
 :إلدارة المراسمالتطور التاريخي 

لقددددف  الددددم ملذاملددددح ذ دددد  ملقددددفح األددددء  دددد  م ذ  ددددح الدددد  م م   ألدددد        

وملكتدددل مللدددذ وألث تتادددفء  دددب اوم دددف ومفيل مللددد وط مل  دددا   ومأل ددد   ت دددوام 

ملذاملدددح   دددف م لاألددد    دددل ولددد  ت دددوا ملاألددد ا م  تذ  ألدددث وت قدددف   وم ددد م 

مناسببب ال البببووا  او ذ ددد  ا  دددتل ذ يددد  ذددد  ألتاددد    لذاملدددح ملتددد  تقددد ح لددد   

( وألالاددد  مب يك دددا دفبببل المبببوتي او فبببي تتبببويف المالبببوح او فبببي ا ببب ل ال بببرو 

ذ ددد  ا ملاألددد ا م  تذ  ألدددث ف لدددث   دددل ملذاملدددح لددد  ملذ ددد  ا مللأل لدددألث و  لددد مم 

 ملف  وذ لألث ذ ي .

ولددددد  مل ادددددوا ملقفألذدددددث  الدددددم ملك ألدددددا ذدددددب اوم دددددف ملذاملدددددح ذ يددددد  لددددد       

 ددددواألث ومل    ألددددث  لذددددب  ددددال  مل اددددوا ملنا و ألددددث وملاوذ  ألددددث ومل أل   ألددددث وم 

المخطوطبببال فاملدددث مل قدددوس ملذالدددوذث   دددل  دددفامب ملذ   دددف وملدددتقام    ددد  

ذددد ال  يذكدددب ملدددت الو   ددد  ملقوم ددف ملذت  دددث لددد   لدددط مل ادددا   دددف  الفر ونيبب 

ذق   دددددث لا دددددوب ذادددددا لك ألدددددا ملكي دددددث  مو   دددددف ملدددددتق    ملالدددددذألألب ل فولدددددث 

 ملنا و ألث مو     م ملذ وط م  اى.   

ت بباد  لقددف تذألدد م مل الادد م  ددألب ملذددفب ملألو   ألددث   دد  اا ذ ددفم  مببا  نببد اليونببالا

ملددد ألب كددد ب م ت ددد ا ح ألدددتح ولددد  ذددد  ألتادددنوب  ددد  ذدددب  اددد   وذذألددد مم  السبببفرا 

وك  دددم ذيذددد تيح تقتادددا   دددل ملدددفل م  دددب و يددد م   دددا ذدددف يح واكددد ذيح ولدددح 

 تق األا.ألكب ذب وم  يح  ذع ملذ  وذ م وملتوما  ملل ملاق ئ  وم فمف مل

كدد  وم مادد  ملت مذدد   مو م تذدد ف   ددل ملف  وذ لددألث لدد  ت  ددألح  الادد تيح  امببا الرومببال

  ل ددد لح مل ددد ا     يدددح مت يدددوم  ادددو ملنتواددد م  ادددني  ولدددأل ث ذن ددد ث لتاقألددد  

 ذ ا يح مإلذ ام واألث.

 

 اوالً: إدارة المراسم في ال ضارة العر ي :

 المراسم في ال ضارة العر ي  القديم . -1

 دددال مل ددداماألألب ملقدددفذ   لدددب ملف  وذ لدددألث واوم دددف مللددد وط مللأل لددد   لقدددف      

كددد ب ملذ دددط لددد   دددالف    ددد  وم دددوا أللدددتق   مللدددنام  وفمل ددد  مل دددامئل ملددد ألب 

ألدددد توب    ددددفمف ك ألدددداا ذددددب كدددد  م ادددد   مإلذ ام واألددددث م  ددددواألث  كذدددد   ددددال 

    مل اماألدددوب ملقدددفذ   مادددفما ملذاملدددح ملتددد  ك  دددم ت ت دددل  دددب ملقدددوم ألب   يددد



ا  و ألدددث  مم ذن دددو  فمئدددح  ددد  م يددد    ددد اا  دددب   دددام مم لواألدددث  فتت دددذب اوم ددد

 ملت   ئألث لذ  ل ث م و  م م اتا فألث ملق ئذث ل  ذاا ث ذ أل ث.

 

 المراسم ق   اإلس م. -2

متاددددنوم مل ددددال   لدددد و  ومل  ددددل لدددد  ملت  ذدددد  ملف  وذ لدددد   األددددء ك  ددددم      

   وملتيددد      لذ  لددد  م كذددد  توكددد  ملدددل مل دددال ت ألدددف توملدددف ملالددد  لتقدددفألح ملت ددد 

ت دددط ملولدددوف ذيذددد م ملت ددد وا وم دددام  ملذن و ددد م ذدددب م ددد  ملاددد   وملتاددد لل 

وملولددد  ث ومالددد   مليدددفمأل  ومإللددد فا ذدددب ملددد وم  مللأل لددد  لددد  تو ألدددف يومادددا 

ملذدددوفا وتو ألددد  مل الاددد م و دددال مل دددال ا ددد  مإللدددالح ملاكوذدددث ومللددددوم فما 

( وكددد ب ألدددفألا   ذ  ددد  تتدددو م دار المشبببورةتددد   ددد   ( ملدار النبببدوةليددد  ملدددذي   

   ل ي   ئي  ذيذ م ت  ألح   وب ملاأل ا.

المراسببببم فببببي  لببببد الرسببببو  العببببريم م مببببد   بببب     اليبببب  و الببببي إلبببب   -3

 و    (.

وأل ت دددا ملقدددامب ملكددداألح  ذددد  ألاتوألددد  ذدددب اادددو م   ألددد   وملالددد  ومادددوم       

 لث ملدددددل مللددددد ث مل  وألدددددث م ذدددددح مل،ددددد  اا  والددددد لث مل  ددددد  ملذاددددد نل و( م ددددد

ملذ يدددداا  لذدددد  تاددددو  ذددددب م لددددل م ا فألددددء مل  وألددددث ذددددب م  ددددح ملددددف ئ  ملتدددد  

ت ددددألا ملددددل اوم ددددف ومفيل ملدددد وط مل  ددددا  ملقددددوألح ملدددد   أل ت ددددا اوم ددددف يل لددددألث 

لإلتألكألددددم ومل اوتوكددددو   األددددء ك  ددددم ملالدددد  تولددددف ل  ددددا ملددددف وا مإللددددالذألث 

و م ددد ما   ا ددد   دددفم ملقتددد   مو تلدددوألث ومل  دددل ملدددل ملق  ئددد    لدددف و  لددد  فألدددب   م

ملق دددد أل  ملذت  قددددث   لادددد   ومليف ددددث وفلددددع مل  ألددددث وت دددد ف  م لدددداى كذدددد  كدددد ب 

ملالدددو  ألولدددف ملالددد  وملذ  دددو ألب ملدددل ذ دددوط وم ددد  اا ملدددفو  م    ألدددث ألدددف و ح 

 ملل م ت    مإللالح.

 المراسم في  لد الخالفا  الراشديل. -4

ملالدددددو  ملكددددداألح ذاذدددددف  و( لددددد   لددددد ا مل  نددددد   ملام دددددفألب   دددددل   دددددل    

  دددام مم م تاددد  م ذدددع ملذ دددوط م    دددل ل،دددا  مو   دددا وكددد لط لددد ا   دددل 

ذددددد ي يح مل  نددددد   م ذوألدددددوب ومل   لدددددألوب وكددددد ب ملذلددددد ذوب ألقألذدددددوب لدددددن امم 

ت تيدددد  و ألنتيدددد     تيدددد    ذ يدددد  و  ت ت ددددل ذيذدددد م مللددددن امم مل ا ألددددث   دددد مط 

ملا  دددا ك ألدددام لقدددف تقدددوح  ذي ددد م   دددب ذيذددد م ملولدددوف ملف  وذ لدددألث لددد  وات ددد 

ادد كح مو ذ ددط  فألدددف   وم دد  مو  تولألددد  ملاكددح مو تنددد و  ذددب م ددد   ألقدد ل ملقتددد   

 ول  ملذ     م و  الب مليف ث و قف وم ئتالل م  لام  ذ ت نث.



 المراسم في العلديل االموي والع اسي. -5

 ددددال ملذلدددد ذألب   دددد ح ملددددتق    ملالدددد  م    ددددل األددددء و ددددع م ذوألددددوب      

   ذددد     اددد   لددد لط  األدددء أللدددتق   ملالددد    ذددد   ددد و أل قددد يح م فمل وملتق لألدددف 

  دددف ذقددد   تيح مل  ألندددث  كذددد   دددال مل دددال ملذلددد ذألب لدددب ت  دددألح ذوكدددل ملدددتق    

ت  ددددألح  ملالدددد   األددددء ك  ددددم ملفولددددث مل   لددددألث تيددددتح    يدددد ا  أل تيدددد  ذددددب  ددددال 

ي ذدددد  ذومكددددل مل أل ددددث   ددددف ملددددتق    ملولددددوف م    ألددددث  وكدددد ب   ندددد   ملفولددددث 

 مل   لألث أللتق  وب ملولوف ملق فذث يلأليح ل     ح   و ل  ااا مل اللث.

 ثانياً: المراسم في العالم المعا ر:

مب ملتاددددو  ذددددب ملذ تذددددع مل ام دددد  ملددددل ملذ تذددددع ملادددد       ددددل ذ دددد       

ب ملافأل ددددث  ومتادددد لي    دددد  اا م كت دددد   فذت،ألددددامم  فألددددفا تتادددد     ددددو  ملذدددد

مللدددك     وت دددفف ملذ  ددد ا  وملذ للددد م وملذاددد  ع  وألددد  ا  لدددط ك ددد  ملت دددوا 

ألذددد  ملك ألدددا لددد   امئددد  م تاددد   و  دددح ملذ  وذددد م  ذذددد   مف ذدددب تدددام   مل  دددا ل

 ألددددد يح  كذددددد  مب ااكدددددث ملت،ألدددددا ملا ددددد ا  و  تذددددد        دددددم ملذ تذ ددددد م 

مإل لددد  ألث يك دددا ذدددألال  لو دددوف اوم دددف  ددد      تدددث ل ت  ذددد  ملف  وذ لددد  ومللأل لددد  

واوم دددددف  لدددددتق    ملولدددددوف وذاملدددددح  قدددددف ملذددددد تذامم وملدددددتق    مل  ادددددأل م 

 مللأل لألث.

 


