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 : نحن من

 تعشى ، هحكسة الكتخكنية عمسية هجمة كاالجتساعية اإلندانية لمعمـػ العخبية السجمة
 فرػؿ كنذخ ، كالجكتػراه  الساجدتضخ رسائل كهمخرات ، كالجراسات البحػث بشذخ
 ، العمسية كالسؤتسخات كالشجكات التقاريخ كنذخ ، الكتب كهخاجعة ، العمسية الخسائل هغ

 فخكعيا بجسيع كاالجتساعية اإلندانية العمـػ هجاالت في العمسية كالمقاءات كالحػارات
 كالقانػف  ، الشفذ كعمع ، كاألدياف ، كالفمدفة ، االجتساع كعمع ، كالتخبية ، التاريخ: 

 كعمع  الجخيسة كعمع ، لبذخيةا كالتشسية ، اإلدارية كالعمـػ ، الدياسية كالعمـػ
 السكتبات كالرحافة اإلعبلـ اآلثار،  ،الجغخاؼيا كآدابيا العخبية المغة االنثخبػلػجيا،
 .االستذارية اليضئة أعزاء. كالسعمػهات

 . لمسجمة االستذارية الييئة أعزاء

_________________________________________________ 

 _       الحجيث التاريخ في دكتػراه . أحسج الشػر جحا الصاىخ الجكتػر األستاذ

 .الدػداف زالشجي، جاهعة_ التخبية كمية    

 

 

                  – السحاسبة في دكتػراه  عمي دمحم أحسج الجيغ عبلء الجكتػر

 .الدػداف – كخدفاف جاهعة  

      _              كاالتراؿ اإلعبلـ في دكتػراه  سخحاف، عبجالكخيع الجكتػر
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 .فمدصضغ الػششية، الشجاح جاهعة  

--------------------------------------------- 

 – كالحزارة اإلسبلهي التاريخ في دكتػراه  – دمحم بكخ أبػ  عبجالجمضل عػض الجكتػر
 . الدعػدية السسمكةالعخبية -نجخاف جاهعة – السكتبات  عسادة – السخصػشات كحجة

---------------------------------------------- 

                               القخالة سشج أيسغ الجكتػر األستاذ

 .                                                                        األردنية اإلسخاء جاهعة – التخبػية العمـػ كمية عسضج 

                                                              .             االنجمضدؼ  األدب في دكتػراه   

 . استخاليا – هاكػيخؼ  جاهعة 

---------------------------------------------- 

                                             الدمخي جساؿ هحسػد الجكتػر األستاذ

 . األردنية البتخاء جاهعة

  اإلسبلهية التخبية تجريذ كهشاىج بأسالض في دكتػراه 

 .العميا لمجراسات العخبية عساف جاهعة 

------------------------------------------------- 

                        الحباششة خمضل خمجكف  الجكتػر األستاذ

 . األردنية الديتػنة جاهعة – الصمبة شؤكف  عسضج 



 

5 
 

  اإلسبلهي التاريخ في دكتػراه 

 .األردنية لجاهعةا

_________________________________________________ 

                                               حسجاف أبػ تغخيج الجكتػره

  األردنية البتخاء جاهعة 

  لمصفل تخبػية كبخاهج هشاىج كتصػيخ الصفل تخبية في دكتػراه 

 .  بخيصانيا – ساسكذ جاهعة 

________________________________________________ 

                           الدخىضج دمحم عارؼ الجكتػر

 . السجنية لمحساية الثاني عبجهللا بغ الحدضغ األهضخ أكاديسية 

  التخبية أصػؿ في دكتػراه 

 . العميا لمجراسات العخبية عساف جاهعة

_________________________________________________ 

                                        الجبػر فالح عمي دمحم الجكتػر

 . األردنية الجاهعات/  هتفخغ غضخ هحاضخ 

  التجارؼ  القانػف  في دكتػراه 

 .  هرخ - شسذ عضغ جاهعة 
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------------------------------------------------- 

                                                 الػيالضغ  عػده الجكتػر

 . األردنية الجاهعات/  هتفخغ غضخ هحاضخ  

 ( العباسي األدب)  العخبية المغة في دكتػراه 

 .  العالسية اإلسبلهية العمـػ جاهعة

---------------------------------------------- 

                                                         الحساد عػدة  دمحم الجكتػر
 . هشيدػتا/  اإلسبلهية الجاهعة

  الخياضيات تجريذ كشخؽ  هشاىج في دكتػراه 

 .العالسية االسبلهية العمـػ جاهعة 

_________________________________________________ 

                                                                      الحسجاف يػسف خػلة
 . كالتعميع  التخبية كزارة

  التخبػية الجراسات في العالي الجبمـػ

 . األردنية الجاهعة – السجرسية اإلدارة 

_________________________________________________ 
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                                                           الجبػر دمحم خالجة

 . ميعكالتع التخبية كزارة 

  الحجيثة التقشية السجرسية اإلدارة دبمـػ

                                      التعميع كتحجيث لتصػيخ العخبي الكادر

------------------------------------------------- 

     الجيشي الدخىضج دمحم عارؼ الجكتػر   - التحخيخ رئيذ  

 (   editor@arabjhs.com) خيخالتح ايسضل   -  0776933220 خمػؼ 

 

 التخبية كمية_ الحجيث التاريخ في دكتػراه . أحسج الشػر حاج الصاىخ الجكتػر األستاذ
 .الدػداف زالشجي، جاهعة_

 .الدػداف في السجمة كهشجكب هحكع

 .أحسج الشػر حاج الصاىخ الجكتػر

 ٕٜٕٕٜٕٜٕٚٔٔٔٗٓٓ ىاتف. الدػداف زالشجي، جاهعة

ٕٜٕٖٖٖٓٓٗٔ٘٘ٛٓ 

ٕٜٜٕٖٓٓٗٔٔ٘ٗٛٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 



 

8 
 

 الػششية، الشجاح جاهعة_ كاالتراؿ اإلعبلـ في دكتػراه  سخحاف، عبجالكخيع الجكتػر
 .فمدصضغ

 .فمدصضغ في السجمة كهشجكب هحكع

 ىاتف. فمدصضغ الػششية، الشجاح جاهعة سخحاف، عبجالكخيع الجكتػر
972599666443 

Abed-Kareem Sarhan 

kareem.sarhan@najah.edu 

 . هفمح دمحم أحسج – التحخيخ سكختضخ

 962790260197:   رقع الخمػؼ 

 962790260197:      الػاتدب

 ahmed@arabjhs.com:   االلكتخكني البخيج

 

 : األىجاؼ

 : التالية األىجاؼ لتحقضق كاالجتساعية اإلندانية لمعمـػ العخبية السجمة تدعى - 

 الستعمقة العمسية السجاالت في الباحثػف  يايقجه التي السبتكخة البحػث نذخ - 
 . السحكسضغ عمى عخضيا بعج ،كذلظ اإلندانية كالعمـػ باآلداب

 ، العمسية كالسعاىج ، العخبية بالجاهعات العمسية كالسؤتسخات الشجكات تقاريخ نذخ -
 . البحػث كهخاكد
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 هجاالت ختمفه فى العمسي كالتػاصل الباحثضغ، بضغ العمسية الثقافة كنذخ تػثضق -
 . كاالجتساعية اإلندانية العمـػ

 تخّرز هجاالت في العخب كالعمساء كالباحثضغ السجمة بضغ العمسي التعاكف  -
 .السجمة

 . السبتكخة بحػثيع إنجاز عمى العخب الباحثضغ تذجيع -

 : واالجتساعية اإلندانية لمعمهـ العخبية السجمة في األبحاث نذخ شخوط

 .أدناه السحكػرة السجمة شخكط حدب البحث قبتشدض الباحث يقـػ –

 إلى ككرد، هايكخكسػفت همف شكل عمى السشدق البحث بإرساؿ الباحث يقـػ –
 editor@arabjhs.com:  اإللكتخكني البخيج

 سميسة، بمغة هكتػبا   البحث يكػف  أف يجب –

 .أخخػ  جية أؼ في لمشذخ تخسل كلع أصضمة لمشذخ السخسمة السادة تكػف  أف يجب -

 . البحػث ككتابة إعجاد في عمضيا الستعارؼ العمسية باألصػؿ الباحث يمتـد -

 في العمسية األهانة كاحتخاـ االقتباس كتػثضق السعمػهات هرادر إثبات يجب -
 .كالسرادر كالسخاجع اإلحاالت

 .هحّكسضغ هغ البحث تقػيع يتعّ  –

 إجخاء أك الخفس أك لمبحث بالقبػؿ أسبػع، خبلؿ التحكيع بشتائج الباحث إببلغ يتع –
 .التعجيبلت
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.  التحكيع لجاف قضل هغ التعجيبلت هتابعة يتع ثع السصمػبة بالتعجيبلت الباحث يقـػ –
 . التحكيع لجاف هغ نيائي بذكل البحث بقبػؿ تقخيخ هع البحث إرساؿ يتع

 .لمشذخ البحث بقبػؿ السجمة هغ رسسي خصاب إرساؿ يتع-

 البخيج عبخ ذلظ كيخسل. كالتحكيع لشذخا رسـػ بجفع الباحث يقـػ-
 0790260197 الخقع عمى الػاتدب أك ، editor@arabjhs.comااللكتخكني

 كافة إكساؿ حاؿ في الشذخ عسمية بإتساـ رسسي بإيسضل الباحث إببلغ يتع -
 .السجمة عجد في الفعمي الشذخ عسمية كإنجاز الدابقة اإلجخاءات

 كاالجتساعية اإلندانية لمعمـػ العخبية السجمة كطشخ  حدب لمشذخ البحث إعجاد كيؽية
: 

 :يمي ها الباحث يخاعي

 :البحث

 . كاالنجمضدية العخبية بالغتضغ:  البحث عشػاف –

 ، الػضيفي الػصف ، كاالنجمضدية العخبية بالعتضغ(  الباحثضغ) الباحث اسع –
 .  االلكتخكني البخيج ، بيا يعسل التي السؤسدة

 السفتاحية الكمسات ثع العخبية بالمغة السمّخز –

 السفتاحية الكمسات ثع االنجمضدية بالمغة السمّخز –

 اإلندانية لمعمـػ العخبية السجمة شخكط حدب البحث هحتػػ : السحتػػ  تختضب
 أىجاؼ ، الجراسة أىسية ، الجراسة ،أسئمة الجراسة ،هذكمة السقجهة:  كاالجتساعية
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 الجراسة، هشيج  ، الدابقة كالجراسات الشطخؼ  اإلشار  الجراسة هرصمحات ، الجراسة
  كالسخاجع ،السرادر التػصيات ، الشتائج كهشاقذة الجراسة، نتائج ، الجراسة أداة 

 الخط كحجع نػع يكػف  بحضث ،(A4 ؾياس) عمى الػرقة تشدضق يتع: البحث تشدضق
 Simplified ىػ العخبية بالمغة االبحاث في الخط نػع –:كىي هحجدة، شخكط كفق

Arabic، 14 الفخعية، لمعشاكيغ غاهق 14 الخئيذ، لمعشػاف غاهق 16 الخط حجع 
 تقل ال أف يجب األسصخ بضغ السدافة ك الرفحات كتخؾيع الشرػص لباقي عادؼ
 . 1.15 عغ

 حجع ،Times New Roman ىػ اإلنجمضدية بالمغة األبحاث في الخط نػع –
 لباقي عادؼ 13 الفخعية، كيغلمعشا غاهق 13 الخئيذ، لمعشػاف غاهق 14 الخط

 . 1.15 عغ تقل ال أف يجب األسصخ بضغ السدافة ك الرفحات كتخؾيع الشرػص

 ذلظ ك صفحة( 30) عمى البحث صفحات عجد يديج أال: كالسمخز البحث حجع
 كمسة 250 – 200 هغ هكػف  همخز أرفاؽ كيجب. التحكيع رسـػ زيادة يتع ال لكي

 .كمسات 6 عغ تقل ال هفتاحية كمسات إلى باإلضافة ، كاالنجمضدية العخبية بالمغتضغ

 كعمى APA))  الديكػلػجية األهخيكية الجسعية ألسمػب كفقا التػثضق يتع:  التػثضق
) هثاؿ ، كالدشة العائمة اسع يكتب كتابا السخجع كاف إذا البحث داخل التالي الشحػ

 إذا أها ، سبق ها عىيخا  عمسية هجمة في بحثا السخجع كاف كإذا(.2005 ، الدخىضج
 ، السػقع ، الدشة ، السقاؿ عشػاف ، السؤلف اسع:  ؼيكتب األنتخنت عمى هػقعا كاف
 السرادر ثع ، العخبية السرادر تخد ، كالسخاجع لمسرادر بالشدبة.، التاريخ ، الدشة

 . األجشبية
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 أؼ لتػضيح أك هبلحطة، أؼ لحكخ الدفمية الرفحات ىػاهر تدتخجـ: اليػاهر
 ، ذلظ هغ هانع كال األبحاث بعس في لمتػثضق أك البحث، هتغ في كاردة هةهعمػ 

 في تػضع لميػاهر همحق ليا يعسل أك ، الرفحة أسفل في قػسضغ بضغ كتػضع
 .  البحث نياية

 :السخاجع

 السخاجع تختضب هخاعاة بعج كذلظ بالتدمدل، السخاجع قائسة في السخاجع أرقاـ تختب –
 :لآلتي كفقا   السؤلف اسع بحد القائسة في ىجائيا  

 :دكرية في بحثا   السخجع كاف إذا. أ

 رقع ، الجكرية اسع “البحث، عشػاف. ”العائمة، باسع بجءا  ( الباحثضغ) الباحث اسع —
 .الشذخ سشة ، العجد، رقع السجمج،

 :كتابا   السخجع كاف إذا.ب

 سشة الشاشخ، عاس ، الكتاب عشػاف العائمة، باسع بجءا  ( السؤلفضغ) السؤلف اسع —
 .الشذخ

 :دكتػراه  أك هاجدتضخ رسالة السخجع كاف إذا. جػ

 رسالة يحكخ “الجراسة، عشػاف” العائمة، باسع بجءا   الخسالة صاحب اسع يكتب —
 .الدشة الجاهعة، اسع ، دكتػراه  أك هاجدتضخ

 :رسسية جية عغ صادرة إحرائية أك نذخة السخجع كاف إذا.د

 .الشذخ سشة ، السجيشة، ، التقخيخ عشػاف الجية، اسع يكتب —
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 :الكتخكني هػقع السخجع كاف إذا.ىػ

 .االلكتخكني الخابط ،  كالتاريخ الشذخ سشة ، السػضػع عشػاف السؤلف، اسع يكتب —

 :السؤتسخ كقائع  -ك

 رقع السؤتسخ، اسع الجراسة، عشػاف العائمة، باسع بجءا  ( الباحثضغ) الباحث اسع —
 .الشذخ سشة السجمج،

 . دكالر 200 يعادؿ ،ها أردني ديشار 140: كالتحكيع الشذخ سـػر 

 : معشا تهاصل

 هع االتراؿ يسكغ ، كاالجتساعية اإلندانية لمعمـػ العخبية السجمة هع لمتػاصل
 :عمى التحخيخ سكختضخ

 962790260197:   رقع الخمػؼ 

 962790260197:     الػاتدب

 ahmed@arabjhs.com:   االلكتخكني البخيج

: كاالجتساعية اإلندانية لمعمـػ العخبية لمسجمة االلكتخكني البخيج أك
editor@arabjhsة 

 : السجمة اعتسادات

  ISI Index بيانات قاعجة ضسغ كهدجمة هرشفة -

 عخبية هعمػهات قاعجة أكبخ في عزػ كاالجتساعية اإلندانية لمعمـػ العخبية السجمة -
 ( .السشطػهة دار) هعمػهات قاعجة كىي
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 ( . شسعة)  العخبية التخبػية البيانات قاعجة -

 " .هعخفة"  الخقسية العخبية البيانات قاعجة -

 . السشرات تمظ عمى تشذخ السجمة كدراسات كبحػث -

 Humalndex قاعجة في السفيخسة الجكريات قائسة -
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 .الخحيم الخحسن هللا بدم

 . العجد كمسة

 بأصجؽ نتػجة كسمع عمية هللا صمى  هللا رسػؿ عمى كالدبلـ كالربلة  هلل الحسج
 هقاالت عمى يحتػػ   كالحؼ ـٕٕٔٓ اغدصذ الثاهغ العجد برجكر إليكع التسشيات
 العمسية األصعجة كافة عمى كالباحثضغ لمكتاب هذخؽ  بسدتقبل  تػعج  هتشػعة
 ضغاختراصض أساتحة عمى بحػثيا تحكيع في السجمة تعتسج الجػدة لثقافة ،كتحؿيقا
 .تة جػد كهعايضخ العمسي البحث. بقزايا  كهيتسضغ

 أىجاؼ أىع يعج الحؼ العمسي الشذخ حخكة في تداؿ كال أسيست إنذائيا هشح  فالسجمة
  لمشيػض فشيا عمسيا تحكيسيا بعج البحػث لشذخ التحخيخ ىضئة كتدعى الخئيدة، السجمة
 خارجة العخبي الػشغ داخل  هغ الباحثضغ كتجعػ ، لمسجتسع خجهة العمسي بالبحث
 . رصضشة ككاجية هشبخا السجمة لتطل لمكتابة

  لسدارنا هػاصمة ىػ هجمتشا  هغ العجد ىحا صجكر أف هغ كثقة يقضغ عمى كنحغ
 . عالسيا عمضيا الستعارؼ الشذخ لقػاعج ،كفقا العمسي البحث دعع في الستسثل

 هػضػعاتة في ضخاكب تصػرا يذيج كالحؼ العجد برجكر هججدا نيشئكع الختاـ كفى
 السػضػعات هغ الججيج العجد ىحا في. تججكف  كسا ، الفشي كإخخاجة كترسيسة

 دعسا البحػث هغ السديج بإرساؿ إليكع كنتػجو. السعخفة فشػف  شتى في الستخررة
 .العمسية  لسذاركتكع

 .الجيشى الدخىيج عارؼ الجكتهر 

 .السجمة تحخيخ  رئيذ
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 .فيخس السحتهيات

رقم 
 البحث

 الباحث اف البحثعشه 

 األرض في القخّاف الكخيم. 1
 Earth in the Holy Quran. 

الجكتهر دمحم حدن دمحم 
 عبجالخحسن.

 بين العالقة في االستخجاـ لديهلة الهسيط الجور 2
: الخجمات جهدة وتحدين السعمهمات تكشهلهجيا

 العاممة السرارؼ من عيشة عمى ميجانية دراسة
 .الخخطهـ بهالية

The mediating role of ease of use 
in the relationship between 
information technology and 
improving the quality of services: 
a field study on a sample of banks 
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 السمخص.                              
تشاكؿ البحث شبيعة كجغخاؼية األرض في القخآف الكخيع، كهغ خبلؿ الدضخ في هشاكبيا تتجمى 

لسدتحق لمعبادة، كجاء آالء هللا العطيسة كهعخفة بجيع قجرتو كصشعو، كأنو الخالق السػجج ا
"، كتكسغ هذكمة البحث في تتبع كاستقخاء اآليات لمػصػؿ األرض في القخّاف الكخيمبعشػاف: "

لغخض التفدضخ السػضػعي كها يتشاسب هع السػضػع، استخجـ الباحث السشيج االستقخائي 
و البحث هغ التحمضمي، عالج الباحث الجراسة في هقجهة كسبعة هباحث، كخاتسة، أىع ها خمز إلي

نتائج أف األرض تطل هختبخا  بجيعا  لكل العمساء كالجارسضغ الحيغ يبحثػف عغ الحؿيقة كهغ ُيشقب 
في شبقاتيا سيكتذف كل يػـ ججيجا ، كأف كل هغ أفدج في ىحه األرض كلع يتب،يجج عقاب هللا 

الرالح، كهغ قزي العادؿ في الجنيا كااّلخخة، كأف خبلفة هللا في أرضو تتأتي بالصاعات كالعسل 
عسخه في السعاصي فبل َيُعّجنو عسخا ، كأكصى البحث باالىتساـ بالتفدضخ السػضػعي كالتخكضد عمى 

 الطػاىخ الكػنية كربصيا بالتفدضخ العمسي.
 القخآف الكخيم . ،االرض ،جغخافية ،الكمسات السفتاحية : طبيعة 

 
Abstract 

This study dealt with Geophysics and Geography of the Earth in 
the Holy Quran, through walking in its paths the flavors of Allah are 
crystalized, recognizing Creativity of His Ability and Creation, He is the 
creator who deserved to be worshiped, the study entitled: "The Earth in 
The Holy Quran", the study problem lies in tracing  and inducting the 
Quranic verses "Ayat" to achieve the purpose of the topical exegesis in 
concordance with the subject, the researcher followed the inductive 
analytic method, the researcher handled the study in an introduction, 
seven enquiries, and conclusion, the most important findings of the 
study are that the earth is remaining creative laboratory for all scholars 
and learners who are prospecting for truth, the one who prospect in its 
layers, will uncover in each time a new day, the one who spoil on this 
earth and do not repent, would find the fair punishment of Allah in this 
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world and in the hereafter, the successorship of Allah on His earth 
comes via forms obedience and good deeds, the one who spent his life 
indulgence in wrongdoing, he has no age, the study recommends paying 
attention to the topical exegesis and focusing on the  cosmic 
phenomena and linking it with the scholarly exegesis 

keyword: Geophysics, Geography ,the Earth kthe Holy Quran 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                     
 األرض فٙ انمزاٌّ انكزٚى

 
الحسػػج هلل الػػحؼ أنػػدؿ القػػخّاف كبلهػػا  هؤلفػػا  هشطسػػا  فدػػبحاف هػػغ اسػػتأثخ باألكليػػة كالقػػجـ، 

ليػو حبضػب إلعػجـ ، كالرػبلة عمػي خضػخ هػغ أكحػى بالحجكث عغ اككسع كل شيء سػاه 
ذؼ المػػاء السخفػػع فػي بشػي  السصمب بغ ىاشػع، هللا بغ عبج هللا أبي القاسع دمحم بغ عبج

 هشاؼ بغ قري، السثبت بالعرسة السؤيج بالحكسة. لؤؼ، كذؼ الفخع السشيف في عبج
رض أكبػػخ الدػػسػات كاأل)لخمػػق ٹ ٹ كالحسػػج هلل  الػػحؼ خمػػق كػػل شػػيء فأحدػػشو كأتقشػػو 

كقػاؿ)أكليذ الػحؼ خمػق ( 57كثػخ الشػاس ال يعمسػػف ( )غػافخ: اهغ خمػق الشػاس كلكػغ 
-81)يػػذ: ض بقػػادر عمػػى أف يخمػػق هػػثميع بمػػى كىػػػ الخػػبلؽ العمػػيع  ر الدػػسػات كاأل

82.) 
إف ىػحا الكػػػف الخحضػب الفدػػيح بسػا يحػػػؼ هػػغ سػساكات كأرضػػضغ كجبػاؿ كأنيػػار تعكػػذ 
عطسة هللا سبحانو كتعالي، فإف هللا قج خمق ىحا اإلنداف هغ شضغ األرض ثع نفػخ ؼيػو 

 (.55شيا نخخجكع تارة أخخػ ( )شو:الخكح، قاؿ تعالى:)هشيا خمقشاكع كفضيا نعضجكع كه
كاألرض ىي الكػكب الػحضج الحؼ تعير عميو كائشػات حيػة، كيػجكر حػليػا قسػخا  كاحػجا  

قػػل ،كجدػػع األرض كسثػػخؼ الذػػكل يػػجكر حػػػؿ زحػػل عذػػخكف قسػخا  عمػػي األ،عمػي حػػضغ 
( كػػع،  فػػي حػػضغ يبمػػو شػػػؿ هحػرىػػا 12756كيقػػجر شػػػؿ هحػرىػػا االسػػتػائي بحػػػالي )

( كع، كتقل السدافة التي بضغ القصب الجشػبي كهخكػد األرض 12714لي) القصبي حػا
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عػػػغ السدػػػافة التػػػي بػػػضغ القصػػػب الذػػػسالي كهخكػػػد األرض بشحػػػػ )ثبلثػػػضغ هتػػػخا (، كتبعػػػج 
 ( همضػف كع .152( همضػف كع،ك)147األرض عغ الذسذ هدافة تتخاكح ها بضغ )
،يشػػتج عشيػػا تعاقػػب دؾيقػػة  56سػػاعة ك 23كتػػجكر األرض حػػػؿ هحػرىػػا هػػخة كػػل يػػـػ 

( يػهػػا  فػػي 36522422المضػػل كالشيػػار ،كسػػا تػػتع دكرتيػػا حػػػؿ الذػػسذ هػػخة كاحػػجة كػػل )
الستػسػػػط، تسثػػػل شػػػػؿ العػػػاـ السػػػيبلدؼ ، كيشػػػتج عشيػػػا هػػػع هضػػػل هحػػػػر األرض تتػػػابع 

لػػي ثبلثػػة أجػػداء رئيدػػية إالعمسػػاء البضئػػة الصبيعيػػة لػػؤلرض  الفرػػػؿ األربعة.ىػػحا كيقدػػع
رض، حؼ يذػػكل حػػػالي ثمثػػي هدػػاحة سػػصح األلغبلؼ السائي،الػػىػػي، الغػػبلؼ الجػػػؼ،ا

ة نصاقػػػػات ، األكؿ: القمػػػػب ثػػػػع الغػػػػبلؼ الرػػػػخخؼ.تتكػف هػػػػادة كػػػػخة األرض هػػػػغ ثبلثػػػػ
ثقضمة هثػل الحجيػج  لي قدسضغ، األكؿ:داخمي صمب كيعتقج أنو هكػف هغ فمداتإكيشقدع 

:الػشػػاح كيغمػػف ( كػػع .الثاني2271خػػخ حػػار سػػائل كيبمػػو سػػسكة حػػػالي )كالشيكػػل، كّاآل
 ( كع. 2885القمب الخارجي كيتكػف هغ شبقة صخخية صمبة يبمو أقري سسظ ليا )

( 5/51الثالث: القذخة، كىػي شبقػة الدػصح الخػارجي لػؤلرض كيتػخاكح سػسكيا  هػابضغ )
كػػػػػع، كتشقدػػػػػع قذػػػػػخة األرض اؿ قصػػػػػع ىائمػػػػػة  تدػػػػػسي الرػػػػػفائح تفرػػػػػل بضشيػػػػػا شػػػػػقػؽ 

صػػات، كسػػا أف تمػػظ الرػػفائح تكػػػف فػػي حخكػػة عخيزػػة، كتدػػتقخ فػقيػػا القػػارات كالسحي
يسكػػػغ هبلحطتيػػػا خػػػبلؿ  بصضئػػػة هدػػػتسخة، غضػػػخ أف ىػػػحه الحخكػػػة هػػػغ الزػػػّالة بحضػػػث ال

فتػػخات زهشيػػة قرػػضخة،كتحجث هعطػػع الػػدالزؿ فػػي األهػػاكغ التػػي تكػػػف قخيبػػة هػػغ حػػػاؼ 
 هاكغ. ا تذيع البخاكضغ أيزا  في تمظ األتمظ الرفائح، كس

( 4111( همضػػػف سػػشة، هػػغ بضشيػػا حػػػالي )4611بشحػػػ ) رضكيقػػجر العمسػػاء عسػػخ األ
% هػػغ الػػدهغ 85كثػػخ هػػغ أبػػة الحيػػاة غضػػخ السعمػهػػة(، كتسثػػل همضػػػف سػػشة، تدػػسي )حؿ

الجضػلػجي لؤلرض في حػضغ يصمػق عمػي الحؿبػة الباؾيػة اسػع )حؿبػة الحيػاة السعمػهػة(، 
حػػػػػػالي رض كالتػػػػػي بػػػػػجأت هػػػػػغ ذك التػػػػػي نعيذػػػػػيا حاليػػػػػا  هػػػػػغ تػػػػػاريخ األ كتسثػػػػػل الفتػػػػػخة

 ( سشة هدضخة تصػر الجشذ البذخؼ هعخؼيا  كحزاريا . 15111)
يشقمػػػا  كقػػج اىػػتع عمسػػاء السدػػمسضغ بجراسػػة كػكػػب األرض كالطػػػاىخ الستعمقػػة بػػو قبػػل أف

ف فػي هقجهػة األسػباب التػي دفعػتيع لػي المغػة العخبيػة، ككػاإهعارؼ الحزارات القجيسة 
حػث عمػي شمػب العمػع كعػجـ التػػاني  اكجػجكه فػي تعػاليع ديػشيع الحشيػف هػغا لي ذلظ هػ

خمقػو هللا كسػخخه  لخجهػة اإلندػاف ،بسػا  في تحرػضمو،كإعساؿ العقػل كالتفكػخ فػي كػل هػا
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في ذلظ االرض التي يحيا عمضيا كيشعع بخضخاتيا ، كيعػػد إلضيػا تخابػا ، كيبعػث هشيػا تػارة  
هػغ رزقػو  أخخؼ قاؿ تعالي)ىػ الحؼ جعل لكع األرض ذلػػال فأهذػػا فػي هشاكبيػا ككمػػا

(ىػػحا كقػػج كانػػت ىػػحه السعػػارؼ عػػغ األرض أساسػػا  لعمسػػضغ 15كإليػػو الشذػػػر ()السمػػظ: 
عطيسػػضغ عخفػػا ؼيسػػا بعػػج بعمػػع )الجغخاؼيػػا( ك)الجضػلػجيػػا( أهػػا الجغخاؼيػػا فتعشػػي عسػهػػا  
بجراسػػة كػػل هطػػاىخ سػػصح الكػػخة األرضػػية، كخرػػائز البمػػجاف كاألقػػاليع كسػػكانيا، كقػػج 

جيػػػػػػػػػػػػجة تذػػػػػػػػػػػػسل الجغخاؼيا)الفمكيػػػػػػػػػػػػة( ك)الصبيعيػػػػػػػػػػػػة( لػػػػػػػػػػػػي هباحػػػػػػػػػػػػث عإف تفخعػػػػػػػػػػػػت اآل
 ك)الحضػية(ك)البذخية( ك)الدياسية( ك )االقترادية( كغضخىا.

كأهػػا )الجضػلػجيػػا( فتعشػػي بالبحػػث فػػي تػػاريخ األرض كدراسػػة السػػػاد كالصبقػػات السكػنػػة 
يختبط بػحلظ هػغ ضػػاىخ تحػجث تحػت سػصحيا أك فػقيػا، كقػج  ليا،كالتعخؼ عمي كل ها

ت ىػػػحا العمع،حتػػى أصػػبح يدػػػتخجـ فػػي عرػػخنا برػػػيغة الجسػػع )عمػػػـػ تصػػػرت هجػػاال
األرض(، ليعبخ عغ هباحث عجيجة شبو هدتقمة تذسل،عمع )السعػادف( كعمع)الرػخػر( 

رض( كعمػػػػع )الحيػػػػاة كعمػػػػع )شػػػػكل األرض( كعمػػػػع )شبقػػػػات األكعمػػػػع )دراسػػػػة التخبػػػػة( 
)الػػػدالزؿ( كعمػػػع األرضػػػية القجيسػػػة ( ))الحفخيػػػات(( كعمػػػع )السدػػػاحة األرضػػػية ( كعمػػػع 

)الجمضػػػػج( كعمػػػػع )السحيصػػػػات( كعمػػػػع )تػػػػاريخ األرض( كعمػػػػع األرض )التعػػػػجيشي( كعمػػػػع 
 األرض )اليشجسي( كعمع األرض )العدػكخؼ( كعمػع األرض)االقترػادؼ( كعمػع األرض

رض الستػلػجة باالشػػتخاؾ هػع عمػـػ أخػػخػ، هثػل عمػػع )الدراعي(،باإلضػافة الػي عمػػـػ األ
لػجيػػا الكػاكػػب( نتيجػػة خضػػخا  ضيػػخ عمػػع )جضػ أاء األرض( ك اء األرض( كعمػػع )كيسيػػ)فضديػػ

خػػخؼ هػػغ عمػػـػ األرض ذات شػػابع خػػاص، أبحػػاث الفزػػاء، كىشػػاؾ فػػخكع أالتقػػجـ فػػي 
يخػػػتز بالديػػػت الخػػػاـ هػػػغ  هثػػػل هبحث)جضػلػجيػػػا الػػػشفط(، كىػػػػ يعشػػػي بجراسػػػة كػػػل هػػػا

ؼ حضػث ضػخكؼ تكػيشػو كتجسعاتػو كأسػالضب اسػتخخاجو، ككػحلظ عمػع )قػػؼ األرض( الػح
ييػػتع بجراسػػة شاقػػة األرض كالعػاهػػل كالقػػػؼ التػػي تػػؤثخ فػػي بشائيػػا ،كسػػا ضيػػخت حػػجيثا  
تقشيػػات هدػػاعجة لعمػػـػ األرض، تذػػسل )السدػػح الصػبػػػغخافي ( ك)السدػػح الجضػلػػػجي( 

 الفزػػائي لػػؤلرض بػاسػػصة )األشػػعة الزػػػئية( أك بصخيقػػة )االستذػػعار عػػغ كالترػػػيخ
رض كفػػػػي رسػػػع الخػػػػخائط ي دراسػػػػة عمػػػـػ األليػػػػة فػػػبعػػػج( ككػػػحا اسػػػػتخجاـ الحاسػػػبات اآل

 كالقصاعات الجضػلػجية.
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 الجراسات الدابقة: 

حفمت السكتبة اإلسػبلهية بالعجيػج هػغ السؤلفػات التػي تشاكلػت دراسػة األرض هشيػا عمػي 
ىػػػػػػػػػ( ، )البمػػػػػػػػجاف ( لميعقػػػػػػػػػبي 232سػػػػػػػػبضل السثػػػػػػػػاؿ )صػػػػػػػػػرة األرض( لمخػػػػػػػػػارزهي )ت

ىػػػػػ( ، )هػػػػخكج الػػػػحىب كهعػػػػادف 346ىػػػػػ(،)هدالظ السسالػػػػظ( لبلصػػػػصخخي )ت292)ت
ىػػػ(، )أحدػػغ 367ىػػػ(،)السدالظ كالسسالػػظ( البػػغ حػقػػل)ت346الجػػػىخ( لمسدػػعػدؼ)ت

ىػػػػ(، )السعػػػادف كااّلثػػػار العمػيػػػة ( هػػػغ 381التقاسػػػيع فػػػي هعخفػػػة األقػػػاليع( لمسقجسػػػي )ت
ىػػػػػ(، )الجسػػػػاىخ فػػػػي هعخفػػػػة الجػػػػػاىخ( لمبضخكنػػػػي 428كتػػػػاب )الذػػػػفاء(البغ سػػػػضشاء )ت

ىػػػػ(،)ندىة السذػػػتاؽ فػػػي 538لجبػػػاؿ كاألهكشػػػة كالسيػػػاه( لمدهخذػػػخؼ )تىػػػػ(، )ا443)ت
ىػػػ(،)أزىار األفكػػار فػػي خػػػاص األحجػػار( 561اختػػخاؽ ااّلفػػاؽ( لمذػػخيف اإلدريدػػي)ت

ىػػػػػػػػ( ، )الفػائػػػػػػػج فػػػػػػػي أصػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػع البحخكالقػاعػػػػػػػج (البػػػػػػػغ هاجػػػػػػػج 651لمتيفاشػػػػػػػي )ت
 .(1)ىػ(914)ت

، كقػج ذكػخت فػي القػخّاف ػ ة قرػػ سا لؤلرض فػي حياتشػا هػغ أىسيػتشبع أىسية السػضػع ل
الكػػػػخيع كثضػػػػخا ، كسػػػػشحاكؿ فػػػػي ىػػػػحا البحػػػػث تدػػػػميط الزػػػػػء عمػػػػي تمػػػػظ اآليػػػػات كتشػػػػاكؿ 

 السفدخيغ ليا.
يشقدػػػع ىػػػحا البحػػػث الػػػي هقجهػػػة ،شػػػسمت أىسيػػػة السػضػػػػع، كسػػػبب اختيػػػار السػضػػػػع، 

 كالجراسات الدابقة ، كبياف الخصة التي اتبعيا الباحث.
 أرض في المغة كاالصصبلح كهجلػالتيا في القخّاف الكخيع.السبحث األكؿ: هعشي كمسة 

 السبحث الثاني: خمق األرض.
 السبحث الثالث: كخكية األرض كدكرانيا كتدبيحيا هلل.
 السبحث الخابع:تدخضخ األرض لئلنداف كتحلضميا لمحياة.

 السبحث الخاهذ: خضخات األرض كزراعتيا.
 السبحث الدادس:كراثة الرالحضغ لؤلرض. 

 سبحث الدابع: خخاب األرض.ال
 الخاتسة: كشسمت أىع الشتائج التي تػصل إلضيا البحث كأىع التػصيات.
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 الوبحث األول: هعٌي كلوت أسض  وهذلىالتها في القشاّى الكشين:   
 السطمب األوؿ: معشي كمسة )أرض( في المغة واالصطالح.
الجابػػة قػائسيػػا، كسػػا األرض فػػي المغػػة: كػػل هػػا سػػفل كالتػػي عمضيػػا الشػػاس كاألرض هػػغ 

 يعبخ بالدساء عغ اعبلىا،قاؿ الذاعخ في صفة فخس:
 ( 25ق،1412كأحسخ كالجيباج اها سساؤىا  *  فخبا كاها أرضيا فسحػؿ )الخاغب ، 

كاألرض هػػػػغ اإلندػػػػاف ركبتػػػػاه فسػػػػا تحتيسػػػػا، كأرضػػػػت األرض أرضػػػػا ،كثخ فضيػػػػا الكػػػػؤل 
ػؿ ابػغ عبػاس: أزلدلػت األرض أـ كاألرض كحلظ الدكػاـ أك الّخعػجة كالّشفزػة، كهػشيع قػ

بػػي أرض كهػػغ أقػػػاليع: )هػػغ أشػػاعشي كشػػت لػػو أرضػػا ( يػػخاد بػػو التػاضػػع ك)فػػبلف إف 
ضخب فأرض( أؼ ال يبالي بالزخب، كاألرض كجسعو أرضػف كال تأتي هجسػعػة فػي 

 القخّاف الكخيع .
أها هعشي كمسة )أرض( في االصػصبلح: فػؤلرض ىػي الكػكػب الػحؼ ندػكشو كىػػ أحػج 

كػػػب السجسػعػػػة الذسدػػػية التدػػػعة التػػػي تػػػجكر حػػػػؿ الذػػػسذ فػػػي هػػػجارات بيزػػػاكية كػا
كتػػػأتي األرض الثالثػػػة فػػػي التختضػػػب عمػػػي حدػػػب البعػػػج هػػػغ الذػػػسذ كالكػاكػػػب ىػػػي   
عصػػارد كالدىػػخة كاألرض كالسػػخيخ كالسذػػتخؼ كزحػػل كاكرانػػػس كنبتػػػف كبمػتػػػ) سػػفضخ ، 

13/924. ) 
 قخّاف الكخيم:السطمب الثاني: مجلهالت كمسة )أرض( في ال

)لػػػ ٹ ٹ( كيػػخاد بيػػا أرض  األردف. 61)كال تعثػػػا فػػي األرض هفدػػجيغ ( )البقػػخة: ٹ ٹ 
)كشا هدتزػعفضغ فػي األرض( ٹ ٹ ( كيخاد بيا القبخ. ٕٗتدػػ بيع األرض( )الشداء: 

( كيخاد بيا أرض هكػة . قػاؿ تعػالي: )ألػع تكػغ أرض هللا كاسػعة( )الشدػاء ٜٚ)الشداء: 
( كيػخاد ٖٖ)السائػجة: )ويسعوو فيعافرض ففيسع( ر فٹ ٹ رض السجيشػة (،كيػخاد بيػا أ97

ٹ ( كيػخاد بيػا أرض التيػو ٕٙ)يتضيػف في األرض( )السائػجة: ٹ ٹ بيا أرض اإلسبلـ. 

)قػاؿ اجعمشػػي عمػػى ٹ ٹ (،كيػخاد بيػػا األرضػػف الدػػبع.  ٖٛ)كهػا هػػغ دابػة( )األنعػػاـ: ٹ 
)فػحركىا تأكػل فػي أرض ٹ ٹ (، كيػخاد بيػا أرض هرػخ. ٘٘خدائغ األرض( )يػسػف: 

)ؼيسكػػػػػػث فػػػػػػي األرض( )الخعػػػػػػج: ٹ ٹ  كيػػػػػػخاد بيػػػػػػا أرض الحجػػػػػػخ.،ف)ٗٙهللا ( )ىػػػػػػػد: 
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)أـ نجعػػل الػػحيغ آهشػػػا كعسمػػػا الرػػالحات كالسفدػػجيغ فػػي ٹ ٹ (،كيػػخاد بيػػا القمػػب.ٚٔ
(، كيػػخاد بيػػا أرض الغخب.قػػاؿ تعػػالى ) 28األرض أـ نجعػػل الستقػػضغ كالفجػػار ( )ص:

هػغ بعػج الػحكخ أف األرض يخثيػا عبػادؼ الرػالحػف ( )األنبيػاء:  كلقج كتبشا فػي الدبػػر
(،كيػػػخاد بيػػػا أرض الجشػػػة. قػػػػاؿ تعػػػالى )فػػػي أدنػػػى األرض كىػػػػع هػػػغ بعػػػج غمػػػػبيع 115

 : .(3سيغمبػف ( )الخـك )كأكرثيع أرضػيع( )األحػداب: تعػالى قػاؿ، كيخاد بيػا أرض الخـك
، كيػػخاد (ٕٚألحػػداب: )كأرضػػا لػػع تصئػىػػا( )اٹ ٹكيػػخاد بيػػا أرض بشػػي قخيطػػة.  ،ف(ٕٚ

)كأشػػػػخقت األرض بشػػػػػر ربيػػػػا ككضػػػػع الكتػػػػاب كجضػػػػ  بػػػػالشبضضغ ٹ ٹ بيػػػػا أرض فػػػػارس.
(، كيػػػػخاد بيػػػػا أرض 69كالذػػػػيجاء كقزػػػػي بضػػػػشيع بػػػػالحق كىػػػػع ال يطمسػػػػػف ( )الدهػػػػخ: 

 (  28ق/1415.)ابغ الجػزؼ ، الؿياهة
 

 الوبحث الثاًي: خلق األسض:
يافستةفأي(مفثمفرستوىفعلع فرلوع  فف)إ ف بكمفهللافرلذيفخلقفرلسمورتفورض فٹ ٹ 

بػػضغ أنػػو السشفػػخد بقػػجرة اإليجػػاد، فيػػػ الػػحؼ يجػػب أف يعبػػج  كأصػػل ( 54)األعػػخاؼ:  ف
"ستة" سجسة فأرادكا إدغػاـ الػجاؿ فػي الدػضغ، فالتؿيػا عشػج هخػخج التػاء، فغمبػت عمضيسػا، 
كإف شػػػئت قمػػػت: أبػػػجؿ هػػػغ إحػػػجػ الدػػػضشضغ تػػػاء كأدغػػػع فػػػي الػػػجاؿ   ألنػػػظ تقػػػػؿ فػػػي 

ضخىا سجيدة كفي الجسع أسجاس، كالجسع كالترغضخ يخداف األسػساء الػي أصػػليا، ترغ
كيقػلػف: جاء فبلف سادسا  كسادتا  كساتا ، فسغ قاؿ سادتا أبجؿ هغ الدضغ تاء، كالضػـػ  

هــ  465هغ شمػع الذسذ الي غخكبيا، فاف لع يكػغ شػسذ فػبل يػـػ قالػو القذػضخؼ) ت 
ااّلخػػػػخة، كػػػػل يػػػػـػ ألػػػػف سػػػػشة، لتفخػػػػيع خمػػػػق  يػػػػاـأأؼ هػػػػغ (.فػػػػي سػػػػتة ايػػػػاـ) ( 1/540

حػج األ ق(  كغضخه:أكليػا111الدساكات كاألرض، كقضل: هػغ أيػاـ الػجنيا، قػاؿ هجاىػج)ت
عمػى  كّاخخىا الجسعة، كذكػخ ىػحه السػجة كلػػ أراد خمقيػا فػي لحطػة لفعػل، إذ ىػػ القػادر
األهػػػػػر أف يقػػػػػؿ ليػػػػا كػػػػػني فتكػػػػػف، كلكشػػػػو أراد أف يعمػػػػع العبػػػػاد الخفػػػػق كالتثبػػػػت فػػػػي 

كلتطيخ قجرتو لمسبلئكة شضئا  بعج شيء، كىػحا عشػج هػغ يقػػؿ: خمػق السبلئكػة قبػل خمػق 
الدػػػساكات كاألرض، كحكسػػػة أخػػػخؼ خمقيػػػا فػػػي سػػػتة أيػػػاـ ألف لكػػػل شػػػيء عشػػػجه أجػػػبل ، 
ٹ كبػػّضغ بيػػحا تػػخؾ هعاجمػػة العرػػاة بالعقػػاب، ألف لكػػل شػػيء عشػػجه أجػػبل ، كىػػحا كقػلػػو 



 

26 
 

كهػػا بضشيسػػا فػػي سػػتة أيػػاـ كهػػا هدػػشا هػػغ لغػػػب(  )ؽ: )كلقػػج خمقشػػا الدػػسػات كاألرض ٹ
ىػحه هدػألة االسػتػاء قػػاؿ السفدػخكف: أذ كجػب تشديػػو  )ثعمفرسععتويفعلعافرلوعع   ف( 38

البػػارؼ سػػبحانو عػػغ الجيػػة كالتحضػػد، فسػػغ ضػػخكرة ذلػػظ كلػاحقػػو البلزهػػة عميػػو، تشدييػػو 
عشػجىع هتػي تبارؾ كتعالي  عغ الجية، فميذ بجية فػػؽ عشػجىع، ألنػو يمػـد هػغ  ذلػظ 

أخػػػػتز بجيػػػػة أف يكػػػػػف فػػػػي هكػػػػاف أك حضػػػػد، كيمػػػػـد عمػػػػي السكػػػػاف كالحضػػػػد، كالحخكػػػػة 
كالدػػػكػف لمستحضػػػد، كالتغضضػػػخ كالحػػػجكث، ىػػػحا قػػػػؿ الستكمسػػػضغ، كقػػػج كػػػاف الدػػػمف األكؿ 

يشصقػػػػف بػػػحلظ، بػػػل نصقػػػػاىع كالكافػػػػة  يقػلػػػػف بشفػػػي الجيػػػػة كال )رضػػػي هللا عػػػشيع(، ال
بو كأخبخت رسمو، كلػع يشكػخكا احػج هػغ الدػمف الرػالح بإثباتيا هلل تعالى، كسا نصق كتا

نسػا جيمػػا إعطػع هخمػقاتػو، ك ا بػحلظ ألنػو انو استػؼ عمي عخشو حؿيقة، كخز العػخش 
ق( رحسػو هللا االسػتػاء هعمػـػ 179تعمع حؿيقتو، قاؿ هالػظ )ت  فانو ال كيؽية االسػاء،

ق( : 671شبػي) ت )يعشي في المغة( كالكيف هجيػؿ كالدؤاؿ عغ ىحا بجعػة قػاؿ القخ 
فعمػػ هللا تعػػالي كارتفاعػو عبػػارة عػغ عمػػػ هجػػجه كصػفاتو كهمكػتػػو، أؼ لػيذ فػقػػو ؼيسػػا 
يجػػب لػػو هػػغ هعػػاني الجػػبلؿ أحػػج، كالهعػػو هػػغ يكػػػف العمػػػ هذػػتخكا  بضشػػو كبضشػػو، لكشػػو 

 .(5)العمي باإلشبلؽ سبحانو
ضغ البحػػخيغ )أهػػغ جعػػل األرض قػػخارا كجعػػل خبلليػػا أنيػػارا كجعػػل ليػػا ركاسػػي كجعػػل بػػٹ ٹ 

)أهغ جعل  األرض قػخارا ( إؼ قػارة ) 6حاجدا ألو هع هللا بل أكثخىع ال يعمسػف ( )الشسل: 
تخجػف بيػع، فإنيػا لػػ كانػت كػحلظ لسػا شػاب  تتحخؾ بأىميػا كال ساكشة ثابتة ال تسضج كال

هػػغ فزػػمو كرحستػػو هيػػادا  بدػػاشا  ثابتػػة ال تتدلػػدؿ كال  عمضيػػا العػػير كالحياة،بػػل جعميػػا
()كجعػل 22كقػلو تعالي:)الحؼ جعل لكع األرض فخاشا كالدساء بشػاءا( )البقػخة: تتحخؾ 

خبلليا أنيارا( أؼ جعل فضيا األنيار العحبة الصضبة شقيا في خبلليا، كصػخفيا فضيػا هػا 
بػػػضغ أنيػػػار كبػػػار كصػػػغار كبػػػضغ ذلػػػظ، كسػػػضخىا شػػػخقا  كغخبػػػا  كجشػبػػػا  كشػػػساال ، بحدػػػب 

حضث ذرأىع في أرجػاء األرض كسػضخ ليػع أرزاقيػع   هرالح عباده في أقاليسيع كأقصارىع
بحدب ها يحتاجػف إليو )كجعل ليػا ركاسػي( أؼ جبػاال  شػاهخة تخسػي األرض كتثبتيػا 
لئبل تسضج بكع )كجعل بضغ البحخيغ حػاجدا ( أؼ جعػل بػضغ السيػاه العحبػة كالسالحػة حػاجدا  

سػة اإللييػة تقتزػي بقػاء أؼ هانعا  يسشعيا هغ االختبلط، لئبل يفدج ىحا بيحا، فػإف الحك
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كػػل هشيسػػا عمػػي صػػفتو السقرػػػدة هشػػو، فػػإف البحػػخ الحمػػػ ىػػػ ىػػحه األنيػػار الدػػارحة 
الجاريػػػػة بػػػػضغ الشػػػػاس، كالسقرػػػػػد هشيػػػػا أف تكػػػػػف عحبػػػػة زالال  يدػػػػقي الحضػػػػػاف كالشبػػػػات 
كالثسػػػػار هشيػػػػا، كالبحػػػػار السالحػػػػة ىػػػػي السحيصػػػػة باألرجػػػػاء كاألقصػػػػار هػػػػغ كػػػػل جانػػػػب، 

كػػػػف هاؤىػػػا همحػػػا  أجاجػػػا  لػػػئبل يفدػػػج اليػػػػاء بخيحيػػػا)ابغ كثضػػػخ ، كالسقرػػػػد هشيػػػا أف ي
 ( .3/357ق/1419

 

 الوبحث الثالث:األسض كشويتها ودوساًها وتسبيحهاهلل:
 السطمب األوؿ: كخوية األرض:

( إختمػػف السفدػػخكف فػػي أييسػػا أسػػبق 31)كاألرض بعػػج ذلػػظ دحاىػػا( )الشازعػػات: ٹ ٹ 
 :في الخمق األرض أـ الدساء ؼيو قػالف
 ق( .111أحجىسا: األرض، قالو هجاىج)ت 
 ق( .151كالثاني: الدساء قالو هقاتل )ت 

ق( : بػػجأ 68فضيػػا ،فقػػاؿ ابػػغ عبػػاس) ت  كاختمفػػػا فػػي كيؽيػػة تكسضػػل خمػػق األرض كهػػا
بخمق األرض في يػهضغ، ثع خمق الدساكات في يػهضغ، كقّجر فضيا أقػاتيػا فػي يػػهضغ، 

ض كهػػا فضيػػا فػػي أربعػػة أيػػاـ هتػاليػػة، ثػػع خمػػق كقػػاؿ الحدػػغ كهجاىػػج:  جسػػع خمػػق األر 
 ( .1/49ق/1422الدساء في يػهضغ.)ابغ الجػزؼ ، 

 )كاألرض بعج ذلظ دحاىا( في قػلو "بعج" كجياف:
أحػػجىسا: )هػػع( كتقػػجيخ الكػػػبلـ، كاألرض هػػع ذلػػظ دحاىػػا، ألنيػػػا هخمػقػػة قبػػل الدػػػساء  

 قاؿ ابغ عباس كهجاىج.
قتيا، ألنو خمق األرض قبل الدساء ثع دحاىػا بعػج الثاني: أف )بعج( هدتعسمة عمي حؿي
 ق( . كفي )دحاىا( ثبلثة أقػاؿ:114الدساء، قالو ابغ عسخ كعكخهة) ت 

ق( . قػاؿ الذػاعخ.) اهيػة بػغ ابػي الرػمت(  68أحجىسا: بدصيا، قالو: ابػغ عبػاس)ت 
ق 1271، االلػسػػػػػػػػي  5/379ق 1251، الذػػػػػػػػػكاني 19/214ق1384، )القخشبػػػػػػػػي 

31/32  . ) 
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 الخمق فضيا إذ دحاىا * فيع قصانيا حتي التشادؼ كبث
ق( :هغ هكػة دحضػت األرض،كقػاؿ عبػجهللا بػغ عسػخ هػغ هػضػع 114قاؿ عصاء ) ت 
 الكعبة دحضت.

 ق( .136الثاني: حخثيا كشقيا، قالو ابغ زيج ) ت 
 الثالث: سػاىا كهشو قػؿ الذاعخ)زيج بغ عسخك( 

 ا  ثقاال  كأسمست كجيي لسغ أسمست * لو األرض تحسل صخخ 
دحاىػػػػػػػػػػػػػػا فمسػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػتػت شجىػػػػػػػػػػػػػػػا *  بأيضػػػػػػػػػػػػػػج كأرسػػػػػػػػػػػػػػي عمضيػػػػػػػػػػػػػػا الجبػػػػػػػػػػػػػػاال. 

 (6/199ق/2117)الساكردؼ
 

 السطمب الثاني: دوراف األرض:
الدػػحاب صػػشع هللا الػػحؼ أتقػػغ كػػل  )كتػػخػ الجبػػاؿ تحدػػبيا جاهػػجة كىػػي تسػػخ هػػخٹ ٹ 
أؼ  كتخؼ الجبػاؿ تحدػبيا جاهػجة(((.كالسعشي 88إنو خبضخ بسا تفعمػف ( )الشسل:  يءش

كاقفػػػة )كىػػػي تسػػػخ هػػػخ الدػػػحاب( أؼ ال يػػػخؼ سػػػضخىا لبعػػػج أشخافيػػػا، كسػػػا ال يػػػخؼ سػػػضخ 
الدحاب اذ انبدػط لبعػج أشخافػو كىػحا هثػل، كؼيسػا ضػخب لػو ثبلثػة أقاكيػل: أحػجىا: أنػو 
هثل ضخبو هللا تعالي لمجنيا، يطغ الشاضخ إلضيا أنيا كاقفػة كالجبػاؿ، كىػي أخػحة بحطيػا 

 هغ الدكاؿ كالدحاب.
 : أنو َهثل ضخبو هللا لئليساف، تحدبو ثابتا  في القمب كعسمو صاعج الي الدساء.الثاني

 الثالث: أنو َهثل الشفذ عشج خخكج الخكح كالخكح تدضخ الي القجس.
)صشع هللا الػحؼ أتقػغ كػل شػيء( أؼ فعػل هللا الػحؼ أتقػغ كػل شػيء، كؼيػو أربعػة 

 أكجو:
 ق( .67أحجىا: أحكع كل شيء، قالو ابغ عباس ) ت 

 ق(.111الثاني: أحري، قالو هجاىج) ت 
 ق( .127الثالث: أحدغ، قالو الدجؼ ) ت 
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ق( ىػػي كمسػػة سػػضخيانية، 115الخابػػع: أك ثػػق، كاختمػػف فضيػػا فقػػاؿ الزػػحاؾ ) ت 
كقاؿ غضخه، ىي عخبية، هػأخػذة هػغ إتقػاف الذػيء، إذا أحكػع كاثػق كأصػميا هػغ الػتقغ، 

 .(11)ىػ ها ثقل هغ الحػض هغ شضشة
لعمػػػع أثبػػػت دكراف األرض، كهػػػا يحػػػجث هػػػغ ضػػػاىختي الخدػػػػؼ كالكدػػػػؼ كألحػػػق أف ا

 التي تكػف هشحخكة األرض كالقسخ كالذسذ.
 السطمب الثالث: تدبيح األرض: 

)تدػػػبح لػػػو الدػػػسػات الدػػػبع كاألرض كهػػػغ فػػػضيغ كإف هػػػغ شػػػ  إال يدػػػبح بحسػػػجه ٹ ٹ 
هدػػػػألتاف: فضيػػػػا ( 44كلكػػػػغ ال تفقيػػػػػف تدػػػػبيحيع إنػػػػو كػػػػاف حميسػػػػا غفػػػػػرا ( )اإلسػػػػخاء: 

السدػػػألة األكلى:اختمػػػف الشػػػاس فػػػي هعشػػػي ىػػػحه اآليػػػة عمػػػي أقػػػػاؿ كثضػػػخة أهياتيػػػا سػػػتة: 
األكؿ: داللتيػػا عمػػي كحجانيػػة هللا كقجرتػػو كعمسػػو كإرادتػػو، كسػػائخ صػػفاتو العػػبل كأسػػسائو 

 الحدشي.
 الثاني: تحكختيا لمتدبيح بيا.

 باب، كخخيخ الساء.الثالث: كل شيء لو يدبح: لسح البخؽ، كصخيف الخعج، كصخيخ ال
 ق( : كل ذؼ ركح يدبح .110ق( كالحدغ ) ت 117الخابع:قاؿ قتادة ) ت 

 ق( كغضخه: الصعاـ يدبح.96الخاهذ: قاؿ الشخعي ) ت 
الدػادس: قػػاؿ أكثػخ الشػػاس، هػغ قػػخاءة القػػخآف كالحػجيث: كػػل شػيء يدػػبح تدػػبيحا  

 اليعمسو ااّلدهضػف.   
ػض فضيػػا بػػضغ الشػػاس، تختضػػب القػػػؿ ىيشػػا أنػػو السدػػألة الثانيػػة:إف ىػػحه هدػػألة كثػػخ الخػػ

ليذ يدتحضل أف يكػف لمجسادات  فزبل  عغ البيػائع  تدػبيح بكػبلـ،  كإف لػع نفقيػو إذ 
لػػػيذ هػػػغ شػػػخط  ؾيػػػاـ الكػػػبلـ بالسحػػػل عشػػػج أىػػػل الدػػػشة ىضئػػػة آدهيػػػة ،كإنسػػػا تكفػػػي لػػػو 

اليضئػػػػة الجػىخيػػػػة أك الجدػػػػسية، خبلفػػػػا  لمفبلسػػػػفة كأخػػػػػتيع هػػػػغ القجريػػػػة، الػػػػحيغ يػػػػخكف 
ااّلدهيػػة كالبمػػة كالخشػبػػة شػػخشا  فػػي الكػػبلـ كإف كػػل عاقػػل يعمػػع أف الكػػبلـ فػػي األدهضػػضغ 
عػػػػخض يخمقػػػػو هللا فػػػػضيع، كلػػػػيذ يفتقػػػػخ العػػػػخض إال لػجػػػػػد جػػػػػىخ أك جدػػػػع يقػػػػـػ بػػػػو 
خاصػػة، كهػػازاد عمػػي ذلػػظ هػػغ الذػػخكط فإنسػػا ىػػي عػػادة، كلمبػػارؼ تعػػالي نقػػس العػػادة 

اء هػغ هخمػقاتػو كبخيتػو، كليػحا َحػّغ الجػحع لخسػػؿ كخخقيا بسا شاء هػغ قجرتػو، لسػغ شػ



 

31 
 

هللا صمي هللا عميو كسمع، كسبح  الحرى في كفو، ككاف بسكة حجخ يدػمع  عميػو قبػل 
أف يبعػػث، ككػػاف الرػػحابة يدػػسعػف تدػػبيح الصعػػاـ ببخكتػػو، كلػػع يكػػغ لػػحلظ كمػػو ىضئػػة، 

غ كسػػػػسضت كال كجػػػػجت لػػػػو رشػبػػػػة، كأكسػػػػل التدػػػػبيح تدػػػػبيح السبلئكػػػػة كااّلدهضػػػػضغ كالجػػػػ
)وهللفيسج فم فيافرلسمورتفورض ففطوع(فوك ه(فوظللهعمفالربلة سبحو قاؿ تعالي

فدػضخكا كسػبحػا هللا فػي كػل زهػاف كهكاف،فػإف الغايػة  ف51ب(لغ وفورضص(لف ف)رل عع  ف
)كهػػػػا خمقػػػػت الجػػػػغ كاإلنػػػػذ إال هػػػػغ خمػػػػق اإلندػػػػاف ىػػػػي عبػػػػادة هللا سػػػػبحانو كتعػػػػالى: 

 ( .4/230ق/2007ردؼ ، )الساك  (56ليعبجكف ( )الحاريات: 
 الوبحث الشابع: تسخيش األسض لإلًساى وتزليلها  الحياة:

هغ السعمـػ بجاىػة أف هللا تعػالي سػخخ ىػحه األرض لئلندػاف بكػل هاحػتػو كاحتػتػو بسػا 
)كلقػػػج كخهشػػػا بشػػػي آدـ كحسمشػػػاىع فػػػي البػػػخ ٹ ٹ فػػػي ضيخىػػػا هػػػغ هيػػػاه كأشػػػجار كثسػػػار 

عمػػى كثضػػخ هسػػغ خمقشػػا تفزػػيبل ( )اإلسػػخاء:  كالبحػػخ كرزقشػػاىع هػػغ الصضبػػات كفزػػمشاىع
71.) 

أحػػجىا: أنيػػع فزػػمػا عمػػي سػػائخ الخمػػق، غضػػخ شائفػػة هػػغ السبلئكػػة، جبخيػػل كهيكائضػػل 
 كإسخافضل، همظ السػت كاشباىيع ركاه أبػ صالح عغ ابغ عباس.

الثػػػػػاني: أف سػػػػػائخ الحضػػػػػػاف يأكػػػػػل بؽيػػػػػو، إال ابػػػػػغ آدـ فانػػػػػو يأكػػػػػل بضػػػػػجه، قػػػػػاؿ بعػػػػػس 
خاد بيػػحا التفزػػضل، أكميػػع بأيػػجييع كنطافػػة هػػا يقتاتػنػػو  إذ الجػػغ يػػأكمػف السفدػػخيغ: السػػ
 العطاـ كالخكث.

 الثالث: فزمػا بالعقل. الخابع: بالشصق كالتسضضد. 
 الخاهذ: بتعجيل القاهة كاهتجادىا، قالو عصاء.

الدػػادس:بأف جعػػل دمحم )صػػمي هللا عميػػو كسػػمع( هػػشيع، قالػػو دمحم بػػغ كعػػب القخضػػي.)ت 
 ق( 120

 ق(  143لدابع: فزمػا بالسصاعع كالمحات في الجنيا، قالو زيج بغ أسمع .) تا
 ( .3/204ق ، 543الثاهغ: بحدغ الرػرة، قالو يساف ) ابغ العخبي ، ت

 التاسع: بتدميصيع عمي غضخىع هغ الخمق، كتدخضخ سائخ الخمق ليع،قالو ابغ جخيخ.
 ق( .540العاشخ: باألهخ كالشيي ذكخه الساكردؼ ) ت 
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الحػػػػادؼ عذػػػػخ: بػػػػأف جعمػػػػت المحػػػػي لمخجػػػػاؿ، كالػػػػحكائب لمشدػػػػاء، ذكػػػػخه الثعمبػػػػي )ت ك 
 ق(. 427

 )كحسمشاىع في البخ( عمي أكباد رشبة كىي اإلبل كالخضل كالبغاؿ كالحسضخ.
حسمشاىع عمػي أعػػاد يابدػة كىػي الدػفغ )كرزقشػاىع هػغ الصضبػات( ؼيػو قػػالف: )كالبحخ( 

الػػحكؽ )كفزػػمشاىع عمػػي كثضػػخ هسػػغ خمقشػػا  أحػػجىسا: الحػػبلؿ. كالثػػاني: السدػػتصاب فػػي
تفزػيبل ( ؼيػو قػػالف: أحػجىسا أنػػو عمػي لفطػو، كأنيػع لػػع يفزػمػا عمػي سػائخ السخمػقػػات 

 ق( .67كىحا قػؿ ابغ عباس)ت 
كالثػػاني: فزػػمشاىع عمػػي جسيػػع هػػغ خمقشػػا ،كالعػػخب تزػػع األكثػػخ كالكثضػػخ هػػغ هػضػػع 

 (.223)الذعخاء: الجسع كقػلو تعالي )يمقػف الدسع كأكثخىع كاذبػف( 
كقج ركؼ عغ أبي ىخيخة عغ رسػؿ هللا )صمي هللا عميو كسمع( انو قػاؿ: االسػؤهغ أكػـخ 

/  3947، ح 273عمػػػػػي هللا عػػػػػد كجػػػػػل هػػػػػغ السبلئكػػػػػة الػػػػػحيغ عشػػػػػجه) ابػػػػػغ هاجػػػػػو ت
2/1311   ) 

 وؿ: تدخيخ األرض لإلنداف:السطمب اال 
ؿ صػاحب الطػبلؿ:)إف (قػا29)ىػ الحؼ خمق لكع ها في األرض جسيعا( )البقخة: ٹ ٹ 

كمسػػة " لكػػع "ىشػػا ذات هػػجلػؿ عسضػػق كذات إيحػػاء كػػحلظ عسضػػق إنيػػا قاشعػػة فػػي أف هللا 
خمق ىحا اإلندػاف ألهػخ عطيع،خمقػو ليكػػف هدػتخمفا  فػي األرض،هالكػا  لسػا فضيا،فػاعبل  
هؤثخا  فضيا،إنو الكائغ األعمى في ىػحا السمػظ العػخيس، كالدػضج األكؿ فػي  ىػحا السضػخاث 

، كدكره فػػػي األرض إذف كفػػػي أحػػػجاثيا كتصػراتيػػػا ىػػػػ الػػػجكر األكؿ ،إنػػػو سػػػضج الػاسػػػع
األرض كسضج اآللة إنو لػيذ عبػجا  لبّللػة كسػا ىػػ فػي العػالع السػادؼ الضػـػ  كلػيذ تابعػا  
لمتصػرات التي تحجثيا اآللة في عبلقات البذػخ كأكضػاعيع كسػا يػجعي أنرػار الساديػة 

ف ككضعو، ؼيجعمػنو تابعا  لآللػة الرػساء  كىػػ السصسػسػف،الحيغ يحقخكف دكر اإلندا
ف ز أف تصغػي عمػي  ؾيسػة اإلندػاف كأليجػػ  الدضج الكخيع،ككل ؾيسة هغ الؿيع السادية ال

تدتحلو أك تخزعو أك تدتعمي عميو، ككػل ىػجؼ يشصػػؼ عمػي ترػغضخ ؾيسػة اإلندػاف، 
ة اإلندػاف هيسا يحقق هغ هدايػا هاديػة ىػػ ىػجؼ هخػالف لغايػة الػجػػد اإلندػاني،فكخاه

ندػػػاف أكال ، ثػػػع تجػػػيء الؿػػػيع الساديػػػة تابعػػػة هدػػػخخة() سػػػضج قصػػػب ت اإلأكال ، كاسػػػتعبلء 
قػػاؿ تعػػالي )ألػػع تػػخ أف سػػخخ لكػػع هػػا فػػي األرض كالفػػل تجػػخؼ فػػي  ( 1/53ق /1385
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()ألػػع تػػخ أف 65البحػػخ بػػأهخه كيسدػػظ الدػػساء أف تقػػع عمػػى األرض إال بإذنػػو( )الحػػج: 
هػػػغ حضػػػػاف كجسػػػاد كزركع كثسػػػار )كالفمػػػظ تجػػػخؼ فػػػي  هللا سػػخخ لكػػػع هػػػافي األرض(أؼ

البحخ بأهخه(أؼ بتدخضخه كتدػضضخه، أؼ فػي البحػخ العجػاج كتبلشػع األهػػاج،تجخؼ الفمػظ 
بأىميا بخيح شضبة كرفق كتؤدة،ؼيحسمػف فضيا هاشاءكا، هغ تجػارة كبزػائع كهشػافع، هػغ 

،كسػا ذىبػػا بسػا عشػج لػي ىؤالءإخ إلػى قصخ،كيػأتػف بسػا عشػج أكلئػظ بمج إلي بمج كهغ قصػ
ىػػؤالء إلػػى أكلئظ،هسػػا يحتػػاجػف إليػػو كيصمبػنػػو )كيسدػػظ الدػػساء أف تقػػع عمػػي األرض 
إال بإذنػػو(أؼ لػػػ شػػاء ألذف لمدػػساء، فدػػقصت عمػػي األرض فيمػػظ هػػغ فضيػػا، كلكػػغ هػػغ 
لصفػػو كرحستػػو كقجرتػػو، يسدػػظ الدػػساء أف تقػػع عمػػي األرض إال بإذنػػو، إف هللا بالشػػاس 

)ألػػع تػػػخكا أف ٹ ٹ  ( 3/226ق / 774ضمسيػػػع ) ابػػغ كثضػػػخ ت لػػخؤكؼ رحػػػيع، أؼ هػػع 
هللا سخخ لكع ها في الدسػات كها في األرض كأسبو عمػيكع نعسػو ضػاىخة كباششػو كهػغ 

( قػػػػاؿ 21الشػػػاس هػػػغ يجػػػادؿ فػػػي هللا بغضػػػخ عمػػػػع كال ىػػػجػ كال كتػػػب هشضػػػخ ( )لقسػػػاف: 
 صاحب الشكت كالعضػف: في قػلو )ضاىخة كباششة(عجة اقػاؿ:

 أف الطاىخة اإلسبلـ، كالباششة هاستخه هللا هغ السعاصي ،قالو هقاتل.أحجىا: 
 ق( .111الثاني: أف الطاىخة عمي المداف،كالباششة في القمب، كىحا قػؿ هجاىج) ت 

 الثالث:أف الطاىخة ها أعصاىع هغ الدؼ كالثياب كالباششة هتاع السشازؿ حكاه الشقاش.
 .الخابع: الطاىخة الػلج،كالباششة الجساع

 الخاهذ: أف الطاىخة في نفدو، كالباششة في ذريتو هغ بعجه.
 الدادس: أف الطاىخة هاهزي، كالباششة هايأتي.

 الدابع: أف الطاىخة في الجنيا، كالباششة في اآلخخة.
ق 451الثػػػػػػاهغ: أف الطػػػػػػاىخة فػػػػػػي األبػػػػػػجاف، كالباششػػػػػػة فػػػػػػي األديػػػػػػاف. )السػػػػػػاكردؼ ت 

/4/342) 
 حياة.السطمب الثاني: تحليل األرض لم

 (.7-6)ألع نجعل األرض هيادا كالجباؿ أكتادا( )الشبأ: ٹ 
( 22)البقػخة: )رلعذيفجوعلفلكعمفرض ففي ر ع( فالسياد الػشاء كالفخاش كقػج قػاؿ تعػالي 

قػػخغ )هيػػجا ( كهعشاىػػا أنيػػا ليػػع كالسيػػج لمرػػبي كىػػػ هػػا يسيػػج لػػو فضشػػـػ عميػػو )كالجبػػاؿ 
 ( .1/311ق /671.)القخشبي ت (18)أكتادا(أؼ لتدكغ كالتتكاف  كالتسضل بأىميا
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ق( : فالجبػػػػاؿ هخػػػػدف السيػػػػاه كهرػػػػفاة 1379قػػػػاؿ بػػػػجيع الدهػػػػاف سػػػػعضج الشػرسػػػػي )ت 
اليػاء،اذ تخسب الغازات السزخة فترفي اليػاء، كحاهية التخاب إذ تحفطو هغ التػحػل  
كهػػغ اسػػتيبلء البحػػخ كخدانػػة لدػػائخ الحاجػػات الزػػخكرية لحيػػاة اإلندػػاف ؼيحسػػج بكسػػاؿ 

الرػػانع ذا الجػػبلؿ كاإلكػػخاـ، الػػحؼ جعػػل ىػػحه الجبػػاؿ الزػػخسة بيػػحه الرػػػرة التعطػػيع 
أكتػػػػػادا  ألرضػػػػػشا، التػػػػػي ىػػػػػي هدػػػػػكغ حياتشػػػػػا، كأهػػػػػضغ الرػػػػػشجكؽ لسعيذػػػػػتشا) الشػرسػػػػػي 

( كاآليػػات داللػػة بػػاىخة عمػػي قػػجرة هللا عمػػي البعػػث، كالسعشػػي قػػجرتشا عمػػي 55ق/2119
 إيجاد ىحه األهػر أعطع هغ قجرتشا عمي اإلعادة. 

)كىػ الحؼ هج األرض كجعل فضيا ركاسي كأنيارا كهغ كل الثسخات جعل فضيا ٹٹ
 (.3زكجضغ اثشضغ يغذى الضل الشيار إف في ذلظ اليات لقـػ يتفكخكف ( )الخعج: 

)كىػػػػ الػػػحؼ هػػػج األرض(أؼ بدػػػصيا لبلسػػػتقخار عمضيػػػا،ردا  عمػػػي هػػػغ زعػػػع أنياهدػػػتجيخة 
خكاحػج هػغ السفدػخيغ بكخكيػة األرض كػالكخة كىػحا قػػؿ السػاكردؼ كالقخشبي،كقػج قػاؿ غض

، االلػسػػي ت  3/64ق / 1251)الذػػػكاني ت   كالسػػج كالبدػػط فضيػػا ال يشػػافي كخكيتيػػا
 (  13/91/92ق، 1271

)كجعػػل فضيػػػا ركاسػػػي(أؼ جبػػػاال  كاحػػػجىا راسػػػية ألف األرض تخسػػػػ بيػػػا ،أؼ تثبػػػت قػػػاؿ 
الخمق شػخب   عصاء: أكؿ جبل كضع عمي االرض أبػ قبيذ )كأنيارا ( كفضيا هغ هشافع

الحضػاف كنبات األرض كهػيس األهصار كهدالظ الفمظ )كهغ كػل الثسػخات جعػل فضيػا 
زكجػػضغ اثشضغ(أحػػج الػػدكجضغ ذكػػخ كانثػػي ،كفحػػػؿ الشخػػل  كإناثيا،كػػحلظ كػػل الشبػػات كإف 
خفػػػػي، كالػػػػدكج ااّلخػػػػخ حمػػػػػ كحػػػػاهس، أك عػػػػحب كهػػػػالح ،أك أبػػػػيس كأسػػػػػد،أك أحسػػػػخ 

ػعضغ ،فرػػار كػػل ثسػػخذؼ نػػػعضغ زكجضغ،كىػػي كأصػػفخ فإف كػػل جػػشذ هػػغ الثسػػار ذك نػػ
أربعة أنػاع )يغذي المضل كالشيار(هعشاه يغذي ضمسة المضل ضػػء الشيػار، كيغذػي ضػػء 

) كفػػػػي األرض قصػػػػع هتجػػػػاكرات كجشػػػػات هػػػػغ أعشػػػػاب كزرع ٹ ٹ الشيػػػػار ضمسػػػػة المضػػػػل. 
كنخضل صشػاف كغضخ صشػاف يدقى بساء كاحج كنفزػل بعزػيا عمػى بعػس فػي األكػل 

 (.4اليات لقـػ يعقمػف ( )الخعج: إف في ذلظ
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 )كفي األرض  قصع هتجاكرات( ؼيو كجياف:
أحجىسا: أف الستجاكرات السػجف كهػا كػاف عػاهخا  كغضػخ الستجػاكرات الرػحارؼ كهػا كػاف 

 غضخ عاهخ.
 الثاني:أؼ هتجاكرات في السجؼ ،هختمفات في التفاضل، كؼيو كجياف:

 أحجىسا: أف يترل ها يكػف نباتو هخا .
 ي: أف تترل الدبخة التي تشبت بالتي ال تشبت قالو ابغ عباس .الثان

 )كجشات هغ أعشاب كزركع كنخضل صشػاف كغضخ صشػاف( ؼيو أربعة أكجو:
أحػػػػجىا: أف الرػػػػشػاف السجتسػػػػع كغضػػػػخ الرػػػػشػاف السفتػػػػخؽ قالػػػػو ابػػػػغ جخيػػػػخ )الصبػػػػخؼ 

 ( .16/235ق ، 311ت
شػاف أف تكػػػػف أصػػػػليا الثػػػاني: أف الرػػػشػاف الػػػشخبلت يكػػػػف أصػػػميا كاحػػػج،كغضخ صػػػ

 شتي، قالو ابغ عباس كالبخاء بغ عاذب.
 الثالث: أف الرشػاف األشكاؿ، كغضخ الرشػاف السختمف ،قالو بعس الستأخخيغ.

الخابػػع: أف الرػػشػاف الفدػػضل يقصػػع هػػغ أهياتػػو كىػػػ هعػػخكؼ، كغضػػخ الرػػشػاف هايشبػػت 
 هغ الشػؼ  كىػ غضخ هعخكؼ حتي يعخؼ.كأصل الشخل الغخيب هغ ىحا.

)يدػػػقي بسػػػاء كاحػػػج كنفزػػػل بعزػػػيا عمػػػي بعػػػس فػػػي األكػػػل( ؼبعزػػػو حمػػػػ كبعزػػػو 
حاهس، كبعزو أصفخكبعزو أحسخ،كبعزو قمضل كبعزػو كثضػخ )إف فػي ذلػظ آليػات 

 لقـػ يعقمػف( ؼيو كجياف:
أحػػجىسا: إف فػػي اخػػتبلؼ ذلػػظ اعتبػػار يػػجؿ ذكؼ العقػػػؿ عمػػي عطػػيع القػػجرة كىػ هعشػػي 

 ق( .115قػؿ الزحاؾ ) ت 
أنػػػو هثػػػل ضػػػخبو هللا تعػػػالي لبشػػػي آدـ،أصػػػميع كاحػػػج كىػػػع هختمفػػػػف فػػػي الخضػػػخ الثػػػاني: 

كالذػػػخ كاإليسػػػاف كالكفخ كػػػاختبلؼ الثسػػػار التػػػي تدػػػقي بسػػػاء كاحػػػج، قالػػػو الحدػػػغ )ت 
 ( .3/94ق، 451ق( )الساكردؼ ت111

كالحػػق أف هللا تعػػالي ذلػػل ىػػحه األرض لحيػػاة السخمػقػػات جسيعػػا ، الرػػغضخة التػػي التػػخػ 
خدة،كالكبضػػخة التػػي تػػدف األششػػاف فيػػي تدػػع ىػػحه األصػػشاؼ جسيعػػا في نطػػاـ بػػالعضغ السج

 كاتداؽ عجضب. 
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 الوبحث الخاهس: خيشاث األسض وصساعتها.
)في(فريه(فرلن(سفكلورفمم(فيافرض ففحالالفطيب(فوالفتتبوورفخطورتفرل يط( فإنهفٹ ٹ 

 (.168البقخة: لكمفع وفمبي ف ف)
تعػػالي أنػػو ال إلػػو إال ىػػػ كأنػػو السدػػتقل بػػالخمق ق( : لسػػاَ بػػّضغ 774قػػاؿ ابػػغ كثضػػخ)ت 

،شخع يبضغ أنو الخزاؽ لجسيع خمقو فحكخ في هقاـ االهتشاف أنو أباح ليػع أف يػأكمػا هسػا 
رض فػػي حػػاؿ كػنػػو حػػبلال  هػػغ هللا  شضبػػا ، أؼ هدػػتصابا  فػػي نفدػػو غضػػخ ضػػار األفػػي 

ئقػو كهدػالكو ؼيسػا لؤلبجاف كال لمعقػؿ، كنياىع عغ إتبػاع خصػػات  الذػيصاف  كىػي شخا
( كالدػػػائب 1/193ق ، 774أضػػل أتباعػػو ؼيػػو، كهػػغ تحػػخيع البحػػائخ  )ابػػغ كثضػػخ ت 

( كنحػىا هسا كاف زيشػة ليػع فػي جػاىمضتيع 8/48/255ق ، 512كالػصائل)الخاغب ت 
كسػػا جػػاء فػػي حػػجيث عيػػاض بػػغ حسػػاد فػػي صػػحيح هدػػمع عػػغ رسػػػؿ هللا )صػػمي هللا 

لى: إف كػل هػاؿ هشحتػو عبػادؼ فيػػليع حػبلؿ، كؼيػو عميو كسمع (انو قاؿ:)يقػؿ هللا تعا
إنػي خمقػػت عبػادؼ حشفػػاء  فجػاءتيع الذػػياشضغ فاجتػالتيع هػػغ ديػشيع كحخهػػت عمػضيع هػػا 

 (28/65،  2865أحمت ليع(.)هدمع ح 
كجاءعغ ابغ عباس أنو قاؿ: تمضت ىحه اآلية عشج الشبي)صمي هللا عميػو كسػمع( )ياأييػا 

ق(  فقػاؿ 55شضبػا ( فقػاـ سػعج بػغ أبػي كقػاص) ت  الشاس كمػػا هسػا فػي االرض حػبلال  
يارسػػػػؿ هللا أدع هللا أف يجعمشػػػي هدػػػتجاب الػػػجعػة فقػػػاؿ: )ياسػػػعج أشػػػب هصعسػػػظ تكػػػغ 
هدػػػتجاب الػػػجعػة كالػػػػحؼ نفػػػذ دمحم بضػػػجه، إف الخجػػػػل ليقػػػحؼ المقسػػػة الحػػػػخاـ فػػػي جػفػػػػو 

كلػػي بػػو) هايتقبػػل هشػػو أربعػػضغ يػهػػا  كأيسػػا عبػػج نبػػت لحسػػو هػػغ الدػػحت كالخبػػا فالشػػار أ
   (6/311، 6495ح رقع  الصبخاني

كاآليػػة تػجيػػو خالػػج إلػػى البذػػخجسيعا  أف يػػأكمػا الحػػبلؿ هػػغ الػػخزؽ، كهػػغ لػػع يستثػػل ليػػحا 
)كلػػ أف أىػل القػخػ آهشػػا ٹ ٹ الشجاء فقج رهي  بشفدو فػي السيالػظ كال يمػػهغ اال نفدػو 

ىع بسػػػػا كػػػػانػا كاتقػػػػػا لفتحشػػػػا عمػػػػضيع بخكػػػػات هػػػػغ الدػػػػساء كاألرض كلكػػػػغ كػػػػحبػا فأخػػػػحنا
: لسػػا ذكػػخ تعػػالي أف السكػػحبضغ هـــ(1376( قػػاؿ الدػػعجؼ) ت 96يكدػػبػف ( )األعػػخاؼ: 

لمخسل يبتمػف بالزخاء هػعطة كإنحارا ، كبالدخاء استجراجا  كهكخا ،ذكخ أف أىل القخؼ لػػ 
آهشػا بقمػبيع إيسانػا  صػادقا  صػجقتو األعسػاؿ، كاسػتعسمػا تقػػؼ هللا تعػالي ضػاىخا  كباششػا  

ؾ جسيػػػع هػػػا حػػػـخ هللا، لفػػػتح عمػػػضيع بخكػػػات هػػػغ الدػػػساء كاألرض ،فأرسػػػل الدػػػساء بتػػػخ 
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عمػػػػضيع هػػػػجرارا ،كأنبت ليػػػػع هػػػػغ األرض هايعيذػػػػػف بػػػػو كبيػػػػائسيع، فػػػػي أخرػػػػب عػػػػير 
كأغدر رزؽ هػغ غضػخ عشػاء كالتعػب كالكػج كالنرػب،كلكشيع لػع يؤهشػػا كيتقػػا )فأخػحناىع 

خكػات ككثػػخة اآلفػػات، كىػي بعػػس جػػداء بسػا كػػانػا يكدػػبػف( بالعقػبػات كالببليػػا كنػػدع الب
أعسػػػاليع،كإال فمػػػػ أخػػػحىع بجسيػػػع هاكدػػػبػا هػػػاتخؾ عمػػػى ضيخىػػػا هػػػغ دابة.)الدػػػعجؼ ت 

 (  1/298ق، 1376
فلق(  و فٹ ٹ فعل فذه(بفبه فم فرلسم(ءفم(ءفبق  فيأسكنهفيافرض ففوإن( )وأنزلن(

فتأكل فومنه( فكثي ة فيوركه فييه( فلكم فوأعن(ب فنخيل فم  فجن(ت فبه فلكم ف فيأن أن( و 

( )كأندلشا هغ الدساء هاء(ىحا هغ جسمة ها اهتغ هللا سبحانو بو 19-18السؤهشػف: )
عمي خمقو، كالسخاد بالساء هاء السصخ، فإف بو حياة األرض كهافضيا هغ الحضػاف، كهغ 
جسمة ذلظ هاء األنيار الشازؿ هغ الدساء،كالعضػف كااّلبار السدتخخجة هغ األرض 

ء، كقضل هاء أؼ عحبا  كإال  فاألجاج ثابت في األرض هع ،فإف أصميا هغ هاء الدسا
القحط )بقجر( أؼ بتقجيخ هشا الستجبلب هشافعيع كدفع هزارىع،أك بسقجار ها يكػف 
بو صبلح الحرائع كالثسار كالذخب فإنو لػ كثخ لكاف بو ىبلؾ ذلظ كهثمو قػلو 

( 21)الحجخ: تعالي)كإف هغ ش  إال عشجنا خدائشو كها نشدلو إال بقجر هعمػـ( 
)فأسكشاه في األرض(أؼ جعمشاه ساكشا  هدتقخا  فضيا،كفي الحجيث عغ ابغ عباس عغ 
الشبي )صمي هللا عميو كسمع(اأندؿ هللا هغ الجشة الي األرض خسدة أنيار سيحػف 
كىػ نيخ اليشج كجيحػف كىػ نيخ بمخ،كدجمة كالفخات كىسا نيخ العخاؽ، كالشضل كىػ 

غ عضغ كاحجة هغ عضػف الجشة[  )كأنا عمي ذىاب بو نيخ هرخ،أندليسا هللا ه
قادركف( فاذا رفعت ىحه األشياء هغ األرض، فقج أىميا خضخؼ الجنيا كااّلخخة كهثمو 

 (.31)السمظ: )قلفأ ءيتمفإ فأصبحفم(ؤكمفغو رفيم فيأتيكمفبم(ءفموي  فقػلو 
أكجػػػػػجنا ثػػػػػع  بػػػػػضغ سػػػػػبحانو هػػػػػا يتدػػػػػبب عػػػػػغ إنػػػػػداؿ السػػػػػاء فقاؿ:)فأنذػػػػػأنا لكػػػػػع بػػػػػو(أؼ 

لكػػػػػػػع بػػػػػػػحلظ السػػػػػػػاء )جشػػػػػػػات هػػػػػػػغ نخضػػػػػػػل كأعشػػػػػػػاب(، كإنسػػػػػػػا أفخدىسػػػػػػػا بالػػػػػػػحكخ لثبلثػػػػػػػة 
 أكجو.

 أكال : كثخة هشافعيسا فإنيسا يقػهاف هقاـ الصعاـ كاإلداـ كالفػاكو رشبا  كيابدا .
 ثانيا :ألنيسا السػجػداف في الصائف كالسجيشة كهايترل بحلظ، كحا قاؿ ابغ جخيخ.
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(، ككاآليػػػػػة 29جار ثسػػػػػخة كاشضبيػػػػػا هشفعػػػػػة كشعسػػػػػا  كلػػػػػحة )ثالثػػػػػا: ألنيسػػػػػا أشػػػػػخؼ األشػػػػػ
 (.33)يذ: )وآيةفلهمفرض ففرلميتةفأحيينه(فوأخ جن(فمنه(فحب(فيمنهفيأكلو  فقػلو:

قػلػػو:)فمضشطخ االندػػاف إلػػى شعاهػػو ، أنػػا صػػببشا السػػاء صػػبا ، ثػػع شػػققشا األرض شػػقا ، 
غمبػا ، كفاكيػة كأبػا ، هتاعػا  فأنبتشا فضيا حبا ، كعشبا كقزبا ، كزيتػنا كنخبل ، كحجائق

( كالسعشػػي: أنشػػا صػػببشا هػػاء السصػػخ،ثع شػػػققشا األرض 32-24لكػػع كألنعػػاهكع( )عػػبذ:
كالعمػف، سػسي بػحلظ لقزػبو  بالشبات،)فانبتشا فضيا حبا  * كعشبا  كقزػبا ( القزػب: القػت

 )قصعػػو( بعػػج ضيػػخكه )كزيتػنػػا كنخبل *كحػػجائق غمبػػا ( ؼيػػو قػػػالف: أحػػجىسا: نخػػبل  كخاهػػا  
 ( .6/217ق ، 451كالثاني: الذجخ الصػاؿ الغبلظ.)الساكردؼ ت 

 كفي الحجائق أربعة أقػاؿ:
أحػجىا: هػاالتف كاجتسع.الثػػاني: أنػو نبػػت الذػجخ كمػػو. الثالػث: أنػػو هػا أحػػيط عميػو هػػغ 

 الشخل كالذجخ، كهالع يحط عميو فميذ بحجيقة، حكاه ابػ صالح.
 ثسخىا حتي عع خضخىا. الخابع: أف الحجائق هاتكاهل شجخىا كاختمف

 كفي )فاكية كأبا( أقػاؿ:
 أحجىا: أف األب ها تخعاه البيائع، كهايأكمو ااّلدهضػف الحرضجة ،قالو ابغ عباس.

ق( .الثالػػث: 115الثػػاني: أنػػو كػػل شػػيء يشبػػت عمػػي كجػػو األرض قالػػو الزػػحاؾ ) ت 
الثسػػار  ق( .الخابػػع: أنػػو214أنػػو كػػل نبػػت سػػػؼ الفاكية،كىػػحا ضػػاىخ قػػػؿ الكمبػػي ) ت 

الصضبة.الخاهذ: أنو التبغ خاصة،كىػ يحكي عغ ابغ عباس أيزا .الدادس:أف رشػب 
الثسػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػ الفاكية،كيابدػػػػػػػػػيا األب.الدػػػػػػػػػابع: أف األب هػػػػػػػػػا أخمػػػػػػػػػف هثػػػػػػػػػل أصػػػػػػػػػمو 

 كالحبػب،كالفاكية هالع يخمف هثل أصمو هغ الذجخ.
الفاكيػػة   ركؼ أف عسػػخ بػػغ الخصػػاب لسػػا قػػخأ قػلػػو تعالي)كفاكيػػة كأبػػا ( قػػاؿ: قػػج عخفشػػا

 فسػػااألب ث ثػػع قػػاؿ: لعسػػخؾ يػػاابغ الخصػػاب إف ىػػحا ىػػػ التكمػػف كألقػػي العرػػا هػػغ يػػجه

 ( .24/229ق ، 311.)الصبخؼ ت 
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 الوبحث السادس:وساثت الصالحيي لألسض:
 (.46)كلسغ خاؼ هقاـ ربو جشتاف( )الخحسغ: ٹ ٹ 

شتاف،بػأف كالسعشي: كلسػغ خػاؼ حدػاب ربػو فػي هػقػف الحدػاب بػضغ يػجؼ هللا تعػالي ج
 (.4/288ق/1418.) الدحضمي، (32)أشاع األكاهخ كاجتشب السعاصي

)ىػ الحؼ خمق لكع ها في األرض جسيعا ثع استػػ إلى الدساء فدػاىغ سبع ٹ ٹ 
 (.29سسػات كىػ بكل ش  عميع( )البقخة: 

قػػاؿ صػػاحب الطػػبلؿ: كإذف فيػػي السذػػضئة العميػػا تخيػػج أف تدػػمع ليػػحا الكػػائغ الججيػػج فػػي 
،زهاـ ىحه األرض كتصمق فضيا يجه،كتكل إليو إبػخاز هذػضئة  الخػالق فػي اإلبػجاع الػجػد 

كالتكػػػػيغ كالتحمضػػػل كالتخكضػػػب كالتحػػػػيخ كالتبجيل،ككذػػػف هػػػافي ىػػػحه األرض هػػػغ قػػػػؼ 
كشاقػػات ككشػػػز كخاهػػات كتدػػخضخ ىػػحا كمػػو بػػإذف هللا فػػي السيسػػة الزػػخسة التػػي ككميػػا 

 ( .1/57هـ   1385: . )سضج قصب ت (33)هللا إليو
)كعػػػػػج هللا الػػػػػحيغ آهشػػػػػػا هػػػػػشكع كعسمػػػػػػا الرػػػػػالحات ليدػػػػػتخمفشيع فػػػػػي األرض كسػػػػػا ٹ ٹ 

اسػػػتخمف الػػػحيغ هػػػغ قػػػبميع كليسكػػػشغ ليػػػع ديػػػشيع الػػػحؼ ارتزػػػى ليػػػع كلضبػػػجلشيع هػػػغ بعػػػج 
خػػػفيع أهشػػا يعبػػجكنشي ال يذػػخكػف بػػي شػػضئا كهػػغ كفػػخ بعػػج ذلػػظ فأكلئػػظ ىػػع الفاسػػقػف( 

 (.55)الشػر: 
ؼ كعجه هللا الحيغ آهشػا كعسمػػا الرػالحات،ليحققػا الػشيج الػحؼ ىحا االستخبلؼ ىػ الح

أراده هللا كيقػػخركا العػػجؿ الػػحؼ أراده هللا، كيدػػضخكا بالبذػػخية خصػػػات فػػي شخيػػق الكسػػاؿ 
السقػػجر ليػػا يػػـػ أف أنذػػاىا هللا، فأهػػا الػػحيغ يفدػػجكف فػػي األرض كيشذػػخكف فضيػػا البغػػي 

يػؤالء ليدػػا هدػتخمفضغ فػي االرض، كإنسػا كالجػر كيشحجركف بيا الي هجارج الحضػػاف، ف
ىع هبتمػف بسا ىع  ؼيو، أك هبتمي بيع غضخىع، ّاية ىػحا الفيػع لحؿيقػة االسػتخبلؼ قػلػو 
تعالي:)كليسكشغ ليع ديشيع الحؼ ارتزػى ليػع( كتسكػضغ الػجيغ بتسكضشػو فػي القمػػب، كسػا 

تخبلؼ، كأف يجعػل يتع بتسكضشو في ترخيف الحياة كتجبضخىا، فقج كعػجىع هللا إذف باالسػ
ٹ ٹ  .(4/2529ق،  1385ديػػػػشيع ىػػػػػ الػػػػحؼ ييػػػػيسغ عمػػػػي االرض ) سػػػػضج قصػػػػب ت

)كلقج كتبشا فػي الدبػػر هػغ بعػج الػحكخ أف األرض يخثيػا عبػادؼ الرػالحػف( )األنبيػاء: 
 ( )كلقج كتبا في الدبػر هغ بعج الحكخ( ؼيو أربعة أقػاؿ 115
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ء ك)الػحكخ(أـ الكتػاب الػحؼ عشػج هللا، أحجىا: أف الدبػر جسيع الكتب السشدلػة هػغ الدػسا
قالو سعضج بغ جبضخ في ركاية كهجاىج كابغ زيج،كىحا هعشي قػػؿ ابػغ عبػاس فػي ركايػة 

 ابغ جبضخ،فإنو قاؿ: الدبػر،التػراة كاإلنجضل كالقخآف،كالحكخ الحؼ في الدساء.
 الثاني: أف الدبػر، الكتب.كالحكخ، التػراة.

 حكخ،التػراة كاإلنجضل.الثالث: أف الدبػر القخّاف. كال
 الخابع:أف الدبػر، زبػر داؤد،كالحكخ ذكخ هػسي.

 كفي األرض السحكػرة ىاىشا ثبلثة أقػاؿ:
 أحجىا:أنيا أرض الجشة ،ىحا قػؿ ابغ عباس كبو قاؿ األكثخكف.

 الثاني: أرض الجنيا، كىػ هشقػؿ عغ ابغ عباس أيزا .
 ق( .136الثالث:األرض السقجسة، قالو ابغ الدائب ) ت 
 كفي قػلو )يخثيا عبادؼ الرالحػف( ثبلثة أقػاؿ:

أحجىا:أنيا أهة دمحم )صمي هللا عميو كسػمع (،ركاه ابػغ أبػي شمحػة عػغ ابػغ عبػاس،كفي 
 ركاية تخث أهة دمحم )صمي هللا عميو كسمع( أرض الجنيا بالفتػح.

 كالثاني: بشػ اسخائضل، قالو ابغ الدائب.
ق 597بعػػػػػس السفدػػػػػخيغ)ابغ الجػػػػػػػزؼ ت  الثالػػػػػث: أنػػػػػو عػػػػػػاـ فػػػػػي كػػػػػل صػػػػػػالح،قالو

،3/218  . ) 

 الوبحث السابع: خشاب األسض
( ندلػػت اآليػػة الكخيسػػة كأبػػػ بكػػخ الرػػجيق 1)إذا زلػػدت األرض زلداليػػا( )الدلدلػػة: ٹ ٹ 

)رضػػي هللا عشػػو( قاعػػج ؼبكػػي، فقػػاؿ رسػػػؿ هللا )صػػمي هللا عميػػو كسػػمع( هايبكيػػظ يػػا أبػػا 
رسػػػػؿ هللا )صػػػمي هللا عميػػػو كسػػػمع( لػػػػ أنكػػػع ال  بكػػػخث فقػػػاؿ ابكتشػػػي ىػػػحه الدػػػػرة، فقػػػاؿ

.)اليضثسػي (36)تخصئػف كالتحنبػف،لخمق هللا أهة هغ بعػجكع يخصئػػف كيػحنبػف ؼيغفػخ ليػع
 (7/141، 11512ق ، 817ت

)إذا زلدلػػػت االرض زلداليػػػا( أؼ ُحخكػػػت حخكػػػة شػػػجيجة، كذؾ عشػػػج ؾيػػػاـ الدػػػاعة، كقػػػاؿ 
دػخ كػل هػا عمضيػا هػغ شػجة الدلدلػة،كال هقاتل: تتدلدؿ هغ شجة صػت إسخافضل حتػي يشك
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تدكغ حتي تمقي كل ها عمي ضيخىا، هغ جبل أك بشاء أك شجخ،ثع تتحػخؾ كتزػصخب 
 فتخخج هافي جػفيا.

كفػػي كقػػت ىػػحه الدلدلػػة قػػػالف: أحػػجىسا:تكػف فػػي الػػجنيا،كىي هػػغ أشػػخاط الدػػاعة قالػػو 
 األكثخكف.

 ّاخخيغ. الثاني:أنيا زلدلة يـػ الؿياهة، قالو خارجة بغ زيج في
قػػػاؿ الفػػػخاء: حػػػجثشي دمحم بػػػغ هػػػخكاف، قمػػػت لمكمبػػػي: أرأيػػػت قػػػػؿ هللا تعػػػالي:)إذا زلدلػػػت 
االرض زلداليا( فقاؿ: ىحا بسشدلة قػلو تعػالي)ثع يعضػجكع فضيػا كيخػخجكع إخخاجػا( )نػػح: 

( فُأضػيف السرػجر الػي صػػاحبو، كأنػت قائػل فػي الكػػبلـ: أُلعصضشػظ عصضتػظ، تخيػػج 18
دخ(السرػػػػجر ك )بالفتح(االسػػػػع، كقػػػػج قػػػػخأ بعزػػػػيع )زلداليػػػػا( بفػػػػتح عصيػػػػة.كالدلداؿ )بالك
 ( .11/528ق ، 671الداؼ )القخشبي ت 

 (.2)كأخخجت األرض أثقاليا( )الدلدلة: ٹ ٹ 
ق( : إذا كػػػػاف السضػػػػت فػػػػي بصػػػػغ 177ق( كاألخفػػػػر ) ت 218قػػػػاؿ أبػػػػػ عبضػػػػجة ) ت 

اس كهجاىػػػج األرض فيػػػػ ثقػػػل ليػػػا، كاذا كػػػاف فػقيػػػا فيػػػػ ثقػػػل عمضيػػػا، كقػػػاؿ ابػػػغ عبػػػ
)أثقاليػػا( هػتاىػػا  تخػػخجيع فػػي الشفخػػة الثانيػػة   كهشػػو قضػػل لمجػػغ كاإلنػػذ الػػثقبلف ،ذكػػخ 
بعػػس أىػػل العمػػع: كانػػت العػػخب تقػػػؿ  إذا كػػاف الخجػػل سػػفاكا  لمػػجهاء كػػاف ثقػػبل  عمػػي 
ضيػػػخ األرض فمسػػػا هػػػات حصػػػت األرض ثقميػػػا، كقضل:)أثقاليػػػا( كشػزىػػػا كهشػػػو الحػػػجيث 

)يػػػػـػ تبػػػػجؿ ٹ ٹ أهثػػػػاؿ األسػػػػصػاف هػػػػغ الػػػػحىب كالفزػػػػة[ اتقػػػػي األرض أفػػػػبلذ كبػػػػجىا 
يع:   (.48األرض غضخ األرض كالدسػات كبخزكا هلل الػاحج القيار( )إبخـا

قػػاؿ صػػاحب الكذػػاؼ: يػػـػ تبػػجؿ ىػػحه األرض التػػي تعخفػنيػػا، أرضػػا  أخػػخؼ غضػػخ ىػػحه 
 السعخفػػة، ككػػحلظ الدػػساكات، كالتبػػجيل  التغضضػػخ  كقػػج يكػػػف فػػي الػػحكات كقػلػػظ: بػػجلت
الػػػػػػػػػجراىع دنانضخ،كهشػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػجلشاىع جمػػػػػػػػػػدا  غضخىػػػػػػػػػا، كبػػػػػػػػػجلشاىع بجشتػػػػػػػػػضيع جشتضغ،كفػػػػػػػػػي 
األكصػػاؼ كقػلظ بػػجلت الحمقػػة خاتسػػا ،إذا أذبتيػػا فشقمتيػػا هػػغ شػػكل الػػي شػػكل،كُأختمف 
في تبجيل األرض كالدساكات فقضل تبجؿ أكصػافيا فتدػضخ عػغ األرض   جباليػا كتفجػخ 

  (  2/384ق ، 538ت   ) الدهخذخؼ بحارىا كتدػؼ فبل يخؼ فضيا عػج كال اهت 
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(  أؼ 4/284ق ، 774( قػػاؿ ابػػغ كثضػػخ)ت 4)إذا رجػػت األرض رجػػا( )الػاقعػػة: ٹ ٹ 
ُحخكت فػاىتدت كاضػصخبت بصػليػا كعخضػيا، كقػاؿ غضػخ كاحػج:أؼ زلدلػت زلػداال ، قػاؿ 

)إذرفزلزلعععتفالخبيػػػع بػػػغ انػػػذ تُػػػخح بسػػػا فضيػػػا كػػػخج الغخبػػػاؿ بسػػػا ؼيو،كىػػػحا كقػلػػػو تعػػػالي:

( كقػاؿ تعػالي) يػا أييػا الشػاس اتقػػا ربكػع إف زلدلػة الدػاعة 1)الدلدلػة:زرله( فرال ففزل
 (.1ش  عطيع( )الحج: 

ىحا كها الشظ ؼيػو أف خػخاب األرض كفدػاد الكػػف يعشػي ؾيػاـ  الدػاعة، فعمػي السدػمع 
الحرػػيف أال يعسػػل الضػػـػ عسػػبل  يدػػتحي هشػػو كيشكػػخه يػػـػ الؿياهػػة، فػػأيغ تػػحىبػفث قػػاؿ 

 ق( .698راؽ ت )سخاج  الجيغ الػ 
 غجت * كصحائُف األبخار في إشخاؼ―― ياخجمتي كصحائفي سػد

 لي  في الؿياهة قاؿ لي * أكحا تكػف صحائُف الػارؽ ―― كهؤنب
 

 اخلامتة
 بعج ىحه الدياحة في رياض القخآف اليانعة نػجد أكال  أىع الشتائج ليحه الجراسة: 
سػػػػػضغ الػػػػػحيغ يبحثػػػػػػف عػػػػػغ تطػػػػػل األرض هختبػػػػػخا  بػػػػػجيعا  لكػػػػػل العمسػػػػػاء كالجار  -1

 الحؿيقة  كهغ ُيشقب في شبقاتيا سيكتذف كل يـػ ججيجا .
إف كل هغ أفدج في ىحه األرض كلع يتب ،يجج عقاب هللا العػادؿ فػي الػجنيا  -2
 كااّلخخة.

إف خبلفػػػة هللا فػػػي أرضػػػو تتػػػأتي بالصاعػػػات كالعسػػػل الرػػػالح، كهػػػغ قزػػػي  -3
 عسخه في السعاصي فبل َيُعّجنو عسخا .

 : التهصيات:ثانيا  

تكثيف الجراسات في عمع األرض ،ألف ذلظ يخفف الكثضخ هغ أثار الكػػارث  -1
 األرضية . 

فبلحة األرض في كل زهاف كهكاف ها كجج البذخ إلى ذلظ سبيبل ، ألف ىػحا  -2
( همضػػف شػخز فػي 851يؤدؼ إلػى األهػغ الغػحائي كتخؽيػف آثػار الجػػع الػحؼ ييػجد )

 العالع .
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تشقضػػػب فػػػي األرض، كقػػػج أثبػػػت الجراسػػػات العمسيػػػة أف األرض االكثػػػار هػػػغ ال -3
 تحػؼ السعادف كالشفائذ كاألحجار الكخيسة .

االىتسػػػػاـ بالتفدػػػػػضخ السػضػػػػػعي كالتخكضػػػػػد عمػػػػػى الطػػػػػاىخ الكػنيػػػػػة كربصيػػػػػا  -4
 بالتفدضخ العمسي.

 اهلوامش :
 
دائخة سفضخ لمسعارؼ االسبلهية ،تأليف نخبة هغ العمساء، القاىخة ،ج  (1)

 .921، ص 13
السفخدات في غخيب القخاف:الخاغب االصفياني السكتبة التػؼيؿية  (2)

 .25ص
 .924ص 13دائخة سفضخ لمسعارؼ االسبلهية ،ج (3)
السجىر في السحاضخة: البغ الجػزؼ تحقضق خضخؼ سعضج ،السكتبة  (4)

 .28التػؼيؿية هرخ ،ص 
 458ص  8الجاهع ألحكاـ القخاف: لمقخشبي، هكتبة االيساف هرخ ج  (5)
اف العطيع:ابغ كثضخ دار الحجيث القاىخة ،الصبعة الدادسة تفدضخ القخ  (6)

 . 357،ص  3ـ ،ج1993
زاد السدضخ في عمع التفدضخ:ابغ الجػزؼ ،دار الكتب العمسية ،الصبعة  (7)

 50،ص 1ـ ج 2002الثانية 
القجيخ،  ( كفتح19/204ىػ اهية بغ ابي الرمت ،انطخ القخشبي ) (8)

ىػ(، 1250اليسشي )الستػفى:  الذػكاني عبجهللا بغ دمحم بغ عمي بغ دمحم
األكلى،  الصضب،دهذق،بضخكت، الصبعة الكمع كثضخ،دار ابغ دار

( كركح السعاني في تفدضخ القخآف العطيع كالدبع 5/379ىػ)1414
السثاني، شياب الجيغ هحسػد بغ عبج هللا الحدضشي األلػسي )الستػفى: 
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ية، البارؼ عصية، دار الكتب العمس ىػ(، تحقضق: عمي عبج1270
 (30/32ىػ)1415بضخكت، الصبعة األكلى، 

زيج بغ عسخك انطخ:تفدضخ الساكردؼ الشكت كالعضػف ،دار الكتب  (9)
 .199،ص6ـ ،ج2007العمسية ،الصيعة الثانية 

 .230،ص4السخجع الدابق ج (10)
احكاـ القخاف:البغ العخبي ،دار الكتب العمسية ، الصبعة الخابعة  (11)

 .204،ص3ـ ج2007،
شبخؼ ،ركؼ عغ عصاء كعكخهة كغضخىع ،كعشو يديج يساف بغ الشغضخة الع (12)

يع .قاؿ ابغ هعضغ ليذ حجيثو بذ  كقاؿ  بغ ىاركف كهدمع يغ ابخـا
ابػ زرعة كابػ حاتع ضعيف، تيحيب التيحيب، أبػ الفزل أحسج بغ 

ىػ(، 852عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقبلني )الستػفى: 
ج، الصبعة: الصبعة األكلى، الشاشخ: هصبعة دائخة السعارؼ الشطاهية،اليش

 ىػ .1326
اخخجة ابغ هاجة في سششو، ابغ هاجة أبػعبج هللا دمحم بغ يديج  (13)

ىػ(، تحقضق: دمحم 273القدكيشي،كهاجة اسع أبيو يديج )الستػفى: 
في أصل عيدى البابي  –فؤادعبجالباقي، دار إحياءالكتب العخبية 

لزعف يديج بغ ، في الدكائج اسشاده ضعيف 3947الحمبي حجيث رقع 
 سؽياف .

زاد السدضخ في عمع التفدضخ، جساؿ الجيغ أبػالفخج عبجالخحسغ بغ عمي  (14)
ىػ(، السحقق: عبجالخزاؽ السيجؼ، دار 597بغ دمحم الجػزؼ )الستػفى: 

 .46،ص5ىػ،ج1422بضخكت، الصبعة األكلى، –الكتاب العخبي
 1ـ ،ج2008، 37في ضبلؿ  القخاف: سضج قصب، دار الذخكؽ ،ط (15)

 . 53،ص 
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 . 226،ص 3تفدضخ القخاف العطيع:ابغ كثضخ ج (16)
 . 342، ص 4تفدضخ الساكردؼ ج (17)
 .311، ص 10تفدضخ القخشبي ،ج (18)
هػػػػػغ كميػػػػػات رسػػػػػائل الشػػػػػػر القخانيػػػػػة، رسػػػػػالة السعجػػػػػدات القخانيػػػػػة، دار  (19)

 .55ـ ، ص2009الدشابل الحىبية، القاىخة الصبعة االكلي 
بللػسي ( كركح السعاني ل3/64راجع فتح القجيخ لمذػكاني ) (20)

(13/90/92.) 
 (.16/335جاهع البياف:لمصبخؼ ) (21)
 ( .3/94الشكت كالعضػف ) (22)
يقاؿ بحخت البعضخ شققت اذنو شقا كاسعا، كهشو سسضت البحضخة ، كذلظ  (23)

هسا كانػا بجعمػنو بالشاقة اذا كلجت عذخة  ابصغ شقػا اذنيا ؼيدضبػىا 
بحخ،  فبل تخكب كال يحسل عمضيا .  السفخدات في غخيب القخاف  هادة

 .48ص 
الدائبة التي تدضب في السخعي فبل تخد عغ حػض كال عمف كذلظ اذا  (24)

 .255كلجت خسدة ابصغ، السخجع الدابق ، هادة سضب ص 
الػصضمة ، كىػ اف احجىع  كاف اذا كلجت لو شاتو ذكخا  كانثي قالػ  (25)

كصمت اخاىا فبل يحبحػف اخاىا هغ اجميا ،السخجع الدابق ،هادة 
 .540كصل ،ص 

)كل جدج نبت هغ سحت (اخخجو الصبخاني في الكبضخ كابػ نعيع  بمفع (26)
في الحمية ،انطخ صحيح الجاهع الرغضخ كزياداتو، أبػ عبجالخحسغ 
دمحم ناصخ الجيغ،بغ الحاج نػح بغ نجاتي بغ آدـ،األشقػدرؼ األلباني 

( 2772( كالسذكاة )6296ىػ(، السكتباإلسبلهي، )1420)الستػفى: 
 صحيح .
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 .193،ص1العطيع ، ج تفدضخ القخاف (27)
تيدضخالكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف، عبجالخحسغ بغ ناصخ بغ  (28)

ىػ(، السحقق: عبجالخحسغ بغ هعبل 1376عبج هللا الدعجؼ )الستػفى: 
ـ، 2000-ىػ1420المػيحق، هؤسدة الخسالة، الصبعة األكلى، 

 .260ص
كتاب  9سيحاف كجيحاف )بيحا المفع ( اخخجو هدمع )بذخح الشػكؼ( ج (29)

، قاؿ السحقق: لع اججه عشج غضخة هغ 2839صفة الجشة،حجيث رقع 
 الجساعة.

القت ، الفرفرة اذا يبدت ،كقاؿ االزىخؼ القت حب بخؼ اليشبتو   (30)
ااّلدهي ،فاذا كاف عاـ قحط كفقج اىل البادية هايقتاتػنو هغ لبغ كتسخ 
كنحػة ، دقػة كشبخػة كاجتدؤا بو عمي هاؼيو هغ الخذػنة ، انطخ 

لسرباح السشضخفي غخيب الذخح الكبضخ، أحسج بغ دمحم بغ عمي ا
ىػ(، السكتبة 770الفضػهي ثع الحسػؼ ، أبػالعباس )الستػفى: نحػ 

 .291العمسية، بضخكت، هادة قتت ص
 .207،ص6تفدضخ الساكردؼ، ج  (31)
بة الدحضمي، دار الفكخ، دهذق،  (32) ـ، 1996التفدضخ السشضخ، ـك

 .534ص
 .57،ص 1في ضبلؿ القخاف ، ج (33)
 .2529،ص4السخجع الدابق ،ج (34)
أسبابشدكاللقخآف، أبػالحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي الػاحجؼ،  (35)

ىػ(، السحقق: كساؿ بدضػني 468الشيدابػرؼ، الذافعي )الستػفى: 
، 5ىػ، ج1411زغمػؿ، دار الكتب العمسية، بضخكت، الصبعة األكلى، 

 .274ص
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 .534اسباب الشدكؿ: لمػاحجؼ ،ص  (36)
 .305،ص4 زاد السدضخ ،ج (37)
اخخجو هدمع في صحيحو، هدمع بغ الحجاج أبػالحدغ القذضخؼ  (38)

ىػ(، السحقق: دمحم فؤاد عبج الباقي، دار 261الشيدابػرؼ )الستػفى: 
( كاالسصػاف جسع اسصػانة ، 1013إحياء التخاث العخبي، بضخكت)

 كىي الدارية كالعسػد كشبيو باالسصػاف لعطسة ككثختو .
 .528،ص10جالجاهع الحكاـ القخاف ،  (39)
الكذاؼ عغ حقائق غػاهس التشديل، أبػالقاسع هحسػد بغ عسخكبغ  (40)

ىػ(، دار الكتاب العخبي، 538أحسج، الدهخذخؼ جارهللا )الستػفى: 
 .384، ص2ىػ، ج1407بضخكت، الصبعة الثالثة، 

 .284،ص4تفدضخ القخاف العطيع ،ج (41)
سشة  شاعخ هرخؼ رقضق ،بخع في التػرية كغضخىا هغ انػاع البجيع ،كلج (42)

 ىػ .695ىػ كهات سشة 615
زاد السدضخ في عمع التفدضخ، جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ  (43)

ىػ(، السحقق: عبج الخزاؽ 597عمي بغ دمحم الجػزؼ )الستػفى: 
، 5ىػ،ج1422بضخكت، الصبعة األكلى، –السيجؼ، دار الكتاب العخبي

 .46ص
 ـ .2008، 37في ضبلؿ  القخاف: سضج قصب، دار الذخكؽ ، ط (44)
هػػػػػغ كميػػػػػات رسػػػػػائل الشػػػػػػر القخانيػػػػػة، رسػػػػػالة السعجػػػػػدات القخانيػػػػػة، دار  (45)

 .55ـ ، ص2009الدشابل الحىبية، القاىخة الصبعة االكلي 
تيدضخ الكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف، عبجالخحسغ بغ ناصخ  (46)

ىػ(، تحقضق: عبجالخحسغ بغ 1376بغ عبج هللا الدعجؼ )الستػفى: 
 هعبلالمػيحق.
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 السشضخ في غخيب الذخح الكبضخ السرباح (47)
بة الدحضمي، دار الفكخ، دهذق،  (48)  ـ.1996التفدضخ السشضخ، ـك
أسباب ندكؿ القخآف، أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي  (49)

ىػ(، السحقق: كساؿ 468الػاحجؼ،الشيدابػرؼ، الذافعي )الستػفى: 
ق 1411بدضػني زغمػؿ، دار الكتب العمسية، بضخكت، الصبعة األكلى، 

 .274، ص5ػ،ج
 : السرادر والسخاجع

 وال:  القخآف الكخيم .أ
/  أحكاـ القخآف ، القاضي دمحم بغ عبج هللا أبػ بكخ بغ العخبي السعافخؼ االشبضمي 1

ىػ( ، راجع أصػلو كخخج أحاديثو كعمَّق عميو: دمحم عبج 543السالكي ، )الستػفى: 
 1424لبشاف ، الصبعة: الثالثة،  – القادر عصا ، الشاشخ: دار الكتب العمسية، بضخكت

 ـ. 2003 -ىػ 
 ج
/ أسباب ندكؿ القخآف، أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي 2

ىػ(، السحقق: كساؿ بدضػني زغمػؿ، دار 468الػاحجؼ،الشيدابػرؼ،الذافعي )الستػفى: 
 ىػ.1411الكتب العمسية، بضخكت، الصبعة األكلى، 

ػ الفجاء إسساعضل بغ عسخ بغ كثضخ القخشي البرخؼ ثع / تفدضخ القخآف العطيع ،  أب3
ىػ( ، تحقضق: ساهي بغ دمحم سبلهة ، الشاشخ: دار شضبة 774الجهذقي )الستػفى: 

 ـ. 1999 -ىػ 1420لمشذخ كالتػزيع ، الصبعة: الثانية 
/ تفدضخ الساكردؼ ، الشكت كالعضػف ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبضب 4

ىػ( ، تحقضق: الدضج ابغ عبج 450جادؼ، الذيضخ بالساكردؼ )الستػفى: البرخؼ البغ
 بضخكت / لبشاف . -السقرػد بغ عبج الخحيع ، الشاشخ: دار الكتب العمسية 

بة بغ هرصفى الدحضمي ، 5 / التفدضخ السشضخ في العقضجة كالذخيعة كالسشيج ،  د ـك
 ىػ . 1418ية ، دهذق ، الصبعة : الثان –الشاشخ : دار الفكخ السعاصخ 
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/ تيحيب التيحيب ، السؤلف: أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ 6
ىػ( ، الشاشخ: هصبعة دائخة السعارؼ الشطاهية، اليشج ، 852العدقبلني )الستػفى: 

 ىػ .1326الصبعة: الصبعة األكلى، 
صخ بغ عبج هللا / تيدضخ الكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف ، عبج الخحسغ بغ نا7

ىػ( ، تحقضق: عبج الخحسغ بغ هعبل المػيحق ، الشاشخ: 1376الدعجؼ )الستػفى: 
 ـ. 2000-ىػ 1420هؤسدة الخسالة ، الصبعة: األكلى 

/ تيدضخ الكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف، عبج الخحسغ بغ ناصخبغ عبج هللا 8
 بل المػيحق.ىػ(، تحقضق: عبجالخحسغ بغ هع1376الدعجؼ )الستػفى: 

/ جاهع البياف في تأكيل القخآف ، دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثضخ بغ غالب اآلهمي، 9
ىػ( ، تحقضق: أحسج دمحم شاكخ ، الشاشخ: هؤسدة 310أبػ جعفخ الصبخؼ )الستػفى: 
 ـ. 2000 -ىػ  1420الخسالة ، الصبعة: األكلى، 

هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ  / الجاهع ألحكاـ القخآف تفدضخ القخشبي ، أبػ عبج10 
ىػ( ، تحقضق: 671بغ فخح األنرارؼ الخدرجي شسذ الجيغ القخشبي )الستػفى: 
يع أشؽير ، الشاشخ: دار الكتب السرخية  القاىخة ، الصبعة:  –أحسج البخدكني كإبخـا

 ـ . 1964 -ىػ 1384الثانية، 
بي بكخ، جبلؿ / صحيح كضعيف الجاهع الرغضخ كزيادتو ، عبج الخحسغ بغ أ11

ىػ( ، هع الكتاب: أحكاـ دمحم ناصخ الجيغ األلباني ، 911الجيغ الدضػشي )الستػفى: 
ىحا الكتاب اإللكتخكني، يسثل جسيع أحاديث الجاهع الرغضخ كزيادتو لمدضػشي، هع 
حكع الذيخ ناصخ هغ صحيح أك ضعيف الجاهع الرغضخ، كىػ هتغ هختبط بذخحو، 

 هغ ؼيس القجيخ لمسشاكؼ .
/ حمية األكلياء كشبقات األصؽياء ،  أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ 12

 -ىػ( ، الشاشخ: الدعادة 430إسحاؽ بغ هػسى بغ هيخاف األصبياني )الستػفى: 
دار  - 1ـ ، ثع صػرتيا عجة دكر هشيا ، 1974 -ىػ 1394بجػار هحافطة هرخ، 

 -3كالشذخ كالتػزيع، بضخكت ،  دار الفكخ لمصباعة - 2بضخكت ،  –الكتاب العخبي 
 ىػ بجكف تحقضق(1409بضخكت )شبعة  -دار الكتب العمسية
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 / دائخة سفضخ لمسعارؼ االسبلهية ،تأليف نخبة هغ العمساء، القاىخة .13
/ ركح السعاني في تفدضخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، شياب الجيغ هحسػد بغ 14

ىػ(، السحقق: عمي عبج البارؼ عصية، 1270عبجهللا الحدضشي األلػسي )الستػفى: 
 ( .30/32ق )1415دارالكتب العمسية، بضخكت، الصبعة األكلى، 

/ زاد السدضخ في عمع التفدضخ ، جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ 15
ىػ( ، تحقضق: عبج الخزاؽ السيجؼ ، الشاشخ: دار الكتاب 597دمحم الجػزؼ )الستػفى: 

 ىػ . 1422 -كت ، الصبعة: األكلى بضخ  –العخبي 
/ سشغ ابغ هاجو ، ابغ هاجة أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي، كهاجة اسع أبيو 16

ىػ( ، تحقضق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، الشاشخ: دار إحياء الكتب 273يديج )الستػفى: 
 ؼيرل عيدى البابي الحمبي. -العخبية 

دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي )الستػفى: / فتح القجيخ ، دمحم بغ عمي بغ 17
دهذق، بضخكت ، الصبعة:  -ىػ( ، الشاشخ: دار ابغ كثضخ، دار الكمع الصضب 1250
 ىػ . 1414 -األكلى 

يع حدضغ الذاربي )الستػفى: 18 ىػ( ، 1385/ في ضبلؿ القخآف ، سضج قصب إبخـا
ىػ ،  1412 -ة عذخ القاىخة ، الصبعة: الدابع -بضخكت -الشاشخ: دار الذخكؽ 

 ـ .2008، 37،ط
/ الكذاؼ عغ حقائق غػاهس التشديل ،  أبػ القاسع هحسػد بغ عسخك بغ أحسج، 19

بضخكت ،  –ىػ( ، الشاشخ: دار الكتاب العخبي 538الدهخذخؼ جار هللا )الستػفى: 
 ىػ . 1407 -الصبعة: الثالثة 

بغ دمحم الجػزؼ / السجىر ، جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي 20
 -ىػ ، تحقضق: الجكتػر هخكاف ؾباني ، الشاشخ: دار الكتب العمسية 597)الستػفى: 
 ـ .1985 -ىػ 1405لبشاف ، الصبعة: الثانية،  –بضخكت 

/ هجسع الدكائج كهشبع الفػائج ، أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ 21
الجيغ القجسي ، الشاشخ: هكتبة  ىػ( ، تحقضق: حداـ807سميساف اليضثسي )الستػفى: 

 ـ. 1994ىػ،  1414القجسي، القاىخة ، عاـ الشذخ: 
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/ السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو 22
ىػ( ، 261كسمع ، هدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذضخؼ الشيدابػرؼ )الستػفى: 

 بضخكت. –: دار إحياء التخاث العخبي تحقضق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، الشاشخ
/ السرباح السشضخ في غخيب الذخح الكبضخ ،  أحسج بغ دمحم بغ عمي الفضػهي ثع 23

 بضخكت . –ىػ( ، الشاشخ: السكتبة العمسية 770الحسػؼ، أبػ العباس )الستػفى: نحػ 
/ السعجع األكسط ،  سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ هصضخ المخسي الذاهي، أبػ 24

ىػ( ، تحقضق: شارؽ بغ عػض هللا بغ دمحم ، عبج 360القاسع الصبخاني )الستػفى: 
يع الحدضشي ، الشاشخ: دار الحخهضغ   القاىخة . –السحدغ بغ إبخـا

/ السفخدات في غخيب القخآف ، أبػ القاسع الحدضغ بغ دمحم السعخكؼ بالخاغب 25
اكدؼ ، الشاشخ: دار ىػ( ، تحقضق: صفػاف عجناف الج502األصفيانى )الستػفى: 
 ىػ. 1412 -دهذق بضخكت ، الصبعة: األكلى  -القمع، الجار الذاهية 

/ هغ كميات رسائل الشػر القخانية، رسالة السعجدات القخانية، دار الدشابل 26 
 ـ .2009الحىبية، القاىخة الصبعة االكلي 
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 مخص.الس                                        

في العبلقة بضغ تكشػلػجيا  لديػلة االستخجاـ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى الجكر الػسيط
السعمػهات كجػدة الخجهات السرخؼية. كتسثمت هذكمة الجراسة بالدؤاؿ الخئيدي التالي: ىل 

قصاع سيػلة االستخجاـ تتػسط العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كتحدضغ جػدة الخجهات بال
السرخفي الدػدانيث كاعتسجت الجراسة عمى السعايشة السيدخة كصسست استبانة لجسع البيانات، 

( استبانة صالحة لمتحمضل بشدبة 139( استبانة كاستخد هشيا)145حضث تع تػزيع عجد)
%(، استخجهت الجراسة السشيج الػصفي،كأىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة: سيػلة 95.86)

ال تتػسط العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كجػدة الخجهات السرخؼية. كأىع تػصيات  االستخجاـ
الجراسة عمى القصاع السرخفي الدػداني االىتساـ باستخجاـ بتكشمػجيا السعمػهات الحجيثة حتى 

 يشعكذ ذلظ عمى جػدة الخجهات.

 .جهدة الخجمات، سيهلة االستخجاـ، السعمهماتالكمسات السفتاحية: 

Abstract . 

The study aimed to identify the mediating role of ease of use in the 

relationship between information technology and the quality of 

banking services. The problem of the study was represented by the 

following main question : Is ease of use mediating the relationship 

between information technology and improving the quality of 

services in the Sudanese banking sector? The study relied on 

convenience sampling and a questionnaire was designed to collect 

data. Where (145) questionnaires were distributed and (139) 

questionnaires valid for analysis were recovered, at a rate of 

(95.86%), the study used the descriptive approach. The most 

important findings of the study: Ease of use does not mediate the 

relationship between information technology and the quality  of 

banking services. The most important recommendations of the study 

on the Sudanese banking sector to pay attention to the use of 
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modern information technology so that it is reflected on the quality 

of services. 

Keywords : Quality of services, ease of use, information. 

 مقجمة:  .1
ُتعج السعمػهات القاعجة األساسية ألؼ تصػر حزارؼ في أؼ هجتسع بجكف السعمػهات 

ك تحافع عمى تصػرىا إذ تعتسج عسمية أالسجتسعات كالسشطسات إف تتصػر  ال تدتصيع
التصػر عمى حرخ السعمػهات بالذكل الحؼ يديل استخجاهيا كاالستفادة هشيا. 

. كإف السعمػهات التي تحرل عمضيا السشطسة تعج أداة التعاهل (2)عمى، بجكف، ص
هع بضئتيا الخارجية، لحا هغ السفتخض اف يكػف نطاـ السعمػهات قادرا  عمى تقجيع ها 
تحتاجو جسيع السدتػيات اإلدارية هغ هعمػهات حدب تخرراتيا، كاف تكػف 

لخجهية (. كشيجت القصاعات ا17ـ، ص2017السعمػهات ذات فائجة. )قذصة،
برػرة عاهة كالقصاع السرخفي الدػداني برػرة خاصة تدارعا  ىائبل  في الدشػات 

لى إحجاث تحػؿ إجيا الحجيثة كالتي أدت بسجسػعيا األخضخة في هجاؿ تصبضق التكشػلػ 
 جحرؼ في العسل ال سيسا هع بجاية التصػر التكشػلػجي في تقجيع الخجهات السرخؼية.

 .مذكمة الجراسة:2

سة كاتداع تأثضخاتيا التي الدخيع في نطع السعمػهات كاالتراالت كضيػر العػلالتصػر 
ف هرجر الشسػ كالتسضد يكسغ في عشرخ تكشػلػجيا السعمػهات، حضث أىتع أأضيخت 

ف التصػر الستدارع في تكشػلػجيا أ الإ في بسفيػـ تكشػلػجيا السعمػهاتالقصاع السرخ 
يقة في هػاكبة تكشػلػجيا السعمػهات السعمػهات جعل السرارؼ تػاجو هذكمة حؿ

كتحجيثيا باستسخار، كاالستفادة هغ أخخ إصجارات تكشػلػجيا هعمػهات في سػؽ 
العسل. كسا اف ىشالظ العجيج هغ العػاهل التي تؤثخ عمى جػدة الخجهات السرخؼية 
كضيخ جميا  هغ عجـ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػهات الحجيثة التي تبلئع هعيا كجاءت 
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ه الجراسة لمتعخؼ عمى شبيعة العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كتحدضغ جػدة ىح
الخجهات السرخؼية كتحجيج األثخ الػسيط لديػلة االستخجاـ في ىحه العبلقة، كعميو 

 يسكغ صياغة هذكمة الجراسة بالدؤاؿ الخئيدي اآلتي:

ضغ جػدة ىل سيػلة االستخجاـ تتػسط العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كتحد
 الخجهات بالقصاع السرخفي الدػدانيث

 كتتفخع هشو األسئمة الفخعية التالية:

  ىل يؤثخ تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات في تحدضغ جػدة الخجهات في القصاع
 السرخفي الدػدانيث

  ىل يؤثخ تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات في سيػلة االستخجاـ في القصاع السرخفي
 الدػدانيث

 تخجاـ ليا تأثضخ عمى جػدة الخجهات في القصاع السرخفي ىل سيػلة االس
 الدػدانيث

 

 نسهذج الجراسة:2.9

 ( يبين نسهذج الجراسة9شكل رقم)

 

 

  

 

 

جيا الستغيخ السدتقل: تكشهله 
 السعمهمات

 السدتمدمات السادية

 السدتمدمات البخمجية

 الستغيخ الهسيط:

 سيهلة االستخجاـ

 الستغيخ التابع:

 جهدة الخجمات
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 ـ(2021السرجر: إعجاد الباحثين من بيانات الجراسة السيجانية )

 فخضيات الجراسة: 2.2

 كجػدة الخجهات.الفخضية الخئيدية األكلي: تػجج عبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات 

 الفخضية الخئيدية الثانية: تػجج عبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كسيػلة االستخجاـ.

 الفخضية الخئيدية الثالثة: تػجج عبلقة بضغ سيػلة االستخجاـ كجػدة الخجهات.

الفخضية الخئيدية الخابعة: سيػلة االستخجاـ تتػسط العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات 
 هات.كجػدة الخج

 أىجاؼ الجراسة: 3.

 .التعخؼ عمى هجؼ تصبضق السرارؼ الدػدانية لتكشػلػجيا السعمػهات 
  التعخؼ عمى هقجار ها تػليو إدارة السرارؼ هغ اىتساـ في استخجاـ تكشػلػجيا

 السعمػهات كتقجيع الخجهات السرخؼية.
  التعخؼ عمى أؼ هغ هكػنات تكشػلػجيا السعمػهات أكثخ تأثضخا  عمى جػدة

 الخجهات.
  اختبار الجكر الػسيط لديػلة االستخجاـ في العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات

 كتحدضغ جػدة الخجهات.
 : أىسية الجراسة4.

تذجيع اإلدارة العميا لبلىتساـ بتصبضق أحجث إصجارات تكشػلػجيا السعمػهات لمتحدضغ 
ئة الخارجية، هغ األسمػب اإلدارؼ كخمق نسط أدرػ حجيث يػاكب التغضخ في البض

كتمبية احتياجات السدتفضجيغ هغ خبلؿ تحدضغ الخجهات السقجهة ليع. كيتػقع تحدضغ 
أداء السدتخجهضغ الجاخمضغ ألنطسة تكشػلػجيا السعمػهات كذلظ هغ خبلؿ التجريب 
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السدتسخ كرفع كفاءتيع. كسا يتػقع هغ هتخحؼ القخار بالقصاع السرخفي هعخفة ؾيسة 
 كهكانتيا كسرجر لجػدة الخجهة.تكشػلػجيا السعمػهات 

 مفاهيم الجراسة:5.

 مفيـه تكشهلهجيا السعمهمات: 9.1
تذسل العجيج هغ الستغضخات الستجاخمة كالسبشية عمى اإللكتخكنيات كاستخجاـ األجيدة 
كالبخهجيات الحاسػبية، كالذبكات، كأنطسة الزبط كالخقابة التي تقـػ بالتذغضل 

ج السدتػيات اإلدارية السختمفة بالسعمػهات. )هشي، اإللكتخكني لمبيانات هغ أجل تدكي
 (.23ـ، ص 2015

 أىسية تكشهلهجيا السعمهمات:2.1

 عمى الحرػؿ في السشطسات تداعج كػنيا هغ السعمػهات تكشػلػجيا أىسية تبخز
 يتدتصيع يالت تمظ الشاجحة فالسشطسة هسضد، بذكلا أعسالي ألداء السصمػبة السعمػهات
 فيت السشطسا تداعجت لسعمػها تكشػلػجيا كنجرتيا، السعمػهات ثخةك بضغ ها السػازنة
  Turban) 1999:103.(ججيجة فخص إيجاد

 تي:: تتكػف هغ اآلمكهنات تكشهلهجيا السعمهمات

 :السدتمدمات السادية 

تذسل الحػاسضب كاألجداء السادية كأجيدة الفاكذ كالتمكذ التي تكػف هختبصة هباشخة 
ى تحجيث كهخاجعة السعمػهات السخدكنة كهعالجتيا هع البيانات كتعسل عم
 (.315ـ، ص2005كاستخجاعيا. )عبج الخحسغ،
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  :السدتمدمات البخمجية 

البخهجيات ىػ اصصبلح عخبي يصمق عمى جسيع أنػاع البخاهج لتذغضل الحاسػب 
كتشطيع عسل كحجاتو، ككحلظ تصمق عمى البخاهج الخاصة باستخجاهات كتصبيقات 

 (67ـ، ص2002حدشية، )ال .السدتفضج

  :شبكات االتراؿ 

فمجموعةفتضمفورلتافرالتص(التف بكةفعب فورلمولوم(تفرلبي(ن(تفوتلقافأ س(لفيتم

فرله(تف،رلم(يك وويف،رضقم( رلصن(عيةفوخطوطفورضسالكفورلك(بالتفرلمحط(تم ف

  549م،فصف9002رضنت نيت.ف)ن ي،ففو بك(تفرلط ييةفرلمحط(تفرلتحكمفوأجهزة

 انخٙ أٔانًُافع انُشاغاث أَٓا عهٗ نهخسٕٚك األيزٚكٛت انجًعٛت حعزفٓات: الخجما 2.1

(. 81و، ص 2002يعُٛت. )سَٕٛا، بسهعتا الرحباغٓ انخٙ حعزض أٔ نهبٛع حعزض

 غٛز انعُاصز يٍ عذد ٚزافمّ َٓا َشاغ( بأ20ص و،2002ٔعزفخٓا حٛسٛز )

 َخٛجت انحٛاسة،ٔنٛس خاصٛت يع أٔ انشبائٍ يع بعط انخفاعم حخعًٍ ٔانخٙ انًهًٕست

 نهًانك.  الَخمانٓا

 كاَج سٕاء انًمذيت نخذياثا جٕدة أَٓا عهٗ انجٕدة حعزف جهدة الخجمات: 5.1

 انفعهٙ،ْٔٛا انٕالع فٙ ٚذركَٕٓا أٔ ٚخٕلعٓا انعًالء انخٙ أ٘ انًذركت أٔ انًخٕلعت

 يٍ َفسّ انٕلج ٚعخبز فٙ حٛث رظاِ عذو أٔ انعًٛم نزظا انزئٛسٙ نًحذد

و، 2008خذياحٓا. )يأيٌٕ ، فٙ انجٕدة يسخٕٖ حعشٚش حزٚذ انخٙ انزئٛسٛت نٕٚاثاألٔ

 (841ص

 ٔٚحذد انخمُٛت حصُٛف األَظًت فٙ عايت ٚسخخذو يصطهحسيهلة االستخجاـ:  5.1

 اسخخذاو يٍ انُظزعٍ لذراحٓى بغط انًسخخذيٍٛ يٍ يًكٍ عذد أكبز لذرة يذٖ

. كًا عزفج بآَا انمذرة عهٗ (Nerurkar, 2001, P 69-71)انخمُٛت.  األَظًت

اسخخذاو انُظاو بسٕٓنت فٙ ظم يحذداث انزاحت ٔانثمت ٔانزظا عهٗ َحٕ فعال يٍ 

لبم يجًٕعت يحذدة يٍ انًسخخذيٍٛ حٓذف نخحمٛك يجًٕعت يحذدة يٍ انًٓاو ظًٍ 

 .(keevl,1998,p30)َطاق يعٍٛ 

 :االستخجاـ سيهلة محجدات
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 ألخطاء خطٕرةا يذٖ كذنك ٔانبٛاَاث انخصفح ثنخطٕا انذائى ٔانخذكز انخعهى سٕٓنت

-Geffen, 2003 p51) االسخخذاو. عُذ انعاو ٔانزظا االسخخذاو سٕء عٍ حُخج انخٙ

90) 

 الجراسات الدابقة:. 5

بعشػاف: أثخ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػهات عمى  (2222دراسة )نهر الجين،9.5
لى تأثضخ استخجاـ تكشػلػجيا إجهة السرخؼية، ىجفت ىحه الجراسة تحدضغ جػدة الخ

السعمػهات عمى رفع جػدة الخجهة السرخؼية هغ خبلؿ البشػؾ اإللكتخكنية، كسائل 
ف تكشػلػجيا ألى إاإللكتخكنية. كقج خمرت الجراسة  الجفع الحجيثة كالقشػات السرخؼية

السعمػهات تداىع في تقجيع هشتجات ججيجة كخجهات هتشػعة بتقشية هختمفة كهتفػقة 
السشافدضغ، كسا أف القشػات اإللكتخكنية تعتبخ هرجرا  لجػدة الخجهات السرخؼية  عمى

برػرة كبضخة. كأكصت الجراسة عمى ضخكرة ؾياـ السرخؼ بإجخاء هدح دكرؼ 
 لسختمف هتمقي الخجهة اإللكتخكنية هغ إدراؾ هػاشغ القػة كالزعف.

ع السعمػهات اإلدارية بعشػاف: العػاهل السؤثخة في تبشي نط ـ(2291دراسة)مشى، 2.5
في السؤسدات الخجهية بالدػداف: سيػلة االستخجاـ كستغضخ كسيط ككعي السدتخجـ 
كستغضخ هعجؿ. ىجفت الجراسة لسعخفة العػاهل السؤثخة عمى تبشى نطع السعمػهات 
اإلدارية في السؤسدات الخجهية بالدػداف كالجكر الػسيط كسيػلة االستخجاـ كاألثخ 

ف ىشالظ عبلقة بضغ أالشتائج التي تػصمت ليا الجراسة تخجـ. أىع السعجؿ كعي السد
ف أارية كتبشي تمظ الشطع، كسا بضشت العػاهل السؤثخة عمى تبشي نطع السعمػهات اإلد

سيػلة االستخجاـ تداىع في تشبي نطع السعمػهات اإلدارية، ككجػد تػسط جدئي 
مى تبشي نطع السعمػهات اإلدارية لديػلة االستخجاـ في العبلقة بضغ العػاهل السؤثخة ع

كتشبي تمظ الشطع. كاىع التػصيات تػجو ىحه الجراسة هرسسي الشطع لمتخكضد عمى 
 إبخاز هشافع الشطاـ كجعمو سيل االستخجاـ كالتفاعل هعو لديادة التبشي.
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بعشػاف: إدارة عبلقات العسبلء اإللكتخكنية كأثخىا عمى  ـ(2295دراسة)مخواف، 2.5
خجاـ كرضا العسبلء لصبلب الجاهعات الفمدصضشية في قصاع غدة كالجكر سيػلة االست

الػسيط لمخبخة التكشػلػجية. ىجفت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى إدارة عبلقات العسبلء 
اإللكتخكنية كأثخىا عمى سيػلة االستخجاـ كرضا العسبلء لصبلب الجاهعات الفمدصضشية 

ف ااىع الشتائج التي تع التػصل ليا لػجية، ك في قصاع غدة كالجكر الػسيط لمخبخة التكشػ 
نطاـ إدارة عبلقات العسبلء اإللكتخكنية في الجاهعات الفمدصضشية يديج هغ رضاء 
الصبلب فضيا، ككحلظ كمسا زادت الخبخة التكشػلػجية لجؼ هدتخجهي الشطاـ اإللكتخكني 

دضغ الخضا. كمسا زاد الخضا كأف سيػلة استخجاـ الشطاـ اإللكتخكني يداىع في تح
بذكل  اإللكتخكنية العسبلء عبلقة إدارة أنطسة ترسيع كاىع تػصيات الجراسة ضخكرة

 يزسغ سيػلة الترسيع كالسحتػػ كالخاحة عشج استخجاهو هغ قبل العسبلء.

بعشػاف: دكر الخبخة التكشػلػجية في  ـ(2292دراسة )بادي الخواشجة واخخوف، 5.5
بضغ سيػلة االستخجاـ كرضا العسبلء. ىجفت ىحه  إدارة عبلقات العسبلء اإللكتخكنية

الجراسة الى تدميط الزػء عمى دكر تكشػلػجيا السعمػهات في الحج هغ هخاشخ 
ف السرخفي األردني، كأضيخت الشتائج الخجهات السرخؼية اإللكتخكنية في القصاع ا

نية هغ البشػؾ األردنية تطيخ اىتساها أكبخ نحػ إدارة السخاشخ السرخؼية اإللكتخك 
خبلؿ التداهيا بسعايضخ بازؿ الجكلية، كسا أنيا تأخح في االعتبار جسيع السخاشخ 

 السحتسمة قبل تصبضق أؼ نطاـ لمخجهات اإللكتخكنية.

 ما يسيد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة: 

ف الجراسات الدابقة ركدت عمى السدتمدهات السادية كالبخهجية كهدتمدهات أنجج 
تصبيقيا عمى  البذخية كأبعاد لمستغضخ السدتقل تكشػلػجيا السعمػهات كتعالسػارد 

ف ىحه الجراسة ركدت برػرة أساسية في الستغضخ السدتقل أ الإالقصاع الرشاعي، 
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السادية، كالسدتمدهات البخهجية، كشبكات  تكشػلػجيا السعمػهات عمى السدتمدهات
الجراسات الدابقة، كسا تع تصبضق االتراؿ حضث أف بعج شبكات االتراؿ لع تتشاكلو 

 ىحه الجراسة عمى القصاع السرخفي حضث انو يختمف تساها  عغ القصاع الرشاعي.

ف ىحه الجراسة تسضدت بتشاكليا سيػلة االستخجاـ كستغضخ كسيط، حضث يبلحع أكسا 
عجد هقجر هغ الجراسات الدابقة اعتسجت عمى سيػلة االستخجاـ كستغضخ تابع، 

ف الجراسات الدابقة لع اال أجػدة الخجهة كستغضخ تابع،  جراسة عمىكركدت ىحه ال
 تتشاكلو كستغضخ تابع.

اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي هغ خبلؿ استخجاـ  مشيجية الجراسة: 7.
أدكات اإلحراء الػصفي التحمضمي، كقج اعتسج عمى نػعضغ هغ البيانات ىي البيانات 

عتساد عمى االستبانة كأداة رئيدية في جسع البيانات األكلية، األكلية كالثانػية، كتع اال
حضث صسست االستبانة كفق هؿياس ليكخت الخساسي الستجرج الحؼ يتكػف هغ خسدة 
( 5هدتػيات كتع إعصاء كل هدتػؼ رقع في عسمية التحمضل كذلظ عمى الشحػ التالي: )

كل  ةت هخاعابذجة. كتس( ال كافق 1( ال أكافق)2( هحايج)3( أكافق)4أكافق بذجة )
الجػانب األساسية في صياغة األسئمة لتحقضق التخابط بضغ السػضػع، بعج االنتياء 
هغ إعجاد الريغة األكلية لسقاييذ الجراسة كهغ اجل التحقق هغ صجؽ أدارة الجراسة 
كالتأكج هغ أنيا تخجـ أىجاؼ الجراسة تع عخضيا عمى هجسػعة هغ السحكسضغ هغ 

( هحكع في هجاؿ أدارة األعساؿ، كبعج استخجاع 5مو عجدىع )أىل االختراص ب
االستبانة هغ جسيع السحكسضغ تع إجخاء الترػيبات السقتخحة. كبحلظ تع ترسيع 

استبانة عمى السػضفضغ العاهمضغ  145االستبانة في صػرتيا الشيائية كتع تػزيع عجد 
. كتع استخداد عجد  ستبانة صالحة لمتحمضل ا 139بالسرارؼ العاهمة بػالية الخخشـػ

%(، كيتكػف هجتسع الجراسة هغ عضشة هغ السرارؼ التجارية العاهمة 95.86بشدبة )
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 (االحتسالية غضخ العضشة بػالية الخخشـػ كقج تع اختيار هفخداتيا عغ شخيق أسمػب
 السيدخة(.

 Cronbach) فقج تع احتدابو بسعاهل كخكنباخ الفا: ثبات أداة الجراسة 7.1
Alpha) ( كىي ؾيسة تجؿ عمى ثبات أداة الجراسة.964.لحؼ بمغت ؾيستو )كا 

العضشة،  حجع لتحجيج استخجاـ هعادلة ريتذارد جيجخ تع حضث : عيشة الجراسة7.2
هفخده، كتع احتدابيا عغ شخيق السعادلة كتع 233حضث بمو حجع السجتسع الكمي 

 هفخدة تسثل عضشة الجراسة.145التػصل إلى 

 : ائية لتحميل بيانات الجراسةاألساليب اإلحر7.3

 يائي لمبيانات عمى التحمضل العاهمتع االعتساد في عسمية التحمضل اإلحر 
تغضخات االستكذافي لؿياس االختبلفات بضغ العبارات التي تؿيذ كل هتغضخ هغ ه

التػكضجؼ لمػصػؿ إلى جػدة تػفضق هتغضخات نسػذج  يالجراسة ،كالتحمضل العاهم
ت بشاء عمى نتائج تغضخات في الشسػذج كتعجيبلت في الفخضياالجراسة حضث تجخؼ 

، كالستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لتحجيج األىسية الشدبية يالتحمضل العاهم
السعادلة  ةأبعاد أداة الجراسة، كأسمػب نسحجالستجابة أفخاد العضشة تجاه هحاكر ك 

خة كغضخ السباشخة بضغ هجسػعة هغ البشائية كىػ نسط هفتخض لمعبلقة الخصية السباش
الستغضخات الكاهشة كالطاىخة ، كبالتحجيج استخجاـ أسمػب تحمضل السدار لتشاسبو هع 

 شبيعة ىحه الجراسة.

 : تحميل بيانات الجراسة والشتائج8.

احتػت البيانات األساسية عمى أربعة عشاصخ ىي:  وصف خرائص عيشة الجراسة:
: سشػات الخبخة حضث نجج ؼيسا يتعمق بالشػع أف العضشة الشػع: العسخ: السؤىل العمسي
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% هغ اإلناث( حضث تسثل ندبة اإلناث اكبخ هغ 61.2 % هغ الحكػر،38.8(شسمت
الحكػر كىحا هؤشخ اف غالبية العاهمضغ بالقصاع السرخفي الدػداني هغ اإلناث ، أها 

%(تبضغ اف 52.5سشة بشدبة  50 كأقمسغ 40العسخ فشجج أف أفخاد العضشة أعسارىع )
 40 كأقمسغ 30ىحه فئة العسخية تسثل اكبخ ندبة كىع ذك خبخة هتػسصة، ك) الفئة 

% ( تسثل الفئة العسخية الذبابية بالسرارؼ الدػدانية كىي ندبة 35.3سشة بشدبة 
%( ىحه الفئة نجج 6.5فأكثخ بشدبة  سشة 60هقجرة كىع ذك خبخة هبتجئة ، ك)الفئة

جراء اإلدارات العميا كاإلدارات الستػسصة ذك خبخة عالية ، عجدىع قمضل كىع يسثمػف ه
% كىع أقل ندبة حضث يسثمػف هجخل الخجهة في 5.8سشة بشدبة  30 كالفئة أقمسغ

% 4.0فشجج أف )ندبة  القصاع السرخفي الدػداني( أها ؼيسا يتعمق بالسؤىل العمسي
دبة الف ىحا %( كىع بكالػريػس حضث يسثمػف اكبخ ن23.7ىع هاجدتضخ ،كندبة 

% 17.3%ىع دكتػراه، كندبة 18.0السؤىل هصمب أساسي في التػضيف، ك)ندبة 
 10 ىع دبمـػ يسثمػف ندبة اقل(. أها ؼيسا يتعمق بدشػات الخبخة فشجج أف )الفئة هغ

%( كتبضغ الشدبة اف هتػسصي الخبخة يسثمػف أكبخ ندبة، 48.9سشػات تسثل  15 إلى
%( كتبضغ الشدبة اف السبتجئضغ 23.0حضث تسثل  ػاتسش 10 إلى 5 كتمضيا الفئة )هغ

%( كىع هغ  20.1فأكثخ حضث تسثل ندبة سشة 15يسثمػف ىحه الفئة، كتمضيا )الفئة 
% كىع يذكمػف 7.9سشػات حضث تسثل ندبة  5 ذك خبخة العالية، كتمضيا الفئة أقمسغ

 هجخل الخجهة(. 

هغ خبلؿ استخجاـ شخيقة  :االستكذافي لجسيع متغيخات الجراسة يالتحميل العامم
لتجكيخ السحاكر عسػديا  تبضغ أف الستغضخ السدتقل يتكػف  Varimaxالتبايغ األقرى

هغ ثبلثة هحاكر كىي شبكات االتراؿ، السدتمدهات البخهجيات، السدتمدهات السادية 
، الستغضخ التابع ىػ جػدة الخجهة، أها الستغضخ الػسيط سيػلة االستخجاـ، كسا تع “

 عس العبارات التي لع تدتػفي الذخكط.ححؼ ب
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 (921االستكذافي لتكشهلهجيا السعمهمات )حجم العيشة: ي( التحميل العامم9الججوؿ )

 العهامل الخمد الستغيخات

9 2 2 5 5 

     C4 .841 شبكات االتراؿ

C5 .818     

C3 .726     

    H4  .832 سيهلة االستخجاـ

H5  .748    

H3  .745    

السدتمدمات 
 البخمجيات

B4   .873   

B3   .686   

B5   .647   

  D5    .865 جهدة الخجمات

D4    .842  

 A2     .857 السدتمدمات السادية

A1     .839 

Variance Explained 15.927 14.475 13.687 11.600 11.241 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy 

.648 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

368.961 
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 ـ(2229السرجر: إعجاد الباحثين من بيانات الجراسة السيجانية )

يدتخجـ تحمضل االتداؽ لمعثػر عمى االتداؽ االعتسادية وصالحية متغيخات الجراسة: 
حتداب ؾيسة كخكنباخ الفا لمعثػر عمى (،تع ا1إلى  0الجاخمي لمبيانات كيتخاكح هغ ) 

 ، يعتبخ1اتداؽ البيانات الجاخمي ،اذا كانت ؾيع هعاهل كخكنباخ الفا أقخب إلي
االتداؽ الجاخمي لمستغضخات كبضخ ، كالتخاذ قخار بذأف ؾيسة الفا كخكف باخالسصمػبة 
خ يتػقف ذلظ عمى الغخض هغ البحث ففي السخاحل األكلى هغ البحػث األساسية تذض

Nunnally)  ،(1968 إلى أف السرجاؾية هغ)تكفي كأف زيادة 0.60 -0.50 )
أقتخح  (Hair et al, 2010)كربسا تكػف إسخاؼ، أها (0.80)السرجاؾية ال كثخهغ

كهع ذلظ يعتبخ كخكنباخ الفا 0.70أف ؾيسة ألفا كخكف باخ يجب أف تكػف أكثخ هغ 
ختبار كخكنباخ الفا بعج إجخاء ( يػضح نتائج ا2فسا فػؽ هقبػلة. ججكؿ ) 0.50هغ 

التحمضل العاهمي االستكذافي كاختبار الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لستغضخات 
 الجراسة.

 

 

 

 

 

 

Total Variance 
Explained 

66.930 
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 ( يبين االعتسادية والستهسطات واالنحخافات السعيارية لكل متغيخات الجراسة2ججوؿ )

نهع  الستغيخات
 الستغيخ

 كخونباخ

 الفا

االنحخاؼ  الستهسطات
ياري السع  

 األىسية الشدبية

9%= 0.72 1.66 742. مدتقل شبكات االتراؿ 0.33 

2%= 0.42 1.40 619. مدتقل السدتمدمات البخمجيات 0.28 

2%= 0.18 1.05 684. مدتقل السدتمدمات السادية 0.21 

9%= 0.42 1.30 687. الهسيط سيهلة االستخجاـ 0.26 

9%= 0.42 1.34 653. تابع جهدة الخجمات 0.27 

 ـ(2229لسرجر: إعجاد الباحثين من بيانات الجراسة السيجانية )ا

( أف اختبار كخكنباخ الفا، كاف هختفعا  كالػسط الحدابي 2يتزح هغ نتائج الججكؿ)
هسا يجؿ عمى ضعف كعجـ تجانذ  3لجسيع الستغضخات أقل هغ الػسط الفخضي 

فعة هسا يجؿ عمى العبارات. أها االنحخاؼ السعيارؼ فشجج كل الستغضخات كانت هخت
 كجػد تجانذ بضغ إجابات السبحػثضغ.    

 (:Person Corrélationتحميل االرتباط )

تع استخجاـ تحمضل االرتباط بضغ هتغضخات الجراسة بيجؼ التعخؼ عمى العبلقة 
كالػسيط ،  فكمسا كانت درجة  االرتباشية بضغ الستغضخات السدتقمة كالستغضخ التابع

لػاحج الرحيح فإف ذلظ يعشي أف االرتباط قػيا  بضغ الستغضخيغ االرتباط قخيبة هغ ا
ككمسا قمت درجة االرتباط عغ الػاحج الرحيح كمسا ضعفت العبلقة بضغ الستغضخيغ 
كقج تكػف العبلقة شخدية أك عكدية  كبذكل عاـ تعتبخ العبلقة ضعيفة إذا كانت 

صة اذا تخاكحت ؾيسة ( كيسكغ اعتبارىا هتػس0.30ؾيسة هعاهل االرتباط اقل هغ )
( أها اذا كانت ؾيسة االرتباط أكثخ هغ  0.70 – 0.30هعاهل االرتباط بضغ )
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أكضح اختبار تحمضل االرتباط بضغ  .( تعتبخ العبلقة قػية بضغ الستغضخيغ0.70)
 (.3هتغضخات الجراسة هغ خبلؿ الججكؿ )

 ( تحميل االرتباط بين متغيخات الجراسة2الججوؿ )

 ـ(2229السرجر: إعجاد الباحثين من بيانات الجراسة السيجانية )

 راسة:اختبار فخضيات الج

 لمبيانػػات العػػاهمي التحمضػػل بعػػج الجراسػػة فخضػػيات اختبػػارات نتػػائج الجدئيػػة ىػػحه تشػػاقر
 بػػػػضغ بالعبلقػػػػة هتعمقػػػػة ( فخضػػػػيات رئيدػػػػية4عػػػػجد ) اختبػػػػار الجػػػػدء ىػػػػحا يتشػػػػاكؿ حضػػػػث

 جدئيػة فػي هػضػح ىػ كسا كاالعتسادية، العاهمي التحمضل إجخاء بعج الستبؿية الستغضخات
 االنحػػجار تحمضػػل اختبػػار اسػػتخجاـ تػػع الجراسػػة،لقج فػػي خجهةالسدػػت اإلحرػػائية األسػػالضب
 الستغضػخات عمػى السدتقمة الستغضخات أبعاد تأثضخ عمى التعخؼ إلى ييجؼ كالحؼ الستعجد
 العبلقات. في الػسيط كتأثضخ الستغضخ  التابعة

ومات اختبار الفرضٌة الرئٌسٌة األولً: تنص على انه توجد عالقة بٌن تطبٌق تكنولوجٌا المعل

 تحمضل استخجاـ تع الفخضية ىحه الختبار(. 4وجودة الخدمات. وٌتضح ذلك من خالل الجدول)
 خبلؿ أثخ تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات كجػدة الخجهات، كهغ عل لمتعخؼ الستعجد االنحجار
بضغ تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات  لي أنو ال تػجج عبلقةإالتػصل  تع االنحجار تحمضل

 1 5 2 2 9 الستغيخات

     1 شبكات االتراؿ 9

    1 049. السدتمدمات البخمجيات 2

   1 020. 107.- السدتمدمات السادية 2

  1 015. 128. 053.- جهدة الخجمات 5

 1 049.- 050.- 160. 114.- سيهلة االستخجاـ 1



 

67 
 

لسعتسج ا الجاللة هدتػػ  هغ أكبخ الجاللة هدتػػ  ؾيع كانت ت حضثكجػدة الخجها
االنحجار ليذ داؿ  نسػذج لي أفإF اختبار أشار الجراسة.كقج ىحه ( في0.05)

 ( كىىsig =.437داللة ) ػ ( بسدتػ 913.السحدػبة )Fؾيسة بمغت إحرائيا ،حضث
 لشسػذج التفدضخية ميةالقاب (،أها0.05الجراسة ) ىحه في السعتسج الجاللة هدتػػ  هغ اقل

 إلى يذضخ ( هسا141.بمغت ) ( فقجR 2لتحجيج ) هعاهبل في كالستسثمة االنحجار
تصبضق تكشػلػجيا  جػدة الخجهات  تفدخىا درجة في التغضخات هغ % تقخيبا86أف

زاد تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات زادت جػدة الخجهات   السعمػهات أؼ كمسا
 %14كتبقى

خصاءالعذػائيةالشاجسةعشجقةاختيارالعضشةكدقةكحجاتالؿياسػغضخىا تفدخىاعػاهؤلخخىكاأل
 العبلقة هدتػػ  ىعم جػىخية . أها كغضخ لمرجفة تخجع عذػائية كىي عػاهل
 الشتائج أشارت تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات كجػدة الخجهات فقج بضغ التفرضمية
انو ال تػجج  التػصل إلى  تع التحمضل خبلؿ ( كهغ4رقع ) الججكؿ في السػضحة
( 059.-بضتا ) ؾيسة بمغت بضغ شبكات االتراؿ كجػدة الخجهات حضث عبلقة

 بضغ السدتمدهات البخهجيات  (، كيبلحع انو ال تػجج عبلقة497.كهدتػػ السعشػية )

 (، كيبلحع 128.( كهدتػػ السعشػية )131.بضتا ) ؾيسة بمغت كجػدة الخجهات حضث

بضتا  ؾيسة بمغت السادية كجػدة الخجهات حضث بضغ السدتمدهات انو ال تػجج عبلقة
 (.943.( كهدتػػ السعشػية )006.)
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 ( نتائج تحميل العالقة بين تطبيق تكشهلهجيا السعمهمات وجهدة الخجمات5ججوؿ رقم )

 p<0.10، **p<0.05، ***p<0* السعشهية: مدتهى                 

ـ(2229السيجانية )  الجراسة  بيانات من نالباحثي السرجر:إعجاد  

تنص على انه توجد عالقة بٌن تطبٌق تكنولوجٌا  اختبار الفخضية الثانية:

 ىحه الختبار(. 5المعلومات وسهولة االستخدام. وٌتضح ذلك من خالل الجدول)
أثخ تصبضق تكشػلػجيا ى عم لمتعخؼ الستعجد النحجار تحميبل استخجاـ تع الفخضية

 السدتقمة الستغيخات

 

 الشتيجة الستغيخ التابع جهدة الخجمات

  )β التباٌن )  مستوي  

 معنوٌة

 لم تجعم  497. 059.- شبكات االتراؿ

 لم تجعم  128. 131. السدتمدمات البخمجيات

 لم تجعم  943. 006. يةالسدتمدمات الساد

R 2 .141 

Adjusted R 2 -.002 

R 2 .020 

F change .913 

Sig. F Change .437 
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لي أنو تػجج إالتػصل  تع النحجارا تحمضل خبلؿ ات كسيػلة االستخجاـ، كهغالسعمػه
 هدتػػ  ؾيع كانت بضغ تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات كسيػلة االستخجاـ حضث عبلقة
 اختبار أشار الجراسة.كقج ىحه ( في0.05السعتسج ) الجاللة هدتػػ  هغ أقل الجاللة

Fؾيسة مغتب االنحجار داؿ إحرائيا ،حضث نسػذج لي أفإF( 901.السحدػبة )
الجراسة  ىحه في السعتسج الجاللة هدتػػ  هغ اقل ( كىىsig =.207داللة ) بسدتػػ 

( R 2التحجيج ) هعاهل في كالستسثمة االنحجار لشسػذج التفدضخية القابمية (،أها0.05)
كسيػلة  درجة في التغضخات هغ % تقخيبا88أف إلى يذضخ ( هسا121.دبمغت ) فق

زاد تصبضق تكشػلػجيا  تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات أؼ كمسا يفدخىااالستخجاـ 
 كاألخصاء أخخػ  عػاهل % تفدخىا12السعمػهات زادت سيػلة االستخجاـ كتبقى

 كغضخىا كىي عػاهل الؿياس كحجات كدقة العضشة اختيار دقة عغ الشاجسة العذػائية
تصبضق  بضغ التفرضمية العبلقة هدتػػ  عمى أها جػىخية كغضخ  لمرجفة تخجع عذػائية

رقع  الججكؿ في السػضحة الشتائج أشارت تكشػلػجيا السعمػهات كسيػلة االستخجاـ فقج
بضغ شبكات االتراؿ  انو تػجج عبلقة إلى التػصل تع التحمضل خبلؿ ( كهغ5)

(، 027.( كهدتػػ السعشػية )0.033بضتا )  ؾيسة بمغت االستخجاـ حضث كسيػلة
  بمغت بضغ السدتمدهات البخهجيات كسيػلة االستخجاـ حضث كيبلحع انو تػجج عبلقة

بضغ  (، كيبلحع انو تػجج عبلقة008.( كهدتػػ السعشػية )131.بضتا ) ؾيسة
( كهدتػػ 006.بضتا ) ؾيسة بمغت السدتمدهات السادية كسيػلة االستخجاـ حضث

 (.041.السعشػية)
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 بين تطبيق تكشهلهجيا السعمهمات وسيهلة االستخجاـ ( نتائج تحميل العالقة1ججوؿ رقم )

 p<0.10، **p<0.05، ***p<0* السعشهية: مدتهى 

 ـ(2229السيجانية ) الجراسة بيانات من الباحثين السرجر: إعجاد

الخدمات. وٌتضح ذلك من خالل ص على انه توجد عالقة بٌن سهولة االستخدام وجودة ٌن

 (.6الجدول)

عبلقة بضغ  عمى لمتعخؼ الستعجد االنحجار تحمضل استخجاـ تع الفخضية ىحه الختبار 
لي أنو إالتػصل  تع االنحجار تحمضل خبلؿ سيػلة االستخجاـ كجػدة الخجهات، كهغ

 الستغيخات السدتقمة

 

 الشتيجة اـالستغيخ التابع سيهلة االستخج

  )β التباٌن )  مستوي  

 المعنوٌة

 دعست 027. 033. شبكات االتراؿ

 دعست 008. 131. السدتمدمات البخمجيات

 دعست 041. 006. السدتمدمات السادية

R 2 .121 

Adjusted R 2 -.002 

R 2 .020 

F change .913 

Sig. F Change .227 
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 الجاللة هدتػػ  ؾيع كانت تػجج عبلقة بضغ سيػلة االستخجاـ كجػدة الخجهات حضث
 السعتسج ) الجاللة هدتػػ  هغ أكبخ

االنحجار داؿ  نسػذج لي أفإF اختبار أشار جالجراسة.كق ىحه ( في0.05
 اقل ( كىىsig =.031( بسدتػىجاللة )874.السحدػبة )Fؾيسة بمغت إحرائيا ،حضث

 لشسػذج التفدضخية القابمية (،أها0.05الجراسة ) ىحه في السعتسج الجاللة هدتػػ  هغ
% 87صأف( هسايذضخإل133.بمغت ) ( فقجR 2التحجيج ) هعاهل في كالستسثمة االنحجار
 جػدة  في سيػلة االستخجاـ تفدخىا التغضخات هغ تقخيبا

 % تفدخىا13زادت سيػلة االستخجاـ زادت جػدة الخجهات  كتبقى الخجهات أؼ كمسا
 كحجات كدقة العضشة ختيار دقةا عغ الشاجسة العذػائية كاألخصاء أخخػ  عػاهل
 هدتػػ  عمى أها كغضخجػىخية . لمرجفة تخجع عذػائية كغضخىا كىي عػاهل الؿياس
 الشتائج أشارت فقج سيػلة االستخجاـ كجػدة الخجهات بضغ التفرضمية العبلقة

 انو تػجج عبلقة إلى التػصل تع التحمضل خبلؿ ( كهغ6رقع ) الججكؿ في السػضحة
( كهدتػػ 0.439بضتا ) ؾيسة بمغت بضغ سيػلة االستخجاـ كجػدة الخجهات حضث

 (، 002.السعشػية )
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 جهدة الخجمات( نتائج تحميل العالقة بين تطبيق تكشهلهجيا السعمهمات و 6ججوؿ رقم )

 p<0.10، **p<0.05، ***p<0* السعشهية: مدتهى 

ـ(2229السيجانية ) الجراسة بيانات من الباحثين السرجر:إعجاد  

اختبار الفخضية الخابعة:سيهلة االستخجاـ تتهسط العالقة بين تطبيق تكشهلهجيا 
د ( يػضح نتائج اختبار االنحجار الستعج7الججكؿ ) : السعمهمات وجهدة الخجمات

يا السعمػهات ألثخ الجكر الػسيط لديػلة االستخجاـ في العبلقة بضغ تصبضق تكشػلػج
العبلقة بضغ  كجػدة الخجهات حضث ضيخ في الشسػذج األكؿ أنو جاءت نتائج اختبار

تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات )شبكات االتراؿ ، السدتمدهات البخهجيات( ال تؤثخ 

 السدتقمة اتالستغيخ 

 

 الشتيجة الستغيخ التابع جهدة الخجمات

  )β التباٌن )   مستوي المعنوٌة 

 دعست 002. 0.439 سيهلة االستخجاـ

R 2 .141 

Adjusted R 2 -.002 

R 2 .020 

F change .874 

Sig. F 
Change 

.031 



 

73 
 

(، أها β=-.059(،)β=.131لمعشرخيغ) عمي جػدة الخجهات كجاءت ؾيسة بضتا
(. أها β=.006السدتمدهات السادية تؤثخ عمي جػدة الخجهات حضث بمغت ؾيسة بضتا)

في الشسػذج الثاني فقج حجث تغضضخ في ؾيع التبايغ لمعشرخيغ شبكات االتراؿ، 
(، β=-.069( ،)β=.144كالسدتمدهات البخهجية قج ارتفعت حضث بمغت ؾيع بضتا)

دهات السادية قج انخفزت تؤثخ عمي جػدة الخجهات حضث بمغت ؾيسة بضتا أها السدتم
(β=.001 هسا يذضخ اف السدتمدهات السادية تؤثخ عمي جػدة الخجهات. كلسعخفة )

في العبلقة بضغ تصبضق تكشػلػجيا السعمػهات  أثخ الستغضخ الػسيط سيػلة االستخجاـ
 ، السدتمدهات السادية( كجػدةبأبعادىا )شبكات االتراؿ، السدتمدهات البخهجيات
( في الشسػذج الثاني β=.072الخجهات نجج أف التػقعات في الشسػذج األكؿ بمغت )

(، هسا يذخ إلى أف سيػلة االستخجاـ ال تتػسط β=.080قج ارتفعت حضث بمغت )
 العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كجػدة الخجهات.

ستخجاـ في العالقة بين تطبيق تكشهلهجيا قياس الجور الهسيط لديهلة اال(7ججوؿ رقم )
 السعمهمات وجهدة الخجمات 

 متغيخات الجراسة  الستغيخ التابع جهدة الخجمات الشتيجة

 الشسهذج األوؿ الشسهذج الثاني

 شبكات االتراؿ 059.- 069.- لم تجعم 

 السدتمدمات البخمجيات 131. 144. لم تجعم 

 اديةالسدتمدمات الس 006. 001. دعست

 سيهلة االستخجاـ 072. 080. ال يهجج تهسط

.161b .141a R 2 
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 p<0.10، **p<0.05، ***p<0* : السعشهية مدتهى 

 ـ(2222السيجانية ) الجراسة بيانات من الباحثين إعجاد:  السرجر

 : خاتسة.9

 تػصمت الجراسة هغ خبلؿ تحمضل هتغضخات الجراسة لمشتائج التالية:خالصة الشتائج: 

  تبضغ عجـ صحة الفخضية حضث اف ال يػجج تأثضخ لتصبضق تكشػلػجيا السعمػهات
 عمى جػدة الخجهات السرخؼية في القصاع السرخفي الدػداني.

 عمػهات عمى سيػلة تبضغ صحة الفخضية كجػد تأثضخ لتصبضق تكشػلػجيا الس
 االستخجاـ في القصاع السرخفي الدػداني.

  تبضغ صحة الفخضية كجػد تأثضخ لديػلة االستخجاـ عمى جػدة الخجهات السرخؼية
 في القصاع السرخفي الدػداني.

  سيػلة االستخجاـ ال تتػسط العبلقة بضغ تكشػلػجيا تبضغ عجـ صحة الفخضية
 السعمػهات كجػدة الخجهات.

 شتائج:مشاقذة ال

-.003 -.002 Adjusted  R 2 

.026 .020 R 2 

.835 .913 F change 

.363 .437 Sig. F Change 
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تع دراسة العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كجػدة الخجهات السرخؼية ليحا الغخض 
بو تعددت ي حضث القصاع السرخف في إجخاء الجراسةًقد تن جسع السعمػهات، تن 
 كهعػقات جػدة الخجهات لمطخكؼ التي شخأت عمى سػؽ العسل.شكاالت إ

 تية:كقج بضشت الجراسة الشتائج اآل

ضخ لتصبضق تكشػلػجيا السعمػهات عمى جػدة الخجهات السرخؼية في ال يػجج تأث
القصاع السرخفي الدػداني كىحه الشتيجة لع تتفق هع عجد هغ الجراسات حضث أشارت 

ـ( إلى اف البشػؾ األردنية تطيخ اىتساها  أكبخ 2012خخكف،آة، )بادؼ الخكاشجة ك دراس
 ؿ التداهيا بسعايضخ بازؿ الجكلية.نحػ إدارة السخاشخ السرخؼية اإللكتخكنية هغ خبل

كجػد تأثضخ لتصبضق تكشػلػجيا السعمػهات عمى سيػلة االستخجاـ في القصاع 
 السرخفي الدػداني.

ـ( حضث بضشت اف سيػلة االستخجاـ تداىع 2015كتتفق ىحه الشتيجة هع دراسة )هشى،
 في تشبي نطع السعمػهات اإلدارية.

جػدة الخجهات السرخؼية في القصاع السرخفي كجػد تأثضخ لديػلة االستخجاـ عمى 
اف نطع السعمػهات  (Neal Pollock,2002)الدػداني لع تتفق هع نتيجة دراسة 

كتكشػلػجيا السعمػهات في السشطسات قضج الجارسة ال تداؿ في بجاياتيا كاف هعطع 
 جيػدىا في تحقضق أىجافيا ال تداؿ في هدتػؼ هؤسدة صغضخة الحجع. 

جاـ ال تتػسط العبلقة بضغ تكشػلػجيا السعمػهات كجػدة الخجهات كلع سيػلة االستخ
ـ( حضث بضشت كجػد تػسط جدئي 2015تتفق ىحه الجراسة هع نتيجة دراسة )هشى،

لديػلة االستخجاـ في العبلقة بضغ العػاهل السؤثخة عمى تبشي نطع السعمػهات اإلدارية 
ـ( بأف سيػلة استخجاـ 2014،كتشبي تمظ الشطع. كاختمفت هع نتيجة دراسة)هخكاف
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ـ( التي بضشت اف 2015الشطاـ اإللكتخكني يداىع في تحدضغ الخضا، كدراسة)هشى،
 سيػلة االستخجاـ تداىع في تشبي نطع السعمػهات اإلدارية.

 تهصيات الجراسة:
   عمى إدارة السرارؼ االىتساـ أكثخ بتكشػلػجيا السعمػهات كاختيار أفزميا لكي

 خجهات السقجهة لمعسبلء.يشعكذ ذلظ عمى ال
  التأكضج عمى ضخكرة االىتساـ بتكشػلػجيا السعمػهات في القصاع السرخفي الدػداني

كالتجريب السدتسخ لمعاهمضغ عمى تكشػلػجيا السعمػهات هسا يداعجىع عمى سيػلة 
 استخجاهيا.

  التأكضج عمى ضخكرة اىتساـ القصاع السرخفي الدػداني بتكشػلػجيا السعمػهات
بة التصػر تكشػلػجي هسا يداىع ذلظ في تػفضخ تكشػلػجيا هعمػهات بجػدة كهػاك

عالية تحقق األىجاؼ السػضػعة، كتصػر قجرات كهيارات العاهمضغ، كتػفخ شخؽ 
 عسل ججيجة تجعع هتخحؼ القخار.

  عمي إدارات التجريب بالقصاع السرخفي هتابعة هخخجات التجريب لمتأكج هغ هقجرة
ديػلة هع تكشػلػجيا السعمػهات كتػضيفيا برػرة جضجة لخجهة السػضفضغ كتعاهميع ب

 العسبلء.
 : العخبية قائسة السخاجع

ـ(، استخجاـ تكشػلػجيا السعمػهات كأثخىا عمى األداء 2014أهل عبضج جبلؿ، ) .1
اإلدارؼ، رسالة هاجدتضخ غضخ هشذػرة، جاهعة الدػداف لمعمـػ كالتكشػلػجيا كمية 

 الجراسات العميا.
ـ(، الجكر الػسيط التخاذ 2019ج هللا ادـ، تاج الدخ دمحم قدع الدضج، )إثار عب .2

القخارات اإلدارية في العبلقة بضغ فجػة التكشػلػجيا كتحدضغ األداء اإلدارؼ، هجمة 
 (.1( هحمق )20العمـػ االقترادية كاإلدارية، العجد )
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يع دمحم، ) .3 مػهات عمى ـ(، أثخ استخجاـ تكشػلػجيا السع2012الذخيف، صالح إبخـا
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ـ(، دكر تكشػلػجيا السعمػهات في الحج هغ 2012الخكاشجة، بادؼ كآخخكف، ) .4

جاهعة  هخاشخ الخجهات السرخؼية اإللكتخكنية في القصاع السرخفي األردني،
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ـ(، إدارة عبلقات العسبلء اإللكتخكنية 2014زعشػنة، ) هخكاف دمحم عبج الفتاح ابػ .6
مدصضشية: الجكر الػسيط كأثخىا في سيػلة االستخجاـ كالخضا لجؼ الجاهعات الف
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 السمخص:

تشاكؿ البحث هفيػـ الصباعة الفشية كأسالضبيا التذكضمية،كسا تشاكؿ هفيػـ الشحت كهطاىخه 
باعة عمى كشخقو،كإهكانية تحقضق رؤية إبجاعية هدتحجثة لؤلعساؿ الفشية الصباعية هغ خبلؿ الص

لتداؤؿ التالي:ىل يسكغ الػصػؿ إلى رؤية ا لفشية، كقج تمخرت هذكمة البحث فيالسشحػتات ا
هدتحجثة لؤلعساؿ الفشية الصباعية هغ خبلؿ اإلهكانات التذكضمية لمصباعة عمى السشحػتات 
ت الفشية.ييجؼ ىحا البحث إلى تحقضق رؤية فشية هدتحجثة لؤلعساؿ الصباعية هغ خبلؿ اإلهكانا

التذكضمية لمصباعة عمى السشحػتات الفشية.كتمخرت أىع الشتائج في الػصػؿ إلى أعساؿ فشية 
شباعية ذات أبعاد تذكضمية جسالية هغ خبلؿ الصباعة عمى السشحػتات الفشية السجدسة. كتداىع 
اإلهكانات التذكضمية لفغ الشحت في الػصػؿ إلى رؤػ هدتحجثة لؤلعساؿ الفشية الصباعية .كإف 

لجراسات البضشية بضغ التخررات الفشية تديع في إثخاء العسمية اإلبتكارية في الفغ كسا تداعج ا
عمى تحقضق رؤػ ججيجة في هجاؿ الصباعة.كيػصي البحث بالتذجيع عمى عسل أبحاث ك 
دراسات بضشية بضغ السجاالت العمسية كالفشية لمػصػؿ إلى رؤػ إبجاعية هدتحجثة في السجاالت 

تمفة.كاالىتساـ بجراسة اإلهكانات التذكضمية السختمفة لتقشيات الصباعة كاالستفادة هشيا الفشية السخ
  .في جسيع هجاالت الفشػف السختمفة

 .السشحهتات السجدسة-الكمسات السفتاحية: الطباعة الفشية

Abstract.                                    ف

The research dealt with the concept of artistic Printmaking and its plastic 
methods, as well as the concept of sculpture and its manifestations and 
methods, and the possibility of achieving an updated creative vision for 
artistic print works through printing on artistic sculptures. Fine for 
Printmaking on artistic sculptures. This research aims to achieve an 
updated artistic vision for Printmaking works through the plastic 
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capabilities of Printmaking on artistic sculptures. The most important 
results were summarized in reaching artistic prints with aesthetic 
dimensions through printing on stereoscopic art sculptures. The plastic 
capabilities of the art of sculpture contribute to reaching new visions for 
artistic print works. Interdisciplinary studies between artistic disciplines 
contribute to enriching the innovative process in art and help achieve 
new visions in the field of Printmaking. The research recommends 
encouraging research and inter-studies between scientific and artistic 
fields. To reach innovative innovative visions in the various artistic fields. 
Interest in studying the various plastic capabilities of Printmaking 
techniques and benefiting from them in all fields of different arts. 
 
Keywords: art Printmaking - stereoscopic sculptures. 

 

 السقجمة:

اإلنداف الضػهية هشح قخكف عجيجة هغ بجأت في حياة  ييعج فغ الصباعة هغ الفشػف الت
خبلؿ هسارستو ليا ألغخاض جسالية أك نفعية، فاإلنداف البجائي كسا يعتقج بعس 
الباحثضغ كالسؤرخضغ ىػ أكؿ هغ اىتجػ إلى الصباعة عغ شخيق الرجفة، حضشسا جمذ 
بسبلبدو الجافة عمى كرؽ الذجخ السبتل  فػجج ىحه األكراؽ قج تخكت آثار األشكاؿ 

لشباتات عمى هبلبدو،كقج تصػرت الصباعة برػرة همحػضة في البجايات األكلى هغ كا
القخف التاسع عذخ بعج أف تخمز ىحا الفغ هغ قضػد الحخفة كالرشعة في القخكف 
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ا تذكضمية كابتكارية حتى أصبح فش ا  الػسصى كانصمق إلى آفاؽ أكسع هتزسش ا ؾيس 
ا.  خالر 

لى التي بجأىا اإلنداف في العرػر الدابقة عشجها كسا يعج فغ الشحت هغ الفشػف األك 
قاـ بالحفخ عمى ججراف الكيػؼ ، ثع تصػر فغ الشحت عمى هخ العرػر حتى تسضد 
باتجاىاتيا الفشية السعاصخة،كالتي يسكغ االستفادة هشيا في هجاالت الفشػف الستعجدة ك 

 هجاؿ الصباعة الفشية خاصة.

باعة عمى السشحػتات الفشية كالتي يسكغ هغ كفي ىحه الجراسة سضتع البحث في الص
خبلليا تحقضق رؤية إبجاعية هدتحجثة لؤلعساؿ الصباعية، كهغ ىشا تحجد هذكمة 

 البحث في التداؤؿ التالي: 

 مذكمة البحث:

ىل يسكغ الػصػؿ إلى رؤية هدتحجثة لؤلعساؿ الصباعية هغ خبلؿ االهكانات 
 التذكضمية لمصباعة عمى السشحػتات الفشية.

 ىجؼ البحث:

تحقضق رؤية فشية هدتحجثة لؤلعساؿ الصباعية هغ خبلؿ االهكانات التذكضمية لمصباعة 
 عمى السشحػتات الفشية.

 لبحث:  ا فخض

يسكغ تحقضق رؤية فشية هدتحجثة لؤلعساؿ الصباعية هغ خبلؿ االهكانات التذكضمية 
 لفشية.ا لمصباعة عمى السشحػتات
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 أىسية البحث:

ضغ في هجاؿ الفغ لعسل السديج هغ الجراسات البضشية بضغ السجاالت ثفتح آفاؽ لمباح
 العمسية كالفشية لتحقضق رؤػ فشية هدتحجثة لؤلعساؿ الفشية.

 يتبع البحث السشيج الػصفي التحمضمي.  البحث:  مشيجية

 الجراسات الدابقة:

ـ( بعشهاف " استحجاث ترسيسات 2292آماؿ عبجالخحسن عبجالعديد الغساس )
 ية معاصخة باالستفادة من نظخية الفخاكتاؿ".طباع

تيجؼ ىحه الجراسة إلى االستفادة هغ أشكاؿ اليشجسة الفخاكتالية كإهكانياتيا التذكضمية  

في إيجاد هجاخل ابتكارية ججيجة بسجاؿ الصباعة. كإنتاج أعساؿ فشية بأسمػب الصباعة 

الػصفي بأسمػب تحمضمي، الخقسية تتسضد بالحجاثة كالسعاصخة. كيتبع البحث السشيج 

كالسشيج التجخيبي. كهغ أىع نتائج ىحه الجراسة أف الخبط بضغ الشطخيات العمسية كهجاؿ 

الفغ يديع في تعسضق الخؤية االبتكارية لمسرسع كالفشاف. كدراسة نطع األشكاؿ 

الفخاكتاليو في هجاؿ الفغ يداعج عمى الخخكج هغ اإلشار السألػؼ في الترسيسات 

كاالستفادة هغ دهج كحجات أشكاؿ فخاكتالية هغ بخاهج فخاكتاؿ هتعجدة  الصباعية.

 . كالػصػؿ إلى ترسيسات شباعية هدتحجثة

كقج أكصت الجراسة عمى االىتساـ بجراسة الشطخيات العمسية السختمفة كنطخية 

الفخاكتاؿ كاالستفادة هشيا في هجاالت الفشػف كفي هجاؿ الترسيع الصباعى خاصة. 
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ج هغ الجراسات في هحاكلة لبلستفادة هغ خاصية إدخاؿ السعادالت كإجخاء هدي

الفخاكتالية في بخاهج الفخاكتاؿ إلنتاج أشكاؿ فخاكتالية ججيجة قج تفضج في دراسات 

تختبط ىحه الجراسة بالجراسة الحالية في التعخؼ عمى أسالضب الصباعة  .الحقة

 الستعجدة كهسضداتيا.

( بعشهاف: " الذكل الخارجي لمشظم  2292)دراسة مشاؿ عبجه أحسج الديهد 

الجيشاميكية لشظخية الفهضى السشظسة في السهائع كسرجر البتكار ترسيسات 

 طباعية".

تيجؼ ىحه الجراسة  إلى إيجاد هجاخل هبتكخة لمترسيسات السدتسجة هغ الذكل   

غ خبلؿ الخارجي لمشطع الجيشاهيكية لشطخية الفػضى السشطسة )اليضػلية( في السػائع ه

أسالضب الصباعة السختمفة. كيتبع البحث السشيج الػصفي بأسمػب تحمضمي، كالسشيج 

التجخيبي. كهغ أىع الشتائج: تداىع الشطع الجيشاهيكية غضخ السشتطسة التي تترف بيا 

الشطخية اليضػلية في إتاحة آفاؽ كاسعة لمحخية كالتمقائية في التعبضخ الفشي كالفكخ 

رسيسات شباعية ذات رؤػ تذكضمية هعاصخة. كقج أكصت عمى اإلبجاعي كابتكار ت

دراسة هختمف هطاىخ اليضػلية كبخاصة الحالة الخابعة لمسادة )الببلزها( كالتي تذسل 

البخؽ بتفخعاتو، كهحاكلة االستفادة هشيا كسرجر غشي لمترسيسات السبتكخة. كتجيضد 

ة  لبلستفادة هشيا في إنتاج هعاهل الصباعة في كميات الفشػف بأحجث الصابعات الخقسي
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كتختبط ىحه الجراسة بالجراسة الحالية في تصػر هخاحل  أعساؿ فشية شباعية  هعاصخة.

 ك التعخؼ عمى أسالضب الصباعة الستعجدة كهسضداتيا.  الصباعة الضجكية

 اإلطار الشظخي:

 مفيـه الطباعة وأساليبيا التذكيمية: : السحهر األوؿ

كرات الحياة التي تمبي االحتياجات الشفدية كاالجتساعية يعج الفغ ضخكرة   هغ ضخ 
لئلنداف،كقج حقق الفشاف هغ خبلؿ ها يسمكو  هغ شاقات هيارية كإبجاعية غايات 
جسالية تمبي احتياجاتو الضػهية،فػصل إلى ثػرة تاريخية ضخسة هغ الفشػف كهشيا 

ي ا تحتفع بيا الفشػف الصباعية، التي أصبحت هرجر ا حزاري ا ال يشزب، كتاريخ
( فقج ضيخت فشػف الصباعة بأسالضبيا كأدكاتيا 61ـ،2011الستاحف ) العقضمي، 

قبل عيج  كتقشياتيا هشح فجخ التاريخ حضث يخجع تاريخيا إلى هائة كتدعة عذخ قخنا  
األسخات، فقج ُعثخ  في هقابخ قجهاء السرخيضغ عمى قصع هغ الشديج هدخخفة بصخيقة 

االعتبار تغضخ كتحػؿ شخيقة الصباعة كتصػر التقشية الحاتية الصبع، هعا ألخح بعضغ 
 1977اإلبجاعية لكل فشاف بحدب نػع التقشية كاألسمػب السدتخجـ. )سعاد دمحم،  

ـ(،كيعج فغ الصباعة هغ الفشػف التي تتستع بحذ جسالي تختفع ؼيو القجرة التعبضخية 
الحبخ عمى الدصح السخاد  كالؿيسة السيارية،كتعخؼ الصباعة الفشية بأنيا: : نقل

الصباعة عميو عمى شكل نساذج أك رسػهات باستخجاـ شخق ا شباعية هختمفة لتحقضق 
ـ(.كقج تصػرت الصباعة برػرة همحػضة في البجايات 2013ذلظ الغخض.)الغساس،

األكلى هغ القخف التاسع عذخ بعج أف تخمز ىحا الفغ هغ قضػد الحخفة كالرشعة في 
صمق إلى آفاؽ أكسع هتزسش ا ؾيس ا تذكضمية كابتكارية حتى أصبح القخكف الػسصى كان

ا لو أسالضبو الستعجدة، )سميساف، (.كقج تصػر فغ الصباعة في 50ـ،1995فش ا خالر 
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القخف العذخيغ باالستفادة هغ تصػر الترػيخ الزػئي كالػسائل التقشية السعاصخة 
 كالستصػرة. 

 

 األساليب الفشية الطباعية:

الضب الفشية الصباعية كتشػعت شخقيا هسا جعل لكل أسمػب هسضدات تعجدت األس
ا عغ غضخه هغ األسالضب كىي كاآلتي: الصباعةالبارزة )  Reliefخاصة تجعمو هشفخد 

Printingالذسع-الجبذ -المضشػلضػـ -(: تتزسغ الصباعة بقػالب )الخذب- 
حفخ بالحاهس (: هغ تقشياتيا الIntaglioالببلستيكػغضخىا(،الصباعةالغائخة )

(Etching( الحفخب اإلبخة، )Dry Point ( الحفخ التطمضمي،)Mezzotint  الصباعة،)
 Offsetالمضثػجخافي ) أكفدت باسساؿ السدتػية الصباعة السدتػية: َعخفت

Lithography( الصباعة الخقسية،)Digital Printing كىي هغ تقشيات الصباعة :)
(، الصباعة Ink Jet Printingالشفث الحبخؼ )الحجيثة التي تتع باستخجاـ هاكضشة 

 السداهية، كالصباعة األحادية.

(، ثع Stincl Printingتذسل الصباعة بالتفخيو )االستشدل( )ك السدامية:  الطباعة
(.كيصمق عل Printing  Silk Screenتصػرت إلى الصباعة بالذاشة الحخيخية )

العتسادىا عمى الشديج السداهي، كىػ ىالصباعة بالذاشة الحخيخية بالصباعة السداهية 
نديج شبكي هذجكد عمى إشار يعاهل بصخؽ هتعجدة بحضث يسشع األحبار السمػنة هغ 
الشفاذ هغ األجداء السغصاة، بضشسا يدسح بشفاذىػا هغ األجداء 

 ـ(2013السفتػحػة.)الغساس،
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سكغ تصبيقيا، تتسضد الصباعة بالذاشة الحخيخية بإهكانية تعجد أنػاع التكخارات التي ي
حضث تعج كسضمة تصبيؿية لمحرػؿ عمى ؾيع جسالية هحكسة التقشية، كيسكغ عغ 
شخيقيا سػاء بالترػيخ الزػئي أك بالصخيقة الحخة الحرػؿ عمى هفخدات تذكضمية 
ا تذكضمي ا  هتشػعة عغ شخيق الححؼ كاإلضافة كالتبجيل كالتخاكب، هسا يعصي ثخاء 

ة شبع عجد هغ األحبار أك خمصيا لمحرػؿ عمى لمترسيسات السصبػعة، هع إهكاني
 ـ(.2013تجاخبلت لػنية كهفخدات تذكضمية ججيجة.)الدضػد، 

يػضح عسل فشي )شباعة بالذاشة الحخيخية( لمفشاف بيكاسػ )  ( 1شكل )
Picasso).( (يوضح عمل فني )طباعة بالشاشة الحريرية( للفنان بيكاسو )  1شكلPicasso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Picasso)  بيكاسو للفنان( احلريرية ابلشاشة طباعة) فين عمل ضحيو ( 1) شكل

https://fluxcoolcorner.com           
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 (:monotypeاألحادية ) الطباعة 

ىي أسمػب شباعي ذك ندخة أصمية كحضجة، تتسضد بتأثضخات تذكضمية فخيجة     
رسع ترسيع  اليسكغ تكخارىا، فيي هغ أسالضب الصباعة الدصحية التي يتع فضيا

عمى سصح صمب كغضخ هاص  عغ شخيق أحبار هائية أك زيتية ، حضث يتع 
انتقاؿ األحبار هغ خبلؿ الزغط هغ سصح صمب بالسكبذ أك بالضج عمى 

 .(103ـ، 1979)الشاصخؼ  الدصح السخاد الصباعة عميو

 ( يػضح عسل فشي لمصباعة األحادية.2شكل )     

 

ف

ف

ف

 

 

 

 

 

 

 

 جيرمين ليندا للفناهة( (  Monotypeألاحادية الطباعة أسلوبب فني عمل يوضح(2)شكل

linda germain)) 

https://www.lindagermain.com)) 

 من مسيدات الطباعة األحادية: -
  .ال تحتاج إلى هاكضشة شبع بل تعتسج عمى الضج 
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 حجكد . تعصي إهكانية التشػع الخصي كالسمسدي ببل 
 يسكغ أف تشفح عمى أسصح شباعية هختمفة . 
  ال تفخض قضػد تحج هغ حخية الفشاف بل تعتسج عمى التمقائية في

 ـ(.2011التعبضخ.)حاهج،  

 الثاني: السحهر

 فن الشحت مفيهمو ومظاىخه الفشية:

يعج فغ الشحت هغ أكلى الفشػف التي بجأىا اإلنداف في العرػر القجيسة عشجها قاـ 
العرػر كتصػر بالحفخ عمى ججراف الكيػؼ ، ثع تصػر فغ الشحت هع هخ 

الحزارات فقج كاف شكل اإلنداف يغمب عمى هعطع هػاضيع الشحت في الحزارات 
الدابقة، كتصػر فغ الشحت هع تصػر الفشػف األخخػ ففي الشرف الثاني هغ القخف 
العذخيغ أصبح الشحت نػع هغ األنذصة اإلندانية،إذ هغ السسكغ أف يعج التختضب 

(،ثع ضيخت االتجاىات  ٜٚٛٔ،ٔٚٔ.)نػبمخ، لؤلشياء كاألشكاؿ كاألجداـ نحت ا
كىػ فغ األشكاؿ (Found Sculpture)الشحت الجاىدالسعاصخة لفغ الشحت كهشيا:

ا في األشياء السحيصة باالنداف كتعخؼ ب  ready)الجاىدة حضث يكػف هػجػد 
made)  كيجا الفشاف تجخل تعجيبل  عمضيا. كالشحت الحخكي ،kinetic sculpture) )

ع ؼيو العسل الشحتي بحضث يحخؾ تحت تأثضخ اليػاء. كهغ اتجاىات الشحت الحؼ يرس
السعاصخة )الشحت التجسيعي، كالسفاـيسي، كالتخكضبي، كغضخىا هغ االتجاىات(. 

 (،كتصػر الشحت الفشي ليربح لو عجة هطاىخ كىي:ٜٜـ،  ٕٚٓٓ)أحسج، 

 مظاىخ الشحت الفشي:

 يتحقق الشحت بسطيخيغ:
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عمى بشاء هجدسات ثبلثية األبعاد، كيكػف الفخاغ هحاش ا يقـػ  الشحت السجدم: (1
 ( يػضح عسل فشي بأسمػب الشحت السجدع.3شكل) بيا هغ جسيع الشػاحي.

 

 

 (Anthonioz) Philippeاملجسم للفنان فيليب  النحت ( يوضح عمل فني بأسلوب3شكل)

https://www.dutko.com/en//artists/26-philippe-anthonioz))/ 

 

يشفح في عسل الججاريات الفشية، كيكػف بإبخاز الترسيع  ت الغائخ والبارز:الشح (2
عغ سصح الخمؽية كيدسى الشحت البارز،أك حفخ الترسيع لمجاخل في سصح 

( يػضح 4ـ(شكل)1990الخمؽية كيدسى الشحت الغائخ.) السرخؼ، شػكضشي،
 .(  حفخ بارز فارسي في إيخاف5نحت غائخ، كسا يػضح شكل )
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يمثلفإخن(تو فوفزوجتهفنف تيتافثمفإح ىفبن(تهفوفهمفيتوب و فآلتو فأوف مزهف"فق صف( يوضح حنت غائر 4شكل)

 م(نحفرلخي فوفرل  . " رل مس

 

 

 

 

https://amesea.journals.ekb.eg)) 

 ( يوضح حفر ابرز فارسي يف إيران5شكل)

)ikipedia.org/wikihttps://ar.w( 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 مفيهـ العسل الشحتي السجدم:

ىػ التعبضخ عمى السادة هباشخة  إلعصائيا شكبل  كهعشى لتذغل حضد ا في الفخاغ الحؿيقي 
 -الحؼ نعير ؼيو. كىشاؾ عجة كسائل كشخؽ لمشحت هشيا:)الحفخ عمى السادة الرمبة

كسا أف لمعسل الشحتي السجدع الرب(.-التخكضب كاإلنذاء -التذكضل بالسادة المضشة
عشاصخ تذكضمية هتعجدة ، حضث يشطع الفشاف الشحات عشاصخ التذكضل الشحتي في 

ي بجأ التشطيع لجػ كالشديج، ف ةالسادتكػيغ هػحج كىي الذكل كالفزاء كالخط ك 
السعجف أك الصضغ أك  ) الخاهة السدتخجهة(كالحجخ أك الخذب أك ةالشحات بالساد

كالتي تسخ بسخاحل هتعجدة لمػصػؿ إلى الذكل الشيائي لمعسل غضخىا هغ السػاد 
( يػضح عسل نحتي هجدع لمفشاف الجكتػر نديو 6(،شكل)ٜٚٛٔ،ٔٚٔالفشي.)نػبمخ،

 اليجخؼ.

 

 

 

 

 

 

 ( عمل حنيت جمسم للفنان الدكتور نزيه اهلجري6شكل)

https://www.syriandays.com)) 

 

 

https://www.syriandays.com)/
https://www.syriandays.com)/
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 الثالث: السحهر

 السشحهتات السجدسة:عمى  الخؤية الفشية لمطباعة

إف خبخات الفشاف في هجاؿ الصباعة الفشية السختمفة كثضخا  ها  تػحي بأفكار 
كترسيسات ججيجة تدتػعب التأثضخات كالتقشيات الصباعية كها تحسمو هغ شخؽ هختمفة 

خري كالصخاز تسمكو الصباعة الفشية هغ هخاحل كثضخة يتجخل العشرخ الذ كهتعجدة،كها
أكثخ هغ كقفة لمتأهل عشج كل هخحمة هغ هخاحل العسل الفشي تػج كاألسمػب فضيا،ك 

الصباعي هسا يداعج الفشاف عمى عسميات الححؼ كاإلضافة كىي هغ خرائز نسػ 
( كتخػ الباحثة أنو هغ السسكغ 125-124ـ،  2000الذكل الفشي كتصػيخه.)زرهبو 

غ خبلؿ الصباعة أف تتحقق رؤية فشية إبجاعية هعاصخة لؤلعساؿ الفشية الصباعية ه
عمى السشحػتات الفشية .كسػؼ تدتعخض الباحثة في ىحا السحػر أهثمة لمخؤية الفشية 
السعاصخة التي يسكغ تحؿيقيا كترػرىا في هجاؿ الصباعة هغ خبلؿ أعساؿ شباعية 

 هشفحة عمى السشحػتات الفشية .

 مثاؿ ترهري لمسداوجة بين مجالي الطباعة والشحت السجدم:

 األوؿ: العسل الفشي (9
تشفضح ترسيع )حخكؼ( بأسمػب الصباعة بالذاشة الحخيخية عمى السجدع  -

الشحتي، كقج ضيخت األبعاد التذكضمية لمصباعة عمى السجدع الشحتي هغ خبلؿ 
استخجاـ أسمػب الصباعة بالذاشة الحخيخية التي اهتازت بإضيار التفاصضل 

جي التجخيجؼ البديط الجؾيقة لترسيع الحخكؼ يأتي في تزاد هع الذكل الخار 
 لمسجدع.
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ػضح الخؤية الترػرية لمعسل الفشي األكؿ لمباحثة لمسداكجة بضغ ( ي7شكل) -
 هجالي الصباعة كالشحت السجدع.

 

 ( الرؤية التصورية للعمل الفين األول للباحثة للمزاوجة بني جمايل الطباعة والنحت اجملسم.7شكل)

 الخؤية الترهرية لمعسل الفشي الثاني: (2
تشفضح أسمػب الصبعة األحادية ) السػنػتضب( عمى هجدع نحتي لحجخ كخيع،  -

كىػ أسمػب يدسح بتجسع كتل لػنية عمى سصح السجدع الشحتي  يشتج عشيا 
( يػضح 8شكل)أبعاد تذكضمية كؾيع ضمية تػصل إلى عسل فشي فخيج هغ نػعو.

ي الصباعة الخؤية الترػرية لمعسل الفشي الثاني لمباحثة لمسداكجة بضغ هجال
 .كالشحت السجدع
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 ( 8شكل)

 التصورية للعمل الفين الثاين للباحثة للمزاوجة بني جمايل الطباعة والنحت اجملسم.الرؤية  

 الخؤية الترهرية لمعسل الفشي الثالث: (2
كالتي  تشفضح أسمػب الصبعة األحادية ) السػنػتضب( عمى السجدع الشحتي، -

ا هغ نػعو ذك ندخة أصمية كحضجة، حضث ال يسكغ أعصت شكبل  كتأثضخ ا فخيج  
تكخارىا ،كاهتازت بتأثضخات فخيجة هغ حضث السمسذ كالمػف كالخصػط كالتي 
انعكدت عمى سصح قاعجة السجدع ، كأنتجت عسل فشي هتسضد تداكج هغ 

( يػضح الخؤية الترػرية 9خبللو كبل  هغ هجالي الصباعة كالشحت.شكل)
 حثة لمسداكجة بضغ هجالي الصباعة كالشحت السجدع.لمعسل الفشي الثالث لمبا

 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9شكل)

 للعمل الفين الثالث للباحثة للمزاوجة بني جمايل الطباعة والنحت اجملسم.الرؤية التصورية                   

 :الجراسة  نتائج    

الػصػؿ إلى أعساؿ فشية شباعية ذات أبعاد تذكضمية جسالية هغ خبلؿ  (1
 عمى السشحػتات الفشية السجدسة. الصباعة

تداىع اإلهكانات التذكضمية لفغ الشحت في الػصػؿ إلى رؤػ هدتحجثة  (2
 لؤلعساؿ الفشية الصباعية .

إف الجراسات البضشية بضغ التخررات الفشية تديع في إثخاء العسمية اإلبتكارية  (3
 في الفغ كسا  تداعج عمى تحقضق رؤػ ججيجة في هجاؿ الصباعة.

 :لجراسةا تهصيات

التذجيع عمى عسل أبحاث ك دراسات بضشية بضغ السجاالت العمسية كالفشية  (1
  لمػصػؿ إلى رؤػ إبجاعية هدتحجثة في السجاالت الفشية السختمفة.



 

98 
 

هكانات التذكضمية السختمفة لتقشيات الصباعة كاالستفادة هشيا االىتساـ بجراسة اإل (2
 .في جسيع هجاالت الفشػف السختمفة

 عخبية:ال السخاجع

ـ ( الرياغات التذكضمية القائسة عمى  2011هشضخة زيمعي )  العقضمي، (1
تحمضل الشطع البشائية لمحذخات السحمية كسثضخ فشي في الصباعة بالذاشة 
الحخيخية،رسالة هاجدتضخ،كمية التخبية،قدع التخبية الفشية،جاهعة أـ 

 القخػ،هكة السكخهة .
باعية هدتشدخة هغ برسات ـ ( قػالب ش 1995سميساف،أحسج هحسػد )  (2

خاهات هتشػعة لتحقضق ؾيع تذكضمية،رسالة هاجدتضخ،كمية التخبية 
 الفشية،جاهعة حمػاف،القاىخة .

حاهج، عبج السشعػػػػػع، شػخؽ الصباعػػػة الضجكيػة ػ الجػػػدء الثانػي ػ الصباعػػة  (3
الجخػػػؿ بالقػػػالب الخذبضػػة كاالستشدػػل كالذبمػنػػات كهيكشتيػػا، تاريػػخ 

ـ، 19/11/2011
http://snafn.com/vb/showthread.php?p).)= 

السعاصخ، رسالة  االهخيكي الشحت ـ ، اتجاىاتٕٚٓٓحدغ، أحسج،كخيسو (4
 بغجاد. الجسضمو،جاهعة الفشػف  دكتػراه ،كمية

لى تحكؽ الفغ كالتجخبو إهجخل _حػار الخؤيا"ـ، 1987نػبمخ، ناثاف،  (5
 بغجاد._ ك التخجسو،دار الساهػف لمشذخ "الجساليو

ـ(، الشديج اإلسبلهي، الجياز السخكدؼ لمكتب 1977هاىخ، سعاد دمحم ) (6
 الجاهعية كالسجرسية كالػسائل التعميسية، القاىخة : هصابع دار الذعب.
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ـ، فغ الشحت، دار األهل، 1990عبجالخحسغ السرخؼ، شػقي شػكضشي، (7
 األردف.

ػاف عمى الذكل كالتعبضخ أثخ استبجاؿ األلـ (  2000زرهبو ،عاشف دمحم ) (8
اجدتضخ ، كمية الفشػف الجسضمة ، قدع في الصباعة البارزة ، رسالة ه

 الجخاؼيظ ، شعبة الترسيع السصبػع ، جاهعة حمػاف ، القاىخة . 
استحجاث ترسيسات  (ـ2013الغساس،آهاؿ عبجالخحسغ عبجالعديد ) (1

ضخ،كمية سالة هاجدتر ،شباعية هعاصخة باالستفادة هغ نطخية الفخاكتاؿ

 االقتراد السشدلي،قدع الفشػف اإلسبلهية،جاهعة السمظ عبجالعديد،ججة.

الذكل الخارجي لمشطع الجيشاهيكية (  2013الدضػد ، هشاؿ عبجه أحسج ) (10

لشطخية الفػضى السشطسة في السػائع كسرجر البتكار ترسيسات 

 عبج". كمية االقتراد السشدلي،قدع الفشػف اإلسبلهية،جاهعة السمظ شباعية

 العديد،ججة.

بضخكت: السؤسدة  (، فغ الغخاؼيظ السعاصخ،ـ1997الشاصخؼ، رافع  ) (11

 العخبية لمجراسات كالشذخ.

 الخوابط:
1) https://fluxcoolcorner.com/products/pablo-picasso-

cubism-canvas-painting-abstract-posters-and-prints-
wall-art-pictures-for-living-room-home-cuadros-
decoration 

https://fluxcoolcorner.com/products/pablo-picasso-cubism-canvas-painting-abstract-posters-and-prints-wall-art-pictures-for-living-room-home-cuadros-decoration
https://fluxcoolcorner.com/products/pablo-picasso-cubism-canvas-painting-abstract-posters-and-prints-wall-art-pictures-for-living-room-home-cuadros-decoration
https://fluxcoolcorner.com/products/pablo-picasso-cubism-canvas-painting-abstract-posters-and-prints-wall-art-pictures-for-living-room-home-cuadros-decoration
https://fluxcoolcorner.com/products/pablo-picasso-cubism-canvas-painting-abstract-posters-and-prints-wall-art-pictures-for-living-room-home-cuadros-decoration
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2) https://www.lindagermain.com/wp-
content/uploads/2014/05/image.jpg 

3) https://www.dutko.com/en//artists/26-philippe-anthonioz/ 
4) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_

%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2 
5) https://amesea.journals.ekb.eg/article_75653_7e76453ad

893b963c0c20db48bb80934.pdf 

https://www.syriandays.com/arts/?page=show_det&select_pag
e=27&id=470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lindagermain.com/wp-content/uploads/2014/05/image.jpg
https://www.lindagermain.com/wp-content/uploads/2014/05/image.jpg
https://www.dutko.com/en/artists/26-philippe-anthonioz/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://amesea.journals.ekb.eg/article_75653_7e76453ad893b963c0c20db48bb80934.pdf
https://amesea.journals.ekb.eg/article_75653_7e76453ad893b963c0c20db48bb80934.pdf
https://www.syriandays.com/arts/?page=show_det&select_page=27&id=470
https://www.syriandays.com/arts/?page=show_det&select_page=27&id=470
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 دبية.السشيج التاريخي وعالقتو بالجراسات األ                 
و الجراسات )دراسة تحميمية نقجية حهؿ  العالقة بين  السشيج التاريخي 

 .دبية(األ
 

Historical approach and relationship with literary 
studies. (An analytical study on the relationship 
between the historical approach and literary 
studies).  
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 .السمخص                             
إف أىسية استخجاـ السشيج التاريخي الشقجؼ في الجراسات األدبية الشثخية كالذعخية تتع هغ خبلؿ  

العسميات التي يقػـ بيا البحث التاريخي، في الجراسات األدبية، كتحمضل تمظ الشرػص الشثخية 
فاستخجاـ  لى نتائج تفضج البحث.إلدهاني كالسكاني، كهغ ثع الػصػؿ كالذعخية في صياغيا ا

تقشيات السشيج التاريخي  في تفدضخ كتحمضل هجسػعة الشرػص األدبية في صياغيا التاريخي، 
انصبلقا  هغ الفخضية  القائمة بأف ىجؼ عمع التاريخ ىػ الػصػؿ إلي استشتاجات صادقة عغ 

جات، الساضي، كهغ ىشا البجَّ هغ اإللساـ ليذ فقط  الػصػؿ بيحا السشيج إلي هثل تمظ االستشتا
كإنسا أيزا  التسكغ هغ إقاهة الجلضل عمى صحة تمظ الشرػص، كىػ أهخ يتصمب هغ السؤرخ أف 

 يكػف في كضع يؤىمو لسػاجية تمظ الشرػص األدبية هجاؿ البحث.
هغ قبل السؤرخ، أهخ  ؼ ليا الشز األدبي الشثخؼ أك الذعخ إف اإللساـ بالػقائع كاألحجاث التي يتشاك  

، بسعشى  أف الصخيقة التي يخػ بيا السؤرخ هػضػع دراستو تتذكل بسجػ إلساهو ضخكرؼ  كالـز
بحلظ السػضػع، فعشجها يقـػ السؤرخ بالتجلضل عمى صحة الشز األدبي أك التاريخي، فإنو قبل كل 

كهغ شيء يقػـ بتحمضل كهقارنة كاقع الشز كهجػ ارتباشو بالفتخة الدهشية التي تؤكج حجكث الشز 
 بضغ يجيو. ؼلشز الحثع هقارنتو  هع ذلظ ا

إف هثل ىحه السعمػهات إف لع تتػفخ لمسؤرخ أثشاء دراستو لمشرػص األدبية، فانو عميو بسخاجعة 
 هشيجو في دراسة تمظ الشرػص الشثخية أك الذعخية أك التاريخية.

البحث  ،الجراسات األدبية الشثخية والذعخية ، يالكمسات السفتاحية  : السشيج التاريخي الشقج
 .ريخيالتا

Abstract . 
   The importance of using the historical-critical method in literary 
studies, prose and poetry, is carried out through the processes carried 
out by historical research, in literary studies, and the analysis of those 
prose and poetic texts in their temporal and spatial formulation, and then 
arriving at results that benefit the research. The use of the techniques of 
the historical method in interpreting and analyzing a group of literary 
texts in their historical formulation, based on the premise that the goal of 
history science is to reach honest conclusions about the past. Evidence 
for the authenticity of these texts, which requires the historian to be in a 
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position that qualifies him to confront these literary texts in the field of 
research. 
Familiarity with the facts and events covered by the literary or poetic text 
by the historian is necessary and necessary, meaning that the way in 
which the historian sees the subject of his study is shaped by the extent 
of his knowledge of that subject. By analyzing and comparing the reality 
of the text and its relation to the time period that confirms the 
occurrence of the text, and then comparing it with that text in his hands. 
If such information is not available to the historian during his study of 
literary texts, he must review his method in studying those prose, poetic 
or historical texts. 
Keyword: historical-critical method, literary studies, prose and 
poetry, historical research. 

 

 
 مقجمة:

دبية كالشقجية كدكر األج التاريخي الشقجؼ  كالجراسات تيتع الجراسة بضغ بالعبلقة السشي
ىحا السشيج في دراسة تاريخ األدب كنقجه ،كىػ  هشيج  هشبثق هغ السشاىج  العمسية  
الشقجية الحجيثة التي تخبط بضغ التاريخ كالمغة كالجراسات الشقجية األدبية كهجػ 
هداىستو العمسية في السشيج الشقجؼ التاريخي،  الحؼ يعتسج عمى قػاعج عمسية هتضشة،  

تج جحكرىا كهخجعضتيا هغ هشاىج عمساء الحجيث في شخؽ جسع الخكايات كنقجىا تس
كالتثبت هغ صحتيا ككحلظ هشيج العمساء كالشقاد في عسمية الشقج األدبي القجيع 

 كالحجيث.
فالسشيج التاريخي الشقجؼ،  ىػ هشيج هشبثق هغ الجراسات التاريخية الشقجية كعبلقاتيا 

، كقج جاء نتيجة لتصػرات فكخية كسياسية كاجتساعية بالجراسات الشقجية األدبية
كحزارية عخفتيا اإلندانية عبخ تاريخيا الصػيل،  كلعل ها تػخاه أفبلشػف  كأرسصػ 
هغ نطخيات فمدؽية هعضشة شغمت التفكضخ اإلنداني، غضخت هغ اتجاىاتو نحػ السشيج 
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التاريخ كاألدب الشقجؼ كاستخجاهو في جسيع السعارؼ اإلندانية  كهغ بضشيا عمع 
 كالذعخ .

إف تجاخل السعارؼ اإلندانية كتذابكيا فخض عمى الباحثضغ استخجاـ عجة هشاىج، هغ 
بضشيا السشيج  التاريخي الشقجؼ األدبي باعتباره هشيجا  عمسيا  لتسحيز كتعمضل كتحمضل 
الشرػص األدبية ، كىحه الخؤية الذسػلية لجراسة العمـػ اإلندانية ىي التي هيجت 

طيػر ىحا السشيج كاستخجاهو كأداة هغ األدكات العمسية السفضجة في الجراسات الشقجية ل
 في هختمف السجاالت. 

كلقج بجأ االىتساـ بالشقج التاريخي هشح القخف الثاهغ عذخ السيبلدؼ،  كتصػر حتى 
أصبح هشيجا  كاضح السعالع في القخف التاسع عذخ عمى يج ) ألنجمػ ، كسضشػبػس( 

الفخندياف حضث كتبا كتابا بعشػاف: ) السجخل إلى الجراسات التاريخية(،   العالساف
ـ،  كقج عالج الكتاب شخكط السعخفة في 1898ضيخت الصبعة األكلى هشو عاـ 

التاريخ،  كعبلهاتيا كخرائريا كحجكدىا،   ككيؽيو التعاهل هع الػثائق كشخؽ 
 نقجىا. 

دبية الشقجية ، كبياف ه في الجراسات األيخي الشقجؼ كدكر كنطخا  ألىسية السشيج التار 
العبلقة التي تخبط بضغ الجراسات التاريخية كالجراسات األدبية في هعالجة الطػاىخ 

أنتج  ؼهغ الشاحية الدياسية كالعرخ الح األدبية كالذعخية كالشثخية، كدراسة األدب
 ىؤالء الذعخاء كالكتاب كدكر الدهاف كالسكاف في أدبيسا.

أف نشاقر في ىحا البحث  دكر السشيج التاريخي الشقجؼ في دراسة األدب  فقج ارتأيشا
نثخا  كشعخا ، كتأكضجا لمعبلقة التخابصية بضغ العمـػ اإلندانية كالجراسات العخبية، حضث 
هثمت المغة عبخ التاريخ الػعاء التاريخي كالحزارؼ لتخاث كىػية كثقافة أية أهة هغ 

 األهع.
لج هثل ىحا السػضػع هعالجة عمسية لمػصػؿ إلى نتائج فكاف البج لشا أف نعا 

همسػسة تؤكج دكر السشيج التاريخي الشقجؼ كأىسضتو كضخكرتو في الجراسات األدبية 
 كالذعخية.
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ندانية يقػؼ تمظ العمسية السختمفة في الجراسات اإلإف التخابط كالتبلـز بضغ السشاىج  
لمغة العخبية، حضث إف استخجاـ السشيج  العبلقة التخابصية كالذخشية بضغ التاريخ كا

التاريخي الشقجؼ في الجراسات األدبية أصبح ضخكرة عمسية لسشاقذة قزايا التاريخ 
الستشػعة، كإف كشا نجرؾ أف ىحا السشيج قج فصغ إليو قبمشا بسئات الدشضغ، العمساء 

هللا عميو السدمسضغ هغ خبلؿ التأكج هغ حؿيقة األحاديث الػاردة عغ رسػؿ هللا صمى 
كسمع. أؼ ها يعخؼ بشطاـ )الجخح كالتعجيل( كىػ هشيج نقجؼ تحمضمي عالي الجقة في 

 التثبت هغ صجؾية الشز كعجهو.
 مذكمة البحث:

تكسغ هذكمة البحث في تشاكؿ هػضػع السشيج التاريخي الشقجؼ كأثخه في الجراسات  
 خي كالشقج األدبي. األدبية الشقجية.  هغ خبلؿ بياف العبلقة بضغ السشيج التاري

 أسئمة البحث: 
 يدعى البحث الى اإلجابة عمى األسئمة التالية:

 ها ىػ السشيج التاريخي الػصفي  ث. -
 دبية السقارنةثالتاريخي كتػضيفو في الجراسات األكيف نرف أىسية السشيج  -
 دبي هبلئسة هع السشيج التاريخيثؼ هجارس الشقج األأ -
 غ خبلؿ هعالجة القزايا التاريخية ثكيف نخبط بضغ المغة كالتاريخ ه -
ها أىسية الجراسات الشقجية في هعالجة قزية التاريخ كبياف العبلقة التي تخبط  -

 بضغ التاريخ كالمغةث
 أىسية البحث:

إف أىسية ىحا البحث تشصمق هغ أف التصػرات الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية 
، تعصي أىسية بالغة لجراسة  كبياف كالفكخية كالتكشػلػجية التي يذيجىا عالسشا ال ضـػ

 العبلقة بضغ العمـػ اإلندانية ، كبضغ الجراسات المغػية كالجراسات التاريخية. 
إف هثل ىحه الجراسات العمسية السعاصخة، تديع نتائجيا في كذف جػانب غسػض 

سية ىحه السذكمة، كتفتح الباب أهاـ الباحثضغ لمؿياـ بسديج هغ البحػث كالجراسات العم
الجادة بػية الػصػؿ إلى نتائج إيجابية حػؿ قزايا العمـػ اإلندانية التي شكمت عبخ 
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التاريخ كحجة هتكاهمة هغ أجل هعالجة هذاكل اإلنداف الستشػعة . كتؤكج في الػقت 
 ذاتو العبلقة التخابصية بضغ التاريخ كالجراسات الشقجية المغػية كاألدبية.

 
 أىجاؼ البحث:

 إلى تحقضق األىجاؼ التالية:  ييجؼ ىحا البحث
   ييجؼ إلى إبخاز نطخية االنعكاس التي تقتزي االنصبلؽ هغ حياة الكاتب أك

 الذاعخ كالطخكؼ االجتساعية كالفكخية التي أحاشت بشتاجو.
   إبخاز دراسة األدب كتفدضخ تصػره باالعتساد عمى هجسػعة هغ العػاهل كالعمل

 السؤثخة في نذأتو كتحػالتو.
 لى إبخاز أف هجاؿ الشاقج التاريخي أكسع كأعسق هغ هجاؿ السؤرخ ييجؼ إ

 األدبي.
  ىسية السشيج التاريخي الشقجؼ الحؼ يعتسج عمى الشطخية األدبية في أالتعخيف ب

 التحمضل كالتعمضل كالتفدضخ هغ حضث ربط الطاىخة األدبية برضخكرتيا الدهشية. 
 ضغ العمـػ اإلندانية السختمفة .ييجؼ ىحا البحث إلى إبخاز التخابط كالتبلـز ب 
     تتخاعى أىسية البحث إلى تقجيع رؤية ججيجة حػؿ أىسية استخجاـ السشيج

التاريخي الشقجؼ التاريخي في دراسة  األدب برفة عاهة. هتجاكزيغ تمظ 
الجراسات الشسصية إلى بشاء نطخية تاريخية هحايجة إلى حج ها كبعضجة عغ 

 لدخدية.العػاشف كالقرز الخخاؼية ا
 مشيج البحث:

تعتسج الجراسة عمى السشيج التاريخي الشقجؼ كالسشيج التحمضمي الشقجؼ كالسشيج 
الػصفي  لجراسة الطػاىخ األدبية كالتاريخية بقرج السقارنة السكانية كالدهانية لمطػاىخ 
األدبية، كتدتفضج  بالخرػص هغ هشاىج عمع المغة كهشاىج الشقج األدبي ، كتأخح 

 عمع االجتساع كعمع اإلنداف كغضخىا هغ العمـػ التي تفضج الجراسة. بصخؼ هغ
لحا استخجهت عجة هشاىج بحثية هشيا : السشيج التاريخي الشقجؼ في إشار الجراسات  

التاريخية لتتبع السػضػع كالػقػؼ عمى جػانبو السختمفة،  كسا تدتخجـ السشيج 
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ج التحمضمي  كاالستقخائي كالسشيج الػصفي كالسشيج التكاهمي التتبعى،  ككحلظ السشي
 الشقجؼ األدبي  كالجسع بضغ ىحه السشاىج  في ىحه الجراسة.

 أدوات البحث : 
 السرادر. -
 السخاجع. -
 السذاىجات كالسبلحطات. -
 السقاببلت الذخرية. -
 السذاركات العمسية. -
 الػثائق كالتقاريخ. -
 األبحاث كالخسائل العمسية. -
 الجكريات كالسجبلت العمسية. -
 تحمضل كالسقارنة العمسية كالشقجية لمباحث.ال -

 خصة البحث تقػـ عمى السحاكر التالية:
 أكال: هفيػـ الشقج..
 ثانيا :هقاييذ الشقج
 ثالثا : صفات الشاقج

 رابعا: هفيـػ السشيج التاريخي الشقجؼ..
 خاهدا:  العبلقة بضغ التاريخ كالجراسات األدبية..

 سدمسضغ.سادسا :هشيج البحث التاريخي عشج ال
دبية )الذعخية التاريخي الشقجؼ في الجراسات األ سابعا :أىسية السشيج

 كالشثخية(.
 ثاهشا :آليات السشيج التاريخي الشقجؼ.

 تاسعا : الخاتسة.
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 أوال: مفيـه الشقج.
يختبط السفيـػ غالبا بعبلقة هع أصػلو المغػية التي تكذف بعزا هغ هعانيو دكف 

خخػ الستسثمة ؼيو، ذلظ الف السرصمح بصبيعتو يتجاكز اإللساـ الكاهل بالسعاني األ
الجالالت المغػية إلى دالالت أخخػ ليربح بحلظ هفيػها هذتخكا بضغ الثقافات 
كالحزارات كالتخررات الستشػعة، كتػضيحا لبعس السفاـيع حػؿ جحكر ىحه 

 .(1) الكمسة هغ الشاحية المغػية فإنشي سأعخض جانبا هغ هعانضيا المغػية
لكمسة في هعشاىا المغػؼ تعشى تسضضد الجراىع كغضخىا كتبضضغ جضجىا هغ رديئيا فا

كصححضيا هغ زائفيا، كهغ ذلظ ها جاء في تعخيف الدهخذخؼ في أساس الببلغة 
 حػؿ هعشى الشقج.

الشقج هغ نقجه الثسغ كنقجه لو فانتقجه، كنقج الشاقج الجراىع هضد جضجىا هغ  :فقاؿ 
ز باألصبع الختباره كتعخؼ حالو، كهشيا ضخب الصائخ بسشقاده رديئيا. كهشيا نقج الجػ 

 كهشقاره في الفخ ليكتذف عسا كراءه هغ أهغ أك خػؼ.
كفى هختار الرحاح لسحسج بغ أبى بكخ الخازؼ. حػؿ هادة نقج فقاؿ نقج أؼ نقجه 

خخج الجراىع كنقج لو الجراىع أؼ أعصاه إياىا فانتقجىا أؼ ؾبزيا كنقج الجراىع كانتقجىا ا
 .(2) هشيا الديف

كفى المداف البغ هشطػر.. كنقج الخجل الذيء بشطخه يشقجه نقجا، كنقج إليو: اختمذ 
الشطخ نحػه، كهازاؿ فبلف يشقج برخه إلى الذيء إذا لع يدؿ يشطخ إليو... كفى حجيث 
أبى الجر داء أنو قاؿ: )إف نقجت الشاس نقجكؾ كإف تخكتيع تخكػؾ( هعشى نقجتيع أؼ 

 .(3) اغتبتيع قابمػؾ بسثمو...  كنقجتو الحية لجغتوعبتيع ك 
كجاء في القاهػس السحيط في هادة )نقج( يقػؿ الفضخكز أبادؼ: الشقج: ىػ التسضضد بضغ 
األشياء نقػؿ نقجت الجراىع أؼ هضدت الجضج هشيا هغ الدائف، كالشقج ىػ السشاقذة نقػؿ 

                                                           
 .48، ص 1977، دار نيزة هرخ، القاىخة 3ف: ط د. دمحم غشيسي ىبلؿ، األدب السقار 1
ف.48د. دمحم غشيسي ىبلؿ. األدب السقارف: هخجع نفدو: ص 2
ف.26، ص 1977دار السعارؼ، القاىخة،  6أصػلو، هرادره: ط –هشاىجو  –شبيعتو  –د. شػقي ضيف. البحث األدبي 3
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 ف هغ األشياء أؼ الخاجح هشياناقجه في السدالة أؼ ناقذو، كيصمق الشقج عمى الػاز 

(4). 
 كندتخمز هغ  ىحا السفيـػ أف قجاهة بغ جعفخ صاحب كتاب )نقج الذعخ( 

يعج أكؿ هرجر يحسل كمسة نقج في التخاث العمسي العخبي. كقج بجأ ىحا الجيج العمسي 
 هشح أكاخخ القخف الثالث كبجاية القخف الخابع اليجخؼ العاشخ السيبلدؼ. 

ي هعشاه االصصبلحي )ىػ تسضضد جضج الذعخ هغ رديئو( غضخ أف كيقرج بالشقج ف
االستعساؿ االصصبلحي ال يبعج بالكمسة عغ هعشاىا المغػؼ األصمي التي عخفيا 

 أصحاب المغة.
إف الشقج ىػ دراسة األعساؿ السختمفة سػاء كانت أدبية أك فكخية أك حزارية كتفدضخىا 

 .(5) يا لبياف ؾيستيا كدرجتياكتحمضميا كهػازنتيا بغضخىا ثع الحكع عمض
كخبلصة القػؿ إف الشقج في أبدط هعانيو الحكع عمى صحة الذيء، كالتأكج هغ 
 صحة السعمػهات الػاردة في الشز سػاء  كاف نرا  أدبيا  ) شعخا  أك نثخا  أك الخ ...(.
فالسشيج التاريخي الشقجؼ يعج ىػ هغ أكائل السشاىج الشقجية ضيػرا  في العرخ 

يث، فقج ارتبط بالفكخ اإلنداني كالتصػر الحزارؼ عسػها  حضث كانت بجايتو الحج
بجاية هتأخخة، كانبثق السشيج التاريخي الشقجؼ هغ داخل السجرسة الخكهاندية االدبية 

(6) . 

فيػ هشيج يقػـ بجراسة الطخكؼ الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية كالثقاؼية  
و السؤرخ، ك يفضج في تفدضخ كتحمضل الشز األدبي كالحزارية لمعرخ الحؼ يشتسي إلي

كهعخفة اتجاه كاتبو الفكخؼ ، كىكحا  تقػـ العبلقة بضغ الشز في سياقو التاريخي 
 كبضغ الشز  في سياقو األدبي التاريخي. 

فالسشيج التاريخي الشقجؼ ىػ أداة تعضغ عمى فيع البػاعث الشفدية كالسؤثخات  
كالشثخؼ، كدكر ىحه   ؼ ية عمى كاتب الشز األدبي الذعخ اؼاالجتساعية كالدياسية كالثق

                                                           
ف.53د. شػقي ضيف. السخجع نفدو: ص 4
ف.61ػػػػػ  62عشاصخ الثبلثة: األدب السقارف: ص د. غشيسي ىبلؿ. انطخ تفرضل ال5
ف.185د. عمي جػاد الصاىخ هقجهة في الشقج األدبي.السؤسدة الحخبية لمصباعة كالشذخ بضخكت، لبشاف، ص 6
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السؤثخات في نذأة بعس الطػاىخ كالتيارات الفكخية كالثقاؼية السختبصة بالسجتسع، 
 انصبلقا  هغ القاعجة التي تقػؿ:)اإلنداف كلضج بضئتو(.

 كيدتشج السشيج الشقجؼ التاريخي عسػها  عمى ها يذبو سمدمة هغ السعادالت الخياضية
دبي ىػ ثسخة صاحبو كالسؤلف صػرة تسج عمى هقجهات كنتائج، فالشز األالتي تع

لثقافتو كاتجاىاتو، كالثقافة إفخاز لمبضئة كالبضئة جدء هغ التاريخ، فإذا  الشقج يعج رصجا  
 لتاريخ السؤرخ كتحميبل  ألفكاره هغ خبلؿ بضئتو.

ي الشقجؼ الحؼ يقـػ  بجراسة فالسشيج التاريخي الشقجؼ ىػ ذلظ السشيج العمسي التاريخ
كتحمضل األحجاث الستبلحقة كالستشػعة، فيػ هشيج كاقعي بعضج عغ السثالية كالػضعية 
التجخيبية البحتة، فيػ هشيج يجسع بضغ جسيع السشاىج العمسية ؼيأخح هغ السثالية ها 
 يقػؼ بو فكختو عغ الكػف كاإلنداف كالخمق، كهغ الػاقعية ها يؤكج بو فكختو، كهغ
الػضعية التجخيبية ها يدتفضج بو في اتباع بعس األسالضب العمسية التجخيبية في 

 هجالي اآلثار كالحفخيات. 
كىحه الشطخة الذسػلية قج أعصت السشيج الشقجؼ التاريخي أىسية في االستفادة هشو في 
هجاالت عمسية أخخػ،  فيػ هشيج يتخح هغ حػادث التاريخ الدياسي كاالجتساعي 

دؼ كالثقافي كسضمة لتفدضخ األحجاث التاريخية كالحزارية كاإلندانية كتحمضل كاالقترا
ضػاىخىا كهعخفة العػاهل السؤثخة فضيا، كيتشاكؿ تاريخ حؿبة هغ الحقب أك عرخ هغ 
العرػر أك تاريخ اهة هغ األهع، أك حادثة هغ الحػادث التاريخية السيسة،  أك 

خي بكل ىحه القزايا هع إضيار اآلراء شخرية هغ الذخريات،  كييتع الشقج التاري
التي قضمت في ىحه األحجاث التاريخية السختمفة كالعسل عمى جسعيا كتفدضخىا كتحمضميا 

 .(7)بػية الػصػؿ إلى الحؿيقة بعضغ برضخة كرأػ سجيج
فالسشيج الشقجؼ التاريخي عمع يفضج في تفدضخ اتجاىات األدباء كالكتاب كالذعخاء 

في نذأة الطػاىخ االجتساعية كالتيارات الفكخية كالدياسية  كيخصج أىع السؤثخات
 . (8)السختبصة بحياة السجتسع

                                                           
ف.181، هكتبة نيزة هرخ، القاىخة،  ص1هاىخفيسي. السحاىب الشقجية،: ط 7
ف.122ـ ص1981ت االدبية ، هكتبة الفبلح، الكػيت ، د. عبج السشعع اسساعضل : نطخية االدب كهشاىج الجراسا8
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إذا  فالسشيج الشقجؼ التاريخي ىػ في الػاقع نقج لمكاتب كلمذاعخ ذاتو كنقج لسشيجو 
الحؼ صار عميو كشخيقة تشاكلو كهجػ انحيازه أك عجـ انحيازه،  ك يتع هغ خبلؿ 

ضيا كهجػ تأثخه بيا هغ عجهو هغ خبلؿ كتاباتو كأفكاره،  كعمى دراسة بضئتو التي نذأ ف
ىحا فالشافج ناقج همتـد كهحايج كأهضغ في دراستو لمحػادث التاريخية كالعػاهل السؤثخة 

 .(9)فضيا بأسمػب عمسي هجخد بعضج عغ الحاتية كاليػػ 
عمى فيػ هشيج يقػـ عمى السػضػعية كالعمسية كهتصمبات السشيج العمسي السعتسج 

التحمضل كالتفدضخ كالتعمضل بػية الػصػؿ الى الحؿيقة بذكل حيادؼ كبعضج عغ 
 (10الحاتية.)

 ثانيا :مقاييذ الشقج.
 تقـػ هقاييذ الشقج عمى السقاييذ اآلتية:

 ػػػ فيع السشيج التاريخي الشقجؼ كتقشياتو كهشصمقاتو. 1
 ػػػػ فيع آليات كتقشيات السشيج التاريخي الشقجؼ. 2
 ة السبلحطة.ػػػ قػ  3
 .ؼ لشاقج لمغة الشز الشثخؼ أك الذعخ ػػػ السعخفة الػاسعة هغ قبل ا 4
 ػػػ قػة التحكؽ األدبي كالمغػؼ لمشاقج. 5
 ػػػ الحخص عمى التقػيع السػضػعي هغ قبل الشاقج. 6
 ػػػ قجرة السقارنة بضغ الشرػص الشثخية كالذعخية كالفتخة التاريخية ليا.  7
 السقرػد دراستو. ؼ العمسية هغ الشز الشثخؼ أك الذعخ لشتائج ػػػ قجرة استخبلص ا 8
 (11ػػػ الرجؽ كالربخ في تتبع األحجاث كالشرػص الشثخية كالذعخية.) 9

 ثالثا : صفات الشاقج:
 ػػػػ األىمية العمسية كالكفاءة.

 ػػػػ األهانة كالسػضػعية كالحيادية.
 نراؼ كالذفاؼية كالشداىة.ػػػػ العجالة كاإل

                                                           
ف.9، ص 3د. دمحم غشيسي ىبلؿ : الشقج االدبي الحجيث ، دار الشيزة ، هرخ، القاىخة، ط9

فالذبكة االلكتخكنية لمسعمػهاتية االلػكة ، هجسػعة ابحاث كهقاالت حػؿ الشقج االدبي كالسشيج التاريخي الشقجؼ.10
ف.44ـ ص1978، 3تحمضمية )هتخجع( دار الثقافة، بضخكت لبشاف، طالشقج االدبي كهجارسو ال11
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 لتداـ الخمقي كالعمسي كالجيشي.ػػػػ اال
 ػػػ الفصشة.

 ػػػػ سخعة البجيية.
 ػػػػ تحكؽ  الشثخ كالذعخ كالتاريخ كفيع هخاهيو. 

 ػػػ التفاعل االيجابي هع الشز األدبي في سياقاتو التاريخية.
 .رابعا : مفيـه السشيج التاريخي

لحجيث، كالتي ارتبصت ىع السشاىج الشقجية التي عخفيا العرخ اأ يعج السشيج التاريخي 
بالفكخ اإلنداني،  كبسخاحل تصػره، إذ يعتسجه السؤرخ  كالباحث االجتساعي ، في 

يخيج بحثو  ؼشيفيا كربصيا بسػضػع الجراسة الحجسع الحقائق كالسعمػهات كتر
( كقج استخجهو الجارسػف في دراسة األدب العخبي في العرػر 12كالتخرز بو.)

غ بضشو كبضغ العرػر الدياسية التي هخت باألهة هشح التاريخية السختمفة، رابصض
( باعتباره هشيجا  نقجيا  يخكد عمى العبلقة 13العرخ الجاىمي  حتى العرخ الحجيث. )

ي يتذكل فضيا، فزبل كلج ؼيو، كالبضئة الت ؼة بضغ العسل األدبي  كالدهغ  الحالستضش
 (.14إليو هبجع ىحا العسل األدبي.) ييشتس ؼعغ العخؽ الح

ذ يتشاكؿ الطاىخة األدبية ككأنيا حجث تاريخي كيبحث عغ األسباب التي حسمت إ
السبجع عمى اإلبجاع هتحخيا  تصابق الخكايات كاألخبار الػاردة في الطاىخة كالػاقع 
التاريخي، كبحلظ يجعل هغ الشقج باتجاىو ىحا،  كعاء  لمتاريخ، ككأف األعساؿ 

( فكػنو يخهي إلى فيع ىحه 15ي، ال العكذ. )اإلبجاعية كتبت لتجعيع الػاقع التاريخ
األعساؿ هغ خبلؿ الدياؽ االجتساعي كالثقافي كالفكخؼ الحؼ يتزسغ بالزخكرة 

( كاليجؼ الخئيدي لمشقاد ىػ فيع هجػ تأثضخ العسل 16صضخكرة الفشاف كهحيصو .)
 حااألدبي في القخاء، باعتباره ندقا  نػعيا  هغ التػاصل، ليكػف التاريخ عمى اثخ ى

                                                           
ف.145ـ. ص 1993شكخؼ دمحم عباد: السحاىب االدبية الشقجية عشج العخب كالغخبضضغ، عالع السعخفة، جسيػرية هرخ العخبية، القاىخة، 12
ف.132ص 1لبشاف، ط، السشطسة العخبية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة ، بضخكت 2007التاريخ الججيج )هتخجع( 13
بجكف تاريخ.   169هحخابي: )الشقج التاريخي خصػاتو السشيجية كالقزايا التاريخية السييكمة لو(هجمة دار الفكخ، بضخكت لبشاف، العجد 14

ف.122ص 
ف.56ـ.ص1996 2عثساف هػان  : هشيج الشقج التاريخي اإلسبلهي كالسشيج االكركبي، هؤسدة  الثقافة العخبية، هرخ ، ط15
ف.27 – 15ص  1976،  دار السعارؼ،  5حدضغ. تججيج ذكخػ أبي العبلء: ، ط  شو16
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نتاج، )التكػيغ كالشذػء(، كتاريخ التمقي، كتاريخ عسمية ثبلثية األبعاد: تاريخ اإل
لى أف السشيج إانة عميا في ىحا التختضب، إضافة البشيات األدبية التي تحتل هك

التاريخي يقػـ بذخح األثخ بالعػدة إلى التاريخ، ككأف األثخ يفرح عغ زهاف تأليفو 
الشاقج في استخبلص ىحه الػقائع هغ الطاىخة األدبية، كأحػاؿ عرخه ، لحلظ يعتسج 

إيسانا  هشو بأنيا تحػؼ هزسػف زهانيا في كل أبعادىا الحزارية كاإلندانية. ليقػـ 
السرادر السختمفة التي ُتْدتقى هشيا األحجاث كالحقائق بعجىا السؤرخ بشقج كفحز  

عمسية يديل الخجػع إلضيا، التاريخية، كترشيف البيانات كالسعمػهات كتشطيسيا برػرة 
هغ أجل استخجاـ الشتائج العاهة كالتشبؤ كالتخصيط لمسدتقبل، باستخداد ها هزى هغ 

 أحجاث ككقائع، لمتػصل إلى هعخفة شاهمة بذكل إبجاعي أكثخ.
إف السشيج التاريخي، هشيج يبحث عغ الحؿيقة هغ خبلؿ اتباع األسمػب العمسي الحؼ 

بػضع الفخكض السبلئسة بعج جسع البيانات كالسعمػهات،  يبجأ بتحجيج السذكمة هخكرا  
 (17ثع إخزاعيا لبلختبارات، كالػصػؿ إلى الشتائج السخجػة.)

فالسشيج التاريخي لؤلدب ىػ السشيج الحؼ يخكد ؼيو الباحث عمى دراسة الكاتب كأدبو 
أك الذاعخ كشعخه هغ خبلؿ هعخفة سضختو كهعخفة البضئة التي عاش فضيا كهجػ 

ضخىا في نتاجو األدبي أك الذعخؼ  في عبارة أخخػ، ىػ السشيج الحؼ ُيعشى بجراسة تأث
األديب، بسعخفة العرخ الحؼ عاش ؼيو كاألحجاث العاهة كالخاصة التي هخَّ بيا، 

 (. 18كبجراسة الشز في ضػء حياة ذلظ األديب كسضختو كالطخكؼ التي أثَّخت عميو )
ديب يسكغ ليا أف تكػف ىشا عػاهل هداِعجة أؼ: أف األحجاث التاريخية كشخرية األ

 عمى تحمضل الشز األدبي كتفدضخه. 
كلحا نخػ أف السشيج التاريخي الشقجؼ يعسل عمى إبخاز الطخكؼ التاريخية كاالجتساعية 
التي ُأنِتَج فضيا الشز، دكف االىتساـ كثضخ ا بالسدتػيات الجاللية األخخػ التي يكذف 

تأثضخه عمى القارغ، بعكذ الشطخيات الشقجية الحجيثة،  عشيا ىحا الشز كدراسة هجػ
                                                           

دمحم عمى فخج: )اشكاليات السشيج التاريخي الشقجؼ في الجراسات االندانية( رسالة هاجدتضخ )غضخ هشذػرة( جاهعة الفاتح، كمية التخبية 17
 .56ـ، لضبيا، شخابمذ، ص 1998قدع التاريخ، 

ف.1977،   دار نيزة هرخ، القاىخة 3دب السقارف: ط د دمحم غشيسي ىبلؿ. األ18
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ا عمى الشز األدبي ال  كالبشضػية كالتفكيكية، المتضغ أعصتا الدمصَة لمقارغ كجعمتاه سضج 
 يشازعو ؼيو هشازع. 

يتخح السشيج التاريخي الشقجؼ هغ الحػادث التاريخية كاالجتساعية كالدياسية كسضمة  
ه كخرائرو، كيخكِّد عمى تحقضق الشرػص كتػثيقيا لتفدضخ األدب كتعمضل ضػاىخ 

باستحزار بضئة الكاتب كالذاعخ كحياتيسا  فيػ، قخاءة تاريخية في خصاب الشقج 
 األدبي تحاكؿ تفدضخ نذأة األثخ األدبي كربصو بدهانو كهكانو كشخرياتو.

ا بحات  ا لمشز  كدراستو، ال يكػف ىجف ا قائس  و، بل أؼ: أف التاريخ ىشا يكػف خاده 
 يتعمق بخجهة ىحا الشز. 

كال بجَّ لمشاقج في السشيج التاريخي هغ التحقق هغ صحة الخكاية األدبية ،هغ أجل 
البحث عغ الخكايات كتػثيقيا، هغ خبلؿ السخكيات التاريخية كالتخاثية، كهغ أجل 
التحقق هغ هكاف حجكث الطاىخة كزهانيا، كصػال  إلى الحؿيقة كاليقضغ، كخاصة في 

دب الذفاىي. حضث يتعاهل ىحا السشيج هع الشز األدبي كػثيقة تاريخية، فبل األ
يمتفت إلى الؿيع الجسالية كالفشية كثضخ ا، أؼ: ال يبحث في الشز هغ حضث شكمو الفشي 

 كؾيستو الجسالية كااليقاعية. 
كيحىب السشيج التاريخي في الشقج، بذكل خاص، إلى التشبيو إلى أىسية ها ىػ خارج 

 كهعخفة سياقاتو. الشز
كبيحه الصخيقة، لجأ الشقاد إلى استشباط الؿيع هغ الػاقع الخارجي كهسا ىػ هتخرز  

هغ األبحاث لمتػصل إلى هجسػعة هغ التخاكضب كالتأكيبلت، ك الجسع بضغ البضئة 
 (. 19كاألدب، إذ جعمػا هغ ىحا األخضخ بسثابة "ضل" يشداؽ كراء ركب البضئة )

الشقجؼ يعػؿ كثضخ ا عمى دكر البضئة كالتاريخ في األدب ، كقج إف السشيج التاريخي 
اعتسج عميو عجٌد هغ الشقاد العخب القجهاء لجراسة الكتاب كالذعخاء في بضئاتيع، أهثاؿ 
يع الدميع إلى  عبج القاىخ الجخجاني كابغ سبلـ الجسحي كغضخىع هسَّغ تػصمػا بحدِّ

                                                           
عبج الخحسغ عسخ الساحي )أ. د(: دراسات في السشيج اإلسبلهي لتفدضخ التاريخ، هحكخة أعجت لصمبة الجراسات العميا بجاهعة السمظ ؼيرل 19

 .6ـ، ص2002 – 2001بتذاد، 
ف
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ػا:  إف شعخ البادية يستاز بالخذػنة أثخ بضئة البادية في شعخ العخب هثبل ، فقال
كالجفاؼ،  بعكذ شعخ الَحَزخ الحؼ يغمب عميو شابُع الخقة كالمضغ، فذعخ البادية  
تبجك عمى سساتو آثار قدػة الصبيعة كعشفػانيا، كسا أف آثار الجيار السيجػرة كرسػهيا 

عخبي عمى الجكاـ السشجثخة التي كادت الخياح كاألهصار تسحػ هعالسيا، تحكِّخ الذاعخ ال
 بحبِّو القجيع. 

 (20: (خهاص السشيج التاريخي ومسيداتو

يسكششا أف نتبضغ هسضدات ىحا السشيج التي تعتبخ هتجاخمة في حج ذاتيا بالعجيج هغ 
السشاىج األخخػ، شأنيا في ذلظ شأف انفتاح العمـػ بعزيا عمى بعس كتجاخميا هع 

 فكضخ في كل العرػر:حخكة الػعي اإلنداني الحؼ صاحب هعصيات الت

شأف السشيج التاريخي في الشقج، شأف أؼ هشيج. حداس، إذا فقج ؼيو صاحبو  -1
نقجه، كصار هؤرخا  أك جاهعا  لمتاريخ، كصار الشز األدبي  تػازنو، فقج خرائز

 لجيو هادة لمتاريخ، كلع يرخ التاريخ هادة لمشقج.

التاريخ  فرسيع عسمو ىػ الشز كيقتزي إذف  أف يحجد الشاقج  هشح البجاية عبلقتو ب
األدبي بسا ؼيو هغ العػاشف كالخياالت، كالسذاعخ، كىػ يدتعضغ بتاريخ العرخ 
كنطسو الدائجة عمى استجبلء الشز األدبي، كها خبأه الدهغ كراء حخكفو، ككحلظ 
العمع بسا تزسغ هغ إشارات لسػاقع كأحجاث كأعبلـ كغضخ ذلظ هغ آثار كاقعية يسكغ 

 (21) .داعجة التاريخهعخفتيا بس

                                                           
 .8فدضخ التاريخ، السخجع نفدو، صعبج الخحسغ عسخ الساحي)أ. د(: دراسات في السشيج اإلسبلهي لت20

دمحم حدغ فاضل: )اعادة كتابة التاريخ األفخيقي( هجمة التػاصل الثقافي، هجمة فرمية ترجر عغ الجار المضبية لمشذخ، بشغازؼ، لضبيا،  21
 .40ـ.ص 1994العجد الثالث، سبتسبخ لمعاـ 
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إف السشيج التاريخي الشقجؼ ، ىػ هشيج يحاكؿ أف يبمػر العبلئق السػجػدة بضغ  -2
األعساؿ األدبية في إشار تاريخي زهشي )أؼ إشار كاِع بحخكة التاريخ( كىػ بحلظ 

  .يتعاهل هع األدب هغ الخارج

ضق لحخكة الدهغ، إف السشيج التاريخي الشقجؼ يحتاج إلى ثقافة كاعية، كتتبع دق -3
كها ؼيو هغ هعصيات يسكشيا أف تشعكذ برػرة هباشخة أك غضخ هباشخة عمى الشز 
األدبي، كلعل عشايتو أحيانا بالصابع التحمضمي، يبخز هطيخ ذلظ الػعي، فالشاقج 
التاريخي قج يمتفت إلى الشز األدبي كيحممو في إشار لغػؼ أك إحرائي أك بياني أك 

شياية إلى ىجفو كغايتو، كىي هحاكلة الخبط بضغ استخجاـ حتى جسالي ليرل في ال
تمظ السقاييذ المغػية )التحمضمية( كبضغ العرخ الحؼ كججت ؼيو، كبضغ السؤلف الحؼ 

 تأثخ بحلظ العرخ.
كليحا نجج أف السشيج التاريخي هشيجا  هختبصا  ارتباشا  كثيقا  بالسشاىج الشقجية التحمضمية  

 كالتفدضخية.
لتاريخي هعشي بسدتػيات الشقج كأشخه، لحا فيػ يدتخجـ كل هخاحمو السشيج ا -4

الستسثمة في التفدضخ، كالتأكيل كالتقضيع كالحكع، نطخا  لعشايتو الجادة بالشز كخؤية 
كاقعية تختبط بالدهغ كالعرخ كالبضئة، كيقـػ السؤلف بجكر السحمل في ضػء تمظ 

  .السخاحل التي ال غشى عشيا في العسمية الشقجية
يطيخ السشيج التاريخ األدبي، ككأنو كالية خاصة في حقل التاريخ، أؼ: إنو يحكخ  -5

الساضي هغ أجل الحاضخ، كيحضي العبلقة التي غالبا  ها تكػف عاشؽية هع كبار 
القجهاء الحيغ سبقػه، فيػ بالصبع يحرخ حقل أبحاثو في هضجاف األدب هحجدا  

اسية، كالثقاؼية، لتبياف ها فضيا هغ عػارض أك عبلقاتو بكافة األشخ االقترادية كالدي
 إشارات تشع عغ عقمية نقجية ها.

السشيج التاريخي: هشيج يختز بالتػفضق في األعساؿ القجيسة هغ حضث ذكخىا  -6
كحفطيا كتختضب ضػاىخىا، في سياؽ التدمدل التاريخي التي تتكػف هشو حياة األدباء 

 اتب كالبضئة كغضخىا. كإنتاجيع كالجسيػر كالعبلقات بضغ الك
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كعمى هدتػػ  ضضق فإف التاريخ األدبي: يتتبع األعساؿ األدبية هغ حضث إقخار  -7
الشرػص كالػقائع كاألحجاث فضيا فيػ يجرس السخصػشات كيقارف الصبقات كيجقق 
في الترػيب الشيائي لمشز باإلضافة إلى دراسة تكػيشات الػقائع االجتساعية 

 (22) الحاتية.  الستعمقة بدضخة الكاتب
ىحه أىع السبلهح التي تسضد السشيج التاريخي، كتحجد خرائرو كال شظ فإف هعصياتو 
قج ال تعصي كل الثسار السخجػة في الحخكة الشقجية فيػ هشيج قجيع. أىع ها يعضبو 
دراسة الشز هغ الخارج. كالػقػؼ عمى السغدػ الػاقعي، الحؼ قج ال يكذف لشا 

سثمة في التحمضق، كالخياؿ، كالبعج السثالي. الحؼ تفزيو أحيانا رؤػ الشز، الست
 هذاعخ السؤلف )السبجع( حضشسا يغجك كصائخ هحمق. يختذف ندسات اليػاء. 
 خامدا: السشيج التاريخي  الشقجي و الجراسات األدبية )الشثخية والذعخية(..
كالمغة، كىحه إف ىشاؾ العجيج هغ كجيات الشطخ حػؿ بياف العبلقة بضغ التاريخ كالشقج 

االختبلفات عشج السؤرخضغ تشصمق هغ رؤيتيع لعمع التاريخ كهشيجو في البحث،  حضث 
إف التاريخ ىػ " العمع الحؼ يعشى بالجرجة األكلى بجراسة الحػادث أك الػقائع التي 
حجثت في الساضي " أك " ىػ العمع الحؼ يدعى إلقاهة تتابع لؤلحجاث التي كقعت 

ع الحؼ يختز بتختضب ك تزضضق الدمػؾ اإلنداني عبخ الدهغ بالفعل " أك " العم
 (23الساضي " ك أف التاريخ " سجل هكتػب لمساضي أك األحجاث الساضية ". )

ك نجج ابغ خمجكف يعخؼ التاريخ بقػلو : " التاريخ فغ يػقفشا عمى أحػاؿ الساضضغ 
تتع فائجة  هغ األهع في أخبلقيع ك األنبياء في سضخىع ك السمػؾ في دكليع حتى

االقتجاء في ذلظ لسغ يخكقو في أحػاؿ الجيغ ك الجنيا ." فعمع التاريخ هغ ىحا السشصمق 
عمع اجتساعي فمدفي فكخؼ باعتباره هحاكلة هشطسة لسعخفة ك تحقضق الحػادث 
الساضية عغ شخيق ربط كل كاحجة هشيا باألخخػ، ك الكذف عغ هختمف تأثضخاتيا 

اإلندانية. لحلظ فعمع التاريخ ال يسكغ فرمو عغ عمى تذكضل ك هدضخة الحزارة 
 العمـػ االندانية كالجراسات األدبية كالفمدؽية.

                                                           
ف.9ضخ التاريخ، السخجع نفدو، صعبج الخحسغ عسخ الساحي )أ. د(:دراسات في السشيج اإلسبلهي لتفد22
ف.11عبج الخحسغ عسخ الساحي)أ. د(: دراسات في السشيج اإلسبلهي لتفدضخ التاريخ، السخجع نفدو، ص23
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لقج دار ججؿ كاسع حػؿ شبيعة السادة التاريخية. كشخؽ الػصػؿ إلى الحؿيقة العمسية 
السجخدة الثابتة. ككاف عمى السؤرخضغ إثبات أف التاريخ هعخفة عمسية دؾيقة، غشية 

شػيمة، ليا هشيجيا أك شخائقيا في البحث ك االستقراء حػؿ الػصػؿ بتجخبة قخكف 
 الى الحؿيقة. 

لكغ في الببلد العخبية لع يشبخ أحج لجراسة ىحا السػضػع حتى الخبع الثاني هغ القخف 
. رغع أف السؤرخضغ العخب أدركػا كثضخا  هغ األساسيات العمسية لسشيج البحث 20

تبػا فضيا. كنسػذجيع األكبخ ابغ خمجكف ) ت. التاريخي بسزسػنيا الحجيث. ك ك
( ك غضخىع.  1474ـ ( ك الكافجي ) السخترخ في عمع التاريخ ( ) ت.  1406

(24 ) 
 

 سادسا :السشيج التاريخي  الشقجي عشج السدمسين..
نذأ عمع التاريخ عشج السدمسضغ  باعتباره فخعا  هغ عمع الحجيث، ك قج سعػا إلى 

ا الخكاية الذفػية، ك اىتع هؤرخػ السدمسضغ بالسكاف كالدهاف السرادر السػثػقة ك كح
فسدجػا بضغ التاريخ ك الجغخاؼيا هثل السدعػدؼ. ك ابغ الشجيع. كهغ ثع اعتسجكا عمى 
الػثائق الخسسية في هجكناتيع هثل اليعقػبي ك الببلذرؼ ك الصبخؼ ك ابغ الجػزؼ ك 

 غضخىع. 
طانيع في هقجهات كتبيع أك في شميعة لقج عسل السؤرخػف  السدمسػف عمى بياف ه

ركايتيع لمخبخ، كفي القخكف األكلى لمتجكيغ التاريخي استخجـ السدمسػف ،اإلسشاد كسا 
ىػ في الحجيث، ك بحلظ كانػا أهشاء في نقل األخبار، كيبلحع ىحا بخاصة عشج 

 الصبخؼ،
ضخة في ضخكرة أها الشقج التاريخي عشج السدمسضغ فقج بضشو القخاف الكخيع في آيات كث

إعساؿ العقل ؼيسا يخػ اإلنداف ك يدسع، كأكج عمى هفيػـ البضشة ك الحجة ك البخىاف. 
ككجػب التثبت هغ الخبخ، ككميا أهػر تػجو الفكخ إلى الشقج العقبلني لؤلهػر. لقػلو 
تعالى :) يأييا الحيغ آهشػا إف جاءكع فاسٌق بشبإ فتبضشػا أف ترضبػا قػها  بجيالة 

                                                           
ف.13عبج الخحسغ عسخ الساحي)أ. د(: دراسات في السشيج اإلسبلهي لتفدضخ التاريخ، السخجع نفدو، ص24
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(. كقػلو تعالى ايزا: )إنسا 6مى ها فعمتع نادهضغ . )سػرة الحجخات اآلية فتربحػا ع
يفتخػ الكحب الحيغ ال يؤهشػف بآيات هللا كأكلئظ ىع الكاذبػف( )سػرة الشحل اآلية 

(. كقػلو صمى هللا عميو كسمع : ) إياكع كالكحب فإف الكحب ييجػ إلى الفجػر 105
لعبج يكحب كيتحخػ الكحب حتى يكتب عشج هللا كإف الفجػر ييجػ إلى الشار كها يداؿ ا

 كحابا( هتفق عميو.
كقج نبو الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، في أحاديث كثضخة إلى ضخكرة تبضغ الرجؽ  

 هغ الكحب، أؼ نقج ها يخػ ك يدسع، كهغ ثع أكجج عمساء الحجيث تجريجيا أصػال
يفيا حدب قخبيا هغ نقجية لمتسضضد بضغ الرحيح ك السػضػع هغ األحاديث، ك ترش

 ها يعخؼ في عمع الحجيث بشطاـ " التجخيح ك التعجيل" . الحؿيقة، أك الكحب، كىػ
 كلقج اتبع السؤرخػف السدمسػف تمظ األصػؿ لمتحقق هغ صحة الخبخ كهغ عجهو.  

ىحا السشيج ىػ في حؿيقتو يجدج نطاـ السشيجية العمسية السعاصخة حػؿ السشيج 
 بفكخة الشقج الباششي الدمبي أك ها يدسى بشقج السؤلف لمشز. التاريخي، أك ها يعخؼ  

كقج اتخحكا السػازنة الدهشية بضغ خبخيغ، ك السػازنة برفة عاهة، بحضث استصاعػا 
بيحا الشسط هغ السػازنة ك السحاكسة الدهشية التاريخية أف يشقجكا ها يجعى بأنو كثائق 

 ك يطيخكا زيفيا. 
ضبط األحجاث زهشيا  كهكانيا  بػاسصة التػقضت ليا  كقج حاكؿ السؤرخػف السدمسػف 

بالدشة ك الذيخ ك المضمة كالسكاف، بل كالعرخ كالذخز، كبحلظ فاقػا هؤرخي الضػناف 
ك الخكهاف ك أكربا في العرػر الػسصى. إف التػقضت عمى ىحا الشحػ لع يعخؼ في 

 (25." . ) 1597أكربا قبل 
فائقا  بتحجيج الدهغ في األخبار، كيتزح ىحا  كقج أبجػ السؤرخػف السدمسػف اىتساها   

هغ تعخيفيع لمتاريخ بأنو " اإلنداف ك الدهاف "كأنو" الدهاف ك أحػالو"، كىحا ها عشاه 
ابغ خمجكف في هعخض حجيثو عغ التاريخ بأنو" ىػ في ضاىخه ال يديج عمى أخبار 

بادئيا دقضق. كعمع األياـ ك الجكؿ... كفي باششو نطخ ك تحقضق ك تعمضل الكائشات ك ه
 بكيؽيات الػقائع ك أسبابيا عسضق".
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كقج اىتع السؤرخػف السدمسػف بقزايا التعمضل كالتفدضخ كالتجقضق كالتثبت. كلع يكتفػا 
ي تقرضيع لؤلسباب يدتعسمػف كل بالدخد كسا ذكخ ذلظ بعس الباحثضغ، فيع ف

لسجسػع أىسية العػاهل سالضب العمسية في تفدضخ الطػاىخ ك الحػادث، كقج أدركػا بااأل
البضئية كاالجتساعية كالثقاؼية كاالقترادية ك الدياسية كالجغخاؼية كالمغػية في تفدضخ 
األحجاث التاريخية كغضخىا، كفي التأثضخ عمى حياة البذخ، ككحلظ العػاهل الشفدية 
كالفكخية، كقمضل هغ السؤرخضغ السدمسضغ هغ كانت كتاباتو هجخد سخد ساذج ال يحسل 

غ التصػر تأكيمو الخاص ك تفدضخه الحاتي، كسا لع يكتف السؤرخػف السدمسػف ضس
بتتبع أسباب الحػادث فقط، بل سعػا لتكػيغ تخكضب فمدفي دقضق لسعشى التاريخ 

 (26كأدكات تفدضخه العمسي. )
هغ ىشا نخمز إلى القػؿ: بأف هشيج البحث التاريخي عشج السؤرخضغ السدمسضغ 

ضبط الحػادث باإلسشاد، ك التػقضت كالسكاف، ك أنيع هجكا يدجل ليع أنيع أكؿ هغ 
حجكد البحث التاريخي ك نػعػا التأليف ؼيو ، كفى أسالضبو الشقجية ، إلى درجة لع 
يمحق بيع فضيا هغ تقجهيع أك عاصخىع هغ هؤرخي األهع األخخػ، ك أنيع أكؿ هغ 

كاجبات السؤرخ ك كتب في فمدفة التاريخ،  كأنيع حخصػا عمى أف يكػف   هغ أكؿ 
 أخخه، ىػ " الرجؽ في القػؿ ك الشداىة في الحكع " .

كبحلظ يكػف السؤرخػف السدمسػف ىع الحيغ كضعػا األصػؿ األكلى لسشيج الشقج  
السيبلدػ. هسا كاف 19القخف التاريخي العمسي الحجيث الحؼ بجأ ناضجا في أكربا في 

سمػب الشقج ك التسحيز ك أؿ اتباع تاريخية السعاصخة هغ خبلثخ في الكتابة اللو األ
 التجقضق.

سابعا  :أىسيو السشيج التاريخي  الشقجي في الجراسات  الشقجية األدبية الذعخية 
 والشثخية.

 تكسغ أىسية السشيج التاريخي الشقجؼ في:

                                                           
ف.1977،  دار السعارؼ، القاىخة،  6أصػلو، هرادره: ط –هشاىجو  –شبيعتو  –د. شػقي ضيف. البحث األدبي 26



 

121 
 

أنو هشيج يتخح هغ حػادث التاريخ الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية كالثقاؼية  -
جاث األساسية كربصيا بالػاقع كتعمضل أسبابيا كهعخفة العػاهل كسضمة لتفدضخ األح

 السؤثخ هشيا. 
إنو هشيج يتشاكؿ كل فتخة أك عرخ هغ العرػر أك تاريخ أهة هغ األهع أك  -

حادثة هغ الحػادث أك شخرية هغ الذخريات كإضيار اآلراء التي قضمت في 
غ برضخة كرأػ ذلظ كهغ ثع جسعيا كتحمضميا بػية الػصػؿ إلى الحؿيقة بعض

 سجيج.
السشيج التاريخي الشقجؼ يفضج في تفدضخ اتجاىات األدباء: الذعخاء كالكتاب  -

كالسؤرخضغ كيعسل عمى فيع البػاعث كالسؤثخات في نذأة الطػاىخ كالتيارات 
 الفكخية كالدياسية السختبصة في السجتسع.

الخياضية يقـػ  السشيج التاريخي الشقجؼ عمى ها يذبو سمدمة هغ السعادالت  -
،فالشز التاريخي كاألدبي ىػ ثسخة جيج صاحبو كالسؤرخ  كاألديب  كالكاتب 

 كالذاعخ صػرة لثقافتو كاتجاىاتو.
السشيج التاريخي الشقجؼ ىػ أكال  نقج لمسؤرخ كاألديب  كالكاتب كالذاعخ لحاتو  -

 . (27) كلعسمو كهغ ثع الػصػؿ إلى نتائج لمتقضيع
يستو األساسية ىػ التعاهل بسيشية هع الشرػص إف السشيج التاريخي  الشقجؼ ه -

 السكتػبة عمى أنيا هخصػشات بحاجة إلى تػثضق كتحقق.
إف الشقج التاريخي يقـػ بجيج عمسي هقجر هغ خبلؿ تقجيع السادة التاريخية في  -

 .(28) صػرة هتكاهمة الجػانب كالػضػح
في كػنو يقجـ إف أىسية السشيج التاريخي الشقجؼ في الجراسات اإلندانية تكسغ  -

 –تقضيع  –تحمضل  -تفدضخا  أك تقضيسا  لكل هدتػيات الشقج كأشخه السعخكفة }تفدضخ
 نقي... الخ{. -إثبات –تحكيع 
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ييتع السشيج التاريخي ، ك كأنو حقل هغ حقػؿ التاريخ كفخكعو، فيػ بالصبع  -
يحرخ حقل أبحاثو في هضجاف األدب هحجدا  عبلقاتو بكافة األشخ االقترادية 

 الدياسية كالثقاؼية كاالجتساعية.  ك
السشيج التاريخي يختز بالتػفضق في األعساؿ القجيسة هغ حضث ذكخىا ك  -

حفطيا كتختضب ضػاىخىا في سياؽ التدمدل التاريخي التي تتكػف هشيا حياة 
األدباء ك إنتاجيع ك الجسيػر، ك العبلقات بضغ الكاتب ك الشز، كيقجـ 

 كعمى هدتػػ أعسق. التفدضخات حػؿ ىحه األشياء،
إف السشيج التاريخي يتتبع األعساؿ األدبية هغ حضث إقخار الشرػص ك    -

الػقائع كاألحجاث فضيا، كيقارف بضغ الصبقات، كيجقق في الترػيب الشيائي 
لمشز باإلضافة إلى دراسة تكػيشات الػقائع االجتساعية الستعمقة بدضخة الكاتب 

 الحاتية. 
دبية كىى) الشز ، السبجع، تعاهمو هع العسمية األالشقجؼ في  يقـػ السشيج -

سبابيا، الستمقي،(، عمى فيع  ىحه العسمية بأنيا كاقعة تاريخية، ليا ضخكفيا كأ
 كلجت ؼيو. ؼكعبلقاتيا هع السحيط الح

رػر كالعرخ الجاىمي، يقـػ السشيج التاريخي بتقديع األدب العخبي إلى ع -
عرخ االنحصاط عرخ العباسي، ك سبلـ، كالعرخ األهػؼ كالكعرخ صجر اإل

ك العرخ العثساني كالعرخ الحجيث كالسعاصخ، كىحا أأك العرخ السغػلي، 
السشيج يتعاهل هع الطاىخة األدبية هغ زاكية سياسية، فكمسا تقجـ العرخ سياسيا  

 ازدىخ األدب، ككمسا ضعف العرخ ضعف األدب.
ي أك الشثخؼ إف السشيج التاريخي يدتخجـ التاريخ خجهة لمشز األدب -

 (29الذعخؼ.)
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 ثامشا: مشيجية السشيج التاريخي الشقجي حهؿ الجراسات الشقجية األدبية..
 أكال  هخاحل الشقج..

 إف العسمية الشقجية لمشز األدبي الشثخؼ أك الذعخؼ تسخ بثبلث هخاحل ىي:
أراد  ؼف السعشى العاـ الحالسخحمة األكلى: التي تدسى بسخحمة التفدضخ كتعشى تبيا

 ف يعبخ عشو.أ األديب
السخحمة الثانية: التي ُتدسي بسخحمة التحمضل كىػ شخح الصخيقة التي سمكيا األديب 

 لمتعبضخ عغ أفكاره كعػاشفو كرؤاه.
السخحمة الثالثة : كىي هخحمة التقػيع كتعشى إضيار هجػ نجاح األديب أك فذمو في 

 التعبضخ عغ السزسػف بالذكل السشاسب.
صيع الحكع عمى الشز األدبي بيدخ كسيػلة، إذ البج أف تجعسو إف الشاقج ال يدت

الثقافة الػاسعة بعمع الكمسة كهجلػالتيا كجساليا كاالستعساؿ الحؿيقي كالسجازؼ ليا، 
بيا لتقضيع الشز األدبي أك كالشقاد يختمفػف حػؿ األسمػب أك الصخيقة التي يشطخكف 

اىج العمسية كهغ بضشيا السشيج ، كىحا ها دعا إلى استعساؿ عجد هغ السشؼ الذعخ 
 ( 30التاريخي الشقجؼ لجراسة األدب  نثخا  كاف أك شعخا . )

  ي )الذعخ  دبيحهؿ أساليبو في الشقج األ  ثانيا: عخض آلليات السشيج التاريخي
 (والشثخي..

 ؼ نقج الشز األدبي الشثخؼ أك الذعخ انصبلقا هغ ىحه السخاحل التي ذكخناىا آنفا ، فإف  
هغ صحة قائمو، يتصمب  إجخاء عسمية تحمضل هفرل لبلستجالالت التي تقػد كالتأكج 

إلى هبلحطة صجؾية الشز أك الحادثة التاريخية ،  كذلظ هغ خبلؿ فحز تمظ 
الػثائق التي تقػد إلى هعخفة الػقائع، كىى نقصة االنصبلؽ، كيكػف هحػرىا الػثيقة، 

خ األديب أك الشز األدبي السعشي كنقصة الشقج، الػاقعة التاريخية السقرػدة بتاري
بالجراسة، كبضشيسا سمدمة هغ االستجالالت، تكػف فضيا فخص الخصأ قمضمة نػعا  ها، 
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ألف هرادر السعمػهات في هعطسيا هرادر غضخ هباشخة، تتخاكح بضغ ركايات األفخاد 
الحيغ عاصخكا الحػادث أك الحيغ سسعػا عشيا أك كتبػا عشيا، كبضغ اآلثار ك 

ت ك الػثائق التي تخكػىا، ك بسا أف ىحه الػثائق  قج تكػف هعخضة لمتمف أك الدجبل
لمتدكيخ ، اك لئلخفاء الستعسج، ليحا نصخح تداؤالت حػؿ هجػ هػضػعية الػثيقة 

 كهجػ تصابق هعمػهاتيا هع هعمػهات ككثائق أخخػ.

هعخفة  إف ها ذكخناه هغ حضث نقج الػثائق، يعػد بشا إلى نقج هرادر الخبخ هغ حضث
سبلهتو  أك زيفو. ك األسباب التي تجعػ إلى التحخيف ك التذػيو ك الخصأ الستعسج 

 فضيا كغضخ الستعسج. 
كقج بخع السدمسػف األكائل في هضجاف السشيج التاريخي الشقجؼ عشجها نقجكا الحجيث 
كالخبخ، ككضعػا لو قػاعج صارهة، كقج اقتبذ األكربضػف في العرػر الحجيثة كثضخا 

 (31أصػلو كهبادئو في الػقت الحاضخ. )هغ 
إف الباحث في هجاؿ الشقج التاريخي يجب أف تكػف قخاءتو فاحرة كهتأنية، تتشاكؿ 
شخرية السؤلف، أك الكاتب، كسا تتشاكؿ الػثيقة شكبل  ك هزسػنا بحضث تخخج عمى 

 أسذ صحيحة ككاضحة.
سشيج التاريخي عمى في ال ؼ ك الذعخ أدبي  الشثخؼ يقػـ التحمضل الشقجؼ لمشز األ 

 السختكدات اآلتية:
 [دبي الشثخؼ أك الذعخؿ ؼيو الباحث الػثيقة أك الشز األالشقج الخارجي: يتشاك  –أ  

هغ حضث ىػية الػثيقة ك أصالة الػثيقة، أؼ صجؽ الػثيقة أك عجهو ) إثبات صحة 
خة األصل ( ككحلظ تحجيج هرجر الػثيقة، زهانيا ك هكانيا، ىل ىي األصل أـ هشدػ 

 عشو ك أشياء أخخػ.
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يتشاكؿ هجػ دقة الحقائق التي أكردىا صاحب األصل في الػثيقة، كهجػ صحة  –ب 
 ها أكرد هغ حػادث تاريخية، أك نرػص أدبية نثخية أك شعخية.

يعصضشا الشقج التاريخي ها ندسيو  بعخض لحقائق التاريخ التي تكػف أحيانا  بذكل 
أف تشطع ك يتع الخبط بضشيا، بفخضية تعمل  هبعثخ كهتفخؽ ، كالبج ليحه الحقائق

 الحادث ك تبضغ هجخياتو، كتعمل أسبابو ك تحجد نتائجو.
تتزسغ عسمية الشقج في السشيج التاريخي  إجخاء عجة عسميات هتخابصة هتجاخمة هع 

 (32بعزيا كتكػف عمى الشػاحي التالية: )
ة هغ الحقائق ؾياـ الباحث  التاريخي بتكػيغ صػرة فكخية كاضحة لكل حؿيق -

 الستجسعة لجيو. 
 ترشيف الحقائق بحدب شبيعتيا كهػضػعاتيا كعرخىا.  -
يقـػ السؤرخ  بفكخة ها ندسيو بالسحاكسة أك ها يدسى هلء الفجػات ك الثغخات  -

التي يججىا الباحث في ـيكل الترشيف العمسي السػضػعي لؤلحجاث 
 د دراستيا. ك الذعخية السخاأريخية  كالشرػص األدبية الشثخية التا

 ربط الحقائق التاريخية ببعزيا أك البحث عغ عبلقات قائسة  ؼيسا بضشيا. -
هغ خبلؿ ها قاـ بو الباحث التاريخي هغ إجخاءات يتػصل إلى هجسػعة كبضخة هغ 
الحقائق في ـيكل ترشيفي هعضغ، ك في سياؽ تحمضمي هحجد، كعسمو ال يكتسل إال 

 بالتجكيغ.
في ىحه الخصػة بضغ عسمضتضغ ىسا: عسمية الرياغة، كعسمية كيسضد الشقاد التاريخضػف  

 (33العخض. )
الرياغة التاريخية: ك ىي أخخ العسميات التخكضبية التاريخية، يدعى فضيا السؤرخ  –أ 

لمتعبضخ عغ نتائج بحثو، ففي التاريخ الرياغة كصؽية دؾيقة هػجدة، كىشا يرصجـ 
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ئق التاريخيةث ، كفي أغمب األحياف السؤرخ بسذكمة، كىي: ها ىػ السيع هغ الحقا
 تدتسج الحؿيقة أىسضتيا هغ عبلقتيا ببضئة السؤلف ك عرخه.

العخض التاريخي:  كىػ إخخاج السػضػع كحجة كاهمة هتساسكة األشخاؼ،  –ب 
بحضث يكػف إحياء الساضي هغ أجل الحاضخ كبشاء السدتقبل في ضػء الحؿيقة 

 التاريخية. 
إف السشيج التاريخي يعتسج السشيج العمسي في البحث، فالباحث يبجأ بالذعػر  –ج  

بالسذكمة ك تحجيجىا ككضع الفخكض السشاسبة، ك جسع السعمػهات ك البيانات 
الختيار الفخكض ك الػصػؿ إلى الشتائج ك التعسيسات. كسا أف رجػع الباحث إلى 

جبلت ك اآلثار ك األشخاص الحيغ األدلة غضخ السباشخة هغ خبلؿ رجػعو إلى الد
عاشػا األحجاث أك كتبػا عشيا. كأف يبشي الشاقج في التاريخ هعمػهاتو ك بياناتو لمتفدضخ 

 ك التحمضل ك التسحيز كالتقػيع السدتسخ.
إف التجخيب ىػ جػىخ الصخيقة العمسية ك الفاحز الشاقج لمسرادر ىػ التجخيب  –د 

 ة الفخكض ك الشطخية ك التعسيع.في الصخيقة التاريخية، كحلظ هدأل
كنؤكج أف أكبخ نتائج البحث فائجة ك داللة، تكػف في التعسيسات ك السبادغ السدتسجة  

 (34هغ البيانات ك السعمػهة الحؿيؿية ، هغ البحث التاريخي ك الػثائقي. )
إف الباحثضغ في العمـػ اإلندانية برػرة عاهة، كالجراسات األدبية بػجو خاص،  

ك يبلحطػف الفخكؽ أك تغضضخات األحجاث التاريخية خبلؿ فتخة هعضشة، خاصة  يجركػف 
 ( 35ؼيسا يتعمق بالترخؼ عمى كيؽية ك سبب كقػع ىحه األحجاث.)

إف الباحث التاريخي يخزع هشيجو لمتحمضل الشقجؼ لمتعخؼ عمى أصالتو ك صجقو 
مظ التي يدتخجهيا كعشجها يقخأ نتائجو فإنو يدتخجـ قػاعج االحتساالت الستذابية لت

 عمساء الصبيعة. 

                                                           
ـ. هخجع سبق ذكخه 1996 2عثساف هػان  : هشيج الشقج التاريخي اإلسبلهي كالسشيج االكركبي، هؤسدة  الثقافة العخبية، هرخ ، ط34
 .40ص

لثالثة، السخكد العالسي لجراسات كابحاث الكتاب االخزخ، بحث هشذػر في سالع الفضتػرػ دمحم: السشيج التاريخي الشقجؼ كالشطخية العالسية ا35
 .23ـ شخابمذ، لضبيا، ص1993الشجكات العمسية التي اقاهيا السخكد لمعاـ 

ف
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إذا كاف العالع الصبيعي ال يدتصيع التحكع في الستغضخات برػرة هباشخة كبالتالي  –ق 
فإف هرادر السعخفة لمشقج الخارجي ك الجاخمي، يترل األكؿ بأصالة الػثيقة، كيتعمق 

بيو الدمبي ز بجانالثاني بسعشاىا ك درجة اتراليا بالحؿيقة، كىػ الشقج الجاخمي لمش
إف هرادر الباحث التاريخي في السعخفة ال يعتسج عمى السبلحطة السباشخة كااليجابي.

ك غضخ السباشخة، كلكشو يعتسج عمى هجسػعة هغ السعصيات السباشخة، هثل: اآلثار 
كالحفخيات، كالدجبلت ، كالػثائق ، كالسجبلت، كاألشخاص الحيغ عاصخكا الفتخة، 

يقة، التاريخ هغ أفزل السرادر في الحرػؿ عمى الحؿكالسقارنات، كلحلظ أعج 
نيع ذكخكا بأنو عشجها كثخ الكحب عغ ركاية الحجيث أكلحلظ اعتسج أصحاب الحجيث ب

 قالػا استعسمشا ليع التاريخ في دحس أكاذيبيع.
إف الباحث التاريخي ال يدتصيع أف يرل إلى كل الحقائق السترمة بسذكل بحثو،  

عغ كل األدلة ك اختبارىا، كسا أف السعخفة التي يتػصل إلضيا  كقج ال يدتصيع الكذف
جدئية، كىي ليدت كاهمة كىحه شبيعة أؼ عسل بذخؼ يعتخيو الشقز كالخصأ ، كلكغ 

ندانية صػؿ إلى نتائج تفضج السعخفة األىحا ال يقمل هغ قجرة السشيج التاريخي في الػ 
 كالبحث العمسي عسػها. 

ىػ التشبؤ، فإف الباحث التاريخي يدتصيع أف  يتشبأ  عمى الخغع هغ أف غخض العمع
هغ خبلؿ جسعو لقجر هعقػؿ هغ السعمػهات التاريخية السػثػقة ، كهغ ثع يسكغ  أف 

 يعسع نتائجو عمى أساس  تمظ السعمػهات كاألحجاث الدابقة. 
 إف االدعاء برعػبة تصبضق السشيجية العمسية لتغضخ األحجاث التاريخية، باإلضافة إلى
صعػبة إخزاع الحجث التاريخي لمتجخبة، كها يبلحع صعػبة كضع فخضيات هبشية 
عمى أساس نطخية قػية لؤلحجاث التاريخية، ألف عبلقة الدبب بالشتيجة في تحجيج 
هدار األحجاث التاريخية، ال يسكغ تصػرىا بذكل دقضق لتعجد األسباب فزبل  عغ 

رىا األكلية أك الثانػية، هسا يػجج اإللساـ الكافي بالسادة التاريخية، هغ هراد
صعػبات لجػ التحقق هغ الفخضيات، ك عميو هغ الرعػبة بسكاف الػصػؿ إلى 
نتائج يسكغ تعسيسيا حدب ىحا السشيج ، كىحا القػؿ غضخ دقضق فإف لمسشيج التاريخي 

يا كاالستفادة هشيا أدكاتو كآلياتو العمسية التي ترل بو إلى نتائج هحققة يسكغ تعسيس
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شيج التاريخي ندانية، كىحا ها دعا العجيج هغ األدباء إلى استخجاـ السفي العمـػ اإل
 (36دبية الشثخية كالذعخية كالتحقق هشيا.)في دراسة الشرػص األ

إف الباحث التاريخي يخزع دراستو لمتجخيب كالسقارنة كالتحمضل كالتفدضخ، بػية 
ئق التي يتع التػصل إلضيا هغ الػصػؿ إلى نتائج ترمح لمتعسيع، ليحا كانت الحقا

 خبلؿ السشيج التاريخي دؾيقة  كهتصابقة هع هعايضخ البحث العمسي.
كيعج شو حدضغ  كىػ هغ أبخز األدباء العخب الحيغ  استخجهػا السشيج التاريخي  

 الشقجؼ في دراساتيع عغ األدب العخبي القجيع،
بلء ". ففي الكتاب األخضخ هثل كتابو " حجيث األربعاء " ك " تججيج ذكخػ أبي الع 

 شبق شو حدضغ السشيج التاريخي تصبيقا دؾيقا.
فقج خرز بابا  كاهبل  في ىحا الكتاب ) حػالي ثمث الكتاب ( درس ؼيو زهغ أبي  

العبلء كهكانو ك شعبو ك الحياة الدياسية ك االجتساعية ك االقترادية ك الجيشية في 
 و في شعخه ك أدب.عرخه. كقبضمتو ك أسختو. لضخػ أثخ ذلظ كم

 ..لخاتسػػػػػػػةا
ف ىشاؾ عبلقة ضسشية بضغ السشيج التاريخي الشقجؼ كالجراسات أتبضغ هغ الجراسة 

 األدبية الشثخية كالذعخية ، كذلظ هغ خبلؿ الشتائج اآلتية:
 أكال : الشتائج : 

إف الحيغ يدعسػف بتجاىل السشيج التاريخي الشقجؼ كإىسالو لمجانب الفشي أك  -
مضمي لمشز األدبي، كبأنو ييتع أكال  كأخضخا  بالػقائع كاألحجاث التاريخية، التح

أؼ هشح كالدة الشز كهخاحل تصػره، كنذأتو كحتى كفاة كاتبو. أكجت الجراسة 
 إف السشيج التاريخي الشقجؼ ال ييسل أؼ جانب هغ الجػانب .

                                                           

ية ندانية( رسالة هاجدتضخ )غضخ هشذػرة( جاهعة الفاتح، كمية التخبدمحم عمى فخج: )اشكاليات السشيج التاريخي الشقجؼ في الجراسات اإل36
 ـ، لضبيا، شخابمذ.1998قدع التاريخ، 
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يسكششا هغ  ؼيخي الشقجؼ ىػ السشيج الػحضج الحأكجت الجراسة أف السشيج التار  -
دراسة السدار األدبي ألؼ أهة هغ األهع، كيسكششا هغ التعخؼ عمى ها يتسضد 

 كالثقافي .  ؼ ا كتاريخيا األدبي الشثخؼ كالذعخ بو أدبي
أبخزت ىحه الجراسة العبلقة التخابصية بضغ العمـػ اإلندانية، كأىسية الجراسات  -

شز األدبي في سياقو الشقجية األدبية في دراسة التاريخ كالتأكج هغ صحة ال
 التاريخي.

كالشثخؼ هغ  ؼ التي يتشاكليا الشز األدبي الذعخ إف اإللساـ بالػقائع كاألحجاث  -
.  بسعشى أف الصخيقة التي يخػ بيا السؤرخ  قبل السؤرخ، أهخ ضخكرؼ  كالـز
هػضػع دراستو تتذكل بسجػ إلساهو بحلظ السػضػع. فعشجها يقـػ السؤرخ 

األدبي أك التاريخي، فإنو، قبل كل شيء يقـػ بالتجلضل عمى صحة الشز 
بتحمضل كهقارنة كاقع الشز كهجػ ارتباشو بالفتخة الدهشية التي تؤكج حجكث 

 بضغ يجيو. ؼكهغ ثع هقارنتو  هع ذلظ الشز الحالشز 
أكضحت ىحه الجراسة بأف ىشاؾ عبلقة حسيسة كثيقة بضغ التاريخ كالمغة  -

 التاريخ ككتابتو. العخبية، كأنيا تذكل الػعاء لجراسة
ليا الشز األدبي اإللساـ بالػقائع كاألحجاث التي يتشاك أبخزت الجراسة ضخكرة  -

هغ قبل السؤرخ قبل أف يقػـ بتحمضل كهقارنة كاقع الشز  ؼ الشثخؼ أك الذعخ 
 كهجػ ارتباشو بالفتخة الدهشية .

ػف يك ؼبعخض لحقائق التاريخ الح يعصضشا السشيج التاريخي الشقجؼ ها ندسيو  -
حيانا بذكل هبعثخ كهتفخؽ ، كالبج ليحه الحقائق أف تشطع ك يتع الخبط بضشيا، أ

 بفخضية تعمل الحادث ك تبضغ هجخياتو، كتعمل أسبابو ك تحجد نتائجو.
أكضحت الجراسة أف السشيج التاريخي الشقجؼ  أكؿ هغ استخجهو في البحث  -

ؿ كاجبات ىع السؤرخػف السدمسػف ، كيتزح ذلظ  هغ قػليع  أف هغ أك 
 السؤرخ كآخخىا، ىػ " الرجؽ في القػؿ ك الشداىة في الحكع " .

 
 



 

131 
 

 ثانيا التهصيات: 
عمى الجكلة تذجيع الباحثضغ عمى الؿياـ بسديج هغ البحػث كالجراسات العمسية   -

السضجانية بػية الػصػؿ إلى نتائج إيجابية حػؿ إضيار العبلقة بضغ السشيج 
 بية.التاريخي الشقجؼ كالجراسات األد

عمى السؤرخضغ كالباحثضغ إضيار دكر العمساء السدمسضغ في دراسة السشيج   -
التاريخي الشقجؼ في دراساتيع العمسية كتػجيو العمـػ نحػ تحقضق الػحجة 
كالتزاهغ في هػاجية الفكخ السعادؼ لمتػجيات الحزارية اإلندانية لؤلهة 

 اإلسبلهية. 
يػد العمساء السدمسضغ في هجاؿ يجب عمى الجيات الحكػهية االستفادة هغ ج -

 الجراسات الشقجية في دراساتشا العمسية السعاصخة.
عمى الجيات السخترة االستفادة هغ السشيج  التاريخي الشقجؼ في الجراسات  -

 األدبية كاإلندانية.
إف لمسشيج التاريخي أدكاتو كآلياتو العمسية التي ترل بو إلى نتائج هحققة  -

ندانية، كىحا ها دعا العجيج هغ ة هشيا في العمـػ اإليا كاالستفاديسكغ تعسيس
دبية شيج التاريخي في دراسة الشرػص األاألدباء كالكتاب إلى استخجاـ الس
 الشثخية كالذعخية كالتحقق هشيا.

التاريخي الشقجؼ في الجراسات  عمى الباحثضغ ضخكرة استخجاـ السشيج -
اتو لمتجخبة كالسقارنة ندانية عمى اعتبار أف ىحا السشيج تخزع  دراساإل

 كالتحمضل كالتفدضخ.
يجب عمى هؤسدات التعميع العالي االستفادة هغ الشتائج التي يرل إلضيا  -

السشيج التاريخي الشقجؼ ألف الحقائق التي يتع التػصل إلضيا هغ خبلؿ السشيج 
 التاريخي الشقجؼ دؾيقة كهتصابقة هع هعايضخ البحث العمسي.
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 ع .قائسة السرادر والسخاج 

 أوال : السرادر:
 .القخاف الكخيم 
 .الدشة الشبهية السظيخة 

 ثانيا : السخاجع:
  1977، دار نيزة هرخ، القاىخة 3د. دمحم غشيسي ىبلؿ، األدب السقارف: ط  (1)
 6أصػلو، هرادره: ط –هشاىجو  –شبيعتو  –د. شػقي ضيف. البحث األدبي  (2)

 .1977دار السعارؼ، القاىخة، 
فرضل العشاصخ الثبلثة: األدب السقارف: ص د. غشيسي ىبلؿ. انطخ ت (3)

60/61/62. 
د. عمي جػاد الصاىخ هقجهة في الشقج األدبي. السؤسدة الحخبية لمصباعة كالشذخ  (4)

 بضخكت .
 ، هكتبة نيزة هرخ، القاىخة. 1هاىخ فيسي. السحاىب الشقجية،: ط  (5)
ة دبية ، هكتبدب كهشاىج الجراسات األسساعضل : نطخية األإد. عبج السشعع  (6)

 ـ .1981الفبلح، الكػيت ، 
دبي الحجيث ، دار الشيزة ، هرخ، القاىخة، د. دمحم غشيسي ىبلؿ : الشقج األ (7)

 ، 3ط
، 3دبي كهجارسو التحمضمية )هتخجع( دار الثقافة، بضخكت لبشاف، طالشقج األ (8)

 ـ. 1978
دبية الشقجية عشج العخب كالغخبضضغ، عالع السعخفة، شكخؼ دمحم عباد: السحاىب األ (9)

 ـ. 1993يػرية هرخ العخبية، القاىخة، جس
، السشطسة العخبية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة ، 2007التاريخ الججيج )هتخجع(  (10)

 .2بضخكت لبشاف، ط
كركبي، هؤسدة  قج التاريخي اإلسبلهي كالسشيج األعثساف هػان  : هشيج الش (11)

 ـ.1996 2الثقافة العخبية، هرخ ، ط
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 . 1976،  دار السعارؼ،  5: ، ط شو حدضغ. تججيج ذكخػ أبي العبلء (12)
،   دار نيزة هرخ، القاىخة 3د دمحم غشيسي ىبلؿ. األدب السقارف: ط  (13)

1977. 
 6أصػلو، هرادره: ط –هشاىجو  –شبيعتو  –د. شػقي ضيف. البحث األدبي  (14)

 .1977،  دار السعارؼ، القاىخة، 
 ـ.2002 د. فائق هرصفى. في الشقج األدبي: دار السعارؼ السرخية ، القاىخة (15)

كركبي، هؤسدة  قج التاريخي اإلسبلهي كالسشيج األعثساف هػان  :هشيج الش( 16)  
 ـ.1996 2الثقافة العخبية، هرخ ، ط

 . 1976،  دار السعارؼ،  5شو حدضغ. تججيج ذكخػ أبي العبلء: ، ط  (16)
، السشطسة العخبية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة ، 2007التاريخ الججيج )هتخجع(  (17)

 .1شاف، طبضخكت لب
دبية ، دب كهشاىج الجراسات األسساعضل : نطخية األإ. عبج السشعع د (18)

 ـ . 1981هكتبة الفبلح، الكػيت ، 
كركبي، اإلسبلهي كالسشيج األعثساف هػان  : هشيج الشقج التاريخي  (19)

 ـ. 1996 2هؤسدة  الثقافة العخبية، هرخ ، ط
 

 ثانيا : الخسائل واألبحاث العمسية.
التاريخي الشقجؼ في الجراسات  كاليات السشيجشإحسج عمى فخج: ) (1)

ندانية( رسالة هاجدتضخ )غضخ هشذػرة( جاهعة الفاتح، كمية التخبية قدع اإل
 ـ، لضبيا، شخابمذ.1998التاريخ، 

ثالثة، سالع الفضتػرػ دمحم: السشيج التاريخي الشقجؼ كالشطخية العالسية ال (2)
هشذػر في  بحث خزخ،بحاث الكتاب األأالسخكد العالسي لجراسات ك 

 ـ شخابمذ، لضبيا.1993قاهيا السخكد لمعاـ أالشجكات العمسية التي 
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عبج الخحسغ عسخ الساحي )أ. د(: دراسات في السشيج اإلسبلهي لتفدضخ  (3)
التاريخ، هحكخة أعجت لصمبة الجراسات العميا بجاهعة السمظ ؼيرل بتذاد، 

كة ، هجسػعة لػ ذبكة االلكتخكنية لمسعمػهاتية االـ. ال2002 – 2001
 دبي كالسشيج التاريخي الشقجؼ.بحاث كهقاالت حػؿ الشقج األأ

 ثالثا: السجالت العمسية والجوريات:

هحخابي: )الشقج التاريخي خصػاتو السشيجية كالقزايا التاريخية السييكمة لو(هجمة  (1)
 بجكف تاريخ.  169دار الفكخ، بضخكت لبشاف، العجد 

اريخ األفخيقي( هجمة التػاصل الثقافي، هجمة عادة كتابة التإ دمحم حدغ فاضل: ) (2)
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 .السمخص                                      
 كتعج ـ1989 -1918 هغ الفشخة في الدػدانية السخأة  دياسيال الجكر هعخفة إلى الجراسة تيجؼ 

 القجح كليا  الحياة هشاحي كل في  السجتسع لخجهة كاإلساسي السحخؾ كالجيشسػ االـ الدػدانية السخاة 
 السخأة  ضمت السجتسع، كيزسشو كالقانػف  الجستػر كفمو شخعي كحق الدياسية السذاركة في السعمى
 .                                                        كاالستقبلؿ الػششية كالحخكة التخكي العيج هزت عيػد هشح لمخجل سشجا
 التذخيعية كالجسعية كالبخلساف الجستػر صياغة لجاف في الدػدانية السخأة  شاركت االستقبلؿ بعج 

 إيجابا إنعكذ هسا ةكاإلجتساعي الدياسية بحقػقيغ الشداء كعي في عطيسا دكرا كلعبت كاالنتخابات
 التاريخي السشيج عمى الجراسة إعتسجت .السجتسع تجاه االسخية هدؤلياتيا كزيادة السخاة  تعميع زيادة في

 نتائج الى الجراسة خمرت سياسيا، الدػدانية السخأة  هداىسة كهعخفة كتحمضميا السعمػهات جسع بغخض
 :هشيا
   .ػدانيةالد الدياسة في اساسي شخيظ الدػدانية السخأة  - 
 .الدػداف تاريخ صانعة الدػدانية السخأة  -  
 .الدػدانية التشسية ركائد أحج الدػدانية السخأة  -

 البخلساف.،  السجتسع لخجمة الدهدانية، السخأة الدياسي الجور الكمسات السفتاحية :
  

Abstract. 
The study aims to know the political role of the Sudanese woman in Al-
Fanarah from 1918 - 1989. The Sudanese woman is considered the 
mother and the dynamo, the engine and the main engine for The Sudanese 
woman is considered the mother and the dynamo, the engine and the main 
engine for serving the community in all aspects of life. . The national 
movement and independence. 
After independence, Sudanese women participated in the committees for 
drafting the constitution, parliament, the legislative assembly, and elections, 
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and played a great role in raising women's awareness of their political and 
social rights, which was positively reflected in increasing women's 
education and increasing their family responsibilities towards society. 

The study relied on the historical method for the purpose of collecting and 
analyzing information and knowing the political contribution of Sudanese 
women. The study concluded with results from them 
Sudanese women are an essential partner in Sudanese politics. 
The Sudanese woman is the maker of Sudan's history. 
Sudanese women are one of the pillars of Sudanese development. 

 
Keyword: the political role of the Sudanese woman, , parliament, 

serving the community. 
 

 
 

 :لمجراسة العاـ اإلطار:  االوؿ السحهر
 :االوؿ السبحث
 :مقجمة

 كثقاؼيا كاجتساعيا سياسيا هتعجدة اكجو ذات هعزمة البذخؼ  التاريخ في السخاة  حياة 
 كربة كاخت ـ،كأ البذخية الحياة في ىاـ كعشرخ كدكرىا أصضمة هدألة بيا ىتساـفاأل
  العسل  اإلسبلـ  في  السخاة   كزاكلت، السشدؿ كاصبلح التخبية في دكر كليا هشدؿ

 ، الخاشجيغ الخمفاء سياسة  في  آرائيغ  يبجيغ  السؤهشضغ  أهيات  ككانت  ، الدياسي
 . عفاف بغ عثساف الخميفة سياسة في عخكفةه آراء عائذة لمدضجة ككاف

 الخأؼ بإيجاء بارزا دكرا ة السخآ  فضيا دتأ كثضخة سياسية حجاثأ عغ التاريخ يحكي 
 في نػعية شفخة أحجث قج اإلسبلـ أف كنجج ،العرػر هختمف في  الحكع في كالسذاركة

 إخبلؿ كف د السخأة  شخرية تػازف  عمى هحافطا ،كتقجيخ إحتخاـ هخكد ليإ ة السخأ  كضع
 السػضػعات هغ السخأة  هػضػع ،اف كالتخبية االنجاب في كاالساسية البضػلػجية بتخكضبتيا
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 تقل ال أدكار كليا الدياسة في جيػدعطيسة ليا الدػدانية ة فالسخأ  ، كالسعقجة الحداسة
 في ة السخآ  بحقػؽ  الدياسي الػعي في نػعية شفخة احجثت أنيا إال القضػد رغع الخجاؿ عغ
 .                                                                      كالجستػر كالشقابي التشفضحؼ كالعسل افالبخلس

 :الجراسة مذكمة
 ة لمسخأ  الحجيث التاريخ قزايا ىعأ  هغ تاريخية قزية تشاكؿ في الجراسة هذكمة تكسغ 

 الػششي الخأؼ هغ الكثضخ تثار أ التي الدياسية ة السخا  جيػد عمي التعخؼ كىػ الدػدانية،
  :تياآل في كتسثل كاإلقميسي كالسحمى

 .الدػدانية ة لمسخأ  الدياسي الجكر هاىػ -1
 .الدػدانية ة السخأ  هداىسات هاىي -2
 . السجتسع في الدػدانية ة أ السخ  اثخ هاُ  -3
 . الدياسية االحداب في ة السخأ  هذاركة -4
 السعاصخث كاقعشا في العمسية الشاحية هغ دراستيا أىسية ها -5
 

 :  الجراسة فخوض
  - ضعيفة  االجتساعي - الدياسي العسل في الدػدانية السخأة  هذاركة تعج
 العسل في  هذاركتيا  بأىسية  الدػدانية  السخأة   لجػ  العاـ  الػعي  ضعف  فإ -
 .  كبضخ إنجاز هغ حققتو ها بالخغع ضعيف كاالجتساعي الدياسي، 
 ك  عاهة،  برفة  العسل  في  السخأة   هذاركة  هعػقات  يف أساس  عاهل  الشػع -

 .خاصة برفة الدياسي العسل
  السذاركة حق الدػدانية لمسخأة  تكفل التي القانػنية السػاد تفعضل عجـ -
 .       ضعفيا في سيعأ
 ضل  في  االجتساعي  الدياسي  العسل  في  السخأة   هذاركة  هغ  السديج  تػقع -
 .جيسقخاشيةال نطسةاأل   

 :الجراسة أىسية
 ك الدياسية الدػدانية  السخأة   لسدضخة  كتػثيؿية تاريخية،  لجراسة  هحاكلة  تسثل -
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 .  الدػداف في  االجتساعية   
  السخأة  تشسية هجاؿ في العمسية السكتبات إثخاء في البحث ىحا نتائج تديع قج -
 .اجتساعيا ك سياسيا   
 الضـػ عالسشا يذيجىا التي الدياسية التصػرات أف هغ صمقتش الجراسة ىحه أىسية إف -

 الحياة في كالسذاركة الػششي الحخاؾ في السخأة  دكر التاريخ عبخ تبضغ التي السخاة  لقزايا
 كذف في نتائجيا تديع قج العمسية األبحاث ىحه هثل أف كسا السجتسع، في العاهة
 العمسية كالجراسات البحػث هغ بسديج لمؿياـ الباحثضغ أهاـ الباب كتفتح  الغسػض جػانب
 .                         ايجابية نتائج إلى الػصػؿ بػية الجادة

 :الجراسة أىجاؼ
 :التالية ىجاؼاأل لتحقضق الجراسة تيجؼ

 .الدػدانية ة السخأ  تعميع تاريخ إبخاز -1
 .سياسيا الدػدانية ة السخأ  هذاركة تصػر هعخفة -2
 .الدياسية الحياة في الجشدضغ بضغ السداكاة  تأكضج -3
 ك سياسيا هذاركتيا هغ كتزعف السخأة  تػاجو التي التحجيات ك السعػقات إبخاز  -4

 .إجتساعيا
 .ـ2018 -1918 هغ الدياسي السخاة  كضع هعخفة -5
 .الدػدانية ة لمسخأ  الدياسية الجيػد التعخؼ -6
 .الدػدانية لمسكتبات العمسية االضافة -7
 .الدػدانية الشيزة ئجاترا عمى التعخؼ-8

 :الجراسة مشيجية
 .  الدػدانية لمسخأة  الدياسي التاريخ لسعخفة كذلظ التاريخي السشيج الجراسة تتبع

 : الجراسة حجود
 :  التالي الشحػ عمى الجراسة حجكد تأتي
 .الدػداف كتذسل هكانية حجكد -1
 .      ـ1989-1918 هغ الفتخة تذسل زهانية حجكد -2
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 : راسةالج مجتسع
 الدياسية التشطيسات  في االجتساعي ك الدياسي العسل في  شاركغ  البلئي  الشداء

 الفتخة في الرمة ذات كالجكريات الكتب في كتب ها خبلؿ هغ كاالحداب كاالجتساعية
 .بالجراسة السعشية
 :الجراسة أدوات
 .رياتكالجك  الجاهعية كالخسائل كالكتب كالسخاجع السرادر الجراسة أدكات تذسل

 
 

 الدياسية السذاركة نحه الدهدانية السخأة تهجيات:  الثاني السحهر
 :تاريخية خمفية

 هسالظ في السيبلدؼ عذخ الخابع القخف  هشح الدػداف في الدياسي السخأة  دكر بخز 
 الغدكات بعس في الجضػش قادت الشػبة هسالظ هغ همكة  السخأة  كانت حضث الشػبة،

 الرػؼية، الصخؽ  في كاضحة السخاة  هذاركة جاءت عذخ سعالتا القخف  كفي التاريخية
 نذخ في الرػؼية  الصخؽ  في كاضحة السخأة  هذاركة جاءت عذخ التاسع القخف  كفي
 شؿبة هثل القبضمة  كسادت الخئاسة، السخأة  تػلت الفػنج هسمكة ففي الجيغ، تعاليع

 التخكي العيج كفي بصانةال ارض في الكػاىمة قبضمة ؾيادات ؾيادت تػلت التي السخغػهابية
  السشى بشت  هثل التخكي العيج هشاىزة في الشداء هغ عجد شاركت ـٕٜٓٔ نعاـ في

 باشا،  إسساعضل  ضج عبػد،  بشت  كهيضخة حبػبو، كد  عبجالقادر  السشاضل  أخت
  هغ  العذخيشيات  كفى السيجػ  لقػات  الخسائل  تحسل  كانت التي  الكشانية  كرابحة
 عبجالمصيف عمي  زكجة  هثل  السشاضمضغ   زكجات  أسساء  بخزت  عذخيغال القخف 
 بضغ كصل حمقة كغ كالبلئي ،) عخفات آهشة هللاعبجا دمحم عخفات  كزكجة هللاعبجا  عازة

 فكاف  السدتعسخ، ضج الشزاؿ تبمػر األربعضشيات بجاية كفى الدخية، الجسعيات أعزاء
  هثل لمشقابات   الدػدانية  السخأة  فانزست السدتعسخيغ، هشاىزة في هتقجـ دكر لمشقابات
 ( .1) السجرسضغ  اتحاد ك بالتسخيس  العاهمضغ  نقابة
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 الرعضج عمى الدياسي العسل كنذط الدياسية، األحداب تكػنت عشجها ـٜ٘ٗٔ عاـ في
 انعكذ  كاضحا ًشكبل  ًهتخحا  الدياسي  العسل في  السخأة   عسل  بجأ كالعمشي الدخؼ،

  السثقفات  الفتيات  رابصة  ىػ ندائي، اجتساعى تشطيع  أكؿ يف انتطاهيا في
        .(2) ـٜٚٗٔ عاـ  تكػنت كالتي بأهجرهاف،

 تجسيع، عمى الػششية، الحخكة أحزاف كفى الدػداف، في الشدائية الحخكة نذأة ساعج
  كتػصضميا كتشطيسيا، الشدائي،  الرعضج  عمى  السبعثخة  الفخدية  ىػدات كل كتحخيظ
  كسياسيا، كاقتراديا،  اجتساعيا، السخأة  بسدتػػ  االرتقاء  ىػ هحجد   ىجؼ  نحػ

 األستاذة هقالة هثل السقاالت، كشذخ الدياسي  العسل في  الفتخة ىحه في السخأة  فاشتخكت
 أف لشا آف أها: بعشػاف ـٖٜ٘ٔ أغدصذ أكؿ في الرخاحة  جخيجة في السميظ نؽيدة

 كيف الشداء بعشػاف ـٕٜٙٔ في السخأة  هجمة في بابكخ يسةنع األستاذة هقالة ك ندتيقع،
 كالسطاىخات،   الثقاؼية،  الميالي  في  الشقاش  كفي االستقبلؿ  تجعيع في يذاركغ
 الدياسي  حقيا  تشاؿ  أف  قبل  االنتخابية  كالحسبلت الدياسية،  التػعية  كحسبلت

(3). 
  .ـ9155-9191دانيةالده  ةلمسخأ الدياسية لمسذاركة االولى السخحمة

 السرخؼ  التخكي الحكع عيج في الدياسي الشذاط في الدػدانية لمسخأة  هذاركة أكؿ 
 رسائل حاهمة الكشانية كرابحة باشا اسساعضل ضج شاركت التي عبػد بشت هيضخة كاهثاؿ
 بتعميع بجأ الدياسية، الحياة في الدػدانية السخأة  هذاركة نذاط تػالى السيجية لقػات البخيج
 يج عمى الدػداف في البشات لتعميع ابتجائية هجرسة أكؿ افتتحت ـ،1907 فعاـ. السخأة 
 األحفاد جاهعة أصبحت التي األحفاد، هجارس هؤسذ بجرؼ، بابكخ الذيخ السخحـػ
 السخأة  لسذاركة نػاة  أكؿ السجرسة ىحه تمسضحات شكمت كالعميا، الجاهعية لمجراسات لمبشات
 في الشدائية الحخكة ضيػر في ذلظ كتجّمى االستقبلؿ، لشضل الدػداني الشزاؿ في

 ذركتيا قسة في كىي الػششية الحخكة هغ كلجت بعجها الساضي، القخف  هغ األربعضشات
 (.                         4)ـ1918 بعج السخاة  نذاط تػالى ،.االستقبلؿ أجل هغ كغميانيا
 بابكخ الذيخ السخحػـ يج عمى دافالدػ  في البشات لتعميع ابتجائية هجرسة أكؿ افتتحت
 الجاهعية لمجراسات لمبشات األحفاد جاهعة أصبحت التي األحفاد، هجارس هؤسذ بجرؼ،
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 لشضل الدػداني الشزاؿ في السخأة  لسذاركة نػاة  أكؿ السجرسة ىحه تمسضحات شكمت كالعميا،
 الساضي، ف القخ  هغ األربعضشات في الشدائية الحخكة ضيػر في ذلظ كتجّمى االستقبلؿ،

 ( .                  5) ذركتيا قسة في كىي الػششية الحخكة هغ كلجت بعجها
 العاـ هشح العذخيغ القخف  هصمع في كاف العاـ العسل في الدػدانية السخأة  بجايات أف 

 كهع األكلية السجارس كفتح بالسجارس العسل في التعميع رائجات انخخشت حضشسا ـ1924
 العسل كبعس كالتسخيس التجريذ في العسل بدمظ كانخخاشيا مفتاةل لمتعميع فخص تػافخ

 تعميسا   تمقضغ البلئى الفتيات هجسػعات تقـػ أف إلى ذلظ أدػ الصب كهجاؿ الحكػهي
 العسل في السخأة  نذاط أف القػؿ كيسكغ الشدػية الجسعيات تكػيغ الى ندبيا   عاليا  

 كجو في الػششية الحخكة تكػيغ بجايات إلى ذكره تستج السحجكد بسفيػهو الدياسي
 في الدياسي العسل في السخأة  تذارؾ لع العذخيغ، القخف  هغ األربعضشات هشح االستعسار

 هؤتسخ أك السخحمة تمظ في تكػنت التي الدياسية األحداب في فاعمو برػرة الػقت ذلظ
 إنذاء في أفبج قج كثانػيا   جاهعيا   تعميسا   الستعمسات الشداء أف إال أعسالو ك الخخيجضغ
 السعمسضغ نقابة هثل الشقابي العسل في كاالنخخاط الشدائية الصػعية الجسعيات

 الخسدضشات خبلؿ عاهة برػرة الستعمسة السخأة  حخكة كنذصت كالعساؿ كالسسخضات
 (.                        6)كالدتضشات
 الحكع في هعضشة ةبشي هغ التجريجي كاالنتقاؿ التسيضج عسمية الدياسية السذاركة عسمية
 كحدبيا   سياسيا   الذاهمة التعجدية عمى تقـػ أخخػ، بشية إلى كالببلد الدمصة شؤكف  كإدارة
 ك الفئات كافة ؼيو تتذارؾ عاـ كششي تػافق سياؽ في كإعبلهيا ، كثقاؼيا   كإداريا  

 ( .7)االيجيػلػجيات
 كهرخ سػريا في ػششيةال العالع بحخكات تأثخت التي الدػديشة الػششية الحخكة عيج في 

 كزحة المصيف عبج عمي السشاضل زكجة فطيخت ، ركسيا في البمذؽية كالثػرة كفمدصيع
 لجعع الدخية الجسعيات اعزاء هع التػصل في بارزا دكرا كلعبغ هللا عبج دمحم عخفات
 الشقابي العسل في الدػدانية السخاة  شاركت 1942 كبعج ، السدتعسخ ضج الداسي الشذاط
 لمسخاة  ججيجة إضافة شكل هسا بالتسخيس العاهمضغ كنقابة السجرسات عاـ اتحاد كشقابة

 جاهعة شبلب إتحاد في الصالبات هغ اربعة عجد كشاركت الػششي العسل في الدػديشة
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 الػعي تصػر ـ1946 العاـ في بالببلد، الػششية الدياسية القػػ  هجسػعة في الخخشـػ
     .(8)الدياسية الحياة جػانب هختمف في إيجابية اادكار  السخاة  كهثمت لمسخاة  التعميسي

 الرعضج عمى الدياسي العسل كنذط الدياسية، األحداب تكػنت عشجها ـٜ٘ٗٔ عاـ في
 في انعكذ  كاضحا ًشكبل  ًهتخحا  الدياسي اك في  السخأة   عسل  بجأ كالعمشي الدخؼ،
 بأهجرهاف،  السثقفات  تالفتيا  رابصة  ىػ ندائي،  اجتساعى تشطيع  أكؿ في انتطاهيا
 نحػ كتػصضميا الدػداف في الشدائية الحخكة نذأة ساعج ،  ـٜٚٗٔ عاـ  تكػنت كالتي
 .(9) بالسخاة  االرتقاء ىػ هحجد ىجؼ

 .ـ9115-9155 الثانية السخحمة
 الثانػؼ  تعميسيا كنالت سػداني بخلساف كؿأ في كشاركت الدياسي حقيا ة السخأ  هارست   
 ثخيا الدضجة كنمت  ـ1954 عاـ بالببلد دستػر لجشة كؿأ في ركتكشا االنتخاب كحق

 كثيقة صشع كفي القخار هػاقع اتخاذ في السخاة  لسذاركة دلضل اصجؽ ذلظ ككاف الجرديخؼ 
 الدياسي العسل في ة السخأ  هجيػد بخز الدػداني، كالخجل السخاة  بحقػؽ  تتعمقخ تاريخية

 في السذاركة في أحقضتيا كنالت عمشيةال االنذصة خبلؿ هغ الػششي الحكع تقػيع في
 السداكاة  االستقبلؿ بعج نالت حضث قزاياىا، في كدكرىا كاالجتساعي، الدياسي، العسل
                        .(10) ىضلكالتأ كالتسخض كالتجريب السجنية الخجهة في العسل فخص كتػسيع جػراأل في
 سخيةاأل التػعية في كساىست قػية رةبرػ  التعميع نحػ ة السخأ  اتجيت االستقبلؿ بعج 
 سشج ككانت كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية دبيةاأل كالجسعيات الشػادؼ يدذكتأ

 .( 11)السخاحل جسيع في لمسجتسع كسشج لمخجل
 

 .ـ91111-9151 من الثالثة السخحمة
 في  ًرزابا دكرا -دكها الحاؿ ىػ كسا-  الساضية العيػد شػاؿ الدػدانية السخأة  لعبت 

 العدكخؼ  الحكع فتخة ،فذيجت الجيسقخاشية استخداد أجل كهغ العدكخية، األنطسة هقاكهة
 هغ ،فكاف الػششي الحكع هعارضة في األكلى السخأة  تجخبة ـٜٗٙٔ-ـٜٛ٘ٔ األكؿ

 التعبضخ، بحخية تستعت أف بعج ـٜٛ٘ٔ نػفسبخ النقبلب التدميع السخأة  تقبل أال الصبيعي
  صفػفيا بتشطيع  فقاهت  الجيسقخاشية، ضل في السكاسب هغ لكثضخا كحققت كالتشطيع،
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  لمحخكة  حجث الحؼ  الػاضح  التخاجع  بدبب  كهقاكهتو الشطاـ،  ىحا  لسشاىزة ًسخا
 الصخؽ  كقفل الشدائية السشطسات لشذاط كتعصضل العدكخؼ  الحكع فتخة إباف  الشدائية
 االساسية الحخيات هغ كهشعيا العمسية ياتالكم العالضػفي بالتعميع فخصيا كتقميز اهاهيا
    .(12) العاـ العسل في دكرىا عغ تعصضميا الى ادؼ هسا
 األجخ ك العسل، أبػاب أهاهيا كفتح السخأة، لقزية انحيازه هايػ نطاـ أعمغ لقج

 في تذارؾ الذعب  هجمذ في ًعزػا لتكػف  الجستػرية حقػقيا ليا كفل بل الستداكؼ،
 ك بالجيسقخاشية، الدياسية الدمصة في أيزا شاركت ك لمببلد، ئعالجا الجستػر كضع
  الجياز  في  عسمت أيزا بالدػداف، العاهة الدػػياسات كضع في لتذارؾ التعضضغ
 في  االشتخاؾ  في  البارز  الجكر  ليا  كاف  كسا هدتػياتو،  كل عمى  التشفضحؼ
 تع بالسخاة، خاصة هػاد ـ1973 دستػر في ليا كافخدت كالجكلية االقميسية السؤتسخات

 الذؤكف  كزيخ السحسػد عبج فاشسة الدضجة نسضخؼ  حكػهة عيج في كيخة اكؿ تعضضغ
 كانت حضث السحمي الذعبي الحكع هجالذ بؿياـ السذاركة نصاؽ كاتدع االجتساعية
 الشطاـ ذاؾ كضل الدػداف هجيخيات يسثمغ عزػا 13 الذعب هجمذ في الشداء عزػية
 كنالت السعاشية الخجهة هخة الكؿ كدخمت كالسكتدبات الحقػؽ  هغ لعجيجا السخاة  نالت
                                              .( 13) بالتحكية التخقي كحق الستداكؼ  جخكاأل السػركث السعاش حق
 أحجثت خانقة،  كسياسية اقترادية، أزهة  هايػ  سمصة  عانت ـٖٜٛٔ  العاـ  بعج
 تحت العاـ العسل عغ الشداء فرمت حضث الدػدانية، السخأة  حياة  يف  كاهمة عتسة
  القزائي  الدمظ  في  العسل  عغ  القاضيات  فرمت كسا العاـ، الرالح قانػف  هطمة
 حػؿ نقاش لطيػر باإلضافة  جائدة  غضخ  القزاء  في  السخأة   هخجعية أف أساس عمى

 الذعب جساىضخ نطستيا شعبية ضةبانتفا هايػ عيج انتيى.  السخأة  حقػؽ  أساسيات
 ككجدء  السيشية، كالسشطسات الشقابات، حخكة هغ كجدء السخأة  فضيا شاركت بكمقصاعاتو 

 االنتخابي حقيا تشل لع الدػدانية السخأة  أف لشا يتزح سبق هسا الصالبات، جسمة هغ
 العاـ في الذعب هجمذ انتخاب خبلؿ إال"  الجكائخ كل في كالترػيت التخشيح"   كاهبل
 انتفاضة بعج هايػ، عيج خبلؿ األكلى لمسخة ك الجغخاؼية، الجكائخ في بسذاركتيا ـٜٛٚٔ
 فأ اإل ، يحكخ بذيء تحع لع الثػرة في السخاة  هذاركة كرغع انتقالية حكػهة تكػنت ابخيل
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 االنتخابات جخاءكإ كالكدب العسل فخص في السداكاة  بحق اقخ االنتقالية الفتخة دستػر
 اإل تفح كلع الخخيجضغ هقاعج كفي الجغخاؼية الجكائخ في ة السخأ  تخشحت ـ1986 كفي
                                                                                .( 14) سبلهياإل االتجاه هغ الخخيجضغ هقاعج في تافاهخأ

 .ـ2291-9111 الدياسية والسذاركة لمسخاة الدياسي الجور:  الثالث السحهر
 قخار صجر ك الػششي، لمحػار قػهية هؤتسخات عقج اإلنقاذ نطاـ بجأ  ـٜٜٛٔ عاـ في 

 فانعقج بالسخأة، الخاص الحػار هؤتسخ النعقاد ـٜٜٛٔ ديدسبخ ٖ في رقع رئاسي
 هغ ككاف الجساىضخؼ  الشدػؼ  العسل في ة السخأ  هذاركة تػسيع بيجؼ ـ199 0السؤتسخ
  أحخزت كقج  الدػدانية لمسخاة  العاـ االتحاد باسع ججيج تشطيع ؾياـ السؤتسخ تػصيات
  كاالقترادؼ الدياسي،  السدتػػ   عمى  ااالت  شتى في ًتقجها  الحؿبة  ىحه في  السخأة 

  كحققت الدياسية،  كاليياكل الػششي،  الذ عزػية  فاقتحست كالثقافي، كاالجتساعي،
                                          .( 15) القزاء في ك كاالستذارية الػزارية الحقائب في  هكاسب

 القصاعات في هقاعج ليا ضسغ الحؼ ـٜٜٛٔ دستػر صجكر  بعج السخاة  نجج   
 المجاف كتخأست الفاتح سعاد لمسجمذ رائجا اهخأة  أكؿ تعضضغ البخلساف شيج ك السختمفة،

 تقجـ احخاز كتع جغخاؼية ائخةد هغ بخلسانية اكؿ دخػؿ الفتخة ىحه كسجمت الشداء هغ اربع
 25  ندبة الى السخاة  هذاركة ندبة كارتفعت االنتقالي ـ2005 دستػر بعج الجستػر في
 هغ أربع المجاف تخأست ك ، رئجا الفاتح سعاد لمسجمذ  تكميف تع( 16.)السائة في

 تقجـ إحخاز كتع ، جغخاؼية دائخة هغ بخلسانية أكؿ دخػؿ الفتخة ىحه كسجمت الشداء،
                                .                                                               االنتقالي ـٕ٘ٓٓ دستػر بعج همحػظ
 تسثضل ندبة أعمى إحخاز هغ ـٕٓٔٓ انتخابات في هكشيا لمسخأة  اإليجابي التسضد ىحا

 العزػات ذىاب كبعج ،%ٕ٘ بشدبة بخلسانية اهخأة   ٗٔٔالشداء عجد بمو إذ بخلساني
  تقمجت  حضث نػعية،  شفخة  البخلسانية  السخأة   كحققت اهخأة  ٛٚ العجد صار الجشػبيات
 بجرية العجؿ ك التذخيع لجشة كرئاسة دمحم  أحسج  ساهيو  البخلساف  رئيذ  نائب  هشرب
  .( 17)كالخقابية التذخيعية القزايا في التجاكؿ في الفاعمة هذاركتيا بجانب ، سميساف

  . مذاركة في الدياسية االحداب دور: ةالسخأ
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  عمى الدياسي  العسل  كنذط ، ـٜ٘ٗٔ  عاـ  الدػداف في  الدياسية األحداب  تكػنت
 كفتحت كاضحا، شكبل يتخح الدياسي االعسل في السخأة  عسل بجأ كالعمشي  الدخؼ  الرعضج
 في  الشداء  عزػية كانت  أف بعج  الدػدانية  السخأة   لتشزع ابػابا الدياسية األحداب
 الدياسية حقػقيا السخأة  نالت أف كبعج السشطسات في إال  تػجج  ال الدياسية األحداب
 السختمفة، الدياسية لؤلحداب التابعة الشدػية اليضئات تكػنت ـٜٗٙٔ أكتػبخ في  كاهمة

 لحدب ةالشدػي كاليضئة ـ،ٜ٘ٙٔ عاـ االتحادؼ الػششي لمحدب الشدػية اليضئة فتكػنت
 في الشدائية الجبية كػنت فقج السدمسات األخػات هجسػعة أها ـ،ٜ٘ٙٔ األهة
 البعث كحدب الجيسقخاشي، الذعب حدب هغ كل الشدػية اليضئات تكػيغ كتع ـ،ٜٗٙٔ

 الجشػب لجبية ندائي تشطيع كىى الجشػبية  السخأة  كرابصة الشاصخؼ، كالحدب االشتخاكي،
 األحداب  داخل  الشدائية اليضئات تكػيغ فكخة ميوع تشصػؼ  هسا الخغع عمى. ـٜٗٙٔ
 الدياسية  التشطيسات  جيػد  هع  ساعج  فمقج تبعية،  هغ  التقمضجية  الدياسية

 في حدشة بشتائج كجاء حجيثا، اكتدبتو الحؼ حقيا لسسارسة السخأة  دفع في  االجتساعية
 .(18)ـٜٗٙٔ انتخابات

 لجشة نذأت االشتخاكي االتحاد تكػيغ كبعج ـٜٜٙٔ هايػ ثػرة ؾياـ هغ سشػات ثبلثة بعج
 العاهة الػششية كالسرالح بالشداء السباشخة بالقزايا تختز لجشة كىي السخأة  شئػف 
  التغضضخ عسمية في الشداء هغ الفعالة السباشخة السذاركة إلى السؤدية الػسائل كل كابتجاع
 السشاصب، أرفع تبػأت هايػ ةثػر  إباف الدػدانية ة السخأ أف إلى اإلشارة يجب ىشا هغ

 تذغل كاألفخيقي العخبي السدتػيضغ عمى اهخأة  أكؿ ككانت كزيخ، درجة إلى ككصمت
  هكتب  عزػ  هػقع السخأة   كصمت ،"السحسػد عبج فاشسة هثاؿ" كزيخ  هشرب
 الجيسقخاشية  فتخة في  أها هخكدية  لجشة  عزػ  ككحلظ كالتعضضغ، باالنتخابات،  سياسي
 كرئيذ الدياسي،  السكتب  عزػية  السخأة   كصمت  فقج ـٜٜٛٔ-ـٜ٘ٛٔ  الثالثة

(20.) 
 :                                                         ةالسخأ لسذاركة الدهدانية الدياسية حداباأل

 :السخاة لسذاركة الذيهعي الحدب رؤية
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 حضث يختمف فاألهخ سياسيا، ة السخأ  هذاركة في الدياسية حداباأل رائج الذضػعي الحدب
 الئحة ساكت حضث الشطخؼ  األساس هدتػػ  عمى هتػفخة كالفكخية الدياسية رادةاإل أف

 كهشح ،كالػاجبات الحقػؽ  في الجشدضغ هغ الحدب أعزاء بضغ الخسدضشات هشح الحدب
يع أحسج فاشسة الدضجتضغ إنتخبت حضث ،الحدب ؾيادة في السخأة  شاركت التاريخ ذلظ  إبخـا
يع سعاد جكتػرةكال  ؾيادة في الشداء هغ عجد شاركت كسا،  السخكدية لمجشة أحسج إبخـا

 هداحة إفخاد جانب إلى ،ىحا يػهشا إلى الحدب تاريخ في هختمفة هدتػيات في الحدب
 التاريخي بالتصػر هقارنة ىحا كل هحرمة لكغ،  كالذباب لمشداء الحدب بخناهج في
 أف يجب كاف هسا كثضخا   أقل القخار صشع في السذاركةك  لمسخأة  الدياسية لمسذاركة العاـ
 تكػف  أف يفتخض هسا كثضخا   أقل الشداء هغ الحدب عزػية عجد أف كسا ،عميو تكػف 
 ،الشداء قزايا يخز ؼيسا الصميعي الحدب ىػ تاريخيا   كاف الحدب بكػف  هقارنة عميو
 هقارنة الدػداني جتسعالس في كالسدتشضخات الستعمسات الشداء عجد زيادة هغ يتزح كىحا

 بتمظ هقارنة ،الذضػعي الحدب في كجػدىغ كضعف ،الثسانضشات كحتى بالخسدضشات
 في كالعزػية كالتعميع، اإلستشارة بضغ الججلية بالعبلقة الفتخة تمظ اتدست حضث الفتخة
 الحدب لساذا الدؤاؿ يػجب هسا آخخ أك بذكل اآلف يشتفي هسا،  الذضػعي الحدب

 التصػر هع كجػدىغ يتشاسب بحضث السدتشضخات الشداء لمجساىضخ جاذبا   جيع لع الذضػعي
 .( 21) السجتسع في التاريخي

 السخأة  كضع في الستغضخات هغ لسػقفو البلزهة األىسية الذضػعي الحدب إيبلء عجـ 
 ازداد حضث الثالثة، الجيسقخاشية فتخة في جميا   ضيخ اإلنتقالية الفتخة في كهحميا   عالسيا  
 كالترحخ الجفاؼ ضخكؼ في دكر ا لعبت التي الصػعية الجسعيات عبخ السخأة  عسل

. كاإلجتساعي الدياسي بذؿيو العاـ العسل في بذجة حاضخة ككانت الجشػب في كالحخب
 هقاعج كفي الجغخاؼية الجكائخ في الشداء تخشحت العاهة، االنتخابات إجخاء كعشج

 حدغ كحكسات الفاتح سعاد ىسا لخخيجضغ،ا هقاعج في اهخأتضغ سػػ  تفد كلع الخخيجضغ
 كجػد هغ بالخغع الدياسية األحداب لجسيع كاضح غياب في. اإلسبلهي االتجاه عغ
 عغ الجاد التداؤؿ يدتجعي كاف هسا الحدبية تكػيشاتيا في آخخ أك بذكل السخأة 

 في األخح هع الػضع ىحا ككيؽية فضيا السخأة  كضع حؿيقة كعغ األحداب ىحه ديسقخاشية
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 تحقضق عغ األحداب أعجد شػيمة لفتخات الجيسقخاشية غياب أف الحدباف
 ىحا الشداء جساىضخ كىػ كفاعل أساسي شخيظ إليدتيعاب كالييكمي االستقخارالتشطيسي

                                                                                      .( 22) الجيسقخاشية بشياية عجل هسا الجيسقخاشية، فتخة قرخ جانب إلى
 حضث ،تاريخو في قسعية فتخة أسػد هغ خارجا   اإلنتقالية الفتخة في الذضػعي الحدب كاف 

 هسا الذضػعضضغ هبلحقة في كإستسخ، ـ1971 يػلضػ في قادتو نسضخؼ  صفى أف كاف
 سجدت عمى أثخت التي الدخؼ  العسل هغ فتخة فكانت،  الدياسي العسل فخص عمضيع ضضق
 العسل هػاصمة هغ الحدب تسشع لع قصعا   لكغ،  الجساىضخ كسط الصبيعي بالذكل الحدب
 لع لكغ أبخيل إنتفاضة في كالذضػعضضغ الذضػعيات دكر بخز حضث،  الفعاؿ الدياسي
 بتػسيع ،اإلنتفاضة في الدػدانيات لمشداء كالستقجهة الفاعمة السذاركة هغ الحدب يدتفج
 بشاء كإعادة البشاء آلية بحات صفػفو تجسيع هغ أكثخ تصمب ؼكالح الشداء كسط كجػده
 اإلستقبلؿ هشح ججا   تقجهيا   كاف الحؼ الخصاب بحات الجساىضخ بسخاشبة كإكتفى،  الفخكع
 دستػره في بالسداكاة  الدياسية األحداب كل سبق أنو حضث ،ـ1971 يػلضػ قبل ها كحتى
 بل كالستعمسات الصميعيات الشداء هغ ضخكب عجد لرفػفو إجتحب هسا كالخجاؿ الشداء بضغ

 حاربت التي الشدائية التشطيسات بتاسيذ فتخات في بسداىستو الشداء تعميع في كساىع
 اإلتحاد أسدديا التي األـ كسجارس،  الشداء تعميع لتصػيخ السجارس كاسدت ،األهية
 اتوكبرس الذضػعي الحدب إسياهات هغ العجيج جانب إلى أسيست كالتي. الشدائي
  كأىسية الدياسي الػعي رفع في ـ1969 دستػر في الػاضحة
                                                                                                                                                                                               .( 23)الدياسية كالسذاركة العاـ العسل
 :السخأة مذاركة تطهيخ في األمة حدب رؤية
 السخاة  بسذاركة راسخ ايساف يؤهغ لو العمشي السدتػػ  عمى األهة حدب تكػيغ إعادة هشح 

 ضخكرة هؤكجا الفكخية رؤيتو أصجر الحؼ السخأة  تشسية قصاع األهة حدب كػف  سياسيا،
 كججت التي( السخأة  أهانة) فكخة تجاكز يتع بحضث ب،األحدا داخل الشدػؼ  بالعسل االرتقاء
 سياج داخل الدياسي السخأة  لجكر حاصخة الدياسية، التشطيسات في هختمفة بأشكاؿ
 فتح إلى الفكخة تمظ تجاكز األحداب، داخل التأثضخ هغ لمشداء كهبعجة بالشداء، خاص
 السخأة، تشسية عمى لمعسل أهانة أك قصاع كإفخاد الحدب، داخل كاسعا لمسخأة  السذاركة باب
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 القصاع عقج. الشداء بتشسية هيتسػف  كرجاؿ نداء ؼيو كيذارؾ الشدػية األجشجة يحسل
 الػرش خخجت ،(التشطيع -البخاهج -الدياسيات: السخأة  تشسية استخاتيجية حػؿ كرش

 الثقاؼية التشسية ، كالتشسية السخأة  كالتذخيعات، كالقػانضغ السخأة  هجاالت في بتػصيات
 كؼيسا الدبلـ، ك السخأة  العسل، ك السخأة  ، األسخؼ  كالتخابط األسخة كاإلبجاع، السخأة  لمسخأة،
 التالية الشقاط عمى احتػت كالتشطيع، الدياسية السذاركة هجاؿ في دكرىا بتفعضل يتعمق
                                                                                                                              .( 24)كالتجريب التأىضل القخار، صشع في السخاة  تسكضغ
 :السخأة لسذاركة اإلسالمي السيثاؽ جبية رؤية
 إنقمبت ،  السحتذع كالدؼ  الحجاب ارتجاء هع سياسيا السخاة  بسذاركة تاـ ايساف ىشاؾ
 لمعسل األحداب جسيع فتحػلت 1989 يػنضػ في الجيسقخاشية عمى اإلسبلهية الحخكة
 الشذاط تسشع كالتي العدكخية السخاسيع هغ عجد صجكر بعج الشقابات، ككحا الدخؼ،
 الذضػعي الحدب البعث، حدب الشاصخؼ، الحدب األهة، حدب) كالشقابي الدياسي
 بقخارات الػششي لمحػار قػهية هؤتسخات عقج الججيج الشطاـ كبجأ(. االتحادؼ كالحدب
 اإلنقاذ في السخأة  دكر" هؤتسخ النعقاد( ديدسبخ3 1989/  92 رقع القخار) رئاسية
 هغ ككاف الجساىضخؼ  الشدػؼ  العسل في السخأة  هذاركة تػسيع ىػ اليجؼ ككاف". الػششي
 االتحاد باسع ججيج تشطيع ؾياـ 1989 يشايخ 31 -20 انعقج الحؼ السؤتسخ تػصيات

 الدكاج لتديضل كالدعي لمشرء، الجيشية لؿيعا عمى التخكضد هع الدػدانية لمسخأة  العاـ
 ـيكمو أف الحؿيقة تبقى كلكغ. السخأة  لقزية كالدصحية اليسضشية السفاـيع هغ كغضخىا

 عمى كيغمب الفضجرالي، الحكع تصبضق بعج خاصة الجكلة ـيكل يصابقاف كعزػيتو
ا،أي. هشيا الكافي الجعع كيجج الحكػهة يذكل الحؼ اإلسبلهي التيار عزػيتو  ككعسل ز 
 الشدائي بالتجسع يدسى ها بتكػيغ السعارضة األحداب قاهت التشطيع، ليحا هػاز سخؼ 

 السجمذ داخل لمشداء%  10 ندبة اإلنقاذ حكػهة خررت كسا. الجيسقخاشي الػششي
ا التشفضحؼ الجياز في كعضشت ،(البخلساف) الػششي  التيار هغ الشدائية الؿيادات هغ عجد 

 السجتسع هشطسات في لمعسل تػجيغ البلئي األخخيات الشداء دلتع بضشسا اإلسبلهي،
 لمسعاش العاهبلت هغ كبضخ عجد إلحالة نطخ ا كذلظ دفاعي فعل كخد بفعالية، السجني
 في لمبقاء كذخط الذعبي الجفاع داخل بالتجريب يدسى ها كأداء بالحجاب الشداء كإلداـ
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 كبشطخة. السبجأ حضث هغ التػضيف لب التجريب كفخص لمتخقي شخكشا   كجعميا الػضيفة،
 السػجيات باب في لمسخأة  اإلشارة كردت ،1989عاـ في الرادر اإلنقاذ لجستػر تحمضمية
 أجيدة بيا تتػجو ككسائل إلضيا، تدعى عاهة أىجاؼ العاهة السػجيات" لمجستػر العاهة
ا كليدت فضيا، كالعاهمػف  الجكلة  ييتجؼ بادغه كلكشيا الجستػرؼ، القزاء يزبصيا حجكد 
 قػانضشو في التذخيعي الجياز كيخاقبيا كسياساتو هذخكعاتو في التشفضحؼ الجياز بيا

( الجستػر هغ 19 السادة" )الجكلة خجهة في هغ كل نحػىا كيعسل كهحاسباتو كتػصياتو
 هغ ذكخ كها. لمسخأة  كاالقترادية كالسجنية الدياسية لمحقػؽ  إشارة أؼ هغ الجستػر كخبل

ا،. العاهة السػجيات يف جاء حقػؽ،  ال" أف عمى الجستػر هغ( 4)  السادة نرت أيز 
 الخاصة القػانضغ في إال تصبق لع السادة كىحه". الجيغ إشار خارج تذخيع كجػد يجػز
 كليذ ىشجية، أك إنجمضدية أصػؿ ذات القانػنية السػاد جحكر هعطع أف حضث بالسخأة،
 هغ تؤخح لع حضث السخأة، بحقػؽ  أضخ ىحا علكل. بالسخأة  يتعمق ؼيسا إال بحتة إسبلهية
 ذلظ جعل هسا عمضيا، السجسع غضخ الستدهتة الفقيية كاالجتيادات التفاسضخ سػػ  الذخيعة
ا ( السخأة  ضج التسضضد أشكاؿ جسيع عمى القزاء إتفاؾية) سضجاك اتفاؾية لخفس سبب ا أيز 
ا أكثخ إسبلهية دكؿ تػؾيع رغع اإلسبلهي، كالجيغ تتعارض أنيا بحجة  ىحه عمى تذجد 

 نفديا سضجاك إتفاؾية جعمت الحكخ سالفة السادة أيزا   الدياسي الرعضج كعمى االتفاؾية
 كالحقػؽ، الحخيات باب كفي. كالتقمضجية اليسضشية األحداب قبل هغ سياسية هشاكرات هحل
 هشح كحق(  21)  السادة نز في الخجل هع السداكاة  في الحق السخأة  الجستػر هشح
(  23 ـ) السذخكط التشقل حخية أعصاىا كسا ،( 22)  السادة نز في ألشفاليا دضتياجش

  .( 25)الجستػرية لمسحكسة المجػء كحق
 

 الدػداف جشػب بضغ أىمية حخب أشػؿ أنيى الحؼ الذاهل الدبلـ إتفاؽ تػؾيع كبعج
 أعمى كىػ الػششي السجمذ خرز اإلتفاؽ بسػجب اإلنتقالي الجستػر كصجكر كشسالو
 هشح الشداء ندبة ارتفعت بالشتيجة لمشاس هقاعجه هغ% 25 ندبة تذخيعية سمصة

 في%  6,2 إلى 1965 عاـ التأسيدية الجسعية في%  0,6 هغ البخلساف في االستقبلؿ
 10 ندبة السخأة  هذاركة تتجاكز لع أنو بالحكخ الججيخ لكغ. االنتقالي الػششي السجمذ
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 رئيذ هشرب كاحجة اهخأة  سػػ  تتبػأ كلع ضضغ،التع شخيق عغ األحػاؿ أحدغ كفي ،%
 .(26) االجتساعية الذؤكف  بػزارة أسػة االجتساعية، الذؤكف  لجشة ككانت بخلسانية، لجشة
 

 :واالجتساعية الثقافية ةالعهاملالسخأ مذاركة في السؤثخة العهامل:الخابع السحهر
 بالسذاركة الشداء كعي قمة ، القخار صشاعة  لعسمية  الخجاؿ  احتكار  في  تتسثل

 التي الدائجة السفاـيع اإلعبلـ، في لمسخأة  الشسصية الرػرة أيزا التحجيات كهغ  الدياسية
 السخاة، ضج الحكػرؼ  التدمط لو، خادها بل لمؤرجل شخيظ غضخ دكنية نطخة لمسخأة  تشطخ
 ثالسخك  سيصخة.العسل، هكاف كليذ السشدؿ هكانيا الضيا الشطخ ك لمسخاة  العاـ الحياء

 الػلج تفزل عمي القائع االبػؼ  الشطاـ الرغخ، هشح لمسخاة  االسخية التخبية االجتساعي،
  في  السخأة   ترشف  ثقافة  كىشاؾ الدػدانية، الحياة يدػد الحؼ التخمف البشت، عمى
 بالشقز كتتيسيا العاهة  السدئػليات  لتػلي  أىمضتيا في  كتصعغ أدنى، إندانية  هختبة
 البشػؼ  التقديع غه الصػيل التاريخي  رثاأل العاهة، بالقزايا الػعي ػركقر التجخبة في

 .                   الشداء ضج العشف دكار،تفذياأل كتقديع
 :االقترادية  العهامل  
 بدياسة  األخح  أثخ  عمى  الشداء  بضغ  العسالة  ندبة  تخاجع  في  فتتسثل  

 كانت كالتي الحكػهية، كالسرارؼ العاـ القصاع كحجات بعس بيع ك الخرخرة،
  التي  السرانع  هغ  كثضخ  تذغضل  كإيقاؼ  لمشداء،  تذػيبل السؤسدات أكبخ تسثل
   السدتػردة،  اإلنتاج  هجخبلت  عمى  تعتسج
 الفقخ، انتذار إلى أدػ ذلظ فكل الببلد، ضخب الحؼ االقترادؼ الحرار بدبب كذلظ

 . ألسخ السعيذية بالحياة النذغاليا السذاركة  عغ خأة الس إحجاـ   إلى كالعاشمة،كبالتالي
 

 :الدياسية  العهامل
 كعجـ الدمبية، الثقافة تعدز الحجيثة لؤلجياؿ الدياسية التشذئة غياب أف نجج -  

 . السباالة
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 كعجـ الشدائية، الكػادر لتكػيغ سياسية كأشخ األحداب دكر ضعف لحلظ أضف  -
  أك  الؿيادية،  الحدب  ـياكل  هختمف  في  الشداء  بإدهاج  األحداب بعس اىتساـ

       .الحدب  قػائع  عمى  تخشيحيا
 هداىستيسا ضعف لىإ ادػ الشداء بعس لجػ كالقانػني الدياسي الػعي  ضعف أف -
 . العاهة الحياة في
 الحياة تػعية في هداىستيا ضعف إلة أدػ الشداء، بعس لجػ كالقانػني الدياسي - 

 .   العاهة
  كالفقخ،  لمتخكح،  أدت  الستشػعة  كإشكاليا  السختمفة،  برػرىا  البضئية  السذاكل إف

 .                                                                                      كبضخا ًتحجيا شكمت  كبالتالي
  الشداء  هذاركة  أهاـ  كبضخا  ًتحجيا  شكمت  الدػداف في  األىمية الحخب أف نجج  -
 . التحػؿ في
 كسط كاألهية الحكػرية كالييسشة الشداء كسط االهية الدياسي، الػعي ضعف أىسيا -

   (.27) الحكػرية كالييسشة الشداء،
 :والجغخافية الجيسغخافية العهامل
 في ة لمسخأ  الرحية الطخكؼ هشيا سياسا ة السخأ  هذاركة تعضق ديسغخاؼية عػاهل ىشاؾ
 ة السخأ  تحسل عجـ الى ضافةإ ، البضػلػجية كالصتغضخات كالخضاعة كالػالدة الحسل فتخات

 سمصة عغ تبعج التي الخيؽية ة السخأ  بيا نعشي الجغخاؼية العػاهل سفار،كاأل الرعػبات
 يسثل ذلظ فكل ، كاالنتخاب الجستػر كال العمع في ليا فيع ال فيي هيةباأل القخاركتذتيخ

                                                    .(28) الدياسية الحياة في السخاة  هعػقات حجأ
     : الدهدانية الشيزة رائجات سمدمة: الخامذ السحهر

 :عبهد بشت مييخة
 قتاؿ في الببلد، شساؿ سكاف تحفضد في دكرا لعبت ، هشاضمة ك شاعخة ىي 

 4 بتاريخ كقعت التي كػرتي هعخكة في لمدػداف الغازؼ  التخكي كجيذو باشا_إسساعضل
 تقـػ كىي ىػدجيا عمى تخكب ككانت الذايؿية، قبضمة زعيع ابشة كىي ـ،1820 نػفسبخ
 كتبارز هحاربة كانت السجتسع ذلظ في كالسخأة . الحساسية باألشعار كتمقي بجكرىا
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 الدػدانية بالسخأة  كالفخخ لمبصػلة رهدا هيضخة صارت الحجيث الدػداف كفي. األعجاء
يع الفخيق األسبق الدػداني الخئيذ كالجة ججة شؿيقة كىي. كالسشاضمة ػرةالجد  عبػد إبخـا
. الذعبية أكتػبخ ثػرة في بو أشيح أف إلى ـ1964 إلى 1958 هغ الفتخة في حكع الحؼ
 ججادؾ لػ قػؿ الغذيع( الباشا) الباش يا: "العجيجة أشعارىا ضسغ ليا بسقػلة اشتيخت كقج
 (.                28)جشػدؾ أبعج األبمو الباشا أييا أؼ ،"كخ

 : هللا عبج الجار ممكة
 ركاية كتبت حضث الدػداف في الخجاؿ قبل الخكاية كتب هغ أكؿ بل سػدانية، ركائية أكؿ
 الذيخ خمػة في دراستيا بجأت ـ،1922 هػالضج هغ كىي ـ1948 سشة"  العخيس الفخاغ" 

 تمقت كسا صغضخة، كىي تختضمو كتجضج القخآف تحفع ككانت باألبيس الػلي إسساعضل
 غخب في لمبشات هجرسة أكؿ كىي األبيس بسجيشة الؿبة بسجرسة األكلي تعميسيا

 عاـ كفي ـ،1934 عاـ درهاف بأـ السعمسات تجريب كمية في كتخخجت الدػداف،
 الرحف في كثضخة قرز ليا نذخت كقج. كخدفاف في لمتعميع هفتذة عضشت ـ1960

 الفخاغ) ليا نذخت حضث ـ1969 نػفسبخ في كتػفضت كالعخبية، السحمية كالسجبلت
                                                                                       .(29) السخأة   هعاناة عغ ركاية كىي ـ1970 عاـ( العخيس

 : أبخاهيم أحسج فاطسة
 في أسيع التي ـ1955 عاـ"  سخأة ال صػت"  هجمة أنذأت كقج درهاف أـ هػالضج هغ 

 أبخز هغ كىي تحخيخىا، رئيدة كأصبحت الشدائي االتحاد أعزاء هغ عجد تأسيديا
 رئاستو كتػلت الشدائي االتحاد في عسمت كقج الدػداني، الشدائي الحقل في العاهبلت

 نداء ىضئة تكػيغ في اشتخكت كسا التجريذ في كحلظ كعسمت ،1957 إلى 56 بضغ
 في فازت حضث بالببلد التذخيعي الجياز بعزػية تتستع سػدانية أكؿ كىي. الدػداف
 هػضػعات في كثضخة كهقاالت كتابات كليا ـ،1965 عاـ انتخابات في الخخيجضغ دكائخ
. األخخػ  السؤلفات هغ كالعجيج ـ1966 عاـ" لمتحخر شخيقشا" كتاب ليا كصجر السخأة 
 هخة أكؿ ككانت العالسي، الجيسقخاشي يالشدائ لبلتحاد رئيدة اختضخت ـ1991 عاـ كفي

 حرمت ـ1993 عاـ كفي الثالث، العالع كهغ كهدمسة إفخيؿية عخبية اهخأة  ؼيو تشتخب
 الفخخية الجكتػراه  كاليفػرنيا جاهعة هشحتيا كقج اإلنداف، لحقػؽ  الستحجة األهع جائدة عمى
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 أرهمة ىيك . األشفاؿ استغبلؿ كهكافحة الشداء قزايا في لجيػدىا ـ1996 عاـ
 أعجهو الحؼ الدػدانى الذضػعى الحدب ؾيادات أبخز أحج الذيخ أحسج الذؽيع السخحـػ
  بعج ـ1971 يػلضػ في الشسضخؼ  جعفخ الخئيذ
 (.                                                                        30)انقبلبية هحاكلة في هذاركتو

 :البجوي  الفاتح سعاد
 ـ1974 عاـ الخخشػـ جاهعة هغ الجكتػراه  درجة عمى كحاصمة األبيس ضجهػال هغ

 البشات لتعميع الضػندكػ لسشطسة هدتذارة ـ1970 إلى 69 هغ الفتخة في كعسمت
 االهتياز صاحبة كىي لمبشات، جاهعية تخبية كمية أكؿ بتأسيذ قاهت كقج. بالدػداف
 في السخأة  لرفحة كهحخرة ـ1956 ـعا الرادرة األدبية" السشار" لسجمة التحخيخ كرئيدة
 الدػداني التمفديػف  في بخناهجا تقجـ اهخأة  أكؿ أنيا كسا الدػدانية، الرحف هغ العجيج
 اإلسبلهية الحخكة في كؿيادية الدياسي العسل في هذاركة كىي ثقاؼية هشػعات" بعشػاف

 العمع تبضػ  هغ بضت أركهة في سعاد الجكتػرة كلجت ، اجتساعية كناشصة الدػدانية
 في األسخة كجػد رغع الساضي القخف  ثبلثضشيات هصمع في البجكؼ  الذيخ بضت ىػ عخيق
 ها زهاف في الخمػة في العمع كتمقت. ىشالظ اإلباف ذلظ في كالجىا عسل بدبب درهاف أـ

 هخاحمو في العمع كتمقت ججىا، بضت في كانت كلكشيا.. بحلظ ليغ يدسح البشات كانت
 ككانت. اإلدارؼ  الدمظ في هخهػقة كضيفة في عسل الحؼ كالجىا هع تشتقل كىي الستعجدة

 كتخخجت ـ1952 العاـ في اآلداب كمية الخخشـػ بجاهعة كقبمت دائسا الستفػقات هغ
 .الثانػية السخحمة في كعسمت ـ1956 العاـ في
 فتخة أهزت حضث السجف، هغ عجد في البجكؼ  عاشت فقج كالجىا  عسل شبيعة كبدبب 
 تعميسيا أكسمت. درهاف كأـ الخخشـػ العاصسة ثع عصبخة البخبخ، األبيس هغ كل في

 تعميع عمى تعتخض األسخ هغ كثضخ ؼيو كانت زهاف في ككالجىا ججىا هغ بجعع الثانػؼ 
 بكالػريػس عمى كحرمت الثانػية أكسمت لكشيا الثانػؼ  فػؽ  السدتػػ  إلى خاصة البشات
 باعتبارىا  ـ 1956 عاـ في السخهػقة ادةالذي ىحه كنالت الخخشـػ جاهعة في اآلداب
 (.                 31)اآلداب كمية هغ البكالػريػس شيادة عمى يحرمغ نداء أربع أكؿ هغ كاحجة
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 دراستيا الستكساؿ بخيصانيا إلى ابتعثت ثع لفتخة الثانػية السجارس في ُهجرِّسة سعاد عسمت
 في كاإلفخيؿية الذخؾية لجراساتا هجرسة هغ ـ1961 عاـ في كتخخجت. لشجف جاهعة في

 السيجؼ، األهاـ عغ دراسة عغ اآلداب في هاجدتضخ شيادة نالت حضث لشجف، جاهعة
 ثع السعمسضغ، هعيج في التاريخ لقدع رئيدة البجكؼ  سعاد ُعضشت إنجمتخا  هغ عػدتيا كبعج
 لجػ شاتالب لتعميع هدتذارة لمعسل الدعػدية العخبية السسمكة إلى 1969 عاـ في انتقمت

 التخبية كمية إنذاء في كشاركت. ىشالظ الجاهعية البشات لكمية عسضجة كعسمت الضػندكػ
 المغة في لمجكتػراه  دراستيا أكسمت حضث الدػداف إلى البجكؼ  سعاد كعادت الخياض، في

 نائب هشرب في عسمت ثع الجكتػراة، درجة كنالت الخخشػـ  جاهعة في العخبية
 في درهاف أـ جاهعة إلى عادت ثع الستحجة العخبية باإلهارات غالعض جاهعة في السدتذار

 العسضج هشرب تذغل اهخأة  أكؿ لُتربح البشات كمية عسضجة عسمت حضث ـ،1983 عاـ
 (.                          32)الدعػدية في عسضجة عسمت أف بعج سػدانية جاهعة في
 باعتبارىا الجكتػراه  ػؽ ف ها لمجراسة فخصة عمى سعاد. د حرمت ـ1990 عاـ في 

 الشداء هغ أكاديسية أكؿ ككانت. اسكتمشجا في إدنبخة جاهعة في الجكتػراه  بعج ها باحثة
 الفحة بذخرضتيا هعخكفة سعاد الجكتػرة  اإلستاذية، درجة عمى تحرل الدػدانيات

 كجو في القػؼ  هػقفيا هشيا الدػدانية الدياسة تاريخ في هذيػدة هػاقف كليا القػية
 الخئيذ تذضيع عشج هػقفيا كهشيا الذخيف الشبػؼ  البضت عمى الذضػعضضغ أحج اكؿتص

 بالسعارضة عاليا شاهخا صػتيا كضل الدجغ في تػفي عشجها1969 عاـ في األزىخؼ 
 ككانت اإلنقاذ، كلدمصة لو الرخيح كبالشرح السرالحة قبل الشسضخؼ  حكػهة كجو في

 ناشصة الػقت ذات في ككانت ،1952 ـعا اإلسبلهية الحخكة في العزػات أكؿ سعاد
 في الشدائي لئلتحاد السؤسدات هغ كانت حضث السخأة، كقزايا الدياسية القزايا في
 تسثل كضمت. ـ1950 هشح الشدائية السجسػعات هختمف في كعسمت ـ1952 عاـ

 لمضػندكػ هدتذارة كعسمت السخأة  بذؤكف  السعشية الجكلية السحافل هغ العجيج في الدػداف
 (. 33)الذأف ىحا في
 في السخأة  هؤتسخ ثع ـ1956 عاـ العخبية السخأة  هؤتسخ في السذاركة نذاشيا شسل 

 السخأة  التحاد التشفضحية المجشة في عزػا ككانت. ـ1957 عاـ الدػفضضتي االتحاد



 

155 
 

 الػششية الشدائية الجبية أكتػبخ بعج الدتضشيات في أنذأت ثع هػحجا كاف عشجها الدػداني
 أكتػبخ، بعج السخأة  حخكة عمى الديصخة حاكؿ الحؼ الذضػعي الحدب هع عالرخا  بعج

يع أحسج فاشسة الدضجة كىي لمحدب هسثمة بخلسانية نائبة أكؿ فػز بعج خاصة  كقج ،.إبخـا
 هجمذ في هقعجا 1981 عاـ في اإلهارات هغ عػدتيا بعج البجكؼ  سعاد دكتػرة شغمت
 حكسات الخاحمة هع 1986 التأسيدية جسعيةال في انتخبتا اهخاتضغ أحجػ ككانت الذعب
 2005 إلى 1996 هغ الػششي السجمذ في هقعجا سعاد الجكتػرة شغمت ثع أحسج، سضج

 سعاد. د كانت،  2004  عاـ تأسيدو عشج إفخيؿيا عسػـ بخلساف في عزػ كانتخبت
 متكض اإلسبلهية، القػهية الجبية ثع اإلسبلهي السضثاؽ كجبية الجستػر جبية أسذ هسغ
 الدمظ في سعاد. د عسمت كحلظ. هستجة عقػد شػاؿ الػششية الدياسة في بارزا رقسا

" السشار" هجمة في تحخيخ رئيدة أكؿ ـ1956 عاـ في كأصبحت كاإلعبلهي الرحفي
 (. 34)الدػداف في األكلى الشدػية السجمة
 فخندا في هشتجيات في لمسذاركة الدػدانيات الرحؽيات هغ كفجا التالية الدشة في قادت

 السخأة  عغ كالجفاع لمحقػؽ  الجعػة في الرحفي عسميا كتػاصل الستحجة، كالسسمكة
 كالتمفديػف  اإلذاعة في أعساال أنتجت كسا السشار هجمة في السقاالت تحخيخ هع بالتداهغ
 سعاد. د أسدت كقج  الدػدانية الرحف هختمف في السقاالت عذخات بكتابة كشاركت
 هغ ألكثخ الؿيادية ىضئتو كتخأست ـ1996 عاـ في العالسي هياإلسبل الشدائي اإلتحاد
 عخبيا الشدػؼ  العسل هجاؿ في كاسعة شيخة ذات البجكية الفاتح سعاد كالجكتػرة دكرة،

 كخهتيا كقج العخبي العالع في الشدػيات الخائجات هغ شائفة يجييا عمى درس كقج كإفخيؿيا
 العسل في الباىخة لدضختيا تكخيسا ألفخيؿيا أها اكأعتبخني إفخيؿيا عسـػ بخلساف في الشائبات
                                                                        .( 35) الشدػؼ 
 الدياسة تاريخ في هذيػدة هػاقف كليا القػية الفحة بذخرضتيا هعخكفة سعاد الجكتػرة
 الشبػؼ  البضت عمى الذضػعضضغ أحج تصاكؿ كجو في القػؼ  هػقفيا هشيا،  الدػدانية
 في تػفي عشجها ـ1969 عاـ في األزىخؼ  الخئيذ تذضيع عشج هػقفيا كهشيا، الذخيف
 السرالحة قبل الشسضخؼ  حكػهة كجو في بالسعارضة عاليا شاهخا صػتيا كضل الدجغ

 في التسثضل جانب إلى فضيا شغمت التي بعج هغ اإلنقاذ كلدمصة لو الرخيح كبالشرح
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 دفع أسباب أقػػ  هغ فكانت، السخأة  لذؤكف  الجسيػرية رئيذ هدتذار هشرب ،البخلساف
 هللا أشاؿ. باؾية عيجىا عمى إنيا ثع اإلنقاذ عيج شػاؿ السخأة  قزية أشخعة في اليػاء
 ليا ذخخا كمو كدبيا كجعل البجكؼ  الفاتح سعاد البخكؼيدػرة أفخيؿيا كأـ أهشا عسخ

                                       ( .                     36)كلمػشغ
 :زاىخ خالجة

 هغ كىي السيشة، ىحه هارست سػدانية شبضبة أكؿ كتعتبخ الداداتي، سخكر زاىخ خالجة 
 بحي الخمػة في األكلي تعميسيا تمقت كقج ـ1926 يشايخ 11 في درهاف_أـ هػالضج
 االتحاد بسجرسة كالثانػؼ  سطكاألك  األكلي الشطاهي التعميع ثع كهغ درهاني، األـ السػردة
( أرهشية أصػؿ هغ سػدانية) سخكدياف زكرؼ  هع التحقت ـ1946 العاـ كفي العميا،
 الدػداف، تاريخ في شبضبة الهخأة ( هذتخؾ) أكؿ لقب بحلظ كنالتا الصبية كتذشخ بكمية
 الدػداني الذضػعي الحدب عزػية في انتطست كقج. ـ1952 العاـ في تخخجت حضث
 بالجاهعة كاضح سياسي نذاط ليا ككاف. كالعمشي الدخؼ  الشذاط في كعسمت شالبة كىي

 قادت حضث الخسدضشيات، كبجاية األربعضشيات أكاخخ في الصبلب اتحاد ؾيادة في كشاركت
 كساىست. اعتقاليا كتع التذخيعية الجسعية ضج ـ1946 الذيضخة الخخيجضغ نادؼ هطاىخة

 أكاخخ في رئاستو كتػلت ـ1952 سشة سػداني ندائي اتحاد أكؿ تكػيغ في
 شارع في هذيػرة عيادة ليا ككانت ـ،2015 يػلضػ 9 في تػفضت كقج. الخسدضشيات

 أجخة يستمكغ ال البلتي لمشداء كسبلذ اشتيخت( الجكاتخة شارع) درهاف بأـ غانجؼ السياتسا
 (.            37)هجانا تعالجيغ فكانت الكذف

 :(الطقطاقة)  الخسهؿ جاه حهاء
 أسخة إلى تشتسي كىي كخدفاف شساؿ بػالية أبػدكشة الخىج بسشصقة ـ1926 عاـ في لجتك  

 األغاني في كبخزت هذيػرة شعبية هغشية كصارت الصخيق اختخقت لكشيا هحافطة،
 16 كعسخىا لبلعتقاؿ تعخضت حضث اإلنجمضدؼ  االستعسار هقاكهة في الػششية الحساسية

 كهميسة الدػداف في البشات بأغاني يعخؼ لسا الخكحية األـ كىي عصبخة، بسجيشة سشة
، إلى األعخاس أغاني  كالجير لمشزاؿ الغشاء في كاضحا ضل الػششي دكرىا لكغ الضـػ

 القزية داعسي هغ ككانت لبلستقبلؿ، تغشى هغ أكؿ كانت كقج الػششية، كالحخكة
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 كعقالو شالو أىجاىا كقج الخخشـػ في بالغشاء عخفات ياسخ استقبمت حضث الفمدصضشية
 الشاصخ عبج لجستل ليع كتغشت العخب الدعساء هغ العجيج التقت كسا بيا، إعجابا
 في تػفضت ناريساف  كالسمكة فاركؽ  السمظ زكاج في السذاركضغ احج ككانت كالقحافي
                                                                   .(38) ـ2012 ديدسبخ

 : دالسحسه  فاطسةعبج
 في الجسيػرية لخئاسة تتخشح سػدانية اهخأة  أكؿ كىي ـ،1944 عاـ درهاف أـ هػالضج هغ 

 جاهعة هغ الصب بكالػريػس عمى حرمت ثع كهغ بالخخشـػ تعميسيا تمقت ،2015
 شب هاجدتضخ عمى كحرمت لشجف في الصب عمى كتجربت ،1967 لمرجاقة هػسكػ
 عاـ نضػيػرؾ في األهضخكية كػلػهبيا بجاهعة السخأة  كتشسية األسخة كصحة األشفاؿ
 لؤلهع الحىبية سضخز جائدة عمى حازت كقج. األخخػ  الذيادات هغ فالعجيج ـ1984
 الستحجة باألهع اسسيا أدرج كسا ـ،1976 عاـ في كذلظ العالع نداء أهضد ضسغ الستحجة
 هغ بعجد هحاضخة كىي ـ،2007 عاـ كذلظ عاها، 60 هجػ عمى اهخأة  60 ألهضد
 فقج هخة، هغ ألكثخ كزيخة هشرب كشغمت كاألهضخكية، كالخميجية العالسية هعاتالجا
 لمذؤكف  هخكدؼ  كزيخ كأكؿ ـ،1974 االجتساعية كالخعاية لمرحة دكلة كزيخ أكؿ كانت

 كتقمجت ـ،1975 كزراء هجمذ في عزػ اهخأة  كأكؿ ـ،1975 كالخياضة االجتساعية
 كفازت ـ،1976 1975 لجكرتضغ الدػداني االشتخاكي باالتحاد السخأة  لجشة أهضغ هشرب

 كقج السخأة، حقػؽ  هشاصخؼ  هغ كىي. الجديخة كالية انتخابات في جغخاؼية دائخة أكؿ في
 هغ بالسئة 25 عغ تقل ال لمشداء بخلسانية حرة تخريز الشسضخؼ  عيج في أيجت
 حاداالت تشطيع في السخأة  أهضشة شغمت الحدبي، الرعضج كعمى البخلساف، هقاعج جسمة

 الجيسقخاشي االشتخاكي االتحاد حدب كرأست. الدػداف نداء اتحاد كسكختضخة االشتخاكي
(39).            

 :  الجراسة نتائج
 .الدياسي العسل في هسضد دكر الدػدانية لمسخاة  باف الجراسة تػصمت -1
 . الدػدانية الدياسة في دكرا لعبغ نداء لسعخفة الجراسة تػصمت -2
 .السضثاؽ كجبية الذضػعي كخاصة االحداب في السخاة  بسذاركة سةالجرا أكجت -3
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 هغ حجة الحكػرية الشدعة اف اال الدياسة في اصضل شخيظ الدػدانية السخاة  -4
   .هذاركتيا

 . الخارجي كالتصمع الدياسي بالػعي الدػدانية السخاة  تسضدت -5
 لمسخاة  الدػدانية الػششية الذخرية تاكضج -6

 :الجراسة تهصيات
 .الجكلة هغ السخاة  بخاهج دعع تخريز -1
 .الدياسي السجاؿ في السخاة  تسكضغ ثقافة نذخ الباحثضغ عمى -2
 .الدػدانية السخاة  ذكخػ  تخمضج د الشدػية السشطات عمى -3
 .االحداب ؾيادة هغ الحدبية االنطسة في الشداء تجريب-4
 .ائيةكالقز كالتشفضحية التذخيعية االجيدة في السخاة  هذاركة-5
 .الدياسي السخاة  بجكر التػعية عمى االعبلهي التخكضد-6
 .السخاة  بخاهج تقػية في السجني السجتسع هشطسات  هدانجة -7
 . الباحثضغ قبل هغ الدػدانية لمسخاة  الدياسي الجكر حػؿ الجراسات هغ هديج اجخاء -8
 لسداكاة،ا ك العجالة هبادؼء عمي تقـػ عادلو تذخيعات كضع العجؿ كزارة عمى-9

 . الجشدضغ بضغ الشػعية العجالة لتحقضق
 العسل في السذاركة تدتصيع حتي ًإقتراديا السخأة  تقػية  السدؤكلة الجيات عمى  -10
 .العاـ

 :والسخاجع السرادر
يع، -1  هدتقبل استذخاؼ هذخكع العخبي، الػشغ في كالجكلة السجتسع الجيغ، سعج إبخـا

 .185 ص ،1ط(. 1988) بضخكت العخبية، جةالػح دراسات هخكد العخبي، الػشغ
 .2004. الدياسي السخأة  دكر تفعضل في الدياسية األحداب دكر السيجؼ، الرادؽ -2
 الخخشـػ جاهعة دار ، الدػداف، في الشدائية الحخكة ، بجرؼ  كاشف حاجة --3

 .ـ2،2002كالشذخ،ط لمصباعة
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 بحث الدياسية، لسذاركةا نحػ الدػدانية السخاة  تػجيات عثساف، فاركؽ  عػاشف -4
 االقتراد كمية الجديخة جاهعة التصبيقي االحراء في الساجدتضخ درجة لشضل هقجـ تكسضمي
 .ـ1999 الخيؽية كالتشسية

  كالتشسية االجتساعي الشػع" حػؿ اإلقميسية الشجكة الى هقجهة كرقة هرصفى، عػاشف -5
 .ـ2002   أكتػبخ) 22-20 تػنذ" كتذبيظ شخاكة عبلقات

يع لسياء -6  ،"الدػداف في لمسخأة  الدياسية السذاركة في الشػعية الفجػة" بجرؼ، إبخـا
 .ـ2004فبخايخ
 ، كالرفحة نفدو السخجع -7
 هبلهح الجيسقخاشى، االتحادػ لمحدب الفكخية األرضية هداعج، حدغ هضخغشى -8

 .1995 أكتػبخ 15 لشجف الدػدانضضغ، الكتاب رابصة نجكة عاهو،
 .كالرفحة ونفد السخجع -9
، الدياسي، كالعسل الدػدانية السخأة  هحاسغ، -10  ـ1999الدػداف الخخشـػ
 .كالرفحة نفدو السخجع -11
 تقجهت عسل كرقة الدػدانية، لمسخاة  الدياسية السذاركة ، هججػب السبلئكة نازؾ -12
 السشتجؼ في بيا

 ـ2004 برشعاء العخبية لمسخأة  االكؿ الجيسقخاشي     
 .55 ،ص لدابقا السخجع -13
 1947 -1997الدػداف في الشدائية الحخكة عمى أضػاء" األهضغ، أحسج نؽيدة   -14
 .الصبع تحت ،"

 .66الدابق،ص السخجع -15
 لمشيػض الجضجة السسارسات دلضل أقػػ، سياسية أحداب أجل  هغ السخأة  تسكضغ -16

 الجيسقخاشي السعيج ك اإلنسائي الستحجة األهع بخناهج ، لمسخأة   الدياسية بالسذاركة
 .الجكلي لمذؤكف  الػششي
 .46،ص الدابق السخجع -17
 .كالرفحة نفدو السخجع -18
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 . كالرفحة نفدو السخجع -19
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 .خمصالس                               

ىحا السقاؿ يبحث في أعخاؼ كأدكات الحكع في الدػداف هع إلقاء نطخة عمى أحج هعالع ثقافة  
في هحيط جبل سمبقتا ضسغ جباؿ الجاجػ بجشػب دارفػر. كىي هغ  العرخ الحجخؼ الحجيث

السشاشق األكثخ ثخاء  بالسػاقع اآلثارية كقج يداعج التشقضب عشيا في تفكيظ غسػض أسخار 
الحزارات القجيسة السختبصة بػادؼ الشضل، أفخيؿيا كأكركبا. كييجؼ لمتعخيف بيحا السػقع األثخؼ 

خصط اإلعتشاء باآلثار في هشصقة غخب الشضل هشح اإلستقبلؿ  كتدميط الزػء عمى هذكمة إىساؿ
كإنعكاس ذلظ عمى شح هرادرىا التاريخية. كيحمل فخضية اإلنتذار الثقافي هقابل هفيػـ التصػر 
الثقافي في إشار البحث في شبيعة كخسي جبل سمبقتا الحؼ تعخض لئلىساؿ كلع ُتجَخ عميو 

قاعجة لمتفاىع الثقافي بضغ الذعػب. كىحا الشػع هغ دراسات سابقة بغخض التعخيف بو لبشاء 
األعساؿ عادة ها يختبط بالشطع السمكية السقجسة. كىػ يديع  في تػثضق حؿبة ها قبل التاريخ كال 
هثضل لو إال كخسي فخعػف الحؼ ُنقل إلى عجد هغ الجكؿ ألداء هخاسع تشرضب السمػؾ. فكخسي 

 هدية بإعتباره أقجـ أداة هغ أدكات الحكع في العالع.  جبل سمبقتا لو أىسية كداللة تاريخية كر 
أدوات الحكم، العرخ الحجخي الحجيث؛ كخسي جبل ؛ أعخاؼ ،تشريب السمهؾ: كمسات مفتاحية

    سمبقتا؛ اإلنتذار الثقافي.
Abstract. 

 This article investigates rituals and ruling tools in Sudan while viewing 

one monument of the Neolithic culture located around Jebel Salbagata 

amid Dago Mountains in South Darfur. This area is affluent of 

archaeological sites and if excavated it may dismantle ambiguous secrets 

of civilizations linked to the Nile, Africa and Europe. It aims to introduce 

such monument and shades light on challenges of disregarding plans for 

preservation and conservation of antiquities of Western Nile area since 

Independence and its impacts on shortage of historical resources. It 

analyzes thesis of supremacy of cultural diffusion over cultural evolution 

in the framework of enquiry on nature of the coronation chair at Jebel 

Salbagata which is neglected and no previous studies have been 

conducted to introduce it for building a cultural base of understanding 

between nations. Such type of works has significant value in divine 
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kingship systems. It contributes to prehistoric epoch and has no 

counterpart but lapis Pharaonis which is transferred to many countries 

for king coronation rites. Coronation chair at Jebel Salbagata signifies 

historical and symbolic implications as an oldest tool of kingship and 

governance in the world.                                                                               

   Keywords: The installation, customs, Governance tools, Neolithic 

age, the Jebel chair Salbagata, Cultural diffusion.                          
     

 مقجمة:-9
ضمت هشصقة غخب الدػداف لعقػد شػيمة هغ الدهاف هغ بضغ السشاشق التي لع تجج حطيا في 
دراسات العرخ الحجخؼ، بالخغع هغ أنيا كاحجة هغ أىع السشاشق التي سجمت فضيا العجيج هغ هغ 

ػاقع تمظ الفتخة خاصة تمظ التي تعػد لفتخة العرخ الحجخؼ القجيع كالعرخ الحجخؼ الحجيث، ه
كلع تذيج كحلظ حفخيات آثارية كبضخة لتداىع في كضع الخصػط العخيزة لفتخة العرخ الحجخؼ 
الحجيث شساؿ غخب دارفػر بالخغع هغ أنيا ربسا هثمت هشاشق استيصاف ىاهة خبلؿ تمظ الفتخة 

 د بو هغ هرادر لمسادة الخاـ كالػدياف كغضخىا. لسا تتسض
لقج تصػرت الشطع الجستػرية التي تذسل هخاسع تشرضب السمػؾ كالخؤساء هغ هبادغ العخؼ الػثشي 
هشح عيج الفخعػف رهديذ الثاني، اإلسكشجر األكبخ كبصميسػس األكؿ كىؤالء هغ أشيخ هؤسدي 

التاريخ. كبطيػر الكشيدة البضدنصية فقج أدعى ( عبخ divine kingshipالشطاـ السمكي السقجس )
أباشختيا أف سمصاتيع هشحت ليع هغ الخب كهغ ثع فإف هخاسع التشرضب ذات الصابع الػثشي 

 royalكالتشرضب، شبقا  لجػف لػؾ، يسشح حق اإلهتياز السمكي ) (37)ليدت هيسة.

prerogativeضج الدائجة في غياب ( لمسمظ لخعاية السسمكة كشعبيا بسػجب األعخاؼ كالتقال
        (38)القػانضغ الػضعية.

إذف فإف هخاسع تشرضب السمػؾ هتجحرة في تاريخ العخؼ كالجيغ كيتجمى ذلظ في الصقػس 
اإلجخائية التي يتبعيا رئيذ األساقفة في كشيدة كانتبخؼ لتشرضب همػؾ اإلنجمضد هشح اإلحتبلؿ 

                                                           
(37)

Peter Charanis (1940-1941), "Coronation and its constitutional significance in the 

later Roman Empire," Byzantion, vol. 15, pp.51-52.         ف 
(38)

John R. Milton (1999), Locke's moral, political and legal philosophy. Brookfield, 

VT: Ashgate. P.189.                         ف 
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يخية لع ُتِذخ إلى الفخكؽ بضغ السخاسع الػثشية بضج أف السرادر التار  (39)ـ.1066الشػرهانجؼ عاـ 
كنطضخاتيا الضيػدية، السديحية كاإلسبلهية خاصة ؼيسا يتعمق بعشرخ أداء القدع. كقج تبلشت 
هعطع اإلهتيازات السمكية السجرجة في أعخاؼ التشرضب السػركثة بفعل التشػيخ الحؼ قاـ بو هفكخؼ 

مظ كبشاء الجكلة كهخاسع تشرضب السمػؾ كانت قج عرخ الشيزة في أكركبا. عمسا  أف نطع الس
                                                                                      (40)ُصجرت إلى الغخب هغ هشصقة كادؼ الشضل.

جشػب دارفػر ىػ أحج أىع السعالع األثخية في سػداف شخؽ هجيشة نياال بككخسي جبل سمبقتا في 
دؼ الشضل كالخاص بإجخاء هخاسع كشقػس تشرضب السمػؾ هشح العرخ الحجخؼ الحجيث كحتى كا

دخػؿ اإلسبلـ في هسمكة الجاجػ. كالدسة الجػىخية لجسيع حزارات ها قبل التاريخ كالعرػر 
 الػسصى كانت تجكر في فمظ هؤسدة الشطاـ السمكي كها يختبط بو هغ أعخاؼ كتقالضج هبتكخة.

 وتداؤالتيا:إشكالية الهرقة -2
تكسغ هذكمة الػرقة في عجـ اإلعتشاء باآلثار الحجخية في هشصقة غخب الشضل خبلؿ فتخة العرخ 
الحجخؼ ، كالتي لع تجج حطيا في دراسات العرخ الحجخؼ بذكل عاـ كفتخة العرخ الحجخؼ 
الحجيث عمى كجو التحجيج كذلظ في إشار البحث في شبيعة ُكخسي جبل سمبقتا الحؼ تعخض 

ىساؿ كلع تجخ عميو دراسات سابقة بغخض التعخيف بو. كهغ خبلؿ ها سبق يسكغ صياغة لئل
إشكالية الػرقة في التداؤالت التالية: ها ىي أىع الخرائز العاهة لسػاقع العرخ الحجخؼ 
الحجيث في األجداء الذخؾية هغ جبل سمبقتا بشياالث كها ىي أىع الصقػس كالسخاسع الخاصة 

ؿ فتخة العرخ الحجيثث كها ىي أىسية الجاللة التاريخية كالخهدية لكخسي بتشرضب السمػؾ خبل
جبل سمبقتا بإعتباره أقجـ أداة هغ أدكات الحكع في العالعث كها صمتو بكخسي فخعػف الحؼ أنتقل 
هغ كادؼ الشضل عبخ البحخ األبيس الستػسط إلى أسبانيا كايخلشجا ثع اسكػتمشجا حتى أصبح أحج 

 السمػؾ حتى هشترف القخف العذخيغث أىع أدكات تشرضب
كتتسثل أىسية ىحه الػرقة في أىسية السػضػع نفدو في كػنو يبحث في دالالت األعخاؼ كأدكات 
الحكع في الدػداف خبلؿ فتخة العرخ الحجخؼ الحجيث في هحيط جبل سمبقتا بذخؽ نياال بإعتباره 

                                                           
(39)

H.G. Richardson (1949), "The English Coronation Oath," Speculum, vol. 24(1), 

p.46.      ف 
( 40 )

F.J.H. Skene (1880), The historians of Scotland, vol. 2. Edinburgh: William 

Patterson. P.145; I. Schrand and I. M. Stemer (2004), Jews in Egypt: Communists 

and citizens. Munster: Verlag. P.34.      ف 
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في تفكيظ غسػض أسخار الحزارات هغ السشاشق األكثخ ثخاء  بالسػاقع اآلثارية التي تداعج 
 القجيسة السختبصة بػادؼ الشضل، كإفخيؿيا كأكركبا.

كتيجؼ ىحه الػرقة برػرة أساسية إلى التعخؼ عمى دالالت األعخاؼ كأدكات الحكع في الدػداف 
كخسي جبل سمبقتا نسػذجا  كذلظ هغ خبلؿ تحمضل كتفدضخ  –في فتخة العرخ الحجخؼ الحجيث 

الثقافي هقابل فخضية التصػر الثقافي ؼيسا يتعمق بتاريخ ىحا الكخسي كصمتو فخضية اإلنتذار 
بكخسي فخعػف الحؼ انتقل هغ كادؼ الشضل عبخ البحخ األبيس الستػسط إلى أسبانيا، إيخلشجا ثع 
أسكػتمشجا كاستػلى عميو اإلنجمضد ثع أعادكه ألسكػتمشجا هججدا  فأضحى أحج أىع عشاصخ كأدكات 

 حتى هشترف القخف العذخؼ تشرضب السمػؾ 
 مشيجية الهرقة:-2

إعتسجت الػرقة عمى تصبضق أكثخ هغ هشيج كهغ أىسيا: السشيج اإلستقخائي كذلظ هغ خبلؿ 
البحث في السرادر كالسخاجع كالجراسات الحجيثة كالتقاريخ لتػفضخ السادة العمسية البلزهة لمجراسة، 

السػاقع كترشيفيا ضسغ هجسػعات باإلضافة إلى السشيج الػصفي الحؼ يختكد عمى كصف 
كدراسة بعس السعثػرات األثخية التي ُعثخ عمضيا أثشاء السدح. إضافة إلى السشيج التحمضمي كذلظ 
بتحمضل الجالالت الثقاؼية كالخهدية السختمفة التي ُتعكديا أعخاؼ كتقالضج كهخاسع تشرضب السمػؾ 

كزهشية كبضئية هختمفة. أخضخا  اعتسجت  خبلؿ فتخة العرخ الحجخؼ كها تعكدو هغ جػانب ثقاؼية
الجراسة الجراسة عمى تصبضق السشيج السشقارف الحؼ يقـػ عمى تحجيج أكجو الذبو كاإلختبلؼ بضغ 

 أعخاؼ كتقالضج تشرضب السمػؾ في هشصقة الجراسة، كهغ ثع السشاشق األخخػ حػؿ العالع.
 فتخة العرهر الحجخية:-5

لتي استعسل فضيا اإلنداف عاهة الحجارة لرشع األدكات، ىػ فتخة هغ عرخ ها قبل التاريخ كا
كصشعت األدكات هغ أنػاع عجيجة هغ الحجارة بتقصيعيا أك نحتيا لتدتعسل كأدكات لمتقصيع 
ككأسمحة كغضخىا هغ األدكات. كيسكغ تقديع فتخة العرػر الحجخية كفقا  لشطاـ الحقب الدهشية 

 التالية:
 العرخ الحجخي القجيم:-9

راسات العرخ الحجخؼ القجيع في الدػداف هثل نطضخاتيا هغ دراسات اآلثار الدػدانية. لع تطيخ د
كقج بجأت بإجتيادات فخدية بديصة هغ قبل أنصػني آركل، ككانت هشذػراتو سبب في ضيػر 
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 (CPEالسدػحات كالحفخيات الكبضخة عغ العرخ القجيع هتسثمة في البعثة األهخيكية السذتخكة )
بة الثالثة كالتي كانت البجاية  الحؿيؿية لجراسات العرخ الحجخؼ القجيع في انقاذ آثار الشػ 

الدػداف. كفي نيايات القخف الساضي ضيخت عجد هغ البعثات السيتسة بالعرخ الحجخؼ 
 (41)القجيع.

 العرخ الحجخي الهسيط:-2
هرصمح يػناني األصل، كتعشي  Mesolithiqueالعرخ الحجخؼ الػسيط أك "السضدكلضت" 

استخجـ هشح نياية القخف التاسع عذخ لمجاللة عمى العرخ الحجخؼ الػسيط الحؼ يفرل  حجخ،
بضغ العرخ الحجخؼ القجيع الحؼ سبقو كالعرخ الحجخؼ الحجيث الحؼ تبعو. كيتسضد ىحا العرخ 
بطيػر األدكات الحجخية الرغضخة ججا ، السيكخكلضتية، ذات األشكاؿ اليشجسية التي أنتجتيا 

 .(42)ي هختمف األهكشة كاألزهشةحزارات عجة ف

 العرخ الحجخي الحجيث:-2
ىػ السخحمة األخضخة هغ عرػر ها قبل التاريخ )عرػر ها قبل الكتابة( عخؼ اإلنداف ؼيو 
اإلستقخار الجائع في قخػ ثابتة هغ خبلؿ تػصمو إلى الدراعة كتججضغ الحضػانات، كسا شيج 

خىا هغ اإلستعساالت .كقج اتدع هفيػـ العرخ اإلنداف في الحياة الضػهية لمتخديغ كالصبخ كغض
الحجخؼ الحجيث لضجؿ عمى تحػؿ ثقافي يعتبخ األىع هغ نػعو في تاريخ البذخية، تجدج في 
انتقاؿ هجتسعات العرخ الحجخؼ القجيع هغ حياة التشقل كالرضج كااللتقاط إلى االستقخار كهسارسة 

خػ الدراعية األكلى التي هضدت هجتسعات الدراعة كتججضغ الحضػانات، هسا قاد إلى نذػء الق
العرخ الحجخؼ الحجيث، التي انتجت شعااهيا بشفديا بعج أف كاف أسبلفيا هدتيمكضغ لخضخات 
الصبيعة البخية، هسا شكل انعصافا  جحريا  في التاريخ اإلنداني، ُأشمق عميو الباحثػف اسع الثػرة 

تخة هغ أىع هخاحل التصػر التكشػلػجي كاالجتساعي الدراعية أك الثػرة الشضػلضتية. كتعتبخ ىحه الف
كالثقافي. حضث تتسضد بإستخجاـ األدكات الحجخية السرقػلة كالسدشػنة، كىكحا نجج أف بعس 
 عمساء اآلثار كاألنثخكبػلػجيا قج كافقػا تذايمج في كصف العرخ الحجخؼ الحجيث بأنو الثػرة

                                                           
حسن مصطفى اخلضر، العصر احلجري احلديث يف منطقة الشالل اخلامس، ماجستري غري منشور، كلية الدراسات العليا، جامعة  (41)

 .4م، ص 2102شندي، 

 .4سا بق، ص  حسن مصطفى اخلضر، مرجع (42)
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في االنتقاؿ هغ اقتراد ها قبل الدراعة، إلى  الكبخػ األكلى في التصػر البذخؼ، كالتي تتجدج
 .       (43)االقتراد الدراعي كها صاحبو هغ تغضخات اجتساعية كثقاؼية

 أصل مفخدة كخسي:-1
 (44)إف أصل كمسة "كخسي" هذتق هغ هفخدة "ُكْخِسيا" كىي سخيانية/آراهية تحخفت إلى "ُكْخِسي"

خفع، كعخش الَكخـَ إذا إرتفع، كعخشت الشار كلغة ىي "سخيخ السمظ" كقضل ىي "الدقف" كأصميا ال
إذا رفع كقػدىا، كسسي هجمذ الدمصاف عخشا  إعتبارا  بعمػه، قاؿ تعالى: )كَرَفَع أبػيِو عمى 

. كقاؿ في عخش همكة سبأ: )كُأكتضت هغ كل شٍ  كليا عخٌش 100العخش(، يػسف: اآلية 
ىػ أف الكخسي كالعخش السحكػريغ ىسا . كالسقرػد هغ تبياف الفخؽ ىشا 23 عطيع(، الشسل: اآلية

هغ عالع الغضب، كأنيسا هغ السخمػقات التي ندبيا هللا سبحانو إليو. فقضل في الكخسي: أنو غضخ 
العخش، بل ىػ بضغ يجؼ العخش أك تحتو، ألف الكخسي ىػ الحؼ يػضع تحت العخش ليجعل 

العخش أكبخ هشو كسا دؿ ك ؛ السمػؾ عميو أقجاهيع فيػ إذف هػضع األقجاـ، كىػ دكف العخش
الحجيث الذخيف  لقػلو صمى هللا عميو كسمع "ها الدساكات الدبع في الُكْخِسي إال كحمقة ُهمقاٍة 
بأرٍض فبلٍة، كفزُل العخِش عمى الُكْخِسي كفزِل تمظ الفبلِة عمى تمظ الحمقِة." كلتفدضخ الكخسي 

شو سسضت الُكْخاس، لسا  تتزسشو بالعمع أصل في المغة، ألف العخب تدسي العمساء كخاسي، كه
    (45)كتجسعو هغ العمع.

ككرد في لداف العخب أف "الكخسي" كاحج الكخاسي، كربسا قالػا: "ِكخسي" بكدخ الكاؼ. كفي 
في بعس  -هغ سػرة البقخة 260-253اآليات -التشديل العديد: "كِسَع ُكْخِسيُو الَدَسػات كاألْرض" 

جُة أقػاٍؿ. قاؿ ابغ عباس: ُكخسي ُو ِعمسُو، كُركَؼ عغ عصاٍء أنو التفاسضخ: الكخسي العمع، كؼيو عِ 
اُج: كىحا القػُؿ َبض ٌغ،  قاؿ: ها الدسػات كاألرض في الكخسي إال كحمقة في أرٍض فبلة، قاؿ الدج 
ألف الحؼ نعخفو هغ الكخسي في المغة الذ  الحؼ ُيعتسج عميو كيجمذ عميو، فيحا يجؿ عمى أف 

                                                           
موسوعة علم اإلنسان، ادلفاىيم وادلصطلحات األنثروبولوجية، أتليف5 شارلوت سيمور مسيث، ترمجة رلموعة من أساتذة علم االجتماع  (43)

 .140، ص 2114إبشراف دمحم اجلوىري، الطبعة الثانية، ادلركز القومي للرتمجة، 
(44)

M. de Lafayette (2014), Comparative encyclopedic dictionary of Mesopotamian 

vocabulary, dead and ancient languages (…). New York etc.: Times Squire Press. 

P.128.      ف 
أطروحة دكتوراة، جامعة بغداد، كلية الرتبية )ابن رشد(.  ."دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين، "(2112الدوري، دمحم ايس خضر )  (45)

 .011ص. 
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الدسػات كاألرض، كالكخسي في المغة إنسا ىػ الذ  الحؼ قج ثبت كَلَدـَ  الكخسي عطيٌع دكنو
بعزو بعزا. قاؿ: كقاؿ قػـٌ: ُكخسيُو ُقجرتُو التي بيا ُيسدُظ الدسػات كاألرض. قالػا: كىحا 
كقػلظ: اجعل ليحا الحائط كخسيا، اؼ اجعل لو ها َيْعِسُجُه كُيْسِدُكُو، قاؿ: كىحا قخيب هغ قػؿ ابغ 

ف عمسو الحؼ كسع الدسػات كاألرض ال يخخج هغ ىحا، اهللا أعمع بحؿيقة الكخسي، إال عباس، أل
أف ُجسمتُو أهٌخ عطيع هغ أهخ هللا عد كجل  كَرَكػ أبػ عسخك عغ ثعمب أنو قاؿ: الكخسي ها 
تعِخٌفٌو العخب هغ كخاسي السمػؾ، كُيقاُؿ ِكخسي أيزا ، قاؿ ابػ هشرػر: كالرحيُح عغ ابغ عباس 

ُكخسي ها ركاه عسار الحىبي عغ هدمٍع البصضغ، عغ سعضج بغ جبضخ، عغ ابغ عباس أنو في ال
قاؿ: الُكْخسُي هػضُع القجهضِغ، كأها العخش فإنو ال ُيْقَجر قجُرُه، قاؿ: كىحه ركاية اتفق أىل العمع 

  (46)عمى صحتيا، قاؿ : كَهْغ َرَكػ عشو في الكخسي أنو العمع فقج أْبَصَل.
" تعشي "هقعج" أك "كخسي" أك كاتضجرائية( أؼ "cathedraغخيؿية فإف كمسة )كفي المغة اإل

"هشزجة"، كىػ حق إهتياز هجػ الحياة يسشح لخجاؿ الكشيدة كاألساتحة الباحثضغ بالجاهعات 
كهشو "كخسي الضػندكػ" كىػ بخناهج تػأهة لتصػيخ التجريذ، التعميع كاألبحاث  (47))البخكؼيدػرات(.
كهع اقتخاب الذتاء يعبخ الدكاؿ ستة كػاكب هغ الذساؿ إلى الجشػب هشيا   (48)تسػلو الضػندكػ.

أها في ليجات لغة الجاجػ فستخادفات  (49)كػكب ذات الكخسي )الكاسضػبيا( أك همكة أثضػبيا.
 -هشيا تحخؼ اسع جبل هدكػ في شخيق الفاشخ-ك"هػسكى" ،"َبْسَبِخػ"، "ِإِتى ِسضِػِتى"، ك"ُكْخِكى"

كِهشِجيِخػ تعشي سخيخ بضشسا  (50)  ككمسة "ِهشِجيِخػ" تعشي "سخيخ" بميجة داجػ نياال عشي "هقعج"كي
ك"ُأُبػِلِقى" في ليجة داجػ سبل  (51)"ُدكُدكِرػ" تعشي كخسي كهقعج في ليجة الجاجػ في كسط تذاد.

جػ تعشي سخيخ  ك"َكَكِخػ" تعشي هقعج بميجة داجػ سبل في هشصقة كادؼ آزكـ ك"َكَكْخ" في ليجة دا

                                                           
لسان العرب: من غ إىل ، (0430ابن منظور، دمحم ابن مكرم؛ حتقيق عبدهللا علي الكبري، دمحم أمحد حسب هللا، ىاشم دمحم الشاذيل ) (46)

 .1322-1323القاىرة5 دار ادلعارف. ص.. ل
(47)

T. Sheraton (1803), The cabinet dictionary (…). London: W. Smith. P.145. ف 
(48)

Peter Blaze Corcoran and Brandon P. Hollingshead eds. (2014), Learning and 

transformative leadership for sustainable futures.. The Hague:Wageningen 

Academic Publishers. P.371. ف 
 . 314. بريوت5 دار الكتب العلمية. ص علم الفلك للجميع(، 2102سائر بصمة جي )( 49)
 م.2121ديسمرب،  3ظهراً،  2502دظ الرسول، دملج عشرية متبوقى، قرية كوكوجا شرق نياال، لقاء مبنزلو بسوق بليل آدم عب (50)
 م.2121ديسمرب،  2ظهراً،  02502موالان آدم إبراىيم، قاضي زلكمة مبدينة إجنمينا، تشاد، رسالة عرب واتساب،  (51)
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ك"عشقخيبشى" تعشي سخيخ، ك"بسبخنق" تعشي هقعج، ك"َنِكَجغ" تعشي  (52)سبل في هشصقة كادؼ كجا.
     (53)كخسي في ليجة شات أبػ الدشػف بجشػب كخدفاف.

 تاريخ الكخسي: -5
صشاعة الكخسي: تقشيات البشاء في هرخ القجيسة تشاكؿ أنجريو باتخيدضػ في فرل تحت عشػاف "

ف ؼيو عغ شكل األثاث الحؼ عثخ عميو في هقابخ السسمكة السرخية " كذحتى العرخ الخاىغ
 1069-1550ؽ.ـ.( كالسسمكة السرخية الحجيثة )نحػ عاـ  2160-2686القجيسة )نحػ عاـ 

ؽ.ـ.( كاستصاع هقارنة األثاث في تمظ العرػر القجيسة بأثاث العرخ الخاىغ. كقج أجخػ هقارنة 
 (54)ىضخس.-شػع هغ خذب األبشػس ككخسي حتضببضغ كخسي الفخعػف تػت عشخ آهػف السر

كالكخسي األخضخ ىػ هغ بضغ عجد هغ األثاث السكتذف في األلؽية الثالثة بػاسصة ريدنخ في عاـ 
كهغ ضسغ هقتشيات السسمكة  (55)ـ في إشار بعثة هذخكع هتحف بػسصغ كجاهعة ىارفارد.1925

 (56)ىػ جالذ في كخسي العخش.السرخية الحجيثة تطيخ صػرة الفخعػف عمى هجخل السقبخة ك 
ككاف األثاث بسا في ذلظ الكخاسي، هقاعج األرجل، كاألسخة خاصة بالرفػة هغ ؾيادات السجتسع 
السرخؼ كالتي عادة ها تجفغ بجانبيع لتدتخجـ في فتخة الحياة اآلخخة. كيذضخ العمساء إلى أنو 

زؿ إال أف هجتسعات العرخ كبرخؼ الشطخ عغ إنعجاـ أسالضب التذضضج كالبشاء السكتسل لمسشا
( استصاعت ليذ فقط صشاعة أدكات إعجاد الصعاـ الزخكرية كإنسا Paleolithicالحجخؼ القجيع )

صشعػا أشياء هفضجة بسا فضيا األثاث. كاشتيخت هشصقة الذخؽ األكسط بالعجيج هغ اإلبتكارات في 
لحجخؼ الحجيث ىحا العيج هثل ضيػر العسارة كنحت الحجخ التي ندبت لذعػب العرخ ا

السعخكؼ بعرخ ها قبل الخدؼ. كىحا ها يػضح أف العجيج هغ هشجدات الحزارات القجيسة لع 

                                                           
 م.2121ديسمرب،  20ظهراً،  02522، إفادة ىاتفية، مجعة موسى، عمدة داجو سال ابخلرطوم، حي مايو  (52)
 م.2121ديسمرب،  2صباحاً،  14522فرج موجو محدون، وكيل عمدة شات أبو السنون، كادوقلي، زلادثة ىاتفية،   (53)

(54)
Andre Patricio (2020), "The immutability of the core construction of a chair: The 

building techniques from ancient Egypt to contemporaneity," Antiquity and its 

reception: modern expressions of the past. Helena T. Lopes et al. London: 

IntecOpen. P.29. ف 
(55)

Peter Der Manuelian (2017), "The lost throne of Queen Hetepheres from Geza: An 

archaeological experiment in visualization and fabrication," Journal of American 

Research Center in Egypt, vol. 53, p.4. ف 
( 56 )

Cyril Aldred (1970), "The foreign gifts offered to Pharaoh," The Journal of 

Egyptian Archaeology, vol. 56(1), (August 1970), p.105.                                            ف 
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تعتسج هباشخة عمى إنتاج الصعاـ كإنسا اعتسجت بذكل رئيدي عمى أنساط حياة الفبلحة 
(sedentary lifestyle ففي إستكذافات حفخية أجخيت بقخية أثخية هغ العرخ الحجخؼ .)

عى سكارا بخا في هشصقة الداحل الغخبي لسجيشة أكركشي في أسكػتمشجا فقج كجج أثاث الحجيث تج
            ( 57)ؽ.ـ.3200لغخؼ بيا دكالضب كأسخة هرشػعة هغ الحجارة تخجع لعاـ 

كتعػد هعطع أنػاع الكخاسي القجيسة السػدعة بالستحف البخيصاني كهتحف المػفخ في باريذ إلى 
دية عذخة في هرخ. كتطيخ في لػحة ججارية في عيج الفخعػف رهديذ األسخة الفخعػنية الحا

الثالث هخسػـ بيا كخسي همكي يذضخ إلى أف هشصقة كادؼ الشضل ىي هشذأ ضاىخة الشطاـ السمكي 
كتذضخ السرادر التاريخية األسكػتمشجية إلى أف أهضخا   (58)السقجس هشح األلؽية الخابعة قبل السيبلد.

( كاف قج شج الخحاؿ إلى هرخ باحثا  عغ  زكجة لو في Gaythelusضػس )هغ أثضشا يجعى جاثضم
( ابشة الفخعػف. أها السرادر Scotaزهغ خخكج بشي إسخائضل فصمب يج األهضخة الجسضمة سكػتا )

( هكاف زكج سكػتا كأها جاثضمضػس فيػ Nelالتاريخية اإليخلشجية فتزع اسع األهضخ اإلغخيقي نضل )
أف الدكجضغ فخا هغ هرخ خػفا  هغ تفذي كباء الصاعػف، فقخرا البحث عغ  ابشو. كتحكخ الخكاية

ببلد أخخػ لمعير فضيا. كلحا فقج اصصحبا هعيسا بعس الجشػد السرخيضغ كاإلغخيق الحيغ ىخبػا 
هغ الغخؽ في البحخ األحسخ، فياجخكا عبخ البحخ األبيس الستػسط إلى أسبانيا حاهمضغ هعيع 

( حضث عاشػا ثع Briggantiumالحدغ. كىشاؾ أنذأكا هسمكة بخيجانتيع ) الحجخ اإلسخائضمي لمفأؿ
هاتػا حدب بعس الخكايات. كتع تشرضب أحفادىسا ضسغ العجيج هغ أجياؿ السمػؾ بػاسصة ىحا 

ؽ.ـ. عـد سايسػف بخيظ، كىػ أحج أبشاء همػؾ أسبانيا الذباب، 580الحجخ الغاهس. كفي عاـ 
حسل هعو الحجخ الشؽيذ. كلسا كصل سػاحل إيخلشجا كجج أهة عمى إنذاء هسمكة ججيجة لشفدو ف

فطة هغ الشاس ليذ ليع أخبلؽ كال قانػف. فأشمق عمى ىؤالء الشاس اسع "االسكػتمشجيضغ" تخمضجا  
              (59)السع ججتو السرخية.

                                                           
(57)

Jerzy Smardzewski (2015), Furniture design. Cham, Heidelberg etc: Springer. 

Pp.2,4. ف 
(58)

Gaston Camille Charles Maspero (1902), Manual of Egyptian archaeology and 

guide to the study of antiquities in Egypt. Cambridge: Cambridge University Press. 

Pp.330,331.   ف 
(59)

C.F.G. Cumming (1876), From the Hebrides to the Himalayas (…). Vol. I. 

London: Samson Low, Marston, Searle and Rivington. Pp.59-60. ف 
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في  ( السشذػرScotorum Historiae" )تاريخ أسكػتمشجاكأشار السؤرخ ـيكتػر بػيا في كتابو "
 Argiveـ إلى قرة هفادىا أف جاثضمضػس اإلغخيقي نجل سضثضخ أك أرغايف نضػلذ )1537عاـ 

Neollus( كاف في رحمة إلى هرخ في زهغ خخكج الضيػد )the Exodus حضث تدكج )
"سكػتا"، كخيسة الفخعػف في عيج سضجنا هػسى عميو الدبلـ، كعقب غخؽ الجير السرخؼ في 

جتو عبخ البحخ األبيس الستػسط حتى كصل هشصقة بػرتشقاؿ حضث البحخ األحسخ فقج فخ بدك 
 Santiago deاستقخ كأسذ هسمكة بخيجانتيع، السعخكفة بدانتياجػ دؼ كػهبػستيبل )

Compostella في أسبانيا. ككانت هغ تقالضج حكسو كأحفاده هغ بعجه أنيع يشربػف السمػؾ )
تبعػا سكػتيا كلع يغخقػا في البحخ األحسخ عمى الكخسي السشحػت هغ الحجخ. كأف ىؤالء الحيغ 

كقج حسمت ىحه  (60)هغ جشج كىاجخكا بدفضشتيا الحخبية عشجها غادركا هرخ عخفػا باألسكػتمشجيضغ.
( باإلضافة إلى شارات lapis Pharaonisاألهضخة الكخسي الحجخؼ السعخكؼ بحجخ فخعػف )

ضجىا سايسػف بخيظ قج نقل ىحا الكخسي ( هعيا إلى أسبانيا. ككاف حفinsigniaالحكع كالشبالة )
الحجخؼ هغ أسبانيا إليخلشجا حضث استسخت هخاسع تشرضب السمػؾ بشفذ ىحه التقالضج كهغ ثع 

                                            (61)(.Stone of Sconeعخؼ في العرػر الػسصى بحجخ سكػف )
ـ بالجمػس عمى 1953ريخ الثاني هغ يػنضػ عاـ عمسا  أف السمكة إلضدابضث الثانية قج نربت بتا

 Stone ofىحا الكخسي الحجخؼ الحؼ عخؼ ؼيسا بعج بكخسي القجيذ إدكارد كبكخسي السرضخ )

Destiny الحؼ استػلى عميو السمظ إدكارد األكؿ همظ إنجمتخا في حخب استقبلؿ اسكػتمشجا ،)
أجخيت عميو بعس التخهيسات ( كقج Westminster Abbyكجمبو إلى قرخ كيدتسشدتخ آبي )

ـ أعضج إلى اسكػتمشجا بسػجب إتفاؽ هع 1996كفي عاـ   (62)بػاسصة هعيج ىاهمتػف كضخ.
بخيصانيا إلستعارتو في هشاسبات التشرضب. كيسثل رهد الدمصة، اإلعتداز، اليػية كالسرضخ 

جػديغ في العالع كىػ أحج الكخسضضغ السمكضضغ الحيغ ال يداالف هػ  (63)لؤلسكػتمشجيضغ كاإلنجمضد.

                                                           
(60)

J. Douglas Kenyon ed. (2016), Secret knowledge: exploring the boundaries of 

the possible. Newburyport: Atlantis Rising. P.330. ففففففففف 
( 61 )

F. William Skene (1869), The Coronation Stone. Edinburgh: Edmonson and 

Douglas. Pp.16-19. ف 
(62)

F. Warwick Rodwell (2013), The Coronation Chair and Stone of Scone. Oxford, 

UK: Oxbow Books. Pp.1-2.      ف 
(63)

John Middleton (2005), World monarchies and dynasties.vol. 1-3. London and 

New York: Routledge. P.37.        ف 
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بجانب كخسي السمظ شارلساف السػدع بكاتجرائية آخغ في ألسانيا كىػ هشحػت هغ حجخ الخخاـ. 
فقج كاف همػؾ اإلنجمضد هشح القخف الخابع عذخ السيبلدؼ يتػجػف عمى كخسي التشرضب 

(coronation chair  أهاـ السحبح األعمى لمقخابضغ. ككاف أكؿ العمساء الحيغ قجهػا كصفا )  ليحا
" ىػ كلياـ كاهجيغ رائج عمع اآلثار كأكؿ حجخ السمػؾ األسكػتمشجيضغالكخسي الحجخؼ في كتابو "

        (64)أهضغ هكتبة لقرخ كيدتسشدتخ آبي في بخيصانيا.
كفي أفخيؿيا فقج عخؼ كخسي تشرضب السمػؾ عشج شعب األشانتي في غانا. فقج كانػا يستمكػف 

أف سمبػه هشيع ثع أعادكه إلى همكيع الحؼ كانػا قج نفػه في عاـ هقعجا  هقجسا  سبق لئلنجمضد 
( أف ىحا السقعج السمكي ذؼ أصػؿ آبضخية )أسبانيا McLeodـ. كأشار هكمضػد )1935

بػصة كىػ  18كيصمق عمى السقعج اسع الَكَكْخ عشج الفػنج في الدػداف، كارتفاعو  (65)كالبختغاؿ(.
ككخ تع حفطو بػاسصة السمظ تاج الجيغ الحؼ قتمو  هرسع بأربعة أك ستة أرجل. ككجج آخخ

أنرار السيجؼ عقب سقػط سشار فأخحكه كأرسمػه إلى أـ درهاف كىشاؾ اختفى عغ األنطار كربسا 
أكدع، حدب إفادة بخكؼيدػر أبػسميع، هع أدكات السمظ كالحكع التي صادرىا األنرار ككججت 

غضخ أف البخكؼيدػر  (66)ج أف أصمو فخعػنيببضت األهانة لحطة سقػط الجكلة السيجية. كيعتق
أها في سمصشة  (67)أبػسميع شكظ أف يكػف الككخ السرخؼ ىػ أصل الككخ السمكي في الدػداف.

دارفػر فقج كاف أبشاء عخب رفاعة يرشعػف ككخ سبلشضغ الفػر. كصشع ككخ الدمصاف حدضغ هغ 
كلقبضمة  (68)ديشار هغ الخذب. العاج كقج اختفى في عيج السيجية بضشسا صشع ككخ الدمصاف عمي

البشجا في هشصقة كاؼياقشجى بببلد الفختضت بجكلة جشػب الدػداف ككخ خاص بيع. كلمذمظ بجكلة 
جشػب الدػداف أيزا  هقعج كحضج ألف األىالي لع يألفػا الجمػس عمى السقاعج، ككاف يسثل رهد 

  (69)الدمصة كيجمذ عميو الخث عشج التتػيج.

                                                           
(64)

F. Warwick Rodwell (2013), Op. cit., pp.1-2.      ف 
(65)

Malcolm McLeod (1979), "A note on an Asante royal chair of Iberian origin," 

Akan-Asante Studies (Occasional Papers (British Museum)) (No.3).P.3.        ف 
أم درمان5  .اتريخ السودان من أقدم العصور إىل قيام األحزاب السياسية للصف الثالث املتوسط(، 0432وزارة الرتبية والتعليم )(66)

 .11وزارة الرتبية والتعليم. ص.

            .21،23بريوت5 دار اجليل. ص.. وات احلكم والوالية يف السودانأد، (0442دمحم إبراىيم أبوسليم )(67)
             . 22. ص.، ادلرجع السابق(0442دمحم إبراىيم أبوسليم ) (68)

(69)
A.J. Arkell, SOAS, Box 3/File 11/(Darfur) 3.      ف 
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يخ( فيػ هػجػد هشح القجـ في الدػداف كيدتخجـ لمشػـ كالجمػس. كيرشع هغ أها العشقخيب )الدخ 
الخذب كلو أشكاؿ كأنػاع كأحجاـ هختمفة كيشدج هغ حبل جخيج الشخل أك جمج البقخ. كال يعخؼ 
أصل هشذأه، كلكغ يعتقج أف لفطة "عشقخيب" هأخػذة هغ لغة البجا. كيحكخ بخكؼيدػر أبػسميع أف 

داف يدسػنو "أْنَقِخؼ" بمغتيع. فقج كاف سمصاف الفػر يجمذ عمى عشقخيب أك الشػبة في شساؿ الدػ 
كلمدمصاف عمي ديشار عشقخيب كاف يجمذ عميو في قرخه  (70)عمى سجادة في األرض.

كعشج هباشختو ألعساؿ الجكلة السيجية فقج كاف اإلهاـ السيجؼ يجمذ عمى األرض  (71)بالفاشخ.
قخيب كيفخش عميو فخكة صبلتو. ككاف عشقخيب الخميفة بعكذ خميفتو الحؼ كاف يجمذ عمى عش

كربسا كاف ىحا اإلسع  (72)هغ الشػع الجضج كالستضغ كقج حفع في هتحف بضت الخميفة في أـ درهاف.
هتأصبل  أيزا  في لغة الجاجػ كسا سبق كأشخنا. فممجاجػ بدمصشة دارسبل في جشػب شخؽ تذاد 

ـ. كسا أف أقجـ أكساـ 1851-1813حكسو هغ عاـ سمصاف يمقب بعبج المصيف "عشقخيب" كفتخة 
الساشية عشج الجاجػ في دارفػر ىي كسع العشقخيب كال تداؿ عذائخ َسْسِبى، ِتِخِكى كجبل ُألقا تحتفع 
بو بجانب جساعات التشجػر، التػرا كالسيسا. كيعتبخ الكخسي هغ أىع أدكات التشرضب بجانب 

                          (73)أدكات السمظ كالحكع األخخػ.
 أعخاؼ وتقاليج تشريب السمهؾ:  -7

( هغ العادات القجيسة خاصة enthronement( أك )coronationإف أعخاؼ كتقالضج التشرضب )
في هرخ الفخعػنية. ففي عيج الفخعػف تحػتسذ األكؿ همظ هرخ العميا كالدفمى الحؼ اعتمى 

ار السمظ هغ بضغ األسخة السالكة ؽ.ـ. كانت هخاسع التشرضب تجشغ بإختي 1540العخش عاـ 
كهغ بضغ تساثضل الستحف  (74)يػها . 21بجانب أداء القدع بضشسا كانت هجة التشرضب تدتغخؽ 

السرخؼ في القاىخة يطيخ تسثاؿ لمفخعػف رهديذ الثاني زاحفا  كقج نقر اسسو باليضخكغميؽية عمى 
                                                           

              .10ص.، ادلرجع السابق. (0442دمحم إبراىيم أبوسليم ) (70)
(71)

BidiفAwdi and A.J. Arkell (1922), "The southern route to Kufra: from El Fasher to 

the Senussi and back with Ali Dinar's Caravan, 1915-1916," Sudan Notes and 

Records, vol.5(3), p.130.         ف 
          .    10(، ادلرجع السابق. ص.0442أبوسليم، دمحم إبراىيم ) (72)

(73)
L. Kapteijns (1985), After the millennium: Diplomatic correspondence from 

Wadai and Darfur in the Eve of Conquest, 1885-1916. Michigan: Michigan State 

University. P.14.      ف 
(74)

G.A. Reisner (1918), "Outline of the ancient history of the Sudan," Sudan Notes 

and Records, vol. 1(4), p.223.     ف 
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يع القخابضغ، حخؽ البخػر كالدحف أهاـ السدمة التحكارية إلحتفاؿ تشرضبو. كتسثل دعػة الدحخة، تقج
كربسا انتقمت بعس تمظ  (75)اآللية رع، آهػف كحػرس في هقجهة السعبج أىع شقػس التشرضب.

األعخاؼ كالتقالضج باإلضافة إلى نطع الحكع كالجكلة إلى هسمكة الجاجػ، أكؿ هسمكة نذأت في 
الجاجػ ىي أكؿ هغ أدخل نطع هشصقة غخب الشضل هغ خبلؿ اإلتراؿ الثقافي هع هرخ. فسسمكة 

الحكع، الدمصة كاإلدارة إلى ىحه الببلد. فاأللقاب اإلدارية بسا فضيا الدسبى، الذختاؼ كالجهمج ىي 
ككحلظ ألقاب السقاشعات اإلدارية هثل  (76)كضائف إدارية أدخميا الجاجػ في السشصقة ألكؿ هخة.

هسمكة الجاجػ ككرثيا عشيع التشجػر "أبػ التكشاكؼ" ىي هغ التقديسات السعسػؿ بيا هشح عيج 
بػؿ أشار إلى أف كمسة "تكشاكؼ" تعشي "ساحخ الجكلة الخسسي" في هسمكة -فالكضخا. رغع أف بالفػر

  (77)الجاجػ.
كقج ارتبصت أعخاؼ كتقالضج الشطاـ السمكي السقجس في ببلد بابل، سػريا كهرخ بأنساط هغ 

أف الشطاـ السمكي ـبط هغ الدساء بعج الؽيزاف األساشضخ كالصقػس. كتحكخ األساشضخ الدػهخية 
كيشطخ لمسمظ السقجس في السرادر التاريخية القجيسة كسسثل إللو الدساء الحؼ يجدج  (78)العطيع.

بضشسا تذضخ بعس السرادر إلى أنيا جمبت هغ  (79)في شكل تسثاؿ كحضػاف كيعتقج بأنو بصل قجيع.
كىي أعخاؼ  (80)يا كها كرائيا كجشػبا  إلى تشجانيقا.أثضػبيا ثع انتذخت في خصضغ غخبا  إلى نيجضخ 

كسا أف شقػس  (81)كججت عشج شعب الجػكػف في نيجضخيا كيعتقج بأف أصميع يخجع لمجاجػ.
كهخاسع تشرضب السمػؾ في هشصقة غخب الشضل تترل بطاىخة تقجيذ السمػؾ التي جمبت هغ 

كاستصاع عالع األنثخكبػلػجيا الثقاؼية  (82)هرخ الفخعػنية بػاسصة الجاجػ كانتقمت بعج ذلظ لمذمظ.
                                                           

(75)
Militza Matthiew (1930), "A note on the Coronation Rites in Ancient Egypt," The 

Journal of Egyptian Archaeology, vol. 1(4) (May, 1930), p.32.     ف 
(76)

Gustav Nachtigal (1971),  Op. cit., p.360; H.A. MacMichael (1912), The tribes of 

Northern and Central Kordofan. Cambridge: Cambridge University Press. P. 

 ف       .51
(77)

H.G. Balfour-Paul (1955), History and antiquities of Darfur. Khartoum: Sudan 

Antiquities Service. P.10.      ف 
(78)

S.H. Hooke (1939), "Myth and history," Folklore, vol. 50(2), p.143.     ف 
(79)

Lord Raglan (1953), "Patterns in the ritual of coronation and royal funerals," 

Folklore, vol. 62(1), (Mar., 1953), p.358.      ف  
(80)

Tor Irstam (1944), The King of Ganda. Lund: H. Ohlssons boktr. P.11.      ف 
( 81 )

C. K. Meek (1931), A Sudanese Kingdom: an ethnographical study of the 

Jukun-speaking peoples of Nigeria. New York: Negro Universities Press. P.133.          
( 82 )

A.J. Arkell (1959), "The medieval history of Darfur and its relation to other 

cultures and to the Nilotic Sudan," Sudan Notes and Records, vol. 40, p.44.      ف 
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البمجيكي آرثخ هػريذ ىػكارت تحجيج ستة كعذخيغ شقدا  هغ شقػس تشرضب السمػؾ في كتابو 
 ـ كىي عمى الشحػ اآلتي:     1927( الحؼ نذخ عاـ Kingship" )السمكي الشطاـ"
 يسػت السمظ كيبعث إليا . -
 يسارس السمظ الرػـ كالتقذف. -
 اء، السحنبضغ، الشداء كاألشفاؿ هغ السمظ بػاسصة الحخس السمكي. يبعج جسيع الغخب -
 يدػد اليجكء كاإلنقصاع عغ العسل. -
 يجخؼ السمظ هعخكة شقدية كيخخج هشترخا . -
 يتعيج السمظ بتحقضق العجالة في حكسو. -
 يدتقبل السمظ األفكار الصقدية. -
 يشغسذ الحزػر في هسارسة سمػكيات سخيفة كلكشيا هدمية. -
 سمظ رداء  همكيا  خاصا .يختجؼ ال -
 ُيخش السمظ بالساء.  -
 ُيجىغ السمظ بالساء. -
 يقجـ قخباف بذخؼ. -
 ييتف الحزػر برخب كترفضق. -
 تقجـ كليسة لمحزػر. -
 يتػج السمظ. -
 يختجؼ السمظ الححاء السمكي. -
 يتقمج السمظ شارات الحكع هثل الديف، الرػلجاف كالخاتع. -
 يجمذ السمظ عمى كخسي العخش. -
 صػات في تقمضج لمذسذ السذخقة.يتقجـ ثبلث خ -
 يدكر السمظ نصاؽ حجكده الديادية كيتمقى البيعة كالػالء هغ اإلقصاع. -
 ُيصمق عميو إسسا  ججيجا . -
 تعمغ قجاسة السمكة.   -
 تعمغ قجاسة كبار قادة السسمكة عشج الديارات كالسشاسبات. -
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 أقشعة. يختجؼ السذاركضغ في هشاسبة التتػيج أزياء اآللية كأحيانا  يختجكف  -
 يختجؼ بعس الحزػر أقشعة في صػرة حضػانات. -
 تعمغ قجاسة السمظ عجة هخات. -

كقج استقى ىػكارت تمظ الصقػس هغ أهثمة هغ عجد هغ البمجاف بسا فضيا اليشج، هرخ، ؼيجي 
كركها. كلع يجج جسيع تمظ الصقػس هجتسعة عشج شعب بعضشو كإنسا كجج ثساني عذخة هشيا في 

القجيسة، سبع عذخة في جديخة ؼيجي، ست عذخة في هرخ كخسذ عذخة شقػس شائفة اليشجكس 
( عشاصخ تشرضب السمػؾ في إتخاذ األهاكغ السقجسة Parryكقج لخز بارؼ ) (83)في ركها.

هكانا  لئلحتفاؿ، إتباع أقرى هعايضخ الدخية، الصيارة بالساء، السدح بالديت، إتخاذ اإلسع الججيج، 
سعخكة الصقدية، تفقج أحػاؿ الببلد، لبذ األزياء الخاصة، البعث، الخمق هغ ججيج، خػض ال

                   (84)كإرتجاء التاج.
كعشج الذعػب األفخيؿية فإف السمظ عادة ها يجمذ أثشاء هسارسة شقػس كهخاسع التتػيج عمى فخاء 

ا تعتسج ففي أثضػبي (85)جمج األسج أك الشسخ كيشجر أف نجج شعبا  يتػج همكو بالجمػس عمى كخسي.
أعخاؼ التشرضب عمى السخاسع الكشدية السديحية كبعس الصقػس السمكية اإلنجمضدية. كقج نرب 

ـ كهشح لقب 1930همظ همػؾ أثضػبيا اإلهبخاشػر ىايمي سيبلسي )يعشي سمصة الثالػث( في عاـ 
"نقػسا نقاست" في المغة الجعضدية كتعشي "اإلهبخاشػر." كتبجأ هخاسع التشرضب هغ تسثاؿ 

إلهبخاشػر هشميظ الثاني كىػ يستصي فخسو أهاـ كشيدة التشرضب السذضجة في أعمى قسة في هجيشة ا
كهغ شقػس كتقالضج تتػيج همظ الفػنج في سشار أنو كاف  (86)أديذ أبابا بجػار القرخ السمكي.

ككاف همظ الفػنج، السانجضل  (87)يشتخب هغ بضغ هتخشحضغ كتقاـ لمسمظ الفائد شقػس كعػائج.
ر الػالة يتػجػف عمى الككخ الحؼ كاف هحفػضا  في كيف بسشصقة قػلي بجشػب ديار الفػنج. ككبا

كقج استخجـ آلخخ هخة في إحتفاؿ تشرضب تع بالقخب هغ قػلي في هصمع عيج الحكع اإلنجمضدؼ 

                                                           
(83)

A.M. Hocart (1927), Kingship. Oxford: Clarendon Press. Pp.31-32.    
(84)

Donald Parry ed. (1994). Temples of the ancient world: ritual and symbolism. 

Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company. Pp.238-259.    
(85)

Tor Irstam (1944), Op. cit., p.11.      ف 
(86)

Estelle Sohier (2013), "The coronation of Hayla Sellase in Addis Ababa: staging of 

a city, reinvention of a ceremony.ف"In: Annales d'Ethiopie, vol.28, pp.400-401.      ف 
اتريخ وحضارات السودان الشرقي واألوسط من القرن السابع إىل القرن التاسع عشر ، (0422ر بصيلي عبد اجلليل )الشاط(87)

                .012القاىرة5 اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. ص.. امليالدي
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السرخؼ. ككانت هخاسع تتػيج همظ فازكغمي الججيج تذسل إرتجاء السمظ هبلبذ ججيجة، يحسل 
كيزعو تحت شجخة كبضخة، يتجو السمظ الججيج كيجمذ عمى الككخ، يقف أعياف  الجشجؼ الككخ

ككاف ناس العادة ىع السجتسع أثشاء جمػسو عمى الككخ هتجيا  إلى القبمة كيسخ أهاهو السيشئػف. 
كفي دارفػر فقج  (88)الحيغ يجخكف عسمية التتػيج كيحتفطػف بالككخ السمكي بعج إنتياء هخاسسو.

تتػيج سمصاف الفػر. فعشج الزخب عمى الشحاس السمكي يتجو الدمصاف إلى ديػانو استخجـ الككخ ل
كيجمذ لتمقي التياني كالبيعة هغ رجاؿ هسمكتو لمسخة األكلى كاألخضخة كذلظ ألف الدمصاف ال 

األرض. كبعج إجخاء  فييجمذ عميو إال في هشاسبة التتػيج كؼيسا عجاىا يجمذ عمى سجادة 
الككخ إلى هخدف الحفع بجانب أدكات السمظ األخخػ كال يغادره إال لمسػاكب هخاسع التشرضب يشقل 

    (89)الدمصانية.
كهغ األعخاؼ الػثشية التي كانت هتبعة في هخاسع تشرضب همػؾ الجاجػ في جبل كارا بجار 
سسيات شخؽ هجيشة الفاشخ في دارفػر الحالية أف السمظ كاف يقزي سبعة أياها  عمى جبل ثخيا 

تخمضجا  لحكخػ أججادىع حخ أعجاد كبضخة هغ الجساؿ كتحبح الساشية كاألغشاـ كتقجـ كقخابضغ حضث تش
األكائل. ككانت تمظ التقالضج هتبعة عشج تشرضب الدمصاف عشج الدغاكة كػبى في شساؿ غخب 
دارفػر بحضث ُيجيد الجسل بعج إختيار الدمصاف الججيج كيقتاد إلى تمة هختفعة كيشحخ كيخػض 

بقجهيو في دهو، ثع يدتمقي عمى سخيخ )عشقخيب( كُيرب عميو الساء ثع يختجؼ هبلبذ  الدمصاف
كعشج تشرضب  (90).ججيجة كيتمقى فخكض البيعة كالػالء هغ كفػد عذائخ السضخاء كرجاؿ تػرؼ 

سبلشضغ التاها الحيغ يخجعػف بأصػليع هع الدغاكة كػبى لمجاجػ تقاـ ليع شقػسا  تؤدػ بالقخب 
"ِنِضِخػ" القجيسة كىي أكؿ عاصسة لدمصشة التاها في تذاد الحالية قبل "ِجِخؼ"  هغ آثار هجيشة

أها هخاسع تشرضب سبلشضغ الجاجػ في هشصقة لقاكة في غخب كخدفاف فيي حاضخة  (91)ك"قخيزة."
في سمصشات  عمى األسخة السالكةكيصمق  .بضج أنيا تكاد تشجثخ هغ ذاكخة الجاجػ في جشػب دارفػر

                                                           
(88)

 A.W.M. Disney (1945), "Coronation of Fung king of Fazoghli," Sudan Notes and 

Records, vol. 26(1), pp.37-42; See:ف    

 .31-32القاىرة5 دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص.  .العروبة واإلسالم يف دارفور يف العصور الوسطى، (0440رجب دمحم عبد احلليم )
            .21ص. ، ادلرجع األسبق،(0442دمحم إبراىيم أبوسليم )(89)

(90)
A.J. Arkell (1952), “History of Darfur, A.D. 1200-1700. Part I-II.” Sudan Notes 

and Records, No. 22(1-2), part III to IV No.33(1-2), p.235; See:ف  

 .   31-32، ص. ادلرجع األسبق(، 0440رجب دمحم عبد احلليم )
 .43هنر ادلعرفة للنشر والتوزيع. ص.اخلرطوم5 دار . قيام دولة التاما يف السودان األوسط، (2101نصر الدين دمحم صاحل أبكر )(91)
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اسع "لضػقى" كال يشحرخ تػلي السمظ عشجىع هغ األب إلى ب كخدفاف )في لقاكة( الجاجػ في غخ 
اإلبغ فقج يستج إلى األخ أك أحج السقخبضغ. كنطخيا  فإف الجشجؼ أك "المضتيقى" ىػ الحؼ يشتخب 

   (92)الستخشحضغ هغ األهخاء لتػلي السمظ حدب هعايضخ الكفاءة كالججارة.
باإلجساع يتع اإلعجاد لحفل التشرضب بسقخ اإلجتساعات بسجمذ عمسا  أَنو بعج إنتخاب الدمصاف 

، كقج يػجج في كل قخية لضتيقى كلو هجمذ خاص بو. كيجتسع (93)أحج "المضتيقى" أؼ الجشجؼ
الذضػخ بحزػر أشقاء كاعساـ الدمصاف الججيج كيرمػف تيسشا  بعيج هبارؾ كهددىخ. يتقجـ المضتيقى 

ئو اآلخخيغ كالحيغ يمفػف رأسو بعساهة كيزعػف حػؿ هعرسو ليسدظ الدمصاف بضجه كيقجهو لخفقا
كىػ عبارة  (94)سػارا  هغ حبل )دهمج( كذعار رسسي لمسمظ كال يتع ندعو بأؼ حاؿ هغ األحػاؿ.

كتؤكؿ  (95)عغ شقذ همكي كجج عشج الكػنا كالػرك كىسا هغ ؾبائل شعب الجػكػف في نيجضخيا.
كة إلى الدمصاف الججيج كيصمق عمى عسمية التتػيج همكية شبػؿ الحخب )الشحاس( لجػ داجػ لقا

      (96)ىحه "ِبِيِكى ِهضِخػ ُبْػِقى."
هيضبة عشج  كأشار بخاكف إلى أف هغ عادات العطسة عشج الجاجػ في دارفػر أنيع كانػا يذعمػف نارا  

كتعتبخ الشار عشج العخب رهدا   (97)تشرضب أؼ همظ ججيج كتطل تمظ الشار هتقجة حتى هساتو.
ؽ.ـ.( قج  64-121/0ككاف الدمػقضضغ )أسخة إغخيؿية حكست أنصاكيا،  (98)لمديادة كالحكع.

كتحىب السرادر إلى  (99)اجتاحػا ببلد فارس كاستػلػا عمى إكمضل السمظ، خاتسو كالشار السقجسة.

                                                           
(92) 

S. Hillelson (1925), “Notes on the Dago with Special Reference to the Dago 

Settlement in Western Kordofan.” Sudan Notes and Records, vol. viii, pp.60-78.  
طة مركزة يف يد ادلك وىو ميارس سلطاتو وصالحياتو وينفذ اوامره يالحظ أن من أركان نظام احلكم يف سلطنة العباسية تقلي أن السل(93)

بواسطة وكيلني لو مها "السوكراوي" و"اجلندي"، وأىم شخصية ىو منصب "اجلندي" فقد كان يستطيع مقابلة ادلك والدخول عليو يف أية 
. قبائل السودان منوذج التمازج والتعايش، (0442وقت شاء وكان مسؤوالً من مهمة حراسة ادلك وسالمتو؛ أنظر5 )أمحد عبد هللا آدم )

                  (.32اخلرطوم5 شركة مطابع العملة احملدودة. ص.
 .أمدرمان5 ادلؤسسة العامة للطباعة والنشر واإلعالن .، القبائل السودانية والتمازج القومي(0442دمحم أمحد صديق البادي )(94)

     .013ص.
(95) 

C.K. Meek (1931), Op. cit., p.133.            
 .013ص.ادلرجع األسبق، (، 0442البادي، دمحم أمحد صديق )(96)

(97) 
W.G. Browne (1799), Travels in Africa, Egypt, and from the year 1792 to 1798. 

London: T. Cadell and W. Davies. P.306. 
(98) 

R. Palmer (1936), The Bornu Sahara and Sudan. London: John Murray. P.212. 
(99) 

Helmut Koester (1995), history, culture and religion of the Hellenistic Age. New 

York and Berlin: Walter de Gruter. P.34; Oliver D. Hoover (2007), "A revised 
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أف عادة إيقاد الشار السقجسة عشج تشرضب همػؾ الجاجػ ارتبصت بسعتقج "عبادة الذسذ" لئللو رع 
فعشج تشرضب همظ الفػنج فقج كاف يذارؾ بشفدو في  (100)سسو يعشي "سضج الحكع" أك "إلو الحكع."كا

إحتفاؿ سشػؼ لعادة إشعاؿ الشار كىحه العادة قادهة هغ غخب الشضل كانت خاصة بتشرضب همظ 
 األهضخفقج كانت آخخ هخاسع أجخيت لتشرضب كهع إختبلؼ عشرخؼ الدهاف كالسكاف  (101)الجاجػ.
يع آدـ سميسافجعفخ إب سمصانا  لعسػـ الجاجػ في الدػداف قج أؾيست بقاعة الرجاقة يـػ  (102)خـا

 ـ بالخخشػـ. كفضيا أجخيت السخاسع عمى الشحػ اآلتي:     2020فبخايخ  15
      يختجؼ الدمصاف زيا  خاصا  كيكحل باإلثسج. -
 حخاسة الدمصاف في غخفة خاصة. -
  رجاؿ كأعياف الدمصشة.   يجخل صالة التشرضب الكبخػ برحبة كبار  -
 يدتقبمو الحاضخيغ هغ سبلشضغ كنطار الؿبائل. -
 يتأىب الجسيع بسا فضيع الحخس الذخري كالجسيػر لبجء السخاسع. -
 يزخب الشحاس ثبلث هخات. -
 تجمذ كالجة الدمصاف بيسضشو. -
        تجمذ الحكاهة "أـ كخدكسة" بيداره كتعجد هآثخه. -
 بإجخاء عسميات التشرضب. يقػـ الَدْسِبى )كبضخ الجهالج( -
 يزع الدسبى شارات كأكسسة الشبالة )الجهمج، الديف( كيمف عساهة الدمصاف. -
 يخفع الدسبى يجه لمجػقة السػسيؿية السمكية لتجشضغ إنتياء عسمية التشرضب.  -
 تخش أـ الدمصاف عميو بالساء كالعصخ كتعع زغاريج الشداء.               -
 تمقي بيعة الػالء كالصاعة.                    يقجـ الدمصاف خصاب العيج ك  -

                                                                                                                                                                      

chronology for the late Srleucides at Antioch (121/0-64 BC)," Historia: Zeitschrift fur 

Alte Geschichte, Bd.56, H.3, p.280.                            ف 
(100) 

C.K. Meek (1931), Op. cit., p.xxvii; A.M. Hocart (1927). Op. cit., p.31. 
(101)

A.J. Arkell (1932), Op. cit., p.201; Jay Spaulding (1973). "The Government of 

Sinnar." The International Journal of African Historical Studies, vol. 6(1), p.28.      
السلطان آدم سليمان مؤسس مدينة نياال كان قد خلف والده السلطان مخيس ُكِنِيِِن سلطااًن على سلطنة الداجو يف دارفور عام (102)

        م.0412
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كقج كججت عادة إحزار أـ السمظ عشج التشرضب ضسغ هخاسع تشرضب السمظ تيخاقا أهاـ اإللو 
آهػف في نبتا. كيقترخ دكر األـ في لعب دكر الكاىشة التي تخاشب آهػف شالبة هشو هشح السمظ 

شج الجاجػ بمقاكة السحكػرة أعبله كججت ضسغ كيبلحع أف هعايضخ إنتخاب الدمصاف ع (103)إلبشيا.
شقػس كهخاسع تشرضب همػؾ الضيػد حضث أف السمظ يجب أف يتع إختياره بػاسصة اإلنتخاب كعغ 

ففي عسمية تشرضب همظ الضيػد يقػـ كبضخ رجاؿ الجكلة باإلشخاؼ عمى شخيق العخافة أك الشبػءة. 
تخشح كيجخؼ البحث عشو، إيجاده كإحزاره بحضث يختب  السمظ الس إجخاءات اإلنتخاب كالتشرضب

كلسا كاف كخسي تشرضب همػؾ الجاجػ يقع بدفح جبل سمبقتا فالجدء  (104)لسػقع هخاسع التشرضب.
         التالي يتشاكؿ نبحة عغ آثار هسمكة الجاجػ.    

   الجاجه: آثار مسمكة-1
ءكا هشيا. فقج ذكخ بعس اختمفت الخكايات التاريخية حػؿ أصػؿ شعب الجاجػ كالسشاشق التي جا

كيعتقج آخخكف أف أصػليع تخجع لمبخبخ  (105).السؤرخػف أنيع هغ سكاف هشصقة جبل هخة األصمضضغ
بضشسا يخػ آخخكف أنيع هياجخكف هغ كادؼ الشضل هغ هشصقة تقع بزػاحي  (106).كإلى األنجلدضضغ

لحؿبة ها قبل  ( أف أصل الجاجػ يخجعRichard Lobbanكقج أكرد ريتذارد لػباف ) (107).ششجؼ
( الحؼ زار أفخيؿيا في Henri Barthكأكج األلساني ىشخؼ بارت )( 108)األسخ الفخعػنية السرخية.

ـ( أف الجاجػ كانػا حتى أكاخخ القخف العاشخ اليجخؼ السػافق 1855-1849الفتخة هغ عاـ )

                                                           
( 103 )

L. Torok (1994), "The origin of the Napatan State: Questions, Problems and 

Conclusions," in: Studien zum antiken Sudan. Meroitica 15, p.240.    
( 104 )

Raphael Patai (1947), "Hebrew installations rites," Office-print from Hebrew 

Union College Annual, vol. 47, pp.1-83.        ف 
(105)

H.A. MacMichael (1915), Notes on the tribes of Darfur. Khartoum: National 

Records Office.File No. Civsec. 112/3/9. P.61.        ف 
(106)

W. G. Browne (1799). Travels in Africa, Egypt and Syria from the years 1792 to 

1798. 2
nd

 enl. ed. London: T. Cadell and W. Davies. P. 280.      
(107)

R.T. Paterson (ed.) (1948(. "Darfur Province." In: J.D. Tothill (ed.), Agriculture in 

the Sudan: Being a Handbook of Agriculture as practiced in the Anglo-Egyptian 

Sudan. London: Oxford University Press. P. 854; E. H. Macintosh (1931). “A note on 

the Dago tribe,” Sudan Notes and Records, vol.14(2), p.171.  
(108)

Richard Lobban (2003). Historical Dictionary of Ancient and Medieval Nubia. 

Lanham: Rowman and Littlefield. P.126.   
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ػ أنطخ )لمسديج هغ ركايات أصػؿ الجاج (109)".قػـ فخعػف " أؼ "فخعػف  ناسـ ُيعخفػف بػ"5941
" في هجمة الجراسات ركايات عغ أصػؿ األسخة السالكة عشج الجاجػ في دارفػرهقالشا تحت عشػاف "

جبل السالحة، هشاشق الجاجػ قجيسا  ـ(. كقج استػشغ 2011، اكتػبخ 17الدػدانية، السجمج رقع 
تقالي جبل أنػار، جبل عمي، جبل تيقا، جبل تقابػ، جباؿ سسيات، جبل كانا، جبل هدكػ، جبل 

جباؿ الجاجػ ػجج كت( 110).كتخكػا فضيا العجيج هغ اآلثار كهقالي كجبل هخة في شساؿ ككسط دارفػر
 25كتقع بضغ خصي شػؿ  (111)الحالية جية الذساؿ الذخقي كالجشػب الذخقي هغ هجيشة نياال.

هتخا . كىي تذكل سمدمة الجباؿ  800كال يتجاكز ارتفاعيا  12.20ك 12كعخض  25.15ك
كتستج هغ الجشػب إلى الذساؿ كتتكػف هغ  (112)الذخؾية هغ سمدمة جبل هخة البخكانية. الجشػبية

 Basement( هغ الجخانضت كتعخؼ بسجسع الصبقة الدفمى )Archaean rocksصخػر قجيسة )

Complex.(113)( في أدبيات الجضػلػجيا الدػدانية                                                             
هػاقع آثار هسمكة الجاجػ تمظ القبػر السمكية السػجػدة عمى قسة جبل هخة في الشاحية أىع كهغ 

كيعتقج هكجخيجػر  (114)الجشػبية الغخبية هغ الفػىة البخكانية السكػنة لبحضختي ضخيبة.
(McGregor أف هػقع بحضختي ضخيبة يعتبخ هكانا  هشاسبا  إلضفاء قجاسة عمى هقابخ السمػؾ )

كقج أكرد ناختيقاؿ أف قرخ السمظ كدبخ، أقجـ همػؾ الجاجػ، يػجج في جبل هخة  (115)ضغ.السقجس
عمى سفح جبل دكبا )جبل الجبة( حضث عاش كدفغ ىشاؾ. كيقع ىحا الجبل جية الذساؿ الذخقي 

                                                           
(109)

H. Barth trans. by Paul Ithier (1858). Travels and Discoveries in North and 

Central Africa: Being a Journal of an Expedition in the Years 1849-1855. Volume 

III. London: Longman, Brown, Green, Longmans, & Brothers. Pp. 116, 426. 
ف. أنظر أيضا205ًص.. . اخلرطوم5 ]مطبعة جامعة اخلرطوم[مالمح من اتريخ وتراث امليدوب(، 2101علي يوسف آدم إبراىيم )(110)

(A.J. Arkell (1937),"Rock pictures in Northern Darfur," Sudan Notes and Records, 

vol. 20(2), p. 39; Bidi Awdi and A.J. Arkell (1922), Op. cit., p.133. . 
(111)

A.J. Arkell (1951), "The history of Darfur 1200-1700 A.D.," Sudan Notes and 

Record, vol. 32(1), (June., 1951), p.39; E.H. Macintoch (1931), "A note on the Dago 

tribe," Sudan Notes and Record, vol. 14(2), p.171.         ف      ف 
( 112 )

Herrmann Jungraithmayr (1961), "Rock paintings in the Sudan," Current 

Anthropology, vol. 2(4), (Oct., 1961), p.388.        ف 
( 113 )

J.H.G. Lebon and V.C. Robertson (1961), "The Jebel Marra, Darfur, and its 

Region," The Geographical Journal, vol. 2(4), (Mr. 1961), pp.30-31.        ف 
(114)

A.J. Arkell, SOAS, Box 3/File 11/(Darfur) 3.      ف 
(115)

Andrew McGregor (2000), "The stone monuments and antiquities of the Jebel 

Marra region, Darfur, Sudan." PhD dissertation, Department of Near and Middle 

Eastern Civilizations, University of Toronto. P.57.        ف 
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الحجخ. كقج دفغ ك أقجاـ كىي هبشية هغ الصضغ  6 كارتفاعياقجها   35حضث تػجج هقبختو كقصخىا 
كلمدمصاف عسخ كاسيفػركؾ عجد هغ  (116)كضع الجمػس بخفقة جسيع أسمحتو. ىحا السمظ في

القرػر بجبل الحمضمة في سمدمة جباؿ سسيات شخؽ الفاشخ ككحلظ في الجدء الجشػبي الذخقي 
أهياؿ هغ كجنضخ بجشػب شخؽ جبل هخة  3هغ جبل هخة. كلو قرخ آخخ بجبل نارػ عمى بعج 

كالتػرا ىع في األصل فخع )ىػ نسط البشاء بالحجخ،  التػراحضث تػجج آثار هجيشة بشضت عمى شخاز 
كيذضخ  (117)(.Garamanatesهانصضضغ )اهغ التضجا الذسالضضغ الحيغ يشحجركف هغ المضبضضغ القخ 

     (118)السؤرخػف إلى أف التػرا ىع أسبلؼ شعػب الجاجػ، التشجػر كالكضخا.
—1958كسط الدػداف في الفتخة بضغ عاـ  ؼبالخغع هغ أف بعثتو العمسية التي قخر الؿياـ بيا في

جخيغ لؤلبحاث األنثخكبػلػجية كانت قج كخست بذكل -ـ السسػلة هغ قبل هؤسدة فضشخ1959
رئيدي لجراسة لغات دارفػر ككداؼ كخاصة ليجات هجسػعة لغة الجاجػ فقج انتيد البخكؼيدػر 

اجػ لتػثضق الخسػهات كالشقػش األلساني ىضخهاف يػنقخايتسايخ الفخصة لمبحث في عجد هغ جباؿ الج
هػقعا  جبميا  بيا هئات الخسػهات كالتراكيخ السمػنة  14الرخخية القجيسة. فقج اكتذف عجد 

بالمػنضغ األسػد كاألحسخ. كهغ الجباؿ التي كجج بيا الخسػهات السمػنة تذسل جبل َتَقع، جبل 
بل ُلػْنَيا، جبل ُسػُدْكُقػ، جبل َقْشِجى ُهػْرُتيِقى، َتْقبَل، جبل ُبػْرُبػِرػ، جبل َأِديمُػنق، جبل ُأُهْػِرػ، ج

 (119)جبل ِكْيُكػْنج، جبل َسْمَبَقَتا، جبل ِفضْشِجيِقضُمػ، جبل آْرَكاَنجَكا، جبل َبْيُمُػؿ كجبل ُكػُجػْنُقخ.
تحتاج لسديج هغ الجراسات ( أف حؿبة ها قبل التاريخ في دارفػر Lampenكيحكخ الهبضغ )

. كقج أشار إلى هعالع فتخة ها قبل التاريخ الستسثمة في السقابخ في السدتقبل ارعمساء اآلث بػاسصة

                                                           
(116)

Gustav Nachtigal (1971), Sahara and Sudan: Volume Four Wadai and Darfur. 

Vol. iv. Trans. From German by Allan George Barnard Fisher, Humphrey John 

Fisher, with introduction by Rex Ŝaean O'Fahey). London: C. Hurst & Company. 

Pp.50-51.      ف 
(117) 

H.R. Palmer (1922). “A Bornu Mahram and the pre-Tunjur rulers of Wadai.” 

Sudan Notes and Records, vol.5(4), pp.197-199; A.J. Arkell, SOAS, Box 

3/File 11/(Darfur) 3.    
(118) 

Wickens E. (1970).  "A brief note on the early history of Jebel Marra and the 

recently discovered Tora City of Kebeleh." Sudan Notes and Records, vol. 

51, pp.147-151. 

., pp.147,151; A.J. Arkell  (1955). A History of the Sudan from the 

Earliest Times to 1821. (2
nd

 rev. ed.) London: University of London 

Athlone Press. P.8.
 

(119) 
Herrmann Jungraithmayr (1961). Op. cit., p.388.      ف 
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السػجػدة حػؿ جبل هضجكب، الخسػهات السػجػدة عمى الرخػر كالكيػؼ بجباؿ تقابػ كجباؿ 
      (120)الجاجػ كآثار السدتػششات القجيسة بيزبة تيقا.

في جبل هخة قبل أف يشتقل الحكع ككاف أساس حكع همػؾ هسمكة الجاجػ في األصل قج ارتكد 
كال تداؿ تدكغ جبل هخة قبضمة هضخنقا الحيغ عدا  (121).ثع إلى الكضخا ؼيسا بعج هشيع إلى التشجػر

آركل تدسضتيع ىحه لمسياـر )األهضخات( كججىع يجعى هضخؼ كهغ الجية الجشػبية لجبل هخة تػجج 
ميع داجػ، فيع يػججكف أيزا  بجية كالسضخؼ، رغع أف أص (122)آثار قرخ السمظ كدبخ بجبل كيسا.

كهغ أىع  (123)الجشػب الذخقي بجبل نارؼ ككجنضخ كىع قج انجهجػا في الفػر ُأهػنقا حاليا.
كيقدع عمساء  (124)الدبلشضغ الحيغ سكشػا هشصقة هضخؼ في جبل هخة ىػ الدمصاف أحسج الجاج.

ة جية الجشػب الذخقي كتشدب اآلثار هشصقة جبل هخة إلى ثبلثة أقداـ تذسل آثار السباني السػجػد
لمجاجػ، كاآلثار الػاقعة جية الذساؿ الغخبي كتشدب لمتشجػر بضشسا تشدب قرػر التػرا بجباؿ شخة 

كتقع أقجـ عاصسة لسسمكة الجاجػ في جبل نػرنيا بذساؿ غخب بحضختا ضخيبة بجبل  (125)لمكضخا.
                                                          (126)هخة.

   :جبل سمبقتا  -1
هغ هخكب هدجي: "َسِمى" كتعشي  ويتكػف اسسىػ أحج جباؿ الجاجػ التدعة كالتدعضغ في دارفػر ك 

 (127)سيف   ك"َبِكِى" في لغة الجاجػ تعشي: ضع الديف أرضا ، "إنتياء الحخب" كتعشي "الدبلـ."

                                                           
(120) 

G.D. Lampen (1950), "History of Darfur," Sudan Notes and Records, vol. 31(2), 

p.182.      ف 
(121) 

Gustav Nachtigal (1971),  Op. cit., p.360.                   
(122)

A.J. Arkellف (1951), “The Medieval History of Darfur 1200-1700 A.D.: Part II, 

Chapter V: The Tungur.” Sudan Notes and Records, vol. XXXII, pp.61,63.      ف 
(123)

H.A. MacMichael, (1922), History of the Arabs in the Sudan and some Account 

of the people who preceded them and of the tribes inhabiting Darfur, vol. I. 

Cambridge: Cambridge University Press. Pp.98-99.ففففف 
(124)

E.H. Macintoch (1931), “A Note on the Dago Tribe.” Sudan Notes and Records, 

vol. Xiv, p.171.      ف 
(125)

G.E. Wickens (1970), "A brief note on the early history of Jebel Marra and the 

recently discovered Tora city of Kebeleh," Sudan Notes and Records, vol. 51, p.147. ف 
(126)

H.F.C. Hobbs (1918), "Notes on Jebel Marra, Darfur," The Geographical Journal, 

vol. 52(6), (Dec., 1918), p.358.      
الدكتور عبد النيب عبد هللا مجعة عرمان، عضو رللس تشريعي والية جنوب دارفور األسبق وادلدير التنفيذي األسبق دلفوضية إعادة  (127)

نتقالية السابقة، مدير إدارة ادلوارد البشرية ابدلركز القومي للتدريب بوزارة الرتبية والتوجيو بوالية جنوب التأىيل وإعادة التوطني ابلسلطة اال
                      صباحاً، نياال. 01522-01511م الساعة 2121ديسمرب  01عاماً، السكن حي ادلطار، نياال، بتاريخ  23دارفور، العمر 
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آثار العجيج هغ الخسػهات كضمػهتخا  كيػجج بو  16كيقع ىحا الجبل شخؽ هجيشة نياال عمى هدافة 
سشة قبل  3000لبعس الحضػانات كالسعارؾ كأنذصة الرضج التي يخجع تاريخيا إلى ها قبل 

السيبلد. كيػجج بقستو )ُتْػْلَقِشى َكاْلِقى( أؼ "راكػبة هللا" بمغة الجاجػ كىي هعبج كانت تسارس ؼيو 
البخكل السػجػد بجػار نبتا بػادؼ  السعتقجات القجيسة كقج أضفت إليو لقب الجبل السقجس هثل جبل

الشضل. كسا كجج بو نفق يستج إلى جبل آخخ )يقاؿ لو جج التخاب( كاف يدتخجـ في فتخة الحخكبات 
كعمى ججراف الخاكػبة نقر لرػرة همظ يختجؼ تاجا كيحسل بضجه ( 128)لحساية األشفاؿ كالسدشضغ .

خ األبحاث اآلثارية إلى أف الخسػهات صػلجانا كبجػاره هعارؾ حخبية كحسبلت صضج الفضمة. كتذض
الرخخية السمػنة السػجػدة في كادؼ ىػار، جباؿ تقابػ كغضخىا في دارفػر تعػد لحؿبة العرخ 

   (                129)سشة. 11,500( كعسخىا  نحػ Neolithicالحجخؼ الحجيث )

 كخسي التشريب:  -92
صخخة  ىػ هشحػت هغك غ جبل سمبقتا. في الشاحية الجشػبية الذخؾية هكخسي تشرضب السمػؾ يقع 

( كقج تعخض الجدء األهاهي هشو لئلنذصار. كيبمو sandstoneالحجخؼ الخهمي ) ضخسة هغ
بػصة(، كالقصخ  39.37( بػصة، العخض )29.52( بػصة، إرتفاع الطيخ )57.08إرتفاعو )

" كىي ( بػصة. كقج ُنِحت الكخسي تحت الجبل جية الجشػب الذخقي هغ "راكػبة هللا13.77)
الحجع. ككانت هػقعا  هقجسا  هختبصا  بصقػس  ىائمةكيف في أعمى الجبل هخكبة هغ صخػر 

هغ الجحخ  هشحػتكىػ ( altar) السحبحجج يػ كضمػهتخا   15كعمى بعج  (130)تشرضب السمػؾ.
أعمى جبل أـ كخدكس السجاكر لو )أنطخ صػرة كخارشة كخككية لمسػقع كالجبل(. كالجدء التالي 

                                                              فخضية اإلنتذار الثقافي كعبلقتيا بيحا الكخسي.        يتشاكؿ
 فخضية اإلنتذار الثقافي: -99

( James Frazerسبق ضيػر فخضية اإلنتذار الثقافي فخضية التصػر الثقافي لجيسذ فخيدر )
فات البجائية حػؿ العالع. كغايتيا البحث في قجرة التي استقرى فضيا أنساط هتشػعة هغ الثقا

                                                           
 .  3، 2، نياال، ص.دليل والية جنوب دارفور السياحيم(، 2113اإلدارة العامة للسياحة ) -السياحةوزارة الشباب والرايضة و  ((128

(129)
H.G. Balfour-Paul (1955), Op. cit., p.3.    ف 

 الدكتور عبد النيب عبد هللا مجعة عرمان، ادلصدر السابق.                        (130)
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الجساعات البذخية عمى التصػر الثقافي بجء  هغ الدحخ ثع الجيغ كإنتياء  بالعمع.
كىي بالتالي  (131)

كقج تبشى هشطخك هفيػـ التصػر الثقافي ألدكات  (132)تخجع ضاىخة اإلنتاج الثقافي إلى عقل الفخد.
( في القخف التاسع عذخ السيبلدؼ. psychic unityالبذخية )السمظ كالحكع فخضية كحجة الشفذ 

كىي فخضية صاغيا عالع الجغخاؼيا كاإلثشػغخاؼيا األلساني أدكلف باستياف. كشبقا  ليحه الفخضية 
فإف جسيع الذعػب، البجائي هشيا كالستحزخ عمى الدػاء، لجييع نفذ القجرة عمى إنفاذ هعايضخ 

(. كتختبط ىحه الفخضية كحلظ بفخضية اإلختخاع الثقافي cultural changeالتغضخ الثقافي )
( كىػ تعبضخ عغ اإليساف بأف جسيع الذعػب ىي في independent inventionالسدتقل )

( cultural diffusionاألصل هبجعة ثقاؼيا . كأعقب الفخضضتضغ ضيػر فخضية اإلنتذار الثقافي )
كاحج فقط كيسكغ أف تكتدبيا الذعػب األخخػ هغ  التي تقػؿ بأف السختخعات الثقاؼية تشذأ هخة
( أك بػاسصة اليجخات cultural borrowingخبلؿ عسمية اإلستبلؼ الثقافي )

(immigration.)(133) ( كعزجىا آرهدتخكنجArmstrong بفكخة إختخاع السحخاث بػاسصة )
جاء ( كهغ ثع إنتذخت إستخجاهاتو في جسيع أر Triptolemosاإلغخيقي تخيبتػليسػس )

كأف الجيانة الفخعػنية الػثشية انتذخت بػاسصة البصالدة كعست اإلهبخاشػرية الخكهانية  (134)العالع.
كقج انتذخت تعاليع اإلنجضل الضيػدؼ أيزا  هغ هكتبة اإلسكشجرية في هرخ بعج  (135)في أكركبا.

ة ( ندخAristeas( كأرستياس )Demetrius( ديستخيذ )Aristobulusأف تخجع أرستػبػلذ )
ؽ.ـ. عقب كفاة  246( إلى المغة اإلغخيؿية في عاـ Pentateuchهغ أسفار هػسى الخسدة )

                                                  (136)بصميسػس الثاني.

                                                           
( 131 )

James Frazer (1890), The Golden Boughف :A study in magic and religion. 

Oxford: Oxford University Press. P.125.       ف 
(132)

F. C. Bartlett (1923), Psychology and primitive culture. North York: MacMillan 

Press. P.11.          ف 
(133)

P.A. Erickson and L.D. Murphy (2008), A history of anthropological theory. 

North York: Broadview Press. Pp.44,47.       ف 
(134)

E.A. Armstrong (1943), "The ritual of the plough," Folklore, vol. 54(1), p.251.       ف 
(135)

Rebeca Stefoff (2008), monarchy. New York: Marshall Cavendash Benchmark. 

P.37.        ف 
(136)

Nina L. Collins (2000), The Library in Alexandria and the Bible in Greek. 

Leiden, Boston and Koln: BRILL. P.8.        ف 
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كقج تدضجت نطخية اإلنتذار الثقافي الداحة العمسية كبجيل لشطخية التصػر الثقافي في ألسانيا ثع 
(. كىي Schmidt( كشسضت )Graebner(، جخابشخ )Ratzelهغ راتدؿ ) إنجمتخا بػاسصة كل

تشطخ إلى الثقافة بكػنيا نتيجة عسمية إتراؿ بضغ جساعات ثقاؼية هتبايشة. كفضيا تحسل جساعة 
صغضخة هغ السياجخيغ عشاصخ ثقافتيا إلى جساعة أخخػ فتشتذخ عبخ ركابط الدكاج، القخابة، 

ى فكخة السخاكد الثقاؼية السديصخة. كالعشرخ الجػىخؼ ليحه كىي تدتشج أيزا  إل (137)كالحكع.
الشطخية ىػ التججيج الحؼ يتع نذخه عبخ قشػات هعضشة، هع هخكر الػقت بضغ أفخاد السجتسع. 
كاإلنتذار ىػ العسمية التي يتع بػاسصتيا بث عشاصخ ثقافة ها أك إختخاع ججيج أك نطاـ حكع هغ 

ة بو، فضشتذخ تجريجيا  في جسيع أنحاء السعسػرة. كىحا ها هكانو األصمي إلى السشاشق السحيص
يؤدؼ إلى استسخارية بشية الثقافة كالحفاظ عمضيا هغ اإلنجثار هغ خبلؿ استخجاـ آليات إنتذار 
هتعجدة بسا في ذلظ اليجخة، اإلستعسار، الثػرة كغضخىا. كذلظ ألف تمظ اآلليات قج ال تخمػ هغ 

يج لجػ بعس السجتسعات بدبب الخػؼ هغ تأثضخ ذلظ اإلختخاع كجػد عػائق هثل عجـ تقبل الجج
عمى ثقافتيع، هسا يؤدؼ إلى تشاهي ندعة هقاكهة الثقافة السدتعارة كالػافجة كهغ ثع إبصاء عسمية 

                                     (138)التغضضخ برفة عاهة.

لفخض الحؼ تشاقذو ىحه الجراسة يقـػ كبشاء عمى آلضتي اليجخة كاإلستعسار في ىحه الشطخية فإف ا
عمى كجػد صمة بضغ كخسي جبل سمبقتا ككخسي فخعػف السحكػر سابقا  في هبحث تاريخ الكخسي. 
فقج ذكخت حسبلت فخاعشة هرخ عمى أثضػبيا )ببلد كػش( كلضبيا )غخب الشضل( في نقر عمى 

حخبضتضغ عمى كػش  هقبخة الكاب. كفضيا شغ كل هغ أحسذ بشخبت كأحسذ ابغ أبانا حسمتضغ
كلضبيا. كنتج عغ الحسمتضغ تػسعة في هداحة الخقعة الجغخاؼية لمسسمكة السرخية كعضغ حاكسضغ 
عمى إقميع كػش كآخخ عمى إقميع الػاحات. كبإحتبلؿ كػش بالكاهل في عيج حكع األسختضغ 

غ األسخة ؽ.ـ. قائجا  ه 1550الثاهشة عذخة كالتاسعة عذخة فقج عضغ أهضشػؼيذ األكؿ في عاـ 
السالكة يجعى "ثػرؼ" حاكسا  عمى ببلد كػش كخمع عميو لقب "ابغ السمظ" كحاكع جشػب الببلد. 
ككانت دعػات اإلعبلف عغ تشرضب السمػؾ الججد تخسل فقط ليحا الحاكع دكف سػاه. كبعج اربعة 

                                                           
(137)

W.H. R. Rivers (1911), "The ethnological analysis of culture," Science vol. xxxiv, 

p.385.          ف 
. القاىرة5 ببلومانيا للنشر والتوزيع. على إجتاهات الشباب يف عصر العوملة أثر شبكات اإلنرتنت(، 2104نرمني السطايل )(138)
 .        13ص.
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ػر عمى عذخة شيخا  هغ تشرضبو همكا  فقج قاد السمظ تحػتسذ األكؿ جيذا  فػصل حتى هشصقة تشج
كضمػهتخا  هغ سسشة كخمج إنتراراتو في ِسْفخ ُنِقَر عمى صخػر تسبذ بالقخب هغ  40بعج 
   (139)كخها.

كيذضخ آركل إلى أف األسخة السالكة الكػشية التي حكست هسمكة نبتا كهخكػ آلالؼ الدشضغ كانت 
ي الشفػذ ،التجارؼ قج فخت إلى جية غخب الشضل في القخف الخابع السيبلدؼ لتفدح السجاؿ أهاـ تشاه

. كأف همػؾ الجاجػ األسصػريضغ في دارفػر الحالية تخجع جحكرىع لمساضي عشجها  لسسمكة أكدـػ
همػؾ الجاجػ ىع الحيغ نذخكا هغ السخجح أف ك  (140)كانت هخكػ كربسا هرخ تحكع كادؼ  الشضل.

انتذار السسالظ نطع الحكع كالجكلة كالشطاـ السمكي السقجس هغ كادؼ الشضل هسا أدػ إلى ؾياـ ك 
      (141)الدػدانية فػصمت حتى غخب أفخيؿيا.

نطع الحكع في هرخ كببلد كػش إلى نياية فتخة ها قبل األسخ هغ خبلؿ كتاريخ  كالستتبع لجحكر
تخبصيع عبلقات كانت سكاف دارفػر الحالية  أف يجج أنذصة التجارة كالسػاد الثقاؼية السذتخكة

 0133كة في هرخ )انتيت فتخة ها قبل األسخ في عاـ كشضجة بحؿبة هاقبل األسخ السال
ؽ.ـ. كانت ىحه السشصقة تقع في نصاؽ القػافل التجارية القادهة 2511ففي نحػ عاـ  (142)ؽ.ـ.(.

هغ أسػاف كأسضػط في هرخ. كقج ارتبط الجاجػ، كىع حكاـ الببلد األكائل، بالفخاعشة حضث كانت 
   (143)ػر حاليا  كهرخ في عيج هسمكة الجاجػ.األنذصة التجارية تتع بضغ ها يعخؼ بجارف

تاريخ دارفػر في العرػر الػسصى كعبلقتو بالثقافات كيذضخ آركل في هقالو تحت عشػاف "
ـ إلى أف 5414" السشذػر في هجمة الدػداف في رسائل كهجكنات عاـ األخخػ كالدػداف الشضمي

خت في القخف الخابع السيبلدؼ إلى األسخة السالكة التي كانت تحكع نبتا ثع هخكػ كانت قج ىاج

                                                           
(139)

G.A. Reisner (1918), Op. cit., p.224.     ف 
(140)

A.J. Arkell (1959), Op. cit., pp.44,47.         ف 
 141(M. Posnansky (1968), "Kingship, archaeology and historical myth," The Ugandan 

Journal, vol.30, pp.2,4.         
(142)

N.D. Harkless (2005). Nubian Pharaohs and Meroitic kings: The kingdom of 

Kush. Bloomington: Author House. P.102.                ف 
( 143 )

J.E. Safraف and Aguilar-Cauz, J.A. (eds.)  (2005).  "Darfur." In: The New 

Encyclopedia Britannica, vol.3. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc. P.885.   ف 
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هشصقة غخب الشضل. كهغ هرخ كفجت عادة تقجيذ السمػؾ إلى الدػداف في األصل بػاسصة 
                   (144)ـ.5451الجاجػ عبخ كػش كقج كرثيا سبلشضغ الكضخا حتى عاـ 

اسصة األهضخة ككسا سبق كأشخنا فقج انتذخت نطع السمظ كالجكلة هغ هرخ القجيسة إلى أكركبا بػ 
سكػتا هثمسا انتذخت كحلظ هغ كادؼ الشضل إلى غخب أفخيؿيا بػاسصة الجاجػ أك ناس فخعػف. فإذا 
كانت سكػتا ابشة فخعػف كالجاجػ "ناس فخعػف" فبلبج هغ أف يكػف كخسي جبل سمبقتا ىػ األصل 

نتذار كهغ ثع فإف العبلقة تكسغ في تفدضخ بعس فخضضتي اإل (145)ككخسي فخعػف ندخة هشو.
كاإلستبلؼ الثقافي لشطع الحكع كعشاصخ أدكاتو كهغ بضشيا الكخسي السمكي هغ أفخيؿيا إلى أكركبا 

فيع لع  (146)القجيسة بػاسصة األهضخة سكػتا كجيذيا الحيغ أبحخكا عبخ البحخ األبيس الستػسط.
يحسمػا هعيع ندخة هغ كخسي تشرضب السمػؾ فحدب كإنسا حسمػا هعيع كحلظ اسع شعبيع 

الجاجػ" كهيارات صشاعة الفخار كسا سشخػ الحقا . فيحا اإلسع يخجع في األصل إلى المغة "
ففي (147) الؿبصية القجيسة كىي أحج آخخ هخاحل المغة الفخعػنية السرخية كيعشي "يجع" أك "يتخؾ."

( بسعشى التعالي Dagoes( كيجسع عمى )Dagoهعجع هخياـ كيبدتخ يدتخجـ اسع "داجػ" )
( Diegoؤلشخاص ذكؼ األصػؿ اإليصالية أك األسبانية كهشو اشتق اسع دييقػ )كاإلزدراء ل

كىػ هغ السفخدات األسبانية التي دخمت هعاجع  (148)السذيػر في المغتضغ األسبانية كالبختغالية.
كفي أهضخكا يصمق عمى شبقة السياجخيغ  (149)المغة اإلنجمضدية هشح القخف الدادس عذخ السيبلدؼ.

                                                           
(144) 

A.J. Arkell (1959). Op. cit., p.44.    
(145)

H. Barth (1858), Travels and discoveries in North and Central Africa: Being a 

journal of an expedition. London: Longman, Brown, Green, Longmans and Brother. 

Pp. 116,426.      
(146) 

C.B. Bishop (1943), "Origin and diffusion of the traditional plough," Antiquity, 

vol. 54(1), p.25.       ف 
 عاشة. متاح على الرابطميخائيل، شاكر ابسيليوس )د.ت(، اللغة القبطية يف اللغة العربية الدارجة )العامية( أي اللغة القبطية ادل(147)
(http://coptic-treasures.com ،)21  023،033م، ص.2103أبريل   .           

( 148 )
Merriam-Webster Online Dictionary, accessed on 02/12/2020, available on 

www.merriam-webster.com; see also: Rebecca S. Wheeler ed. (1999). The workings 

of language: Prom prescriptions to perspectives. Westport, Connecticut and 

London: PRAGER. P.161.    ف 
)149(

Herman Wekker ed. (1996). Spanish loanwords in the English language. (Topics 

in English Linguistics, 18) Berlin and New York: Mouton de Gruyter. P.237.   
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كقج اكتذفت ألػاح حجخية في هشصقة سػر لشجف نقر عمضيا هذتقات اسع  (150)اإليصالضضغ.
(Dago( كىي )Dagodubnus( ،)Dagomarus(ك ،)Dagobitus كىؤالء كانػا يعسمػف )

في صشاعة الفخار فخمجكا أسسائيع هشحئٍح. كقج أكدعت تمظ األلػاح بسكتبة جايمجىػؿ 
(Guildhall.بمشجف )(151) بسزسػف "اإلستعبلء العخقي" عغ عجـ  كيعبخ إستخجاـ ذلظ اإلسع

تقبل السجتسع األكركبي ذك البذخة البيزاء إلنتذار الثقافة األفخيؿية الػافجة كالخغبة في إبصاء 
عسمية التغضخ الثقافي. فطمت هقاكهتو كاهشة في تمظ التعبضخات المفطية عبخ الدهغ لمحج هغ عسمية 

ها يعخؼ، ألغخاض التشطضخ في ىحه الجراسة،  اإلتراؿ الثقافي خػفا  هغ شسذ اليػية. كىحا
(. كقج عاد ىؤالء األكربضػف هخة أخخػ كاحتمػا cultural alienationبفخضية اإلغتخاب الثقافي )

 السرخؼ كأعادكا إليو نطع حكسو في ثػب ججيج.-هرخ كالدػداف الحؼ عخؼ عشجىع بالدػداف

 الخاتسة: -92
ػداف بتعجد السكتذفات كتع شخح تداؤالت ججيجة تصػرت دراسات العرخ الحجخؼ الحجيث في الد

بذأنيا، حتى أف الجراسة اإلقميسية آلثار العرخ الحجخؼ الحجيث أصبحت ىي األىع لسحاكلة 
فيع الدػداف برػرة عاهة. أحج أىع األقاليع التي تعخضت لئلىساؿ الذجيج في ىحا السزسار ىي 

ثضغ إلجخاء دراسة لمسػاقع األثخية لمعرخ هشصقة جبل سمبقتا بذخؽ نياال. كىحا ها دفع الباح
 الحجخؼ الحجيث في الدػداف كخارج الدػداف.

شخؽ نياال هغ أجل  -ركدت الجراسة عمى فتخة العرخ الحجخؼ الحجيث في هشصقة جبل سمبقتا 
دراسة هتعسقة لكخسي جبل سمبقتا بإعتباره أحج أىع السعالع األثخية في سػداف كادؼ الشضل كها 

هغ هخاسع كشقػس تشرضب السمػؾ في فتخة العرخ الحجخؼ الحجيث كحتى دخػؿ يختبط بو 
 اإلسبلـ في هسمكة الجاجػ.

كيعتبخ جبل سمبقتا أحج جباؿ هسمكة الجاجػ التدعة كالتدعضغ في دارفػر كالحؼ يقع شخؽ هجيشة 
لسعارؾ كضمػ هتخ، كيػجج بو آثار لمعجيج هغ الخسػهات لبعس الحضػانات كا 16نياال عمى هدافة 

سشة قبل السيبلد، كىحا كإف دؿ إنسا يجؿ  3000كأنذصة الرضج التي يخجع تاريخيا إلى ها قبل 
                                                           

(150)
Encycolpaedia Britannica: A survey of universal knowledge. Vol. 6. Chicago, 

London, & Toronto: Encycolpaedia Britannica, Ltd., 1956. P.973.  ف 
) 151 (

Charles Roach Smith (2015). Illustrations of Roman London. Cambridge: 

Cambridge University Press. P.26.   
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عمى أف ىحه السشصقة قج شيجت هدتػششات بذخية كبضخة كقج دلت األبحاث كالجراسات اآلثارية إلى 
ارفػر أف ىحه الخسػهات الرخخية السمػنة السػجػدة في كادؼ ىػار، جباؿ تقابػ كغضخىا في د

 سشة. 11,500تعػد لحؿبة العرخ الحجخؼ الحجيث كعسخىا نحػ 

إلى أكركبا القجيسة كهغ أىع نتائج ىحه الجراسة أف نطع كأدكات الحكع كالجكلة إنتذخت هغ هرخ 
التي شػرتيا إلى ديسػقخاشيات غدت بجكرىا بؿية بمجاف العالع السعاصخ. كيبلحع أف السفيـػ 

بة كاف يذسل ببلد الدػداف الحالي. كعميو يسكغ إستشتاج أف كخسي الجغخافي لسرخ في تمظ الحؿ
جبل سمبقتا ىػ األقجـ في العالع كربسا تكذف الحفخيات اآلثارية التي قج تجخػ هدتؿببل  في 
هشصقة غخب الشضل عمى ضفاؼ الػدياف كاألنيخ القجيسة عغ هجف أثخية هصسػرة بالخهاؿ هثل 

التي تقع جية الذساؿ الغخبي هغ همتقى الشضمضغ األبيس كاألزرؽ هجيشة الفخعػف السدساة "فضثػـ" 
كالسبلحع أيزا  أف جبل سمبقتا كاف ضسغ الجباؿ التي  (152))ربسا بػادؼ السمظ/ كادؼ ىػار(.

ـ كلكشو لع ُيِذخ إلى الكخسي ربسا بدبب 1958استكذفيا البخكؼيدػر ىضخهاف يػنقخايتسايخ عاـ 
لجراسة أف انتقاؿ كخسي فخعػف بجانب اسع "الجاجػ" كهيارات كثافة األشجار آنحاؾ. ككججت ا

صشاعة الفخار هع سكػتا، جاثضمضػس كجشػدىسا إلى أسبانيا كإنجمتخا يشجرج في إشار ديشاهيكية 
( في الدياؽ التاريخي كاإلجتساعي )ضخكؼ الدكاج كاليجخة(. cultural dynamicsالثقافة )
يضغ كاألسباف ججتيع أفخيؿية داجاكية هغ الدػداف. كسا يػضح بأف همػؾ األسكػتمشجربسا كىحا 

كاف سببا  هباشخا  في  (153)كجج أف إعتشاؽ شعب الجاجػ لئلسبلـ في القخف الثاني عذخ السيبلدؼ
ناس إحجاث التغضخ الثقافي هسا أثخ بجكره في إختفاء كتخؾ األعخاؼ كالتقالضج الػثشية هثل هدسى "

لسمػؾ بسا فضيا عادات تقجيع القخابضغ، أداء القدع، إشعاؿ الشار " كتمظ الستعمقة بتشرضب افخعػف 
 السقجسة كإختفاء عادة لبذ التاج في هشاسبات التشرضب الحجيثة كإحبلليا بالعساهة. 

 
 

                                                           
(152) 

Leo Africanus; trans. by John Troy (1896), The history and description of Africa 

and of the notable things therein contained. Vol. III. London: Printed for Hakluyt 

Society. P.858.         
(153) 

K.D.D. Henderson (1965), Sudan Republic. London: Ernest Benn Ltd. P.26.  
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 التهصيات: -92
ضخكرة إجخاء دراسات كأعساؿ آثارية كاسعة في هشصقة جبل سمبقتا، لسا تتسضد بو هغ هػاقع  -

إىساؿ شجيج ؼيسا يتعمق بإجخاء البحػث كالجراسات الستعمقة باآلثار أثخية، كسا تػاجو السشصقة 
 كالسقتشيات الثقاؼية الخاصة بالعرخ الحجخؼ الحجيث.

العسل عمى تػثضق كل ها يتعمق بإنداف السشصقة كإرثو الحزارؼ، حتى يتع تػثضق شاهل  -
 لمسشصقة لكي تتػفخ السعمػهات الكاؼية لجراسة السشصقة برػرة أعسق.

ة دراسة فتخة العرخ الحجخؼ الحجيث في إقميع دارفػر عمى ضػء اإلكتذافات ضخكر  -
 الستبلحقة خاصة في هشاشق تع اعتبارىا ىاهذية في البحث األثخؼ كجبل سمبقتا.

العسل عمى تذجيع الباحثضغ عمى دراسة فتخة العرخ الحجخؼ الحجيث، كتػفضخ اإلهكانيات  -
 تحتاج إلى هديج هغ التقري.البلزهة إلجخاء البحػث كالجراسات التي 

العسل عمى حساية السػاقع األثخية حتى ال يتع اإلعتجاء عمضيا بالتػسع اإلستيصاني أك الدراعي  -
 أك غضخ ذلظ هغ اليجدات.

 اإلحاالت السخجعية:
ابغ هشطػر، دمحم ابغ هكـخ  تحقضق عبجهللا عمي الكبضخ، دمحم أحسج حدب هللا، ىاشع دمحم الذاذلي  -

 .  3855-3854. القاىخة: دار السعارؼ. ص.اف العخب: من غ إلى ؿلد(، 1981)
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(، "دقائق الفخكؽ المغػية في البياف القخآني." أشخكحة دكتػراة، جاهعة 2005الجكرؼ، دمحم ياس خزخ ) -
 .136بغجاد، كمية التخبية )ابغ رشج(. ص. 

. القاىخة: دار الثقافة العخوبة واإلسالـ في دارفهر في العرهر الهسطى(، 1991رجب دمحم عبج الحميع ) -
   .46-45ص.  لمشذخ كالتػزيع.

 . 439. بضخكت: دار الكتب العمسية. ص فمك لمجسيععمم ال(، 2017سائخ برسة جي ) -
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        ـ.1905الجاجػ في دارفػر عاـ 
ابع تاريخ وحزارات الدهداف الذخقي واألوسط من القخف الد(، 1972الذاشخ برضمي عبج الجمضل ) -

 .  135. القاىخة: اليضئة السرخية العاهة لمكتاب. ص.إلى القخف التاسع عذخ السيالدي
يع ) - : اهصبعة جاهعة مالمح من تاريخ وتخاث السيجوب(، 2016عمي يػسف آدـ إبخـا . الخخشـػ

]  .21ص.. الخخشـػ
 7ا ، صباح 09:55فخج هػجػ حسجكف، ككضل عسجة شات أبػ الدشػف، كادكقمي، هحادثة ىاتؽية،  -

 ـ.2020ديدسبخ، 
يع أبػسميع ) -  .  26،28. بضخكت: دار الجضل. ص.أدوات الحكم والهالية في الدهداف(، 1992دمحم إبخـا
أهجرهاف: السؤسدة العاهة  .، الؿبائل الدػدانية كالتسازج القػهي(1995دمحم أحسج صجيق البادؼ ) -

 ف .138ص. .لمصباعة كالشذخ كاإلعبلف
( تأليف: شارلػت سيسػر سسضث، 2009لسفاـيع كالسرصمحات األنثخكبػلػجية )هػسػعة عمع اإلنداف، ا -

تخجسة هجسػعة هغ أساتحة عمع االجتساع بإشخاؼ دمحم الجػىخؼ، الصبعة الثانية، السخكد القػهي 
 .391لمتخجسة، ص 

يع، قاضي هحكسة بسجيشة إنجسضشا، تذاد، رسالة عبخ كاتداب،  -  5ضيخا ،  12:15هػالنا آدـ إبخـا
 ـ.   2020ديدسبخ، 

هيخائضل، شاكخ باسضمضػس )د.ت(، المغة الؿبصية في المغة العخبية الجارجة )العاهية( أؼ المغة الؿبصية  -
ـ، 2018أبخيل  26(، http://coptic-treasures.comالسعاشة. هتاح عمى الخابط )

 .   178،184ص.

. القاىخة: باب في عرخ العهلسةأثخ شبكات اإلنتخنت عمى إتجاىات الذ(، 2019نخهضغ الدصالي ) -
 .        34ببمػهانيا لمشذخ كالتػزيع. ص.

: دار نيخ قياـ دولة التاما في الدهداف األوسط(، 2010نرخ الجيغ دمحم صالح أبكخ ) - . الخخشـػ
     .98السعخفة لمشذخ كالتػزيع. ص.
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ـ األحداب الدياسية لمرف تاريخ الدهداف من أقجـ العرهر إلى قيا(، 1942كزارة التخبية كالتعميع ) -
 .60. أـ درهاف: كزارة التخبية كالتعميع. ص.الثالث الستهسط

، دليل والية جشهب دارفهر الدياحيـ(، 2008اإلدارة العاهة لمدياحة ) -كزارة الذباب كالخياضة كالدياحة -
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 السالحق:

( خريطة توضح موقع جبل سلبقتا1ملحق رقم )  
 الوصذس:
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اذليئة القومية  مشروع توثيق الرتاث الثقايف بدارفور، ادلرحلة الثانية من مشروع أتىيل وتطوير متاحف غرب السودان اجملتمعية الذي نفذتو
اخلرطوم،  للمتاحف واآلاثر بوازرة الثقافة اإلحتادية ابإلشرتاك مع مركز تراث دارفور جبامعة نياال ومعهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية جبامعة

-2121لثقايف الربيطاين، ومركز الرتاث جبامعة كيمربدج، حتت إشراف ادلركز الدويل لصيانة وترميم ادلقتنيات الثقافية وبتمويل من ادلركز ا
 م.2120
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( صورة لُكرسي التنصيب جببل سلبقتا2ملحق رقم )  
 الوصذس:

ية مشروع توثيق الرتاث الثقايف بدارفور، ادلرحلة الثانية من مشروع أتىيل وتطوير متاحف غرب السودان اجملتمعية الذي نفذتو اذليئة القوم
إلشرتاك مع مركز تراث دارفور جبامعة نياال ومعهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية جبامعة اخلرطوم، للمتاحف واآلاثر بوازرة الثقافة اإلحتادية اب

-2121ومركز الرتاث جبامعة كيمربدج، حتت إشراف ادلركز الدويل لصيانة وترميم ادلقتنيات الثقافية وبتمويل من ادلركز الثقايف الربيطاين، 
 م.2120
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ف

د.جعفر فضل أثناء زايرته ملوقع جبل سلبقتا بشرق نياال.( صورة للباحث 3ملحق رقم )    
 الوصذس:

ية مشروع توثيق الرتاث الثقايف بدارفور، ادلرحلة الثانية من مشروع أتىيل وتطوير متاحف غرب السودان اجملتمعية الذي نفذتو اذليئة القوم
فور جبامعة نياال ومعهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية جبامعة اخلرطوم، للمتاحف واآلاثر بوازرة الثقافة اإلحتادية ابإلشرتاك مع مركز تراث دار 
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-2121ومركز الرتاث جبامعة كيمربدج، حتت إشراف ادلركز الدويل لصيانة وترميم ادلقتنيات الثقافية وبتمويل من ادلركز الثقايف الربيطاين، 
2120  

 

 
 
 



 

213 
 

 

 
 

 


