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نظرية النظم عند أبي هالل العسكري
:انًهخص
,٢ٓ املع٢ًب٘ ايًؿغ عًِٖٝ عٔ تػٛ اي١) إظاي1
.ٞيف ايٓص ا٭زب
,) (عبس ايكاٖط٢ً) إبطاظ ؾطًٔ٘ ع2
١ٜ٘ عٓا٥٬ٜ إ١ٝ يف أغبك,نيٝٓا٭يػٚ
.١كُٝايعٚ ,١ٝ ايػطش:تنيٝٓ بايب,١ك٥ؾا
 عٓاصط١َ) غَبكُ٘ يف ايتؿطٗٔ ٭ثط اغتكا3
حٝ َٔ س,)ٟٛيب (ايٓشٝ ايرتن٣ٛاملػت
,١ًُ يف ازب,١ضعٗا يف ضُتَب َٓاغبٚ
 يف- ٙضٚ نٌ عٓصط مبا ػبا٢ٓتعًٗل َعٚ
َٔ  شيو٢ًرتتٖب عٜ َاٚ ,ح َعٓاٖاٛضٚ
.ّ٫مجاٚ ّْكاٚ ضٞإنػاب ايٓص ا٭زب

ز أسسٛٗ د١دَصٖص ٖصا ايبشح يسضاغُٜ
 (ايٓعِ) يف١ٜغِّػني يٓعط٪ امل,نيٜٛأبطظ ايًػ
س عبسٜ ٢ً اييت انتًُت َعاملٗا ع,١ايًػ
ٌ٥٫ٖـ) يف نتاب٘ (ز471( ْٞايكاٖط ازبطدا
ٌٗ (اسبػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٖٛٚ ,)اٱعذاظ
٢ٖؾٛاملتٚ ,)ٍ٬ٖ ٛ (أب٢ٖٓ املُه,)ٟايعػهط
ُٖٔقس ضٚ .ٟاخط ايكطٕ ايطابع اهلذطٚيف أ
,)١ٜٛم ايًػٚ (ايؿط:٘ٝ تًو يف نتابٙزٛٗد
.)ايؿعطٚ ,١ ايهتاب:(نتاب ايصٓاعتنيٚ
,١ٜٛ ايًػٙزٛٗ يف د, ايبشحٞاعَٚٔ أبطظ زٚ
:)ِ (ايٓع١ٜ بٓعط١اشباص

Abstract
This research is devoted to study
of efforts of one of the most
prominent linguistics and founders
of
(the verse)
theory the
landmarks
of which were
completed
by
Abdulqaher
Algurgani (471H.) in his book
(Evidences of the Wondrous
Nature ), It is (Alhasan Ben
Abdullah Ben Sahl Al askari)
surnamed (Abu Hilal) who died at
the end of the fourth century
Higree. His efforts were included
in his two books: (Differences in
Linguistics ), and (the Book of the
two Trades: Writing and Poetry.)
One of the most important
motives of the research into his
linguistic efforts specified in
(verse) theory):-

و2016 ) يىنيى13( ) انًجهذ11( انعذد

1-To eliminate the illusion that
he
gave
preference
to
pronunciation rather than to
meaning in the literary text.
To highlight his superiority to
(Abdulqaher ) and the linguistics
by having been ahead of them in
giving utmost attention to the two
structures (superficial and deep).
3-He was ahead of them in
understanding the effect of the
elements of the right (grammatical
) structure and placing it in proper
positions in the sentence. Each
element is as clear in its meaning
as its neighbour and subsequently
clarifies
its
meaning
and
subsequently gives the literary text
glamour and beauty.
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يذخم:
 ٫تهاز ْعط ١ٜايٓعِ تتبازض إىل شٖٔ ايباسح ,يف ايرتاخ ايًػ ,ٟٛست ٢متجٌ أَاَ٘
ْعط ١ٜعبس ايكاٖط ازبطداْ( ٞت ٖ471ـ) ,ايص ٟناْت زبٗٛز ٙايًػ ١ٜٛايٓري ٠أثط باضظ,
يف اظزٖاض ايرتاخ ايًػ ٟٛاٱْػاَْٚ ,ٞاظايت تػِٗ يف تؿٝٝس صطٚح ايسضاغات ا٭يػٓ١ٝ
اسبسٜج.١
غري إٖٔ ٖصا اٖ٫تُاّ املتعاٜسٚ ,اْ٫بٗاض بٗص ٙايؿدص ١ٝايَ٬ع ١ضبُٖا أغِٗ ,بصٛض٠
َا ,يف إخؿات ا٭ضٛا ٤زبٗٛز ؾدصٝات يػ ١ٜٛأخطٚ ,٣ايػض َٔ ؾأْٗا ,عً ٢ايطغِ
َٔ أْٗا ساظت عً ٢قصب ايػبل ,يف بٓا ٤صطح ٖص ٙايٓعطٚ ,١ٜتطغٝذ أضناْٗا.
ؾايساضؽ يف ايرتاخ ايًػ ,ٟٛعٓس ايعطب ,يٛأعاز تكًٝب صؿشات٘ ٫ٚ ,غُٝا ايرتاخ
ايػايـ يعصط (عبس ايكاٖط)ٚ ,أْعِ ايٓعط ؾ ٘ٝؾإْ٘ ٫ ,ضبايٚ ,١ادس ؾدصٝات
أخط ,٣ناْت دسٜط ٠بإٔ ذبع ٢باٖتُاّ ٜ ٫كٌ عٓ٘ٚ ,ضمبا ؾاق٘ ْٛعاّ َاٚ ,خاص ١يف
ايػبل ٱبطاظ ٖص ٙايٓعطٚ ,١ٜاٱؾاض ٠إىل دٌُ َ٬ضبٗا ,اييت أبطظٖا (عبس ايكاٖط) ,يف
نتاب٘ ايؿٗري (ز ٌ٥٫اٱعذاظ); ٚأخص بايصنط (اسبػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ بٔ
غعٝس بٔ ؼب ٢ٝبٔ َٗطإ ايعػهط )1( )ٟاملُهٖٓ( ٢أبا ٖ ,)ٍ٬املتٛؾٖ ٢يف أٚاخط ايكطٕ
ايطابع اهلذط.ٟ
ٚغأسا ٍٚيف ٖصا ايبشح زضاغ ١أبطظ ازبٛاْب ,اييت عطضٗا ٖصا ايًػ ,ٟٛؾُٝا
ؽبص ْعط ١ٜايٓعِ ,يف ايسضؽ ايًػ.ٟٛ

()1

ًفشق الىاط بيىه ,وبين أظخاره (الزي ًىافم اظمه ,واظم أبيه ,واظم حذه) باألدًب ,أما أظخاره ,وخاله (الحعً بً غبذ هللا بً ظػيذ
الػعكشي)َ ,فيع ُمىهه باللؿىيُ ,وٍ َّ
ػشف ظىت والدة (ئبي هالل) ,أما معلط سأظه فهى بلذة (غعكش ُم َ
كنى (أبىأحمذ) ,ولم ُح َ
كشم) في مىطلت
ِ
َّ ّ
ً
َ
جىفي في (593هـ) ألهه ركش في آخش
ه
ئه
فليل:
وفاجه
ظىت
أما
واإلاهاهت,
الطمؼ
مً
ا
ا
ر
احت
ز
الب
ببيؼ
اشخؿل
اق.
ألاهىاص ,في بالد فاسط ,ششق الػش
ص
ِ
َّ
مإلف له ,وظمه بـ(ألاوائل) أهه فشؽ مً جأليفه ًىم ألاسبػاء ,لػشش خلذ مً شػبان ,ظىت خمغ وحعػين وزالزمئت .أبشص مإلفاجه :كخاب
الصىاغخين الكخابت والشػش ,والفشوق اللؿىٍت ,والخلخيص في مػشفت ألاشياء ,ودًىان اإلاػاوي ,وحمهشة ألامثال ,وؾيرهاً( .ىظش جشحمخه في:
معجم ألادباء ,862-838/8:والبلؿت في جشاحم أئمت الىحى واللؿت ,111-116 :و :بؿيت الىغاة ,321-326/1 :و :ألاغالم ,196/8 :و :معجم
اإلاإلفين.)362/1 :
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أبىهالل ونظزية اننظى في كتب انذارسين انًحذثين :
َٔ خ ٍ٬اغتعطاض َ٪يؿات عسز َٔ ايساضغني املُشسَثني ,ايص ٜٔاْربٚا يسضاغ١
ْعط ١ٜايٓعِ (أ ٚايتعًٝل)(ٚ )2أثطٖا يف ايػٝام ايرتنٝيب ,تبني أِْٗ عً ٢ث٬ث ١أصٓاف.
 )1ايصٓـ ا٭ ٍٚأغؿٌ متاَاّ شنط أ ٟؾطٌ ُٜٓػَب إىل (أب ,)ٍ٬ٖ ٞؾُٝا ؽبص ٖصٙ
ايٓعط َٔٚ ,١ٜأبطظ ٖ ٤٫٪ايباسجني :أمحس َطًٛب(ٚ ,)3غاَ ٞعٛضٚ ,سػٔ
ؾشٛش (ٚ ,)4ضبُس غعس ؾشات٘.

()5

 )2ايصٓـ ايجاْ ٞمل ٜػضٖ َٔ ؾإٔ إغٗاَات ايطدٌ ,يف ٖص ٙايٓعط ,١ٜبٝس أْ٘
أظٗطٖا بصٛض ٠باٖت ٫ ,١تهاز تجري ؾط ٍٛايباسح ,يػرب أغٛاض تًو ازبٗٛزَٔٚ .
أبطظ ٖ ٤٫٪ايساضغني :زضٜٚـ ازبٓسٚ ,)1(ٟسامت صاحل ايطأَ.

()2

 )3ايصٓـ ايجايح أزضد٘ يف طبكات ا٭زباٚ ٤ايؿعطا ;٤اغرتاضاّ َِٓٗ بتصٓٝـ عسز َٔ
املرتمجني :ايكساَٚ ,٢احملسَثني ,أبا ٖ ٍ٬ؾ ُٔٝغًبت عً ٘ٝصٓع ١ا٭زب:َِٗٓٚ ,
ؾٛق ٞضٝـ(ٚ ,)3عُط ؾطٗٚر.

()4

أَا أضباب ايصٓـ ا٭ ,ٍٚؾطمبا صطؾِٗ عٓا ٤ايبشح يف ؾدص ١ٝأب ٍ٬ٖ ٞايًػ,١ٜٛ
ا٫تهاٍ عًَ ٢ا أٚضز( ٙأمحس َطًٛب) ,يف َعذُ٘ (َعذِ املصطًشات ايب٬غ١ٝ
ٚتطٛضٖا); سُٓٝا قصط إٜطاز أبطظ صاْعٖ ٞص ٙايٓعط ١ٜيف :ابٔ املكؿع (ت ٖ142ـ),
ٚازباسغ (ت ٖ255ـ)ٚ ,أب ٞغعٝس ايػريايف (ت ٖ368ـ)ٚ ,ايباق( ْٞ٬تٖ 406ـ),
ٚايكاض ٞعبس ازبباض (ت ٖ415ـ)ٚ ,آخطِٖ عبس ايكاٖط ازبطداْٚ .ٞأغؿٌ شنط أبٞ
ٖ ٍ٬يف قاُ٥ت٘.

()5

()8
ًفشق جمام حعان بين مصطحي( :الىظم) ,و(الخػليم)؛ فيري أن ألاول ًخػلم باإلاػاوي ,وٍلصذ به جصىس الػالكاث الىحىٍت بين ألابىاب,
فيري
إلافػىل
أهه ًذل غلى ئوشاء الػالكاث بين
به ...أما الثاوي
كػالكت ؤلاظىاد ,بين اإلاعىذ ئليه ,واإلاعىذ ,وغالكت الخػذًت ,بين الفػل ,وا
اإلاػاوي الىحىٍت ,بىاظطت ما ٌعمى باللشائً اللفظيت ,واإلاػىىٍت ,والحاليتً( .ىظش :اللؿت الػشبيت مػىاها ومبىاها.)188-186 :
()5
ًىظش :معجم اإلاصطلحاث البالؾيت وجطىسها.551/5 :
()4
ًىظش :الىظم مً ظيبىٍه ئلى الجشحاوي ,بحث ميشىس في مجلت حامػت (حششًٍ) للذساظاث والبحىر الػلميت/ظلعلت آلاداب والػلىم
ؤلاوعاهيت ,م( ,)84ع(8228 -)11م.
()3
ًىظش :الىظم والخأوٍل في الفكش البالغي الػشبي.41-44 :
()1
ًىظش :هظشٍت غبذ اللاهش في الىظم.52-89 :
()8
ًىظش :هظشٍت الىظم جاسٍخ وجطىس.19 :
()5
ًىظش :البالؾت جطىس وجاسٍخ.142 :
()4
ًىظش :جاسٍخ ألادب الػشبي.389/8 :
()3
ًىظش :معجم اإلاصطلحاث البالؾيت وجطىسها.554-551/5 :
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ٚأَا أضباب ايصٓـ ايجاْ ,ٞؾًِ ٜٛضزٚا ؾدصٝت٘ إ ٫يف صٛض ٠املكًِّس احملض ,ٯضا٤
غبك ٫ٚ ,ٙٛغُٝا أب ٛعجُإ ازباسغ; ٚشيو سُٓٝا اصطازٚا ي٘ عباض ٠تأثط بؿشٛاٖا َٔ
ازباسغ ,ؾُٝا ؽبص تػًٝب اٖ٫تُاّ بايًؿغ عً ٢سػاب املعٓ ٖٛٚ ,٢قٛي٘" :املعاْٞ
َططٚس ١يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٚ ,ٞايعطبٚ ,ٞايبسٚ ٟٚاملسْٚ ,ٞإمنا ايؿإٔ يف إقاَ١
ايٛظٕٚ ,ربٗٝط ايًؿغٚ ,غٗٛي ١املدطزٚ ,نجط ٠املاٚ ,٤يف صش ١ايطبعٚ ,دٛز ٠ايػَبو,
ؾإمنا ايؿعط صٓاعٚ ,١ضطب َٔ ايَٓػرٚ ,دٓؼ َٔ ايتصٜٛط"( ,)6ثِ َتابع ١أبٍ٬ٖ ٞ
ي٘ يف ضأ ;ٜ٘سُٓٝا قاٍ" :يٝؼ ايؿإٔ يف إٜطاز املعاْ ;ٞ٭ٕٖ املعاْٜ ٞعطؾٗا ايعطب,ٞ
ٚايعذُٚ ,ٞايكطٚ ٟٚايبسٚ ,ٟٚإمنا ٖ ٛيف دٛز ٠ايًؿغ ٚصؿاٚ ,٘٥سػٓ٘ ٚبٗا,٘٥
ْٚعاٖت٘ ْٚكاٚ ,٘٥نجط ٠طٚ٬تَ٘ٚ ,اَ ,٘٥ع صش ١ايػَبوٚ ,ايرتنٝبٚ ,اشبًَٔ ٛ
أٚز* ايٓعِٚ ,ايتأيٝـ"(ٚ .)7يٝت َٔ أيصل ب٘ ٖص ٙايتُٗ ١تٓبٖ٘ إىل يؿع( ١ايٓعِ),
َٚكصسَٗٓ ٙا ,اييت أٚضزٖا يف آخط ن.َ٘٬
ٚنإٔ ٖ ٤٫٪ايٓكاز بٓٛا آضا ٘٥نًٗا ,ؾُٝا ؽبص ايًؿغ ٚاملعٓ ,٢عًٖ ٢ص ٙايعباض٠
ايٝت ,١ُٝعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايطدٌ ,يف أَانٔ َتعسز( َٔ ٠نتاب ايصٓاعتني) ,أٚضز
عباضات نجري ٠تؿدِِّ َٔ أَط املعاْ ,ٞست ٢دعًٗا "ذبٌٗ َٔ ايه ّ٬ضبٌ ا٭بسإ,
ٚا٭يؿاظ دبط ٟؾٗٝا صبط ٣ايهػ."٠ٛ

()8

ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ (سامت ايطأَ) أٚضز ؾكطٚ ٠اسس ٠ؾكط ٭ب ,ٍ٬ٖ ٞيف غٝام
سسٜج٘ عُٔ أغِٗ يف إْؿاٚ ٤تصُْ ِٝعط ١ٜايٓعِٚ ,ؾٗٝا َٔ ٚضٛح اٱؾاض ٠إيٗٝا َا
ٜػط ٜ٘يتؿص ٌٝضأ ٜ٘ؾٗٝا ,ظبس ٙقس تطى ايعباض ٠عا ,١ُ٥بني ْصٛص ا٭عّ٬
اٯخط ,)9(ٜٔايص ٜٔعُٓٔ ٞبتٛضٝح آضا ٤عسز َِٓٗٚ ,اٱؾاز ٠ببعطٗا ,نُا ؾعٌ َع أبٞ
غعٝس ايػريايف(ٚ ,)1ايكاض ٞعبس ازبباض.

()2

()6

الحيىان.158-151/5 :
* َأود الش ُيءَّ ,
وجأو َد ,وفيه َأو ٌد :أي ِغ َىج( .أظاط البالؾت ,مادة :أود).
ٍ
()1
كخاب الصىاغخين.48 :
()8
العابم.31 :
()9
ًىظش :هظشٍت الىظم جاسٍخ وجطىس.19 :
()1
ًىظش :هظشٍت الىظم جاسٍخ وجطىس.11 :
()8
ًىظش :العابم.84-82 :
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ٚإشا اْتكًٓا إىل ايصٓـ ايجايح ,ظبسِٖ ٜكصط ٕٚدٗٛز أب ٍ٬ٖ ٞيف صباي ٞايٓكس,
ٚا٭زبٚ .يعًِٗ اْطًكٛا ,يف َؿٖٗ َِٗٛصا َٔ ,مثط ٠زضاغ ١ا٭زب ٖٛٚ ,إداز ٠ؾين
ايؿعطٚ ,ايٓجط :عًُاّٚ ,مماضغٚ ,١مل ٜؿطٓٛا إىل املعٓ ٢ايص ٟنإ ضاغداّ ,عٓس
قساَ ٢ايًػٜٛنيٚ ,ا٭زبا ٤ايعطب; ٜك( ٍٛبس ٟٚطباْ ,)١يف َؿٗ( ّٛا٭زب) ,إبٓإ عصط
أب ٍ٬ٖ ٞايعػهط ٖٞ" :ٟعً ّٛنإ املكصٛز َٓٗا ٖص ٙايكٛاعس ٚاملعاضف اييت تعني
ايطايب عً ٢ؾِٗ ا٭زب ٚتصٚق٘ٚ ,ايكسض ٠عً ٢إْؿاٚ .٘٥قس بًؼ بٗا اٱسصا ٤عٓس بعطِٗ
اثين عؿط عًُاّ :ٖٞ ,ايصطفٚ ,ايٓشٚ ,ٛايعطٚضٚ ,ايكٛايفٚ ,ايؿعطٚ ,ايًػ,١
ٚاٱْؿاٚ ,٤اشبطٚ ,ايبٝإٚ ,املعاْٚ ,ٞاحملاضطٚ ,٠ا٫ؾتكام"ٚ )3(.بكً ٌٝتؿهط ؾُٝا
عطض٘ (بس )ٟٚظبس إٔ عس ٠ايعً ّٛاييت ميهٔ إٔ تُسضَز يف عً ّٛايًػإ ,تبًؼ غايب َا
شنطٖا ٖٞٚ ,املٛضٛع ذبتٗا خط.
 َٔٚأبطظ عًُا ٤ايًػٚ ,١ا٭زب ,ايص ٜٔأؾاضٚا إىل املؿٗ ّٛايعاّ يصٓع ١ا٭زب ابٔ
خًس( ٕٚت ٖ808ـ) ,ايص ٟاؾرتط يف َٔ ٜط ّٚإدازٖ ٠صا ايؿٔ عسزاّ َٔ ايؿطٚط,
أٚضزٖا يف قٛيٖ٘" :صا ايعًِ َٛ ٫ضٛع يٜ٘ٓ ,عط يف إثبات عٛاضض٘ أْ ٚؿٗٝاٚ ,إمنا
املكصٛز َٓ٘ عٓس أٌٖ ايًػإ :مثطت٘ ٖٞٚ ,اٱداز ٠يف ؾين املٓعٚ ,ّٛاملٓجٛض ,عً٢
أغايٝب ايعطبَٓٚ ,اس ,ِٗٝؾٝذُع ٕٛيصيو َٔ ن ّ٬ايعطب َا عػا ٙذبصٌ ب٘
املًه َٔ ١ؾعط عاي ٞايطبكٚ ,١غذع َتػا ٚيف اٱدازَٚ ,٠ػا ٌ٥يف ايًػٚ ,١ايٓش,ٛ
َبجٛث ١أثٓا ٤شيوَ ,تؿطقٜ ,١ػتكطَٗٓ ٨ا ايٓاظط ,يف ايػايب َععِ قٛاْني ايعطبَ ,١ٝع
شنط بعض أٜاّ ايعطبٜ ,ؿِٗ ب٘ َا ٜكع يف أؾعاضِٖ َٓٗاٚ ,نصيو شنط املِٗ َٔ
ا٭ْػاب ايؿٗريٚ ,٠ا٭خباض ايعاَ ....١ثِ إِْٗ إشا أضازٚا سس ٖصا ايؿٔ قايٛا :ا٭زب ٖٛ
سؿغ أؾعاض ايعطب ٚأخباضٖا ٚا٭خص َٔ نٌ عًِ بططفٜ ,طٜس َٔ عً ّٛايًػإ ,أٚ
ايعً ّٛايؿطع."١ٝ

()4

أ ٟإٕ اشبٛض يف صٓع ١ا٭زبٚ ,اَت٬ى أزٚات٘ ؾٚ ,٤ٞايٛص ٍٛإىل مثطٖ ٠صا ايؿٔ
ؾ ٤ٞآخط َٔٚ .أِٖ أزٚات٘ ا٭خص بططف ٚاؾط َٔ ايًػ.١

()5

أبىهالل الػعكشي وملاًيعه البالؾيت والىلذًت.89 :
()4
ملذمت ابً خلذون.511 :
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يفهىو (اننظى) عنذ سهف أبي هالل:
ٜط ٣نجري َٔ ايساضغني إٔ أ ٍٚشنط ٚضز يهًُ( ١ايٓعِ) ,مبؿَٗٗٛا
ا٫صط٬س ,ٞنإ عٓس ابٔ املكؿع; ٚشيو يف غٝام سسٜج٘ عٔ إٔ املٓطل ايه٫ َٞ٬
ٜتأتٖ ٢إ ٖ٫بايتعًِٗ ,عٔ إَاّ غابل َٔ ,ن ,ّ٬أ َٔٚنتاب; إش ٜك" :ٍٛؾًٝعًِ ايٛاصؿٕٛ
املُدبٔط ٕٚإٖٔ أسسِٖ –ٚإٕ أسػٔ ٚأبًؼ  -يٝؼ ظا٥ساّ عً ٢إٔ ٜه ٕٛنصاسب
ؾصٛصٚ ,دس ٜاقٛتاّٚ ,ظبط دساَّٚ ,طداْاّ ,ؾٓعُ٘ ق٥٬س ٚمسٛطاّ ٚأنايٚٚ ,ٌٝضع
نٌ ؾص َٛضع٘ٚ ,مجع إىل نٌ ي ٕٛؾبَٗ٘ٚ ,ا ٜعٜس ٙبصيو سػٓاّ".

()1

ٜٚعٗط َٔ خ ٍ٬ايٓص ايػابل إٔ ابٔ املكؿع مل ٜعز ؾ٦ٝاّ عًَ ٢عٓ ٢نًُ( ١ايٓعِ)
ؾٛم َا أٚضز ٙاملعذُ ٕٛٝا٭ٚا ,ٌ٥ناشبًٚ ,ٌٝابٔ ؾاضؽٚ ,ازبٖٛطٚ ,*ٟغريِٖ َٔ
املعذُٝني ايكساَٚ .٢إمنا نٌ َا ؾعً٘ أْ٘ اغتعٌُ ٖصا ايًؿغَ ,ؿبٗاّ ب٘ َٓطل َٔ
ٜطٜس إٔ ٜٓؿ ٧نَ٬اَّ ,تػكاّ يف َبٓاٚ ,ٙسػٔ يف َعٓا ;ٙأ ٟإْٖ٘ تعاٌَ َع َعٓ٢
ايهًُ ١نُا تعاٌَ بٗا أبٓا ٤عصط ,ٙإبٓإ ايكطٕ ايجاْ ٞاهلذطٚ ,ٟضمبا اَتس ٖصا
ايتعاٌَ بٗصا املعٓ ٢ست ٢ايكطٕ ايجايح اهلذط.ٟ
أَا ايص ٟميهٔ إٔ ٜكاٍ ؾ ٘ٝأْ٘ أضؿ ٢عًَ ٢عٓ( ٢ايٓعِ) َعٓ ٢صباظٜاّ ,مل تعٗسٙ
ايعطب ,يف عصط ,ٙؾًعً٘ أب ٛعُط ٚازباسغ (ت ٖ255ـ) ,ايصٚ ٟغِ أسس َ٪يؿات٘
بـ(ْعِ ايكطإٓ)ٚ ,شٖب إىل إٖٔ نتاب اهلل َُعذٔع بـ"ْعُ٘ ايبسٜع ,ايصٜ ٫ ٟكسض عً٢
َجً٘ ايعبازَ ,ع َا غ ٣ٛشيو َٔ ايس ,ٌ٥٫اييت دا ٤بٗا ََٔ دا."٤

()2

ؾُٔ خَ ٍ٬ا شنط ٙازباسغ ًْشغ أْ٘ أيصل َعٓ( ٢ايٓعِ) بايكطإٓ ايهط ,ِٜبعس
َا نإ أنجط يصٛقاّ بايؿعط ايعطبٚ ,ٞنأْٖ٘ أضاز بٗصا إٔ ًٜؿت اْتبا ََٔ ٙأبٗطِٖ
ْعِ ايؿعط ,مبا ؾ َٔ ٘ٝسُػٔ ايػَبوٚ ,بطاع ١ايتصٜٛط ,إٖٔ مثْٖ ١عُاّ آخطٜ ٫ ,ساْ٘ٝ
ؾ َٔ ٤ٞأغايٝب ايٓعِ عٓس ايعطب ,أٖٛ ٫ن ّ٬اهلل تعاىل ,املُٓعٍٖ يف ايكطإٓ
ايهط( ,ِٜبِهسانٍ عربًٍّ مُبِني)(( ,)3قرآواً عربٍاً غريَ ذِي عِىَجٍ نعههُم ٌحَّقُىن).

()4

()1

ألادب الصؿير.1 :
*
جفصيل أكىالهم ظترد في الصفحاث آلاجيت.
()8
الحيىان.92/4 :
()5
الشػشاء.193 :
()4
الضمش.88 :

نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

14

انعذد ( )11انًجهذ ( )13يىنيى 2016و

ISSN : 2410-1818

نظرية النظم عند أبي هالل العسكري

| د .محمد علوي أحمد بن يحيى

غري إٖٔ ازباسغ مل ؼبؿٌَ بٗصا املصطًح نجرياّ يف َ٪يؿات٘ٚ ,إمنا نإ ٜطٚق٘
اغتعُاٍ أيؿاظ أخط ,٣ت٪زَِّ ٟعٓا ,ٙنًؿع( ٞايػَبو)(ٚ ,ايَٓػر)ٜٚ ,عٗط ٖصا يف
قٛي٘" :املعاَْ ٞططٚس ١يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٚ ,ٞايعطبٚ ٞايبسٚ ٟٚاملسْٔٚ ,ٞإمنا
ايؿإٔ يف إقاَ ١ايٛظٕٚ ,ربٗٝط ايًؿغٚ ,غٗٛي ١املدطَزٚ ,نجط ٠املاٚ ,٤يف صش ١ايطَبع,
ٚدَٛز ٠ايػَبو ,ؾإمنا ايؿعط صٓاعٚ ,١ضطب َٔ ايَٓػرٚ ,دٓؼ َٔ ايتصٜٛط".

()5

 َٔٚأبطظ عًُا ٤ايه ,ّ٬ايص ْٙٛ ٜٔبآضا ,٘٥يف (ايٓعِ) ,دٌُٗ ايساضغني احملسثني,
ايكاض ٞعبس ازببٓاض; إش ٜط ٕٚإٔ آضا ٘٥ناْت "أنجط ٚضٛساّ; سُٓٝا ضأ ٣إٖٔ ايؿصاس١
ٚايب٬غ ١تكَٛإ عً ٢ضَِ ايهًُات ٚتكاضبٗا"(َٖٛٚ ,)6ا عسٖ ٤٫٪ٖ ٙايساضغَ ٕٛصسض
إهلاّ ,يف بٓا ٤عبس ايكاٖط ْعطٜت٘ يف ايٓعِ.

()7

ٚستٖ ٢صا ايطأَ ,ٟع َاؾٚ َٔ ٘ٝضٛح ْػيب ملؿٗ( ّٛايٓعِ) ا٫صط٬س ,ٞميهٔ
عسٗ ٙضأٜاّ ٜؿتكط إىل نجري َٔ ايتؿص٬ٝت ,اييت نإ ٜٓبػ ٞعً ٢عبس ازبباض إٔ ٜؿصح
عٔ نٓٗٗا ,يهٜ ٞطق ٢ن َ٘٬إىل َػت ٣ٛايٓعطٚ .١ٜهلصا بك ٞضأ ٜ٘ؾْ ٘ٝػب ١نبري٠
َٔ ايػُٛض.

()1

ٚيف خطِ ٖصا ايتٓعري احملُ ,ّٛملؿٗ ّٛايٓعِٚ ,تؿه ٌٝضٛابط٘ٚ ,تصٝريْ ٙعط١ٜ
َهتًُ ١ا٭ضنإ ,عٓس طا٥ؿ ١ايٓكاز ٚايب٬غٝني ,مثٖ ١طا٥ؿ ١أخط ,٣عًُت َٛاظ١ٜ
يًطا٥ؿ ١ا٭ٚىل ,يف تطغٝذ زعاٖ ِ٥ص ٙايٓعط ١ٜأٜطاّ ,غري أْٗا خايؿتٗا يف اختٝاض
َصطًح ايٓعِٚ ,اربصت ٱٜطاح َكاصس ٖص ٙايٓعطَ ١ٜصطًح آخط ,نُصطًح
(ا٫غتكاَ ,)١يف تطنٝب عٓاصط ازبًُ ,١ايص ٟغبل إىل اغتعُاي٘ (غٝب ,)ٜ٘ٛيف ايباب
ايص ٟخصص٘ يف نتاب٘ يـ(ا٫غتكاَ َٔ ١ايهٚ ,ّ٬اٱسايٚ ;)١ايصٜ ٟك ٍٛؾ" :٘ٝؾُٓ٘
َػتك ِٝسػََُٔٚ ,شاٍَٚ ,ػتك ِٝنصبَٚ ,ػتك ِٝقبٝحَٚ ,ا َُٖ ٛشاٍ نصب .ؾأَا
املػتك ِٝاسبػَٔ ؾكٛيو :أتٝتُوَ أَؼٔ ٚغآتٝوَ غساّ.

()3

الحيىان.158-151/5 :
ً
()6
معجم اإلاصطلحاث البالؾيت وجطىسها ,558/5 :هلال غً (اإلاؿني في أبىاب الخىحيذ والػذل -199/16 :لللاض ي غبذ الجباس أظذ آبادي ,جح:
أمين الخىلي ,اللاهشة1582 :هـ=1962م) ,والجذًش ركشه أهني لم أغثر غليه.
()1
ًىظش :هظشٍت الىظم جاسٍخ وجطىس ,81 :و :الىظم والخأوٍل في الفكش البالغي الػشبي ,31 :و :الىظم مً ظيبىٍه ئلى الجشحاوي ,3 :مجلت حششًٍ
للذساظاث والبحىر الػلميت ,م( ,)84ع(8228 ,)11م.
()1
ًىظش :الىظم والخأوٍل في الفكش البالغي الػشبي.31 :
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ٚأَا املُشاٍ ؾإِٔ تٓكُضَ أ ٍٖٚنَٔ٬و بآخط ,ٙؾتك :ٍٛأتٝتُوَ غساّٚ ,غآتٝوَ أَؼٔ.
ٚأَٓا املػتك ِٝايهصب ؾكٛيو :محًتُ ازببٌَٚ ,ؾطبتُ َا َ٤ايبشطٔٚ ,عب.ٙٛ
ٚأَٓا املػتك ِٝايكبٝح ؾإِٔ تطعَ ايًؿغ يف غري َٛضع٘ ,عب ٛقٛيو :قس ظٜساّ ضأٜتُ,
ٚن ٞظٜساّ ٜأتٝوَٚ ,أؾباٖ ٙصا.
ٚأَٓا املُشاٍ ايهصب ؾإِٔ تك :ٍٛغٛف أؾطبُ َا َ٤ايبشطٔ أَؼٔ".

()2

ٜتٖطح َٔ خ ٍ٬عباض( ٠غٝب )ٜ٘ٛايػابك ١أْ٘ قصس بـ(ا٫غتكاَ )١يف ايهَ :ّ٬ا
نإ قٛمياّ يف بٓا :ٙ٤يؿعاَّٚ ,عٓٚ ,٢يٝؼ َعَٛدٓاّ يف أسسُٖا ,أٚيف نًُٗٝا .بٌ إٕٖ
(أبا ٖ )ٍ٬ظاز ,تأنٝساّ عًَ ٢ا شُنٔط ,إٔ غٝب ٜ٘ٛقصس بايه ّ٬املػتك ,ِٝايهّ٬
املٓعٜٚ ;ّٛؿصح عٔ ٖصا بكٛي٘" :املعاْ ٞبعس شيو عًٚ ٢دَٗٓ :ٙٛا َا َٖ ٛػتكِٝ
سػَٔ ,عب ٛقٛيو :قسِ ضأٜتُ ظٜساَّٗٓٚ ,ا َا َٖ ٛػتك ِٝقبٝح ,عب ٛقٛيو :قسِ ظٜساّ
ضأٜتُٚ ,إمنا قبٝح ٭ْٖو أؾػست ايٓعاّ; بايتكسٚ ,ِٜايتأخريَٗٓٚ ,ا َا َٖ ٛػتكِٝ
ايَٓعِ ٖٛٚ ,نصبَ ,جٌ قٛيو :محًتُ ازببٌَٚ ,ؾطبتُ َا َ٤ايبشطٔ."...

()3

َٔ خ ٍ٬عباض ٠أب ٍ٬ٖ ٞا٭خري ٠ظبسٜ ٙػتعٌُ عباض ٠غٝبْ ٜ٘ٛؿػٗا ,تكطٜباَّ ,ع
ؾ َٔ ٤ٞايتصطف ؾٗٝا; بإزخاٍ نًُيت (ايٓعاّ)(ٚ ,ايٓعِ) يف ثٓاٜاٖا; يًتأنٝس عً٢
ايرتازف املعٓ ٟٛبُٗٓٝا.
ٚمثٖ ١عبَ ٟٛتكسِّّ آخط ,أغِٗ إغٗاَاّ باضظاّ يف إضؿاَ ٤ؿٗ ّٛدسٜس يهًُ١
(ايٓعِ)ٜ ,كرتب َٔ املؿٗ ّٛايص ٟأصً٘ عبس ايكاٖط ,هلص ٙايهًُ(ٖٛ ,١أبٛغعٝس
ايػريايف) ,ايص ٟعُطٔف يف ظَاْ٘ باتػاع٘ يف عً ّٛعصطٚ ,ٙتؿطٗب٘ َٔ عً ّٛايؿًػؿ,١
ٚازبسٍٚ ,متهٓٗ٘ يف اَت٬ى اسبذر ايٓاصع ,١يف إؾشاّ خصٚ .َ٘ٛيعٌ ٖصا أنػب٘
ٚعٝاّ دسٜساّ ,يف ايتعاٌَ َع أص ٍٛايٓش ٛخصٛصاّٚ ,ايًػ ١عَُٛاّ ,ست ٢أٚصً٘ إىل إٔ
ُٜربٔظ َؿٗ َ٘ٛاشباص بـ(ايٓعِ); يف َٓاظطت٘ ايؿٗريَ ٠ع (َتٖ ٢بٔ ُْٜٛؼ) ايؿًٝػٛف (ت
ٖ328ـ) ,اييت صطٖح ؾٗٝا بإٖٔ "صشٝح ايه َٔ ّ٬غكُٜ ُ٘ٝعطَف بايٓعِ املأيٛف,

()8

كخاب ظيبىٍه.86-83/1 :
()5
كخاب الصىاغخين.31 :

نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

16

انعذد ( )11انًجهذ ( )13يىنيى 2016و

ISSN : 2410-1818

نظرية النظم عند أبي هالل العسكري

| د .محمد علوي أحمد بن يحيى

ٚاٱعطاب املعطٚف ,إشا نٓا ْتهًِ بايعطبٚ ,١ٝؾاغس املعٓ َٔ ٢صاسب٘ ُٜعطَف بايعكٌ,
إشا نٓا ْبشح بايعكٌ".

()1

ٚبإْعاّ ايٓعط يف ٖص ٙايعباض ٫ٚ ,٠غُٝا قٛي٘ :صشٝح ايه َٔ ّ٬غكُٜ ,ُ٘ٝعطَف
بايٓعِ املأيٛف  -تبس ٚأْٗا  ٫تُػعٔـ ايباسح املعاصط ,يف ته ٜٔٛصٛضَ ٠هتًُ,١
عٔ ز٫ي( ١ايٓعِ) بٛصؿ٘ ْعط ;١ٜ٭ٕٖ (ايٓعِ املأيٛف) ,عٓس (ايػريايف) يٝؼ َأيٛؾاّ عٓس
غري ;ٙأ ٟإْٖ٘ َؿٗ ّٛخاصَ ,طنٛظ يف شٖٓ٘ ,مل ُٜؿصٔح عٓ٘ ,بصنط َؿصٌٖ ,نُا
ؾعٌ عبس ايكاٖط ,بعس.ٙ
ٚمما ػبسض اٱؾاض ٠إي ٘ٝإٔ عباض( ٠ايػريايف) ايػابك ,١اييت ْكًٗا أبٛسٝإ
ايتٛسٝس( ٟت ٖ403ـ) ,يف َ٪يؿ٘ (اٱَتاع ٚامل٪اْػ ,)١اختًؿت عٔ ايعباض ٠اييت ْكًٗا
يف َ٪يؿ٘ اٯخط (املكابػات); يف إٔ نًُ( ١ايٓعِ) مل تطز ؾ ;٘ٝإش ٜك" :ٍٛصشٝح
ايه َٔ ّ٬غكُٜ ُ٘ٝعطَف بايعكٌ ,إٕ نٓا ْبشح بايعكٌ" )2(.أ ٟإْٖ٘ اغتبسٍ بهًُ١
(ايٓعِ) نًُ( ١ايعكٌ)ٚ ,ؾَتٓإ ز٫ي ١نٌ َُٓٗا.
 َٔٚاٱْصاف ايك ٍٛإْٖ٘ ٚإٕ مل تٛصً٘ ًَهات٘ ايصٖٓ ,١ٝإىل تأصَ ٌٝصطًح
(ايٓعِ) ,نُا أٚصًت عبس ايكاٖط ,ؾإْ٘ ,عً ٢ا٭قٌٚ ,صٌ إىل ؾَٗٓ ٤ٞا; ٜٚعٗط
ٖصا يف قٛي٘ ملتٖ" :٢تعًِٗ يػ َٔ ١ايًػات  ٫تطابل يػ ١أخط َٔ ,٣مجٝع دٗاتٗا ,حبسٚز
صؿاتٗا ,يف أمساٗ٥اٚ ,أؾعاهلاٚ ,سطٚؾٗاٚ ,تأيٝؿٗاٚ ,تكسميٗاٚ ,تأخريٖا,
ٚاغتعاضتٗاٚ ,ذبكٝكٗاٚ ,تؿسٜسٖاٚ ,ربؿٝؿٗاٚ ,غعتٗاٚ ,ضٝكٗاْٚ ,عُٗا,
ْٚجطٖا"ٜٚ )3(.بس ٚي ٞإٖٔ نًُيت (ايتأيٝـ)(ٚ ,ايٓعِ) اغتعًُُٗا ايػريايف مبعٓٚ ٢اسس.
يفهىو (اننظى) عنذ أبي هالل :
ضمبا ٜعٔ نجري َٔ زاضغ ٞآضا ٤أب ٍ٬ٖ ٞايًػ ٫ٚ- ١ٜٛغُٝا ضأ ٜ٘يف ايٓعِ  -إٔ
َعاْٖٗا َبجٛث ١يف َصٓؿ٘ (نتاب ايصٓاعتني)ٚ ,سػبٖٛٚ ,ظٔ يف غري ضبً٘; ٚشيو
٭ٕٖ آضا ٙ٤ايًػٚ َٔ ,١ٜٛدْٗ ١عطٜٓ ,ٟبػ ٞإٔ تُػتكَ َٔ ٢نتابني َُٗنيُٜ ,ربٔظإ ضأ ٜ٘يف
ٖص ٙايٓعطُٖ ,١ٜا :ايؿطٚم ايًػٚ ,١ٜٛنتاب ايصٓاعتني :ايهتابٚ ,١ايؿعط.
()1

ؤلامخاع واإلاإاوعت.129 :
()8
اإلالابعاث.13 :
()5
العابم.13 :
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ؾا٭ٜ :ٍٚؿصح عٔ َؿٗ َ٘ٛيف َعٓ( ٢ايٓعِ)َٚ ,ا ٜؿابٗ٘ َٔ َعإ أخطٚ ,٣ايجاْ:ٞ
ٜؿصح عٔ ايؿطٚط اييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜطاعٗٝا ايهاتب ,يف ْعِ ايرتنٝب ايًػ ,ٟٛغٛا٤
ؾعطاّ نإ أّ ْجطاّ.
ٚإشا ْعطْا إىل متٝٝع أبَ ٍ٬ٖ ٞصطًح (ايٓعِ) ,أ( ٚايتٓع َٔ )ِٝغرئَ ,ٙ
املصطًشات املؿابٗ ١ي٘ ,ظبسٜٓ ٙكس تًو املصطًشات ْكس بصري مبعاْ ٞايًػ ,١نشصٓام
أًٖٗا َٔ َصٓؿ ٞاملعذُات ايًػ ;١ٜٛؾٜٗ ٛكَ ,ٍٛؿطقاّ بني َعاْ( ٞايتأيٝـ),
(ٚايرتتٝب)(ٚ ,ايتٓع" :)ِٝايؿطم بني ايتأيٝـٚ ,ايرتتٝبٚ ,ايتٓع :ِٝإٔ ايتأيٝـ ُٜػتعٌَُ
ؾُٝا ٪ُٜيٖـ عً ٢اغتكاَ ,١أ ٚعً ٢اعٛدازٚ ,ايتٓعٚ ِٝايرتتٝب ٜ ٫ػتعُ ٕ٬إ ٖ٫ؾُٝا
٪ُٜيٖـ عً ٢اغتكاََٚ ,١ع شيو ؾإٕٖ بني ايرتتٝبٚ ,ايتٓع ِٝؾطقاّ ٖٛٚ ,إٖٔ ايرتتٝبٖٛ :
ٚضع ايؿَ ٤ٞع ؾهً٘ٚ ,ايتٓعٚ ٖٛ :ِٝضع٘ َع َا ٜعٗط ب٘; ٚهلصا اغتُعٌُٔ ايٓعِ يف
ايعكٛزٚ ,ايك٥٬س; ٭ٕ خطظٖا أيٛإ ُٜٛضَع نٌ ؾَٗٓ ٤ٞا َع َا ٜعٗط ب٘ ي."ْ٘ٛ

()1

ٚعً ٢ايطغِ َٔ تؿطٜك٘ بني َعٓ ٢ايٓعِٚ ,ايتأيٝـ ٖٛٚ ,إٔ ايتأيٝـ ُٜػتعٌَُ ؾُٝا
٪ُٜيٖـ عً ٢اغتكاَ ١أ ٚعً ٢اعٛدازٚ ,ايٓعِ ٪ُٜ ٫يٖـ إ ٖ٫عً ٢اغتكاَ ,١ظبس ٙقبٌ بطع
صؿشات َٔ نتاب٘ (ايؿطٚم ايًػٜٛ ,)١ٜٛضح َعٓ( ٢ايتأيٝـ) بسقٜٚ ,١ط" ٣إٖٔ ايتأيٝـ,
ٚا٭يؿ ,١يف ايعطب ١ٝتؿٝس املٛاؾكٖٚ ,)2("١صا املعٜٓ ٢كرتب نجرياّ َٔ َعٓ ٢ايٓعِ ,أ:ٟ
ٚضع ايؿَ ٤ٞع ؾَهً٘ ,أَ :ٟع إيؿ٘ َٔ ,عٓاصط ازبًُ ١ايعطب.١ٝ
ٚمما دبسض اٱؾاض ٠إي ٘ٝإٔ أبا ٖ ٍ٬نإ ٜهجط أٜطاّ ,يف نتاب٘ (نتاب
ايصٓاعتني) َٔ ,اغتعُاٍ َصطًح (ايطَصـ) َؿابٗاّ َعٓ ٢ايٓعِٚ ,ايتأيٝـَٔٚ ,
أَجً ١شيو قٛي٘" :سُػٔ ايتأيٝـ ٜعٜس املعٓٚ ٢ضٛساّ ٚؾطساَّٚ ,ع غ ٤ٛايتأيٝـ ٚضزا٠٤
ايطصـ ٚايرتنٝب ؾعب َٔ ١ايتعُ .١ٝؾإشا نإ املعٓ ٢غبٓٝاّٚ ,ضصـ ايه ّ٬ضزٜٔٓاّ ,مل
ُٜٛدَس ي٘ قبٚ ,ٍٛمل تعٗط عً ٘ٝط ,٠ٚ٬ؾإشا نإ املعٓٚ ٢غطاّٚ ,ضصـ ايه ّ٬دٝساّ
نإ أسػَٔ َٛقعاّٚ ,أطٝب َػُعاّ".

()3

()1

الفشوق اللؿىٍت.149-148 :
()8
العابم.143 :
()5
كخاب الصىاغخين ,182 :و :هظشٍت الىظم جاسٍخ وجطىس.19 :
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ٜٚبس ٚي ٞإٔ تؿطٜك٘ بني َعاْٖ ٞص ٙا٭يؿاظ ,بٗصا ايتأص ٌٝاملٓٗذ ٞايسقٝلٜ ,طع٘
يف َصاف عًُا ٤ايًػ ,١ايص ٜٔأصًٛا يؿهط ٠املعذُات ايعطب ,١ٝناشبً ٌٝبٔ أمحس
ايؿطاٖٝس( ٟت ٖ175ـ)ٚ ,إمساع ٌٝبٔ محاز ازبٖٛط( ٟت ٖ393ـ)ٚ ,أمحس بٔ ؾاضؽ
(ت ٚ ,)395غريِٖ ,ممٔ عاصط ,ٙأ ٚغبل عصط.ٙ
ؾاشبًٜ ٌٝهتؿ ,ٞيف َعذُ٘ (ايعني) ,بتأصَ ٌٝعٓ( ٢ايٓعِ); بإٜطازَ ٙعٓا ٙايًػ;ٟٛ
ؾٝك" :ٍٛايَٓعِِ ْعُُو خَطظَاّ ,بعطَ٘ إىل بعض ,يف ْعاّ ٚاسس ٖٛٚ ,يف نٌ ؾ,٤ٞ
ست ٢ق :ٌٝيٝؼ ٭َطْٔ ٙعاّ ,أ ٫ ٟتػتك ِٝططٜكت٘.
ٚايٓعاّ نٌ خٝط ُٜٓعَِ ب٘ ي٪ي٪اّ ,أ ٚغري ٙؾْٗ ٛعاّٚ ,ازبُٝع ُْعُِٚ ,ؾٔعًُو
ايَٓعِِٚ ,ايتٓع ,ِٝقاٍَ :جٌُ ايؿطٜس ,ايص ٟػبط ٟعً ٢ايُٓعُِٚ .اْ٫تعاّ :ا٫تِّػام".

()4

ٚأَا ابٔ ؾاضؽ ؾٝذعٌ َعٓ ٢ايٓعِٚ ,ايتأيٝـَ ,ؿرتناّ; ٜكْ(" :ٍٛعِ) ايٓ,ٕٛ
ٚايعاٚ ,٤امل :ِٝأصٌٜ ,سٍ عً ٢تأيٝـ ؾٚ ,٤ٞتأ ٗيؿْٔ٘ٚ .عُتُ اشبَطَظ ْعُاّْٚ ,عُتُ
ايؿعطٚ ,غري."ٙ

()5

يف سني ٜطازف ازبٖٛط ٟبني َعٓ ٢ايٓعِٚ ,ازبُع; ٜكْ" :ٍٛعُتُ ايً٪ي :٪أ ٟمجعتُ٘
يف ايػًٔوٚ ,ايتٓعَ ِٝجًْ٘ٚ ,عُتُ ايؿعطََْٚ ,عُِٖتُ٘ٚ ,ايٓعاّ اشبٝط ,ايصُٜٓ ٟعَِ ب٘
ايً٪ي."٪

()6

بٝس إٔ أبا ُٖٜٛ ٍ٬دٔس ؾطقاّ ,بني َعٓ( ٢ايتأيٝـ)(ٚ ,ازبُع)ٜٚ ,ط ٣إٔ "يؿغ
ايتأيٝـ يف ايعطبٜ ١ٝسٍ عً ٢اٱيصامٚ ,يؿغ ازبُع ٜ ٫سٍ عً ٢شيو ٚ ...يصيو
ُٜ٫ػتعٌَُ ايتأيٝـ إ ٖ٫يف ا٭دػاّٚ ,ازبُع ُٜػتعٌَُ يف ا٭دػاّ ٚا٭عطاض".

()1

ٚإشا تتبعٓا ا٫غتعُاٍ ايؿا٥ع ملعٓ( ٢ايٓعِ) يف ايرتاخ ايعطب ٞايكس ,ِٜظبس ايعطب
ًٜصك ْ٘ٛبؿٔ ايؿعطَٖٛٚ ,ا ٜتذًٖ ٢يف ن ّ٬ابٔ ؾاضؽٚ ,ازبٖٛط ,ٟايػايـ شنط.ٙ
ٚأبْ ٍ٬ٖ ٛؿػ٘ ٪ٜنس ٖصا املعٓ ,٢يف َٛاضع طبتًؿَ َٔ ١صٓؿ٘ (نتاب

()4

كخاب الػين ,مادة :هظم.
()3
معجم ملاًيغ اللؿت ,مادة :هظم.
()6
الصحاح ,مادة :هظم.
()1
الفشوق اللؿىٍت.143-144 :
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ايصٓاعتني)( .)2غري أْٖ٘ ٚغٖع َٔ ز٫يٖ ١صا ا٫غتعُاٍٚ ,دعٌ ايه ّ٬املٓع ّٛعً ٢ث٬ث١
أدٓاؽ :ٖٞ ,ايطغاٚ ,ٌ٥اشبُطَبٚ ,ايؿعط.

()3

ارتباط يفهىو (اننظى) باإلعجاس انقزآني وانًذاهب انكاليية :
مما تطغٖذ يف قٓاعات ايهجري َٔ ايساضغني احملسثني ,إٔ ْعط ١ٜايٓعِ ْؿأت يف
أسطإ املصاٖب ايه ,١َٝ٬اييت اظزٖطت يف ايعصط ايعباغٚ ,ٞاييت بًؼ أٚز اشب٬ف
بٗٓٝا أؾس ٙيف تعٝني َعاٖط اٱعذاظ يف ايكطإٓ ايهط ,ِٜبني َعاٖطٜٓ ,عع بعطٗا إىل
ازباْب ايعكًٚ ,ٞبعطٗا اٯخط إىل ازباْب ايًػ.ٟٛ

()4

ٚصاض ٖصا ايطأَ ,ٟع نجط ٠ايتٓعري ي٘ ,أؾب٘ مببسأ ٜٓبػ ٞتطغٝد٘ بني زاضغٖ ٞصا
ايعصط.
ٚيهٔ تًو ايكٓاع ١تبس ٚي ٞأْٗا مل تُ ِبَٔ عً َٔ ,ٌََٗ ٢ايتأٌَ ٚايٓعط; ٚيعٌ ايػبب
يف شيو ٜعٛز إىل اتهاٍ عسز َٔ ايباسجني املتأخط ٜٔعً ٢نتابات َٔ غبكِٗ ,ممٖٔ
تٓا ٍٚزضاغ ١ايؿدصٝات اييت أؾاضت إىل َؿٗ ّٛايٓعِ ,إَا بإملاح ٚإَا بتصطٜحَٔ ,
غري إخطاعٗا يًتشًٚ ٌٝإعاز ٠ايٓعط يف آضا ٤بعض ا٭ع ّ٬ايص ٜٔأًُُٖٔٛا َٔ قا١ُ٥
اٖتُاَاتِٗ ,نـ(أب ,)ٍ٬ٖ ٞايص ٟاضتبط امس٘ ٚنتاب٘ (ايصٓاعتني) بٓعط ١ٜايٓعِ,
يف َ٪يؿات ايساضغني أْؿػِٗ.
غري أِْٗ يػبب َا ,مل ٜطًٛٝا ايٛقٛف عٓس ايػبب ايطٝ٥ؼ ,ايص ٟزؾع بأبٍ٬ٖ ٞ
إىل تأيٝؿ٘ نتاب٘ (ايصٓاعتني) ,ايص ٟعرب عٓ٘ بكٛي٘" :يٝؼ ايػطض يف ٖصا ايهتاب
غًٛى َصٖب املتهًُنيٚ ,إمنا قصست ؾَ ٘ٝكصس صٓاع ايه َٔ ,ّ٬ايؿعطا٤
ٚايهتاب".

()5

ؾٜٗٛ ٛضح َٔ خٖ ٍ٬ص ٙايعباض ٠إٔ َؿٗ ّٛايٓعِ ,يس ,ٜ٘ؽبتًـ عٔ َؿَٗٔ ّٛ
غبك٘ َٔ ,ايعًُا ,٤ايص ٜٔقصط ٙٚعً ٢ايكطإٓ ايهطٚ ,ِٜسػب; َع أْٖ٘ ُٜعَسٗ ايٓص
ايًػ ٟٛاملجاي ,ٞايصُٜ ٟشتَرٗ ب٘ بَ ٬ساؾَع .١بٝس إٖٔ ايص ٟميهٔ إٔ ُٜساؾَع ؾ ,٘ٝعٓس أبٞ
()8

ًىظش (غلى ظبيل اإلاثال) :كخاب الصىاغخين.124 ,125 ,45 ,42 :
()5
ًىظش العابم.182 :
()4
ًىظش :هظشٍت الىظم جاسٍخ وجطىس.4 :
()3
كخاب الصىاغخين.8 :
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ٖ ٖٛ ,ٍ٬إٖٔ ايٓعِٚ ,اٱعذاظ ايكطآْ ٞيٝػا بطنٓني َت٬ظَنيٜٓ ٫ ,ؿو أسسُٖا عٔ
اٯخط; يه ٕٛايٓعِ ازبًُ ٞإمنا ٖ ٛتطتٝب يعٓاصط أ ٟمجً ,١عً ٢ايٓش ٛايص ٟػبعًٗا
تأتًـ ؾُٝا بٗٓٝا; ٱٜطاح َكصس َاٜ ,طَ ٞإي ٘ٝاملتهًِ ,بػض ايٓعط عٔ َػتٛاٖا
ازبُاي.ٞ
ٚيعٌ تصٓٝؿ٘ ايٓعِ عً ٢ث٬ث ١أدٓاؽ :ايطغاٚ ,ٌ٥اشبُطَبٚ ,ايؿعط ,ؾَٔ ٘ٝ
 ٬عٔ ايباسح; ٖٛٚ
ٚضٛح َكصس ٙبٗصا املصطًح َا ػبعً٘  ٫ؽبؿ ٢عً ٢ايكاض ,٨ؾط ّ
أْ٘ دعٌ ايٓعِ عاّ يف َؿٗ ;َ٘ٛؾٝؿٌُ ايكطإٓ ايهطٚ ,ِٜأؾٗط ايؿٓ ٕٛا٭زب ,١ٝاييت
عطؾٗا ايعطب قسمياّ.
أكاٌ مفَوو اليظه عيد (أبي ٍالل) يرتقي إىل مستوى اليظرية؟
ٜصنط عسز َٔ ايساضغني إٖٔ ٖص ٙايٓعط ١ٜاغتُطت ضزساّ َٔ ايعََٔٓ ,ص ٚضزت أٍٚ
إؾاض ٠إىل َؿَٗٗٛا ,عٓس ابٔ املكؿع  -تؿتكط إىل أِٖ سًكَ ١ؿكٛز ٠ؾٗٝا ,أ ٖٞ ٫ضبط
َعٓاٖا بازباْب ايٓش ,ٟٛإىل إٔ غدط اهلل هلا عبس ايكاٖط ازبطداْ ,ٞايص ٟأقاّ
زعاُٗ٥ا عًٖ ٢ص ٙا٭غؼٚ ,أبطظ دسي ١ٝضبط املػت ٣ٛايرتنٝيب باملػت ٣ٛايس٫ي,)1(ٞ
ٚايص ٟمتدض عٓ٘ بعٚؽ ْٛا ٠أسس أِٖ عً ّٛايب٬غ(ٖٛ ,١عًِ املعاْ.)ٞ

()2

ٚأسػب إٔ ٖص ٙايٓتٝذ ١مل ُتؾبَ عًَ ٢كسَات عًُ ١ٝزقٝك ;١ؾاملتأٌَ يف آضا( ٤أبٞ
ٖ ,)ٍ٬املبجٛث ١يف نتاب ,٘ٝاملصنٛض ٜٔغابكاّ ,ميهٓ٘ إٔ ٜػتؿٔـ َٔ ,خٍ٬
ايهجري َٔ عباضات٘ ايٛاضز ٠ؾُٗٝا ,عسزاّ ُٜ ٫ػتَٗإ ب٘ َٔ ,آضا ٘٥يف ايٓعِ ايه,ّ٬
 ٖٞٚيف ْعط ٟميهٔ إٔ تطق ٢إىل َا ٜؿب٘ قٛاعس أغاغ ,١ٝتصًح يبٓاْ ٤عط,١ٜ
َهتًُ ١املعامل.
ٚميهٔ سصط آضا ٘٥امل٪غِّػَ ١يٓعط ١ٜايٓعِ ,يف اٯت:ٞ
 )1ضأ ٜ٘يف ايًؿغ ٚاملعٓ.٢
 )2ضأ ٜ٘يف بٓا ٤ازبٌَُُ ,عً ٢أغاؽ ايبٓٝتني :ايعُٝكٚ ,١ايػطش.١ٝ

()1

ًىظش :جطىس الجهىد اللؿىٍت في غلم اللؿت الػام ,111 :و :الىظم والخأوٍل في الفكش البالغي الػشبي ,31 :و:أبىهالل الػعكشي وملاًيعه196:
()8
ًىظش :أبىهالل الػعكشي وملاًيعه.196 :
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 )3ضأ ٜ٘يف إٔ ْعِ ازبٌُ  ٫ميهٔ إٔ ٜتأتٖ ٢إ ٫مبطاعا ٠ايٛظا٥ـ ايٓش,١ٜٛ
يعٓاصطٖاَٚ ,ا ت٪ز َٔ ٜ٘ز٫٫ت ,با٥ت٬ؾٗا.
ٚقبٌ َٓاقؿٖ ١ص ٙاٯضآٜ ٤بػ ٞإظاي ١اي ,ِٖٛايصْ ٟػب٘ نجري َٔ املرتمجني
ايكساَٚ ,٢املُشسَثني ,إىل ؾدص ١ٝأب ٍ٬ٖ ٞايعًُ ٖٛٚ ,١ٝتصٓٝؿِٗ إٜٓا ٙيف طبكات
ا٭زباٚ ,٤ايٓكازٚ .نأْ٘ ضباٍ عً ٢أسس ,إٔ ػبُع بني ؾٖٓني ,أ ٚأنجط! ٚيٝت ايصٟ
عَسٖ ٙأزٜباّ ,أ ٚؾاعطاّ ,أْ ٚاقساّ ,صٓع ايؿْ ٤ٞؿػ٘ َع عبس ايكاٖط ,ايص ٟمجع بني
ايًػٚ ,١ا٭زبٚ ,مل ُٜػُٔطِ٘ أسس َٔ املرتمجني سك٘ ,غٛا ٤أ شُنٔط يف ضُٔ طبكات
ايٓشٜٛني ,أّ يف ضُٔ طبكات ايب٬غٝنيْٚ ,كاز ا٭زب !
ٚيعٌ خري َٔ أْصـ أب َٔ ٍ٬ٖ ٞاملرتمجني ايكساَٜ ٢اقٛت اسبُ( ٟٛت ٖ626ـ),
ايصٚ ٟصؿ٘ بكٛي٘" :أب ٍ٬ٖٛايًػ ٟٛايعػهطٚ ,)3("ٟايؿريٚظ آباز( ٟت ٖ817ـ) ايصٟ
ٚصؿ٘ بكٛي٘" :ا٭زٜب ايًػٚ .)1("...ٟٛممٔ أْصؿ٘ َٔ املرتمجني احملسثني عُط ضضا
()2

نشاي ,١ايصٚ ٟصؿ٘ بكٛي٘" :يػ ,ٟٛأزٜب ,ؾاعطَ ,ؿػط."...

 َٔٚأبطظ ايساضغني احملسثني ,ايص ٟأْصـ أبا ٖٚ ,ٍ٬عَسٖ ٙخبرياّ بسقا٥ل ايًػ,١
ٚايٓش( ٛبس ٟٚطباْ ,)١ايصٚ ٟصؿ٘ بكٛيٜ٘" :عطٔف ايًػٜٚ ,١عطٔف زقا٥ل ايٓش,)3("ٛ
ٚٚصؿ٘ ,يف َهإ آخط ,بكٛي٘" :اسبكٝك ...١إٖٔ أبا ٖ ٍ٬نإ عاملاّ عبٜٛاّٚ ,يػٜٛاّ
أٜطاّ ....ؾإٕ املٓٗر ايًػٜ ٟٛك ٣ٛعٓس ٙستٜ ٢طػ ٢عً ٢باب بأغط َٔ ٙأبٛاب نتاب٘,
ٜٚعٌ غا٥ساّ بك ١ٝؾص ٍٛايهتاب".

()4

 َٔٚاحملسثني ايصْٖٛٛ ٟا بتُهٓ٘ يف ايًػٚ ,١ايٓشٚ ,ٛاْتؿاع٘ بآضا ٤غًؿ٘ َٔ
ايعًُاٚ( ,٤يٝس َطاز)ٜ ,كٜ" :ٍٛعترب نتاب ايصٓاعتني ٚغ ١ًٝيتبصري ايساضغني بأصٍٛ
ايهتابٚ ,١ايططم ايػً ١ُٝيًتعبري يف ايًػْ َٔ ;١اسَ ١ٝعاْ ٞايٓشٚ ,ٛغ ١َ٬ايبٓا.٤
ٚغدط أب ٍ٬ٖٛايعػهط ٟزضاغ ١ايػابكني ي٘ٚ ,اْتؿع بٗا ,اعتباضّا َٓص ايكطٕ ايجاْٞ

()5

معجم ألادباء.838/8 :
()1
البلؿت.116 :
()8
معجم اإلاإلفين.362/1 :
()5
أبى هالل الػعكشي وملاًيعه.52 :
()4
العابم.129 :

نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

22

انعذد ( )11انًجهذ ( )13يىنيى 2016و

ISSN : 2410-1818

| د .محمد علوي أحمد بن يحيى

نظرية النظم عند أبي هالل العسكري

اهلذطٚ ,ٟست ٢أٜاّ عصطٚ ,ٙاغتعإ بٗا يتأيٝـ نتاب٘"(َٖٛٚ .)5ا غٓشا ٍٚإثباتَ٘ٔ ,
خَٓ ٍ٬اقؿ ١آضا ٙ٤ايػابك.١
ٚست ٢يٛمل ٜٓصؿ٘ أسس ممٔ غبل ,يهاْت َ٪يؿات٘ يف ايًػ ,١خري َُٓصٔـ ي٘,
بتُهٗٓ٘ ؾُٗٝا ,ؾط ّ٬عٔ متهٗٓ٘ يف صٓع ١ا٭زب! اييت َٔ أبطظٖا (ايؿطٚم ايًػ,)١ٜٛ
(ٚايتًدٝص يف َعطؾ ١أمسا ٤ا٭ؾٝاُٜ ,)6()٤طاف إيٗٝاَ ,ا سٛا ٙنتاب٘ (نتاب
ايصٓاعتني) َٔ أبٛابٚ ,ؾص ,ٍٛتٓاٚيت َػا ٌ٥عُٝك ,١يف ايًػٚ ١ايٓشٚ ,ٛغٓشاٍٚ
ٖٓا إبطاظٖا بؿ َٔ ٤ٞايتؿص.ٌٝ
أوالً :رأيُ يف اللفظ واملعيى
ٜؿٝع بني ايٓكٓاز إٖٔ (أبا ٖ )ٍ٬نإ َٔ زعا ٠تػًٝب ايًؿغ عً ٢املعٓ ,٢ؾأْ٘ يف
ٖصا ؾإٔ غًؿ٘ ازباسغ ايص ٟنإ َٔ أبطظ ايساعٝني إىل ٖصا املصٖب )7(.أَا سذذِٗ,
يف ٖص ٙايسع ,٣ٛؾٗ ٞعباضات ,اْتععٖٛا َٔ بني ْصٛص َ٪يؿاتُٗا ,ظاٖطٖا أُْٗا
ؾدُٖا َٔ ؾإٔ ايًؿغْٖٖٛٚ ,ا َٔ ؾإٔ املعٓ َٔ .٢أؾٗط ٖص ٙايعباضات ,عباض٠
(ازباسغ) ,اييت قاٍ ؾٗٝا" :املعاَْ ٞططٚس ١يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٚ ٞايعطبٞ
ٚايبسٚ ٟٚاملسْٚ ,ٞإمنا ايؿإٔ يف إقاَ ١ايٛظٕٚ ,ربري ايًؿغٚ ,غٗٛي ١املدطزٚ ,نجط٠
املاٚ ,٤يف صش ١ايطبعٚ ,دٛز ٠ايػبو ,ؾإمنا ايؿعط صٓاعٚ ,١ضطب َٔ ايٓػر,
ٚدٓؼ َٔ ايتصٜٛط"( ,)8ثِ َتابع ١أب ٍ٬ٖ ٞي٘ يف ضأ ;ٜ٘سُٓٝا قاٍ" :يٝؼ ايؿإٔ يف
إٜطاز املعاْ ;ٞ٭ٕٖ املعاْٜ ٞعطؾٗا ايعطبٚ ,ٞايعذُٚ ,ٞايكطٚ ٟٚايبسٚ ,ٟٚإمنا ٖ ٛيف
دٛز ٠ايًؿغ ٚصؿاٚ ,٘٥سػٓ٘ ٚبٗاْٚ ,٘٥عاٖت٘ ْٚكاٚ ,٘٥نجط ٠طٚ٬تَ٘ٚ ,اَ ,٘٥ع
صش ١ايػَبوٚ ,ايرتنٝبٚ ,اشبً َٔ ٛأٚز ايٓعِٚ ,ايتأيٝـ"(.)9

()3

جطىس الجهىد اللؿىٍت.123-124 :
()6
الكخابان مطبىغان.
()1
ًىظش :هظشٍت غبذ اللاهش في الىظم ,52-89 :وٍىظش :غبذ اللاهش الجشحاوي بالؾخه وهلذه .98-91:
()8
الحيىان.158-151/5 :
()9
كخاب الصىاغخين.48 :
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ٚنإٔ ايٓكاز املتأخط ,ٜٔاغتؿؿٛا َٔ خٖ ٍ٬اتني ايعباضتنيَ ,عٓ ٢غطشٝاّ; ٖٛٚ
"إٔ تؿط ٌٝايًؿغ عٓس ٖ ٤٫٪ايٓكاز تؿط ٌٝي٘ َٔ سٝح ٖ ٛيؿغ َٓطٛمٚ ,سطٚف
َػُٛع."١

()1

ٚيٝت ا٭َط ٚقـ عٓس ايٓكاز ا٭ٚا ;ٌ٥إش اغتُط شيو ايتٗاؾت ايتكًٝس ,ٟست ٢عصطْا
ايطأٖٚ .يعٌ أبطظ َٔ ذباٌَ عً ٢شٜٓو ايعاملني َٔ ,غري تبصٗط (بس ٟٚطباْ ;)١إش ٜك:ٍٛ
"نإ ايعػهطَ َٔ ٟسضغ ١ازباسغ ,اييت تتؿٝع يًصٝاغٚ ,١تتعصب يًؿغٚ ,ضمبا
نإ ايعػهط ٟأنجط َٔ ضأٜٓا َػا ,٠٫يف تكسٜط ق ١ُٝايًؿغ; ػبعً٘ يف ا٭ثط ا٭زبٞ
نٌ ؾٚ ,٤ٞػبشس املعٓ ,٢ؾ ٬ػبعً٘ ؾ٦ٝاّ"(!)2
ٚمل ٜتبني ي ,ٞئَِ يَِِ ٜتإٖٔ ٖ ٤٫٪ايٓكاز ,قبٌ إط٬م ٖصا اسبهِ اجملشـ عً٢
ازباسغٚ ,أبٜٚ ,ٍ٬ٖ ٞكؿٛا عً ٢دٌ عباضاتُٗا اييت تهًُا عٓٗا ,يف ٖص ٙاملػأي١؟!
ؾازباسغ سُٓٝا أطًل ٖص ٙايعباض ,٠أطًكٗا يف غٝام ضز ٙعً ٢أب ٞعُط ٚايؿٝباْٞ
سُٓٝا اغتشػٔ َعٓ ٢بٝتني َٔ ايؿعطٚ ,نًََـ بُٗاُٖٚ ,ا:

()3

( )4

 ٫تَشػَ َبٖٔ املٛتُ َــٛتَ ايبًٔـــــــ٢

ؾإُْٖـــا املــٛتُ غـــ٪اٍُ ايطٔدــــــــأٍ

نُٖ٬ــــا َــــٛتْ ٚيهــــــٔ شا

أؾعــعُ َٔـــٔ شاىَ ئـــصٍُِّ ايػُــــ٪أٍ

ٚأضاز ازباسغ إٔ ُٜعٝس ٙإىل داز ٠ايصٛاب; بإٔ ُٜعَٓ ٢بؿطف ايًؿغ ,نعٓاٜت٘
بؿطف املعٓ ,٢متاَاّ; أ ٟإْ٘ "ٚضع املعَٓ ٢ع صٝاغ ١املعَٓٛ ,٢ضع ّا تكابًٝاّٜ ٫ٚ ,عين
قٛي٘ ٖصا بأْٖ٘ ٜتعاٌَ َع ايؿهٌ تعاَ ّ٬إػبابٝاّٜٚ ,ػكط ايػًب ١ٝعٔ املعٓ."٢

()5

ثِ أ ٜٔايٓكاز َٔ ايعباضات ,اييت َعز ؾٗٝا ازباسغ ,بني اٖتُاَ٘ ايهبري بايًؿغ,
ٚاملعٓٚ ,٢دعٌ نٌ َُٓٗا ٜؿتكط إىل اٯخطٚ ,ؾطف أسسُٖا ,أ ٚاعبطاطٜ ,١هٕٛ
تبعاّ يكطٜ٘ٓ؟!
 َٔٚأَجً ١شيو قٛي٘ ,يف َػتٌٗ نتاب٘ (ايبٝإ ٚايتبٝني)" :قاٍ بعض دٗابص٠
ا٭يؿاظْٚ ,كاز املعاْ."...ٞ

()6

()1

هظشٍت غبذ اللاهش في الىظم.52 :
()8
أبىهالل الػعكشي وملاًيعه.181 :
()5
ًىظش :الحيىان.158-151/5 :
()4
البيذ إلاطشف بً غبذ هللا (معجم شىاهذ الػشبيت)541 :
()3
مفهىم اإلاػنى غىذ الجاحظ ,852 :مجلت آداب اإلاعدىصشٍت/الػذد الخامغ غشش1421 ,هـ= 1981م.
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ٚقٛي٘" :ايبٝإ اغِ داَع يهٌ ؾ ,٤ٞنؿـ قٓاع املعٖٓٚ ,٢تو اسبذاب ,زٕٚ
ايطُري ,ستٜ ٢ؿط ٞإىل سكٝكت٘ ...٭ٕٖ َساض ا٭َطٚ ,ايػا ١ٜاييت إيٗٝا ػبط ٟايكا,ٌ٥
ٚايػاَع ,إمنا ٖ ٛايؿِٗٚ ,اٱؾٗاّ; ؾبأ ٟؾ ٤ٞبًػتَ اٱؾٗاّٚ ,أٚضشتَ عٔ املعٓ,٢
ؾصيو ٖ ٛايبٝإ ,يف شيو املٛضع".

()7

ٚقٛي٘ َٔ" :عًِ سل املعٓ ,٢إٔ ٜه ٕٛا٫غِ ي٘  ٫ؾاضَ ٫ٚ ,ّ٬ؿط,ّ٫ٛ
َ٫ٚكصطاَّ ٫ٚ ,ؿرتناَّ ٫ٚ ,طُٖٓاّ".

()8

ٚقٛيٜ٘ ٫" :ه ٕٛايهٜ ّ٬ػتشل اغِ ايب٬غ ,١ستٜ ٢ػابل َعٓا ٙيؿع٘ٚ ,يؿع٘
َعٓا ,ٙؾٜ ٬ه ٕٛيؿع٘ إىل مسعو .أغبل َٔ َعٓا ٙإىل قًبو"(ٚ .)1غريٖا نجري,
ميهٔ ايتُاغٗا ,بػري عٓاَ َٔ ,٤عإ نتاب٘ ٖصا َٔٚ ,نتب٘ ا٭خط.٣
ٖٚهصا نإ ؾإٔ (أب ,)ٍ٬ٖ ٞيف ْعطت٘ إىل ايًؿغٚ ,املعٓ ;٢ؾٜٗٓ ٛعط إيُٗٝا,
بٛصؿُٗا ٫ظَاًَّٚ ,عَٚاّٚ ,نٌ َُٓٗا ٜتأثط ,ضُقٓٝاّٚ ,اعبطاطاّ ,بصاسب٘ َٔٚ .أبطظ
عباضات٘ ,اييت تؿصح عٔ ضأٖ ٜ٘صا ,قٛي٘ ٫" :خري يف املعاْ ٞإشا اغتُهطَٖٔت قٗطاّ,
ٚا٭يؿاظ إشا ادتُطٖت قػطاّ ٫ٚ ,خري ؾُٝا أُدٔٝس يؿع٘ ,إشا غدُـ َعٓا ٫ٚ ,ٙيف غطاب١
املعٓ ,٢إ ٖ٫إشا ؾطف يؿعَ٘ ,ع ٚضٛح املػعٚ ,٣ظٗٛض املكصسٚ .قس غًب ازبٌٗ عً٢
ق ,ّٛؾصاضٚا ٜػتذٝس ٕٚايه ,ّ٬إشا مل ٜكؿٛا عًَ ٢عٓا ,ٙإ ٖ٫بهسٜٚ ,ػتؿصشْ٘ٛ
**

إشا ٚدسٚا أيؿاظ٘ نعٖ ,*٠غًٝعٚ ,١داغ١ٝ
غًػاّ عصباّٚ ,غٗ ّ٬سًٛاّ".

غطب.١ٝ

ٜٚػتشكط ٕٚايه ّ٬إشا ضأٙٚ

()2

 ٌٖٚبعس قٛي٘" :قس غًب ازبٌٗ عً ٢ق ّٛؾصاضٚا ٜػتذٝس ٕٚايه ,ّ٬إشا مل ٜكؿٛا
عًَ ٢عٓا ٙإ ٖ٫بهس "...زي ّ٬ٝأنجط ْصاع ١عً ٢غكٛط سذ َٔ ١صٓؿ٘ ,يف ضُٔ َٔ
ٜػًِّب ايًؿغ عً ٢املعٓ٢؟!

()6

البيان والخبيين.13/1 :
()1
العابم.16-13 :
()8
العابم.95-98/1 :
()1
البيان والخبيين.113/1 :
َ
َ
* َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ٌّ
َّ
ُ
الكضاصة ,والكضوصة :اليبغ والاهلباض ,كض ,فهىكض( .اللامىط ,مادة :كضص).
َ
الجىط :طلب الش يء؛ باالظخلصاء ,والتردد خالل ُ
** َ
الذوس والبيىث ,في الؿاسة ,والطىف فيها( .اللامىط ,مادة :حىط).
()8
كخاب الصىاغخين.44 :
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 َٔٚعباضات٘ ا٭خط ,٣اييت أؾاض ؾٗٝا إىل ت٬سِ ايًؿغٚ ,املعٓ ,٢قٛي٘" :أدٛز
ايهَ ّ٬ا ٜه ٕٛدع ّ٫غٜٗٓ ٫ ,ّ٬ػًل َعٓاٜ ٫ٚ ,ٙػتبِٗ َػعاٜ ٫ٚ ,ٙهَ ٕٛهسٚزاّ
َػتهطٖاَّٚ ,تٛعطاّ َتكعطاّٜٚ ,ه ٕٛبط٦ٜاّ َٔ ايػجاث ,١عاضٜاّ َٔ ايطثاثٚ .١ايهّ٬
إشا نإ يؿع٘ غجاَّٚ ,عطض٘ ضثاّ ,نإ َطزٚزاّ ٚي ٛاست ٣ٛعً ٢أدٌ َعٓٚ ٢أْبً٘,
ٚأضؾع٘ ٚأؾطً٘".

()3

ٚقٛي٘" :إٕ ايه ّ٬أيؿاظ ,تؿتٌُ عًَ ٢عإ تسٍ عًٗٝاُٜٚ ,عبٖط عٓٗا; ؾٝشتاز
صاسب ايب٬غ ١إىل إصاب ١املعٓ ٢نشادت٘ إىل ذبػني ايًؿغ; ٭ٕٖ املساض بعس عً٢
إصاب ١املعٓٚ ,٢٭ٕٖ املعاْ ٞذبٌ َٔ ايه ّ٬ضبٌ ا٭بسإٚ ,ا٭يؿاظ دبطَ ٟعٗا صبط٣
ايهُػَٚ .٠َٛطتب ١إسساُٖا عً ٢ا٭خطَ ٣عطٚؾ."١

()4

ٜٚبس ٚدًٓٝاّ ,يف ايعباض ٠ا٭خري ,٠أْ٘ أساط املعٓ ٢بعٓا ١ٜخاص ,١تؿٛم ايًؿغ٫ٚ .
أزض ٟنٝـ ؾات عً ٢ايٓكاز ايتؿهٗط يف ٖص ٙايعباض ,٠خصٛصاّ!
غري إٖٔ (ٚيٝس َطاز) أزضى ٖص ٙايعٓا ١ٜايؿا٥ك ١باملعٓٚ ,٢أٚضح "إٔ ايعػهط ٟقس
اٖتِ باملعاْ ,ٞاٖتُاَاّ ععُٝاّ ,إىل إٔ دعًٗا أضٚاساّ ,يف ا٭دػاز ٖٛٚ ,اٖتُاّ
َتعاٜس ,عُٓا غبل ,عٓس املؿهط ٜٔايػابكني ٖٞٚ ,يؿت ١ق ,١ُٝتؿري إىل إٔ ايعطب,
َٓص إ أزضنٛا َهاْتِٗ اسبطاض ,١ٜؾعطٚا إٔ يًُعاَْ ٞهاْٚ ١ق ,١ُٝيف مجٝع
َباسجِٗ ,عً ٢اخت٬ف َٓاسٗٝا".

()5

أَا اشبصٝص ١اييت ضأ ٣بعض ايساضغني احملسَثني إٔ عبس ايكاٖط أزضنٗاٚ ,مل
ٜسضنٗا غًَؿ٘ ٖٛ ,أْ٘ دباٚظ َػأي ١اشب٬ف ازبسي ,ٞبني أؾطً ١ٝايًؿغ عً ٢املعٓ,٢
أ ٚايعهؼ ,إىل إ ٘٥٬ٜاٖتُاَاّ خاصاّ بايصٛض ٠ايس٫ي ,١ٝاييت ؼبسثٗا تآيـ ا٭يؿاظ,
َٚعاْٗٝا ,يف قايب َْعُُٜ ,ٞهػٔب ايرتنٝب ز٫ي ١عاَ ,١مل ٜهٔ هلص ٙايس٫ي ١إٔ
تهتٌُ ي ٛأُؾطٔزَت ا٭يؿاظَٚ ,عاْٗٝا ,عٔ ٖصا ايٓعِ.

()5

العابم.49 :
()4
العابم.31 :
()3
جطىس الجهىد اللؿىٍت.118 :
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ٚمما ػبسض شنط ٙإٔ عبس ايكاٖط مل ؽبـٔ تأثٗط ٙبٗصا املؿٗ َٔ ,ّٛغًؿ٘ٚ ,إَاَ٘
(ازباسغ) ,ايصٚ ٟصـ ايؿعط بأْ٘ صٓاعٚ ,١ضطب َٔ ايٓػرٚ ,دٓؼ َٔ
ايتصٜٛط.

()1

ٜٛٚضح َعٖ ١ٜصا ايتآيـ بكٛي٘" :ملا دًٗٛا ؾإٔ ايصٛضٚ ٠ضعٛا ٭ْؿػِٗ أغاغاّ,
ٚبٓٛا عً ٘ٝقاعس ,٠ؾكايٛا :إْ٘ يٝؼ إ ٖ٫املعٓٚ ٢ايًؿغ ٫ٚ ,ثايحٚ ,إْ٘ إشا نإ نصيو
ٚدب إشا نإ ٭سس ايهَ٬ني ؾط ٫ ١ًٝته ٕٛيٰخط ,ثِ نإ ايػطض َٔ أسسُٖا
ٖ ٛايػطض َٔ صاسب٘ ,إٔ ٜهَ ٕٛطدع تًو ايؿط ١ًٝإىل ايًؿغ ,خاصٚ ,١إٔ ٫
ٜه ٕٛهلا َطدع إىل املعٓ َٔ ;٢سٝح إٔ شيو ظعِ ٪ٜز ٟإىل ايتٓاقضٚ ,إٔ ٜهٕٛ
َعٓاُٖا َتػاٜطاّٚ ,غري َتػاٜط َعاّٚ ,ملا أقطٚا ٖصا يف ْؿٛغِٗ محًٛا ن ّ٬ايعًُا ٤يف
نٌ َا ْػبٛا ؾ ٘ٝايؿط ١ًٝإىل ايًؿغ عً ٢ظاٖط."ٙ

()2

َٔ خ ٍ٬ايٓص ايػابل ٜعٗط إٔ عبس ايكاٖط يؿت اْتبا ٙايٓكاز إىل بعس ثايح ,مل
ٜهٔ يف سػابِٗ ٖٛ ,ايبعس ايهً ٞيًرتنٝب ,أ ٟايكايب ايص ٟتُػبَو ؾ ٘ٝا٭يؿاظ,
َٚعاْٗٝاَٖٛٚ ,ا عبٖط عٓ٘ بـ(ايصٛض ,)٠اييت  ٫ذبتٌُ يف ْعط ٟغ( ٣ٛاملعٓ٢
ايرتنٝيبٚ ,ايس٫ي ,ٞيًٓعِ).
ٜٛٚضح أغتاشَ( ٟاٖط َٗسَ )ٍ٬ٖ ٟعٓ( ٢ايصٛض ,)٠اييت ضأ ٣إٖٔ ازباسغ غبل
إىل ايتٛصٌ إىل َؿَٗٗٛا ,بكٛي٘" :اْط٬قاّ َٔ ٖصا املؿٗ ّٛؾإٕ ازباسغ مل ٜٓعط إىل
ايك ١ُٝايؿعط ١ٜعً ٢أْٗا يؿغ َٚعٓٚ ,٢إمنا ْعط إىل ايصٝاغ ,١اييت تصٗط املعٓ,٢
ؾتُشسٔخ يف ايًؿغ صٛض ٠تعبري ,١ٜتطق ٢إىل سس ايصٛض ازبُاي ,١ٝاملتشكك١
ايصٓاعات".

()3

ٚايصٜ ٟبس ٚي ٞإٔ أبا ٖ ٍ٬مل ٜهٔ مبٓأ ٣عٔ إزضان٘ ٖصا ايبعس ,قبٌ عبس
ايكاٖط ,مبا  ٜكاضب مخؼ ٚغبعني عاَاّ! ٚميهٔ ايتأنس َٔ إزضان٘ ٖصا َٔ ,خٍ٬
قٛي٘" :سػٔ ايتأيٝـ ٜعٜس املعٓٚ ٢ضٛساّٚ ,ؾطساَّٚ .ع غ ٤ٛايتأيٝـٚ ,ضزا ٠٤ايطصـ,
ٚايرتنٝب ,ؾُعب َٔ ١ايتعُٔ .١َٝؾإشا نإ املعٓ ٢غَبٔٓٝاّٚ ,ضصـ ايه ّ٬ضَزٜٔٓاّ مل ٜٛدس
()1

ًىظش :الحيىان.158-151/5 :
()8
دالئل ؤلاعجاص.818 :
()5
مفهىم اإلاػنى غىذ الجاحظ ,851 :مجلت آداب اإلاعدىصشٍت ,الػذد الخامغ غشش1421/هـ=1981م.
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ي٘ قبٚ ,ٍٛمل تعٗط عً ٘ٝطٚ .٠ٚ٬إشا نإ املعٓٚ ٢غطاّٚ ,ضصـ ايه ّ٬دٝساّ ,نإ
أسػٔ َٛقعاّٚ ,أطٝب َػُعاّ; ؾٗ ٛمبٓعي ١ايعكس ,إشا دعٌ نٌ خطظ َ٘ٓ ٠إىل َا ًٜٝل
بٗا ,نإ ضاٜعاّ ,يف املطأٚ ,٣إٕ مل ٜهٔ َطتؿعاّ دًٚ ,ّ٬ٝإٕ اختٌ ْعُ٘ ,ؾطُُٖت
اسببٖ َ٘ٓ ١إىل َا ًٜٝ ٫ل بٗا ,اقتشُت٘ ايعنيٚ ,إٕ نإ ؾاٜكاّ مثٓٝاّ".

()4

نُا ميهٔ أٜطاّ تب ٔٗٝإزضان٘ ٖصا ايبعس َٔ قٛي٘ َٔ" :متاّ سُػٔ ايطصـ إٔ
ؽبطز ايه ّ٬طبطداّ ٜه ٕٛي٘ ؾ ٘ٝطَٚ ,٠ٚ٬اٚ .٤ضمبا نإ ايهَ ّ٬ػتكِٝ
ا٭يؿاظ ,صشٝح املعاْٜ ٫ٚ ,ٞه ٕٛي٘ ضْٚل ٫ٚ ,ضٚا."٤

()5

َٔ خ ٍ٬ايعباضتني ايػابكني ,ؼبا ٍٚأب ٍ٬ٖ ٞاٱؾصاح عٔ َطازَ َٔ ,ٙؿّٗٛ
(ايصٛضٚ ,)٠يهٔ مبصطًشني آخطُٖ ٜٔا( :ايتأيٝـ)(ٚ ,ايطصـ); ؾري ٣إٔ مجاٍ بٓا٤
ايرتنٝب ػبعٌ ايصٛض ٠املعٓ ,١ٜٛاييت ٜٗسف املتهًِ إٜصاهلا إىل املداطب ,تعزاز
سُػٓاّٚ ,دٚ .٤٬ميهٔ تب ٔٗٝشيو َٔ قٛي٘ " :إشا نإ املعٓٚ ٢غطاّٚ ,ضصـ ايهّ٬
دٝساّ ,نإ أسػٔ َٛقعاّٚ ,أطٝب َػُعاّ" َٔٚ ,قٛي٘ َٔ " :متاّ سُػٔ ايطصـ إٔ
ؽبطز ايه ّ٬طبطداّٜ ,ه ٕٛي٘ ؾ ٘ٝطَٚ ,٠ٚ٬اٚ ."٤ايعهؼ ٪ٜز ٟإىل عهؼ ٖصا
املؿٗ.ّٛ
جلنَل على أساس البييتني :العنيقة ,والسطحية
ثاىياً :رأيُ يف بياء ا ُ

مما ٜٓبػ ٞإٔ  ٫ؽبؿ ٢عً ٢ايباسح ,يف ايسضؽ ا٭يػين اسبسٜح ,إٖٔ ٖصا ايسضؽ
َا نإ ي٘ إٔ ٜػت ٣ٛعً ٢غٛق٘ إشا مل ٜػتعٔ بايرتاخ ايًػ ,ٟٛيس ٣ايعطب .ؾاملتأٌَ يف
املس ٠ايعَٓ ١ٝاييت تطٛض ؾٗٝا ايسضؽ ايًػ ,ٟٛعٓس ايعطبٚ ,عٓس ايػطب ,ػبس بْٛاّ ظَٓٝاّ
ٚاغعاّ بُٗٓٝا; ؾا٭ ٍٚاغتػطم َا ٜعٜس عٔ أضبع ١عؿط قطْاّ ,يف سني مل ٜػتػطم ايسضؽ
ا٭يػين ,عٓس ايػطب ,قطْني َٔ ايعَإ.
ثِ إٖٔ ايسضؽ ا٭يػين ,عٓس ايػطب ,بسأ َتعجِّطاّ; إش ناْت عٓا ١ٜيػ ِٜٗٝٛبايبٓ١ٝ
ايػطش ١ٝتؿٛم نجرياّ ايبٓ ١ٝايعُٝك ,١اييت تتؿهٌ ؾٗٝا َعاْ ٞا٭يؿاظ ,نُا

()4

كخاب الصىاغخين.182 :
()3
العابم.188 :
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ٜبسٚشيو عٓس (ز ٟغٛغٛض) َ٪غؼ املٓٗر ايٛصؿ( ٞايبٓ ,)1()ٟٛٝثِ َٔ ت َٔ ٙ٬أْصاض
املٓٗر ايػًٛن ,ٞنـ(بًَٛؿًٝس)(ٚ ,غهٓٝط) ,ايص ٜٔؾاقٛا غًؿِٗ ,يف إُٖاهلِ
ازباْب ايس٫ي ٞيًرتنٝبٚ ,سصطِٖ ايًػ ١يف إْٗا  ٫تعسٚإٔ ته ٕٛصبٖطز (َجري),
(ٚاغتذابٚ ,)2()١نإٔ املتهًِٚ ,املداطب ,صاضا أؾب٘ بآي ١داَس ,٠تًُكَ ٢عًٗٝا
ٍّ ,ؾتٓؿِّص َا ُٜطاز َٓٗا.
ا٭ٚاَط ,بهَبػ ١ظٔض
ٚيعٌ ٖص ٙايجػط ٠ايهبري ٠زؾعت ايًػ ٟٛا٭َطٜه( ٞتؿَٛػه )ٞإىل ضباٚي١
غسِّٖا ,بٛضع ث٬ث ١مناشز تأص ,١ًٝٝأغُٗت يف تأغٝؼ َٓٗر يػاْ ٞدسٜسٚ ,مس٘
بـ(املٓٗر ايتٛيٝسٚ ,ٟايتشٚ .)ًٜٞٛدعٌ أبطظ أضناْ٘ ا٫عتٓا ٤بايبٓ ١ٝايعُٝك ;١بٛصؿٗا
املهِّ ٕٛايس٫ي ,ٞايص ٟتتؿهٌ ؾَ ٘ٝعاْ ٞا٭يؿاظ ,اييت ُٜصٖٛت بٗا يف ايبٓ١ٝ
ايػطشٚ ,١ٝنصا ايكٛاْني ايتش ,١ًٜٝٛاملػٚ٪ي ١عً ٢تٛغٝع ازبٌَُُ ايٓٛا ,٠أ ٚايتػٝري يف
ضُتَب عٓاصطٖا ,أ ٚسصف بعطٗا ,أ ٚإس ٍ٬بعطٗا ضبٌ ا٭خط.٣

()3

أَا عًُا ٤ايًػ ١ايعطب ؾكس خايط ايسضؽ ايًػ ٟٛعٓسِٖ ايكطإٓ ايهطٚ ,ِٜنإ
تؿػريٜٓ ٫ ٙؿَوٗ عٔ زضاغَ ١عاْ ٘ٝايًػ ,١ٜٛمبذٌُ َػتٜٛاتٗا.
ٚقس أغِٗ اشب٬ف ايعكا٥س ,ٟبني عًُا ٤ايؿطم اٱغ ,١َٝ٬يف َعاٖط اٱعذاظ
ايًػ ,ٟٛيف ايكطإٓ ايهط ,ِٜإىل تؿًٝل عكٛهلِٚ ,ؾَشصٖٔا بٓعطات تأًَٗ ,١ٝزؾعتِٗ
بٛع ,ٞأٚبػري ٚع , ٞإىل إ ٤٬ٜنٌ عٓاٜتِٗ يف زضاغ ١يػ ١ايعطب ,بٛصؿٗا يػ ١ز,ٜٔ
قبٌ إٔ ته ٕٛيػ ١زْٝا.
 َٔٚأبطظ َعاٖط ٖصا ا٫عتٓا ٤خبصا٥ص ٖص ٙايًػ ,١اعتٓا ِٖ٩بصٓؿني َٔ أصٓاف
ايٓعِ ايًػ ,ٟٛأسسُٖا  -ايٓعِ ايًؿع ,ٞيعٓاصط ازبًُٚ ,١اٯخط  -ايٓعِ املعٓ,ٟٛ
يعٓاصط ازبًُ ,١ايصٜ ٟتؿهٌ يف شٖٔ املتهًِ ,قبٌ ايتصٜٛت بٗا.
ٜٚط ٣ايساضغ ٕٛاملُشسَث ٕٛإٔ ايؿطٌ اسبكٝك ,ٞايص ٟاْتؿع َٓ٘ ايًػ ٕٜٛٛايػطبٕٛٝ
(ايتٛيٝسٚ ٕٜٛايتش ,)ًٕٜٛٝٛيف انتؿاف نُِٓ٘ ايبٓٝتني :ايػطشٚ ,١ٝايعُٝك ,١إمنا ٜعٛز

()1

ًىظش :اللعاهياث املجال والىظيفت واإلاىهج.164-165 :
()8
ًىظش العابم ,161-166 :و :ألالعييت الخىليذًت والخحىٍليت وكىاغذ اللؿت الػشبيت.16 :
()5
ًىظش :غلم لؿت الىص اإلافاهيم والاججاهاث ,85-88 :و :التركيباث الاهفػاليت في الػشبيت بين اللذًم والحذًث( .44-45 :أطشوحت دكخىساه).
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(عبس ايكاٖط ازبطداْٜٚ .)1()ٞػتؿٗس ٕٚعًٖ ٢صا بعسز َٔ أقٛاي٘ ٫ٚ ,غُٝا يف

(ز ٌ٥٫اٱعذاظ) ,نكٛي٘" :إٕ ايٓعِ َٛدٛز يف ا٭يؿاظ عً ٢نٌ ساٍ ٫ٚ ,غب ٌٝإىل
ؾِٗ تطتٝب املعاْ ٞيف ايٓؿؼ َا مل تٓتعِ ا٭يؿاظ ,يهٖٔ شيو إمنا ٖ ٛباعتباض إٔ
ا٭يؿاظ أٚع ١ٝيًُعاْ ;ٞؾٗ ٫ ٞضباي ١تتبع املعاْ ,ٞيف َٛاقعٗا ,ؾإشا ٚدب ملعٓ ٢إٔ
ٜه ,ٕٛأ ,ّ٫ٚيف ايٓؿؼ ٚدب يف ايًؿغ ,ايساٍ عً ٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛجً٘ ,أ ,ّ٫ٚيف ايٓطل,
أَا إٔ ته ٕٛا٭يؿاظ ٖ ٞاملكصٛز ,٠قبٌ املعاْ ٞبايٓعِ ٚايرتتٝبٚ ,أَا إٔ ٜػتكٌ
تطتٝب ا٭يؿاظ عٔ املعاْ ,ٞؾإٕ شيو باطٌ َٔ ايعُٜٔ ِٖٚٚ ,تَد ٌٖٝإىل َٔ ٜٛ ٫يف ايٓعِ
سك٘; إش ُٜ ٫تَصٖٛض إٔ تعطف يًؿغ َٛضعاّ َٔ ,غري إٔ تعطف َعٓا ٫ٚ ,ٙإٔ تتٛخ ٢يف
ا٭يؿاظ َٔ ,سٝح ٖ ٞأيؿاظ :تطتٝباّْٚ ,عُاّ ,إمنا ايص ٟؼبسخ ٖ ٛأْو تتٛخ٢
ايرتتٝب ,يف املعاْٚ ,ٞتعٌُ ايؿهط ٖٓاى ,ؾإشا مت شيو أتبعتٗا ا٭يؿاظٚ ,قؿٛت بٗا
آثاضٖاٚ ,أْو إشا ؾطغت َٔ تطتٝب املعاْ ,ٞيف ْؿػو ,مل ذبتر إىل إٔ تػتأْـ
ؾهطاّ ,يف تطتٝب ا٭يؿاظ ,بٌ دبسٖا ترتتب يو ,حبهِ أْٗا خسّ يًُعاْٚ ,ٞتابع١
هلا٫ٚ ,سك ١بٗاٚ ,ايعًِ مبٛاقع املعاْ ,ٞيف ايٓؿؼ ,عًِ مبٛاقع ا٭يؿاظ ايساي ١عًٗٝا,
يف ايٓطل".

()2

ٚنصا قٛي٘" :مجً ١ايك :ٍٛإٕ ْعِ املعاْ ٞيف ايٓؿؼ ٖ ٛأغاؽ ْعِ ا٭يؿاظ ,عً٢
ايًػإَٚ ,ا زاَت املعاْ ٖٞ ٞاملػتسع ١ٝيٮيؿاظْٚ ,عُٗا عً ٢ايًػإ ,ناْت نٌ
ؾط ١ًٝيف ايٓعِ أغاغٗا ْعِ املعٓ ,٢أ ٚبعباض ٠أزم ,صٛض ٠املعٓ ,٢يف ايٓؿؼ".

()3

ٚتًو ايعباضات ايباضظ ٠يف ايٓصني ايػابكني تعٗط َس ٣تؿطٔ عبس ايكاٖط هلاتني
ايبٓٝتنيٚ ,إؾصاس٘ عُٓٗا بعباضات دً ٫ ,١ٝترتى صبا ّ٫يًؿو ,يف أْ٘ املصسض املًِٗ
٭ْصاض املسضغ ١ايتٛيٝس ١ٜايتش ,١ًٜٝٛيف دٌ َا بٓ َٔ ٙٛآضاٚ ,٤قٛاعس ,تػِٗ يف بٓا٤
أضنإ ْعطٜتِٗ.

()1

جطىس الجهىد اللؿىٍت.586 -515 :
()8
دالئل ؤلاعجاص.44-48 :
()5
العابم.81 :
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َٚع إٔ ٖص ٙاسبكٝكٜ ١كط بٗا ايهجري َٔ ايساضغني احملسثنيٜ ,بسٚي ٞأِْٗ دباٚظٚا
َٔ نإ ي٘ ؾطٌ ايػبل ,إىل إزضاى نٓ٘ ٖص ٜٔاملػتٜٛني(ٖٛٚ ,أب ;)ٍ٬ٖٛايصٜ ٟربظ
ضأٖ ٜ٘صا بعباضات ٫ ,تكٌ بٝاْاّ ,عُا أٚضش٘ خًؿ٘ عبس ايكاٖط.
َٔ ٖص ٙايعباضات قٛي٘ ,يف ايؿصٌ ا٭ َٔ ,ٍٚايباب ايجايح َٔ ,نتاب٘
(ايصٓاعتني) ,ايص ٟعكس ٙيف ايه ّ٬عٔ ا٭َٛض اييت ٜٓبػ ٞيًؿاعط إٔ ٜتٛخاٖا إشا
أضاز ْعِ قصٝس" :٠إشا أضزت إٔ تصٓع نَ٬اّ ؾاخطط َعاْ ٘ٝببايوٚ ,تٖٓٛم ي٘ نطاِ٥
ايًؿغٚ ,ادعًٗا عً ٢شنط َٓو; يٝكطب عًٝو تٓاٚهلاٜ ٫ٚ ,تعبو تطًبٗا".

()4

ٚنصا قٛي٘" :إشا أضزت إٔ تعٌُ ؾعطاّ ,ؾاسطط املعاْ ,ٞاييت تطٜس ْعُٗا ؾهطى,
ٚأخططٖا عً ٢قًبوٚ ,اطًب هلا ٚظْاّٜ ,تأتٖ ٢ؾ ٘ٝإٜطازٖاٚ ,قاؾ ١ٝؼبتًُٗا".

()1

 ٫ٚأظٔ إٔ إزضاى أب ٍ٬ٖ ٞايبٓٝتني :ايعُٝكٚ ,١ايػطشٜ ,١ٝكصُط عٔ إزضاى عبس
ايكاٖطٚ ,إٕ اختًـ أغًٛب نًُٗٝا ,يف ايتعبري عٓ٘.
ٚمما ٜعٜس اطُٓ٦اْ ٞإىل ٖصا ايطأ ,ٟقٚ( ٍٛيٝس َطاز) ,ؾُٝا ؽبص ا٭غًٛب
ايهتاب ٞعٓس (أبٜ":)ٍ٬ٖ ٞعٗط يًُتؿشِّص ٭قٛاٍ ايعػهط ٟإٖٔ حملات ؾهط١ٜ
َٛؾٖكٚ ,١بصٝص ضٝا ٤ثاقب ,ميتس عَرب ا٭ظَٓ ,١يٝصٌ إيٓٝا ,يف أٜآَا املعاصطٖٛٚ ,٠
إٔ ازبسٜس ,يف ؾهط ايعػهط ٟتطتٝب صٝاغ ١ايعباض َٔ ,٠سٝح ايبٓ ١ٝاشباضد,١ٝ
تطتٝباّ عًُٝاّٚ ,ؾكاّ ملتطًبات ايبٓ ١ٝايعُٝكَٖٛٚ ,١ا ٜؿعً٘ ايًػ ٟٛاملعاصط َٔ ,سٝح
اٖ٫تُاّ باملعاْٚ ,ٞإْٗا أصٌ نٌ زضاغ ١يػ."١ٜٛ

()2

ٖٚصا ٜسٍ عً ٢إٔ أبا ٖ ٍ٬مل ٜهتـٔ باٱؾاض ٠إىل ضنين ايه( ّ٬ايبٓ١ٝ
ايػطشٚ ,١ٝايبٓ ١ٝايعُٝكٚ ,)١إمنا سا ٍٚتطبٝكٗا ,عً ٢أغًٛب٘ ايهتاب ,ٞيف َ٪يؿات٘,
َٝ ٖٞٚع ٠قًُا ُٚدٔست عٓس َ٪يِّـَ ,تكسّ ,أَ ٚتأخطَ ٖٛٚ .ا ٜجبت أْ٘ ؾام ؾِٗ
ا٭يػٓٝني احملسثني; يف أْ٘ مل ٜهتـ بايتٓعري يًُٓٗر ايتٛيٝسٚ ,ٟايتشٚ ,ًٜٞٛإمنا
اربص ٙصبا ّ٫يًُُاضغ ١ايهتاب!١ٝ

()4

كخاب الصىاغخين.122 :
()1
كخاب الصىاغخين.124 :
()8
جطىس الجهىد اللؿىٍت.114 :
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ثالج ا ااً :رأيا ااُ يف أٌ ىظا ااه اجلُنَ ا ال ال ميكا ااً أٌ يت ا ا تى إال مبراعا اااو الو ا اااية اليحويا ااة,
لعياصرٍا ,وما تؤديُ مً دالالت ,بايتالفَا
مما تبني يف ايصؿشات ايػابك ١إٔ (أبا ٖ )ٍ٬نإ يػٜٛاّٚ ,عبٜٛاّ ,نُا نإ
أزٜباّٚ ,ؾاعطاّْٚ ,اقساّٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽ غٓشآٖ ٍٚا إبطاظ ًَهت٘ ايٓش١ٜٛ
اشبصب ,١اييت ذبًٖ ٢بٗاٚ ,اييت َهٓت٘ َٔ إبطاظ َؿاٖ ُ٘ٝاملتكسَٚ ,١املُٝع ,٠يف
تأغٝؼ ْعط ١ٜايٓعِ.
ٚقس ته ٕٛثَُٖ ١خصٔٝص ١محًت ايساضغني احملسثني عً ٢اْ٫بٗاض بؿدص ١ٝعبس
ايكاٖطَٚ ,ا أْتذ٘ َٔ أغؼ يػ ,١ٜٛيبٓاْ ٤عطٜت٘ يف ايٓعِٚ ,إغؿاٍ آضا ٤غري ٙؾٗٝا,
 ٖٞٚأْ٘ "دعٌ ايٓش ٛعُس ٠زضاغتَ٘ٚ ,ا ٜٓؿأ عٔ ٚضع ايهًَُٛٚ ١ضعٗا اٱعطاب ٞيف
ايرتنٝب َٔ ,تػري يف املعٓ ٢قٚ ,٠ٛضعؿاّٚ ,ؾصٚٚ ,ّ٬صٚ ,ّ٬إػباظاّ ٚإطٓاباّ,
ٚقصطاّٖٚ .ص ٙايسضاغ ١ايٓشُٜ ١ٜٛبَٓ ٢عًٗٝا زضاغ ١املعاْٚ ,ٞغَُُِّٝت زضاغَ ١عاْٞ
ايٓش(ٛعًِ املعاْ )ٞعٓس ايب٬غٝنيٚ ,دُعٌٔ عًُاّ َػتك َٔ ,ّ٬عً ّٛايب٬غ ١ايج٬ث."١

()3

بٝس إٔ مث ١غ٪ايني َُٗنيٜٓ ,بػ ٞإٔ ٜتبازضا إىل شٖٔ ايباسح ,يف ٖص ٙايٓعط,١ٜ
ُٖا :أنإ عبس ايكاٖط ٖ ٛايعامل ايٛسٝس ,ايص ٟتؿطٖز بٗص ٙاشبصٔٝص ,١أّ إٔ ٖٓاى
َٔ ؾاضن٘ ؾٗٝا؟ ٚإشا ؾاضن٘ عامل آخط ؾٗٝا ,أنإ غابكاّ عصط عبس ايكاٖط ,أّ
قطٜٓاّ ي٘ يف ايعصط ,أّ ٫سكاّ يعصطٙ؟
اسبكٝك ١اييت ضمبا تتكاطع َع قٓاعات دٌ ايساضغني ٖٞ ,إٔ مث ١عامل آخط ؾاضى
عبس ايكاٖط يف ايتؿطٔ إىل ا٭ثط ايص ٟذبسث٘ عَ٬ات اٱعطابٚ ,ضُتَب عٓاصط
ايرتنٝبٚ ,نصا تعًل َعٓ ٢نٌ عٓصط ؾ ٘ٝباٯخط  -يف اغتكاَ ١ايٓعِٖٚ .صا
ايعامل ٖ( ٛأب ٍ٬ٖٛايعػهط.)ٟ
ٜٓٚبػ ٞاٱؾاض َٔ( ٠باب اٱْصاف) إىل إٔ عبس ايكاٖط اغتطاع ,ببصري ٠ثاقب ,١إٔ
ٜٗطِ آضا ٤غًؿ٘ َٔ ايٓشاٚ ,٠ايًػٜٛنيْٚ ,كاز ا٭زبٜٚ ,بين ْعط ١ٜعب ,١ٜٛب٬غ,١ٝ
ؾاًَ ,١تؿػط ايع٬قات املعٓ ١ٜٛاييت تتأيـ بني عٓاصط ازبٌُ ,يف ايعطبٚ .١ٝميهٔ

()5

أبىهالل الػعكشي وملاًيعه.196 :
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َ٬سعٖ ١صا ايؿُ ٍٛيف أْ٘ دعٌ ايٓعِ عً ٢زضدتني أغاغٝتني :ا٭ٚىل  ٫تهاز تتعس٣
َطسً ١ايصشٚ ,١ايصٛابٚ ,ا٭خط ٣تتعسٖ ٣ص ٙاملطسً ,١إىل َٓاط ايؿطٚ ١ًٝاملع.١ٜ

()1

ٜٚكصس بايسضد ١ا٭ٚىل (املػت ٣ٛايرتنٝيب) ,يف سني ٜكصس بايسضد ١ايجاْ١ٝ
(املػت ٣ٛايس٫ي ,)ٞيف أضق ٢صٛض ٙايبٝاْ.١ٝ
ٚميهٔ َ٬سعٖ ١صا املعز ايؿطٜس ,بُٗٓٝا ,يف قٛي٘" :ا٫غتعاضٚ ,٠ايهٓا,١ٜ
ٚايتُجٚ ,ٌٝغا٥ط ضطٚب اجملاظَ َٔ ,كتطٝات ايٓعِٚ ,عٓٗا ؼبسخٚ ,بٗا ٜه;ٕٛ
٭ْ٘ ُٜ ٫تصٖٛض إٔ ٜسخٌ ؾَٗٓ ٤ٞا يف ايهًِ ٖٞٚ ,أؾطازٚ ,مل ُٜتٛرٖ ؾُٝا بٗٓٝا سهِ
َٔ أسهاّ ايٓش ;ٛؾٜ ٬تصٛضٖا ٖٓا ؾعٌ ,أٚاغِ ,قس زخًت٘ ا٫غتعاض َٔ ,٠ز ٕٚإٔ
ٜه ٕٛقس أُيِّـ َع غري ;ٙأؾ ٬تط ٣أْ٘ قسض يف (اؾتعٌَ ايطأؽُ ؾَٝباّ)( )2إ ٖ٫إٔ ٜهٕٛ
(ايطأؽُ) ؾاع ّ٬يٜ٘ٚ ,ه( ٕٛؾَٝباّ) َٓصٛباّ عٓ٘ عً ٢ايتُٝٝع ,مل ُٜتصٖٛض إٔ ٜهٕٛ
َػتعاضاّ؟ ٖٚهصا ايػب ٌٝيف ْعا٥ط ا٫غتعاض."٠

()3

ٚضمبا مل تػعـ ًَه ١أب ,ٍ٬ٖ ٞايصٖٓ ,١ٝيف ايتٛصٌ إىل ٖص ٙايٓعط ٠ايؿُٛي,١ٝ
ملؿٗ( ّٛايٓعِ) ,ندًؿ٘ عبس ايكاٖط .إ ٖ٫إٔ ايص ٟؼبػب ي٘ ٖ ٛغبك٘ إىل بٓا ٤أغؼ
يػ ,١َُٗ ١ٜٛأغُٗت إغٗاَاّ باضظاّ ,يف انتُاٍ َعاملٗا ,عًٜ ٢س عبس ايكاٖط.
ؾإمنا ؾطٌ (أب ,)ٍ٬ٖ ٞعً( ٢عبس ايكاٖط) ,يف ٖصا ,نؿطٌ أب ٞا٭غٛز ايس٩يٞ
(ت ٖ69ـ) ( َٔٚ ,)4ت َٔ ٙ٬ايٓشا ,٠عً ٢انتُاٍ َعامل أص ٍٛايٓش ٛايعطب,ٞ
ٚؾطٚع٘ ,عًٜ ٢س (غٝبٜٚ .)ٜ٘ٛصسم عًٖ ٢صا ق ٍٛايؿاعط:

()5

ؾًَٛقَبٌُ َبهاٖـــا بهٝتُ صبابــــــــــّ١

بًَ ٢ًَٝؾؿٝتُ ايٓؿـــؼَ قبـــٌَ ايتٓــــسّٗٔ

ٚيهِٔ بهَتِ قَبًٔ ٞؾَٗـــازَ ي ٞايبُها

بهاٖـــا ؾكًتُ :ايؿطــــٌُ يًُُتَكـسِّّٔ

()1

ًىظش :دالئل ؤلاعجاص .489:و :هظشٍت غبذ اللاهش في الىظم.36 :
()8
ظىسة (طه):
()5
دالئل ؤلاعجاص .595:و :هظشٍت غبذ اللاهش في الىظم.62 :
ً
(ّ )4
ًشجح (ابً الىذًم) أن (أبا ألاظىد) هىواطؼ غلم الىحى ,واظخذل غلى رلك مً سواًت (دمحم بً أسحم) ,الزي وحذ سحال َّ
حماغت للكخب ًذعى
ِ
(دمحم بً الحعين) "أسبػت أوساق مً وسق الصين ,جشحمتها :هزه فيها كالم في الفاغل واإلافػىل مً أبي ألاظىد سحمت هللا غليه بخط ًحيى بً
ٌَ َ
ػمش الىحىي"( .الفهشظذ ,)46 :وٍىظش :أزش أبي ألاظىد الذؤلي في الىحىالػشبي-وشأة ودساظت ,198 :غبذ الػال ظالم مكشم ,مجلت كليت
آلاداب والتربيت ,ع( ,)12دٌعمبر1916-م=روالحجت 1596هـ.
ُ
()3
كائل البيذ (جميم بً أ َب ّي بً ُملبل) ,في ملحم دًىاهه.811 :
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ٚايصٜٓ ٟبػ ٞايتٓ ٜ٘ٛب٘ ٖٛ ,إٔ ًَه ١أب ,ٍ٬ٖ ٞيف ايٓشٚ ,ٛأصٛي٘ ,مل تهٔ
عاز ,١ٜنأ ٟأزٜب ,أ ٚؾاعطًٜ ,ذأ إىل ا٫غتؿٗاز مبػا ٌ٥ايٓش ,ٛؾُٝا ٜك ِٝب٘ صًب
عًُ٘ ا٭زبٚ ,ٞسػبٚ .إمنا نإ َْ ؿَػ٘ ,يف ٖصا ايؿٔ ٜتعسٖ ٣صا ,إىل ايٛقٛف َٛقـ
ايٓاقس ايًػٚ ,ٟٛايٓش ,ٟٛضبًَٚ ,ّ٬ؿِّٓساّ ايٓصٛص ,اييت  ٫تطق ٢إىل َػت٣ٛ
ايؿصاس ,١يف إقاَ ١ايٓعِٚ .يعٌ ٖصا َا زؾع بـ(بس ٟٚطباْ ,)١إىل ٚصؿ٘ بأْ٘ "ٜعطف
ايًػٜٚ ,١عطف زقا٥ل ايٓش."ٛ

()1

 َٔٚأبطظ املػا ٌ٥ايٓش ١ٜٛاييت ميهٔ إٔ تٛقؿٓا عً ٢متهٓ٘ يف ٖصا ايؿٔ,
ٚتػدري ٙإٜا ٙيف ْكس ايٓصٛص ا٭زب َٔ ,١ٝسٝح اغتكاَ ١تطانٝبٗاٚ ,مجاٍ
تصاٜٚطٖا:
( )1ن َ٘٬يف سبٔ بعض املتَُسِّْني عٓس بعض ا٭عطاب:
(ايًشٔ) يف ايه ,ًَٖ٘ٝٛ :ّ٬عٔ اٱعطاب ,إىل اشبطأ ,أٚصطؾ٘ عٔ َٛضٛع٘ إىل
اٱيػاظ.

()2

ٚقس أٚضز أب ٍ٬ٖٛعسزاّ َٔ املٛاقـ ايًػ ١ٜٛاييت ٚقعت يبعض املتُسِّْٔني َع بعض
ا٭عطاب ,اييت مل تؿُب أيػِٓٗ ايعذُٚ ,١ايًشٔ; يٝبني إٔ َٔ أٚيٜٛات إْؿا ٤ايهاتب,
ٚايؿاعط أْ ٟص أزب ,ٞإٔ ٜطاع ٞاغتكاَْ ١عاَ :٘ٝايٓشٚ ,ٟٛايس٫يٚ ;ٞشيو بإٔ
ٜتؿطٔ إىل صش ١إعطاب عٓاصط ايرتنٝبٚ ,خًٖٛا َٔ ايًبؼٚ ,ايتعُ.١ٝ
َٔ تًو املٛاقـ قٛي٘" :أضاز ضدٌ إٔ ٜػأٍ بعض ا٭عطاب عٔ أًٖ٘ ,ؾكاٍ :نٝـ
أًٖٔو؟ بايهػط ,ؾكاٍ ي٘ ا٭عطاب :ٞصًَباّ! إش مل ٜؿو أْ٘ إمنا ٜػأي٘ عٔ ايػبب ايصٟ
ًَُٜٗو ب٘.
ٚقاٍ ايٛيٝس بٔ عبس املًو ٭عطاب ,ٞؾها إي ٘ٝختٓاّ ي٘ ََٔ :ختَٓو؟ (ؾؿتح ايٓ,)ٕٛ
ؾكاٍَ :عصِّض يف اسب !ٞإش مل ٜؿو يف أْ٘ إمنا ٜػأي٘ عٔ خاتٓ٘".

()3

َٔ خ ٍ٬ايٓص ايػابل ميهٔ ايتٛصٌ إىل إٔ أبا ٖ ٍ٬أضاز َٔ ايهتاب إٔ ٜطاعٛا
ضبط ايهًُات املهتٛب ١ضبطاّ إعطابٝاّ ,إَا بطغِ اسبطناتٚ ,إَا بايتٓب٘ٝ
()1

أبىهالل الػعكشي وملاًيعه.52 :
()8
أظاط البالؾت ,مادة :لحً.
()5
كخاب الصىاغخين.9 :
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ايهتاب ٞعً ٢اسبطن ١ايصشٝش ١اييت ٜٓبػٚ ٞضعٗا يف ايهًَُٖٛٚ .١ا ؾعً٘ ,سُٓٝا
قاٍ" :نٝـ أًٖٔو؟ (بايهػط)" َٔ"ٚ ,ختَٓو؟ (ؾؿتح ايٖٓٚ .")ٕٛصا اسبطص ٜ ٫صسض
إىل َٔ عبٜ ,ٟٛسضى املٛاقع اٱعطاب ١ٝاييت قس ذبتٌُ ايًبؼ.
ٜٚعًل (بس ٟٚطباْ )١عً ٢املٛاقـ ايػابك ١بكٛيٖ٘" :صا ْكس عبٖٚ .ٟٛهصا ْط ٣إٔ
أبا ٖ ٍ٬قس ضِ إىل َصٖب املتهًُني َصٖب ايٓشاٚ ٠ايًػٜٛنيٚ .تًو ثكاؾات عصط,ٙ
ادتُعت يس ,ٜ٘ؾذا ٤نتاب٘ ًَتك ٢هلا"ٜ )4(.كصس (نتاب ايصٓاعتني).
( )2ن َ٘٬يف ايتكـس ِٜايتـأخري ٚاسبـصف يف بعـض عٓاصـط ايرتنٝـبٚ ,أثطٖـا يف
اغتكاَ ١املعٓ:٢
ٖاتإ املػأيتإ َٔ املػا ٌ٥ايٓش ,١ٜٛايكسمي ,١اييت سعٝت باٖتُاّ خاص ,يس٣
ايٓشا َٔٚ ,٠أبطظِٖ :غٝبٚ ,)1(ٜ٘ٛابٔ دين(ٚ .)2ا٭خري أؾطز باباّ خاصاّ يف نتاب٘
(اشبصا٥ص)٫ ,غتكصا ٤املٛاضع ,اييت ػبٛظ ؾٗٝا سصف بعض عٓاصط ازبًُٚ ,١مس٘
بـ(ؾذاع ١ايعطب! )١ٝ

()3

أَا أب ٍ٬ٖ ٛؾًِ ٜػؿٌ عٔ ايتٓب ٘ٝإىل أُٖٖ ١ٝاتني املػأيتني ,ملا ٜٓبين عًُٗٝا إَا
اغتكاَْ ١عِ ايه :ّ٬يؿعاّ َٚعٓٚ ,ّ٢إَا اعٛداد٘ ٚإبٗاَ٘ ٫ٚ ,غُٝا إٔ ْكض
املطاتب ,يف عٓاصط ازبٌَُُ ,تاضًٜ ٠ذأ إي ٘ٝاملتهًِٚ ,ايهاتب; بػطض اٖ٫تُاّ مبا
ُٜكسّٖ َٔ تًو ايعٓاصطٚ ,تاضًٜ ٠ذأ إي ٘ٝيططب َٔ سصط املعٓ ,٢يف ايعٓصط املتكسّ,
ٚضمبا ٜططط إي ٘ٝايؿاعط ,أسٝاْاّ ,ٱقاَٚ ١ظٕ ايؿعطٚ ,سػب.
َٚجٌ شيو تٓب ٘ٗٝاملتهًِٚ ,ايهاتب ,إىل عسّ ايًذ ٤ٛإىل سصف بعض عٓاصط
ايرتنٝب َٔ ,غري إٔ ٜتٓب٘ إىل َا قس ٪ٜز ٟشيو اسبصف إىل ايتباؽ َعٓ ٢ايه,ّ٬
ٚإبٗاَ٘ عً ٢ايػاَعٚ ,ايكاض.٨
ٚقس أٚضز أب ٍ٬ٖٛعسزاّ َٔ ا٭قٛاٍ ,اييت ربص ٖاتني املػأيتنيَٗٓ ...ا قٛي٘:
"سػٔ ايطصـ إٔ تٛضع ا٭يؿاظ يف َٛاضعٗاٚ ,تُُهٖٔ يف أَانٓٗاُٜ ٫ٚ ,ػتعٌَُ ؾٗٝا
()4

أبىهالل الػعكشي وملاًيعه.111 :
()1
ًىظش :كخاب ظيبىٍه.188/8 ,818 ,116/1 :
()8
ًىظش :الخصائص.592-588/8 :
()5
ًىظش العابم.441-562 :
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ايتكسٚ ,ِٜايتأخري ٚاسبصف ٚايعٜاز ٠إ ٖ٫سصؾاّ ٜ ٫ؿػس ايهُٜ ٫ٚ ,ّ٬عُٔ ٞاملعٓ,٢
ٜٚطِ نٌ يؿعَٗٓ ١ا إىل ؾَهًٗاٚ ,تطاف إىل يَؿكٗاٚ ,غ ٤ٛايطصـ تكسَ ِٜا ٜٓبػٞ
تأخريَٗٓ ٙاٚ ,صطؾٗا عٔ ٚدٖٗٛاٚ ,تػٝري صٝػتٗاٚ ,طبايؿ ١ا٫غتعُاٍ يف ْعُٗا".

()4

بٝس إٔ أبا ٖ ,ٍ٬مل ٜرتى عباضات٘ ٖص ٙعاَ ١املعٓ ,٢نػري ٙممٔ أؾاض ,إملاساّ ,إىل
َػأي ١ضبط ازباْب ايٓش ٟٛبايٓعِ َٔ ,غري تؿصٚ .ٌٝإمنا ٚقـ عً ٢بعض املػاٌ٥
ايٓش ١ٜٛاييت ميٓع ايٓشا ٠ؾٗٝا تكس ِٜبعض عٓاصط ايػٝام عً ٢غريٖاٚ ,سًًٗا عً٢
ططٜك ١ايٓشٜٛني ,متاَاّ ٖٛٚ ,مما ٜجبت تطًع٘ يف ٖصا ايؿٔ.
ٚميهٔ َ٬سع ١شيو َٔ خ ٍ٬قٛي٘ ,يف َػأيَٓ ١ع تكس ِٜايٓعت عً ٢املٓعٛت:
"ٜٓبػ ٞإٔ تطتب ا٭يؿاظ تطتٝباّ صشٝشاّ ,ؾتكسّ َٓٗا َا ؼبػٔ ايتكسٚ ,ِٜت٪خط َٓٗا َا
ؼبػٔ تأخري ٫ٚ ,ٙتكسّ َٓٗا َا ٜه ٕٛايتأخري ب٘ أسػٔ ٫ٚ ,ت٪خط َٓٗا َا ٜهٕٛ
ايتكس ِٜب٘ أيٝل .ؾُُا أؾػس تطتٝب أيؿاظ٘ ق ٍٛبعطِٗ:
ٜطشَوُ َٔٓٗـــا نٌٗ عطــٛيَٗــا
تطؾَــــٌُ يف ايساضٔ هلـــا َٚؾــــطَْ٠

()5

َٔٔ بٗذــ ٔ١ايعَٝـٔ ٚسُػــٔٔ قَــٛأّ
نٛؾـــطَ ٔ٠املًَــطٔ اشبًَٝـــعٔ ايػُــــّٔ٬

نإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜك :ٍٛنٛؾط ٔ٠ايػ ّٔ٬املًطٔ اشبًٝعٔ ,أ :ٚايػ ّٔ٬اشبًٝعٔ املًطٔ .ؾأَا
تكس ِٜايصؿ ١عً ٢املٛصٛف ,ؾطز ٌّٟيف صٓع ١ايه ّ٬ازبٝس".

()1

يف ٖص ٙاملػأي ١ظبسٜٛ ٙاؾل ضأ ٟغٝب ٜ٘ٛايص ٟميٓع تكس ِٜايصؿ ١عً ٢املٛصٛف ,إٖ٫
إشا ُْصٔبَت عً ٢اسباٍ; إش ٜك" :ٍٛقٛيوٖ :صا قاُ٥اّ ضدٌْٚ ,ؾٗٝا قاُ٥اّ ضدٌْ .ملٓا مل ػبُعِ
إٔ تٛصَـ ايصؿ ١با٫غِٚ ,قبُح إٔ تك :ٍٛؾٗٝا قا ,ِْ٥ؾتطع ايصؿَٛ ١ضع ا٫غِ".

()2

ٚستْ ٢صب ايصؿ ١املكسَ ,١عً ٢اسباٍٜ ,عس ٙايٓشا ٠ضعٝؿاّ; يه ٕٛصاسب٘
ْهطٚ ,٠سك٘ ايتعطٜـٚ ,يهٓ٘ أٖ َٔ ٕٛدعً٘ صؿ ,١يه ْ٘ٛممتٓعاّ; ٜك( ٍٛابٔ
ٜعٝـ) ,يف اسبٌُ عً ٢أسػٔ ايكبٝشني ,يف َجاٍ (َا ؾأُْوَ ٚظٜساّ)" :يعّ ايٓصب ٖٗٓا
٭ْ٘ قس نإ ؾُٝا ميهٔ ؾ ٘ٝايعطـ دا٥عاّ ,عب ٛقٛيوَ :ا ؾإُٔ عبسٔ اهللٔ ٚظٜساَّٚ ,ا
()4

كخاب الصىاغخين.182 :
()3
لم أغثر غلى كائله.
()1
كخاب الصىاغخين.114 :
()8
كخاب ظيبىٍه ,188/8 :وٍىظش :الخصائص.591/8 :
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يعٜسْ ٚأخا ,ُٙؾصاض ٖٗٓا ٫ظَاّ َٖٔٛٚ ,قب ٌٝأسػٔ ايكبٝشني; ٭ٕ اٱضُاضٚ ,اسبٌُ
عً ٢املعٓ ٢ؾ ٘ٝضعـَ ,ع دٛاظٚ ,ٙايعطـ عً ٢املطُط املدؿٛض ممتٓع ,ؾصاض ٖصا
نُا ي ٛتكسَت صؿ ١ايٓهط ٠عًٗٝا َٔ ,عب(ٛئَُ َُٖٛ َ١ٝسٔؿاّ طًٌَْ); ٭ٕ اسباٍ َٔ
ايٓهط ٠ضعٝـٚ ,تكس ِٜايصؿ ١عً ٢املٛصٛف ممتٓع ,ؾشٌُُٔ عً ٢ازبا٥عٚ ,إٕ نإ
ضعٝؿاّ".

()3

َ َٔٚػا ٌ٥اسبصف ,املبجٛث ١بهجط ,٠يف نتب ايٓشٜٛنيٜٛ ,ضز أب ٍ٬ٖٛعسزاّ َٓٗا
يف نتاب٘ (ايصٓاعتني)ٜ ,ك" :ٍٛأَا اسبصف ؾعًٚ ٢دَٗٓ ,ٙٛا إٔ ؼبصف املطاف,
ٜٚك ِٝاملطاف إيَ ٘ٝكاَ٘ٚ ,ػبعٌ ايؿعٌ ي٘ ,نكٛي٘ تعاىلٚ( :اغأٍٔ ايكط ,)4()َ١ٜأ:ٟ
أًٖٗاٚ ,قٛي٘ٚ( :أُؾطٔبُٛا يف قًٛبُِٔٗ ايعٔذٌَ)( ,)5أ :ٟسب٘ٚ ,قٛي٘( :اسبَرٗ أؾُٗطْ
ََعًَُٛاتْ)( ,)6أٚ :ٟقت اسبرٚ ,قٛي٘ تعاىل( :بٌَِ َٔهِطُ ايًَٚ ٌٔٝايَٓٗاضٔ)( ,)7أَ :ٟهطنِ
ؾُٗٝاٚ ,قاٍ (املتٓدٌِّ اهلُصي:)ٞ

()8

ُُٜؿِّ ٞب َٓٓٝــا ساْـــٛتُ خَُـــطٕ

َٔ اشبُـــطؽٔ ايصَطاصٔــط ٔ٠ايكٔطاطٔ

ٜعين :صاسب ساْٛت ,ؾأقاّ اسباْٛت َكاَ٘ٚ ,قاٍ ايؿاعط:
هلِ ََذًٔؼْ صَٗبُ ايػٔبأٍ أشيْ١

()9

غٛاغٝـــ ْ١أسطاضَُٖــــا ٚعبٝسُٖــــا

ٜعين :أٌٖ اجملًؼ.
َٗٓٚا إٔ ٜٛقع ايؿعٌ عً ٢ؾ٦ٝني ٖٛٚ ,٭سسُٖاٜٚ ,طُط يٰخط ؾعً٘ ٖٛٚ ,قٛي٘
تعاىل( :ؾأمجٔعُٛا أَطنَِ ٚؾطناَ٤نِ)(َ ,)10عٓاٚ :ٙازعٛا ؾطناَ٤نِٚ ,نصيو ٖــٛ
يف َصشــــ (ابٔ َػعٛز)ٚ .قاٍ ايؿاعط:

()1

ٚعََٝٓٝــ٘ٔ إِٕ َ ُٙ٫ٛثـــابَ يَُ٘ َٚؾـــطُ

تــــطا ُٙنإٖٔ اهللَ ػبـــسَعُ أْؿَــــُ٘
()5

ششح اإلافصل.32/8 :
()4
ظىسة (ًىظف).88 :
()3
ظىسة (البلشة).95 :
()6
ظىسة (البلشة).191 :
()1
ظىسة (ظبأ).55 :
َ َ
َ َ
()8
َ
الجػاد ,والىاحذة كطط,
دًىان الهزليين .81/8 :وٍلصذ بـ(الخشط الصشاصشة) :أعجم مً هبط الشامً ,لال لهم الصشاصشة .واللطاطِ :
وهىأشذ ُ
الج ُػىدةً( .ىظش هفعه).
()9
لم أغثر غلى كائله.
()12
ظىسة (ًىوغ).11 :
()1
البيذ للضبشكان بً بذس( .شػش الضبشكان بً بذس وغمشو بً ألاهخم ,)42 :وشك غبذ العالم هاسون في وعبت البيذ ,بين وعبخه ئلى خالذ بً
َ
الطيفان ,أوئلى الضبشكان بً بذسً( .ىظش :معجم شىاهذ الػشبيت.)192 :
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()2

ٚظَدٖذِـــَٔ اسبَــٛادٔبَ ٚايعُُْٛٝـــا

إشا َا ايػاْٝـــاتُ بطَ ِظَٕ َٜٛـــاّ

ايع ٫ ٕٛٝتُعَدٖرٚ ,إمنا أضازٚ :نشٖ ًَِٔ ايع.ٕٛٝ
َٗٓٚا إٔ ٜأت ٞايه ّ٬عً ٢إٔ ي٘ دٛاباّ ,ؾٝشصف ازبٛاب اختصاضاّ ,يعًِ
املداطب ,نكٛي٘ (عع ٚدٌ)( :ونَىؤنَّ قُرآواً سٍُِّرَتْ بِهِ اجلِبالُ ؤوقُطِّعَثْ بِهِ األرضُ ؤوكُهِّمَ بِهِ املَىجَى بَمْ نِههِ
األمرُ جَمٍِعاً)( ,)3أضاز :يهإ ٖصا ايكطإٓ ,ؾشصفٚ ,قٛي٘ تعاىل( :ونَىال فَضْمُ اهللِ عَهٍَكُم ورَمحَحُهُ

وؤنَّ اهللَ رَئُوفٌ رَحٍِم)( ,)4أضاز :يعصٖبهِ".

()5

يف املػا ٌ٥ايػابك ١اييت أٚضزٖا أب ,ٍ٬ٖٛتعٗط ؾدصٝت٘ اشببري ٠بآضا ٤ايٓشٜٛني,
ؾُٝا ؽبص املٛاضع اييت ػبٝعٚا ؾٗٝا سصف بعض عٓاصط ايػٝام.
ؾؿَ ٞػأي ١سصف املطافٚ ,إس ٍ٬املطاف إي ٘ٝضبً٘ ,ظبس ٙػبػس ؾٛاٖس
(غٝب ,)ٜ٘ٛاييت أٚضزٖا ؾٗٝا ,غري أْ٘ أٚضزٖا يف ضُٔ باب (اغتعُاٍ ايؿعٌ يف ايًؿغ
 ٫يف املعٓ٫ ٢تػاعِٗ يف ايهٚ ,ّ٬اٱػباظٚ ,ا٫ختصاض); إش ٜك ٍٛيف بعض ؾكطات٘:
"مما دا ٤عً ٢اتػاع ايهٚ ,ّ٬ا٫ختصاض ,قٛي٘ تعاىل دس( :ٙواسإلِ انقرٌةَ انيت كُنّا فٍِها وانعِريَ

انيت ؤقبههَ فٍِها) ,إمنا ٜطٜس :أٌٖ ايكط ,١ٜؾاختصطٚ ,عٌُ ايؿعٌ يف (ايكط ,)١ٜنُا نإ
عاَ ّ٬يف (ا٭ٌٖ) ,يٛنإ ٖآٖا.
َجً٘( :بم مكرُ انهٍمِ واننَهارِ)(ٚ ,)6إمنا املعٓ :٢بٌ َهطُنُِ ,يف ايًٚ ,ٌٝايٓٗاضٚ .قاٍ عع
ٚدٌ( :ونكهَّ انبِرَّ مَه آمهَ باهللِ)(ٚ ,)7إمنا ٖٚ :ٛيهٖٔ ايبٔطٖ بٔطٗ ََٔ آََٔ باهللٔٚ ,اي ّٔٛٝاٯخٔط".

()8

( )8البيذ للشاعي الىميري .ؾير أن سواًت البيذ حاءث :وه َّضة وعىة مً َح ّي صذق *** ًُ َض ّج ْج ًَ الحىاح َب ُ
والػ ُيىها( .دًىان الشاعي الىميري,869 :
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وٍىظش :معجم شىاهذ الػشبيت.)322 :
()5
ظىسة (الشغذ).51 :
()4
ظىسة (الىىس).82 :
()3
كخاب الصىاغخين.156-153 :
()6
ظىسة (ظبأ).55:
()1
ظىسة (البلشة).111 :
()8
كخاب ظيبىٍه .818/1 :وٍىظش.116/1 :
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ٚايٓشٜ ٕٜٛٛصِّٓؿٖ ٕٛصا ايٓٛع َٔ ,اسبصف ,يف ضُٔ اسبصف ايكٝاغٚ ,ٞمثٖ ١سصف
آخط يًُطافُٜ ,صَٖٓـ يف ضُٔ اسبصف ايػُاع.ٞ

()9

ٚيف َػأي ١إعُاٍ ايؿعٌ يف أسس املٓصٛبنيٚ ,سصؾ٘ َٔ اٯخط ,ظبس ٙػبػِّس املػأي١
اييت ٜٛضزٖا ايٓش ٕٜٛٛيف باب (املؿعَ ٍٛع٘) ,ايصٜ ٟؿرتط ٕٛإٔ ٜتٛؾط ؾ ٘ٝث٬ث١
ؾطٚط:ٖٞ ,

()1

 )1إٔ ٜه ٕٛامساّ.
 )2إٔ ٜهٚ ٕٛاقعاّ بعس ايٛا ,ٚايساي ١عً ٢املصاسب.١
 )3إٔ ته ٕٛتًو ايٛاَ ٚػبٛق ١بؿعٌ ,أَ ٚا ؾَ ٘ٝعٓ ٢ايؿعٌٚ ,سطٚؾ٘.
 َٔٚضُٔ ايؿٛاٖس اييت ايكطآْ ١ٝاييت ٜٛضزْٗٚا ,يف ٖصا ايباب ,قٛي٘ تعاىل( :فإمجِعُىا

ؤمرَكُم وشركاءَكم)(",)2أ ٟؾأمجعٛا أَطنِ َع ؾطنا٥هِ ,ؾـ(ؾطنا٤نِ)َ ,ؿعٍٛ
َع٘٫ ,غتٝؿا ٘٥ايؿطٚط ايج٬ث."١

()3

غري إٔ أبا ٖٜ ٍ٬سخٌ يف ضُٔ ٖصا ايباب ,ق ٍٛايؿاعط:
ٚظَدٖذِــَٔ* اسبٛادٔـــبَ ٚايعُُْٛٝــــا

إشا َا ايػاْٝــــاتُ بـــط ِظَٕ َٜٛـــاّ

 ٖٞٚيٝػت يف ضُٓ٘; ْ٫تؿا ٤ؾطط َٔ ؾطٚطٖ٘ٛٚ ,عسّ ص٬ح (ايٛا )ٚقبٌ
(ايع ,)ٕٛٝيًُعٚ ;١ٝشيو ٭ٕ ايؿعٌ (ظدٖرَ) ٜ ٫صح تػًٝط٘ عً( ٢ايع ;)ٕٛٝيهْٗٛا
٫تُعدٖرٚ ,إمنا تُهَشٌٖ .أَا اييت تعدر ؾٗ ٞاسبٛادب.

()4

ٚايػطٜب إٔ أبا ٖ ٍ٬عسٖ ٙيف ٖصا ايباب.
أَا املٛضع ا٭خري ايص ٟأٚضز ٙيف اسبصف ؾٗ ٛسصف دٛاب ايؿطط ,اختصاضاّ ,يعًِ
املداطبٚ .مجً ١ضأ ٟايٓشٜٛني يف ٖص ٙاملػأي ١إٔ سصف دٛاب ايؿطط ,عً ٢ث٬ث١
أٚد٘:

()5

()9

ًىظش :ششح الخصشٍح غلى الخىطيح .36-33/8 :و :ظاهشة الىيابت في الػشبيت.556-588 :
()1
ًىظش :ششح شزوس الزهب.865-868 :
()8
ظىسة (ًىوغ).11 :
()5
ششح شزوس الزهب.865 :
َّ
*
َّ
َّ
صجج الحاحب :دكله ,وطىله( .اللامىط املحيط ,مادة :صجج).
()4
ًىظش :ششح شزوس الزهب.868 :
()3
ًىظش العابم.568 :
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أ -ممتٓعَٖٛٚ ,ا اْتؿٚ َ٘ٓ ٢دٛز زيًَ ,ٌٝؿٛظ ,أَ ٚكسضٜ ,سٍ عً ,٘ٝيف غٝام
مجً ١ايؿطط.
ب -دا٥عَٖٛٚ ,ا ُٚدٔسا ؾٚ ,٘ٝمل تسٍ عً ٘ٝمجًَ ,١تكسَ ١ايصنط :يؿعاّ ,أ ٚتكسٜطاّ,
ٚإمنا ايص ٟزٍ عً ٘ٝؾعٌ َاضٕ ساٌٍّ ضبٌ ؾعٌ ايؿطط( ,)6نكٛي٘ تعاىل( :وإنْ كانَ

كَبُرَ عهٍكَ إعراضُهُم فإنِ اسحطعْثَ ؤنْ جبحغًِ وفقاً يف األرضِ ؤو سُهَّماً يف انسماءِ فحإجٍَهُم بأٌةٍ).

()7

مجً ١ايؿطط يف اٯ( :ٖٞ ١ٜفإنِ اسحطعثَٚ ,)...سصف دٛابٗا; يس٫ي ١ايهّ٬
عًٚ ,٘ٝايتكسٜط :ؾاؾعٌٚ .ايؿطط ايجاْٚ ٞدٛاب٘ دٛاب ايؿطط ا٭ٚ ,ٍٚاملعٓ :٢إٕ
اغتطعت إٔ تبتػَٓ ٞؿصاّ ,ذبت ا٭ضض ,تٓؿصُ ؾ ,٘ٝؾتطًع هلِ بآ ,١ٜأ ٚغًُُٖاّ,
تصعس ب٘ إىل ايػُا ,٤ؾتٓعٍ َٓٗا بآ ,١ٜؾاؾعٌ.

()8

تٚ -ادبَٖٛٚ ,ا نإ زي ً٘ٝازبًُ ١املصنٛض ٠قبً٘ ,إَا تصطؼباّ ,عب :ٛأْتَ ظاملْ
إٕ ؾعًَِتَٚ ,إَا تًُٝشاّ ,عب :ٛإٕ قُتَ أق.ُّٛ
 - 3كالمُ يف الفصل القبيح بني املتالزمات :
ٜٛضز أبَ ٍ٬ٖ ٛػأيٜ ١عسٖا ايٓكاز َٔ ايططا٥ط ايؿعط ,١ٜاييت ت٪ز ٟإىل ضعـ
*

ايتأيٝـ يف ايبٝت ايؿعطٜ ;ٟك ٍٛؾٗٝآٜ" :بػ ٞإٔ تتذٓب إعاز ٠سطٚف ايص٠٬
**

ٚايطباطات

يف َٛضع ٚاسس ,إشا نتبتَ ,جٌ ق ٍٛايكا َ٘ٓ :ٌ٥ي٘ عً ,٘ٝأ :ٚعً٘ٝ

ؾ ,٘ٝأ :ٚب٘ ي٘ َٓ٘ٚ ,أخؿٗا :ي٘ عً ,٘ٝؾػب ً٘ٝإٔ تسا ٜ٘ٚست ٢تع ;ًٜ٘بإٔ تؿصٌ َا بني
اسبطؾنيَ ,جٌ إٔ تك :ٍٛأقُت ب٘ ؾٗٝساّ عً ٫ٚ ,٘ٝأعطف أسساّ نإ ٜتتبع ايعٛٝب
ؾٝأتٗٝا غري َهرتخ إ ٖ٫املتٓيب; ؾإْ٘ ضُٔ ؾعط ٙمجٝع عٛٝب ايهَ ّ٬ا أعسَ٘ ؾ٦ٝاّ
َٓٗا ست ٢ذبع ٢إىل ٖصا ايٓٛع ,ؾكاٍ:

()1

غَبُــٛحْ ي٘ َٓٗــا عًٗٝـــا ؾَٛأٖـــسُ

ُٜٚػعٔسُْ ٞيف غَُِــطَ ٕ٠بعسَ غَُِــــطَٕ٠
()6

ًىظش :ششح الخصشٍح غلى الخىطيح.838/8 :
()1
ظىسة (ألاوػام).53 :
()8
ًىظش :ششح الخصشٍح غلى الخىطيح.838/8 :
ً
*
ْ
ْ
"اصطلح الىحاة غلى حعميت حشوف مػذودة ملشس فيما بينهم مثل :ئن ,وأن ,والباء ,في مثل (كفى باهلل شهيذا) ,وهظائشها ,بحشوف الصلت....
ً
وجطلم أًظا غلى حشوف حش ًخػذي بها الفػل وما أشببهه"( .كشاف اصطالحاث الفىىن.)1295/8 :
**
أوصل (ابً هشام) غذد الشباطاث ئلى غششة ,ؾير أهه حػل الظمير أصل لهاً( .ىظش :مؿني اللبيب.)384-311/3 :
ُ
()1
ُ
الػشف الطيب في ششح دًىان أبي الطيب .581 :ؾير أن البيذ بذأ بالفػل (وحع ِػذوي.)...
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()2

َٔ ايٓص ايػابل ظبس إٔ أبا ٖٜ ٍ٬جري إسس ٣املػا ,ٌ٥اييت ُٜعٔسٖٗا ايٓكاز َٔ
ايططٚضات ايؿعط ,١ٜاييت ٜكبح بايؿاعط ايًذ ٤ٛإيٗٝا.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايًذ ٤ٛإىل ايططٚضات ايؿعطٚ َٔ ٖٞ ,١ٜغا ٌ٥ايؿاعط ,ؾإٕ
ايٓشا ٠أزضدٖٛا يف َ٪يؿاتِٗ; يهْٗٛا تتعًل بطعـ ايرتنٝب ٖٞٚ ,صؿ ٫ ١تكتصط
عً ٢ايؿعطٚ ,إمنا تتعسا ٙإىل ايٓجط أٜطاّ.
ٜٚبس ٚإٔ أبا ٖ ٍ٬قصس حبطٚف ايصٚ ,٠٬ايطباطات ,سطٚف ازبطٚ ,ايطُا٥ط
ايعا٥س ٠عً ٢ا٭مسا ٤املصنٛض ٠يف ايػٝام.
أَا ا٭َجً ١اييت أٚضزٖا ,يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايططٚضات ,ؾٛٝضزٖا ايٓشا ٠يف باب
(إزخاٍ اسبطف عً ٢اسبطف)

()3

أ(ٚظٜاز ٠ازباض عًَ ٢جً٘)( ,)4عً ٢دٗ ١ايتأنٝس,

نإزخاٍ سطف ازبط (اي ,)ّ٬عًَ ٢جً٘ ,عب ٛق ٍٛبعض بين أغس:
ؾٚ ٬اهللٔ ًَٜ ٫ؿَــ ٢ئُــا بٔــٞ

( )5

 ٫ٚئًُٔــا بٔٗٔــــِ أبـــــساّ زٚاُ٤

شَٔ ٜ ٫ػأيَُِٓ٘
 َ٘ٓٚظٜاز ٠سطف دط ,عً ٢سطف دط ٜؿٝس ايتعس ,١ٜنكٛي٘ :ؾأصب ِ
عٔ بُٔا بٔ٘.

()4

مما غبل ظبس إٔ أبا ٖ ٍ٬مل ٜهتـٔ بتؿٓٝس َٛاضع ضعـ ايتأيٝـ ,يف ْعِ
ايؿعطاٚ ,٤ايهتابٚ ,إمنا بازض إىل َعازبٖ ١صا ايطعـ; بتكٛمي٘ تكٛمياّ عبٜٛاّ,
ٚإعاز ٠صٝاغت٘ صٝاغ ١غً ١ُٝاملبٓٚٚ ,٢اضش ١املعٓ.٢
انخاتًة :
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل غبًُص إىل ايٓتا٥ر اٯت:١ٝ
 )1مل ٜهٔ أبَٚ( ,ٍ٬ٖ ٛجً٘ غًؿ٘ ازباسغ) َٔ ,أْصاض تػًٝب ا٭يؿاظ عً ٢املعاْ,ٞ
نُا ت ِٖٓٛنجري َٔ ايٓكازٚ ,قس تب َٔ ٖٔٝعباضات٘ املتؿطق ١يف نتاب٘ (نتاب
()8

كخاب الصىاغخين.119 :
()5
ًىظش :طشائش الشػش.31-34 :
()4
ًىظش :همؼ الهىامؼ.138/8 :
()3
طشائش الشػش .34 :والبيذ إلاعلم بً مػبذ الىالبي( .معجم شىاهذ الػشبيت)84 :
()4
ًىظش :همؼ الهىامؼ.138/8 :
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ايصٓاعتني) ,أْ٘ نإ ٜٛي ٞنَُٗٓ ّ٬ا اٖتُاَاّ خاصاّ ,بٌ إْ٘ نإ مي ٌٝأسٝاْاّ
إىل تؿد ِٝاملعاْ ,ٞسُٓٝا دعًٗا ذبٌ َٔ ايه ّ٬ضبٌ ا٭بسإٚ ,ا٭يؿاظ دبطٟ
َعٗا صبط ٣ايهػ.٠ٛ
 )2مل تهٔ ؾدصٝت٘ َٓٝاي ١يصٔٓع ١ايؿعط ,ا٭زب ,ؾكط ,نُا ت ِٖٖٛنجري ممٔ
تطدِ يػريت٘ َٔ ,ايكساَٚ ,٢املُشسَثنيٚ .إمنا نإ ممٔ مجع ,إىل ٖص ٙايصٓع,١
صٓع ١أخطٜ ٫ ,٣كٌ نؿا ٠٤ؾٗٝا عٔ ا٭ٚىل ٖٞ ,ايًػٚ ,١ايٓشٖٚ .ٛصا َا ميهٔ
َ٬سع ١يف ايبشح.
 )3اغتطاع أب ٍ٬ٖٛخًل ْٛا ٠سكٝك ,١ٝيٓعط ١ٜؾاًَ ١يف ايٓعَِ ,هٓت َٔ دا ٤بعس,ٙ
ممٔ ططم ٖصا اجملاٍ ,إىل إنُاٍ َا بٓاٚ .ٙمل ٜػؿٌ يف ٖص ٙايٓعط ,١ٜعٔ إ٤٬ٜ
عٓاٜت٘ باملػتٜٛني :ايرتنٝيبٚ ,ايس٫ي .ٞخ٬ؾاّ ملٔ ظٔ غري شيو.
 )4إٕٖ ٖصا ايبشح قس ٜه ٕٛغبٓاقاّ إىل ايهؿـ عٔ اسبًك ١املؿكٛز ,٠يف ْعط١ٜ
ايٓعِْ ٖٞٚ ,ػب ١ايؿطٌ ا٭نرب ,يف ٚضع أغػٗا ,إىل (أب ٍ٬ٖ ٞايعػهط,)ٟ
ٚيٝؼ إىل (عبس ايكاٖط ازبطداْ ,)ٞايصُٜ ٫ ٟػَُط سك٘ ايهبري ,أٜطاّ ,يف
إنُاٍ َعامل ٖص ٙايٓعطٚ ,١ٜخًل غُبٌُ ٚاضش ,١يف ايًػٜٗ ,١تس ٟعً ٢غََٓٓٗا
ايساضغ ٕٛاحملسث َٔ :ٕٛايعطبٚ ,ايػطب ,عً ٢ايػٛا.٤
قائًة انكتب وانًجالت :
أوالً :الكتب
انقرآن انكرٌم
 )1أب ٍ٬ٖ ٛايعػهطَٚ ٟكاٜٝػ٘ ايب٬غٚ ١ٝايٓكس ,١ٜبس ٟٚطباْ ,١زاض ايجكاؾ- ١
بريٚت/يبٓإٖ1401 ,ـ= .ّ1981
 )2ا٭ع( ّ٬قاَٛؽ تطادِ ٭ؾٗط ايطداٍ ٚايٓػا َٔ ,٤ايعطب ٚاملػتعطبني
ٚاملػتؿطقني) ,خري ايس ٜٔايعضنً ,ٞزاض ايعًِ يًُٜ٬ني -بريٚت/يبٓإ ,ط,14
ؾباط/ؾرباٜط .ّ1999
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 )3ا٭يػٓ ١ٝايتٛيٝسٚ ١ٜايتشٚ ١ًٜٝٛقٛاعس ايًػ ١ايعطب( ١ٝايٓعط ١ٜا٭يػَٓٝ ,)١ٝؿاٍ
ظنطٜا ,امل٪غػ ١ازباَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع :بريٚت/يبٓإ ,ط,1
ٖ1402ـ= .ّ1982
 )4ا٭زب ايصػري٫ ,بٔ املكؿع ,تح :أمحس ظن ٞباؾا ,مجع ١ٝايعط ٠ٚايٛثك ٢اشبري١ٜ
اٱغ :١َٝ٬اٱغهٓسضَ/١ٜصط ,طٖ1329 ,1ـ= .ّ1911
 )5أغاؽ ايب٬غ ,١حملُٛز بٔ عُط ايعطبؿط( ٟت ٖ538ـ) ,تح :عبس ايطسِٝ
ضبُٛز ,زاض املعطؾ ١يًطباعٚ ١ايٓؿط :بريٚت/يبٓإ ,ز.ت.
 )6اٱَتاع ٚامل٪اْػ ,١٭ب ٞسٝإ ايتٛسٝس( ٟت ٖ403ـ) ,صشش٘ ٚضبط٘ ٚؾطح
عطب :ٖ٘ٝأمحس أَنيٚ ,أمحس ايع ,ٜٔزاض َهتب ١اسبٝا ,٠ز.ت.
َ )7عذِ ا٭زبا( ٤يف عؿط ٜٔدع٤اّ) ,يٝاقٛت بٔ عبس اهلل اسبُ ٟٛايط َٞٚايبػسازٟ
(ٖ626ـ) ,تح :أمحس ؾطٜس ايطؾاع ,ٞضادعت٘ٚ :ظاض ٠املعاضف ايعُ ,١َٝٛزاض املأَ:ٕٛ
ايكاٖطَ/٠صطٖ1355 ,ـ= .ّ1936
 )8ايبًُػَ ١يف تطادِ أ ١ُ٥ايٓشٚ ٛايًػ ,١حملُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ آباز( ٟت ٖ817ـ),
تح :ضبُس املصط ,ٟطٖ1421 ,1ـ=  ,ّ2000زاض غعس ايس :ٜٔزَؿل/غٛض.١ٜ
 )9بػ ١ٝايٛعا ٠يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشا ,٠يعبس ايطمحٔ بٔ أب ٞبهط ايػٛٝط( ٞت
ٖ911ـ) ,تح :ضبُس أب ٛايؿطٌ إبطاٖ ,ِٝزاض ايؿهط ,طٖ1399 ,2ـ= .ّ1979
 )10ايب٬غ ١تطٛض ٚتاضٜذ ,ؾٛق ٞضٝـ ,زاض املعاضف :ايكاٖطَ/٠صط ,ط ,9ز.ت.
 )11ايبٝإ ٚايتبٝني ,يعُط ٚبٔ حبط ازباسغ (ت ٖ255ـ) ,تح :عبس ايػ ّ٬ضبُس
ٖاضَ ,ٕٚهتب ١اشباظب :ٞايكاٖطَ/٠صط ,ط.ّ1998 =1418 ,7
 )12تاضٜذ ا٭زب ايعطب ,ٞعُط ؾطٗٚر ,زاض ايعًِ يًُٜ٬ني :بريٚت/يبٓإ ,ط,4
ٖ1401ـ= .ّ1981
 )13ايرتنٝبات اْ٫ؿعاي ١ٝيف ايعطب ١ٝبني ايكسٚ ِٜاسبسٜح ,ضبُس عً ٟٛأمحس بٔ
ؼب ,٢ٝأططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١إىل قػِ ايًػ ١ايعطب ,١ٝبهً ١ٝايرتب١ٝ
(عسٕ)/داَع ١عسٕٖ1432 ,ـ= .ّ2011
 )14تطٛض ازبٗٛز ايًػ ١ٜٛيف عًِ ايًػ ١ايعاّٚ ,يٝس َطاز ,زاض ايطؾٝس :زَؿل ,بريٚت,
٪َٚغػ ١اٱميإ :بريٚت/يبٓإ ,طٖ1404 ,1ـ= .ّ1984
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 )15اسبٛٝإ يعُط ٚبٔ حبط ازباسغ (ت ٖ255ـ) ,تح :عبس ايػ ّ٬ضبُس ٖاض,ٕٚ
َطبعَ ١صطؿ ٢ايباب ٞاسبًيب ٚأ٫ٚز ,ٙايكاٖطَ/٠صط ,طٖ1384 ,2ـ= .ّ1965
 )16اشبصا٥ص ,عجُإ بٔ دين (ت ٖ392ـ) ,تح :ضبُس عً ٞايٓذاض ,زاض اهلس٣
يًطباعٚ ١ايٓؿط :بريٚت /يبٓإ ,ط ,2ز.ت.
 )17ز ٌ٥٫اٱعذاظ ,يعبس ايكاٖط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ضبُس ازبطداْ( ٞت ٖ471ـ)
أ(ٚت ٖ474ـ) ,تعًٝكات :ضبُٛز ضبُس ؾانطَ ,هتب ١اشباظبَٚ ,ٞطبع١
املسْ :ٞايكاٖطَ/٠صط ,ز.ت.
 )18زٜٛإ ابٔ َكبٌ ,تح :ععٖ ٠سػٔ ,زاض ايؿطم ايعطب ,ٞبريٚت /يبٓإ,
سًب/غٛضٖ1416 ,١ٜـ= .ّ1995
 )19زٜٛإ ايطاع ٞايُٓري ,ٟتح :ضاٜٗٓطت ؾاٜربت ,زاض ايٓؿط ؾطاْتؼ ؾتآٜط
بؿٝػبازٕ ,بريٚت/يبٓإٖ1401 ,ـ= .ّ1980
 )20زٜٛإ اهلُصَئٝنيْ ,ػدَ ١صٛض ٠عٔ طبع ١زاض ايهتب ,ايساض ايك ١َٝٛيًطباع١
ٚايٓؿط ,ايكاٖطَ/٠صطٖ1385 ,ـ= .ّ1965
 )21ؾطح ايتصطٜح عً ٢ايتٛضٝح ,شبايس بٔ عبس اهلل ا٭ظٖط( ٟت ٖ905ـ)ٚ ,بٗاَؿ٘
(ساؾٜ ١ٝؼ) عً ٢ايؿطح املصنٛضٜ ,ؼ بٔ ظ ٜٔايس ٜٔايعً ُٞٝاسبُص( ٞت
ٖ1061ـ) ,زاض ايؿهط :بريٚت/يبٓإ ,ز.ت.
 )22ؾطح ؾصٚض ايصٖب يف َعطؾ ١ن ّ٬ايعطب ,يعبس اهلل بٔ ٜٛغـ بٔ أمحس بٔ عبس
اهلل بٔ ٖؿاّ ا٭ْصاض ,ٟتح :ضبُس ضب ٞٝايس ٜٔعبس اسبُٝس ,زاض ايط٥٬ع:
ايكاٖطَ/٠صط.ّ2004 ,
 )23ؾطح املؿصٌٖ ,يٝعٝـ بٔ عً ٞبٔ ٜعٝـ (ت ٖ643ـ) ,عامل ايهتب :بريٚت/يبٓإ,
ز.ت.
 )24ؾعط ايعبطقإ بٔ بسض ٚعُطٚبٔ ا٭ٖتِ ,تح :غعٛز ضبُٛز عبس ازبابط٪َ ,غػ١
ايطغاي :١بريٚت/يبٓإ ,طٖ1404 ,1ـ= .ّ1984
 )25ايصشاح تاز ايًػٚ ١صشاح ايعطب ,١ٝٱمساع ٌٝبٔ محاز ازبٖٛط ٟايؿاضاب( ٞت
ٖ 393ـ) ,تح :أمحس عبس ايػؿٛض عطاض ,زاض ايعًِ يًُٜ٬ني :بريٚت/يبٓإ ,ط,4
ٖ1407ـ= .ّ1987

نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

44

انعذد ( )11انًجهذ ( )13يىنيى 2016و

ISSN : 2410-1818

نظرية النظم عند أبي هالل العسكري

| د .محمد علوي أحمد بن يحيى

 )26ضطا٥ط ايؿعط ,يعً ٞبٔ َ َٔ٪بٔ ضبُس اسبططَ ,ٞا٭ؾب ,ًٞٝاملعطٚف بابٔ
عصؿٛض (ت ٖ663ـ)َٓ ,ؿٛضات ضبُس عً ٞبٝط ,ٕٛزاض ايهتب ايعًُ:١ٝ
بريٚت/يبٓإ ,طٖ1420 ,1ـ= .ّ1999
 )27ظاٖط ٠ايٓٝاب ١يف ايعطب ,١ٝعبس اهلل صاحل با بعري ,زاض سططَٛت يًسضاغات
ٚايٓؿط :امله/٬اي ,ُٔٝط.ّ2010 ,1
 )28ايعَطف ايطِّٝب يف ؾطح زٜٛإ أب ٞايطِّٝبْ ,اصٝـ ايٝاظد ,ٞاملطبع ١ا٭زب:١ٝ
بريٚت /يبٓإٖ1305 ,ـ.
 )29عًِ يػ ١ايٓص املؿاٖٚ ِٝا٫دباٖات ,غعٝس سػٔ حبري٪َ ,ٟغػ ١املدتاض يًٓؿط
ٚايتٛظٜع :ايكاٖطَ/٠صط.ّ2004 ,
 )30ايؿطٚم ايًػ ,١ٜٛ٭ب ٍ٬ٖ ٞايعػهط( ٟأسس أع ّ٬ايكطٕ ايطابع اهلذط ,)ٟتح:
ضبُس إبطاٖ ِٝغً ,ِٝزاض ايعًِ ٚايجكاؾ :١ايكاٖطَ/٠صط ,ز.ت.
 )31ايؿٗطغت يًٓس ,ِٜحملُس بٔ أبٜ ٞعكٛب أغشل املعطٚف بايٛضام ,تح :ضضا -
دبسز ,بس ٕٚزاض ْؿط ,طٗطإٖ1391 ,ـ= .ّ1971
 )32ايكاَٛؽ احملٝط ,حملُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ آباز( ٟت ٖ817ـ) ,تحَ :هتب
ذبكٝل ايرتاخ يف َ٪غػ ١ايطغاي٪َ ,١غػ ١ايطغاي :١بريٚت/يبٓإ ,ط,3
ٖ1413ـ= .ّ1993
 )33نتاب غٝب ,ٜ٘ٛ٭ب ٞبؿط عُط ٚبٔ عجُإ بٔ قٓرب ,تح :عبس ايػ ّ٬ضبُس
ٖاض ,ٕٚعامل ايهتب ,طٖ1403 ,3ـ=.ّ1983
 )34نتاب ايصٓاعتني ايهتابٚ ١ايؿعط ,أب ٍ٬ٖ ٞاسبػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ
ايعػهط( ٟت ٖ395ـ) ,صشش٘ ٚؾػط غطٜب أيؿاظ٘ :ضبُس أَني اشباظب,ٞ
َطبع ١ضبُٛز بو :ا٭غتاْ ١ايعً ,١ٝطٖ1320 ,1ـ.
 )35نتاب ايعني ,يًدً ٌٝبٔ أمحس ايؿطاٖٝس( ٟت ٖ175ـ) ,تحَٗ :س ٟاملدع,َٞٚ
ٚإبطاٖ ِٝايػاَطا ,ٞ٥بس ٕٚزاض ْؿط ,ز.ت.
 )36نؿاف اصط٬سات ايؿٓٚ ٕٛايعً ,ّٛضبُس عً ٞايتٗاْ ,ٟٛتح :عً ٞزسطٚز,
َهتب ١يبٓإ ْاؾط :ٕٚبريٚت/يبٓإ ,ط.ّ1996 ,1
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 )37ايًػاْٝات اجملاٍ ٚايٛظٝؿٚ ١املٓٗر ,مسري ؾطٜـ غتٝت ,١ٝعامل ايهتب اسبسٜح,
طٖ1425 ,1ـ= .ّ2005
 )38ايًػ ١ايعطبَ ١ٝعٓاٖا َٚبٓاٖا ,متاّ سػإ ,زاض ايجكاؾ :١ايساض ايبٝطا/٤املػطب,
.ّ1994
َ )39عذِ امل٪يؿني تطادِ َصٓؿ ٞايهتب ايعطب ,١ٝعُط ضضا نشاي٪َ ,١غػ١
ايطغاي :١بريٚت/يبٓإ ,طٖ1414 ,1ـ= .ّ1993
َ )40عذِ ؾٛاٖس ايعطب ,١ٝعبس ايػ ّ٬ضبُس ٖاضَ ,ٕٚهتب ١اشباظب:ٞ
ايكاٖطَ/٠صط ,ط.ّ2002 ,3
َ )41عذِ املصطًشات ايب٬غٚ ١ٝتطٛضٖا ,أمحس َطًٛبَ ,طبع ١اجملُع ايعًُٞ
ايعطاق :ٞبػساز/ايعطامٖ1403 ,ـ= .ّ1983
َ )42عذِ َكاٜٝؼ ايًػ ,١أمحس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا (ت ٖ395ـ) ,تح :عبس ايػّ٬
ضبُس ٖاض ,ٕٚزاض ايؿهط :بريٚت/يبٓإٖ1399 ,ـ= ّ1979
َ )43ػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب٫ ,بٔ ٖؿاّ ا٭ْصاض( ٟت ٖ761ـ) ,تح :عبس
ايًطٝـ ضبُس اشبطٝب ,زاض ايرتاخ ايعطب :ٞايهٜٛتٖ1421 ,ـ= .ّ2000
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أثر وحدة مقترحة يف هندسة الفراكتال يف تنمية مهارات
التفكير اإلبداعى لدى طالب املرحلة الثانوية

د .عبدالله عباس مهدي المحرزي

()1

أ .إبراهيم محمد قناف المعافى

()2

 )1كلية التربية جامعة صنعاء ـ اليمن
 )2وزارة التربية والحعليم ـ صنعاء ـ اليمن
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أثر وحدة مقترحة يف هندسة الفراكتال يف تنمية مهارات التفكير
اإلبداعى لدى طالب املرحلة الثانوية

هلخص الذراسة :
هددت هذهددلدذاست اشددعذادذا ددتا ذوتنظ د وذوسددت ذ اسصؤا ذمبذأبعل ذاتب لطذملذبد((ذ0.75ذ–ذ)0.82ذ
يفذهنتشعذاسفراكتدل ذ(,)Fractal Geometryذ بتالسدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوذا دددثذمددد(ذ(ذ)0.01ذذ
ومعر عذأثرهلذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذ ُوجلددددهذاسب لندددددلتذبلشددددتنتا ذسسمدددددعذ,SPSSذ
بتطب ذاهتبل  t-testسع نت(ذمرتابطدت(,ذولل دثذ
ستىذطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي .ذ
تكونهذ نعذاست اشدعذمد(ذ(ذ)34ذطلسبدلذوطلسبدعذ استبل (ذسلب لشلتذاتتكر  .ذ
واشددفرتذنتددلئرذاست اشددعذ لدد ذ ل ل ددعذاسوسددت ذذ
م(ذطلبعذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنويذحشل ظدعذؼدنعل ذ
ومتذاشدددددددتنتا ذاتدددددددنهرذاستذدددددددر ,ذذتؽدددددددم وذذ اتبرتسعذيفذذتنم عذاستفكريذاإلبتا يذسدتىذطدال ذ
اجملمو عذاسواست ذذذاتذاستطب د ذاسببلديذواسبعدتي.ذ اسؽددددفذاسجددددلنيذاسجددددلنويذوارتذاسوسددددت ذاتبرتسددددعذ
وسغددرمجذ ددبذاسب لنددلتذامشددتنتا ذاهتبددل ذدددلهسذ شددلهمهذيفذتنم ددعذمهددل اتذاسطال ددعذحعددت ذأ ل د ذ
سلدددتفكريذاإلبدددتا يذبعدددتذتك فددد ذ لددد ذاسب دددعذ مدد(ذمهددل ذاترونددع,ذيفذسدد(ذكددلرتذاسنمددوذتهددل تيذ
اس من عذواستشب ذم(ذهؽلئؽ ذاسب لش عذس حذبلد ذ األؼلسعذواترونعذبلتعت ذنفص  .ذ
معلمددثذثبلتد ذ()0.87ذوتراوسددهذمعدلمالتذا تبددل ذ

Abstract :
the correlation value of the question
with the scale dimensions was
between (0.69 and 0.92). Data was
computed using the software SPSS
that Two-ways Test of similar
samples and Variance Scale of
frequent measurements were used
to present the obtained results.
The results of the study have
proven that the suggested unit of
Fractal Geometry has an effect on
developing the creative thinking
skills of the second secondary grade
students that the suggested unit
helped in improving the fluency skill
to make it greater than flexibility
skill. However, authenticity and
flexibility skills received equal
values of improvement.
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The current study aims at
preparing and organizing a unit on
Fractal Geometry to recognize its
effects on the improvement of
'second secondary grade students
skills of creative thinking.
The study involved (34) male
and female second secondary
students selected randomly as a
sample from the study population
(Sana'a Province). The empirical
method was followed that the
subjects were divided to be given
pretest and posttest. A ready-made
test of creative thinking was
implemented after its suitability to
the Yemeni environment has been
checked & its measuring properties
has been verified too. The test
consistency value was (0.92) while
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الوقذهة:
تؤكتذاسرتب عذاحلت جعذأهم عذاستفكري,ذوتنم ت ذذم(ذهال ذتت بذاسطال ذ ل ذذسد ذ
وته ددعذموا ددفذول شددواذمدد(ذهالتددلذمهددل اتذسددثذاتعددكالتذ;ذس ؽددبشواذ ددل (ذ ل د ذ
موادهعذمتطلبلتذس لتهوذاسوا ع ع .ذ
ارتذتنم عذذاستفكريذ عتذأستذأهوذأهتافذتعل وذاسر لـد لتذاتت شد عذس دحذ نظدرذادذ
اسر لـ د لتذ ل د ذأنهددلذذلت دوذاذهؽددبلذستنم ددعذاسددتفكريذبكددثذأنوا د ;ذتددلذتتم ددسذب د ذمدد(ذ
مفلم(ذتصل تذ ل ذتفتحذاسله(ذوتوس دتذاأل كدل ذوتنم دعذاسبدت ذ ذ لد ذاستن دثذواإلبدتا ذذ
وتبت وذاسرباه(ذواأل سعذ ل ذاسعال دلتذبد(ذاتفدله وذواتبدل رذاسر لـد عذبطر بدعذشدل م ذع;ذ
وسلس ذحيتثذتت ضذاسر لـ لتذمو علذمتم ساذيفذاسربامرذاست اش عذاتنتلفع,ذاألمرذاسليذ
دبذاسرتبدو (ذادذتطدو رذذلتواهددلذوأشدلس بذتت صدهلذلب بدلذسددلس ذاسدتو ذاتنذدل ذبهددل,ذ
وحلذ تملظ ذمبذاستطو ذاحلل خذيفذ لوذاسر لـ لت .ذ
وسبتذظهتتذاسر لـد لتذذهدال ذاسبعدو ذاسجالثدعذاألهدري ذذتطدو اتذكدبري ذومتصدل عذ
واسيتذكلرتذمنهلذظهو ذهنتشعذاسفراكتدل ذ(اتنتشدعذاسكصدو ع)ذ(ؼدبر,ذ)2012ذواسديتذذ
عددريذاسددبع ذادذارتذملنددتسربوتذ))Mandelbrotذ عددتذمؤشصددهل,ذ بتشت ددتذملنددتسربوتذ
ألهدوذهؽلئؽدهلذ دذإرتذمؽدطلشلذمجدثذهلاتنتشدعذاتلنتس دعهلذذ)(Mandelbrot Geometryذ
وك(ذ بوس ذسإلظل ذادذهنتشعذاسفراكتل ,ذ لد ذا تبدل ذأرتذاتنتشدعذاتلنتس دعذتتعلمدثذ
و بلذخلؽلئؾذ ر ت ذ تمهلذملنتسربوتذيفذكتلبد ذ Fractal Geometry Of Natureذذ
وذس ذ ل ذ .(Newton,2008(1982ذ
وأؼددبشهذهنتشددعذاسفراكتددل ذذدددس اذمدد(ذاسر لـ د لت,ذوهدديذبلإلـددل عذادذتبددتوهلذ
امكلن عذتكو (ذاألظكل ذواسؽو ذبعكثذدلا ذو

ث,ذ إنهلذأ فلذتصم ذبهنتشدعذ

اسطب عددعذال تبلطهددلذبددلسظواهرذاسطب ع ددعذكنمددوذاخلال ددلذأوذمنلدددعذاألظد ل ذمجددثذاسنبلتددلتذ
وغريهل,ذس حذانهلذظهرتذنت ذعذال تبل ذاسر لـ لتذبلسطب ععذواسف(ذمعلذ(منر .)2006,ذ
وتنتشعذاسفرتكل ذاسعت تذم(ذاستطب بلتذيفذاسعلدو ذواسفندورتذاتنتلفدعذ هديذتصدتنت ذ
كأ ا ذسوؼفذانبعلزذاأل مج,ذادذدلنبذاشتنتاملتهلذيفذاإلنتلزذاسص نملئيذواستلفس دونيذ
سعمددثذمنددلظرذطب ع ددعذا رتاـدد عذه لس ددعذكنلف ددعذأل ددال ذاخل ددل ذاسعلمددي,ذواسبؽددؾذ
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اخل لس ع,ذكملذوك(ذاشتنتا ذهؽلئؽهلذيفذ مثذسوسلتذوزهدل فذ ن دعذذومبطو دلتذ
موش ب عذ ائعع,ذ فالذ د(ذتطب بلتهدلذيفذهنتشدعذاالتؽدلالتذويفذ لدو ذاأل ؼدل ذاجلو دعذ
واال تؽل ذو لو ذاسسالز ذواسف س ل ذاأل ـ عذواألس ل ذوغريهلذم(ذاسعلدو ذ (هفدر,ذ.)2004ذ
أملذم(ذودهعذنظدرذاتهدتم(ذبلسر لـد لتذاسرتبو دعذ دذإرتذهنتشدعذاسفرتكدل ذتفذدرذطل دلتذ
اإلبتا ذ نتذاتتعلم(;ذسلس ذ إرتذا هل ذهلدذاتنتشدعذـدم(ذاسر لـد لتذاتت شد عذ صدهوذ
يفذتنم ددعذاس دتفكريذاإلبددتا يذسددتىذاتددتعلم(ذورعددثذاسر لـ د لتذاتت ش د عذأكجددرذستاثددعذ
وحيصدد(ذنظددر ذاسطلسددبذسددو ذطب عددعذاسر لـ د لتذذسلر لـ د لتذومدد(ذثددوذلصدد(ذمصددتوىذ
استشؽ ثذاتت شيذسلطال ذ) .(Naylor,1999ذ
ارتذا تبددل ذاسر لـ د لتذبلسطب عددعذرعلددهلذمأسو ددعذوا ع ددعذ ر بددعذمدد(ذتفكددريذاتددتعلوذ
و صتععرذ

لتلذيفذذهن ذويفذاسطب ععذم(ذسوس ,ذو نتملذترتبطذاسر لـ لتذبلسف(ذ هلاذ

س تذ اشتهلذمتععذورعلهلذ رب ذم(ذوذددذتارتذاتدتعلوذوتصدتجريذظدذون ذوذابتا لتد ,ذوتعدتذذ
هنتشعذاسفراكتل ذمجلالذستنلغوذاسر لـ لتذمبذاسطب ععذواسف((هفر .)2004,ذ
وتتبلو ذأهم عذهنتشعذاسفراكتل ذيفذكونهلذتصتجريذاستفكريذاإلبدتا يذواالشتبؽدل ذ
نتذاتتعلم(ذم(ذهال ذ شؾذولل ثذمكوندلتذاألظدكل ذاسفراكتلس دعذ,ذومد(ذهالتدلذ
وكدد(ذمددسزذاسفنددورتذمددبذاسر لـدد لت;ذ تتشددو ذاتعددل التذمدد(ذدلددر ذأ ددل ذو مددوزذادذ
أظددكل ذ و شددوملتذوزهددل فذبت عددع,ذكمددلذذأنهددلذتظهددرذاسطلسددبذاتكتعددفذمدد(ذهددال ذ
بط د ذاسددتائوذسلظددكل ذيفذاسطب عددعذبلخلؽددلئؾذاسر لـ د عذتنتش دعذذاسفراكتددل ,ذهددلاذ
فددالذ لد ذاستعددرفذ لد ذتطب بلتهددلذيفذاجملدلالتذاحل لت ددعذويفذاسطب عددعذ هدديذتبددت ذسددالذ
بص طلذسلتوؼثذادذاستفلؼ ثذاست بعذسلظ ل ذاسكبري ذمجثذاسصشبذاسيتذوكد(ذ دلطذ
ستو هلذوكلس ذاتنلظرذاسطب ع ع,ذكملذأنهلذتف دتذيفذ شدوذاألظد ل ذاسطب ع دعذاسوا ع دعذ
لد د ذظلظدددلتذاحللشدددو ذ,ذ ووكددد(ذمددد(ذهدددال ذهواؼدددهلذوؼدددفذاسظدددواهرذاجلو دددع,ذ
وموـو لتذترتبطذبلسب عذواسفل ذ(اسص ت;2001,ذاسبنل,ذ;2007ذ ل ,ذ.)2008
و تذأدر هذاسعت تذم(ذاست اشلتذسبشحذأثرذتفم(ذهنتشدعذاسفراكتدل ذذيفذاتندلهرذ
استعل م عذ ل ذمكتصبلتذاتتعلم(ذشوا ذيفذاستعل وذاسعل ذأوذاستعلد وذاجلدلمعيذ,ذومد(ذتلد ذ
است اشددلتذ اشددعذاسص د تذذ()2001ذو اشددعذاسبنددلذ()2007ذو اشددعذ ل ديذ()2008ذو اشددعذذ
اسغلمنيذ()2010ذو اشعذ()Vacc,1992ذو اشعذ(.)Langille,1997ذوأظهدرتذذنتلئذهدلذ
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أرتذستددت ضذهنتشددعذاسفراكتدددل ذأثددراذارلب دددلذيفذاجملددل ذاتعدددريفذاتتمجددثذيفذاستشؽدد ثذ
واسددتفكري,ذوكددلاذيفذاجملددل ذاالنفعددلسيذاتتمجددثذبلالحنلهددلتذسلددوذهنتشددعذاسفركتددل ذ
واستا ع ددعذسلددوذذتعلمهددل.ذو ددتذأوؼددهذمعظددوذذتل د ذاست اشددلتذبفددرو ذتفددم(ذمنددلهرذ
اسر لـ لتذاتت ش عذ ل ذموـو لتذهنتشعذاسفراكتل .ذذ ذ
وبنل ذ ل ذملذتبت ذونظراذتلذ تتمتدبذبد ذهنتشدعذاسفراكتدل ذمد(ذهؽدلئؾذتدربزذ

دل ذ

طب عدددعذاسر لـد د لتذوا تبلطهدددلذبدددلسوا بذ,ذ إند د ذوكددد(ذأرتذ كدددورتذتد دذلذ و ذيفذلصددد(ذ
استفكريذاإلبتا يذستىذاتدتعلم(.ذ فدالذ د(ذ و هدلذيفذتنم دعذاسصدلطذاسطلبدعذبلسطب ذعدذعذ
وا اكهوذجلمل ذاألظكل ذاتنتش ع .ذ
و ل ذاسرغوذمد(ذاسنتدلئرذاتعدذععذسلت اشدلتذاسصدلببعذذاتتعلبدعذبدلتر و ذاإلردلبيذمد(ذ
تفم(ذهنتشدعذاسفركتدل ذيفذاسر لـد لتذاتت شد عذ,ذاالذأرتذاحللددعذمدذلذزاسدهذ لئمدعذادذ
ادرا ذمس تذم(ذاست اشلتذيفذهلاذاجملدل ذ,ذوذسد ذتدت ملذوذاثدرا ذسنتدلئرذاست اشدلتذاسديتذ
شل تذيفذهلاذاتنش ,ذوستصل طذاسفو ذ ل ذأهم عذهنتشعذاسفراكتدل ذوذأثرهدلذيفذتنم دعذ
استفكريذاإلبتا يذستىذاتتعلم(,ذذوتأش صلذ ل ذذس ذدل تذهدلدذذاست اشدعذاسديتذلدلو ذ
أرتذتؽ ذوست ذيفذهنتشعذاسفركتدل ذذو اشدعذذأثرهدلذيفذتنم دعذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذ
طال ذاترسلعذاسجلنو ع,ذوذس ذيفذاطل ذوا بذاستعل وذيفذاس م(ذ .ذ
هشكلة الذراسة :لت تذمعكلعذاست اشعذبلسصؤا ذاستلسي:
 .1ملذؼو ذوست ذمبرتسعذتنتشعذاسفراكتل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنويذ؟ ذ
 .2مددلذأثددرذتددت ضذاسوسددت ذاتبرتسددعذيفذتنم ددعذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذذسددتىذطددال ذ
اسؽفذاسجلنيذاسجلنوي؟ ذ
فرضيات الذراسة :
 .1توددددتذ دددرودذذاتذ السدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوىذاستالسدددعذ)(α=0.05ذبددد(ذأ ا ذأ دددرا ذ
اجملمو عذاستذر ب عذيفذاهتبل ذاستفكريذاإلبدتا يذيفذتطببد ذ بل دلذوبعدت ل,ذويفذكدثذ
مهل ذم(ذمهل ات ذاتت وشع:ذاسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع.ذوسؽلحلذاستطب ذاسبعتي.
 .2تشب ذسذوذتدأثريذتربدويذالشدتنتا ذاسوسدت ذاتبرتسدعذ لد ذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذ
طال ذ نعذاست اشع.
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 .3تنمددديذاسوسدددت ذاتبرتسدددعذكدددثذمهدددل ذمددد(ذمهدددل اتذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذاتت وشدددعذ
(اسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع)ذبلتعت ذنفص ذستىذطال ذ نعذاست اشع .ذ
أهويةةة الذراسةةة  :تتمجددثذأهم ددعذاست اشددعذ لمددعذيفذتطر هددلذسفددر ذسددت حذمدد(ذ ددرو ذ
اسر لـ لتذملذ صدب ذتت صد ذيفذاسد م(ذوذمدذلذزا ذيفذطدو ذاستذر دبذيفذكدجريذمد(ذاسدتو ;ذذ
ووك(ذتفؽ ثذهلدذاألهم عذ ل ذاسنشوذاآلتي:
 .1تبت وذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي.
 .2لب ذبع ذأهتافذتت ضذاسر لـ لت,ذومنهلذتنم عذمهل اتذذاستفكريذاإلبتا ي .ذ
 .3ابددرازذاجللنددبذاجلمددلسيذسلر لـ د لت,ذمدد(ذهددال ذ ددرمجذبع د ذاألظددكل ذاجلملس ددعذ
اسفراكتلس عذيفذاسطب ععذواترتبطعذبهنتشعذاسفراكتل .
 .4تعتذهلدذاست اشدعذاـدل عذسل ب دلتذاسرتبو دعذيفذدلدل ذهنتشدعذاسفراكتدل ذ ذتبتمد ذ
م(ذاطل ذنظريذسو ذهلاذاجملل .
حذود الذراسة  :ا تؽرتذاست اشعذاحللس عذ ل ذ:
 طال ذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي  -لمي -حشل ظعذؼنعل  .ذ بع ذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذمتمجلعذيف:ذاسطال عذ–ذاترونعذ–ذاألؼلسع.هصطلحات الذراسة :
 الفساكت اا(ه  :)Fractalعدددرفذملندددتسربوتذاسفراكتدددل ذبأند د ذهلاسعدددكثذاتنتشددديذ
(اخلع(ذأوذذوذاالنكصل ات)ذاسليذوك(ذتبص م ذادذأدسا ذكثذمنهلذ( لد ذاأل دثذ
تبر بل)ذهوذتؽغريذسلعكثذسعت تذم(ذاتبل ضهلذ(.)Edger,2008,p23
كمدددلذ ر دددهذاسبندددلذ(ذ,2007ذؿ)189ذاسفراكتدددل ذأندد ذهلذظدددكثذهنتشددديذغدددريذ
منددتظوذ نددترذمدد(ذتكددرا ذ مل ددعذمع نددعذتصددم ذاتوسددت,ذووكدد(ذتبص د م ذادذ ددت ذالذ
نهلئيذم(ذاألدسا ذاتتعلبهعذذات لذحبل ضذرلتلفعذس حذكثذدس ذهوذؼو ذمؽدغر ذ
م(ذاسعكثذاألؼليهل.ذ ذ
 هٍدسة الفساكت(ه :عرفذملنتسربوتذهنتشعذاسفراكتل ذبأنهل:ذ اشدعذمنظمدعذتهدتوذ
بت اشددعذاألظددكل ذغددريذاتنتظمددعذاتتوادددت ذيفذاسعددلملذاحلب بدديذأوذيفذاسر لـ د لت,ذ
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نعذمؽدغر ذ
وه ذتوـحذأرتذكثذددس ذؼدغريذيفذاسعدكثذ عدب ذكدجرياذاسكدثذكنصد ذ
من .( Mandelbrot & Frame,2003, p13(.
و عر هدددلذاسصددد تذ(,2005ذؿ)330ذأنهدددلذهلتلددد ذاسرتاك دددبذاتنتشددد عذيفذاألظددد ل ذ
اسطب ع ع,ذ وهلدذاسرتاك بذتدلذهؽدلئؾذز سهدلذ د(ذغريهدلذمد(ذاألبعدل ذاتنتشد ع,ذ
وهيذبلس ذترتبطذببشحذاسكصر لتذاسؽغري ذاتكونعذستل ذاألظ ل ذيفذاسطب ععهل .ذ
 وه اا(زال ال ااتفلا ا :اادا  :ر هدددلذهدددال ذ(ذ,1997ؿذأ)ذبأنهدددل:ذهل مل دددعذتبدددو ذادذ
ابتكدل ذسلددو ذدت دت ذسددل واتذأوذاأل كدل ذذواتنددلهرذاتكوندعذأليذمعددكلع,ذونددلترذ
اسعمل عذاإلبتا عذوجثذ معذمرتفععذهلمعذبلسنصبعذسلمذتمبهل.
و عر هلذددراورتذ(ذ,1999ذؿ)35ذبأنهل:هل مل دلتذذلدت ذمنل شدهلذونصدتنتمهلذ د(ذ
ؽددتذيفذمعلجلددعذاتعلومددلتذوأهددوذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذ(اسطال ددع,ذاترونددع,ذ
األؼلسع,ذاإل لـعذ)هل .ذ
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خلفية الذراسة :
أوالً :هٍدسة الفساكت(ه تعتذهنتشدعذاسفراكتدل ذأسدتذ درو ذاسر لـد لتذ,ذوهديذتدتؾذ
بت اشدددعذشدددلوئذوهؽدددلئؾذاألظدددكل ذغدددريذاتنتظمدددعذبؽدددو ذأشلشدد ع,ذوهددديذهنتشدددعذ
اسطب عددعذمدد(ذس ددحذانهددلذتؽددفذكددجريذمدد(ذمظددلهرذاسطب عددعذمدد(ذدبددل ذوشددشبذوأظددذل ذ
وغريهل,ذوهلاذاسعلوذبرزذيفذمنتؽفذاسصبع ن لتذمد(ذاسبدررتذاسععدر (ذوتبلدو تذمعلتد ذيفذ
اسجملن ن لت,ذوبتأذتفم(ذهنتشعذاسفركتل ذيفذاتندلهرذاستعل م دعذيفذأواهدرذاستصدع نذ لتذ
م(ذاسبررتذنفص ذ(اسنف غ.)24,2012,
وفهوً الفساكت(ه  :رفذملنتسربتذMandelbrotذاسفركتل ذبأن ذاسعكثذاسدليذبعدتدذ
أكربذم(ذاسبعتذاستبوجلي,ذوبعتذأرتذظهرذ ؽو ذهلاذاستعر فذسعت ذ ت ت ذ لد ذاشدت عل ذ
دت اذذمدد(ذاألظددكل ذاسفراكتلس ددعذذاتذاسبعددتذاستبددوجليذمجددثذمنشند ذب نددوذpeanoذظهددرذ
تعر ددفذدت ددتذسلفراكتددل ذبأندد ذظددكثذ تكددورتذمدد(ذأدددسا ذمعددلب ذسلعددكثذاألؼددليذ
)(Rouvvray,1996, 83ذاالذأرتذهددلدذاستعر ددفذ صددتبعتذبع د ذاألظددكل ذاسفراكتلس دذعذ
مجثذاسلوسبذاسلوغل تميذاسدليذوتلد ذهدلدذاخللؼد عذبؽدو ذرلتلفدع,ذوهندلئذمد(ذ درفذ
اسفراكتددل ذبأن د ذظددكثذهعدد(ذحيتددوىذ لد ذ ددت ذمدد(ذاتبددل ضذاتنتلفددعذوسد ضذمب ددلطذ
واسددتذذ),(Liebovitch, 1998,7ذوهددلاذاستعر ددفذأ فددلذ صددتبعتذأظددكلالذذ راكتلس ددعذ
مجددثذاسلوسددبذاسلوغددل تمي;ذومدد(ذهنددلذ إند ذملذ ددتوذاستوؼددثذادذتعر ددفذدددلمبذمددلنبذتفهددو ذ
اسفراكتددل ,ذ واألمددرذحيتددلزذادذمس ددتذمدد(ذاسبشددحذسلوؼددو ذادذتعر ددفذدددلمبذسوؼددفذ
األظكل ذاسفراكتلس ع.
ٌشأة هٍدسة الفساكت(ه  :زتتذدلو ذنعأ ذهنتشعذاسفراكتدل ذادذاسبدررتذاسصدلببذ عدرذ
لد د ذ دددتذاسعدددلملذاسر لـددديذس بند دسذذ)(Leibnizذاسدددليذابتكددذرذ كدددر ذاستعدددلب ذاسدددلاتيذ
استكرا ي,ذوذس ذم(ذهال ذتعر ف ذسلنطذاتصدتب وذ لد ذأند ذمنشند ذوذأيذددس ذمد(ذهدلاذ
اتنشند ذ عددب ذاتنشند ذككددث,ذوتتلسددهذاأل كددل ذاتتؽددلعذبلستعددلب ذاسددلاتيذ مددلذ تمد ذ
اسعلمل ذيفذذسد ذأمجدل ذكدلنتو ذذ)Canto (1870ذوب ندوذ)Peano(1890ذوكدوػذ Koch

)(1904ذودوس ل ) Julia (1918وغريهو,ذوؼوالذادذظهو ذهنتشدعذاسفراكتدل ذ لد ذ دتذ
ملنتسربوتذ) (Mandelbrotوذس ذيفذ ل ذ1975ذ(اسنف غ,ذ,2012ذ.)24
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ب نملذكلرتذملنتسربوتذ) (Mandelbrotرلضذ ل ذظلطئذبإزللرتاذددل ذاهتملمد ذ
تعردلتذاسعلطئذوتفل ص ذاسؽنر عذاتتبل نع,ذهلاذاتنظرذاسبت بذسلعدلطئذاتتذعدرزذأثدل ذ
معكلعذيفذهلطرد:ذملذهوذطو ذاسعلطئ؟ذارتذظكثذاسعلطئذاتتعرزذذكدردذبلألظدكل ذ
اتتعدددلبهعذذات دددلذ).(Self-Similarityذومددد(ذهدددال ذاجد د ذيفذاألظدددكل ذاتتعدددلب ذذات دددلذ
بلإل ددل ذمدد(ذأ كددل ذمدد(ذشددبب ذيفذهددلاذاجملددل ذوؼددثذادذهنتشددعذدت ددت ذأطل د ذ ل هددلذ
هنتشعذاسفركتل ,ذوهيذمعتبعذم(ذكلمعذهلFractusهلذوهيذكلمعذالت ن عذتعند ذ كصدرذ
;breakذوسلاذ إرتذاسبع ذ رت ورتذهنتشعذاسفراكتدل ذبهنتشدعذاسكصدو لتذأوذهنتشدعذ
اسفتل ه.ذ(هفر,ذ,2004ذؿ- 47ذ49ذذ)ذ
خضاا( ط هٍدسااة الفساكتاا(ه  :عددريذ ل ديذ(,2008ذؿ)68ذادذأرتذهنتشددعذاسفراكتددل ذ
تتم سذخبؽلئؾذأشلش عذتعط ذتلذذس ذاسرتك بذاسفر تذب(ذ رو ذاتنتشدلتذاألهدرى,ذ
وم(ذهلدذاخلؽلئؾ:ذ
اخللؼ عذاألود:ذاستعلب ذاسلاتيذSelf – Similarityذ:
هيذهلؼ عذأشلش عذتعن ذأرتذاسعدكثذ تكدورتذمد(ذذأددسا ذمتعدلب ,ذوكدثذددس ذهدوذ
نصنعذمملثلعذذسلعكثذاسكلي,ذو توذاحلؽو ذ لد ذاألددسا ذاتؽدغر ذ د(ذطر د ذتطب د ذ
لمددثذتب د ضذذلددت ذ ل د ذاسعددكثذاسكلدديذ),(Kaur, 2000ذوهنددلئذثالثددعذأنددوا ذمدد(ذ
استعلب ذاسلاتيذ(هفر,2004,ذ59ذ;ذاسنف غ,2012,ذ :)26- 25ذ

.i

تعلب ذذاتيذمفبو :ذوهوذأ وىذأنوا ذاستعلب ذاسلاتي,ذو عينذ ندتذتبصد وذاسعدكثذ
اسكلدديذادذأدددسا ذاؼدغرذ إنهددلذتتعددلب ذزلمددلذمددبذاسعددكثذاسكلددي,ذومدد(ذأمجلتهددلذ
منشن ذكوػ,ذومجلحذشريب نصكي,ذوأظذل ذ جلغو خ.

شلن  )1من(ذد لمتش( ه الرات املٍتظي

.ii

جش ــابي ظاج ــف ه ــاألاشكا ومي ــي ثى ــمو عل ــياس محباب ــة ـ ـ ــم م ــا ـ ـ م ــا ث ى ــر
مخحلفــة بثيــت ثثحــال علــياس ـ ثشاعيــس ىــارة ــن للــل م ـ شة مشـاألاة للشــي
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ال ـ  ،وألاـ ا لالىــا مــا يــاا ـ علــياس ا الــمة ببشك ــة الــمواس الح شاركــة مش ليــا م ـ
مجما ة مانملبروت.

شلن  )2من(ذد لمتش( ه الرات الظ(هسي

.iii

ــائف ( طىيع ـ )ا وألا ــا م ــن أض ــعن أن ــااا الخش ــابي ال ـ اجف ،ومي ــي ثى ــمو

جش ــابي ظاج ــف

عجـ ـملاء ا يان ــة للش ــي ال ـ ـ مخش ــا ة مع ــي ب لف ــاس عـ ـ

ا مـ ـ  ،وألاـ ـ ا ي ــاا ـ ـ

علياس البىيعية واللا ات الفنية ول رألاا.

شلن  )3من(ذد لمتش( ة الرات ا:ذض(

الطبيع )

اخللؼ عذاسجلن ع:ذاستكرا ذ(ذ)Iterationذ :ذ
األظكل ذاسفراكتلس عذتنترذم(ذتكرا ذادرا ذأوذ ل ت ذ ت ذمرات,ذو صدتنت ذندلترذ
أوذرلردلتذكثذتكدرا ذكمدتهالتذيفذاستكدرا ذاستدلسيذ ندترذ د(ذهدلدذاستكدرا اتذ
اسعددكثذاسفراكتددلسيذاتعبددت.ذووكدد(ذتنف ددلذاسعت ددتذمدد(ذاستكددرا اتذاتنتشد عذألنددوا ذ
وأظدددكل ذهنتشد د عذمتعدددت ذستوـدددحذأمندددل ذوتراك دددبذهنتشد د عذذاتذأبعدددل ذ لـد د عذ
لس ددع,ذواستكدددرا اتذاتنتشدد عذتؤشدددضذأ كددل اذمتنو دددعذإلنعددل ذأظدددكل ذهنتشدد عذ
راكتلس عذرلتلفع .ذ
و بثذاحلت حذ د(ذاخللؼد عذاسجلسجدعذشد توذتعر دفذاتوسدتذ,ذ عدرفذاتوسدتذبأند :ذأشدلطذ
بنل ذظكثذاسفراكتل ذبواشطعذ مل عذتكرا عذتصتبت ذ هلذكثذ طععذم(ذ طبذاتوسدتذ
بنصنعذمؽغر ذمن ذ) .(Baron&Pointe,1995,171ذ
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اخللؼ عذاسجلسجع:ذاسبعتذاسفراكتلدذ(ذDimensionFractalذ):
ارتذاتفهو ذاستبل تيذسبعتذاسعدكثذاتنتشديذهدوذأرتذ كدورتذ دت اذؼدش شلذ;ذ لسنبطدعذ
ترشوذيفذاسبعدتذاسؽدفريذأ يذسد ضذتدلذبعدت,ذواخلطدو ذاتصدتب معذتدلذبعدتذواسدت,ذب نمدلذ
ترشوذاألظكل ذاتنتش عذاتصدتو عذيفذبعدت (,ذوكدلس ذاألظدكل ذاسفراغ دعذ(اسكدر ,ذ
األشطوانع)..,ذترشوذيفذثالثعذأبعل ,ذ لسبعتذ تعل ذبلتبدتا ذمد(ذاسففدل ذاسدليذذ وا بد .ذارتذ
اسبعتذاسفراكتلسيذبعكثذ ل ذس ضذ ت اذوالذ معذ ت عذذلت ,ذومنشن ذاسفراكتدل ذ
ع دتذأسددتذاألبعددل ذسلظ د ل ذيفذاتصددتوىذاسددليذس د ذبع دتذارتذبدد(ذ1,2ذبلتجددثذكمددلذاسصددطحذ
اسفراكتددلسيذس د ذبع دتذارتذ بددبذبدد(ذ2,3ذ لسب مددعذتعتمددتذ لدديذك ف ددعذانعددل ذاسفراكتددل ذذ
(اسص تذ,2004,ذؿ12ذ) .ذ
وهنددلئذأشددلس بذإلرددل ذاسبعددددددتذاسفراكتددلسيذمنهددلذ(ذHartvigsen,2000,pp666-

)668ذ(هفر,ذ:)2004ذذذ ذ
أ -الطريقت التحليليت ا
وتعتمتذهلدذاسطر بعذ ل ذاسعتذتكونلتذاتوستذاسليذ وسدتذاسفراكتدل ,ذس دحذنوددتذ
اسبعتذاسفراكتلسيDذذو ذاسبل ت ذاستلس ع- :

) (
) (

س حذذ( (:Nذ ت ذاسبطععذاتصتب معذاسيتذطو ذكثذمنهلذ ذسلموست .ذ
:ذطو ذاسبطععذاتصتب معذاسؽغري ذاجلس عذاسيتذتبصوذبهلذاسبطععذاتصتب معذاألؼل ع.ذذ ذ

ب -طريقت املسطرة:
وه د ذأكجددرذ ددعذمدد(ذاسطر بددعذاسصددلببع,ذو ددتذاشددتنتمهلذملنددتسربوتذإلرددل ذاسبعددتذ
اسفراكتلسيذسلعلطئذاإلزلل سي,ذوتتوذهلدذاسطر بعذ (ذطر ذ لطذاسعدكثذحصدطر ذ
(زجثذ طععذمصتب معذ ذ)ذ (ذطر ذ ت هلذاسليذ غطديذاسعدكثذ(ذ (,Nذومد(ذاستمج دثذ
اسب لن نترذظكثذوك(ذم(ذهالس ذاستوؼثذادذاتصتب وذاتنلشبذتلدذاسب لنلت .ذ
ث -طريقت الشبكت التربيعيت:
وه ذطر بعذتصدتنت ذأكجدرذيفذاستطب بدلتذاسعمل دع,ذوهد ذتعتمدتذ لد ذ دت ذاخلال دلذ
اسيتذتغط ذاسفراكتل ذ( (,Nذواخلال لذ بل ذ (ذمربعدلتذسعدبكعذترب ع دعذطدو ذكدثذ
منهلذ  .ذ
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ومد(ذهدواؿذمنشن دلتذاسفراكتدل ذأ فدلذأنهدلذ لبلدعذسلتوشد ذب Infinite Scalabilityذ
معلددو ذأرتذاتنشن ددلتذاسنل مددعذك لنددلتذأسل ددعذاسبعددتذذاتذأطددوا ذمعر ددعذبدد(ذنبطددت(ذالذ
أكجر.ذوسك(ذاتنشن لتذاسكصو عذلتويذ لد ذتفلؼد ثذالذسؽدرذتدلذسلنبدل ذاتوددو ذ
ل ذست وهل,ذسلس ذالذوكد(ذ دلطذطدو ذهدلدذاتنشن دلتذ كلمدلذ مأ درت ذمنهدلذأكجدرذ
تبتوذأطو ذوأطو ذ) .(Kaur,2000ذ
من(ذد لبعض الفساكت(الل :
ملذ أتيذمنلذزذسبع ذاسفراكتلالتذ(ؼربي2012,ذ;ذاسنف غ:)2012,
مجمو ك نوور ت  : Cantorنعددرذكددلنتو ذدلمو ت د ذ ددل ذ1883ذوهدديذتتكددورتذ دد(ذطر د ذ
تبص د وذ طعددعذمصددتب معذادذثالثددعذأدددسا ذمتصددلو عذواشددتبعل ذاسجلددحذاألوشددطذيفذكددثذ

تكرا ذمرسليذ(ؼربي,ذ)2012ذكمل الشي ()4

شلن  )4جمىو ة ك(ٌتوز مى قطعة وستقيىة

وهنددلئذأظدددكل ذ راكتلس دددعذأهددرىذتتوسدددتذمددد(ذهدددلدذاسفكددر ذ,ذوذسدد ذ ددد(ذطر دد ذ
اشتبتا ذاسبطععذاتصتب معذحصتط ثذأوذمربب .ذ
منحنى ك ش ):(Koch
ددت ذاسر لـدديذكددوػذ ددل ذ1904ذمددلذ ددرفذ مددلذبعددتذبلشددوذمنشن د ذكددوػذهددلاذ
اتنشن ذ عدمثذ لد ذاسعت دتذمد(ذاسرتاك دبذاسديتذتعدب ذأظدكل ذيفذاسطب عدعذمجدثذشدلسثذ
اري,ذوهطواتذاحلؽو ذ ل ذهلاذاتنشن ذهيذ :ذ
ُ رشوذمصتب وذوس ك(ذE0ذو بصوذادذثدالخذ طدبذمتصدلو ع,ذ صدتبت ذاسجلدحذاألوشدطذذ
م(ذاسبطععذE0ذبفلعيذمجلدحذمتصدلويذاألذـدال ذذسلشؽدو ذ لد ذذ E1ذاتتكدورتذمد(ذأ بدبذ
طبذطو ذكثذ طععذثلحذاسطو ذاسكلي,ذو صم ذاسعكثذ E1حوستذاتنشن .
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 ذذ تكر ذبنل ذاتوستذ ل ذكثذ طععذم(ذاسبطبذاأل بدبذيفذاسعدكثذE1ذذسلشؽدو ذ لد ذ
اسعكث. E2
 تكر ذبنل ذاتوستذبلسنصبعذسبب عذاخلطواتذوبنفضذاسب لطذاتصتنت ذبلستبط ب .ذ
E0
E1
E2
E3

شلن  )5وساذن تلويَ وٍرى كوش مى قطعة وستقيىة

ذو ندددتذتطب دد ذموسدددتذمنشندد ذكدددوػذ لدد ذأـدددال ذمجلدددحذمتصدددلويذاألـدددال ذ ندددترذ
راكتلالتذأهرى :ذ

شلن  )6وساذن تلويَ وٍرٍى كوش مى وثمث وتس(وي األلضاع

و نم اسحخمام ا الم الع س ي

م لت مخساوك عض ا نح الفشاعحاس آلاجفا

شلن  )7وساذن تلويَ وٍرٍى كوش العلس

للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

60

مى وثمث وتس(وي األلضاع

العذد ( )10الوجلذ ( )13أبريل 2016م

ISSN : 2410-1818

أثر وحدة مقترحة يف هندسة الفراكتال يف تنميةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعى لةدى

طالب املرحلة الثانوية

| د .عبدالله عباس مهدي  ،إبراهيم محمد قناف المعافى

مجم عت سيربينسكي : Sierpinski
ددددت ذشريب نصددددكيذ ددددل ذ1916ذأظددددكلالذذاتذهؽددددلئؾذ ر ددددت ,ذوهدددديذمجلددددحذ
شريب نصكيذوبصل ذشريب نصكيذوهر ذشريب نصكي,ذوهيذتتكورتذكلآلتي :ذ
بسرط سيربينسكي  : Sierpinski Carpetهطواتذانعل ذبصل ذشريب نصكي:
ُ رشددوذمربددبذو ُبصددوذادذتصددععذمربعددلتذمتطلببددعذو صددتبعتذاتربددبذاألوشددطذكمددلذيفذ
اخلطو ذA1
 تكر ذاسعمل عذاسصلببعذمبذاتربعلتذاسجملن عذاتتبب عذكملذيفذاخلطو ذA2
 تكر ذاسعلم عذنفصهلذ ت ذم(ذاتراتذسلوؼو ذادذظكثذبصل ذشريب نصكي.

شلن  )8وساذن تلويَ س(ط سا يٍسل

مثلث سيربينسكي : Sierpinski Triangle
هطواتذانعل ذمجلحذشريب نصكي :ذ
 شوذمجلحذمتصلويذاألـال ,ذوتبصدم ذادذأ بعدعذمجلجدلتذمتطلببدع,ذثدوذ ُصدتبعتذذ(أوذ
ظلث)ذاتجلحذاألوشطذاخلطو ذ .A2ذ
 تكر ذنفضذاسعمل عذاسصلببعذ ل ذاتجلجلتذاسجالثعذاسبل ع .ذ
 وهكدلاذتكدر ذنفدضذاسعمل دعذ لد ذاتجلجدلتذاسنلحندعذمدلذ ذالذنهل دعذمد(ذاتدراتذ نشؽددثذ
ل ذ راكتل ذمجلحذشريب نصكي.

A0

A1

A2

A3

A4

شلن  ) 9وثمث سا يٍسل
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أشجر فيثرغ ث:

ثنشأ أشجار مي الارث ومق الخباات آلاثيةا


شوذمربب,ذ رشوذ ل ذمجلحذ لئو,ذوتردذهوذـلبذاتربب .ذ



شوذمربع(ذ ل ذـلعيذ لئمعذاتجلح .ذ

 وهكلاذتكر ذاخلطواتذاسصلببعذادذملذالذنهل عذسبنل ذأظذل ذ جلغو خ .ذ

شلن  )11شحسة فيث(غوزث املتى(ثمة

وم(ذهدال ذتغد ريذ د وذ اسدساو ت(ذاحلدل ت(ذيفذاتجلدحذوكد(ذاحلؽدو ذ لد ذأظدكل ذ
رلتلفعذسعذر ذ جلغو خ .ذ

الشلن  )12أشل(ه وَ شحسة فيث(غوزث

تطبيق(ل هٍدسة الفساكت(ه:
عدددريذ لد د ذ(ذ,2008ذؿ)73ذادذأرتذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذذتدددلذتطب بدددلتذرلتلفدددعذيفذ
اسعت تذم(ذدللالتذاست اشع,ذوهلاذيفذتسا تذمصتمر,ذ كثذظدي ذ تفدم(ذتعدلبهلذذات دلذ
ذتكددبرياذأوذتؽددغرياذ -ذوكدد(ذمنلدتدد ذو اشددت ذمدد(ذهددال ذاسفراكتددل ذبعددكثذأ فثذم(ذأيذمنلذزذأهرى.ذ ملذ ليذأمجلعذ ل ذتطب بدلتذهنتشدعذاسفراكتدل ذيفذبعد ذ
اسعلو ذ:
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أ -الطب :
عريذكثذم(ذ فسذوآهر (ذ))Davis & et al,2000, pp836-838ذواسبندلذ(ذ,2007ذ
ؿ- 204ذؿ206ذ)ذادذأرتذاشتنتا ذهنتشعذاسفراكتل ذشل تذاسعلمدل ذيفذاستغلدبذ لد ذ
ؼعوبلتذكلنهذتوادههوذ نتذ اشعذاستغرياتذاسيتذلتخذيفذاخلال لذواألنصدذع,ذوذسد ذ
بلتبل نعذب(ذاستغرياتذاسطب ع عذواترـ عذ اهثذاخلال لذواألنصذع .ذ
ب -التكن ل جير :
أظددددل تذ اشددددتلذبدد دلو ذ(,2003ذ)Paulذادذأرتذاسفراكتددددلالتذتتم ددددسذبلسعت ددددتذمدددد(ذ
استطب بددلتذيفذدلددل ذاستكنوسود ددل,ذومدد(ذأهمهددلذؼددنل عذاإل ددل ;ذ دد مك(ذتعددك ثذ
اإل ددل ذ ل د ذظددكثذدلمو ددعذمدد(ذاأل ا دثذاسؽددغري ذاتنظمددعذبطر بددعذحنمددبذبدد(ذاسنظددل ذ
واسععوائ ع,ذوهلدذاخللؼ عذتتوا رذيفذأظكل ذ راكتلالت .ذ
جو -الترفيه :
عددريذ()Chen,2009,p82ذادذاشددتنتا ذاتنتشددعذاسفراكتلس ددعذيفذؼددنل عذاأل ددال ذ
واتؤثراتذاترئ ع,ذس حذ دتوذـدغطذاسؽدو ذوتنفدلذاسؽدو ذ لد ذظدكثذ اسدعذتكدرا اتذ
مرسل ع,ذذوم(ذتطب بلتذاتنتشدعذاسفراكتلس دعذاشدتنتا ذبعد ذاألظدكل ذاسفراكتلس دعذ
اتتوست ذم(ذبع ذاتعل التذاسر لـ عذيفذتوس تذموش ب ذوأحللرتذ

لع .ذ

ٌقد هٍدسة الفساكت(ه :
ل ذاسرغوذم(ذأرتذهنتشعذاسفراكتل ذهيذاسلغعذاسوس ت ذست اشعذاألظكل ذاخلعدنع,ذ
االذأنهلذسب هذبع ذاالنتبل اتذكونهلذا تمتتذ ل ذاستنم ندلت,ذوذ دتذذ مأثبدهذبعفدهلذبعدتذ
ت ذم(ذاسصنواتذوالذ سا ذاسدبع ذاآلهدرذ فتبدرذسإلثبدلت.ذوهندلئذمد(ذ درىذأرتذاستبدت ذيفذ
هنتشعذاسفراكتل ذ تو فذ ل ذانعل ذاتس تذم(ذاألشلطذاسنظريذتل,ذكدورتذاسعمدثذ لد ذ
اسفراكتل ذالذ سا ذشطش لذبع ذاسعي ذ).(Rouvray,1996,85ذويفذهلاذاسص لدذتعدريذ
هفرذ(,2004ذ)50ذادذأرتذهنلئذانتبل اتذأهرىذمفل هلذأرتذهنتشعذاسفراكتدل ذكلندهذ
مودو ذم(ذ بث,ذوأرتذبعد ذنظر لتهدلذ مأثبتدهذ دل ذ,1920ذوأرتذاسصدببذيفذتلد ذالنتبدل اتذ
ردددددبذادذكددددورتذهنتشددددعذاسفراكتددددل ذتطب ب دد دعذ,ذوتعتمددددتذ لدد د ذتبن ددددلتذاحللشددددو ذ
الشتكعلفذنظر لتهلذ ورتذاثبلتهلذبلسرباه(ذاسر لـ عذاسؽل مع.ذ ذ
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ث(ٌي(  :التفلا ا :دا
نددل ذموـددو ذاسددتفكريذوتعل مدذ ذاهتمددل ذاسبددلسج(,ذوأَوسددهذاتؤشصددلتذاسرتبو ددعذ نل ددعذ
كبري ذبتنم ت ذتصل ت ذاسفر ذ ل ذموادهعذاتعكالتذاسيتذتواده ذيفذس لت  .ذ
وفهوً التفلا:
عرفذبأن :ذشلصلعذم(ذاسنعلطلتذاسعبل عذاسيتذذ بو ذبهدلذاسدتملعذ ندتملذ تعدرمجذتدجريذ
توذاشتببلس ذ (ذطر ذاحلواطذ(دروارت .)2002,ذ
و عرفذبأند :ذشدلوئذمدنظوذمفدبو ذ,ذسد ذوشدلئلذ ذاخللؼدعذيفذاتصدتوىذاسرمدسيذ,ذوسد ذ
طرائب د ذيفذتبؽدديذاحللددو ذواحلبددلئ ذيفذسلسددعذ ددت ذودددو ذسددثذدددلهسذتددلذ(ط د ,ذ,1999ذ
 .)233ذ
و عددرفذبأن د ذنعددل ذ بلدديذ وسددتذو نعددطذبصددببذودددو ذمعددكلع,ذ عددلهذاألمنددل ذ
اسصلوك عذاتعتل ذيفذارل ذسثذتلذ(ذأبوذسطبذوذلمو ,ذ,1996ذ .)103ذ
وفهوً التفلا ا :دا

:

تعدددت تذتعر فدددلتذاتنتؽددد(ذيفذم دددتارتذاسرتب دددعذو لد دوذذاسدددنفضذاسددديتذتنلوسدددهذمفهدددو ذ
استفكريذاإلبتا ي,ذواهتلدفذتعر دفذاإلبدتا ذمد(ذادحذادذآهدرذو بدلذتنطلبدلتذاإلبدتا ذ
اسدديتذتنلوسد ذكددثذبلسددح,ذومدد(ذأهمهددل:ذاسعمل ددعذاإلبتا دع,ذاإلنتددلزذاإلبددتا ي,ذظنؽ د عذ
اإلبتا ,ذاسب عذأوذاتنلخذاالدتمل يذسإلبتا  .ذ
طرحذظواه(ذوآهرورتذ(,2009ذؿ)15ذأند ذالذ وددتذيفذاسوا دبذتعر دفذذلدت ذددلمبذ
تفهو ذاإلبتا ,ذو تذ ر ذكجريذم(ذاسبلسج(ذاألدلنبذواسعر ذ ل ذسدتذشدوا ذبتعر فدلتذ
رلتلفعذومتبل نع.ذوهلاذاالهتالفذدعثذاسبع ذ نظدرذادذاإلبدتا ذ لد ذأند ذ مل دعذ بل دع,ذ
أوذنتلزذملموط,ذومنهوذم(ذ عتدذمظهراذم(ذمظلهرذاسعنؽ عذمرتبطذبلسب ع.ذ ذ
و ر عذتو انضذبأن ذ مل عذا ائذاسجغراتذوسلسعذ ت ذاستوازرتذواالهتال ذيفذاتعلومدلتذ
واسعنلؼرذاتفبو ,ذواسبشحذ (ذمؤظراتذيفذاتو فذو ملذاسفدر ذمد(ذمعلومدلت,ذووـدبذ
اسفرومجذاسيتذتعطيذسلوالذدت ت ذوأؼ لعذتعكالتذاسفر ذ).(Torrance,1972, p.27ذ ذ
و عر ذد لفو ذبأن ذتفكريذيفذنظل ذونص ذمفتوحذو تم سذبإنتلزذ تصوذبؽو ذهلؼعذ
بتنو ذاإلدلبلتذاتنتذعذواسيتذالذلت هلذاتعلوملتذاتعطل ذ( مث,2010,ذ .)53ذ
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أملذاتفديتذ(ذ,1995ذ) 204ذ نظدرذادذاإلبدتا ذ لد ذأند ذ مل دعذتتفدم(ذمراسدثذمتتدلببذ
تهتفذادذاسوؼو ذادذسلو ذمتعت ذتتصوذبلستنو ذواجلت ذواألؼلسع .ذ
و عر ذدروارتذ(,1998ذ)84ذبأند ذدلمو دعذمد(ذاسبدت اتذواالشدتعتا اتذواتواؼدفلتذ
اسعنؽد عذاسدديتذتعمددثذيفذب ددعذمنلشددبع,ذسلتوؼددثذادذنتددلئرذأؼد لعذودت ددت ذ لد ذهددرباتذ
اسفر ذأوذاجلمل عذيفذأستذم ل (ذاحل ل ذاإلنصلن ع .ذ
زلتذم(ذاستعر فلتذاسصلببعذأنهدلذتلتبديذيفذاإلطدل ذاسذعدل ذتفهدو ذاإلبدتا ذ لد ذمدلذب نهدلذ
م(ذاهتالف .ذ
العاقة ني التفلا ا :دا

و قية أٌواع التفلا :

هنددلئذمدد(ذ ددرىذأرتذاسددليذو ددسذاسددتفكريذاإلبددتا يذ دد(ذسددثذاتعددكالتذهددوذنددو ذ
اتعكلع,ذ أ نملذودتتذمعكلعذدت ت ذ إرتذسلهلذ تطلبذ دعذم(ذاسدتفكريذاإلبدتا يذ
(ذ بتذاسغفل ,1997,ذ .)65ذ
وذهبذآهدرورتذذادذأرتذاإلبدتا ذوسدثذاتعدكلعذ عدكالرتذيفذاألشدلطذظدلهر ذواسدت ,ذذ
نظرورتذادذاإلبتا ذ ل ذأند ذاسبدت ذ لد ذسدثذاتعدكالتذ,ذ لإلبدتا ذوسدثذاتعدكالتذ
ودهددلرتذسعملددعذواسددت ,ذ لسعمل ددعذاإلبتا ددعذالذتتلددفذ دد(ذسددثذاتعددكالتذاالذيفذ ددت ذ
هطواتذاستنف ل,ذ كورتذاتتفذواـشلذيفذاتعدكلذع,ذأمدلذيفذاسعمل دعذاإلبتا دعذ لد ضذ
هنلئذهتفذواـحذاصبذ أ هوذ( صد ,ذذ,1993ذ.)250ذسكدذ(ذهندلئذمد(ذذ نظدرذادذأرتذ
سثذاتعكالتذأكجرذاتصل لذومشوالذم(ذاستفكريذاإلبدتا يذ;ذ شدثذاتعدكالتذ تطلدبذ
يفذاسغلسدددبذ

دددبذأندددوا ذاسدددتفكريذ,ذ وهلؼدددعذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذواسدددتفكريذاسنل دددتذ(ذ

احلل ثي,1999,ذ .)152ذ
ويفذس(ذأرتذاستفكريذاإلبدتا يذ تؽدفذبإنتدلزذاأل كدل ذواحللدو ذاجلت دت ذواتتنو دعذ
واألؼ د لع,ذ وؼددفذاسددتفكريذاسنل ددتذبأن د ذاسددتفكريذاسددليذ صددتنت ذمهددل اتذو مل ددلتذ
اسددتفكريذاتنطبدديذواشددتنالؿذاسنتددلئرذواستفصددرياتذيفذمع دلذنيذهلؼددعذ(سب ددب,ذ,1996ذ
,)43ذويفذهدددلاذاسصد د لدذ عدددريذددددروارتذ(ذ,1999ذ)82ذادذأرتذاسدددتفكريذاسنل دددتذذلكدددو ذ
بفوابطذاتنط ,ذووك(ذاستنبؤذبنتلئذ ,ذ هوذتفكريذتبل بيذو عمثذو ذ وا دتذثلبتدذع,ذ
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أملذاستفكريذاإلبتا يذ هدوذتفكدريذتبل دتيذ,ذوالذ لتدس ذبلسبوا دتذاتنطب دعذ,ذوالذوكد(ذ
استنبؤذبنتلئذ  .ذ
أملذ (ذاسعال عذب(ذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالشدتتالسيذ نظدرذاس همدلذأنهمدلذمتملزددلرتذ
ومتعدلبهلرتذمدد(ذنلس ددعذا ائذاسعال دلت,ذاالَذأرتذاالشددتتال ذ كعددفذ د(ذ ال ددلتذهل ددعذ
سكنهددلذمودددو ذمدد(ذ بددث,ذب نمددلذيفذاإلذبددتا ذ نددترذ ال ددلتذملذتكدد(ذمعرو ددعذمدد(ذ ب دثذذ
( ظوارت,ذ,2000ذ .)11ذ
وم(ذهنلذ كم(ذاسبو ذأرتذأنوا ذاسدتفكريذتصدتنت ذنفدضذاتهدل اتذواسعمل دلتذاسعبل دعذ
اسديتذ عتمدتذ ل هددلذبعدكثذكلدذيذأوذدسئديذكدثذنعددل ذتفكدرييذمدد(ذمبل ندعذوتؽددن فذ
وتنظ وذوحنر دتذوتعمد ذوذولل دثذوترك دبذواشدتتال ذوغدريدذ,ذاالذأرتذاسدتفكريذاإلبدتا يذ
خيتلفذ (ذأنوا ذاستفكريذاألهرىذيفذأن ذالذ تب تذببوا تذمع نعذيفذادرا ات ,ذ فالذ (ذ
أرتذنتلئذ ذتتصوذبلألؼلسعذواجلت ذوتأتيذم(ذغريذمجل ذشلب  .ذ
وه(زال التفلا ا :دا :
عددريذاحل لددعذ(,2002ذؿ- 48ذؿ49ذ)ذوظددواه(ذ(ذ,2005ؿ)24ذادذأرتذاترادعددعذ
ألكجددرذاهتبدددل اتذاسددتفكريذاإلبدددتا يذظدد و لذ,ذوهددديذاهتبددل اتذتدددو نضذ(ذ)Torranceذ
واهتبددل اتذد لفددو ذ(,)Guilfordذتتفددم(ذبفددععذمهددل اتذسلددتفكريذاإلبددتا يذسددلو ذ
اسبلسجورتذ لشهل,ذوهي:ذ ذ
اسطال ع:
تتفددم(ذاسطال ددعذاجللنددبذاسكمدديذيفذاإلذبددتا ,ذوهدديذتعددينذاسبددت ذ ل د ذتوس ددتذ ددت ذ
كدددبريذمددد(ذاسبدددتائثذأوذاترتا دددلتذأوذاأل كدددل ذأوذاتعدددكالتذأوذاالشدددتعملالتذ ندددتذ
االشتذلبعذتجريذمع(,ذوكلس ذاسصر عذواسصهوسعذيفذتوس تهل,ذوتتم سذاأل كدل ذاتبت دعذ
حال متهلذتبتف لتذاسب عذاسوا ع ع .ذ
اترونع:
تتفدم(ذاتروندعذاجللندبذاسندو يذيفذاإلبدتا ,ذو بؽدتذبهدلذاسبدت ذ لد ذتوس دتذأ كددل ذ
متنو عذس صهذم(ذنو ذاأل كل ذاتتو ععذ ل ,ذوتود ذأوذلو ثذمصل ذاستفكريذمدبذتغدريذ
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اتددجريذأوذمتطلبددلتذاتو ددف.ذواترونددعذ كددضذاجلمددو ذاسددلهين,ذاسددليذ عددينذتددبينذأمنددل ذ
ذهن عذذلت ذشلفل,ذوغريذ لبلعذسلتغريذسصبذملذتصتت

ذاحللدع.

األؼلسع:
ذوهدديذ هنددلذحعن د ذاسبددت ذ ل د ذاجلددت ذواستفددر ,ذو ددت ذاستبل ددت,ذ لألؼددلسعذتعددريذادذ
ت ذاستلم لذ ل ذانتلزذاشتذلبلتذ ل لعذاستكرا ذ اهثذاجملمو دعذاسديتذ نتمديذاس هدل,ذأيذ
أن ذكلملذ لهذ دعذظ و ذاسفكر ذزا تذأؼلستهل,ذوتعتذاألؼدلسعذذذاسعلمدثذاتعدرتئذبد(ذ
معظددوذاستعر فددلتذاسدديتذتركددسذ ل د ذاسنددواترذاإلبتا ددعذكمش د ذسلشكددوذ ل د ذمصددتوىذ
اإلبتا ,ذوهيذأكجرذاخلؽلئؾذا تبلطلذبلإلبتا ذواستفكريذاإلبتا ي .ذ
ومدد(ذهنددلذ ذتفددحذأرتذاألؼددلسعذالذتعددريذادذكم ددعذاأل كددل ذاإلبتا ددعذاسدديتذ نتذهددلذ
اسفر ,ذبثذتعتمتذ ل ذ معذتل ذاأل كل ذنو تهدلذوددتتهل,ذوهدلاذذمدلذو دسذاألؼدلسعذ د(ذ
اسطال دددع,ذكمدددلذأرتذاألؼدددلسعذالذتعدددريذادذ دددت ذتكدددرا ذاسفدددر ذأل كدددل دذوتؽدددو ات ذ
اسعنؽد عذ دد(ذاتوـددو ذكمددلذيفذاترونددعذبددثذتعددريذادذ دتذ ذتكددرا دذأل كددل ذاآلهددر (ذ
وهلاذملذو سهلذ (ذاترونع .ذ
اإل لـع:
وتعينذاسبت ذ ل ذاـل عذتفلؼ ثذدت ت ذومتنو دعذسفكدر ذأوذسدثذمعدكلعذأوذسوسدعذ
م(ذظأنهلذأرتذتصل تذ ل ذتطو رهلذواغنلئهلذوتنف لهلذ .ذ
ومملذشب ذوك(ذاسبو ذأرتذاتهل اتذاألشلش عذاتكونعذسلدتفكريذاإلبدتا يذمتتاهلدعذ
ملذب نهل,ذ والذوك(ذاسفؽثذب نهلذ كثذواست ذتتطلدبذوددو ذاألهدرى.ذو دتذا تؽدرتذ
است اشعذاحللس عذ ل ذ لطذمهل اتذاسطال عذواترونعذواألؼلسع .ذ
التفلا ا :دا

يف السي(لضي(ل :

رىذذاسبع ذأرتذاإلبتا ذيفذاسر لـ لتذهوذ بل ذ (ذاكتعلفذمنلذزذ لـ عذدت ت ذ
وتكددو (ذ ال ددلتذدت ددتذ ذومتم ددس ذوذاتذمعندد ذبدد(ذاأل كددل ذاسر لـدد ع,ذوامكلن ددعذ
استوؼثذادذتطب بلتذدت ت ذسل كل ذاسر لـ عذ) .(Westcott, 1998, 361ذ
و عددرفذهوالنددتطذذ)(Hollandsذاإلبددتا ذاسر لـدديذ لدد ذأندد ذاترونددعذاسدديتذ ظهرهددلذ
اسطلسبذ ندتملذ صدتنت ذمدتاهثذ لـد عذمتنو دع,ذأوذ ندتذا رتاسدلتذطدردذدت دت ذحلدثذ

للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

67

العذد ( )10الوجلذ ( )13أبريل 2016م

ISSN : 2410-1818

أثر وحدة مقترحة يف هندسة الفراكتال يف تنميةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعى لةدى

طالب املرحلة الثانوية

| د .عبدالله عباس مهدي  ،إبراهيم محمد قناف المعافى

اتعددكلعذاسر لـ د ع,ذأوذ نددتذلصدد(ذأوذتعددت ثذاسطددردذاسبتو دع,ذأوذ نددتذا ددرتاحذأكددربذ
ت ذممك(ذم(ذاأل كل ذاسر لـ عذيفذ ف عذملذأوذمعكلعذ لـ عذيفذو هذ ؽدريذ,ذأوذ
نددتذاشدددتنتا ذمددتاهثذدت دددت ذوغدددريذمأسو ددعذيفذاستعلمدددثذمددبذاتعدددكالتذاسر لـدد عذذ(ذ
مث,2010,ذ .)55ذ
و عددرفذاسصددع تذ(,1998ذ)33ذاسددتفكريذاإلبددتا يذيفذاسر لـد لتذبلسبددت ذ لد ذ ددعذ
ال ددلتذدت ددت ذبدد(ذاألشددلس بذاتنتلف دعذ,ذودلددلالذستطب دد ذاألشددلس بذ,ذوكددلس ذ مددثذ
ا تبلطلتذب(ذاأل كل ذاسر لـ عذاسيتذ تذتبتوذسلدبع ذ دت ذامكلن دعذوددو ذأيذا تبدل ذ
بهل .ذ
وتعدددرفذأبدددوذ مدددري ذ(ذ,2002ذ)26ذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذيفذاسر لـد د لتذبأند د :ذانتدددلزذ
ال ددلتذوسلددو ذمتعددت ذودت ددت ذومتنو ددعذسلمعددكالتذواستمددل (ذاسر لـدد عذبعددكثذ
مصتبثذوغريذمعروفذمصببل,ذا حذتتذلو ذاحللدو ذاسنمط دعذيفذـدو ذاتعر دعذواخلدرباتذ
اسر لـ عذ,ذواسيتذتكورتذمعرباذادذاسبت اتذاإلبتا ع,ذوظر طعذأالذ كورتذهندلئذاتفدلدذ
مصب ذ ل ذذلكلتذاسؽوا ذواخلطأ .ذ
وم(ذهال ذاستعر فلتذاسصلببعذ إرتذاسوؼو ذادذمصتوىذاإلبتا ذيفذاسر لـ لتذحيدتخذ
اذاذزك(ذاستا طذم(ذاتهل اتذاآلت ع :ذ
 ا ل ذتنظ وذاتعلوملتذوترك بهلذيفذؼو ذدت ت
 اكتعلفذ ال لتذدت ت ذب(ذأدسا ذاتعكلعذأوذاسفكر ذاسر لـ ع.
 سثذمعكلعذبطردذدت ت ذغريذمأسو ع,ذأوذسثذاتعكلعذبأكجرذم(ذطر بع.
 اكتعلفذتطب بلتذدت ت ذسل كل ذاسر لـ ع.
 تبو وذاسنتلئرذاسيتذمتذاستوؼثذاس هل,ذواسكعفذ (ذاستنل فدلتذواألهطدل ذاتتفدمنعذ
يفذاأل كل ذأوذسلو ذاتعكالتذاسر لـ ع.
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الذراسات السابقة:
سبتذسظ هذهنتشعذاسفراكتل ذبلهتمل ذاسبلسج(ذوأدر هذسوتلذ دت ذمد(ذاست اشدلتذ
وتبؽ ذاسبع ذمنهلذتأثريذتت صهلذ ل ذنتلدلتذاستعلوذاتعر دعذواسودتان دعذذو مدلذ دأتيذ
رـلذسبع ذهلدذاست اشلت :ذ
دزاسة صربي )2112
هت هذاست اشدعذادذتبؽديذ ل ل دعذبرندلمرذتدت

ذيفذهنتشدعذاسفراكتدل ذوتت صد ذ

بلشددتنتا ذاسصددبو ذاستفل ل ددعذيفذتنم ددعذمهددل اتذاحلددضذاتكددلنيذسددتىذطددال ذاست اشددلتذ
اسعل لذبكل عذاسرتب ع,ذواهتريتذ نعذاسبشحذم(ذطال ذاستبلو ذاتهينذيفذاسرتب عذتؽدؾذ
منددلهرذوطددردذتددت ضذاسر لـ د لتذ لمعددعذ دد(ذمش دضذ,ذوكددلرتذ ددت هوذ(ذ)32ذطلسددبذ
وطلسبددع.ذاشددتنت ذيفذاست اشددعذاتددنهرذاستذددر

ذتؽددم وذاجملمو دعذاسواسددت ذذاتذاالهتبددل ذ

اسببلدديذواسبعددتي,ذأظهددرتذنتددلئرذاست اشددعذأرتذاسربنددلمرذاتبددرتحذأشددهوذيفذتنم ددعذاحلددضذ
اتكلنيذستىذ نعذاست اشدعذ;ذ بدتذذظهدرتذ درودذمعنو دذعذبد(ذاأل ا ذاسببلديذواسبعدتيذ لد ذ
اهتبل ذاحلضذاتكلنيذسؽلحلذاسب لطذاسبعتي ذ
دزاسة الق(لض )2112
هدددت هذاست اشدددعذادذتبؽددديذأثدددرذوسدددت ذمبرتسدددعذيفذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذتنم دددعذ
استشؽ ثذواستفكريذاإلبتا يذستىذتالم لذاترسلعذاالبتتائ ع,ذتكونهذ نعذاست اشعذم(ذ
()30ذتلم لاذوتلم ل ذم(ذتالم لذاسؽفذاسصل طذيفذأستذاتعلهتذاألزهر دع.ذطببدهذأ واتذ
ددبذاسب لنددلتذاتتمجلددعذيفذاهتبددل ذلؽ د ليذواهتبددل ذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذ بل ددلذ
وبعت ل,ذوم(ذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذأرتذاسوست ذاتبرتسعذكلرتذتلذأثدرذمعندويذ
يفذلؽدد ثذاستالم ددلذوتفكريهددوذاإلبددتا يذ;ذاذذكددلرتذأ ا ذ نددعذاست اشددعذيفذاستطب دد ذ
اسبعتيذأ فثذمد(ذأ ائهدوذيفذاستطب د ذاسببلديذ,ذوبتالسدعذاسؽدلئ عذيفذكدثذمد(ذاستشؽد ثذ
واستفكريذاإلبتا ي .ذ
دزاسة الػ(من )2111
هددت هذهددلدذاست اشدددعذادذاستعددرفذ ل د ذ ل ل ددعذبرنددلمرذتددت

ذ ددلئوذ ل د ذهنتشددعذ

اسفراكتل ذستنم ددعذمهددل اتذسددثذاتعكددالتذاتنتش ددعذواسدتفكريذاسر لـديذواإلبدتا يذ
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سددتىذمعلمدددلتذاسر لـ د لتذبلترسل دعذاتتوشددطعذحت نددعذدددت .ذتكونددهذ ندددعذاست اشددعذمدد(ذ
() 46ذمعلمددعذمدد(ذمعلمدددلتذاسر لـدد لتذيفذاترسلددعذاتتوشددطع,ذواتبعددهذاسبلسجدددعذيفذهددلدذ
است اشدددعذاتدددنهرذظدددب ذاستذدددر

,ذ بدددتذمتذتبص ددددوذاتعلمددددلتذادذدلمو ت دددد(:ذـلبطددددعذ

وحنر ب ع,ذ وا ذكثذمنهملذ()23ذمعلمدع,ذتكوندهذأ واتذاست اشددعذمدذ(ذاهتبددل ذمهددل اتذ
سددثذاتعكدددالتذاتنتشدد ع,ذواهتبددل ذمهدددل اتذاسددتفكريذاسر لـدددي,ذواهتبددل ذتددو انضذ
سلتفكريذاإلبتا ي,ذوم(ذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذأرتذاسربنلمرذاستدت

ذاسبدلئوذ

لد ذهنتشددعذاسفراكتددل ذ عددل ذيفذتنم ددعذمهددل اتذسددثذاتعددكالتذواسددتفكريذاسر لـدديذ
وكلاذاسدتفكريذاإلبدتا ي,ذوذأرتذاسفدرودذيفذاأل ا ذبد(ذاجملمدو ذت(ذاستذر ب دعذواسفدلبطعذ
كلنهذمعنو عذ ل ذكثذاتتغرياتذاتعموسعذيفذاست اشع .ذ
دزاسة البٍ( ) 2117
هت هذاست اشدعذادذا دتا ذوسدت ذمبرتسدعذيفذاتنتشدعذاسفراكتلس دعذسطدال ذكل دلتذ
اسرتب ع,ذو اشعذأثرهلذيفذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالحندلدذسلدوذاسر لـد لتذ,ذتكوندهذ ندعذ
است اشددعذمدد(ذ()67ذطلسبددعذمدد(ذطلسبددلتذ -ذاسفر ددعذاسرابعددعذ–ذ لـ د لتذكل ددعذاسبنددلتذ–ذ
دلمععذ (ذمشضذس حذمتذتت صه(ذاسوست ذاتبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل .ذاشتنتمهذ
اسبلسجدددعذاستؽدددم وذاستذدددر

ذسلمذمو دددعذاسواسدددت ذذاتذاستطب دد ذ(ذاسببلددديذ–ذاسبعدددتيذ),ذ

و اشتنتمهذاسبلسجدعذاهتبدل ذاسدتفكريذاإلبدتا يذومب دلطذاالحندلدذسلدوذاسر لـد لت.ذومد(ذ
اسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذودو ذ رودذذاتذ السعذاسؽلئ عذ نتذمصتوىذ(01,0ذ)ذ
ب(ذمتوشطيذ ددلتذاجملمو دعذاستذر ب دعذيفذاستطب د ذاسببلديذواسبعدتيذسؽدلحلذاستطب د ذ
اسبعدددتيذيف ذكدددثذمددد(ذاهتبدددل ذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذومب دددلطذاالحندددلدذسلدددوذاسر لـد د لتذ
واتنتشددعذاسفراكتلس ددع,ذوكددلرتذذاذسذددوذتددأثريذيذكددبري,ذوأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذسببددهذ
علس عذمببوسعذيفذتنم عذكثذم(ذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالحندلدذسلدوذاسر لـد لتذواتنتشدعذ
اسفراكتلس ع.
دزاسة مى ) 2118
هددددت هذاست اشددددعذ ادذا ددددتا ذوسددددت ذيفذهنتشددددعذاسفراكتددددل ذحؽددددلسبعذاسكتددددل ذ
اإلسكرتوندددي,ذوكددد(ذتفدددم نهلذيفذمدددنهرذاسر لـد د لتذسلمرسلدددعذاالبتتائ دددع,ذو اشدددعذ
ل ل تهدددلذيفذتنم دددعذاستشؽد د ثذومهدددل اتذاسدددتفكريذاسبؽدددريذوات دددثذسلدددوذاسر لـد د لت,ذ
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تكونددهذ نددعذاست اشددعذمدد(ذ40ذتلم ددلاذمدد(ذاسؽددفذاسصددل ط.ذواشددتنت ذاسبلسددحذاذهتبددل ذ
لؽ ليذيفذهنتشعذاسفراكتل ذواهتبل ذتفكدريذبؽدري,ذاـدل عذادذاتبلبلدعذاسعنؽد عذ
تعر عذاستدأثرياتذاتتمدثذسدتوثهلذيفذ تنم دعذاالحندلدذسلدوذمدل ذاسر لـد لت,ذومد(ذاسنتدلئرذ
اسدديتذتوؼددلهذاس هددلذاست اشدددعذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذكددلرتذتدددلذأثددرذمعنددويذيفذكددثذمددد(ذ
استشؽ ثذواستفكريذاسبؽري,ذوكلاذاالحنلدذسلوذاسر لـ لت .ذ
دزاسة إ ساه(ً وآخسيَ )Abraham,et al,2008
هدددت هذاست اشدددعذادذ اشدددعذاسب مدددعذاجلملس دددعذسلهنتشدددعذاسفراكتلس دددعذمددد(ذهدددال ذ
اتصتو لتذاتنتلفعذسلبعل ذاسفراكتلس عذاتكونعذسلظكل ذاسفراكتلس ع.ذتكوندهذ ندعذ
است اشعذم(ذ6ذتالم لذ(5ذذكدو ذوذ1ذاندلخ)ذمد(ذتالمدل ذاتت شدعذاالبتتائ دعذمد(ذاسؽدفوفذ
اسرابددبذواخلددلمضذاألشلشددي,ذو6ذطددال ذ(2ذذكددو ذو4ذانددلخ)ذمدد(ذطلبددعذاست اشددلتذاسعل ددلذ
صدددوذ لدددوذنبومدددورتذ,ذأهدددوذنتدددلئرذاست اشدددعذأرتذاألبعدددل ذاسفراكتلس دددعذوتعب دددتذاسعدددكثذ
اسفراكتدلسيذتدلذ ال دعذيفذاستبدل (ذيفذاألسكدل ذاجلملس دع,ذوملذ كد(ذسلمصدتوىذاسعلمذديذ
ونو ذاجلنضذتبل (ذيفذاألسكل ذاجلملس عذبعكثذكبري,ذوارتذكلرتذهنلئذبعد ذاسنتدلئرذ
اسفر عذاتجري ذسالهتمل .ذوأرتذ

لس لتذاسعكثذاسفراكتلسيذتس تذكلملذزا ذتعب تد .ذ

دزاسة السيد ) 2111
هدددت هذاست اشدددعذادذا دددتا ذوسدددت ذيفذاتنتشدددعذاسفراكتلس دددعذوكددد(ذتفدددم نهلذيفذ
برنددلمرذا ددتا ذمعلمدذيذاسر لـ د لتذبكل ددلتذاسرتب ددع,ذواسبشددحذيفذمددتىذ علس ددعذاسوسددت ذ
اتبرتسعذسطال ذاسر لـ لتذبكل عذاسرتب ع.ذاتببذاستؽم وذاستذر

ذذوذاجملمو عذاسواست ذ

واالهتبدددل ذاسببلددديذواسبعدددتي,ذ س دددحذاهدددتريتذدلمو دددعذ عدددوائ عذمددد(ذطدددال ذوطلسبدددلتذ
تؽددؾذاسر لـد لت/ذكمب ددوترذبكل ددعذاسرتب ددعذ لمعددعذاسصددلطلرتذ ددلبوط,ذبلغددهذ نددعذ
اسبشحذ25ذطلسبدلذوطلسبدع.ذوتوؼدلهذاست اشدعذادذأند ذوكد(ذاكصدل ذاسطدال ذاتعلمد(ذ
سلمعل فذواتهل اتذاتتفمنعذيفذهنتشعذاسفراكتل ,ذو صتت ذ ل ذذس ذم(ذهدال ذا تفدل ذ
متوشدددطذ ددددلتذاسطدددال ذيفذاالهتبدددل ذاستشؽد د ليذاسبعدددتيذتنتشدددعذاسفراكتدددل ,ذوذأرتذ
اسطال ذأظهرواذ ا ع عذكبري ذسلوذ اشعذهنتشعذاسفراكتل  .ذ
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دزاسة الجنين :)Langille,1997
هددت هذاست اشددعذادذاكصددل ذمفددله وذهنتشددعذاسفراكتددل ذالذثددينذ عددرذ ؽددالذيفذ
اسر لـد د لت,ذ أظدددل تذادذبعد د ذاسطدددردذاسددديتذوظفد دذهذإلكصدددل ذاسطدددال ذسلمفدددله وذ
اتتفمنعذيفذاسوست ذاست اش ع.ذامشتنت ذاتنهرذاسوؼفيذيفذ

دبذاسذب لندلتذسلت اشدع,ذذومد(ذ

ب(ذأهوذملذ تمت ذاست اشعذهوذأش لعذاتبلبلدعذمدبذاسطدال ذ;ذ بدتذاظدتملهذ لدذ ذاكتعدلفذ
اسطردذاسيتذ بينذبهلذاسطال ذمعل هوذيفذاسفراكتلالت.ذو دتذأظهدرتذاست اشدعذأرتذهندلئذ
موـدددو لتذيفذاسفراكتدددلالتذلتدددلزذاهتملمدددلذهلؼد دذل,ذو دددتذظدددكلهذبعد د ذاتفدددله وذ
األشلش عذتنتشعذاسفراكتل ذمجثذ -استعلب ذاسلاتي -ذؼعوبعذستىذاسطدال ذ,ذوكدلس ذ
اكتصبواذهرباتذبؽعوبعذيفذاخلؽلئؾذاتم س ذسلفراكتلالت.ذوم(ذب(ذملذأظهرت ذنتدلئرذ
است اشعذ أن ذربذاسصدملحذبتبدت وذ ؽدؾذسدو ذاتواـد بذاتبتمدع,ذ هنتشدعذاسفراكتدل ذ
س صددهذموـددو لذوكدد(ذتبتود ذيفذأشددبو (ذمددجال;ذألرتذتطب بددلتذاتوـددو لتذرددبذأرتذ
تكورتذسلسون عذيفذاسطب ععذستذن بذاسطال ذاسغمومجذيفذبع ذاتفله وذاجلت ت ذ لد هو,ذ
يفذهلدذاسوست  .ذ
دزاسة ف(ك )Vacc,1992
هدددت هذاست اشدددعذادذتبدددو وذمدددتىذامكلن دددعذتدددت ضذاتفدددله وذاألشلشد د عذتنتشدددعذ
اسفراكتل ذ ألطفل ذاتت شعذاالبتتائ ع.ذمتذتسو دتذاتعلمد(ذيفذاتدتا طذاالبتتائ دعذواتدرب(ذ
بتل ذاتفله و,ذوتو عذاتعلمد(ذبلستطب بدلتذاتمكذندعذتنتشدعذاسفراكتدل ذمدبذاألطفدل ذ,ذ
واسعرو ذيفذاسنبلػذسو ذمتىذمال متهلذسلمندلهرذاست اشد عذيفذاسر لـد لتذاالبتتائ دع.ذمتذ
ددرمجذنعددلطلتذيفذهنتشددعذاسفراكتددل ذالشتكعددلفذتفكددريذاألطفددل ذواسفهددوذاسنص د ذ
سوؼف,ذولت ت,ذو لطذهواؿذهنتشعذاسفراكتل ذو رمجذهلؼ عذاستعلب ذاسلاتيذيفذ
بعدد ذاجملمو ددلتذاسفراكتلس ددع.ذوتؽددلهذاست اشددعذذادذأرتذاتفددله وذاسبصدد طعذسلهنتشددعذ
اسفراكتلس ع,ذوك(ذتبتوهلذوتكورتذمنلشبعذتنهرذ لـ لتذاتت شعذاالبتتائ ع .ذ
ذ
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تعميق (ً مى الدزاس(ل الس( قة:
 كعدددفهذاست اشدددلتذاسصدددلببعذ ددد(ذامكلن دددعذتدددت ضذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذ
رلتلفذاتراسثذاستعل م ع.
 ب نددهذاست اشددلتذاسصددلببعذأرتذتددت ضذهنتشددعذاسفراكتددل ذسدد ذأثددرذارددلبيذيفذ
مكتصبلتذاتتعلم(ذذاتعر عذواسودتان ع.
ونظددراذسلتبددل (ذيفذوا ددبذاستعل د وذبدد(ذاجملتمعددلت,ذوسعددت ذادددرا ذ اشددعذيفذاجلمهو ددعذ
اس من ددعذتبشددحذيفذامكلن ددعذتفددم(ذهنتشددعذاسفراكتددل ذيفذاترسلددعذاسجلنو ددعذوتتبؽ د ذ
مر وهدلذ لد ذتنم دعذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذطلبدعذاترسلدعذاسجلنو دعذددل تذهدلدذاست اشددعذ
امتتا اذسلت اشلتذاسصلببعذيفذهلاذاتنش ذبهتفذتبت وذمس تذم(ذاست وذاستذر

,ذوهديذ

تتم دسذيفذكونهدلذوسدت ذيفذهنتشددعذاسفراكتدل ذ,ذمرا دعذبددلس ذوا دبذاستعلد وذيفذاسد م(,ذ
وم(ذثوَّذاحذأثرهلذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذيفذاسر لـ لت.
إجراءات الذراسة :
 جمتىع الدزاسة:
تكددورتذدلتمددبذاست اشددعذمدد(ذطددال ذاسؽددفذاسجددلنيذاسجدلنويذاسبصددوذاسعلمدديذحشل ظددعذ
ؼدددنعل ,ذس دددحذكدددلرتذا

دددلسيذ دددت ذطدددال ذاجملتمدددبذ(ذ11569ذطلسبدددلذو2873ذطلسبد دع),ذ

موز (ذ ل ذ()331ذمت ش ذثلنو عذيفذ(ذ)18ذمنطبعذتعل م عذبلتل ظع .ذ


يٍة الدزاسة:
تكونهذ نعذاست اشعذم(ذ34ذطلسبلذوطلسبعذم(ذطدال ذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنويذاسبصدوذ

اسعلميذحت شعذاسفوزذحت ر عذنهوذذلل ظعذؼنعل  .ذ
إ داد الوذدة املقرتذة يف هٍدسة الفساكت(ه :
مأ تِّتذاسوست ذاتبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتدل ذيفذـدو ذاتفدله وذاسنظر دعذسلموـدو ,ذ
وبلإل ل ذم(ذاست اشلتذاسصلببعذيفذهلاذاجملل ذ( نظدرذبندتذاست اشدلتذاسصدلببع),ذو و ديذ
يفذبنل ذاسوست ذاألشضذاآلت ع :ذ
 .1اسف عذاسعمر عذسلطال ذاتصتهت (.
 .2استت زذيفذأنعطعذاستعل وذواستعلوذ.
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 .3بنل ذأنعطعذاستعلوذ ل ذأشلطذاستعلوذاسنعط.
 .4تفم(ذاألنعطعذاستعل م عذموا فذتطب ب ع.
 .5تنو بذاألنعطعذاستعل م عذسلطال ذتوادهعذاسفرودذاسفر ع.
 .6تنو بذاشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلو,ذوا ملزذتبن دعذاحللشدو ذيفذتدذت ضذاسوسدت ذ
بلإل ل ذم(ذاستطب ب عذذاتذاسؽلع.
ولوٌ(ل الوذدة:
تكونهذاسوست ذم(ذاسعنلؼرذاآلت ع :ذ
 .1أهتافذاسوست .
 .2ذلتوىذاسوست  .ذ
 .3اشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلو .ذ
 .4األنعطعذاستعل م ع .ذ
 .5مؽل ذاستعلو .ذ
ؼُممهذ وطذاسوست ذا حذاظدتمثذكدثذ طذمد(ذاسدت وطذ لد ذأهدتافذاسدت ط,ذ
استه ددع,ذأنعددطعذاستعل د وذواسددتعلو,ذوأهددرياذاخللزددعذواستب د و.ذو ددتذاظددتملهذاسوسددت ذ ل د ذ
عددر ذمواـ د بذنفددلتذيفذ(ذ)20ذسؽددع,ذوأهردددهذاسوسددت ذاتبرتسددعذيفذمكددون(ذزجددثذ
اتكورتذاألو ذيفذذلتوىذوأنعطعذذتعل م عذذتبت ذسلطلسب,ذواتكورتذاسجلنيذزجدثذيفذ س دثذ
ا ظل يذسلمعلو .ذ
تحكين الوحذة :
ُرـهذاسوست ذاتبرتسعذ ل ذذلكم(ذسلتأكتذم(ذزلش ذبنلئهل,ذومتىذمنلشبتهلذ
سطال ذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنوي,ذويفذـدو ذآ ا ذاتكمد(ذأدر دهذاستعدت التذوذأهرددهذ
اسوست ذذيفذؼو تهلذاسنهلئ ع,ذاتلش ذ( .)1ذ
وبهلاذتكورتذاست اشعذ تذأدلبهذ ل ذاسصؤا ذاألو ذم(ذأش لعذاست اشع.
أداة الذراسة :
اشددتنت ذيفذهددلدذاست اشددعذاهتبددل ذدددلهسذسلددتفكريذاإلبددتا يذمدد(ذا ددتا ذ/ .ذذلمددو ذ
منصدديذأشددتلذذ لددوذاسددنفضذاسرتبددويذ–ذكل ددعذاسرتب ددعذ–ذدلمعددعذاإلشددكنت ع,ذواالهتبددل ذ
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تكورتذم(ذذمخصعذأش لع,ذوهوذ تمتبذخبؽلئؾذ لش عذمنلشبعذاشتنردهذم(ذتطب بد ذ
ل ذ نعذم(ذطلبذاترسلعذاسجلنويذيفذاسب عذاتؽر عذ(منصيذ.)2008ذوسلتعرفذ لد ذمدتىذ
مالئمعذاالهتبل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنويذيفذاسد م(ذا تمدتتذاست اشدعذ أيذاخلدربا ذيفذ
ي,ذومد(ذثدوذ
ذس ,ذ س حذأكتذاخلربا ذ لد ذمنلشدبعذاالهتبدل ذسطلبدعذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنو ذ
ملهذاست اشعذ ل ذاشتنرازذمؤظراتذؼتدذوثبلتذاالهتبل ذيفذاسب عذاس من ع .ذ
وؤشسال الضدق يف البيئة اليىٍية:
بلإلـددل عذادذؼددتدذاتتددوىذمدد(ذهددال ذاستشك د وذمتذاستشب د ذمدد(ذؼددتدذاسبنددل ذمدد(ذ
هدال ذمؤظددرذاالتصدلدذاسددتاهليذسالهتبدل ذ دد(ذطر د ذسصدل ذمعلمددثذاال تبدل ذبدد(ذ دددعذ
اسصؤا ذيفذكدثذمد(:ذاسطال دع,ذاتروندع,ذاألؼدلسعذأل درا ذاسع ندعذاالشدتطال عذو ددلتهوذ
ل د ذاالهتبددل ذيفذاسبعددتذاسددليذتنتمدديذاس د ذتل د ذاست دددعذ(ذاسطذال ددع,ذاترونددع,ذاألؼددلسع),ذ
كمددلذسُصددبذمعلمددثذا تبددل ذاألبعددل ذمددبذبعفددهلذذاسددبع ذوبلست دددعذاسكل ددعذوتراوسددهذ
معلمالتذاال تبل ذب(ذ(,0.75ذ,)0.82ذوهيذ وذد ت ذسغرمجذهلدذاست اشع .ذ
وؤشسال الثب(ل مى البيئة اليىٍية:
لببددهذاست اشددعذمدد(ذثبددلتذاستذددلنضذمدد(ذذهددال ذسصددل ذمعلمددثذاسفددلذكرونبددذلخ,ذ
وكلنهذ مت ذ(,)0.87ذوكلاذثبدلتذاستؽدش حذمد(ذهدال ذا دل ذتؽدش حذ(ذ)20ذو دعذمد(ذ
أو ادذاإلدلبعذبعتذ لؼثذزمينذمنلشب,ذوسصبذمعلمثذا تبل ذبريشورت,ذ كدلرتذ(ذ)0.99ذ
وهيذ معذ لس ع .ذ
الوعالجة اإلحصائية:
بعددتذاستشبد ذمدد(ذا تتاس ددعذاسب لنددلتذبلشددتنتا ذاهتبددل ذ Shapiro-Wilkاشددتنتمهذ
اسوشلئثذاإلسؽلئ عذاآلت ع;ذواشتعلرتذيفذتنف لذهلذبلسربنلمرذاإلسؽلئيذ :SPSSذ
 اهتبددل ذ)(tذسع نددت(ذمرتابطددت(,ذواشدتُنت ذالهتبددل ذاسفددردذبدد(ذأ ا ذأ ددرا ذاجملمو ددعذ
استذر ب ددعذ ل د ذاهتبددل ذاسددتفكريذاإلبددتا يذاسببلدديذواسبعددتي,ذذو ل د ذكددثذبعددتذمدد(ذ
أبعل دذاتت ذسلت اشع:ذاسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع .ذ
 لل ثذاستبل (ذسلب لشلتذاتتكر ذالهتبل ذ ملذاذاذكلنهذاسوسدت ذاستذر ب دعذتنمديذ
مهل اتذاستفكريذبلتعت ذنفص  .ذ
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نتائج الذراسة:
الٍت( خ املتعقمة (لفسلضيتني األوىل والث(ٌية اليت تٍط مى:
 .1توددددتذ دددرودذذاتذ السدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوىذاستالسدددعذ)(α=0.05ذبددد(ذأ ا ذأ دددرا ذ
اجملمو عذاستذر ب عذيفذاهتبل ذاستفكريذاإلبتا يذيفذتطب ب ذ بل دلذوبعدت ل,ذويفذكدثذ
مهل ذم(ذمهل ات ذاتت وشع:ذاسطال عذواترونعذواألؼلسع,ذوسؽلحلذاستطب ذاسبعتي.
 .2تشب ذسذوذتأثريذتربويذالشتنتا ذاسوست ذاتبرتسعذ ل ذاستفكريذاإلبتا يذككثذ
و ل ذكثذمهل ذم(ذمهل ات ذ ل ذستدذستىذطال ذ نعذاست اشع.ذالهتبل ذاسفرـ ت(ذ
اسصددلببت(ذسصددبهذاإلسؽددلئ لتذاآلذت ددعذأل ا ذأ ددرا ذاسع نددعذ ل د ذاهتبددل ذاسددتفكريذ
اإلب تا يذيفذاستطب ب(ذاسببليذاسبعتيذ :ذ
جدوه  :) 1إذض(ءالعيٍة يف التطبيقني القبم والبعدي مى اختب(ز التفلا ا :دا
االسلرافذ
نصبعذاسس ل ذ
اسعت ذ اتتوشط
االهتبل ذ
اتع ل ي ذ يفذاتتوشطلت ذ
19.44
39.94
34
بلي
 33%ذ
اسطال ع
21.53
 72.76ذ
34
بعتي
11.50
25.03
34
بلي ذ
22%
اترونع
17.92
47.32
34
بعتي
12.07
25.15
34
بلي
28%
األؼلسع
19.19
53.09
34
بعتي
42.34
90.06
34
بلي
27%
اجملمو
 56.67ذ
172.18
34
بعتي
جدوه  :)2اختب(ز ) )tلداللة الفسوق ني وتوسط دزج(ل أفساد العيٍة يف التطبيق القبم
والبعدي الختب(ز التفلا ا :دا
مهل اتذ
االهتبل اتتوشط االسلرافذاتع ل ي
19.16
اسطال ع 32.82
14.10
اترونع ذ  22.29ذ
15. 88
األؼلسع 27.94
47.88
82.11
اجملمو

اسفردذب(ذاأل ا ذاسببليذواسبعتي
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9.21
10.26
9.99
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دعذ مصتوىذ
احلر ع ذ استالسع
.000
33
.000
33
.000
33
.000
33

معذ
سذوذ
األثر ذ

0.75
0.72
0.76
0.75

مبتا ذ
سذوذ
األثر ذ

كبري
كبري
كبري
كبري
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يتبني وَ اجلدوه  )1واجلدوه : )2
 .1أرتذهنددلئذ رو دلذذاتذ السددعذاسؽددلئ عذ نددتذمصددتوىذأ ددثذم د(ذذ( ) 0.01ذبدد(ذمتوشددطيذ
دلتذاسطدال ذيفذاستطبد ب(ذاسببلديذواسبعدتيذالهتبدل ذاسدتفكريذاإلبدتا يذككدثذ
وملذ تفمن ذمد(ذمهدل اتذ ر دعذسؽدلحلذاستطب د ذاسبعدتي,ذذوبهدلاذ دتوذ بدثذاسفرـد عذ
األود.
 .2أشهمهذاسوست ذاتبرتسعذيفذتفصريذ%75ذم(ذاستبل (ذاسكليذيفذأ ا ذأ درا ذاسع ندعذ لد ذ
اهتبل ذاستفكريذاإلبتا يذبد(ذاستطب د ذاسببلديذواستطب د ذاسبعدتيذو صدرتذمدلذنصدبت ذ
()%76,%72,%%75ذم(ذاستبل (ذيفذاأل ا ذ ل ذمهل اتذاسدتفكريذاإلبدذتا يذ(اسطال دع,ذ
اترونددع,ذاألؼددلسع)ذ لد ذاسرتت ددبذ وهددلدذاسب د وذتددت ذ ل د ذمبددتا ذسذددوذاألثددرذسلوسددت ذ
اتبرتسعذذكبري,ذ وبهلاذتكورتذاسوست ذاتبرتسعذتدلذسذدوذتدأثريذتربدويذيفذاسدتفكريذ
اإلبتا يذككث,ذو ل ذكثذمهل ذم(ذمهل ات ,ذو ل ذتببثذاسفرـ عذاسجلن ع .ذ
الٍت( خ املتضمة (لفسلضية الث(لثة:
الهتبل ذاسفرـ عذاسجلسجعذاسليذتنؾذ ل ذأرتذهلاسوست ذاستذر ب دعذتنمديذكدثذمهدل ذمد(ذ
مهدل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذاتت وشددعذ(اسطال ددع,ذاترونددع,ذاألؼددلسع)ذبلتعددت ذنفصد ذسددتىذ
طال ذ نعذاست اشعهل .ذ
سُصبهذ دعذاسكصبذسكثذ ر ذم(ذأ را ذاسع نعذممجلعذيفذاسفردذب(ذ دتد ذاسببل دعذ
واسبعت عذوذس ذبلسنصبعذسكثذمهل ذم(ذمهدل اتذاسدتفكريذاإلبدتا يذ,ذواجلدتو ذ(ذ)3ذ دب(ذ
تل ذاسنتلئر - :ذ
جدوه  :)3وتوسط اللسب للن وه(زة وَ وه(زال التفلا ا :دا

اسطال ع

اسعت
34

اتهل

متوشطذاسكصب االسلرافذاتع ل ي
 19.165ذ
32.82

اترونع

34

 22.29ذ

14.103

األؼلسع

34

27.94

 15.878ذ

اشددتنت ذلل ددثذاستبددل (ذسلب لشددلتذاتتكددر ذالهتبددل ذ السددعذاسفددرودذبدد(ذمتوشددطلتذ
اسكصبذاصبذنو ذاتهل  .ذ
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جدوه  :)4حتمين التب(يَ لمقي(س(ل املتلسزة الختب(ز الفسوق يف الٍىو احل(صن يف أ ع(د
م مر الحىا ن
ب ا املجما ات
داخ
املجما ات
املجماا

التفلا ا :دا
درجات محاسط
مجماا
الحشكة ا شبعات
ا شبعات
944.04
2
1888 .08
27003.88

99

28891.96

101

قيمةF
3.46

272.77

الماللة
إلا ائية
.035

م(ذاجلتو ذ()4ذ تب(ذأرتذاسب معذاتصوبعذ(,)3.46ذوهلدذاسب مدعذ اسدعذاسؽدلئ لذ ندتذ
مصتوىذ السعذأؼغرذم(ذ(.)0.05ذوتعر عذاحنلدذاسفرودذاشتنت ذاهتبل ذأؼغرذ ردذمعنويذ
) (LSDكى( يف اجلدوه الت(ل :
اجلدوه  :)5اختب(ز أصػس فسق وعٍوي ) (LSDلمىق(زٌ(ل املتعددة ملتوسط اللسب
)(Iاتهل
اسطال ع
اترونع

)(Jاتهل

Mean Difference
) (I-Jذ

استالسعذاإلسؽلئ ع

اترونع

 10.53ذ

.010

األؼلسع

4.88

.226

األؼلسع

 -5.65ذ

.162

تددب(ذمدد(ذاجلددتو ذ(ذ)4ذواجلددتو ذ()3ذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذ ملددهذ ل د ذتنم ددعذمهددل ذ
اسطال ددعذحعددت ذأ لدد ذمدد(ذمهددل ذاترونددع,ذيفذسدد(ذكددلرتذاسنمددوذسلمهددل ت(ذاألهريتدد(ذ
(األؼلسعذواترونع)ذبلتعت ذنفص  .ذ
وٍ(قشة الٍت( خ وتفساه(:
وك(ذتلن ؾذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذيفذاآلتي :ذ
.1

ل ل ددعذاسوسددت ذذاتبرتسددعذيفذذتنم ددعذاسددتفكريذاإلبددتا يذسددتىذطددال ذاسؽددفذاسجددلنيذ
اسجلنوي .ذ

.2

شلهمهذاسوست ذاتبرتسعذذيفذتنم عذمهل اتذاسطال عذحعت ذأ ل ذم(ذمهل ذاتروندع,ذ
يفذس(ذكلرتذاسنموذتهل تيذاألؼلسعذواترونعذبلتعت ذنفص .ذ
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ووكدد(ذأرتذتعددسىذاسنتددلئرذاسصددلببعذادذمددلذتتم ددسذب د ذهنتشددعذاسفراكتددل ذ مومددلذمدد(ذ
هؽلئؾ,ذوملذتتفمن ذم(ذأ كدل ذتصدتجريذاخل دل ذو دو ذذاستؽدو ذ,ذ فدالذ د(ذا تبلطهدلذ
بلسطب عددعذواخل ددل ذ,ذوكددلاذادذطب عددعذاألنعددطعذاسدديتذتفددمنتهلذاسوسددت ذاتبرتسددعذوذادذ
اشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلوذاسيتذأتلسهذاسفرؼعذسلطال ذأرتذ كونواذنعدط(ذيفذاتو دفذ
استعل مدديذو صددتنتذورتذهؽددلئؾذاألظددكل ذوتؽددن فهلذ,ذومددلذأتلستد ذمدد(ذ ددرؿذستنع د طذ
ه ددل ذاتددتعلم(ذوتؽددو اتهوذمدد(ذهددال ذاستنبددؤذبلسعددكثذبعددتذتبصد م ,ذنله د ذ دد(ذسددحذ
اتتعلم(ذستوس تذاتس تذم(ذاألظكل ذنله ذ (ذدوذاتتععذاسيتذتفدمنتهلذ وطذاسوسدت ذ,ذ
بلإلـددل عذادذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذدددلبهذانتبددلدذاتددتعلم(ذو ددر تهوذ ل د ذك ف ددعذ بددطذ
اسر لـ لتذبلسطب ععذم(ذسوتو,ذوامكلن عذتكدو (ذاألظدكل ذواسؽدو ذبعدكثذددلا ذ
و

ث,ذوبهلاذ تشهذأذهلنهوذووددتانهوذادذ

دل ذاسر لـد لتذوذابدتا هلذ,ذوهدذلاذكلد ذ

أشهوذبتو ذكبريذيفذذتنم عذاستفكريذاإلبتا يذحهل ات ذاتنتلفعذسدتىذاتدتعلم(ذذس دحذارتذ
اإلبتا ذ نموذيفذدوذتعل ميذذ ت حذمجثذتل ذاسفرؿ.ذوسعثذمنوذمهل ذاسطال دعذحعدت ذأ لد ذ
مدد(ذمهددل ذاترونددعذ ردددبذادذطب عددعذهنتشددعذاسفراكتددل ذاسدديتذتتؽددفذبتوس ددتذكددجريذمدد(ذ
األظكل ذاتتعلب ذم(ذاسعكثذاألؼلي.ذذ ذ
وتتف ذذنتلئرذهلدذاست اشعذمبذنتلئرذاست اشعذاسصلببعذاسيتذأظهرتذأرتذتت ضذهنتشدعذ
اسفراكتددل ذسد ذأثددرذارددلبيذيفذتنم ددعذاسددتفكريذاإلبددتا يذمجددثذ اشددعذاسبلـدديذ(,)2012ذ
و اشددعذاسنفد غذ()2012ذو اشددعذاسغددلمنيذ()2010ذو اشددعذاسبنددل ذ(,)2007ذكمددلذتتف د ذ
نتددلئرذهددلدذذاست اشددعذمددبذ اشددعذؼددربيذذ()2012ذو اشددعذ ل ديذذ()2008ذمدد(ذس ددحذاألثددرذ
اإلرلبيذتنتشعذاسفراكتل ذيفذتنم عذاحلضذاتكلنيذواستفكريذاسبؽر .ذ

التوصيات والوقترحات :
أوالً التوصي(ل :
يفذـو ذنتلئرذاست اشعذ وؼيذاسبلسحذحلذ لي :ذ
 .1تفم(ذهنتشعذاسفراكتل ذيفذمنلهرذاسر لـد لتذاتت شد عذيفذاستعلد وذاسعدل ذوبؽدو ذ
متت دع .ذ
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 .2تفدددم(ذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذبدددرامرذا دددتا ذاتعلمددد(.ذوتدددت بهوذ لد د ذتت صدددهلذ
بلشتنتا ذمتاهثذتت ص عذست جعذحلذيفذذس ذاشتنتا ذاستطب بدلتذاحللشدوب عذنظدراذ
ال تبل ذهنتشعذاسفراكتل ذبلستطب بلتذاحللشوب ع.
 .3بتذ و اتذتت ب عذسلمعلم(ذيفذمواـ بذهنتشعذاسفراكتل ذوأشلس بذتت صهل.
ث(ٌي(ً املقرتذ(ل

ضاء ألا ه المراسة م ن اقتراح المراسات آلاثيةا
.1

اشدددعذأثدددرذوسدددت ذمبرتسدددعذيفذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذ لدد ذتنم دددعذمهدددل اتذاسدددتفكريذ
اإلبتا يذوتنم عذاالحنلهلتذسلوذاسر لـ لتذستىذتالم لذاترسلعذاألشلش ع.

.2

اشدددلتذسدددو ذ ل ل دددعذاشدددتنتا ذاشدددرتات ذ لتذتت صدد عذمعدددسز ذبلشدددتنتا ذبدددرامرذ
سلشوب عذيفذتت ضذهنتشعذاسفراكتل ذيفذتنم عذمهدل اتذاسدتفكريذاإلبدتا يذوتنم دعذ
مهل اتذاسدتفكريذذاسبؽدريذسدتىذطدال ذاتدرسلت(ذذاألشلشد عذواسجلنو دع,ذوكدلاذطلبدعذ
كل عذاسرتب عذتؽؾذتت ضذ لـ لت.

.3

اشعذ علس عذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذسطال ذكل عذاسرتب عذوأثرهدلذ لد ذ
استفكريذاتنتشيذواالحنلدذسلوذاسر لـ لت.

.4

اشلتذسو ذأثرذتت ضذهنتشعذاسفراكتل ذيفذاالحنلهلتذسلوذمل ذاسر لـ لت.

الوراجع :

 .1أبو ذاسنؽر ,ذمتسه ذ(.)2009ذاستفكريذاالبتكل يذواإلبتا يذطر ب ذادذاستم سذ
واسنذلح,ذ ,2ذاسبلهر :ذاجملمو عذاسعرب عذسلتت بذواسنعر.ذ ذ
 .2أبو ذسطب ,ذ ؤا & ذوذلمو  ,ذ بت ذاحلل و( .)1996ذ لو ذاسنفض ذ هو ذاسصلوئذ
اإلنصلنيذوتنم ت .ذاسبلهر :ذ ا ذاستعلورتذسلطببذذواسنعر .ذ
 .3أبوذ مري ,ذذلبلت(.)2002ذاإلبتا ذيفذتعل وذاسر لـ لت,ذاسر لـ لتذاسرتبو عذ(,)6ذ
اسبلهر :ذمكتبعذاستا ذاسعرب عذسلكتل  .ذ
.4

أبو ذسو  ,ذهلست ذ( .)2007ذاتنتشع ذطرد ذواشرتات ذ لت ذتت صهل ,ذ  ,2ذ ملرت :ذ ا ذ
اتصري .ذ
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اسبنل,ذمكعذ(.)2007ذ علس عذوست ذمبرتسعذيفذاتنتشعذاسكصو عذ(اسفراكتل ذ)ذ
سطال ذكل ع ذاسرتب ع ذوأثرهل ذ ل ذاستفكري ذاإلبتا ي ذواالحنلد ذسلو ذاسر لـ لت,ذ
اجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذاتؤزرذاسعلميذاسصلببذاسر لـ لتذسلذم بذ
18- 17ذ وس و.ذ ذ

.6

دروارت,ذ تشيذ بتذاسرمح(ذ(.)1999ذتعل وذاستفكريذ–ذمفله وذوتطب بلت,1 ,ذأبوذ
ظ :ذ ا ذاسكتل ذاجللمعي .ذ

.7

دروارت ,ذ تشي ذ بت ذاسرمح( ذ( .)1998ذاتوهبع ذواستفود ذواإلبتا  ,ذ  .1ذاسع(,ذ
اإلمل ات:ذ ا ذاسكتل ذاجللمعي.

.8

دروارت,ذ تشيذ بتذاسرمح((.)2002ذاإلبتا .ذ  .1ملرت:ذ اذاسفكر .ذ

.9

احلل ثي ,ذابراه و ذذلمت ذأمحت ذمصلو ذ( .)1999ذتعل و ذاستفكري ,ذاسر لمج :ذمتا طذ
اسروا  .ذ

 .10سب ب,ذدلتيذ بتذاسكر و(.)19996ذاستفكريذاألشضذاسنظر عذواالشرتات ذ لت,ذ
اسبلهر :ذمكتبعذاسنهفعذاتؽر ع.

 .11احل لع,ذذلمت( )ذ(.)2002ذتكنوسود لذاستعل وذم(ذأدثذتنم عذاستفكريذب(ذاسبو ذ
واتمل شع,ذ ,1ذ ملرت:ذ ا ذاتصري .ذ
 .12هفر,ذنظلعذ( .)2004ذمعلوذاسر لـ لتذواستذت تاتذاسر لـ عذهنتشعذاسفراكتل ذ
وتنم عذاالبتكل ذاستت صيذتعلوذاسر لـ لت,ذ ,1ذاسبلهر :ذ لملذاسكتب.ذ ذ
 .13ظوارت ,ذسص( ذ بت ذاحلم ت( .)2000ذاألشض ذاسنفص ع ذواالدتمل ع ذسالبتكل ذ
اشعذيفذ لوذاالدتمل ذاسنفصي,ذاإلشكنت ع:ذاتكتبذاجللمعيذاحلت ح.
 .14مث( .)2010ذ ل ل ع ذاألنعطع ذاإلثرائ ع ذيف ذتنم ع ذاستفكري ذاإلبتا ي ذواستشؽ ثذ
است اشي ذيف ذمل ذاسر لـ لت ذستى ذتلم لات ذاسؽف ذاخللمض ذاالبتتائي ذاتوهوبلتذ
بلتتا ط ذاحلكوم ع ذيف ذمت نع ذمكع ذاتكرمع ,ذ شلسع ذملدصتري ذغري ذمنعو ,ذ
كل عذاسرتب عذدددددددذدلمععذا ذاسبرى .ذ
 .15اسصع ت ,ذ ـل ذمصعت ذ( .)1998ذهلتنم ع ذبع

ذمهل ات ذاستت ض ذاإلبتا ي ذستىذ

طلسبلت ذ صو ذاسر لـ لت ذبكل ع ذاسرتب ع ذسلبنلت ذبلسصعو عهل ,ذدللع ذاسبشوخ ذاذ
سنفص عذواسرتبو ع,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذاتنو ع,ذاسعت ذاسجلني .ذ
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 .16اسص ت ,ذ ـوارت ذأبو ذ لوارت ذ( .)2001ذ علس ع ذوست ذمبرتسع ذيف ذهنتشع ذاسفراكتل ذ

 Fractal geometryذسطال ذاسر لـ لت ذبكل ع ذاسرتب ع ,ذدللع ذ اشلت ذيف ذاتنلهرذ
وطردذاستت ض,ذاسعت ,72ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذ (ذمشض.ذ ذ
 .17اسص ت ,ذ ـوارت ذأبو ذ لوارت ذ(.)2004هنتشع ذاسفراكتل  Fractal Geometryذاسبعتذ

اسغلئب ذم( ذاسر لـ لت ذاتت ش ع ,ذ ذنتو ذهل ع ذدت ت ذيف ذتعل و ذوتعلو ذاسر لـ لتذ
وتطب بلتهلذيفذاال تؽل ذواإل ا ذهل,ذمصبط,ذ5ذ–ذ8ذ صمرب.ذ
 .18اسص ت,ذ ـوارتذأبوذ لوارتذ(.)2005ذتفم(ذهنتشعذاسفراكتل ذFractal Geometryذ

يف ذاسر لـ لت ذاتت ش ع ,ذاتؤزر ذاسعلمي ذاخللمض ,ذاستغريات ذاسعلت ع ذواسرتبو عذ
وتعل وذاسر لـ لت,ذاجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذ
بنهل,ذ20ذ–ذ 21وس و.ذ
 .19ظواه( ,ذهري(.)2005تنم ع ذمهل ات ذاستفكري ذيف ذتعلو ذاسعلو  ,ذ  ,2ذ ملرت :ذ ا ذ
اتصري .ذ

 .20ظواه(,ذهري;ذبتنتي,ذظهرزا ;ذبتنتي,ذتغر تذ(.)2009تنم عذاستفكريذاإلبتا يذ
يفذاسعلو ذواسر لـ لتذبلشتنتا ذاخل ل ذاسعلمي,ذ ,1ذ ملرت:ذ ا ذاتصري .ذ ذ
 .21ؼربا,ذ مفلرتذ;وآهرورتذ(.)2007ذاسر لـ لتذاسعلمع,2 ,ذ ملرت:ذ ا ذاتنلهر .ذ
 .22ؼربي ,ظلاسص ت(.)2012ذ
ل ل عبرنلدلمبرتسف هنتشعاسفراكتلسبلشتنتاملسصبو استفل ل ع تنم عبعفمهل
اتلحلصلتكلن ومهل اتلشتنتاملسصبو استفل ل عستىطالبلست اشلتلسعل لبكل لتلسرت
ب ع.ذدللع اشلتعرب ع لسرتب عو لملسنفض,اسعت ذ .66- 11,)3(28ذ
ؼبر,دلمت ل تمت(.)2012ذ
ل ل عتت صوست تنتشعاسفراكتلسبلشتنتاملسكمب وتر تنم عاستشؽ لوبعفمهل
اتلستفكرياستن ل لتىطالبلسؽفلألوالسجلنوي ,شلسعملدصتري,دلمععسلوارت,مؽر .ذ
 .23ط  ,ذ رز ذ بت ذاسبل ( .)1993ذموشو ع ذ لو ذاسنفض ذواستشل ث ذاسنفصي .ذاسبلهر :ذ
مكتبذاسنهفعذاتؽر ع .ذ
.24

بت ذاسغفل  ,ذ بت ذاسصال ( .)1997ذاستفود ذاسعلمي ذواالبتكل  .2 .ذاسبلهر  :ذ ا ذ
اسنهفعذاسعرب ع .ذ
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لي,ذوائثذ بتاهللذذلمتذ(.)2008ذ ل ل عذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذذ
Fractal Geometryذبلشتنتا ذاسكمب وترذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاسبؽرىذوات ثذ

سلو ذاسر لـ لت ذاست نلم ك ع ذستى ذتالم ل ذاترسلع ذاالبتتائ ع ,ذدللع ذتربو لتذ
اسر لـ لت,ذاجمللتذاحلل يذ عر,ذاجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذكل عذ
اسرتب ع,ذدلمععذبنهل,ذ وس و .ذ
.26

ص  ,ذسص( ذامحت( .)1993ذش كوسود ع ذاإلبتا ذب( ذاسنظر ع ذواستطب ,ذ
اسبلهر :ذاتركسذاسجبليفذيفذاسعردذاألوشط .ذ

 .27اسغلمني ,ذوئل ذذلمت ذمحت ذ( .)2010ذ ذ ل ل ع ذبرنلمر ذتت

ذ لئو ذ ل ذهنتشعذ

اسفراكتل ذستنم ع ذمهل ات ذسث ذاتعكالت ذاتنتش ع ذواستفكري ذاسر لـيذ

واإلبتا ي ذستى ذمعلملت ذاسر لـ لت ذبلترسلع ذاتتوشطع ذحت نع ذدتد ,ذ شلسعذ
ملدصتريذغريذمنعو ,ذدت -ذكل عذاسرتب عذسلبنلت -دلمععذاتل ذ بتاسعس س .ذ
 .28اسبلـي ,ذوس ت ذؼلبر ذابراه و( .)2012ذ ل ل ع ذتت ض ذوست ذمبرتسع ذ لئمع ذ ل ذ
هنتشع ذاسفراكتل ذيف ذتنم ع ذاستشؽ ث ذواستفكري ذاإلبتا ي ذستى ذتالم ل ذاترسلعذ
االبتتائ ع,ذ شلسعذملدصتري,دلمععذاتنو ع,مؽر.
 .29اتفيت ,ذذلمت ذام(( .)1995ذ را ات ذيف ذتعل و ذاسر لـ لت ,ذاسبلهر  :ذمكتبعذ
االزللوذاتؽر ع .ذ
 .30منصي ,ذذلمو ذ( .)2008ذاإلبتا ذواتوهبع ذيف ذاستعل و ذاسعل  ,ذ  ,1ذاإلشكنت ع:ذ
ا ذاتعر عذاجللمع ع .ذ
 .31موا  ,ذشوش( ذذلمت ذ ساست ( ذ( .)2004ذأثر ذتت ض ذبع

ذموـو لت ذهنتشعذ

اسفتل ه ذ(اسفراكتلالت) ذبلشتنتا ذاسلوسع ذاتنتش ع ذ ل ذتنم ع ذاستشؽ ثذ

واستفكريذاتنتشيذستىذتلم لاتذاسؽفذاسجلسحذاتتوشط,ذدللعذاسبشوخذاسنفص عذ
واسرتبو ع,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذاتنو ع,ذؿ- 250ؿ .293ذ
 .32اسنف غ,تب عسسا ذنلؼر(.)2012ذ ل ل ع ذاشرتات ذ ع ذمبرتسع ذمتفمنع ذبرنلمر ذGSPذ
ستت ض ذاسفراكتل ذسطلبع ذكل ع ذاسرتب ع ذيف ذتنم ع ذمهرات ذاالبتا ذواستفكريذ
اتنظوميذوببل ذاثرذاستعلو,ذاطروسعذ كتو اد,ذدلمععذأش و .ذ ذ
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 ذ ل ل ع ذوست ذبنلئ ع ذمبرتسع ذيف ذهنتشعذاسفراكتل ذ.)2006(ذذلمت
ذمصتو لت ذاستفكري ذاسر لـيذ

شهل ذتو, منر.33

حؽلسبع ذاسكتل ذاالسكرتوني ذيف ذتنم ع ذبع

دلمعع ذ (ذ, ذكل ع ذاسرتب ع,ذ شلسع ذملدصتري,اخللؿ ذب ذاستى ذطال ذكل ع ذاسرتب ع
 ذ.ذمؽر,مشض
.ذ ا ذاسفر لرت:ذ ملرت,2 ذ,ذ لوذاسنفضذاسرتبوي.)1997(ذذلمتذ بتاسغينذ,  هال.34
35. Barton, Christopher C. &Pointe, Paul R.(1995).Fractals in the
Earth Sciences. www.Books. Google.com.
36. Chen, A. et all.(2009).Computability of Julia Sats، Berlin:
Springer Verlag.
37. Davis,Brent& et al.(2000). Curriculum forms: on the Assumed
Shaped of Knowing and Knowledge. Journal ofcurriculum
Studies،V(32),No 6.
38. Edger,G.(2008).Measure, Topology and Fractal Geometry،
Second Edition, New York.
39. Hagerhall, Caroline.(2005).Fractal Dimension as a Tool for
Defining and Measuring Naturalness, Ashland, OH,US: H j
ogrefe&Huber Publishers.
40. Hartvigsen, Gregg.(2000).The Analysis of leaf Shape Using
Fractal Geometry،TheAmerican Biology Teacher،Vol(62),No 9,
November/ December.
41. Kaur,L.(2000).Faster Generation of Algebraic Fractals. Msc,
thapar institute of Engineering and technology, deemed
University, India.
42. Liebovitch, Larry S. (1998). Fractals and Chaos, Simplified for
the life Sciences. New York: OXFOD UNIVERSETY PRESS.
43. Lornell, R&Westerberg, J.(1999). Fractals in High
school،Exploring a New Germany, The Mathematics Teacher,
V92, N3, PP260-265.
44. Lrngille, Michael W.(1996). studying student's Sense Making of
Fractal Geometry, Thesis submitted in Partial fulfillment of the
requirements for the degree of master of science in the faculty of
education .Simon Fraser University. IR.IB.SFU.C
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| د .محمد حسن أحمد العامري

تحليل التفاعل اللفظى لطلتث قسم الدراسات االجتهاعيث
ةهعهد إعداد وتدريب املعلهيو أثياء الخدنث ةحضرنوت يف
ضوء ىظام فالىدرز
الملخص :
غعت ايسضاغ ١إىل تعطف زضد ١اغتدساّ
طًب ١قػِ ايسضاغات االدتُاع ١ٝمبعٗس

ذبكٝل ٖصا اهلسف اغتدساّ املتٛغطات
ٚاالعبطاؾات املعٝاضٚ ١ٜايٓػب امل. ١ٜٛ٦

إعساز ٚتسضٜب املعًُني أثٓا ٤اشبسَ ١يف

ٚتٛصًت ايسضاغ ١إىل إٔ َتٛغطات أزا٤

سططَٛت ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٚ ٞؾكاً

ايطًب ١املعًُني يف أمناط ايػًٛى اييت دا٤ت

يٓعاّ ؾالْسضظٚ ،نصا ذبسٜس ؾطٚم

ذبت نالّ املعًِ غري املباؾط ناْت

اغتدساّ ايطًب ١املعًُني ملٗاضات ايتؿاعٌ

ضعٝؿٚ ،١إٔ زضد ١اغتدساّ ايطًب ١املعًُني

ايًؿعَ ٞكاضَْ ١ع ايٓػب ايكٝاغ ١ٝاييت

يًهالّ املباؾط ناْت نبري ٠مما ٜسٍ عً٢

ٚضعٗا ؾالْسضظ.

اغتشٛاشِٖ عً ٢قسض نبري َٔ ايهالّ يف

ٚيتشكٝل اهلسف األ ٍٚؾكس اعتُس ايباسح

اسبصص ايسضاغٚ ،١ٝبٓٝت ايسضاغ ١أٜطًا

أزا ٠ؾالْسضظ ايعؿط ١ٜيتشً ٌٝيًتؿاعٌ ايًؿعٞ

اغبؿاض َتٛغط َبازض ٠ايتًُٝص ٚنصا

بعس إٔ مت ايـتأنس َٔ صسقٗا ٚسػاب ثباتٗا

اضتؿاع َتٛغط ايصُت ٚايتؿٜٛـ يف

ايص ٟبًؼ ( َٔٚ . )0991ثِ مت ذبسٜس صبتُع

اسبصص ايسضاغ. ١ٝ

ايسضاغٚ ١اختٝاض عٓٝتٗا ،سٝح بًؼ سذِ

ٚبٓا ٤عً ٢شيو تٛص ٞايسضاغ ١بتعطٜـ

صبتُع ايسضاغ َٔ ١ايطًب ١املعًُني ()35

ايطًب ١املعًُني بأمناط ايتؿاعٌ ايًؿعٞ

نإ عسز ايصنٛض َِٓٗ ( )24طايباً بُٓٝا

يؿالْسضظ ٚتسضٜبِٗ عً ٢نٝؿَ ١ٝطاعاتٗا

بًؼ عسز اإلْاخ ( )11طايبٚ ،١مت اختٝاض ع١ٓٝ

أثٓا ٤تأزٜتِٗ يًشصص ايسضاغٚ ،١ٝنصا

عؿٛا ١ٝ٥بػٝط ١بٛاقع ( َٔ )%25صبتُع

تؿع ٌٝايتسضٜؼ املصػط يف املعٗس بؿهٌ

ايسضاغ ١سٝح بًؼ عسز ايطالب املعًُني ؾٗٝا

دٝس قبٌ خطٚز ايطًب ١املعًُني إىل املساضؽ

(ٚ )6عسز ايطايبات املعًُات (ٚ .)3قس تطًب

يتٓؿٝصِٖ يًرتب ١ٝايعًُ. ١ٝ
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املعلهيو أثياء الخدنث ةحضرنوت يف ضوء ىظام فالىدرز

Abstract :
The main purpose of this study
was
to
examine the degree of students’ use
of verbal interaction skills, at the
Department of Social Studies at the
Institute of Teacher Preparation and
In-service Teacher Training in
Hadhramout,
using
Flanders
Interaction Analysis system (FIA). It
also
aims
to
determine the
teachers’ differences
in
using the verbal interaction skills
compared with standard ratios set by
Flanders.
To achieve the first objective, the
researcher has adopted Flanders’
decimal tool to analyze the verbal
interaction after examining its
validity and calculating its reliability
(0.91). The study
population consisted of (35)studentteachers (24 males and
11
females) of which 6 male studentteachers and 3 female studentteachers
(25% of
the
population)wererandomly
also
selected a sample for this
study. Means, standard deviations,
and percentages were used in
tabulating,
analyzing,
and
interpreting the data.
The study found that the means
of
student-teachers’
performance
in the behavior
patterns of the indirect teacher talk
were poor, and that the degree of
student-teachers’ use of direct talk
was high and this in turn showed
that student-teachers dominated a
great amount of classroom talking

م2016 ) يىليى13( ) المجلذ11( العذد

time. The study further showed low
means of
pupils’ initiative,
and high means of their silence and
noise in the classroom.
To achieve the second objective,
the
researcher determined the
student-teachers’ differences in use
of the verbal interaction skills
compared with the standard ratios
set by the Flanders using (Ttest). The
study
found that there were
statistically
significant
differences
at the level of significance
(0.01) between the means ratios of
teacher-students’
verbal
interaction based on the Flanders’
standard ratios .
Based on these findings, study
recommends a well activation of
micro-teaching
practice
at the Institute before allowing
student-teachers go to schools for
practice teaching.
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مقذمة :
ميجٌ املعًِ ثط ٠ٚسكٝكٚ ١ٝأغًَ ٢ا متتًه٘ املؤغػ ١ايتعً ١ُٝٝؾٗ ٛايعٓصط األنجط
ظباع ١يًكطا ٤عً ٢ايتدًـ ٚاملػاعس عًَٛ ٢انب ١املتعًُني يالْؿذاض املعطيف
ٚايتهٓٛيٛد ٖٛٚ ،ٞايطنٝع ٠األغاغ ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتعً ;١ُٝٝإش ٜك ّٛبعًُ ١ٝايتعًِٝ
املٓٗذ ١ٝاييت ميط َٔ خالهلا َععِ ؾ٦ات اجملتُع يف َطاسًِٗ ايتعً ١ُٝٝاألٚىل ،نُا إٔ
تأثري ٖٛ ٙاألبًؼ ٚاألدس ٣يف بٓا ٤ايعكٚ ٍٛتؿه ٌٝادباٖات املتعًُني عً ٢عب ٛميهِٓٗ
َٔ ايتأقًِ َع املتػريات ايطآٖٚ ١املػتكبًٜٚ ،١ٝػاعسِٖ عً ٢تٛظٝؿٗا شبسَ ١صبتُعِٗ
ٚضق. ٘ٝ
ٚيهٜ ٞتُهٔ َٔ ذبكٝل شيو ؾإْ٘ َطايب بسضاغ ١ايؿهط ايرتبٚ ٟٛنٌ تطٛض
ٜططأ عًٚ ،٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛتُهٓا َٔ طبتًـ َٔ أغايٝب ايتسضٜؼٚ ،نصا أغايٝب
ايتك ،ِٜٛالغُٝا اييت تعتُس عً ٢ايتكسٜطات املٛضٛعَ ١ٝجٌ ذبً ٌٝايتؿاعٌ ايصؿٞ
(ايًكاْٚ ،)271 ،ّ1981 ،ٞنصا اَتالن٘ ايهؿاٜات ايتعً ١ُٝٝاييت تػِٗ يف ضؾع
قسضت٘ يف إزاض ٠ايتؿاعٌ ايًؿع ٞايصؿَ ٞع طًبت٘ عً ٢عبٜ ٛػاعس عً ٢بًٛؽ أٖساؾ٘
اييت ٜػع ٢إيٗٝا يف املٛقـ ايتعً . ُٞٝيٝؼ شيو ؾشػب ٚإمنا ٜكع عً ٢عاتك٘ أٜطًا
َػؤٚي ١ٝذب ٌٜٛاألؾهاض ايتذسٜس ١ٜاييت ٜططسٗا ايكا ُٕٛ٥عً ٢ايٓعاّ ايتعً ُٞٝإىل
ْٛاتر تعً ١ُٝٝيف صٛضَ ٠عاضف َٗٚاضات ٚادباٖات ( عبس ايػُٝع. )111 ،ّ2008 ،
يكس أصبح اسبهِ عً ٢ظباح املعًِ أ ٚؾؿً٘ مل ٜعس َطتبطا بهِ املعًَٛات اييت
ٜػسٜٗا إىل طًبت٘ ٚإمنا َعتُساً عً ٢منط تؿاعً٘ ٚاْسَاد٘ َعِٗ ( محٝس،٠
ٚآخط ;)200 ،ّ2000،ٕٚإش إٕ منط ايػًٛى ايًؿع ٞايػا٥س زاخٌ سذط ٠ايصـ َٚس٣
تٓٛع َصازض َٔ ،ٙغًٛى صازض َٔ املعًِ ٚآخط َٔ املتعًِٚ ،ثايح َؿرتى َٔ املعًِ
ٚاملتعًُني بعطِٗ ايبعض ٜجط ٟايعًُ ١ٝايتعًٜٚ ،١ُٝٝػِٗ يف تععٜعٖا ٚإثاض ٠املتعًُني
عب ٛعًُ ١ٝايتعًِ ٚزؾعِٗ إيٗٝا ٚتعطف ساداتِٗ ،نُا ٜعٜس َٔ س ١ٜٛٝايطًب ١يف
املٛقـ ايتعً ُٞٝإش ٜعٌُ عً ٢ذبطٜطِٖ َٔ ساي ١ايصُت ٚايػًبٚ ١ٝاالْػذاب ١ٝإىل ساي١
ايبح ٚاملٓاقؿٚ ١تبازٍ ٚدٗات ايٓعط يف ايكطاٜا اييت تُِٗٗ ،ؾٝصبح ايصـ َٚا ٜسٚض
ؾ َٔ ٘ٝأْؿطًَ ١ب ١ٝسباداتِٗ ٚصباال يًتعبري عٔ آَاهلِ ٚطُٛساتِٗ َُِٖٗٛٚ
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(قطاَ . )210 ،ّ2004 ،ٞاألَط ايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜٛد٘ املعًُني تؿاعًِٗ ايًؿعَ ٞع
َتعًُ َٔ ِٗٝأدٌ ذبؿٝعِٖ عً ٢املؿاضن ١ايؿعاي ١يف املٛاقـ ايصؿ ١ٝعٔ ططٜل
إقشاَِٗ يف عًُ ١ٝتٛاصٌ َتبازيٚ ١تٜٓٛع َصازض ٖصا ايتٛاصٌ عً ٢عبٜ ٛػاعسِٖ يف
ذبػني َػتٜٛاتِٗ ايتشصٚ ،١ًٝٝذبكٝكِٗ يألٖساف املتٛخا. ٠
إٕ قٝاؽ أزا ٤املعًُني يف ايصؿٛف ايسضاغ ١ٝؼبتاز إىل زضاغٚ ١ذبً ٌٝايتؿاعٌ
ايًؿع ٞايسا٥ط بَ ِٗٓٝع طًبتِٗ إليكا ٤ايط ٤ٛعً ٢املٓار ايص ٟتتِ ؾ ٘ٝعًُ ١ٝايتعًِ نُا
أغًؿٓاٚ ،هلصا ؾكس سعٖ ٞصا ايٓٛع َٔ ايتؿاعٌ بايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايتذاضب ٚيعٌ
َا قاّ ب٘ ( ؾالْسضظ) َٔ تطٜٛط ْعاّ يتشً ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع ٞاسبازخ يف غطؾ ١ايصـ
َٔ احملاٚالت اييت القت قب ٍٛيف أٚغاط ايرتبٜٛني بسضاغ ١ايػًٛى ايصؿْ( ٞؿٛإ،
 ،)81 ،ّ1989بايطغِ َٔ قسّ أزا ٠ؾالْسضظ يتشً ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع - ٞإش ٜعٛز تاضؽبٗا
إىل غتٝٓٝات ايكطٕ املاض - ٞإال أْٗا ال تعاٍ تعس َٔ أؾٗط أزٚات ايتشً ٌٝايًؿع ٞيف
ايصؿٛف ايسضاغ ،١ ٝؾٗ ٞمبجاب ١سذط األغاؽ يسضاغات عسٜس ٠دا٤ت بعسٖا َجٌ أزا٠
ٜٚجٚ ،ٍٛأزا ٠أَٝسٖٓٚ ،ٕٚرت ٚأزا ٠محسإ (محسإٚ ،)14،ّ2001 ،بصيو عس ؾالْسضظ
أباً يًُالسع ١ايصؿ ١ٝزاخٌ سذط ٠ايسضاغ ;)Reiman,Loise,1998( ١يصا ؾكس قاّ
ايباسح باعتُازٖا يف ذبً ً٘ٝيًتؿاعٌ ايًؿع ٞيًطًب ١املعًُني َٔٚ ،ثِ يف َكاضْْ ١تا٥ر
عًُ ١ٝايتشًَ ٌٝع ايٓػب ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ؾالْسضظ .
مشكلة الذراسة :
يكس اظزازت ؾها ٣ٚاألغاتص ٠املؿطؾني ايرتبٜٛني ٚاإلزاضات املسضغ َٔ ١ٝايطًب١
املعًُني أثٓا ٤تطبٝكِٗ ايعًُ ٞيًرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ضعـ
تٛاصًِٗ ايًؿعَ ٞع تالَٝص املساضؽ اييت ٜطبك ٕٛؾٗٝا; إش ظبس أْ٘ غايباً َا ٜٗتِ ٖؤال٤
ايطًب ١املعًُني بايهِ املعطيف ٚتبًٝػ٘ يًتالَٝص عً ٢سػاب ايعالقات ايتٛاصً ١ٝبِٗٓٝ
َع تًُٝصِٖ ،نُا أْ٘ غايباً َا ٜػتدسّ ٖؤال ٤ايطًب ١املعًُني ططم تسضٜػ ١ٝتكًٝس ١ٜال
تٓػذِ َع أمناط االتصاٍ ايؿعاي ١إش إٔ َٛاقـ االتصاٍ يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝتهاز
ته َٔ ٕٛططف املعًِ ؾكطٚ ،إٔ َٛقـ ايتالَٝص ؾٗٝا غًيب يًػاٖٚ .١ٜصا َا ٜتعاضض
َع تٛصٝات ايسضاغات ايػابك( ١اهلاز(ٚ ،)ّ2009 ،ٟعً )ّ2009،ٞاييت تؤنس عً ٢إٔ
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ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝال ته ٕٛؾعاي ١إال إشا مت تؿع ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع ٞؾٗٝا بني املعًِ
ٚتالَصت٘ٚ ،إٔ املعًِ ايص ٟال ٜتكٔ َٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٜ ٞصعب عً ٘ٝايٓذاح يف
َُٗت٘ ايتعً( ١ُٝٝضبٝعٚ ،ايسيٚ ،)100 ،2009 ،ُٞٝنصا َع َا ذبح عً ٘ٝاالدباٖات
ايرتب ١ٜٛاييت ذبرتّ إػباب ١ٝاملتعًِ ٚقسضات٘ ٚتجُٓ٘ بإعطا ٘٥اسبل يف مماضغْٚ ١ؿاط٘
(قطاَ .)208 ،ّ2004 ،ٞاألَط ايصٜ ٟػتسع ٞايكٝاّ بٗص ٙايسضاغ ١اييت غتعٚز
ايكاُ٥ني عً ٢ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف َعٗس إعساز املعًُني َٚهتب ٚظاض ٠ايرتب ١ٝبٛازٟ
سططَٛت بتػص ١ٜضادع ١سَ ٍٛػت ٣ٛمماضغ ١ايطًب ١املعًُني ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ
يف سذطات ايسضاغٚ ١شيو َٔ خالٍ َالسعٚ ١ذبً ٌٝغًٛنِٗ أثٓا ٤عًُ ١ٝتسضٜػِٗ
يًتالَٝص بػ ١ٝتؿػريٚ ٙايعٌُ عً ٢تعطف َٛاطٔ ايكٚ ٠ٛايطعـ ؾ ٘ٝالغتبعاز األزا٤
اشباطٚ ٧ذبػني ايطعٝـ ٚتسع ِٝاألزا ٤ايػً. ِٝ
أسئلة الذراسة :تػع ٢ايسضاغ ١إىل اإلداب ١عً ٢األغ ١ً٦اآلت: ١ٝ
َ )1ا زضد ١اغتدساّ طًب ١قػِ ايسضاغات االدتُاع ١ٝيف َعٗس إعساز ٚتسضٜب املعًُني
أثٓا ٤اشبسَ ١حبططَٛت ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٚ ٞؾكا يٓعاّ ؾالْسضظ ؟
 ٌٖ )2تٛدس ؾطٚم يف اغتدساّ طًب ١ايسضاغات االدتُاع ١ٝمبعٗس إعساز ٚتسضٜب
املعًُني أثٓا ٤اشبسَ ١يف سططَٛت ملٗاضات ايتٛاصٌ ايًؿعَ ١ٝكاضْ ١بايٓػب
ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ؟
أهذاف الذراسة :تٗسف ايسضاغ ١اسباي ١ٝإىل:
 )1تعطف زضد ١اغتدساّ طًب ١ايسضاغات االدتُاع ١ٝباملعٗس ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ
ٚؾكا يُٓٛشز ؾالْسضظ .
 )2ذبسٜس ؾطٚم ْػب اغتدساّ طًب ١ايسضاغات االدتُاع ١ٝباملعٗس ملٗاضات ايتؿاعٌ
ايًؿع ٞبايٓػب ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ؾالْسضظ .

أهمية الذراسة :تػع ٢ايسضاغ ١اسباي ١ٝإىل :
 )1ايهؿـ عٔ َػت ٣ٛاغتدساّ طًب ١ايسضاغات االدتُاع ١ٝمبعٗس إعساز املعًُني
غٝؤٕ سططَٛت ملٗاضات ايتٛاصٌ ايًؿع ١ٝيف عًُ ١ٝايتسضٜؼٚ ،تؿدٝص أزا ِٗ٥يف
املٛاقـ ايتسضٜػ ١ٝأثٓا ٤عًُ ١ٝتسضٜػِٗ يًتالَٝصٜٚ ،ػِٗ شيو يف إعطا ٤أغاتص٠
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املعٗس ٚعُازت٘ َٚهتب ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف ٚاز ٟسططَٛت بتػص ١ٜضادع ١عٔ
َػت ٣ٛأزا ٤ايطًب ١املعًُني يف ايصؿٛف ايسضاغ.١ٝ
َ )2كاضْْ ١ػب اغتدساّ ايطًب ١املعًُني بكػِ ايسضاغات االدتُاع ١ٝملٗاضات ايتٛاصٌ
ايًؿع ٞبايٓػب ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ؾالْسضظٜٚ ،ػِٗ شيو يف إعطا ٤صٛض ٠عٔ
َتٛغط ايٓػب اييت مت ذبصًٗٝا عٔ ايطًب ١بعس َكاضْتٗا بٓػب ؾالْسضظ .
فرض الذراسة :
تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسصا ١ٝ٥بني ْػب َتٛغطات اغتدساّ ايطًب ١املعًُني
بكػِ ايسضاغات االدتُاع ١ٝيف َعٗس إعساز ٚتسضٜب املعًُني أثٓا ٤اشبسَ ١ملٗاضات
ايتٛاصٌ ايًؿعَ ٞع ايٓػب ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ؾالْسضظ عٓس َػت ٣ٛزالي. 0901 ١
حذود الذراسة  :تكتصط ايسضاغ ١اسباي ١ٝعً: ٢
 )1طًب ١املػت ٣ٛايجاْ ٞيف قػِ ايسضاغات االدتُاع ١ٝمبعٗس إعساز ٚتسضٜب املعًُني
مبس ١ٜٓغٝؤٕ ضباؾع ١سططَٛت ،أثٓا ٤تطبٝكِٗ ملكطض ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف َساضؽ
ايتعً ِٝاألغاغ. ٞ
 )2تالَٝص ايصـ اشبُؼ ٚايػازؽ َٔ ايتعً ِٝاألغاغ. ٞ
 )3ايؿصٌ ايسضاغ ٞايجاْ َٔ ٞايعاّ ايسضاغ. ّ2016 / ّ2015 ٞ
مصطلحبت الذراسة :
 التفاعن المفظي :
ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف غطؾ ١ايصـ ٖ ٛصبٌُ ايهالّ ٚاألقٛاٍ املتتابع ١اييت ٜتبازهلا
املعًِ ٚاملتعًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝزاخٌ ايصـ يف أثٓا ٤ايتسضٜؼ ،يتشكٝل أٖساف تطب١ٜٛ
ٚتعً ١ُٝٝطبطط هلاٚ ،ذبً ٌٝشيو ايتؿاعٌ بططٜكَٛ ١ضٛع ١ٝيٝعٗط يف صٛض ٠نُ١ٝ
ٜتطًب اغتدساّ أزاَ ٠السعَٓ ١اغب ١يًُٛقـ ايتعً ُٞٝايتعًُٜ ٖٛٚ" ٞعس َٔ أؾطٌ
أغايٝب املالسع ١ألمناط ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف أثٓا ٤ايتسضٜؼ (ايًكاْٚ ،ٞسػٔ،1985،
ٜٚ .)183عطف يػطض ايسضاغ ١األيؿاظ ٚأمناط ايػًٛى املتبازي ١بني املعًِ ٚايتالَٝص يف
املٛقـ ايتسضٜػٚ ٞاييت ٜتِ اغتكباهلا حباغ ١ايػُع .
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 طمبة الدراسات االجتىاعية :
ٜعطؾ ٕٛيػطض ايسضاغ ١بأِْٗ ايطًب ١ايصٜ ٜٔتِ إعسازِٖ يف َعٗس إعساز ٚتسضٜب
املعًُني أثٓا ٤اشبسَٚ ١ؾل ْعاّ ايػٓتني بعس املطسً ١ايجاْ ١ٜٛربصص ايسضاغات
االدتُاعٝات ،ملعاٚي ١َٓٗ ١تسضٜؼ َٓاٖر ايسضاغات االدتُاع( ١ٝدػطاؾٝا ،تاضٜذ،
ٚتطبٚ ١ٝطٓ )١ٝيف َطاسٌ ايتعً ِٝاألغاغ. ٞ
ٌ ظاً فالٌدرز :
ْ ٖٛٚعاّ ٚضع٘ ؾالْسضظ يٝكٝؼ ازبع ٤ايًؿع ٞيًٓؿاطات ايصؿٜٚ ،١ٝؿرتض ؾ٘ٝ
إٔ غبعني يف املاَُٗ َٔ ١٥ات املعًِ زاخٌ غطؾ ١ايصـ ته ٕٛيؿع( ١ٝأبٖ ٛالٍ،
ٜٚ .)28 ،1998عطف يػطض ايسضاغ ١بأْ٘ شيو ايٓعاّ ايص ٟبٛاغطت٘ ْػتطٝع ضصس
ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيًطًب ١املعًُني َٔ قػِ ايسضاغات االدتُاع ١ٝمبعٗس إعساز املعًُني
أثٓا ٤تطبٝكِٗ ايعًُ ٞزاخٌ سذطات ايسضاغٚ ،١ؾل أمناط ايػًٛى اآلت:١ٝ
 غًٛى املعًِٜٓٚ :كػِ إىل نالّ املعًِ املباؾطٚ ،نالّ املعًِ غري املباؾط . غًٛى املتعًِ . ايػًٛى املؿرتى .اإلطبر النظري للذراسة :
 التفاعن المفظي يف العىمية التدريسية :
ذبعـــ ٢عًُٝـــ ١تعـــطف منـــط ايعالقـــ ١بـــني املعًـــِ ٚايتالَٝـــص أثٓـــا ٤ايتـــسضٜؼ زاخـــٌ
ايصــؿٛف ايسضاغــ ١ٝأُٖٝــ ١يف زؾــع عًُٝــ ١ايــتعًِ يــس ٣ايتالَٝــص إش إٔ هل ـا زٚض َــؤثط يف
أزا ِٗ٥أيتشصٚ ًٞٝذبسٜس منط غًٛنِٗ ،ؾٗ ٞإشًا ٚغ ١ًٝايتعً ِٝإلسساخ عًُٝـ ١ايـتعًِ
يس ٣ايتالَٝص ٚ ،غب ٌٝتطـٛض ضٚح ايؿطٜـل ايٛاسـسٚ ،ايعاَـٌ عًـ ٢تٛيٝـس ايؿـعٛض باالْتُـا٤
إىل املسضغـــْٚ ١عاَٗـــاٚٚ ،غـــ ١ًٝيتعـــطف سادـــات ايتالَٝـــص ٚادباٖـــاتِٗ َٚطؾـــسِٖ إىل
املعطؾٚ ١ططم ايتعًِ ايـصات ٞايـص ٟمتهـِٓٗ َـٔ َتابعـ ١تعًُٗـِ ٚدبسٜـس َعـاضؾِٗ (ضظم،
 .)768 ،ّ2013يصا ٚسب ذبًَ ٌٝا ػبطَ ٟـٔ تؿاعـٌ يؿعـ ٞيًتعـطف عًـ ٢منـط ٚنُٝـ١
ايػًٛى ايسا٥ط بني املعًُـني ٚتالَـصتِٗ يف غطؾـ ١ايسضاغـٚ . ١يةساطـ ١مبٛضـٛع ايتؿاعـٌ
ايًؿع ٞيف ايعًُٝـ ١ايتسضٜػـ ١ٝؾكـس مت تٓـا ٍٚعـسز َـٔ املٛضـٛعات ٖٚـَ( ٞؿٗـ ّٛذبًٝـٌ
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ايتؿاعٌ ايًؿعـٚ ،ٞأُٖٝتـ٘ ،أمناطـَ٘ٗٚ ،اضاتـ٘ٚٚ ،غـا ٌ٥تُٓٝتـ٘)ٚ ،ؾُٝـا ٜـأت ٞتٛضـٝح
شيو .
وفهوً حتمين التفاعن المفظي :
تٓا ٍٚاألزب ايرتب ٟٛعسز َٔ ايتعطٜؿـات ملؿٗـ ّٛذبًٝـٌ ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞيف املٛاقــ
ايتعًٚ ١ُٝٝس ٍٛشيو ؾكس أؾاض (ؾالْسضظ) بإٔ عًُ ١ٝذبً ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع ٞتعس ضباٚيـ١
َٛضــٛعٚ ١ٝزقٝكــٜ ١ــطاز َٓٗــا ٚصـــ ٚتٓعــَ ِٝــا ؼبــسخ َــٔ غــًٛى ميهــٔ َالسعتــ٘
ٚتػــذ ً٘ٝيف أثٓــا ٤ايــسضؽ أ ٚدــعَٓ ٤ــ٘ حبٝــح ٜعطــ ٞضتٜــٚ ١صــٛضٚ ٠اضــشتني عــٔ ٖــصا
ايػًٛى ٜٚعٗط شيو يف صـٛض ٠نـِ ايػـًٛى ايتسضٜػـْٛٚ ٞعـ٘ غـٛا ٤سـسخ َـٔ املعًـِ أٚ
ايتالَٝــص ،ؾٗــ ٛإشا أغــًٛب ٜػــتٗسف زضاغــ ١ايػــًٛى عــع ضصــس َــا ٜصــسض عــٔ املعًــِ
ٚا يتًُٝص َٔ نالّ; ٚشيو بػَ ١ٝػـاعس ٠املعًـِ عًـَ ٢طادعـ ١أغـًٛب٘ ايتسضٜػـٚ ٞضـبط٘
( ٖٛٚ ،) Flanders ،1970:3أٜطًـا أغـًٛب يف ايتطبٝـل ايعًُـ ٞملؿٗـ ّٛايتػصٜـ ١ايطادعـ١
نْٛــ٘ ٜػــتٗسف ايتكــسٜط ايهُــٚ ٞايٓــٛع ٞيػــًٛى املعًــِ ٚاملــتعًِ – نُــا ٜتذًــ ٢يف
املٛاقــــ ايتعًُٝٝـــٚ – ١تـــأثري شيـــو يف املـــطزٚز ايتعًُٝـــ( ٞاملصـــباس،)129 ،ّ2004 ،ٞ
ٚعطؾت٘ (ازبٗ )١ٜٛبأْ٘ عًُٜ ١ٝتِ ؾٗٝا ضصس أْٛاع ايػًٛى ايًؿعٚ ٞغري ايًؿعـ ٞيًتعـطف
عًْٛ ٢ع ١ٝاملٓـار ايصـؿ ٞايػـا٥س ايـصٜ ٟـٛؾط ٙاملعًـِ يتالَٝـص . ٙباعتبـاض إٔ شيـو ٜـؤثط يف
ب ١٦ٝايتعًِ اييت ميط بٗا املتعًِٜ ٖٛٚ ،ػتٗسف تـٛؾري أؾطـٌ ظـطٚف ميهـٔ إٔ ٜـتِ ؾٗٝـا
ايتعًِٚ ،بايتاي ٞؾإٔ أ ٟقصٛض ق ٞذبً ٌٝايتؿاعـٌ غـٝشس َـٔ االدباٖـات ايـيت ٜـتِ ؾٗٝـا
ايتسضٜب (ازبٗ . )8 ،ّ2009 ،١ٜٛنُا ٜعطف أٜطـاً بأْـ٘ ْعـاّ َالسعـ ١ايهـالّ زاخـٌ
ايصـــ ٖٚــٜ ٛؿــٌُ ذبسٜــس ؾ٦ــات ايهــالّٚ ،ذبسٜــس إدــطا٤ات املالسعــٚ ١قٛاعــسٖا،
ٚتٓعــ ِٝايبٝاْــات يف صــٝؼ طبتًؿــ ١باغــتدساّ املعازبــ ١اإلسصــا( ١ٝ٥قطــاَٚ ،ٞقطــاَ،ٞ
ٜٚ . ) 348 ،ّ2001عــطف يػــطض ايسضاغــ ١بأْــ٘ ايعًُٝــ ١ايــيت ميهــٔ بٛاغــطتٗا ذبًٝــٌ
ايتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞايــسا٥ط بــني ايطًبــ ١املعًُــني ٚتالَــصتِٗ يف ايصـــ باغــتدساّ املالسعــ١
املٓتعُ ١اييت ٜػع َٔ ٢خالهلا ايباسح إىل ذبً ٌٝغًٛنِٗ ٚضصس تهطاضاتـَ٘ٚ ،ـٔ ثـِ
َعازبت٘ إسصاٝ٥اً ٚإعطا ٤تؿػريات يصيو بػٝـ ١ايٛقـٛف عًـَ ٢ػـت ٣ٛأزاٗ٥ـِ يف املٛاقــ
ايصؿ. ١ٝ
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أهىية التفاعن المفظي يف حجرة الصف :
إٕ أُٖ ١ٝاملؤغػات ايتعًُٝٝـ ١تهُـٔ يف أْٗـا يٝػـت املهـإ ايـصٜ ٟهتػـب ؾٝـ٘
ايتالَٝــص املعــاضف ٚسػــب ٚإمنــا ٖــَ ٞؤغػــات صبتُــع َصــػطٜ ٠تؿاعــٌ ؾٗٝــا األعطــا٤
امله ْٕٛٛهلص ٙاملؤغػات ٜٚؤثط بعطِٗ يف بعطِٗ اآلخط ،ؾٗـِ َـٔ خـالٍ ٖـصا ايتؿاعـٌ
ٜػــتطٝع ٕٛايتعــبري عــٔ آضاٗ٥ــِ حبطٜــٚ ١االغــتؿازَ ٠ــٔ أؾهــاض اآلخــطٚ ٜٔايبٓــا ٤عًٗٝــا
ٚتطٜٛط ايطأ ٟايؿطز ٟيف سٛاضاتِٗ (اسبطب. )2013،135 ،ٞ
ٚملا نإ االتصاٍ ايًؿعٜ ٞطِ نٌ أْـٛاع األيؿـاظ املٓٛطـ ١يف عًُٝـ ١ايتعًـ ِٝايـيت
ٜػتكبًٗا املتعًِ حباغ ١ايػُع سٝح ٜعتُس عً ٢األيؿاظ ٚضَٛظٖا ايصٛت ١ٝاييت تؿـري إىل
أؾــٝاَ ٤تعــسزٖٚ .٠ــ ٛبــصيو ٜؿــهٌ أســس َعــاٖط ايٓؿــاط ايتسضٜػــ ،ٞنْٛــ٘ ٜػطــَ ٞــا
ٜكاضب ٚ َٔ %70قت ايٓؿاط ايصؿ ٞاإلمجاي( ٞعً . )100 ،ّ2009 ،ٞنإ يعاَاً عًـ٢
املعًِ إٔ ٜسضى إٔ ؾعايٝـ ١ايـتعًِ تـطتبط إىل سـس نـبري بعًُٝـ ١االتصـاٍ ايصـؿ ٞؾهًُـا
ظازت ؾطص االتصاٍ بني املعًِ ٚايتًُٝص يف املٛقــ ايتعًُٝـ ٞأصـبشت عًُٝـ ١ايـتعًِ شات
َعٓ( ٢عط ،)101 ،ّ2008 ،١ٝنُا إٔ أزا ٤املعًِ زاخٌ ايصـ ٜعـس َـٔ ايعٛاَـٌ املُٗـ١
املـؤثط ٠يف أزا ٤ايتالَٝــص ألْـ٘ ال ٜــؤز ٟإىل ذبكٝــل األٖـساف اشباصــ ١بايـسضؽ ؾكــط ،بــٌ
ٜؤز ٟأٜطًـا إىل انتػـاب ايتالَٝـص أمنـاط ثكاؾٝـٚ ١ادتُاعٝـ ١طبتًؿـَٛ( ١غـ،2015 ،٢
ٚ .) 52بايتــاي ٞؾإْــ٘ إشا َــا أضاز املعًــِ إٔ ٜٛظـــ ايتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞعبــ ٛذبكٝــل أٖــساف
ايسضؽ ؾإْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜتعطف عً ٢أصٓاف ايهالّ ايصٜ ٟسٚض يف غطؾ ١ايصـ ٚاالطـالع
عًــ ٢آثــاض ;ٙحبٝــح ػبعًــ٘ أنجــط قــسض ٠عًــ ٢تٛظٝؿــ٘ ٚأنجــط سطص ـاً عًــ ٢تٛدٗٝــ٘ عبــٛ
إسساخ ايتػريات املطغٛب ؾٗٝا يف غًٛى املـتعًُني ٚأؾهـاضِٖ ٚادباٖـاتِٗ (املصـباس،ٞ
. )130 ،ّ2004
ٚســ ٍٛأُٖٝــ ١ايتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞيف ايعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــ ١قــس أؾــاض (ايكــصايف) إىل أْٗــا
تهُٔ يف أْ٘:
ٜ )1ػـــِٗ يف إثـــاض ٠اٖتُـــاّ املـــتعًُني ٚزؾعٗـــِ يًـــتعًِٜٚ ،ػـــٛز َـــٔ خاليـــ٘ املُاضغـــات
ايسميكطاطٚ ،١ٝاالدباٖات اإلػباب ١ٝعب ٛاملعًِ .
ٜ )2ععظ ايتؿاعٌ ايًؿع ٞزٚض املعًِ نكا٥س تطب ٟٛيف ايؿصٌ.
 )3ادباٖات إػباب ١ٝعب ٛاملعًِ ٚعب ٛاملاز ٠ايسضاغ ،١ٝبٌ ٚعب ٛظَالِٗ٥
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 ٢ُٜٓ )4يسَٗ ِٜٗاضات االغتُاع ٚايتعبري ٚاملٓاقؿٚ ١شيو مبا ٜٛؾط ٙاملعًـِ يًُـتعًُني َـٔ
أَٔ ٚعسايٚ ١زميكطاط.١ٝ
ٜ )5طؾـع َــٔ َػــت ٣ٛذبصــ ٌٝاملــتعًُنيٜٚ ،كــ ٣ٛتعًُٗـِ َــٔ خــالٍ قٝــاّ املعًُــني بؿــطح
بعض ايٓكاط يًُتعًُني األقٌ قسض. َِٗٓ ٠
َٗ ٢ُٜٓ )6اضات ايتشسخ ٚاالغتُاع يس ٣املعًِ ٚاملتعًُني َعاًٜٚ ،كسّ خع ٠دٝـس ٠تػـِٗ
يف تٓع ِٝأؾهاض املعًِ ٚاملتعًُني ( .ايكصايف)61 ،ّ2010 ،
بُٓٝا أؾاض (احملٝػٔ) بإٔ يًتؿاعٌ ايًؿع ٞؾٛا٥س عسَٗٓ ،٠ا أْ٘ :
 )1ميــس املعًُــني بــأزا ٠يًُالسعــ ١تػــاعسِٖ عًــ ٢ؾٗــِ ايعــامل املعكــس (عــامل ايتــسضٜؼ)
ٚذبً ً٘ٝيف ايؿصٌ0
ٜ )2ؿٝس بايتٓبؤ مبدطدات ايتعًٚ ِٝيف ذبػني ايعًُ ١ٝايتعً0١ُٝٝ
ٜ )3ػاعس املعًُني عً ٢نٝؿ ١ٝضبط غًٛنِٗ ايتسضٜػ ٞايًؿع0ٞ
َ )4عطؾَ ١س ٣ظباح ايعًُ ١ٝايتعًَٚ ١ُٝٝس ٟإغٗاّ املعًِ يف تٛؾري د ٛإدتُاع0ٞ
ٜ )5ـــعٚز املعًُـــني قبـــٌ اشبسَـــٚ ١أثٓاٖ٤ـــا بادباٖـــات إػبابٝـــ ١عبـــ ٛصبـــاٍ غـــًٛنٝات
ايتسضٜؼ0
ٜ )6ػاعس املعًِ عً ٢تطق ١ٝأغًٛب٘ يف ايتسضٜؼ( 0احملٝػٔ ،بس ٕٚتاضٜذ)62 ،
يف سني أٚضح (سػب اهلل) إٔ أُٖ ١ٝايتؿاعٌ اي ًؿع ٞيف سذط ٠ايسضاغ ١تػِٗ يف
َا:ًٜٞ
َ )1ػاعس ٠املعًِ عً ٢تطـٜٛط ططٜكتـ٘ يف ايتـسضٜؼ ،عـٔ ططٜـل إَـساز ٙمبعًَٛـات سـٍٛ
نٌ َٔ غًٛن٘ ايتسضٜػ ٞزاخٌ ايؿصٌَٚ ،عاٜري ايػًٛى املطغٛب ؾ. ٘ٝ
 )2ظٜاز ٠س ١ٜٛٝايتالَٝص يف املٛقـ ايتعً ;ُٞٝإش ٜعُـٌ عًـ ٢ذبطٜـطِٖ َـٔ سايـ ١ايصـُت
ٚايػــًبٚ ١ٝاالْػــشاب ١ٝإىل سايــ ١املٓاقؿــٚ ١تبــازٍ ٚدٗــ ١ايٓعــط ســ ٍٛأَٛ ٟضــٛع أٚ
قط. ١ٝ
 )3تػٝري زٚض املعًِ َٔ ًَكٔ ٚايتًُٝص َتًل َٚػـتذٝب ال سـ ٍٛيـ٘ ٚال قـ ،٠ٛإىل نُْٗٛـا
قطيب ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
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 )4تطب ١ٝايتالَٝص عً ٢نٝؿ ١ٝايتداطـب ٚاسبـسٜح ٚاإلصـػاٚ ٤اإلقٓـاع ٚعـسّ املكاطعـ،١
ٚتكــسٜط َٛاقـــ اآلخــطٚ ٜٔخــعاتِٗ َٚؿــاعطِٖ املدتًؿــ ١يف ٚدٗــات ايٓعــط( .سػــب
اهلل. )40،ّ2002،
 أمناط التفاعن الصفي :
تتعــسز أمنــاط ايتؿاعــٌ ايصــؿ ٞايــيت مياضغــٗا املعًُــ ٕٛيف سذــط ٠ايسضاغــٚ ١ؾكــاً
يالدباٖات اآلت: ١ٝ
 )1منط ايتؿاعٌ ٚسٝس االدبا: ٙ
ٚخالي٘ ظبس إٔ عًُ ١ٝاالتصاٍ ته َٔ ٕٛططف ٚاسس  ٖٛٚاملعًِ ،بُٓٝا ميتـاظ زٚض
ايططف اآلخط يف عًُ ١ٝاالتصاٍ  ٖٛٚ-ايتًُٝص  -بأْ٘ غًيب ٜكتصط زٚض ٙعًـ ٢االْتبـاٙ
ٚاإلْصـات ملـا ٜـٛز املعًـِ إٔ ٜٓكًـ٘ إىل عكـٛهلِ ز ٕٚضغبـَ ١ـٔ املعًـِ يف إٔ ٜـرتى ايؿطصـ١
يًتالَٝص يف املؿاضنٚ ١ايتعبري عٔ َا ػب ٍٛيف خٛاططِٖٖٚ ،صا ايـُٓط ٖـ ٛأقـٌ أمنـاط
ايتؿاعــٌ َــٔ سٝــح ايؿعايٝــ – ١نُــا َــا أؾــاض األزب ايرتبــ - ٟٛسٝــح تهــ ٕٛسصــ١ًٝ
عًُ ١ٝايـتعًِ ؾٝـ٘ صبـطز سكـا٥ل َٚعـاضف ،أ ٟأْـ٘ تعًـِ يؿعـ ٞؾكـط ٜٓشصـط عًـ ٢تعًـِٝ
املؿاٖٚ ِٝاسبكا٥ل يس ٣ايتالَٝص (ايعؿ.)83 ،ّ2008 ،ٞ
 )2منط ايتؿاعٌ ثٓا ٞ٥االدبا: ٙ
 َٔٚخالي٘ ٜػُح املعًِ يًتالَٝـص بـاسبٛاض َعـ٘ ٚايتشـسخ إيٝـ٘ يًتأنـس َـٔ سـسٚخ
ايتعًِ ،إال أْ٘ ال ٜػُح يًتالَٝص بايتشسخ ٚتبازٍ اآلضاٚ ٤األؾهاض َع بعطـِٗ ايـبعض،
ؾٗ ٛبصيو ٜعس أنجط ؾاعً َٔ ١ٝايُٓط األ ٍٚايـصٜ ٟهـ ٕٛؾٝـ٘ َٛقــ ايتًُٝـص غـًيب يف
ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
 )3منط ايتؿاعٌ ثالث ٞاالدباٖات :
ٚيف ٖصا ايُٓط ظبس إٔ املعًِ ٜػـُح بايتؿاعـٌ ايصـؿ ٞبٓٝـ٘ ٚبـني تالَٝـصٚ ،ٙنـصا
بــني ايتالَٝــص بعطــِٗ ايــبعض سٝــح إٔ املعًــِ ؾٝــ٘ ٜتــٝح يًتالَٝــص ايؿطصــ ١يًتعــبري عــٔ
ٚدٗات ْعطِٖ بؿهٌ طبتصط ،ممـا ٜرتتـب عًٝـ٘ انتػـاب ايتالَٝـص يـبعض اشبـعات
َــٔ ظَالٗ٥ــِ أثٓــا ٤اسبــٛاضاتٚ ،بايتــاي ٞؾــإٕ املعًــِ يف ٖــص ٙاسبايــ ١مل املصــسض ايٛسٝــس
يًدعات يف املٛقـ ايتعً ،ُٞٝبٌ ظبس إٔ ايتالَٝـص أسٝاْـاً ٜهتػـبٖ ٕٛـص ٙاشبـعات َـٔ
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ظَالٗ٥ــِ أثٓــا ٤عًُٝــ ١اسبــٛاضاتٚ ،بٗــصا (ايعؿــٜ )85 ،2008 ،ٞعــس ٖــصا ايــُٓط أنجــط
تطٛضاً َٔ ايُٓطني ايػابكني .
 )4منط ايتؿاعٌ ايًؿع ٞاملؿتٛح :
ٚؾٝــ٘ ٜعطــ ٞاملعًــِ ؾطصــ ١أنــع يعًُٝــ ١االتصــاٍ بٓٝــ٘ َــع تالَٝــصٚ ٙنــصا بــني
ايتالَٝص بعطِٗ ايبعض َٔٚ ،خالٍ ٖصا ايـُٓط ظبـس أْـ٘ تـعزاز َػـاس ١اسبطٜـ ١يعًُٝـ١
ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف املٛقـ ايتعًٜٚ ،ُٞٝرتتب عً ٘ٝظٜاز ٠ايتهٝـ بـني أؾـطاز اجملُٛعـات
ٚطــطم عــسز َــٔ املؿــهالت يف املٓــاٖر ايتعًُٝٝــٚ ١إتبــاع األغــايٝب ايعًُٝــ ١يًتٛصــٌ إىل
سً ٍٛهلا .
ٜٚتطًب ٖصا ايُٓط إىل ْٛع خـاص َـٔ املعًُـني ممـٔ ميتًـو َٗـاضات إزاض ٠ايتؿاعـٌ
ايًؿعــ ٞيًدــطٚز باغــتٓتادات ســ ٍٛدٛاْــب اسبــٛاض يف املٛاقـــ ايصــؿٚ . ١ٝيف سايــ ١عــسّ
قــسض ٠املعًــِ عًــ ٢إزاض ٠اسبــٛاضات ؾأْٗــا تتبــسز دٗــٛزٜٚ ٙصــعب ايٛصــ ٍٛإىل اغــتٓتادات
س ٍٛايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
َٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿع: ٞ
تعس عًُ ١ٝايتؿاعٌ ايًؿع ٞبني املعًِ ٚايتالَٝص عًُٝـَٚ ١عكـس ،٠ؾٗـ ٞتتـأثط بعٛاَـٌ
املٛقـ ايتسضٜػـ ٞغـٛا ٤أنـإ َعًُـاً أ ٚتًُٝـصاً أ ٚؾصـالً زضاغـٝاً أَ ٚعُـالً ،يهـٔ ٚإٕ
نإ هلص ٙاملتػريات أثـط ال ٜنٓهـط عًـ ٢أمنـاط ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ،ٞأال إٔ ايعٛاَـٌ املتصـً١
بـــاملعًِ ٚايتالَٝـــص غايبــاً َـــا تهـــٖ ٕٛـــ ٞايـــيت تؿـــهٌ ٚذبـــسز َنٓـــار سذـــط ٠ايسضاغـــ١
االدتُاعٚ ٞاالْؿعايٚ ،ٞأمناط ايتؿاعـٌ ايؿـا٥ع ١ؾٗٝـا .ؾًهـٜ ٞـتُهٔ املعًـِ َـٔ إزاض٠
ايتؿاعٌ ايصؿ ٞباقتساض ؾأْـ٘ ٜتطًـب إٔ ميتًـو عـسز َـٔ املٗـاضاتٚ ،يف ٖـصا اشبصـٛص
ؾكس أؾاض (عط )١ٝإىل أْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ :
 )1ته ٕٛيػ ١املسضؽ ٚاضشٚ ١غً. ١ُٝ
 )2تهَ ٕٛال ١ُ٥ملػت ٣ٛايتالَٝص .
 )3تتصٌ مباز ٠ايتعًِ .
ٜ )4تٛاؾط ؾٗٝا ؾ٦ٝا َٔ ازبُاٍ .
 )5االبتعاز عٔ تهطاض َؿطزات َع ١ٓٝبؿهٌ منط. ٞ
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 )6تسعِ ؾٗٝا اإلؾاضات ٚاإلميا٤ات املعع( ٠عط. )101،102 ،2008 ،١ٝ
نُا أؾاضت ايعؿ ٞاْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ تتٛؾط ؾ ٘ٝايهؿاٜات ايتاي: ١ٝ
 )1ايكسض ٠عً ٢تٓع ِٝاملٛضٛع ايصٜ ٟسضغ٘ .
 )2املٗاض ٠يف تٛظٝـ َٗاضات االتصاٍ .
ٜ )3تُٝــع بؿدصــ ١ٝدصابــ ١تتــٛؾط ؾٗٝــا عــسز َــٔ ايصــؿات َٓٗــا :ايعــسٍ ،اسبــعّ،
اهلــس ،٤ٚغــع ١ايصــسض ،غــع ١االطــالع ،تؿــتح ايــصٖٔ ،اشبًــل ،احملاؾعــ ١عًــ٢
املٛاعٝس (ايعؿ. )89- 88 ،2008 ،ٞ
َٗ َٔٚاضات االتصاٍ اييت ٜٓبػـ ٞإٔ ميتًهٗـا املعًـِ ٜٛٚظؿٗـا يف املٛقــ ايتعًُٝـٞ
يهــٜ ٞــتُهٔ َــٔ مماضغــ ١ايعًُٝــ ١ايتسضٜػــ ١ٝبــتُهٔ ٚإٜصــاي٘ يًطغــاي ١ايــيت ٜػــع٢
يتشكٝكٗا يس ٣ايتالَٝص َا ٜأت:ٞ
َٗ )1اض ٠اإلصػا ٤يًتالَٝص ٖٞٚ :يف غا ١ٜاألُٖٜٓ ١ٝبػ ٞيًُعًِ إٔ ٜتسضب عًٗٝاٚ ،تتُجٌ
يف اغتدساّ يػ ١ازبػِ إلظٗاض االٖتُاّ ٚتؿذٝع ايتًُٝص عً ٢االغتُطاضٚ ،االتصـاٍ
بـــايٓعط عٓـــس طباطبـــ ١ايتًُٝـــصَٛ ،ادٗـــ ١ايطايـــب أثٓـــا ٤سسٜجـــ٘ إلظٗـــاض اٖتُاَـــو
باالغتُاع إي. ٘ٝ
 )2تكبــٌ َؿــاعط ٚأؾهــاض ايتالَٝــصٚ :تتُج ـٌ يف قــسض ٠املعًــِ عًــ ٢االغــتذاب ١يًتالَٝــص
بتعاطـ .
َٗ )3ــاض ٠طــطح األغــٚ :١ً٦تعــا ايكــسض ٠عًــ ٢تٛدٝــ٘ عــسز نــبري َــٔ األغــ ١ً٦ايٛاضــش١
احملــسز ٠املتعًكــ ١بأٖــساف ايــسضؽ يف ظَــٔ َٓاغــب ٜٓٚ .بػــ ٞعًــ ٢املعًــِ َطاعــا ٠إٔ
ٜهــ ٕٛايػــؤاٍ ٚاضــشاً دً ٝـاً غــري َــٛس ٞباإلدابــ ١يًتالَٝــص ،خاي ٝـاً َــٔ ايعبــاضات
ايتؿػري ١َُٗ ٖٞٚ .١ٜدساً نْٗٛا ٚغ ١ًٝيتُٓ ١ٝادباٖـات َٝٚـ ٍٛايتالَٝـص باإلضـاؾ١
ٚغ ١ًٝيتك ِٜٛاملعًِ يسضغ٘ (أب ٛغطٜع.)204 ،2008 ،
 )4ايتؿــذٝع ٚايتععٜــعٜٚ :تطــُٔ شيــو عبــاضات ايجٓــاٚ ٤ايتؿــذٝع ايــيت ٜػــتدسَٗا املعًــِ
ٚاييت تجري محاؽ ايتًُٝص ٚإثاض ٠زاؾعٝت٘ ٚتؿذع٘ عً ٢االغتُطاض يف املؿاضنٖ ،١ـصا
باإلضاؾ ١ألْٗا عاٌَ َِٗ يف تجبٝت تعًِ ايتالَٝص (عط.)105 ،2008 ،١ٝ
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الذراسبت السببقة :
ضدع ايباسح إىل عسز َٔ ايسضاغات ايػـابك ١يف اجملـاٍٖٚ ،ـَ ٞطتبـَ ١ـٔ األسـسخ
إىل األقسّ نُا :ًٜٞ
دراسة العياصرة : ً3102
ٖــسؾت ايسضاغــ ١إىل تعــطف َــس ٣اغــتدساّ َعًُــ ٞايسضاغــ ١اإلغــالَ ١ٝيف غــًطٓ١
عُإ َٗاضات االتصاٍ ايًؿعٚ ١ٝغري ايًؿع ١ٝيف ض ٤ٛبعض املـتػريات ٚ .يتشكٝـل شيـو مت
إعــساز بطاقــَ ١السعــ ١تهْٛــت َــٔ ( )36ؾكــط ٠ضــُٔ ضبــٛض ٜٔميــجالٕ ٖــص ٙاملٗــاضات .
ٚبعس ايتأنس َٔ صسق٘ ٚثباتٗا طبكت عًَ )36( ٢عًُاً َٚعًُ َٔٚ ،١أبـطظ ايٓتـا٥ر ايـيت
أغؿطت عٓٗا ايسضاغ ١سص ٍٛضبٛض َٗـاضات ايتٛاصـٌ غـري ايًؿعـ ١عًـ ٢زضدـ ١اغـتدساّ
َتٛغــط ١بًػــت (ٚ ،)% 64نــصا سصــ ٍٛضبــٛض َٗــاضات ايتٛاصــٌ ايًؿعٝــ ١عًــ ٢زضدــ١
اغتدساّ َٓدؿط. )%48( ١
دراسة الرهيط : ً3112
ٖـــسؾت ايسضاغـــ ١إىل ذبًٝـــٌ ايتؿاعـــٌ ايًؿعـــ ٞزاخـــٌ سذـــط ٠ايسضاغـــ ١يًُعًُـــني
املتُٝعٚ ٜٔؾل ْعاّ ؾالْسضظٚ ،نصا َعطؾ ١ايؿـطم بـني ْػـب ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞيًُعًُـني
ٚايٓػــب ايكٝاغــ ١ٝايــيت ٚضــعٗا ؾالْــسضظ ٚ .تهــ ٕٛصبتُــع ايسضاغــَ ١ــٔ مجٝــع َسضغــٞ
ايتعًــ ِٝايعــاّ املطؾــشني يًتُٝــع َــٔ ٚدٗــْ ١عــط إزاضات املــساضؽ ٚاملؿــطؾني ايرتبــٜٛني يف
ضباؾعــ ١عٓٝــعٚ ٠ايبــسا٥ع باملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزٚ ،١ٜايبــايؼ عــسزِٖ (َ ) 69عًُــا .
ٚتٛصــًت ايسضاغــ ١إىل ٚدــٛز ؾــطم ش ٚزاليــ ١إسصــا ١ٝ٥بــني َتٛغــط املــتعًُني املتُٝــعٜٔ
َٚتٛغط ؾالْسضظ يف مجٝـع ؾ٦ـات ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞعـسا ٤ايؿ٦ـ ١ايػازغـٖٚ ١ـ ( ٞإصـساض
األٚاَـــط ٚايتٛدٗٝـــات )ٚ ،نـــصا ايؿ٦ـــتني ايجآَـــٚ ١ايتاغـــعٖٚ ١ـــ ( ٞاغـــتذاب ١ايطـــالب
َٚبــازضتِٗ ) .نُــا أثبتــت ايسضاغــ ١أْــ٘ ال ٜٛدــس ؾــطم ش ٚزاليــ ١إسصــا ١ٝ٥بــني َتٛغــط
املعًُني املتُٝعَٚ ٜٔتٛغط ايٓػب اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ .
دراسة اهلادي : ً 3112
ٖسؾت ايسضاغ ١اسباي ١ٝإىل تعـطف َـس ٣اخـتالف أمنـاط االتصـاٍ ايصـؿ ٞايًؿعـٞ
بني املعًُني يف غٓٛات اإلصـالح مبطسًـ ١ايتعًـ ِٝاالبتـسا ٞ٥بـاختالف َػـتٜٛاتِٗ ايعًُٝـ١
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ٚخــعتِٗ املٗٓٝــٚ ١األْؿــط ١ايتعًُٝٝــٚ ١عــسز ايتالَٝــص يف األؾــٛاز ايرتبٜٛــٚ . ١قــس اقتبػــت
أزا ٠قٝــاؽ ايتؿاعــٌ ايًؿعــَ ٞــٔ ْعـــاّ ؾالْــسضظ ٚأزا ٠ضبُــس ظٜــاز محــسإٚ ،ايـــيت مت
تطبٝكٗا عً ٢عَ ١ٓٝـٔ املعًُـني بًـؼ عـسز إؾطازٖـا ( َ )607عًُـا ٜعاٚيـَٓٗ ٕٛـ ١ايتـسضٜؼ
بٛالٚ ١ٜضقً ١يف ازبعا٥ط .
ٚأغؿطت ايسضاغ ١عٔ ٚدٛز تٓٛع يف أمناط االتصاٍ يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١سٝح بًػـت
ْػب ١االتصاٍ املباؾط  َٔ %51981نالّ املعًِ  ،بُٓٝا بًػت ْػب ١االتصاٍ غـري املباؾـط
ٚ % 48918بًــؼ صبُــٛع اتصــاٍ املعًــِ املباؾــط ٚغــري املباؾــط َ % 66916ــٔ إمجــاي ٞنــالّ
املعًِ .
دراسة احلىداٌي : ً3116
ٖــسؾت ايسضاغــ ١إىل ذبًٝــٌ أمنــاط ايتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞملعًُــ ٞايسضاغــات االدتُاعٝــ١
(دػطاؾٝــا – تــاضٜذ) يف َــساضؽ ايتعًــ ِٝاألغاغــ ٞيف غــًطٓ ١عُــإ ٚ .قــس اغــتدسَت
ايسضاغْ ١عاّ ؾالْسضظ يف عًُ ١ٝايتشً ٌٝبعـس إٔ مت ايتأنـس َـٔ صـسم األزا ٠عـٔ ططٜـل
تطبٝكٗا يف َٛقؿني صـؿٝني طبـتًؿنيٚ .تهْٛـت عٓٝـ ١ايسضاغـَ ١ـٔ عؿـطَ ٜٔعًًُـا ()10
َِٓٗ ربصص دػطاؾٝا  )10(ٚآخط ٜٔربصص تاضٜذ ٚ .تٛصًت ايسضاغـ ١إىل عـسّ ٚدـٛز
ؾــطٚم يف ْػــب ١نــالّ املعًــِٚ ،ايٓػــب ١ايكٝاغــ ١ٝايــيت ٚضــعٗا ؾالْــسضظٖٚ ،ــصا ٜعــا إٔ
املعًــِ َــاظاٍ ٖــ ٛاملػــٝطط عًــ ٢املٛقـــ ايتعًُٝــٚ ،ٞنــصا عــسّ ٚدــٛز ؾــطٚم يف أمنــاط
ايتؿاعٌ ايًؿع ٞتعع ٣إىل َتػري ايتدصص (دػطاؾٝا – تاضٜذ) .
دراسة الفراء : ً3114
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ذبسٜس أمنـاط ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞبـني َعًُـ ٞنًٝـات ايرتبٝـ ١يف
ازباَعات ايؿًػطٚ ١ٝٓٝطالبِٗ يف ايصؿٛف ايسضاغـٚ ١ٝايـصٜ ٜٔعًُـ ٕٛيف َطسًـ ١ايتعًـِٝ
األغاغ ٞايسْٝا ٚ .قس صُِ ايباسـح أزا ٠حبجـ٘ باالغـتؿازَ ٠ـٔ أزا ٠نـال َـٔ ؾالْـسضظ،
ٚاَٝسٚ ،ٕٚضٚبطتٚ ،ضبُس ظٜاز محسإ ٚ .بًؼ سذـِ عٓٝـ ١ايسضاغـَ )40( ١عًُـا َٚعًُـ١
َــٔ َــساضؽ ضبــاؾعيت خــإ ٜــْٛؼ ٚضؾــحٚ .تٛصــًت ايسضاغــ ١إىل اضتؿــاع ْػــب ن ـالّ
املعًُني زاخٌ اسبصص ايسضاغٜٚ ،١ٝتُجـٌ شيـو يف ظٜـازْ ٠ػـب ١ايجٓـاٚ ٤ايتععٜـعٚ ،نـصا
اضتؿاع ْػب ١إعطا ٤تٛدٗٝات ٚاْتكاز تصطؾات ايطًب ١بػ ١ٝضبط ايٓعاّ يف ايصؿٛف .
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دراسة محيد ومحدي : ً0223
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢ؾاعًْ ١ٝعاّ ؾالْسضظ يًتؿاعٌ ايًؿعـ ٞيف ذبصـٌٝ
طايبــات املــسضؽ اإلعسازٜــٚ ١ايجاْٜٛــٚ ،١تهْٛــت عٓٝــ ١ايسضاغــَ ١ــٔ طايبــات املــساضؽ
اإلعسازٜــٚ ١طايبــات ايكػــِ األزبــَ ٞــٔ ايــساضؽ ايجاْٜٛــ ،١سٝــح مت تكػــ ِٝايعٓٝــ ١إىل
صبُـٛعتني إسـساٖا ضــابط ١زضغـت بايططٜكــ ١االعتٝازٜـٚ ١األخـط ٣دبطٜبٝــ ١زضغـت ٚؾــل
ْعاّ ؾالْسضظٚ ،تٛصًت ايسضاغ ١إىل أْ٘ تٛدـس ؾـطٚم شات زاليـ ١إسصـا ١ٝ٥عٓـس َػـت٣ٛ
زالي %5 ١بني َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝاييت زضغت ايتاضٜذ ٚؾل ْعاّ ؾالْـسضظ
َٚتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايطابط ١اييت زضغت ايتاضٜذ بايططٜك ١االعتٝاز. ١ٜ
التعميل عمى الدراسات السابكة :
اتؿكت َععِ ايسضاغات ايػابك ١يف ذبً ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف عسز َٔ األَـٛض َٓٗـا
َا : ًٜٞ
 )1األٖـساف  :سٝــح غــعت مجٝــع ايسضاغـات ايػــابك ١إىل اغتهؿــاف أمنــاط ايتؿاعــٌ
ايًؿعــ ٞيف ايصــؿٛف ايسضاغــ ١ٝعــسا ٤زضاغــ ١محٝــس ٚمحــس ;ّ1992 ٟإش عًُــت عًــ٢
تــسضٜؼ عــسز َــٔ املٛضــٛعات باغــتدساّ منــٛشز ؾالْــسضظ ٚقٝــاؽ أثطٖــا يف ذبصــٌٝ
ايطايبات .
 )2اعتُست نٌ ايسضاغات ايػابك ١عًْ ٢عاّ ؾالْسضظ نأزا ٠يتشًٝـٌ ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ
عسا ٤زضاغ ١ايؿطا ،ّ2004 ٤سٝح قاّ بإعساز أزا ٠ايسضاغ ١باالغتؿازَ ٠ـٔ نـال َـٔ
أزا ٠ؾالْــسضظٚ ،اَٝــسٚ ،ٕٚضٚبــطتٚ ،ضبُــس ظٜــاز محــسإٚ ،نــصا زضاغــ ١اهلــازٟ
 ّ2009اييت اغتؿازت َٔ أزا ٠ؾالْسضظ ٚمحس ظٜاز محسإ .
 )3غٝطط ايتأثري املباؾط عً ٢ايتأثري غري املباؾط يف َععِ ايسضاغاتٚ ،غـذٌ اغبؿـاض
يف قبــَ ٍٛؿــاعط ايطًبــٚ ،١أؾــاضت إٔ َععــِ غــًٛى ايطًبــٜ ١تُجــٌ يف اإلدابــ ١عًــ٢
أغــ ١ً٦املعًــِٚ ،تٛصــًت إىل اضتؿــاع ْػــب ١إصــساض األٚاَــط ٚايتٛدٗٝــات ْٚػــب ١ايٓكــس
املٛدٗ َٔ ١قبٌ املعًُني يطبط ايطًبـ ١يف ايصـؿٛف ايسضاغـ ١ٝعـسا ٤زضاغـ ١ايـطٖٝط
. ّ2009
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ٚقس اغتؿازت ايسضاغ ١اسباي َٔ ١ٝايسضاغات ايػابك ١مما : ًٜٞ
املـــٓٗر ايـــيت اتبعتـــ٘ ٖـــص ٙايسضاغـــاتٚ ،األزا ٠ايـــيت اغـــتدسَتٗا يف عًُٝـــ ١ذبًٝـــٌ
ايتؿاعٌ ايًؿع ٞايصؿ ٞبني املعًِ ٚتالَصت٘ٚ ،نصا ازبٛاْب اإلسصا. ١ٝ٥
منهج الذراسة وإجراءاتهب :
- 0وننٍها الدراسننة :اغــتدسّ ايباســح املــٓٗر ايٛصــؿ ٞايتشًًٝــ ٞملــا يــ٘ َــٔ خصــا٥ص
متهٓ٘ َٔ ذبً ٌٝاالتصـاٍ ايصـؿ ٞبـني املعًـِ ٚطًبتـ٘ ٚؾـل منـٛشز ؾالْـسضظ يًتؿاعـٌ
ايًؿع. ٞ
- 3جمتىننا الدراسننة :متجــٌ صبتُــع ايسضاغــ ١بطًبــ ١املػــت ٣ٛايجــاَْ ٞــٔ َعٗــس إعــساز
ٚتسضٜب املعًُني أثٓا ٤اشبسَ ١مبس ١ٜٓغٝؤٕ ضباؾع ١سطـطَٛت ربصـص ايسضاغـات
أثٓا ٤عًُ ١ٝتطبٝكِٗ يًرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف َساضؽ ايتعً ِٝاألغاغ ٞمبس ١ٜٓغٝؤٕ ٚايبايؼ
عسزِٖ ( )35طايب ٚطايب ،١سٝح بًؼ عسز ايطًب ١ايصنٛض َِٓٗ ( )24طايب ،بُٓٝـا
بًؼ عسز ايطايبات ( )11طايب.١
 - 2عيٍة الدراسة  :مت اختٝاض ع ١ٓٝعؿـٛا ١ٝ٥بػـٝطَ ١ـٔ صبتُـع ايسضاغـ ١بٛاقـع ()%25
َٔ عسز ايطًب ( ١ايصنٛض ٚاإلْـاخ ) ،سٝـح بًـؼ عـسز ايـصنٛض ؾٗٝـا ( ،)6بُٓٝـا بًـؼ
عسز اإلْاخ (. )3
- 4أداة الدراسننة  :متجًــت أزا ٠ايسضاغــ ١يف األزا ٠ايــيت ٚضــعٗا (ْٝــس ؾالْــسضظ) يتشًٝــٌ
ايتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞيف ايصــؿٛف ايسضاغــٚ ١ٝايــيت قػــُت صبــاالت ايػــًٛى يف املٛاقـــ
ايسضاغــ ١ٝإىل غــًٛى يًُعًــِ ٜٓٚكػــِ إىل نــالّ املعًــِ غــري املباؾــط ٚنــالّ املعًــِ
املباؾــطٚ ،غــًٛى املــتعًِ ٚنــصا غــًٛى َؿــرتى بــني املعًــِ ٚاملــتعًِٜٚ ،تطــُٔ نــٌ
صباٍ َٔ ٖص ٙاجملاالت عسز َٔ ايػًٛنٝات املتطُٓ ١ؾٗٝا  ٖٞٚ .نُا : ًٜٞ
جدوه رقي ( )0يوضح السمونيات املتضىٍة يف منوذج فالٌدرز .
تصٍيف السموك

وصدر السموك
نالّ املعًِ غري املباؾط :

 .1تكبٌ َؿاعط ايطايبٜ :تكبٌ املعًِ ؾعٛض ايطايب أٜٛ ٚضح ادباٖاً أٚ
اٖتُاَاً عع عٓ٘ ايطايب بططٜك ١ربً َٔ ٛايتٗسٜسٚ .قس ته ٕٛاملؿاعط
إػباب ١ٝأ ٚغًب.١ٝ
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 .2املسٜح ٚايتؿذٝعٜ :ؿذع املعًِ غًٛى ايطايب أ ٚعًُ٘ إػبابٝاً ٜٚعٜس َٔ
استُاٍ َبازضات ايطالب – َع إظاي ١ايتٛتط عٔ ايطالب.
غًٛى املعًِ

 .3تكبٌ أؾهاض ايطًبٜ :١ػتُع إىل أؾهاض ايطًبٜٚ ١طٝـ إيٗٝا أٜ ٚعسهلا إٕ
اقتط ٢األَط شيو.
 .4ططح األغٜ :١ً٦ططح املعًِ أغ ١ً٦س ٍٛضبت ٣ٛايسضؽ أ ٚططٜكت٘ بكصس
إٔ ػبٝب ايطايب عٓ٘
نالّ املعًِ املباؾط :
 .5ايؿطحٜ :كسّ املعًِ ٖٓا ضبتٜٛات ايسضؽ ايص ٟٜٛٓ ٟتكسمي٘ يًطالب.
 .6تٛدٗٝات ٚتعًُٝاتٜٛ :د٘ املعًِ أٜ ٚعط ٞتعًُٝات عً ٢عبٜ ٛتٛقع َع٘
َٔ ايطايب االَتجاٍ هلاَ ،جال :اؾتح ايهتاب صؿشٚ ،)30( ١أنٌُ
ايتُط ٜٔاأل.ٍٚ
 .7ايٓكس ٚاغتدساّ ايػًط :١أَا إشا مل ًٜتعّ ايطالب ؾإٕ املعًِ ٜعُس إىل
ؾطض غًطت٘ بططا٥ل َتعسز.٠
 .8اغتذاب ١ايطايبٚ :ته ٕٛاالغتذابٖٓ ١ا شات عالق ١مبا ٜكٛي٘ املعًِ
نإٔ ػبٝب عٔ غؤاٍ ٚدٗ٘ أٜ ٚػتؿػط عٔ َٛضٛع ي٘ عالق ١مبا ٜتشسخ

غًٛى املتعًِ

عٓ٘.
َ .9بازض ٠ايطايبٜ :ططح ايطايب ٖٓا أؾهاض ٙأٜ ٚػتؿػط عٔ ؾ ٤ٞقس
ٜه ٕٛي٘ عالق ١بايسضؽ أ ٚبعٝساً عٔ ضبٛض ايسضؽ.

غًٛى َؿرتى

 .10ايصُت أ ٚايتؿٜٛـٜ :سٍ عً ٢اْكطاع ايتٛاصٌ بني املعًِ ٚايطالب
نإٔ ٜتشسخ ايطالب َعاً أٜ ٚجري ٕٚؾً ٦ٝا َٔ ايؿٛض.٢

صنندم ااداة  :يتشسٜــس َــس ٣صــسم أزا ٠ايسضاغــ ١قــاّ ايباســح بعطضــٗا عًــ ٢عــسز َــٔ
احملهُني َٔ ش ٟٚاالختصاص يف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓؿؼ يتشسٜس َـسَٓ ٣اغـبتٗا يًتطبٝـل
عً ٢ايب ١٦ٝايٚ ،١ُٝٓٝإضاؾَ ١ا ٜطَٓ ْ٘ٚاغبا سٛهلاٚ ،نإ ْتٝذ ١ايتشه ِٝاْـ٘ مل ٜبـس
ايػاز ٠احملهني أ ١ٜتعسٜالت عً ٢األزا. ٠
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ثبات التخمينٜٚ :كصس ب٘ اسبص ٍٛعًْ ٢ؿؼ ايٓتا٥ر يٓؿؼ ايتشً ٌٝستٚ ٢ي ٛاختًـ
احملًٌ أ ٚتؿاٚت ايعَٔ ايصٜ ٟتِ ؾ ٘ٝايتشً( ٌٝاسبصٝا. )50 ،2000 ،
ٚسبػاب ثبات ايتشً ٌٝقاّ ايباسح بتػذ ٌٝإسس ٣اسبصص ايسضاغـ ١ٝايـيت أزاٖـا
أســس ايطًبــ ١املعًُــنيَٚ ،ــٔ ثــِ مت إدــطا ٤هلــا ذبًــًٝني يًتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞباغــتدساّ ْعــاّ
ؾالْــسضظ ؾصــًتِٗ ؾــرت ٠ظَٓٝــَ ١كــساضٖا ٜ 20ــٖٚ - ّٛــ ٞؾــرت ٠نؿًٝــ ١يٓػــٝإ ْتــا٥ر
ايتشًٝـــٌ األَٚ - ٍٚـــٔ ثـــِ قـــاّ ايباســـح مبكاضْـــْ ١تـــا٥ر ايتشًـــًٝني باغـــتدساّ َعازيـــ١
ٖٛيػيت ( )Holstiإلػباز ْػب ١االتؿام بني ٖص ٜٔايتشًًٝني .
ٚقس مت ايتعبري عٔ املعازي ١بايصٛض ٠ايتاي:١ٝ
عسز َطات االتؿام بني ايباسح ْٚؿػ٘ × 2

َعاٌَ ايجبات =

عسز ايتهطاضات يف ايتشً ٌٝاأل + ٍٚعسز ايتهطاضات يف ايتشً ٌٝايجاْٞ
جدوه رقي ( )3يوضح وعاون ثبات التخمين
عدد تهرارات

عدد تهرارات

وصدر

السموك يف

السموك يف

التخمين ااوه

التخمين الجاٌي

تكبٌ َؿاعط ايطايب

2

1

1

املسٜح ٚايتؿذٝع

8

7

7

0993

تكبٌ أؾهاض ايطًب١

1

3

1

0950

ططح األغ١ً٦

18

21

16

0982

ايؿطح

94

86

86

0996

تٛدٗٝات ٚتعًُٝات

6

8

6

0986

ايٓكس ٚاغتدساّ ايػًط١

4

5

4

0989

غًٛى

اغتذاب ١ايطايب

15

18

15

0991

املتعًِ

َبازض ٠ايطايب

3

1

1

0950

غًٛى

ايصُت أ ٚايتؿٜٛـ

11

10

10

0995

162

160

147

0991

السمو

تصٍيف السموك

ك

غًٛى
املعًِ

َؿطى
اإلمجايٞ
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تطبيل أداة فالٌدرز عمى عيٍة الدراسة :
يتػذَ ٌٝا ٜسٚض زاخٌ ايصـ َٔ تؿاعٌ يؿع ٞيف سص ١زضاغ ١ٝناًَ ١ؾكس قاّ
ايباسح مبا : ًٜٞ
أ  -تطَٝع أمناط غًٛى ايتؿاعٌ ايًؿع ٞايـيت ٚضـعٗا ؾالْـسضظ ،أ ٟذبًٜٛـٗا إىل أضقـاّ
تعع عٓٗا ؾُجال تكبٌ املعًـِ يؿـعٛض ايطًبـٜ ١طَـع يـ٘ بـايطقِ ( ،)1املـسٜح ٚايتؿـذٝع
( ،)2طــطح األغــٖٚ )4( ١ً٦هــصا يف بكٝــ ١األمنــاط ٚشيــو يتكًٝــٌ ازبٗــس يف عًُٝــ١
ضصس ايتؿاعٌ ايًؿع ٞؾبسال َٔ نتاب ١ايػًٛى ٜـتِ االغتعاضـ ١عٓـ٘ بـايطقِ ايـساٍ
عً. ٘ٝ
ب  -عُــٌ طبطــط بٝــاْ ٞتصــٓٝؿ ،ٞأ ٟدــسَ ٍٚكػــِ إىل عؿــط خالٜــا أؾكٝــٚ ١أخــط٣
ضاغ ،١ٝنٌ خًَٗٓ ١ٝا متجٌ غًٛى يًُعًِ أ ٚيًُتعًِ َـٔ أصـٓاف ايػـًٛى ايعؿـط٠
اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ٚشيو يًُػاعس ٠يف عًُ ١ٝذبً ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع. ٞ
ز -قسض ايباسح عسز ايجٛاْ ٞيتػذ ٌٝايػًٛى ق ٞعًُ ١ٝذبً ٌٝايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞب()5
ثٛاْ ،ٞأ ٟاْ٘ ميهٔ تػذ ٌٝاثا عؿط غًٛناً يف ايسقٝك ١ايٛاسس. ٠
ز  -اختٝــاض َٛقــع َٓاغــب يف اســس ظٚاٜــا ايصـــ اشبًؿٝــ ١يًــتُهٔ َــٔ تــس ٜٔٚايػــًٛى
ايصازض َٔ ٠ناؾ ١أططاف املٛقـ ايتسضٜػٚ ٞتصٓٝؿٗا .
املعاجلة اإلحصائية :
يتشكٝل أٖساف ايسضاغ ١ؾكس اغتدسّ ايباسح َا ٜأت: ٞ
 )1يتشسٜس زضدات اغتدساّ يًطًب ١املعًُني ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف ايصؿٛف
ايسضاغ ،١ٝؾكس مت اغتدساّ املتٛغطات اسبػابٚ ١ٝاالعبطاؾات املعٝاض. ١ٜ
 )2ألدطاَ ٤كاضْ ١بني َتٛغط ْػـب ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞيًطًبـ ١املعًُـني بايٓػـب ايكٝاغـ١ٝ
اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ؾكس اغتدسّ ايباسح اختباض ( )T. testيعٚ ١ٓٝاسس. ٠
 )3يتشسٜس زضد ١اغتدساّ ايطًبـ ١املعًُـني ملٗـاضات ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞؾكـس تبٓـ ٢ايباسـح
ايتصٓٝـ اآلت: ٞ
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جدوه ( )2يوضح تصٍيف درجة استخداً وهارات التفاعن المفظي
ٌسب وتوسط املعمىني اليت ترتاوح بني

درجة االستخداً

أقٌ َٔ %60

ضعٝؿ١

َٔ %79 - %61

َتٛغط١

َٔ %100 - %80

نبري٠

ٌتائا الدراسة وتفسريها وتوصياتها :
 )1يتشكٝل اهلسف األ َٔ ٍٚأٖساف ايسضاغ ١اشباص بتعطف زضد ١اغـتدساّ طًبـ ١قػـِ
ايسضاغــات االدتُاعٝــ ١مبعٗــس إعــساز ٚتــسضٜب املعًُــني أثٓــا ٤اشبسَــ ١يف سطــطَٛت
ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿع ٞؾكس مت سػـاب املتٛغـطات اسبػـابٚ ١ٝاالعبطاؾـات املعٝاضٜـ١
ٚايٓػــب املٜٛ٦ــ ١يؿ٦ــات ايػــًٛى املتشصــٌ عًٗٝــا َــٔ ذبًٝــٌ ايتؿاعــٌ ايًؿعــ ٞيًطًبــ١
املعًُــني َٚكاضْتٗــا بايٓػــب ايكٝاغــ ١ٝايــيت ٚضــعٗا ؾالْــسضظ عٓــس ٖــصا ايػــًٛى يف
ْعاَ٘ ٚ .دا٤ت ايٓتا٥ر نُا : ًٜٞ
جدوه ( )4يبني ٌتائا درجة استخداً الطمبة املعمىني ملهارات التفاعن المفظي

6
7
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املعمىني

5

وتوسط أداء الطمبة

4

املعًِ

3

االحنراف املعياري

2

بٍسبة فالٌدرز %

نالّ غري َباؾط

1

ٌسبة السموك وكارٌة

الهالً

نالّ َباؾط

الرقي

وصدر

ٌوع السموك

درجة
االستخداً

تكبٌ َؿاعط ايتًُٝص

19111

19364

55

ضعٝؿ١

املسٜح ٚايتؿذٝع

2922

19563

44

ضعٝـ

تكبٌ أؾهاض ايتالَٝص

1977

19394

22

ضعٝؿ١

ططح األغ١ً٦

15977

59585

112

نبري٠

ايؿطح

90

17

264

نبري٠

تٛدٗٝات ٚتعًُٝات

19222

19301

30

ضعٝؿ١

1933

19224

133

نبري٠

ايٓكس ٚاغتدساّ
ايػًط١
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َؿرتى

8
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اغتذاب ١ايتًُٝص

15966

59612

391

نبري٠

َبازض ٠ايتًُٝص

19111

19054

6

ضعٝؿ١

ايصُت ٚايتؿٜٛـ

169222

69016

135

نبري٠

َٔ ( )4تبني إٔ َتٛغطات أزا ٤ايطًب ١املعًُني يف أمناط ايػًٛى اييت دـا٤ت ذبـت
نــالّ املعًــِ املباؾــط ناْــت نًــٗا ضــعٝؿٚ ،١قــس ٜعــٛز شيــو ضمبــا إىل تؿطــ ٌٝايطًبــ١
املعًُني إىل اغتدساّ أمناط االتصاٍ ايًؿعَ ١ٝع تالَصتِٗ أنجط َٔ غري ايًؿعَٗٓ ١ٝا.
نُــا تؿــري ايٓتــا٥ر إىل اضتؿــاع َتٛغــطات أزا ٤ايطًبــ ١املعًُــني يف أمنــاط ايػــًٛى
املتطــُٓ ١يف نــالّ املعًــِ املباؾــط عــسا ؾ٦ــ ١ايػــًٛى اشباصــ ١بتكــس ِٜاملعًــِ يًتٛدٗٝــات
ٚايتعًُٝـات سٝـح ناْـت زضدـ ١اغـتدساَٗا َـٔ قبـٌ ايطًبـ ١املعًُـني ضـعٝؿٚ ،١ميهــٔ
تؿػري شيو إٔ ايطًب ١املعًُني قس اغتشٛشٚا عً ٢دع ٤نبري َـٔ ايهـالّ أثٓـا ٤اسبصـ١
ؾام ايٓػب ١ايكٝاغ ١ٝاييت سسزٖا هلِ ؾالْسضظ هلص ٙايؿ٦ـَ ١ـٔ ايػـًٛى ٚ .ضمبـا ٜعـع ٚشيـو
إىل قٓاعٖ ١ؤال ٤ايطًب ١املعًُني بتأثري ٖص ٙاملٗاضٚٚ ٠قعٗا يف ْؿـٛؽ ايتالَٝـص ،نُـا اْـ٘
قس ٜعٛز شيو إىل طبٝع ١تٓع ِٝاملٓٗر املسضغـ ٞيف َطسًـ ١ايتعًـ ِٝاألغاغـ ٞايـص ٟتتطًـب
عًُ ١ٝتسضٜػ٘ إىل إتباع اغرتاتٝذٝات تعتُس عً ٢املعًِ بسضد ١نبري. ٠
ٚخبصٛص املتعًِ ؾأْ٘ تؿـري ايٓتـا٥ر إىل اضتؿـاع َتٛغـط اغـتذابت٘ يًـسضؽ ٚملعًُـ٘
بٓػــب ١ؾاقــت ايٓػــب ١ايكٝاغــ ١ٝايــيت خصصــٗا ؾالْــسضظ ،بُٓٝــا اغبؿطــت َبازضتــ٘ يف
املٛقـــ ايتسضٜػــٚ ، ٞضمبــا ٜعــٛز شيــو إىل ايهــِ اهلا٥ــٌ َــٔ األغــ ١ً٦ايــيت ٚدٗٗــا ايطًبــ١
املعًُني أثٓـا اسبصـ ١ايسضاغـٚ ١ٝايـيت اَتـاظ بعـض ٖـص ٙاألغـ ١ً٦بأْٗـا َـٔ ايٓـٛع ايبـسٜٞٗ
ٚدع ٤آخط بأْٗا ال تتطًب إىل اغتدساّ ايتؿهري املٓطك ٞيف اإلداب ١عٓٗـا سٝـح ناْـت
ٖص ٙاإلدابات عباض ٠عٔ قٛايب داٖع. ٠
ٚتؿري ايٓتـا٥ر بؿـإٔ ايػـًٛى املؿـرتى يًُعًـِ ٚايتالَٝـص أٜطـا إىل اضتؿـاع َتٛغـط
ايصــُت ٚايتؿــٜٛـ بسضدــ ١نــبري ٠ؾاقــت ايٓػــب ١ايــيت ســسزٖا ؾالْــسضظ هلــص ٙايؿ٦ــَ ١ــٔ
ايػًٛى ،مما ٜسٍ عً ٢إٔ ٖٓاى تٛدس َؿهالت يف ضبط املعًُني يًتالَٝص .
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ثاْٝا  :يًتأنس َٔ صش ١ؾطض ايسضاغٚ ١ذبكٝل ٖسؾٗا ايجاْ ٞؾكس قاّ ايباسح حبػاب
زالي ١ايؿطٚم بني ْػـب َتٛغـطات ايطًبـ ١املعًُـني يف صبـاالت ايتؿاعـٌ ايًؿعـ ٞبايٓػـب
ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ْٝس ؾالْسضظ ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نُا : ًٜٞ
جدوه( ) 5يوضح داللة الفروم بني ٌسب وتوسط الطمبة املعمىني والٍسب الكياسية لفالٌدرز
الرقي

وصدر الهالً

ٌوع السموك

الطمبة املعمىني

ٌسب وتوسط أداء

املعياري

االحنراف

ٌسب فالٌدرز

جمىوعها

قيىة t

نالّ غري َباؾط

َؿـــــــــــاعط 090111

2

3

090136

29443

0902

ايتًُٝص
املـــــــــــــــسٜح
ٚايتؿذٝع

ٜٛدس ؾـطم
090222

090156

0905

15

49246

ٜٛدس ؾـطم
090139

39825

0908

املعًِ

ايتالَٝص

5

6

نالّ َباؾط

األغ١ً٦

ايؿطح

ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥

أؾهـــــــــــاض 090177

4

ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥

تكبــــــــــــــــــٌ

طــــــــــــــــــطح

1.10

تكبــــــــــــــــــٌ

وستوى الداللة

1

ٜٛدس ؾـطم

ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥
ٜٛدس ؾـطم

091577

090558

89475

0914

ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥

09900

09170

0934

15988
53

2

ٜٛدس ؾـطم
ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥
ٜٛدــــــــــــــس

تٛدٗٝـــــــات
ٚتعًُٝات

090122

090130

0904

29817

ؾـــــــطٚم شٚ
زاليــــــــــــــــ١
إسصا١ٝ٥
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ٜٛدــــــــــــس

ايٓكــــــــــــــــس
ٚاغــــتدساّ 090133

090124

39266

0901

ايػًط١

ٜٛدــــــــــــس
اغـــــــــتذاب١

091566

09561

0903

املتعًِ

ايتًُٝص

َبـــــــــــــازض٠

َؿرتى

89374

ايصــــــــــُت
ٚايتؿٜٛـ

ؾـــــــطٚم شٚ
زاليــــــــــــــــ١
إسصا١ٝ٥

20
ايتًُٝص

10

زاليــــــــــــــــ١
إسصا١ٝ٥

8

9

ؾـــــــطٚم شٚ

ٜٛدس ؾـطم
090111

090105

39162

0917

ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥
ٜٛدس ؾـطم

090616 091622

12

12

89089

ش ٚزاليــــــــ١
إسصا١ٝ٥

َــٔ ازبــسٜ )5( ٍٚتــبني اْــ٘ عٓــس تطبٝــل اختبــاض ( )T.testعًــْ ٢تــا٥ر عًُٝــ ١ذبًٝــٌ
ايتؿاعٌ ايًؿع ٞأْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسصا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛزالي )0.01( ١بـني ْػـب
َتٛغطات ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيًطًب ١املعًُني َع ايٓػب ايكٝاغـ ١ٝايـيت ٚضـعٗا ؾالْـسضظ يف
ناؾ ١ؾ٦ات اي ػًٛى املتطـُٓ ١يف نـالّ املعًـِ ٚغـًٛى املـتعًِ ٚنـصا ايػـًٛى املؿـرتى
بُٗٓٝــا -سٝــح أنــست ٖــص ٙايٓتــا٥ر ؾــطض ايسضاغــ١

 -ممــا ٜــسٍ عًــ ٢إٔ ايطًبــ١

املعًُني ال ٜسضن ٕٛإٔ ٖٓاى ْػـب يتٛظٜـع ْؿـاطات اسبصـ ١ايسضاغـٚ ١ٝضـعٗا ؾالْـسضظ
ٚبايتاي ٞؾأِْٗ مل ٜطاعٛا ٖص ٙايٓػبٚ ،ناْت ْتٝذ ١شيو إٔ ْػب َتٛغـطاتِٗ دـا٤ت
َػاٜط ٠عٔ ايٓػب ايكٝاغ ١ٝاييت ٚضعٗا ؾالْسضظ اشباص ١بايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف اسبصـص
ايسضاغ ١ٝعٓس نٌ ؾ٦ات ايتؿاعٌ ايًؿع. ٞ
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التىصيبت  :يف ضْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغٜٛ ١ص ٞايباسح مبا : ًٜٞ
 )1تطـــٜٛط بـــطاَر َعاٖـــس إعـــساز املعًُـــني يف ضـــَ ٤ٛعـــاٜري ازبـــٛزٚ ٠تعٜٚـــسٖا بـــبعض
ايتطبٝكــات ٚايتــسضٜبات ايــيت تطؾــع َــٔ َػــت ٣ٛنؿاٜــ ١ايطًبــ ١املعًُــني يف اغــتدساّ
َٗاض ٠ايتٛاصٌ .
 )2تعطٜـ ايطًب ١املعًُني بؿ٦ات ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيؿالْسضظ تعطٜـ ٚتسضٜبِٗ عً ٢نٝؿ١ٝ
َطاعاتٗا أثٓا ٤تأزٜتِٗ يًشصص ايسضاغ. ١ٝ
 )3تؿعٝـــٌ ايتـــسضٜؼ املصـــػط يف املعٗـــس بؿـــهٌ دٝـــس قبـــٌ خـــطٚز ايطًبـــ ١املعًُـــني إىل
املساضؽ يتٓؿٝص ايرتب ١ٝايعًُ. ١ٝ
المراجع :
 )1أب ٛغطٜع ،ضبُٛز ضبُس ( )ّ2008املطدع يف تسضٜؼ املٛاز االدتُاع ،١ٝايكاٖط،٠
ايساض ايعامل ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع .
 )2أبٖ ٛالٍ ،أمحس (  )ّ1979ذبً ٌٝعًُ ١ٝايتسضٜؼ _ ايٓعِ املدتًؿ ١يف ذبًٌٝ
ايتؿاعٌ ايصؿ ،ٞعَُإَ ،هتب ١ايٓٗط ١اإلغالَ. ١ٝ
 )3ازبًَٗ ،١ٜٛشك ١غعٝس ( )ّ2009املعذِ ايرتب ،ٟٛازبعا٥ط ،املطنع ايٛطا
يًٛثا٥ل ايرتب. ١ٜٛ
 )4اسبطب ،ٞعبساهلل بٔ َععٌ (َ )2015كَٛات ايتؿاعٌ ايرتب ٟٛيس ٣أعطا١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ نُا تسضنٗا طايبات نًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ايسَاّ ،املًه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ،١ٜصبً ١ايعً ّٛايرتبٚ ١ٜٛايٓؿػ ،١ٝاجملًس  . 16ايعسز . 3
 )5اسبصٝا ،مج ٌٝضبُس ( )ّ2000املؿاٖ ِٝازبػطاؾ ١ٝيس ٣طًب ١ايصـ األٍٚ
ايجاْ ٟٛيف ازبُٗٛض ١ٜاي ،١ُٝٓٝضغايَ ١ادػتري غَٓ ٞؿٛض ،٠داَع ١صٓعا،٤
نً ١ٝايرتب. ،١ٝ
 )6محسإ ،ضبُس ظٜاز ( )ّ2001أزٚات َالسع ١ايتسضٜؼ َؿاُٖٗٝا ٚأغايٝب
قٝاغٗا يًرتب ،١ٝعَُإ ،زاض ايرتب ١ٝاسبسٜج. ١
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 )7اسبُساْ ،ٞعٝػ ٢بٔ خًـ ( )ّ2004ذبً ٌٝايتؿاعٌ ايًؿع ٞايصؿ ٞملعًُٞ
ايسضاغات االدتُاع ١ٝمبساضؽ ايتعً ِٝاألغاغ ،ٞضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض،٠
عُإ ،داَع ١ايػًطإ قابٛؽ ،نً ١ٝايرتب. ١ٝ
 )8محٝس ،غًُ ٢صبٝسٚ ،محس ،ٟخايس مجاٍ ( )ّ2009أثط اغتدساّ ْعاّ ؾالْسضظ
يف ذبص ٌٝطايبات ايصـ اشباَؼ يف َاز ٠ايتاضٜذ  ،ايعطام ،صبً ١نً ١ٝايرتب١ٝ
زٜاىل ،ايعسز . 33
 )9ضبٝعٖ ،ازَ ٟؿعإٚ ،ايسي ،ُٞٝطاضم( َ )2009عًِ ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٜٔ
أغؼ إعسازٚ ٙتأٖ ،ً٘ٝعُإ َ .هتب ١اجملتُع ايعطب ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع .
 )10ضظم ،مسري ٠ضبُس ( )ّ2013االدباٖات اسبسٜج ١يف بطاَر إعساز املعًِ يف ض٤ٛ
املتػريات اجملتُع ١ٝاملعاصطٚ ٠تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ،داَع ١املٓصٛض ،٠املؤمتط
ايعًُ ،ٞضت ١ٜاغتؿطاق ١ٝملػتكبٌ ايتعً ِٝيف َصط ٚايعامل ايعطب ٞيف ض٤ٛ
ايتػريات اجملتُع ١ٝاملعاصط ،٠يًؿرت21- 20 َٔ ٠ؾعاٜط .
 )11ايطٖٝط ،عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝإ (  )ّ2009ايعالق ١بني ْتا٥ر تك ِٜٛاألزا٤
ايٛظٝؿ ٞيًُعًِ املتُٝع يف َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ ْٚػب ايتؿاعٌ ايًؿع ٞيف أزا٠
ؾالْسضظ ،ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض ،٠داَع ١املًو غعٛز ،نً ١ٝايرتب. ١ٝ
 )12عبس ايػُٝعَ ،صطؿ )ّ2008 ( ٢ازبٛز ٠يف ايتعً ِٝعبَ ٛؤغػ ١تعً ١ُٝٝؾاعً ١يف
عامل َتػري ،ايكاٖط ،٠املطنع ايك َٞٛيًبشٛخ ايرتبٚ ١ٜٛايتُٓ. ١ٝ
 )13ععٜع ،صبسٚ ،ٟعبس اسبً ،ِٝضبُس ( )ّ2002ايتؿاعٌ ايصؿَ ٞؿٗ – َ٘ٛذبًً٘ٝ
– َٗاضات٘ ،ايكاٖط ،٠عامل ايهتب .
 )14ايعؿْٛ ،ٞاٍ ( )2008إزاض ٠ايتعًِ ايصؿ. ٞاألضزٕ ،ايٝاظٚض ٟيًٓؿط ٚايتٛظٜع .
 )15ايعٝاصط ،٠ضبُس ( )ّ2013اغتدساّ َعًُ ٞايرتب ١ٝاإلغالَ ١ٝيف غًطٓ ١عُإ
َٗاضات االتصاٍ ايًؿعٚ ١ٝغري ايًؿع ١ٝيف ض ٤ٛبعض املتػريات ،صبً ١ايٓذاح
يًعً ّٛاإلْػاْ ١ٝاجملًس . 27
 )16ايؿطا ،٤إمساع ٌٝصاحل (  )ّ2004تك ِٜٛاألزا ٤ايتسضٜػ ٞايًؿع ٞملعًَُ ٞطسً١
ايتعً ِٝاألغاغ ١ٝايسْٝا َٔ خطػب ٞازباَعات ايؿًػطَ ،١ٝٓٝؤمتط ايرتب ١ٝايٓٛع١ٝ
يف ايتعً ِٝازباَع ٞايؿًػطٝا ضاّ اهلل َٔ ٜٛ 5- 3ي. ٛٝ
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 )17ايكصايف ،خًـ عبس ايٖٛاب ضبُس ( : )2010ؾاعً ١ٝإغرتاتٝذ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢ايتعًِ
ايٓؿط يف خؿض االسرتام ايٓؿػٚ ٞتَُٓٗ ١ٝاضات ايتؿاعٌ ايًؿع ٞملعًُ ٞعًِ
ايٓؿؼ باملطسً ١ايجاْ ،٠ٟٛضغايَ ١ادػتري ،داَع ١ايكاٖطَ ،٠عٗس ايسضاغات
ايرتب. ١ٜٛ
 )18قطاَْ ،ٞا٥ؿَٗ )ّ2004 ( ١اضات ايتسضٜؼ ايؿعاٍ ،عُإ ،زاض ايؿهط .
 )19قطاَٜٛ ،ٞغـٚ ،قطاَْ ٞاٜؿ ).ّ2001( ١غٝهٛيٛد ١ٝايتسضٜؼ ،عُإ ،زاض
ايؿطٚم .
 )20ايًكاْ ،ٞأمحس سػني (  ) ّ1981املٓاٖر بني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،ايكاٖط ،٠عامل
ايهتب
 )21ايًكاْ ،ٞأمحس سػني ،سػٔ ،ؾاضع )ّ1985( ١ايتسضٜؼ ايؿعاٍ ،ايكاٖط ،٠عامل
ايهتب .
 )22احملٝػٔ ،إبطاٖ ِٝعبساهلل (بس ٕٚتاضٜذ) تسضٜؼ ايعً ّٛتأصٚ ٌٝذبسٜح،
ايطٜاضَ ،هتب ١ايعبٝهإ ٜٓ :20 .اٜط .ّ2016
http://www.minshawi.com/node/259120 )23

 )24املصباس ،ٞعبس ايٖٛاب ظٜس ( )ّ2004ايرتب ١ٝايعًُٚ ١ٝتكٓٝات ايتسضٜؼ ايؿعاٍ،
صٓعا ،٤أٚإ يًدسَات اإلعالَ. ١ٝ
 )25اهلاز،ٟع ْٞٛضبُس( )ّ2009أمناط االتصاٍ ايصؿ ٞايًؿع ٞيسَ ٣عًُ ٞايتعًِٝ
االبتسا ،ٞ٥ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض ،٠ازبعا٥ط ،داَع ١قاصسَ ٟطباح ،نً١ٝ
ايرتب.١ٝ
26) Flanders. N(1970). A, Analyzing teaching behavior,
Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Comthoma.
27) 26-Reiman, Alan and Lois ,Sprinthall (1998) Mentoring and
Supervision for Teacher Development , Longman.
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:الملخص
ا:عم مْات ال يفاعرباثاثرْا رَ رٌٍه تالج رـاخررا
ا، الل مرْاتمطلر اتم ر، شج َ ا ااتمطل اتم
 ا. رع ٍْاتمطل اتم
اغٌٕاني ٖراتم شرحا ًضرـاتم سجرْاخػرلًرّاا
شغر ْاضررلٌلادألٍررألّاخ لررألتر اتما ررْاشلهر ا اا
تمطل اتم اام َ ااخألًره اخطرل اع مَرْاشلخٌٍرْا
ا ػراناعر اشف َر اخلػبر تال َر تا،ْألرً ر
تمرتخَْاًتآلفتباًتشبأل ْاتالديم عَْاً اٍ ظلهر ا
اتميسطرررظاخ م مر ر ا اصبر ر يفارع ٍرررْات الر ر يفا
اا.اخ لل ررر ر تاتسبفٌ َرررررْاًتشبريٍرررررْا
تم ررر ر
ل مْ) ا145
اعم مْا، اتمطل،ات يسلتل:ْتمف م تاتمألتم
ٌٍا َ ر،ت ال يف

ا ا
نعررررلتنامي رررر ُااعرررررألتفات الرررر يفاتم رررر
اهرررأللاتم شرررحاشرات يسرررلتلا ررري ا،ت رفن
اًتخيريتاعَ ْاعسٌتنَْا،عم مْات ال يفا ات رفن
اًميش َررررااهرررر تا،)االرررراناعرر ر ان250 قٌت ورر ر ا
اعاتعيمر ر فاتلر ر وراتمٌضرررلُا ر ر اخرررايفا،تهلرررألل
ًضررر اًتقرررماعم مرررْات الررر يفاش ررر نام يسرررلٍ تاا
ًم م فرتتات رفنَْاًتعْيُمِألاتزب نر اتميش َ رُا ر ا
تل ر وراتمٌضررلُاخ رريسألتاات رري نْال ل ررْاًتقررما
الر م ا، عم مْات ال يفاً ااتم ٌت اتل ر ْاهلر
 ا.تعيمألتاتم سجْا ٌباتم َ رٌٍه ت
ً شرر رتا خررلناتم يرر ٖراشراسَ ر نّاًتقررماعم مررْا
اًخ ْا،ت ال يفا ات رفناع ٓاتل ئٌاتليٌ ط
اً ش رتا ٍػ ناشرات يسلتلا ي ا،)%69.33

Abstract :
Due to the increase of the numbers
of the working children in Jordan ,
this study aimed at envisioning the
future of children labor in Jordan. a
random sample consisted of 250 child
was selected randomly. To achieve
this goal, the descriptive approach was
used by describing status of children
labor according to the Jordanian
legislations
and
initiations.
additionally, the analytic side of the
descriptive method was adopted
through using the questionnaire to
identify the status of children labor in
Jordan according to
its reasons.
Moreover, the researcher adopted
Scenarios method.
The most significant results
showed that the level of status of child
labor in Jordan was moderate with
م2016 ) يوليو13( ) المجلذ11( العذد

(69.33%). Results also showed that
envisioning the future of child labor
was
through
three
Scenarios:
educating the working children’s
mother, fostering the working children
and taking care of them.
Based on the results, the researcher
recommended the necessity of adding
new classrooms to the public schools
to qualify the working child’s mothers
and helping them to do their roles;
educationally and scientifically as
well as assigning university graduates
from Education ,Art ,Social service
and other related specializations in the
field of working children care in the
public and charity institutions.
Keywords : envisioning , the
child, child labor , Scenarios
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مقذمت البحث :
متَيد :
ش رريشاا لس ررْاتمطلٌمررْاتالهيم ر ااًتملع ٍررْا;ال ر اهل ر ا ر اشر ثريال ر رياع ررٓاشسطررَْا
تمطل ا

ي ان،اشذا مج ـاتميسلٍ تاتم م ًٍْاع ٓاتالهيم ااخ مطل اًش لَألاس ٌقرىا

ًرع ٍيىاًمح ٍيىا اغلًباتإلهمر يفال رْ،اسَرحاقر يفاش ر ر:ا{ وَال َقْتُلُلاىأ وقوَاقاكَُ ْل َ خَشَاَََق

إِمَُقكقٍ نقحَنُ نقرَزلقلهُ َ وَإِيَّك ْل َ إِنَّ ققُتُقهُ َ  ْقكنَ خِطتئًك  ْقبِريًأ }اضأل اتهللاتم عَما(سورة ؤلاسراء ،آية رقم .)13
رر اتم ررٌتن اتمٌغرر َْاًتليمج ررْاخ شل قَرر تاس ررٌ اتإلن رر ن،اًشسررلٍ تاتل عمرر تا
تم لَرْا،ا ألا لألتاعرباتللللتتاًتلٌتثَااس ٌ اتمطل اًغلًرّاتإلميزتااخو ا;ات لا
تم ِاٍُسرياشراًدرٌفا سرف ْاس َ َررْاشٌتدررىاتايم ر تاتإلن نَررْاشيذ رألا اظر هلّا
عم مْات ال يفا نٌراتمألٍ ،ا.)2001ا ا
ً ات رفناشيل قماظ هلّاعم مرْات الر يف،اشذا ريشرريا ر اخرايفا رلللاماتمَرٌااتم ر لُا
لف شْاعم مْات ال يف:ا اتم َ ْاشراتميط َام،اتمر ِا ق يرىاًنترّاتم مر اخ مي ر ًنا
ما عمْاتم م اتمألًمَرْاًتمٌَنَ ر اشراتشلر قَي ات ًر:ااشورأللاشرااتسبرألا ر اعم مرْا
ت الر يف،اًتمج نَررْاشوررأللاشرااذبألٍررألاتسبررألات فنررٓام ر اتم م ر ا ات رفنا ًنترّاتم م ر ا
ت رفنَْ،ا .)2013ا
ًرغماشناسذماعم مْات الر يفا ات رفناقرألاشرلتًنياخر اا34ا ملر ناشرا48ا ملر ن،اشالا نا
لرجريتنا ر اتلوريم اٍللرألًناشناهر تاتمررلقماٍُمجر اسذرماعم مرْات الر يفا ات رفناق ر ا
ٌتتاخ ـ;ات لاتم ِاٍ يألعُاشطٌٍلاق عألّاخَ ن تافقَ ْاًفًرٍْام م مْات الر يفا ا
ت رفن،اشذاشُعوررلا عررألتفات ال ر يفا ا ررٌ اتم م ر ات رفنررُاضررٌرّاًتق َررْاشُللررألاتنيس ر را
ًش ر ُاهر ياتمعر هلّا شر عْ،ا.)2015ا ر اه ر ادر ٕاهر تاتم شررحامَ يسررللا

رري

ا

عم مْات ال يفا ات رفن .ا
مشكلة البحح :شفم ا سرف ْاتم شرحا ااش ًمرىالٌغرٌااعم مرْات الر يفا ات رفنا،ا
شذاشناتل فرتتاتمٌا َْات رفنَْام شألا ر اظر هلّاعم مرْات الر يفا جر :ا سرلًااتمربنر را
تمألًمُام ػ ٕاع ٓاعمر ات الر يف،اً للرزاتمرألعماتالديمر عُ،اً ر اشراذمر ،ااٍُسرريا
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شراًدٌفا سف ْاشيمج اخ نيس راتمع هلّ،ا ػاناع اششر رّالرجريا ر ات ًرت اتم شجَرْا
ا ا

اصب رررلاتم مر ر اًتمطلٌمرررْاًتمي مَرررْا ات رفناشراًدرررٌفاماللات الر ر يفاتم ر ر
طبي اتل سآتات رفنَْا فرًٍش،ا.)2001ا ا
ًٍُللألاترش طا
تلل

ي

ات ال يفاخ ي لتراتايمماًل رفى،اغرلًرّاذبألٍرألافًرا

تاتل َْا اذب َااس ٌ ا ت الر يفاعررباًغرما رَ رٌٍه تا

عم وم،اشذاٍُ يرباذم ا ط نام مل

ري َْام شرألا ر ا

تال ْ،اً ألتنىاٍُ ألا لشلتناخطرلتناٍ َرااعم َرْا

تمي ررألااًتميطررٌراتم مررُ.اخ ر ٕكاع ررٓاذم ر ،ااقررألاٍج ر راش ر رالتاسررٌيفالَلَررْات يسررلتلا
اعم مْات ال يفا ات رفن،ا اه ا إنا سف ْاه تاتم شحاشي سظا اتإلد خرْا

ي

ع ر ا ج ر اه ر ياتمي ر رالتا ر اخررايفات يسررلتلا

رري

اعم مررْات ال ر يفا ات رفنا ا

تإلد خْاع اتم لتيفاتمي مُ:الَ اميف اذب َاات يسرلتلا

ري

اعم مرْات الر يفا ا

ت رفنا? ا
تصاؤالت البحح :
.1

اًتقماعم مْات ال يفاً ااتميسلٍ تات رفنَْاا?

.2

اًتقماعم مْات ال يفاً ااتل فرتتات رفنَْ?

.3

اًتقماعم مْات ال يفاً ااتم ٌت اتل

.4

ي

اتم ألتٖ اتل ي َْاال يسلتلا

ْاهل ? ا
اعم مْات ال يفا ات رفن?ا ا

أٍداف البحح :
 .1رضألاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاش نام يسلٍ تات رفنَْ.اا
 .2رضألاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاش نام م فرتتات رفنَْ.
 .3رضألاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاش نام ٌت اتل
ً .4غماخألتٖ ا

ي َْاال يسلتلا

ي

ْاهل  .ا

اعم مْات ال يفا ات رفن?ا ا

أٍنية البحح :
ٍ في

اتم شحا همَيرىا;انعرلتنالر الج رىاشرلؼبْات الر يفا ر ا همَرْا ا

ري

ا

تايم ر ر ت،اشذا ًراتم شرررحا همَرررْاخ ضرررْامعر ر هلّاعما مرررْات الر ر يفا اتللس رررْا
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تم ملٍرررْا ر ر اخر ر ا6اشرا15اع ر ر ن،اًهرررُا لس رررْا

رررَْاًغرررلًرٍْا اشسرررفَ ا

شسطَْاتإلن ن.
ٍ في

اتم شحا همَيىا;ا اخايفاالسىالٌغٌااظر هلّاعم مرْات الر يف،اًتمرلا

شُمجر ا سرف ْاقألميررْادألٍرألّا ر ا يٗررـاشيلر قما ر اعر اامتخرل،اًتمررلاخ شرـاشوررألفا
اٍ ات ال يفا اتم ؛م;ات لاتم ِاٍ يألعُات ي ل راه ياتمع هلّاا اتمجر نُا
عسلا اسزٍلتنا ال اع اا،امَمج اتمٌَااتم لُام م مْات ال يف.اا ا
ٍ في رر اتم شرررحا همَيرررىا ٍػرر نا رر اخرررايفاتعيمرر فيا رر ٌباتم رررَ رٌٍال سرررألا
ت

ر مَ اتال يسرلت َْام م ري

ترب ر ذاقررلترتتارشررَألّاخس ر نا
ش ف نَر تا خألٍ رْاام م ري

،ا تمرلا شورأللا شر
رري

ر عألّا ضر نماتم رلتراع رٓا

اعم مررْات ال ر يف،اا م ررَ رٌٍه ت شط ر
ر اا تمل ر ا

،ا ًش رألاا علغرنا ماخيَر رتتا تلي سرْا

ٓ
تإلن ر نُ،ا رما خَر نا ني ٖذورا تليٌق رْ،ا ًقرألاٍ طرٌِاذب َر ا تم رَ رٌٍه تا ع ر ا
ٍ غٓ عم ى.

شٌضَ ت غم َْ ً ضلؼبْ سٌيف

ٍ يٌقما اتم شرحا ناٍُرزًفاتلوريم اخسرلًناتمطلر ا اًنترّاتم مر اًًنترّاتمي مَرْا
تالديم عَْاخ إلغ ْاشراًنترّاتمرتخَْاًتمي َماخإ ف نَر تاخألٍ رْال ري

اعم مرْا

ت ال يف .ا
 قررألاٍ رر عألاتم شرررحا اشٌدَررىاتمألرت رر تاتل رري َْا رر اخرررايفادرر باتهيمرر اا
تم سج ا اه تاتا يف،اً يحاتا يفاإلدلتٕافرت تات يسلت َْ .ا
ح دددال البح ددح :تقيطرررلتاسرررألًفاتم شرررحاتلٌغرررٌعَْاع رررٓات يسرررلتلا

ررري

اعم مرررْا

ت ال يفا ات رفن،اًذبألفتامب اٍ ُ :ا
-اتسبررألًفاتمز َررْ:الج رـااتسبررألًفاتمز َررْام شررحاخ ل رري

اتم لٍر ا،اًٍرررتتًنيا ر اااااااا

ا5اشرا10ا)ا ٌتتامبسَْٗاتهلل.اا ا
اتسبألًفاتلف نَْ:اًنترّاتم م ،اًنترّاتمي مَْاتالديم عَْ،اًنترّاتمرتخَْاًتمي َم،ا ات رفن .ا
-اتسبألًفاتم سلٍْا:ات ال يفاتم

اتم ٍ اشرتتًنيا عم رهما ا 6اشرا)15اع ن .ا

املصطلحات العلنية ااإلجرائية :تسئٌاتم شحاع ٓاتلطط ش تاتآلشَْ :ا
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ت يسرررلتل:اا هرررٌاماتديور ر فاع مرررُا ر ر عماٍل رررُاشراضرررَ غْاصبمٌعرررْا ر ر اتمي رررلتتا
تلسلًاْ،اتملاشسم اتل ؛ماتملَٖ ْا ًغ ااصبيمرما ر ،ا ًاصبمٌعراْا ر اتايم ر ت،ا
ًعربا رتّا

ْ،اًش ط اا اخ ضاتال رتتغ تاتشب ضْاسٌيفاتل غُاًتسب غل،اًٍ عرلا

تمَررىاخ نررىادوررألات رريطاعُات

ر

اٍي ررمامررلرٔا

رري َاْا ي ٍ ررْاًٍ ر ٓاالليس ر لا

تم اق ر تاتل رري َْا<تحمليم ررْ>ا ًا<تلمف ررْ>اخ ر ات شررَ ٕاًتم ر عماًت ن ر اتمف َررْا
ًتمللعَْا اع ؛ماٍ مٌاًٍيغرياخ لعْاشألٍألّ شخلتهَم،ا:1992ا .)23ا
ًٍُ ررللاتال يسررلتلاشدلتَٖ ر ناخ نررى:اعم َررْات رريطاااتل رري

امعر هلّا ر ا،العر هلّا

عم مْات ال يفاًضَ غْاصبمٌعرْا ر اتم رَ رٌٍه تاتلمفر اتمي ر ا ور ا،اخ العيمر فا
ع ٓاتل غُاًتسب غلاتم ِاٍي ااخ مع هلّا.ا ا
تمطلر :اا ًٍ ر اتمطلر اش ر نامي لٍر اتشل قَرْاس رٌ اتمطلر اتمطر فرّاعر اتإلعراناتم ر لُا
سب ٌ اتإلن ن،امهٌال اشن نا؛ماٍيذ ًناتمج ْاعسلّما خ أل ،ا:2004ا.)28اا ا
ًٍُ للاتمطل اشدلتَٖ ناخ نى:اتإلن ناتم

اتم ِاٍرتتًنياعمليا ا 6اشرا)15اع ن .ا

عم مْات ال يف:اًشُ لّلاخ نو :امال ادوألا فلِا ًاد م نُاٍ مىاتمطل ام ٕا دلا ًا
خألًنا دلا ٌتٕا ل ناذمر اخسرف افتٖرما ااعلغرُا اا لقرـا اا رٌ ُااًٍ يررباغر رتنا
مررى،اًٍرريماع ررٓاتل ررئٌاتم ررُ،اًتزبا ررمُاًتالديم ر عُاًت خاقررُاًتل ررٌِ،اًتم ر ِا
ٍ ررت افرت ريى،اًؼبل رىا ر ا رلعاتلٌتظ رْاع رٓاتمري ماًتمألرت رْ،ا ر اخرايفاشد ر ريا
ع ٓاشلكاتلألر ْاق ات ًتن،ا ًا ناٍ ي زاا ىاضب ًمْاتزبمما اخر اتمرألًتااتلألر رُ،ا
ًتم م اتلفج ااٌٍ اتم ع تما تا ساتمٌا امسلًنات

لّ:2011،ا .)30ا

ًشُ للاعم مْات الر يفاشدلتَٖر ناا خ نور :اصبمٌعرْات عمر يفاتمرلاٍ رٌااخور ات الر يفاتمر ٍ ا
شرررتتًنيا عمر رهما ر ا 6اشرا)15اع ر ن،ا ررٌتٕا لر ناذمر ا

ر با ررلٍْاتديم عَررْا اا

شلخٌٍْا ااتقيط فٍْ .ا
تم َ رٌٍ:اٍُ لَّلاتم َ رٌٍاخ نىامصبمٌعْا اتمي لتتاتلسلًاْاتملاش ط اا اتم لتيفا
ذتا..امٌ?امب ٓا ذتاميف ا ناؼبألخامٌاذب ـاعألّاشلًط،ا وٌاٍُرربناشطرٌرتناذه َر نا
ً فلٍ ناامٌعْا اتسب التاتليٌق ْا ًاتلمف ْال ريّاظر هلّا ر ا،اًهرٌامرَساش ر ريتنا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

135

العذد ( )11المجلذ ( )13يوليو 2016م

ISSN : 2410-1818

ُ
| سمية عيد الزعبوط

استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن

ع ارغ ْا لملى ،اًشمن اًض ال راضبيم اخغرضاتم عرلاعر ا رألٔاتملغ رْا َرىا ضر ٖ ،ا
:2006ا.)5اا ا
ًٍ للاتم َ رٌٍاشدلتَٖ ناخ نى:اررٍْا

ري َْاعرربا سر هألااةف رْاً لغٌخرْاًخألٍ رْ;ا

ميش َااتهلأللاتل سٌفاًهٌاتسبألا اتنيس راظ هلّاعم مْات ال يف،احبَحاشيػرم اش ر ا
تملرٍْاالنياتلسف ْاًت هألتلاًتإلدلتٕتت،اً اش خىاذم  .ا
اإلطار اليعري االدراشات الصابكة :
ٍ ط ااا لوٌااعم مْات ال يفاا اخايفاخُ ْألٍ ا

َ اهم :ا لوٌااتمطلر اً لورٌاا

تم مر ،اشذاٍُمفر اارلنيا لورٌااتمطلر ااخ نرى:امتلٌمررٌفا

ر ا ًالفشررى شرا ن ٍ ر ما اعررزتاا

ًتلٌتدألّ،ا:2008ا.)205ا ا لوٌاامتم م ماٍُمف اش لٍلىاً ااتل فّا2ا اق نٌناتم مر ا
ت رفنُاخ نىال ادوألا فلِا ًاد م نُاٍ مىاتم

ام ٕا درلا رٌتٕالر ناخسرف ا

فتٖرررما ًاعلغرررُا ًا لقرررـا ًا رررٌ ُاا تزبلٍرررألّاتمل َرررْ،ا:2015ا.)1اًشُسرررريااعم مرررْا
ت ال يفاشر:ام ٍ ٌااخى تمطل
ً فًن دل

نس ا ت تقيط فٍْ ،سب خى ً سب باغريي خر دلا

طبي ات عم يفما ضبمأل،ا:2001ا174ا).الم اشُسرياشراشنور :امصبمٌعرْا

ت عمر يفاتمرلاٍ رٌااخور ات الر يفاامبٌت رْا رله ام ًخ الشلر ا رما ضر س ا تم مر ا رٌتٕا
لر نا

ًرشرْا اااضبر ا اا طر ما ا فلر نا ;اميش ر افخر ات

رلّم ومُ،ا:2001ا

.)215اًهُ ماصبمٌعْ ت نسطْ تهل سَْ تمل الاشلش ط خ م م َْ تإلني دَْ تمل مي ر و
ت ال يف اتمسٌترا

د ت يملتر خ ٖوم ً خ ٕ

لهمم

ٌ ٓ،ا:2009ا.)12ا

ااقع ظاٍرة عنالة األطفال افل التشريعات األرلىية:ااتعيرباق نٌناتم م ات رفنُاتمطل
ع ان خ ل ٓ تم نٌنُ مي لٍ تم

،ا فتا ٍلفِ عمرانام ر ٕا درل،ا ً را فتا ش خ رنا

فتٖى م م ى مط س تم م ًذبـ ش لشى ،ت لاتم ِاٍُللألاشيط خا ت سف ا تم نٌنَرْا
تمل ع زبـ تمسلًن تشب ضْ خ م
ض س اتم م

اتم م ً ،تمطل تم

را فتا مير ر ا عمرانا مرألٔا

خ دلا خٌامح فّاًتم ألً ُ،ا.)2009

ً اد ن امخلا ألا
ٍفم تم ف ْ عسلّ

ـااتل فّا )73

اق نٌناتم م ات رفنُاعم تمطل اتم ِ ؛م

اعملي خ ِ ضٌرّ

تمطٌرً ،د ٕ ه ت تل م ط رنا ًفًن ن

ٍيػم ِات يج ٕ ٌتٕ ل ناذم ا
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تمغ ٍرْا رىا  ،رماٍ خر ا تلسرلاا خ سبر التا تال ريج َْٖا تشب ضرْا تمرلا د نشورا تالشل قَرْا
تمألًمَْا رقم )138اتشب ضْ خ سبأل ت فنٓ م

تم م ،اً ا شلًط ضبألفّ ًمٌقـا

ًمعلًل خ ضْ خ مألًمْا تزبلٍألّاتمل َْ،ا.)1977اااا
لمر ا

رـاتلر فّاا  )74ر ا قر نٌنا تم مر ات رفنرُ،ا عمر اتمطلر ا تمر ِا ؛م ٍفمر ا

تم خ ْ عسرلّا ر ا عمرليا

ت عمر يفا تشبطرلّا ً تلله رْا ً تلػرلّاخ مطرشْا ،اغرريا شنرىا

ٍُلخ ع ٓ نظ تل فّا  )74نو شٌ ل تسبم ٍْام طل

ر ات عمر يفا تشبطرلّا ً تلله رْا ً

تلػرلّا خ مطرشْا سيرٓا ر ا تم ر خ ْا عسرلّا رط،ا خَ مرا ًد رـا تالشل قَرْا تمألًمَرْا رقرماا
)138ا تلر فّا تمج مجرْا ورا ع رٓاتمألًمرْا تل ػرمْا شمَورا ن ال دبَرزا ن ٍ ر ا تسبرألا ت فنرٓا
ع ا  )18ع نام رٌيفا

م

ِ نرٌاا ر ا نرٌتاا تم مر ا تمرلا ؼبيمر ا ن ش رل ا م سطرلا

رٌتٕا لر ناذمر ا اضرشْاتمطلر ا اا را يىا اا خاقرىا; خ ر ا ا َ يورا ً تمعرلًلا
تمل شلفٔ َو ا تزبلٍألّاتمل َْ،ا.)2002ا ا
خ ٕ ع ٓ ذم

أل ع شدلتٕ ش ألٍ ع ٓ نظ ه ي تل فّ مبٌد تم ر نٌناتللقرـا رقرماا

51ام ر ْا 2002ا) تمر ِا ضر حا َمرا خ رألا ق نٌنرنا فتٖمر ناخطرألًراتم ر نٌنا ا رقرماا11م ر ْا
2004ا) ،اسَح ع شمغر ٕا ع ر رّاتم ر خ ْا عسرلّا
تمج رْا عسرلّ،ا مَطر حا رماعم مرْات الر يفا
خ مطشْاٍسم مجَم ت ال يف سيٓ

ش ر ا تلر فّا ًتال ي غرْا ع ورا خ ر رّا
ت عمر يفا تشبطرلّا ً تلله رْا ً تلػرلّا

تمج ْ عسلّ تزبلٍألّاتمل َْ،ا.)2004ا ا

ًٍُلخ ا ٍػ ناع ٓانرظا تلر فّاا ً )74تمي رألٍ ا تمر ِا ع ع َرى،اشناتمر ظا قرألا رما عمر ا
تمطل

ت عم يف تمل ش يرب خطلّ ً له ْ ً ػرلّا خ مطرشْ،ا ً؛م ٍر للا ت عمر يفا

تمل لس خا اتمطلر ا ً ر ٌلى،ا ًذمر ا خ فرسا تالشل قَرْا رقرماا )138اتمرلا تعيرربتا
ت عم يف تلػلّ خ خا تمطل عم الن مي م شسغَ ى َو ا خٌامح فّاًتم ألً ُ،ا.)2009ااا ا
خ ٕكاع ٓا اش ألا،اٍُ ألات رفناا ا ًتٖر اتمرألًيفا تمرلا ًقَّ رـاع رٓاتالشل قَر تاتلي رْا
حب رٌ اتإلن ر ناًتمطلر ،اًع رٓا تشل قَر تا عمرْا تم مر ا تمألًمَرْا رقرما ا)138اً )182
خس ن تسبألات فنٓام

اتم م اًسعل

ٌ شرف يفا عمر ا ت الر يفا ًتإلدرلتٕتتا تملٌرٍرْا

م ػ ٕ ع َو ،ااًش م اتسبفٌ ْات رفنَرْاد هرألّاع رٓاشل َر اش ر اتالشل قَر تا تا رسا
تمٌا امسلًنات
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ر اه ر اٍُمفر اتم ررٌيفاشناتميسررلٍ تات رفنَررْاتليمج ررْامبررٌتفاقر نٌناتم مر اتمررلا ر ا
ش نو ا ناشُ وما اتسبألا ر اعم مرْات الر يفا ر اهرُاشالا فمرْاع رٓاتنيسر راظر هلّاعم مرْا
ت ال يفا ات رفن.
ًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاً ااتل فرتتات رفنَْ :ش ـات رفناظ هلّاعم مرْات الر يفا
عرررباًنترّاتم م ر اًتزبو ر تاتل َررْ،ا ر ا ناض ر فقـاع ررٓاتلٌتثَررااًتالشل قَ ر تاتمألًمَررْا
خبطٌعاعم ات ال يفا;ا اخايفارضألاسذماتلسرف ْا ات رفناًشٌدَرىا تميسطرَط;ا
مَ خ خ

تالعي ر ثل تم َ

تاع رٓا ًغرما ًتسيَ در تات الر يفا تم ر

ا ً رلهم،ا

ًق ررـاتسبفٌ ررْات رفنَررْاخررإدلتٕاتم ألٍررألا رر اتل رر فرتتا اضب ًمررْام شررألا رر اهرر يا
تمع ر هلّا فٍ ر ًغ ٌاا،ا.)2009ااًد ر ٕتاتل ر فرتتات رفنَررْا اتسبررألا ر اتنيس ر راظ ر هلّا
عم مْات ال يفال آلشُ :ا
ا سلًااتمربن راتمرألًمُام شرألا ر اعمر ات الر يفا ات رفناخ مي ر ًنا رما عمرْاتم م اتمألًمَْ:ا خرأل تاهر ياتل ر فرّاخيٌقَرماتسبفٌ رْات رفنَرْاةج رْاخرٌنترّاتم مر ا
ت رفنَررْاع ررٓاتشل قَررْاتمي ر ًنا ررما عمررْاتم مر اتمألًمَررْا اع ر اا ا2001ا)،اًتمررلا
هأل ـاشراتم ػ ٕاتميألرػبُاع ٓاعم مْات ال يف،اً اشولا ٍ ٌيفا اعر اا ا2004ا
ا)اعاتميٌقَماع رٓاش لَر اتللس رْاتمج نَرْا ر اتلسرلًااتمرٌا ا ات رفنا;ا ر ا در ا
ش َاال ْاتزبوٌفام م اذبـا ع ْاًنترّاتم م ام شألا اظ هلّاعمر ات الر يفا
ر ان،ا.)2006ا ا
ا -ا للزاتمألعماتالديم عُ:اٍوأللاه تاتلللزاشرا ف شْاعم مْات ال يف،ا ا
خررايفاتسبطررٌيفاع ررٓاتمي ررَماغرررياتم ع ر ُاعرررباخلن ر راث
تا يفا

وماإللم يفاش هَ ومات لر فميُاعر االٍرااتمألرت رْاتل زمَرْ،اً ي خ رْا

تشبررلػب اشرا
شٌعَْات ال يفاتم
خ

ررْاتلي ررلخ اًشش سررْا

هررألاتميررألرٍ اتلو ر اال رريفم يفاش هَ رروم،اًتم م ر اع ررٓاشٌعَررْا
اتلي لخ اًشخٌشوماة اهماعلغْاماغبلتطاخ ٌ اتم مر ا

ا فلّاًشع فشومام مألر ْ تا ساتمٌا امسلًنات

لّا،ا .)2011ا

ا خلن را ف شْاعم مْات ال يفاعررباتمي رَم:اخرأل تاًنترّاتم مر ات رفنَرْاخي لَر اخلن ر را ف شررْاعم مررْات الرر يفاعرررباتمي ررَما اشررولاشسررلٍ اتمجرر نُا رر اعرر اا
2008ا)اخ مي ًنا ماتا ساتمٌا امسلًنات

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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م ي مَرْاتالديم عَرْا اتمسرل ات ً رطاًخررألعما ر اًنترّاتم مر ات لٍفَرْالررألّا4ا
ٌتت،اًٍ يوأللاتمربن راام نُاضب ع تاًهُ:ادلص،اتم
فخ ر ،اتمزرق ر ٕ،اتم

ٕ،اشرخأل،اعم ن،ا

ررْاًتمفررلك،اًٍوررأللاتمربن ر راشرا ررش ا4000اال ر ا ر ا

تم مرر اتال ررريغامُاً4000ا الرر ا ر ر اتل لغر ر اشبطرررلاتم مر ر ا ر ر اخرررايفاشرررٌ ريا
تشبأل تاتمي َمَْاذتتاتزبٌفّاًت نسطْاتملاش ر ٓاشرامح ٍرْات الر يفا تا رسا
تمٌا امسلًنات

لّا،ا)2011ا .ا

ا تم ذ ْاتمٌا َْام م ات ال يف:اشي سظامسلًنات

لًمَ تاتم ذ رْاخر آلشُ اتا رساتمرٌا ا

لّا،ا:)2011ا ا

 )1لتد ْاًش ألٍماتلسٌرّاتمان ْام م فرتتاتمٌا َْاتلي ْاخ م مْات ال يف.ا ا
 )2ش ألٍماتلسٌرّاتمان ْ;امي لَ ا نسرطْا سرلًاا ف شرْاعم مرْات الر يفاعرربا
تمي َمااٌتيفا لتس اش لَ اتلسلًا.
 )3ي خ ْاش لَ اشٌضَ تاتللللتتاتمٌا َْاًتإلق َمَْاتشب ضْاخ م مْات ال يف .ا
امً أٍه املؤشصات األرلىية املعيية يف احلد مً اىتشار ظاٍرة عنالة األطفال اآلتي:
 تلل

رررْات ًراًنترّاتم مر ر :اشُ رررألاًنترّاتم مر ر اتزبورررْاتل َرررْامبي خ رررْاتالشل قَر ر تا

تمألًمَْاتلي ْاخ م م اً ي خ ْاش لَر ه ،اًش مر اع رٓاتم ػر ٕاتميرألرػبُاع رٓاعم مرْا
ت الر يف،اعرررباق ررما ف شررْاعم مررْات ال ر يف،اً للررزاتمررألعماتالديم ر عُاتمي ر خما
م ٌنترّ،اًتمط ألً ات رفنُاتهل مشُام ي مَْاتم سلٍْا تم مٌص،ا .)2007ا
 تلل

ررْاتمج نَررْاًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْ:اشررٌمُاًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْا ٌغررٌاا

ت ال ر يفاع ٍررْاخ ضررْ،اشذاٍ م ر ا لجررلا ر ا120ا لتق ر نام ر ٌكا ا عب ر ٕات رفنا
ل ْا،اًش ألرزاغم ا و ااًنترّاتمي مَْاتالديم عَْاعرألفا ر اتل رلًمَ تا;اشذاشرٌ الا
خلت راطبي لْاشي ااخ ال يفاتلي ٌم ،اًذمر ا ر اخرايفاش عرَمامحراتا ف شرْا
تمي ٌيفا تا ساتمٌا امسلًنات
 تلل

لّا،ا.)2011ا

ْاتمج مجْاًنترّاتمرتخَْاًتمي َم:اشٌ لاًنترّاتمرتخَْاًتمي َماعألفتنا اتشبَ رتتا

تمي َمَرْام ط ررْاتلي ررلخ ،اًتلر ط

اعر اتمألرت ررْ،اشاذاٌٍدررألانٌعر نا ر اتمي ررَم:ا

تمل ررُ،اًغرررياتمل ررُ،اًشيشم ر اًنترّاتمرتخَررْا

ررلًمَْاتمي ررَماتمل ررُاخس ر َى،ا

تم ع ُاغم اتلألتر ،اًغرياتم عر ُاعررباخلنر راش زٍرزاتمج
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تمي َماغرياتمل ُا وٌاع رّاع ا رٌتفاش َمَرْ،اٍريماشط َ ور ا ر اخرايفاتزبم َر تا
تاتايمماتلرألنُاتلسر رلْاغرم ا سرلًاا ف شرْا

تشبريٍْ،اًتمي ًنَْ،اً ل

عم مْات ال يفاعرباتمي َما تا ساتمٌا امسلًنات

لّا،ا.)2011اااا

ٍُمفر اتم ررٌيفا ر اخررايفات رري لت ا فخَ ر تاه ر تاتم شررح،اشنررىارغررماتشرررتتطاق ر نٌنا
تم م ات رفنُاحبطٌيف تمطل ع ٓاشو فّ مَ قْ ضشَْ ع أل خألٕ عم رىا شال نرىا ؛م ٌٍدر ا
شدلتٕ تملشظ تمطر اتمرألًرِا مرىا،اسَرحا ًد رـاتالشل قَر تا تمألًمَرْا ًتم لخَرْا ًتحمل َرْا
غلًرّ شدلتٕ تملشظ تمط

،ا ماًدٌفا لجري

تمألًرِ م

ت عم يف تمل شيط

ا َ يو شدلتٕ ج هر يا تملشٌضر تا ،اًع َرىا رإنا را ْا تمطلر ا تم ر ا شيط ر ا رق خرْا
ر ا تم ر م ،ا ًخسرف ا خر عا ر ا سَرحا

خ ضرْا ػر ا ةر اهرٌا ع َرىا تسبر يفا خ م ر ْا م

شدلتٕاتملشٌض ت تمط َْ تمألًرٍْ مى ث ٕ ة ر يى م م ًع ٓ رتتت ي رخْ;ام ي لأل
ن ه ي ت عم يفاالاش

ا غلترتن ضشَْ .ا

اهرر تاتمطررألفا ررإناًنترّاتم مرر ات رفنَررْا ُش ررألاتزبوررْاتل َررْا ا ف شررْاعم مررْا
ت ال ر يف،ا ً ررااش لٍ ر اتم م ر ا اق ر نٌناتم م ر ات رفنررُ،اشالا ناافًراًشدررلتٕتتاتمررٌنترّا
شي ااخط س اتم م ،ا اتمطل اتم

ا َيماشٌدَىاتم طرحاًتإلرشر فامرى،اخ إلغر ْاشرا

تقيط رافًراًنترّاتمي مَْاتالديم عَْاع ٓامح ٍْات الر يفاتلي رٌم ا رط،اًخر م ا إنرىا
الافًراهل ا امح ٍْات ال يفاتم

اً لتق يوما .ا

اه اٍُمف اتم ٌيفاًخ ملغما اتزبوٌفاتل ًمْا اق اتلل

تات رفنَْا;ام شألا

اتنيس راظ هلّاعم مرْات الر يف،اشالاشناتمٌتقرماٍُطرٌراشٌتدرألاتمعر هلّاًش َور ا،ا مر ا
نتيفات ال ر يفاٍ م ررٌنا،اً ر انتمررـاظ ر هلّاتمي ررلبا ر اتلررألتر ،اشُطررٌراًتق ر نا سررٌخ نا
مب س هألات ال يفاتلي لخ اًتلي ٌم اًتم
اشػب فاخألتٖ ا

;ات لاتم ِاٍرألعما فرلّاهر تاتم شرحا

ي َْالمش ًمْاال يسلتلا

ي

اعم مْات ال يفا ات رفن .ا

الذراساث السابقت :خ رألاتإلاراااع رٓات فباتمرتخرٌِاتلي رااخ م مرْات الر يف،اشر ا نا
ه كاعألفا اتمألرت تاسٌيفاه تاتلٌغٌاا،اشذاتخيريا ن و اعرباتم شحاتسب مُ:
لراشة دلالي ( :)2002هأل ـاشرارضرألاتم ٌت ر ا تللفٍرْا شراشسرغَ ا تمطلر ،اًشسرف ـا
تم َ ْ

) 124االان ًال ْ ٍرتتًني عمر رهما ر اخر اا 6اًا)15ا ر ْا ًتليٌتدرألٍ ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

140

العذد ( )11المجلذ ( )13يوليو 2016م

ISSN : 2410-1818

استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن

ُ
| سمية عيد الزعبوط

تمٌ ط تسبػلِ،اًميش َاا هألتلاتمألرت ْاعاتعيم فاتل وراتمٌضلُاتميش َ رُ،اسَرحا
ش رتا خلناتم ي ٖراشراسَ نّاعم مْات ال يفاع ٓا

يٌٍ تا يٌ طْا اخرايفاتمي رلبا

تلألر رُ،اًشرألنُاتميسطرَطاتمرتخرٌِاًرلرٌفا تل ر هرا تمي َمَرْا ،اً ر اخرايفا شرألنُا
تل ئٌ تالقيط فِ امأل لّ  .ا
لراشة زيدد ( : )2002هأل ـاشراشسسَظاًتقرماعم مرْات الر يفا اتمػرالْاتمغلخَرْ;ام شرألا
رر اشٌ رر و اًتنيسرر ره افتخرر اتايمررم،اًتمرريس ظا رر اتآلثرر راتم رر َْاتم دبررْاع ورر ،ا
ًشفٌنـاعَ ْاتمألرت ْا ات ال يفاغرم اتملٗرْاتم ملٍرْا ا)17- 5ا ر ْ،اًعات ريسألتاا
ر ٌباتميش َ ر اتمٌضررلُاتلررألعماخ زبررألتًيفاتإلسط ر َْٖاًت شررف يفاتم َ نَررْ،اً ظوررلتا
خلناتم ي ٖراتنيس راظ هلّاعم مْات ال يفامب يٌٍ تا لشل ْا ماًدٌفاشهمر يفاًتغرحا ر ا
ق ا ضش باتم م ام ذٌتن اتمطشَْامألال يفاتم

امألٍوما .ا

لراشة شدعد الدديً ( :)2002هرأل ـاشراتمفسر اعر ات سرٌتيفاتالقيطر فٍْاًتالديم عَرْا
مأل لّاتملاشأل ماخ ال هل اشرا ٌ اتم مر ،اًمش رـاتمألرت رْاعَ رْا ر ات الرا يفاشررتتًنيا
عم ر رهماخ ر اا )14- 9ا ر ْا،اشذاخ ر اسذمو ر ا87اال رانا ر ات ال ر يفاتم ر

اخررٌرصا

شضانياتم رَ رتتامب ط رْاس رٌتن،اً ظورلتا خرلناتم ير ٖرا ناتملسر اًتمي رلباتمألرت رُا
ا

باعم مْات ال يفاخ إلغ ْاشراتمعلًلاتالديم عَْاتم رَْٗاتحملَطرْاخ الر يف،ا

ً ظولتا ٍػ ناتغبل
تم

ا

اتميٌت اات

رنْناخ ال يفاغرياتم

لِاًتمطشُاًتالديم عُاًتمسسطُامألٔات ال يفا
 .ا

لراشددة رسرشد ٌ  :)2002( Emersonهررأل ـاشراش ررللاتآلث ر راتم ر َْام م مررْات ال ر يف،ا
ًشفٌنرررـاعَ رررْاتمألرت رررْا رر ات الرر يفاتم رر

ا اتل رر اااتملٍلَرررْا،اًتمرر ٍ اشررررتتًنيا

عمر ر رهماخر ر ا )14- 12اعر ر اا،اًميش َررراا هرررألتلاتمألرت رررْاعات ررريسألتااتل ر ر خاتا
تمسسطَْا مات ال يفاتم

،اخ إلغ ْاشرا ضش باتم م ،اً ظولتا خلناتم ير ٖرا نا

لورٌااعم مررْات الر يفاهررٌا لوررٌاادألٍررألا،اسَررحاٍُسرررياعم رروماشرا ررٌ ا شررف يفاعمر ا
ت الر يفا جر اتم مر اتل زمررُا،اتم م ر ا اتميذ ر رّا،اتم امر ا اتمزرتعررْا،اً ر ومات ال ر يفا
تم

ا اتمسٌتراا،ا اٍُلفِاشراتنيس رات َْا اتخي فهماًخرلًدوما ر ا ألتر روم،اا

ًٍُلفِا ٍػ ناشراتنيس رات لت اخ ات ال يفاتم
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لراشة لاقدمر :)2000( Dagdemirااهأل ـاشرارضألامث راتم ٌلْاع ٓاعم مرْات الر يفا ا
تم ألتناتم َْ،اسَحاشفٌنـاعَ ْاتمألرت ْا ات فخَر تاًتل ٌ ر تاًتم َ نر تاتلي رْا
خ م ات الر يفاتليرٌ لّامرألٔااتمٌَنَ رَ اًتم ر اتمرألًمُ،اًميش َراا هرألتلاتمألرت رْاعا
تعيم فاذب َ اتم َ ن تاتشب ضْاخ مر ات الر يفاًتمرلاعاتسبطرٌيفاع َور ا ر اتمٌَنَ رَ ا
ًتم

اتمألًمُ،اً ظولتا خلناتم ي ٖراتنيس راظ هلّاعم مْات ال يفاخألرد تا لشل ْ .ا

لراش ددة أل دددابا االىساى ددا اتاميك دداٌ :)2000( Aldaba, Lanzona, and Tamangan
هررأل ـاشراش ررألٍماحملررْاع ررْاعر اا َ ررْاً شررف يفاغ م َررْاعم مررْات الر يفاع ررٓا ر
تم َ ن تاتلي سْا،اًشفٌنـاعَ ْاتمألرت ْا ات ال يفاتم ر

ا

اتمر لٌر،اتمرا ٍ اشررتتًنيا

عم رهماخ 10اشرا)17ا ْا،اًميش َراا هرألتلاتمألرت رْاعات ريسألااتلر وراتمٌضرلُا
تميش َ ُا،اسَحا ش رتا خرلناتم ير ٖراشراًدرٌفاتسب درْاشراش رألتفاًار ا لجرلامشرٌ نالا
ع ات ال يفاتم ٍ اٍ م ٌن،اً ظولتا ٍػ ناتسب دْاشرا زٍرألا ر اتشبطرطاسرٌيفا سر رٍما
تميمٌٍ اتمطغريّامأل لاتمل ريّ،ا ًاخططاتالٖيم ناتالديم عُام ي َم;ام شألا ر اتنيسر را
ظ ر هلّاعم مررْات ال ر يف،الم ر ا ظوررلتاًدررٌفاقاطررٌرامررألٔاًسررألتتاتسبفٌ ررْاتحمل َ رْاا
ًسألتتاتسبفماتحمل ُا)ا اش لَر اًش رَااخرلت رالف شرْاعمر ات الر يف،اً ظورلتا
ق ْاتلم ر تاتسب َ َْامألٔامحاتا ف شْاعم ات ال يف.ا ا
لراشدة كداظه (:)2002اهرأل ـاشرا

ل رْا

ر با تنيسر را ظر هلّا عم مرْا تالالر يفا ر ا

ًدورْا تم عرلا تمرتخٌٍرْاًتم ل رَْا ًتالديم عَرْا ً ل رْا
تم

ر خوا ر ا ًدورْا نعرلا ت الر يفا

نل وم ً ،رضأل تسب ٌيفام ػ ٕ ع ٓ ه ي تمعر هلّا ر ا ًدورْا نعرلا تلسيطر ا
صبر يفا ع رما تالديمر ا،اًخ غرـاعَ رْاتمألرت رْا ا)120االراناً ا)18ا ري ذتنا

صبر يفا

تمرتخَرْا ًع رما تمر لسا ،اًميش َراا هرألتلاتمألرت رْاعاتالعيمر فاع رٓاتال ري نْا لر فت اّ
زبمرما تل ٌ ر تا تلط ٌخرْا ،اًت ريسألتاا تل خ رْا تمللفٍرْا رما ت الر يفا تم ر
ً ظورلتا تم ير ٖرا خر نا

رلّا تغبلر ا

رئٌا فخر ا ت

ا نل روم،اا

رلّا سطر ـا ع رٓا ع رٓا فردرْا ا

لرألت مام م مرْات الر يف،اخَ مر ا رلّا ع ر با ت هر ا م طلر ا سطر ـا ع رٓا قر ا افردرْا
لألت مام م مْات ال يف .ا
لراشد ددة اخل الد دددة اعيد ددد (:)2002اا هررررأل ـاشراش ررررللات
ًتالقيطرر فٍْام م مرررْات الرر يفا ات رفن،اًتآلثرر راتم
للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ذب َرراا هررألتلاتمألرت ررْاعاتخيَ ر راعَ ررْاعسررٌتَْٖا ٌنعررْاع ررٓاضب ع ر تاتمٌ ررطا ا
ت رفن،اسَحاخ اعألفا لتفاتم َ ْا 330ا)االانا،اًميش َاا غلت اتمألرت ْاعاتعيم فا
تلر وراتمٌضررلُاتميش َ ررُ،ااً ش ر رتا خررلناتم ي ر ٖراشرا نا

ررئٌا ر باظ ر هلّاعم مررْا

ت ال يفا ات رفنال ناخسرف اعر اا يٌ رط ن،ا اسر ا شر رتاتم ير ٖراشرا نا
تآلث راتم

رئٌا

َْاتم مجْاع اعم مْات ال يفا ات رفنال ناخسف اع اا لشل ن .ا

التعليدل علدا الدراشدات الصدابكة:اش ًمرـا تمألرت ر تا تم ر خ ْا ٌغرٌاا عم مرْات الر يفا
ي ٍ ْ،اشذاد ٕاتمي َااع َو اع ٓاتم شٌاتآلشُ:

خطل

.ا ًدىاتم طٌرا اتمألرت تاتم خ ْا :ا
لج ـا ًدىاتم طرٌرا اتقيطر راتم َ رْامرألٔاخ رضاتمألرت ر تاع رٓاذلرلا عمر را
ت ال يفاتم

افًناذبألٍألاعألفاتم َ رْ،اًفًناتمفسر اعر انرٌااتم َ رْالألرت رْا

and Tamangan, 2011اLanzona,ا،)Aldaba,اًفرت ْا  .)Emerson, 2007ا
ب.اتالشل اًتالخيالاخ اتمألرت تاتم خ ْا :ا
 .1تشل ـاتمألرت تاتم ر خ ْا اا َ رْاعَ شور ،اشذاتشريم ـاع رٓات الر يفاتم ر

،ا

ًتشل ـا عماتمألرت تاتم خ ْا اتل وراتلي م،اًهٌ:اتلر وراتمٌضرلُاتميش َ رُ،ا
خ رريج ٕافرت ررْاًتسررألّاتعيمررألتا ر ٌباتل خ ررْاتمسسطررَْا ررمات ال ر يفاتم ر

ا

ً ضش باتم م ،ا ػاناع اني ٖرااتمألرت تاتم خ ْال ْا ظولتاًدٌفاظر هلّا
عم مْات ال يفامألٔاصبيم شو .ا ا
 .2تخي لـاتمألرت تاتم ر خ ْا االسور امألهرألتلاتلرلتفاذب َ اور ;اشذاهرأل ـاخ رضا
تمألرت تاشراش للات
ت رفن،اًتآلث ر راتم

باتمرتخٌٍْاًتالديم عَْاًتالقيط فٍْام م مرْات ال يفا ا

َرررْاتم مجرررْاع و ر اًهررأل ـاشسررألٔاتمألرت ر تاشرا شررلنيامث ر را

تم ٌلرْاع ررٓاعم مررْات الر يفا اتم ررألتناتم َرْااخَ مر اهررأل ـاشسررألٔاتمألرت ر تاشرا
ش للافردْاعم اتمطل ا،اًتخي لـا ٍػر نا اتل ر اااتزبغلت َرْاتمرلااري ّ رـا َور ا
ج  :ت رفن ً طلاًتزبزتٖلاً

ط اًتمل

اًشللَ .

ا
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ز.ا اٍُمَزات م شحاتسب مُاع اتمألرت تاتم خ ْا :ا
 .1ش ًيفاتم شحاتسب مُاعم مْات ال يفا اخايفارضألاًتقماعم مْات ال يفاعررباثاثرْا
ط تا تميسلٍ تات رفنَْ،اتل فرتتات رفنَْا ،نير ٖحاتم شرحاتلَرألتنُ)اًهر تا
؛م ٍيٌ ل

ٍِ

تمألرت ت تم خ ْ.

 .2تعيمألاتم شحاتسب مُاتل وراتمٌضلُاتميش َ ُ;ا ا د اتمفس اعر اًتقرماعم مرْا
ت ال يفا،ا ػاناع ات يسألتااتم شحا

ٌباتم َ رٌٍه تاخٌضرلْا سرألا ر مَ ا

وراتميسطَطاتال رتتشَذُ،اًه تا؛م ٍيٌ ل
 .3ت يل فاتم شحاتسب مُا ر اع ر اتمرز ا اررٍرْا

تمألرت ت تم خ ْ.ا

ٍِ

اعم مرْات الر يفاًذبألٍرألا

ري

تم ررَ رٌٍه تاتمررلاشي ررااخ ر م ا ر اخررايفات رريطاااتميسررلٍ تات رفنَررْام م مررْا
ت الر يفاخٌضرلو اشُررلعـا اتمرز اتل غررُ،اًت ريطاااتل ر فرتتات رفنَرْام م مررْا
ت ال يفاًنير ٖراتم شرحاتسبر مُاخٌضرلو ا ر فرتتاًنير ٖرا اتمرز اتسب غرلا;ا ر ا
د ر ات يسررلتلاررٍررْا
ًه تا؛م ٍيٌ ل

ٍِ

رري َْام م مررْات ال ر يفالج ررـاخطررَ غْاتم ررَ رٌٍه ت،ا
تمألرت ت تم خ ْ.

ف.ا ًدىاتال يل فّا اتمألرت تاتم خ ْا :ا
 .1تإلل اامب ٌ تاسٌيفاعم مْات ال يف،اًتال يل فّا و ا اشعألتفاتإلا راتم علِ .ا
 .2تال يل فّا اني ٖراتمألرت تاتم خ ْا ا

رنيو اخ ي ٖراتم شحاتسب مُ.

 .3تال يل فّا ات فباتم علِام ألرت تاتم خ ْا اخ ٕا لتتا فتّاتم شحاتسب مُ.
إجراءاث البحث :
ميَج البحح :تعيمألتاتم سجْاتل وراتمٌضلُاًت يسأل ـا اخامْاتمطل اتإلسطر َْٖا
ًتميش َ َْام ٌقٌلاع ٓاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفا ات رفن،اًتعيمألتا ٍػ نات

ر ٌبا

تال يسلت ا تم َ رٌٍ)الم وراا ي م;اميش َااتهلأللاعرباارلنياخرألتٖ ادألٍرألّاميش َراا
تسبألا اتنيس راظ هلّاعم مْات ال يفا .ا
دلتنددع البحددح :تعيمررألتاتم سجررْاتإلسطرر َٖ تاتمل َررْامررألتٖلّاتإلسطرر ٕتتاتم رررْاا
2013ا2015/ا،ام م مْات ال يفا،اًتزبألًيفاتآلشُاٌٍغحاذم :

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

144

العذد ( )11المجلذ ( )13يوليو 2016م

ISSN : 2410-1818

ُ
| سمية عيد الزعبوط

استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن

اجلدال ( :)0عدل أفرال دلتنع الدراشة
عألفات ال يفاتم
ا

ت ال يفاتم

ا

اتم لٌر ا

عألفات ال يفا
ا اتإلن خ ا

تم

 1956ا

 27753ا

تامٌا ا
 29709ا

إحصائيات دائرة ؤلاحصاءات العامة .الكتاب ؤلاحصائي السىوي ألاردويّ .
عمان ألاردن 3131 .م3132 -م .ص .13

عينت البحث:انعلتنامفرباسذماصبيمرماتمألرت رْا،اتخريريتاعَ رْاعسرٌتَْٖاقٌت ور ا250ا
ا ات رفن .ا

الانا ات ال يفاتم

أداة البحث :خ ألا ناعاذبألٍألاصبيمماتمألرت ْ،اضُممـا فتّاتم شحال آلشُا:
 .1تخيريتاعَ ْاعسٌتَْٖاشفٌنـا ا250االاناع ان.
 .2عاشٌنٍما فتّاتمألرت ْاع ٓا لتفاعَ ْاًنعرـات فتّاع رٓا رلتفاتم َ رْا،اًاريِر ا ر ا
ررلتفاتم َ ررْا،اتإلد خررْاتمررلاشُ رررباع ر اًدوررْانعررلهما اتم ٌت ر اتل ر ْام م رروما
فلتن .ا
 .3شػم ا َ
 .4ر

ْام م مْات ال يفا )19ا لّا،ا َ شُاذللياالس ن .ا

اتم ٌت اتل

در شل ررري تم ير ٖر ،اضُرمّمـاتال رري نْاً ر نام ر ما مَفررلت)اتمجاثررُا،ا

ً عطررُاًنن ر ناما رريذ خ تال مي ر مُ:افتٖم ر ناًلج ررو ارقمَ ر نا
ًلج ررو ارقمَ ر نا

ررئٌا ا،)2ان ر فرتناًلج ررو ارقمَ ر نا

ررئٌا ا،)3ا سَ نرر نا

ررئٌا ا،)1اًل ر ناتميطررمَما

لم اٍ ُ:
تال يذ خْ

فتٖم ن

سَ ن ن

خألتن

تمٌنناتالعي رِ

3

2

1

 .5عاشفخر ر يفاتم َ نر ر تاشراتسب رررٌب،اًذب َ رررو اً رررااتمطرررل اتإلسطر ر َْٖاتل

ر ر ْا

م ألرت ْاتسب مَْ .ا
 .6ضُ ِّ ا

ئٌاًتقرماعم مرْات الر يفاشر:ا ا لشلرم،ا يٌ رط،ا ر سلض)ا،ا ف نرـا

تل يٌٍ تاتمجاثْاع ٓاتم شٌاتمي مُ:ا ا
تسبألات ع ٓام م َ

ا–اتسبألات فنٓام م َ

اش

َماعألفاتملٗ تاا= ا

ااا3ا–ا1اش َماا3ااا=اا0.66اااٌيفاتملْٗ ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ًل نـاتملٗ تال مي مُ:


ا1اشرا1.66ااٍفٌناتل ئٌا سلػ ن.ا ا



ا1.67اشراا2.33اٍفٌناتل ئٌا يٌ ط ن .ا



ا2.34اااشرا3ااٍفٌناتل ئٌا لشل ن .ا

صذق األداة:اق رـا تم سجرْا خي ر ا

رلتتا تال ري نْا ًذمر ا م ي لرألا ر ا ضرألقو اع رٓا

تم شٌاتآلشُ:ا
)1اضأل تحملفم :اع عل

تال ي نْ

ضٌرشو ت ًمَْ ع ٓ صبمٌعْ ر ات

تزب َ  ،سَرحا قر ٌتا خإخرألتٕا مرتٖورماً شٌظر شوماسرٌيفا

ر ش ّا

ر ْا تمل رلتتام مذر يفا

تل رأل،ا ً رألٔا تنيمر ٕا تمل رلتتا شراتار يفاتل رألاهلرا ،اًلر م ا ًغرٌنيا ضرَ غ شوا
تم غٌٍررْ ،شذاسر نتاتمل ررلتتاع ررٓاشمجر عوماً
ًعألفه ا )19ا لّ.ا
)2اضأل تالش

غررٌٕ ذمر ا،اعاتعيمر فاتمل ررلتتا

ا

تمألتخ ُ:اع س ب

ترش ط خري ٌن خ فرد ت ل

لّ

لتت تال ي نْ ًتمألردْ تمف َْ م مذ يفاتم ِ ش يمُ شمَى ًذم خ يسألتا تمربن ر
تإلسط ُٖ) .(SPSSا
اجلدال ( :)2معامل ارتباط كل فكرة مً فكرات األلاة (ٌ=)45
تملقم

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

ترش طاتمل لّ

ئٌاتمألالمْ

1

0.869

*0.000

2

0.890

*0.000

3

0.826

*0.000

4

0.881

*0.000

5

0.830

*0.000

6

0.766

*0.000

7

0.819

*0.000

8

0.856

*0.000

9

0.824

*0.000

10

0.655

*0.000
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11

0.821

*0.000

12

0.642

*0.000

13

0.838

*0.000

14

0.811

*0.000

15

0.664

*0.000

16

0.881

*0.000

17

0.810

*0.000

18

0.811

*0.000

*0.000
0.822
19
اإلاصذر :إعذاد الباحثة ،من هتائج التحليل ؤلاحصائي3131 ،م.

شسرياني ٖراترش طال ا لّا ا لتتات ي نْات يسرلتلا

ري

اعم مرْات الر يفا

ات رفناخ مألردْاتمف َْاما ي نْاشرا نا ق اه ياتالرش ا تال نـاخ اتمل لّارقرما
)10اًتمألردْاتمف َْاسَحاخ غـا )0.655اخَ م ال نـا لرباقَمْاترش ر طاخر اتمل رلّا
رقما )2اًتمألردْاتمف َْاسَرحاخ غرـا ا)0.890اًلر م اش يرربافتمرْاشسطر َٖ نا نامجَرما
قَما

ئٌاتمألالمْاتحمل ٌخْال نـا ق ا ا0.05ا اٍ فساضرأل اترش ر طالر ا رلّا

مبذ هل اتم ِاش يمُاشمَى .ا
ثباث األداة :
اجلدال ( :)2ثبات فكرات اشتباىة اشتشراف مصتكبل عنالة األطفال يف األرلٌ بأشل ب
كراىباخ ألفا (ٌ=)45
تال ي نْ

تم ألف

قَمْاللًن خا مل اللًن خ

0.969
19
ًتقماعم مْاتالال يف
اإلاصذر :إعذاد الباحثة ،من هتائج التحليل ؤلاحصائي3131 ،م.

ٍ ر اتزبررألًيفا ناقَمررْاللًن ر خا مل ر امل ررلتتات رري نْات يسررلتلا

رري

اعم مررْا

ت الرر يفا ات رفناخ غررـا ا)0.969اًش يرررباهرر ياتم َمررْا لشل ررْاًشسرررياترافردررْاث رر تا
ٌمْ.ا ا
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مصادر بياناث البحث :
 -تلط ر فراتمج نٌٍررْ:اعامجررماتم َ ن ر تاًتل ٌ ر تاتلي ررْاخ يسررلتلا

رري

اعم مررْا

ت ال ر يفا ات رفنا،اًتليمج ررْاخ مفي ر اًتمررألًرٍ تاًتمألرت ر تاتم ر خ ْاذتتاتمط ر ْا
مبٌغٌااتم شح،اخ إلغ ْاشراتال ي نْاخس فْاتإلنرتنـام شطرٌيفاع رٓاتل ٌ ر تا
تلي ْامبٌغٌااتم شح.ا ا
 تلط فرات ًمَْ:اشفٌنـا ط فراتم شحات ًمَْا ات ي نْ،اًع ٌتنو :اماًتقماعم مرْات الرر يفا ات رفنم،اًمش ررـاعررألفتنا رر اتمل ررلتتاً ررااتارر يفاتحملررألفاهلرر ،اًتمررلاا
ش فساش ََما لتفاتم َ ْامٌتقماعم مْات ال يفا ات رفنا .ا
متغيراث البحث:اشفٌنـا يغريتتاتم شحا اتليغريتتاتآلشَْ :ا
تليغرياتل ي :ات ال يفاتم
تليغرياتمي خم:ا

ي

 .ا

اعم مْات ال يف .ا

المعالجت اإلحصائيت المستخذمت :
)1

ا

رر اللًن رر خا ملررا ;Cronbach Alphaام ي لررألا رر افردررْاث رر تاتل َرر
تل يسألا.ا

)2

اتمألتخ ُامألفتّ.

اترش طاخري ٌنا;ام ي لألا اضأل اتالش

 )3تليٌ ررط تاتسب رر خَْاًتالعبلت ر تاتل َ رٍررْا;اخوررأللاتإلد خررْاع ر اتم ررلتيفاتمج مررحا
م شحاتم شحاً ل ْات همَْاتم

َْامف ا لّا.

نتائج البحث وتفسيرها :
ني ٖراًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاً ااتم ٌت اتل

ْاهل  :ا

اجلدال ( :)5املت شطات احلصابية ااالحنرافات املعيارية يف ااقع عنالة األطفال يف األرلٌ
مرتبة ترتيباً تيازلياً
تملقم
15

تمل لّ
عم اخ

اترشل ا اشف مَ ا

تل َسْ ،اة اٍُلفِ اشر اعألا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

تليٌ طا تالعبلتلا تم

ْا

تسب خُ

تل َ رِ

تلٌٍْٗ

2.85

0.36

95.00
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لّ اذبم ا ع ُٖا

ألرّ ات
تل مَْا.
ع نُ ا
17

ا ا وم اتلٌتفا

اغ

تمألرت َْ ا; الليع ظ اتمط ا

2.78

0.42

92.67

لشلم

2

خ مط ْ.
3
19
6
7
16
11
4
12
5
18

ٍزٍأل اعألف ا لتف ا لشُ اع ا7ا
لتف.
ع نُ ا
تمي َما.
شل

اق ا لتفا

م ػلب ا

لشُاخ يملتر.
ع نُا

نًتزا خُاتليفلر.

ع نُ ا

اض ٌخْ اتل و زا

تمألرت ُ.
ٍ نُ اًتمألِ ا

ا ل ٍ ا ز ،ا

ت لاتم ِاٍأل

ام م .

ع نُا اتنلط يفات خٌٍ .
ٍ نُ ا خُ ا
تم ِاف

اشع قْ ا; ات لا

ام م .

ٍُذربنُاًمُا لِاع ٓاتم م .
ع نُ ا

اخ أل تلألر ْ اع ا

ف نا ف
ريع نُ ا

14

ادو ا لشُ اخ همَْا

2.77

0.58

92.33

لشلم

3

2.55

0.50

85.00

لشلم

4

2.38

0.53

79.33

لشلم

5

2.32

0.80

77.33

يٌ ط

6

2.29

0.45

76.33

يٌ ط

7

2.23

0.63

74.33

يٌ ط

8

2.22

0.54

74.00

يٌ ط

9

2.21

0.65

73.67

يٌ ط

10

2.17

0.68

72.33

يٌ ط

11

2.16

0.36

72.00

يٌ ط

12

اتم ب اتليفلر ا ا

تلألر ْ; ات ل اتم ِ اد

ا

2.07

0.47

69.00

يٌ ط

13

عم .
13
2

عم ا م اًتمألِ ا
شٌ ريا اذبي دىات

عألي ا ا
لّ.

ٍرتتًنياعألفا لتفا لشُاخ ا5ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

1.84

0.65

61.33

يٌ ط

14

1.61

0.57

53.67

سلض

15
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شرا7ا لتف
ٍرتتًنياعألفا لتفا لشُاخ ا3ا

1

شرا5ا لتف
عم اخ

10

0.60

1.35

45.00

سلض

16

اً ّاًتمألشُ;الُا
َْا لتفا

ً لاتسب د تات

0.68

1.35

45.00

سلض

16

لشُ.
8

ف ا مانًزا ُ.ا
عم اخ

9

0.46

1.26

42.00

سلض

18

اً ّ اًتمألِ; الُا

ً لاتسب د تات

َْا لتفا

0.48

1.13

37.67

سلض

19

لشُ.ا
ًتقماعم مْات ال يفا ات رفن ا 2.08
اإلاصذر :إعذاد الباحثة ،من هتائج التحليل ؤلاحصائي3131 ،م.

ٍاسغا اتزبألًيفا )4ا نا

0.18

69.33

يٌ ط

ئٌاًتقماعم مْات ال يفا ات رفنال نا يٌ ط ن،اشذا

خ ر اتليٌ ررطاتسب ر خُا )2.08اًتعبررلتلا َ ر رِا )0.18ا،اًد ر ٕا

ررئٌا ررلتتاًتقررما

عم مرررْات الر ر يفا ات رفناخر ر ا ر ر سلضاً يٌ رررطاً لشلرررم،اشذاشلتًسرررـاتلياٌ رررط تا
تسب خَْاخ ا –2.85ا،)1.13اًدر ٕتا اتملش رْات ًراتمل رلّا ا)15اًهرُام عمر اخ ر ا
ترشل ر ااشف ر مَ اتل َسررْ،اة ر ا ٍُررلفِاشراعررألاا ررألرّات

ررلّاذبم ر ا ع ر ُٖاتل مَررْاما

مبيٌ طاس خُا )2.85اًتعبلتلا َ رِا )0.36اً اتملش ْات خريّاتمل لّا )9اما عمر ا
خ ر اً ر ّاًتمررألِ;الررُا ً رالاتسب د ر تات

ررَْا ررلتفا ررلشُامامبيٌ ررطاس ر خُا

)1.13اًتعبلتلا َ رِا  .)0.48ا
ٍُمف اتم ٌيفا نا

اسَ نّاًتقرماعم مرْات الر يفا ات رفناع رٓاتل رئٌاتليٌ رطا

ٍ ٌفاشراسَ نّاغ م َْا لتتاتال ي نْاع ٓاتل ئٌاتليٌ ط،اسَحاس نتاش ما رلتتا
ع رٓاتل ررئٌاتليٌ ررطا،اًسر نتاتررسا رلتتاع ررٓاتل ررئٌاتللشلررم،اًتررسا ررلتتا
خرلٔاسر نتاع رٓاتل ررئٌاتلر سلض;ات رلاتمر ِا فٔاشراتن فر

اتل رئٌاتليٌ ررطا

ع ٓاًتقماعم مرْات الر يفا ات رفن،اًٍُمفر اتم رٌيفا ٍػر ناشناسَر نّا رلتتات فتّاع رٓا
تعبلت تا َ رٍْاق َ ْا ق ا اًتسألاضشَح)اشذاشلتًسـاخ ا ق اً لربا اتم ط ،ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ا فٔاشراترشل ااتليٌ ط تاتسب خَْاشراتل ئٌاتليٌ ط;ات لاتم ِاٍُللرألاشمجر اا
ررلتفاتم َ ررْاع ررٓاتإلد خررْاتمررلاشُسرررياشراتل ررئٌاتليٌ ررطاًخ ر ْا ا;)%69.33اشذاٍ مر ا
ت الر ر يفاخ ر ر اتمرررزًتزاتليفرررلرامرررألب،ا ًاخ ر ر ا رررل ات ب،ااًاخ ر ر اتنلطر ر يفا
تمٌتمررألٍْ ،ا ًاخ ر اشد ر راتمطل ر يفاًف ررىام م ر ا ر اق ر اًمررُا ررلي،اًمجَ و ر اعٌت ر ا
تديم عَْا ومـا اعم مْات ال يفامب يٌٍ تا يٌ طْ،اًٍ م ات ال يفاخ ر اضر ٌخْا
تل و زاتمألرت رُا،ا ًاخ ر اخ رألا تلألر رْاعر ا فر نا رف اتمطلر ،ا ًاخ ر اتم ر با
تليفرررلرا اتلألر ر رْاام طلر ر ،اًمجَ ور ر اعٌت ر ر اشلخٌٍرررْا رررومـا ااعم مرررْات الر ر يفا
مب رريٌٍ تا يٌ ررطْا،اًٍ مرر ات الرر يفا ٍػرر نا رر ا درر اتاإل ررو اا اشررٌ ريا رر اذبي درررىا
ررلهما;ا رر اٍُسرررياشرا ناتم ٌت رر اتالقيطرر فٍْا ررومـا اعم مررْات الرر يفامب ررريٌٍ تا
يٌ طْاً ااه تاتم شح.اا ا
خ ٕاع ٓاذم ،اتشل ـاه ياتم يَذْا ماني ٖرافرت ْاصب فِا ،)2002اتملا ظورلتا
سَ نّاعم مرْات الر يفاع رٓا

ريٌٍ تا يٌ رطْ،اًتشل رـا ٍػر نا رمانير ٖرافرت رْا ر ألا

تمررألٍ ا ،) 2003اتمررلا شرر رتاشرا ناتملسرر اًتمي ررلباتمألرت ررُا رر ا رر باعم مررْا
ت ال يفاخ إلغ ْاشراتمعلًلاتالديم عَْاتم َْٗاتحملَطْاخ ال يف،الم اتشل ـا رما
ني ر ٖرافرت ررْاتشبٌتمررألّاًعَررألا ا،)2012اتمررلاشٌض ر ـاشراشنا

ررئٌا ر باظ ر هلّا

عم مْات ال يفا ات رفنال ناخسف اع اا يٌ ط ن.ا ا
ًدر ٕتاهر ياتم يَذررْاطبي لررْا ررمانيراٖرافرت ررْانٍررأل ،)2002اتمررلا ظوررلتاتنيس ر را
ظ هلّاعم مْات ال يفامب يٌٍ تا لشل ْ;اًقألاٍُ رزٔاتما ر اشراتالخريالا اتسبرألًفا
تلف نَْ،اشذااري ـاتمألرت ْاتم خ ْا ا

ط اتملاش َشاًتقماتالسيايفاتم ِاٍُلثلا

ناع رٓاتزب نر اتالقيطر فِااًتمي َمرُاًتالديمر عُا،اً ر اشراذمر ،اًخ مير مُاٍُرلثلا
ذم ا

ناع ٓاا َ رْاسَر ّاتمطلر اتمل رطَ ،ات ا رلاتمر ِاٍأل رْاًخ رٌّاشراتما مر ،اااا

اٍألعماتل ئٌاتللشلمام م مْات ال يفاخ م

ْام ألرت ْاتم خ ْ،اخَ مر ااري رااتم شرحا

تسب مُا ات رفن،اًتخي لـانيَذْاتم شرحاتسبر مُا رمانير ٖرافرت رْالر ظما ا،)2007ا
تمرلا ظورلتاا ن تغبلر ا

رئٌا فخر ا ت

رلّا سطر ـا ع رٓا ع رٓا فردرْا الرألت ما

م م مْات ال يف،اخَ م اس نتا لّاع ب ت ه م طل ع ٓ ق افردْالرألت مام م مرْا
ت ال يف،ا اس ا ظورلتانير ٖراتم شرحاتسبر مُاسَر نّااترشلر ااشفر مَ اتل َسرْاع رٓا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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تللش ْات ًرا اتل ئٌا لشلماخ

ْا )%95الألت مام م مْات الر يفاا،اًسَر نّااً ر ّا

تمٌتمررألاع ررٓاتللش ررْات خررريّا ر اتل ررئٌاتل ر سلضاخ ر ْا ا)%37.67الررألت مام م مررْا
ت ال ر يف،اًم ر اتم ر اٍ ررٌفاشراتالخرريالا اا َ ررْاتم َ ررْاًتسبررألًفاتلف نَررْ،اشذا
تخيريتاعَ ْاتمألرت ْاتم خ ْا ر ات الر يفاتم ر

اً ر ش ّا

صبر يفا تمرتخَرْا ًع رما

تم لساًاري ـا اتم لت ،اخَ م اتخيريتاعَ ْاتم شحاتسب مُا ر ات الر يفاتم ر

ا ا

ت رفن،اًتخي لـاتم يَذْا ٍػ نا رمانير ٖرافرت رْاافتقرأل لاDagdemirا )2010ا،اتمرلا
ظورررلتاتنيسر ر راظر ر هلّاعم مرررْات الر ر يفاخرررألرد تا لشل ررْا،اًقرررألاٍُ رررزٔاتم ر ر اشرا
تالخيالا اتل وراتلي م،اشذاتعيمألتاتمألرت ْاتم خ ْاذب َ اتم َ نر تاتشب ضرْاخ مر ا
ت ال يفاتملاعاتسبطٌيفاع َو ا ر اتمٌَنَ رَ اًتم ر اتمرألًمُا،اخَ مر اتعيمرألاتم شرحا
تسبر مُاتلر وراتمٌضررلُا ر اخررايفاذب َر اخَ نر تاتال رري نْاتمررلاًنعررـاع ررٓات الر يفا
تم

،ا ػاناع اتعيم فا

ٌباتم َ رٌٍه ت.ا ا

الرؤية املصتكبلية عرب اشتشراف مصتكبل عنالة األطفال يف األرلٌ:ا ا
شطلنياتم سجْاثاثْا َ رٌٍه ت،اش ط اا اخايفاتملرٍْاتل ي َْاعرباشطٌراثاثرْا
س هألا

ي َْاةف ْاً لغٌخْاًخألٍ ْ;اميش َااتهلأللاتل سٌفاًهٌاتسبألا اتنيسر را

ظ هلّاعم مْات ال يف،اشذاش

ما لتس اتملرٍْاتل ي َْاشرا اٍ ُ :ا

شيياري  :تجكيد أو الطفدل العامدلٍُ :مفر اتميٌدرىا اهر تاتم رَ رٌٍاشر:اًنترّاتمرتخَرْا
ًتمي ررَمامب ر عألّاًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْاًًنترّاتم م ر ;اشذاشيطررٌراتم سجررْاا ناشلرريحا
ًنترّاتمرتخَْاًتمي َماضل ناا ال ا ألر ْا;اميألرٍ ا و تات ال يفاتم

ا.

تلسررف ْ:اٍُمف ر اتم ررٌيفاشناتلسررف ْاشيمج ر ا اًتقررماعم مررْات ال ر يفاً ررااتميسررلٍ تا
ت رفنَرررْاتليمج رررْامبرررٌتفاقرر نٌناتم مرر اتمرررلا رر اشرر نو ا ناشُ ررروما اتسبرررألا رر اعم مرررْا
ت ال يف،اًتملاتقيطلتاع ٓاتسبألا ات عم يفاتمرلا ش يرربا خطرلّا ًا له رْا ً ػرلّا
خ مطرشْا

رطا ،فًن ذلرلا ٍراْ عمر يفا غر رّا خر خاا تمطلر ،ااًشيمجر ا اًتقرماعم مرْا

ت ال ر يفاً ررااتل ر فرتتات رفنَررْاتم ر ِاٍُسرررياشراتقيط ر رافًراًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْا
ع ٓامح ٍْات ال يفاتلي ٌم ا ط،اًخ م ا إنىاالافًراهلر ا امح ٍرْات الر يفاتم ر

ا

ً لتق يوم،ال م اشعولاتلسرف ْا ر اخرايفانير ٖراذب َر ا فتّاتم شرحاًتمرلا ظورلتا
سَرر نّااعم مررْات الرر يفاع ررٓا
للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

رريٌٍ تا لشل ررْاعرررباش ررل اتمطلرر اتم رر ا ات رفنا
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م ػررلباخ رريملترا ر اق ر ا ررلتفا ررلشىاخ ر ْا ا)%79.33ا،ا ػ راناع ر ادو ر ا ررلشىا
خ همَْاتمي َماًخ

ْا )%85ا .ا

ت هألتل :ا
 .1ش هَر ر ا ور ر تاًتعَر ر تاخر ر فًتره ا رررلهاتام َر راااخرررألًره اتمرتخرررٌِا ر ر اخرررايفا
شٌعَيو احب د تات ال يفاتم
 .2لفر ات اا ر اتمج

اتمرتخٌٍْاًتم ل َْاً ػ ارع ٍيوما.ا ا

رْاتمألٍ َررْاًتمرتخٌٍرْاًتميس رااخومر ;اميٌدَرىات الر يفاشٌدَور نا

َم ن،ا ػاناع الفَ و اميفٌناق فرّاع رٓاسر اتلسرفاتاًتم َر ااخر فًتر:ا
تمرتخٌٍْ،اتميٌعٌٍْ،اتمٌق َْٖا،اتمي ًنَْ .ا
شلًطاتم ٌيف:اٍُسرتطاق ٌيفاتليألرخ تاتم ٌتشُاٍيمي اخ مطل تاتآلشَْ :ا
 ت ااتسب َ َْامألال يف .ا
 نًدْات با اس يفا ألتنات اا .ا
 ت خـاتمفربٔام طل اتم

،ا ًاشسألٔاقلٍ شى .ا

يطٌعْ .ا



تإلدلتٕتتا :ا
 قلترا

لًيفاخليحاض اما ااتمطل اتم

ٍ يمارضألاتل ٌ تاسٌيفات ال يفاتم

ماخف ا ألر ْ.
ا اخايفا ألٍلٍ تاتم مر ا اضب عر تا

ت رفنال رْ،اًرضرألات الر يفاتمر ٍ اٍ يمررٌناشرا رلا رريّا ر اخرايفا ررألٍلٍ تا
تمي مَْاتالديم عَْا اضب ع تات رفنال ْ.
رألّاتمألرت ررْ:ااشيفرٌنا ررألّاتمألرت ررْا ر اعر



افرت رَ ،اشذاٍرريماشررألرٍسات اا ا

تم اات ًيفال ا اٍي ااخلع ٍْاات ال يفا ا لس ْا اق اتلألر رْامغ ٍرْااتللس رْا
ت

ررَْات ًر،ا رر ا اتم رر ااتمجرر نُا َرريماشررألرٍسات االرر ا رر اٍي ررااخلع ٍررْاا

ت ال يفا اتللس ْات


َْاتم َ .ا ا

سررلًااتميسررلزا:اشف ر ات ااخلع ٍررْات ال ر يفاً ررااتميررألرٍ ،احبَررحاٍرريماش َررَما
تمطل ا َم اتلي ىا ا ىاث

َ ناًشلخٌٍ ناخايفا رتّافرت يو ا .ا

 تل ورا:ال ا ٍي ااخرتخَْاتمطل ا ا ضٌيفاتمرتخَْاًع ماتم لساًتمطرشْاتم ل رَْا
ًتشبري َْ،ا ػاناع اتم

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

َ تاتم مجْاع اعم مْات ال يفا،اً اش خىاذم ا .ا
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ربرتتاشألرٍ ات ا:ااٍلٔالجريا اتمرتخٌٍ ا نات ااهل اتمير ثريات لرربا امنرٌاتهيمر اا
تمطل اخ ايمماًتل لًمَْاتالديم عَْا نو ا ًيفاتشط يفامحَمام طل اخر آلخلٍ ا،اشذاٍُ رألا
تملررلفادررزٕكاالاٍيذررز ا ر انعر ااعر اال

ررلّاًتايمررماخر اًتإلن ر نَْاخ ررله ا،ا ررما

تم ر لساتملررلفِاٍررألر اتملررلفا اشا ر رياتالديم ر عُاتم ر ِاالااميف ر اشخلتدررىاع ررى،اًتنا
تم م تاتمسسطَْامألااهل اش ثريه اع ٓات خ ٕا ف م اتش مـاتمسسطرَْامرألااخ مرأللٕا
ًتسب ر ناً ررلعْات رريذ خيو امطل ررو اتمطررغريال م ر اش ر لاتمطلر اخ مج ررْاًت ر نا،اً ر ا
د ن ر امخررلا ررإنات و ر تاتماٖررُانس ر نا ا ررلا لففررْا اتمغ م ر اربي ر ارع ر ٍيو ا
خ ٖو اع اتماُٖانس نا ا لاا َ َْ;اشذاشناتم

ٕاتماُٖانسر نا ا رلا لففرْا

لجلاق ٌّاع ٓا ًالفه ا رتشل،ا .)1992ا
شناتمج

ررْاتمررلاش ررَشا َو ر ات ااشررلثلاش ر ثريتنال ر ريتنا ا ر ٌباتملع ٍررْات ٌ َررْ،اا

و ر تاتماٖررُاٍ رريم اشراا را تاتديم عَررْا سلػررْامي ر اشراتم ر باتم ررألنُا ا
شسألتخاتمط عْا اتم ٌكاتالديم عُا خ ر ٖو ;ا ر اه ر ا رإناشخػر اات ور تام يرألرٍ ا
ع ررٓالَلَررْاتمرتخَررْاتم ر َمْامألال ر يف،اًشٍػ ر نيا ر ٌباتل

ررْاق ر اتم ر باًشعط ر ٕا

تم ألتٖ ا ر اات الر يفا;ا ر اشر ناذمر ا ناٍُعورلاسرألًخاتمط عرْا ر اق ار اتمطلر ا رتشرل،ا
 .)1992ا
اه اٍُمف اتم ٌيفاخ ناتسب دْا ااًتعَرْاٍرلش طاترش ار ناًثَ ر ناخ مرتخَرْاًتمي رَم،ا
شذاخ ررألرا ر اش غررل اتم ررَمات خاقَررْاتم َ ررْا انلررٌ ا ررلتفاتايمررماخ ررألرا ر اٍ ررٌفا
تال ي لترا اتايمما ;اشذاشناتسب درْامرتخَرْاتمطلر االاش ر ا همَرْاعر اتسب درْاميغ اٍيرى،ا
خ ضْاشذتاتن ج ـاش اتمرتخَْاتم َمْا ر ا اا ًا خرـ،ا ًاقلٍ رْا ًا يطٌعرْا;ا لرُاذمر ا
ذبط ام تتاتمطلر ،ا مر اه ر اشعورلاعم َرْاتميذألٍرألاتمرتخرٌِاللرٍرْا

ري َْاش رُا

تايم ر تاع ررْاًتايمررمات رفنررُاخ ض رْنا رر اعم مررْات الرر يف،اً ر اٍرر ذماع و ر ا رر ا
َ ت .ا
ًع ررٓا ٍررْاسرر يفا ٍرر نالررا ناًغررماهررلالٕات ورر تاً امجَررماس الشورر ،اٍررألعماهرر تا
تم َ رٌٍاغلًرّاش هَ و اشلخٌٍ نا;اميش َااصبيمرمٍاخر يفٍا ر اعم مرْات الر يفاً ر اش ر تا
ذم ال لم ر تات خاقَْاغرياتللغٌخْ .ا
ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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شيياري  :كفالة الطفل العامل
ٍُمفررر ر اتميٌدرررررىا اهررر ر تاتم رررررَ رٌٍاشراًنترّاتم مررر ر امبا ررر ر عألّاًنترّاتمي مَرررررْا
تالديم عَْ،اًًنترّاتمرتخَْاًتمي َماشذاشيطٌراتم سجْاا ناشٌ لاًنترّاتم م اخألتٖ ا مَر اْ،ا
ش خ اضلْالل مْاتمطل اتم

ا .ا

تلسررف ْ:اشفم ر اتلسررف ْا اًتقررماعم مررْات ال ر يفاً ررااتميسررلٍ تات رفنَررْاًً رراا
تل فرتتات رفنَْاعرباتمطاسَ تاتحملرألًفّاتل طر ّاالليسرُاًنترّاتم مر اًتم ٖمرْاع رٓا
شليررَشامجَررماتل سررآتاتشب غ ر ْا سف ر ااق ر نٌناتم م ر ات رفنررُام شررحاع ر ا ال ر يفا
،اًالاش ماغم اتخيط ضوماصبمٌعر تات الر يفاتمر ٍ اٍ م رٌناخر رزاشار راهر يا

ع

تل سآت،ا

ال يفا اتم عْاتليذٌم اًتم ٖ

ًع ررٓاسررٌتلاتمطررل ،اغرررياش ر خ

اع ٓاتإلش رتتاتمػٌَْٖ،اًتم رط ت،ا

ام ر نٌناتم م ر اًم ر طْاتلليس ر ،ا ػ راناع ر اتنيو ر ٕا

ضرراسَ تاتللرريشاس ر انع ر اا ليسررُاتم م ر اًش ألٍاشررىارقررما56ام ر ْا،1996اع ررألا
طب ملررْاض ر س اتم م ر ،اًمررَسامررىا ٍررْاعاقررْا ررماتمطل ر ،اًٍ يطررلافًرياع ررٓاتم طررحا
ًتإلرش فام طل ،اخ إلغ ْاشراق ْاعألفااتمزٍ رتتاتميليَسَْالي خ رْاتل سرآتاتمرلاشسرغ ا
الرر النا ،اًق رررْاعرررألفاتلس ملرر تاغرررألا ضرررش باتم مرر اتل رريغ امألالرر يف،اًق رررْاعرررألفا
تلليس اًش ألفا و وما اتا ساتمٌا امسلًنات

لّ،ا.)2011ا ا

لم اشعولاتلسف ْا اخايفاني ٖراذب َ ا فتّاتم شحاعررباسَر نّاترشلر ااشفر مَ ا
تل َسْاًشألنُا ألرّات
ل سألاتم ٌت اتل

لّا اذبم ات ع ٕاتل مَْاع ٓاتل ئٌاتللشلماخ ر ْا ا،)%95ا

ْام م مْات ال يفا ات رفنا .ا

ًنعلتنا نا لات ال يفاتم
اش َْاتسب د تات

اشُ نُا اتمل ل،اًخ مي مُا ورُاش ر نُا ر اتمي طرريا

َْا ال هل ا;ات لاتم ِاٍُ وما اتغبلتطات الر يفا اتم مر ،ا

خ إلغ ر ْاشراق ررْاشررٌ رياتم ررألتٖ اتل فٍررْا

ررلّاتمطلر ااتم ر ،اقررألاٍج ر راش ر رالتاسررٌيفا

لَلَررْاشررٌ رياخررألٖ ا فٍررْام طل ر اتم ر اتم ر ِاٍ شررألرا ر ا ررلّا ررريّ،ا ر اه ر ا ررإنا
تلسررف ْاشفم ر ا اتإلد خررْاع ر ا ج ر اه ر تاتمي ر ريفا ر اخررايفااررلنيا ررَ رٌٍالل مررْا
تمطل اتم

 .ا

ا
ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

155

العذد ( )11المجلذ ( )13يوليو 2016م

ISSN : 2410-1818

ُ
| سمية عيد الزعبوط

استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن

ت هألتل :ا
 .1شنس ٕا ق ااخ ضْا ا ألٍلٍ تاتم م اتل يسرلّا اضب عر تات رفنال رْاذبرـا
مٓالل مْاال اع

 .ا

 .2شٌ ريانسلتتاشج َلَْ;ا ا د افعٌّات لتفاتلَ ٌرٍ اً ل
مفل مْاتمطل اتم

ر تاتم طر ااتشبر عاا

 .ا
اتمٌتسأل،احبَرحاشررتتًنيا رجاناخر ا- 50ا100ا

 .3ذبألٍألا ألتراتمفل مْام طل اتم

ررَْ،اًا- 100ا150افٍ ر رامألال ر يفا اتللس ررْا

فٍ ر راامألال ر يفا اتللس ررْاات
تمج نٌٍْ.اا ا

شرررلًطاتم رررٌيفا:اٍُسررررتطاق رررٌيفات رررلتفاتلَ رررٌرٍ ،اتم رررٌك،اتمسرررلل تاتمطر ر عَْا
 .ا

ًتميذ رٍْ،ا ا د الل مْاتمطل اتم
اإلجراءاث :
 قلترا

لًيفاخليحاخألٍ ا مُاذبـا

مٓالل مْاال اع

امألٔا رألٍلٍ تاتم مر ا

تل يسلّا اضب ع تات رفنال ْ.ا ا
 ش رريملا ررألّاتمفل مررْامغ ٍررْاتنيو ر ٕاتمطل ر ا ر اتللس ررْاتمج نٌٍررْا،اً اس ر يفاسط ر ا
تن ط ااتمفل مْام

ا ًامخل،اؼبٌيفاتمطل امفلَ امخلاخف اٍ لاً وٌمْ.

 ش يزااًنترّاتم مر اخيرٌ رياعمر ام طلر اتمر ِاالاٍلغر اخإلمر يفافرت ريىاتزب َرْ،ا
ًخ مي مُاٍريماشخراااتمفلَر اخر م ا،امَريمان ر اتمفل مرْامطلر امخرلا اسر يفارغ رْا
تمفلَ اخ م .


ا اس مْا شرٌ لاتملغ رْامرألٔاتلفلرٌيفاخإلمر يفافرت ريىاتزب َرْا،اٍريماشفرتدرىا
غم اتلفلٌم ا اق اتم ٌكا ًاتمسلل تاتمفربٔاميٌ رياتم ألتٖ اتل فٍرْامرىا،ا
حبَحاٍيماش ألٍلاتل اتإلمج مُام م اخ مي ًنا ماتزب ْاتل َْاخ

ربرتتات خ اخإدلتٕتتالل مْاتمطل اتم

ل.ااا

:اٍُمف اتم ٌيفاخ ناشط َااه تاتم َ رٌٍا

ٍررألعمااشرررٌ ريارًتخرررطاتميف رر اتالديمرر عُا ات

رررلّات رفنَرررْ،المرر ا نرررىاٍُ ررروما ا

شفرٌٍ اع ضررلاتالنيمر ٕامررألٔاتمط رْا ر اتمطلٌمرْ،اًٍل رروا ر فٕٔات خررٌّاًتحمل ررْا ا
نلٌ ا لتفاتايمماتحمل ُ،ا ػاناع اشنىاٍزٍ الرجريا ر اتلعر هلاتم ر َْا اتايامرما

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ررلِاًتلألر ررُاًتزب ر ُ،اًتم ط مررْاًتمي ررلباًتمل ررلاًتمي ررٌيفااًت َررْا

ًعم مْات ال يف،اًٍليحا خٌتباتالنيم ٕاًتإلخرألتااع رٓا طرلتعَْو اٍ ور ا ور ا خ ر ٕاتمرٌا ا
تمٌتسألالم اٍلٍألًن.ااا ا
شيياري  :رعاية الطفل العامل
ٍُمفر ر اتميٌدرررىا اهر ر تاتم رررَ رٌٍاشراًنترّاتمي رررَمااتم ر ر مُا يمج رررْا اتزب ر ر تا
ت رفنَررْاخ مي ر ًنا ررماًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْ،اشذاشيطررٌراتم سجررْا اه ر تاتم ررَ رٌٍا
شف َ ر اخلػب ر تال َ ر تاتمرتخَررْاًتآلفتباًتشبأل ررْاتالديم عَررْا،اًخلػب ر تال َ ر تا
خلٔال اشلغ اخلع ٍْاال اع
فتخ ا ل

ا ًا لجلاخ ألاربلدو ،احبَرحاشفرٌناش ر اتملع ٍرْا

تاتملع ٍْا ًاتزبم َ تا ٌتٕاتسبفٌ َْا اات ه َْ .ا

تلسف ْ:اشفم اتلسف ْا اًتقماتميسلٍ تاًتل فرتتات رفنَْاتم ِاٍُسرياشراغَ با
ال رْ،اشذاشناضرلْاتمطلر اتم ر ا؛ماشػر امألالر يفا

تالهيم ااخلٗ تات ال يفاتم ر

تحملي د ام شم ٍْاًتملع ٍْا،ا ػاناعر اعرألاامشٌمَرْااتم ر نٌنات رفنرُاللورٌااتمي رٌيف،ا
ًخ مي مُا إناتمٌنترتتاتل َْاغريا

َْاخ الر يفاتلي رٌم ،اشغر ْاشرااس درْالرٌتفرا

تمٌنترّام يألرٍ اتل يألتااًخ ٕاتم ألرتت،ا ػاناع اني ٖراذب َر ا فتّاتم شرحاتمرلاشرألعما
ًدٌفا سف ْاعرباسَ نّاعم مْات ال يفاع ٓاتل رئٌاتليٌ رطاًخ ر اْا )%69.33اًهرُا
ن ر ْاالا ٍُ ريو ناخور ،ا ر اه ر اقرألاٍُجر راش ر ريفاسرٌيفالَلَرْارع ٍرْاتمطلر اتم ر ،امر تا
ٍُمف ر اضررَ غْااتلسررف ْا اتإلد خررْاع ر ا ج ر اه ر تاتمي ر ريفا ر اخررايفااررلنيا ررَ رٌٍا
رع ٍْاتمطل اتم

ا اتا ساتمٌا امسلًنات

لّ،ا.)2011ا ا

ت هألتلا:ا ا
 .1تال يل فّا اتشبلػب تاتللهاتاشلخٌٍ ناًتديم عَ نا .ا
 .2شٌعَْات ال يفاتم

اخ همَْاتمي َما اق اتشبلػب ت .ا

 .3شٌعَررْاتايمررماتحمل ررُامبسررف ْاعم ر ات ال ر يفا ر اخررايفاتمررربت راتلسي لررْاتمررلا
ش ل ه اتلل

تاًتزبم َ تامب عألّاتشبلػب ت .ا

 .4غررم ناشٌت ررألا عررألتفا ر ٌٍْا ر اتشبلػب ر تاع ررٓاتلل
تمرٌنترتتاتل َرْاخلع ٍرْاًمح ٍرْات الر يفاتم ر
ع ٓات ال يفاتم

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

ر تاًتزبم َ ر تاًاق ر اا

ام ر اتشبرربتتاةر اٍ رٌفاخر م لما

 .ا
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اإلجراءاث :
لًيفاما يل فّا اتشبلػب تاتللهاتاشلخٌٍ ناًتديم عَ ناا.

 .1قلترا

ٍُ .2مف ا ناٍفٌناذم اغم ا ل

ر تا ه َرْ،اًمج َر تاخريٍرْا ًاغرم اتم طر اا

تشب ع.اا ا
ٍُ .3مف ا ناشفٌنا ألّاشف َ اتشبلػب تاع ناًتسألتنا ٌراتميسلزا .ا
.4

ناٍفٌناعم اتشبلػبْانعريا لش اشي غ يا ا رخ نيا ل

ْاتالشطر التا رجانا،ا

خ يج ٕاتليطٌع ت .ا
اهل ا ألّاتميف َ اغم ا ألّاخربشو اتمٌظَلَْا .ا

 .5ذب

ٍُ .6ذألفال اشلغ ا ادبألٍألاتم ااًت يملتره ام اامخلاخ ألاث ٌتالل ٕشو  .ا
ٍ .7رريماق ررٌيفا ر اشلغ ر ا اتال رريملتراخ م م ر ،احبَررحاشفررٌناقررألا ث يررـالل ٕشو ر ا
ًتال رريل فّا و ر ،اًشفررٌناقررألاقررأل ـاشطررٌرتنا اتم م ر ا ًاشغ ر ْاشلخٌٍررْام طل ر ا
تم

 .ا

ربرتتاتخيَ راتشبلػبر تا:اا شنارع ٍرْاتمطلر اتم ر اشُجرلِاخ ر ٕيا،اشذاشُرربناهر ياتللس رْا
ش مَْادٌتن اتمسسطَْام ط لر اتلري ما ر اد رمَْاًضرشَْاًع َرْاًًدألتنَرْاً خاقَرْا
ًرًسَْاًتديم عَْاحبَحاش مٌامجَ نا اشزت ا ي
تم

ا،اشذاشفمر ا ومرْارع ٍرْاتمطلر ا

ا ااتليس لاتم ل ٕاتإلن نُاتم ِاٍيميرماخرىاًشٌدَورىاًت ريسألت ىاشرا قطرٓا

سرررألاةفر ر ا،امب رررٓاشارررا اا قر ر تاتمررريلفرياًتميطرررٌراًتميسَر ر اًتاإلفرتكاًتم ر ر ا
تإلٍو ر ُاحبَررحاٍيشررٌيفاتم ر ل ٕاتمف ر
ًتلوم اعرربا ر َ تاتم مر اشرا

ااشراذل ر ٕاظ ر هلاًتلررٌرًخاشرا في ر ا

ريسألاا،اًالاٍير شٓاذمر افًنارع ٍرْا

ريملّا ر اق ر ا

خلػب تاٍيمي اخي ُاتم ٌااتسبألٍجْاًمألٍو اا ق تاعم َْا يَرْاًرغ رْا اتم مر افتخر ا
ل

ر تاًمج َ ر تاً ق را ااًنترٍررْامررألٍو اخررربّااٌٍ ررْا اتمي ر ا ررمااظ ر هلّاعم مررْا

ت ال يف .ا
ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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التوصياث :
 .1شغ ر ْاضررلٌلادألٍررألّاخ لررألتر اتم ررْاشله ر ا ااتمطل ر اتم ر اام َ ر ااخررألًره ا
خطل اع مَْاشلخٌٍْا ألرً ْ.
 .2شف َر اخلػبر تال َر تاتمرتخَررْاًتآلفتباًتشبأل ررْاتالديم عَررْاً ر اٍ ظله ر ا ا
تميسطرررظاخ م مر ر ا اصبر ر يفارع ٍرررْات الر ر يفاتم ر ر

اخ لل

ر ر تاتسبفٌ َرررْا

ًتشبريٍْا .ا
 .3ت يسألتااً ٖ اتإلعاااتلسي لْاميٌعَْات

لّاًتمطل اًتايممالف امبسر الا

عم ر ات ال ر يف،اًتمي ررٌيفاًتمي ررلباتلألر ررُاًتآلث ر راتلرتش ررْاع ررٓاذم ر ا ر اخررايفا
محاتاشٌعٌٍْاصبيم َْ.
 .4شٌعَْات ال يفا اخايفاتمربت راتلألر َْاحب ٌقوما اتشل قَْاس ٌ اتمطل .ا ا
 .5ربطَظا ٌتنن تا اتمٌنترتتاتل َْامربت را ف شْاعم ات ال يف.
 .6شدلتٕ تلزٍأل

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

تم شٌخاًتمألرت ت تال يسلت َْ،خ يسألتاا يغريتتا خلٔ.ا
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قائمت المصادر والمراجع :
أاْرآن أاكري
اتم مررٌص،اشخررلتهَم،ا ،)2007ا عم مررْات ال ر يفاخررطا محررلاالاميف ر اتم ررٌيفاخ رىا،امْامرٌنٍلاتم مر ا ا شارا اش ررتتشَذَْاًا َرْام شرألا ر اعمر ات الر يف،اًنترّا
تم م ا،اعم نا،ات رفن .ا
ا خٌامح فّ،اظبمْاًتم ألً ُ،ارس با ،)2009ا عم ات الر يفا اتميسرلٍمات رفنرُا،افرت رْاحبجَررْا أل ررْام مذ رسا تمررٌا

مسررلًن ت

ررلّ،اًنترّاتم مر ات رفنَررْ:ا

عمّ ن،ات رفن.ا ا
ا ر رررران،اضبمررررألا،ا ،) 2006اعم مررررْات الرر ر يفا ات رفن،افرت ررررْاعات رررررتد ااٌ شور ا ر اخرايفاتمسر فْاتإلمفرتًنَرْا http://www mp- arslan com/
 home/ content/ا

اخ ررأل ،اًتٖ ر ا نررٌرا ،ا،)2004ا تلررل ّاًتمطل ر اًس ررٌ اتإلن ر نا،اتإل ررف ألرٍْ:افتراتملفلاتزب ُام سلاًتميٌنٍم .ا
اتزبلٍألّاتمل َْ،ا ،)1977اقلترارقما )4181ا تمطر فرا خير رٍوا ت ًيفا ر اشر طا،ااًنترّاتم م ات رفنَْ:اعمّ ن،ات رفن.ا ا
ررررررررررررررررررررررر،ا ،)2002اقلترارقما ) (4561تمط فر خي رٍوا24ا اشولامبا،اًنترّاتم مر ا
ت رفنَْ:اعمّ ن،ات رفن.
ررررررررررررررررررررررررا،ا ،)2004اقلترارقما  )4658تمط فر خي رٍوا16ا اشولا ٍ را،اًنترّاتم م ا
ت رفنَْ:اعمّ ن،ات رفن.ا ا
رررررررررررررررررررررررررا،ا ،)2015اتل فّ2ا ا ر اقر نٌناتم مر ات رفنرُام ر اا1996اًتمر ِاٍُ مر اخرىا
خ ألا لًرا60اٌٍ نا اشر رٍوانسرليا اتزبلٍرألّاتمل َرْ،ااعات ررتد ااتل ٌ ر تا
ع اتلٌقماتإلمفرتًنُ:ااwww.jo1jo.net/vb/jo1jo41354.htmlاا.
اتشبٌتمرررألّ،اشَ ررررياضبمرررألاًتمزع رررٌط،ا َرررْاعَرررألا ا،)2012اتًتالديم عَْاًتالقيط فٍْام م مررْات الر يفا ات رفنااًتآلثر راتم

ررر باتمرتخٌٍرررْا
َررْاتم مجررْا

ع ور ،اصب ررْاد ررْا ااتم ررلٔام رٌااتمرتخٌٍررْاًتالديم عَررْاًتم ل ررَْ،اد
تم لٔ،ا .)4 2ا
للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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افرًٍررش،اهَلر ٕاضبلررٌظ،ا )2001ا،ا عم مررْات ال ر يفاًعاقيو ر اخ م ر ٖوماًش سررٗيوماتالديم عَررْا اضب عررْاتمزرقرر ٕا،ار رر مْا د رريريا اتمرتخَررْااغررريا سررٌرّ،ا
تزب ْات رفنَْ:اعم ن،ت رفن .ا
-افٍ ًغ ٌ،ا يما،ا  ،)2009ت الر يفا تم ر ٌنا

ت رفن،اعمّر ن:افتٖرلّاتإلسطر ٕتتا

تم ْاً عمْاتم م اتمألًمَْا .ا
انٍأل ،محألاضبمٌفا،ا ،)2002ا ظ هلّاعم مْات ال يفا اتمػلْاتمغلخَْاً َ ر تاف شيو ر .ار ر مْا د رريريا اتمرتخَررْاغررريا سررٌرّ.اد ررْاتم ذ ر نياتمٌا َررْ:ا
ن خ س،را

ط .ا ا

ا ر ألاتمررألٍ ،ان فٍررْارش ر فا ا،)2003ا ظ ر هلّاعم مررْات ال ر يف:افرت ررْا َألتنَررْاع ررٓات ال ر يفاتم ر

اخ ر مٌرصاتمط ر عَْا.ار ر مْا د رريريا اتمرتخَررْاغررريا سررٌرّ.اا

د ْاع امشس:اتم هلّ،ا طل.ا ا

اش عْ،اظب ّا،ا ،)2015اا الاشسط َٖ تار َْاع اعم مْات ال يفا ات رفن،اًرقْاحبجَْا أل ْا ا لللاتمٌَااتم لُام شرألا ر اعم مرْات الر يفاا ا/11اسزٍرلت ان،ا
عربا للزاتملَ َاام ألرت تاتالقيط فٍْاًتل ٌ شَْ،اعمّ ن،ات رفن .ا
اتمرتخٌِاًت ر اتمرٌا اًدور نا

-اض ٖ ،ع ألاتملمح ا محألاضبمألا،ا )2006ا،ا ت

مٌدرررررىا ،اًرقرررررْاحبجَرررررْ،اعات ررررررتد ااتل ٌ ررر ر تاعررر ر اتلٌقرررررماتإلمفرتًنررر رُا:اا
http://www.aleqt.com/article.phpاااا .ا
اعزتا،امحألا سلِامحألاًتلٌتدألّ،ا لتااشخلتهَم،ا سفماعم مْات ال يفا اتمل ىاتإل ا ُ،اتا ْات رفنَْا اتمألرت تاتإل ا َْ،ا .)3 4ا
-ا ومُ،ا َأل،ا ،)2001ا ال يف تمسٌترا  ،ت

ب ًتمرألًت م:اررٍرْا ًتق َرْا،اصب رْاا

تمطلٌمْ ًتمي مَْ،اتا س تم لخُ م طلٌمْ ًتمي مَْ،ا.)1 1
الر ر ظم،ا رررريّاع رررألاتسب ر ر ا ا،)2007اعم مرررْات الر ر يفا اتم رررلت ا:اتًتسب ٌيف،ا صب ْاتم شٌخاتمرتخٌٍْاًتم ل َْ.ا د

ر ر با

ْاتم لت .ال َْاتمرتخَْام

ت،ا

.)12 30
اصبر فِ،الَر ٕ،ا ا،)2002اتم ٌت ر تللفٍررْ شراشسررغَ تمطلر اتزبزتٖررلِ،ار ر مْاد يريا اع ماتالديم ااغريا سٌرّ.اد ْاتزبزتٖل:اتزبزتٖل.ا ا

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت
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-اتا رررساتمرررٌا امسرررلًنات

رررلّ ،ا،)2009ا فرت رررْاذب َ َرررْام طرررٌعاتم نٌنَرررْا

تشب ضْاخ م ات ال يف،اعم ن:اًنترّاتم م ات رفنَْ.ا ا
رررررررررررررررررا،)2011 ،ا تإلا راتمٌا الف شْاعم ات ال يف،اعمّ ن:اًنترّاتم م ات رفنَْ .ا
-اضبمأل،اع رألا تم عرَم،ا ا، )2001اًضر ا ًغر اا ت الر يفا تم ر

ا

تمطر عاْا،

صب ْاتمطلٌمْ ًتمي مَْ،اتا س تم لخُ م طلٌمْ ًتمي مَْا،ا.)1 1اا ا
ا ٌ رٓ،ا محرألاضبمرألا،ا ا،)2009ا الر يفا تمسرٌتراا  /تلسرف ْا – ًارل ا تم را از،اتل طٌرّ:اتلفي ْاتم طلٍْام سلاًتميٌنٍم.
-انررٌراتمرررألٍ ،اضبمرررألاع رر

،ا )2001ا،ا شسرررغَ ات الرر يفاًضرررمْاعرر را ادر ر

ا

تسبػ رّاتل ضلّ،اصب ْاتمطلٌمْاًتمي مَْ،تم هلّ،ا)3 1ا.ا

اًنترّاتم م ات رفنَْ،)2013 ،ا ظ هلّاعم مْات ال يفا ات رفن،اتلرلللاتمطرشلُاخ ررٌتن:اماتمَررٌااتم ر لُالف شررْاعم مررْات الر يفام ر اا:2013ا ر اتم َ ررْاشرا
تميط َام،اعمّ ن،ات رفنا .ا

,Fernando, Lanzona, Leonardo and Tamangan,اAldaba
Ronald,(2011), " A National Policy Study on Child Labour
and Development in the Philippines" , Philippine Institute for
Development Studies,Makati City, Philippines,On Line,
Available at:
at http://www.pids.gov.ph .ا
Ozcan, (2010), "The effects of globalization on childا- Dagdemir,
labor in developing countries", Eskisehir Osmangazi
University, Turkey Journal of Business and Economic Horizons
2 ) 2 ).
Patrick M.(2007)," The Impact of Child Labor Harmfulا- Emerson,
", Discussion Paper No, 3027 ,Oregon State University.
Germany, Journal of Development Studies, 35( 15), September.
-
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عمر عبود سعيد عقيالن

ألاستاذ املساعد بكلية التربية سيئون جامعة حضرموت
املشرف ألاكاديمي لجامعة ألاندلس للعلوم والتقنية  /مكاثب وادي حضرموت
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مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةع
يف كليتي الترةيث والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت
ملخص البحث :
ُددذ ثلدرذسدطددٚلدة رٖددٚلإىللدركؼ د ل درتٔرِٖددد جلٓدرٌضددد ٞمللدرددد لٕقددددذهِ لد علددددىل
عددٍلأبددشصلهؼددكلجلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلدر د ل د تع َٓ .ل
ةٔدرّلطلبٚلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطٖؤَلددددل

أهددددد د لأبدددددددشصلد ؼدددددددكلجليفل دددددددٔسل

جب هعٚلصغشهٔج.لةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل د ؼددددكلجلدأك دميٖددددٚلٓد ٌِٖددددٚل،ل ِددددٗل:ل
()108لط رب ًلٓط ربٚلقد هٔدلب رتدذسٕالد ٖدذدًٗل ٓرددٔدلصددعٔبٚليفلاغ د لدرٔط د ٞملدرتعلٖوٖددٚل
يفلد دددذدسغلد تع ًٓدددٚلعدددلنلدرعد د يلدرذسدطدددٗل د ٌ طبٚلأُذدا لدرذسغل،لٓػدعٔسُىلبغدع ل
2013ل/ل2014ي.لٓرتضقٖددددلُدددذالدرذسدطدددٚل،ل يفلدهددتلالد عش ددٚلدرك ٖددٚلبتلظددتٚلدرتعلددٖىل
قد د يلدرب صددددلببٌد د ٝلأددٙلدرذسدطدددٚل،لةغدددوٌثل دردددٖويل،لٓػدددعٔسُىلبد دأَلبعدددولهٔعدددٔع جل
جمؤعددٚلهددٍلدرتقددشدجلةعدداللعددٍلهؼددكلجل دركت بلد ذسطٗلمللٕتىلةٌ ٓهل ليفلدجل هعٚل،ل
درتددذسٕالد ٖددذدًٗلل،لةٔصددلثلدرذسدطددٚلإىللأَل ٓلكددزدلػددعٔسُىلبضددعٔبٚلدطددتصذديلطشدٞدددل
أبشصلد ؼكلجلدر لةٔدردّلدرللبدٚلد تدذسب ل درتذسٕعلدةذٕخدٚليفلػدشدلدسٓطدِىلل،لٓإٔغد ًل
هددددٍلٓرِددددٚلًكددددشُىلد ؼددددكلجلدرتٌكٖوٖددددٚل ػعٔسُىلبضعٔبٚلدرتلبٖدلدرعولدٗلركدخ لهدٍل
ٓدإلػشد ٖٚلُٗل:لػعٔسُىلبأَلرلظدٚلهٌ قؼدٚل دجلٔدًددددالدرعلوٖدددد.ٚلكودددد لكؼددددتثلًتدددد ٞسل
د تدددذسب لهدددفلد ؼدددش لةعقدددذلعلدددٛلعزلد دٚلل،ل درذسدطدددٚلعدددٍلعدددذيلٓردددٔدل دددشٓ لردجلدعردددٚل
ٓػدددعٔسُىلبد د ةلششلعٌدددذلةكلدددٖتِىلةدددذسٕعل دصضد د ٖٚٞليفلدسردددٚلملِدددٔسلد ؼدددكلجلردددذٜل
هقددشسلرددٖعلرددّلعلقددٚلبتصضض د ةِىل،لٓعددذيل درللبددددددٚلد تددددددذسب ل،لةعددددددضٜلرلكلٖددددددٚل،لأٓل
قٖ يلهذٕشلد ذسطٚلبتقدذٕىل كدشٙلعدٍلدردٌكىل دجل دٌع،لأٓلدرتقددذٕشل،لكو د لكؼددتثلًت د ٞسل
ٓدرلدددٔدٞمللد ذسطدددٖٚل،لٓدعتقد د دُىلبد دأَلد علدددىل درذسدطٚلعٍلٓرٔدل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞل
د تعد د َٓلعلٕعلدددٗلدُتو هد د لبدددذ رتلدرتضغد د ل ةعدددضٜلرلوشصلددددٚلدرذسدطدددٖٚلل،لٓررددددالرضددد ل
درٖددددٔهٗلرلوتددددذسب ل،لٓهع ًدد د ةِىلهددددٍلًددددذسٙل د شصلٚلدرخ ًٕٔ .ٚل
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 ةجامعث حضرموت- والتنات سيئون

Abstract :
The present study was aimed
at showing the major practicum
problems facing the students of
the colleges of Education and
Women –Seiyun at Hadhramout
University. The study sample
consisted of (108) male and
female students who have taught
at schools as student-teachers
during the academic year
2013/2014. In order to achieve
the goal of the study, the
researcher
set
a
research
instrument which was made of
statements expressing practicum
problems. The study has come up
with that the major problems
facing the student-teachers in
their viewpoints are regulatory
and supervisory. The studentteachers feel that the discussion
session of the student-teachers
with their supervisors is set in a
hurry, and they are embarrassed
when they are asked to teach
courses which are not related to
their
specialisation.
The
headmaster does not offer ideas
about school regulations. The
student-teachers also think that
the subject-teacher does not pay
attention to the student-teachers'
lesson plan, and they suffer from
the scarcity of tips offered by the
subject-teacher.

م2016 ) يىليى13( ) المجلذ11( العذد

The problems in terms of
academy and profession are
having difficulty in preparing the
appropriate teaching aids for the
lesson and weakness of sufficient
knowledge of the philosophy of
the Yemeni education. The
student-teachers also think that
some of the schoolbook topics
are not taught at university, and
they believe that they have
difficulty in using the modern
teaching
methods
while
explaining
their
lessons.
Moreover, the student-teachers
feel difficulty in practicum
because of a lot of cognitive
aspects. The study has shown that
there were no statistical mean
differences in the degree of
arising the problems with the
student-teachers attributed to the
college, sex or estimation. The
study has also shown that there
were statistical mean differences
attributed to the study stage, the
secondary school is taking
advantage.
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المقذمت :
رلتذسٕالد ٖذدًٗلدُوٖٚلب رغٚليفلإعدذددلد علود لقبدملدةذهدٚل،لُٓدٔلجمد نلعضدال
رتلبٖدلدجل ًدالدرٌكدش٘لرتدذسٕالدرل ردالد علدىلعلدٛلمجٖدفلد ِود جلدرد لطدتٔكملإرٖدّل
ٖودد لبعددذل،ل رتددذسٕالد ٖددذدًٗلٕظدد عذلدرل ردداليفلهعش ددٚلدركددشٓالدرٔدقعٖددٚلرلعولٖددٚل
دررتبٕٔٚلٓدرتعلٖوٖٚلطٔدٝلأك َلررالددعملغش ٚلدرض ل،لأيليفلد ذسطٚلككم .ل
ٓرعددملررددالهدد لٕتظددشلهٌ د ددٙلدرعذٕددذلهددٍلد ددشب لرلوظددؤٓر لعددٍلإعددذددلد علودد ل
ٓٓدععٗلدرظٖ ط جلدرتعلٖوٖٚلبضٕ دٙلدعُتو يلب رتذسٕالد ٖذدًٗل،للٓةٔ لكمله لٌٕبغدٗل
هٍلدركشٓالد خ رٖٚلب عتب سْلجتشبٚلةعلٖوٖٚلعشٓسٕٚلٓأط طٖٚلجيشبلهدٍلعلهلد لدرل ردال
د علددددىلدهك ًٖ ةددددّلدرتعلٖددددٚلرلتددددذسٕعل(ل1973,لMarrill&Schachan,ل)ل،لٓيفلُددددزدل
درضذدلٕؤكذلةقشٕشل(لجمؤعدٚلُدٔ ضلل)لأَلد علدىلعلٕظدتلٖفلأَلميد سغلعولدّلبؼدكمل
هُ د ِش مله د لمللٕق دوًلٓقت د ًلك ٖ د ًليفلدرتددذسٕالعلددٛلدرتددذسٕعلاددثلدإلػددشدالٓد ت بعددٚل(ل
هكتددالدررتبٖددٚلدرعشبددٗلرددذٓنلدةلددٖس،ل1987،27ل)ل،لعددلٓٙلعلددٛله د لميكددٍلأَل ذحددّل
درتذسٕالد ٖذدًٗلهٍل ةعذٕمليفلدرظدلٔالد ِديلٓدأكد دميٗلردذٜلدرل ردالد علدىلرٖكدَٔل
ق دسدًلعلٛلاقٖدلأُذدالدرعولٖٚلدررتبٕٔٚلٓدرتعلٖوٖ،ٚلب عتبد سلأَلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلميخدمل
قوٚلدةالٙليفلإعدذددلد علود لٓيفلأٓشلدرٌؼد ليفلدععدذددلد ِديلقبدملدةذهدٚل ل( Mary

&etal, 1997,23ل) .ل
أرملررالطعثلدرذٓنلد تقذهٚلإىللدعُتو يلب رتذسٕالد ٖذدًٗليفلهع ُذلٓكلٖد جل
دعذددلٓةذسٕالد علو ،لٓ دلأعلٛلهظتٕٔ جلد عد ٕ لدرع ٖدٚلهٌدزلصهدٍلبعٖدذلك رٔعٕد جل
د تضددذٙلدعهشٕكٖددٚلٓد ولكددٚلد تضددذ.ٙلُٓددزدلإٔغ د ًله د لٕؤكددذلعلٖددّلد لددعلدرقددٔهٗل
رلعتو د دلدأك د دميٗلرددالدهسلإعددذددلد علو د لNCATEل(ل Wise & Liebbrand,

2001,249ل)،لٓررالرغو َلدكتظ بلدرللبٚلد علود لدركت ٕد جلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚل
در لةتللبِ لأدٓدسلهٌِٚلدرتذسٕعل(لبؼش،ل2005،95ل)ل .ل
ٓعؤه ً،ل إَلدرتذسٕالد ٖذدًٗلِٕذالإىللدرشبطلب لدرٌكشٕٚلٓدرتلبٖدلعٌدذلإعدذددل
د علو ،لٓةِٖٟٚل شظلعولٖٚلصقٖقٖٚلرلللبٚلد علود لإلعتبد سلصدلصٖٚلهد لةعلودْٔلعدلنل
إعدددذددُىل ٌِدددٚلدرتدددذسٕعل(لهضدددلت،ٛل)1998،93ل،لٓعلػددداليفلأَلبشًد د هسلدرتدددذسٕال
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د ٖذدًٗلإردله لأُصظٍلإعدذددْلٓةٌتٖدزْ،لطدٖقٔدلإىللاقٖددلدأُدذدالدررتبٕٔدٚلٓدرتعلٖوٖدٚل
در د لةلوددمللإرِٖ د لد ٌ د ُسلدرتعلٖوٖدد،ٚلررددالأَلدرٌكشٕددٚلدَٓللد و سطددٚلأٓلةلبٖدددلعل ٞددذٙل
ةشجتٛلهٌِ ،لٓعلةعٔدلإىللاقٖددلدأُدذدالدرد لٕضدبٔلإرِٖد لأصدض بلدرؼدأَلدررتبدٔ٘ل(ل
درتشدل،ل1993ل) .ل
ٓإردلك د َلد ِتوددَٔل ز د نلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلرلللبددٚلد علو د لٕظددعَٔلإىللةقددذٕىل
الإىللأُدددىل
بدددشدهسلدإلعدددذددلٓدرتدددذسٕالدجلٖدددذ،ٙل دددإَلُدددزدلٕتللددداليفلدربذدٕدددٚلدرتعدددش ل
د ؼكلجلدر لةٔدرّلدرللبٚلد علو لأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لٓٓعفلد ع جل جلدرظدلٖوٚل
هل د ،ل د لميكددٌِىلهددٍلدةق د َلعولددِىليفلد ظددتقبمل(ل

ددذ٘لٓ عددشَٓ،ل،1997ل321ل)ل.ل

دًللق د ًلهددٍلدعتو د دلد توع د جليفلهٔدرِددٚلهؼددكلةِ لعلددٛله د ل تلكددّلهددٍلعددالدجل
ٓجت سبلٓهع سالدر لكلو لإصدددجل،ل كٌثلهٍلصملُزْلد ؼكلجلبؼكملأ غدمل
(لدرؼٖخ،ل،2007ل5ل) .ل
ٓةقددذٕشدًلأُوٖددٚلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلٓدٓسْليفلإعددذددلد علددى،لٓإدسدك د ًلهددٍلعددشٓسٙل
درٔقٔالعلٛلهؼكلةّلد صتلت،ٚل قذلدُتوثلبّلدرعذٕذلهٍلدربضٔذلٓدرذسدط جلدحمللٖدٚل
ٓدرعشبٖٚلٓدأرٌبٖ،ٚلٓةٌ ٓرثلرٔدًبّلد تعذد،ٙلإرلقد يلرد ٕتَٔلٓهكدٌرت٘ل(ل & Guyton

Mcintyre,1990ل )لبذسدطدددٚلُدددذ ثلإىللهعش دددٚلأُدددىلد ؼدددكلجلدردد لةٔدردددّلدرللبدددٚل
د علو ليفلأحٌد ٝل درتٙلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلهدٍلعدلنلهشدرعدٚلًتد ٞسلدرعذٕدذلهدٍلدرذسدطد جل
ردجلدرضددلٚلدر د لأُرشٕددثليفلدرٔعٕد جلد تضددذٙلدأهشٕكٖددٚلإرلقد يلدرب صخ د َلل شدرعددٚل25ل
دسدطددٚلةٌ ٓرددثلهؼددكلجلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلرددذٜلدرللبددٚلد تددذسب .لٓقددذلةٔصددللإىللأَل
ٌُ العذددًلهٍلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّلدرللبدٚلد تدذسب ;لأُوِد ل:لعدذيلٓعدٔدلأُدذدال
بشًد هسلدررتبٖددٚلدرعولٖد،ٚلٓعددع لدرتٔدصدملبد لدجل هعدٚلٓهذسطددٚلدرتلبٖدد،لٓقضددشل ددرتٙل
درتددذسٕا،لٓعددع لدرل رددالد علددىليفلد ِ د سدجلدة صددٚلبإعددذددلدرددذسٓغ،لٓقلددٚلكت د ٙٝل
د علىلد تع َٓ .ل
ٓق يلدرب بل ل()1995لبذسدطٚلُذ ثلإىللدركؼد لعدٍلد ؼدكلجلدإلددسٕدٚلدرد ل
ةٔدرددّلطددلبلدررتبٖددٚلد ٖذدًٖددٚليفلدرتصضض د جلدأدبٖددٚلٓعلددىلدرددٌتعليفلكلٖددٚلدررتبٖددٚل
جب هعٚلد لالطعٔد.لٓةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل()215لط رب ًلهتذسب .لٓقذلأملِدشجلًتد ٞسل
درذسدطٚلأَلأكخشلد ؼكلجلدإلددسٕٚلُٗلعلقٚلدرل رالد تذسبلب ؼدشالعلدٛلدررتبٖدٚل
للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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د ٖذدًٖ،ٚلٓد توخلٚليفلعذيلدطتت دٙلدرل رالهٍلد ؼدشا،لٓعدذيلهت بعدٚلد ؼدشالرلل ردال
د تذسب،لٓهؼكلٚلدعتٖ سلد ذسطٚلب رٌظبٚلرلل رالد تذسب .ل
ٓطددعٛلً صددشل()1997ليفلدسدطددتّلدرد لُددذ ثلإىللهعش ددٚلد ؼددكلجلدرد لةٔدرددّل
طلبددٚلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚليفلدجل هعددٚلدأُسدًٖددٚليفلأحٌد ٝلةددذسٕبِىلب ددذدسغلد تع ًٓدد،ٚلٓ لددثل
عٌٖٚلدرذسدطدٚل(ل) 67لط ربد ًلٓط ربدٚليفلصضضد جلفتلتد.ٚلٓبٌٖدثلًتد ٞسلدرذسدطدٚلأَلأُدىل
د ؼكلجلك ًثلعذيلهظ ُوٚلطلبٚلدررتبٖٚلدرعولٖدٚلب رتو عد جلد علود ليفلد ذسطد،ٚل
ٓعذيلإة صٚلدرتشظلهلدىل ؼد ُذٙلصهلِٞدىليفلأحٌد ٝلدرتدذسٕع،لٓعدذيلإطدتصذديلدرٔطد ٞمل
درتعلٖوٖ،ٚلإع ًٚلإىللهؼكلجلصطلدرشع لعٍلهذٜلةعد َٓلإددسدجلد دذدسغلد تع ًٓدٚل
ٓد علو لد تع ًٓ ،لٓعذيلكت ٕٚلدإلعذددلدررتبٔ٘لٓدأك دميٗليفلدجل هع .ٚل
ٓيفلدسدطٚلدرعو ٕشٙل()2003لدر لُذ ثلإىللهعش ٚلد ؼكلجلدرد لةٔدردّلدرللبدٚل
د علو ليفلكلٖٚلدرعلٔيلدررتبٕٔٚلدجل هعٖٚل(لدعًشٓدل)ليفلأحٌ ٝلدرتلبٖدلدرعولدٗ.لٓةكًٔدثل
عٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل()96لط رب ًلٓط رب.ٚلٓقذلأملِدشجلًتد ٞسلدرذسدطدٚلأَلأكخدشلد ؼدكلجل
صذٙلب رٌظبٚلرلللبٚلد علو لُٗلد تعلقدٚلب ذسطدٚلد تع ًٓد،ٚلٓد تعلقدٚل ؼدشيفلدرضٕد سدجل
درضتٖ،ٚلٓأَلٌُ ال شٓق ًلردجلدعرٚلإصض ٖٚٞلب لدرزكٔسلٓدإلً ذلرضد

لدإلًد ذلعلدٛل

هظتٜٔلد ؼكلجلدر لةٔدرِِىليفلأحٌ ٝلدرتلبٖدلدرعولٗ،لٓعذيلٓرٔدل شٓ لردجلدعردٚل
إصض د ٖٚٞلب د لطلبددٚلهلعلددىلدرض د لٓطلبددٚلصضددطلهعلددىلجم د نلدرلغددٚلدرعشبٖددٚلهددٍلصٖدددل
د ؼكلجلدر لةٔدرِِىليفلأحٌ ٝلدرتلبٖدلدرعولٗ .ل
ٓق يلٌُذ٘ل()2006لبذسدطٚلرلتعشالعلٛلهؼكلجلدرتلبٖددلد ٖدذدًٗلدرد لةٔدردّل
درللبددٚلد علودد ليفلصضددطلهعلددىلدرضدد ليفلدجل هعددٚلدهل

ٖددٚلعددلنل ددرتٙلدرتلبٖدددل

د ٖذدًٗ،لٓةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل(ل)53لط رب ًلٓط رب.ٚلٓقذلأملِشجلًت ٞسلدرذسدطٚلأَل
أُدددىلهؼدددكلجلدرتلبٖددددلد ٖدددذدًٗلدرد د لةٔدردددّلدرللبدددٚلد علود د لُدددٗلعلدددٛلدررتةٖدددال:ل
د ؼكلجلد تعلقٚلب ذسطٚلد تع ًٓ،ٚلٓدإلػشدالعلدٛلدررتبٖدٚلدرعولٖد،ٚلٓبشًد هسلدررتبٖدٚل
درعولٖدد،ٚلٓد ٌد ُسلد ذسطددٖٚلد قددشس،ٙلٓةلهٖددزلد ذسطددٚلد تع ًٓدد،ٚلكود لأملِددشجلدرٌت د ٞسل
إٔغ ًلعذيلٓرٔدل شٓ لردجلدعرٚلإصض ٖٚٞلبد لهتٔطدل جلهؼدكلجلدرتلبٖددلد ٖدذدًٗل
ةعضٜلإىللرٌعلدرللبٚلٓهعذعةِىلدررتدكوٖ .ٚل
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كو لق يلدرق طىل()2007لُذ ثلإىللهعش دٚلد ؼدكلجلدرد ل ٌدفلةدذسٕالدرللبدٚل
د علو ليفلبشً هسلدررتبٖٚل درعولٖدٚلجب هعدٚلدرقدذغلد تتٔصد.ٚلٓطبقدثلدرذسدطدٚلعلدٛلعٌٖدٚل
()438لط رب ًلٓط رب.ٚلٓقذلأملِشجلًت ٞسلدرذسدطٚلأَلجم نلةٔ لدعهك ً جلصضدملعلدٛل
د شةبددٚلدأٓىللهددٍلصٖ ددُلملِددٔسلد ؼددكلج.ليفلص د لأَلجم د نلدرتع د َٓلهددٍلر ًددالد علددىل
د تعد َٓلصضدملعلدٛلد شةبدٚلدأعد ٙلٓبٌٖدثلًتد ٞسلدر لذسدطدٚلأًدّلعلةٔردذل دشٓ لردجلدعرددٚل
دصض ٖٚٞلةعضٜلجلدٌعلد علدى،ليفلصد لةٔردذل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞلةعدضٜلرلوٌلقدٚل
درتعلٖوٖدد،ٚلبٌٖو د لعلةٔرددذل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصضد ٖٚٞلةعددضٜلرلوعددذنلدررتدكوددٗلرلل رددال
د على .ل
ٓطددعثلدسدطددٚلطددلٖو َلٓدرضددو د٘ل(ل)2008لإىللدركؼ د لعددٍلطبٖعددٚلد ؼددكلجل
دأك دميٖٚلرذٜلطلبلكلٖ جلد علو ليفلد ولكٚلدرعشبٖدٚلدرظدعٔدٕ،ٚلٓةكًٔدثلعٌٖدٚل
درذسدطٚلهٍل()500لط را.لٓقذلبٌٖثلًت ٞسلدرذسدطٚلأَلٌُ ال شٓقد ًلردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞل
يفلطبٖعٚلد ؼكلجلدأك دميٖٚلةعضٜلرلوظتٜٔلدرذسدطدٗل(لطدٌٚلأٓىللطدٌٚلح ًٖد،ٚلطدٌٚل
ح رخ،ٚلطدٌٚلسدبعدٚل)،لٓعدذيلٓردٔدلل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞلةعدضٜلرلتصضدطل(لعلودٗ،ل
ددبٗل) .ل
أهد د لدسدطدددٚلدرٌزد د سل()2009لُدددذ ثلإىللدرتعدددشالعلدددٛلدُدددىلد ؼدددكلجلدررتبٕٔدددٚل
ٓدأك دميٖٚلٓدرخق ٖٚلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖدٚلدررتبٖدٚليفلر هعدٚلدأصُدشل
بغض،ٙلٓطبقدثلدرذسدطدٚلعلدٛل(ل)120لط ربد ًلٓط ربد.ٚلٓقدذلبٌٖدثللًتد ٞسلدرذسدطدٚلأَلدرٌظدبٚل
د ٕٟٔددٚلرلوؼددكلجلدرخق ٖددٚل،%6999لٓد ؼددكلجلدأك دميٖددٚل،%6397لٓد ؼددكلجل
دررتبٕٔدددٚل.% 5391لكود د لبٌٖدددثلدرذسدطدددٚلأَلهظدددتٜٔلةقدددذٕشلٓردددٔدلد ؼدددكلجلدررتبٕٔدددٚل
ٓدأك دميٖٚلٓد ؼكلجلككملعٌذلدرزكٔسلهٍلدرللبٚلأعلٛلهٍلدإلً ذ .ل
ُٓددذ ثلدسدطددٚلدرضددت سل(ل)2009لإىللهعش ددٚلد ؼددكلجلدر د لةٔدرددّلطلبددٚلقظددىل
دررتبٖٚلدرشٕ عٖٚلبكلٖٚلدررتبٖٚلدأط طٖٚليفلأحٌ ٝل رتٙلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لٓةكًٔثلعٌٖٚل
درذسدطددٚلهددٍلطلبددٚلدرظددٌٚلدرشدبعدد،ٚلٓقددذلأملِددشجلًت د ٞسلدرذسدطددٚلأَل ددٔسلد ؼددكلجل
د تعلقٚلب رضهلٝلٓهذسطٗلد ذسطٚل تملد شةبٚلدأٓىللحدىلرد ٝلبلعدذُ ل دٔسلد ؼدكلجل
درؼصضٖ،ٚلحىل ٔسلد ؼكلجلد تعلقٚلبإددسٙلد ذسط .ٚل
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ُٓذ ثلدسدطٚلعضعلٗلٓهٔهيل()2009لإىللدطتقض ٝلهؼكلجلط رب جلدرتدذسٕال
د ٖدذدًٗليفلر هعددٚلدربلقد ٝلدرتلبٖقٖددٚلهددٍلٓرِددٚلًكددشلدرل ربد جلأًتظددٍِلٓةكًٔددثلعٌٖددٚل
درذسدطدددٚلهدددٍل()131لط ربد د.ًٚلٓةٔصدددلثلدرذسدطدددٚلإىللأَلأبدددشصلد ؼدددكلجلدرد د لةٔدردددّل
درل رب جلد تذسب جلهٍلٓرِدٚلًكدشٍُلُدٗل:لعدذيلدرتقٖدذلبتعلٖود جلد ؼدشالدأكد دميٗل
ٓعددذيلقددذسٙلد تذسبددٚلعلددٛلهشدع د ٙلدرتددشٓ لدرتشدٕددٚلب د لدرتلهٖددزل،لكو د لبٌٖددثلًت د ٞسل
درذسدطددٚلعددٍلعددذيلٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصض د ٖٚٞليفلدسرددٚلٓرددٔدلد ؼددكلجلرددذٜل
درل رب جلد تذسب جلةعضٜلرلالً هسلدأك دميٗلأٓلرلوذسطٚلد تع ًٓٚلأٓلدرتت عملبٌِٖو  .ل
ٓأرشٜلعٔدرذٙلٓد

ٖذٙل()2010لدسدطٚلُذ ثلإىللهعش ٚلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّل

درللبٚليفلصضطلةشبٖٚلدرلتمليفلكلٖٚلد لكٚلسدًٖ لرللتٔردٚلب جل هعدٚلدهل

ٖدٚلأحٌد ٝل

رتٙلدررتبٖٚلدرعولٖ،ٚلٓةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل()100لط رالهعلى.لٓأملِدشجلدرٌتد ٞسلأَل
هؼكلجلدررتبٖٚلدرعولٖٚلدر لةٔدرّلدرللبٚلد علو لُٗلب ررتةٖدال:لد ؼدكلجلد تعلقدٚل
ب رشٓعددٚلأ تع ًٓددٚلٓبشً د هسلدررتبٖددٚلدرعولٖدد،ٚلٓػصضددٖٚلد علددى،لٓدإلػددشدالعلددٛلدررتبٖددٚل
درعولٖ،ٚلٓد علوٚلد تع ًٓ،ٚلٓصلٖطلٓةٌتٖزلدرذسٓغ.لكو لأملِشجلدرٌتد ٞسلٓردٔدل دشٓ ل
ردجلدعرٚللدصض ٕٟٚلب لهتٔطل جلهؼكلجلدررتبٖٚلدرعولٖٚلةعضٜلرلزٌع،ليفلصد لملل
ٕٔرذلأحشلُٕعضٜلرلوعذنلدررتدكوٗلرلللب .ٚل
ٕتغمللهٍلعدلنلدطدتعشد لبعدولدرذسدطد جلدرظد بقٚليفلصدذٓدلدطدلثلدرب صددلأَل
ٌُ د الةٌٔع د ًلٓدعتل د ًليفلد ؼددكلجلدر د لةٔدر دّللطلبددٚلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗ،لبددملٓةعددذدل
جم عةِ د لدر د لميكددٍلأَلةٌددذسشلاتِ د ،لأَلُددزدلدرتٌددٔثلٓدععددتلالقددذلأة د دلرلذسدطددٚل
دة رٖٚلدعطتت دٙلدرقضٜٔليفلبٌ ٝلدط سُ لدرعد يلٓدعتٖد سلهٌِزٖتِد لٓبٌد ٝلأددةِد لٓعدش ل
ٓهٌ قؼٚلٓدطتصلظلًت ٞزِ  .ل
مشككة الدراسدشككا :لةقددٔيلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلبتٌتٖددزل
بشً هسلدرتذسٕالد ٖذدًٗلهٌزلةأطٖظدِو ل،لصٖددلهدشلدرالًد هسلبعدذدلهدٍلهشدصدملةلدٕٔشْل
د صتلتٚلهٍلدرع يلدرذسدطدٗل1997/1996يلإىللدآلَل;لٓهدفلرردالُٕلودعلعٌدذلدعقدرتدبلهدٍل
طلبٚلدرتذسٕالد ٖذدًٗليفلدركلٖت لدرعذٕذلهٍلدرضعٔب جلٓد ؼكلجلدر لةٔدرِِىليفل
أحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لب إلع ٚلإىللعالٙلدرب صدلب عتب سْلد ظدؤٓنلعدٍلبشًد هسلدررتبٖدٚل
درعولٖٚليفلكلٖٚلدررتبٖٚل،لٓكزدلعالةّلدعػشد ٖٚلعلٛلدرللبٚلٓد ذدسغلد تع ًٓ،ٚلدأهدشل
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درز٘لٕظتٔرالدرٔقٔالعلٛلُزْلد ؼكلج،لٓٓعفلدةلٔنلد ٌ طدبٚلهلد لع صدًٚللأًدّلملل
جتشلإٔٚلدسدطٚلعلوٖٚلهٍلقبملرلتعشالإىللُزْلد ؼكلج .ل
رددزرال ددإَلُددزْلدرذسدطددٚلةظددعٛلرلر بددٚلعددٍلدرظددؤدنلدرتدد رٗل:ل لهدد لهؼددكلجل
درتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددلطدَٖٟٔلددددل
جب هعٚلصغشهٔجل؟ل:لٕٓتتشثلعٌّلدعطٟلٚلدرتشعٖٚلدرت رٖٚل :ل
1دله لأُىلد ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚلدر لةٔدرّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلأحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ل .ل
 2دله لأُىلد ؼكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلدحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ل .ل
3دلُملةٔرذل شٓ لردجلدعرٚلدصض ٖٚٞلعٌذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل)ليفلهؼدكلجلل
درتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔل
دددلجب هعٚلصغشهٔجلةُعضٜل(لرلزٌع،لدركلٖ،ٚلد عذنلدررتدكوٗل)ل؟ل .ل
4دلُملةٔرذل شٓ لردجلدعرٚلدصض ٖٚٞلعٌذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل)ليفلهؼدكلجل
درتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔل
دددلجب هعٚلصغشهٔجلةُعضٜل(لرلتصضطلدرعلوٗ،لهشصلٚلدرتذسٕال)ل؟ل .ل
أهادفلدراسدشال:لةِذالدرذسدطٚلدرتعشالعلٛلدآلةٗل :ل
 1ل دلأُىلد ؼدكلجلدرتٌكٖوٖدٚلٓدإلػدشد ٖٚلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلأحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗلل .ل
 2دددلأُددىلد ؼددكلجلدعك دميٖددٚلٓد ٌِٖددٚلدر د لةٔدرددّلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشلدبددفليفلكلددٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلأحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗلل .ل
 3ل دلله لإردلك َلٌُ الةٔرذل شٓ لردجلدعرٚلدصض ٖٚٞليفلهؼكلجللدرتدذسٕالد ٖدذدًٗل
در د لةٔدرددّلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚل
صغشهٔجلةُعضٜل(لرلزٌع،لدركلٖ،ٚلد عذنلدررتدكوٗ،لرلتصضدطلدرعلودٗ،لهشصلدٚل
درتذسٕال) .ل
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أهنيالدراسدشال:لةكوٍلأُوٖٚلدرذسدطٚليفلدآلةٗل :ل
1ل دلدرتعشالعلٛلأُدىلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّلطلبدٚلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗليفلكلدٖ لدررتبٖدٚل
ٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجل .ل
 2لدلقذلةكؼ لًت ٞسلُزْلدرذسدطٚلعٍلقضٔسليفلأدٓدسلدجلِد جلدعػدشد ٖٚلد ظدؤٓرٚلعدٍل
هت بعٚلدرللبٚليفلأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗلٓةقٔميِىل .ل
3ل دلقذلةؤد٘لًت ٞسلُدزْلدرذسدطدٚلإىللدطدتت دٙلهكتدالدررتبٖدٚلدرعولٖدٚليفلكلدٖ لدررتبٖدٚل
ٓدربٌ جلطَٖٟٔلجب هعٚلصغدشهٔجليفلرتدثلدعًتبد ْلإىللأبدشصلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّل
درللبٚلأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗل .ل
 4لدلقذلةؤد٘لًت ٞسلُزْلدرذسدطٚليفلد ظتقبملإىللدطتت دٙلكلٖ جلدررتبٖٚلدأُعشٜلجب هعدٚل
صغشهٔجليفلصملد ؼكلجلدر لةٔدرّلدرللبٚل ِٖ لأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗل .ل
حاودلدراسدشال:لصُذدلإط سلُزْلدرذسدطٚلب آلةٗل :ل
•

دةددذلدرضه د ًٗل:لأُرشٕددثلُددزْلدرذسدطددٚليفلدرتضددملدرخ د ًٗلرلع د يلدرذسدطددٗلل/2013ل
2014يل .ل

•

دةدددذلد كد د ًٗل:لأُرشٕدددثلُدددزْلدرذسدطدددٚليفلٓدد٘لصغدددشهٔجلبكلدددٖ ل(لدررتبٖدددٚل
ٓدربٌ جل)لطَٖٟٔلدددلر هعٚلصغشهٔجلدددلدرٖوٍل .ل

•

دةذلدربؼش٘ل:لأُرشٕثلُدزْلدرذسدطدٚلعلدٛلعٌٖدٚلهدٍلطلبدٚلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلصٖددل
ةكًٔثلدرعٌٖٚلهٍل(لل)108لط رب لٓط ربٚل .ل

•

دةذلد ٔعٔعٗل:لةتضذدلًت ٞسلُزْلدرذسدطٚلب أددٙلد ظتصذهٚلجلوفلدربٖ ً جل ِٖد ل
هٍلصٖدلهٔعٔعٖتِ ،لٓحب ةِ ،لٓهذٜلصذقِ ل .ل

مصط حاتلدراسدشال :ل
•

هؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗل:لُٕٓقضذلبِد لدرضدعٔب جلدرد لةٔدردّلدرللبدٚلد تدذسب ل
أحٌد د ٝلدرتدددذسٕالد ٖدددذدًٗ،لُٓدددزْلدرضدددعٔب جلهٌِد د لهد د لٕتعلددددلب جل ًدددالدرتٌكٖودددٗل
ٓدإلػدددشديف،لٓهٌِد د لهد د لٕتعلددددلب جل ًدددالدأكد د دميٗلٓد ِدددي،لٓقدددذلةعٖددددلُدددزْل
درضعٔب جلهٍلاقٖدلأُذدالدرتذسٕالأٓلاذُلهٍل ع رٖتّل .ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

173

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

•

| عمر عبود سعيد عقيالن

درل رالد تذسبل:لٕٓقضذلبّلأصذلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌد جلددددل
طَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلدرزٍٕلق هٔدلب رتذسٕالد ٖدذدًٗلبإصدذٜلهدذدسغلدرتعلدٖىل
دأط طٗلأٓلدرخ ًٔ٘لدرت بعٚلرٔصدسٙلدررتبٖٚلٓدرتعلٖىلدرٖوٌٖٚل .ل

•

د ؼشالدأك دميٗل:لُٔلعغٔلُٖٟٚلدرتدذسٕعلد ؤُدملعلوٖد ًلأٓعدالًٙليفلدرتصضدطل
درعلوٗلرلل رال/لد تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسب،ٚلٓدرز٘لةعٌّٖلدركلٖٚلد عٌٖدٚلساٖد ًل
ت بعتّلٓإسػ دْلٓدإلػشدالعلّٖلٓةقٖٖوّلأحٌ ٝلمم سطتّلرلتذسٕالد ٖذدًٗل.ل ل

•

د ؼددشالدررتبددٔ٘ل:لُددٔلعغددٔلُٖٟددٚلدرتددذسٕعلد ؤُددملعلوٖ د ًلأٓعددالًٙليفلدرتصضددطل
دررتبٔ٘لأٓلدرٌتظٗ،لٓدرز٘لةعٌّٖلدركلٖٚلساٖد ًل ت بعدٚلٓإسػد دلدرل ردال/لد تدذسبل
أٓلدرل ربٚل/لد تذسبٚلٓدإلػشدالعلّٖلٓةقٖٖوّلأحٌ ٝلمم سطتّلرلتذسٕالد ٖذدًٗل .ل

•

هذٕشلد ذسطٚل:لُٕٓقضدذلبدّلد ظدؤٓنلدردز٘لٕتدٔىللإددسٙلهذسطدٚلدرتلبٖددلدرد لةٔردّل
إرِٖ لدرل رال/لد تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسب،ٚلٓ ددلردّلمم سطدٚلدٓسْليفلدإلػدشدال
علّٖلٓهت بعتّلٓةقٖٖوّلًِ ٕٚلدرتذسٕالد ٖذدًٗل.ل ل

•

د علىلد تع َٓل:لُٔلد ذسغلد ع ليفلد ذسطٚلساٖد ً،لُٓدٔلدردز٘لٕظد عذلدرل ردال/ل
د تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسبٚلعلٛلدرقٖد يلبعولٖدٚلدرتدذسٕعلدرتدذسجيٗ،لصٖددلٕت بعدّل
ُٕٓشػذْلَٕٓظومللرّلبإعل ٝلبعدولدةضدطلدرضدتٖٚلادثلسق بتدّلٓإػدشد ّ،لكود ل
ٕقٔيلبتقٖٖوّلًِ ٕٚلدرتذسٕالد ٖذدًٗل .ل

منهجيت الذراست وإجراءاتها :
أوالًل:لميهجلدراسدشال :ل
دطدددتصذيلدرب صددددلد دددٌِسلدرٔصدددتٗلدرتضلٖلدددٗ،لصٖددددلىللدرتعدددشالهدددٍلعلردددّلإىلل
هؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبدفلبكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددل
طَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلهٍلٓرِٚلًكشُىل .ل
ثاىياًل:لجمتنعلدراسدشال :ل
ةكَٔلجمتوفلدرذسدطٚلهٍلمجٖدفلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جل
طدَٖٟٔلجب هعددٚلصغددشهٔج،لٓد ظدزل ليفلددٞددشٙلدرقبددٔنلٓدرتظدزٖمليفلدركلٖددت لعددلنل
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درتضملدرخ ًٗلرلعد يلدرذسدطدٗلل2013ل/ل2014ليل.لٓدربد ر لعدذدُىل(ل)323لط ربد ًلٓط ربد،ٚل
صظالدجلذٓنلدرت رٗل :ل
جاوللسقهل(ل1ل)ليبنيلتوزيعلأفرددلجمتنعلدراسدشا ل
درة يا ل

درتخصص ل

دررتبٖ ٚل

دربٌ ج ل

درعاد ل

درذسدط جلدإلطلهٖ ٚل

71

درلغٚلدرعشبٖ ٚل

37

درلغٚلدإلجنلٖضٕ ٚل

62

درشٕ عٖ ج ل

34

درتٖضٕ  ٝل

21

درذسدط جلدإلطلهٖ ٚل

28

درلغٚلدإلجنلٖضٕ ٚل

36

لدأطت ن ل

34

سٕ

دريصبا ل

 %70ل

225

98

دإلمج رٗ ل

 %30ل
 %100ل

323

ثارجاًل:لعييالدراسدشال :ل
ةكًٔددثلعٌٖددٚلدرذسدطددٚلهددٍل(ل108ل)لط رب د ًلٓط ربدد،ٚلبٔدقددفلحلدددلجمتوددفلدرذسدطددٚل
صٖدلىللدعتٖ سُىلبلشٕقٚلدرعٌٖٚلدرعؼدٔدٖٚٞلدرعٌقٔدٕدٚلركدَٔلد تودفلدأصدلٗلرلذسدطدٚل
ٕتٔصثلإىللجمؤع جلرضٖٚٞلٓدعضٚل(لأبٔصٌٕدٚلٓرلٖتدٚلٓدةلٖلدٗ،ل1984ل)،لٓرردالصظدال
دجلذٓنلدآلةٗ :ل
جاوللسقهل(ل2ل)ليبنيلتوزيعلأفرددلدرعييالحصبلدملتغريدت ل
دركلٖ ٚل

كلٖٚلدررتبٖ ٚل
درعذد ل

جمؤث ل

درٌظب ٚل

درعذد ل

جمؤث ل

76

 %70ل

32

175

درٌظب ٚل
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 %30ل

دررتدكوٗ ل رٖذلرذدًل

27

108

رٖذل أقم ل 30

5

%100

د عذنل

إً ذ ل

27

32

درعذد ل

دجلٌع ل

ركٔس ل  49ل

 - -ل

درٌظب ٚل

د تغ دج ل

كلٖٚلدربٌ ج ل

دإلمج رٗ ل
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أكخش ل
سٕ

هشصلٚل
درتذسٕا ل

ل ---

8

أط طٗ ل 69

22

70

2

ل ---

11

أدبٗ ل

58

21

علوٗ ل

18

 - -ل

ح ًٔ٘ ل
سٕ

درتصضطل
درعلوٗ ل

سدبعاًل:لأددةلدراسدشال :ل
هددٍلأرددملاقٖدددلأُددذدالدرذسدطدد،ٚلقدد يلدرب صدددلببٌدد ٝلأددٙل عش ددٚلدسرددٚلملِددٔسل
هؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلددددلجب هعدٚل
صغشهٔجل،لٓررالبعذلدإلطلثلعلٛلبعولدرذسدط جلدرظ بقٚلد ؼ بِٚل،لٓدأدبلدررتبٔ٘لل
يفلُزدلد

ن .ل

ٓبعذلدإلطلثلعلٛلدرذسدط جلدرظد بقٚلٓدأدبلدرٌكدش٘لىللاذٕدذلجمد عجلٓ قدشدجل
أددٙلدرذسدطٚل،لإرلةكًٔثلهٍلجمد ر لأط طد لرلوؼدكلجلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔل
درشدبددفليفلأحٌد ٝلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗل.لأصددذُو لجمد نلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚل،ل
ُٓٔل:لٕتغوٍلد ؼكلجلد تعلقٚلب شصلٚلدر لةظبدلدربدذٝلب رتدذسٕالد ٖدذدًٗل.لٓد د نل
دآلعشلُٔل:لجمد نلد ؼدكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚل،لُٓدٗلدرد لادذذليفلإطد سلدةدشيل
د ذسطٗلٓدرغش ٚلدرذسدطٖٚل،لأ٘لد ؼكلجلد تعلقٚل ب ػشٙلٓمم سطٚلدرتذسٕالد ٖدذدًٗل
علٛلدرٔدقف .ل
ٓقدذلةكًٔدثلأددٙلدرذسدطددٚلبضدٔسةِ لدأٓرٖددٚلهدٍل(ل58ل)ل قدش،ٙلٓمجٖعِد لةعداللعددٍل
هؼدددكلجلةٔدردددّلطلبدددٚلد ظدددتٜٔلدرشدبدددفليفلدرتدددذسٕالد ٖدددذدًٗ،لصٖددددلةغدددوٍلجمد د نل
د ؼدددكلجلدرتٌكٖوٖدددٚلٓدإلػدددشد ٖٚل(ل)27ل قدددش،ًٙليفلصد د لةغدددوٍلجمد د نلد ؼدددكلجل
دعك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل(ل31ل)ل قشًٙل .ل
ل
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صذق األداة  :ىللدرتضقدلهٍلصذ لدعددٙلهٍلعلنلدآلةٗل:
1كلصاقلدحملةننيل :ل
ىللعددش لأددٙلدرذسدطدددٚلعلدددٛل(ل10ل)ل كودد لهددٍلرٓ٘لدةدددالٙليفلقظدددىلدرعلدددٔيل
دررتبٕٔٚلٓدرٌتظٖٚلبكلٖٚلدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔل،لٓكزدلبعدولهدذسدٝلسٕد

لدأطتد نل

ٓد ددذدسغلدأط طددٖٚلٓدرخ ًٕٔدد،ٚلٓيفلعددٔٝل سدِٞددىلٓهقرتص د ةِىلىللصددزال(ل6ل)ل قددشدج،ل
ب إلع ٚلإىللةعدذٕملصدٖ غٚللدردبعولدآلعدشلٓبدزرالةلكًٔدثلدأددٙلبعدذلاكٖوِد لهدٍل(ل
)52ل قشٙل .ل
2كلصاقلدربياءل :ل
ىللدرتضقدلهٍلصذ لدربٌ ٝلأددٙلدرذسدطٚلهٍلعلنلةلبٖقِ لعلدٛلعٌٖدٚلدطدتللعٖٚل
هكًٔٚلهٍل()30لط رب ًلٓط ربٚلىللدعتٖ سُىلبلشٕقٚلعؼٔدٖٚٞلهٍلجمتوفلدرذسدطٚل،لٓهٍل
غ د لدرعٌٖددٚلدأط طددٖٚلٓىللصظ د بلهع هددملدسةب د لب طددَٔلب د لكددملجم د نلهددٍلجم د عجل
دأددٙلٓدرذسرٚلدركلٖٚلرلوقٖ غل،لٓقذلبل لهع هملدإلسةبد لهد لبد لدسردٚلد د نلدأٓنل(ل
د ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚل)،لٓدرذسرددٚلدركلٖددٚلر د ددٙل(ل)0990ل،لٓكددزرالبل د ل
هع هدددملدإلسةبد د لهد د لبدد لدسردددٚلد د د نلدرخدد ًٗل(لد ؼدددكلجلدأك دلميٖدددٚلٓد ٌِٖدددٚل)،ل
ٓدرذسرددٚلدركلٖددٚلرد ددٙل()0993ل،لٓمجٖددفلةلددالدرقددٖىلردجلدعرددٚلإصضد ٖٚٞلعٌددذلهظددتٜٔل
درذعرددٚل(αل=ل0901ل).لكو د لىللصظ د بلهع هددملإسةب د لب طددَٔله د لب د لجموددٔثلد د نل
دأٓن،لٓجمؤثلدسر جلد د نلدرخد ًٗ،لٓك ًدثلقٖودٚلهع هدملدإلسةبد لهد لبد لد د ر ل
(.)0970لُٓزْلدرقٖوٚلددرٚلإصض ً ٖٞلعٌذلهظتٜٔلدرذعرٚل(αل=ل0901ل).ل ل
كو لق يلدرب صدلحبظ بلهعد هلجلدإلسةبد لب طدَٔلبد لكدمل قدشٙلهدٍل قدشدجل
دأددٙلٓدرذسرٚلدركلٖٚلرلوز نلدرز٘لةٌتوٗلإرٖدّلٓةشدٓصدثلهعد هلجلدعسةبد ليفلد د نل
دأٓنله لب ل()09309لٓل()09765ل.لٓيفلد

نلدرخ ًٗلةشدٓصثله لب ل()09307لٓل(.)0.777ل

ٓقذلرٔصظلدَلمجٖفلةلالدرقٖىلردجلدعرٚلدصضد ٖٚٞلعٌدذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0901ل/لαل
=،) 0905لب طتخٌ ٝلأسبعدٚلهعد هلجلإسةبد لك ًدثلغد لددردٚلإصضد ً ٖٞلٓقدذلقد يلدرب صددل
حبزال قشدةِ لهٍلأددٙلدرذسدط،ٚلٓبزرالٕكَٔلعذدل قشدجلدأددٙلبعدذلدردشدٝدجلصدذ ل
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دربٌ ٝل()48ل قشلهٌِ ل(ل20ل)ل قشٙليفلد
ٓ(ل28ل)ل قشٙليفلد

| عمر عبود سعيد عقيالن

نلدأٓنل(لد ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػدشد ٖ،)ٚل

نلدرخ ًٗل(لد ؼكلجلدأك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل)ل .ل

ثباث األداة  :ق يلدرب صدلب طتصذديلطشٕقت لةظ بلحب جلدأددٙلُو ل:
1كلطريكالدرتجسئالدريصفيال:لىللصظ بلهع هدملحبد جللدأددٙلعدٍلطشٕددلدرتزضٞدٚلدرٌضدتٖٚل
ر دد،ٙلإرلبل لهع هملدإلسةب لد ظتصششلبِزْلدرلشٕقٚلردذسر جلدأددٙلككدمل(ل،)0977ل
يفلص لبل لهع هملدإلسةب لرذسر جلد

نلدأٓنلٓرذسر جلد

نلدرخد ًٗل(ل)0977/0978ل

علٛلدرتٔدرٗل .ل
2ككلطريكككالدرفككالاروىبككا ل:للىللصظد بلهع هددملحبد جلدرتزد ًعلدرددذدعلٗلرد ددٙلب طددتصذديل
هع درٚلكشًٓب خلإرت لرذسر جلدأددٙلككم،لٓد

ر لدأٓنلٓدرخ ًٗلأددٙلإرلبل لهع همل

دعةظ لدرذدعلٗلرذسر جلدأددٙلككمل(،)0991ليفلص لك َلهع هملدعةظ لدرذدعلٗل
رلوز نلدأٓنلٓرلوز نلدرخ ًٗل(/0981ل)0987لعلٛلدرتٔدرٗل .ل
تصحيح األداة :
ك ًثلإر بٚلدرللبٚلعلٛلبذدٞمل قشدجلدأددٙلهٔصعٚلصظدالدرتد رٗل(لبذسردٚلقلٖلد،ٚل
بذسردددٚلهتٔطدددل،ٚلبذسردددٚلهشةتعدددٚل)،لٓأعلٖدددثلدردددذسر جل(ل،1ل،2ل3ل)لعلدددٛلدرتدددٔدرٗل
رلتقشدج،لعلو ًلأَلمجٖفلدرتقشدجلةعاللعٍلهؼدكلج،لٓبٌد ّٝلعلدٛلرردال دإَلأقدملدسردٚل
ضملعلِٖ لدرل ردالل/لد تدذسبلأٓلدرل ربدٚل/لد تذسبدٚلد ظدتزٖالعلدٛلدأددٙلُدٗل(ل48ل)ل
دسر،ٚلٓأعلٛلدسرٚل ضملعلِٖ لدرل رال/لد تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسبٚلد ظتزٖالعلٛل
دعددٙلُٗل(ل144ل)لدسر .ٚل
ٓ لأَلدإلر بٚلةٌضضشله لب ل(ل 1لدل3ل)لدسر ج،لٓأَلدسرٚلملِدٔسلد ؼدكلٚلةقظدىل
إىللحددلذل  ٟد ج،ل دلإَلطددٔنلدرتٟددٚلٕكددَٔل(ل3ل–ل1ل)ل=ل،2لهقظددٔه لعلددٛلدرعددذدل(ل3ل)،ل
ٓب رت رٗلٕكَٔلطٔنلدرتٟٚل()0966ل ٓبٌد ّٝلعلدٛلرردال قدذلىللدعتود دلد عٖد سلدرتد رٗلرذسردٚل
ملِٔسلد ؼكل :ٚل
• بذسرٚلقلٖلٚل:لإردلك َلد تٔططلدةظ بٗلرلتقشٙلٕرتدٓدله لب ل(ل1لددددل1966ل)لدسر ٚل
• بذسرٚلهتٔطلٚل:لإردلك َلد تٔططلدةظ بٗلرلتقشٙلٕرتدٓدله لب ل(1967لدددددل)2933ل
دسر .ٚل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

178

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

| عمر عبود سعيد عقيالن

• بذسرددٚلهشةتعددٚل:لإردلك د َلد تٔطددطلدةظ د بٗلرلتقددشٙلٕددرتدٓدله د لب د ل(ل2934دددل3ل)ل
دسرٚل .ل
خامصاًل:لمتغريدتلدراسدشا ل
ألدلد تغ دجلد ظتقلٚل :ل
• دركلٖٚل:لٓهل لهظتٕٔ َل(لدررتبٖٚلدددلدربٌ جل)ل .ل
• دجلٌعل:لٓرّلهظتٕٔ َل(لركٔسلدددلإً ذل)ل .ل
• د عذنلدررتدكوٗل:لٓرّلهظتٕٔ َل(لرٖذل أقملدددلرٖذلرذدًل أكخشل)ل .ل
• هشصلٚلدرتذسٕال:لٓهل لحلحٚلهظتٕٔ جل(لسٕ

لأطت نلدددلأط طٗلدددل ح ًٔ٘ل)ل .ل

• درتصضطلدرعلوٗل:لٓرّلحلحٚلهظتٕٔ جل(لسٕ

لأطت نلدددلأدبٗلدددلعلوٗل)ل .ل

بلدلد تغ دجلدرت بعٚل :دسرٚلملِٔسلهؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗل.
شادشاًل:لدملعاجلالدالحصائيال ل
• رلر بٚلعٍلدرظؤدر لدأٓنلٓدرخ ًٗلرلذسدطٚلدطتصذيلدرب صدلد تٔطل جلدةظ بٖٚل
ٓدعحنشد جلد عٖ سٕٚلٓةشةٖالدرشةال .ل
• رلر بددٚلعددٍلدرظددؤدر لدرخ ردددلٓدرشدبددفلرلذسدطددٚلدطددتصذيلدرب صدددلدعتب د سلجل(لT-

Testل)،لالٖملدرتب ٍٕلدعص د٘ل(لOne Way ANOVAل)،لب إلعد ٚلدىللطشٕقدٚل
ػٖتّٖل(لSechffeل)لرلتعشالعلٛلدعرٚلدرتدشٓ لبد لد تٔطدل جلدةظد بٖٚلردذسر جل
دطتز ب جلدرللبٚلعلٛلدددٙلدرذسدطٚلٓ ق ل ظتٕٔ جلهتغ دةِ ل .ل
نتائج الذراست :
أٓعًل:لدرٌتد ٞسلد تعلقددٚلب رظددؤدنلدأٓنل:لهد لأُددىلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلأحٌ ٝل
ةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ ل
رلر بٚلعٍلُدزدلدرظدؤدن،لىللصظد بلد تٔطدل جلدةظد بٖٚلٓدعحنشد د جلد عٖ سٕدٚل
رذسر جلدطتز ب جلأ شددلعٌٖٚلدرذسدطدٚلعلدلٛلق ٞودٚلد ؼدكلجلد تعلقدٚلب

د نلدأٓنل(ل

د ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚل)،لٓدجلذٓنلسقىل(ل3ل)لٕٔعمللررال .ل
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جاوللسقهل(ل3ل)ليبنيلدملتوشطاتلدحلصابيا ل
دررقه ل

 1ل
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

دملتوشطل دالحنردفل

دملشةالت ل

دحلصابي ل دملعياسي ل

أعتقذلأَلهٍلهع ً ةٗليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗل
ل

ةٔصٕعٗلرٖعلصظالسغب

أػعشلبعذيلصٖ دٕٚلهٌمللدسر جلدرتقٕٔىل
درٌِ ٗٞلهٍلقبملد ؼشالدررتبٔ٘ ل
أُع ًٗلهٍلعذيلةٔعٖمللد ؼشالدرتصضضٗل
إلجي بٖ ةٗلٓطلبٖ ةٗليفلد ٌ قؼ ٚل
أعتقذلأَلكخ لهٍلإٔ يلدرتذسٕالةغٖفلرعذيل
ٓصٔنلدإلػع سدجلرلوذدسغ ل
أرذلععت ًليفلهت بعٚلهذٕشلد ذسطٚلربعول
د ؼكلجلدر لةٔدرّلد تذسب ل
أع ًٗلهٍلًذسٙلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر ل
ٕقذهِ لرٗلد علىلد تع َٓ ل
أع ًٗلهٍلةذعملد ؼشالدررتبٔ٘لٓهق طع ل
أحٌ ٝلػشدلدرذسغلرلوعلو

ل

أػعشلبأَلد ؼشالدرتصضضٗلعلٕعلٗل
درتٔرّٖلٓدرٌقذلدربٌ ٝلد شرٔلهٌّ ل
عذيلهؼ ُذٙلد علىلد تع َٓلإٔٚلصضطل
دسدطٖٚلأحٌ ٝلةذسٕيبلب ذسط ٚل
أعتقذلأَلد ؼشالدررتبٔ٘لعلٕعلٗلدُتو ه ًل
بذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ ل
أع ًٗلهٍلعذيلةٔدرذلد علىلد تع َٓلرٓل
دةالٙلدرك ٖٚليفلد ذسط ٚل
أعتقذلأَلد ؼشالدرتصضضٗلعلٕعلٗل
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دسجا ل
ظهوسل
دملشة ا ل

دررتتيب ل

ودالحنردفاتلدملعياسيالجملاللدملشةالتلدرتيظينيالودإلشردفيالومردتبلمتوشطاتها ل

1959

09832

قلٖل ٚل 18

2912

09806

هتٔطل ٚل 6

2904

09885

هتٔطل ٚل 11

2906

 09800ل هتٔطل ٚل 8

2908

09699

هتٔطل ٚل 7

2912

09828

هتٔطل ٚل 5

1914

09420

قلٖل ٚل 20

1983

09815

هتٔطل ٚل 14

1991

09892

هتٔطل ٚل 12

1952

09779

قلٖل ٚل 19

2905

09778

هتٔطل ٚل  10ل

1984

09845

هتٔطل ٚل 13
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دُتو ه ًلبذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ ل
13
14
15
16
17
18
19
20

أع ًٗلهٍلقلٚلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر ل
ٕقذهِ لهذٕشلد ذسطٚلرلوتذسب ل
أع ًٗلهٍلعذيلةٔعٖمللد ؼشالدررتبٔ٘ل
عجي بٖ ةٗلٓطلبٖ ةٗليفلد ٌ قؼ ٚل
أػعشلبأَلرلظٚلهٌ قؼٚلد تذسبلهفل
د ؼش

لةعقذلعلٛلعزلٚ

أعتقذلأَلد علىلد تع َٓلعلٕعلٗلدُتو ه ًل
بذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ ل
أػعشلبتغ سبلةٔرِٖ جلد ذٕشلٓد علىل
د تع َٓلهفلهؼش

لدركلٖ ٚل

عذيلقٖ يلهذٕشلد ذسطٚلبتقذٕىل كشٙلعٍل
درٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖ ٚل
أعتقذلهٍلهع ً ةٗلهب ػشٙلدرتذسٕالدَٓل
هؼ ُذٙلصضطلرلوعلىلد تع َٓ ل
أػعشلب ةششلعٌذلةكلٖتٗلبتذسٕعلهقشسل
رٖعلرّلعلقٚلبتصضضٗلدرعلوٗ ل

2906

09800

هتٔطل ٚل 9

1971

09798

هتٔطل ٚل 15

2938

09782

كب  ٙل 1

2918

 09841ل هتٔطل ٚل  4ل

1970

09835

هتٔطل ٚل  16ل

2919

09811

هتٔطل ٚل 3

1967

09820

هتٔطل ٚل  17ل

2935

09801

كب  ٙل  2ل

ٕلصددظلهددٍلدجلددذٓنلسقددىل(ل3ل)لأَلأبددشصلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚلدر د ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلأحٌ ٝل
ةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلُددٗل:لػددعٔسُىلبد َلرلظددٚلهٌ قؼددٚلد تددذسب لهددفلد ؼددش

لةعقددذلعلددٛل

عزلددٚل،ل ُٓددٗلعلددٛلدسرددٚلكددب ٙلهددٍلدركِددٔسل،لإرلبل د لهتٔطددلِ لدةظ د بٗل(ل2938ل)ل،ل
ٓأةددثليفلد شةبددٚلدرخ ًٖددٚل:لػددعٔسُىلب د ةششلعٌددذلةكلددٖتِىلبتددذسٕعلهقددشسلعلعلقددٚلرددّل
بتصضضدِىلدرعلودٗ،لُٓدٗلإٔغد ًلعلدٛلدسردٚلكدب ٙلهددٍلدركِدٔسل،لصٖددلبلد لهتٔطددلِ ل
دةظ بٗل(ل2935ل)ل.لٓيفلد شةبٚلدرخ رخٚل:لةدأةٗللهؼدكلٚلعدذيلقٖد يلهدذٕشلد ذسطدٚلبتقدذٕىل
كشٙلعٍلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖ،ٚلُٓٗلهتٔطلٚلدركِٔسل،لإرلبل لهتٔطدلِ لدةظد بٗل
(ل2919ل )ل.لليفلص د لةددأةٗليفلد شةبددٚلدرشدبعددٚل:لهؼددكلٚلدعتق د دُىلبددأَلد علددىلد تع د َٓلعل
ٕعلٗلدُتو ه ًلبذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ،لُٓٗلعلٛلدسرٚلهتٔطلٚلهدٍلدركِدٔس،لإرل
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بل لهتٔطلِ لدةظ بٗل(ل2918ل)،لبٌٖو لأةثليفلد شةبٚلدة هظٚل:لهؼدكلٚلهع ًد ةِىلهدٍل
ًدذسٙلدرتٔرِٖد جلٓدرٌضد ٞمللدرد لٕقددذهِ لد علددىلد تعد َٓ،لُٓددٗلعلددٛلدسرددٚلهتٔطددلٚلهددٍل
دركِٔس،لإرلبل لهتٔطلِ لدةظ بٗل(ل2912ل) .ل
ٕٓشٜلدرب صدلأَلصضٔنلهؼكلٚل لػدعٔسلدرللبدٚلبد َلرلظدٚلهٌ قؼدٚلد تدذسب لهدفل
د ؼش

لةعقذلعلٛلعزلٚل لرلوشةبٚلدأٓىللب لد ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػدشد ٖٚلٕكودٍل

يفلأَلد ؼش

لهٍلدركلٖٚلعلةٔرذلرذِٕىلدرتشصدٚلدرك هلدٚل ت بعدٚلد تدذسب لٓدجللدٔغل

هعِىل ٌ قؼتِىلد ٌ قؼٚلد ظتتٖغٚلركًِٔىليفلدأصملأعغ ٝلُٖٟٚلةذسٕظٖٚلب ركلٖد،ٚل
ٓرذِٕىلبشدهسلةذسٕظٖ،ٚلٓب رت رٗلٕلزألإىللدرعزلٚليفلهٌ قؼٚلد تذسب ،لٓقدذلٕشردفلرردال
إىللدسةت ثلعذدلدرللبٚلد ؼشالعلِٖىلعغٔلُٖٟٚلدرتذسٕعلدرٔدصذ،لمم لجيعلدّلٕلزدألإىلل
دعطشدثليفلهٌ قؼٚلد تذسب لبغٖٚلإدسدالدرٔقثلإلكو نلإػشد ّلعلٛلدرعدذدلد كلد لبدّل
هٍلدرللب .ٚل
ٓ ٖو لٕتعلدل ؼكلٚلػدعٔسلد تدذسب لبد ةششلعٌدذلةكلدٖتِىلبتدذسٕعلهقدشسدجلعل
علقددٚلهلدد لبتصضضدد ةِىلدرعلوٖدد،ٚل دد ٜلدرب صدددلأَلُددزْلد ؼددكلٚلةشرددفلإىللةع هددمل
هك ةالدررتبٖٚلٓدرتعلٖىليفلد ذٕشٕ جلدر لبِ لهذدسغلدرتذسٕالد ٖذدًٗلهفلد تذسب لهدٍل
ب بلطذلدرٌقطليفلأعذددلد علو لرذِٕى،لٓب رت رٗلقذلٕتىلةكلٖ لد تذسبلطٔدٝلأكد َل
ررالبشغبتّلأيلبذَٓلسغبتّلبتذسٕعلد قشسلدرز٘لعلٕٔرذلرّلهدذسغليفلد ذسطدٚلأٓلد قدشسل
درز٘لًض بلهذسطّلهشةتف،لٓب رت رٗلدرتصتٖ لعلّٖ،لدَٓلهشدع ٙلرتصضطلد تذسب .ل
يفلص د لٕعتقددذلدرب صدددلأَلهددٍلدأطددب بلدر د لأدجلإىللملِددٔسلهؼددكلٚلعددذيلقٖ د يل
هذٕشلد ذسطٚلبتقذٕىل كشٙلعٍلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖٚلإىللدعتقد دلدركدخ لهدٍلهدذسدٝل
د ذدسغلبأَلدرللبٚلعلٛلعلىلبِزْلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖ،ٚلُٓزدلإعتق دلع ط٠لركًٔدّل
ٕغتملأَلُؤعٝلهتذسبَٔلٓرٖعل ذسطد لأط طد لٓب رتد رٗلهدٍلد تٔقدفلهدفلد تدذسبلعدذيل
صذٓذل ِىلرك خ لهدٍلدرلدٔدٞمللٓدأًكودٚلد عودٔنلبِد لص رٖد ًليفلد دذدسغ،لٓعلطدٖو لأًِد ل
عشعٚلرلتبذٕملٓدرتعذٕملب ل رتٙلٓأعشٜلصظالةعلٖو جلٓصدسٙلدررتبٖٚلٓدرتعلٖى .ل
كو لٕشٜلدرب صدلأَلملِدٔسلهؼدكلٚلعدذيلدُتود يلد علدىلد تعد َٓلبدذ رتلدرتضغد ل
درٖٔهٗلرلوتذسبلٕعٔدلدىللدعتق دلد علو لد تع ًٓ لبأَلدرللبٚلد تذسب لعلٛلدسرٚلرٖدذٙل
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هٍلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٖ،ٚلع صٚلٓأًّلٕتعش لهلزدلدرؼٗٝلأحٌد ٝلدسدطدتّليفلدركلٖد،ٚل
ٓقذلٕعٔدلررالإىللًكشٙلد علىلد تع َٓلإىللدرتضغ لدرٖٔهٗلعلٛلأًّلسٓةد لٕدٔهٗلهعتد د،ل
ٓس لدكتت ّٞلبإطلثلهذٕشلد ذسطٚلٓةٔقٖعّلعلٛلد رتلدرتضغ لرلوتذسب .ل
يفلص لٕتظشلدرب صدلملِٔسلهؼكلٚلًذسٙلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر لٕقذهِ لد علىل
د تعد د َٓلرلوتدددذسبلأٓلد تذسبدددٚلإىللدرعددداٝلدرتذسٕظدددٗلدرخقٖدددم،لٓد ِد د يلد كلد د لبتد د ليفل
د ذسط،ٚلٓعلطٖو ليفلململدرٌقطلدركب ليفلأعذددلد ذسط ،لٓقدذلٕعدٔدلرردالإىللعدذيل
ةٔ شلد علىلد تع َٓلدةب لدرز٘لميكدٍلأَلٕعلدٗلدركدخ لهدٍلدرٌضد ٞمللٓدرتٔرِٖد جليفل
عٔٝلعالةّ،لُزدلٓقذلٕضملدأهشلإىللعذيلٓرٔدلهعلىلهتع َٓلهٍلأط طّلعلٛلإعتب سلأَل
د تذسبلأٓلد تذسبٚلر ٝلرٖكوملًقطلد ذسطٚلهٍلد علو ل .ل
ح ًٖ ًل:لدرٌت ٞسلد تعلقدٚلب رظدؤدنلدرخد ًٗل:للهد لأُدىلد ؼدكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلدحٌ ٝل
ةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ ل
رلر بٚلعٍلُدزدلدرظدؤدن،لىللصظد بلد تٔطدل جلدةظد بٖٚلٓدعحنشد د جلد عٖ سٕدٚل
رذسر جلدطتز ب جلأ شددلعٌٖٚلدرذسدطٚلعلٛلق ٞوٚلد ؼدكلجلد تعلقدٚلب

د نلدرخد ًٗل(ل

د ؼكلجلدعك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل)،لٓدجلذٓنلسقىل(ل4ل)لٕٔعمللررال .ل
جاوللسقهل(ل)4ليبنيلدملتوشطاتلدحلصابيال ل
دررقه ل

 1ل
2
3

دملتوشطل دالحنردفل

دملشةالت ل

دحلصابي ل دملعياسي ل

أػعشلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرك ٖٚل
بتلظتٚلدرتعلٖىلدرٖوي ل
أػعشلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرلصهٚل
كًٔ جلد ٌ ُسلدرتعلٖوٖ ٚل
أرذلصعٔبٚليفلهشدع ٙلدرتشٓ لدرتشدٕٚلب ل
د تعلو لعٌذلػشدلدرذسغ ل
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ظهوسل
دملشة ا ل

دررتتيب ل

ودالحنردفاتلدملعياسيالجملاللدملشةالتلدألاادمييالودملهييالومردتبلمتوشطاتها ل

2916

09699

هتٔطل ٚل 2

1988

09745

هتٔطل ٚل 9

1994

 09695ل هتٔطل ٚل 6
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

أرذلصعٔبٚليفلدعتٖ سلطشٕقٚلدرتذسٕعل
د ٌ طبٚلأُذدالدرذسغ ل
أػعشلبضعٔبٚلعٌذلدطتصذدهٗلطشدٞدل
درتذسٕعلدةذٕخٚليفلػشدلدرذسغ ل
أع ًٗلهٍلعع لقذسةٗلعلٛلةٔملٖ ل
درظبٔسٙلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ ل
أرذلععت ًليفلةٔملٖ لدركت بلد ذسطٗل
أحٌ ٝلقٖ هٗلبؼشدلدرذسغ ل
أع ًٗلهٍلعع لقذسةٗلعلٛلدرتوِٖذل
د ٌ طالرلذسغلدجلذٕذ ل
أرذلصعٔبٚليفلاغ لدرٔط ٞملدرتعلٖوٖٚل
د ٌ طبٚلأُذدالدرذسغ ل
أػعشلبعذيلقذسةٗلعلٛلدرتٔملٖ لدجلٖذل
رلٔط ٞملدرتعلٖوٖٚليفلدةض ٚل
أع ًٗلهٍلعع لقذسةٗلعلٛلةٔملٖ ل
ل

دةالدجلدرظ بقٚلرذٜلد تعلو

أرذلصعٔبٚلب رغٚليفلدطتصذديلدرتقٕٔىل
دربٌ ٗٞلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ ل
أػعشلبأًٗلدغتملهت بعٚلاقٖدلدأُذدال
درظلٔكٖٚلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ ل
أػعشلبعذيلقذسةٗلعلٛلدرشبطلب لأطٟلٚل
درتقٕٔىلٓدأُذدالدرظلٔكٖ ٚل
أػعشلبأًٗلدغتملدطتصذديلأط رٖالدرتعضٕضل
د صتلتٚلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ
أرذلصعٔبٚليفلسبطلدرذسٓغلحبٖ ٙلد تعلو ل
ٓٓدقعِىلد ع ش ل
أػعشلبعذيلدرخقٚليفلدرٌتعلعٌذلػشدلبعول
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1993

09693

هتٔطل ٚل 8

2901

09755

هتٔطل ٚل 4

1949

09619

قلٖل ٚل 27

1957

09630

قلٖل ٚل 22

1977

09635

هتٔطل ٚل 12

2919

09686

هتٔطل ٚل 1

1967

09656

هتٔطل ٚل 18

1978

09646

هتٔطل ٚل 11

1976

09695

هتٔطل ٚل 13

1994

09701

هتٔطل ٚل 7

1970

09645

هتٔطل ٚل 15

1963

09605

قلٖل ٚل 21

1974

09741

هتٔطل ٚل 14

1954

09689

قلٖل ٚل 24
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

أع ًٗلهٍلعذيلهقذسةٗلعلٛلدطتصذديلهبذأل
درخٔدبلٓدرعق بلأحٌ ٝلدةض ٚل
أرذلصعٔبٚليفل ِىلبعولد ت ُٖىلدأط طٖٚل
يفلدسٓغلدركت بلد ذسطٗ ل
أػعشلب ةششلعٌذلةٔرّٖلد تعلو لبعول
دأطٟلٚلد تعلقٚلب دٙلدرعلوٖ ٚل
أػعشلبأَلبعولهٔعٔع جلدركت بل
د ذسطٗلمللًذسطِ لب جل هع ٚل
أػعشلبضعٔبٚليفلٓعفلأطٟلٚلدعهتض ً جل
ل

د تعلقٚلب دٙلدر لأدسطِ

أػعشلبضعٔبٚليفل ٖٖضلدأعل ٝلدرعلوٖٚل
د ٔرٔدٙليفلدركت بلد ذسطٗ ل
أع ًٗلهٍلعذيلهقذسةٗلعلٛلإددسٙلغش ٚل
ل

درض لٓعبطلد تعلو

أػعشلبعذيلقذسةٗلعلٛلهٔدرِٚلبعول
هؼكلجلد تعلو لددعملدرض

ل

أػعشلبضعٔبٚليفلدرتلبٖدلدرعولٗلركخ لهٍل
دجلٔدًالدرعولٖ ٚل
أػعشل ٖلٗلإىللدةتظلٓدعطتكِ سلأحٌ ٝل
ةذسٕظٗليفلدةضط
أػعشلب إلصظ غلبعذيلدرشغبٚليفلمم سطٚل
هٌِٚلدرتذسٕعليفلد ظتقبم ل
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1964

09716

قلٖل ٚل 20

1968

09716

هتٔطل ٚل 16

1954

09618

قلٖل ٚل 23

2901

09803

هتٔطل ٚل 3

1964

09716

قلٖل ٚل 26

1979

09711

هتٔطل ٚل 10

1953

09603

قلٖل ٚل 25

1967

09580

هتٔطل ٚل 19

1996

09640

هتٔطل ٚل 5

1967

09736

هتٔطل ٚل 17

1948

09676

قلٖل ٚل  28ل

ٕلصظلهٍلدجلذٓنلسقىل(ل4ل)لأَلأبشصلد ؼكلجلدأك دميٖٚلٓد ٌِٖدٚلدرد لةٔدردّل
طلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلأحٌ د ٝل
ةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلُددٗل:لػددعٔسُىلبٔرددٔدلصددعٔبٚليفلاغ د لدرٔط د ٞملدرتعلٖوٖددٚلد ٌ طددبٚل
أُدذدالدرددذسغ،لُٓددٗلعلددٛلدسرددٚلهتٔطددلٚلهددٍلدركِددٔس،لإرلبلد لهتٔطددلِ لدةظد بٗل(ل
2919ل)،لٓةأةٗليفلد شةبٚلدرخ ًٖٚل:لهؼكلٚلػعٔسُىلبغع ليفلدهتلالد عش دٚلدرك ٖدٚل
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بتلظتٚلدرتعلٖىلدرٖوي،لُٓٗلإٔغ ًلعلٛلدسرٚلهتٔطلٚلهٍلدركِٔس،لصٖدلبلد لهتٔطدلِ ل
دةظ د بٗل(ل)2916ل.لٓيفلد شةبددٚلدرخ رخددٚل:لةددأةٗلهؼددكلٚلػددعٔسُىلبددأَلبعددولهٔعددٔع جل
دركت بلد ذسطٗلمللٕتىلدسدطتِ ليفلدجل هع،ٚلُٓٗلهتٔطلٚلدركِدٔس،لإرلبلد لهتٔطدلِ ل
دةظد بٗل(ل2901ل)ل.ليفلصد لةددأةٗليفلد شةبددٚلدرشدبعددٚل:لػددعٔسُىلبضددعٔبٚلعٌددذلدطددتصذديل
طشدٞدلدرتذسٕعلدةذٕخٚليفلػشدلدسٓطِى،لُٓٗلعلٛلدسرٚلهتٔطلٚلهٍلدركِٔس،لإرلبل ل
هتٔطلِ لدةظ بٗل(ل2901ل)ل.لبٌٖو لأةثليفلد شةبٚلدة هظٚلهؼكلٚل:لػعٔسُىلبضدعٔبٚل
يفلدرتلبٖددلدرعولددٗلركددخ لهددٍلدجلٔدًددالدرعلوٖدد،ٚلٓبذسرددٚلهتٔطددلٚليفلدركِددٔس،لإرلبلد ل
هتٔطلِ لدةظ بٗل(ل1996ل)ل .ل
ٕٓددشٜلدرب صدددلأَلصضددلٔنلهؼددكلٚلدرضددعٔبٚلدردد لجيددذُ لد تددذسب ليفلاغدد ل
درٔط ٞملدرتعلٖوٖٚلد ٌ طبٚلأُذدالدرذسغ،لرلوشةبدٚلدأٓىللبد لد ؼدكلجلدأك دميٖدٚل
ٓد ٌِٖٚلةكوٍليفلعع لدإلُتو يلب رتذسٕالعلٛلإًت شلٓاغد لدرٔطد ٞملدرتعلٖوٖدٚلأحٌد ٝل
دسدطٚلد تذسب ل قشسلدرٔط ٞملدرتعلٖوٖٚلٓةكٌٔرٔرٖ لدرتعلدٖىليفلدركلٖدٚل.لإرلمللٕكلد ل
د تددذسب لعلددٛلإًت د شلٓط د ٞملةعلٖوٖددٚلفتلتدد،ٚلٓإىللر ًددالعددع لدإلهك ًٖ د جلد دٕددٚل
د ت صدددٚلطدددٔدٝلأكدد َلرردددالد تعلقدددٚلب ركلٖدددٚلأيلد ذسطدددٚلدردد لٕدددتىلدرتدددذسٕال ِٖدد ،لأيل
دإلهك ًٖ جلد دٕٚلد تعلقٚلب تذسبلأٓلد تذسبٚلدرد لةقد لع ٞقد ًلأهد يلالغد ْلرلٔطد ٞمل
درتعلٖوٖ .ٚل
ٓ ٖو لٕتعلدل ؼكلٚلػعٔسُىلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرك ٖٚلبتلظدتٚلدرتعلدٖىل
دردٖوي،ل د ٜلدرب صددلأَلُدزْلد ؼدكلٚلةشردفلإىللعدع لةدأح لبعدولد قدشسدجلد ٌِٖدٚل
دردد ل َٕذِسطددِ لد تددذسب ليفلدركلٖددٚلهخددملهقددشسلًكدد يلدرتعلددٖىلٓأصددٔنلدررتبٖددٚلٓد ٌدد ُسل
درتعلٖ وٖ،ٚل ِزْلد قدشسدجلُدٗلد عٌٖدٚلبإكظد بلد تدذسب لدركدخ لهدٍلدجلٔدًدالد تعلقدٚل
بتلظتٚلدرتعلٖىليفلدرٖوٍ.لإىللر ًالعع لدُتو يلد تذسب لأًتظِىلب ربضدلٓدإلطلثليفل
ُزدلدرؼأَلعلٛلإعتب سلأًّلهتعلدلهب ػشٙل ٌِتِىليفلد ظتقبم .ل
يفلص لٕعتقذلدرب صدلأَلهٍلدأطب بلدرد لأدجلإىللملِدٔسلهؼدكلٚلػدعٔسُىلبدأَل
ٌُ د البعددولهٔعددٔع جلدركت د بلد ذسطددٗلمللٕددتىلدسدطددتِ ليفلدجل هعدد،ٚلأَلهتددشددجل
د قشسدجلدرذسدطٖٚليفلدجل هع،ٚلكو لُٔلدة نلعلّٖليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلطٖ،َٟٔل
علةٔعفلبذعرٚلهتشددجلد ٌ ُسلدرتعلٖوٖدلٚليفلدرتصضضد جلدرعلوٖد،ٚلٓهلدزدلةكِدشلدرتزدٔٙل
للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ٓدعدضًٚلبد لهد لٕذسطددّلد تددذسب ليفلدجل هعدد،ٚلٓبد لهد لٕتع هددملهعددّلد تددذسبليفلد ٌد ُسل
درتعلٖوٖٚلدةكٔهٖ.ٚلإىللر ًالعع لدعُتود يلهدٍلقبدملد تدذسب لبتلدٕٔشلدهك ًٖد ةِىل
دأك دميٖٚلعٍلطشٕدلدرتعلىلدرزدةٗ .ل
كو د لٕددشٜلدرب صدددلأَلملِددٔسلهلؼددكلٚلصددعٔبتِىليفلدطددتصذديلطشدٞدددلدرتددذسٕعل
دةذٕخٚليفلػشدلدسٓطدِى،لٕشردفلإىللطغٖد َلدجل ًدالدرٌكدش٘لعلدٛلدرعولدٗليفلد قدشسدجل
درذسدطددٖٚلدر د لٕذسطددِ لد تددذسب ليفلدجل هعددٚلٓد عٌٖددٚلبتِددىلٓدطددتٖع بلكددمله د لٕتعلدددل
بلشدٞدلدرتذسٕعلٓع صٚلهقشس٘لطشدٞدلدرتذسٕعلدرع هٚلٓطشدٞدلدرتدذسٕعلدةل صد،ٚلأ٘ل
إَلد تذسب لعلٕقٔهَٔلبتٌتٖزلُدزدلدرلشدٞددليفلدرق عد جلدرذسدطدٖٚلأهد يلصهلِٞدىلٓادثل
إػددشدالٓهشدقبددٚلهددذسغلد قددشسلرٖتأكددذلهددٍلدةق د ًِىلٓإجي د دةِىلهل د لقبددملدعًتق د نلإىلل
درتذسٕالد ٖذدًٗليفلد ذدسغ .ل
يفلص د لٕتظددشلدرب صدددلملِددٔسلهؼددكلٚلصددعٔبتِىليفلدرتلبٖدددلدرعولددٗلركددخ له دٍلل
دجلٔدًددالدرعولٖددٚلإىللأَلةشكٖددضلبشًدد هسلدرتأُٖددملٓدرتددذسٕاليفلدجل هعددٚلعلددٛلدجل ًددال
درٌكدش٘لأكخددشلهددٍلدرعولدٗ،لُٓددٗلدرظددوٚلدرغ ربددٚليفلدرتعلدٖىليفلدرددذٓنلدرٌ هٖدد،ٚلٓدرتعلددٖىل
دجلد هعٗليفلبلدًد لرددٖعلدطددتخٌ ّٝلهددٍلررددا،لصٖدددلةشكددضلدجل هعددٚلعلددٛلإعلد ٝلإُتود يل
ب جل ًالدرٌكش٘،لبملٓدرتأكذلهٍلررالعٍلطشٕدلدرتقٕٔىلدرتضضٖلٗلدرز٘لٕقدٖعلدةقد َل
ُددزدلدجل ًددا،لُٓددزدلدأهددشلجيعددملهددٍلصددعٔبٚلةلبٖدددلبعددولدجلٔدًددالدرتلبٖقٖددٚلرددذٜل
د تذسب ،لعلطٖو لدجلٔدًالدر لمللٕتذسبٔدلةلبٖقٖ لعلِٖ لأحٌ ٝلدسدطتِىليفلدجل هع .ٚل
ح رخ د ًل:لدرٌت د ٞسلد تعلقددٚلب رظددؤدنلدرخ ردددل:لل لُددملةٔرددذل ددشٓ لردجلدعرددٚلإصض د ٖٚٞلعٌددذل
هظتٜٔلدرذعرٚل(لαل=ل)0905ليفلهؼكلجللدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔل
درشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌدد جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلةعددضٜل(لرلزددٌع،ل
دركلٖ،ٚلد عذنلدررتدكوٗل)ل؟ل .ل
ٓرلر بدددٚلعلدددٛلُدددزدلدرظدددؤدن،لىللدطدددتصشدشلد تٔطدددل جلدةظد د بٖٚلٓدعحنشد د د جل
د عٖ سٕٚلرذسر جلدطتز ب جلأ دشددلعٌٖدٚلدرذسدطدٚلعلدٛل قدشدجلأددٙلدرذسدطدٚليفلد د ر ل
دأٓنلٓدرخ ًٗ،لٓدأددٙلككمل.لٓرلتعشال ٖو لإردلك َلٌُ ال شٓ ْلردجلدعرٚلإصضد ٖٚٞل
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ب لهظتٕٔ جلد تغ دجل(لدجلٌع،لدركلٖ،ٚلد عدذنلدررتدكودٗل)،لىللةلبٖددللدععتبد سلجلل
(لT-Testل)،لٓك ًثلدرٌت ٞسلكو لٕبٌِٖ لدجلذٓنلسقىل(ل5ل)ل .ل
جاوللسقهل(ل5ل)ليبنيلىتائجلدختباسلتلراالرالدرفروقل ل
د ؼكلجلدأك دميٖٚلٓد ٌِٖ ٚل د ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖ ٚل دجملال ل

متغريدتل

دملتوشطل دالحنردفل

دراسدشا ل دملتغريدت ل درعييا لدحلصابي ل دملعياسي ل
دركلٖ ٚل
دجلٌع ل
د عذنل
دررتدكوٗ ل
دركلٖ ٚل
دجلٌع ل
د عذنل
دررتدكوٗ ل
دركلٖ ٚل

دأددٙلككم ل

مصتوياتل ل أفرددل

قينا ل مصتوىل ل

دجلٌع ل
د عذنل
دررتدكوٗ ل
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دررتبٖ ٚل

76

38962

 69647ل

دربٌ ج ل

32

38938

 69042ل

ركش ل

49

38963

69723

أًخ ٛل

59

38947

69265

رٖذل أقم ل 73

38919

69802

رٖذلرذدًل

35

39929

59655

دررتبٖ ٚل

76

49947

79380

دربٌ ج ل

32

48934

79164

ركش ل

49

50912

79854

أًخ ٛل

59

48932

69768

رٖذل أقم ل 73

48947

79044

أكخش ل

رٖذلرذدًل

35

50954

79728

دررتبٖ ٚل

76

88909

119349

دربٌ ج ل

32

86972

109205

ركش ل

49

88976

119283

أًخ ٛل

59

86980

119762

رٖذل أقم ل 73

86966

119254

أكخش ل

رٖذلرذدًل
أكخش ل

35

89983

188

109254

ت ل

دراالرا ل

09178

09434

09126

09760

 - 09824ل 09180

09733

09831

19280

09204

- 19390

09779

 09591ل 09296
09921

- 19409

09523

09567
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غ ل
ددر ٚل
غ ل
ددر ٚل
غ ل
ددر ٚل
غ ل
ددر ٚل
غ ل
ددر ٚل
غ ل
ددر ٚل
غ ل
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غ ل
ددر ٚل

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

| عمر عبود سعيد عقيالن

ٕلصظلهٍلدجلدذٓنلسقدىل(ل5ل)لأَلٌُد ال شٓقد ًلمل ُشٕدٚلبد لد تٔطدل جلدةظد بٖٚل
رذسر جلدطتز ب جلأ شددلعٌٖٚلدرذسدطٚلعلٛلق ٞوٚلد ؼكلجليفلد

ر لدأٓنلٓدرخد ًٗل

ٓدأددٙلككددم،لٓ دددلهددتغ دجلدركلٖدد،ٚلٓدجلددٌع،لٓد عددذنلدررتدكوددٗ.لٓعٌددذلةلبٖدددل
دعتب د سلجلل(لT-Testل)لب د لةلددالد تٔطددل جلدةظ د بٖٚلةددب لأَلُددزْلدرتددشٓ لغ د لددرددٚل
إصض ٖٚٞلعٌذلهظتٜٔلدرذعرٚل(لαل=ل0905ل)لكو لُٔلٓدعملليفلدجلذٓنلسقدىل(ل5ل)،لممد ل
ٕعيلأَلدسرٚلملِٔسلد ؼكلجليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗلرذٜلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفلبكلدٖ ل
دررتبٖدددٚلٓدربٌد د جلددددددلطدددَٖٟٔلددددددلجب هعدددٚلصغدددشهٔج،للةتظد د ٜٓلبد د لدركلٖدددت ل(لدررتبٖدددٚل
ٓدربٌدد ج )،لٓدجلٌظدد ل(لركدددٔسلٓإًدد ذل)،لٓد عدددذنلدررتدكودددٗل(لرٖدددذل أقدددملرٖذردددذدًل
أكخشل)ل .ل
ٕٓعددضٓلدرب صدددلُددزْلدرٌتٖزددٚلإىللدرتددذدعملٓدرتؼد بّلدركددب ليفلدةلددطلدرذسدطددٖٚل
ر قظ يلدرعلوٖٚليفلدركلٖت ،لإىللر ًال حملدركشٓالد تعلقٚلب رللبلٓدرل ربد جليفل
دركلٖت ،ل ذسطَٔلرلوظ ق جلدرذسدطٖٚلدرٌكشٕٚلُىلدًتظِىليفلدركلٖدت ليفلدرغ ردال
ع صدددٚلد قدددشسدجلد ٌِٖدددٚل(لد قدددشسدجلدررتبٕٔدددٚلٓدرٌتظدددٖٚل)،لإىللر ًدددالبعدددولد قدددشسدجل
درذسدطٖٚلدرتصضضٖٚليفلأقظ يلدرلغٚلدعجنلٖضٕٚلٓدرذسدطد جلدإلطدلهٖٚلُٓدزدَلدرقظدو َل
ٕؼددكلَلدرٌظددبٚلدأكددالليفلإعددذددلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلدركلٖددت ،لب إلع د ٚلإىلل
حملد ؼش

لأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،ل ؼش َٔلُىلأًتظِىلأعغد ٝلدهلٖٟدٚلدرتذسٕظدٖٚل

يفلدركلٖت ،ل تٗلدرتضملدأٓنلٕتىلدإلػشدالعلٛلد تذسب لهٍلكلٖٚلدررتبٖ،ٚلٓدرتضمل
درخد ًٗلٕددتىلدإلػدشدالعلددٛلد تدذسب جلهدٍللكلٖدٚلدربٌد ج.لٓكدملُددزدلدرتؼد بّلٓدرتو حددمليفل
دركشٓالقلطلدرتزٔٙلب لدسر جلملِٔسلد ؼكلجلدر لةٔدرّلدرللبٚل(ركٔسلٓإًد ذ)،ل
ٓبغولدرٌكشلعٍلهعذعةِىلدررتدكوٖٚل(لرٖذل أقملٓرٖذلرذدًل دأكخش)لٓكلٖد ةِىلدرد ل
ٌٕتظبَٔلإرِٖ ل(لدررتبٖٚلٓدربٌ جل).ل ل
سدبع د ًل:لدرٌت د ٞسلد تعلقددٚلب رظددؤدنلدرشدبددفل :لُددملةٔرددذل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصض د ٖٚٞلعٌددذل
هظتٜٔلدرذعرٚل(لαل=ل0905ل)ليفلهؼكلجللدرتذسٕالد ٖذدًٗلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔل
درشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلةعددضٜل(رلتصضددطل
درعلوٗ،لهشصلٚلدرتذسٕال)ل؟ل .ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ٓرلر بددٚلعددٍلُددزدلدرظددؤدن،لىللدطددتصذديلالٖددملدرتبد ٍٕلدأصد د٘ل(ل One Way

ANOVAل)،لرددذسر جلدطددتز ب جلأ ددشددلعٌٖددٚلدرذسدطددٚلعلددٛل قددشدجلدأددٙليفلد د ر ل
دأٓنلٓدرخدد ًٗ،لٓدأددٙلككددملٓ دددلهظددتٕٔ جلد ددتغ ٍٕل(لدرتصضددطلدرعلوددٗ،لهشصلددٚل
درتذسٕال)،لٓك ًثلدرٌت ٞسلكو لٕبٌِٖ لدجلذٓنلسقىل(ل6ل)ل .ل
جاوللسقهل(ل6ل)ليبنيلحت يللدرتبايًلدألحاديلملعرفال ل
دملتغريدت ل

دجملاالت ل

التخصص العملي

املشكالت
التنظيمية
واإلشرافية

املشكالت
األكادميية
واملهنية

مرحلة التدريب

األداة
ككل

املشكالت
التنظيمية
واإلشرافية
املشكالت

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

مصاسل

جمنوع ل دسجات ل متوشط ل قينال"ل

درتبايً ل

دملربعات ل دحلريا ل دملربعات ل فل" ل دراالرا ل

بني
اجملموعات

993,511

2

39,115

داخل
اجملموعات

3559,595

913

39,239

اجملموع الكلي

3331,911

919

بني
اجملموعات

959,132

2

11,529

داخل
اجملموعات

3325,293

913

32,115

اجملموع الكلي

3913,199

919

بني
اجملموعات

391,913

2

داخل
اجملموعات

92339,359

913

اجملموع الكلي

92159,211

919

بني
اجملموعات

932,153

2

99,535

داخل
اجملموعات

3513,155

913

31,119

اجملموع الكلي

3331,911

919

بني

393,519

2

190

قينال

1,239 9,511

1,955 9,929

دراالرا ل

درفروقليفلظهوسلدملشةالتلوفكالملتغرييلدرتخصصلدرع نيلومرح الدرتاسيب ل

غري
دالة

غري
دالة

251,555
995,351

1,959 2,125

1,951 9,931

1,191 3,992 259,135
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األكادميية

اجملموعات

واملهنية

األداة
ككل

داخل
اجملموعات

3221,191

913

اجملموع الكلي

3913,199

919

بني
اجملموعات

9129,191

2

داخل
اجملموعات

99115,529

913

اجملموع الكلي

92159,211

919
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31,511

395,153
955,513

1,195 3,353

دالة

ٕلصظلهٍلدجلذٓنلسقىل(ل6ل )لعدذيلٓردٔدل دشٓ لردجلدعردٚلإصضد ٖٚٞلعٌدذلهظدتٜٔل
درذعرددٚل(لαل=ل)0905ليفلملِددٔسلد ؼددكلجلدرد لةٔدرددّلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلكلددٖ ل
دررتبٖددٚلٓدربٌ د جلددددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجليفلةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلةعددضٜلرلتصضددطل
درعلوددٗل(لسٕ د

لأطت د نلدددددلأدبددٗلددددددلعلوددٗل)،لطددٔدٝلأك د َلررددالرلوز د نلدأٓنلد تعلدددل

ب ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖ،ٚلٓد دل نلدرخ د ًٗلد تعلدددلب ؼددكلجلدأك دميٖددٚل
ٓد ٌِٖ،ٚلأيلدأددٙلككمل .ل
كود لٕلصددظلهددٍلدجلددذٓنلسقددىل(ل6ل)لعددذيلٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلإصضد ٖٚٞلعٌددذل
هظتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل )ليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفل
كلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلددددلجب هعٚلصغشهٔجليفلةذسٕبِىلد ٖذدًٗلةعضٜلرلوشصلٚل
در لٕتذسبل ِٖ لد تذسبل(لسٕ

لأطت نلدددلدأط طٗلدددددلدرخد ًٔ٘ل)ليفلد د نلدأٓنلرد ددٙل

د تعلدددلب ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖ،ٚليفلص د لٕلصددظلهددٍلدجلددذٓنلًتظددّلٓرددٔدل
شٓ لردجلدعرٚلإصض ٖٚٞلعٌدذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل)ليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلددددلطَٖٟٔلدددددلجب هعدٚلصغدشهٔجليفل
ةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلةعددضٜلرلوشصلددٚلدر د لٕتددذسبل ِٖ د لد تددذسبل(لسٕ د

لأطت د نلدأط طددٗل

درخ د ًٔ٘ل)ليفلد د نلدرخ د ًٗلر د ددٙلد تعلدددلب ؼددكلجلدعك دميٖددٚلٓد ٌِٖدد،ٚلٓيفلدألددٙل
ككمل .ل
ٓ عش دددٚلدجتد د ْلُدددزْلدرتدددشٓ لقد د يلدرب صددددلبتلبٖددددلطشٕقدددٚلػدددٖتّٖل(لSechffeل)ل
رلوق سً جلدربعذٕ،ٚلٓك ًثلدرٌت ٞسلكو لٕبٌِٖ لدجلذٓنلسقىل(ل7ل)ل .ل
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جاوللسقهل(ل7ل)ليبنيلىتائجلطريكالشيفيهلراالرالدرفروقل ل
بنيلمرح الدرتاسيبليفلدجملاللدرجاىيل(لدملشةالتلدألاادمييالودملهييال)لودألددةلاةل ل
ل

دجملال ل
سٕ
د ؼكلجل
دأك دميٖٚل
ٓد ٌِٖ ٚل

سياضلأطفال ل

أشاشي ل

ثاىوي ل

ول=ل 43,75ل

ول=ل 41,14ل

ول=ل 54,33ل

لأطت ن ل

ل

يل=ل 43975ل
أط طٗ ل
يل=ل 49910ل
ح ًٔ٘ ل
يل=ل 54933ل
ل
سٕ

دأدد ٙل
ككم ل

أط طٗ ل

سٕ

لأطت ن

يل=ل78925

يل=ل 87993ل
ح ًٔ٘ ل
يل=ل 93956ل

ل

 *109583ل

59234

59234

ل

أط طٗ

ح ًٔ٘

يل=ل87993

يل=ل 93956ل

ل

99684

 *159306ل

99684

ل

لأطت ن ل

يل=ل 78925ل

59349

59349

 *109583ل

 *159306ل

59621

 59621ل

ل

ٕٓلصددظلهددٍلدجلددذٓنلسقددىل(ل7ل)لٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلإصض د ٖٚٞلعٌددذلهظددتٜٔل
درذعرددٚل(لαل=ل0905ل)ليفلجم د نلد ؼددكلجلدأك دميٖددٚلٓد ٌِٖدد،ٚلٓدأددٙلككددملب د ل
سٕ د

لدأطت د نلٓد شصلددٚلدرخ ًٕٔدد،ٚلرض د

لد شصلددٚلدرخ ًٕٔدد،ٚلصٖدددلٕلصددظل ٖو د لٕتعلدددل

ب ؼكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚلأَلد تٔطدطلدةظد بٗلرلوشصلدٚلدرخ ًٕٔدٚلبلد ل(ل54933ل)ل
ُٓٔلأكاللهٍلد تٔططلدةظ بٗلرشٕ

لدأطت نلدرز٘لبل ل(ل43975ل)،ليفلصد لٕلصدظل

ٖو د لٕتعلدددلب د أددٙلككددملأَلد تٔطددطلدةظ د بٗلرلوشصلددٚلدرخ ًٕٔددٚلبل د ل(ل93956ل)لُٓددٔل
إٔغ ًلأكاللهٍلد تٔططلدةظ بٗلرشٕ

لدأطت نلدرز٘لبل ل(ل78925ل)ل .ل

ٕٓعددضٓلدرب صدددلعددذيلٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصض د ٖٚٞليفلملِددٔسلد ؼددكلجلدر د ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل
ددتغ لدرتصضددطلدرعلوددٗل(لسٕ د

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ٓدإلعذددلدرز٘لٕتلق ْلد تذسبَٔ،لٕٓشردفلرردالكود لأػدشً لطد بق ًلإىللدرتقد سبلدرؼدذٕذل
ب د لدةلددطلدرذسدطددٖٚليفلدلأقظ د يلدرعلوٖددٚليفلدركلٖددت ،ليفلملددملةق د سبلدإلهك ًٖ د جل
د ت صددد،ٚلأَلدجلِدددٚلد ؼدددش ٚلعلدددٛلدرتأُٖدددملٓدإلعدددذددلٓدصدددذ،ٙلدأهدددشلدردددز٘لٕؤكدددذلأَل
د ؼكلجلعلصتل لب عتلالدرتصضطلدرعلوٗل .ل
يفلص لٕشٜلبأَلعذيلٓردٔدل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔلدددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل
تغ لهشصلٚلدرتذسٕال(لسٕ

لأطت نلدددلأط طٗلدددلح ًٔ٘ل)ل ٖو لٕتعلدل زد نلد ؼدكلجل

درتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚلإىللةق سبلعالدجلدجلِ جلد ٌكودٚلٓد ؼدش ٚلعلدٛلةٌظدٖدلدرتدذسٕال
د ٖذدًٗليفلدركلٖت ،لإىللر ًالةؼ بّلٓةق سبلًتدعل رٖدٚلةٔصٕدفلدرللبدٚلعلدٛلد دذدسغ،ل
بددذّٝلب د إلددسٙلدرع هددٚلرلرتبٖددٚلٓدرتعلددٖى،لهددشٓسدًل ك ةددالدررتبٖددٚلٓدرتعلددٖىليفلد ددذٕشٕ ج،ل
ٓصددٔعًلإىللد ددذدسغلد عٌٖددٚلب رتددذسٕالد ٖددذدًٗ،لدأهددشلدرددز٘لٕقلددطلدرتزددٔٙليفلملِددٔسل
د ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚلب لد شدصملدرذسدطٖٚل .ل
ٕٓتظشلدرب صدلٓرٔدل شٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّل
طلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل دتغ ل
لأطتد نلددددلأط طددٗلددددلحد ًٔ٘ل)ل ٖود لٕتعلدددل زد نل(لد ؼددكلجل

هشصلدٚلدرتددذسٕال(لسٕد

دأك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل)لٓدأددٙلككم،لإىللإعتلالدرالدهسلٓدةلطلدرذسدطدٖٚلٓد ٌد ُسل
درتعلٖوٖدد،ٚلٓد ظددتٜٔلدرعوددش٘لٓدرعقلددٗلب رٌظددبٚلرلوددتعلو ليفلد شدصددملدرددخلذل;لٓرددزةلال
بشصجلدرتشٓ ليفلملِٔسلد ؼدكلجليفلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلرضد

لد شصلدٚلدرخ ًٕٔد،ٚلُٓدزدل

ٕعدديلأَلدرللبددٚلد تددذسب ليفلد شصلددٚلدرخ ًٕٔ دٚللٕٔدرِددَٔلملِددٔسلدركددخ لهددٍلهؼددكلجل
درتددذسٕالد ٖددذدًٗلبذسرددٚلأكخددشلصددذْلهددٍلد شدصددملدرذسدطددٖٚلدأعددشٜلع صددٚلب ق سًددٚل
ب تددذسب جليفلسٕ د

لدأطت د نلُٓددزدلدأهددشلطبٖعددٗ،لإرلإَلهشصلددٚلدرتعلددٖىلدرخ د ًٔ٘لةتظددىل

ب رتعقٖذليفلطبٖعتِ لإردلهد ل دثلهق سًتِد ل شصلدٚلسٕد

لدأطتد نلدرد لةتظدىلب لرظدِٔرٚل

رلبٖعتِ لدة صٚل .ل
ل
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االستنتاجاث  :هٍلدرعش لدرظ بدلرلٌت ٞسلًظتصلطلدآلةٗل:
أٓعًل:ل إَلأُددىلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚلدردد لٕٔدرِِدد لطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفل
بكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗلُٗل :ل
لةعقذلعلٛلعزلٚل .ل

•

ػعٔسُىلبأَلرلظٚلهٌ قؼٚلد تذسب لهفلد ؼش

•

ػعٔسُىلب ةششلعٌذلةكلٖتِىلبتذسٕعلهقشسلرٖعلردجلعلقٚلب رتصضطل .ل

•

عذيلقٖ يلهذٕشلد ذسطٚلبتقذٕىل كشٙلعٍلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖٚلرلوتذسب ل .ل

•

إعتق دُىلبأَلد علىلد تع َٓلعلٕعلٗلدُتو ه ًلبذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗل .ل

•

هع ً ةِىلهٍلًذسٙلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر لٕقذهِ لد علىلد تع َٓلرلوتذسب ل .ل

ح ًٖدد ًل:لإَلأُدددىلد ؼدددكلجلدأك دميٖدددٚلٓد ٌِٖدددٚلدردد لٕٔدرِِدد لطلبدددٚلد ظدددتٜٔلدرشدبدددفل
بكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗلُٗل :ل
•

ػعٔسُىلبضعٔبٚليفلاغ لدرٔط ٞملدرتعلٖوٖٚلد ٌ طبٚلأُذدالدرذسغل .ل

•

ػعٔسُىلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرك ٖٚلبتلظتٚلدرتعلٖىلدرٖويل .ل

•

ػعٔسُىلبأَلبعولهٔعٔع جلدركت بلد ذسطٗلمللٕتىلدسدطتِ ليفلدجل هعٚل .ل

•

ػعٔسُىلبضعٔبٚلعٌذلدطتصذديلطشدٞدلدرتذسٕعلدةذٕخٚليفلػشدلدسٓطِىل .ل

•

ػعٔسُىلبضعٔبٚلدرتلبٖدلدرعولٗلركخ لهٍلدجلٔدًالدرعلوٖٚلدرتلبٖقٖٚل .ل

ح رخد ل:لل عددذيلٓردٔدل ددشٓ لردجلدعردٚلإصضد ٖٚٞليفلملِدٔسلد ؼددكلجلدرد لٕٔدرِِد لطلبددٚل
د ظتٜٔلدرشدبدفلبكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددلطدَٖٟٔلدددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل دتغ دجل
دركلٖ،ٚلٓدجلٌع،لٓد عذنلدررتدكوٗ،لٓدرتصضدطلدرعلودٗ،ليفلصد لةٔردذل دشٓ لرلدجل
دعرددٚلإصض د ٖٚٞليفلملِددٔسلد ؼددكلجلةعددضٜل ددتغ لد شصلددٚلدرذسدطددٖٚلدر د لٕتددذسبلبِ د ل
د تذسبلأٓلد تذسبٚل .ل
التىصياث  :يفلعٔٝلدعطتٌت ر جلدر لةٔصملدرِٖ لإرب صد،ل إًّلٕٔصٗلب آلةٗل:
أٓعًل:لجيددالعلددٛلعو د دٙلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلٓعددفل
بشً د هسلهتك هددملرلتددذسٕالد ٖددذدًٗ،لٕتغددوٍلد شدصددملد صتلتددٚلدر د لميددشلبِ د لدرتددذسٕال
د ٖذدًٗ،لٓهٔعض ًلركملدرتع رٖد جلٓدإلرتضدهد جلد للٔبدٚلهدٍلمجٖدفلدأطدشدالصتدٛلٕلدىل
د ؼش َٔل ظؤٓرٖ ةِى،لٓد ِ يلد ٌٔطٚلبِىليفلكملهشصلٚلهٍلهشدصملدرتذسٕالد ٖذدًٗ .ل
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ح ًٖ ً:ل ٌٕبغٗلأَلةعوملعود دٙلكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددلطدَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلهدفل
دجلِ د جلدأعددشٜلد ظددؤٓرٚلب جل هعددٚليفلإع د دٙلدرٌكددشليفلبعددولرٔدًددالبشً د هسلدرتأُٖددمل
ٓدرتددذسٕالرلوتددذسب لد عتوددذليفلدركلٖددت ليفلعددٔٝله د لٕٔدر دلّلدرللبددٚلهددٍلهؼددكلجل
أك دميٖددٚلٓهٌِٖددٚلعطددٖو ليفلد شصلددٚلدرخ ًٕٔدد،ٚل د لٕظددِىليفلصددملهؼددكلجلدرتددذسٕال
د ٖذدًٗلهٍلر ًا،لٓاظد لفشرد جلدركلٖدت ل د لٕدتلٝيلهدفلهتللبد جلطدٔ لدرعودمل
هٍلً صٖٚلأعشٜل .ل
ح رخ ً:لجيالعلٛلعو دٙلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددددلطدَٖٟٔلدددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلأَلةعودمل
علددٛلإجيد دل رٖددٚلٓصددٖغٚلهؼددرتكٚلهددفلهكتددالدررتبٖددٚلٓدرتعلددٖىلبد رٔدد٘لٓدرضددضشدٝل د ل
ٕغوٍلاقٖدلدأُذدالد شطٔهٚلرالً هسلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لهفلدطدتت دٙلهكتدالدررتبٖدٚل
هددٍلد تددذسب ليفلهع جلددٚلإػددك رٖ جلدرددٌقطليفلدرك د دسلدرتذسٕظددٗليفلد ددذدسغ،لٓ د ل
ٕكتملدةت مللعلٛلُٕٔٚلد تذسب لكوتذسب لٓرٖعل ذسط لأط ط  .ل
سدبع ًل:لجيالأَلةعوملعو دٙلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلددددلطَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلعلدٛل
إع د دٙلدرٌكددشليفلطٖ طددٚلدرقبددٔنلٓدرتظددزٖمل ِٖو د ،لهددٍلعددلنلٓعددفلدعتب د سدجلدرقبددٔنل
ٓإردددشدٝلد قد د بلجلدرؼصضدددٖٚلٓ ضٔصد د جلدرظدددلهٚلدرلبٖددد،ٚل د د لٕكتدددمليفلالظد د ل
هذعلجلدرتأُٖملٓدرتذسٕا،لٓعو َلفشر جلعلٛلهظتٜٔلع نلهٍلدركتد ٙٝلٓدرتوٖدض،ل
ٓدرق دسٙلعلٛلهٔدرِٚلهتللب جلهٌِٚلدرتذسٕعلٓةلٔسدةِ لد تظ سع.ٚل ل
المراجع :
 )1أبٔلصٌٕ،ٚل شٕذلٓرلٖتٚل،لرلتدٗلٓدةلٖلدٗ،لعلٖدم(.ل1984ل).لدرلدش لدإلصضد ٖٚٞليفل
دررتبٖٚلٓدرعلٔيلدإلًظ ًٖٚل(درلبعٚلدرخ ًٖ.)ٚلعوٓ َ،دأسدَ:لددسلدرتشق َل.ل ل
 )2درب بل ،لعبذدرش

ٍلبٍلعبدذدرُٔ بل(ل1995ل).لد ؼدكلجلدعددسٕدٚلدرد لةٔدردّل

طلبلدررتبٖٚلد ٖذدًٖٚليفلكلٖٚلدررتبٖ.ٚلجملٚلدررتبٖٚل.ل(ل)12ل،ل60لدددل82ل .ل
 )3بؼددش،ل ٖددٛلهٌضددٔسل(ل2005ل).لسؤٕددٚلةشبٕٔددٚلهقرتصددٚلرتلددٕٔشلصضض د جلدعددذددل
ٓةأُٖملد علو لبكلٖٚلدررتبٖٚليفلر هعٚلإبل.لجملٚلدرب صددلدجلد هعٗل.ل(ل8ل)ل،ل93ل
دددل126ل .ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

195

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

)4

| عمر عبود سعيد عقيالن

ذ٘،لًضّٕل(ل1997ل)ل.لدرتكٖ لٓسع ٕٚلدرضضٚلدرٌتظٖٚل.لعو َل:لر هعٚلدرقدذغل
د تتٔص .ٚل

 )5عضعلٗ،لق طىل وذل ؤدلٓهٔهي،لعبذدرللٖ لعبذدركشٕىل ودذل(ل.)2009ل
هؼددكلجلط ربد جلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗليفلر هعددٚلدربلقد ٝلدرتلبٖقٖددٚلهددٍلٓرِددٚلًكددشل
درل رب جلدًتظدٍِل.لجملدٚلدرؼد سقٚلرلعلدٔيلدعًظد ًٖٚلٓدعرتو عٖدٚل.ل1ل(ل1ل)ل،ل59لددددل
91ل .ل
 )6عٔدردددذ،ٙلهضدددلتٛلٓد

ٖدددذ،ٙل تضدددٗل ودددٔدلٓدةزد د ص٘،لطدددع دلعبدددذدرق دسل(ل

.)2010لهؼددكلجلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚلدرد لةٔدرددّلدرللبددٚلد علود ليفلصضددطلةشبٖددٚل
طتمليفلكلٖٚلد لكٚلسدًٖ لرللتٔرٚلب جل هعٚلدهل

ٖٚل.لجملٚلر هعٚلدهؼددلل.ل26ل(ل

3ل)ل،ل737لدددل781ل .ل
 )7طددددلٖو َ،لػدددد ُشلع رددددذلٓدرضددددو د٘،ل وددددذلعبددددذد ل(ل.)2008لد ؼددددكلجل
دعك دميٖددٚلرددذٜلطددلبلكلٖ د جلد علود ليفلد ولك دٚللدرعشبٖددٚلدرظددعٔدٕٚليفلعددٔٝل
هددتغ دجلدرتصضددطلٓد ظددتٜٔلدرذسدطددٗل.لجملددٚلسطد رٚلدةلددٖسلدرعشبددٗل.ل(ل109ل)ل،ل
103لدددل .152ل
 )8درؼدددٖخ،ل ودددٔدلٕٔطد د ل(ل.)2007لهؼدددكلجلةشبٕٔدددٚلهع صدددشٙلل.لدرقد د ُشٙل:لددسل
درتكشلدرعشبٗ .ل
 )9درضددت س،لًؼددٔدَل وددٔدل(ل2009ل).لد ؼددكلجلدردد لةٔدرددّلطلبددٚلقظددىلدررتبٖددٚل
درشٕ عٖٚلبكلٖٚلدررتبٖٚلدأط طٖٚليفلأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗل.لجملٚلعلٔيلدرشٕ عد لٚل.ل
(ل1ل)ل،ل269لدددل283ل .ل
 )10درعو د ٕش،ٙل وددذلصظددٍل(ل2003ل).لهؼددكلجلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚلكو د لٕشدُ د لطلبددٚل
درتضملدرخ هٍليفلكلٖٚلدرعلٔيلدررتبٕٔٚلدجل هعٖٚل(لدأًٓدٔسدل)ل.لجملدٚلدرعلدٔيلدررتبٕٔدٚل
.ل(ل4ل)ل،ل149لدددل .194ل
 )11درتددشد،لعبددذد لعوددشل(ل1993ل).لدُددىلد عٔق د جلدرد لةٔدرِِ د لطلبددٚلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚل
بكلٖٚلدررتبٖٚل.لد لٚلدرعشبٖٚلرلرتبٖٚل.ل13ل(ل8ل)ل،ل148لدددل .171ل
 )12درق طى،لعبدذدركشٕىل(ل2007ل).لهؼدكلجلدجل ًدالدرعولدٗل قدشسلدررتبٖدٚلدرعولٖدٚل
ب ٌ طدلدرتعلٖوٖٚلجب هعٚلدرقذغلد تتٔصٚليفل
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ًكشلدرللبٚلد علو ل.لجملٚلر هعٚلدرقذغلد تتٔصٚلر حب ذلٓدرذسدطد جلل.ل(ل10ل)ل،ل
129لدددل184ل .ل
 )13هضددلت،ٛلعبددذدرعكٖىل(ل.)1998لدررتبٖددٚلدرعولٖددٚلرلددلبلكلٖ د جلدررتبٖددٚلدرٌٔعٖددٚل
(دسدطٚلةقٔميٖ)ٚل.لجملٚلكلٖٚلدررتبٖٚل،لر هعٚلد ٌضٔسٙل.ل(ل37ل)ل،ل93لدددل142ل .ل
 )14هكتالدررتبٖٚلدرعشبٗلرذٓنلدةلٖسل(ل1987ل).لهعلؤلدرغذل:لةقشٕدشلجمؤعدٚلُدٔ ضل.ل
(لهكتدددالدررتبٖدددٚلدرعشبدددٗلردددذٓنلدةلدددٖسل،لهرتردددىل)ل.لدرشٕدد

ل:لهكتدددالدررتبٖدددٚل

درعشبٗل .ل
 ً )15صش،لإبشدُٖىل(ل1997ل).اذٕذلد ؼكلجلدر لةٔدرّلطلبٚلدجل هعٚلدأسدًٖٚلهٍل
هعلوٗلدرض لٓد

نليفلدررتبٖٚلدرعولٖ.ٚجملٚلكلٖٚلدررتبٖٚل.ل(ل34ل)256،لدددل265ل .ل

 )16درٌز د س،لهٌددٛلعبددذدرُٔ بل(ل2009ل).لد ؼددكلجلدررتبٕٔددٚلٓدأك دميٖددٚلٓدرخق ٖددٚل
درد لةٔدردّلطلبددٚلد ظدتٜٔلدرشدبددفلبكلٖدٚلدررتبٖددٚللر هعدٚلدأصُددشلبغدضٙلد تددذسب ليفل
هذدسغل

ك جلغضٙل.لجملٚلر هعٚلدأصُشلبغضٙلرلعلٔيلدعًظ ًٖٚل.ل(11ل،)2ل63لددددل

94ل .ل
ٌُ )17ددذ٘،لص د

لرٕددال(ل2006ل).لهؼددكلجلدرتلبٖدددلد ٖددذدًٗلدر د لةٔدرددّلدرللبددٚل

د علو د ليفلصضددطلهعلددىلدرض د ليفلدجل هعددٚلدهل

ٖددٚل.لجملددٚلدسدط د جل(لدرعلددٔيل

دررتبٕٔٚل)ل.ل33ل(ل2ل)ل،ل517لدددل533ل.
18) Guyton, E. & Mcintrye, J. (1990). Student Teaching and School
Experience. In W.R Houston, Handbook of Research on Teacher
Education. New York: Macmilan Publishing Company, 514-534.
19) Wise, A. & Leibbrand, J. (2001). Standards in the New
Millennium: Where we are? Where we're headed? Journal of
Teacher Education 3(52), 244-255.
20) Marrill, E.C.J, and Schachan, B.J.(1973) Professional Student
Programs, Danville, Illinois, Interstate printer of publishers, Inc.
21) Mary, S. etal. (1997) Mentor or Tormentor: The Role the
Cooperating Teacher in student Teacher Succes or failure, Action
of Teacher Education, vol, No, P.P 23-35.
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ي
ّ تداوليّة األداء وبالغته يف النصّ القرآن

: الملخص
ّٞٚ قدزجٕ اهحداٗهٜ٘ اهوغ١لحطت األداٙٗ

ٞ ًحلاًوٞٙ٘ إعصاش هغٝاهقسآْ ظآس

.ٞٙ٘ عّ اهػفٞ ًِةرقٞ ًّ كْ٘ اهوغّٞٚٗاهةالغ

قةىٙ ٕ ٗيف اآلْ ذاج،ٛٔ اهػف١ األداٛجطحدع

ٟ ٓ٘ املعٔس األٗي ٗاألمسٜ٘ٗاهحٌرى اهػف

 يف١ص هألداًٚ; هرا كاْ البد ًّ اهرتٞاهلحاب

ؤاٚ يف مترٞ ذقٞ ٗٓ٘ أكرس ًعآس اهوغ،ٞهوغ

ّٗ بني امللح٘ثٞلْ٘ أٗذق ؾوٚ ه،امللح٘ث

.ُٗقى دالالجٔا ٗبالغحٔا

.ٞٗاملِّٓ٘ق يف اهوغ

Quran is an integral linguistic and
defeating phenomenon which
requires an oral performance
,mean while, it can be written
.For this reason, it is necessary to
indicate the written performance
in order to create a trustful
connection between the written
and spoken forms of the language
.The linguistic performance gains

its circulating and rhetorical
ability as long as the language is
created from a verbal aspect .The
oral representation is the first
supreme aspect of the language
as well as it is the most
trustworthy aspect with respect to
representing and conveying the
significance and eloquence of the
language.

Abstract :
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المقذمة :
جحأذس اهسضااه ٞاهوغّ٘ٙا ٞاه ةالغّٚا ٞبو٘اًاى كار  ،ٝكاملقااَ ٗضاٚاق اهقا٘ي ٗغا ذهام،
عِؿاسا ًاّ عِاؾاسٓا غا ًِفؿاى عِٔاا ،أضاو٘ث
ّٗ
ٗممَّا ٙؤذس يف ٓرٖ اهسضااه ،ٞب٘ؾافٕ
عسض اهسضاهٗ ،ٞطسٙقا ٞجحاابا اؾٌاى ٗاهوةاازادٗ ،جٌرُّاى املوااُٗ ٛاهادالالد ٗاءااا١اد
املؿااااظة ٞاملقؿااا٘دً ٝاااّ اهسضااااه ;ٞإذ عوٚااإ جح٘قااات قااا٘ ٝاهسضااااهٗ ٞبالغحٔاااا ٗٗقااا٘ظٔا
هوٌحو ّقااٗ ،ٛإبااساش ًااا ؼٌواإ ًااّ دالالد ٗإاااا١اد ًؿاااظة ;ٞهاارا ِٙةغاا ٛأْ جوٌاا جواام
اهاادالالد ،أٗ اءاااا١اد املؿاااظة ٞاملقؿاا٘دً ٝااّ اهسضاااهٗ ،ٞاه ا ال جعٔسٓااا عاااد ٝبِٚااٞ
بالغٚاا
ّٗ
ٗأذاسا
ّٗ
اهِـٙٗ ،لْ٘ ذهم عّ طسٙق األدا ،١مماا عواى هاألدا ١لاعوّٚا ٞجداٗهّٚا،ٞ
ٗمجاهٚاّٗ ٗدالهٚاّٗ.
هاارا كاااْ ًااّ طةٚواا ٞاألدا ١أْ ٙػااحٌى عواا ٟأدٗاد جوة ٙاا ٞؾاا٘جٗ ٞٚأداٚ٢ااً ٞحِ٘عاا،ٞ
ًِٔااا :املرااازطٗ ،اهقوقوااٗ ،ٞاألظلاااَ املحووّقاا ٞباهحقااا ١اؿااسٗإلٗ ،اءدغاااَٗ ،اءُػ ااد،
ٗغ ٓاااٗ ،قااد ٗقهلااوخ صاارٖ اهؿاا٘ز ًااّ األدا ١زًاا٘ش ٗإغااازاد داهاا ٞهرتغااد إا ً٘اطِٔااا
هحلحٌى بحٌرؤا داله ٞاهسضاهٗ ٞزٗعحٔا ًٗحوحٔاٗ ،جفقد اهسضاه ٞأذسٓا اهدالهٗ ٛاؾٌاهٛ
ٗقدزا ًّ ًوأُٚا إذا مل جحٌرّى ٓرٖ األضاهٚت األدا.ٞٚ٢
ٗضااٚلْ٘ اهحّٓةٚااق عواا ٟاهااِـّ اهقسآُ ا ;ّٛمل اا ميرواإ اهااِـّ اهقسآُ اً ّٛااّ ؼااد هغااّٜ٘
ٗلِّْٗ ،ّٛملا ٙحٌحّا بٕ ًّ اهرةاد ٗاهوِاٗ ،ٞٙضٚلْ٘ اهِعس هاألداً ١قرتُااّٗ بااهِـّ اهقسآُاّٛ
ُعسا الجطاا امل٘قا٘ ٗاضاحعاه ٞاءظاطا ٞبإ يف دزاضا ٞقادٗدٝ
دْٗ ؼدٙد مناذط أداّٗ ;١
كٔرٖ ًّٗ ،ذٍّ ضٚلْ٘ اهحّٓةٚق عو ٟاهِـّ اهقسآُ ّٛهألضةاث اآلج:ٞٚ
 )1ميرااى اهااِـّ اهقسآُ ا ّٛاهسقاا ٛاهحاااَ ٗاهٌِاا٘ذط األعواا ٟيف اهوغاا ٞاهوسبّٚااٗ ،ٞال ميلااّ
ًقازُحٕ ًا ُؿ٘ف أخس ٠أّٙا كاُخ.
 )2اهااِـّ اهقسآُ ا ّٛأكرااس اهِؿاا٘ف اعحِااا ١يف اهاادزع اهوسب اًٗ ّٛااا ٙااصايٗ ،عااّ ٓاارٖ
اهوِا ٞٙجفسّعخ اهووَ٘ اهوغ٘ٗ ّٞٙجّٓةٚقاجٔا املرحوف ٘ٓٗ ،ٞاهِـّ اهوسب ّٛاه٘ظٚد اهرٜ
ظع ٛبرتق ٍٚكاًى ًّٗٓسد مبا ٙطٌ باملالظع.ٞ
 )3إذا كاااْ اهااِـّ اهقسآُ ا - ّٛب٘ؾاافٕ ُؿ ااّٗ هغِّ٘ٙااا – ميرّااى اهسق ا ّٛاهحاااَ ،لاااّْ اؽاااذ
ُؿ٘ؾٕ أمن٘ذشا هوحّٓةٚق جطاعد عو ٟلٍٔ ًا ٓ٘ دُٕٗ ًّ اهِؿ٘ف.
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 )4مل ٙحاااأذس اهاااِـّ اهقسآُا اٗ - ّٛهاااّ ٙحاااأذس  -يف ؾااا٘زجٕ اهلحابّٚااا ٞعاااّ ؾااا٘زجٕ
اهػااافآ ،ّٞٚيف ظاااني أّْ بقّٚااا ٞاهِؿااا٘ف امللح٘بااا ٞجحوا اسّض هوحؿاااعٗ ٚاملساشواااٞ
ٗاؿاارإلٗ ،جغاا ٚؾاا٘ز ٝاهااِـّ أٗ غسقاإ; هٚااحالً َ١ااا ًااا ٙطااحصد ًااّ ً٘اقااٚا
اهلحابٗ ٞاهفّ ٗاهّٓةاع .ٞأٗ بطةت ًّ جةدّي ً٘قات اهلاجات أٗ اهِاضاوٗ ،يف ٓارا
ج٘ظٚد هوفوى اهوغ٘ٗ ّٜإبقا ١عو ٟؾ٘زجٕ األضاضٗ ّٞٚاملسشوٗ ّٞٚإْ اخحوفخ اهوؿ٘ز.
لكالّٗ عّ كى ذهمٙ ،لف ٛأْ اهقسآْ ٙودُّ أط٘ي ُـ ًقاسٗ – ١عواً ٟاسّ اهحاازٙو –
ٙحٍّ ظفعٕ ٗاضحعٔازٖ عّ ظٔس قوت.
ٗال جطوٓ ٟرٖ اهدزاض ٞإا إذةاد بالغ ٞاهقسآْ اهلس ٍٙيف أ ٜؾ٘ز ًّ ٝاهؿ٘ز ،بى
جطو ٟإا جِة ٕٚاهقااز إا أْ ٙحأًّاى زٗعا ٞاألداٗ ،١أْ ٙحعقّاق املفاآ ٍٚاألداّٚ٢ا ٞاملسًا٘ش
صا يف اهِـّ اهقسآُ ّٛامللح٘ث; هحلحٌى عِدٖ هرّ ٝاهقساًٗ ٝ١حو ٞاهحرّٗق.
 ٛمماارّال يف األدا.١
ـ اهقسآُاا ّ
ٗ ٙطاا حِٔض ٓاارا اهةعااز جِاااٗي ًعٔااس ًااّ ًعااآس اهااِ ّ
ٗضااٚوحٌد عوااُ ٟقااى اهِؿاا٘ف اهقسآُّٚااً ٞااّ ًؿااعت املدِٙاا ٞهوِػااس اؿاضاا٘ب ٛبقااساٝ١
ظفـ) كُٕ٘ ٗلق اهسضٍ اهورٌاُ ٛهوقسآْ اهلس.ٍٙ
ٗمل خيى ٓرا اهةعز ًّ اهؿو٘بادٗ ،هوىّ ًّ أبسشٓا:
 )1أّْ بالغ ٞاألدا ١جوين ًِٔصِّٚا أْ ٙحكٌّّ اهحعوٚى كىّ ًا ٙحووّق باألدا:ًِٕٗ ١
أ -ؾاا٘د اؿااسإل ،اهؿاا٘د ًااا اؿسكاا ،ٞاهؿاا٘د ٗاؿسكااٗ ٞاشحٌاعٌٔااا ًااا
اؿسإل اهرٙ ٜو ٕٚأٗ ًا قةوٕ ،م٘ ًا ٙحووق باهِْ٘ اهطااكِٗ ٞاهحِا٘ ،ّٙكاازط
اؿسٗإل ٗؾفاجٔا.
ب -املدٗد بأُ٘اعٔا.
ج -اه٘قت.
د -اهقوقوااٗ ٞغ ٓااا ًااّ أظلاااَ األداٗ ١اهحص٘ٙااد ،ممّااا ٙحواارز اءظاطاا ٞباإ ،بااى
اءغاز ٝإه.ٕٚ
 )2اضحوال ١اهِـّ اهقسآُ ّٛأْ ٙوّٓ ٛشًإً ملِٔض ٗاظد قدّد ط٘اي اه٘قخ.
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مفهىم األداء وتذاوليته :
ؽحوت قسا ٝ١اهِؿ٘ف ٗأضاهٚت أدأ٢ا باخحالإل أُ٘اعٔا; إذ إَّْ قسا ٝ١اهِـّ اهػوسٜ
ؽحوت عاّ قاسا ٝ١اهاِـّ اهِراسٗ ٜعاّ قاسا ٝ١اهقاسآْ ،لااألدا ١هإ بااهث األذاس يف اضاحرساط
كاا٘اًّ اهااِـّ اؾٌاهّٚااٗ ٞاهةالغّٚااٗ ٞاءبالغّٚاا .ٞجحووااق اهةالغّٚاا ٞبووااٍ اهةالغااٗ ٞلُِ٘ٔااا،
ـ ٗزضااهحٕ ػااٖ املحوقّاٗ ،)ٛال
ٗجحووق اءبالغ ّٞٚباءبالغ أً ٜقؿ٘د املسضهلاى ًاّ بِاا ١اهاِ ّ
ٙوين ٓرا أْ غ املِّٓ٘ق شٔساّٗ ال ٙحرّٗق ،إالّ أّْ اهاِـّ ظاني ٙاساد جٌرُّؤّإٗ ،مترُّاى دالهحإ،
ٗمترُّى قا٢وٕ; لاّْ األدا ١اؾٔس ٘ٓ ّٜاهّٓسٙق األضوٍ ٗاأللكى ،لااهِّٓق األدا ١اهؿا٘ج)ٛ
ٙطٌ بطٌا ٗجرّٗق ً٘ضٚق ٟاهِـّٗ ،إٙقا اهلوٌادٗ ،هٚظ ذهم ًحاظًا يف املقاسٗ ١إالّ
ؽّٚال هؿ٘د اهلوٌٓٗ ،ٞرا ٙؤكّد بدٗزٖ ظك٘ز اهؿ٘د دًٗاّٗٗ ،هوىّ ٓرا ًّ ظلٌاٞ
األًس برتجٚى اهِـّ اهقسآُٗ ،ّٛاهحغِّ ٛبٕ.
ويقصددباألددء :ا اهحٌرٚااى اهفوواا ٛهوغااً ٞااّ قةااى املااحلوٍّ ،أٗ مترٚااى لوااى اهوغاا ٞيف لوااى
كالً ّٛجاَ ًفٚد اجؿاه ّٛعخ ،أٗ اجؿاه ّٛأدب ّٛجعٔسٖ اهوةازٗ - .ٝأخسشخ اهلحاباٞ
ِٓاا ًسظوٚااّٗ ٓٗ -ارا ٙواين اغاحٌاي األدا ١عوا ٟاهِاو ٗاهحِغاٗ ،ٍٚاهؿا٘ز ٝاملؿااظة ،ٞبااى
ٗظسك ٞاؾطد املؿاظة ٞهوق٘يٗ ،أًاكّ اهح٘قّت ٗاءعادٗ ٝاهحلساز إا غ ذهم.
ٗٓرا اهحٌرٚىً ،ا إُّٔ لسد ،ّٜإالّ إُّٔ قد خكا ٗخيكا آله ّٞٚاألداٗ ١جقِٚاجٔا املوحٌادٝ
ًااّ قةااى ا حٌااا اهوغاا٘ ،ّٜلحواام اآله ّٚاا :ٛٓٞضااو٘ن عاااَ ًػاارتن بااني اهوغااًٗ ٞطااحردًٔٚا
ًٗحوقٔٚاٙ ،حّطاٍ باهػاٌ٘ي ٗاالجطاا ٗقابوٚا ٞاملالظعاٗ ٞاهحصاصٗ ١ٜاهحّٓا٘ٙسٙٗ ،كا ٍّ عادّٝ
ضو٘كّٚاد شص ٛٓ ّٞٚ٢اهحقِ.ّٞٚ
ويقصباألءلتقنيد :ا ضو٘ن قدد ًػرتن باني اهوغاًٗ ٞطاحردًٔٚا ًٗحوقٔٚاا جحّطاٍ ب٘قا٘
اهّٓسٙقااٗ- ٞإْ جوااددد اه٘ظااا٢ت ٗاألغااساض باااخحالإل املقاااَ ٗ -إًلاُّٚاا ٞاملالظعااٞ
ٗإزشاعٔا إا ضو٘ن أكو ٓ٘ اآله .ّٞٚلاألدا ١اهؿ٘جً – ّٛرال  -آه ّٞٚعاًِّٙ ٞةرق عِٔاا –
يف اهِـّ اهقسآُ - ّٛآه ّٞٚاهحص٘ٙدٗ ،آه ّٞٚاهحص٘ٙد ِٙةرق عِٔا – جقِٚاا  -أظلااَ اهِاْ٘
اهطاكِٗ ٞاهحِ٘ٗ ،ّٙغ ٓا ،املحووّق ٞبلى ظسإل ٗٓلرا .أًّاا األدا ١اهرتكا ّّٚلٚكاٍّ
املوصٍ ٗاهِع٘ ٗاألضاهٚت املحووّق ٞباهرتكٚت ،كٌا جعٔس يف اهوةاز ٝاملؤدّا.ٝ
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ًفًٔ٘ااا إشساِّٚ٢ااا :لوااى اهقااساٗ ٝ١اهااحوفغ
ّٗ
ٗيف ٓاارا اهةعااز ٙقؿااد باااألدا ،١ب٘ؾاافٕ
اءلاشٙني اه٘اشت اجةاعٌٔا ٗلقا هوٌ٘قات ٗغسقإ يف األدا ١اهػاف٘ٗٗ ،ٜلقااّٗ هووالًااد
املؿاظة ٞيف اهِـّ امللح٘ث.
مفهىم األداء والتلقّي ( التذاوليّة):
إّْ اهحٌرٚى اهفوو ّٛهوغً ٞا إُّٔ لسد ّٜإالّ إُّٔ هٚظ لسدِّٙاا خاهؿااّٗ ،باى ٓا٘ مترٚاى لاسدّٜ
هسٗ اؾٌاع ٞاهوغ٘ٗ ،ّٞٙهقاُُ٘ٔا اهواَ املػارتن ،اهقااُْ٘ اهوغا٘ ّٜأٗ األضاو٘ب ّٛاهحواة ،ّٜ
ٗاقواا قاٌّ ضاو٘ن ًػارتن ،باني اهوغاٞ
ّٗ
ًرااال
ّٗ
أٗ االشحٌاعً ،ّٛا عوى ًاّ ٓارا اهحٌرٚاى
امل حلُّ٘ :ًّ ٞاهحٌرٚى ٗاملسضهلاى ٗاملحوقّاٗ ٛاهسضااه ،ٞمباا عواى هاألداٗ ١هوٌاؤدَّ - ٠اهاِـّ
 ؾااف ٞاهحداٗهّٚااٗ ،ٞهوٌحوقّاا ٛؾااف ٞاهقاادز ٝاهحداٗهّٚاآ ،ٞاارا – طةوااا  -يف غا اهااِـّاهقسآُ ،ّٛلٔ٘ جِصٙى ًّ ظل ٍٚمحٚدٗ ،مبا عوى هلىّ عِؿاس قاٌّ األدا ١لاعوّٚا ٞيف
إُحاط اهدالهٗ ٞلاعوٚح ٔا; إذ اءُحااط ٓا٘ :خاسٗط اهوةاازٗ ٝاهدالها ٞباهؿا٘ز ٝاها ٓا ٛعؤٚاا
ٗلقا ملقاؾد املّٕسضهلى ،أٗ هحأٗٙى املحوقّ.ٛ
قاادزا عواٟ
ّٗ
عِؿاسا
ّٗ
ٗلاعو ّٞٚاهدالهٗ ٞجفوٚؤا :كُ٘ٔاا ذاد ٗظٚفا ٞداها ،ٞأ ٜبلُ٘ٔاا
اهحأذ يف املحوقّٗ ،ٛإٙؿاي اهدالهاٗ ،ٞجلرٚفٔااٗ .ذهام بواد اءضأاَ يف جلِ٘ٔٙااٗ .صارٖ
اهوِاؾس لاعو ّٞٚأخس ،٠جحٌرّى يف إُحاط اص ٞ٣ٚاهِؿّ.ٞٚ
ٗاص ٞ٣ٚاهِؿّآ ٞٚاُ :ٛااجض جفاعاى امللُ٘ااد اهوغّ٘ٙاٗ ٞاألداٚ٢ا ٞاملؿااظة ،ٞاملطاحردًٞ
ءُحاط اهوةاز ،ٝهحرسط ٗلق ًٓ ٞ٣ٚو ،ِّٞٚقؿد اءبالغ.
ٗ اءبالغ ٓ٘ :اءعالَ املقؿ٘د ب٘ع ٛكؿا٘ف ًاّ املسضاى إا املحوقّاًٗ ،ٛاا جعٔاسٖ
بِ ٞٚاهوةازًٗ ،ٝسشو ّٞٚاملحوقّ ٛهورّٓاث ٗاألضو٘ثٗ .اهسضاه ٞاءبالغٓ :ّٞٚا ٛاهسضااه ٞاها
اخحؿااخ بقؿااد ّٞٙكؿ٘ؾااً ٞااّ املسضهلااى إا مجاعاا ٞاهحوقّااً ،ٛااا عوواأٌا اءبااالغ
ٗاهسضاه ٞاءبالغٙ )ّٞٚقوااْ قاٌّ جداٗهّٚا ٞاهحوقّا ٛاملسشوّٚا ;ٞهارا ِٙةغا ٛأْ ٙلاْ٘ اهحوقّاٛ
ٓ ٛا٘ :االضاحقةاي اها٘اع ٛهوسضااهٞ
ًحِاضةا ًؤٌا هحاح ٍّ اهوٌوّٚا ،ٞلااهحوقّ ٛاهةالغا ّ
ّٗ
ٛ
اهةالغ ّ
ٗإدزاكٔا ٗلٌٔٔا ،دْٗ اغرتاط االهحصاَ مبا ٗزد لٔٚاٗ ،املحوقّ ٛاهةالغٓ ّٛا٘ لاعاى ذهام
اهحوقّ ٛاملرؿ٘ف.
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أًا االضحقةاي اهفٚصٙا ٛ٢هوسضاه ٞؾ٘جاّٗ /ؾ٘زً ٝسضاً٘ )ٞأ ٜاُولااع اهسضااه ٞيف
األذْ إْ كاُخ ؾ٘جٗ ٞٚعو ٟاهوني إْ كاُخ كحاب ،ّٞٚلوٚظ بحوقٍ لكالّٗ عّ أْ ٙلاْ٘
جوق ٚااّٗ بالغٚاااّٗ ،ألْ املحوقّااٗ - ٛلقااا صاارا األخ ا

ٙ -ػااوس بوععاا ٞمجاهّٚاا ،ٞإْ كاُااخ

بطةت ًّ اهسضاه ،ٞأٗ ًّ عِؿس ًّ عِاؾسٓاٗ ،كوٌا كاْ ٗع ٛاملحوقّ ٛبأكو قادز
ًّ اهوِاؾس – أ ٜاضحػاوازاّٗ بوععحٔاا ٗأذسٓاا ٗلاعوٚحٔاا  -لااّْ ذهام ٙقسّبإ ًاّ اهحوقّاٛ
اهةالغٗ ،ّٛجداٗه ّٞٚاهوغ.ٞ
ٗاهحداٗه :ٛٓ ّٞٚذهام اهقادز املػارتن ًاّ اهحفاآٍ باني عِاؾاس اؿادس اهوطااُ ،ّٛمباا
ٙكٌّ جفوٚى دٗز املحوقّٗ ٛإضٔإً يف إُحااط أدبّٚا ٞاهاِـّ ،هاٚظ ًاّ خاالي بِا٢إ ،باى ًاّ
خاالي جوقّٚإٗ ،مباا ها د ٠املسضهلاى ٗاملحوقّاً ٛااّ زؾاٚد ًػارتن ًاّ املوسلا ٞبطاِّ اهوغاا ٞيف
اهحوااة ; إذ إّْ اهحداٗهّٚااً ٞفٔااَ٘ ٙواا٘د إا دزاضاا ٞاهحواًااى اهوغااً٘ ّٜااّ ظٚااز ٓاا٘ شااصً ١ااّ
ـ ب٘ؾافٕ ًاادٝ
اهحواًى االشحٌاع .) 1 ٛلااملحوقْ٘ ٙادزكْ٘ ٗظٚفا ٞكاى ًاا ٙحوواق بااهِ ّ
هغّ٘ٙاا ،ٞأٗ بؿاافحٕ أداًِّ٘ٓ ً١قاااّٗ ،لااال غساباا – ٞإذاّٗ  -أْ ُحؿاّ٘ز أّْ املحوقّااٙ ٛاادزن قٌٚااٞ
األدا ،١املوِ٘ٗ ،ّٞٙأذسٓا يف إذسا ١اهحوقّٗ ٛطةٚوحٕ اهحداٗه.ّٞٚ
ٗاهحداٗهّٚااً ٞفٔااَ٘ هاإ شاارٗزًٖٗ ،ااّ ًالً ا ٓاارا املفٔااَ٘ يف اهاارتاس اهوسب ا ،ّٛعِاٙااٞ
األقدًني باألذس اهِاجض ًةاغس ٝعّ اهسضاهٗ ،ٞاهػسٗط اه ػوى اـّٓاث ُاشعاّٗٗ ،لاق
زؤً ٞٙوٚاز ّٞٙأدا ّٞٚ٢اشحٌاع ٘ٓٗ .)2 ّٞٚيف اهوؿس اؿدٙز ٙسكّص عو ٟاملسضهلى ٗاملحوقّا،ٛ
ٗعٌوٚاا ٞاهحااأذ ٗاهحااأذّسٗ ،اهقؿااد ُٗ٘اٙااا املااحلوٍّٗ ،اهف٘ا٢ااد ًااّ اهلااالَ  ;)3ذهاام أّْ
اهحااداٗهٚاد أٗ جااداٗهٚاد ألواااي اهلااالَ ،أٗ األلواااي اهوغّ٘ٙاا ٞؽااحـ بدزاضاا ٞأغااساض
اهلالَ اه ٙقؿد إهٔٚا املحلوٍّ .)4

 ) 1بى بىسي ،زاغُت خفُف ،الخداولُت وجدلُل الخؿاب ألادبي ملازبت هظسٍت ،مجلت اإلاىكف ألادبي ،شهسٍت ًطدزها اجداد
الىخاب العسب بدمشم ،ال ـع ــدد  ، 399السىت السابعت والثالزىن جمىش 2016/02/11-2004مwww.awu-
.dam.morg/mokifadaby/ind-mokaf.htm
ً ) 2مىً الىظس في هخب البالغت والىلد مثل :العمدة البً زشُم الليرواوي ،واإلاىاشهت واإلانهاج وغيرها فُما ًخعلم بمىغىع خسً
الابخداء ،وخسً الخخلظ ،على سبُل اإلاثاٌ.
 ) 3بى بىسي ،الخداولُت وجدلُل الخؿاب ص .4
 ) 4اإلاطدز السابم ص .11
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ٗملَّا كاْ اهِـّ املؤدَّ ٠غفآاّٗ قادزاّٗ عوُ ٟقى األداٗ ،١لقاّٗ هوٌقااَ ٗغاسض املاحلوٍّ،
ٗهٕ اهقدز ٝعو ٟجلرٚت اهغسضٗ ،إٙؿااهٕ عاو كحوات اه٘ضاا٢ى ،كعسكا ٞاه٘شإ أٗ
اهٚاد ،ّٙلاااّْ اهااِـّ امللحاا٘ث هااٚظ هاإ ٓارٖ اهقاادز ،ٝللاُااخ اهوالًاااد املؿاااظةٓ ٞااٛ
املّٕة ِّٞٚههلٌا ٙفّٖحسض أْ ٙلْ٘ عو ٕٚاهِـّٗ ،اهحوقّ.ٛ
ٗاهوالًاااد املؿاااظة – ٞيف اهااِـّ امللحاا٘ث ٓ -اا :ٛكااىّ عالًاا ٞكحابّٚاا ٞج٘قّاا
ـ ًِّٓ٘قااّٗٗ ،كٚات ِٙةغا ٛأْ ٙفٔاٍٗ ،جفٔاٍ عالًااد اهاِـّ،
كٚت عت أْ ٙؤدَّ ٠اهاِ ّ
ًِٗٔا اهوالًاد اهداها ٞعوا ٟاؿسكااد كاهفحعاٗ ٞاهكاٌٗ ٞاهلطاس ;ٝإذ ٓا ٛعالًااد
قااد جغ ا اهفوااى ًااّ املااةين هوٌووااَ٘ إا املااةين هوٌصٔاا٘يًٗ ،ااّ اهدالهاا ٞعواا ٟاهؿااف ٞإا
اؿااايٓٗ ،اارا ًااّ أذااس األدا ١عوااً ٟوِاا ٟاهلوٌااٗ ٞعالقاجٔااا اهداله ّٚااٗ ٞاءعسابٚاا ،ٞبااى
ٗاهؿسل .ٞٚقسث ٗ قسِث.
فاعليّة األداء:
ٙاادزن اءُطاااْ مبااا أٗد ام لٚاإ ًااّ اهقاادزاد اـاؾاا ٞباااهفٍٔ ٗاهاا٘ع ٛاهوغاا٘ٙني،
ٗاءدزان االجؿاهٗ ّٛاهح٘اؾو ،ّٛطةٚو ّٔٞلوى األداٗ ،١هٕ برهم اهقدز ٝعو ٟػاٗش ضّٓعٞٚ
اهلوٌاااد امللُ٘اا ٞهووةاااز ٝإا دالهحٔااا اهوٌٚقاا ٞاملقؿاا٘د ،ٝعااو اهِعااس يف أدا ١املّٕسضهلااى
هوةازجٕ ،كٌا ميلِٕ إدزان اهِ٘اقـ أٗ اـوى اهلااًّ يف اهسضااهٗ ٞاـّٓااث األدباٛ
ٗغ األدب ًّ ،ٛخاالي ًالظعا ٞاألداٗ ،١أ ٜخواى يف ٓارا األدا ١لاُّإ ٙاؤذّس عوا ٟفٌاى
اهسضاهٗ ،ٞيف أق ّى اؿااالد ٙاؤذّس عواً ٟحوحٔاا ٗمجاصاا .لااذا كااْ اهوفاغ ٙوحٌاد ٗشا٘دٖ
املاد ٜاملفٚد عو ٟاهداله ٛٓٗ ،ٞمترّى ٗش٘دٖ االشحٌاعٗ ّٛاملوِ٘ ،ّٜلإُّ ٙوحٌاد عوا ٟاألذاس
امل ا ادً ٜااّ خااالي اه٘قااا اهطااٌوً ٛااّ ُاظٚاا ٞأخااس ،٠بدزشاا ٞقااد جلااْ٘ أكااو ،ظٚااز
اهؿ٘د ٓ٘ اهحٌرٚى اهفٚصٙا ٛ٢هوّفغهل يف األضاع; ألْ اهلحاب ٞجابو ٞهوؿ٘د.
ٗآهاا ٞاالضااحقةاي اؿطاا ٛهوغاا ٞاألذْ ،عااو اهحو ّقااٗ ٛاملػااالٔٗ ٞاالضااحٌا ًٗ ،ااا شاهااخ
طسٙقاا ٞاهحوقّااٗ ٛاملػااالٔٓ ٞاا ٛاهّٓسٙقاا ٞاه٘ظٚااد ٝهحوقاا ٛاهوغااٗ ٞاكحطااابٔاٗ ،اكحطاااث
أؾاا٘اجٔا ٗكازشٔااا ٗؾاافاجٔا اهؿاا٘جٗ ٞٚاألداٚ٢اآٗ .ٞاارٖ اآلهاا – ٞاألذْ – ٓاا ٛأٗي آالد
جلاا٘ ّٙاهدالهاا ٞاهوغّ٘ٙااٗ ،ٞاملوِ٘ٙااٗ ،ٞاهةالغّٚااٗ ،ٞاـٚاهّٚاا ٞهوغاآٗ .ٞاا ٛجااأُظ ه ٙقااا
اؿطاآّٗ ،اارا ال خيااـ اهوااسث دْٗ غ ٓااٍ ،بااى ٓاا٘ طةااا ٗغسٙااص ٝيف اءُطاااْٗ .عِااد
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اهلحاب ٞقد ٙعّ اُحٔا ١لاعو ّٞٚظاض ٞاهطٌآٗ ،اٗ ٛإْ اُحٔاخ لٚصٙاٚ٢اا ،لأُاا ً٘شا٘دٝ
باطِٚااا ٗذِٓٚااا ٗخٚاهٚااا ،ألْ اهلوٌاا ٞجقااسأ ٗٙحرٚااى قازٔ٢ااا ؾاا٘ز ٝاهلوٌاا /ٞاهوةاااز،ٝ
ٗطسٙقاا ٞأدأ٢ااا املّٕاااروٗ ٟلقااا هوطااٚاق ٗهووالًاااد املؿاااظة .ٞأ ٜأُِااا يف املقااسُٗ ١ػااسن
ظاض األذْ ٗاهوني.
ٗ قاااد اضاااح٘عت اءزس اهوغااا٘ ٜاهوسباا ّٛآلاقاااّٗ لطاااٚعً ٞاااّ اهاااسؤ ٠اهاا جوِااا ٟبدالهاااٞ
اؿااسٗإل ٗأذسٓااا يف املحوقّاا ،ٛبااى إُٔااا يف اهػااوس جحوااد ٠ذهاام إا اؾااسع اهلاااًّ يف
اهلوٌ ًّٗ ،ٞذٍَّ يف اهطٚاق املوِ٘ ٜهورّٓاث .إّْ اهلوٌاد ذاد اؾاسع امل٘ضاٚق ٛاها
ؼح٘ ٜعوا ٟعِاؾاس إٔٙااَ ذاجا ٛبطاةت مجاهّٚا ٞاؿاسٗإل ٗغالى جلِ٘ٔٙاا صاا لواى يف
اهحأذ ٗؾِا املحوٗ ٞج٘ؾاٚى اهدالها ٞإا املحوقّا ;ٛإذ اهوالقا ٞاؾدهٚا ٞباني اهِّٓاق ٗاهطاٌا
ًٓ ٛا ٙوّٓ ٛاالضحرداَ األًرى ؿسٗإل اهلوٌاد ،قٗ ٌٞٚأٌٓٗ ٞٚلاعوٗ .ّٞٚآُّالقاا ًاّ
ٓاارٖ اؿقٚقاا ٞاهؿاا٘ج ٞٚلاااْ ً٘ضااٚق ٟاهوفااغ ٗشااسع اهلوٌاااد هٚطااخ قٌٚاا ٞخازشٚااٞ
هولالَ; ألُٔا ه٘ اقحؿسد عو ٟقٌٚحٔا اـازش ٞٚملا كاُخ ظآس ٝأضو٘ب.)5 ٞٚ
لاهؿاا٘د ٗاهوِاٙاا ٞمبعااآس األدا ١اهؿاا٘جٗ ٛاهفوواا ٛهوغاا ،ٞميرااى شااصً١ا ًااّ ًِعً٘ااٞ
اهِعاااَ اهوغاا٘ ٜاهاارٙ ٜقااَ٘ بةِااا ١اهااِـّ; ألَّْ ٓاارٖ املِعً٘اا ٞجوٌااى ٗلااق ُعاااَ هغاا٘ ٜداخااى
ُعاَ جوة ٗ ٜذقايف ٗاجؿاه ،ّٛمما عوى هلى عِؿس ٗظٚفٗ ٞلاعو ّٞٚظآسً ٝاّ ضآّ
اهوغ ٞأٗ باطِ ٛٓٗ ،ٞغ ًِْةحّ ٞعّ بق ٞٚاؾصٚ٢اد ٗاهوِاؾس ،عٚز جػلى يف فٌؤا
ٗظٚفاً ٞاا ،مباا ال
ّٗ
ؾ٘ز ٝهفع ٞٚهوِعااَ ،بحكاأًا ٗاجطااقٔاٙٗ ،اؤد ٜكاى عِؿاس لٔٚاا
ٙحوازض ًا ٗظٚف ٞبق ٞٚاهوِاؾسٗ ،ال ٙحِالً ٟاا غاسض اهاِـّ ٗزضااهحٕ .لاهسضااه ٞذاد
اهطاااةم اؿطاااّ ٗاألدا ١اهِػااااش ،جػاااغى اهاااِفظ ٗجؤذٔٙااااٗ ،متِؤاااا ًاااّ اهحأًاااى اهوغاااٜ٘
ٗاهفين ،أ ٜإْ ٓرا اهوِؿس بٔرا األداٗ ١بٔرٖ اهلٚف ٞٚقد عٌى عو ٟإظداس أذس ضاوّ،
ٗقااد ٙحِااالً ٟااا غااسض املسضااى ٗاهسضاااهً ٞااّ ظٚااز اهدالهاا ،ٞأٗ ًااّ ظٚااز إظااداس األذاس
ٗاملحو.ٞ

ً ) 5ىظس :اإلابازن ،دمحم زغا ،هظسٍت الخللي وألاسلىبُت ،عالم الفىس ،املجلس الىؾني للفىىن وآلاداب ،اليىٍذ ،مجلد ً ،33ىلُى/
سبخمبر 2004م ،العدد ألاوٌ .59 ،
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ًٗرااى ذهاام ٙلااْ٘ ظااآساّٗ يف اهِؿاا٘ف األدبٚااٗ ،ٞعوااٗ ٟشاإ اـؿاا٘ف اهِؿاا٘ف
اهػااوس ،ٞٙملااا صااا ًااّ أضاااهٚت أدا ١ؽؿاأا ٗجااؤذس يف مجاهٚحٔااا ٗلاعوٚحٔاااٗ ،هاارا كاااْ
ءُػاد اهػوس ق ٌٞٚلِ ٞٚال جقى عّ ق ٌٞٚاهػوس ذاجٕ.
ٗملا ُاصي اهقاسآْ اهلاس ٍٙزأ ٠اهواسث يف أضاو٘بٕ اهحواة ٗ ،ٜأضاو٘ث أدا٢إ اهؿا٘ج،ٛ
ؾ٘ز ًّ ٝؾ٘ز اهةالغ ٞاملحِآ ٞٚاه ال عٔد صٍ بٔا.
ٗهقااد كاااْ أدا ١اهااِـّ اهقسآُ ا ّٛؾاا٘زً ٝااّ ؾاا٘ز اءعصاااش اه ا بٔااسد املحوقّااًٗ ٛااا
شاهخ ،ملا ل ًّ ٕٚزٗعٙٗ ٞطس ٗضٔ٘ه ٞأداٗ ،١اًحِا جقوٚادٗ ،ملاا هإ ًاّ خؿ٘ؾا ٞٚمتٚاصٖ
عااّ غ ا ٖ دْٗ اءخااالي مبااسادٖٗ ،دْٗ أْ جّٓواات ًااّ املحوقّاا ٛشٔاادا يف لٌٔاإ غ ا جأًواإ
ٗجدبسٖ.
األداء في النصّ الشعري :
ٗملَّا كاْ اهػوسُ ٘ٓٗ ،ـ ق٘ه ،ٛال ٙدزن ًلح٘با لقط ،بى ًِّٓ٘قا ًٗاؤدٗ ً٠لقّٗاا
ألضو٘ث اهِـّ ،ظٚز اهِّٓق غ األداٗ ،١كاْ األدا ٘ٓ ١اهِّٓق اهؿع ٚاهطو ٍٚاملا٘اٍ٢
ألضو٘ث اهِـّ ٗغسقٕ ٗزضاهحٕ اهةالغٗ ّٞٚاءبالغ ،ّٞٚأٗ ٓ٘ اهحٌرى اهؿ٘ج ٛهوِـ.
هرا لف ٛاهِـّ اهػوسٙ ٜعٔس هألدا ١أذسٖ اؾو ُّٛيف لاعو ّٞٚاهحوقّٗ ٛاالضاحٌحا ٗ ،خاو
اهِابغاا ٞظااني دخااى ٙرااسث ًػاأ٘زًِٗ ،اإ ُاادزن أْ األدا ١هاإ ٗظٚفاا ٞؼطااُٗ ،ِٞٚٚقؿااد
باهحعطاا ِٞٚٚأُٔااا شِٙااٗ ٞهٚطااخ دالهاا ،ٞأًااا اءٙقااا لٔاا٘ ؼط اني ٗدالهااٗ ٞهاإ أذااس يف شاا٘دٝ
اهِـّٗ ،أذس يف جوق ٛاهِـّ ٗاالضحٌحا بٕ ،لقد عهلٚت عو ٕٚق٘هٕ يف اهداه ّٞٚا سٗز:ٝ
ٗبران خةَّسُا اهغساث األض٘د
لوٌَّا مل ٙفٌٕٔ إّٔجهل ٛمبغِ ٞٚلغِحٕ:
ًهلّْ آيِ ً َّٞٚزا ٢أٗ ًغحدهل  ...عصالْ ذا شادٍ ٗغ ًصَّٗدهل
ًٗدّد اه٘ؾى ٗأغةوحٕ ،ذٍ قاهخ:
ٗبران خةَّسُا اهغساث األض٘د
ًّّٗٓٔوخ ٗاٗ اه٘ؾىِ ،لوٌَّا أّٔظطّٕ ،عسلٕٗ ،اعحرز ًِٕٗ ،غَّٚسٖ لٌٚا ٙقاي إا ق٘هٕ:
ٗبران جِْواث اهغساثهل األض٘دهل.
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ٗقاي :دخوخ ٙرسِث ٗيف غوسِ ٜؾِو ٞذٍ خسشخ ًِٔا ٗأُا أّٔغوس اهوسث .)6
ٗاهػوس  -يف اؿقٚق - ٞكّٕحهلت هِٚػدٗ ،هلّ اهقؿا٢د ال جقااي باِفظ اهّٓسٙقا،ٞ
ٗاخحالإل اءهقاٙ ١أج ًّ ٛأْ اهػاوسا ١مل ٙطاصو٘ا عوا ٟاءطاالق يف دلااجسٍٓ أقاى إغاازٝ
إا ٓاارا امل٘قاا٘  .)7غاا أَّْ ٗقااا اهوالًاااد ٙعاادّْد ٗٙوااني طسٙقاا ٞاألدا ١اهؿااعٚعٞ
هوِـٙٗ ،وٌى عو ٟقةط إٙقاعاجٕ ٗإْ اخحوفخ األؾا٘ادٗ ،بٔارا جلاْ٘ االؾآّالظاد
اـّٓ ٞٚهوِـ اهقسآُ ّٛاهلس ٍٙقد أٗقعخ بوِاٗ ٞٙبلٌااي اـاؾاٚاد املؿااظة ٞاها
ٙساد مترؤا يف أدا ١اهِـّ .
الفرق بين األداء اللغىي ،واألداء القرآنيّ :
األدا ١اهقسآُ اٙ ّٛحٌاااش عااّ األدا ١اهؿاا٘ج ٛهوِؿاا٘ف اهفِٚااٗ ٞاألدبٚااٗ ٞاهواًاا ٞيف اهوغااٞ
مبٚصاد ًِٔا:
 )1اخحالإل األدا ١اهؿ٘ج ٛاهوغ٘ ٜاهواَ  -يف اهػوس أٗ غا ٖ  -عاّ األدا ١اهقسآُاّٛ
يف أْ األدا ١اهؿ٘ج ٛاهقسآُ ّٛال ٙحعقاق عطاّ اهقاساٗ ٝ١ظادٓا أٗ ظطاّ اهؿا٘د
ٗظاادٖ ،هلِاإ ٙحعقااق عطااّ األداٗ ،١ظطااّ األدآ ١اا٘ز ًساعااا ٝاهحااصاَ اهِّٓااق
اهؿعًٗ ، ٚساعا ٝق٘اعد اهاحالًٗ ٝاًّ :اد ٗغاّ ٗإظٔااز ٗإخفااٗٗ ١قات ٗٗؾاى...
لاااْ ٓاارا ًااّ ظطااّ اءهقااا ،١اهاارٙ ٜااص ّٙاهقااسآْٙٗ ،ااوش دٗز األؾاا٘اد يف إبااساش
املواُٛز .)8
)2

اعحٌاد األدا ١اهقسآُ ّٛعو ٟاملحداٗي ٗاملح٘اجس غفآاّٗ ،لٔ٘ أٗذق ؾا٘ز ٝهفعٚا ٞعاّ
اهوغاا ٞاهوسبّٚااٗ ،ٞهااٚظ يف اهوغاااد األخااسً ٠ااا ٙػااةٕ ًرااى ٓاارا اهقاادز ًااّ اهح٘ذٚااق
هألدا.١

 ) 6ابً حني ،أبى الفخذ عثمان ،الخطائظ ،جدلُم :دمحم علي الىجاز ،داز الهدي للؿباعت واليشس والخىشَع ،بيروث ،ؽ/1 ،2
.141 ،140
ن
 ) 7وىًٍ ،حى  ،الىظسٍت الشعسٍت ،جسحمت :أخمد دزوَش ،داز غسٍب للؿباعت واليشس والخىشَع ،اللاهسة2000 ،م76 ،
 ) 8ؾىؿاوي ،مطؿفى إبساهُم عبدهللا ،فاعلُت بسهامج ملترح لخىمُت الىعي الطىحي بأخيام الخالوة لدي الؿالب اإلاعلمين ،مجلت
اللساءة واإلاعسفت ،اإلاؤجمس العلمي السابع ،2007 ،حامعت عين شمس ،اللاهسة ،املجلد ألاوٌ135 ،
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 )3األدا ١اهؿاا٘ج ٛاهوغاا٘ ٜاهواااَ خاقااا هفوااى طةواا ٛإُطاااُٗ ٛقااد ٙحعطااّ باااهحٌسْ،
ٗهٚظ ّٓٙوت ل ٕٚإال إشاد ٝاهحغينٗ ،أًا األدا ١اهقسآُ ّٛلٔ٘ ًّٓاهّٔات باهحادزث قادز
طاقحٕ; ألُٕ ال ٙلوت ام ُفطا إال ٗضؤا.
 )4هٚظ هوغً٘ ٜا هوقسآُ ًّ ٛاهوالق ٞباهق٘اعد اهِع٘ٗ ٞٙاهرتكٚةُ ،ّٞٚعاساّٗ ملاا ٙحوواق
بٌٔا ًّ اُةِا ١األظلاَ اهحػسٙو ٞٚيف اهِـّ اهقسآُ.ّٛ
 )5األدا ١اهقسآُ ّٛأكرس مترٚالّٗ هوؿ٘ز ٝاملّٕرو ٟهفوى اهوغ.ٞ
 )6هألدا ١اهقسآُ ّٛؾةغ ٞاهحوةد ٗاهحػسٙا.
 )7اعحٌادٖ يف اهقسآْ عو ٟاهح٘قٚت.
 )8جِ٘عٕ ٗذساؤٖ يف اهِـّ اهقسآُ.ّٛ
 )9جِاا٘ اه٘ظااد ٝاهِؿّااً ٞٚااّ ظٚااز اهّٓاا٘ي ٗاهقؿااسُٗ ،اا٘ اؾٌااى ٗاألضااو٘ث ،أًااا
اهِـّ اهػوس– ٜعو ٟضةٚى املراي ٗٓ٘ أزق ٟاهِؿ٘ف األدب - ٞٚلإُ ٙوحٌد عواٟ
ٗظ ا د ٝهغ٘ٙااُ ٞؿاآ ٞٚاا ٛاهةٚااخٗ ،ال جطااٌ ٓاارٖ اهؿاا٘ز ٝاملّٕوحٌهلااد ٝعواا ٟاهحقطااٍٚ
اهصًين ه٘ظداد اهلالَ يف اءٙقا  ،بحِ٘ اهحِغٗ ٍٚاه٘قت ٗاملدٗدٗ ،غ ٓاا مماا
ٓ٘ يف ؾوت األدا ١اهقسآُ.ّٛ
 )10متٚٚص األدا ١اهؿ٘ج ٛاهقسآُ ّٛهٚظ شدٙداّٗ ،بى ؾاظت ُصٗي اهقسآْ اهلس.) 9 ٍٙ
 )11اعحٌادٖ يف اهقسآْ عو ٟاملؿّٓو املسضَ٘ اؾّٓالظاد اهكةط).
ي وأدلته:
تذاوليّة األداء للنص القرآن ّ
مما ميحاش بٕ اهِـّ اهقسآُ ّٛإُٔ ٙحوٙٗ ٟؤد ٠كٌا إّٔزٙد هٕٗٗ ،قوخ هإ ًاّ اهوالًااد
ًا ٚٙطاس ذهام هوقااز ٗ ،جا٘اجس اهقاسا١اد دهٚاى عوا ٟكٚفٚا ٞقسا١جإ ٙاَ٘ اضاحٌا إهٚإ أٗي
ًااسٓٗ ،ٝاا٘ ظااٗ ّّٛال ٙااصايٗ ،قااد ُااصي يف قااَ٘ ٙحوقااْ٘ اهقاا٘ي ،عاًاا ،ٞغاافآاّٗ ًٗةاغااس،ٝ
ٗٙوِْااْ٘ باهفؿاااظٗ ٞاهةالغاا ٞأغااد اهوِاٙاا ،ٞلٔااٍ عواا ٟقاادز ًااّ اهس٢اضاا ٞلٌٔٚاااٗ ،كاااْ
ظاصٍ ًا اهق٘ي األدبُ ٛعٌاّٗ ُٗرساّٗ خّٓابٗ ٞكٔاُٗ )ٞمساساّٗ ٗظلاٙا ٞأًرااالّٗ ٗ أضااط
ٗخسالاد) ظاي اهحوقّ ٛاهةالغ ّٛأٗ امل حوقّا ٛاهةوٚاثٗ ،عوٚإ لااْ اهوفاغ ٗاهرتكٚات ٗا ااش

 ) 9اإلاطدز السابم.135 ،
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ٗاألداٗ ١طسٙقحاإ ،كواأا ،داخواا ٞقااٌّ اهقاادز ٝاهحداٗهّٚاا ٞعِااد مجاعاا ٞاهوغااً ،ٞسضااوني
ًٗحوقني.
ُصي اهقسآْ هٚراطت ٓؤالٗ ١غ ٍٓ ،لِعّ ُوعغ أُِا ُقا٘ي – عوا ٟضاةٚى املرااي :-
إْ اهق٘ي يف اه٘قت) إُٔ هحرٚى زد لوى اهطاًا ٗلقاّٗ ههلٌاا بِااٖ املسضاى ًاّ مجٔا٘ز ًحواقٍ،
ٗكأْ ٓارا إمناا ٓا٘ ألؾاعاث اهةالغاٗ ٞاهةااظرنيٗ ،األًاس هاٚظ كارهم باهِطاة ٞصاٍ
َّ
قسٙؼ) أٗ هلى ًّ ٙحوق ٟاهق٘ي بحدبس.
ٗمما ٙدي عو ٟجداٗه ّٞٚاألداٗ ١اهحوقّا ٛهوقاسآْ اهلاس ،ٍٙيف اهؤاد األٗيًٗ ،ػاسٗعٞٚ
اهدزع ٗلاعوٚحٕ:
 )1عصصٍٓ عّ جؿِٚفٕ ،لٌّ املووَ٘ أَّْ اهػوس – ًرالّٗ  -كاْ لِِّاا ًاؤدَّ ٠يف املقااَ
األٗيٗ ،هٚظ ق٘الّٗ جداٗهٚاّٗ هغِّ٘ٙا لعطت ،أ ٜهٚظ ًوحٌداّٗ عو ٟاهلوٌاً ٞلح٘باٞ
أٗ ًِّٓ٘ق ،ٞبى كاْ اعحٌادٍٓ عو ٟاألدا ١املِّٓ٘قٗ ،هرا ملَّا مسو٘ا اهقسآْ عوٌ٘ا
إُٔ هٚظ بػوس ٗال كٔاُ ،ٞلد ذهم يف ق٘ي عحةا ٞباّ زبٚوا ٞألؾاعابٕ :زإُا ٛقاد
قاا٘ال ٗام ًااا مسوااخ ًرواإ قااطٗ ،ام ًااا ٓاا٘ باهػااوس ٗال باهطااعس ٗال
مسوااخ ّٗ
باهلٔاُٞز  ،)10أ ٜأُٔاٍ زأٗا أْ أداٗ - ٖ١هاٚظ فاسد اهوةااز ٝمباا جلحِفإ ًاّ
اهلوٌااٗ ٞاهرتكٚاات  -هااٚظ أدا ١غااوسٗ ،ال أدا ١كٔاُااٗ ،ٞال زشااصٓٗ .اارا ٙوااين
ـ اهقسآُا .ّٛأ ٜأْ األدا١ميلاّ أْ ٙوا ّد شاصً١ا ًاّ
أٍُٔ قد غاوس ٗا بحٌُّٚاص أدا ١اهاِ ّ
اهحداٗه ّٞٚظِٔٚا.
 )2إدزاكٍٔ كر اّٗ ًّ األغاساض اهةالغّٚاٗ ٞاهحوة ٙا ٞهوقا٘ي األدبا ٛب٘اضآّ ٞاألدا;١
ههلٌاااا هاااألداً ١اااّ إًلاُااااد جوة ٙاااً ٞحِ٘عااا .ٞلاهفؿاااىٗ ،اه٘ؾاااىٗ ،اهحوصااات،
ٗاالضحفٔاَٗ ،غ ٓا ،جدزن ًّ ضٚاق اهق٘ي أٗ طسٙقا ٞاألدا ،١ذهام أْ اهاِـّ –
ظ ٣ِٚارٍ  -كاااْ ًااؤدَّٗ ٠هااٚظ ًلح٘ب ااّٗٗ ،ال عالً ااد جااسق ٍٚكحابّٚاا ،ٞبااى ٓااٛ
عالًاد ؾ٘ج ٞٚأدا ،ٞٚ٢لاؿاؾى أْ األدا ١كاْ ٙقَ٘ ًقااَ اهوالًااد املؿااظةٞ
هوِـ امللح٘ث  -اه - َ٘ٚكٙ ٛؤدٗ ٠لقاّٗ هسضاهحٕ اءبالغ.ّٞٚ

ّ
العسبي ،بيروث ،ؽ 1971 ،3م.314 /1 ،
 ) 10ابً هشام ،السيرة الىبىٍت ،جدلُم :مطؿفى السلا وحماعخه ،داز إخُاء الترار
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طةقاا ههلٌاا ِٙػاأ عاّ جالقا ٛاؿاسٗإل
ّٗ
أذسا يف جغ ٚأدا ١اؿاسإل ٗؾا٘جٕ
أْ هألداّٗ ١
ٗظسكاجٔااا ،لٌٚااا عاسِإل يف اهاادزع اهقسآُا ّٛباضااٍ أظلاااَ اهحص٘ٙااد) ،لٌاارالّٗ:
اهِْ٘ اهطاكًِ ٞا ظسإل اءظٔاز غ ٓا ًا ظاسإل ًاّ ظاسٗإل اءدغااَ ،يف ظاني
أُٔا كحاب ُْ٘ ٞصا عالً ٞاهطلْ٘ ،أًا زضٍ اؿسإل ًّ ظٚز ٓ٘ ظسإل ،لغ
ًااحغ  ،لاااهِْ٘ اهطاااكِ ٞظااني ٙااأج ٛبواادٓا ظااسإل اهةاااً - )١اارال  -لأُااا
جلْ٘ ؾ٘جاّٗ أُفٚاّٗ غف٘ٙاّٗ ذِاٚ٢اّٗ كاملٗ ،ٍٚإْ أج ٟبودٓا ظسإل ًرى اهصا )ٜلأُا
ضحلْ٘ ؾ٘جاّٗ هر٘ٙاّٗ أُفٚاّٗٗ ،إْ أجا ٟبوادٓا ظاسإل اها٘اٗ) – ًارالّٗ  -لطاحلْ٘
ؾاا٘جاّٗ أُفٚااا غااف٘ٙاّٗ ًطااحدٙساّٗٗ ،إْ أجاا ٟبواادٓا ظااسإل اهٚااا )١لطااحلْ٘ ؾاا٘جاّٗ
أُفٚاّٗ .) 11

 )4هااألدا ١أذااس يف املوِاا ،ٟذهاام أْ اهااِـّ ٗلٌٔاإ ٗقاعدجاإ اه ا اُةِاا ٟعؤٚااا ،إمنااا
كاُااخ ٗلقااا ألدا٢اإ; إذ ال ميلااّ االُّٓااالق ًااّ اهوغاا ٞامللح٘باا ٞه٘ؾاات اهوغااٞ
احملل ;ٞٚهحقدَ احمللٗ ،ٞٚألْ ذهم ضٚؤد ٜبؿا٘ز ٝأضاضا ٞٚإا إٌٓااي قكااٙا
هغ٘ٙاا ٞعدٙااد ٝعا٢ااد ٝمبصٌواأا إا اهوغاا ٞيف غاالؤا احمللاا .)12 ٛلاااهفسق بااني
اهح٘كٚااد ٗاهِفاا ٛأٗ األًااس ٗاهِٔاا ،ٛقااد ال ٙلااْ٘ ضااً٘ ٠ااد ٍٝؾاا٘ج ٞٚأٗ ؾاا٘زٝ
ؾاا٘ج ٞٚهوعااسإلٗ ،هِااا أْ ُّٓٚااى أًااد ؾاا٘د اهااالَ ٗاهفحعاا ٞيف هٚصٌوااِلٍ) ًااّ
ق٘هاإ جواااا :اللَّ ه ل ا إِلَ ه إ إِاَّ هل ه إ لَجإمَهإنإ ه ُمَ إِلَههي وإ ه َلِ الَامجإِنإ ه م ارإوَ ه إ يمج ه م نإنإ هىَ قَ َ هَإاُ نم هىإ اللَّ ه م إ هَمو ِ))
(اليسـاء )87:هححع٘ي إا ا جيهن م) ٗٓارا ًاا ال ٙؿا ٗ .أْ ُّٓٚاى ؾا٘د اهفحعاً ٞاا
اهالَ يف هِٚفق) هحلْ٘ ال ِٙفق) أٗ جغ ٚؾ٘د اهالَ ًّ اهلطس إا اهفاح يف
ذاد اهلوٌا ٞهِٚفااق) هِااس ٠جغا املوِاا ٟجةوااا هااحغ األدا .١كٌااا أْ هؿاا٘ز ٝاألدا١
أذاسًا يف جغاا ٚاهدالهاا ;ٞهاارا ٗقااوخ عالًاااد اءعااساث ٗزضااٍ اهلوٌاا ٞدهااٚال عوااٟ
املساد ،زٗهووسث اءعساث اهر ٜشووٕ ام ٗغٚا هلالًٔا ٗظو ٞٚهِعأًااٗ ،لازقاا
يف بوااا األظاا٘اي بااني اهلالًااني املحلااال٣نيٗ ،املوِااٚني املرااحوفني كاهفاعااى
ٗاملفواا٘ي باإٗ .ال ٙفااسق بٌِٔٚااا إذا جطاااٗد ظاهحٌٔااا يف إًلاااْ اهفوااى أْ ٙلااْ٘
 ) 11أًىب ،عبد السخمً ،جدلُل عملُت الخيلم وبعؼ هخائجه ،عالم الفىس1989 ،م ،املجلس الىؾني للفىىن وآلاداب ،اليىٍذ،
مج ،20العدد.36 ،3
 ) 12شهسٍا ،مِشاٌ ،ألالسيُت علم اللغت الحدًث اإلابادئ وألاعالم ،اإلاؤسست الجامعُت للدزاساث واليشس.154 ،153 ،
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هلى ٗاظد ًٌِٔا ،إال باءعساثٗ .ها٘ أْ قاا٢ال قاايٓ :ارا قاجاى أخا ،ٛبااهحِ٘،ّٙ
دي عو ٟإُٔ مل ٙقحوٕٗ ،دي ظرإل اهحِ٘ ّٙعو ٟإُٔ قد قحوٕٗ .ها٘ أْ قاز٢اا قاسأ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ) (ٌ ـ ــسُٗ .)76 :ااااااااصي طسٙااااااااق
االبحادا ١بااا إُا) ٗأعٌااى اهقاا٘ي لٔٚااا باهِؿّاات ،عوااً ٟاارٓت ًااّ ِٙؿاات إْ باااهق٘ي
كٌا ِٙؿةٔا بااهعّ ،هّٔقّٔؤّات املوِا ٟعاّ شٔحإٗ ،أشاهإ عاّ طسٙقإٗ ،شواى اهاَِّّ
قصُٗ ااّٗ هقاا٘صٍ :إْ ام ٙووااٍ ًااا ٙطااسْٗ ًٗااا ٙووِااْ٘ٓٗ .اارا كفااس ممااّ جوٌَّاادٖ،
ٗقسث ًّ اهوعّ ال ػ٘ش اهؿال ٝبٕٗ ،ال ع٘ش هوٌأًً٘ني أْ ٙحص٘شٗا لٕٚز .)13
ٗقد ٙفسقْ٘ عسك ٞاهةِاا ١يف اؿاسإل اه٘اظاد باني املوِاٚني ،لٚق٘هاْ٘ :زشاى
هوِ ٞإذا كاْ ٙووِٕ اهِاع ،لاذا كاْ ٓ٘ ٙووّ اهِااع قٚاى :زشاى هوِا ٞلعسكا٘ا
اهوني باهفح ٗ ،زشى ضة ٞإذا ضةٕ اهِاع ،لاذا كاْ ٓ٘ اهرٙ ٜطت اهِاع قااه٘ا:
زشى ضةةٗ ،ٞكرهم ٓصٓٗ ٝ١صأٗ ٝضرسٗ ٝضارسٗ ٝقاعلٕ ٗقاعلٗ ٞخدعاٞ
ٗخدعٞز .)14
 )5عِاااٙحٍٔ باااألدا ١اهؿاا٘ج ،ٛظٚااز ٓاا٘ اهحٌرااى اهفوواا ٛهوغاا ٞاحمللٚاآٗ ،ٞاا٘ اهحٌرااى
األٗي ٗاألكراااس ظكااا٘زاًٗ ،اااّ ًعاااآس عِااااٙحٍٔ ٓااارٖ :اخحٚاااازٍٓ األخااات ًاااّ
اؿسكادٗ ،األخت ًّ األبِٗ ٞٚاألخت يف االضحوٌايٗ ،شٙادجٍٔ اؿاسإل هصٙاادٝ
املوِٗ ،)15 ٟعِاٙحٍٔ مبّٓاها اهقؿا٢د ٗق٘الٔٚا .)16
 )6اضحدالصٍ بؿ٘ز ٝاألدا ١عو ٟاملوِ ;ٟلقد ارلْ٘ اهؿف ٞملا دهخ اؿااي عؤٚاا ،ز
ٗذهم لٌٚا ظلاٖ ؾاظت اهلحاث ًّ ق٘صٍ :ض عو ٕٚهٚىٓٗ ،اٍ ٙسٙادْٗ :هٚاى
ط٘ٙىٗ .كأْ ٓرا إمنا ظرلخ ل ٕٚاهؿف ٞملا دي ًاّ اؿااي عواً٘ ٟقاؤاٗ .ذهام
أُم ؼظ يف كالَ اهقا٢ى هارهم ًاّ اهحّٓا٘ٗ ٙاهحّٓاسٗ ٙاهحفراٗ ٍٚاهحوعاً ٍٚاا
ٙقَ٘ ًقاَ ق٘هٕ :ط٘ٙى أٗ م٘ ذهمٗ .أُخ ؼظ ٓرا ًاّ ُفطام إذا جأًوحإٗ .ذهام
 ) 13الدكُلي الىدىي ،أبى السبُع سلمان بً بىين بً خلف بً عىع جلي الدًً اإلاطسي ،اجفاق اإلاباوي وافتراق اإلاعاوي ،جدلُم:
ًديى عبد السءوف حبر ،داز عماز ،عمان ،ؽ1985 1م.98 -97 ،
 ) 14اإلاطدز السابم.98 ،
 ) 15ابً حني ،أبى الفخذ عثمان ،الخطائظ.162 ،161 ،78 ،64 ،62 ،61 / 1 ،
ً ) 16ىظس :اللسؾاحني ،خاشم ،منهاج البلغاء وسساج ألادباء ،جدلُم :دمحم الحبِب بً الخىحت ،داز الىخب الشسكُت ،د .ث.
ص.285 ،282 ،276 ،275
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أْ جلْ٘ يف ًد إُطااْ ٗاهرِاا ١عوٚإ لحقا٘ي :كااْ ٗام زشاال د لحصٙاد يف قا٘ٝ
اهوفااغ بااا ام) ٓاارٖ اهلوٌااٗ ٞجااحٌلّ يف متّٓااٚط اهااالَ ٗإطاهاا ٞاهؿاا٘د بٔااا
ٗعؤٚااا) أ ٜزش االّٗ لاق االّٗ أٗ غااصاعاّٗ أٗ كسمي ااّٗ أٗ ماا٘ ذهاامٗ .كاارهم جقاا٘ي:
ضأهِاٖ ل٘شدُاٖ إُطاُا د ٗمتلّ اهؿ٘د باُطااْ ٗجفرٌإ ،لحطاحغِ ٟبارهم عاّ
شا٘ادا أٗ ما٘ ذهامٗ .كارهم إْ ذممحإ ٗٗؾافحٕ
ّٗ
مسعاا أٗ
ّٗ
إُطاُا
ّٗ
ٗؾفٕ بق٘هم:
باهكااٚق قوااخ :ضااأهِاٖ ٗكاااْ إُطاااُا د ٗجااصٗٗ ٠شٔاام ٗجقّّٔٓةاإ لٚغِاا ٟذهاام عااّ
َّال أٗ ما٘ ذهام .لووآ ٟارا ًٗاا عاس ٠فاساٖ
هلعصا أٗ ًةر ّٗ
هٌٚ٣ا أٗ ه ّٗ
ُطاُا ّٗ
ّٗ
ق٘هم :إ
ؼاارإل اهؿااف . ٞلأًااا إْ عسٙااخ ًااّ اهدالهاا ٞعؤٚااا ًااّ اهوفااغ أٗ ًااّ اؿاااي لاااْ
ظرلٔا ال ع٘ش; أال جاسان ها٘ قواخٗ :زدُاا اهةؿاس ٝلاشحصُاا باألبوا ٞعوا ٟزشاى ،أٗ
زأِٙا بطحاُاّٗ ٗضلخَّ ،مل جفد برهم غً٣ٚا; ألْ ٓرا ٗمٖ٘ مما ال ٙواسًِ ٠إ ذهام
امللاْٗ ،إمنا املح٘قا أْ جؿت ًّ ذكسد أٗ ًا ذكسد  .لاْ مل جفوى كوفاخ
عوٍ ًا مل جدهى ) عوٓٗ ٕٚرا هغ٘ ًّ اؿدٙز ٗش٘ز يف اهحلوٚتز .)17
 ًّٗ )7األده ٞعو ٟجداٗه ّٞٚاألداٗ ١عو ٟاهقدز ٝاهحداٗه ّٞٚهاد ٠املحوقّا ،ٛجاسبـ كفااز
قسٙؼ باهِّ  -ؾو ٟام عوٗ ٕٚضوٍ ٗ -باهلالَ اهارٙ ٜوقٚإ إها ،ٍٔٚلوٌااذا
مل ٙطحّٓٚو٘ا أْ ٙحِةٔ٘ا ألغٚا ١مل ٙفٌٔ٘ٓا؟د ٗكاُخ لٌٚا بواد ًرااز ُقااؽ عِاد
املحاااأخسً ،ّٙراااى اؿاااسٗإل املقّٓوااا ٞيف أٗا٢اااى اهطااا٘زٓٗ ،اااٍ أظااا٘ط اهِااااع إا
كاؾٌ ٞاهقسآْ ،أال ٙوين ٓارا أُٔاٍ لٌٔاٖ٘ ٗأدزكاٖ٘ ٗجوقاٖ٘ جوقٚاا بالغٚااٗ ،مل
ٙوصً٘ا أُفطٍٔ بٕٗ ،اكحف٘ا ب٘ؾفٕ بإُٔ ضعس.
 )8قااد ٙوٌااى األدا ١ب٘ؾاافٕ عِؿااساّٗ متٚٚااصاّٗ ٙغّٚااس املوِاا ،ٟكٌااا يف اهفقااس ٝاهطااابق،ٞ
ٗكٌاااا يف لاعوّٚااا ٞاألدا ١يف ؼ٘ٙاااى اؾٌوااا ٞاـوٙااا ٞإا اضاااحفٔاً ٞٚدْٗ إدخااااي
عِؿااس اضااحفٔاًٙ - ٛعٔااس يف ضاآّ اهااِـّ ً -ااّ خااالي اعحٌااادٖ عوااُ ٟااوٝ
اهؿ٘د.
 )9ج٘اجس اهقسا١اد ٗٓ ٛؾ٘ز ًّ ٝؾ٘ز األدا.١

 ) 17ابً حني ،الخطائظ.371 ،370 /2 ،
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بالغة األداء القرآنيّ :
اهةالغاا ٞيف أضاضاأا كاُااخ هوفوااى اهوغاا٘ ٜاملةاغااس أ ٜاهػاافآٗ ،ٛال ٙااصاي هوةالغااٞ
ظكاا٘ز يف اهؿاا٘د اهوغاا٘ ٜلٔاا٘ أضاااع اهوغااٗ ،ٞال ٙغااين اؿكاا٘ز اهلحاااب ٛهوااِـ عااّ
بالغحٕ اهؿ٘جٗ - ٞٚهاٚظ ٓارا املقااَ ًقااَ بٚااْ ذهامٗ ،األدا ١ؾا٘دًٗ ،اّ ذاٍَّ لةالغاٞ
األداُ ١ابو ًّ ٞؾوت بالغ ٞاهق٘يٗ .ميلّ أْ لٌؤا يف اآلج:ٛ
 )1األدا ١مس ٞلازق ٞبني األضاهٚت األدب ;ٞٚإذ إْ هلى شِظ أٗ ُ٘ أدب ٛأضاو٘با ًاّ
األدا ١ميٚاااصٖ عاااّ غا ا ٖٗ ،ال ميلاااّ هالعحةاااازاد املِّٓقٚااا ٞاهِع٘ٙااا ٞاملأه٘لااا ٞأْ
ؼلٌٕ كٌا ؼلٌإ جِ٘عااد اءٙقاا ٗإدزاكٔاا; لةادزاكِاا هحوام اهحِ٘عااد
لاُِاا منٚاص باني اهحػاابم أٗ اهحفاعاى باني اهؿا٘د ٗاملوِآ ،ٟارا اهحفاعاى ٙةؿاسُا
كار ا بااهحِ٘ ٙٗ ،ةؿااسُا بااهفسٗق اه٘اضااو ٞباني ُعااَ اهوةاااز ٝيف اهػاوسُٗ ،عاااَ
اهوةاز ٝيف عاسإل اهِراس ٗاهِعا٘  ،)18لولاى ُا٘ ًاّ اهِؿا٘ف طسٙقا ٞهاألدا ،١ذاٍ
هلى ُـ يف ظد ذاجٕ ً٘اقا هوِو ٗاهحِغٗ ٍٚاؾٔس ٗاصٌظ ٗغ ذهم.
)2

األدا ١اهقسآُ ّٛؾ٘دٗ ،اهؿ٘د أضااع اهفواى اهوغا٘ٗ ،ٜاألداٙ ١وحٌاد عوٚإ ُّٓاق
اؿسٗإل ٗشسضٔا.

)3

ػاااذث األهفاااظ ٗأخااارٓا عصااص بوكاأا ٙوحٌاااد عواا ٟاألدا ١ؾاا٘جاّٗ ٗجسكٚةاااّٗ،
ٗإلاااش اهااِـّ ٙوحٌااد األدا ١ؾاا٘جاّٗ ٗكحاباا ،ٞلٔاا٘ عاًااى ًااّ ع٘اًااى ضااةم اهااِـّ
ٗمتاضلٕ.

)4

إذا كاْ ًّ ًواًُٗ ٛعآس بالغا ٞاهوِؿاس اهحلا٘ٙين أذاسٖ يف املوِاٗ ٟلاعوٚحإ
لٗ ٕٚيف املحوقّ ،ٛلاْ هألدا ١أذساّٗ ب٘ؾفٕ أضاو٘ث إلااش قسا٢اٗ ،ٛهإ أذاسٖ ب٘ؾافٕ
إلاشاّٗ داخى اهِـّ .

 )5هألدا ١اهطو ٍٚأذس يف اهقكا ١عو ٟكر ًاّ املػااكى املحووّقا ٞبابٔااَ األؾا٘اد،
اهِاجض عّ جالقا ٛاؿاسٗإل ًٗ٘اقاؤا ًاّ اهلاالَ ٗظسكاجٔاا ،لاءدغااَ ٗٓا٘
ًااّ ًعااآس األدا )١عواا ٟضااةٚى املرااايٙ ،وااد ًااّ ألكااى ٗأمجااى اه٘ضااا٢ى اهاا
اعحٌاادٓا اهِعاااَ اهؿاا٘ج ٛاهوسب ا ّٛيف ًقاًٗاا ٞاملح٘اهٚاااد اهؿاا٘ج ٞٚغ ا املقة٘هاا،ٞ
 ) 18هاضف ،مطؿفى ،الىحه الغائب ،الهُئت اإلاطسٍت العامت للىخاب2006 ،م.181 ،

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

216

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

تداوليّة األداء وبالغته يف النصّ القرآنيّ

| د .سالم بن عبيد الله ،د .عادل معيلي

كٌا اى اءدغاَ ًػل و ٞاهحواازض باني اهِعااَ اهؿا٘ج ٛهوغاٗ ،ٞباني اهلاالَ،
اهاارٓ ٜاا٘ اهحّٓةٚااق اهوٌواا ٛصاارا اهِعاااَٗ ،باإ ٙحصِاات اؿسكاااد اهِّٓقٚاا ٞاه ا
ُ٘عاا ًاّ اهحرفٚات اهارٜ
ميلّ االضاحغِا ١عِٔااٗ ،ال ؽاى بااملوِٓٗ ،ٟا٘ اقاق ّٗ
جِػدٖ اهوسب ّٞٚداٌ٢اّٗ ،كٌا االغ عو ٟأؾ٘اد اهوغ.)19 ٞ
 )6هااألدا ١اؾٚااد مجااايٗ ،ضااس ٓاارا اؾٌاااي ٙسشااا إا األضااساز اهؿاا٘ج ٞٚاهلاًِااٞ
ٗزا ،ٖ١لٔاا٘ – لكاالّٗ عٌااا ضااةق  -جأهفاإ اهااِفظ ٗٙاادلؤا إا ً٘اؾااو ٞاهطااٌا ،
ٗٙقااسث املواااُ ٛإهٔٚاااٙٗ ،صٙااد ًااّ اءظطاااع ٗاهػااو٘ز ظااالي اهقااسآْ خاؾاا،ٞ
ٗاهِـّ األدب ٛعاًٗ ،ٞعوى هوٌوف٘ظ بأهفاظٕ ٗأؾ٘اد ظسٗلإ ٗكوٌاجإ شاالالّٗ
ٗٓٚةٗ ٞجأذ اّٗ غادٙداّٗ عوا ٟاهاِفظ ِٓٗ .)20اان مجااالد كةا٘ ٝ١ال جِلػات إال
ملااااّ ٙرتمجٔااااا إا أؾاااا٘اد ٙحّٓواااات األدا ١اهقسآُاا ا ّٛاهقااااسا ٝ١بؿاااا٘د ًطااااٌ٘ )
لاألؾ٘اد متِ اهلوٌاد ظٚا ٝشدٙدٙٗ ،ٝغوفٔاا ؾا٘د اهقااز بػاً ١ٛاّ اهِا٘ز
عوؤا أٗق هوِعس .) 21
 )7هااألدا ١اؾٚااد أذااسٖ يف ج٘ؾااٚى دالهاا ٞاهااِـّ هوقاااز ٗهوٌحوقّاا ،ٛزلاااهقسا ٝ١اؾٚاادٝ
ُؿت اهحفط ز ٗ )22قد زٗد أَ ضوٌ ٞأْ قسا ٝ١اهِّ – ؾو ٟام عوٚإ ٗضاوٍ -
كاُخ جفطا ا  .) 23إذ ٙفؿا األدا ١اؾٚاد عاّ ًوااُ ٛقاد ال ٙفؿا عِٔاا جا هت
األهفاظ ٗجِاضقٔا  .)24لاه٘قت عو ٟاهوٚاى) ًاّ ق٘هإ جوااا :ثُهم َإنزَيَهِ الَه خإزِوىإ ()631

نإإِيَّ ُههمَ لََُهلههزَنوإ هإلَههجَبِمَ نل(َهه ِ م إ ( )631نإبِِللَّجَههأِ قَيَلَهههِ لَنَاملُهه وإ )) (الطــافاث )138 – 136 :مل ٙلاااّ
بطةت إزاظ ٞاهقاز  ،لاآل ٞٙغدٙد ٝاهقؿس ،بى ملا يف اهح٘قت ًّ لاعوٗ ،ّٞٚإذاساً١

 ) 19ؾىؿاوي ،مطؿفى عبد هللا ،فاعلُت بسهامج ملترح.148 ،
) 20اإلاطدز السابم.161 ،
 ) 21فسَس إًماهىٍل ،ومىزالِس ،بسهاز ،كػاًا أدبُت معاضسة ،جسحمت :لؿُف شٍخىوي ،عالم اإلاعسفت ،جطدز عً املجلس الىؾني
للثلافت والفىىن وآلاداب ،اليىٍذ ،العدد2004 ،300م.168 ،
 ) 22اإلاطدز السابم.167 ،
 ) 23أبي داوود ،سلُمان بً ألاشعث ،أبى داوود السجسخاوي ألاشدي ،سنن أبي داوود ،جدلُم :دمحم مديي الدًً عبد الحمُد،
داز الفىس ،د .ث .باب الطالة.1466 ،
 ) 24عبدهللا ،دمحم فسٍد ،الطىث اللغىي وداللخه في اللسآن الىسٍم ،اإلاىخبت الجامعُت ،داز ومىخبت الهالٌ ،بيروث ،ؽ،1
2008م.99 ،
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هداله ٞاهحِةٗ ٕٚاهحرك ٗاه٘عغ ٗاهحعرٙسٗ ،هام أْ جقاسأ اآلٙاً ٞوحصًاا بااه٘قت،
ذٍ جقسأٓا غ ًوحصَ بٕ; هحدزن كٍ ٓ٘ األذس اهر ٜجفقدٖ ظني ال جوحصَ اه٘قت.
 )8اءضٔاَ يف جل٘ ّٙاهدالهٗ ٞجفوٚؤا ٗجقسٙةٔا ًّ املحوقّ ًّٗ ،ٛاهقاز  .لف ٛق٘هإ
جواا :إِاَّ لَ َ(لزلنهل يَاَََ يَ(إزإهل اللَّ ل إِذَ قَخَزإجإ ل الَّذموىإ كَفَزلنا ثَِيميإ اثَ إجَىِ إِذَ هلهإِ يمي الَغَِرِ إِذَ وإاُ لُ لم(إِ م ِ م اَ لَ َهشإوَ
إِو اللَّ إ نإنإ إِ يَأيَشإلَ اللَّ ل طإ مج إَُ ل هإلَجَ م نإقَوَإهل بِمل ل ٍَ لَمَ لَزإنَهإِ نإجإنإأَ كَلمهإ َ الَّذموىإ كَفَهزلنا الظَهفَلَي نإكَلمهإه ُ اللَّه م همهيإ الَنللَجإهِ

نإاللَّ ه ل هإشِو هشك إ مههجمك)) اهح٘بااُ :ٞوعااغ أْ هوح٘قاات عواا ٟاهطاافو ،)ٟذااٍ االبحااداٗ ١اهسلااا
بق٘هٕٗ :كوٌ ٞام ٓ ٛاهووٚا) ،كأْ كوٌ ٞام) قد ػاٗشد خك٘عٔا هفواى
اؾوى ٗاهؿ ٗز ;ٝألْ يف كُ٘ٔا أ ٜكوٌ ٞام) ًوٌ٘الّٗ ؾوى كااْ هغوةا ٞام
جواا يف ذهم امل٘قتٗ ،اؿاق أُإ غاهات أبادا .لاؾواى – ِٓاا ٗ -يف كاى ظااي
م ٙ -أًس شِ٘دٖ بفووٕ ٗجل٘ ّٙأضةابٕ ،أًا كاْ٘ كوٌا ٞام ٓا ٛاهووٚاا لٔا٘
ٗلقا ألدأ٢ا ٗاهحصاَ ظسكحٔاا اءعسابٚا ،ٞلٔا٘ أًاس ًطاحقس ال شادي لٚإٗ ،إْ مل
ٙدزن اهةػس اءظاط ٞبٕ ،كٌاا أْ يف ٗكوٌا ّٕٞامهل ٓا ٛاهووٚاا) ًوِا ٟاهحعاد،ٜ
ٗاهوصص اءُطاُ ٛأٗ عصص املرو٘ق.
ٙ )9طٍٔ األدا ١اؾٚد يف إبساش اهؿ٘زٗ ،ٝقد ٙوٌاى بؿافحٕ أظاد عِاؾاسٓا ،كاملاد
اهلوٌ ٛاملرقى يف كوٌ ٞكال )ٞيف ق٘هٕ جواا :إِو همَةإ الشَبل رِ هم ََإ اللَّ م اثَ إِ هإشإهزإ َإهبَزا
ّ اله َْو لى ا َلاَه ْج لم َيلَهِ َل َف ملهله ا يمهجبِى ق َي ُفظإه ُ َم إن َهِ مل ُل ا
يمي كمَُِبِ اللَّ م وإه َلإ خإلَهَإ الظههإِنإا م نإا َ َر إ من َبإهِ َق َر إبنإه ر له لز كل َذلمه إ
الَهلشَزِكم إ كَِيَّ كَهإِ ولاَهِلملُ يَ ُمَ كَِيَّه نإاهَلَهله ا قَو اللَّه إ نإه إ الَهلهَُّام إ)) (الخىبـتٗ )36 :ق٘هإ جواااَٗ :نإهِ كَهِوإ
الَهلؤَنم ل وإ لمجإ َفمزلنا كَِيَّ يَلَ َا يَفَزإ نمىَ كُأِّ يمزَ َ ٍ من َ لب َم َطِ مئ َف ر مل إج َُ َف َّابله ا يمهي اله َْو ِى إن مل لج َه مذرلنا َه َ إن لب َم ِإذَا إر إجنله ا ِإلَه َج ِب َم لَنإلَّبلهمَ
اا
ّ ا َ ي ب َ َي
وإ َهذَرلنوإ)) (الخىبـتٗ )122 :ق٘هاإ جوااااًَ :ــا َأ َه َهـا يالـر َ
الســلم وافـت َوال جدب اعــىا
ًً َآم اىــىا اادخلـىا فـي
ي َ
ا ا
َا
الش اُؿان إ يه اه لى ام َع اد ٌّو امبين)) (البلسةٗ )208 :ق٘هٕ جواا :نإنإِ قَرَطإلَ إِكَ إِاَّ كَِيَّ لمل ِصِ
خؿ َىاث

بإشمريا نإيَذموزا نإلَ مى قَكَ َزإ ال ِصِ اوإنَلَهل وإ)) (سـبأ )28 :للأْ املد ٝاهؿا٘ج ٞٚاهصا٢اد ٝقاد ألاادد
ًوِٗ ٟؾ٘ز ٝاءظاطٗ ٞاالضحقؿاٗ ١جأكٚد ذهم .لف ٛكالًٗ )ٞا اكحِفحٕ ًّ
املد اهلوٌ ٛاملرقى ،داله ٞاضحقؿاا ١اهفاسٙقني يف اهقحااي عوا ٟكالا ٞاملطاح٘ٙاد.
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ٗأْ ٓرٖ املا٘اطّ ال ؼحٌاى اهوٌاى عوا ٟاُفاسادٗ ،ال ميلاّ جلاّْ٘ ٗؾاال جوام
األعٌاااي إْ كاُااخ عواا ٟاُفااساد .لقااد ٗزدد اهلوٌاا ٞكالاا )ٞيف ًاا٘طّ اهطااوٍ
ٗاؿااسثٗ ،يف ًاا٘طّ اهاادع٘ ٝإا ام جوااااٗ .اهلوٌاا ٞكالّاا )ٞال جوااين ًّٓوااق
اؾٌا ٗاالشحٌا اؿط ٛعو ٟؾوٚد ٗاظد ،لرهم ًاا ال ميلاّ ؼققإ ،هلاّ
ِٙةغ ٛعو ٍٔٚأْ ٙلُ٘٘ا مجٚوا قٌّ ظسك ٞاهطوٍ أٗ اؿاسثٗ ،إْ مل ٙلُ٘ا٘ا
ٍٓ ًّ ٙؿِا ذهم ًةاغس ٝكٌا ٙؿاِوٕ اهقاادٗ ،ٝيف اهطاٚاق ًاا ٙؤكاد أْ ظاهاٞ
اؿسث أٗ اهطوٍ هٚطحا خاقوحني هوقٚادٗ ٝهوص٘ٚؽ ،باى عات – ءمتأًٌاا  -أْ
جلْ٘ ا حٌواد داخو ٞلٌٔٚا ،لاؿسث ال جقَ٘ ًسٗ ٝاظد ٝبني كاى ا حٌوااد
بؿفحٔا اهفووٗ ٞٚهلّ بؿفحٔا اهحكاًِ ،ٞٚلاالٓحٌاَ باؿسث أٗ باهطاوٍ ٗجفوٚاى
أظدٌٓا ًّ ًحّٓوةاد اهفوى اهحكاًين ًا اؿسث أٗ اهطوٍ.
ٙ )10وٌااى األدا ١عواا ٟجلاا٘ ّٙاءٙقااا ٗج٘شٙواإ ٗجِ٘ٙواإٙٗ .طاأٍ يف ٓاارا أدا ١كااازط
اؿاااسٗإل ٗؾااافاجٔاٗ ،اهقوقاااٗ ،ٞأظلااااَ اهحص٘ٙاااد املحووّقااا ٞبااااهِْ٘ اهطااااكِٞ
ٗاهحِاا٘ٗ ،ّٙاهغِااٗ ،ٞاملاادٗدٗ ،اهااسَٗ ٗاءهاااَٗ ،غ ٓاااٗ .يف ٓاارا اهحِ٘ٙااا جػاا٘ٙق
هوِفظ ٗإًحا هألذْٗ ،جؿف ٞٚهورّٓٗ ،ميلِِا أْ ُقسأ ًّ اهقسآْ أِّٙاا ًاّ آٙاجإ
هحلْ٘ ًراالّٗ عوٓ ٟرا ًِٕٗ ،ق٘هٕ جواا :قَيَُُهإِرلنيَ ل هإلَي نإهِ وإهزإ( ( )61نإلَاَهََ رإههل يَشَلَه قُخَهزإ(
( )63هم ََإ طمََرإةم الَهل ََُبإي ( )61هم ََإهإِ جإ ُ الَهإأَنإ( ( )61إِذَ وإغَشإي الظََْرإةإ نإِ وإغَشإهي ( )61نإهِ سَاََ الَ إ(إهزل نإنإهِ
طَغَي ( )61لَاَََ رإقَ( نمىَ هوإِ م رإبْ م الَ ُ َزإ()) (الىجم)18 – 12 :

 )11إعّٓااا ١اهوِاؾااس اهحلِ٘ٚٙاا ٞظقٔااا ًااّ اهةٚاااْ ٗاه٘قاا٘ اهؿاا٘جٗ ٛاءٙقاااع ٛإذا
اهحصَِ لٔٚا األدا ١اهؿعٗ ، ٚلقاّٗ ملا ٓ٘ ًةني يف االؾّٓالظاد أٗ ًحداٗي غافآاّٗ.
ّ ا َلْمه َش لي ا َل إنفمهج لم))
ٙق٘ي جواا :قلَمَ وإنَلَهله ا قَيَّه ل نإهىَ ول إهَِم مَ اللَّه إ إن إرطله َل ل يَهأَو لَه ل يَهِ إر إجبإه إم إخِلمهَا يمجبإهِ َذلمه إ
(الخىبــتُ )63 :الظااغ إغاااز ٝءغااةا اهكااٌ ٞبوااد اصااا ١يف أُاإ) ٗ زضاا٘هٕ) ٗ هاإ)
ؼقٚقاّٗ هؿ٘د اصاٗ ١بٚإُ; ألُٕ ظسإل قوٚت خالاخ اهؿا٘د ،كٌاا أْ يف ٓارا
اءغةا ًّٓابق ٞبني اهسضٍ ٗاهِّٓق بسً٘ش ًّ شِظ اهؿا٘دٗ ،يف اءغاةا إااا١
باهحِة ٕٚملكٌْ٘ اـّٓاث.
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 )12ال ٙقحؿس عٌى األدا ١اؾٚد عو ٟاآلذاز اهدالهٗ ّٞٚاؾٌاه ّٞٚيف اهاِـّ ٗاملحوقّا ،ٛباى
جحوااد ٠ذهاام إا اهحااأذ يف طةااا املحوقّااٗ ٛجٌِٚاا ٞضااوٚقحٕ اهوغّ٘ٙاا ;ٞلٚوٌااى االهحااصاَ
باألدا ١اؾٚد ٗاهحٌسْ عو ٕٚعوا ٟإلااد ٝاهقااز  /املحوقّا ٛيف ش٘اُات عاد ;ٝإذ ٘ٙهاد
هدٙاإ قاادزً ٝوسلٚاا ٞؾاا٘ج ٞٚجحأكااد ًااس ٝإذااس ًااس ٝظحاا ٟجحوااةظ يف اهفااسد هةاا٘ع
اهفّٓس ٝاهوفع ٞٚيف إؾداز األؾ٘ادٗ ،لق اهةِا ١اهؿ٘ج ٛاملراهٗ ،ٛجفٚد يف جٌِٚاٞ
اءظطاع مبراق ٞاؿاسٗإل ٗاهلوٌاادٗ ،يف ٗعٚإ بحٌٚٚاص اهادالالد اهِاغا ٞ٣عاّ
ًراق ٞاألدا ،١لكال عّ ه ُٞ٘ٚاهفٍ ٗضالض ٞاهوطاْ باهِّٓق ٗؼقٚق املرازط .)25
ٗجػةا ظاضحٕ ٗذٗقٕ بامل٘ضٚق ٟاهوغّ٘ٙاٗ ،)26 ٞجٌِا ٛلٚإ جفوٚاى اهاحفل اهِاقاد
يف بِااا ١اهسضاااه ٞاهوغّ٘ٙااٗ ٞجوقٔٚااا ٗؼوٚواأاٗ ،جاار لٚاإ اءظطاااع باؾٌاااي كااْ٘
األدا ١أٗي ًؤذساد اءظطاع باهسضاه.ٞ
 )13جوااد ؾاا٘ز ٝاألدا ١اهقسآُاً ّٛعٔااسا بالغٚااا ٗجااداٗهٚا ،كُ٘ٔااا ًعٔااساّٗ ًااّ ًعااآس
اهحّٓ٘ز اهر ٜظؿى بِصٗي اهقسآْ ٗمساعٕ; إذ كاْ أداؤٖ – لكال عاّ أضاو٘بٕ –
ممٚصاّٗ ٗكحوفاّٗ عّ أدا ١األضاهٚت األدب ٞٚاملرحوف ٞاملوسٗل ٞظ٣ِٚر.
 )14هألدا ١ق٘ ٝظصاشٗ ٞٚإلاش ٞٙجدلا إا االضحصاب.ٞ
ٙ )15فٚد األدا ١يف جق٘ ٞٙاؿصٗ ٞيف ُ٘ع ٞٚاـّٓاث.
األداء والعالمات المصاحبة :
إذا كاْ األدا ٘ٓ ١اهؿ٘ز ٝاملوف٘ظ ٞهوِـٓٗ ،رٖ اهؿ٘ز ٝقد ؼ٘هاخ بفواى اهلحاباٞ
ٗاهحاادٗ ّٙإا ؾاا٘ز ٝكحابّٚاا ،ٞاضااحدعخ قااةّٓٔا ،هحح٘الااق ًااا اهؿاا٘ز ٝاهوفعٚاا ٞلاااْ
اهرتق ٍٚال ٙودٗ أْ ٙلاْ٘ ًاّ قةٚاى اهسًاص اهةؿاس ٜهعا٘آس ًوِٚاً ٞاّ عاامل األؾا٘اد.
ٗألٌٓٚآ ٞارٖ اهوالًااد لقاد أؾاةعخ اهٚااَ٘ يف اهغاسث ًطاحع٘ذ ٝعوا ٟاالٓحٌااَٗ ،ذهاام

 ) 25اإلاطدز السابم.125 ،
 ) 26مُخائُل أسعدً ،ىسف ،سُيلىحُت ؤلابداع في الفً وألادب ،داز الشئىن الثلافُت العامت ،بغداد ،الهُئت اإلاطسٍت العامت
للىخاب ،د  .ث.146 .
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ألٌٓٚحٔااا ،ظٚااز صااا ؾااوٗ ٞذٚقاا ٞباااهلالَ اهحوقااا )27 ٛ٢كُ٘ٔااا داهاا ٞعوٚاإًٗ ،عٔااسٝ
هلٚفٚحٕ.
ٗإذا مل ٙلاّ آحٌاااَ اهفلااس اهوسبا ّٛاهقااد ٍٙباهؿاا٘د اؿاا ٛأًااساّٗ ًطااحغسباّٗ هقٚاًاإ
عو ٟخوفً ٞٚوْحسإل بٔا ٛٓ ،اهرقال ٞاهػفآ ٞٚاه

جػلى أزق ٞٚهٕ ٛٓٗ ،املرااي اهارٜ

احرٙاإ ٗٙطاااو ٟإا اهحّٓاااابق ًوااإ  ،)28لااااْ ٓااارا ٙؤكاااد أؾااااه ٞاهوسبّٚااا ٞيف اهوِاٙاااٞ
باهؿ٘ز ٝاألضاع هوغ ٞأ ٜاهؿ٘ز ٝاهوفعٗ .ٞٚزمبا جلْ٘ ٓ ٛاهوغ ٞاه٘ظٚاد ٝاها ازجةّٓاخ
عِد اؿاش ٞهكةط اهداله ٞعوً ٟطح٘ ٠ق٘ز أٗ ذِا ٞٚ٢اهوفغ ٗاملوِ ٟبدالا دٙين .)29
ٗيف اهوسب ،ّٞٚكاْ اهِـّ اهقسآُ ٘ٓ ّٛاهِـّ اه٘ظٚد ،اهرٗ ٜقوخ هٕ ًّ اهوالًاد
ًحّٓابقاا ًاا اهؿا٘ز ٝاهوفعٚا ٞاألٗآٗ ،ارا ٙواين أْ
ّٗ
ٗاءغازاد ًاا عواى ًاّ امللحا٘ث
االؾّٓالظاد املؿاظة ٞجود شص١اّٗ ًّ ض ٗز ٝاهاِـّ اهقسآُاٗ ،ّٛمتااَ أدا٢إُ .اةني بواا
ًا ٙحووق بٔرٖ اهوالًاد ٗأذسٓا:
 )1اضحعكاز األدا ١يف امللحا٘ث باهوالًااد املؿااظة ،ٞلٔارا ٙواين أْ متراى األدا ١يف
امللحااا٘ث ٙلاااْ٘ عاااّ طسٙاااق اهوالًااااد اهلحابّٚااا ;ٞألْ اهاااِـّ املاااؤد ٠ال ج٘شاااد
إًلاُ ٞٚهحداٗهٚحٕ ٗاالضحٌا إهً ٕٚاؤد ٠داٌ٢ااّٗ ،لاهفؿاى ٗاه٘ؾاى ٗاهِاو ٗاهحِغاٍٚ
ٗغ ٓا ،أً٘ز ؾ٘ج ٞٚجادزن أذِاا ١األدا ١اهؿا٘جٗ ،ٛيف اهلحاباٙ ٞاحٍ اهحوا٘ٙا عاّ
ذهاام بوالًاااد جااسق ٍٚخاؾاا ;ٞألْ اهرتقااٗ ٍٚاؿسكاااد إًااا أؾاا٘اد ًلح٘باا ،ٞأٗ
طسٙق ٞأداً ١لح٘ب ،ٞكااه٘قت ٗاملادٗد ٗاءًاهاٗ ٞغ ٓاآٗ .ا ٛجسغاد اهقااز إا
طسٙقاا ٞاألدا ١اؾٔااس ٜاهطااو ٍٚأٗالٗ ،إا طسٙقاا ٞقااسا ٝ١اهااِـّ بؿاا٘ز ٝؾااعٚع،ٞ
ذاُٚاٗ ،عالٗ ٝعوا ٟذهام لأُاا جوٌاى عوا ٟؽٚٚاى األضاو٘ث اهلاا ّ٢يف ظااي األدا١
اؾٔس .ٜلاهوالًا ٞ؟) – عوا ٟضاةٚى املرااي ٓ -ا ٛعالًا ٞجفٚاد االضاحفٔاَ ،كٌاا
ج٘اقاا عؤٚااا اهِاااعٓٗ ،ا ٛيف اهوةاااز ٝكاارهم شٔاساٗ .يف اءضااساز ٙحرٚااى اهقاااز

 ) 27العىوي ،عبد السخاز بً دمحم ،ملازبت جازٍخُت لعالماث التركُم ،عالم الفىس ،دٌسمبر 1997م ،دوزٍت جطدز عً املجلس
الىؾني للفىىن وآلاداب ،اليىٍذ ،مجلد  ،26العدد .265 ،2
 ) 28الىسدي ،دمحم علي ،أشياٌ الطىث والىخابت ،مجلت فطىٌ في الىلد ،شخاء 1996م ،املجلد  ،14العدد ،4الجصء الثاوي.54 ،
 ) 29خمىدة ،عبد العصٍص ،اإلاساًا اإلالعسة ..هدى هظسٍت هلدًت عسبُت ،عالم اإلاعسفت ،أغسؿس 2001م ،املجلس الىؾني للفىىن
وآلاداب ،اليىٍذ.322 ،272 ،
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أضو٘ث االضحفٔاَ ٗال ٙقسأ اهوةاز ٝاه دخوخ عؤٚا اهوالً ٞ؟) كٌا ٙقسأ غ ٓاا،
ٗكرا بقٚا ٞاهوالًاادٗ ،عوٚإ لٔا ٛأًا٘ز جاؤدٗ ٠صاا أذاس يف اهدالها ،ٞباى ٓا ٛشاص١
ًِٔااآٗ ،ااً ٛااا ذهاام جوحٌااد األداٗ ١اهِّٓااق ،كٌااا ضااةق اهقاا٘ي ،ظحاا ٟيف ظاااي
اهلحاب ،ٞلاملد  -عو ٟضةٚى املراي  -أًس ؾ٘جٗ ،ٛإْ كاْ ًسضً٘اّٗ كحاب.ٞ
ً )2ااا ُااساٖ ًااّ ق٘اعااد األداٗ ١عالًاجاإ إمنااا شااا١د بوااد األدا ،١أ ٜإْ األدا ١ضااابق
ٗاهقاعاد ٝالظقااٗ ،ٞاألدا ١أؾااى ٗاهقاعاادً ٝطااحرسشً ٞطااحِةّٓٗ ،ٞهااٚظ اهولااظ،
ٗٓاارا ٗظاادٖ دهٚااى كاااإل ٗقاااطاٗ .أًااا اهحطااٌٗ ٞٚاهوالًاا ٞكق٘هِااا :زلاااٗ ،قااٍّّ،
ٗإظٔااازٗ ،غ ٓااا ،لامنااا ٓاا ٛجطاأٚى ٗجوواا ٍٚهّٓسٙقاا ٞاألدآٗ ،١اا- ٛأٙكاااّٗ -
قسٗز ٝهحع٘ٙى األدا ١إا عوٍ هٕ ق٘اُٗ ِٕٚظ٘آسٖ ًٗعآسٖ ،غاإُٔ غاأْ اهواسٗض
ٗاهِع٘ ،أداؤٌٓا ضابق هق٘اعدٌٓا ٛٓٗ .قسٗزً ٝوهلعَّ ٞهِقى ٗجا٘ازس األدا .١شاا ١يف
اـؿاا٢ـ الباّ شااين  :)30ضاأهخ ًً٘ٙاا أبااا عةاد اهوّإ قٌااد باّ اهوطّااإل اهوقّٔٚواّٛ
اؾّٕ٘ذ ِٛاهحٌ ،ٌٛٚمت ٍٚش٘ذ ،ٞلقوخ هٕ :كٚت جقا٘ي :قاسبخ أخا٘ن؟ لقااي :أقا٘ي
قسبخ أخان .لأزدجٕ عو ٟاهسلاا لاأبٗ .ٟقااي :ال أقا٘ي أخا٘ن أباداّٗ .قواخ :للٚات
جق٘ي قسبين أخ٘ن؟ لسلاا .لقواخ :أهطاخ شعٌاخ أُام ال جقا٘ي أخا٘ن أباداّٗ .لقااي:
أٙااؼ ٓااارا اخحوفاااخ شٔحاااا اهلاااالَ .لٔاااى ٓااارا إالّ أديّ غااا ١ٛعوااا ٟجأًّوااأٍ ً٘اقاااا
اهلااالَٗ ،إعّٓااا ٍٔ٢إٙاااٖ يف كااى ً٘قااا ظقّٗاإ ٗظهلؿااحٕ ًااّ اءعااساث ،عااّ ًهلٚااصٝ
ٗعو ٟبؿ ٗ ،ٝإُٔ هٚظ اضرتضاال ٗال جسشًٌٚازٓٗ .را  -أ ٜضةق األدا ١هوقاعد- ٝ
عاَ يف اهوسب ،ّٞٚلاهق٘اعد إمنا كاُخ ٗلقا هّٓسٙقا ٞاألداٗ ،١هواى اهػاآد اهِعاٜ٘
ٗاهؿسيف خ دهٚىٗ ،عواٗ ٟشإ اـؿا٘ف جوام اهػا٘آد اها ٙطْحػأد بٔاا عواٟ
أًااا٘ز مساعٚااا ;ٞإذ مل جاااأدهل جوااام اهػااا٘آد ٗغ ٓاااا إال هّٓسٙقااا ٞأدأ٢ااااٗ ،اهػاااآد
اهطٌاعٙ ٛؤكد ذهم ،لاْ اهوغ ٞال ٙقاع عؤٚاٗ ،إمنا ِٙحٔ ٟإا ظٚاز اُحٔا٘ا .)31
ٗاهوغااا ٞاحمللٚااا ٞضاااابقً ٞاااّ ظٚاااز اهاااصًّ هوغااا ٞامللح٘بااا ،ٞإا أْ

جرةٚحٔاااا يف

اهلحابٗٗ ٞقاا اهق٘اعاد صااٗٗ ،قاا اهق٘اعاد ٗجرةٚحٔاا مل ميِاا ًاّ ٗشا٘د غالى
 ) 30ابً حني ،الخطائظ.76 /1 ،
 ) 31آلامدي ،الحسً بً بشس ،اإلاىاشهت بين الؿائُين ،جدلُم :دمحم مديي الدًً عبد الحمُد ،اإلاىخبت العلمُت ،بيروث ،د  .ث.
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اهوغًِّ٘ٓ ٞقا ٗ .)32اخحالإل اهوأصاد يف اهِّٓاقٗ ،يف أدا ١اؿاسإل ٗكسشإٙ ،ؤٙاد
ًا ذكسُاٖ.
 )3هقااد اضااحدعخ اؿاشاا ّٕٞاهوالًاااد املةِٚاا ٞهوااِـ اهقسآُ اٗ ،ّٛاهوسب ا ّٛعواا ٟاهوٌااَ٘،
ٗذهم خػ ٞٚاهوعّ ظني لػاٗ ،ظني اعحٌد اهِاع عو ٟجوق ٛاهِـّ اهلحاب ،ٛدْٗ
جوق ٛاهِـّ املؤدَّ ;٠ذهم إُٔ إذا مل ٙحصٕ اءعساث لطد املوِاٗ- ٟاءعاساث اآلْ يف
اهااِـّ امللحاا٘ث عالًااً ٞؿاااظة ٞصااا جسًٚااص باؿسكاااد– لاااْ اهوعااّ ٙغا املوِااٟ
ٗاهوفغ ،بى ٙقوةٌٔاا عاّ املاساد بإ إا قادٖ; لاٚفٍٔ املحوقّا ٛخاالإل املقؿا٘د ًِإ،
ٗقد زٗ ٜأْ أعسابٚاّٗ مسا قاز٢اّٗ ٙقسأ نإقَذَاوك نمىإ اللَّ م نإرإطل لم م إِلَي ال ِصِ وإ َلإ الَ إجْ الَهأَكَ إزِ قَو اللَّه إ بإهزِي ك
نمىإ الَهلشَزِكم إ نإرإطل ُل ل َي ِئ َو ُل َ ُُ َم َي لب إ إخ َج كز َل ُ َم إن ِإ َو لَه إ َّل َج ُُ َم يَهِ َه َل له ا َق َّي ُه َم َْجَه لز لن َنمِهشِي اللَّه م إن إبشْه ِز الَّهذموىإ كَفَهزلنا بِنإهذَاب

قَلمجم)) (الخىبـت )3 :ظس زضا٘هٕ) ،لحاٍ٘ٓ عّٓفإ عوا ٟاملػاسكني ،لقااي :أٗ باس ام
ًااّ زضاا٘هٕ؟د لةوااث ذهاام عٌااس بااّ اـّٓاااث – زقاا ٛام عِاإ – لااأًس أْ ال ٙقااسأ
اهقسآْ إال ًّ ٙعطهلّ اهوسب ;)33 ّٞٚللاْ ضاةت ٗقاا اهوالًااد ز جؿاع ٚاهقاساٝ١
ٗؼقٚق األهفاظ بااؿسٗإل ،ظحاٙ ٟحوقَّا ٟاهقاسآْ عواً ٟاا ُاصي ًاّ عِاد ام جوااا،
ٗجوّٕق ًّ ٛزض٘ي ام ُٗقهلى عّ ؾعابحٕ  -زق٘اْ ام عواٗ - ٍٔٚأداٖ األٌ٢ا- ٞ
زمحٍٔ ام جوااا  -لطاةٚى كاى ظاسإل أْ ٙا٘ل ٟظقإ بااهِقط مماا ٙطاحعقٕ ًاّ
اؿسكٗ ٞاهطلْ٘ٗ ،اهػد ٗاملد ٗاصٌصٗ ،غ ذهمٗ ،ال خياـ باةوا ذهام دْٗ
كوٕ ز ٗ .)34مل ٙلّ قةى ذهم غٓ ًّ ١ٛرا; ألٍُٔ كاُ٘ا أؾاعاث ضاوٚق ٞأٗال،
ذٍ ألٍُٔ كاُ٘ا ٙحوقْ٘ اهقا٘ي أدا ١قةاى أْ ٙلاْ٘ كحابا ،ٞذاُٚااّٗ .عوًٌاا باأْ اهحوقّاٛ
اهلحااااب ٛمل ٙلاااّ ظاااآساّٗ ٗال ًحٚطاااساّٗٓ ،ااارا إْ كااااْ اهسشاااى ًااأٍِ ٙقاااسأ ًاااّ
ًلح٘ث ًّٗ .اهوعّ أْ ال ٙحقّ اهقاز أدا ١اهِـّ مبا  ٍٓ٘ٙاملحوقّ ٛغواى املوِا ٟأٗ
جكااادٖ أٗ جغ ا ٖ ،كٌااا يف اه٘قاات عواا ٟغ ا ً٘قااوٕ ذااٍ االبحاادا ،١كق٘هاإ جواااا:
 ) 32شهسٍا ،مِشاٌ ،ألالسيُت علم اللغت الحدًث.151 ،
 ) 33اللللشىدي ،أخمد بً علي ،ضبذ ألاعش ى ،شسح وحعلُم :دمحم خسين شمس الدًً ،داز الىخب العلمُت ،بيروث ،ؽ،1
1987م206 /1 ،
 ) 34الداوي ،عثمان بً سعُد أبى عمسو ،املحىم في هلـ اإلاطاخف ،جدلُم :د .عصة خسً،داز الفىس ،دمشم ،ؽ،1407 ،2
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نإإِذَا بإَلَ إِ هوإ نإ َِوإ هوإ ٍ نإاللَّ ل قَهَلَمل بِهإِ ول إشْلُ َِلُ ا إِيَّهإِ قيَتإ نلفََُز بإأَ قَكَ َزلهلمَ ا وإنَلَهله وإ))(الىدـل )101 :لااه٘قت
عو ٟقاه٘ا) ٗاالبحدا ١با إمنا) ،قد أضا ١إا املوِٗ ٟغ ٖ كوٚاّٗٗ ،املوِٙ ٟكادٖ.
 )4اهوالًاا ٞجِقااى هِااا أضااو٘بٚاد األدا ١اهػاافٔ ٛإا اهااِـّ امللحاا٘ثًٗ ،ااّ ذااٍَّ ميلااّ
اهِعااس إا اهوالًاااد ب٘ؾاافٔا ممرواا ٞألضااو٘ث األدا ١اهػاافٔ ;ٛذهاام أُاإ ملااا كاااْ
زاملدخى األضاض ٛهحؿِٚت اهاحغ اد األضاو٘بٓ ٞٚا٘ اه٘اضآّ ٞاهِاقوا ٞاملّٕطاحردً ٞيف
اهسضاااه ٞاهوغّ٘ٙاا ٞأٗ اهااِـّ ،لو هقاااٗ ١األدا ١اهػاافٔ ٛأض او٘بٚاد جفااازق أضااو٘بٚاد
اهِـّ املطّٓس عو ٟاه٘زقز .)35
ً )5وسل ٞاألدا ١أٗ عالًاجٕ مماا ال غِا ٟعِإٗ ،قاد ٙرتجات ٗشا٘د األدا ١اهؿاع ٚعواٟ
ـ
االهحااصاَ باإ كٌااا ٓاا٘ اؿاااي ًااا األظااسإل املقّٓواا ٞيف أٗا٢ااى بوااا ضاا٘ز اهااِ ّ
اهقسآُ.ّٛ
ٗخالؾ ٞاهق٘ي يف اهوالًاد املؿاظة ،ٞأُٔا مترى شص١اّٗ ًّ اهِـّ ٗصا لاعو ّٞٚل ;ٕٚإذ
ٙوحٌااد ًفٔااَ٘ اهااِـّ زعواا ٟقؿااو ٞاهِػاااط اهوغاا٘ٗ ،ٜعواا ٟاؿكاا٘ز املٌرَّااى كحاب ٚااّٗ أٗ
غفٔٚاّٗٗ ،اهقابى هوٌالظعٞز  )36هرهم لاْ صرٖ اهوالًاد ٗظٚف ٞداخى اهاِـّٗ ،لاعوّٚاٞ
يف ًلُ٘اد اؿدس اهوطاُ ٛجحٌرّى يف:
 )1إشاها ٞاهوااةظ مبااا ٙح٘قات عوٚاإ ظؿاا٘ي اهغاسض اهااسٚ٢ظ ًااّ اهح٘اؾاىٗ ،قااد جحوّٓااى
عٌو ٞٚاهحةوٚث ٗاهحفآٍ باني اهِااع شاسا ١إغفااي اهرتقا ٍٚأٗ اهغواط لٚإ  .)37لااه٘قت
عوً ٟرى ق٘صٍ) ًّ ق٘هٕ جواا :نإ َِلَ الَّذموىإ لَِ وإنَلَهل وإ لَ َلَِ ول َلِّهل إِ اللَّ ل قَنَ لَأَلمج إهِ هوإه ر كَهذَلمّإ َهِلَ الَّهذموىإ

نمىَ َ َلمبِمَ نم َأَ َ َلمبِمَ لَشإِبإبإتَ ُلُ بلبلمَ َََ بإج ِ الَ وإِ م لماَ َل ول م ل وإ)) (البلـسة )118 :الشَ هفؿى اـّٓاث باني
ًقاًني.

 ) 35مطلىح ،سعد ،الدزاست ؤلاخطائُت لألسلىب بدث في الىظُفت ،عالم الفىس1989،م ،دوزٍت جطدز عً املجلس الىؾني
للفىىن وآلاداب ،اليىٍذ ،مج ،20عدد.108 ،3
 ) 36فىلفجا هجهاهُه مً ،دًترفيهفُجس ،مدخل إلى علم اللغت الىص ي ،جسحمت :فالح بً شبِب العجمي ،وشس حامعت اإلالً
سعىد.169 ،
 ) 37العىوي ،عبد السخاز ،ملازبت جازٍخُت لعالماث التركُم.265 ،
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 )2إزغاد املحوقّ/ ٛاهقاز ٗإشاه ٞاهوةظٗ ،لٌٔٚا عِا ٞٙباملحوقّٗ ٛاضحعكاز هٕ يف بِٞٚ
اهِـّٗ ،لً ٕٚساعا ٝهّٓاقحٕ اهحِفط ٞٚكٌا يف اه٘قت)ًٗ .ساعا ٝاملحوقّ ًّ ٛأٍٓ
ًةاد اهحداٗه.ّٞٚ
 )3جوٌى عو ٟإذسا ١اهِـّ ٗاالقحؿاد اهوغ٘ ٜيف آْ ٗاظد ،لٔ ٛجرس ٜاهِـّ مبا جػ
إه ًّ ٕٚؾ٘ز ٝأدا ٞٚ٢خاؾ ٛٓٗ ،ٞاقحؿاد ٞٙيف اهوغ ٞألُٔا هٚطخ ض٘ ٠عالًٞ
ًؿاظةً ٛٓٗ ،ٞا ذهم جؤد ٜدالالد ٗٗظا٢ت مج .ٞلسًص املد – عو ٟضةٚى
املراي ٙ -سغد اهقاز إا ؼ٘ي أضو٘ب ٛيف األدا – ٘ٓٗ ،١أٙكًا ٙ -سغدٖ أْ
ميد ؾ٘جٕ أكرس ًّ املد ٝاالعحٚاد.ٞٙ
خاؾا ٞاهوالًااد اها اخاحـ بٔاا اهقاسآْ
ّٗ
 )4ج٘ذٚق اهؿاو ٞباني امللحا٘ث ٗ املِّٓا٘ق،
اهلااسٗ .ٍٙاهوالًاااد املؿاااظة ٞيف اهسضااٍ اهقسآُا ّٛج٘قّا متاااَ اه٘قاا٘ اهلٚفٚااٞ
اه ِٙةغ ٛعو ٟاهقاز أْ ٙاؤد ٜبٔاا اهقاساً ،ٝ١اا عواى ًاّ ٓارٖ اهوالًااد ٗضاٚوٞ
جّٓاابق امللحا٘ث ًاا املِّٓاا٘ق كسًاص اها٘اٗ) اهؿاغ بوااد اصااً )١اّ ق٘هإ جوااا:
يَهإىَ بإَلَ ل بإنََإ نإِ طإهمنإ ل يَئِيَّهإِ إِثَهل ل هإلَي الَّذموىإ ول إَْلُ يَ ل إِو اللَّ إ طإههمج ك هإلمهجمك)) (البلـسةٗ )181 :زًاص املاد بواد
ٓا ١اهكٌ يف ق٘هٕ جواا :لَجَضإ بِأَنإِيمجْ ُمَ نإا قَنإِيميْ قَهَأِ الَ مَُِبِ نإىَ وإنَهإأَ طل ا ولمَشإ بِه م نإا وإمِهََ لَه ل نمهىَ

َلنوِ اللَّ م نإلمجًِّ نإلَِ يَ(مريا))(اليسـاءٗ )123 :عالً ٞاءقالث اها جاةني طسٙقا ٞاهِّٓاق ٗاخاحالإل
ؾا٘د اؿااسإل اهةااا )١بوااد اهحِاا٘ ّٙيف ًرااى ق٘هاإ جواااا :نإ َهِلُ ا ُلُ بل إههِ ُْلَهلك بإهأَ لَنإه إبلمل اللَّه ل

بِ ُفَزِهممَ يَاَلمجلِ نإِ ولؤَنم ل وإ)) (البلسةٓٗ ،)88 :را عو ٟضةٚى املراي.
 )5جواادُّ اهوالًاااد اه ا اخااحـ بٔااا اهقااسآْ عالًاااد عسبٚاا ;ٞإذ مل جقّٖحااةظ ًااّ هغاااد
أخس .٠كٌا أْ جسق ٍٚاهِـّ اهلس ٍٙال ِٙاضت ضا٢س اهِؿا٘ف اهوسبّٚاُ ;ٞعاساّٗ ألْ
شارزٙا ًاا ق٘اعاد إُػااد
ّٗ
املقً٘اد اهؿ٘ج ٞٚاهالشً ٞهرتجٚاى اهقاسآْ ٗجالٗجإ كحوفاٞ
اهػاااوسًٗ ،اااا خؿ٘ؾاااٚاد إهقاااا ١اـّٓةا ا )38 ٞلاملااادٗد ٗجِااا٘ لرتاجٔاااا اهصًِٚااا،ٞ
ٗاألظلاَ اهحص٘ٙدٗ ،ٞٙاه٘قتٗ ،غ ٓا ،ال جحِاضت ًا كى اهِؿا٘ف األدبٚا ٞيف
خؿ٘ؾٚاد االهحصاَ بٔا كٌا جحِاضت ًا اهِـّ اهقسآُ ;ّٛلِصد أْ اهووٌااٗ ١قاو٘ا
 ) 38العىوي ،عبد السخاز ،ملازبت جازٍخُت لعالماث التركُم.284 ،
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هؿ٘ز أدا ١اؿسٗإل ًحكاًً ٞا ِٙاضةٔا ًّ اهوالًادًٗ ،ا عواى اهقاساٗ ٝ١لقاا صاا
ًح ّٓابقً ٞاا األدا ١اهػاف٘ ٜيف ؾا٘زجٕ األٗا كصا٘اش ُّٓاق اؿاسإل عوا ٟؾا٘زجني
كٌا يف ق٘هٕ جواا :نإىَ ذَا الَّذمي ولاَزِ ل اللَّ إ َزَضِ إظإ ِ يَجلضَِهمفَ ل لَ ل قَضَنإِيِ كَ مريإة نإاللَّ ل وإاَه ُِل نوإ َظله ُ

نإإِلَجَه ه م لُزَجإنله ه وإ))(البلــسة ;)245 :إذ بِٚااا٘ا األشااا٘د يف اهِّٓاااق باااني اهطاااني ٗاهؿاااادٗ ،أْ
كؤٌٚا شا٢ص ؾعٓٗ ، ٚرا ٙوين أْ اهووٌا ١قاد بِٚا٘ا يف زضاٍ اهوالًااد كاى ًاا
ٙحووق باهِّٓق ٗاألدا ١ظح ٟاخحالإل اهؿ٘جني ٗاأللكى ًٌِٔا.
اال ظ٘ازٙا ّٗاا ٙوٌااى عواا ٟشٙاااد ٝجسكٚااص اهسضاااهٗ ٞغسقاأاٗ ،جوٌااى قاادز
 )6جفٚااد ج٘اؾا ّٗ
اءًلاااْ عواا ٟؼقٚااق غااسض املسضااى ٗزضاااهحٕ ،كٌااا هاا٘ كاااْ األًااس ظاا٘ازا بااني
املّٕسضهلى ٗاملّٕسضى إهٗ ،ٕٚكأْ امل٘قت اهطٚاقً ٛةاغس ٗظآ .ّّٛارٖ اؿ٘ازٙا ٞؼققٔاا
اهوالق ٞبني ًلُ٘ااد اؿادس اهوطااُ ٛباني املحوقّا /ٛاهقااز ٗ ،املسضاى املكاٌّ يف
اهااِـّٗ ،اهوغاا ٞاملةِٚاا ٞيف غاالى اهااِـّ ًٗادجاإٗ ،اهسضاااه ٞكٌااا جةِٔٚااا اهوِاؾااس
امللُ٘ ٞصا; ذهم أْ املحوقّٙ ٛحطاا١ي عاّ ضاةت املاد اهصا٢اد أٗ عاّ ضاةت اه٘قات يف
ً٘قا ًّ امل٘اقا.
ٗ )7ضاٚوً ٞااّ ٗضااا٢ى جق٘ٙاا ٞاـّٓاااث; إذ ٙواد اهحػاالٚى اهؿاا٘جٙٗ ،ٛقّٖؿااد باإ أُاا٘ا
اهِغٌٗ ٞاهِو ٗشٔاز ٝاهؿا٘دٗ ،غ ٓااً ،اّ ٗضاا٢ى جق٘ٙا ٞاـّٓااثٓٗ ،اٗ ٛضاا٢ى
جػاالٚو ٞٚؾاا٘ج ٞٚأ ٜهٚطااخ ًااّ بِٚاا ٞاملِّٓ٘قاااد يف اهػاالى اهلحاااب ;ٛهاارا لاُاإ
عِدًا ِٙـُّ عؤٚا ،لاْ ذهم ٙدي عو ٟأٌٓٚحٔاٗ ،هصًٗٔاا ًاّ ظٚاز ٓا ٛقادداد
ؾ٘ج ٞٚضٚاق ٞٚيف جفط املوِ.)39 ٟ
بقااا ٛأْ ُػا ا إا أُااإ ال ٙواااصَ ًاااّ ٙسٙاااد إشااااد ٝاألدا ١أْ ٙلاااْ٘ عاملا ااّٗ باهوالًااااد
ًٗطٌٚاجٔا ًٗطٌٚاد األظلاَ اه

جػا إهٔٚاا; إذ ٙوحٌاد األدا ١اؿّٔطاّ عوا ٟاملػاالٔٞ

ٗجقوٚد ا ٚادٗ ّٙاضاحٌاعٍٔٗ ،قاد زأذةحاخ اهدزاضااد أُإ ال ج٘شاد عالقا ٞازجةاطٚا ٞباني
املوسل ٞاهووٌ ٞٚبأظلااَ اهاحالٗٗ ٝؼقٚاق اهاحالٗ ٝاهؿاعٚع ٞأٗ اهولاظٓٗ .ارا ٙواين أْ
اه٘ؾ٘ي إا اهحالٗ ٝاهؿاعٚع ٞميلاّ أْ ٙحعقاق بااملساْ ٗاهحوقّا ٛباملػاالٔٗ ،ٞقاكااٝ
 ) 39العبد ،دمحم ،حعدًل اللىة ؤلاهجاشٍت .دزاست في الخدلُل الخداولي للخؿاب ،فطىٌ في الىلد ،خسٍف  ،2004شخاء 2005م،
العدد.148 ،65
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ا ٚد ّٙدْٗ اه٘ع ٛباألظلاَ ٗمبوسلحٔاز ٓٗ .)40را شاُت ًاّ ًوصاص ٝاهقاسآْٗ ،ام
جواا ٙق٘ي :نإلَاَََ وإظزَيَِ الَاُزَهوإ لملذِّكَزِ يَبإأَ نمىَ نلَكمز) اهقٌس.)17 :
الخالصة :
ًّ ًوصص ٝاهقسآْ إُٔ ُاـ غافآ ٛيف أؾاوٕ ٗجداٗهإ ٗجا٘اجسٖ ٙوحٌاد عوا ٟاملػاالٔ،ٞ
أ ٜإُاإ ؾاااذ هااألذْ قةااى ؾااالظٕ هوواانيٗ ،لٌٔاإ ٙطاأى عواا ٟاءُطاااْ اهاار ٜال ٙوااسإل
اهقساٗ ٝ١اهلحاب ٘ٓٗ ٞعٚد االضحٌا ٗ .ؾالظ ٞٚاهق٘ي هولالَ ٗاهحوفغ قةاى اهلحابا،ٞ
ٙواين يف ٙطاس غاادٙد ،أُإ أٙكااا ؾااذ هولحابااٗ ،ٞأْ األداٙ ١اؤذس لٚاإ جاأذ اّٗ باهغاااّٗ; ألْ
ـ هولااالَ ٗاهااحوفغ ٙحّٓواات إشادجاإ إشاااد ٝخاؾاا ،ٞلااامللح٘ث ميلااّ
ؾااالظ ٞٚاهااِ ّ
هوٌحوقّ ٛإعاد ٝاهِعس لً ٕٚساد ًٗساد.
ـ
ٗجوٌى اهؿ٘ز ٝاهلحاب ّٞٚاملٌِق ٞبوالًاد اهرتق ٍٚاؾّٓالظاد اهكاةط) عٌاى اهاِ ّ
ـ
اهلالًاا ،ٛأٗ بوةاااز ٝأخااس ٠جوٌااى عٌااى األدا ١يف اهااِـّ اهلالًاا ،ٛلٚلااْ٘ اهااِ ّ
ٗلقاّٗ صرا اهحٌِٚق كالًٚاّٗ ٗكحابٚاّٗ أ ٜهألذْ ٗاهوني ًواّٗ ،ألْ اهوالًاد دهٚى إا طسٙقٞ
األدا ١اهؿ٘ج ٛاهػفآ ٛاهر ٘ٓ ٜأضاع اهفوى اهلالً ٛيف ؾ٘زجٕ املِّٓ٘ق.ٞ
ـ اهقسآُا ،ّٛباى جػاٌى كاى
ٗٓرٖ األٌٓ ٞٚهووالًااد هٚطاخ ًقحؿاس ٝاألذاس عوا ٟاهاِ ّ
اهِؿ٘ف اهوغ٘ ،ّٞٙإال أُٔا يف اهِـّ اهقسآُ ّٛأغد جأكٚدا ٗأٌٓ ٞٚهآلج:ٛ
 )1أكرس ظك٘زاّٗ.
 )2أععٍ دقٗ ٞؾساً.ٞ
 )3أكرس مترٚالّٗ هوؿ٘ز ٝاهؿ٘ج.ٞٚ
 )4صا ؾةغ ٞاهحوةد ،ب٘ؾفٔا األدا.ٛ٢
 )5مل ٙحاااأذس اهاااِـّ اهقسآُا اٗ - ّٛهاااّ ٙحاااأذس  -يف ؾااا٘زجٕ اهلحابّٚااا ٞعاااّ ؾااا٘زجٕ
اهػاافآ ،ٞٚيف ظااني أْ اهِؿاا٘ف األخااس ٠امللح٘باا ٞجحوااسض هوحؿااعٗ ٚاملساشوااٞ
ٗاؿاارإلٗ ،جغاا ٚؾاا٘ز ٝاهااِـّ ،أٗ غسقاإ هٚااحالً َ١ااا ًااا ٙطااحصد ًااّ ً٘اقااٚا
اهلحابٗ ٞاهفّ ٗاهّٓةاع .ٞأٗ بطةت ًّ جةدي ً٘قات اهلاجات أٗ اهِاضاوٗ ،يف ٓارا
ج٘ظٚد هوفوى اهوغ٘ٗ ٜإبقا ١عو ٟؾ٘زجٕ األضاضٗ ٞٚاملسشوٗ ّٞٚإْ اخحوفخ اهوؿ٘ز.
 ) 40ؾىؿاوي ،مطؿفى إبساهُم ،فاعلُت بسهامج ملترح.138 ،
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 )6أْ اهوسب ّٞٚقد ظفعخ ً٘زٗذٔا اهوغ٘ٗ ٜأضو٘بٔا األدب ٛبفوى اهقاسآْ اهلاسٗ ،ٍٙإذا
بِا أًاَ كصْٗ هغ٘ ،ٜجازخي ،ٛؾا٘جٗ ،ٛأضاو٘ب ٛلسٙاد ،ال ٙحا٘لس يف أ ٜهغاً ٞاّ
اهوغاد ،أًاَ ًسغد ًوٍ بووَ٘ اهوغ ،ٞأًاَ ضاٚاق ًٗ٘قات مل ٙحاأذسا كار اّٗ باهواًاى
اهلحاب ،ٛألْ كى ًا ٙحووق باألداٗ ١امل٘قتٗ ،اهِوٗ ،اهحِغ ٗ ،ٍٚغ ٓا ،قد ًرّْاى
اٚال دقٚقاااّٗٙ ،حطااٍ باألًاُااٗ ٞاهؿاادق ٗاه٘قاا٘ ٗاهرةاااد يف اهؿاا٘ز ٝاهلحابّٚااٞ
مترا ّٗ
هوِـ اهقسآُ .ّٛأ ٜإْ اهؿ٘ز ٝاهلحاب ّٞٚهوِـ اهلس ٍٙقد ظفعخ اهؿ٘ز ٝاألداٚ٢اٞ
اهفوو ٞٚهوِـ ٗقخ ظدٗذٕ يف ؾ٘زجٕ األٗا.
المصادر والمراجع :
 )1اآلًد ،ٜاؿطّ بّ بػس امل٘اشُ ٞباني اهّٓااٚ٢ني ،ؼقٚاق :قٌاد قٚا ٛاهاد ّٙعةاد
اؿٌٚدً ،لحة ٞاهووٌ ،ٞٚب ٗد ،د .د.
 )2أٙااا٘ث ،عةاااد اهاااسمحّ ،ؼوٚاااى عٌوٚااا ٞاهاااحلوٍ ٗبواااا ُحا٢صااإ ،عاااامل اهفلاااس،
 ،َ1989ا وظ اه٘طين هوفِْ٘ ٗاآلداث ،اهل٘ٙخ ،فود  ،20اهودد .3
 )3باا٘ بلااس ،ٜزاقاا ٞٚخفٚاات ،اهحداٗهّٚااٗ ٞؼوٚااى اـّٓاااث األدبااً ،ٛقازبااُ ٞعسٙاا،ٞ
امل٘قاات األدباا ،ٛمتاا٘ش  ،َ 2004فواا ٞغاأسٙ ٞٙؿاادزٓا اؼاااد اهلحاااث اهوااسث،
دًػااااق ،اهطااااِ ،24 ٞاهوااااددwww.awu-dam.morg/mokifadaby/ind- .399
.mokaf.htm

 )4ابّ شين ،أب٘ اهفح عرٌاْ ،اـؿا٢ـ ،ؼقٚاق :قٌاد عوا ٛاهِصااز ،داز اصداٙاٞ
هوّٓةاعٗ ٞاهِػس ٗاهح٘شٙا ،ب ٗد ،ط.2
 )5محاا٘د ،ٝعةااد اهوصٙااص ،املساٙااا املقوااس ..ٝماا٘ ُعسٙااُ ٞقدٙاا ٞعسبٚاا ،ٞعااامل املوسلاا،ٞ
ا وظ اه٘طين هوفِْ٘ ٗاآلداث ،اهل٘ٙخ ،أغطّٓظ  ،َ2001اهودد.272
 )6اهداُ ،ٛعرٌاْ بّ ضوٚد أب٘ عٌاسٗ ،احمللاٍ يف ُقاط املؿااظت ،ؼقٚاق :د .عاصٝ
ظطّ ،داز اهفلس ،دًػق ،طٓ1407 ،2ا.
 )7أباا٘ داٗٗد ،ضااوٌٚاْ بااّ األغااوز اهطصطااحاُ ٛاألشد ،ٜضااِّ أباا ٛداٗٗد ،ؼقٚااق:
قٌد ق ٛٚاهد ّٙعةد اؿٌٚد ،داز اهفلس ،د .د.
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اهاادقٚق ٛاهِعاا٘ ،ٜأباا٘ اهسبٚااا ضااوٌاْ بااّ بااِني بااّ خواات بااّ عاا٘ض جقاا ٛاهاادّٙ
املؿااس ،ٜاجفاااق املةاااُٗ ٛالاارتاق املواااُ ،ٛؼقٚااق :اٚاا ٟعةااد اهااسٗ١إل شااو ،داز
عٌاز ،عٌّاْ ،ط.َ1985 ،1

 )9شكسٙاًٚ ،ػاي ،األهطِ ٞٚعوٍ اهوغ ٞاؿدٙز املةاد ٗاألعالَ ،املؤضطا ٞاؾاًوٚاٞ
هودزاضاد ٗاهِػس.
 )10طِّٓاًٗ ،ٜؿّٓف ٟإبسآ ٍٚعةد ام ،لاعو ّٞٚبسُاًض ًقرت هحٌِ ٞٚاه٘ع ٛاهؿا٘جٛ
بأظلاااَ اهااحالٗ ٝهااد ٠اهّٓااالث املووٌااني ،فواا ٞاهقااساٗ ٝ١املوسلاا ،ٞاملااؤمتس اهووٌااٛ
اهطابا ،َ2007 ،شاًو ٞعني هظ ،اهقآس ،ٝا ود األٗي.
 )11اهوةااد ،قٌاااد ،جوااادٙى اهقاا٘ ٝاءلاشٙااا .ٞدزاضااا ٞيف اهحعوٚااى اهحاااداٗه ٛهورّٓااااث،
لؿ٘ي يف اهِقد ،خسٙت  ،2004غحا ،َ2005 ١اهودد.65
 )12عةااد ام ،قٌااد لسٙااد ،اهؿاا٘د اهوغاا٘ٗ ٜدالهحاإ يف اهقااسآْ اهلااس ،ٍٙامللحةااٞ
اؾاًو ،ٞٚداز ًٗلحة ٞاصالي ،ب ٗد ،ط.َ2008 ،1
 )13اهوُ٘ ،ٛعةد اهطحاز بّ قٌدً ،قازب ٞجازخيٚا ٞهوالًااد اهرتقا ،ٍٚعاامل اهفلاس،
دٙطٌو  ،َ1997ا وظ اها٘طين هورقالاٗ ٞاهفِاْ٘ ٗاآلداث ،اهل٘ٙاخ ،فواد ،26
اهودد .2
 )14لااسٙظ ،إمياُ٘ٙاااىًٗ ،ااا٘زاهٚظ ،بسُااااز ،قكاااٙا أدبٚاااً ٞواؾاااس ،ٝجسمجااا :ٞهّٓٚااات
شٙحااااُ٘ ،ٛعااااامل املوسلاااا ،َ2004 ،ٞا وااااظ اهاااا٘طين هورقالااااٗ ٞاهفِااااْ٘ ٗاآلداث،
اهل٘ٙخ ،اهودد.300
 )15ل٘هفالٔاُ ،ًّ ٕٚدٙرتلٔٚفٚصاسً ،ادخى إا عواٍ اهوغا ٞاهِؿّا ،ٛجسمجا :ٞلااذ باّ
غةٚت اهوصٌُ ،ٛػس شاًو ٞاملوم ضو٘د.
 )16اهقسطاااشين ،ظاااشًَِٔ ،اااط اهةوغاااٗ ١ضااساط األدبااا ،١ؼقٚااق :قٌااد اؿةٚاات بااّ
خ٘ش ،ٞداز اهلحت اهػسق ،ٞٚد .د.
 )17اهقوقػِد ،ٜأمحاد باّ عوا ،ٛؾاة األعػا ،ٟغاس ٗجووٚاق :قٌاد ظطاني هاظ
اهد ،ّٙداز اهلحت اهووٌ ،ٞٚب ٗد ،ط.َ1987 ،1
 )18اهلااسد ،ٜقٌااد عواا ،ٛأغاالاي اهؿاا٘د ٗاهلحاباا ،ٞلؿاا٘ي يف اهِقااد ،غااحا١
 ،َ1996ا ود  ،14اؾص ١اهراُ ،ٛاهودد .4
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 )19كاا٘ٓني ،شااْ٘ ،اهِعسٙاا ٞاهػااوس ،ٞٙجسمجاا :ٞأمحااد دزٗٙااؼ ،داز غسٙاات هوّٓةاعااٞ
ٗاهِػس ٗاهح٘شٙا ،اهقآس.َ2000 ،ٝ
 )20املةازن ،قٌد زقااُ ،عسٙا ٞاهحوقاٗ ٛاألضاو٘ب ،ٞٚعاامل اهفلاس ،ا واظ اها٘طين
هوفِْ٘ ٗاآلداث ،اهل٘ٙخ ،فود ٘ٙ ،33ه / ٘ٚضةحٌو  ،َ2004اهودد األٗي.
ً )21ؿو٘  ،ضود ،اهدزاض ٞاءظؿاا ٞٚ٢هألضاو٘ث .عاز يف اه٘ظٚفا ،ٞعاامل اهفلاس،
 ،َ1989ا وظ اه٘طين هورقالٗ ٞاهفِْ٘ ٗاآلداث ،اهل٘ٙخ ،ا ود  ،20عدد.3
ًٚ )22راٚ٢ى أضود٘ٙ ،ضت ،ضٚلو٘ش ٞٚاءبدا يف اهفّ ٗاألدث ،داز اهػ ْ٘٣اهرقالٚاٞ
اهواً ،ٞبغداد ،اص ٞ٣ٚاملؿس ٞٙاهواً ٞهولحاث .د .د.
ُ )23اؾتً ،ؿّٓف ،ٟاه٘شٕ اهغا٢ت ،اص ٞ٣ٚاملؿس ٞٙاهواً ٞهولحاث.َ2006 ،
 )24ابااّ ٓػاااَ ،عةااد املواام ،اهط ا  ٝاهِة٘ٙاا ،ٞؼقٚااقً :ؿاآّف ٟاهطااقا ٗآخااسْٗ ،داز
إظٚا ١اهرتاس اهوسب ،ّٛب ٗد ،ط َ1971 ،3
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الدور السياسى والعسكري للحصون والقالع يف اليمن
من القرن الثالث الهجري حتى القرن السابع الهجري
200هـ626 -هـ  815/م – 1227م

المخلص :
تغ م وذيمملبذب اطممذذب مملٓذن م ذ هممُبىذ َبألمممم م ى,ذَمحممممممثقالحذ خممممممو ر ذَرامممم م ٗذ
( ب مممماَسذب يّواممممْذَب حيمم م

ٓذ طضممممُىذ بؿم م ة,ذامممالذ مممةذمقاممممٕذت ًممم ذري ّمممٕذ

َب قالعذيفذب ّ وذمموذب قم ىذب دو مذذبيسم ٓذ ب اطذذَبألهًشذبألثا ذيفذ ةذ,ذيلبذفغالّذ وذ
ضثمممممٖذب قممم م ىذب يمممممو ذبيسممم م ٓذذ)ماطمممممد ذ

طٕذب اطذذ .ذ

سّٙيممممممّ ,ذتهمممممموَثذبألاطممممممذذب َثذ:ذب مممممماَسذ

َب ثث ممجذب اسباممٕذغوشممٕذب ممث جذ ممٖذ

ب يّواْ,ذَقاذزو٘ذيفذ ما ذمموذب هقموعذ حم ذ

ا ذمموذب هثموٙشذب موذتُصم ذا ًّموذب اوضمذذ,ذ

ممموذر ايمموذ:ذم ب م ذإل ممالىذَوًممُسذ حمم ذ ِ ًّمممموذتُصممممّٕذتث دممم ذيفذب مممما ُٔذ سومحمممموحذ
ب ممممماَث,ذَ وصمممم ٕذ ممممماح ذب
ط ممماذَبإل بسٔ,ذَم

مممم ذَمقمممم بّذ َبأل ب مممم م ذب اطدّممممممٕذبألثخضضممممممٕذ اطممممممذذ

م م بّذذإلقوممممٕذا مممو٘ذ َب اسبامممٕذ,ذاعممموفٕذا ذ مممُٔذبؾًممموحذ بحذ

َمشمممممموِخذب قاوٙمممم م ,ذَنممممممُبةذََ ٔذب ممممم م ب٘ذ ب حالقٕذ قّومذ اَسيوذيفذذبحملوف ٕذ مٖذت مةذ
َبؿ ومذيفذبألاىذَبألخو ّف,ذر ريبّذم ب
دُسٔذَب ث

ذ بؿضمممممُىذَب قمممممالعذب ممممموذ ذتقممم م ذري ّثًممممموذ
ب ثوسخيّٕذ هاذ قّٕذبآلخوسذب ّ هّٕذب

ذعاذب م ب٘ذَب ُ ٔذ.

ٗذ .ذ

يفذض م ذتهمموَثذبألاطممذذب دممونْذ:ذبؿمماِذذ

مموذ ِ ممجذت ممةذب اسباممٕذرِغمموّذ قو ٙممٕذ

ٓذممموذضّممذذباممثخابمًوذ

ياذبألضو سذَبأل بز ذب وذب ث احذ ًّموذيفذ

مموذب مماَسذب حيم

ثطضمممّهوحذ فو ّمممٕذ,ذَكمممواىذ اممم طٕذ
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المقذمة :
ب ثً حذب ّ وذَ ربذم بض ًوذب ثوسخيّٕذ و حاِماذمموذبؿضمُىذَب قمالع,ذَب موذتثمُاعذ
يفذمجّ ذكو ّرًو;ذ ا ذ ذخي ُذكمال ذرَذماِهمٕذرَذَب مذمموذ مأذضضمُىذرَذقمالع,ذِحمُ ذ
ب يابذيفذ ةذجمل ُ ٕذموذب حُبم ,ذ ح ذموذري ًوذَر ايوذيُذطاّحٕذب ّ وذبؾغ بفّمٕذ
بحذب ثغوسِسذبؾا ّٕذبألحقأ,ذب وذاو احذ ٖذَزُ ذ ا ذمموذب

ّونموحذبأليمثق ٕ,ذ

َب قممُٗذبألخث رممٕذيفذَقممجذَبضمماذَ ممذٖذرسضذَبضممأ;ذر ٗذ ممةذا ذ دمم ٔذب ضمم ب وحذ
َبؿ م َة,ذَبنثشمموسذب غ م َذَبإليمموسٔذفّ مموذ ّهًممو,ذ م ذيمملبذممموذرز م ذب غ اممٕذَب اقممو٘,ذ
َ ونجذبؿضُىذَب قالعذتيثخامذ أضاذب ُاو ٙذ ثطقّلذ ة.ذفخالثذب ررتٔذمُعمُعذ
ب اسباممٕذ مموىذُِزمماذب حاِمماذممموذب مماَثذبأليممثق ٕذ بحذب ػويمموحذبألخث رممٕ,ذاعمموفٕذذا ذ
ب قُٗذب قا ّٕذ بحذب ُ ٘بحذبألثق إ .ذ
َموذبألالضظذَضيبذموذترّاذبألضو سذرىذري بذوًمُسذَا مالىذت مةذب ماَثذ موىذمموذ
ٖذضضوذرَذق حمٕ,ذَمموذت مةذب ماَثذب اَ مٕذب ّحر ِمٕذب موذ موىذوًُسيموذرَبٙم ذب قم ىذ
ب دو ذذبيس ٓ/ذب ثوا ذبألّال ٓذموذسرسذضطذ َُْ َاموىذب ُبقم ذلموثذيم ةذصمهذحو٘,ذ
وذ وىذوًُسذَا الىذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذيفذب هضفذب دونْذموذب ق ىذنريمٌذيفذ مال ذ
ب ّ وذب

ٖذموذضضوذ

ذق مذمبهطقٕذ اىذ َ ٕذموذر وثذضسمٕ,ذَ موىذوًُسيموذ

َا النًمموذيفذ ممال ذب ممّ وذب اممر ذ–ذرِغ موّذ–ذممموذق حممٕذص مهووعذب ُبقحممٕذ ا ممأذزّشمموىذيفذ
كال ذزحر ذموذر وثذبةذ .ذ
َموذضضوذنو طذيفذ ال ذضو اذلوثذماِهٕذصهحو٘ذر وذبإلمومذب ِمآذبؿيموذ موذ
امممماذب مم م ىوذ مممموذنّممممٖذب مممموذبإلمممممومذب اممممْذبأل قممممبذ ممممم(ر ذْذيو مممما)ذ ُتممممٌذاممممهٕذ
418يم1027/م,ذ

وذخوسذب مريذ ْذ وذق اذب ض ّطْذم اسذب اَ مٕذب ضم ّطّٕذمموذ

سرسذضضوذمَيَوسذ أ ٖذ سَٔذيفذزاوثذضَ َباذي ةذصهحو٘,ذَ وىذميوسذقو أذبنطالقٌذ
يفذتأاّسذَتُاّ ذ َ ثٌ,ذَاّط تٌذ مٖذبألهموطلذبجملموَسٔذ مٌ,ذ مّسذيملبذفطيمبذفقماذ
بؽلحذ ح ذيلٍذب اَثذ–ذَ وصٕذ حاذم َسذم ض ٕذب ًُسذَبإل الى -ذموذ حم ذيملٍذ
بؿضُىذَب قمالعذ وصم ٕذيمو,ذَمقم بّذإلقوممٕذرم بًٙموذََ تًمو,ذَمموذر مً ذبؿضمُىذيفذ
ةذضضوذ ُ اوىذ–ذب يمو فذب مل

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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تأاّيًو,ذَألأذت ِاذ ٖذنضفذق ى,ذخاذنق جذ وصم ٕذت مةذب اَ مٕذا ذضضموذآ م ذيفذ
ال ذ اوىذموذر وثذبة.ذ ذ
َ مموىذضضمموذمَيْمَُسذبألهثمموةذي ممْذصممهحو٘ذمقم بّذإلقومممٕذب مممريذبإلمسممو ّ ْذيفذ ممال ذ
ب ممّ وذب

ممٖ,ذَم

م بّذإل ذبسٔذ ممُٚىذ َ ثممٌذيهممو ,ذ

مموذ ونممجذق حممٕذبألمملخي ٔذيفذ

كممال ذزحرم ذممموذر مموثذاةذمقم بّذإلقومممٕذب مممريذبإلمسممو ّ ْذيفذ ممال ذب ممّ وذب اممر ,ذ
ب لٓذو ذمهًوذِاِ ذموذِق ذؼجذِاٍذيفذت ةذب اال ذضثٖذتُيفذ ًوذاهٕذ303يمذ915/م .ذ
مموذنالضممظذرىذرم م ب٘ذرَذر ٙممٕذب اَ ممٕذب ِاِممٕ,ذوذِقمماسَبذ مٖذذب ض م ُ ذَب اقممو٘ذ
طُِالّ,ذرمومذيس وحذزهُ ذب اَ ٕذب ض ّطّٕذبألث

سٔذ ًّا,ذضثٖذن ُبذعضوذ مًوسٔذ

يفذ ال ذب يُمذلوثذي ةذصهحو٘ذب لٓذِشثً ذمبهو ثٌذَضضونثٌذب طاّحّٕ,ذَزح ُبذمهمٌذ
ؼضّهوحذ فو ّٕذياذ س حذزُّشذب ض طّ ذمموذبقثطوممٌ,ذفغم هُبذ نريمًاذب اقمو٘ذ
َب اث بس,ذفضوسذبألق ذب ابٙاذيا,ذَ تاو ًاذموذ حايا .ذ
َ وىذمشموِخذَا مو٘ذب قاوٙم ذ -ذرِغموّذ -ذِقّ مُىذيفذبؿضمُىذَب قمالعذَا ذَقمجذ
ق ِب,ذ ذصوسحذياذمبدو ٕذب قُب اذب حي

ِٕذِث رتاُىذفًّوذ افوعذ وذرنريمًاذمموذ

مًومجٕذب حاَذَرط وعذب غري .ذ
مموذ ممالثذ ممةذِ ًم ذرىذ طضممُىذَب قمالعذ َسبّذ ماذريبّذيفذكث ممفذزُبنممبذبؿّممؤ,ذ
اّ وذيفذبؿّمؤذب يّوامّٕذَب حيم

ِٕ,ذَب موذؼثموصذا ذا م باذيملبذب ماَس,ذضّمذذ ذ

تُزاذضيبذ–ذ اذب اوضذذ–ذ سبإذ

ّٕذميثق ٕذ موذ مة,ذيملبذَيمريٍذ فم ذب اوضمذذ

قّومذ و اطذذَب اسبإذ وذب اَسذب يّواْذَب حيم

ٓذ طضمُىذَب قمالعذ مالثذفمرتٔذ

امهّٕذقا ٔذتاارذ و ق ىذب دو ذذبيس ٓذ اابِٕذب ق ىذب يو ,ذميثخاموّذيفذ ةذبألمهًشذ
ب ثوسخيْذب ُصرْذب ثط ّ ْ.ذ ذ
قيم جذيمملٍذب اسباممٕذا ذماطممد ذسّٙي م ,ذتهوَ ممجذيفذبألاطممذذب َث:ذبؿمماِذذ مموذ
ب اَسذب يّواْذ طضُىذَب قالع,ذب لٓذتغ وذ ا ذموذب هقوعذ ح ٖذموذري ًوذَر ايوذ
رىذبؿضُىذَب قالعذ ونجذ :ذ
 )1م ب
)2

ذإل الىذَوًُسذ ح ذب اَث .ذ

وص ٕذ اَثذَمق بّذ ط اذَبإل بسٔ.
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 )3مق بّذإلقومٕذا و٘ذَمشوِخذب قاو. ٙ
 )4مق بّذإلقومٕذنُبةذََ ٔذب م ب٘ذَبؿ ومذيفذبألاىذَبألخو ّف.
 )5م ب

ذ دُسٔذَب ث

ذعاذب م ب٘ذَب ُ ٔ,

رموذبألاطذذب دمونْ:ذذذ فقماذ ضضمثٌذ طماِذذ موذب ماَسذب حيم

ٓذ طضمُىذَب قمالع ذ,ذ

َبألث د ذيفذنقوعذ أ,ذَموذ ة :ذ
 )1باثخابمذبؿضُىذَب قالعذؼضّهوحذ فو ّٕ .ذ
َ )2مُبق ذ سهُ ذَبؿومّوحذب حي

ِٕ .ذ

 )3ىوِٕذ اى .ذ
 )4كواىذ ا طٕذَبأل ى .ذ
 )5محثقالحذَاسُىذ خو ر ذَرا ٗذبؿ َة.ذ ذ
المبحث األول :الذور السياسي للحصون والقالع
ونجذبؿضُىذَب قالعذيفذب مّ وذ,ذمهملذمموذقام ذبإلامالمذَذا ذَقمجذق ِمب,ذتحماذيفذ
ري بذب ضّوىذمضاسذب ي طوىذَنرُ ذب اَ ٕ,ذ ذِح وذ وذقّومذ ّونًوذب يّواْذا ّذ حماذ
اقومممٕذمق م ذ َ ثًممو,ذَؼضمموذا وًٙمموذَقو تًمموذيفذضضمموذرَذق حممٕذِغ م هُبذمهممٌذب اقممو٘ذ
َب اث بس,ذ م ذصموسحذت مةذبؿضمُىذَب قمالعذقو مأذراوامّٕ,ذَنقطمٕذبنطمال ذ ثُام ذ
بأل و ممةذَب مماَث,ذ

مموذِحثممربذبؿضمموذرَذب ق حممٕذ

اممْذبأل ممةذ

ممسذ ّممٌذبؿممو اذ

َِممث رتسذفّممٌ,ذَِمماِ ذ ممُٚىذ َ ثممٌذمهممٌ;ذ مملبذفُزممُ ذضضمموذرَذق حممٕذيفذمهطقممٕذممموذتحمماذ
اممّو ٔذ وم ممٕذ ممٖذت ممةذبألهطقممٕذمبمموذِث ّ م ذ ممٌذممموذمُق م ذباممرتبتّسْذ;ذيمملبذ حاممجذت ممةذ
بؿضُىذَب قالعذ َسبّذاّواّوّذ اريبّذِث د ذيفذ :ذ
 )1مركساً إلعالن وظهور الدولة :
تحاذبؿضُىذَب قالعذ مومالّذميمو ذابّذيفذوًمُسذب ماَثذَا مالىذبامثقاليوذيفذب مّ و,ذ
ف مموذبألالضممظذ ّممٌذرىذبي ممبذت ممةذب مماَثذ–ذيفذب رممرتٔذمُعممُعذب اسباممٕ -ذ مموىذ ابِممٕذ
وًُسيوذَا النًموذمموذ مٖذضضموذرَذق حمٕ,ذَمموذرَبٙم ذ مةذب اَ مٕذب ّحر ِمٕ,ذ ذَقماذذقمومذ
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ثأاّيًوذَب ا ُٔذيوذِحر ذ موذ اماذذب م ىوذبؿمُب ْذ,1ذامهٕذ214يمم/ذ829مذمموذضضموذ
َُْ َاوى,2ذَ ةذ حاذرىذقومذ اهو٘ذاُسذق اذ ّمٌذ ّثطضموذ مٌ,ذَِ مُىذيفذمهحمٌذ
ممموذ ضممُمٌ,ذَمبمموذِثممّ ذ ممٌذ–ذرِغمو -ذب نطممال ذمهممٌذ ثُاممّ ذ َ ثممٌ,ذَب اممثّال٘ذ ممٖذ
بألهمموطلذبجملمموَسٔ,ذَا غمموعذبألهمموَ ٙذ ممٌ(,)3ذ

مموذ حاممجذق حممٕذصمهووع()4ذب مماَسذنريممٌ,ذ

فأقومذ ًوذب ماب ْذبإلمسموذ ّ ْذب َثذ مْذ موذب رغم (ذ,)5ذَ مةذ حماذ ُ تمٌذمموذب حم ب ذ
ََصممُ ٌذا ذمهطقممٕذزَّْشمموىذميممقطذسراممٌذب َث,ذَذي مْذتق م ذراممر ذ مماذ ٓذس م ذممموذ
ر مموثذاةذزهممُةذصممهحو٘,ذَ ممةذاممهٕذ268يممم881/م(,)6ذف مأن ٍُذري ممًوذ ًمملٍذب ق حممٕذ
َفغ ذب اقو٘ذ ًمو,ذَذر وًم ذب ثهيمةذَب يماذَب حامو ٔ,ذ

موذ م ذ مٖذؼضم ذب ق حمٕ,ذ

َ وىذيفذب ُقجذنريٌذِ ااذَخيططذ الاثّال٘ذ مٖذبؿضمُىذَب قمالعذبجملموَسٔ,ذف موذ
آنسذب وذب رغ ذموذنريمٌذب قمُٔذ,ذاعموفٕذا ذتمُف ذب حثمو ذَبألهحمٕذ ق حمٕذب ضمهوع,ذبنقم ذ
ٖذموذضُ ٌذموذا و٘ذب قاو, ٙذَر وذوًُسذ َ ثٌ,ذَ يطذنرُ ٍذيفذت مةذبألهموطل(ذ,)7ذ
َ هاذ ُ ٔذب وذب رغ ذموذب ح ب ذ وىذ ضطاثٌذسزم ذمموذريم ذب
وذضُ ب(,)8ذَألوذَصالذا ذيُالَفقٌ()9ذبفرتقو,ذفوػٌذب

ُفمٕذِما ٖذبؿيموذ

ٖ,ذ
ريذا ذ ال ذب مّ وذب ذ م ذ

( )1هى ٌػفط بً غبس الطحمً بً هطٍب بً الىهاح بً إبطاهُم بً ماوؼ بً غىن بً ًسضق بً الفُان بً غامط شي حىاٌ ألاكغط (أبى دمحم
الخؼً بً أحمس بً ٌػلىب الهمساوي :ؤلاولُل ،في أوؼاب ولس الهمِؼؼ بً حمحر بً ػبأ ،جحلُم :دمحم بً غلي ألاوىع ،إكساض وظاضة
الشلافت والؼُاحت ،كىػاء2004 ،م ،149-148/2 ،وـىان بً ػػُس الخمحري :ملىن حمحر وأكُاٌ الُمً ،جحلُم :غلي بً إػماغُل
اإلاؤٍس ،وإػماغُل بً أحمس الجطافي ،زاض اليلمت كىػاء ،ي ،1985 ،3ق.)72
َ َ
( )2و ْىهبان (بفخح فؼيىن ففخح)ً :لؼ في الـماٌ الغطبي مً كىػاء بمؼافت  35هم ،وٍلاٌ له :ؿبام أكُان ،أو ؿبام حمحر ،وهى مً حلىن
الُمً اللسًمت ،كػب اإلاطجلى لِؽ له إال ًطٍم واحس ،وشضوجه واػػت ( الاكٌذطي :اإلاؼالً واإلامالً ،جحلُم :دمحم حابط غبسالػاٌ،
مطاحػت :دمحم ؿفُم غطباٌ ،الهُئت الػامت لللىض الشلافت2004 ،م ،قً ،26اكىث الخمىي :معجم البلسان ،زاض كازض ،بحروث ،ي،2
 ،318/1992،3إبطاهُم اإلالحفي :معجم البلسان واللبائل الُمىُت ،زاض اليلمت ،كىػاء2002 ،م)845-844/1 ،
()3الهمساوي :الاولُل  ،244/1إسخاق بً ًحيى الٌبري :جاضٍر كىػاء ،جحلُم :دمحم غبسهللا الخبش ي ،مىخبت الؼىحاوي ،كىػاء ،ز.ث ،ق168
(ُ 4
)ك ّىاع (بوم اللاز وحـسًس الىىن) :جلؼ باللطب مً حِـان مً أغماٌ إب (اإلالحفي:معجم البلسان .)650/1
()5هى غلي بً الفول الخىفطي مً ولس دىفط بً ػبأ بً كُفي بً ظضغت بً ػبأ الاكغط ،ولس ووـأ في كطٍت مً كطي ضغحنً ،لاٌ لها :حِـان.
( دمحم بً ًىػف بً ٌػلىب الجىسي :الؼلىن في ًبلاث الػلماء واإلالىن ،جحلُم :دمحم بً غلي ألاوىع ،مىخبت ؤلاضؿاز ،كىػاء ،ي،1
1993م ،202/1 ،غبسالطحمً بً دمحم الخبِش ي الىكابي :جاضٍر وكاب اإلاؼمى الاغخباض في الخىاضٍر وآلازاض ،جحلُم :غبسهللا دمحم الخبش ي،
مطهع السضاػاث والبحىر الُمني ،كىػاء1979 ،م ،ق)23
()6غبسالطحمً بً غلي بً السًبؼ :كطة الػُىن في أدباض الُمً اإلاُمىن ،جحلُم :دمحم بً غلي ألاوىع ،مىخبت ؤلاضؿاز ،كىػاء ،ي2006 ،1م،
ق163
()7غماضة بً غلي الُمني :جاضٍر الُمً اإلاؼمى اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس وؿػطاء ملىهها وأزبائها ،جحلُم :دمحم بً غلي ألاوىع ،مىخبت
ؤلاضؿاز ،كىػاء ،ي2010 ،10م ،ق ،64ابً السبُؼ :كطة الػُىن في أدباض الُمً اإلاُمىن ،ق163
مىلىض
بً الخؼً ابً حىؿب ،مً ولس
()8هى ضػخم بً الخؼحن بً حىؿب بً الفطج بً اإلاباضن بً ظاشان الىجاض مً أهل اليىفت ،وكُل:
غلُل بً أبي ًالب ،وان حسه ازني غـط اإلاصهب وأحس أغُان اليىفت ( .أبى الخؼً غلي بً الخؼحن الخعضجيً :طاظ أغالم العمً في
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ََص ذا ذ ال ذ َ َٕذب ُبقحمذٕذزهمُةذزام ذمَيْمَُسذبألهثموةذيم ةذصمهحو٘(ذ,)10ذَوذنو رمٌذ
بؿظذعضوذرَذق حٕذمهلذَصُ ٌ,ذف
ريو ْذَا وىذضضوذ

ذِح ذا بّذضثٖذ يبذرنضوسبذَم ِاِوذ ٌذمموذ

ذمطَ وم(,)11ذفأم ياذ ثساِماذ موسٔذبؿضمو,ذَب ح م ذ مٖذ

اِممو ٔذؼضممّهٌ,ذف مموذبط ممٚوذب مموذضُ ممبذ ممل ةذبنثق م ذا ذبؿضممو,ذفأصمما ذيفذمهحممٕذ
َقُٔ,ذفأ وذ ُتٌذموذ

ذق مذَروً ذ َ ثٌ(,)12ذَيفذاهٕذ439يم1047/مذخموسذ مْذ

وذق ماذب ضم ّطْ(ذ,) 13ذمموذضضموذ َميَموسذب ملٓذِقم ذظام ذضَم َباذيم ةذصمهحو٘ ذ(,)14ذ
َبؽلذمهٌذنقطمٕذبنطمال ذ ًمُسٍذَتُام ذ َ ثمٌذب ضم ّطّٕذب موذنيماجذا ّمٌ,ذَض

مجذ

ري ممبذب سبعممْذب ّ هّممٕ,ذَ رممرتٔذت ِمماذ ممٖذ ممون ذاممهٕ ذ(,)15ذَقمماذامماقٌذ حمما ذممموذ
رضاذب ٕ ٙذب ِإِذِقوثذ ٌ:ذق اذ وذ ااذبهللذ وذ ْذ وذق اذ وذا م بيّاذ موذمُامٖذ
ممموذزحرممم ذب ضمممو ,ذَب ممملٓذر ممموذ ُتمممٌذمممموذضضممموذنَمممو ط ذ(,)16ذَ مممةذيفذامممهٕذ
418يم1027/م,ذَ

وذوذِ ثبذ ٌذب هسوح( .)17ذ

ًبلاث اغُان الُمً ،مذٌىًت ملىضة مً مىخبت ز .الشجاع ،كىػاء ،وضكت  ،55غماز السًً إػماغُل بً دمحم أبى الفساء :املخخلط في
أدباض البـط ،اإلاٌبػت اإلالطٍت ،اللاهطة ،ي ،1ز.ث.)64/2 ،
ُ َ
()9غالفلت (بوم الغحن وفخح الالم) :مُىاء كسًم غلى ػاحل البحط ألاحمط بالغطب مً مسًىت ظبُس( .اإلالفحي  :معجم البلسان.)1182/2 ،
()10ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،قً ،201،202اكىث الخمىي :معجم البلسان .89/4 ،
()11غحن ُم َح ّطم (بوم اإلاُم وفخح الخاء وحـسًس الطاء)ً :لؼ جحذ حبل مؼىض اإلاىخاب مً أغماٌ حجت (غبسالباقي بً غبساملجُس :بهجت العمً
في جاضٍر الُمً ،جحلُم :غبسهللا دمحم الخبش ي ،دمحم أحمس الؼيباوي ،زاض الخىمت الُماهُت ،كىػاء ،ي ،1988ق ،50ابً السًبؼ :كطة
الػُىن ،ق.)160
()12ابً غبساملجُس  :بهجت العمً ،ق ،165ابً السًبؼ :كطة الػُىن  ،ق160
()13هى غلي بً دمحم بً غلي بً ًىػف بً غبسالجباض بً الدجاج الللُحي ،وؼبت إلى كالحت بلسة في ألادطوج هاحُت الخُمت اإلاخللت بحطاظ.
(الٌُب بً غبسهللا بامذطمت :جاضٍر سغط غسن ،مىخبت مسبىلي ،اللاهطة ،ي1991 ،2م ،159/2 ،اإلالً ألاؿطف غمط بً ًىػف بً ضػىٌ:
جحفت الاصخاب في مػطفت الاوؼاب ،جحلُم :ن ،وػترػخحن ،ميـىضاث اإلاسًىت ،بحروث ،ي1985 ،2م ،ق ،117بسض السًً بً أبي
غبسهللا الخؼحن بً غبسالطحمً الاهسٌ :جحفت العمً في جاضٍر ػازاث الُمً ،جحلُم :غبسهللا دمحم الخبش ي ،املجمؼ الشلافي ابىظبي،
ي2004 ،1م.)449/2 ،
()14غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،88حماٌ السًً بً ًىػف بً ٌػلىب ابً املجاوض :كفت بالز الُمً ومىت وبػى الدجاظ،
جصخُح :أو ػىط لىفطًٍ ،زاض الخىىٍط ،بحروث ،ي1986 ،1م ،ق ،236ابً السًبؼ  :كطة الػُىن ،ق.206،209
()15للمعٍس غً السولت الللُحُت ،اهظطغماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،90-87،ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،215-208 ،دمحم غبسه
الؼطوضي:الخُاة الؼُاػُت ومظاهط الخواضة للسوٌ اإلاؼخللت في الُمً ،اكساض وظاضة الشلافت والؼُاحت ،كىػاء2004 ،م،ق 122-28
َ
اغٍ (بفخح الىىن وهؼط الػحن)ً :لؼ في مىٌلت اللُس بذاضف ببالز حاؿس ؿماٌ كىػاء ،وهى مً أؿهط حلىن الُمً اللسًمت
()16حلً ه ِ
التي واهذ ملىن حمحر حؼىىه ،ولهم فُه بىاء عجُب ،وكلىض مـهىضة لها آزاض باكُت (الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،جحلُم :دمحم بً غلي
ألاوىع ،مىخبت ؤلاضؿاز ،كىػاء ،ي1990،1 1م،ق ،240-238دمحم أحمس الدجطي؛ مجمىع بلسان الُمً وكبائلها ،جحلُم :أػماغُل
بً غلي ألاوىع ،مىخبت ؤلاضؿاز ،كىػاء ،ي2009 ،4م)218-217/1 ،
()17ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق .201،202

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

238

العذد ( )11المجلذ ( )13يوليو 2016م

ISSN : 2410-1818

الدور السياسى والعسكري للحصون والقالع يف اليمن من القرن الثالث الهجري حتى
| د .يحيى أحمد حسين الشحري

القرن السابع الهجري

ذذذَموذ ٖذيلبذبؿضوذ–ذرِغوّ -ذَ حاذم َسذرس ذاهُبحذفقمطذمموذا مالىذق ماذ
وذ امابهللذ موذ مْذ ُتمٌذمموذنَمو ط,ذَب ثرمٖذماو م ٔذ حماذا مالىذ ُتمٌذ َىذمح فمٕذ
ب ااوة,ذوً ذبإلمومذب ِآذبؿيوذ وذ ااذب ىوذ وذنّٖذ وذ ااذبهللذ وذبؿيم ذ
وذب قوااذ وذا بيّاذب اْ,ذموذَ اذر ْذبإلمومذبيو ٓذنّٖذ وذبؿي ,ذبأل قبذر مُذ
يو ا,ذَ ةذاهٕذ422يم1030/م,ذَبؽملذر مُذيو ماذمموذضضموذنَمو طذم

م بّذَمقم ّبذ

إل وًمممموسذَا ممممالىذ ُتممممٌ,ذَقو ممممأذبنطالقممممٌذيفذب ثُامم م ذَب اممممثّال٘ذ ممممٖذبألهمممموطلذ
بجملوَسٔ( .)18ذ
 )2عاصمة للدولة ومقراً للحكم واإلادار :
موذبألح ُمذرىذب حوص ٕذ ب ٙوّذموذت ُىذمق ذقّمو ٔذب اَ مٕ,ذَم

مذ ذخق مًوذَقّو تًمو,ذ

ذيْذسم ذَزُ ذب اَ ٕذَباث بسذ قوًٙو,ذَ هاذاقُعذب حوصم ٕ,ذَب يمّط ٔذ ًّموذوذ
ِالذ اَ ٕذ ْ٘ ,ذ ذتضما ذيفذ مربذ موى,ذَيملٍذب ي ّمٕ,ذَنثّسمٕذ

م َ ذب يّوامّٕذ

بأل ىٕذ و ض ب وحذموذرز ذب يمّط ٔذَب ثُام ,ذضم ظذرمم ب٘ذَض مومذب ماَثذآنملب ذ
ٖذرىذت ُىذ وص ٕذب اَ ٕ,ذَمق ذاقومثًاذيفذم وىذِغ و,ذرَ ّ:ذ نريًاذب مموى,ذ
َِيو ايا,ذخونّوّ:ذ مٖذب ضم ُ ذرممومذيس موحذب ماب٘,ذَِثمّ ذيماذب ر صمٕذيفذب ثُام ذ
َ يطذب هرُ ,ذَوذِثمُف ذ مةذا ّذيفذضضموذرَذق حمٕ,ذَ مةذألموذشثمواذ مٌذت مةذبؿضمُىذ
َب قالعذموذضضونٕذطاّحّٕذتث د ذيفذ أذبسترو ًوذفثش

ذ ٖذ

ذبألهموطلذبجملموَسٔ,ذ

يلبذفغالّذ وذَ ُسٔذب ط ذَبأليو ةذبأل ِٕذا ًّو,ذَب وذيو اوّذموذت ُىذط ِلذَبضمأذ
فقممطذِيممً ذب ممثط اذ ً موذ;ذيمملبذفقمماذَق م ذب ثّمموسذرم م ب٘ذب اَ ممٕذب ّحر ِممٕذ ممٖذضضمموذ
َُْ َامموىذ وص م ٕذ مماَ ثًا,ذَمق م بّذؿ

ًمما,ذَا بسٔذ ممُٚىذ َ ممثًا,ذَ ممةذ حمماذرىذذ

رعمموفُبذا ّممٌذ حم ذب ثطضممّهوحذممموذراممُبسذَر م بصذم بقاممٕذَيممريذ ممة(,)19ذمممموذ ح ممٌذ
قو سبّذ مٖذب ضم ُ ذرممومذبيس موحذبألثُقحمٕ,ذَبامث ذضضموذ ُ اموىذ وصم ٕذ اَ مٕذ
ب ّحر ِممٕذمهمملذتذأ اّيممًوذرَب ٙم ذب ق م ىذب دو ممذذبيس ٓ/ب ثوا م ذبألممّال ٓذضثممٖذقممومذرضمماذ
رم بًٙوذَِا ٖذراحاذ وذر ْذِحرم ذبؿمُبذ ْذ هقم ذب حوصم ٕذا ذضضموذ ُطْمالىذمبهطقمٕذ
()18ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،قً ،204حيى بً الخؼحن :غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط الُماوي ،جحلُم :غبسالفخاح ػػُس غاؿىض ،ومطاحػت:
دمحم ملٌفى ظٍازة ،زاض الىخاب الػطبي ،اللاهطة ،1968 ،ق.246 ،244
()19الهمساوي  :الاولُل  ،244/1إسخاق بً ًحيي الٌبري :جاضٍر كىػاء ،ق.168
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اَمممموىذممممموذر مممموثذاةذيفذ ممممال ذب ممممّ وذب اممممر ذزهممممُةذصممممهحو٘(ذ,)20ذَ ممممةذاممممهٕذ
304يم916/م(,)21ذَو ذضضوذ ُطَالىذموذ ةذبؿ ذ وص ٕ,ذَمق بّذؿ ماذَا بسٔذ
ُٚىذب اَ ٕذب ّحر ِٕذضثٖذاقُطًوذاهٕذ392يم1002/م( .)22ذ
وذ ونجذق حٕذبألُلَِْخ ٔ(,)23ذ وص ٕذَمق بّذؿ اذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ مال ذ
ب ممّ وذب اممر ذ قّممو ٔذ ممْذ مموذب رغ م ,ذَب مموذو ممجذ ممل ةذضثممٖذَفممؤذب

ممريذاممهٕذ

303يممم915/م(,)24ذف مموذَص م ذ ممربذَفممؤذب مموذب رغ م ذا ذب ذمممريذب ّحْر م ٓذ -ب يممو لذ
م ٍ -ذ ممسحٌذ ممةذ ممٖذب ثُا م ذَب اممثّال٘ذ ممٖذم ممةذ ممْذ مموذب رغ م ,ذفيمموسذيفذ
زّ شٌذمُذ وص ٕذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذبألملخي ٔ,ذَ موىذ ًموذرَ ذب موذب رغم ,ذَ حم ذ
رنضوسياذب لِوذبنغ ُبذا ذري ذملياًا,ذَف ضذراحاذ وذر ْذِحرم ذبؿمُب ْذبؿضموسذ
ٖذق حٕذبأللخي ٔ,ذَباث ذنوص ذب ق حٕذألأذاهٕذ وم ٕ,ذَيْذتقوَمذبؿضموسذ شمأذ
ضضممونثًو,ذضثممٖذنضممبذ ًّمموذ مموألهسهّلذفًممامذراممُبسيو,ذَ
حغوذموذرَ ذب وذب رغ ,ذَن ثذب اح ذ ٖذض

ممًوذ و يممّفذقًم بّ,ذفقثم ذ

ٌ(,)25ذَمهلذاقُعذبألملخي ٔذ ّماذ

ينذِحر ذاهٕذ304يم/ذ916مذب ثرجذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذيفذ ال ذب ّ وذب ار ,ذَوذِحماذ
يوذرٓذ

ذموذ ابذ ح ذ وتًاذب لِوذو ُبذِح ُىذا بّذضثمٖذوًمُسذبذ اَ مٕذب ضم ّطّٕذ

يفذب م ذب دممونْذممموذب قم ىذبـممومسذبيسم ٓ/ذبؿمو ٓذ شم ذبألممّال ذٓ(,)26ذَ ذخيث ممفذ
بؿيمموذ مموذضُ ممبذا ممّاذبإلمسو ّ ّممٕذيفذ ممال ذب ممّ وذب

ممٖذ مموذصممطو ٌذيفذتأاممّسذ

ب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذيفذب ثّوسذضضوذرَذق حٕذت ُىذمق بّذإلقومثٌذَ وص ٕذ اَ ثٌ,ذفُقم ذ

()20ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،190غبسالطحمً الشجاع  :جاضٍر الُمً في ؤلاػالم في اللطون ألاضبػت الهجطٍت ألاولى ،زاض الفىط اإلاػاكط،
بحروث ،ي ،2002 ،4ق.84-83
()21الشجاع  :جاضٍر الُمً في ؤلاػالم  ،ق45
()22إسخاق بً ًحيى الٌبري :جاضٍر كىػاء ،ق ،168غبسهللا بً غبسالىهاب الـماحي :الُمً ؤلاوؼان والخواضة ،اكساض وظاضة الشلافت
والؼُاحت ،كىػاء2004 ،م ،ق.106
َ
()23اإلاُص ًْذطة (بوم اإلاُم وفخح الصاٌ وػيىن الُاء) :جلؼ بىاحُت اإلاصًذطة التي ػمُذ بأػمها مطهع مذالف حػفط مً أغماٌ إب ؿماٌ ؿطق
غسن ،بىاها آٌ شي مىاخ ،وهي ملطهم في الجأهلُت وؤلاػالم( ،دمحم بً مالً ابً أبي اللبائل الخمازي :هـف اػطاض الباًىُت ،وأدباض
اللطامٌت ،مطهع السضاػاث والبحىر الُمني ،جحلُم :دمحم بً غلي ألاوىع1994 ،م ،ق ،93الدجطي :مجمىع بلسان الُمً .)701/2
()24غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،65ابً السًبؼ ،كطة الػُىن.179 ،178 ،
()25ابً السًبؼ  :كطة الػُىن ،ق179 ،178
()26الخمازي :هـف اػطاض الباًىُت ،ق ،123مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق ،72دمحم غبساإلالً اإلاطووي :الشىاء الخؼً غلى أهل
الُمً ،زاض الىسي ،بحروث ،ي1990 ،3م ،ق ،245حؼً ػلُمان محمىز :جاضٍر الُمً الؼُاس ي ،بغساز1969 ،م ،ق.149
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يَُس(,)27ذ حاذرىذ وعذ
ب ثّوسٍذ ٖذضضوذمَ ْ
يفذملياٌذَطو ثٌ(,) 28ذَ ةذ
ق م -ذ

ٍ,ذَ

ذ وممٕذب هموسذمموذت مةذب ماال ذ

مٌذ حماذا مالىذ ُتمٌذَاوًوسيموذمموذسرسذضضموذ م ذ

وذاالذب قُثذ–,ذ َِاماَذرىذيهمو ذمج مٕذمموذب اماوةذيمْذب موذ فحمجذب موذ

ضُ ممبذيفذب ثّمموسذضضمموذميممُسذمق م بّذؿ

ممٌ,ذَا بسٔذ ممُٚىذ َ ثممٌذ َىذضضمموذ م ذ

ق مذب ملٓذر موذَروًم ذ ُتمٌذمهمٌ,ذفو يمابذب َث:ذِحمُ ذؿضموذ م ذقم مذنريمٌ,ذ
فلسَتممٌذيممريذَباممحٕذ ذتي م ذب مماب ذَب حثممو ذب الام م ذ قّممو ٔذب اَ ممٕ,ذيمملبذفغ مالّذ مموذ
يَُسذ ل ةذِ ُىذم شُ ذ ٌذفّح
مُقحٌ;ذفًُذِق ذؼجذضضوذمَ ْ

ذمموذ مٌذ,ذَمموذِماَسذ

يَُسذ .ذ
فٌّ,ذمموذ ح ٌذاً ذب يقُعذَب اثيالم,ذَ وصٕذؿضوذمَ ْ
رموذب يابذب دمونْ:ذمموذاثمواذ مٌذضضموذ َميْمَُسذمموذمهو مٕذَضضمونٕ,ذضّمذذِحماذر مٖذ
ضضوذيفذت ةذب اال ,ذَقّ :ذ و ّ و(,)29ذفًُذِط ذَِش

ذ مٖذ م ذبألهموطلذبجملموَسذٔذ

ٌ,ذ مبوذفًّوذب اال ذب ثًومّٕذمموذزًمٕذب غم ة,ذممموذِيمً ذب يمّط ٔذَب مثط اذمهمٌذ مٖذ
ت ةذبألهوطل,ذاعوفٕذا ذرىذ سَتٌذَباحٕذزابّ,ذ ا ّ ذرىذب وذضُ بذ هماموذط حمٌذ موىذ
محٌذ

وذِرّاذب وذب اِا ذخالخٕذآ

ذسز (,)30ذ

وذتثُف ذ مٌذبألّموٍذَبأل ب مْ,ذَتم سعذ

ٌذبؿاُة(,)31ذَيلٍذموذرياذبؿوزوحذب اوإّذ طّمؤذب موذِهاغمْذتُف يموذمموذرزم ذ
ب ضم ُ ,ذَب اممثق بس,ذ

مموذبقممرتىذبامماذضضمموذ مًَوسٔ(,)32ذ وامماذب مممريذب ِممآذ ٓذ

ب ش ف ,ذَر ٌّذب ش ِفذب روع ذب ينذزحر ذب وذبإلمومذب قوااذ وذ ْذب حّمونْ,ذضّمذذ
ِقوثذ مٌ:ذ مًَوسٔذب ممري,ذرَذضضموذب شم فو٘ذب قمومسّ (ذ,)33ذ حماذرىذزح مٍُذمقم بّذ ب ٙموّذ
إلقومثًاذَا بسٔذ ُٚىذ َ ثًا,ذَ ةذموذاهٕذ460يم1068/م,ذضثٖذَفؤذ ٓذب ش ف ذ ٌذ
()27حلً َم ْؼ َىض (بفخح فؼيىن ففخح) ً :لؼ بمؼىض اإلاىخاب مً أغماٌ حجت ؿماٌ غطب كىػاءٌ ،ػس أغلى مػلل بالُمً ،وَـترن في هصا
ً
ؤلاػم غسز مً ألاماهً في الُمً ،ومنها :مؼىض دىالن الػالُت (الٌُاٌ حالُا) ؿطقي كىػاء ،ومؼىض ضٍمت ألاؿباي حىىب غطب كىػاء،
وغحرها(.الدجطي :مجمىع بلسان الُمً .)708/2
()28غماضة  :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،64 ،63ابً السًبؼ  :كطة الػُىن ،ق187
()29ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،160الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.708/2 ،
()30ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق.164 ،163
()31الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق239 ،210
ً
()32حلً ؿهاضة (بوم ففخح)ً :لؼ في بالز الاهىىم ؿماٌ غطب كىػاء ،وان ٌػطف كسًما بجبل مػخمٌ ،ػس مً أمىؼ حلىن الُمً ألاغلى،
وال ًعاٌ ًحخفظ بمىاغخه ،وحلاهخه إلى ًىمىا هصا ،فله ًطٍم محىمت بحن الجباٌ ،وبه زالزت أبىاب فلٍ ،ال ًسدل إلى الخلً إال
منها(.مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.)154 ،153 ،149
()33الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.96-95/1 ،
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اهٕذ478يم/ذ1186م(,)34ذخاذتحوقبذب ٕ ٙذب ِإِذموذرَ ذَرضرو ذ ٓذب ش ف ,ذ ٖذ
ضضوذ ًوسٔذ حاذ ة,ذَا ذَقجذق ِب,ذَ ذِ بثذآيالّذ و ي وى .ذ
َ وىذضضوذتَ ِ ط() 35ذ ضَمحْأ,ذَمهملذب قمامذمقم بّذؿ ماذب مُ ٔذَب مم ب٘,ذفقماذ
وىذقا ذبإلاالمذمق بّذإلقومٕذنُبثذ وذ ثّةذَب ْذبأل ةذاّفذ وذ ٓذِ ىذبؿ ريٓذ ٖذ
كال ذصحأذَل بىذلوثذب ّ و(,)36ذَيفذمهثضفذب ق ىذب يمو سذبيسم ٓ/ذب دمونْذ
ش ذبألّال ذبؽلذمهٌذبإلمومذب ِآذرىاذ وذا ّ وى(,)37ذمقم بّذإلقومثمٌذَا بسٔذ مُٚىذ
َ ثٌ,ذضّذذقومذ ثساِاذ وستٌ,ذَ وصٕذقض ذ بسذبإلموسٔذ مٌذ,ذب موذؼثمُٓذ مٖذ ما ذ
موذب غ

ذَب قاوة( .)38ذ
وذ ونجذق حٕذب ا ْم ُٔ(,)39ذيفذ مال ذبألحَموف ذذ(بؿس ِمٕذضو ّموّ)ذبألشمًُسٔذ وألهو مٕذ

َبؿضممونٕ,ذمقم بّذإلقومممٕذرمممريذب اَ ممٕذب سِحّممٕ(,)40ذ حمماىذق مماذ مموذر ممْذب غمموسبحذب مموذ
ب اب ْذااأذ وذر ْذبأليمحُ ذب سِحمْ,ذِماِ ذمهًموذ مُٚىذ َ ثمٌ,ذَ وصمٕذ حماذرىذبامثق ذ
وذض اذب اَ ٕذب ض ّطّٕذاهٕذ509يم1115/م.ذ( )41ذ

()34مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.277 ،149
َْ
()35حلً جلمم (بفخاح فؼيىن)ً :لؼ بىاحُت سخاض مً أغماٌ كػسة ؿماٌ كىػاء ،وٌٍل غلى مسًىت كػسة مً حهت الغطب( ،ػلُمان
بً ًحيى الشلفي :ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلمان ،جحلُم :غبساإلاغني دمحم غبسالػاًي ،غحن للسضاػاث والبحىر ؤلاوؼاهُت والاحخماغُت،
الجحزة ،ي2002 ،2م ،ق ،167الدجطي :مجمىع بلسان الُمً)155/1 ،
()36الشلفي :ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان ،ق167
( ) 37هى أبى الخؼً أحمس بً ػلُمان بً دمحم بً اإلاٌهط بً غلي بً الىاكط أحمس ابً ؤلامام الهازي ًحيى بً الخؼحن ابً اللاػم  ...ابً غلي
بً أبي ًالب ،أغلً واظهط زغىجه مً كػسة ػىت 532هـ1138/م ،ووكل إلى كىػاء ،جىفي ػىت 566هـ1170/م (الشلفي :ػحرة ؤلامام
أحمس بً ػلُمان ،ق.)12-11
()38الشلفي :ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان ،ق269-268
()39كلػت ُ
الس ْملىة (بوم الساٌ وػيىن اإلاُم)  :جلؼ في حبل الللى مً بالز الدجطٍت غلى بػس  60هم حىىب ؿطق مسًىت حػع ،حػس مً أمىؼ
وأؿهط اللالع الُمىُت ،جحخىي غلى كلىض وزوض للىالة والعغماء( .ابً السًبؼ  :كطة الػُىن ،ق ،260 ،259الدجطي :مجمىع بلسان
الُمً، 236/1 ،غبس اللازض الـِباوي  :الخلىن واللالع في محافظت حػع )1314/4
()40السولت العضَػُت :جيخمي إلى ظضَؼ بً الػباغ بً الىطم الُامي الهمساوي ،جىلى والًت غسن بػس مىث أبُه ،وجفم مؼ غمه اإلاؼػىز الصي وان
ٌـاضهه في والًت غسن غلى غسم إضػاٌ الخطاج الصي وان ًطػله أبىه للللُحُحن ،زم جمىً أبىاء ظضَؼ مً الخغلب غلى أبىاء غمهم
اإلاؼػىز ،واػخللىا بحىم غسن( .الٌُب بً غبسهللا بً أحمس بامذطمت :جاضٍر سغط غسن ،991،ق ،119دمحم بً غبسهللا الـىَػط،
اللطاع الؼُاس ي والفىطي في الُمً دالٌ الػلط ألاًىبي ،الطٍان1427 ،هـ ،ق.)26-23
()41الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق ،189 ،186غبس اللازض الـِباوي :الخلىن واللالع في محافظت حػع .1315/4
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 )3مقراً إلقامة مشايخ وزعماء القبائل :
موذبألالضظذرىذت مةذبؿضمُىذَب قمالع,ذوذت موذ حّمأذ موذب قاّ مٕذيفذب مّ و,ذفمالذ
ؽ ممُذقاّ ممٕذيفذب ممّ وذممموذضضممو,ذرَذق حممٕذمشممًُسٔذت ممُىذمقمم ذاقومممٕذ ممّخذب قاّ ممٕذ
َا ّ ًو,ذ ِثُبسخًوذب هو٘ذ موذبآل مو٘ذ

موذِثُبسخمُىذب

وممٕذَب ٙوامٕذيفذب قاّ مٕ,ذَمموذ

ةذق حٕذب يَُّب٘(,)42ذب وذ ونجذمق بّذإلقومٕذا مو٘ذ مينذب

نمآ(ذ,)43ذِثُبسخُنًموذ

يو -ذموذبألحوق ذب ّٙيمٕ,ذ

ر وّذ وذزا(,)44ذ

وذ ونجذق حٕذب ا ْم ُٔذ -ب يو لذ

َمهلذاموذقاِاذ

و٘ذآثذر مْذبألذ غ مسذبي مابنّ ذضثمٖذرَب م ذب قم ىذب دو مذذبيسم ٓذ/ذ

ب حو م ذبألممّال ,ذَ مموىذآ م ياذيفذ -ذب رممرتٔذمُع م ذب اسباممٕذ -ذب ي م طوىذرىمماذ مموذ
مهضُسذ وذر ْذبألغ سذبي ابنْ,ذب ملٓذ ذقوصم تٌذ و مام ُٔذمموذقام ذ مْذ موذب رغم ذ
ا مّاذب اَ ممٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ ممال ذب مّ وذب اممر ,ذخمماذيسماذ ّممٌ,ذَقث مٌذذَباممثُ ذ ممٖذ
ب ق حممٕ,ذفح فممجذممموذ ممةذبؿ م ذ ق حممٕذب مموذر ممْذبألغ ممس(ذ,)45ذَمد ممًوذ–ذرِغ موّ–ذق حممٕذ
بأللخي ٔذ هوضّٕذزّشوىذمبخال ذزحر ,ذَب وذ ونجذم

ذاقومٕذآثذ ٓذمهوخذمشموِخذ

َا ممو٘ذبألخممال ذيفذبؾوي ّمممٕذَبإلاممالمذ,ذضثممٖذبامممثُ ذ ًّمموذب مموذب رغمم ذممموذآ مم ذ
ا وًٙا,ذَِا ٖذزحر ذ وذا بيّاذ وذ ٓذبألدو ٕذبألهو ْذبؿ ريٓ,ذَقاذرقمومذ ًموذ

موذ

ِ َٗذق ب ٕذمخي ذاهٕ,ذَقا ٌذَب اٍذخالخ ذاهٕذ(,)46ذَ وىذا و٘ذَمشوِخذكمال ذ
َصَوة()47ذِثخلَىذموذبؿضوذرَذب ق حٕذمق بّذإلقومثًا,ذف موىذضضموذنح موى(ذ)48ذيفذ

( ) 42كلػت الؼىا (بدـسًس الؼحن) :وحؼمى كلػت دىالن ،جلؼ بمسًطٍت الىاػٍ بالدجطٍت حىىب مسًىت حػع غلى بػس  30ن.م (غماضة اإلافُس في
أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،81أبى غبسهللا الخؼحن بً غبسالطحمً بً دمحم الاهسٌ :جحفت العمً في جاضٍر ػازاث الُمً ،جحلُم  :دمحم
غبسهللا دمحم الخبش ي ،املجمؼ الشلافي ،أبى ظبي ،ي2004 ،1م.)448-447/2 ،
()43بىى الىطهسي هم مً أوالز الابُى بً حماٌ السًً الؼبئي الخمحري الصي واله الطػىٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -غلى حبل اإلالح بمأضب( .الدجطي :مجمىع
بلسان الُمً، 237/1 ،غبس اللازض الـِباوي :الخلىن واللالع في محافظت حػع.)13/12/4 ،
()44الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق143
()45الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق143
()46الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق ،143دمحم الـػُبي  :الُمً الظىاهط الٌبُػُت واإلاػالم ألازطٍت ،كىػاء1998 ،م ،ق.106
ً
()ُ 47و َ
كاب (بوم ففخح)ٌ :ػطف كسًما باػم حبالن الػطهبتً ،لؼ غطب مسًىت شماض ،وهى مذالف واػؼ ًحخىي غلى الػسًس مً اللطي
والىزًان والخلىن (الدجطي :مجمىع بلسان الُمً ،768 ،767/2 ،إػماغُل بً غلي ألاوىع :مذالُف الُمً ،املجمؼ الشلافي أبى ظبي،
ي2004 ،1م ،ق.)16
َ
ُ
َ
فؼيىن
ففخح)ٌ:ؼمى حلً وكابً ،لؼ بػعلت بني الخساز بىاحُت وكاب الػالي ،مً أغماٌ شماض( .الىكابي :جاضٍر
()48حلً و ْػ َمان (بلم
وكاب اإلاؼمى الاغخباض في الخىاضٍر وآلازاض،ق.)93
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ب ق ىذب دو ذذبيس ٓ/ذب ثوا ذبألّال ٓ,ذمق بّذ
ا ممممّاذقاّ ممممٕذبإل

| د .يحيى أحمد حسين الشحري

ّاذكال ذَصوة(,)49ذ

موذ موىذ

ّ ممممّ () 50ذِقممممّاذيفذضضمممموذ َمممالَ ذ ممممُب ٓذ ممممال ذي ممممْذماِهممممٕذ

صَحْأ(,) 51ذَقماذؼضموذ مٌذ هماموذ م ذبإلممومذبيمو ٓذنّمٖذ موذبؿيم ذصمحأذامهٕذ
284يمذ(,)52ذيفذض ذ وىذِقّاذ او ذ وذ ّوشذ وذ ّد ٕذ موذبؿموسرذ موذ حمبذا مّاذ
قاّ مممٕذ مممينذبؿممموسرذ ممموذ حمممبذ هسممم بىذذيفذضضممموذب ممماضومسذب ُبقممم ذلممموثذماِهمممٕذ
صحاٍ(,)53ذَألوذ ونجذاهٕذ390يم999/مذاوسذبإلمومذب ِمآذب قواماذ موذ مْذب حّمونْذ
موذصحأذ وػوٍذقاّ ٕذ ينذبؿوسرذفي جذ مٌذ َىذمقوَممٕذَ

مجذيفذطو ثمٌذ,ذمموذ ماذبذ

ا ّ ًممموذفقممماذسفممم ذَبمثهممم ذيفذضضمممهٌ(ذ,)54ذَ ممموىذضضمممهوذ َسَْبىذَب َألضْمممهَحٕ(ذ,)55ذ
مبخممال ذ ممموسذيفذب قم ىذب يممو سذبيسم ٓ/ذب دو ممذذ شم ذبألممّال ٓذمقم بّذإلقومممٕذا ممو٘ذ
قاّ ٕذزهب(,)56ذب وذتي وذذت ةذب اال ,ذضّذذ وىذ سَبىذمقم بّذَم

م بّذ يم طوىذ

اابهللذ وذنّٖذبؾهيب(,)57ذ ّه وذ وىذضضوذبألضهحٕذمق بّذإلقومٕذب شّخذق ماذ موذ
اِاذب ّحربٓذبؾهيب,ذب لٓذو ذمقّ وّذ ٌذضثٖذ مُثذب ِمُ ّذ ذب مّ و,ذفأ ملٍَذمهمٌذ َىذ
مقوَمٕذتل

ذاهٕذ570يم1174/م)58(,ذَيفذب ُقجذنريمٌذذ موىذضضموذب اَ ْشمٕذب ُبقم ذ

هوضّٕذاهطوىذزهمُةذ م ذصمهحو٘(ذ,)59ذ مقم ذإلقوممٕذ مّخذقاّ مٕذامهطوىذضثمٖذبامثُ ذ

( )49الخمازي :هـف أػطاض الباًىُت ،ق ،49الىكابي ،جاضٍر وكاب اإلاؼمى الاغخباض في الخىاضٍر وآلازاض ،ق93
()50ؤلاولُلُىن :هم إحسي اللبائل الهمساهُت الؼاهىت كػسة ،وما حاوضها ،جخفطع مً كبُلت دىالن بً غمطو ،وحؼمى دىالن كػسة ،وأحُاها
دىالن كواغت( .الهمساوي :ؤلاولُل  ،203-201/1إبطاهم اإلالحفي :معجم البلسان واللبائل الُمىُت.)587/2 ،
()51دمحم دمحم ظباضة :أئمت الُمً19/1 ،
()52غلي بً دمحم الػلىي :ػحرة ؤلامام الهازيً ،حيى بً الخؼحن ،جحلُم :ػهُل ظواض ،زاض الفىط اإلاػاكط ،بحروث ،ي1981 ،2م ،ق،15
الهمساوي :ؤلاولُل.288/1 ،
()53الخؼحن بً ٌػلىب  :ػحرة ؤلامام اإلاىلىض ،ق.105 ،104
()54الخؼحن بً ٌػلىب  :ػحرة ؤلامام اإلاىلىض ،ق106 ،105
()55حلً شضوان (بفخح فؼيىن ففخح)ً :لؼ ؿطق مسًىت شماض ،أما حلً اإلالىػت (بفخح اإلاُم وػيىن واللاز) :فُلؼ غطب مسًىت شماض(.ابً
السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،322الؼطوضي ،الخُاة الؼُاػُت ،ق717 ،270 ،269
ْ
(َ 56
)ح َىب (بفخح الجُم والىىن) :كبُلت هبحرة جيخمي إلى كبُلت مصحج ،مىًنها حىٌ مسًىت شماض مً حهت الـطق والغطب ،حىىب كىػاء
(الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق.)218
()57ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،322الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.269
()58ابً السًبؼ  :كطةالػُىن ،ق ،322الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق270
()59هلاضي فهمي دمحم غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً غلى الػهس ألاًىبي ،ولُت السضاػاث الػطبُت ،حامػت اإلاىُا1993 ،م،
ق178
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ّمممممٌذبأل مممممةذب ِمممممُ ْذبأليمممممحُ ذيفذب مممممّ وذرخهمممممو٘ذى ثمممممٌذ مممممٖذخمممممُسٔذامممممهطوىذامممممهٕذ
614يم1217/م(,)60ذ

وذاّأتْذ

ٍ .ذ

 )4مقراً إلقامة وال ونواب األمراء واحلكام يف املدن واملخاليف :
باممثطو جذ ح م ذب مماَثذبأليممثق ٕذيفذ–ذب رممرتٔذمُع م ذب ابساممٕذ -ذرىذتيممّط ذ ممٖذ
ري مممبذب سبعمممْذب ّ هّمممٕ,ذ امممّ وذب اَ مممٕذب ضم م ّطّٕ,ذَمممموذ حمممايوذب ُِ ّم مذُىذب ممملِوذ
باثطو ُبذب قغمو٘ذ مٖذب ماَِالذح,ذَ حم ذب

ومموحذب قا ّمٕذيفذب مّ و,ذَقمومُبذ ايمطذ

نرُ ياذ ٖذري بذبألهوطلذب ّ هّٕ,ذمبوذفًّوذموذماىذَكو ّفذكث رٕ;ذفقاذ

ذرمم ب٘ذ

َض ومذيلٍذب اَثذ ٖذتحّ ,ذَ ٔذَنُبةذياذيفذ ح ذيلٍذبألاىذَبألخمو ّف,ذَ وصمٕذ
ب وذتاحاذمهًوذ وذ وص ٕذَم

م ذب اَ مٕ,ذَ موىذيم ٘ذب مُ ٔذَب همُبة,ذ مأم بًٙاذ

َض ومًاذِثخلَبذموذبؿضوذرَب ق حمٕذمقم بّذإلقمومثًا,ذَم

م بّذإل بسٔذ مُٚىذمموذِقم ذ

ـغْم ب٘ذ
ؼجذرِاًِاذموذماىذرَذكو ّف,ذَمموذت مةذبؿضمُىذضضموذ َت ْح م ذ ماى,ذَب َ
يفذماِهممٕذ مماى(ذ,)61ذفقمماذ ونمموذمق م بّذإلقومممٕذب حامموسذَميممحُ ذر هممو٘ذب

م مذب ّممومْذ

بي ممابنْ(,)62ذنممُبةذب اَ ممٕذب ض م ّطّٕذ ممٖذ مماىذَر ويممو(ذ,)63ضّممذذ مموىذب حامموسذ
ِقّاذعضوذتح

ذ اىذبألش

ِقّاذعضموذبـغم ب٘ذبألشم

ذ ٖذبألاِهٕذموذزًٕذب رب(,)64ذيفذضم ذ موىذبأليمذحُ ذ
ذ مٖذبألاِهمٕذمموذزًمٕذب اطم ذ ذ(,)65ذ

موذ موىذضضموذ

َر ْمممّ (,) 66ذبألشمممًُسذ وألهو مممٕ,ذَبؿضمممونٕذمقم م بّ,ذَمحقم مالّذ م م اذنمممُبةذَقمممو ٔذب اَ مممٕذ
ب ض م ّطّٕذب مماب ْذامماأذ مموذرىمماذ مموذبأل ر م ذب ض م ّطْ,ذَب مملٓذو م ذممموذر ممّ ذِمماِ ذ
كممال ذ ممموسذَممموذزوَسيممو,ذ

دم ذممموذخالخم ذاممهٕذضثممٖذتممُفٖذاممهٕذ491يممم1192/م,ذ

()60هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق187
( )61حلً الخػىط غسن (بدـسًس الخاء وػيىن الػحن) ً :لؼ أغلى حبل ؿمؼان بمسًىت غسنٌ ،ػطف الُىم بجبل الخسًس ،أما حلً
الخوطاء (بفخح الخاء وػيىن الواز) :فُلؼ غلى الجبل ألادوط ،بمسًىت غسنٌ ،ػطف الُىم بحلاث( ،غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء
وظبُس ،ق ،148الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.)586/2 ،155/1 ،
()62هى الىطم بً الجـم بً ًام ابً ػبأ الهمساوي ،وؼبت إلى كبُلت ًام الهمساهُت الىاكػت ؿماٌ كػسة باللطب مً هجطان  ،وان مً أبطظ
كازة ألامحر غلي بً دمحم الللُحي (دمحم حؼحن الفطح :الُمً في جاضٍر ابً دلسون ،الهُئت الػامت للىخاب ،كىػاء ،ي2001 ،1م ،ق،586
الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.)153
()63غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،148دمحم حؼحن الفطح :الُمً في جاضٍر ابً دلسون ،ق586
()64غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،148الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق181 ،
()65غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،149 ،148الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق181 ،
()66حلً أؿُح (بفخح فؼيىن ففخح) ً :لؼ في غعلت بني ػػس ؿماٌ غطب هىضان بمذالف آوؽ مً أغماٌ شماض ،وان مطهع أغماٌ هىاحي
املخالفٌ ،ػطف آلان بحلً ظفاض( .الدجطي :مجمىع بلسان الُمً)27/1 :
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القرن السابع الهجري

فممأط لذ ّممٌذضضمموذ ممينذبأل ر م (ذ,)67ذَ مموىذَ ٔذَنممُبةذ ممينذب ض م ّطْذ ممٖذكممال ذ
زحر ذَ ٓذزا ٌ,ذ ح ُبذموذضضوذب ثوحْ

ذبألط ذ مٖذ ٓذزا مٕذيم ةذماِهمٕذاة(ذ,)68ذ

مق بّذإلقومثًا,ذَموذرَبً ٙاذب ي طوىذ اابهللذ وذذق اذب ضم ّطْذر مُذب ممريذ مْذ موذ
ق اذب ض ّطْ,ذَموذ حاٍذر هٌذراحاذ وذ اابهللذ موذق ماذب ضم ّطْ(ذ,)69ب ملٓذوم ذ
و ثح

ذضثٖذاو٘حذاريتٌذفهق ٌذب مريذب ض ّطْذبأل م مذرىماذ موذ مْذا ذكمال ذ

ساممٕ()70ذفأقممومذعضممهًوذبألح م َ ذعضمموذساممٕ(ذ,)71ذَ م ذ ممو ثح

ذ مما ّذ هممٌذر ممُذ

ب رب وحذ وذب ُ ّاذبؿ ريٓذرضاذقو ٔذب اَ مٕذب ضم ّطذّٕ,ذَبامث ذ وؿضموذضثمٖذتمُيفذ
ٌذيفذ ًاذب يّأذ هجذرىاذب ض ّطْذب موذرقوممجذب همٌذ و ماذمقمومذر ذّمذٌ(,)72ذَ موىذ
ضضمموذتَح م ذبألط م ذ ممٖذماِهممٕذتح م ,ذَبألي م ٖذ و قمموي ٔ(ذ,)73ذمق م بّذإلقومممٕذَ ٔذب اَ ممٕذ
ب ض م ّطّٕذ ممٖذتح م ذَبؾهمماذَر ويممو,ذَو م ذ ممل ةذضثممٖذب ثو ممٌذب مممريذمهضممُسذب مموذ
بألرغ ذ وذر ْذب رب موحذ موذب ُ ّماذبؿ مريٓذامهٕذ546يمم/ذ1152م,ذعم وذضضمُىذ مينذ
ب ض ّطْذ سِحّ ,ذَب لٓذرقومذ ٌذنُبةذب سِحّ ذ ٖذتح ذضثٖذر لٍذممهًاذ همُٔذ مْذ
مموذمًممآذب م ّينذم اممسذب اَ ممٕذبألًاِممٕذيفذمهثضممفذب ق م ىذب يممو سذبيس ٓ/ب دممونْذ
ش ذبألّال ٓ(,)74ذ

موذب

مريذوذًِهمأذ مٌذطمُِذالّ,ذضّمذذ م ذب ُِ ّمُىذب مّ وذ حماذ

م م َسذمخممسذ ش م ذٔذاممهٕذفقممطذممموذقّممومذب اَ ممٕذبألًاِممٕ,ذَ ممةذاممثٕذ569يممم1174/م,ذ
فقغممُبذ ممٖذ ممينذمًممآ,ذَباممثُ ُبذ ممٖذضضممُنًاذمبمموذفًّمموذضضمموذتحم ,ذَ همماموذقم سذ
تُسبىذ وٍذب ُِ ْذ َزٌذموذب ّ وذ حاذرىذامّط ذ مٖذري مبذرسبعمًّوذبامثخ فذ ًّموذ
رس حمٕذنمُبةذممهًا:ذذِموقُحذب ثحم ٓذنوٙاموّذ ممٖذتحم ذَبؾهماذَذر ويمو,ذفوؽملذمموذضضممهًوذ
بألمل ُسذآنرموّذمقم بّذإلقومثممٌذضثمٖذرنممٌذألمموذمسم ذ مما ُثذطغمث

ذ مموذرِممُةذرذ ممْذصممالحذ

()67غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،232ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق.226
( )68ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،229الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.118
( )69ابً السًبؼ :كطة الػُىن :ق ،229حؼحن الهمساوي :الللُحُىن والخطهت الفاًمُت في الُمً ،ق107
()70مذالف ضٍمت ٌػس مً أغنى مذالُف الُمً ،وأفولها جطبت ،ودلىبت ،واػؼ ألاضحاء ًٌل غلى تهامت مً حهت الغطب ،وهى الُىم احس
محافظاث الجمهىضٍت الُمىُت اإلاػطوف بمحافظت ضٍمت (ابً السًبؼ :كطةالػُىن ،ق ،229الدجطي :مجمىع بلسان الُمً ،ق.377/1
()71ابً السًبؼ  :كطة الػُىن ،ق ،229الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.146
()72ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،229الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق118
()73ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،229الدجطي :مجمىع بلسان الُمً ،146-145/1 ،غبس اللازض الـِباوي :الخلىن واللالع في محافظت حػع
.1309/4
()74ابً غبساملجُس :بهجت العمً،ق،130الؼطوضي:الخُاةالؼُاػت.272،
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ب اِوذب ُِ ْذب ّ وذاهٕذ579يم1183/م,ذََصُ ٌذا ذا ّا,ذبػٌذِموقُحذا ًّموذمموذتحم ذ
َبامممثقا ٌذفًّمممو,ذَام م اذ طغمممث
َر

ذمرممموتّ ذبؿذضمممو(,)75ذفأ سمممبذ مممٌذطغمممث

,ذ

مٌ,ذَرق ٍذ مٖذنّو مٕذتحم ,ذفحمو ذا ذمقم ذاقومثمٌذعضمهًو ذ(,)76ذَي ملبذتحوقمبذ
ٖذضضوذتح ذب

دريذموذب م ب٘ذَب ُ ٔذضثمٖذ م

ذعضموذب مم ب٘ذَب مُ ٔ,ذَ ذيم َذ

يفذرىذُِصرٌذب وذبجملوَسذيفذتوسخيٌذ قُ ٌ:ذ" ّسذيفذمجّ ذب مّ وذرامحاذمهمٌذضضمهوّذ نمٌذ
ا ِ ذبأل ة,ذَبأل و ّة)ذ(,)77ذ
ٓذزا ٕذَزحر ذعضوذب ثح

وذ ونجذاقومٕذَمقم ذنوٙمبذتمُسبىذ موٍذ مٖذكمال ذ
ذبألط ذ ٖذماِهٕذ ٓذزا ٕذموذزًٕذبؾهُة( .)78ذ

 )5مراكس للجور والتمراد على الدولة :
ممسحجذبؿضممُىذَب قممالعذب
ب دُسٔ,ذَب ث
مب

ممدريذممموذب قاوٙم ذَ حم ذب هممُبةذَب ممُ ٔذَيرييمماذ ممٖذ

,ذَب قّومذ و ي بذَب هًب,ذَقط ذذب ط قوح,ذَ وذب غوسبحذبألثحما ٔذ مٖذ

ذب اَ ٕ;ذَ ةذألوذشثواذ ٌذت ةذبؿضُىذَب قالعذموذمهو ٕذَضضمونٕذتمثططاذ مٖذ

راُبسيوذيس وحذرقُٗذبؾُّشذآنلب ,ذفثغ وذياذب اث بسذَب اقو٘ذموذرم و,ذفرْذ
رَب م ذب ق م ىذب ب م ذبيس م ٓ/ذب حو م ذبأل مّذال ٓذِممل

ذااممطو ذ مموذنّممٖذب طممربٓذيفذ

توسخيم مٌ(,)79ذر ىذف ُ مممٕذمممموذقاوٙم م ذ مممينذبؿممموسرذام م هُبذضضممموذ غْمممابى(ذ,)80ذ
فوامممثغ ُبذ ممممةذبؿضمممموذيفذنًمممبذَاممم ذماِهممممٕذصممممهحو٘ذفحمممونٖذريممم ذصممممهحو٘ذمممممهًاذ
مدريب(ذ,) 81ذ

موذشم ذمجو مٕذمموذب رقًمو٘ذعضموذب ثح م ذمبخمال ذ ٓذزا مٕذ مٖذ

ر اذقو ٔذب اَ ٕذب ض ّطّٕذبألرغ ذ وذر ْذب رب وحذبؿ ريٓذميثغ ذ ُذبؿضموذمموذ
بألرغ ذ هاذن َ ٌذا ذتًومٕ,ذَطُثذاقومثمٌذ ًمو,ذَألموذَصم ذبـمربذا ذبألرغم ذرام عذيفذ
ب حُ ٔذا ذب ثح

ذمق ذاقومثٌ,ذضّذذ وىذُِزاذ ٌذ وٍ ٙذَرمُب ٌذَام بسِذٌ,ذَفم ضذ

بؿضوسذ ٖذب رقًو٘ذيفذبؿضمو,ذف موذ ما ذ مًّاذبؿضموسذذ م َبذضّ مٕذ قثم ذبألرغم ذ
()75الؼطوضي  :الخُاة الؼُاػُت ،ق.286 ،276
( )76الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.286 ،276
( )77ابً املجاوض :كفت بالز الُمً ومىت وبػم الدجاظ ،ق.156
()78ابً غبساملجُس :بهجت العمً ،ق131
()79إسخاق بً ًحيى الٌبري :جاضٍر كىػاء ،ق.127
( )80حلً ُغ ْ
وسان (بوم فؼيىن)ً :لؼ بحن غٌان وحسة بالغطب الجىىبي مً مسًىت كىػاء( .إسخاق بً ًحيى الٌبري :جاضٍر كىػاء،
ق ،127الشلفي :ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان ،ق.)244
( )81إسخاق بً ًحيى الٌبري :جاضٍر كىػاء ،ق.127
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تث د ذيفذا بصذا بسٌِذَض وِوٍذ ٖذب يطُح,ذفط ذن ذبألرغ ذا ًّوذ ث ةذب ضُسٔ,ذ
وذِثط ذسؤِٕذ ةذبألُقف,ذَقّ :ذرنٌذموحذيفذت ةذب ّ ٕ(,)82ذَيفذاهٕذ527يم1313/مذ
ةذبـال ذ ذب ُاِ ذب هسوضْذمر ذب روت ْ(,)83ذَ اّاذب قض ذفقومذي ٘ذب حاّماذ
ثمما ريذضّ ممٕذ ممثخ طذمهممٌ,ذفأ مموسَبذ ّممٌذب قّممومذ و ِمموسٔذا ذ مموسصذا ّمما,ذف مموذ م صذ
ب ُاِ ذباثُ ذي ٘ذب حاّاذ و ثحوَىذم ذ حم ذقمو ٔذب هسموضّ ذ مٖذا ّما,ذااب٘ذ مةذوذ
ِث

وذب مُاِ ذمموذب حمُ ٔذا ًّمو,ذفقم سذب ػموٍذممُذضضموذ َم ْش ذ(,)84ذب ُبقم ذيم ةذ

ا ّا,ذَ

ذمهٌذش بّذعاذب اَ ٕذب هسوضّٕ,ذِقُمذ شموذب غموسبحذبألثحما ٔذ مٖذماِهمٕذ

ا ّمما(,)85ذَض م ذ ممح ذ مموـط ذ ممٖذنريممٌذبنثق م ذا ذضضمموذ َ ْيمموى(ذ,)86ذَِامماَذرىذ
ب

ريذر د ذضضونٕذموذ َ ْش,ذَو ذمر ذب روت ْذمضاسذتًاِاذ ُاسب٘ذب هسموضّ ذ

موذ حاٍذضثمٖذتمُفٖذ مٌذامهٕذ529يممذ/ذ1135م(,)87ذ

موذ موىذامقُعذَبنثًمٖذبذ اَ مٕذ

ب هسوضّٕذ ٖذاخ ذخُسٔذَش ذقو يوذ ٖذ وذمًآ(,)88ذموذ مٖذضضموذب شَم ْ ذبألطم ذ
ٖذماىذتًومٕذموذنوضّٕذب ش ذ هوضّٕذَصوةذموذر وثذ َمَموس(ذ,)89ذَقماذَقم ذب ثّموسٍذ
يلبذبؿضو,ذألوذاثواذ ٌذمموذمهو مٕذفًمُذمهّم ذ هريمٌذفما بذرسب ذب شمخطذرىذِضم ذا ّمٌذ
مشممٖذيفذَب ٓذعممّلذ م ذزمذا ذميمموفٕذِممُمذ وم م ذَ ح م ذِممُم,ذفمما بذَص م ذا ذرص م ذ
بؾا ذب لٓذفٌّذبؿضوذبضثوصذا ذط ُ مٌذنضمفذِمُم(ذ,)90ذَيمريذ مةذمموذب ثطضمّهوحذ
()82غماضة  :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،137 ،136دمحم حؼحن الفطح :جاضٍر ابً دلسون ،ق ،651الؼطوضي :الخُاة الؼاػُت،
ق153 ،151
( )83مفلح الفاجيي :هى أحس غبُس بني هجاحً ،يخمي إلى كبُلت سخطة بالخبـت ،أؿتهط بالشجاغت والىطم والػفاف( .ابً السًبؼ :كطة الػُىن،
ق ،301الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.)225
َ
( )84حلً ه ْطؾ (بفخح الياف وػيىن الطاء)ً :لؼ في أغلى حبل ُب َطع مً غعله بني ػلُمان وأغماٌ الخسًسة (ابً السًبؼ :كطة الػُىن،
ق ،302الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.)247
()85غماضة  :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،149 ،148الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.227-226
( )86حلً زبؼان (بفخح فؼيىن)ً:لؼ في مىٌلت ُب َطع ببالز تهامت  ،وهى مً الخلىن التهامُت اإلاـهىضة( .غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء
وظبُس ،ق 178 ،الؼطوضي:الخُاة الؼُاػُت ،ق.)227
( )87ابً غبساملجُس :بهجت العمً ،ق ،109الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.227
( )88هى غلي بً مهسي بً غلي بً زاووز بً دمحم بً دمحم بً غبسهللا  ...ابً ألاغلى بً الفىاضغ بً مُمىن الخمحري الطغُني ،وان ٌؼىً هى
وأبىه كطٍت الػىبرة مً وازي ظبُس في أػفل الىازي (أبى الفساء :املخخلط في أدباض البـط ،36/2 ،ؤلامام ؿمؽ السًً دمحم بً أحمس بً
غشمان الصهبي :ػحر أغالم الىبالء ،جحلُم  :بـاض غىاز مػطوف ،محي السًً هالٌ الؼطحان ،مؤػؼت الطػالت ،بحروث ،ي،321/20 ،1
 ،332ابً غبساملجُس :بهجت العمً ،ق.)118
( )89الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.769 ،450/2 ،
()90غماضة  :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،198الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق ،243هلاضي غعالي :كُام إماضة ألاػطة اإلاهسًت في الُمً،
مٌبػت ألاماهت ،اإلاىُا ،ز.ث ،ق.23
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ذعماذب اَ مٕذ

ب طاّحّٕذب وذ فحجذب وذمًآذا ذا الىذخُستمٌذَشم ٍذمموذضضموذب شم

ب هسوضّمٕذيفذ ممال ذتًومممٕ,ذضّممذذ مموىذِ ام ذزهمُ ٍذيفذب ّم ذممموذبؿضمموذ هًمذبذَضم ذ
ح ذبألماىذب ثًومّمٕ,ذَقماذ مربذ موذ مةذ موسٔذيفذتوسخيمٌذ قُ مٌ:ذ( ونمجذيم َبحذب موذ
مًآذا بذيوسحذ ٖذ ح ذتًومٕ,ذَنًامجذَرض قمجذَر س ًموذب رسم ,ذتحمُ ذا ذبؾاموثذ
موذب مُب ٓذَفّمٌذب شمحوة,ذفمالذُِصم ذا ًّمو,ذَ ذِقثماسذ ًّموذرضما,ذَوذِم ثذ مةذمموذ
فح ثٌذم ذري ذا ّا)ذ( .)91ذ
مموذاممو احذَ ممسحذجذت ممةذبؿضممُىذَب قممالعذب مماح ذ ممٖذب دممُسٔذَب ث م ذعمماذ
بؿ مماذب ِممُ ْ,ذَممموذ ب م ذب اّممجذب ِممُ ْذنريممٌ,ذَممموذرَبٙم ذ ممةذب مممريذض ُممُذ مموذ
ق مماذب

م ٓ(,)92ذب مملٓذ مموىذممموذمج ممٕذب قممُب ذب ِممُ ّ ذب مملِوذ

ممُبذمم ذب ممُب ْذ

ب ِممُ ْذذيفذصممهحو٘,ذَباممث ذض ممُذيفذ امممٕذب ِممُ ّ ذكذ ض موّذيمماذيفذب ممّ و,ذضثممٖذ
ضاخجذ ّهٌذَ ذب ُب ْذب ُِ ْذ ٖذصهحو٘ذَضشٕذامهٕذ594يمم/ذذ1198م(,)93ذَوذ ماذ
بإلنضممو ذممموذبأل ممةذبألح م ذامسو ّ م ذ مموذطغممث

ذ مموذرِممُة,ذفط ممٌذيمملبذ ممٖذب ث م ذ

َا ممالىذب دممُسٔذ ممٖذب ِممُ ّ (ذ,)94ذَ ممةذ حمماذرىذؾممأذا ذضضمموذ َممهو(ذ,)95ذَ قممْذ
ت ضّاوّذموذري ٌذ يابذاُ٘ذمحوم ٕذب
هوذ ارذيفذبإليوسٔذ ٖذممث

مريذيما,ذَذبنغماذب

مدريذممهًاذا ذض مُ,ذَمموذ

موحذب اَ مٕذب ُِ ّمٕذ ضمهحو٘ذَمموذزوَسيمو,ذَوذِيمثط ذ

ب ُب ْذب ُِ ْذ ضهحو٘ذمقوَمثٌ,ذَعو ذمهٌذب ُِ ُّىذعّقوّذ اِابّ( .)96ذ

()91غماضة  :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،198الىكابي :الاغخباض في الخىاضٍر وآلازاض ،ق106
() 92هى حيى بً دمحم الىطزي ،وكُل :حيى بالجُم ،أحس ألامطاء ألاهطاز الصًً زدلى الُمً مؼ الجِف ألاًىبي ػىت 569هـ1173/م ،وكاض مً
هباض اللازة الباظًٍ ،اجلف بالشجاغت وؤلاكسام ،وان ألاًىبُىن ٌػخمسون غلُه في اللواًا الخٌحرة ،وػساز ما ًذخل مً البالز
والخلىن؛ إش لم ًجس مً ًلىم ملامه لصلً ،ووان حيى ًىجح في أول أمط ًخلسم فُهً( .حيى بً الخؼحن :غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط
الُماوي ،342/1 ،غبسهللا غبسالىطٍم الجطافي :اإلالخٌف مً جاضٍر الُمً ،جلسًم :ظٍس بً غلي الىظٍط ،ميـىضاث الػلط الخسًث ،ي،2
1987م ،ق ،117هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق ،165الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.)37
(ً )93حيى بً الخؼحن :غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط الُماوي  ،344/1هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق،60
الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق307
( )94الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.3085-307
( )95حلً هجن (بفخح فىؼط)ً :لؼ بحن ػىحان ودىالن حىىب ؿطق كىػاء ،فغطبي الخلً لؼىحان ،وؿطكُت لخىالنٌ ،ػس مً أؿهط
الخلىن وأغالها(.ابً السًبؼ  :كطة الػُىن ،ق ،351الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.)668/2 ،
( )96هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،168-165،الؼطوضي:الخُاة الؼُاػُت :ق.38-37
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َموذق حمٕذب مام ُٔذيفذب ضم ُذذمبخمال ذبألحموف ذر موذرضماذقمو ٔذبؾمّ ذب ِمُ ْذ ث مةذ
ب اال ذَِا ٖذب مريذلوحذب ِمُ ْذشم ٍذعماذبؿ ماذب ِمُ ْ,ذَ مةذ حماذمقثم ذبأل مةذ
بألح ذامسو ّ ذ وذطغث

ذ وذرُِةذاهٕذ598يم1202/م(,)97ذَر وذباثقال ٌ,ذفضموسذ

مضاسذ ط ذًِا ذ ّوىذب اَ ٕذب ُِ ّمٕذيفذب مّ و,ذن م بّذألموذتث ثم ذ مٌذق حمٕذب مام ٍُذمموذ
ضضممونٕذَمهو ممٕذتحس م ذ مموذا غممو ًو,ذَبقثطومًمموذرقممُٗذبؾّممُشذيفذ ممةذب ُقممج,ذخمماذ
ثأِّاٍذب دُبسذَب ث

بحذب

ٗذعاذبؿ اذب ُِ ْ,ذَاماب ياذ وأل ىذَب يمالح(ذ,)98ذ

َيفذضضمموذ َم َبش(,)99ذبألطم ذ ممٖذصممهحو٘,ذممموذزًممٕذب شم (,)100ذشم ذَر مموذخممُسٔذ
عممماذب مممُب ْذب ِمممُ ْذ ضمممهحو٘ذ مممخطذِممما ٖذ م م ٔ,ذَيمممُذصم مًذ ذ ممممريذ ممماذب ممماِوذ
َس اوس(,)101ذَاب حذ طُسٔذ

ٔذ هاموذ

عذِ با ذبإلمومذب ِآذ اابهللذ وذىم ٔذ

ّيم ٌذبؿضممو,ذَقمماذضمموَثذَس امموسذاقهو ممٌذَ اَ ممٌذ مموذ ممةذ و ُاممو ٙذب يم ّٕذقام ذ
بألُبزًٕ,ذَ لثذزًُ بّذ ارئذيفذبأل باالح,ذ ٖذرم ذرىذِحُ ذا ذب طو ٕ,ذَِاقْذ ّمٌذ
بؿضو,ذ

وذب

ٔذشو ٗذيفذش ٍ,ذَسف ذ

ذ َضذَس اوس,ذ م ذبا ب ذاصم بسذبذ

مٖذتيم ّاذبؿضموذ ممممومذب ِمآذب حماَذب ثق ّمآذ ِممُ ّ (ذ,)102ذفح ماذ مةذ ممٖذ
َس اوس,ذَػٌذظهُ ٍذمُذ َ َبش,ذَضوص ٍْذَعّقُبذ ٌّذبؿضوس,ذ هاٙلذر س ذ م ٔذ
بيمممال ,ذفسمممه ذا ذب يم م ا,ذَط مممبذب مممموىذفأمهمممٌذَس اممموس(,)103ذَيفذامممهٕذ613يمممم/ذ
1216م,ذَموذضضوذ َهوذ–ذرِغوّ -ذقو ذب شّخوىذسب اذَب رغ ذب هوذم ر ذ وذبيم شذ
ب يهطونْ(,)104ذش بّذ ٖذب ُِ ّ ,ذَباثطو وذموذ مهوذرىذِ طقموذبيم بٙاذ موؾّ ذ
ب ُِ ْذ ضهحو٘ذ(,)105ذفاو سذبأل ةذبأليحُ ذُِافذ وذب

وم ذ موذب حمو ثذ موذرِمُةذمموذ

( )97هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق ،182الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت :ق324
( )98هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق ،182الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت :ق.324
( )99حلً َب َطاؾ (بالفخح)ً :لؼ غلى ضأغ حبل هلم ًٌل غلى مسًىت كىػاء مً حهت الـطق ،وهى حلً كسًم ومىُؼ له ػىض مخحن وباب
واحس ،وشضوجه واػػت( .الدجطي :مجمىع بلسان الُمً .)105/1
( )100الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.105/1 ،
()101هى ألامحر غلم السًً وضزػاض بً ػامي اإلاػعي أحس ألامطاء الىباض الصي ال هظحر لهم وكخصان حُث بلغ غسز ممالُىه مائخحن وػخحن
ً
مملىوا( .الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.)327
( )102هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق185
( )103هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق.186 ،185
( )104ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق.352
( )105هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق ،186الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.351
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تحم ذ هريممٌذا ذصممهحو٘,ذ شممّٕذرىذِيممثقُٓذ ممةذب ث م ,ذفُصم ذ ٚم ذبـممُ نْ(ذ,)106ذ
فحي

ذ ًو,ذَف ضذضضوسٍذ ٖذب وذب يهطونْذعضموذ مهو(ذ,)107ذَرخهمو٘ذبؿضموسذ

تُزٌذبأل ةذبأليحُ ذ اح ذزهُ ٍ,ذمُذضضوذب اَ ْشٕ,ذَ وىذمق ذاقومٕذا و٘ذَمشوِخذ
اممهطوىذر هممو٘ذم ر م ذبيمم ش,ذَقّمم :ذانممٌذضضمموذ َمم َبش(ذ,)108ذفأ مملٍذقًمم بّ,ذَ مموىذ
وؿضمموذنيممو٘ذب شممّخذسب مماذ مموذم ر م ,ذفممأ

مًوذبأل ممةذبأليممحُ ,ذَرضيمموذا ممًّو,ذ

َرس ماًوذمحمٌ,ذخماذرسام ًوذا ذب شمّخذعضموذ مهوذمحم ابحذم

مموح,ذمموذيممريذرىذ

ايًوذ يُ٘,ذَ وىذموذز ب٘ذتيوم ذبأل ةذبأليحُ ,ذَ امذب ثابٌٙذ ٖذبؿ مموح,ذرىذ
قامذا ٌّذب شّخذسب اذ وذم ر ذ طو اوّذمهمٌذبألضموؿٕ,ذَ مو ّذ مٌذب مُ ٘ذَب طو مٕذب رتبفم ّوذ
مهٌذ ل ةذبؾ ّ ذ ةذبأليحُ ( .)109ذ
المبحث الثاني :الذور العسكري للحصون والقالع
حاممجذبؿضممُىذَب قممالعذيفذ ممال ذب ممّ وذ َسبّذ ي م
ب اسباممٕ -ذنثّسممٕذ

ِوّذيوم موّذيفذ -ذب رممرتٔذمُعممُعذ

د م ٔذب ض م ب وح,ذَاِممو ٔذَطممأحذبؿ م َةذ م ذذب قممُٗذب يّواممّٕذ

بألخث رممٕذممموذزًممٕ,ذَ ّهًمموذَ م ذب قممُٗذب قا ّممٕذب مموذتممأنفذَتم ف ذبـغممُعذ ٓذام طٕذ
م

ِٕذموذزًٕذر ٗ,ذَِث د ذيلبذب اَسذيفذموذِأتْ:ذ ذ
 )1حتصيهات ادفاعية:
رؽلذام ب٘ذَض ومذب اَثذيفذب ّ وذَيريياذموذا و٘ذَمشوِخذب قاو ٙذب ّ هّٕذَمهلذ

َقممجذما م ذممموذتمموسِخذب ممّ ذوذ -ذممموذت ممةذبؿضممُىذَب قممالعذؼضممّهوحذ فو ّممٕذ ضمماذ
يس وحذَي َذب اب٘ذ,ذيلبذفغالّذ وذاتوضٕذبؿضوذرَذب ق حمٕذألموذاث

ًموذب مثط اذ

يفذب حمماَذبألًمموزا,ذألمموذشثممواذ ممٌذممموذمُبق م ذاارتبتّسّٕ,اعمموفٕذا ذضضممونثًوذَمهو ثًمموذ
ب طاّحّممٕ,ذََ ممُسٔذب طم ذَبأليممو ةذبأل ِممٕذا ًّممو,ذعّممذذِثحمملسذَصممُثذبؾّممُشذا ًّمموذ
يممًُ ٕ,ذ

مموذ مماذيمم ٘ذب ذممم ب٘ذَبؿ ممومذ ممٖذاِممو ٔذؼضممّهًوذ;ذا ذقممومُبذ اهممو٘ذ

( )106بئر الخىالوي  :جلؼ أػفل حلً هجن مً حهت الغطب ،وحػس أحس محٌاث اإلاؼافطًٍ إلى كىػاء ،وال جعاٌ إلى ًىمىا هصا ،وحؼمى بئر
اللبخحن ،وال هسضي هُف أجذ هصه الدؼمُت( .ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق)352
( )107هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق ،193 ،192الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.351
( )108الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق352
هلاضي
غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق،178
(ً)109حيى بً الخؼحن :غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط الُماوي،408/1 ،
الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق352
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ب اُبسذب ابٔ ٙذبحمل
ب اُبس,بألخضضممٕذ

| د .يحيى أحمد حسين الشحري

ٕذ ًّوذب وذتحس ذب غ بٔذ وذب رتبقًو,ذَب
بقاممٕذَب اممثطالع,ذ

بصذبأل ثهرمٕذيملٍذ

مموذقممومُبذعر م ذبـهممو ذبألثقامممٕذيمملٍذ

ب اممُبس,ذَب مموذتحمماذمبدو ممٕذبـطممُعذب افو ّممٕذب مومّممٕ(ذ,)110ذَممموذر ممً ذبؿضممُىذ
َب قالعذب وذباثخامجذيلبذب غ ضذضضوذ ُ اوىذب لٓذباثطوعذمهٌذب مريذب ّحر ٓذ
صاذبيس موحذبألث م سٔذ ّمٌذمموذقام ذَ ٔذب اَ مٕذب حاوامّٕذيفذصمهحو٘ذ ذ(,)111ذَضضموذ
ميمُسذب مملٓذؾممأذا ّممٌذب مموذضُ ممبذ هماموذب ث ممفذمم ذسفّملذذ س ممٌذَ م
ب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذ ٖذ وذب رغ ,ذَ ح ذرىذب

ٌّذيفذتأاممّسذ

مريذ موامذ مٖذض مٌ,ذَيملبذمموذ موىذ

ؾ ّْ مٕ ذ(,)112ذَرقمومذ مٌذ ونّمٕذر مً ذ
مهٌذضّمذذاموسذب موذب رضم ذؿ مٌذَصمحاذزام ذب َ
ِشمموذب غمموسبحذبألثحمما ٔذ ممٖذب مموذضُ ممبذعضمموذميممُسذقمموَ ّذبقثطومممٌذَوذِثطقمملذ ممٌذ
ة(,)113

وذبامذ ثطوعذب ممريذ مٖذ موذق ماذب ضم ّطْذمموذضضموذميموس,ذَ وصمٕذ

حاذا الىذ ُٔذمهٌذاهٕذ439يم1047/مذ -ذ

وذاالذب قُث -ذصاذيس موحذب ماب٘ذ

بألث م سٔذ ّممٌ,ذَ ممةذ همماموذ غممجذر امموسٍذريممو ْذبألخممو ّفذبجملمموَسٔذؿضمموذميمموس,ذ
َ فُبذرنًاذرمومذ ط ذ بياذِثًما يا,ذفمأمجحُبذرمم ياذ ثسًّم ذزمّ ذ دّمذفذ قّمو ٔذ
رضمماذب

ممو٘ذب قا ممّ ,ذَِمما ٖذزحرم ذ مموذب حامموسذب شمموَسٓ(,)114ذفيمموسذ ًمماذؿضمموسذ

ب ض ّطْذيفذضضهٌ,ذَقوممجذبؿم ةذ ّهً موذرِومموّذَب هضم ذفًّموذض ّمفذ مْذ موذق ماذ
ب ضم م ّطْ,ذب ممملٓذبامممثطوعذمممموذميممموسذصممماذيس ممموحذب شممموَسٓ,ذَقثم م ذب
رصطو ٌ(,)115

مممدريذمممموذ

وذقومذ ضاذيسُمذخونْذَخو ذذ الٕ ٙذب ِإِذفّ موذ حما(ذ,)116ذ مٖذ

رخ ذ ةذ ذ ض ّطْذب يمّط ٔذب

وم مٕذ مٖذبألهموطلذبجملموَسٔذ طضمو,ذفثقمُٗذرمم ٍ,ذ

(  )110دمحم ًحيى الخساز :جاضٍر الُمً الؼُاس ي ،زاض الهىاء للٌباغت ،اللاهطة ،ي1976 ،3م ،ق ،4ملٌفى ؿُحت :مسدل إلى الػماضة
والفىىن ؤلاػالمُت للجمهىضٍت الػطبُت الُمىُت ،اللاهطة1987 ،م ،ق ،18أػامه حماز :مظاهط الخواضة ؤلاػالمُت في الُمً الػلط
ؤلاػالمي غلط زولتي بني أًىب وبني ضػىٌ ،مطهع ؤلاػىىسضٍت للىخاب ،ي2004 ،1م ،ق.215 ،211
( )111الهمساوي :ؤلاولُل  ،245-244/1إسخاق بً ًحيى الٌبري :جاضٍر كىػاء  ،ق ،168الشجاع :الُمً في غُىن الطحالت  ،ق.49
(  )112الجمُمت ( بفخح الجُم وهؼط اإلاُم) :حبل ًلؼ باللطب مً حلً مؼىض اإلاىخاب ؿماٌ غطب كىػاء (الجىسي :الؼلىن في ًبلاث
الػلماء واإلالىن .)205/1
(  )113الخمازي :هـف أػطاض الباًىُت ،ق ،210الجىسي :الؼلىن في ًبلاث الػلماء واإلالىن .209/1
ً
(  )114هى حػفط بً الػباغ الـاوضي ًيخمي إلى بني ؿاوض في مغاضب كىػاء،وان مجابا في كىمه هما وان ؿافعي اإلاصهب( .مفطح الطبعي :ػحرة
ألامحرًً الـطفحن ق ،72ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق.)209 ،208
(  )115غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق.102
(  )116غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ، 99هامف ()6
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القرن السابع الهجري

َصوسذًِا ذموذضُ ٌ,ذَ وصٕذب ٕ ٙذب ِإِذب ش ِفذب روع ذَر ٍُذ َذب ش ف ,ذيملبذ
ؾممممأذب شمم م ِفذب روعمم م ذممم م ذرامم م ياذَر ممممُبنًاذَامممماح ذممممموذمقمممموت ًّاذا ذضضمممموذ
بي ب ممٕ(,)117ذَؼضمموذ ممٌذممموذرٓذيسممُمذمثُق م ذ ح ممْذ مموذق مماذب ض م ّطْ,ذَقمماذقممومذ
ب

ممريذفح مالّذ حممأذيس مموحذ ممٖذب ش م ِفذب روع م ذ وي ب ممٕذَف م ضذ ّممٌذبؿضمموسذألممأذ

امماح ذُِمموّذممموذ ابِممٕذمجممو ذب َثذضثممٖذب حو م ذممموذ ممً ذسزممبذ يممهٕذ448يممم/ذ1055مذ
َباثطوعذبإلمومذب ِآذموذضضهٌذصاذت ةذبيس وحَ,ب ض ُ ذ َىذرىذِيثي اذيفذَزٌذ
بؿضوسذبألر َضذ ٌّ(,)118ذَقاذ ربذ و ذب ِإِذ هاذ ةذ قُ ٌ:ذ ذ

ويف اهلراب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة

وصة ة ة ة ه يل ا ة ة ة ة

ةةةةةةةةةةةةةة

حة ة ةةي ا ح ة ة ة بعس حها ب ة ة ة ب ة ة ة ر

ةةةة

ح ة ة ةةر

سب هن يه ً و فب ة سةهق ر ةر

()119

َألوذقث ذب مريذب هسوضْذاحّاذ وذلوحذبأل قبذ و ضُثذامهٕذ461يمم/ذ1069م(,)120ذ
وىذ ٌذتأخريٍذب ي يبذ ٖذب ٕ ٙذب ِإِ,ذضّذذفقاَبذض ّرًاذب اب اذياذيفذض َ ً موذ
م ذ مينذب ضم ّطْ,ذفشمح ذب ممريبىذب شم ِروىذغطم ذب ضم ّطْ,ذَر س موذرنمٌذ ماذمموذ
ب اطممذذ مموذضضمموذر د م ذضضممونذٕذَمهو ممٕذتحس م ذبؾّممُشذ مموذبقثطومممٌذ ممْذِغ م هُبذ
نريممًاذب اقممو٘ذَب اممث بس,ذفُق م ذب ثّمموسياذ ممٖذضضمموذ ممًوسذٔذبألح م َ ذعضممونثٌذ
َمهو ثٌذب طاّحّٕ,ذَ ابذ ٖذاِو ٔذؼضّهٌ- ,ذ

وذ

نموذامو قوّذ -ذذفح ماذ مةذ

ٖذب ممريذب ضم ّطْذبأل م مذرىماذ موذ مْ,ذَ م مذ مٖذب يمريذظّشمٌذممُذ مًوسٔ,ذ
َفممذ ضذ ّمممٌذبؿضممموسذمممموذ مم ذبؾًممموح,ذَرقمممومذممممُذبؿضممموذرضممماذ شمم ذم
بقإ(,)121ذ

وذبأل

مم بّذ

مذسياذ ةذر س ذصحُ ٕذبقثطومذ مًوسٔذَب يمّط ٔذ ًّمو,ذ

فق سذب حُ ٔذا ذصهحو٘ذتوس وّذ ح ذقُبتٌذتُبص ذبؿضوس,ذ ٖذرم ذرىذِيثي اذب  ٙمٕذ
همماموذِطممُثذبؿضمموس,ذَباممث ذبؿضمموسذق ب ممٕذمخيممٕذر مذً (,)122ذا ذرىذب مريِمموذ
(  )117مفطح الطبعي  :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.99 ،98 ،16
(  )118الدجطي :مجمىع بلسان الُمً .762/2
(  )119دمحم أحمس الػلُلي  :جاضٍر املخالف الؼلُماوي ،زاض الُمامت الطٍان1375 ،هـ ،167/1 /حؼحن الهمساوي  :الللُحُىن الخطهت
الفاًمُت في الُمً  ،ق ،131حؼً ػلمان محمىز ،جاضٍر الُمً الؼُاس ي  ،بغساز ،1969 ،ق.159
(  )120مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.199
(  )121اإلاطحؼ الؼابم ،ق196
(  )122هفؽ اإلاطحؼ :ق197 ،196
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ب ش ِر ذباثطو وذمقوَمٕذبؿضوس,ذَصاذ

| د .يحيى أحمد حسين الشحري

ذبيس وحذب وذر حذا ذقث ذب

دريذموذ

ب قُبحذبحملوص ٔ,ذَبنيطوةذموذ قْذمهًاذا ذصهحو٘ذ(.)123ذ ذ
َ هاموذ اذ ْذ وذق اذب ض ّطْذ ٖذتُاّ ذنرُ ٍذَ يمطذامّط تٌذيفذبألهموطلذ
ب قا ّممٕذب ُبقحممٕذي م ةذصممهحو٘,ذَش مموذممموذب اممثّال٘ذ ممٖذ ح م ذضضممُنًاذ طضمموذ
ِهوع(,) 124ذؾأذرصطوةذِهموعذَ ما ذمموذب قاوٙم ذبجملموَسٔذ مٌذا ذضضموذضغمُس ذ(,)125ذ
َؼضهُبذ ٌ,ذَزح ُبذمهٌذ س وّذَبقّوّ,ذَمحقالّذضضّهوّذ ضماذيس موحذبؾمّ ذب ضم ّطْذ
َ ممةذاممهٕذ443يممم1051/م(,)126ذ

مموذزح م ذرضمماذا ممو٘ذقاّ ممٕذي ممابىذيفذمهثضممفذ

ب قم ىذب يمو سذبيسمذ ٓذ/ذب دمونْذ شم ذبألممّال ٓذمموذضضموذ ّمجذ َم ْذب ُبقم ذيفذب شم وثذ
ب غ ممْذممموذضضمموذ ُ امموى(,)127ذضضممهوّذ فو ّموّذباممثطوعذممموذ ال ممٌذصمماذيس مموحذ
بإلمممومذب ِممآذرىمماذ مموذا م ّ وى,ذَب ض م ُ ذيفذَزممٌذبؿضمموسذب مملٓذف عممٌذ ّممٌذألممأذ
ش ٔذرِوم,ذر ٗذ ةذا ذبنيطوةذبإلمومذب ِآذ َىذؼقّلذموذِ ِما(ذَ,)128ألموذ زموذ
ْذ وذب وذب غوسبحذَر هو٘ذ ٌذمموذ ماىذمًم َم ,ذَ وفموذمموذتثام ذق ماذ موذاماأذ موذ
ر ْذب يحُ ذؾأذا ذضضينذبألهّمفذَبؿ قمٕذر مو ْذؿمشذلموثذ ماى(ذ,)129ذَ مةذامهٕذ
532يم/ذ1137م( .)130ذ
َ هاذ ُثذب ُِ ّ ذب ّ وذباثطوعذ ح ذب م ب٘ذَب مُ ٔذَيرييماذمموذب قمُٗذب قا ّمٕذ
ممموذ ممالثذبؿضممُىذَب قممالعذب ض م ُ ذرمممومذبؾممّ ذب ِممُ ْذَصمماذيس وتممٌذسيمماذترُقممٌذ
ب حي

ٓ,ذمموذ ف ذب ُِ ّ ذرضّونموّذ ثرموَضذمم ذ حم ذيم ٘ذب

مو٘ذَب ُصمُثذا ذ

(  )123هفؽ اإلاطحؼ 197 :
ً
(  )124حلً ًىاع (بفخحخحن)ً :لؼ أػفل حبل حوىض ببالز البؼخان هاحُت بني مٌط حالُا غطب كىػاء (الدجطي :مجمىع بلسان الُمً
.)806/2 ،255/1
ً
الخلىن
الُمىُت اإلاـهىضة ،ػمي ببِذ
(  )125حلً حوىض (بفخح فوم)ً :لؼ في بالز البؼخان هاحُت بني مٌط حالُا غطب كىػاءٌ ،ػس مً
ً
دىالن ،وٍلاٌ له حالُا  :حبل الىبي ؿػُب وال هسضي هُف أجذ هصه الدؼمُت ( .غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق  ،93الدجطي:
مجمىع بلسان الُمً .)276/1
(  )126غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ق.93
(  )127الشلفي  :ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان ،ق ،269إػماغُل ألاوىع  :البلسان الُماهُت غىس ًاكىث  ،ق46
(  )128الشلفي :ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان ،ق.231 ،230
(  ) 129حلً اإلاىُف والخللتً :لػان في ػبأ كهُب لدج ،وحلً اإلاىُف ال ًعاٌ ًحمل هصا الاػم إلى هصه الغاًت ،أما حلً الخللت فُلاٌ
له الُىم  :الىىبت  ،وهى أًالٌ ودطائب (غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق.)156
(  )130الؼطوضي  :الخُاة الؼُاػُت  ،ق.192
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قاذص ذ ّهً و,ذ ّطثرظذب ُِ ُّىذمبو٘ذب ُزٌ,ذَب نيطوةذضّهوّذر م ذ َىذؼقّملذرٓذ
ْ٘ذمموذ مة,ذفطم ذَصم ذب ُِ ّمُىذا ذتحم ذَبامثُ ُبذ ًّمو,ذقضماَبذ مال ذبألحموف ,ذ
َ وىذ ًوذنوٙبذ ينذاسِ ذب لٓذبمثهم ذَؼضموذ ق حمٕذب مام ُٔذ هماموذ ماذ مل ة,ذضّهٚملذ
ر س ذبؾّ ذب ُِ ْذ امذقاستٌذ ٖذبقثطومذب ق حٕذألهو ثًوذَضضونثًوذَ أذبسترو ًو,ذ
ف ممممموىذِضمممممحبذسمًّممممموذ ممممموألهسهّل,ذفرت ُيممممموذَبػًمممممُبذممممممُذكمممممال ذ ٓذزا ممممٕذذ
َزحر م (,)131ذََبص م ذبؾممّ ذب ِممُ ْذتقامممٌذ وػمموٍذ ممال ذب ممّ وذب

ممٖ,ذضثممٖذ م ذ

ماِهٕذ موسذاهٕذ570يم1174/م,ذَِي هًوذقاوٙم ذزهمبذب ملٓذقمومُبذمبُبزًمٕذب ِمُ ّ ذ
ا ذرنًاذ ي َبذيلٍذبألُبزًٕذَقث ذب

دريذمهًا,ذفً ةذموذ قْذممهًاذا ذضضموذيَم وبىذ

ب ُبق ذلوثذماِهٕذ موس(,)132ذَؼضهُبذ ٌذفوامثطو ُبذصماذيس موحذبؾمّ ذب ِمُ ْذ
ب لٓذت

ًاذَاوسذ وػوٍذصهحو٘ذ( .)133ذ

َ مموىذضضمموذ مَ ْممم (ذ,)134ذممموذريمماذبؿضممُىذب افو ّممٕذ مماينذضممو ذبي ممابن ذ
ضهحو٘;ذا ذؼضوذ ٌذب ي طوىذ ْذ وذضو ذموذب ُِ ّ ,ذَمهٌذل ذب وذضمو ذيفذصماذ
بؾّ ذب ُِ ْ,ذيلبذفغالّذ وذصم ُ ٍذرممومذبؿذضموسذب ملٓذف عمٌذب ِمُ ّ ذ حماذ مةذ
ٖذبؿضوذألأذرس ذاهُبح,ذف سأَبذا ذ قماذصم ذمم ذب موذضمو ذَبنيمطبذب ُِ ّمُىذ
مبُزاممٌذممموذصممهحو٘ذ ممٖذرىذِمماف ذيمماذب مموذضممو ,ذمخيم وٕٙذ ِهمموسذاممهُِ ّو(ذ,)135ذَممموذ
ضضوذ ُ اوىذ–ذرِغوّذ–ذباثطوعذبإلمومذ اماذبهللذ موذىم ٔذامهٕذ612يمم/ذ1216مذرىذ
ِثرو ٗذب حاِاذموذىالحذب ُِ ّ ذَبؿاذمموذامّط تًاذ مٖذت مةذبألهموطل,ذَبـغمُعذ
ب

مْذيممو,ذ م ذبعممط ذب ُِ ّمُىذا ذ قمماذصم ذمم ذبإلممومذ امماذبهللذ مموذىم ٔذِقغممْذ
قّومذيانٕذ ّهً وذماتًوذاثٕذ ش ذ ً بّ( .)136ذ

(  )131ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،269الؼطوضي  :الخُاة الؼُاػُت  ،ق.269
(  )132الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق.153
(  )133ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،378الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت  ،ق.269
(  )134حلً شمطمط (بىؼط ففخح فؼيىن) ً :لؼ بمىٌلت ؿبام الغطاغ هاحُت بني حـِف باللطب مً كىػاء مً حهت الـماٌ الـطقي،
وهى حلً كسًم ؿامر كػب اإلاطجلى جلسض مؼاحخه بؼبػمائت متر مطبؼ (ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،253هامف ()2
(  )135ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،336الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.298 ،297
(  )136هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق.191
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القرن السابع الهجري

 )2مواقع للجهـواد واحلاميات العصكرية:
شثممواذ حمم ذبؿضممُىذَب قممالعذمبُبقحًمموذب حيمم
و ضممابرذب حيمم

ِٕذبإلاممرتبتّسّٕذب مموذتممثط اذ

ِٕذيفذمهطقمممٕذزغ بفّممٕذ ممارئذ وأل بقامممٕذَبؿ وِممٕ,ذاعممموفٕذا ذ

اًُ ٕذب يّط ٔذَب ثط اذ ٖذبألهوطلذبجملوَسٔذيو,ذَ وىذب مم ب٘ذَب

مو٘ذيفذب مّ وذ

ِاس ُىذيلٍذب ي ّمٕذف مونُبذِغمحُىذ ًموذ حم ذذبؾهمُ ذَبؿومّموحذب حيم

ِٕذب موذ

تقُمذ ل ة,ذَمموذيملٍذبؿضمُىذَب قمالعذيفذ -ذب رمرتٔذمُعمُعذب اسبامٕذ–ذضضموذيَم وبىذ
ب ممملٓذِقم م ذلممموثذماِهمممٕذ مممموس,ذَب ممملٓذ ونمممجذتقمممّاذ مممٌذضومّمممٕذ يم م

ِٕذ اَ مممٕذ

ب ّحر ِممٕ(,)137فرممْذاممهٕذ293يممم905/مذامموسذ ممٖذ مموذب رغم ذممموذ ممال ذب ممّ وذب اممر ذ
وػوٍذصهحو٘,ذَرخهو٘ذم َسٍذ لموسذرَقرثٌذت ةذبؿومّمٕ,ذ
امذمُبزًثًا,ذَِااَذرىذب
َل ذيفذ ة,ذَ

موذب موذب رغم ذضم ظذ مٖذ

ريذ مح ذ قمُٔذت مةذبؿومّمٕ,ذفح م ذ مٖذبامث و ثًاذ وألموثذ

ُبذيفذطو ثٌذَا ُبذ ٌذبؿضو(.)138ذ
ِٕذب مموذتقممّاذيفذ مما ذممموذ

َ مموىذ اَ ممٕذب ض م ّطّٕذ مما ذممموذبؿومّمموحذب حي م

بؿضُىذَب قالع,ذَمهًو:ذق حمٕذ مًوسٔذب رمّ (ذ,)139ذب موذ موىذ ًموذضومّمٕذ يم
اينذب ض ّطْذ حاجذ َسبّذ اريبّذيفذم بقامٕذَسصماذ م ذؼ
ب

ذضضموذ مًوسٔ,ذامهٕذ460يمم/ذ1068م(,)140ذ

ِٕذ

موحذب مريِموذب شم ِر ذ

موذ موىذضضموذ سٓ(ذ,)141ذِحماذ

ممموذريمماذبأل ب مم ذب مموذِقممّاذ ممٌذزهممُ ذ ضمم ّطّ ذب مملٓذممموذ ال مذمٌذباممثطوعذب مممريذ
ب ض ّطْذبأل م مذفم ضذبؿضموسذ مٖذب مريِم ذب شم ِر ذعضموذ مًوسٔذألمأذمخيمٕذ
ر مً ذاممهٕذ462يممم/ذ1070م(,)142ذاعمموفٕذا ذ مةذضضممينذ
تقّاذ ًوذضومّوحذ ي

م ذَمَّْثَممة(ذ,)143ذب مموذ

ِٕذ م ب٘ذب ض ّطّ ( .)144ذ

(  )137ابً غبس املجُس  :بهجت العمً  ،ق 60ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق167
(  )138ابً غبس املجُس :بهمت العمً  ،ق  ، 60ابً السًبؼ :كطة الػُىن  ،ق.168
(  )139ؿهاضة الفِف( :بفخح الفاء وػيىن الُاء) جلؼ في بالز ألاهىىم ؿطق حلً ؿهاضة ،مً غماٌ غمطان ،وهي كلػت مؼاوٍت لخلً ؿهاضة
في الاضجفاع( .الدجطي  :مجمىع بلسان الُمً .)95/1
(  )140مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.153-152
(  )141حلً شضي( :بفخح الصاٌ وهؼط الطاء) ً :لؼ في ضأغ حبل شضي غلى بػس  3هم ؿماٌ حلً ؿهاضة ببالز ألاهىىم ؿماٌ غطب كىػاء
(مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن  ،ق)152
(  )142مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن  ،ق.153-152
ً
(  )143حلً بىط( بالوم) ً :لؼ في الـماٌ الغطبي مً حلً وىهبانً ،بػس غً كىػاء ما ًعٍس كلُال غً دمؼحن هُلى متر  ،كام بػماضجه
ألامحر غلي بً دمحم الللُحي ،وال ًعاٌ فُه أهل وػىً ،أما حلً مُخً (بفخح فؼيىن ففخح) :فُلؼ في الـماٌ الـطقي مً حجت ،وٍلاٌ
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وذ وىذ ق حٕذب ام ُٔذضومّٕذ ي

| د .يحيى أحمد حسين الشحري

ِٕذ اَ ٕذب هسوضّٕذ,ذب وذ ونمجذميمّط ٔذ

ٖذب ق حٕذضثٖذش وذب مريذب ض ّطْذ ْذ وذق اذموذب امثّال٘ذ ًّموذ حماذصم بعذ
هّفذ,ذَضضوسذطُِ ذ طومّٕذب هطوزّٕذ و ام ُٔذَ ةذاهٕذ452يم1060/م( )145ذ
َيفذب هضفذب دونْذمموذب قم ىذب يمو سذبيسم ٓذ ونمجذتقمّاذعمطذبأليمُب ذ(,)146ذ
ضومّممٕذ يم

ِٕذ اَ ممٕذبألًاِممٕ(,)147ذ

موذباممثخامذرمم ب٘ذََ ٔذب ِممُ ّ ذيفذب ممّ وذ

حمم ذبؿضممُىذَب قممالعذم ب مم ذإلقوممممٕذضومّمموتًاذب حيمم

ِٕ,ذَممموذري ًمموذضضممموذ

ُ اوىذَخالذَورم ذب ُبقحمٕذلموثذيم ةذصمهحو٘(ذ,)148ذا ذزونمبذ مةذب مرتٗذبأل مةذ
بأليممحُ ذ مموذب هوص م ذب ِممُ ْذضضمموذ
اابهللذ وذى ٔذ حش ٔذر
ي

م ذ–ذب يممو لذ

م ٍذ–ذممموذرَ ذبإلمممومذب ِممآذ

ذ نونريذمض ِٕذاهٕذ616يمم/ذ1219مذألموذ طضموذمموذري ّمٕذ

ِٕذ,ذََع ذفٌّذضومّٕذ ي

ِٕذ ٌ(.)149ذذ ذ

 )3حلمــاية املــدن:
بيثاذب م ب٘ذَبؿ ومذيفذب ّ وذ وؿضُىذَب قالعذبيث وموّذ و غوّذ ٖذماب ذبألاى,ذ
َيفذسؤَسذبؾامموثذبألط ممٕذ ممٖذت ممةذبألمماىذ ي ّثًمموذب حي م

ذِٕذيفذىوِممٕذت ممةذبألمماى,ذ

َب وذتحاذ طُعذ فو ّٕذرَ ذيملٍذبألماى,ذَتيمالذ ًّموذبؿضمونٕذب الاممٕذيفذب ثضمآذ
ٓذ اَبىذ وىذ ب ْذرمذ وسزْ,ذَموذر ً ذيملٍذبؿضمُىذضضموذبـغم ب٘ذمباِهمٕذ
اى,ذبألط ذ ٖذبألاِهٕذموذزًٕذب اط ,ذَضضوذتح

ذ اىذبألط ذ ٖذبألاِهٕذموذزًمٕذ

ب ممممرب,ذب مممملب ىذرفشممممالذقمممموَ حذ اِممممأذ ممممًسُمذ ممممٖذماِهممممٕذ مممماىذممممموذزًممممٕذب ممممربذ

له :مىجً  ،وَؼمى الُىم غفاض (الهمساوي كفت حعٍطة الػطب ،ق ،126إػماغُل ألاوىع :البلسان الُماهُت غىس ًاكىث الخمىي ،الجُل
الجسًس ،كىػاء2009 ،م ،الدجطي  :مجمىع بلسان الُمً .)26/2 ،125/1
(  )144مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.200 ،199
(  )145غبس اللازض الـِباوي:الخلىن واللالع في محافظت حػع 1315/4
(  )146حلً اإلاؼىاز (بىؼط اإلاُم وػيىن الؼحن)ً :لؼ بمذالف حػفط حىىب مسًىت إب ،وٌٍل غلى الجىس وحػع مً حهت الـماٌ( ،ابً
السًبؼ :كطة الػُىن ،ق.)315
(  )147ابً السًبؼ :كطة الػُىن315 ،
ُ
ُ
(  )148حلً زال (بوم الشاء) ً :لؼ ؿماٌ غطب كىػاء ًٌل غلى مسًىت زال مً حهت الغطب ،وهى حلً مىُؼ ًحخفظ بمىاغخه ،وال جعاٌ به
ً
آزاض حمطٍت حتى آلان ،أما حلً الظفط (بالفخح) :فُلؼ في بلس بني ؿهاب غطب مسًىت كىػاء هاحُت بني مٌط حالُا ،وَؼمى الُىم
بالظفحر( .الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق ،212الدجطي :مجمىع بلسان الُمً  ،26/1الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،ق.)718
(  )149هلاضي غعالي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق.193
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َب اط م ( َ,)150ونممجذق حمممٕذصممرئ(ذ,)151ذتحمماذممموذريمماذبأل ب م ذب افو ّممٕذب مومّممٕذ
ّهممو٘;ذا ذتقممُمذمب بقاممٕذب يممروذب قو مممٕذا ذمّهممو٘ذ مماىذبضممرتبابّذممموذرىذت ممُىذاممروذ
ض ّممٕذ غ م بٔ,ذَ ممل ةذ م

جذيمملٍذب ق حممٕذنقطممٕذ فو ّممٕذر م ٗذ اِهممٕ(ذ,)152ذَممموذ
ب(ذ,)153ذضّمذذ ونمجذتقم ذ ّهً موذ
ذَ َا ذَضَم و

بؿضُىذب شًرئذؿ وِٕذبألاىذ–ب ثَحْ

ماِهممٕذ ٓذزا ممٕذب حوص م ٕذب دونّممٕذ اَ ممٕذب ض م ّطذّٕ,ذضّممذذ مموىذضضمموذب ثح م ذِط م ذ
ًّوذموذزًٕذبؾهمُة,ذَضضموذ ما ذمموذزًمٕذب شم وث,ذ ّه موذ موىذضضموذضمبذِطم ذ
ًّوذموذزًٕذب ش (,)154ذَقاذ

ذ ةذ و ذب ض ّطّ ذيفذقضّاتٌذب موذاثماحذ

ًوذ وص ٕذ َ ثًاذ ٓذزا ٕذقوٙالّ:ذذ
يمممممبذب هيمممممّاذفامممممجذ ممممموؿريبى ذ

مممممممُقوّذا ذب ي ممممممم ذَبؾمممممممريبىذ ذ

مممممموذمضممم م ذمممممموذ غممممماب ذمممممموذطربِممم مٕذ ذ

اِهمممممممممٕذقممممممممماذضرًممممممممموذنًممممممم م بىذ ذ

ممممممما ذيممممممموذ مممممممومذَضمممممممبذ ممممممم ذ ذ

َب ثح م ذب حممو ْذبألهّممفذاممونْ(ذ )155ذ

َ ممموىذضضممموذ َم م َبشذب ممملٓذِقم م ذظام م ذنقممماذبألطم م ذ مممٖذماِهمممٕذصمممهحو٘ذمممموذزًمممٕذ
ب شم (,)156ممموذريمماذبؿضممُىذب مموذتيممثخامذيفذىوِممٕذماِهممٕذصممهحو٘ذَقمماذؾممأذا ّممٌذ
َؼضوذ ٌذب ي طوىذ ْذ موذضمو ذبي مابنْذَر ّمٌذ شم ذَ مٌذامهٕذ581يمم/ذ1184مذ,ذ
هاموذ

وذ قاَمذطغث

ذموذ ال ذب ّ وذب ار ذ وػوٍذصمهحو٘,ذَمموذ م بشذبامثطوعذ

ب وذضمو ذَمموذمحمٌذب مافوعذ موذصمهحو٘,ذَرزمربَبذب ممريذب ِمُ ْذ مو رتبز ذ موذقم بسٍذيفذ
ممُثذصممهحو٘ذَب يممّط ٔذ ًّممو,ذَقا م ذطغممث

ذب ض م ذم م ذب مموذضممو ذأل ماذٔذاممهٕ,ذ ذ

ػاِاذ ةذب ض ذ حومذآ ذيفذاِوسٔذقومذ ًوذ ش ذ وذضو ذر مُذب يم طوىذ طغمث

ذيفذ

(  )150غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،149حؼحن كالح ؿهاب :غسن فطهت الُمً ،مطهع الـطغبي للٌباغت واليـط ،كىػاء،
ي1989 ،1م  ،ق ،126-125غبس الفخاح الـػبي :الخُاة الاحخماغُت والاكخلازًت ،ق.163
(  )151كلػت كحرة( :هؼط فؼيىن)  :جلؼ غلى ضأغ حبل كحرة في البحط كباله غسن (ابً املجاوض :كفت بالز الُمً ،ق.)111
(  )152الٌُب بً غبسهللا با مذطمت :جاضٍر سغط غسن ،ق.217
(  )153حلً دسز (بفخح فىؼط)ً :لؼ في حبل دسز بػعلت الػاضهت هاحُت حبِف مً أغماٌ إب ،أما حلً ّ
حب (بفخح الخاء وحـسًس الباء):
فُلؼ بصضوة حبل بػسان مً أغماٌ إب ،مً أؿهط الخلىن الخمحرًت وامىػها وأكػبها مطجلى(.غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق
 ،138الدجطي :مجمىع بلسان الُمً .) 247 ،45/1
(  )154ابً السًبؼ :كطة الػُىن  ،ق ،243الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.35/1 ،
(  )155ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،243الدجطي :مجمىع بلسان الُمً  ،35/1دمحم حؼحن الفطح :الُمً في جاضٍر ابً دلسون  ،ق649
(  )156الدجطي :مجمىع بلسان الُمً .105/1
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تحم (,)157ذ

| د .يحيى أحمد حسين الشحري

مموذ مموىذضضمموذقم ىذ َ مهْرت(,)158ذممموذريمماذبؿضممُىذب مموذتيممثخامذيفذ

ىوِٕذصهحو٘ذموذزًٕذبؾهُةذب غ ْ,ذ لبذفاىذب مريذب ِآذ َذب ش ف ذألوذرسب ذ ُثذ
صهحو٘ذَب يّط ٔذ ًّوذاهٕذ466يم1074/م,ذَ ونجذؼجذض ماذ مينذب ضم ّطْذبػمٌذ
رَ ّذمُذضضوذق ىذ هرتذ الاثّال٘ذ ٌّ,ذألوذاد مٌذ مةذبؿضموذمموذري ّمٕذ يم
يفذىوِٕذبألاِهٕ,ذفُص ذ ةذبـربذا ذب مريذب ض ّطْذبأل

ِٕذ

مذرىاذآنملب ,ذفأسام ذ

موذزهُ ٍذموذنُثذ َىذاّط ٔذ َذب شم ف ذ مٖذبؿضمو(ذ,)159ذَ موىذبألذ م مذقام ذ
ةذقاذتُزٌذا ذماِهٕذخالذب ُبقحٕذلوثذي ةذصهحو٘ذ الاثّال٘ذ ًّمو,ذَ ونمجذتو حمٕذ
مممريذب ِممآذب ش م ِفذب روع م ,ذَ مماذب

ري ممل ةذفممأم ذرضمماذا ُبنممٌذ و ضممحُ ذا ذ

ضيوذخالذبألط ذ ٖذبألاِهٕذموذزًٕذب غ ةذؿ وِثًوذمموذب ضم ّطْ,ذفوعمط ذب ضم ّطْذ
حُ ٔذا ذصهحو٘ذ َىذؼقّلذموذِ ِاذَ ةذاهٕذ464يم1072/م(.)160ذ ذ
 - 4 )4خمـازن لألشلحة واملؤن:
ف عممجذب ضممُبثذب يّواممّٕذَب ض م ب وحذب حي م

ِٕذبألثحمما ٔذ ب م ذب ممّ وذ م ذت ممةذ

ب ماَثذمموذزًمٕ,ذَ ّهًموذَ م ذب قمُٗذب قا ّمٕذمموذزًمٕذر م ٗذبيث مومذت مةذب ماَثذَب قممُٗذ
وؾونممبذبؿ ممْذب مملٓذِيممث مذتممُفريذمجّ م ذرنممُبعذذب ا م طٕذَبأل م ىذَيرييمموذممموذر َبحذ
ب قثوثذب غم َسِٕذيفذ مةذب ُقمج,ذَب ضثرمووذ ًموذيفذرممو وذآمهمٕذَقضمهٕذضثمٖذَقمجذ
بؿوزٕ,ذف ونجذبؿضُىذَب قالعذيْذب مو وذبألهواإذيملبذب غم ض,ذَمموذريماذت مةذ
بؿضممُىذَر ممً يوذضضمموذتح م ذب مملٓذ مموىذِحمماذميممثُ وّذ ممل رئذَب حثممو ذبؿ ممْ,ذ
َ وصمٕذيفذ ًماذب اَ مٕذب ضم ّطّٕ(ذ,)161ذَضضمموذبي ب مٕذب ُبقم ذيفذ مال ذضو ماذلمموثذ
صمممهحو٘,ذب ممملٓذزحم م ذمهمممٌذب ممممريذب ِمممآذب شم م ِفذب روعم م ذك نم موّذ يمممالحذَب حثمممو ذ

(  )157ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق ،243غبسالفخاح الـػبي :الخُاة الاحخماغُت والاكخلازًت  ،ق35
(  )158حلً كطن غىتر (بفخح الػحن وػيىن الىىن)ً :لؼ في بني ؿهاب هاحُت بني مٌطًٌ ،ل غلى مسًىت كىػاء مً حهت الغطب( ،مفطح
الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق ،32الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.)122/1 ،
(  )159مفطح الطبعي :ػحرة ألامحرًً الـطٍفحن ،ق.269-268
(  )160اإلاطحؼ الؼابم،ق.265
(  )161ابً السًبؼ :كطة الػُىن ،ق229
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بؿ ممْ(,)162ذ

| د .يحيى أحمد حسين الشحري

مموذ مموىذضضمموذورمموسذيفذرَب م ذب ق م ىذب يممو سذبيس م ٓذ/ذب دممونْذ

ش م ذبألممّال ٓذ(ذ,)163ذنثممُٓذ ممٖذ مما ذممموذكممواىذب ا م طٕذَبأل م ىذ مذمممومذب ِممآذ
اابهللذ وذى ٔ( .)164ذ
 )5معتقالت وشجون للمخالفني وأشرى احلرب:
ذ رممجذبؿ م َةذَب ض م ب وحذب حي م

ِٕذيفذ–ذفممرتٔذب اطممذذ–ذب

ممدريذممموذب قث ممٖذ

َبؾ ضمٖذيملبذفغمالّذ مموذَقمُعذب حاِماذممموذب ام ٗذ ّماذب قممُٗذبألثطوس مٕ,ذب مم ذب مملٓذ
ِيممثا ْذَزممُ ذمحممثقالحذَاممسُىذ ث ممةذب قممُٗذتغ م ذ ً موذذرا م بيوذعّممذذت ممُىذيمملٍذ
ب يمممسُىذمهّحمممٕذَضضمممّهٕذِحسمم ذيم م َةذب يمممسهو٘ذمهًمممو,ذ

ممموذِضمممحبذب ثيم م ذا ًّممموذ

َب رتبقًو,ذَموذب طاّحْذرىذ ح ذرم ب٘ذَض ومذت ةذب قُٗذموذ ح ذبؿضُىذَب قمالعذ
محممثقالحذِغممحُىذ ًمموذب ام ٗ,ذَيممريذ ممةذممموذبألخممو ر ذَبألحوسعم ذيمماذيفذبؿ مما,ذ
َموذ ةذضضوذ ُ اوىذب لٓذ وىذ وص ٕذ اَ مٕذب ّحر ِمٕذ–ذ

موذامالذب قمُثذ -ذ

َ مموىذ ممٌذ–ذرِغ موّ -ذاممسهوّذيمماذ(,)165فرممْذاممهٕذ220يممم835/مذَقحممجذمُبزًمممٕذ م ذ
ب مريذِحر ذبؿُب ْذَ ذب ُب ْذب حاواْذيفذب ّ وذآنلب ذنثشذ وذ مةذَقمُعذب موذب مُب ْذ
ب حاواْذراريبّذ ّاذِحر ذبؿُب ْذرَ ٌذاسوذ ُ اوى;ذمموذ ف ذب ُب ْذب حاواْذ مٖذ
اِقممو ذبؿ م ة,ذَب ثرمموَضذم م ذبؿممُب ْذممموذرزم ذاطممال ذب هممٌذممموذب ا م (ذ,)166ذفقا م ذ
بؿُب ْذ

ِطٕذرىذِ ُىذ ةذ

وذِقُثذرضاذب اوضد ذب ّ هّ (,)167ذعم وذصمرقٕذ

مقوِغٕذمقو ذاطمال ذبؿمُب ْذ امريذِيم اذب مُب ْذب حاوامْذ ما ّذ همٌذ امو ذ موذب غ م ذ
ب شًو ْذب ُب ْذب حاواْذب يو لذَ ح ذ اوسذب شمًو ّ ذ,ذَ ذب ثهرّملذضيمبذب ترمو ,ذ
َقومذبؿُب ْذ يسوذ او ذَموذمحٌذ يسوذ ُ اوىذَو ذ ٌذضثٖذتُفٖ(.)168

(  )162غبس الفخاح الـػبي:الخُاة الاحخماغُت والاكخلازًت  ،ق.163
ً
(  )163حلً ظفاض ( بالفخح)ً :لؼ في بالز همسان مً أغماٌ شًبحن ،وان ٌػطف ػابلا بأهمت أبي الفخح السًلمي ،أغاز بىاءه ؤلامام غبس هللا بً
حمعة،وهصا الخلً ما جعاٌ بلاًاه الُىم جسٌ غلى مىاغخه وحلاهخه( .ابً زغشم :الؼحرة اإلاىلىضٍت ،483-482/2 ،الدجطي :مجمىع
بلسان الُمً )564/2
(  )164غبس الفخاح الـػبي :الخُاة الاحخماغُت الاكخلازًت ،ق.163
(  )165الشجاع :مً مالمح الىحه الخواضي للُمً ،الجُل الجسًس هاؿطون ،كىػاء ،ي2009/2008 ،1م ،ق38
(  )166الشجاع :مً مالمح الىحه الخواضي للُمً ،ق.40
(  )167اإلاطحؼ الؼابم  ،ق.40
(  )168الشجاع :مً مالمح الىحه الخواضي للُمً  ،ق.40
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َموذر ً ذبؿضُىذب وذباثخامجذيفذ ةذضضوذ ّجذ ُس(,)169ذألوذاثواذ ٌذمموذ
ضضممونٕذَمهو ممٕ,ذف ممٌذ مموةذَبضمماذفقممط,ذَ ذِضممحاذا ّممٌذا ذ و يممالوذفمما بذراِ ممجذتحمملسذ
ُ ٌذَبـ َصذمهٌ(,)170ذ وىذيفذب ق ىذب دو ذذبيس ٓ/ذَب ثوا ذبألّال ٓذتو حوّذ ماينذ
ِحر ذبؿُب ّ ;ذيلبذ ونُبذِغحُىذ ٌذري بذرا بياذَمحوسعمًّا,ذفحهماموذقمامذب مُب ْذ
ب حاواْذ ْذ وذبؿيموذبأل قمبذظرمثاذرَذب م ذب قم ىذب دو مذذبيسم ٓ/ذب حو م ذبألمّال ٓذ
ا ذب ممّ و,ذََصم ذا ذصممهحو٘ذَ بسحذمح

ممٕذ ّهممٌذَ م ذمممُب ْذ ممينذِحرم ذراممر حذت ممةذ

بألُبزًٕذ وذرا ذزرثاذب لٓذامسوذعضموذ ّمجذ مُسذَقثم ّو(ذ,)171ذَألموذقمومذرضماذرفم ب ذ
ب ا ٔذبؿو

ٕذ اَ ٕذب ّحر ِٕذ وألحوسعٕذَب ث

ذعاذرم بًٙاذموذرضاذب قالعذب ثو حمٕذ

يا,ذ ذا قو٘ذب قا ذ ٌّ,ذخاذنق ٌذا ذاسوذ ّجذ ُس( .)172ذ
َض م ذ م ذبإلمممومذبيممو ٓذنّممٖذ مموذبؿي م ذصممهحو٘ذاممهٕذ290يممم902/م,ذقممومذآثذ
ط ِممفذمممُ ذذ ممينذِحر م ذمبُبزًممٕذزممّ ذبإلمممومذبيممو ٓ,ذَ بسحذمح
ؿقجذفًّوذبي إذ و

ممٕذ م ذب ر م ِق ذ

ري,ذََق ذب وذبإلمومذبيمو ٓذق ماذبأل قمبذ وأل تغمٖذرامريبّذ ّماذ

آثذط ِممف,ذفيممسهٍُذيفذصممهحو٘ذَقث موّذ,ذخمماذنق ممٍُذا ذاممسوذ ّممجذ ممُس,ذَو م ذ ممٌذاممهٕذ
وم ٕ(,)173ذَقاذ ربذق اذب وذبإلمومذبيو ٓذ هاذ ةذ قضّأذ ٌذمهًوذقُ ٌ:ذ ذ

بب ةةو ب ةةه ح ة ة يف ح ةةها

ة ة ة ة ة ة ة ة الن ة ة ة ة ة ة ة ة ب ة ة ة ة ة ة ة ة ب ة ة ة ة ة ة ة ة

ةة

إيل ال يقه ة ة ة ةةهن ب ح ة ة ة ةةر وإ رة ة ة ة ةةس

ة ة ة يلا ا ة ة ة ادا ة ة ة ا ة ة ة ة ة ة ة اً
ال حت ة ة ة ةةبها حل ة ة ة ة حل ة ة ة ة ب ة ة ة ة

وحنة ة ة ةةه

ة ة ة ة ن تغ ة ة ة ةري وإ ة ة ة ة

()174

(  )169حلً بِذ بىغ( :بفخح الباء وػيىن الىاو)ً :لؼ في الجىىب الغطبي مً مسًىت كىػاء ،مؼخٌُل الـيل مؼ غطن ٌؼحر ،له باب واحس
فلٍ( .الهمساوي :كفت حعٍطة الػطب ،ق ،156إسخاق بً ًحيى الٌبري  :جاضٍر كىػاء ،ق ،79الدجطي :مجمىع بلسان الُمً )119/1
(  )170الدجطي :مجمىع بلسان الُمً.119/1 ،
(  )171غلي دمحم الػلىي :ػحرة ؤلامام الهازي  ،ق.253
(  )172اإلاطحؼ الؼابم ، .ق.253
(  )173الهمساوي :ؤلاولُل  ،67/10غلي دمحم الػلىي :ػحرة ؤلامام الهازي  ،249 ،أحمس حؼً ؿطف السًً :الُمً غبر الخاضٍر ،مٌبػت الؼىت
املخمسًت ،اللاهطة ،ي1964 ،1م ،ق ،187دمحم ًحيى الخساز :جاضٍر الُمً الؼُاس ي.7 ،6/2 ،
(  )174غلي دمحم الػلىي :ػحرة ؤلامام الهازي  ،ق ،258دمحم دمحم ظباضة :أئمت الُمً .31/1
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َبؽلذ هُذاِو (,)175ذموذضضوذر ّ ذاسهوّذألخو رًّا,ذفطم ذقمومذبإلممومذاِماذب موذ
ب شم ِفذب ِممآذ ممو ث

ذَب دممُسٔذعمماذ ممينذاِممو ذيفذبألهمموطلذبؾا ّممٕذبألط ممٕذ ممٖذتًومممٕ,ذ

صذيفذمُبزًثٌذ ح ذا و٘ذب قاوٙم ذ ما اذمموذب ممريذب ِمو ٓذب موذامالمٕ ذ(,)176ذَ ذ
ا قو٘ذب قا ذ مٖذبإلممومذب ِمآذ,ذخماذرسام ذا ذب ممريذب ِمو ٓذ ّما,ذفمذأم ذ هق مٌذا ذ
اسوذر ّ ( .)177ذ
َ وىذعضوذميوسذ–رِغوّذ–ذاسهوّذ ح ْذ وذق اذب ض ّطْ,ذف موذَقحمجذبؿم ةذ
ّهممٌذَ م ذب قاوٙم ذبجملمموَسٔذ ممٌذيفذ ممال ذضم باذي ممْذصممهحو٘,ذَمحًمماذب مموذبإلمممومذب ِممآذ
اابهللذ وذزحر ذ وذب قوااذب حّمونْذ,ذرامر حذت مةذبألُبزًمٕذ ونثضموسذب ض ّطَْ,رام ذ
ف ُ ٕذموذب قاو ٙذَ ٖذسراًاذب موذبإلممومذب ِمآ,ذذفقمومذب ضم ّطْذ يمسهًاذعضموذ
ميوسذ()178ذمموذ ف ذبإلمومذب ِآذ خ َصذ هريٌ,ذَاموسذ وػموٍذبؿضموذ ثط ِم ذب همٌذ
موذاسوذب ض ّطْ,ذَ

وذضارذموذوذِ ُىذيفذضياوىذبإلموم,ذفقاذَقم ذيمُذبآل م ذ

راريبّذيفذِاذب ض ّطْ,ذَب ملٓذاموقٌذ

موذتقمُثذ حم ذبألضمو سذ مّالّذا ذامسوذميموسذ

ضّذذِقا ذب هٌ,ذَو ُبذمحثق ذيهو ذمأ( .)179ذ
َ ذخيث فذض ومذََ ٔذب ُِ ّ ذيفذب ّ وذ وذامو قًّاذمموذبؿ مومذَب مُ ٔ,ذفقماذ
زح ُبذموذ ح ذبؿضُىذَب قالعذاسُنوّذيا,ذَموذ مةذضضموذتحم ذب ملٓذ موىذ مٌذ بسبّذ
ِغ م ذ ًمموذب ُِ ّ مذُىذ م ذبألحوسع م ذبألخممو ر ذيمماذ ونممجذتي م ٖذ ممابسذب ة(ذ,)180ذ
فحهمماموذَص م ذب مممريذب ِممُ ْذاممّفذبإلاممالمذطغممث

ذا ذب ممّ و,ذَ م ذتًومممٕذرم م ذ

و قا ذ ٖذَب ًّوذآنلب ,ذَب لٓذقومذ و دُسٔذ ٖذب ِمُ ذّ ذقموَ ّذب امثقالثذع ماذ
(  )175بىى ظٍاز :ػمىا بصلً وؼبت إلى ظٍاز بً دمحم مؤػؼت السولت العٍازًت في الطبؼ ألادحر مً اللطن الشالث الهجطي في بالز تهامت(.الخمازي:
هـف أػطض الباًىُت ،ق ،105الشجاع :الُمً في غُىن الطحالت ،ق)76
(  ) 176الخؼحن بً ػالمت وؼبت إلى أمه ػالمت الخبـُت ،وهى أحس غبُس أمطاء السولت العٍازًت جىلى الؼلٌت بػس وفاة ألامحر العٍازي غلي بً
إبطاهُم حُث ال جىحس بػسه شخلُت كىٍت مً آٌ ظٍاز حؼخٌُؼ النهىن بأمط السولت ،وشلً ػىت 393هـ1002/م وكس اؿتهط بالخعم
والػفاف ،وهثرة اللسكاث واللالث( .الىكابي :الاغخباض في الخىاضٍر وآلازاض ،ق ،27ابً غبس املجُس :بهجت العمً ،ق ،40أبى الفساء:
املخخلط في أدباض البـط)25/2
(  )177مجهىٌ  :جاضٍر الُمً وشهط والتها ،مذٌىًت ملىضة مً مػهس املخٌىًاث الػطبُت اللاهطة ،ضكم ( )269مُىطوفلُم ،وضكت  .65غماضة:
اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،97 ،96هامف ()6
(  )178غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،97هامف.)6( ،
(  )179غماضة :اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس ،ق ،97هامف()6
(  )180هلاضي فهمي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق.169
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تًوممٕ,ذخمماذرمم ذ اساممو ٌذمقّمابّذا ذ بسذب ةذعضمموذتحم ذضّممذذامسوذيهممو ,ذَوم ذ ممٌذ
ضثٖذقث ( .)181ذ
َألمممموذ ممممو ذبأل ممممةذبأليممممحُ ذ مممموذب

وممم م ذب ِممممُ ْذا ذب ممممّ وذ مم م ٔذب دونّممممٕذاممممهٕذ

624يم 1227/مذ ُفموّذمموذبامثقالثذَبنرم ب ذنمُب ًاذع ماذب مّ و,ذََصم ذا ذ

مٌذرىذ

أنًاذر لذِح ا,ذقا ذ ٖذب اح ,ذَرَ ًماذمحثقم ذضضموذتحم ذ,ذَممهًاذب ممريذذ ماسذ
ب اِوذبؿيوذ وذ ْذ وذساُثذر ُذب يم طوىذ م ذب موذ مْذب موذسامُثذم امسذب اَ مٕذ
ب اُ ّٕ(,)182ذ َموذ مةذبؿم ذَا ذقام ذقّمومذب دمُسٔذب ّ هّمٕذبألاوس مٕذ1962مذ موىذ
بؿ اذبإلمومْذُِ عذ ٌذب يوٙوذموذرَ ذبألحوسع ذياذيفذبؿ ا( .)183ذ
َممموذيمملٍذبؿضممُىذ–ذرِغ موّذ–ذضضمموذب ثح م ذب مملٓذاممسوذ ممٌذ ش م ذ مموذضممو ذر ممُذ
ب يممم طوىذ مممْذ ممموذضمممو ذبي مممابنْذ اِحمممواذمممموذب ممممريذب ِمممُ ْذبألحممم ذامسو ّممم ذ ممموذ
( ,)184ذ

طغث

َيفذنرسذب ُقجذ وىذبإلمومذب ِآذ امابهللذ موذىم ٔذِثخملذمموذق حمٕذفمأَ,ذامسه ّوذ
ألخو رٌّ,ذفرْذاهٕذ595يم1194/مذباثغ ذبإلمومذبـال ذب لٓذَقم ذ م ذنوٙمبذب ِمُ ّ ذ
ٖذصهحو٘ذب شًوةذبؾ سٓ,ذَ م ذرضماذر م اذقو تمٌ,ذفيموسذبإلممومذ وػموٍذصمهحو٘ذَقمومذ
مبطوص ٔذب شًوةذبؾ سٓذعضوذ م بشذمموذمجّم ذزًوتمٌ,ذف موذرِقموذب

مريذ مويال ذ

سبا ذبإلمومذِط مبذمهمٌذب حرمُذَب يم وحذ مٌذَ ذصمطو ٌذ موـ َصذا ذتحم ,ذفُبفقمٌذبإلممومذ
ٖذ

وذ حاذنم َثذبؾم سٓذمموذ

َع,ذَروً ذب شًوةذبؾ سٓذ ممومذقاُ ٌذ ل ة,ذ

بؿضممو,ذَرخهممو٘ذتُزًممٌذا ذتحم ذوذِ ث م مذ ث ممةذب ش م َع,ذَ م

ذبإلمممومذ ممل ةذفأسا م ذ

ى ٕذ ٖذرخ ذب شًوةذف طقٍُذَر قُبذب قا ذ ٌّذمم ذ حم ذرصمطو ٌذَرَصم ٍُذا ذ همذاذ
بإلمومذ ضهحو٘ذفأسا ٌذمقّابّذا ذق حٕذفأذ ّيسوذيهو  .ذ

( )181ابً السًبؼ  :كطة الػُىن  ،ق.224
(  )182هلاضي فهمي :اإلاظاهط الؼُاػُت والخواضٍت في الُمً ،ق .199
(  )183غبس اللازض الـِباوي :الخلىن واللالع في محافظت حػع1311/4 ،
(  ) 184الىبس ي :اللٌائف الؼيُت في أدباض اإلامالً الُمىُت ،مٌبػت الؼػازة ،ملط 1983م ،ق  ،100الؼطوضي :الخُاة الؼُاػُت ،
ق.306 ،304
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الخاتمة :
َيفذبـثومذ اذموذسصماذف ُ مٕذمموذب هثموٙشذب موذتُصم هوذا ًّموذمموذ مالثذ سبامٕذ
مُعُعذب اَسذب يّواْذَب حي
بيس ٓذضثٖذب

ٓذ طضُىذَب قالعذيفذب ّ وذموذ ابِمٕذب قم ىذب دو مذذ

ذب َثذموذب ق ىذب يو ذبيس ٓ,ذل ًوذيفذب هقوعذب ثو ّٕ:ذ ذ

أوالً:ذرخاجذب اطذذرىذ طضُىذَب قالعذ َسبّذيوموّذيفذبؿّؤذب يّوإّ,ذ وىذِث د ذيف :ذ
ر -ذ باثخابمذبؿضُىذَب قمالعذم ب م ذإل مالىذَوًمُسذَتأامّسذ حم ذب ماَثذ

موذ

ذب اطذ,ذَقو أذبنطالقًوذيفذتُامّ ذَ يمطذامّط تًوذ مٖذبألهموطلذبجملموَسٔ,ذ
َموذت ةذبؿضُى:ذضضوذ ُ اوى,ذَضضوذ

ذقم م,ذَق حمٕذصمهوع,ذَضضمهوذ

ميوسذَنو ط .ذ
ة -ذُبؽلذموذبؿضُىذَب قالعذ وص ٕذَمق بّذؿ اذَا بسٔذ ح ذب اَثذ

وذبخامجذ

ب اطذ,ذَموذر مً يوذيفذ مة:ذضضموذ ُ اموىذَضضموذ طمالىذب ملِوذ ونموذ
وص ٕذ اَ ٕذب ّحر ِٕذ ٖذب ثمُب ْ,ذَضضموذميمُس,ذب ملٓذ موىذ وصم ٕذَمقم ّبذ
إلقومٕذرمم ب٘ذَض مومذب اَ مٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ مال ذب مّذ وذب

مٖذ,ذَق حمٕذبألملخي ٔذ

ب وذ ونجذ–رِغو -ذ وص ٕذَمق بذإلقومٕذرم ب٘ذَض ومذب اَ مٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ
ممال ذب ممّ وذب اممر ,ذَضضمموذ ممًوسٔذب مملٓذبقممرتىذبمسممٌذ وامماذب مممريذب ِممآذ ذٓذ
ب ش ف ,ذَصوسذِح

ذ شًوسٔذب ممري,ذرَذضضموذب شم فو٘ذا ذُِمهموذيملب,ذاعموفٕذ

ا ذ ةذضضوذت ط,ذَقح ٕذب ام ُٔذَيريٍ.ذ ذ
ص -ذ

مموذبؽمملذممموذبؿضممُىذَب قممالعذ–ذرِغ موّ -ذمق م بّذإلقومممٕذَ ٔذَنممُبةذب م م ب٘ذ

َبؿ مممومذيفذبألممماىذَبألخمممو ّف,ذَمهًمممو:ذضضممموذر مممّ ,ذَضضمممهوذتح م م ذ ممماىذ
َبـغ ب٘ذمباِهٕذ ماى,ذَضضموذب ثح م ذمبخمال ذزا مٕ,ذَضضموذتحم ,ذَضضموذ
سإ .ذ
ذ ونجذبؿضُىذَب قالعذمق بّذإلقومٕذا و٘ذَمشموذِخذب قاوٙم ذمهملذب قمامذِثُبسخًموذب هو٘ذ وذبآل و٘,ذ

موذِثُبسخمُىذض ماذَا وممٕذب قاّ مٕ,ذَا ذَقمجذق ِمب,ذَمموذ

ري ًوذيفذ ةذق حوذب يُب٘ذَب ام ُٔ,ذَضضُىذنح وى,ذَ مال ذَب ما ومس,ذيملبذ
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فغالّذ وذضضينذ سَبىذَبألضهحٕذمبخال ذ موس,ذَضضوذب ِشمٕذ يمهطوىذ م قْذ
صهحو٘ .ذ
يممم -ذا مو احذَ ممسحجذبؿضممُىذَب قممالع,ذ ممٖذبألحوسعممٕ,ذَب دممُسٔ,ذَب ث م ذعمماذ
ب م ب٘ذَب ُ ٔ,ذألوذشثواذ مٌذمموذضضمونٌذَمهو مٕذطاّحّمٕذتحسم ذرقمُٗذبؾّمُشذ موذ
بقثطومًوذيفذري بذب ضّوى,ذَموذرياذبؿضمُىذَب قمالعذب موذبضثغمهجذمدم ذ مة:ذ
ضيوذب ش

,ذَضيوذ مهو,ذَق حمٕذب مام ُٔ,ذَضضمهوذ م شذَ يموىذذمبخمال ذ

تًومٕ,ذاعوفٕذا ذضضينذ بشذَ غابىذيفذصهحو٘.ذ ذ
ثانيـاً:ذ تما ذمموذ مالثذب اطمذذَب اسبامٕذرىذ طضمُىذَب قمالعذ َسبّذ يم

ِوّذ مماريبّذ ذ

ِق ذري ّٕذ وذب ماَسذب يّوامْذ,ذ ِثغم وذيملبذب ماَسذيفذ ما ذمموذبألًمومذَب ُوموٙفذب موذ
تقُمذ ًوذبؿضُىذَب قالع,ذَمهًوذباثخابمذبؿضُىذَب قالع:ذ ذ
ر -ذؼضممّهوحذ فو ّممٕذ ضمماذيس مموحذَيم َذب مماب٘,ذَعم وىذب اقممو٘ذَب اممث بسذيفذ
و ذبؿ َةذَب ض ب وحذب حي

ِٕذبأليث ٔ,ذَموذر مً ذبؿضمُىذَب قمالعذب موذ

باممثخامجذألدمم ذيمملبذب غمم ضذضضمموذميممُس,ذَبي ب ممٕ,ذَِهمموع,ذَضغممُس,ذَق حممٕذ
ب ام ُٔ,ذَضضهوذميوسذَ م م ذَيريٍ.ذ ذ
ة -ذمُبق ذَم ب

ذ سهُ ذَبؿومّوحذب حي

ِٕ,ذَمموذ مةذضضموذيم بى,ذَق حمٕذ

ًوسٔذب رّ ,ذَضضوذ سٓ,ذاعوفّٕذا ذ ةذضضوذ

,ذَمّثة,ذَخال .ذ

ص -ذ طُعذ فو ّٕذرمومّٕذيفذىوِٕذبألاىذموذب غ َذَبإليوسٔ,ذَمهًمو:ذضضمهوذ م بش,ذ
َق ىذ هرتذألاِهٕذصمهحو٘,ذَضضموذتح م ذ ماىذَبـغم ب٘ذمباِهمٕذ ماى,ذَضضموذ
تح

,ذَضب,ذَ ا ذألاِهٕذ ٓذزا ٕذمبخال ذزحر ذموذر وثذاة.ذ ذ

ذكممواىذ يممالحذَبألم ى,ذَمحممثقالحذ يممسوذبألخممو ر ذ مم ب٘ذَبؿ ممومذَرام ٗذبؿم ة,ذَممموذت ممةذبؿضممُىذَب قممالع:ذضضمموذتحم ,ذَبي ب ممٕ,ذَورمموس,ذاعمموفٕذا ذ
ةذضضينذ ّجذ ُس,ذَر ّ ,ذَق حٕذفأ,ذَضضهوذميوسذَب ثح
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توصيات :
تحمماذيمملٍذب اسباممٕذ ممُٔذ امموضد ذَبألثخضضمم ذيفذبؾومحمموحذَبأل ب مم ذب اطدّممٕذ
ب ّ هّٕذ قّومذ و اطمذذَب اسبامٕذ موذ قّمٕذب َبسذبألخث رمٕذ طضمُىذَب قمالعذيفذب مّ و,ذ
ضّذذِ ً ذموذ الثذيلٍذب اسبإذرنًوذ حاجذر َبسبّذ أذيفذكث فذزُبنبذبؿّؤ,ذَوذ
ت وذمقثض ٔذيفذ ةذ ٖذب اَسذب يّواْذَب حي

ٓذفقط .ذ

مموذر ممُذبؾًمموحذب مسّممٕذَ وصممٕذ بحذب ضم ٕذب يث ممومذ ث ممةذبؿضممُىذَب قممالعذ
بألث د ذ و قّومذ اَسيوذيفذبؿ وِٕذَبحملوف ٕذ ٖذموذتاقٖذمهًو,ذَب ح ذ مٖذا مو ٔذ همو٘ذ
َت مّاذموذنثوصذ ةذموذت ةذبؿضُىذَب قالع;ذ نًموذ ذتقم ذري ّمٕذَقّ مٕذتوسخيّمٕذ موذ
قّٕذبآلخوسذب ّ هّٕذب

ٗ,ذب وذشد ذمضاسذ

ذَباثد وسذ اال  .ذ

المصادر والمراجع :
 )1بأليو ةذَبأل و ة,ذؼقّل:ذق اذزو ذ ااب حوث,ذم بزحٕ:ذق ماذ مرّلذي موث,ذ
بيّٕٚذب حومٕذ قضُسذب دقوفٕ,ذ2004م.
 )2ب ا ابىذب ّ ونّٕذ هاذِوقُحذبؿ ُٓ,ذبؾّ ذبؾاِا,ذصهحو٘,ذ2009مذ.
 )3كو ّفذب ّ و,ذبجمل ذب دقويف,ذر ُذويب,ذع,1ذ2002م.ذ
 )4ؼرممٕذب م موذيفذتمموسِخذاممو بحذب ممّ و,ذؼقّمملذق مماذ اممابهللذق مماذبؿاشممْ,ذ
بجمل ذب دقويف,ذر ُذويب,ذع,1ذ2004م.
 )5ند ذب اسسذبأل هُىذموذفغو ٙذب ّ وذبألّ ُى,ذمطاحٕذاي بى,ذمض ,ذ1367يم.
ذذذب دقرْ:ذا ّ وىذ وذنّٖ .ذ
 )6اممرئذبإلمممومذرىمماذ مموذا م ّ وى,ذؼقّممل:ذ ذ امماب غينذق ممُ ذ امماب حوطْ,ذ م ذ
اسباوحذَب اطُرذبإلنيونّٕذَب زث و ّٕ,ذبؾّ ٔ,ذع,1ذ2002م .ذ
ذذذبؾ بيف:ذ اابهللذ ااب

ِا .ذ

 )7بألقثطفذموذتوسِخذب ّ و,ذتقاِا:ذاِاذ وذ ْذب ُاِ ,ذمهشُسبحذب حض ذبؿماِذ,ذ
ع,2ذ1987م.
 )8ب ي م ُ ذذيفذطاقمموحذب ح ممو٘ذَبأل ممُ ,ذؼقّممل:ذق مماذ مموذ ممْذب ذ ممُع,ذم ثاممٕذ
ب س و ,ذصهحو٘.
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 )9ب ي م طذب غممو ْذب ممد وذيفذر امموسذبأل ممُ ذممموذب غ م ذيفذب ممّ و,ذذؼقّممل :سذمسممذ,ذ
هاى,ذ1974م.
 )10ف مممُعذ مممابىذب مممّ وذَقاو ٙمممًو,ؼقّل:ذامسو ّم م ذب

مممُع,ذذم ثامممٕذبإلس مممو ,ذ

صهحو٘,ع,ذ2006م.ذ
 )11توسِخذب ّ وذب يّواْ,ذ بسذبيهو٘ذ طاو ٕ,ذب قوي ٔ,ذع,3ذ1976م.ذ
 )12م مموي ذبؿغمموسٔذبإلاممالمّٕذيفذب ممّ وذب حض م ذبإلاممالمْذ ض م ذ َ مموذ ممينذرِممُةذ
َ ينذساُث,ذم
)13

ذبإلا هاسِٕذ

ثوة,ذع,1ذ2004مذ.

شممفذرا م بسذب اوطهّممٕذَر امموسذب ق بمطممٕ,ذؼقّممل:ذذق مماذ مموذ ممْذب
م

ممُع,ذذ

ذب اسباوحذَب اطُرذب ّ ين,ذع,1ذ1994م.

 )14محساذب ا ابى,ذ بسذصو س,ذع,2ذ2002م.ذ
 )15م ُ ذىريذَرقّوثذب ّ و,ذؼقّل:ذ ْذ وذامسو ّم ذبأل ِما,ذَذامسو ّم ذ موذرىماذ
بؾ بيف,ذ بسذب

ٕ,ذصهحو٘,ذع,3ذ1985م.

 )16ط باذر المذب موذيفذطاقوحذر ّوىذب ّ و,ذكطُعذموذم ثإذب شمسوع,ذصمهحو٘ذ
1993مذ.
 )17ب حيساذ بأليماُ ذفمّ وذَ مْذب مّ وذمموذبأل مُ ,ذكطُطذمٕذمضمُسذٔ,ذَابسٔذبإل مالمذ
َب دقوفٕذب ّ و,ذ1985م.ذ
 )18قّومذب اَ ٕذب ِإِذيفذب ّ و,ذم ثإذما ُ ْ,ذب قوي ٔ,ذع,1ذ1996م.
 )19ب يمرئذبألهضممُسِٕذامرئذبإلمممومذبألهضمُسذ اممابهللذ موذىم ٔذذ(614–559يمم)ذؼقّممل:ذ
ااب غينذق ُ ذ ااب حوطْ,ذ بسذب ر

ذبألحوص ,ذ ريَح,ذع,1ذ1993م.

 )20قم م ٔذب حّمممُىذيفذر اممموسذب مممّ وذبألّ مممُى,ذؼقّمممل:ذق ممماذ مممْذب ذ مممُع,ذم ثامممٕذ
بإلس و ,ذصهحو٘,ذع,3ذ2006م.
 )21نش ذبحملواوذب ّ هّٕذيفذ ضوٙطذب مّ وذَنيمبذب قططونّمٕ,ذؼقّمل:ذرىماذذسبتمبذ
ىُش,ذ بسذب ر

,ذ مشل,ذع,1ذ1992م.

 )22اريذر المذب هاال٘,ذؼقّملذ:ذ شموسذ مذُب ذمحم َ ,ذقمْذب ماِوذيمالثذذب يم ضوى,ذ
م ايٕذب او ٕ,ذ ريَح,ذع.1
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 )23اممممرئذب مريِمممموذب شمممم ِر ذب قوامممماذَق مممماذب ممممينذبإلمممممومذب قوامممماذب حّممممونْ,ذ
ؼقّل:سعممممُبىذب يممممّا,ذ امممماذذب غممممينذ امممماذذب حمممموطْ,ذ بسذبألهثخممممب,ذ ممممريَح,ذ
ع191993م.
 )24رٕ ٙذب ّ و,ذمطاحٕذب هض ذب هوص ِٕ,ذتح ,ذ1952م.
 )25بؿّؤذب يّوإّذَم وي ذبؿغوسٔذيفذ ًماذب ماَثذبأليمثق ٕ,ذاصمابسذَابسٔذب دقوفمٕذ
َب يّوضٕ,ذصهحو٘,ذ2004م.
 )26ب ّ وذيفذ ُّىذب ضو ٕ,ذ بسذب ر

ذبألحوص ,ذ ريَح,ذع,1ذ1993مذ

 )27توسِخذب مّ وذيفذبإلامالمذيفذب قم َىذب س حمٕذبيس ِمٕذب َ ,ذذ بسذب ر م ذبألحوصم ,ذذ
ريَح,ذع,4ذ2002م.
 )28ب ّ وذيفذصاسذبإلاالم,ذ بسذب ر

,ذ مشل,ذع,1ذ1988م.

 )29ب ّ وذ ربذب ثوسِخ,ذمطاحٕذب يهٕذبحمل إِ,ذب قوي ٔ,ذعذ,1ذ1964م.
 )30بألُيمممبذب يمممهّٕذَب رُب مممٌذبؾهّمممٕذيفذريضممموىذب شمممس ٔذبألثُ

ّمممٕ,ذكطُطمممٕذ

مضُسٔ,ذم ثبذب ا ثُسذ ااب غينذب يس ٓ,ذصهحو٘.
 )31بؿّممممؤذب زث و ّممممٕذَب قثضممممو ِٕذيفذب ممممّ وذيفذ ضممم ذب اَ ممممٕذب ُِ ّممممٕ,ذساممممو ٕذ
ثُسبٍ,ذيريذمهشُسٔ,ذ قياذب ثوسِخ,ذ

ّٕذبآل بة,ذزومحٕذصهحو٘,ذ2009م.ذ

 )32ب ّ وذب ُبي ذب طاّحّٕذَبألحووذب خ ِٕ,ذصهحو٘,ذ1998م.
 )33ب ض بعذب يّواْذَب ر

ٓذيفذب ّ وذ الثذب حض ذب ُِ ْ,ذب ِوض1427,يم.ذ

 )34اىذف عٕذب ّ و,ذم

ذب ش يبذ طاو ٕذَب هش ذ,ذصهحو٘,ذع,1ذ1989م.

 )35بؿضممُىذَب قممالعذيفذقوف ممٕذتح م ذممموذمحوق م ذ فو ّممٕذا ذَومموٙفذاممّوضّٕ,ذذتح م ذ
وص م ٕذب دقوفممٕذ ممٖذم م ذب حضممُس,ذذبأل م ش ذب ح ممْذب َث,ذ

ّممٕذبآلذ بةذزومحممٕذ

تح ,ذم ايٕذب يحّاذ ح ُمذب دقوفّٕ,ذ27- 25موُِذ2009م.ذ
 )36ما ذا ذب ح وسٔذَب رهُىذبإلاالمّٕذ س ًُسِٕذب ح ّٕذب ّ هّٕ,ذب قوي ٔ,ذ1987مذ
 )37توسِخذصهحو٘,ذؼقّل:ذ اابهللذق اذبؿاشْ,ذم ثإذب يهطونْ,ذصهحو٘,ذ .ح.
ً )38سٕذب موذيفذتوسِخذب ّ و,ذؼقّل:ذ امابهللذ موذق ماذبؿاشمْ,ذَق ماذرىماذ
ب يهاونْ,ذ بسذبؿ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 )39بؿّممؤذب يّواممّٕذَم مموي ذبؿغمموسٔذيفذب ممّ وذيفذبذحضمم ذب ِممُ ْ,ذ بسذبألممانْ,ذ
زأ,ذع,1ذ1985م.
 )40توسِخذبألخال ذب ي ّ ونْ,ذ بسذب ّ ومٕذب ِوض,ذ1375يم
 )41اممرئذبإلممممومذبيمممو ٓذنّممٖذ ممموذبؿيمم ,ذؼقّممل:ذامممًّ ذا ممموس,ذ بسذب ر مم ,ذ
ريَح,ذع,2ذ1981م.
 )42تمموسِخذب ممّ وذبأليمم ٖذبألرّمماذيفذر امموسذصممهحو٘ذَا ّمماذَ ممح ب٘ذم ُ ًمموذ ذَر ّونًمموذ
َر وًٙممو,ذؼقّممل:ذق مماذ مموذ ممْذب ذ ممُع,ذم ثاممٕذبإلذس ممو ,ذصممهحو٘,ذعذ,10ذ
2010م.
 )43بأل ممموي ذب يّوامممّٕذَبؿغممموسِٕذيفذب مممّ وذيفذب حًممماذب ذِمممُ ْ,ذبأل ثمممبذب ح م مْذذ
اطُر,ذب قوي ٔ,ذ1993م.
 )44قّومذاموسٔذب ا ٔذبألًإِ,ذمطاحٕذب مونٕ,ذبألهّو. ,ح.
 )45بألخثض ذيفذر اوسذب اش ,ذبألطاحٕذبألض ِٕ,ذب قوي ٔ,ذع,1ذ .ح.
 )46بؿّؤذب زث و ّٕذَب قثضو ِٕذيفذب ّ وذيفذ ًاذب اَ ٕذب ُِ ّٕ,ذساو ٕذموزيثري,ذ
يريذمهشُسٔ,ذقياذب ثوسِخ,ذ

ّٕذبآل بة,ذزومحٕذبـ طُم,ذ2008م.ذ

 )47ب طوٙفذب يهّٕذيفذر اوسذبأل و ةذب ّ هّٕ,ذمطاحٕذب يحو ٔ,ذمض ذ1983م.ذ
 )48صرٕذ ال ذب ّ وذَم ٕذَ ح ذبؿسوا,ذتضمطّ :ذذرَام

ذ مُف ِو,ذ بسذب ثهمُِ ,ذ

ريَح,ذع,1ذ1986م.
 )49بؿابٙلذب ُس ِٕذيفذمهوقبذب ٕ ٙذب ِإِ,ذكطُطٕذتضُِ ذَابسٔذبإل المذَب دقوفمٕذ
صهحو٘,ذ1989م.
 )50توسِخذب ّ وذب يّواْ,ذ غاب ,ذ1969م,ذظ.149
 )51ب دهو٘ذبؿيوذ ٖذري ذب ّ و,ذ بسذب هاٗ,ذ ريَح,ذع,3ذ1990مذ.
 )52محساذب ا ابىذَب قاو ٙذب ّ هّٕ,ذ بسذب
 )53بإل

ٕ,ذصهحو٘,ذ2009مذ.

ّ ,ص,1ذؼقّل:ذق اذ موذ مْذب ذ مُع,ذذاصمابسذَابسٔذب دقوفمٕذَب يمّوضٕ,ذذ

2004
 )54بإل

ّ ,ص,2ذؼقّل:ذق اذ موذ مْذب ذ مُع,ذاصمابسذَابسٔذب دقوفمٕذَب يمّوضٕ,ذذ

2004م.ذذذذذذذذ
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ّمممم ,ص,10ؼقّمممممل:ذق ممممماذ ممممموذ مممممْذب

مممممُع,ذاصمممممابسذَابسٔذب دقوفمممممٕذ

َب يّوضٕ2004,مذذذ
 )56صرٕذز ِ ٔذب ح ة,ذؼقّل:ذق اذ موذ مْذب ذ مُع,ذم ثامٕذبإلس مو ,ذذصمهحو ذ٘,ذ
1990م.ذ
 )57ب ضممم ّطُىذَبؿ

مممٕذب روط ّمممٕذيفذب مممّ و,ذذاصمممابسذَابسٔذب دقوفمممٕذَب يمممّوضٕ,ذذ

صهحو٘,ذ2004م.
 )58ف زمممٕذبي مممُمذَبؿم م ىذيفذتممموسِخذب مممّ و,ذذب مممابسذب ّ هّمممٕذ ثُاِم م ,ذصمممهحو٘,ذعذ,3ذ
1985م.
 )59تممموسِخذَصَممموةذبأليم م ٖذب ثاممموسذيفذب ثمممُبسِخذَبآلذخممموس,ذؼقّمممل:ذق ممماذ امممابهللذ
بؿاشْ,ذم

ذب اسباوحذَب اطُرذب ّ ين,ذصهحو٘,ذع,1ذ1979م.

 )60رناممو٘ذب م موذيفذر امموسذب ممّ و,ذصممططٌذََع م ذضُب ممٌّ:ذق مماذ اممابهللذموعممْ,ذذ
م ثإذب دقوفٕذب اِهّٕ,ذب قوي ٔ,ذ .ح.
 )61يوِمممٕذب ممممونْذيفذر اممموسذب قطم م ذب ّ مممونْ,ذؼقّمممل:ذامممحّاذ اممماذب رثممموحذ و مممُس,ذ
م بزحٕ:ذق اذمضطرٖذاِو ٔ,ذ بسذب

ثوةذب ح ْ,ذب قوي ٔ,ذ1968م.

 )62اممرئذبإلمممومذبألهضمممُسذ مموهللذب قواممماذ مموذ مممْذب حّممونْ,ذؼقّمممل:ذ اممابهللذق ممماذ
بؿاشْ,ذبؿ
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)(دراسة حنوية
: المخلص
ٛ اثثا ازبيسوثثٛٗ دٔاو الغثثز٧ادبثثْ ى ا
 وٍّثثثثيٞ صثثثثٕا,الضثثثثٕران

ٔاطبٗ ياّثثثثي

 ٔ ثثثثزا ازااٗبّثثثثي,ٛمسٗثثثث٥ ٔاٛاسبزاٗثثثث
نٟ ثثي اطثزا ى وضثي,ٛٗ ٔراي ّي الغز
ً أعثث ث اٗثثثثْ رذ ثثثثيٛ وت زعثثثثٛٗ عثثثثز
 ل ثي إؽثثنٛ خبيمتثثٜ ٔاٌتّثث, عٍّثثيٛوتٍٕعثث

ٛٗ اثثثثية الغثثثثز٧درظ البرثثثثمن ا
ّا بأؽثثثٕهٞ بثثثا,ٞ ٔالٍضثثثيٚصثثثٕرا٘ الب ثثثز
 ٔالتعزٖف بّىثي ٔوثي ٖتعمثٞالغزة ٔازبشا
 اِثتي, بّىي وثَ رراثيُ ٔردٔاو ٔراثزا
ٚ الثثٕاردٛ اسبزاٗثثٛٗ دٔاو الغثثز٧ببٗثثيُ ا
 ثثثثي,ٛٗ  ٔراي ّثثثي الغثثثز,الضثثثٕران

. خٟلْٗ وَ ٌتي

 ثثي,ٛٗ  ٔازااٗبّي الغزٛٗمس٥دٔاو ا٧ا

He studied search policing
patterns in two Surat Baqra
and Nesa, starting with the
origins of the condition and the
penalty and publicize them and
related the corners, tools and
purposes, cared statement
policing tools craft contained
in two soorahs, and patterns of
the conditional, then the
nominal tools and their
structures police, then went to

the police tools are not
definitive
and
their
applications in two soorahs,
both literal and nominal, and
methods of policing their
structures and patterns, then
went to the police dispersed
the issues raised by a variety
of provisions, and ended with
a conclusion of what his
findings.

Abstract :
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مقذمت البحث :
اسبىاُ هلل الذ ٙرٌشهَ عم ٜعبآ ال تيب ٔمل ػبعن لْ عٕجئ ,الؾٔ ٚ٦الضً٦
عم ٜرعزف الزصمن ضبىإ ؽم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔصمي ٔبعا:
ا ا ٔعع اختٗير ٙعمِ ٜذا البرمن بعا اأونٕ ٔحبمنٕ ٕٖنٕٔ ,اسداد اعم ٘ بْ إٌْ
ٖزابطُ ب تيبٔ اهلل خيمت ال تب الضىئٖٔ ,ٛاهليد ٙى صٕا ٞالضبٗن الذ ٙردِػَ
ان وتذٔإٔ ,عّز ان وترإ ,إّ الٕرد ٔالٍّن ٔو تيح العزبٗ ,ٛاخرتاْ ٔؽٕ ّ٥ى
ال غف عَ رِىٗ ٛدراص ٛالٍرٕ ٔعٕاعآ
دبىٗع ِذٓ الضيٟن الٍرٕٖٔ ٛذؾزِي

ظن الٍؿ ال زآٌ٘ٔ ,رٖقيّ رِافُ ى

و٤لفٕ ٔاذإٔ ,عا صم

ُ

حبث٘ وضم يّ,

ا ٍ ربارُ بذازٔ الٍىط الٍرٕٔ ٓٙرابعْ مبي عيلْ العمىئ ٞالٍرئ ٚال زأ ٞال ضزُٔ,
وبٍٗيّ رٔجْ اخت٦اّي ٔوٍيعغيّ ٔوزجريّ وي مي َ ازجٗرْ.
ٔوٍّخ البرمنٔ ٖ ًُٕ عم ٜرصيظ الٍّخ الٕؽ ٘ الغيونٔ ,الٍّخ الترمٗم٘ التطبٗ ٘;
ذِ اصت ؾٗ ُ ِذٓ ا٧اية الغز ٗٛ
جبىع ان اط ٔرصمٕب

صٕرا٘ الب زٔ ٚالٍضي ٞاأذؾٗتّي ٔؽٍ تّي

و يٌْ الٍيصبٔ ,اخرتو الضٕران مبيّ لمتٍٕعٌّ٧ٔ ,ىي

ٖعيزبيُ رذ يويّ اجتىيعٗ ّٛورتابط ّٛوَ وثن ذ ٕا الٍضئ ٞرذ يؤَّ ,اذلك
ع٦ع ٛصبتىعٍي الضمي بغآ وَ اجملتىعيو ا٧خزٔ ٝاٗ ٗ ٛالتعيون وعّي ٔرذ يوّي,
ٔ٥صٗىي ٔعبَ ٌعٗػ وثن ِذٓ الظزٔفٔ ,رخذِىي بزأ ّٛخااّ .
ٔرايدَ البرمنُ وَ آرا ٞعمىي ٞالٍرٕ عامييّ ٔذاٖثيّ
الغز ٗٛ
وٍّي ()209

دراصِ ٛذٓ ا٧اية ٔالرتااٗب

الضٕران ,ا ا عيو الاراص ٛعم )314( ٜث٦مثئ ٟٛرربع ٛعغز آٖ ٛعزآٌٗٛ
صٕر ٚالب ز)105(ٔ ,ٚ

ٔبٍي ّٞعم ٜوي صب ا ا اعتق

صٕر ٚالٍضي. ٞ
بٗع ُٛالبرمن رُ ٖغتىنَ عم ٜمتّٗإ ٔث٦ث ٛاؾٕهٕ

اض ب ّي و اؤ ٛاتمِٕي خيمت ,ٛا ٘ التىّٗا عزٖا بيلغزة ٔازبشا ٞلغٔ ّٛاؽط٦ذيّ,
ٔوي ٖتعم بّىي وَ ررايُ ٔردٔاو ٔرازا

.

ٔخؾؾ ُ ال ؾن أ٧ه لاراص ٛا٧دٔاو الغز ٗ ٛازبيسؤ ٛاطبٗ ياْ

الضٕران,

ٔا ُٕ وَ وبرثن ,أ٧ه :اِتي ببٗيُ ا٧دٔاو اسبزاٗ ٛالٕارد ٔ ٚزا راي ّي
الغز ٗٔ ,ٛالثيٌ٘ :درص ْ اْٗ ا٧دٔاو ا٥مسٗ ٛالٕاردٚ
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ٔازااٗبّي الغز ٗٔ ,ٛجي ٞال ؾنُ الثيٌ٘ لت ؾٗن ا٧دٔاو الغز ٗ ٛاا ازبيسوٛ
ٔاطبٗ ياّي

الضٕرانٔ ,اْٗ –رٖقيّ– وبرثيُ ,البرمن أ٧ه :عزف اْٗ ا٧دٔاو

اسبزاٗٔ ٛازااٗبّي المغٕٖ ٛالغز ٗ ٔ ,ٛالبرمن الثيٌ٘ :درص اْٗ ا٧دٔاو ا٥مسٗٛ
ٔ زا راي ّي الغز ٗٔ ,ٛروي ال ؾنُ الثيلمن ا يُ بعٍٕاُ وضيٟن عز ٗ ٛوت زعٛ
رٔفر ُ اْٗ أم ٛوضيٟن وتعم  ٛبيلغزة التٍٕع ٛرذ يوْ .
ٔع ٗ ُ ال ؾٕهَ خبيمت ٕٛربزسوُ وي إؽم

لْٗ وَ ٌتيٟخٔ ,رابع ُ ذلك ثبتيّ بأمسيٞ

الؾيدر ٔالزاجع اليت عاوُ لّٗي .
ٔ اشبتيً  ٥رومكُ  ٥ال ٕه ٌين بذل ُ ازبّا ٔرخمؾ ُ الٍٗ. ٛ

صبريُ ربك رب العش ٚعىي ٖؾ ُٕٔ ,ص ًْ٦عم ٜالزصمن ٔاسبىاُ هلل رب العيلن .
التمهيذ :الشرط وتعريفه وأركانه وأغراضه
ُٓ التتبعَ ليد( ٚؼ ر ة) ٔوغت ياّي

العيجي العزبٗ ٛػباِي ا يد ات

عزٔذّي هلذٓ اليد ,ٚاحيٞو وَ وعيٌّٗي عمٔ ٜا الرتاٗب الشوين عٕه ال زاِٗا( ٙو
175ﻫ) « :الغزة وعزٔف

البٗعٔ ,ال عن :عير ْ اغزة لْ عم ٜاذا ٔاذا ٖغزة

لْٔ ,الغٖزة :بَشِغُ اسبحٓيً بيلٔغِ َزةٔٔ ,البشِغُ :الغزة القعٗفٔ ,الغٖزٖط :عبْ خٕٗة
ا تن وَ اشبٕـٔ ,ازبىع :الغٗزة ٔ ...الغٖزَ يُ :إابيُ ٖ ,يهٌّ :ىي عزٌي اسبىن
رٔ ِٕ رٔهُ ظبي وَ الزبٗعٔ ,ا٧عزاة :رٔاٟن ان ع٘. )1(» ٞ
ٔعيه ا٧سِز( ٙو 370ﻫ) « :الغٖزةُ ٔالغٓزَة بيلترزٖك ٔالغزٖط :ٛالع٦و,ٛ
ٔازبىع :عزٔة ٔعزاٟطٔ ,رعزاة الضيع :ٛع٦وياّئ ,الغزة غبب ٛالضمطيُ وَ
جٍآٌّ٧ ,ي جعمٕا  ٌ٧ضّي ع٦وُٖ ٛعزإُ بّي »(. )2
ٔعيه ابَ وٍظٕر (و 711ﻫ) « :الغٖزة بيلترزٖك ,الع٦ؤ ,ٛازبىع رعزاة,
ٔرعزاة الضيع :ٛع٦وياّي ٔ ,التٍشٖن العشٖش :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ (ٔ ,)3ا٥عرتاة :الع٦و ٛاليت ػبعمّي الٍيظ
( )1العين ،مادة (شزط) . 235-234/6
( )2تهذيب اللغت ،مادة (شزط). 909-308/11 ،
( )3ضورة دمحم ،آلايت. 18 :
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بٍّٗئ ,رعزة ا ٌ ُ٦ضْ ل ذا ٔاذا :رعمىّي ٔرعآِئ ,وٍْ صُىٓ٘ الغزة ; ٌّ٧ي
جعمٕا  ٌ٧ضّي ع٦وُٖ ٛعزإُ بّئ ,الٕاذا :عز ٔ ٛعز ٘ٓ ٔ ...رعزاة الغ٘ :ٞرٔاٟمْ,
عيه بعقّئ :وٍْ رعزاة الضيع ,ٛر :ٙع٦وياّئ ,الغٖز يُ :ظبىيُ وَ اسبَىَن ُٖ يه
هلي :عزٌي اسبىنِٔ ,ىي رٔه ظبي وَ الزبٗعٔ ,وَ ذلك ؽير رٔاٟن ان روزٕ رعزا ْ» (.)4
ٔعيه الشبٗا( ٙو 1205ﻫ) « :الغزة :لشاً الغ٘ٔ ٞالتشاوْ

البٗع ٔعبٕٓ,

ايلغزٖط ,ٛأع :عزٔةٔ ,بيلترزٖك :الع٦و ,ٛأع رعزاةٔ ,رٔه الغ٘ٞ
ٔوغيرٖط الغ٘ ٞرٔاٟمْ اأعزا ْ . )5(» ...
ٖٔبأ رُٖ رؽنَ اليدٔ ٚوغت ياّي اأر ذٕه وعٍٔ ٜاذا :ِٕٔ ,الع٦و ,ٛإّ والٕه
ذض٘; ذ ٖت ُ عمىي ُٞالمغ ٔٛرُٖ وعظي ا٧مسيٞ
احملضٕصٛ

المغُٔ ٛفع

; لتاه عم ٜا٧عٗيٞ

ر ٙبٗ ٕٛ٠ايٌ  ,ثي اٌت م د٥لِ ٛذٓ ا٧عٗي ٞاحملضٕص ٛى د٥ل ٕٛوعٍٕٖ,ٕٛ

ٔلعنٓ ِذٓ التعزٖ يو ٔااِي  ٥ربزد عَ ال ٕه بأُ الغزة :لشاًُ الغ٘ٔ ٞالتشاوْ
البٗع ٔعبٕٓٔ ,أعْ رعزةٔ ,بيلترزٖك :الع٦ؤ ,ٛرٔه ان ع٘. ٞ
ٔروي ازبشا( ٞازبٕاب) إّ ال ياأ ٚعم ٜالغ٘ ٞايزبيسٖ :ٛجشآ بْ ٔعمْٗ رجشآ
ٔجيسآ صبيسأ ّٚجشأ ,ّٞدبيس ٝدٍَْٖ باٍْٖ :ا يفيٓٔ ,رجشرٓ :مب وٍْ ازبشا,)6( ٚ
ٔخبؾٕـ ع٦ع ٛالعٍ ٜالمغٕ ٙبيلعٍ ٜا٥ؽط٦ذ٘ عٍا الٍري ,ٚا ا جي ٞعٍا ابَ
ٖعٗػ (و ِ643ث)ٔ « :وعٍ ٜالغزة :الع٦ؤ ٛا٧وير ,ٚا أُٓ ٔجٕد الغزة ع٦وٛ
لٕجٕد جٕابْ »(ٔ ,)7رٔفس الزف٘ ا٥صرتابيذ( ٙو 686ﻫ) بأُ الغزة ٥سً ٔازبشاٞ
ومشٔوْ ,ذ عيه« :امى ٛالغزة وي ٖطمب أمتن ٖمشً وَ وقىُٕ رِٔ٥ىي ازفيّ
ذؾٕه وقىُٕ الثيٌٗ ,ٛايلقىُٕ أ٧ه و زٔ

ومشًٔٔ ,الثيٌ٘ ٥سوْ »(ٔ ,)8رعير

ابَ ِغيً اٌ٧ؾير( ٙو ِ761ث) ى ذلك ب ٕلْ « :ثي بٍٗٓ ُ رُٖ ال عن أ٧ه ٖضى ٜعز يّ;
 ٌْ٧ع٦و ْٛعمٔ ٜجٕد ال عن الثيٌ٘ٔ ,الع٦و ٛاضى ٜعز يّ ٔ ...بٍٗٓ ُ رُ ال عن الثيٌ٘

( )4لطان العزب ،مادة (شزط). 330-329/7 :
( )5جاج العزوص مً جواهز القاموص ،مادة (شزط) . 305/10
( )6يىظز :القاموص املحيط ،مادة (جشأ) . 1168
( )7شزح املفصل.41/7 :
( )8شزح كافيت ابً الحاجب للزض ي الاضترابادي. 487/4 :
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ٖضىٓ ٜجٕابيّ ٔجشا ّٞاغبّٗيّ لْ جبٕاب الض٤اهٔ ,جبشا ٞا٧عىيه;  ٖ ٌْ٧ع بعا ٔعٕع أ٧ه
اىي ٖ ع ازبٕاب بعا الض٤اهٔ ,اىي ٖ ع ازبشا ٞبعا ال عن اجمليس ٝعمْٗ »(. )9
ٔخ٦ؽِ ُٛذٓ التعزٖ يو رُٖ الغزة ع٦و ٛا٦سوٗ ٛصببٗ ٛبن روزَٖ رذاِىي ٖ ُٕ
صببيّ

ا٩خزٔ ,ا٩خز ٖ ُٕ وضببيّ ٌٔيدبيّ عَ أ٧هٔ ,بذلك ٖبأ رُٓ رصمٕب الغزة

ِٕ :ا٧صمٕب الذٖ ٙضتعىن لزبط أمتن ٖ ُٕ ذؾٕه وقىُٕ أ٧ى وٍّىي عز يّ
ذؾٕه وقىُٕ الثيٌٗٔ ,ٛذلك بأدا ٚخيؽ ٛاضى :ٜردا ٚالغزة (امسٗ ٛرٔ ذزاٗ,)ٛ
ذن اضى ٜأ٧ى وَ ازبىمتن :أم ٛالغزةٔ ,الثيٌٗ ٛاضى :ٜأم ٛازبٕاب
ٔازبشا. ٞ
ٔ ُِ ٖ َ العمىي ٞالٍري– ٚعامييّ ٔذاٖثيّ– عا اِتىٕا باراص ٛالغزة ٔالبرمن اْٗ,
اإٌْ مي َ متٗٗش وٍّحن

دراصتّي ,رذاِىي( :)10وي ؽبؾؿ لْ بيبيّ ,رٔ ربٕابيّ

وتتيبعٔ ,ٛا٩خز( :)11وي ُٖمِر ُ دراصتْ بث جٕاسً ال عن القيرع .
ٔالغزة مل ٖأؤ

ال زآُ ال زٖي عىٕويّ ٔ الضٕران خؾٕؽيّ عبثيّ; بن ٧صبيبٕ

ٔرازا ٕ طبتم ٔ ,ٕٛلعنٓ ربزسِي:

 )1الترا ٙلم يازَٖ ٔاعحٗشِي ( ;)12عيه اهلل اعثيى :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ش صٕر ٚالب ز ,ٚا23 :ٖٛ٩ز .

( )9شزح شذور الذهب. 411-408 :
( )10وعلىىر رأضىىيم ضىىت و (ث  180ﻫ) درضىىيا ى بىىاب ضىىما (ه ىذا بىىاب الء ىشاظ) يىظىىز :وخىىاب ضىىت و ،85 ،79 ،74 ،71 ،56/3 :
 ،94وخصصى ىىيا املتى ىىرد (ث 285ﻫ) بعىى ىىوان (هى ىىذا بى ىىاب املءى ىىاساة و:زوفيى ىىا) يىظى ىىز :املقخ ى ىىب ،80 ،66 ،58/2 ،45/3 :و:ى ىىذا
:ىىذوهما أبىىو القاضىىم الشجىىا ( ث  340ﻫ) يىظىىز :الءمىىل ى الى ىىو ،217-211 :وأبىىو جعفىىز الى ىىاص (ث 338ﻫ) ى وخ ى
املشيورة ،وأبو ضعيد الطيرا (ث  368ﻫ) .
( )11وعل ىىر رأض ىىيم اب ىىً الط ىزاج (ث 316ﻫ) ى وخاب ى اص ىىوه ى الى ىىو  ،158/2والشمخش ىىزي (ث 538ﻫ) ى وخاب ى  :املفص ىىل ى
صىىعت ععىزاب ،439 ،333 :وابىً ععىىتت (ث 643ﻫ) ى وخابى  :شىزح املفصىىل ،155/8 ،40/7 :وابىً الحاجىب (ث 646ﻫ) ى
كافيخ  ،والزض ي الاضىترابايي (686ﻫ) ى شىزح للمافيىت ،486 ،90/4 :ودرضىيا ابىً مالىن اليىات (ث 672ﻫ) ى وخابى حطىييل
الفوائىىد وجلميىىل املقاص ىىد ،297 :ج ىىذ بىىاب عوام ىىل الءىىشم ،وج ىىدر ع ه ىىا الطىىيو (ث 911ﻫ) ج ىىذ ب ىىاب الءىىواسم أي ىىا،
يىظز :همع اليوامع شزح جمع الءوامع.449 ،443/2 :
( )12يىظز :اللشاف ،128-127/1 :والءامع أل:مام القزآن. 232/1 :
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ؽر ٛدعٕاِي

ٔا زٖعّي( ;)13عيه اهلل اعيى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا93:ٖٛ٩ز.
 )3التدٕٖف ٔالترذٖز ٔالتّاٖا( ,)14عيه اهلل اعيى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚا228:ٖٛ٩زٔ,عٕلْ اعيى:ﭽﭪ ﭫ ﭬﭭﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا148 :ٖٛ٩ز .
 )4اإلعحثثيس ال زآٌثث٘( ,)15عثثيه اهلل اعثثيى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا82 :ٖٛ٩ز .
 )5التأاٗا ( ,)16عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا:ٖٛ٩
253ز .

( )13يىظز :اللشاف ،197/1 :والخ ز ز والخىو ز. 613-612/1 :
( )14يىظز :ال ز املحيط ،612/1 :والخ ز ز والخىو ز.393-392/2 :
( )15يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،474/1 :والءدوه إعزاب القزآن. 111-110/5 :
( )16يىظز :اللشاف ،326/1 :وال ز املحيط ،284/2 :والخ ز ز والخىو ز. 13/3 :
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الفصل األول :األدواث الشرطيت الخازمت وتطبيقاتها في سىرتي البقرة والنساء
فى الضٕرايُ ردٔاو عز ٗ ٛجيسو ,ُِ :ِ٘ ٛرٌٓ ,ٜذٗثىي ,وي ٔ ,ؤََ ,مي َ
دراصتّي

وبرثن عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:

املبحح األول :األدوات احلرفية – إِنْ
رأع عمىي ٞالٍرٕ عم ٜذزاٗٔ ,ُِ ٛرٌّي رؽن ردٔاو الغزة ازبيسؤ ,ٛرً ذزٔف
ازبشا ٞذِ صأه صٗبْٕٖ (و 180ﻫ) عَ صبب جعمّي رً ذزٔف ازبشا ٞب ٕلْ « :اضألتْ:
مل عم ذلك؟ ا يه ٌ٘ :رر ٝذزٔف ازبشا ٞعا ٖتؾزٓاَ اٗ َٓ اصت ّيوئّ ,وٍّي وي
ٖ يرعْ  -وي  -ا ُٕ ٖ ٦اْٗ ازبشأِ ,ٞذٓ ( ُِ) عم ٜذيهٕ ٔاذا ٚربااّ  ٥ا يرا
اجمليسا. )17(» ٚ
ٔعيه الربد (و 286ﻫ) ٔ « :اي عمٍي )ُِ ( ُٖ :رؽن ازبشاٌ٧ ;ٞك دبيس ٙبّي

ان

فزب وٍْ ,ا ٕه ُِ :اأاين آاك ُِ ٔ ,ازابِ محيراّ ررابْ ,ثيٓ اؾزاّي وٍْ

ان

ع٘ٔ ,ٞلٗط ِ ذا صيٟزِي»( ِ٘ٔ ,)18ذزف وٕفٕع لما٥ل ٛعم ٜصبزد اعمٗ
ازبٕاب عم ٜالغزة ,ذِ  ٥ااخن عم ٜوعٍ ٜآخز ,بن ااه عم ٜالغزة الغ ٕك
ٔعٕعْ (. )19
ا٧اية الغز ٗ ٛوع ُِ:
ٔردو ( ُِ) الغز ٗٛ

الضٕران ( )108وئ ٟٛمثيٌٗ ٛوٕافع ,اتٍٕع ا٧اية

ٔالرتااٗب المغٕٖٔ ٛمي َ إفٗرّي اي٩ا٘:
الٍىط أ٧ه+ُِ :اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ
اعمّي وقيرع (.)20

( )17وخاب ضت و . 56 / 3 :
( )18املقخ ب. 49 / 2 :
( )19يىظز :الترهان علوم القزآن  ،240/4والءنى الداو :زوف املعاو . 368 :
( )20يىظىز :وخىاب ضىىت و  ،63/3 :واملقخ ىب ،49 ،45/2 :واصىىوه ى الى ىىو ،158/2 :وشىزح املفصىىل ،156/8 :وإعىزاب القىزآن
للى اص ،244/1 :وال ز املحيط ،459/1 :والءدوه إعزاب القزآن ،184/1 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت. 139/1 :
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( )9اضع ٛوٕافع وَ الضٕران  .عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ ش صٕر ٚالب ز ,ٚا85 ٖٛ٩ز,
اث (ٖأإا) اعن وقيرع اعن الغزة صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ ذذف الٍُٕ  ٌْ٧وَ ا٧اعيه
اشبىض(ٔ ,ٛا يدٔا) اعن وقيرع جٕاب الغزة صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ – رٖقيّ – ذذف
الٍُٕ (.)21
ٔعا ٔردو ِذٓ اٖٛ٩

اتب

()22

المغٔ ٛالٍرٕ عيِااّ عم ٜاصتعىيه ( ُِ) لمغزة

ٔجشوّي لم عن القيرع .
ٔعيه اهلل اعيى :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا284 :ٖٛ٩زٔ ،عٕلْ اعيى :ﭽﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا31:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا35 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا130 :ٖٛ٩ز ,ا ا
جيٞو راعيه الغزة (ابأا – دبتٍبٕا – ٖزٖاا – ٖت زعي) راعيه وقيرع ٛصبشٔو ٛبث
( ُِ) ٔع٦و ٛجشوّي ذذف الٍُٕ إٌّي وَ ا٧اعيه اشبىضٔ ,ٛجي ٞجٕاب الغزة
(ؼبيصب – ٌ

ز – ٖٕا – ٖغَ) راعيه وقيرع –)23(ٛرٖقيّ – صبشٔو ٛبيلض ُٕ,

ٔعا ذبزٓك ع٦و ٛالض ُٕ ى ال ضز لمتد ٗف ٔالت ي ٞالضياٍنٔ ,ال عن (ٖغَ)
صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ ذذف ذزف العم. ٛ
( )21يىظىز :إعىزاب القىزآن للشجىاج ،222 ،74/1 :وإعىزاب القىزآن للى ىاص ،244/1 :وال ىز املحىيط ،459/1 :والخ ز ىز والخىىىو ز:
 ،591/1والءدوه إعزاب القزآن. 184/1 :
( )22يىظز :رضالخان اللغت للزماو . 47 :
( )23يىظى ىىز :ال ى ىىز املحى ىىيط ،382 ،348/5 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن للى ى ىىاص ،462/1 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز ،219 ،47/5 :والءى ىىدوه ى ى
إعزاب القزآن ،194 -21 ،21/5 ،96/3 :وإعزاب القزآن وبياه للدردعت. 342 ،213 ،204/2 ،446/1 :
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ٔاصتغّا عمىي ٞالمغٔ ٛالٍرٕ( )24ب ٕلْ اعيى :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا284 :ٖٛ٩ز عم ٜرُٖ ال عن القيرع ػبشً حبزف
الغزة ( ُِ) ٔرٌّي دبشً اعمن ٔرُٖ ال عن القيرع عا ٖ ُٕ وعطٕايّ عم ٜاعن الغزة
رٔ جٕابْٔ ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا78:ٖٛ٩ز ,امرظ رُ اعن الغزة
(اؾبِ) وقيرع صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ الض ُٕٔ ,جٕاب الغزة (ٖ ٕلٕا) اعن وقيرع
صبشًٔ(ٔ )25ع٦و ٛجشوْ ذذف الٍُٕ;  ٌْ٧وَ ا٧اعيه اشبىضٔ ,ٛعيه اهلل اعيى:
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا133:ٖٛ٩ز  ,جي ٞاعن الغزة (اك) ٔعا ذذا ٌٌْٕ ل ثز ٚا٥صتعىيه ٔايُ ال ٗيظ
ثبياّي ,ل ٍّي ذذا ٥لت ي ٞالضياٍنٔ ,روي جٕاب الغزة إّ (ٖقيعف) صبشًٔ
بيلض ُٕ (. )26
ٔاصتغّا عادْ وَ الٍري )27(ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜجٕاس ذذف ٌُٕ ايُ بغزٔ ّي
العمٕوٛ

ال تب الٍرٕٖ. ٛ

ٔعيه اهلل اعيى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا133 :ٖٛ٩ز ,عيه ا٧لٕص٘ (و1270ﻫ) « :رٔرد اهلل صبريٌْ
ٔاعيى ِذا الغزة بعا رُ ذاز خم ْ الضىٕاو ٔا٧ر

رعيداّ ى زٖ ا٥صتا٥ه

( )24يىظىىز :معىىاو الق ىزآن للف ىزاظ ،206/1 :ومعىىاو الق ىزآن ل:خفىىت ،87 ،48 :وشىىزح ابىىً عقيىىل  ،27/4وأوضىىا املطىىالن،39/4 :
وفخح القديز ،461/1 :والخ ز ز والخىو ز ،134-130/3 :والءدوه إعزاب القزآن ،96/3 :والى و الوا . 477 ،432/4 :
( )25يىظز :معاو القزآن للفزاظ ،495/1 :وروح املعاو  ،88/5 :وفخح القديز ،738/1 :والءدوه إعزاب القزآن. 102/5 :
( )26يىظ ىىز :إع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،456/1 :والخبي ىىان ى إع ىزاب الق ىزآن ،180/1 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،40/5 :وإع ىزاب
القزآن للدرويت ،219/2 :وإعزاب القزآن للدعاص ،197/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 85 :
( )27يىظز :معاو القزآن للفزاظ ،269/1 :وشزح ألفيت ابىً مالىن للمىزادي ،505/1 :وشىزح شىذور الىذهب ،373 :وال ىز املحىيط:
 ،262/3وهمع اليوامع ،445/1 :والدراضاث الى و ت شزح القصائد الدطع املشيوراث ألب جعفز الى اص. 112 :
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اإُٓ وَ عار عم ٜخم ِياٗك ا٧جزاً العظٗى ٛايُ عم ٜعااً الدي بن ٔخم آخزَٖ
باهلي رعارٔ ,لذلك عيه صبريٌْ

ٌّيٖ ٛا :ٖٛ٩ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ (ٔ )28جيٞو

(ٖغأٖ ,ذِب) راعيه وقيرع ٛصبشٔو ٛبث ( ُِ) ٔع٦و ٛجشوّي الض ُٕ (. )29
ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )30(ٛبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜاصتعىيه الغزة بث( ُِ) ٔجشوّي
لم عن القيرع .
الٍىط الثيٌ٘ + ُِ :اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي ٕ  +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ
اعمّي ويفٕ٘(.)31
ُِ الغز ٗ ٛااخن عم ٜا٧اعيه الضت بم ٛوَ الشويُ; لذا عا ازد راعيه ازبٕاب –
ازبشا - ٞبؾٗغ ٛاليف٘  ٓ٥رٌّي ا ُٕ مبعٍ ٜا٥صت بيهٔ ,عا عمنٓ الربد ذلك ب ٕلْ:
« ٔعا ػبٕس رُ ا ع ا٧اعيه اليفٗٛ

ازبشا ٞعم ٜوعٍ ٜالضت بم ُٓ٧ ,ٛالغزة  ٖ ٥ع ٥

عم ٜاعن مل ٖ ع ,ات ُٕ وٕافعّي صبشٔو ُ ٔ ,ٛمل ٖتبن اّٗي اإلعزاب ,اىي رٌك
ذا عم  :جي ٌ٘ٞمخض ٛعغز رج ّ٦ايُ وٕفعْ وٕفع راع ُ ٔ ,مل ٖتبن اْٗ البٍي,ٞ
ٔاذلك جي ٌ٘ٞوَ عٍأ ,ٙوزروُ بيلذٙ

الاار ,انٗ ذلك اا وعزب

الم ظ

ٔوٕفعْ وٕفع اإلعزاب »(.)32
ٔعا ٔرد ِذا الٍىط المغٕٙ
اعيى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

( )3ث٦ث ٛوٕافع

صٕر ٚالٍضي ٞا ط ,عيه اهلل

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا72 :ٖٛ٩ز .

( )28روح املعاو  ،205/13 :و ىظز :الخ ز ز والخىو ز. 221/5 :
( )29يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للشج ىىاج ،133/1 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،197/5 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت،346/2 :
وإعزاب القزآن للدعاص. 227/1 :
( )30يىظز :شزح قيز الىدى ّ
وبل الصدى ،85 ،79 :وهمع اليوامع ،39/1 :وحعءيل الىدى بشزح قيز الىدى. 66 :
( )31يىظز :املقخ ب ،49/2 :واصوه الى و ،158/2 :ومعاو الحزوف ،74 :وحطييل الفوائد ،239 :وشزح املفصل157/8 :
( )32املقخ ب ،49/2 :و ىظز :شزح املفصل ،156/8 :وج فت ا :اب و زفت اصحاب شزح ملحت ععزاب.282:
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اأاٗا ال ٕه د٥ل ٛعم ٜازة الترضز ال ًّٕ وَ ال ... ً٦

ٔرا ٜبْ ويفٗيّ وي  ٌْ٧لتر ْ اا ضبتيد ى التأاٗا ; رٔ  ُٓ٧العأه عَ القيرع
لمىيف٘ اأاٗا»(. )33
اث(رؽيبت ي)أم ٛاعمٗ )34(ٛاعمّي رؽيب وي ٕ وبين عم ٜال تس
الغزةٔ ,جي ٞجٕاب الغزة(عيه) اعن وي ٕ–رٖقيّ–وبين عم ٜال تس

ضبن جشً اعن
ضبن جشً

جٕابْ.
ٔعيه ربٕ جع ز الٍريظ(و 338ﻫ)ٔ « :جي( ٞعيه) وٕذااّ عم ٜالم ظ ٔلٕ ايُ عيلٕا
زبيس »(.)35
ٔعيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا141 :ٖٛ٩ز امرظ رُ
(ايُ) أم ٛاعمٗ )36( ٛاعمّي وي
لث( ُِ) الغز ٗ(ٔ ,ٛعيلٕا) اعن وي

ٌيصذ وبين عم ٜال تس
وبين عم ٜالقي

ضبن جشً اعن الغزة

ضبن جشً جٕاب الغزة .

الٍىط الثيلمن +ُِ :اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع +جٕاب الغزة أمٛ
امسٗ ٛو رتٌ ٛبيل ي)37(ٞ
رأع عمىي ٞالٍرٕ ٔالمغ ٛعم ٜرٌْ ذا مل ٖؾمس جٕاب الغزة لمحشً اإٌْ ػبب
اعرتاٌْ بيل يٞ

وٕافع ضبادٔ ,ٚا ُٕ

ضبن جشً جٕابيّ لمغزة .عيه صٗبْٕٖ«:

ٔاعمي رٌْ  ُٕ ٖ ٥جٕاب الغزة  ٥ب عن رٔ بيل ي ,ٞاأوي ازبٕاب بيل عن اٍرٕ عٕلك:
ُ اأاين آاك ُ ٔ ,اقزبِ رفزبِٔ ,عبٕ ذلكٔ ,روي ازبٕاب بيل ي ٞا ٕلك ُ :اأاين
اأٌي ؽيذبك»(.)38
( )33روح املعاو  ،80/5 :و ىظز :الخ ز ز والخىو ز. 119/5 :
( )34يىظز :الءدوه إعزاب القزآن ،89/5 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،258/2 :وإعزاب القزآن للدعاص. 207/1 :
( )35إعزاب القزآن للى اص. 470/1 :
( )36يىظز :الءدوه إعزاب القزآن ،112/5 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،357/2 :وإعزاب القزآن للدعاص.229/1 :
( )37يىظز :وخاب ضت و  ،63/3 :واملقخ ب ،49-48/2 :وشزح املفصل. 3/9 :
( )38وخاب ضت و . 63/3 :
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ٔراآ ابَ جين(()39وِ392ث) رٌْ لٕ ٥ال ي ٞمل ٖزابط رٔه ال  ً٦بآخزٓ;  ُٓ٧رٔلْ
اعن ٔآخزٓ امسئُ ,ا٧مسيٖ ٥ ٞعيده بّي ا٧اعيه اأدخمٕا ذزايّ ٖاه عم ٜرُ وي بعآ
ال ئ ٞذاِئ ,ا ُٕ

صبب عىي عبمْ  ٥وعٍ ٜلمعطف اْٗ ,إجأا ِذا العٍٜ

ضبن جشً .

أم ٛجٕاب الغزة ازبيسً ال زٌٔ ٛبيل ي ٞرٔ بإذا ال حيٟٛٗ
ِٔذا الٍىط المغٕ ٙبمغ عٕاِآ ( )16صت ٛعغز عيِااّ

الضٕران .

عثثثثثيه اهلل اعثثثثثيى :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ شصثثثثثثثٕر ٚالب ثثثثثثثز,ٚ
اٖ٩ثث271:ٛز اثثث( ُِ) عثثز ٗ(ٔ ,)40(ٛرب ثثٕا) اعثثن الغثثزة صبثثشًٔ حبثثذف الٍثثُٕٔ ,ال ثثيٞ
ٔاععٔ ٛرابط ٛزبٕاب الغزة ال ثُٕ وثَ ازبىمث ٛا٥مسٗث– ٛالبتثار ٔخثربٓ (ِثٕ خثا)
ضبن جشً جٕاب الغزةٔ ,جيٞو ِذٓ اٖٛ٩

ال تب الٍرٕٖ )41( ٛعثيِااّ عمث ٜجثشً

ال عن القيرع ٔاعرتاُ جٕاب الغزة بيل ي. ٞ
ٔعيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا220:ٖٛ٩ز جٕاب الغزة اإخٕاٌ ي ِٕٔ ,خرب لبتار ضبذٔف
ر :ٙاّي خٕاٌ ئ ,

ِذا ا٥صمٕب اسبمن عم ٜطبيلطتّي ٔاربيذِي خٕاٌي

اإلص ٖ ً٦تق٘ الغئرٔ ٚالزا ٔالٍؾس ِٔ,ذٓ ازبىم ٛا٥مسٗٛ

ضبن جشً جٕاب

الغزة (. )42

( )39يىظز :ضز صىاعت ععزاب ،255-254/1 :وشزح املفصل. 3-2/9 :
( )40يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للى ى ىىاص ،338/1 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب الق ى ىزآن ،63/3 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى للى ىىدرويت،421/1 :
وإعزاب القزآن للدعاص. 114/1 :
( )41يىظىىز :وخىىاب ضىىت و  ،90/3:وإع ىزاب الق ىزآن للشجىىاج ،222 ،217/1 :وألفيىىت ابىىً مالىىن مىىع شىىزح امل ىزادي  ،1285/3وشىىزح
شذور الذهب للءوجزي ،626/2:وهمع اليوامع ،400/2 :واملوجش قواعد اللغت العزبيت ل:فغاو . 338 :
( )42يىظز:مع ىىاو القى ىزآن للفى ىزاظ ،141/1:وإعى ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،310/1:وال ىىز املح ىىيط ،171/2 :وف ىىخح الق ىىديز،338/1 :
والخ ز ز والخىو ز ،357/2 :والءدوه إعزاب القزآن ،256/2 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت. 326/1 :
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ٔاصتغّا الٍري )43( ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜجٕاس ذذف البتار لمعمي بْ ٔب ٕلْ اعيى:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا265:ٖٛ٩ز ٔالعٍ :ٜاآا رامّي فع ن اإُ مل ٖ َ الٕابن رؽيبّي,
اطنْ ٖؾٗبّي .
ٔابتا ٢بيلٍ زٌّ٧ ٚي جيٞو

جٕاب الغزة( ٥ٔ ,)44با وَ ذذف بعا ال يٞ

لت تىن أم ٛازبٕاب ,اذِب الربد ى رُ احملذٔف خرب ٔالت اٖز :اطنْ ٖؾٗبّي,
ٔوَ عآرِي رٌْ خرب لبتار وقىز ر :ٙايلذٖ ٙؾٗبّي نْٔ ,لعنٓ رصّمّي ٔرعزبّي ى
الٍ ط ال ٕه أ٧ه ابتعيداّ عَ الت اٖز ٔالتأٖٔ٦و .
ٔعيه اهلل اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞا135:ٖٛ٩ز ٔ عٕلْ اعيى:
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا282:ٖٛ٩ز
احٕاب الغزة ازبىم ٛا٥مسٗ( ٛازجنْ) عم ٜرُ ا ُٕ امى( ٛرجن) خرب لبتار
ضبذٔف ٔالت اٖز :ايلغيِا رجنْٔ ,عآرٓ آخزُٔ خرباّ لبتار ضبذٔف ,ر :ٙازجنْ
ٔاوزرايُ ٖغّأُ()45

ضبن جشً جٕاب الغزة .

ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞاٖٛ٩
11ز ,عيه ابَ عيعٕر (وِ1393ث)ٔ :عآً اشبرب عم ٜالبتار–

ازبىم ٛا٥مسٗ ٛا٨وْ

( )43يىظز :مغني الل تب ،823 :وهمع اليوامع. 390/1 :
( )44يىظىىز :معىىاو الفىزاظ ،178/1 :وإعىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،336/1 :وال ىىز املحىىيط ،325/2 :والدراملصىىون ،614/1:والءىىدوه
إعزاب القزآن ،51/3 :وإعزاب القزآن للدرويت ،410/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 45 :
( )45يىظ ى ىىز :املقخ ى ىىب ،214/3 :وال ى ىىز املح ى ىىيط ،362/2 :وال ى ىىدر املص ى ىىون ،649/1 :والء ى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن،86-85/3 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،437/1 :وإعزاب القزآن للدعاص ،120/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط.48:
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اإلرث ِٕٔ اٌ٧ث ٌْ٧ ; ٜمل ٖ َ هلي

بْ ع ّا وَ عبن ذ ايُ الذإر ٖأخذُٔ اليه امْ ٔ ٥ذظ لإلٌيث اْٗ رٔ
ٌؾٗب(.)46
ٔروي ب ٗ ٛاٖ٩يو ا ٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚا282:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا128 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا131 :ٖٛ٩ز ,ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا170+131:ٖٛ٩ز ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
( )46يىظ ىىز :الخ ز ىىز والخى ىىو ز ،257/4 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،452-451/4 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت،171/2 :
وإعزاب القزآن للدعاص. 186/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا135 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا149 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا104 :ٖٛ٩ز.
اث( ُِ) عز ٗ )47(ٛجشو اعن الغزة (ا عمٕا– ذبضٍٕا– ا

زٔا– امٕٔا– ابأا–

ا ٌٕٕا) حبذف الٍُٕٔ ,جي ٞجٕاب الغزة و رتٌيّ بيل ي ٞعم ٜازبىم ٛا٥مسٗ ٛالضبٕعٛ
بيسبزف الٍيصذ ( ُٓ) اّ٘ ٔوعىٕٓ٥
ٔ

ضبن جشً جٕاب عزة ُِ .

عٕلْ اعيى :ﭽﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ

ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا23 :ٖٛ٩ز ,ا ا جي ٞجٕاب الغزة رٖقيّ و رتٌيّ بيل يٞ
; ٌْ٧أم ٛامسٗٔ )48(ٛدخم عمّٗي ( )٥الٍياٗ ٛلمحٍط ِٔ٘ ٔوعىٕٓ٥

ضبن جشً

جٕاب الغزة لث( ُِ) .

( )47يىظز :معاو القزآن للفزاظ ،291/1 :وإعزاب القىزآن للشجىاج ،83/1 :ومعىاو القىزآن ل:خفىت ،50 :وإعىزاب القىزآن للى ىاص:
 ،486 ،493/1وال ىىز املح ىىيط ،386 ،382 ،380/3 :والخبي ىىان ى إع ىزاب الق ىزآن ،193 ،198/1 :وال ىىدر املص ىىون،660/1 :
 ،1230وفىىخح القىىديز ،790 ،786،789 ،452/1 :وروح املعىىاو  ،138 ،164 ،162/5 :والخ ز ىىز والخىىىو ز،218/5 ،118/3 :
 ،219والء ى ىىدوه ى ى ى إعى ى ىزاب القى ى ىزآن 222/6 ،156 ،201 ،195 ،192 ،5:190 ،90/3 :وإعى ى ىزاب القى ى ىزآن وبياهى ى ى لل ى ىىدرويت:
 ،366 ،348 ،345 ،342/2 ،439/1وإعزاب القزآن للدعاص.219 ،231 ،237 ،228 ،226 ،120/1 :
( )48يىظز :الءدوه إعزاب القزآن ،477/4 :وإعزاب القزآن وبياه للدريت. 192-191/2 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ِذٓ ا ٖٛ٩دخٕه (مل) ِٔ٘ ذزف جشً لٍ ٘ القيرع ٔعمبْ ويفٗيّ ,ااخن

عيونْ عم ٜعيونٕ ٔ وثن ِذٓ اسبيل ٛا ُٕ (مل) اا عيومٛ

الم ظ ٖٔ ُٕ ازبشً

بث( ُِ) الغز ٗ ٛعم ٜا٧عّز ٔا٧رجس .
ٔروثثثثي عٕلثثثثثْ اعثثثثثيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا38 :ٖٛ٩ز .
اٗبأ دخٕه (وي) الشاٟا ٔ ٚسبيعّي بث( ُِ) لي اّٗي وَ سٖيد ٚوعٍ ٜالتٕاٗا لمغزة,
ٔلعمْ ٖ ثز(ٔ )49عٕعْ بعا ( ُِ) اتااي اّٗي ٌط يّ ٔل ظيّ .
ٔامرظ رُ (ٖأانٖ) اعن وقيرع وبين عم ٜال تس ٥اؾيلْ بٍُٕ التٕاٗا الث ٗمٛ
ضبن جشً اعن الغزةٔ ,دبا رُٓ راين ازبىم ٛا٥مسٗ( ٛاىَ ابع ِاا ٙا ٦خٕف
عمّٗي)

ضبن جشً جٕاب الغزة (. )50

ٖٔز ٝال ضي( ٟ٘و189ﻫ)ٔ ,الشطبغز( ٙو538ﻫ) رُ جٕاب الغزة أ٧ه ( ُِ)
ٔجٕاب الغزة الثيٌ٘ (وَ) ,عٕلْ (ا ٦خٕف عمّٗي) جٕابيّ لمغز ن أٗعيّ(,)51
ٖٔضى ٜعزة عم ٜعزة بتٕال٘ عز نٔ ,عم ٜا ٦ال ٕلن ايزبٕاب و رتُ بيل ي,ٞ
ٔاصتغّا الٍري )52(ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜصب٘( ٞوي) الشاٟا ٚبعا ( ُِ) الغز ٗ ٛلمتٕاٗا .
الٍىط الزابع +ُِ :اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ
و رتٌ ٛبيل ي)53( ٞ
ذاد عمىي )54(ٞالٍرٕ ٔالمغ ٛوٕافع عا ٚلمحىم ٛال عمٗٔ ٛاعرتاٌّي بيل ي ٞالٕاععٛ
جٕاب الغزة عمٔ ٜا ِذا الٍىطٔ ,الٕافع اليت ٔردو

الضٕران عم ٜالٍرٕ

ا٩ا٘:
( )49ومً يلن قول حعالر:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﻫ ﻫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ[ضورة عضزاظ ،آلايت ]23 :وقول حعالر :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ[ضورة اهفاه ،آلايت. ]57 :
( )50يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،216/1 :ومعىىاو الق ىزآن ل:خفىىت ،54 :وال ىىز املحىىيط ،322-321/1 :والءىىدوه ى إع ىزاب
الق ىزآن ،110-108/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت ،88/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص ،22/1 :ومشىىمل إع ىزاب الق ىزآن
للخزاط. 7 :
( )51يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،216/1 :واللشاف ،158/1 :وال ز املحيط ،322/1 :والخ ز ز والخىو ز. 441/1 :
( )52يىظز :املفصل للشمخشزي. 441 :
( )53يىظز :وخاب ضت و  ،63/3 :واملقخ ب ،49/2 :وضز صىاعت ععزاب ،254/1 :وشزح املفصل ،3/9 :واملقزب. 302 :
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رٔ :ّ٥ازبىم ٛال عمٗ ٛالطمبٗ:ٛ
وَ العمًٕ رُ ازبىم ٛالطمبٗ ٛاإلٌغي ٟٛٗاغىن :ا٧وزٔ ,الٍّ٘ٔ ,التىينٔ ,الرتج٘,
ٔا٥صت ّئً ,العز ٔ ,الترقٗضٔ .ل ا جي ٞجٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي ميب
ٖاه عم ٜا٧وز و رتٌيّ بيل يٞ

( )3ث٦ث ٛوٕافع وَ الضٕران ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا24 :ٖٛ٩ز .
ٖبأ رُ (اا ٕا) اعن روز ميب()55

ضبن جشً جٕاب لمغزة ( ُِ)ٔ ,جيٞو أمٛ

(لَ ا عمٕا) اعرتافٗ ٛبن الغزة ٔجٕابْ ٔاّٗي سٖيد ٚوَ اأاٗا العٍٔ ,)56(ٜاصتغّا
الٍري )57(ٚبّذٓ اٖٛ٩

بيب جشً ال عن القيرع ٔرذ يوْ .

ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا279 :ٖٛ٩ز ,اأذٌٕا اعن روز ميب
وبين عم ٜذذف الٍُٕ ٥اؾيلْ بٕأ ازبىيعٛ

ضبن جشً جٕاب الغزة(ٔ ,)58دخم

(مل) عم )ُ ( ٜالغز ٗ ٛلٗ ُٕ القيرع وتحزداّ لمشويُ الضت بن ٖٔبطن اأثا عىمّي,
ٔعيه الغٕايٌ٘(()59و1250ﻫ) ٔاٍ ا اسبزب لمتعظٗئ ,سادِي اعظٗىيّ ٌضبتّي ى
اصي اهلل ا٧عظي ٔ ى رصٕلْ الذ ِٕ ٙرعزف خم ْ .

( )54يىظىز :الءنىىى الىداو ى :ىزوف املعىىاو  ،69-68 :ومغنىىي الل تىب ،217 :وجىىامع الىدروص العزبيىىت ،298-297 :واملزجىع ى اللغىىت
ه وها وصزفيا. 131/3 :
( )55يىظىىز :الىىدر املصىىون ،95/1 :والل ىىاب نبىىً عىىاده ،438/1 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،342/1 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،77/1 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،58/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 86/1 :
( )56يىظز :اللشاف ،131/1 :وال ز املحيط. 479/1 :
( )57يىظ ىىز :ش ىىزح اب ىىً عقي ىىل ،80/1 :ومغن ىىي الل ت ىىب ،509 :وأوض ىىا املط ىىالن ،75/1 :وألفي ىىت اب ىىً مال ىىن ش ىىزح املى ىزادي،346/1 :
وشزح شذور الذهب للءوجزي ،208/1 :وهمع اليوامع. 200/1 :
ه
( )58يىظىىز :إعىزاب القىزآن للى ىىاص ،480/1 :وال ىىز املحىىيط ،352 ،332/2 :وروح املعىىاو  ،111/5 :والءىىدو ى إعىزاب القىزآن:
 ،129/5 ،78/3وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،292/2 ،431/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 114 ،118/1 :
( )59يىظز :فخح القديز ،341/1 :وحعءيل الىدى بشزح قيز الىدى. 65 :
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عٕلْ اعيى:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا91:ٖٛ٩ز .
ثيٌٗيّ :أم ٛاعمٗ ٛاعمّي جيوا:
ٔا٧اعيه ازبيوا ِ٘ :ٚاليت اب  ٜعم ٜؽٕر ٚال عن اليف٘ ٥ٔ ,ا بن التؾزف,
ِٔ٘ :لٗط ,عضٌ ,ٜعي ,ب٠طِٔ ,ذٓ ا٧اعيه ا رتُ بيل ي ,ٞلت ُٕ جٕابيّ لمغزة
ضبن جشًٔ ,مل ٖزد صٕ ٝعيِإ ٔاذإ وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا271:ٖٛ٩ز ايل ئ ٞاععٛ
الغزة (ٌ )60عي :اعن وي
ٔومر ياّي

جٕاب

جيوا إلٌغي ٞالاح وبين عم ٜال تس ِٔذٓ ازبىمٛ

ضبن جشً جٕاب الغزة لث( ُِ).

ٔاصتغّا عاد( )61وَ الٍري ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜجشً ال عن القيرع ٔاعرتاُ جٕاب
الغزة بيل ي. ٞ
الٍىط اشبيوط +ُِ :اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي ٕ+جٕاب الغزة أمٛ
امسٗ ٛو رتٌ ٛبيل ي.)62(ٞ
وعمًْٕ رٌْ ذا ٔرد ال عن اليف٘ بعا ( ُِ) الغز ٗ ٛاإٌْ ٖ ٗا الضت بنٔ ,عا راٜ
جٕابْ أم ٛامسٗ ٛذُاز اّٗي البتار ٔاشبرب ٔ ,بعقّي ذُذف رذا راٍّٗي ٔدهٓ عمٜ

( )60يىظىىز :معىىاو الق ىزآن للفىزاظ ،86 ،58/1 :والخبيىىان ى إعىزاب الق ىزآن ،122/1 :وال ىىز املحىىيط ،337/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب
الق ىزآن ،63-62/3 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت ،421/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للىىدعاص ،114/1 :ومشىىمل إع ىزاب الق ىزآن
للخزاط. 46 :
( )61يىظىز :مغنىىي الل تىىب ،390 ،217 :وشىىزح شىذور الىىذهب نبىىً هشىىام ،443 :وهمىع اليوامىىع ،555/2 :وخشاهىىت ادب ولىىب ل ىىاب
لطان العزب. 297/10 :
( )62يىظز :املقخ ب ،58/2 :واملفصل ،321 :وشزح املفصل. 3/9 :
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اشبرب دلٗنٔ ,اير ٚدخم عمّٗي ذزٔف الٍٕاصذ ( ُٓ) )٥(ٔ ,الٍياٗ ٛلمحٍط و رتٌ ٛبيل يٞ
( )29اضعٔ ٛعغزَٖ وٕفعيّ وَ الضٕرانٔ ,اٗىي ٖأا٘ عٕاِا ذلك:
عيه اهلل اعيى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا12:ٖٛ٩ز ايزبٕاب ازبىم ٛا٥مسٗ )63(ٛال ٌٕ ٛوَ البتار (ِي) ٔخربٓ (عزاي)ٞ
ضبن جشً جٕاب الغزة ٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا137:ٖٛ٩ز .
عيه ابَ عيعٕرٔ « :جي ٞالغزة ٍِي حبزف ( ُِ) ال ٗا ٚلمغك
ٖذاٌيّ بأُٓ مييٌّي اا وزجٕ»(ٖٔ )64اه ِذا الغزة عم ٜاز

ذؾٕه عز ّي

الٕعٗا ٔالشجز(.)65

ٔا٦ذظ رُ ازبٕاب أم ٛامسٗ )66(ٛو ٌٕ ٛوَ البتار (ِي) ٔخربٓ عبْ ازبىم ٛوَ
ازبير ٔاجملزٔر (

ع يا) ٔدخم عمّٗىي ( اي) ال يأ ٛال

ضبن جشً جٕاب لمغزةٔ ,اعن الغزة (إلٕا) اعن وي
احملذٔا٥ ٛلت ي ٞصياٍن

ٕأِ ٛذٓ ازبىمٛ

وبين عم ٜالقي عم ٜا٧لف

ضبن جشً اعن الغزة .

ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚا279:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁
( )63الءدوه إعزاب القزآن ،457/4 :وإعزاب القزآن وبياه للدويت ،176/2 :وإعزاب القزآن للدعاص. 188/1 :
( )64الخ ز ز والخىو ز. 741/1 :
( )65يىظز :ال ز املحيط ،429/2 :والل اب نبً عاده. 523/2 :
( )66يىظىىز :معىىاو الق ىزآن للف ىزاظ ،253/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،279-278/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت،196/1 :
وإعزاب القزآن للدعاص. 58/1 :
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﯂ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞا25 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂               ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا11:ٖٛ٩ز ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲
﮳ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞا12 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا176 :ٖٛ٩ز ,اضت٦ذظ رُ اعن
الغزة ٖغمب عمْٗ رٌْ اعن وي

ٌيصذ وبين; إّ ٔوعىٕٓ٥

ضبن جشً اعن الغزة,

ٔدبا رٖقيّ رُ جٕابْ ازبىم ٛا٥مسٗٔ ٛاليت ا اً خربِي عبْ ازبىمٔ ٛاأخز البتار;
لِ٦تىيً بْ ٔربؾٗؾْ اّذٓ ازبىمٛ

ضبن جشً جٕاب الغزة(. )67

( )67يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،441 ،440/1 :والء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن ،64 ،63/5 :وال ىىز املح ىىيط ،243/3 :والخ ز ىىز
والخى ى ى ىىو ز ،96/3 :والء ى ى ىىدوه ى ى ى إع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن ،262/6 ،457 ،455 ،452 ،451 ،450/4 ،11/5 ،79 ،78/3 :وإع ى ى ىزاب
الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،297 ،175 ،171 ،170 ،199-198/2 ،431/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص،186 ،193 ،118/1 :
 ،240 ،187ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 192 ،82 :
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ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا237 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞا3:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا280:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا283:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا92 :ٖٛ٩ز .
جي ٞجٕاب الغزة–رٖقيّ– أم ٛامسٗ ٥ )68(ٛرٌْ عا ذذف رذا راٍّٗي ٔذلك
لٕجٕد وي ٖاه عمْٗ حبضب الضٗيا ٔالعٍِٔ ٜذٓ ازبىمٛ

ضبن جشً جٕاب الغزة,

ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

( )68يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشجىىاج ،158/1 :ال ىىز املحىىيط ،424 ،338/3 ،172 ،354/2 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز،226/4 ،96/3 :
 228والء ىىدوه ى إعى ىزاب الق ىزآن ،132/5 ،79،93/3 ،334/4 ،506/2 :وإع ىزاب القى ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت،432 ،355/1 :
 ،295 ،153/2 ،443وإعزاب القزآن للىدعاص ،215 ،121 ،118 ،184 ،100/1 :ومشىمل إعىزاب القىزآن للخىزاط،47 ،77 :
. 93 ،49
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا196 :ٖٛ٩ز ا ا جي ٞاعن الغزة اعن وي

وبين لمىحّٕه (رذؾزمت)

ضبن جشًٔ,جٕاب الغزة ازبىم ٛا٥مسٗ ٛاحملذٔف خربٓ ٔالت اٖز :اعمٗ ي وي
اصتٗضز

ضبن جشً جٕاب الغزة((ٔ )69وي) ٍِي– اصي وٕؽٕه

ضبن راع وبتار.

ٔ عٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ شصثثثٕر ٚالب ثثثز,ٚ
ا230 :ٖٛ٩ز ,عيه العمىي :)70(ٞأم( ٛاث ٦ذبثن) خثرب وبتثار ضبثذٔف ,ر :ٙاّث٘  ٥ذبثنٗ
لْٔ ,ازبىم ٛا٥مسٗ ٛجٕاب الغزة

ضبثن جثشً ٥ٔ ,ا ثُٕ أمث( ٛاث ٦ذبثن) ٌ ضثّي

جٕابيّ;  )٥( ُ٧الٍياٗ ٛلٗض وَ وٕافع ال ئ ٞدخٕهلي عمّٗي .

ٔجثثثي ٞعٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ شصثثثٕر ٚالب ثثثز ,ٚاٖ٩ثثث192 :ٛز،
ٔعٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ شصثثثٕرٚ
الب ثثز ,ٚاٖ٩ثث226 :ٛزٔ ,عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ شصثثٕر ٚالب ثثز,ٚ
اٖ٩ثثث227 :ٛز ,عثثثيه ابثثثَ عيعثثثٕر( « :اثثثإُ اهلل مسٗثثثع عمثثثٗي) دلٗثثثن ازبثثثٕاب ,ر :ٙا ثثثا
لثثثشوّي»( ,)71اثثثيزبٕاب أمثثث ٛامسٗثثث )72(ٛدخثثثن عمّٗثثثي اسبثثثزف الٍيصثثثذ ( ُٖ) اؾثثثيرو
ٔوعىِٕ٥ي

ضبن جشً جٕاب الغزة .

ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا193:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿
( )69يىظ ى ىىز :ال ى ىىز املح ى ىىيط ،82/2 :والل ى ىىاب ،369/3 :والخبي ى ىىان ى ى ى إعى ى ىزاب الق ى ىزآن ،92/1 :وف ى ىىخح الق ى ىىديز ،225/1:والخ ز ى ىىز
والخىو ز ،222/2:والءدوه إعزاب القزآن. 401/2 :
( )70يىظ ىىز :الء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،479/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت ،341/1 :وإعى ىزاب القى ىزآن لل ىىدعاص،96/1 :
ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 36/1 :
( )71الخ ز ز والخىو ز. 386/2 :
( )72يىظ ىىز :ال ىىز املح ىىيط ،195 ،194/2 :وال ىىدر املص ىىون ،518/1 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،206/2 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن:
 ،470 ،469 ،393/2وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،336 ،281/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 94 ،80/1 :
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﯀ ﯁ ﯂              ﭼ ﭽ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﰔ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا230 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﭼ
شصٕر ٚالب ز,ٚا233:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا240 :ٖٛ٩ز .
ا٦ذظ رُٓ جٕاب الغزة أم ٛامسٗ )73(ٛدخم عمّٗي ( )٥الٍياٗ ٛلمحٍط اّ٘
ٔوعىٕٓ٥

ضبن جشً جٕاب عزة ( ُِ) .

عيه ابَ عيعٕر( « :ا ٦عأاُ  ٥عم ٜالظيلن) عيٟي و يً جٕاب الغزة ;  ٌْ٧عمٛ
ازبٕابٔ ,العٍ :ٜاإُ اٌتّٕا عَ عتيل ي ٔمل ٖ اوٕا عمْٗ ا ٦اأخذِٔي بيلظٍ٥ٔ ٛ
ابأِ٣ي بيل تيه ٌّ٧ي اا ظيلن ٔ ,ذ  ٥عأاُ  ٥عم ٜالظيلن »(. )74
الٍىط الضيدظ +ُِ :اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي  +جٕاب الغزة أمٛ
اعمٗ ٛو رتٌ ٛبيل ي.)75( ٞ
وَ العمًٕ رُ ال ي ٞػبب اعرتاٌّي ذا مل ٖؾمس جٕاب الغزة لمحشً بيزبىم ٛال عمٗٛ
وٕافع ذادِي الٍرئ ,)76(ٚالٕافع اليت ٔردو

الضٕران ٌارصّي اي٩ا٘:

( )73يىظز :ال ز املحيط ،211 ،208/2 :والل ىاب نبىً عىاده ،186/4 :والءىدوه ى إعىزاب القىزآن،490 ،489 ،476 ،394/2 :
 ،512وإعىزاب القىزآن وبياهى للىىدرويت ،359 ،348 ،339 ،341 ،282/1 :وإعىزاب القىزآن للىىدعاص،98 ،95 ،96 ،81/1 :
 ،101ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 36 :
( )74الخ ز ز والخىو ز. 440 ،209/2 :
( )75يىظز :املقخ ب ،58/2 :واملفصل ،321 :وشزح املفصل.3/9 :
( )76يىظز :الءنى الداو  ،67 :وهمع اليوامع ،348/2 :واملزجع اللغت العزبيت ه وها وصزفيا. 131/3 :
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أوالً :اجلنلة الفعلية الطلبية :
صب رُ رعزٌي ى رُ ا٧صمٕب الطميب اإلٌغيٖ ٟ٘غىن :ا٧وزٔ ,الٍّ٘ٔ ,ا٥صت ّيً,
ٔالتىينٔ ,الرتج٘ٔ ,العز ٔ ,الترقٗضٔ ,عا ٔرد رصمٕبي ا٧وز ٔالٍّ٘

الضٕران

ا ط و رتٌيّ بيل ي. ٞ
ر ) ال عن الطميب ا٧وز:
جيٞو ازبىم ٛال عمٗ ٛالطمبٗ ٛالاال ٛعم ٜا٧وز عمٔ ٜا ِذا الٍىط

( )15مخضٛ

عغز وٕفعيّ وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا191 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا209:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا3:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا4:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا6:ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا15:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا16 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا59:ٖٛ٩ز,
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ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا89:ٖٛ٩ز .
ا ٘ ِذٓ اٖ٩يو جيٞو رجٕب ٛالغزة (ايعتمِٕي ,ايعمىٕا ,ايٌ رٕا ,ا مٕٓ,
ايداعٕا ,اأوض َِٕ ,اأعزفٕا ,ايبعثٕا ,ازدٔٓ ,ادذِٔي) راعيه روز( )77وبٍٗٛ
عم ٜذذف الٍُٕ ٥اؾيهلي بٕأ ازبىيعِٔ ,ٛذٓ ازبىن مبٌٗ ٛغي ٟٛٗو رتٌ ٛبيل يٞ
ضبن جشً جٕاب الغزة .
ٔعيه ابَ عيعٕرٔ « :ج٘ٞ
رٔ لعاً راب ٛالت مي

الغزة بث( ُِ) لٍار ٚذؾٕه ِذا الشلن وَ الذَٖ آوٍٕا

ذؾٕلْ ُ ايُ اشبطيب لَ آوَ بظيِزٓ دُٔ عمبْٔ ,جٕاب

الغزة ايعمىٕا »(. )78
ٔروي

عٕلْ اعيى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا23:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا94:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا43 :ٖٛ٩ز .
ا ا جي ٞاعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

ٌيصذ إّ ٔوعىٕٓ٥

ضبن جشً اعن

الغزةٔ,جٕاب الغزة (اأإا ,اتىٍٕا ,اتٗىىٕا) اعن روز ميب وبين عم ٜذذف الٍُٕ
ضبن جشً جٕاب الغزة (. )79

( )77يىظز  :إعى ىزاب القى ىزآن للشج ىىاج ،158/1 :ومف ىىاجيح الغي ىىب ،1351 ،853/1 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،156/6 :ال ىىدر املص ىىون:
 ،440/1وال ىىز املح ىىيط ،175/3 ،132 ،75/2 :واللش ىىاف ،280/1 :والخ ز ىىز والخىى ىىو ز،240 ،222/4 ،280 ،203/2 :
وأضى ىىواظ ال يى ىىان ،3/5 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن،123 ،71 ،31/5 ،463 ،440 ،437 ،434 ،433/4 ،429 ،392/2 :
وإع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن وبياه ى ى ى لل ى ى ىىدرويت ،285 ،243 ،213 ،182 ،181 ،160 ،154 ،142 ،307 ،281/1 :وإع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن
للدعاص ،213 ،203 ،196 ،189 ،188 ،184 ،183 ،87 ،80/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 77 :
( )78الخ ز ز والخىو ز.280/2 :
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ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا283 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا282 :ٖٛ٩ز .
دبثثا رُ جٕابثثي الغثثزة (امٗثث٤د ,امٗىمثثن) جثثي ٞاع ث ّ٦وقثثيرعيّ وضثثبٕعيّ بثثث( ً٥ا٧وثثز)
ازبيسوثثثٔ ٛالثثثيت رؽثثثمّي رُ ابٍثثث ٜعمثثث ٜال ضثثثز ٔل ٍّث ثي صُثثثب

بيل ثثثي ٞابٍٗث ث عمثثثٜ

الضث ُٕٔ ,جشوث ال عثثن القثثيرع (ٖثث٤د) حبثثذف ذثثزف العمثثٔ ,ٛال عثثن (ميمثثن) صبثثشًٔ
بيلض ث ُِٕٔ ,ىثثي

ضبثثن جثثشً جثثٕاب الغثثزة( ٔ ,)80عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ شصثثثثثثثثثثٕرٚ
الب ز ,ٚا239 :ٖٛ٩ز.
عيه ال ضزُٔ ٔالٍري ُ « :)81(ٚالت اٖز

جٕاب الغزة ر :ٙاإُ خ تي اؾمٕا

راجمن رٔ ويعن عم ٜا٧عااً رٔ ارياظٕا عمّٗي رجئ ,» ّ٥عا اصتغّا الٍري)82(ٚ
بّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜجٕاب ذذف عيون اسبيه ذا دهٓ عمْٗ وي عبمْ.
ب ) ال عن الطميب الٍّ٘:
ٔرد

( )2وٕفعن اثٍن ا ط

صٕر ٚالٍضي ,ٞعيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

( )79يىظىىز :الءىىامع أل:مىىام القىزآن ،232/1 :وال ىىز املحىىيط ،269/3 :والىىدر املصىىون ،91/1 :والخ ز ىىز والخىىىو ز،615 ،366/1 :
 ،67/5وروح املع ىىاو  ،42/5 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،45/5 ،203 ،75/1 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت،56/1 :
 ،223/2 ،150 ،149وإعزاب القزآن للدعاص ،198 ،41 ،16 ،15/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 15 :
( )80يىظ ىىز :خشاهى ىىت ادب ،309/1 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،93 ،85/3 :وإعى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت،444 ،437/1 :
وإعزاب القزآن للدعاص. 121 ،120 ،119/1 :
( )81يىظز :ال ز املحيط ،252/2 :والءدوه إعزاب القزآن ،51/2 :وإعزاب القىزآن وبياهى للىدرويت ،358/1 :وإعىزاب القىزآن
للدعاص ،101/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 39 :
( )82يىظز :أوضا املطالن إلر ألفيت ابً مالن ،358/2 :وجامع الدروص العزبيت. 455 :
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا20 :ٖٛ٩زٔ ،عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا34 :ٖٛ٩ز ,ايل يٞ

(ا ٦اأخذٔا ,ا ٦ابغٕا)(ٔ )83اععٛ

جٕاب

الغزة :٥ٔ ,ذزف ٌّ٘ جيسً وبين عم ٜالض ُٕ ٔ(اأخذٔأ ,ابغٕا) اع ُ٦وقيرعيُ
صبشٔويُ ٔع٦و ٛجشوّىي ذذف الٍُٕ; ٌّ٧ىي وَ ا٧اعيه اشبىضِٔ ,ٛىي

ضبن جشً

جٕاب الغزة .
ثاىياً :اجلنلة الفعلية املشبوقة بـ(قد):
جي ٞجٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛوضبٕع ٛبث(عا) ٔو رتٌ ٛبيل يٞ

( )1وٕفعٕ ٔاذإ وَ

الضثثثٕران ,عثثثيه اهلل اعثثثيى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ شصٕر ٚالب ثز ,ٚاٖ٩ث137 :ٛز ايل ثئ ٞاععثٛ
ٔرابط ٛزبٕاب الغزةٔ ,عا :ذزف ذب ٗ ٔ ,اِتأا اعن وي
عم ٜا٧لف; ٥اؾيلْ بٕأ ازبىيعِٔ ٛذٓ ازبىم ٛال عمٗ)84(ٛ

وبين عم ٜالقثي ال ثار
ضبن جشً جٕاب الغزة.

ثالجاً :مجلة فعلية فعلها جامد:
ٔرد ِذا الٍىط

( )1وٕفعٕ ٔاذإ ا ط ,عثيه اهلل اعثيى :ﭽ ﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ شصثثثثثثثٕر ٚالٍضثثثثثثثي,ٞ
اٖ٩ثث19 :ٛز اثثث(عض )ٜاعثثن وثثي

جيوثثا وثثبين عمثث ٜال ثثتس ال ثثار ِٔثثٕ وثثَ راعثثيه اثثيد

( )83يىظز :الءدوه إعزاب القزآن ،28/5 ،472/4 :وإعىزاب القىزآن وبياهى للىدرويت ،208 ،189/2 :وإعىزاب القىزآن للىدعاص:
. 196 ،195 ،190/1
( )84يىظ ىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشج ىىاج ،152/1 :ومغن ىىي الل ت ىىب ،238 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،278/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى
للدرويت ،196/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 58/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ٔرخٕااّي اليت ااه عم ٜال يربٔ ٛاعىن عىن ايُ ٔرخٕااّي  ٥رُ خربِي ػبب رُ ٖ ُٕ
اع ّ٦وقيرعيّ وضبٕعيّ بث(رُ) ٔازبىمٛ

ضبن جشً جٕاب الغزة(. )85

رابعيّ :ازبىم ٛال عمٗ ٛالضبٕع ٛبث(وي) الٍياٗ:ٛ
جثثيِ ٞثثذا الرتاٗثثب المغثثٕ – ٙرٖقثيّ – ( )1وٕفثعٕ ٔاذ ثإ ا ثثط ,عثثيه اهلل اعثثيى:
ﭽ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ شصثثثثثثثثثثثثثثثثثثٕرٚ
الٍضي ,ٞا90 :ٖٛ٩ز ,اث( وي) ذزف ٌ ٘ وبين عم ٜالض ُٕٔ ,جعن اعن وي وبين عمٜ
ال ثثتس ٔ(اهلل) ل ثثظ ازبثث٦ه ايعثثن و عثثٕه بيلقثثى ٛالظثثيِزِٔ ٚثثذٓ ازبىمثث )86( ٛضبثثن
جشً جٕاب الغزةٔ ,مل ٖزد جٕاب ُِ الغز ٗ ٛو رتٌيّ بث( ذا) ال حي ٟٛٗالضٕران .
ذذف ال ي :ٞرأع الٍري )87(ٚعم ٜرٌْ  ٥ػبثٕس ذثذف ال ثي ٞالٕاععثٛ
ٔاقيرب رعٕاه الٍرئ ٚال ضزَٖ

جثٕاب الغثزة,

عٕلْ اعثيى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚاٖ٩ث:ٛ
180ز ,عثثيه ال ثثز يب ُ « :عثثزة ٔ جٕابثثْ عثثٕ)88( ُ٥أ٧ه عمثث ٜا ثثاٖز :ايلٕؽثثٗ ٛثثثي
ذذا ال ي ,ٞا ٕه الغيعز (:)89
وَ ٖ عن اسبضٍيو اهلل ٖغ زِي

ٔالغز بيلغز عٍا اهلل وثُ٦

ٔازبٕاب ا٩خز :رُ اليف٘ ػبٕس رُ ٖ ُٕ جٕابْ عبمْ ٔبعآ اٗ ُٕ
الت اٖز:الٕؽٗ ٛلمٕالاَٖ ٔا٧عزبن ُ ازك خاأّ ,)90(»..اصتغّا الٍري )91(ٚبّذٓ
ا ٖٛ٩عم ٜجٕاس ذذف ال ي ٞوَ جٕاب الغزة .
( )85يىظى ىىز :ال ى ىىز املحى ىىيط 213/3 :والل ى ىىاب نبى ىىً عى ىىاده ،262/6 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز ،287/4 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن:
 ،471-470/4وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،187/2 :ومشمل إعزاب القزآن للدعاص. 80 :
( )86يىظى ىىز :الءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،126 ،125/5 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت ،288/2 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن للى ىىدعاص:
 ،213/1ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 92 :
( )87يىظز :وخاب ضت و  ،65 ،64/3 :واملقخ ب. 71/2 :
( )88ألبى الحطىىً اخفىىت كله ى قىىاه :إن جىىزص خي ىرا فالوصىىيت للوالىىديً واقىىزبين بىىاملعزوف :قىىا  ..يىظىىز :معىىاو الق ىزآن وإعزاب ى :
. 158/1
( )89ال تذ ييطب لحطان بً زابذ وقيل لغير  ،يىظز :وخاب ضت و  ،65/3 :واملقخ ب ،70/2 :وفخح القديز.205/2 :
( )90يىظز :الءامع أ:مام القزآن ،258/2 :وروح املعاو .155/8 :
( )91يىظىىز :مغنىىي الل ت ىىب ،832 ،219 ،133 :واعت ىرال الش ىىزط علىىر الش ىىزط ،20 :وخشاهىىت ادب ،53/9 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى
للدرويت. 257/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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 +جٕاب الغزة ضبذٔف

(. )92
الت

عمْٗ رٌْ ػبب ذذف جٕاب الغزة ُ ا اً عمْٗ رٔ ااتٍ ْ وي ٖاه عمٜ

ازبٕاب ٖٔغين عٍْ .
ٔعا ٔردو آٖيو عا ٚوَ الضٕران بمغ ( )28مثيٌٗٔ ٛعغزَٖ عيِااّ عمٔ ٜا ِذا
الرتاٗب الٍرٕٔ ,ٙميثن ذلك عٕلْ اعيى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا217:ٖٛ٩ز ,عيه ربٕ ذٗيُ ُ « :اصتطيعٕا عزة جٕابْ
ضبذٔف ٖاه عمْٗ وي عبمْ ٔالت اٖز ُ :اصتطيعٕا اٖ ٦شالُٕ ٖ يامٌٕ ي »(. )93
ٔعٕلثثثثثثْ اعثثثثثثيى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ شصثثثٕر ٚالب ثثثز ,ٚاٖ٩ثثث228:ٛز .عثثثيه ربثثثٕ ذٗثثثئُِ :ثثثذا
عزة آخز ذذف جٕابْ لا٥ل ٛوي عبمْ عمْٗٔ ,ا اٖز ازبثٕاب ُ :رراد بعثٕلتَّ ؽث٦ذيّ
اّثثي رذث بثثزدَِ رٔ عمثث ٜا ثثاٖز :ابعثثٕلتَّ رذث بثثزدَِ(ٔ ,)94عثثيه ابثثَ عيعثثٕر (:)95
«ِٔذا عزة عُؾا بْ اسبمن عم ٜراد ٚاإلؽث٦ح »  ٔ .الضثٕران ( )96ي ٟث ٛعثا ٚوثَ
اٖ٩يو اغبْ الٍىط الذإر ٔعمٔ ٜا ْ .
( )92يىظز :وخاب ضت و  ،66/3 :واصوه الى وه ،194/2 :واملقزب ،303 :ومغني الل تب. 849 :
( )93ال ىىز املح ىىيط ،159/2 :و ىظ ىىز :الخ ز ىىز والخى ىىو ز ،231/2 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،450/2 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياهى ى
للدرويت ،322/1 :وإعزاب القزآن للدعاص ،90/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 34 :
( )94يىظ ىىز :ال ىىز املح ىىيط ،199/2 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب الق ىزآن ،472/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت ،337/1 :وإعى ىزاب
القزآن للدعاص. 95/1 :
( )95يىظز :الخ ز ز والخىو ز. 395/2 :
( )96يىظ ىىز :ض ىىورة ال ق ىىزة ،آلاي ىىاث،280 ،248 ،246 ،236 ،230 ،228 ،184 ،180 ،172 ،111 ،94 ،93 ،91 ،70 ،31 ،23 :
 ،286وضى ى ىىورة اليطى ى ىىاظ ،آلايى ى ىىاث ،176 ،147 ،102 ،101 ،59 ،12 ،11:ولالضى ى ىىتعادة مى ى ىىً الاع ى ى ىزاب يىظز:إع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن
للى اص ،204/4 ،236/1 :والءامع أل:مام القىزآن ،363 ،153/3 ،258 ،30/2 ،284 ،252/1 :وال ىز املحىيط،419/1:
 ،423/3 ،264 ،212/2 ،478والل اب نبً عىاده ،472 ،462 ،149 ،120/4 ،272 ،169/3 ،294 ،290/2 :والخبيىان ى
إعىزاب القىزآن ،205/1:والخ ز ىز والخىىو ز ،392 ،168 ،114/2 ،613 ،612 ،554/1 :والءىدوه ى إعىزاب القىزآن،75/1 :
،219/5 ،156 ،155/4 ،102 ،77 ،80 ،6/3 ،532 ،503 ،368 ،342 ،280/2 ،235 ،203 ،201 ،198 ،158 ،97
 ،262/6والء ى ىىدوه ى ى ى إعى ى ىزاب القى ى ىزآن وبياهى ى ى لل ى ىىدرويت،242 ،241 ،154 ،123 ،168 ،150 ،146 ،148 ،81 ،58/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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روٓي الغز ٗ:ٛ
جيٞو (روي)

( )5مخض ٛوٕافع وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا26:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽
﮾ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا173 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا:ٖٛ٩
175ز.
اث(روي) ذزف عزة ٔا ؾٗنٖ ,أا٘ لغز

التٕاٗا(ٔ ,)97وعٍيِي عٍا

صٗبْٕٖ( :)98وّىي ٖ َ وَ ع٘ٔ ,ٞػبب اعرتاُ جٕابّي بيل ئ ,ٞجي ٞذذاّي
لمقزٔرٔ ,ٚؼبذف اعن الغزة اّٗي ل ثز ٚاصتعىيهلي

ال ٔ ً٦ل ٌّٕي

ا٧ؽن

وٕفٕع ٛلمت ؾٗن (. )99
ٖٔ ؾثثن بثثن (روثثي) ٔال ثثي ٞبٕاذثثا وثثَ روثثٕر( ,)100رذثثاِي :البتثثار اىثثي
الضيب ٔ ,ٛالثيٌ٘ :اشبرب ,عبٕ :روٖثي

اٖ٩ثثيو

الثاار اشٖثأْ ,الثيلثمن :ازبىمث ٛالغثز ٗ ٛا ٕلثْ

اعثثيى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼشصثثٕر ٚالٕاععثث ,ٛاٖ٩ثث88 :ٛز ,الزابثثع :ا٥صثثي الٍؾثثٕب
و عٕه بْ عبٕ عٕلْ اعثيى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼشصثٕر ٚالقثر,ٜ
 ،450 ،431 ،389 ،365 ،337 ،365 ،262ومش ىىمل إعى ىزاب القى ىزآن للخى ىزاط،41 ،40 ،38 ،28 ،26 ،15 ،14 ،16 ،11 :
 ،106 ،79 ،36 ،47 ،49وإعزاب القزآن للدعاص. 240 ،187 ،104 ،103 ،100 ،96 ،94 ،76 ،72 ،32 ،40/1:
( )97يىظز :الترهان علوم القزآن ،42/4 :واللشاف. 146-145/1 :
( )98يىظز :وخاب ضت و . 235/4 :
( )99يىظز :شزح كافيت ابً الحاجب. 396/2 :
( )100يىظز :الءدوه إعزاب القزآن. 199/3 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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اٖ٩ثث10- 9 :ٛز ٔ ,اشبثثيوط :ازبثثير ٔاجملثثزٔر عبثثٕ عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ
شصٕر ٚالقر ,ٜا11 :ٖٛ٩ز.
المبحث الثاني :األدواث االسميت ( أنَّى – أينما – حيثما – ما – من )
عزا بأُ ردٔاو الغزة وٍّي وي ِٕ ذزف عبٕ ٔ ُِ :ذوئ ,وٍّي وي ِٕ اصئِٕ ,
عم ٜفزبن :اصي ظزف عبٕ :رٌٓ ,ٜرَٖٔ ,ذٗثىئ ,وتٔ ,ٜاصي اا ظزف عبٕ :وَي ٔوََ
ٔوّىي .
ٔجي ٞعٍا ابَ وعط٘(( )101و ِ628ث) بأُ انٓ ِذٓ ا٧دٔاو الظزٔف ٔاا
الظزٔف ايٟااّي اإلػبيس ٔا٥ختؾير لي اّٗي وَ العىًٕ لذٔ ٙالعمي ٔا٧و ٍٔ ٛا٧سوٍٛ
ٔااِي .
ٔعا ٔردو ي ٛ ٟوَ ِذٓ ا٧دٔاو ازبيسو ٛا٥مسٗٛ

الضٕران ٔمي َ دراصتّي

عمٔ ٜا ازاٗبّي اهلحي ِ٘ٔ ٟ٘عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:
ا٧اية الغز ٗ ٛوع رٌٓ:ٜ
رٌٓ :ٜاصي و ثيُ اقثىَ وعٍث ٜالغثزةٔ ,رؽثمّي ا٥صثت ّيً ,اّث٘ اثير ٚمبعٍث :ٜوثَ
رٖثثَ؟ عثثيه اهلل اعثثيى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﭼشصثثثٕر ٚآه عىثثثزاُ ,اٖ٩ثثث37 :ٛز ر :ٙوثثثَ رٖثثثَ لثثثك ِثثثذا؟ ٔاثثثير ٚمبعٍثثثٜ
اٗثثثثف ,عثثثثيه عثثثثش ٔجثثثثن :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼشصثثٕر ٚآه عىثثزاُ ,اٖ٩ثث40 :ٛز ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼشصثثٕر ٚوثثزٖي ,اٖ٩ثث8 :ٛز ﭽ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼشصثثثٕر ٚوثثثزٖي ,اٖ٩ثثث20 :ٛز  ،ر ٙاٗثثثف
ٖ ُٕ ل٘ ا. ً٦

( )101يىظز :شزح ألفيت ابً معي . 321-320/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ٖٔز ٝابَ ويلك(( )102و 672ﻫ) رُ (رٌٓ )ٜلتعىٗي ا٧ذٕاه ٔلٗط ظزايّ ٥ ٌْ٧ ,سويُ
ٔ ٥و يُ ٔل ٍّي اغبْ الظزٔفٌّ٧ ,ي مبعٍ :ٜعم ٜر ٙذيهٔ ,مل ٖزد
(رٌٓ٥ )ٜ

( )1وٕفع ٔاذا٥ٔ ,صٗىي

الضٕران

صٕر ٚالب زٔ ,ٚؽٕراْ عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:

رٌٓ + ٜاعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة ضبذٔف (. )103

عثثثثيه اهلل اعثثثثيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚا49:ٖٛ٩ز.
عيه ربٕ ذٗيُ ذٕه ِذٓ ا« :ٖٛ٩الذٖ ٙظّز –ٔاهلل رعمي– رٌّي ا ُٕ عز يّ
٥ات يرِي ى أم ٛاا ازبىم ٛبعاِي ٔا ُٕ عا جعم اّٗي ا٧ذٕاهٖٔ ,مرظ اّٗي
وعٍ ٜالغزةٔ ,جٕاب الغزة ضبذٔف ٖٔاه عمْٗ وي عبمْٔ ,ا اٖزٓ :رٌٓ ٜع٠تي
اأإٓ»(ٔ ,)104اصتغّا بّذٓ ا ٖٛ٩الٍري )105( ٚعم ٜاعاد وعيٌ٘ (رٌٓٔ )ٜاصتعىي٥اّي .
ا٧اية الغز ٗ ٛوع رٍٖىي:
رَٖ :اصي و يُ ٖاه عم ٜالعىًٕ اقىَ وعٍ ٜالغزة ,عبٕ :رَٖ اٍشه رٌشهِٔ ,عيه
الربد « :رَٖ  ٥ا ُٕ  ٥لمى يُ »(ٔ )106امر (وي) الشاٟا ٚبث(رَٖ) لمتٕاٗا(,)107
اتؾا (رٍٖىي)(*) ا ٕٖ ٛلعٍيِي

الغزة .

( )102يىظز :شزح الدطييل. 389/3 :
( )103يىظز :ال ز املحيط ،182/2 :والخ ز ز والخىو ز. 372/2 :
( )104ال ىىز املح ىىيط ،182/2 :و ىظ ىىز :الل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،79/4 :وف ىىخح الق ىىديز ،345/1 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز،374 ،372/2 :
والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،464/2 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياهى للىىدرويت ،332/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للىىدعاص ،93/1 :ومشىىمل
إعزاب القزآن. 35 :
( )105يىظز :اصوه الى و ،231/2 :واملفصل ،217/1 :وهمع اليوامع ،547/2 :والءدوه إعزاب القزآن. 284/16 :
( )106املقخ ب. 52/2 :
( )107يىظز :همع اليوامع ،317/4 :وجامع الدروص العزبيت. 295 :
(*) جوصل أيىما وخابىت إيا كاهىذ (مىا) يىر مخخلفىت اقطىام ى الفعىل الىذي بعىدها مهىل قولى حعىالر :ك أيىمىا جموهىوا ،وأيىمىا يوجيى ،
فليىما جولوا ،وأيىما زقفوا ﴾ فيذ و يرها كليا لم جخزج عً أيً امللليت وهو مخصل :طا ولم يخخلى فيى الفعىل الىذي مىع
(مىا) ،وجفصىىل أيىىً إيا كاهىىذ (مىىا) مخخلفىىت اقطىام ى الوصى الىىذي بعىىدها مهىىل قولى حعىىالر :ك أيىىً مىىا وىىىخم حع ىىدون ،وهىىو
معلىىم أيىىً مىىا وىىىخم ،وأيىىً مىىا زقفىىوا إن ب ىىل ﴾ فيىىذ وأمهاليىىا أيىىً بع ىىيا معلىىوم وبع ىىيا يىىر معلىىوم ،فيىىو مفصىىوه ى
الوجىىود .. .يىظىىز :عىىىوان الىىدليل مىىً مزضىىوم خىىط الخ عيىىل ،20/1 :واملقىىىع للىىداو  ،23/1 :وإعىزاب القىزآن وبياهى للىىدرويت:
. 520/8
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( )3وٕافع عم ٜاطن طبتم ن ِٔىي:

الٍىط أ٧ه :رٍٖىي+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع+جٕاب الغزة أمٛ
اعمٗ ٛاعمّي وقيرع(. )108
جيٞ

عٕلْ اعيى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا148 :ٖٛ٩ز عيه ال ز يب « :عزة
ٔجٕابْ ٖأو ب ي اهلل »(ٔ ,)109عيه ربٕ ذٗيُِ « :ذا الغزة ٖتقىَ ٔعظيّ ٔذبذٖزاّ
ٔ ظّيراّ ل اراْ »(.)110
اث(رٍٖىي) اصي عزة ػبشً اعمن وبين

ضبن ٌؾب عم ٜالظزاٗ ٛال يٌٗ(ٔ ,ٛوي)

ساٟا ٚلمتٕاٗا ٔ(ا ٌٕٕا) اعن وقيرع ٌيصذ اعن الغزة صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ ذذف
الٍُٕٖ(ٔ ,أو) اعن وقيرع اعن الغزة صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ ذذف ذزف العم.)111( ٛ
ٔ عٕلثثثثثْ اعثثثثثيى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ شصثٕر ٚالٍضثثي ,ٞاٖ٩ثث78 :ٛز ,اثثث(رٍٖىي) اصثي عثثزة وثثبين

ضبثثن

ٌؾب عم ٜالظزاٗ ٛال يٌٗٔ ٛػبشً اعمن(ٔ ,ا ٌٕٕا) اعن وقيرع ٌيصثذ اعثن الغثزة
صبشًٔ بث(رٍٖىي) ٔع٦وث ٛجشوثْ ذثذف الٍثُٕ ;ٌ٧ثْ وثَ ا٧اعثيه اشبىضثٖ(ٔ ,ٛثارك) اعثن
وقيرع اعن الغزة صبشًٔ ٔع٦و ٛجشوْ الض ُٕٔ ,عز ٢بيلزاع(.)112

( )108يىظ ىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشج ىىاج ،135/1 :وال ىىز املح ىىيط ،612/1 :وهم ىىع اليوام ىىع ،565/2 :ومغن ىىي الل ت ىىب ،329 :وأوض ىىا
املطالن. 209/4 :
( )109يىظز :الءامع أل:مام القزآن. 167/2 :
( )110ال ز املحيط ،612/1 :و ىظز :الل اب نبً عاده ،64/3 :وروح املعاو  ،15/2 :والخ ز ز والخىو ز. 43/2 :
( )111يىظز :الءدوه إعزاب القزآن ،302/2 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،211/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 63/1 :
( )112يىظز :املحزر الوجيع نبً عييت ،95/2 :واللشاف ،568/1 :وال ز املحيط ،311/3 :والل ىاب نبىً عىاده ،504/6 :وفىخح
القى ىىديز ،737/1 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز ،128/5 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،101/5 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت:
 ،269/2ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 90 :
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ٔعا اصتغّا بّذٓ ا ٖٛ٩عادْ وَ الٍري )113(ٚعم ٜرٌّي دبشً ال عن القيرع بيلغزة
بّي.
الٍىط الثيٌ٘ :رٍٖىي+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع+جٕاب الغزة أمٛ
امسٗ ٛو رتٌ ٛبيل ي.)114(ٞ

عٕلْ اعيى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا115 :ٖٛ٩ز .
عيه ا٧خ ػ (و 215ﻫ) « :رٍٖىي وَ ذزٔف ازبشً وَ اجمليسأ ٚازبٕاب
ال ئ ,)115(»ٞعيه ابَ عيعٕر(ٔ « :)116عآً الظزف (ثيٓ) ل٦ختؾيـ ,اث(رٍٖىي)
ضبن ٌؾب ظزف و يُ(ٔ ,إلٕا) بقي التي ٞاعن وقيرع اعن

عز ٗ ٛجيسوٛ

الغزة صبشًٔ ٔع٦و ٛجشو ٛذذف الٍُٕٔ ,ال ئ ٞاععٛ

جٕاب الغطز ٔأم( ٛث ٓي

ٔجْ اهلل) امسٗ )117( ٛو ٌٕ ٛوَ اشبرب عبْ ازبىم( ٛثي) الظزاٗ ٛال يٌٗٔ ٛالبتار
ال٤خز (ٔجُْ)

ضبن جشً جٕاب الغزة .

ٔعا اصتغّا الٍري )118( ٚبّذٓ اٖٛ٩

بيب الغزة ٔجشً ال عن القيرع بّي .

ا٧اية الغز ٗ ٛوع ذٗثىي:
ذِٗثُىي :ردا ٚعزة جيسو ٛلتعىٗي ا٧و ٍ ٥ٔ ٛاٍ ك عَ الظزاٗٔ ,)119(ٛعا عآِي
صٗبْٕٖ ٔاآ وَ ا٧مسي ٞالظزٔف اليت ُٖحيس ٝبّي ,ب ٕلْ ُٕ ٖ ٥ٔ « :ازبشاٞ

ذٗمنُ

( )113يىظىىز :املقخ ىىب ،47/2 :واللمىىع ى العزبيىىت ،134 :وضىىز صىىىاعت عع ىزاب ،345/1 :وعهصىىاف ى مطىىائل الخىىالف،45/1 :
وشىىزح المافيىىت الشىىافيت نبىىً مالىىن ،1581/3 :ومغنىىي الل تىىب ،705 ،413 ،329 :وشىىزح شىىذور الىىذهب نبىىً هشىىام،436 :
وأوضا املطالن ،209/4 :وهمع اليوامع ،566 ،565/2 :وجامع الدروص العزبيت ،295 :والى و الوا . 474/4 :
( )114يىظز :معاو القزآن ل:خفت ،111 :واصوه الى و ،493/2 :وال ز املحيط. 530/1 :
( )115معاو القزآن ل:خفت. 111 :
( )116الخ ز ز والخىو ز. 683/1 :
( )117يىظ ىىز :الء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،243/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،172/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص،50/1 :
ومش ىىمل إع ىزاب الق ىزآن للخ ىزاط ،18 :وق ىىزو (جول ىىوا) بف ىىخح الخ ىىاظ وال ىىالم ،يىظ ىىز :مف ىىاجيح الغي ىىب ،573/1 :والء ىىامع أل:م ىىام
القزآن. 79/2 :
( )118يىظىز :اصىىوه ى الى ىىو ،493/2 :والخصىائ نبىىً جنىىي ،247/3 :وعهصىاف ى مطىائل الخىىالف ،45/1 :والل ىاب ى علىىل
ععزاب للعلتري. 493/2 :
( )119يىظز :شزح املفصل ،95/4 :ومغني الل تب. 178 :
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ذِ ذتٖ ٜقيٓ ى ان ٔاذإ وٍّىي (وي) اتؾا ذِ وع وي مبٍشلٌٓ ٛىي ٔاأٌٓىي,

ٔلٗض (وي) اّٗي بمغٕٕٔ ,ل َ ان ٔاذإ وٍّىي وع (وي) مبٍشل ٛذزف ٔاذا »(. )120
ٔوٍعٕا اجمليس ٚبّي وَ دُٔ (وي) ,عيه الغمٕبن (و 645ﻫ)ٔ « :جب رُ ا رتُ ذٗمن
بث(وي) ذا جشً بّي ,لت
جشأ ,ّٞايٌ

ّي عَ اإلفيا ٛذا ايٌ وقيا ٛى وي بعاِي ذا مل ا َ

اإلفيا ٛطبؾؾ ٛهلي ٔازبشا ٞوٕفٕع عم ٜاإلبّئً ,رٖقيّ اإُ

اإلفيا ٛا تق٘ رُ ٖ ُٕ ال عن ٔاععيّ وٕعع ا٥صي ٔال عن اجملشًٔ  ٖ ٥ع وٕعع ا٥صي,
ٔ اي الذ ٖ ٙع وٕععْ الزإعٔ ,الٕعٕع وٕعع ا٥صي ِٕ صبب الزاع  ٥صبب ازبشً ,ا٦
ٍٖبغ٘ رُ ٖ ُٕ وٕفع ازبشً»(. )121
ٔ(ذٗمنُ) وبٍٗ ٛعم ٜالقئ ,اّٗي لغيوْ رربع( ,)122اىَ العزب وَ بٍيِي عم ٜال تس
مبيّ لمتد ٗفٔ ,وٍّي وَ بٍيِي عم ٜال ضز ٥لت ي ٞالضياٍنٔ ,ع٘ ٘ ٞبااه ٖيّٟي
ٔأاّ اٗ ٕلُٕ :ذٕثٔ ,وَ العزب وَ ٖعزبّي .
ٔمل ازد (ذٗثىي) ٥

( )2وٕفعن اثٍن ا ط

صٕر ٚالب زٔ ,ٚؽٕراْ المغٕٖٛ

عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:
ذٗثىي  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

ٌيصذ  +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ

و رتٌ ٛبيل ي. )123( ٞ
عيه اهلل اعيى :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼشصٕر ٚالب ز ,ٚا144 :ٖٛ٩ز ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ
( )120وخاب ضت و . 64/3 ،57-56/3 :
( )121شزح املقدمت الءشوليت الل ير. 511/2 :
( )122يىظز :وخاب ضت و  ،292/3 :وشزح املفصل ،91/4 :وهمع اليوامع. 152/2 :
( )123يىظى ىىز :الخبيى ىىان ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،75/1 :وروح املعى ىىاو  ،10/2 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز ،45 ،30/2 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى
للدرويت. 213 ،206/1 :
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شصٕر ٚالب ز :ٚاٖ٩تيُ150 ,144 :ز ,عيه ربٕ ذٗيُ ِٕ « :عزة ٔجشأ ٞال ي ٞجٕاب
الغزة ٔذٗثىي فىٍ

وعٍ ٜالغزة ٔجٕس ٙبّي اؾيرو وَ عٕاون جشً ال عن

القيرع»(. )124
ٔعا ا زرو (ذٗثىي)
اصت بيهلي

صٕر ٚالب ز ٚسٖيدٚ

اسبمن عم ٜالتٕجْ ى ال بمٔٔ ٛجٕب

عىًٕ رو ٍ ٛالؾٔ ٚ٦ا٧عىيه اشبأٖ ٛالتٍْٕٖ بغأُ اصت بيه ال عبٛ

(.)125
اث(ذٗثىي) اصي عزة جيسً وبين
(اٍتي)
مبٗٛ

ضبن ٌؾب عم ٜالظزاٗٔ ,)126(ٛأمٛ

ضبن جشً اعن الغزةٔ ,ال ئ ٞاععٛ

جٕاب الغزة ٔأمٔ( ٛلٕا) اعمٗٛ

ضبن جشً جٕاب الغزةٔ ,اصتغّا الٍري )127( ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜجشً ال عن

القيرع بث(ذٗثىي) الغز ٗ. ٛ
ا٧اية الغز ٗ ٛوع وَي:
وي :ردا ٚعزة جيسو ٛوٕفٕع ٛلما٥ل ٛعم ٜوي ٖ ٥ع ن عم ٜجّ ٛالعىًٕ(,)128
ٔعآِي صٗبْٕٖ وَ ا٧مسي ٞاا الظزٔف اليت ػبيس ٝبّي ,ذِ ٖ ٕه « :اىي ػبيس ٝبْ وَ
ا٧مسي ٞاا الظزٔف :ؤََ ,وَي ٔ ,)129(» ....عيه الربد « :وي ا ُٕ لغا ا٩دوٗن,
عبٕ :وي ازابِ ررابِٔ ,وي اؾٍعِ رؽٍعِ »(. )130
ٔجيٞو ي ٛ ٟوَ ا٧اية الغز ٗ ٛوع (وي)

الضٕران مي َ بٗيٌّي عم ٜالٍرٕ

ا٩ا٘:

( )124ال ز املحيط ،604/1 :و ىظز :روح املعاو . 10/2 :
( )125يىظز :ال ز املحيط ،614-613/1 :والخ ز ز والخىو ز. 45 ،30/2 :
( )126يىظ ىىز :الء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،305 ،295-294/2 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،213 ،206/1 :وإع ىزاب الق ىزآن
للدعاص ،64 ،61/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 23 ،22 :
( )127يىظز :المامل اللغت وادب ،655/1 :وحعءيل الىدى بشزح قيز الىدى. 71 :
( )128يىظز :مغني الل تب. 398 :
( )129وخاب ضت و . 56/3 :
( )130املقخ ب. 61-60/2 :
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الٍىط أ٧ه :وي +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ
اعمّي وقيرع(. )131
ٔرد ِذا الرتاٗب

( )4رربع ٛوٕافع ا ط ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا:ٖٛ٩
106زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا110 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا197 :ٖٛ٩ز  .اث(وي) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗ ٛعم ٜالض ُٕ

ضبن ٌؾب

و عٕه بْ وت اً عم ٜاعن الغزة (ٌٍضذٔ ,ا اوٕأ ,ا عمٕا) ِٔ٘ راعيه وقيرعٛ
صبشٔو ٛبيلض ُٕ

أ٧ه ٔحبذف الٍُٕ;  ٌْ٧وَ ا٧اعيه اشبىضٔ ,ٛجٕاب الغزة

(ٌأو ,دبأأٖ ,عمي) صبشٔو ٛحبذف ذزف العمٛ
الثيٌ٘ٔ ,صبشًٔ بيلض ُٕ

(ٌأو) ٔصبشًٔ حبذف الٍُٕ

(ٖعمي) (. )132

ٔجيٞو ِذٓ اٖ٩يو عٕاِا عبٕٖ )133( ٛعم ٜجشً ال عن القيرع بث(وي) الغز ٗ. ٛ
ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا272 ٖٛ٩ز ,عيه ال ز يب ٔاآ(ِ :)134ذا الغزة
( )131يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،255/1 :وال ز املحيط ،328/2 :وفخح القديز. 306/1 :
( )132يىظ ىىز :الء ىىامع ى أ:م ىىام الق ىزآن ،410 ،74 ،6/2 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،395/1 :وال ىىز املح ىىيط ،101/2 :والل ىىاب
نبىىً عىىاده ،394 ،364/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،407/2 ،233 ،226/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت،64/1 :
 ،293 ،167وإعزاب القزآن للدعاص ،583 ،48 ،47/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط.31 ،17 :
( )133يىظ ىىز :ش ىىزح اب ىىً عقي ىىل ،20/4 :والءن ىىى ال ىىداو ى  :ىىزوف املع ىىاو  ،57 :وألفي ىىت اب ىىً مال ىىن ش ىىزح امل ىزادي ،433/1 :ومغن ىىي
الل تىىب ،399 :وش ىىزح ش ىىذور ال ىىذهب ،434 :وشىىزح قي ىىز الى ىىدى ،85 ،79 :وهم ىىع اليوامىىع ،352/1 :وحعءي ىىل الى ىىدى بش ىىزح
قيز الىدى ،66 :وجامع الدروص العزبيت. 294 :
( )134يىظز :الءامع أل:مام القزآن ،339/3 :وال ز املحيط ،328/2 :والل اب نبً عاده ،430/4 :وروح املعاو . 46/3 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

309

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|
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د .محمد ناشر سالم علي

ا ٌ٥يا(,)135

ٔعا جشو (وي) اعن الغزة (اٍ ٕا) حبذف الٍُٕ  ٌْ٧وَ ا٧اعيه اشبىضٔ ,ٛجٕاب
الغزة (ٖٕف) اعن وقيرع وبين لمىحّٕه صبشًٔ حبذف ذزف العمٔ ,)136(ٛاصتغّا
عاد وَ الٍري )137(ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم(ٜوي) الغز ٗٔ ٛجشوّي ل عم٘ الغزة ٔجٕابْ
القيرعن .
الٍىط الثيٌ٘ :وي +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع +جٕاب الغزة أمٛ
امسٗ ٛو رتٌ ٛبيل ي.)138(ٞ
جي ٞالٍىط الٍرٕٙ

( )4رربع ٛوٕافع وَ الضٕران ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا272 :ٖٛ٩ز ,اث(وي) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗٛ

ضبن ٌؾب و عٕه بْ و اً عمٜ

اعن الغزة (اٍ ٕا) اجملشًٔ حبذف الٍُٕ ٔال ئ ٞاععٛ

جٕاب الغزة ازبىمٛ

ا٥مسٗ ٛاحملذٔف رذا راٍّٗي ٔالت اٖز( :)139إّ  ٌ٧ض ي– ر :ٙا ٌ٥يا– ِٔ٘
ضبن جشً جٕاب (وي) الغز ٗ. ٛ
ٔعيه ابَ عيعٕر( :)140از

ازبىم ٛالغز ٍِٗ – ٛي – سٖيدٚ

بٗيُ اقن

الؾاعيو امّي .
ٔاصتاه بّذٓ ا ٖٛ٩الٍري )141( ٚعم ٜرُ (وي) عز ٗ ٛدبشً اعمنٔ ,دخم ال يٞ
عم ٜجٕاب عز ّي .
( )135يىظز :الخ ز ز والخىو ز. 72/3 :
( )136يىظ ىىز :إع ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،340/1 :والء ىىدوه ى ى إع ىزاب الق ىزآن ،65/3 :وإعى ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت،422/1 :
وإعزاب القزآن للدعاص. 116/1 :
( )137يىظز :اللمع العزبيت ،134 :ومغني الل تب ،399 :وشزح اشموو  ،318/1 :والخ فت الطييت. 63 :
( )138إعزاب القزآن للى اص ،340/1 :وال ز املحيط ،151/2 :ومغني الل تب. 399 :
( )139يىظ ىىز :الء ىىامع أل:م ىىام الق ىزآن ،339/3 :ومع ىىالم الخ عي ىىل لل غ ىىوي ،337/1 :وال ىىز املح ىىيط ،344 ،340/2 :والل ىىاب نب ىىً
عىىاده ،429/4 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،65/3 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت ،422/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص:
 ،114/1ومشمل إعزاب القزآن. 46 :
( )140يىظز :الخ ز ز والخىو ز. 72/3 :
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عٕلْ اعيى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا273:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا215 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا127 :ٖٛ٩ز ,اث(وي) عز ٗ ٛجيسو )142( ٛوبٍٗٛ

ضبن

ٌؾب و عٕه بْ و اً عم ٜاعن عزة (اٍ ٕأ ,ا عمٕا) ِٕٔ صبشًٔ حبذف الٍُٕ ;ٌْ٧
وَ ا٧اعيه اشبىضٔ ٛال ئ ٞاععٛ

جٕاب الغزة ال ُٕ وَ ازبىم ٛا٥مسٗ ٛالضبٕعٛ

حبزف ٌيصذ ( ُٓ) اّ٘ ٔوعىٕٓ٥

ضبن جشً جٕاب (وي) الغز ٗ. ٛ

ٔعيه رِن الت ضا(ٔ :)143اّٗي ذبزٖض ٔدباٖا بيلغزة عم ٜاإلٌ يا لغا ٚاقمْ
ٔبأٌْ ٌ عْ لمىٍ ٔ ,ؽم ٛبٍْٗ ٔبن ربٌْٕٔ ,اه ازبشا ٞوَ اهللٔ ,الغز

وَ ٔجٕد

ٔ دخيه ال ي – ٞعم ٜازبٕاب – د٥ل ْٛعم ٜالتضبب ٔالعم.ٛ
ٔٔردو ِذٓ اٖ٩يو عٍا عاد وَ الٍري )144(ٚعم(ٜوي) الغز ٗٔ ٛاعرتاُ جٕابّي
بيل ي.ٞ
الٍىط الثيلمن :وي +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي  +جٕاب الغزة أم ٛامسٗٛ
و زٌٔ ٛبيل ي.)145(ٞ
( )141يىظز :مغني الل تب. 399 :
ه
( )142يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،306/1 :وال ز املحيط ،151/2 :والل اب نبً عىاده ،522/3 :والءىدو ى إعىزاب القىزآن:
 ،187/5 ،443/2 ،67/3وإع ى ىزاب القى ى ىزآن وبياهى ى ى لل ى ىىدرويت ،333/2 ،425 ،318/1 :وإعى ى ىزاب القى ى ىزآن لل ى ىىدعاص،89/1 :
 ،225 ،116ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 98 ،46 ،33 :
( )143يىظز :ال ز املحيط ،344/2 :والل اب نبً عاده ،443/4 :والخ ز ز والخىو ز. 77/3 :
( )144يىظز :شزح المافيت الشافيت نبً مالن ،486/1 :ومغني الل تب. 135 :
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( )4رربع ٛوٕافع ا ط ,عيه اهلل اعيى :ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ٔرد

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا215 :ٖٛ٩ز ,عيه ال ز يب « :وي اصي عزة وبين

ضبن

ٌؾب و عٕه بْٔ ,ازبٕاب اممٕالاَٖ »(ٔ ,)146عيه ابَ عيعٕر « :وي رٌ تي عزة
ٔاعن رٌ تي وزاد بْ ا٥صت بيه اىي ِٕ و تق ٜالغزةٔ ,عبٓز بيليف٘ إلظّير الزابٛ
ذؾٕه الغزة »(. )147
اٍمرظ رُ أم( ٛرٌ تي) اعمٗٛ

ضبن جشً اعن الغزة ٔجٕابْ ازبىم ٛا٥مسٗٛ

ال ٌٕ ٛوَ اشبرب عبْ ازبىم( ٛلمٕالاَٖ) ٔالبتار ضبذٔف ٔالت اٖز إّ لمٕالاَٖ رٔ
وؾزاْ لمٕالاَِٖ٘ٔ ,

ضبن جشً جٕاب الغزة (.)148

ٔ عٕلثثثثثْ اعثثثثثيى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞاٖ٩ث 79 :ٛز ,رأثع راثثز ال ضثزَٖ ٔالٍرثي)149( ٚ
عم ٜرُ (وي) اصي عزة جيسً وبين عم ٜالض ُٕ
اعمٗٛ

ضبن راع وبتارٔ ,أم( ٛرؽثيبك)

ضبن جشً اعن الغزةٔ ,جٕابْ ازبىم ٛا٥مسٗ ٛضبذٔا ٛالبتثار ٔالت ثاٖز :اّثٕ

ر ٙصب٘ ٞاسبضٍ ٛوَ اهللٔ ,صب٘ ٞالضٗ ٛ٠وَ الدي بِ٘ٔ ,

ضبن جشً جٕاب (وثي)

الغز ٗ. ٛ
ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا270:ٖٛ٩ز ,عيه ال ز يب ٔاآ( :)150اّٗي
( )145يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،437 ،306/1 :وال ز املحيط ،151/2 :ومغني الل تب. 398 :
( )146الءامع أل:مام القزآن. 37/3 :
( )147الخ ز ز والخىو ز. 318/2 :
( )148يىظىىز :ال ىىز املح ىىيط ،151/2 :والل ىىاب نب ىىً عىىاده ،518-517/3 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،443/2 :وإع ىزاب الق ىزآن
وبياه للدرويت. 318/1 :
( )149يىظ ىىز :مع ىىاو الق ىزآن ل:خف ىىت ،207 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،473/1 :والء ىىامع أل:م ىىام الق ىزآن ،285/5 :والل ىىاب نب ىىً
عى ىىاده ،511-510/6 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن  ،106/5وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت ،271/2 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن
للدعاص ،209/1 :واملشمل إعزاب القزآن للخزاط. 90 :
( )150يىظز :الءامع أل:مام القزآن ،331/3 :وال ز املحيط ،335/2 :والل اب نبً عاده. 421/4 :
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عزة ٔجٕابْ ٔاتقىَ ٔعااّ لمىطٗعن ٔٔعٗااّ لمىتىزدَٖ اث(وي) اصي عزة جيسً وبين
ضبن ٌؾب و عٕه بْ ٔاعن الغزة أم( ٛرٌ تي)

ضبن جشًٔ ,جي ٞجٕاب

الغزة و رتٌيّ بيل ي ٞإٌْ أم ٛامسٗ ٛوضبٕع ٛحبزف ٌيصذ ( ُٓ) اّ٘ وعىِٕ٥ي
ضبن جشً جٕاب (وي) الغز ٗ. )151(ٛ
الٍىط الزابع :وي  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ
و زٌٔ ٛبيل ي. )152( ٞ
جيٞ

( )1وٕفع ٔاذا ا ط ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا24 :ٖٛ٩ز ,رأع
اثاْ وَ ال ضزَٖ ٔالعزبن( )153عم ٜرُ (وي) اصي عزة جيسً وبين
وبت ارٔ ,أم( ٛاصتىتعتي) اعمٗٛ
و رتٌ ٛبيل يٞ

ضبن راع

ضبن جشً اعن الغزةٔ ,جي ٞجٕابْ أم ٛاعمٗٛ

ضبن جشً جٕاب (وي) الغز ٗٔ ,ٛعا اصتغّا ابَ ِغيً اٌ٧ؾيرٙ

( )154بّذٓ ا ٖٛ٩عٍا ذاٖثْ عَ (وي) ٔوعيٌّٗي .
الٍىط اشبيوط :وي +مل  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع  +جٕاب الغزة
ضبذٔف (. )155

( )151يىظ ىىز :الخ ز ىىز والخى ىىو ز ،65/3 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،61/3 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،420/1 :ومش ىىمل
إعزاب القزآن للخزاط. 46 :
( )152يىظز :املحزر الوجيع نبً عييت ،43/2 :ومغني الل تب ،398 :وفخح القديز.675/1 :
( )153يىظ ىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشج ىىاج ،77 ،75/1:وف ىىخح الق ىىديز ،675/1 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،9/5 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن:
 ،6/5وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،194/2 :وإعزاب القزآن للدعاص ،192/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط.82 :
( )154يىظز :مغني الل تب. 398 :
ن
( )155يىظز :مغني الل تب ،418 :والخبيان إعزاب القزآن ،99/1 :والدر املصو . 548/1 :
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عثثثثثثثثيه اهلل اعثثثثثثثثيى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ شصثثثثثثٕر ٚالب ثثثثثثز,ٚ
ا236 :ٖٛ٩ز .
اقيرب رعٕاه ال ضزَٖ ٔالعزبن()156

(وي) ى عيٟنٕ ٌّي عز ٗٔ ٛرر ٙآخز

رٌّي وؾارٖٖٔ ,ٛبأ لٍي وَ ِذٓ ا٧عٕاه رٌّي رعزب ى الغز ٗٔ ٛا اٖز جٕاب الغزة
وي ا اً عمْٗ ر ُِ :ٙمل متضَِٕ ا ٦جٍيح عمٗ ي.
ا٧اية الغز ٗ ٛوع وََ:
َوَِ :اصي عزة جيسو ٛا ع لي ٖع ن ُٖٔدي ب ,اّ٘ ع ط (وي) اليت ا ع لغا
العيعن ,عيه صٗبْٕٖٔ « :وَ ٖ ُٕ بّي ازبشا ٞلٌ٨يص٘»(ٔ ,)157عيه عٍّي الربدٌّ « :ي
لي ُٖدي ب ٖٔع ن »(. )158
ِٔ٘ اعاٗ وَ ا٧مسي ٞاا الظزٔف اليت ػبيس ٝبّئ ,ا ُٕ ايلبيّ

ضبن راع

وبتارٔ ,اأا٘ ل٦ختؾير ٔالت زٖب ٔالعىًٕ (. )159
ٔإٍع (وََ) الغز ٗ ٛازبيسوٛ

الضٕران عم ٜراية لغٕٖ ٛعأٖ ٚظّز ذلك عمٜ

الٍرٕ ا٩ا٘:
الٍىط أ٧هَ :وَِ+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع+جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ
اعمّي وقيرع (.)160
ٔرد ِذا الٍىط

( )8مثيٌٗ ٛوٕافع ا ط٥ٔ ,صٗىي صٕر ٚالٍضي ,ٞا ٘ عٕلْ

اعيى :ﭽﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
( )156يىظز :مفاجيح الغيب للىزاسي ،942/1 :وال ىز املحىيط ،240/2 :والءىامع أل:مىام القىزآن ،199/3 :والىدر املصىون،548/1 :
والل ىىاب نبىىً عىىاده ،208-207/4 :وفىىخح القىىديز ،382/1 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،461/2 :والخبيىىان ى إعىزاب القىزآن،99/1 :
والءدوه إعزاب القزآن ،503/2 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت. 354/1 :
( )157وخاب ضت و  ،233 ،228/4 :و ىظز :رضالخان اللغت للزماو . 40 :
( )158املقخ ب. 63/3 ،52/2 :
( )159يىظ ىىز :اص ىىوه ى الى ىىو ،196/2 :ومف ىىاجيح الغي ىىب ،484/1 :وش ىىزح املفص ىىل ،42/7 :ورض ىىالت امل ا :ىىة املزض ىىيت املخعلق ىىت
ب َى(مً) الشز يت نبً هشام. 34-33 :
( )160يىظز :اصوه الى و ،133/2 :والءامع أل:مام القزآن ،347/5 :واملقزب. 301 :
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯚ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ شصٕرٚ
الٍضي :ٞا14 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ
شا100 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ش ا115:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ شا110:ٖٛ٩ز ،وقوله
تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ شا85 :ٖٛ٩ز .
ا٦ذظ

ِذٓ اٖ٩يو رُ (وََ) اصي عزة جيسً وبين عم ٜالض ُٕ

ضبن راع

بي٥بتاأ ,ٞجشو راعيه الغزة (ٖطعٖٔ ,عؿّٖٔ ,يجزٖٔ ,غيع ٖٔ ,عىنٖٔ ,غ ع)
بيلض ُٕ رٔ حبذف ذزف العمٔ ,ٛجٕاب عز ّي (ٖاخنٔ ,ػبإٌٔ ,ه)َ ٖٔ ,
( )161صبشٔو ٛبيلض ُٕ رٔ حبذف ذزف العم. ٛ
ٔ عٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ شصثثثثٕر ٚالٍضثثثثي ,ٞاٖ٩ثثثث123 :ٛز ,جثثثثي ٞجثثثثٕاب
الغثزة( )162اعثن وقثيرع وثثبين لمىحّثٕه صبشٔوث ٛبثث(وََ) ٔع٦وثث ٛجشوثْ ذثذف ذثثزف
العم. ٛ

( )161يىظىىز :مفىىاجيح الغيىىب ،484/1 :والء ىامع أل:مىىام الق ىزآن ،347 ،82/5 :والل ىىاب نبىىً عىىاده ،595 ،234/6 :وفىىخح القىىديز:
 ،776 ،762/1والخ ز ىىز والخىىىو ز ،200 ،145 ،180/5 :والءىىدوه ى إعىزاب القىزآن،145 ،117 ،116/5 ،461 ،460/4 :
 ،171 ،170 ،164 ،146وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت ،317 ،281 ،321 ،307 ،178/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن لل ىىدعاص:
.220 ،217 ،211 ،188/1
( )162يىظىىز :ال ىىز املح ىىيط ،372/3 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،180/5 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،328/2 :وإع ىزاب
القزآن للدعاص ،224/1 :والى و الوا . 428/4 :
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الٍىط الثيٌَ٘ :وَِ +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع+جٕاب الغزة أم ٛامسٗٛ
و زٌٔ ٛبيل ي.)163(ٞ
() 9

وعمًْٕ بأٌْ  ُٕ ٖ ٥جٕاب ازبشا ٥ ٞب عن رٔ بيل ئ ,ٞعا ٔرد ِذا الٍىط

اضع ٛعٕاِا وَ الضٕران ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا121:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا217:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
              ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا229 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا69:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا124:ٖٛ٩ز
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا93 :ٖٛ٩ز .
عيه ابَ عيعٕر « :وََ :عز ٗ ِ٘ٔ ,ٛوَ ؽٗغ العىًٕ ا ٦ذبىن عم ٜعدؿ
وعن»(ٔ ,)164امرظ

اٖ٩يو رُ ( َوَِ) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗ ٛعم ٜالض ُٕ

راع بي٥بتاأ ,ٞجشو راعيه الغزة (ٖ

ضبن

زٖٔ ,زاادٖٔ ,تعأٖ ,طعٖٔ ,عىن ٖٔ ,تن)

( )163يىظىىز :وخىىاب ضىىت و  ،85/3 :وإعىزاب القىزآن للى ىىاص ،255/1 :وال ىىز املحىىيط ،209/2 :ورضىىالت امل ا:ىىة املزضىىيت،62 :
وأوضا املطالن ،253/4 :ومغني الل تب. 756 :
( )164الخ ز ز والخىو ز. 166/5 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

316

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

( )165اير ٚبيلض ُٕ ٔرخز ٝحبذف ذزف العمٔ ,ٛجي ٞجٕاب الغزة أم ٛامسٗٛ
و رتٌ ٛبيل ي ,ٞاّ٘

ضبن جشً جٕاب (وََ) الغز ٗ. ٛ

ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا211 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا283 :ٖٛ٩ز ٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا111 :ٖٛ٩ز .
عيه رِن الت ضا(َ :)166وَِ ل ظ عيً زبىٗع ال م ن ٖٔتقىَ الٕعٗا ٔالع يب
ٔسٖيدٚ

الترذٖزٔ .عا جيٞو (وَ) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗ ٛعم ٜالض ُٕ

وبتار ٔجشو

ضبن راع

راعيه الغزة (ٖباه ٖٔ ,تي ٖٔ ,ضب) بيلض ُٕ ٔجي ٞجٕاب

الغزة أم ٛامسٗ ٛوضبٕع ٛحبزف ٌيصذ ( ُٓ) و رتٌ ٛبيل ي ٞاّ٘ ٔوعىِٕ٥ي

ضبن

جشً جٕاب (وََ) الغز ٗ.)167(ٛ
دخٕه (مل) ازبيسو ٛالٍياٗ ٛعم ٜاعن الغزة:
رأع عمىي ٞالمغٔ ٛالٍرٕ( )168عم ٜرُ دخٕه ذزف ازبشً (مل) عم ٜال عن القيرع
الضبٕا بغزة جيسً ٖشٖآ إاٗااّ ُ٧ ,القيرع صبشًٔ عم ٜا٧ذٕاه امّئ ,العٍٜ
( )165يىظ ىىز :مع ىىاو القى ىزآن ل:خف ىىت ،138 :ومف ىىاجيح الغي ىىب للى ىزاسي ،882-881/1 :والء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن ،329/5 :وال ىىز
املح ى ى ىىيط ،373-372/3 ،300 ،209 ،159/2 ،540/1 :وال ى ى ىىدر املص ى ى ىىون ،537/1 :والل ى ى ىىاب نب ى ى ىىً ع ى ى ىىاده،571 ،476/6 :
 ،216/7وروح املع ىىاو  ،140/2 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،661 ،210/5 ،414 ،332/2 :وأض ىىواظ ال ي ىىان ،102/2 :والء ىىدوه ى
إع ىزاب الق ىزآن ،135-134 ،182-181 ،85/5 ،477 ،450/2 ،251/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت-322 ،177/1 :
 ،328 ،297 ،255/2 ،340 ،323وإعزاب القزآن للدعاص. 224 ،215 ،206 ،96 ،91-90 ،53/1 :
( )166يىظز :الءامع أل:مام القزآن ،415 ،28/3 :والخ ز ز والخىو ز. 128/3 :
( )167يىظ ىىز :إع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،349/1 :وال ىىز املح ىىيط ،361/3 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،492/3 :وف ىىخح الق ىىديز،458/1 :
والءى ى ىىدوه ى ى ى إع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن ،94-93/3 ،432/2 :و  ،165-164/5وإع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن وبياه ى ى ى لل ى ى ىىدرويت،444 ،310/1 :
 ،317/2وإعزاب القزآن للدعاص. 221 ،121 ،87/1 :
( )168يىظىىز :إعىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،200/1 :والترهىىان ى علىىوم القىزآن ،241/4 :والخبيىىان ى إع ىزاب القىزآن ،54/1 :وعهصىىاف
مطائل الخالف ،497/2 :وشزح املفصل ،42/7 :والى و الوا . 415/4 :
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الضٕران ( )3ث٦ث ٛعٕاِا عمٔ ٜا الٍىط الذإر ,ا ٘

عٕلْ اعيى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا196 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا92 :ٖٛ٩ز .
اث( َوَِ) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗ(ٔ )169(ٛمل) ذزف ٌ ٘ ٔاعن الغزة(ػبا)اعن وقيرع
صبشًٔ بيلض ُٕٔ ,جٕاب الغزة و رتُ بيل ي ٌْ٧ ٞأم ٛامسٗ ٛذذف خربِي رذا
راٍّٗئ ,الت اٖز :اعمْٗ ؽٗيً ِٔ٘

ضبن جشً جٕاب (وَ) الغز ٗ.ٛ

ٔعيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼشصٕر ٚالب ز ,ٚا249 :ٖٛ٩ز ,اعرتُ جٕاب الغزة

( )169يىظ ىىز :مع ىىاو الق ىزآن ل:خف ىىت ،209 :ومف ىىاجيح الغي ىىب ،529/1 :وال ىىز املح ىىيط ،338/3 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده،568/6 :
والءدوه إعزاب القىزآن ،132/5 ،403/2 :وإعىزاب القىزآن للىدعاص ،214 ،82/1 :ومشىمل إعىزاب القىزآن للخىزاط،30 :
. 93
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ضبن جشً جٕاب

(وََ) الغز ٗ. )170( ٛ
ٔروي

عٕلْ اعيى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼشصٕر ٚالٍضي ,ٞا25 : ٖٛ٩ز  ,ا ا ابيٍٖ
رعٕاه ال ضزَٖ ٔالعزبن

ذباٖا جٕاب (وَ) الغز ٗ ٛى عيٟن رٌْ ال ئ ٞوي دخم

عمْٗ (ٖٔ ,)171بأ رٌْ ا٧عن ؽر ,ٛى عيٟن ( )172رُ جٕاب الغزة ضبذٔف
ٔا اٖزٓ :ايٌ رٕا ,رٔ :امٍٗ سِٔ ,ذٓ ازبىم ٛال ارٚ

ضبن جشً جٕاب (وَ)

الغز ِٗٔ ٛذا ال ٕه ِٕ ا٧عزب ى ٌ ض٘ .
الٍىط الثيلمن :وَ+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع +جٕاب الغزة أمٛ
اعمٗ ٛو زٌٔ ٛبيل ي. )173(ٞ
ازبىم ٛال عمٗ ٛالٕاعع ٛجٕابيّ لمغزة ا رتُ بيل يٞ
الٍىط

وٕافع عأ ,ٚعا ٔرد ِذا

( )17صبع ٛعغز عيِااّ وَ الضٕرانٔ ,مي َ بٗيٌّي عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:

ر ) اعرتاٌّي جبىم ٛاعمٗ ٛاعمّي وضبٕا بيلضن:
عثثثثثثثثثيه اهلل اعثثثثثثثثثيى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا172: ٖٛ٩ز  ,اثث(وََ) اصثي عثزة جثيسً وثبين عمث ٜالضث ُٕ
ضبثثن راثثع وبتثثارٔ ,جثثشً اعثثن الغثثزة (ٖضثثتٍ ف) بيلض ث ُٕٔ ,ال ثثئ ٞاععثثٔ ٛرابطثثٛ
زبٕاب الغثزةٔ ,الضثن ذثزف اصثت بيه ٔازبىمث ٛال عمٗث( ٛاضٗرغثزِي)

ضبثن جثشً

جٕاب (وَ) الغز ٗ. )174(ٛ
( )170يىظ ىىز :الء ىىامع أل:م ىىام الق ىزآن ،252/3 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،282/4 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،498/2 :والء ىىدوه ى إعى ىزاب:
 ،8/3وإعزاب القزآن وبياه . 372-371/1 :
( )171يىظز :الل اب نبً عاده ،317/6 :وفخح القديز. 678/1 :
( )172يىظ ىىز :الء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،10/5 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،197/2 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص،192/1 :
ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 82 :
( )173يىظز :وخاب ضت و  ،85/3 :وإعزاب القزآن للى اص ،255/1 :وشزح قيز الىدى. 93 :
( )174يىظىىز :ال ىىز املحىىيط ،420/3 :والل ىىاب نبىىً عىىاده ،150/7 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،256/6 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى
للدرويت ،393/2 :وإعزاب القزآن للدعاص. 239/1 :
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ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )175( ٛبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜاعرتاُ جٕاب الغزة بيل ي ٞذا
ايُ أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع وضبٕا بيلضن .
ب) اعرتاٌّي جبىم ٛاعمٗ ٛاعمّي وضبٕا بث(صٕف):
عثيه اهلل اعثثيى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ شصثٕر ٚالٍضثثي,ٞ
اٖ٩ثثثثث30 : ٛز ٔ ,عٕلثثثثثْ اعثثثثثيى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﭼشصثثثٕر ٚالٍضثثثي ,ٞاٖ٩ثثث74: ٛز ٔ ,عٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا114 : ٖٛ٩ز امرظ رُ (وَ) عز ٗ ٛجيسوث ٛوبٍٗثٛ
ضبثن راثثع بي٥بتثاأ ,ٞجشوث راعثثيه الغثزة (ٖ عثثن ٖٔ ,ياثثن) ٔجثٕاب الغثثزة أمثثٛ
(اضثثٕف ٌؾثثمْٗ ,اضثثٕف ٌ٤اٗثثْ)

ضبثثن جثثشً جثثٕاب (وثثَ) الغثثز ٗٔ ,ٛذ ثثي الٍرثثيٚ

بٕجٕب ال ي ٞلعثاً ؽث٦ذٗ ٛازبثٕاب  ٥بّثي(ٔ ,)176صثٕف – ٍِثي – ذثزف اصثت بيه ٥
ضبن لْ وَ اإلعزاب .
و) اعرتاٌّي جبىم ٛاعمٗ ٛوضبٕع ٛبث(عا):
عثثثثثثيه اهلل اعثثثثثثيى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ شصثثثثثثٕرٚ
الب ز ,ٚا108: ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ شصٕر ٚالب ثز ,ٚاٖ٩ث:ٛ
231زٔ ,عٕلثثثثثثْ اعثثثثثثيى ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا256 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعثيى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﭼشصثٕر ٚالٍضثي ,ٞاٖ٩ث48 :ٛزٔ ,عٕلثْ اعثثيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭼشصٕر ٚالٍضي ,ٞاٖ٩ث80 :ٛزٔ ,عٕلثْ اعثيى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼشصثثثثثٕر ٚالٍضثثثثثي ,ٞاٖ٩ثثثثث100 :ٛز ٔعٕلثثثثثْ
( )175يىظز :الءمل الى و للخليل ،219 :وشزح شذور الذهب نبً هشام ،443 :وجامع الدروص العزبيت. 298 :
ه
( )176يىظ ىىز :الل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،494 ،430/6 :وف ىىخح الق ىىديز ،688/1 :والء ىىامع أل:م ىىام الق ىزآن ،277/5 :والء ىىدو ى إع ىزاب
الق ى ىزآن ،169 ،92 ،20/5 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى لل ى ىىدرويت ،320 ،261 ،203/2 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن لل ى ىىدعاص،194/1 :
. 222 ،207
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اعثثثثثثثثثيى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼشصثثثثثثثثثٕرٚ
الٍضي ,ٞا112 ٖٛ٩زٔ ,عٕلثْ اعثيى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼشصثٕر ٚالٍضثي,ٞ
اٖ٩ثثثثثث116 : ٛزٔ ,عٕلثثثثثثْ اعثثثثثثيى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼشصٕر ٚالٍضي ,ٞا119 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعثيى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼشصٕر ٚالٍضي ,ٞا136 : ٖٛ٩ز .
ٖبأ رُ (وَ) الغز ٗ ٛجشو راعيه الغزة ( ٖ عنٖٔ ,

زٖٔ ,غزكٖٔ ,طع,

ٔؽبزد ٖٔ ,ضبٖٔ ,تدذ) ( )177بيلض ُٕ ٔجي ٞجٕاب الغزة (ا ا ظمي ,ا ا
اصتىضك ,ا ا اارت ,ٝا ا ر يع ,ا ا ٔعع ,ا ا اذتىن ,ا ا فن ,ا ا خضز)
أم ٛاعمٗ ٛوزابط ٛبيل يٌّ٧ ;ٞي صب

حبزف التر ٗ (عا) اّ٘

ضبن جشً جٕاب

(وَ) الغز ٗ. ٛ
ٔعيه رِن الت ضا ٔالمغ )178( ٛرُ ؽٕر ٚال عن اليف٘ ال زُٔ بث(عا) الاال ٛعمٜ
ذب

الق٘ ٔل ؾا الا٥ل ٛعم ٜعا ٚازاب ازبشا ٞعم ٜالغزة ٔذب

ٔعٕعْ وعْ

ذت ٌْ ٜعٍاوي ؼبؾن وقىُٕ الغزة ٖ ُٕ ازبشا ٞعا ذؾن ا أٌْ ذيؽن وَ
عبن الغزةٔ ,رٌْ اي ٥ َٟضبيل ٥ٔ ٛمي َ رُ ٖتدمف عٍْٔ ,اّٗي اأاٗا ٔاِتىيً
بْ.
ٔعا ٔردو وٍّي

ال تب الٍرٕٖ )179( ٛعٕاِا لث(وَ) الغز ٗٔ ٛجشوّي لم عن

القيرع ٔاعرتاُ جٕابّي بيل ي.ٞ
( )177يىظ ىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشج ىىاج ،23/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،485 ،256-255/1 :وال ىىز املح ىىيط،293/2 ،517/1 :
 ،370 ،350 ،58/3والل ىىاب نبىىً عىىاده ،599-598/6 ،331/4 ،288/2 :و ،73/7وفىىخح القىىديز ،774 ،762/1 :والخ ز ىىز
والخى ى ىىو ز ،202/5 ،668-667/1 :والء ى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن،146-145 ،107-106 ،57/5 ،26/3 ،482/2 ،230/1 :
 ،203 ،175 ،173 ،165وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت،323 ،318-317 ،307 ،273 ،233/2 ،388 ،343 ،165/1 :
 ،351-350 ،325وإعزاب القزآن للدعاص. 228 ،223 ،221 ،217 ،210 ،200 ،109-108 ،97 ،47/1 :
( )178يىظ ى ىىز :ال ى ىىز املح ى ىىيط ،350 ،58/3 ،293/2 :والل ى ىىاب نب ى ىىً ع ى ىىاده ،331/4 ،88/2 :والخ ز ى ىىز والخى ى ىىو ز،668-667/1 :
. 202/5
( )179يىظز :شىزح المافيىت الشىافيت ،1607/3 :وألفيىت ابىً مالىن شىزح اشىموو  ،370 ،217/1 :وألفيىت ابىً مالىن شىزح املىزادي:
 ،1286/3 ،2011/2ومغن ى ىىي الل ت ى ىىب ،467 ،161 :وش ى ىىزح ش ى ىىذور ال ى ىىذهب للء ى ىىوجزي ،627/2 :وهم ى ىىع اليوام ى ىىع،400/2 :
. 187/3
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ٔروثثثي عٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا269 : ٖٛ٩ز ,اث(وَ) عز ٗ ٛجيسو ٛجشو اعن الغثزة (ٖث٤و)
القثثيرع الثثبين لمىحّثثٕه حبثثذف ذثثزف العمثثٔ ,ٛجثثي ٞرٖقثيّ جٕابّثثي و زٌٔثيّ بيل ثثيٌّ٧ ;ٞثثي
أم ٛاعمٗ ٛوضبٕع ٛبث(عا) اّ٘

ضبن جشً جٕاب (وَ) الغز ٗ. )180( ٛ

ث) اعرتاٌّي جبىم ٛاعمٗ ٛوضبٕع ٛحبزف الٍ ٘ (لَ):
عثثثيه اهلل اعثثثيى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼشصثثثٕر ٚالٍضثثثي ,ٞاٖ٩ثثث52: ٛزٔ ,عٕلثثثْ
اعيى :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼشصٕر ٚالٍضي ,ٞا143 ,88 : ٖٛ٩ز .
دبا

اٖ٩يو رُ (وَ) الغز ٗ ٛجشو راعيه الغزة(ٖمعَٖٔ ,قمن) بيلض ُٕ ٥

رٌْ ذُزٓك بيل ضز لمتد ٗف ٔالت ي ٞالضياٍنٔ ,جي ٞجٕاب الغزة و زٌٔيّ
بيل ي ٌْ٧ )181(ٞأم ٛاعمٗ ٛاعمّي وقيرع وضبٕا بث(لَ) الٍياٗ ٛالٍيؽب ,ٛاّ٘

ضبن

جشً جٕاب(وَ) الغز ٗ.ٛ
الٍىط الزابع :وََ+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي +جٕاب الغزة أم ٛامسٗٛ
و زٌٔ ٛبيل ي. )182(ٞ
جيٞو ي ٛ ٟوَ الغٕاِا عمٔ ٜا الٍىط الذإر ذ بمغ ( )24رربعٔ ٛعغزَٖ
وٕفعيّ وَ الضٕران ِٔ٘ اي٩ا٘:

عٕلْ اعيى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا81:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا275:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﭼشصٕر ٚالب ز ,ٚا184:ٖٛ٩ز .

( )180ال ز املحىيط ،334/2 :والل ىاب نبىً عىاده ،419-418/4 :والخ ز ىز والخىىو ز ،64/3 :والءىدوه ى إعىزاب القىزآن،60/3 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،420/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 45 :
( )181يىظى ىىز :روح املع ى ىىاو  ،108/5 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،215 ،122-121 ،61/5 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى لل ى ىىدرويت:
 ،361 ،284 ،236/2وإعزاب القزآن للدعاص. 230 ،212 ،201/1 :
( )182يىظىز :وخىاب ضىت و  ،65/1 :واصىىوه ى الى ىو ،72/2 :والخصىائ  ،419/2 :والمامىىل ى اللغىت ،292/1 :ومغنىي الل تىىب:
 ،659والخ ز ز والخىو ز. 581/1 :
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امرظ رُ (وََ) عز ٗ ٛجيسؤ ,ٛراعيه الغزة (اضبٔ ,عيدٔ ,اطٕع) أم ٛاعمٗٛ
ويفٗٛ

ضبن جشًٔ ,جي ٞجٕاب الغزة أم ٛامسٗ ٛو ٌٕ ٛوَ وبتار ٔخرب إجب

اعرتاٌّي بيل ي ,ٞاّ٘

ضبن جشً جٕاب (وَ) الغز ٗ. )183( ٛ

ٔ عٕلثثثثثْ اعثثثثثثيى :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼشصثثٕر ٚالب ثثز ,ٚاٖ٩ثث112 : ٛزٔ ,عٕلثثْ اعثثيى :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﭼشصثثثثٕر ٚالب ثثثثز ,ٚاٖ٩ثثثث178:ٛزٔ ,عٕلثثثثْ اعثثثثيى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭼشصثثٕر ٚالب ثثز ,ٚاٖ٩ثث275 :ٛزٔ ,عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹﭼ شصٕر ٚالب ثز ,ٚاٖ٩ث181 :ٛزٔ ,عٕلثْ اعثيى :ﭽ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﭼشصٕر ٚالٍضي ,ٞا134 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعثيى:
ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼشصٕر ٚالب ز ,ٚا38 : ٖٛ٩ز .
ٖتبن

ِذٓ اٖ٩يو رُ (وََ) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗ ٛعم ٜالض ُٕ

ضبن راع

وبتارٔ ,أم ٛا٧اعيه(( )184رصمئ ,اعتأ ,ٝجئ ,ٞباهٔ ,ائُ ,ابع) اليفٗٛ
وبٍٗٛ

ضبن جشً راعيه الغزة لث(وََ)ٔ ,جٕابّي أم ٛامسٗ ٛو ٌٕ ٛوَ خرب عبْ

ازبىمٔ ٛالبتار ِٔ٘

ضبن جشً جٕاب (وََ) الغز ٗٔ ,ٛلذلك ٔجب اعرتاٌّي بيل ي. ٞ

ٔجيٞو وَ ِذٓ اٖ٩يو عٕاِا

ال تب الٍرٕٖ )185(ٛعم ٜاعاد وعيٌ٘( َوَِ)ٔوٍّي

الغز ٗ ٖٔ ,ٛرتُ جٕابّي بيل ي.ٞ
( )183يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،286/1 :والءىىامع أل:مىىام الق ىزآن ،286 ،183/2 :ومفىىاجيح الغيىىب ،678 ،486/1 :وال ىىز
املحىىيط ،632 ،446-445/1 :والل ىىاب ،217/2 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،65/2 ،581/1 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،175/1 :
 ،72/3 ،368/2وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،429 ،262 ،135/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 117 ،76 ،36/1 :
( )184يىظ ىىز :مع ىىاو الق ىزآن ل:خف ىىت ،212 :والء ىىامع أل:م ىىام الق ىزآن ،268 ،255/2 ،329/1 :وال ىىز املح ىىيط،26/3 ،521/1 :
 ،384والل اب نبً عاده ،63/7 ،453/4 ،401/2 ،581/1 :والدر املصىون ،1227/1 :والخ ز ىز والخىىو ز،674 ،444/1 :
 ،224/5والء ى ىىدوه ى ى ى إعى ى ىزاب الق ى ىزآن ،199-198/5 ،72-71/3 ،363 ،358/2 ،237 ،109/1 :وإعى ى ىزاب القى ى ىزآن وبياهى ى ى
للىىدرويت ،346/2 ،428 ،258 ،253 ،168 ،88/1 :وإعىزاب القىزآن للىىدعاص ،227 ،117 ،75 ،74 ،49 ،22/1 :ومشىىمل
إعزاب القزآن للخزاط. 99 ،17 ،7 :
( )185يىظىىز :وخىىاب ضىىت و  ،39/2 ،65/1 :واملقخ ىىب ،253/3 ،95/2 :والمامىىل ى اللغىىت وادب ،292/1 :واصىىوه ى الى ىىو:
 ،415 ،72/2والخصائ  ،419/2 :وحعءيل الىدى بشزح قيز الىدى. 146 :
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عٕلْ اعيى :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ...ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا126 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ

اعيى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا92 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا184 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     ﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا185 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ
ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا196 :ٖٛ٩ز .
ا ا جيٞو (وَ) عز ٗ ٛجيسؤ ٛراعيه عز ّي (ا زٔ ,عتنٔ ,ايُ) أم ٛاعمٗٛ
ويفٗ ٛايو ٛرٔ ٌيصد ٛاّ٘

ضبن جشً اعن الغزة لث(وَ) ٔجٕابّي أم ٛامسٗ ٛذذف

رذا راٍّٗي لمعمي بْٔ,الت اٖز

أ٧ه :اأٌي روتعْ ٔ ,الب ٗ :ٛاعمْٗ ذبزٖز رٔ اعمْٗ

دٖ ٛرٔ اأٖ ,ٛاعرتٌ بيل يٌّ٧ ٞي أم ٛامسٗ ٛاّ٘

ضبن جشً جٕاب (وَ) الغز ٗٛ

(. )186

( )186يىظ ىىز :مع ىىاو الق ىزآن ل:خف ىىت ،114 :وإع ىزاب الق ىزآن للشج ىىاج ،40/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،480 ،261/1 :ومف ىىاجيح
الغي ى ىىب ،714/1 :والء ى ىىامع أل:م ى ىىام الق ى ىزآن ،383 ،119/2 :وال ى ىىز املح ى ىىيط ،84 ،39/2 :والل ى ىىاب نب ى ىىً ع ى ىىاده،474/2 :
 ،561/6 ،377/3وروح املعىىاو  ،113/5 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،225/2 ،158-157/5 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،290/1 :
 ،131/5 ،402/2وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،295-294/2 ،289 ،263 ،261 ،185/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص:
. 214 ،82/1

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

324

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا158 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا98 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا158 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا182 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا197 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا203 :ٖٛ٩ز .
ٖظّز()187

ِذٓ اٖ٩يو رُ (وَ) عز ٗ ٛجيسؤ ٛدخم

عم ٜراعيه الغزة

(اطٕعٔ ,ائُ ,ذخٔ ,اي ٔ ,از ٔ ,اعحن) ِٔ٘ أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي
جشً اعن الغزةٔ ,جي ٞجٕابّي أم ٛامسٗٔ ٛصب
لمحٍط ,اّ٘ ٔوعىٕٓ٥

ضبن

حبزف ٌيصذ ( ُٖ) ٥ٔ ,الٍياٗٛ

ضبن جشً جٕاب (وَ) الغز ٗٔ ٛلذلك ٔجب اعرتاٌّي بيل ي. ٞ

( )187يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشجىىاج ،208 ،14/1 :والءىىامع أل:مىىام الق ىزآن ،406 ،269 ،183 ،36/2 ،329/1 :وال ىىز املحىىيط:
 ،26/3 ،491 ،490 ،489 ،95/1والل ى ى ى ىىاب نب ى ى ى ىىً ع ى ى ى ىىاده ،393 ،245 ،98 ،96 ،94/3 ،314 ،309/2 ،581/1 :وال ى ى ى ىىدر
املصى ىىون ،889 ،422 ،258/1 :وروح املع ى ىىاو  ،132/1 :والخ ز ى ىىز والخى ى ىىو ز،624 ،621 ،263 ،233 ،65-64/2 ،444/1 :
والءىدوه ى إعىزاب القىزآن ،421 ،408 ،365-364 ،317-316/2 ،201 ،109/1 :ومشىمل إعىزاب القىزآن للخىزاط15 ،7 :
.
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|

د .محمد ناشر سالم علي

جٕاب الغزة وَ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا97 :ٖٛ٩ز ,ا يه ال ز يب ٔاآ( :)188عزة ٔجٕابْ اإٌْ ٌشلْ .
ٔعيه ربٕ ذٗيُ ٔاآ( :)189لٗط ِذا جٕاب الغزة ,لي ا زر
اصي الغزة  ٥با رُ ٖ ُٕ

عمي العزبٗ ٛرُ

ازبٕاب فىا ٖعٕد عمْٗ ,ا ٘ عٕلْ :اإٌْ ٌشلْ عمٜ

عمبك لٗط اْٗ فىا ٖعٕد عم( ٜوََ) الغز ٗ ,ٛاٖ ٦ؾس رُ ٖ ُٕ ازبىم ٛجشاٞ
ٔجٕابيّ ٔ ,اي ازبشا ٞضبذٔف لا٥ل ٛوي بعآ عمْٗٔ ,الت اٖز :وََ ايُ عأاّ زبربٖن
اإُ عاأاْ ٔ ٥جْ هلي,رٔ عم ٜا اٖز :امٗى اٗظئّ ,القىا
جربٖنٔ ,القىا

(اإٌْ) عيٟا عمٜ

(ٌشلْ) عيٟا عم ٜال زآُ لا٥ل ٛالعٍ ٜعمْٗ .

ٔروي ابَ عيعٕر ( )190اا :ٝرُ ِذٓ ازبىم ٛعيٟى ٛو يً جٕاب الغزة لظّٕر رُ
الزاد  ٥وٕجب لعاأاْ ٔ ٌْ٧اصط ٛرذُ اهلل لْ بيلٍشٔه بيل زآُ إّ مبعيدااْ اي
ٖعيدُٔ اهللٔ ,الت اٖز :وَ ايُ عأاّ زبربٖن اٖ ٦عيدٓ ٔلٗعيد اهلل اعيىِٔ ,ذا الٕجْ
رذضَ ممي ذازٔٓ ٔرظّز ارابي يّ مبي بعآٔ ,عا خؿ اهلل صبريٌْ ٔاآ وَ الٛ ٟ٦
بيلذاز اغزٖ يّ ٔا قٗٔ ّ٦ربؾٗؾيّ ٔسٖيدٚ

راعتّي (. )191

ٔ اٖ٩ثثثثثثتن عٕلثثثثثثْ اعثثثثثثيى :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ شصثثثثثثٕر ٚالب ثثثثثثز ,ٚاٖ٩ثثثثثث:ٛ
178زٔ ,عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا173 :ٖٛ٩ز .
( )188يىظز :الءامع أل:مام القزآن ،36/2 :واللشاف للشمخشزي. 459/1 :
ه
( )189يىظ ىىز :ال ى ىىز املحى ىىيط ،489/1 :والل ى ىىاب ،309/2 :والى ىىدر املصى ىىون ،258/1 :وروح املعى ىىاو  ،132/1 :والءى ىىدو ى ى إع ى ىزاب
الق ى ىزآن ،208/1 :وإع ى ىزاب القى ىىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت ،153/1 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن للى ىىدعاص ،43/1 :ومشى ىىمل إع ى ىزاب الق ى ىزآن
للخزاط. 15 :
( )190يىظز :الخ ز ز والخىو ز. 621/1 :
( )191يىظز :معالم الخ عيل لل غوي. 125/1 :
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جيٞو(( )192وَ) عز ٗ ٛجيسو ٛوبٍٗ ٛعم ٜالض ُٕ
ٔافطز) اع ُ٦ويفٗيُ وبٍٗيُ لمىحّٕه ِٔىي
ٔجٕاب عز ّي و رتُ بيل ي ٌْ٧ ٞأم ٛامسٗٛ
اصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )193(ٛبيٖ٩تن

|

د .محمد ناشر سالم علي

ضبن راع وبتار(ٔ ,ع ٘,

ضبن جشً اعن الغزة لث(وَ),

ضبن جشً جٕاب (وََ) الغز ٗٔ ,ٛعا

بيب ٌيٟب ال يعن ٔرذ يوْ .

الٍىط اشبيوطَ :وَِ +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ

و زٌٔ ٛبيل ي.)194(ٞ
ٔرد ِذا الٍىط

( )5مخض ٛوٕافع وَ الضٕران ٔبٗيٌّي اي٩ا٘:

ر ) اعرتاٌّي بيزبىم ٛال عمٗ ٛالطمبٗ:ٛ
عثثيه اهلل اعثثيى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚاٖ٩ث194 :ٛز ,عثيه
ربثثٕ ذٗثثيُِ « :ثثذٓ ازبىمثث ٛالغثثز ٗ ٛو٤اثثا ٚلثثي عبمثثْ »( ,)195اثثث(وََ) عثثز ٗ ٛجيسوثث,ٛ
ٔاعتثا ٝاعثثن وثثي

وثثبين عمثث ٜال ثثتس ال ثار ِٔثثذٓ ازبىمثثٛ

ضبثثن جثثشً اعثثن الغثثزة,

ٔال ي ٞرابط ٛزبٕاب الغزة ٔاعتأا اعثن روثز وثبين عمث ٜذثذف الٍثُٕ ِٔثذٓ ازبىمثٛ
ضبن جشً جٕاب(وَ) الغز ٗٔٔ ٛجب اعرتاٌّي بيل ي ٌْ٧ ٞأم ٛمبٌٗ ٛغي. )196( ٟٛٗ
ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
( )192يىظ ىىز :إع ى ىزاب الق ى ىزآن للشجى ىىاج ،2/1 :واملحى ىىزر الى ىىوجيع نبى ىىً عييى ىىت ،233/1 :ومفى ىىاجيح الغيى ىىب ،751/1 :والءى ىىامع أل:مى ىىام
الق ى ىزآن ،255/2 :وفى ىىخح القى ىىديز ،269/1 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز ،141/2 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن،357-344-343/2 :
وإعزاب القزآن وبياه للىدرويت ،253 ،242/1 :وإعىزاب القىزآن للىدعاص ،74 ،72/1 :ومشىمل إعىزاب القىزآن للخىزاط27 :
.
ي
( )193يىظ ىىز :مغن ىىي الل ت ىىب ،729 :وش ىىزح ش ىىذور ال ىىذهب نب ىىً هش ىىام ،206 :وش ىىزح ش ىىذور ال ىىذهب للء ىىوجز  ،336/1 :وهمى ىىع
اليوامع. 265/1 :
( )194يىظز :إعزاب القزآن للشجىاج ،9/1 :وشىزح المافيىت الشىافيت نبىً مالىن ،709/2 :ومغنىي الل تىب ،887 ،364 :وروح املعىاو :
. 77/2
( )195ال ز املحيط. 78/2 :
( )196يىظىىز :م ىىدارص الخ عيىىل ،109/1 :وال ىىز املحىىيط ،78/2 :وروح املع ىىاو  ،77/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،396-395/2 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،283/1 :وإعزاب القزآن للدعاص.185 ،76/1 :
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﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂     ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا185 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا6 :ٖٛ٩ز .
ٖظّز رُ اعن الغزة (عّأ ,ايُ) اع ُ٦ويفٗيُ

ضبن جشًٔ ,جي ٞجٕاب

الغزة (امٗؾىْ ,امٗضتع ف ,امٗأان) راعيه وقيرع ٛصبشٔو ٛب ً٦ا٧وز سٖيدٚ
إاٗا الطمب ٔا٧وز ٥عتقي ٞالٕجٕبٔ ,ال ي ٞرابطِٔ)197( ٛذٓ ازبىن

ضبن جشً

جٕاب (وَ) الغز ٗ.ٛ
ب) اعرتاٌّي جبىم ٛاعمٗ ٛاعمّي جيوا:
عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا249 :ٖٛ٩ز .عيه الزاس :ٙازبٕاب ٖترىن الشجز مبعٍ ٜلٗط وَ
رِن دٖين ٔ يعيت(ٔ ,)198دبا رُ أم( ٛعزب) اعن وي

وبين عم ٜال تس

ضبن

جشً اعن الغزةٔ ,اعرتاُ جٕابْ بيل ي( ٞامٗط وين)  ٌْ٧أم ٛاعمٗ ٛاعمّي جيوا
(لٗط) ,اّ٘

ضبن جشً جٕاب (وَ) الغز ٗ.)199( ٛ

ٔعا اصتاه ٔاصتغّا الٍري )200(ٚبّذٓ اٖٛ٩

بيب ا٥صتثٍئ ٞرذ يوْ .

( )197يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،437/1 :ومفىاجيح الغيىب ،772 ،765/1 :والءىامع أل:مىام القىزآن ،300/2 :وال ىز املحىيط:
 ،182/3 ،48/2وروح املعىىاو  ،61/2 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،169/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،441/4 ،371/2 :وإع ىزاب
القزآن وبياه للدرويت ،161/2 ،263/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 185 ،76/1 :
( )198يىظز :مفاجيح الغيب ،967/1 :والخ ز ز والخىو ز. 497/2 :
( )199يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشجىىاج ،9/1 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،8/3 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت ،371/1 :وإع ىزاب
القزآن للدعاص. 105/1 :
( )200يىظىىز :شىىزح المافيىىت الشىىافيت ،109/2 :ومغنىىي الل تىىب ،887 ،690 ،364 :وألفيىىت ابىىً مالىىن مىىع شىىزح اشىىموو و:اشىىيت
الص ان. 880 ،853/1 :
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 +جٕاب الغزة

ضبذٔف(.)201
ٔرد

( )1وٕفثعٕ ٔاذثإ ا ثثط,

عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا80 :ٖٛ٩ز( ,وَ) اصي عزة جثيسً وثبين
عم ٜالض ُٕ

ضبثن راثع وبتثارٔ ,اثٕى اعثن وثي

وثبين عمث ٜال ثتس ال ثار

ضبثن

جشً اعن الغزةٔ ,ال ي ٞرابط ٛلمحٕاب احملذٔف ٔا اٖزٓ :اث ٦ذبثشُ رٔ اثّٖ ٦ىٍثك رٔ
ا ٦اأبْ بّثئِ ,ث٘

ضبثن جثشًٔ ,وثيٌ :ياٗثٔ ٛأمث ٛررصثمٍيك اعمٗمٗث ٥ ٛضبثن هلثي وثَ

اإلعزاب(ٔ ,)202عيه ا٧لٕصَ٘ :وَِ عز ٗٔ ٛجٕاب الغزة ضبذٔف ٔالذإر اعمٗثن لثْ
عيٟي و يوْ رٔ :ٙوَ رعثز

عثَ الطيعث ٛاثأعز

عٍثْ ٌ٧ثي اثي ررصثمٍيك رصثٕ ّ ٥وبمغث ّي

ذ ٗظيّ وّٗىٍيّ ذب ظ رعىيهلي عمّٗي ٔذبيصبّي عمّٗي (. )203
الفصل الثاني :األدواث الشرطيت غير الخازمت وتطبيقاتها في سىرتي البقرة والنساء
ذ م الضٕرايُ بطي ٕٛ ٟوَ ا٧دٔاو الغز ٗ ٛاا ازبيسو :ِ٘ٔ ٛذأ ,لٕٔ ,لٕ,٥
ٔلئ ,امىئ ,مي َ دراصتّي

وبرثن عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:

املبحح األول :األدوات احلرفية ( لو ،لوال – ملَّا )
ا٧اية الغز ٗ ٛوع لٕ:
لٕ :ذزف عزة اا جيسً ٖاه عم ٜالشوَ اليف٘ٔ ,عا ذباث اتب الٍرٕ()204
عٍّي ٕٖٔ ,ّ٦خؾّٓي صٗبْٕٖ ب ٕلْٔ « :روي (لٕ) امىي ايُ صٗ ع لٕعٕع اآ »(,)205
ٔػبٕس رُ ٖم٘ (لٕ)  ٥اعن وي ٖ ُٕ وظّزاّ رٔ وقىزأِّ ,ذا وي ذِب لْٗ عاد وَ

( )201يىظز :الل اب ،173/10 :وروح املعاو . 91/5 :
( )202يىظىىز :الخ ز ىىز والخىىىو ز ،137/5 :والءىىدوه ى إعىزاب القىزآن ،107/5 :وإعىزاب القىزآن وبياهى للىىدرويت ،273/2 :وإعىزاب
القزآن للدعاص. 210/1 :
( )203يىظز :روح املعاو . 91/5 :
( )204يىظىىز :المامىىل ى اللغىىت وادب ،278-277/1 :و:ىىزوف املعىىاو  ،3 :ومعىىاو الحىىزوف ،174 :ورص ى امل ىىاو  ،358 :ومغنىىي
الل تب ،340 :وأوضا املطالن ،208-200/4 :وشزح ابً عقيل. 47/4 :
( )205وخاب ضت و . 224/4 :
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العمىئٔ .)206(ٞردو (لٕ) ب ثزٕٚ

|

د .محمد ناشر سالم علي

الضٕرانٔ ,إٍع اّٗىي راية التعبا بّي عمٜ

الت ؾٗن ا٩ا٘:
الٍىط أ٧ه :لٕ+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي
وي ٕ وٕجب و رتُ بيل.)207(ً٦
رأع الٍري )208(ٚعم ٜرُ ِذا الرتاٗب المغٕ ِٕ ٙا٧ؽن

أم( ٛلٕ) ذا دخم

عم ٜاعمن وثبتنٔ ,ا ُٕ ِذٓ ال ً٦لتأاٗا ارابية ذا ٝازبىمتن بي٧خز. ٝ
ٔعا ٔرد ِذا الٍىط ( )5مخض ٛوٕافع ا ط ,ا يه اهلل اعيى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا20 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا220 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮟ
ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂  ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا90 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا83 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا82 :ٖٛ٩ز .

( )206يىظ ىىز :املقخ ىىب ،77/3 :وإعى ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،442/2 :ومع ىىاو الح ىىزوف ،101 :والء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن،156/1 :
والءنى الداو  ،273 :ومغني الل تب ،339 :واملشهز علوم اللغت. 269/1 :
( )207يىظ ىىز :املفص ىىل ى ى ص ىىىعت ععى ىزاب ،320 :وش ىىزح كافي ىىت اب ىىً الحاج ىىب للزضى ى ي ،478/4 :وحط ىىييل الفوائ ىىد ،240 :وش ىىزح
املفصل. 22/9 :
( )208يىظز :املفصل صىعت ععزاب ،327 :والءنى الداو  ،284 :ومغني الل تب. 91 ،357 :
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ِذٓ اٖ٩يو رُ (لٕ) ( )209ذزف عزة اا جيسً ,دخن عم ٜأم ٛا٧اعيه

اليفٗ( ٛعئ ,ٞردٔٓٔ ,ايُ) البٍٗيو مل ٖطزر عمّٗي ر ٙاغٗأ ,جي ٞجٕابّي أمٛ
(لذِب – ٧عٍت ي – ٔلضمطّئ ,لعمىْٔ ,لٕجأا) راعي ّ٥ويفٗ ٛوثبتٔ ٛرُدخم عمّٗي
(ال )ً٦ال تٕذ ٛالزابط ٛزبٕاب الغزة سٖيدٚ

التأاٗا ٔالت زارِٔ ,ذٓ ازبىم٥ ٛ

ضبن هلي وَ اإلعزاب لٕعٕعّي جٕاب (لٕ) الغز ٗ ٛاا ازبيسو. ٛ
ٔعا اصتغّاو ال تب المغٕٖٔ ٛالٍرٕٖ ٛببعض ِذٓ اٖ٩يو عم ٜجٕاس دخٕه الً٦
جٕاب (لٕ) الغز ٗ ٔ ,ٛبيب التعأ ٙالمشًٔ لم عن(. )210
الٍىط الثيٌ٘:
لٕ  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

وضبٕا بث(وي) الٍياٗ. )211( ٛ
راا عمىي ٞالٍرٕ( )212رُٓ جٕاب (لٕ) ُ ايُ وٍ ٗيّ بث(وي) اي٧اثز دبزدٓ عَ
ال ,ً٦عبٕ :لٕ عيً سٖاْ وي عيً ضبىأ ,ػبٕس اعرتاٌْ بّي عم ٜعم ,ٕٛعبٕ :لٕ عيً عمْ٘ لي
ع يً عىزٔٔ ,روي ُ ايُ جٕابّي وٍ ٗيّ بث(مل) ا ٦اؾربّي ال ً٦وطم يّ عبٕ عٕلك :لٕ
عيً سٖاْ مل ٖ ي عىزٔٔ ,مل ٖزد

ال زآُ ال زٖي جٕاب (لٕ) و رتٌيّ بيل ً٦الضبٕعٛ

بٍ ٘ٔ ,ل َ جي )2( ٞعيِااُ اثٍيُ ا ط عمٔ ٜا الٍىط الذإر ,ا ٘ عٕلْ اعيى:
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
( )209يىظ ىىز :مع ىىاو الق ىزآن للف ىزاظ ،19/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،474/1 :وج ىىامع ال ي ىىان لليت ىىري ،360/1 :ومف ىىاجيح الغي ىىب
للى ىزاسي ،1522 ،892/1 :والء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن ،224/1 :وم ىىدارص الخ عي ىىل ،232/1 :واللش ىىاف ،291 ،119/1 :وال ىىز
املح ى ىىيط ،331/3 ،173-172/2 :والل ى ىىاب نب ى ىىً ع ى ىىاده ،555/6 ،49/4 :وف ى ىىخح الق ى ىىديز ،748/1 :وروح املعى ى ىىاو ،117/2 :
 ،111/5والخ ز ىىز والخىىىو ز ،140 ،138/5 ،358/2 ،321/1 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،112-110/5 ،457/2 ،69/1 :
 ،125وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،290 ،288 ،277 ،276/2 ،327 ،49/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص،92 ،14/1 :
. 213 ،211 ،210
( )210يىظز :اصوه الى و ،270/1 :والصا:بي فق اللغت ،58/1 :واللم ت شزح امللحت ،242/1 :والل اب علىل ال ىىاظ
وععزاب للعلتري ،270 :ومغني الل تب ،138 :واملشهز علوم اللغت. 269/1 :
( )211يىظىىز :ال ىىز املحىىيط ،284/2 :وشىىزح المافيىىت الشىىافيت نبىىً مالىىن ،1640/3 :وحطىىييل الفوائىىد وجلميىىل املقاصىىد،241 :
والءنى الداو  ،283 :ومغني الل تب. 358 :
( )212يىظز :مغني الل تب ،358 :وشزح ابً عقيل. 51/4 :
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا253:ٖٛ٩ز .
عيه ال ضزُٔ ٔالعزبُٕ(ٔ :)213جٕاب (لٕ) ,وي اعتتنٔ ,وي اعتتمٕا ِٕٔ ,اعن وٍ ٘
بث(وي) ٔال ؾٗس رٖ ٥اخن عمْٗ الٔ ,ً٦ػبٕس

ال مٗن رُ ااخن عمْٗ ال ,ً٦ات ٕه :لٕ

عيً سٖاْ لي عيً عىزٔ(ٔ ,وي) ذزف ٌ ٘ لمتٕاٗا لٗط . ٓ٥
ٔاصتغّا ابَ ويلك( )214بّذٓ ا ٖٛ٩عم ُ ٜايُ جٕابّي وٍ ٗيّ بث(وي) جيس سبيا
الٔ ً٦اشبمٕ وٍّي ,عم ٜرُ اشبمٕ وٍّي رجٕد ٔبذلك ٌشه ال زآُ ال زٖي .
الٍىط الثيلمن:
لٕ +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي
وثب اا و رتُ بث(ال ٔ )ً٦بث(وي)(.)215
مل ٖزد ِذا الٍٕع  )1( ٥وزٔ ّٚاذا ّٚا ط ,عثيه اهلل اعثيى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ شصثثثثثٕر ٚالٍضثثثثثي,ٞ
ا9 :ٖٛ٩ز .عيه ال ز يب ٔاآ( : )216خثيإا جثٕاب (لثٕ)ٔ ,الت ثاٖز :لثٕ ازاثٕا شبثيإا,
ٔػبٕس ذذف الً٦

جٕاب (لثٕ)ٔ ,رعثير ابثَ عيعثٕر ى رُ ذثذف ِثذٓ الث ً٦عمٗثن ٥

ذا ٔعع لٕ ٔعز ّي ؽم ٛالٕؽٕه اٗ ثز ذذف ال ً٦اّذٓ ا. ٖٛ٩
ٔعيه ابَ عيعٕرٔٔ«:جْ اختٗير (لٕ) ٍِي وَ بن ردٔاو الغزة رٌّي ِ٘ ا٧داٚ
الؾيسب ٛلغز

الغزة وَ اا اع ٓز

إلو يٌْ ,اٗؾاا وعّي الغزة الٍذر الٕعٕع

( )213يىظىىز :إعىزاب القىزآن للشجىىاج ،192/1 :ومفىىاجيح الغيىىب ،983/1 :واللشىىاف ،326/1 :وال ىىز املحىىيط ،284/2 :والدطىىييل
نب ىىً ج ىىشي ،132 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،309/4 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،13 ،11/3 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،18 ،17/3 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،378/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 107/1 :
( )214يىظز :شزح المافيت الشافيت. 1640/3 :
( )215يىظىىز :شىىزح املفصىىل ،23/9 :والخبيىىان ى إعىزاب القىزآن ،175/1 :وهمىىع اليوامىىع ،566/2 :وخشاهىىت ادب ولىىب ل ىىاب لطىىان
العزب. 318/11 :
ن
( )216يىظىىز :الءىىامع أل:مىىام القىزآن ،51/5 :وال ىىز املحىىيط ،186-185/3 :والل ىىاب نبىىً عىىاده ،200/6 :والىىدر املصىىو ،84/1 :
والخ ز ى ىىز والخى ى ىىو ز ،325/27 ،252/4 :والء ى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،448 ،446/4 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى لل ى ىىدرويت:
 ،165/2وإعزاب القزآن للدعاص ،185/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 78 :
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و يرب ٛذؾٕه اسباث

صبيسأّ ..العين :لٕ عيرإا رُ ٖرتإا ذرٖ ٛفعيايّ شبيإا عمّٗي وَ رٔلٗيٞ
الضٕ. )217(»ٞ
ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )218(ٛبّذٓ اٖٛ٩

بيب الغزة بث(لٕ) ٔرٌّي لمىيف٘

ٔعا اأا٘ لمىضت بن .
الٍىط الزابع :لٕ  +اعن الغزة أم ٛرُ و تٕذ ٛاهلىشٔ ٚوعىِٕ٥ي  +جٕاب الغزة
أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

(. )219

جٕٓس عمىي ٞالٍرٕ دخٕه (لٕ) عم( ٜرُٓ) الغادٔ ٚامسّي ٔخربِي ,عبٕ :لٕ رُٓ سٖااّ
عيٟيْ ل ى ُ ,بٗا رٌّي اختم ٕا

التٕجْٗ الٍرٕ ٙلمىؾار الٔ٤ه وَ (رُٓ) ٔوعىٕلّٗي,

اا ٝصٗبْٕٖ ٔعادْ وَ البؾزٖن( )220رُ الؾار الٍضبك وَ (رُٓ) ٔوعىٕلّٗي
وٕفع راع وبتار ٔاشبرب ضبذٔفٔ ,الت اٖز :لٕ عٗيًُ سٖا ثيب ْ ل ى ُٔ .روي الربد
ٔإّٔر ال ٕاٗن( )221ا يلٕا :رُ وي دخم عمْٗ

وٕفع راع ايعن ل عن ضبذٔف,

( ُ٧لٕ)  ٥ا ع  ٥عم ٜاعنٔ ,الت اٖز :لٕ ثب عٗيً سٖا ( :رٔ ذؾن رٔ ٔعع رٔ ايُ)
ل ى ُٖٔ ,بأ رُ الزرٖن ؽرٗريُ ٔراثز ؽر ٛثيٌّٗىي إّ أ٧ى بيلرتجٗس .
ٔعا ٔرد ِذا الرتاٗب المغٕٙ

( )5مخض ٛوٕافع وَ الضٕران إٍٓع اّٗي ا يُ

اع ّ٦ويفٗيّ و رتٌيّ بيلٔ ,ً٦اير ٚوضبٕعيّ حبزف (وي) الٍياٗٔ ٛإفٗس ذلك اي٩ا٘:
ر ) لٕ  +أم ٛرُ ٔوعىِٕ٥ي  +اعن وي
جيٞ

و رتُ بيل:ً٦

عٕه اهلل اعيى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
( )217الخ ز ز والخىو ز. 553-552/4 :
( )218يىظ ىىز :ش ىىزح المافي ىىت الش ىىافيت نب ىىً مال ىىن ،1640 ،1629 ،1565/3 ،60/1 :وألفي ىىت اب ىىً مال ىىن ش ىىزح اب ىىً عقي ىىل،47/4 :
وش ىىزح ألفي ىىت اب ىىً مال ىىن للمى ىزادي ،1298/3 :والءن ىىى ال ىىداو  ،48 :ومغن ىىي الل ت ىىب ،344 :وهم ىىع اليوام ىىع ،566/2 :وخشاه ىىت
ادب ول اب لطان العزب ،318/11 :وموصل اليالب إلر قواعد ععزاب ل:سهزي ،131 :وجامع الدروص العزبيت. 560 :
( )219يىظز :وخاب ضت و  ،140/3 :وشزح المافيت الشافيت ،1635/3 :وشزح ابً عقيل. 49/4 :
( )220يىظز :وخاب ضت و  ،140-139 ،73/3 :وشزح ابً عقيل ،49/4 :ومغني الل تب ،356-355 :وال ز املحيط. 275/3 :
( )221يىظىىز :املقخ ىىب ،77/3 :ومعىىاو الحىىزوف ،103 :واملفصىىل ى صىىىعت عع ىزاب ،424 :وشىىزح كافيىىت ابىىً الحاجىىب للزض ى ي:
. 491/4
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ شصٕر ٚالٍضي,ٞ
ا64:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ صٕر ٚالٍضي,ٞ
ا46 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا66 :ٖٛ٩ز .
عيه البٗقئ ٔ « :ٙاي ػبب ذذف ال عن بعا (لٕ)
ٔالت اٖزٔ :لٕ ثب

وثن ذلك لا٥لٔ ٛعٕعْ وٕععْ

عٕهلي ِذا و يُ وي عيلٕٓ ل يُ عٕهلي ذلك خااّ هلي

ٔرعاه ,)222(»...ايلؾار الٔ٤ه وَ رُٖ ٔوعىٕلّٗي

ضبن راع ايعن ل عن ضبذٔف

ٔا اٖزٓ ٔلٕ ثب عٕهلي ٔ ...أم( ٛلٕجأأ ,ل يُ خااّ هلي) اعمْٗ  ٥ضبن وَ اإلعزاب
جٕاب (لٕ) الغز ٗ ٛاا ازبيسو.)223( ٛ
ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )224(ٛببعض ِذٓ اٖ٩يو عمٔ ٜجٕب صب٘ ٞال عن
اليف٘ بعا (لٕ) .
ب) لٕ  +أم ٛرُٓ  +اعن وي
ٔرد

وضبٕا بث(وي) الٍياٗ. ٛ

عٕلثثثثثْ اعثثثثثيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ شصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٕرٚ
الٍضثثثي ,ٞاٖ٩ثثث 66 :ٛز ٖ .بثثثأ رُ (لثثثٕ) ذثثثزف عثثثزة اثثثا جثثثيسً ٔالؾثثثار الثثثٔ٤ه وثثثَ رُ
ٔوعىٕلٗ ّثي

ضبثن راثثع ايعثن ل عث ٕن ضبثذٔف ٔالت ثاٖزٔ :لثثٕ ثبث اتيبتٍثثي عمثّٗي  ...وثثي

( )222أهوار الخ عيل. 196/1 :
( )223يىظىز :ال ىز املحىيط ،275/3 :وفىىخح القىديز ،732/1 :والءىدوه ى إعىزاب القىزآن ،82 ،78 ،51/5 :وإعىزاب القىزآن وبياهى
للدرويت ،253 ،248 ،227/2 :وإعزاب القزآن للدعاص ،25/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 88 ،86 :
( )224يىظىىز :املفصىىل ى صىىىعت ععىزاب ،443 :وشىزح المافيىىت الشىىافيت ،1637/3 :ومغنىىي الل تىىب ،355 :وشىىزح ألفيىىت ابىىً مالىىن
ل:شموو . 379/1 :
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اعمٕٓ ِٔ٘ أم ٛاعن الغثزةٔ ,جثٕاب الغثزة (وثي اعمثٕٓ) أمث ٛاعمٗث ٥ ٛضبثن هلثي وثَ
اإلعزاب (.)225
و) لٕ  +أم ٛرُٓ  +جٕاب الغزة أم ٛامسٗ. ٛ
ٔردو

عٕلْ اعيى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا103 :ٖٛ٩ز ,اث(لٕ) ذزف عزة اا جيسؤ ٛالؾار الٔ٤ه
وَ رُ ٔامسّي ٔخربِي

ضبن راع ايعن ل عن ضبذٔف ا اٖزٓ لٕ ثب (ٔعع رٔ ذؾن)

اإلمييُ ٔالت ٕ ٝلثٕب ٛخا وَ عٍا اهلل اعيىٔ ,جي ٞجٕاب الغزة أم ٛامسٗ ٛرااو
ب ً٦ا٥بتاا. ٞ
ِٔذٓ ازبىم ٛا٥مسٗ ٛاّٗي وَ الا٥ل ٛعم ٜثبيو الثٕبٔ ٛاصت زارِي ٔدميٕوتّي
(ٔ ,)226عيه ا٧خ ػ( ٥ :)227جٕاب لث(لٕ)

ِذٓ ا ٖٛ٩وظّزاّ ٔل ٍْ و ار ,ر :ٙلٕ

روٍٕا ٧ثٗبٕا .
ٖٔبأ رُٓ الزر ٙأ٧ه ِٕ ا٧عزب ابتعيداّ عَ التأٖٔن ٔالت اٖزٔ ,اصتغّا الٍريٚ
( )228بّذٓ ا ٖٛ٩عمٔ ٜعٕع جٕاب (لٕ) أم ٛامسٗ. ٛ
الٍىط اشبيوط :لٕ  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ + ٛجٕاب الغزة ضبذٔف (.)229
ؼبذف جٕاب (لٕ) اثااّ ا ا ٖ ُٕ ذذاْ ربمغ وَ ذازٓ;  ُ٧اسبذفَ وعّٕدْ
ا ً٦العزب عٍا عٗيً ال زٍٖ ٛعم ٜوزاد الت مئ ,ايُ ال زآُ ال زٖي وعحشٚ
اعبآ ٔرل يظْ .
( )225يىظز :الءامع أل:مام القزآن ،270/5 :وال ز املحيط ،298/3 :وروح املعاو  ،216/6 :والءدوه ى إعىزاب القىزآن،83/5 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،253/2 :وإعزاب القزآن للدعاص. 205/1 :
( )226يىظ ىىز :أه ىىوار الخىو ىىل ،374/1 :وال ىىز املح ىىيط ،504 ،503/1 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،356/2 :ومف ىىاجيح الغي ىىب،541/1 :
والىىدر املصىىون ،275/1 :وفىىخح القىىديز ،119/1 :والخبيىىان ى إع ىزاب الق ىزآن ،56/1 :ومشىىمل إع ىزاب الق ىزآن للقت ى ي،107 :
والخ ز ز والخىو ز ،649/1 :والءدوه إعزاب القزآن ،221/1 :وإعزاب القزآن وبياه للدرويت. 161/1 :
( )227يىظز :معاو القزآن ل:خفت ،109 :وجامع ال يان لليتري ،458/2 :والءامع أل:مام القزآن. 57-256/2 :
( )228يىظ ىىز :اص ىىوه ى الى ىىو ،167/2 :وش ىىزح المافي ىىت الش ىىافيت ،1640/3 :والءن ىىى ال ىىداو  ،47 :ومغن ىىي الل ت ىىب،355 ،310 :
 ،759 ،757 ،359وهمع اليوامع ،573/2 :والى و الوا . 498/4 :
( )229يىظىىز :وخ ىىاب ض ىىت و  ،103/3 :وإع ىزاب الق ىزآن للشج ىىاج ،168/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،276/1 :واللش ىىاف،238/1 :
وهمع اليوامع ،474/2 :وفخح القديز. 125/2 :
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( )4رربع ٛوٕافع وَ الضٕران ,ا ٘ عٕلْ اعيى:

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا165:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا39 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا:ٖٛ٩
103- 102ز .
راا ال ضزُٔ ٔالعزبُٕ( )230ذذف جٕاب (لٕ) لمىبيلغٛ

اإلػبيس ٔالت دٗي;

ٔلعمي الدرب بْ ٔلا٥ل ٛوي عبمْ عمْٗ حبضب الضٗيأ ,الت اٖزٔ :لٕ ٖز ٝالذَٖ ظمىٕا
العذاب لعمىٕا ٔابٍٕٗا رُ ال ٕ ٚهلل أٗعئّ ,لٕ آوٍٕا اىي ٖقزِي ذلكٔ ,لٕ ايٌٕا
ٖعمىُٕ وَ ذًٓ ذلك لي بيعٕا رٌ ضّي رٔ ل يُ ذبؾٗن الثٕاب خااّ هلي .

( )230يىظىىز :معىىاو الق ىزآن ل:خفىىت ،121 ،105 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،276/1 :ومعىىالم الخ عيىىل ،179/1 :والءىىامع أل:م ىىام
الق ى ىزآن ،205/2 :واملحى ىىزر الى ىىوجيع ،221/1 :وال ى ىىز املحى ىىيط ،645 ،504 ،503/1 :والل ى ىىاب نبى ىىً عى ىىاده ،381/6 :وفى ىىخح
القى ىىديز ،189/1 :وروح املعى ىىاو  ،348/1 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز ،55-54/5 ،646/1 :والءى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن،219/1 :
 ،328/2 ،222 ،221وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى لل ى ىىدرويت ،219-218/2 ،230 ،161 ،155/1 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن لل ى ىىدعاص:
. 69 ،45/1

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

336

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

لٕ بن الغز ٗٔ ٛالتىين:
اتىتٓعُ (لٕ) مبعيُٕ عا )231( ٚوٍّي :التىين ,عيه الشطبغزٔ « :ٙعا دب٘( ٞلٕ)
وعٍ ٜالتىين ,ا ٕلك :لٕ اأاٗين اتراثين ,اىي ا ٕه :لٗتك اأاٗين (. )232
ٔرد عيِاْ ٔاذاْ

الضٕران ميثن ِذا الٍٕع ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁
﯂   ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا167 :ٖٛ٩ز .
عيه الشطبغز( « :ٙلٕ)
اأٌْ عٗن :لٗ

وعٍ ٜالتىينٔ ,لذلك رجٗب بيل ي ٞالذ ٙػبيب بْ التىين,

لٍي از ٚاٍتربر وٍّي »(ٔ ,)233عيه الع رب « :ٙاٍتربر :وٍؾٕب

بإفىير (رُ) ٔا اٖزٓ :لٕ رُ لٍي از ٚاأُ ٌتربرٔ ,جٕاب (لٕ) عمِ ٜذا ضبذٔف ا اٖزٓ:
لتربرٌي رٔ عبٕ ذلكٔ ,عٗن( :لٕ) ٍِي متَٕ ,اٍتربر وٍؾٕب عم ٜجٕاب التىين, ,العٍ:ٜ
لٗ لٍي از ٚاٍتربر »(ٖٔ . )234بأ رُ د٥لتّي عم ٜالتىين ررجس ل٤ٖ ٦٠د ٙى ذذف
ازبٕاب ٔا اٖزٓ ابتعيداّ عَ التأٖٔن .
لٕ بن الؾارٖٔ ٛالغز ٗ:ٛ
رثب عادْ وَ عمىي ٞالٍرٕ ( )235ال ٕ ٔعٕع (لٕ) وؾارٖ ٛر ٙرٌّي مبٍشل( ٛرَُِ)
 ٥رٌّي  ٥اٍؾب ٔراثز ٔعٕعّي بعا (ٔدٓ) ٔ (ٖٕدُ) ٔ ٥ذبتيد ى جٕاب ٖٔ ُٕ الؾار
الٔ٤ه وَ (لٕ ٔاعمّي)

ضبن ٌؾب لم عن الت اً عمْٖٗٔ ,ز ٝعادْ وَ عمىي ٞالٍرٕ

البؾز )236(ٙجعمّي عز ٗٔ ٛعم ٜذلك ٖ ُٕ جٕابّي ضبذٔايّ ٔاذلك ٖ ُٕ ال عن
الت اً عمّٗي و عٕه ضبذٔايّ رٖقيّ .

( )231يىظ ىىز :مغن ىىي الل ت ىىب ،352-337 :ورص ى امل ىىاو ى ش ىىزح  :ىىزوف املع ىىاو  ،361-358 :والءن ىىى ال ىىداو ى  :ىىزوف املع ىىاو :
. 290-272
( )232شزح املفصل. 11/9 :
( )233اللشاف. 238/1 :
( )234الخبيان إعزاب القزآن. 81/1 :
( )235يىظز :ال ز املحيط ،482/1 :ورص امل او  ،360 :والءنى الداو . 288 :
( )236يىظز :أوضا املطالن ،202-201/4 :والءنى الداو  ،289-288 :ومغني الل تب. 350 :
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ٔلعن الزر ٙال يٟن بأٌّي وؾارٖ ٛحبضب الضٗيا ٔص٦و ٛالعٍ ِٕ ٜا٧عزب ٔأ٧ى
بي٥ابيع ٔذلك ابتعيداّ عَ الت اٖز ٔالت مف
الضٕران ي ْٛ ٟوَ اٖ٩يو

ذذف ازبٕاب ٔال عٕه بْٔ ,عا جيٞو

( )5مخض ٛوٕافع بّذا الغأُ ,ا ٘ عٕلْ اعيى:

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا96 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا109 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا42:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا89 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭭ ﭮ ﭯ ﭰةﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا102 :ٖٛ٩ز .
صتحا

ِذٓ اٖ٩يو رٌْ عم ٜعٕه البؾزٖن جٕاب (لٕ) ضبذٔا ّي ٔا اٖزٓ :لٕ ٖعىز

رلف صٍ ٛلضزٓ ذلكٔ ,لٕ ٖزدٌٔ ي ا يراّ صزٔا ٔازذٕا بذلكٔ ,لٕ اضٕ ٝبّي ا٧ر
٧رادٔا ٔصزٔا بذلكٔ ,عم ٜعٕه ال ٕاٗن بأُ (لٕ) وؾارٖ ٛمبعٍ( ٜرُ) ,إُ ٖ ٦
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هلي جٕابٍٖٔ ,ضبك وٍّي وؾار ِٕ و عٕه لث( ٖٕد ,رٔد) ( ,)237رٕٖ :ٙد التعىإٖٔ ,د
الذَٖ ا زٔا اضٕٖت ي بي٧ر

.

لٕ مبعٍ:)ُِٔ ( ٜ
رٔفس اثاْ وَ ال ضزَٖ ٔالعزبن ( )238بأُ (لٕ) عا اأا٘ مبعٍ )ُِٔ ( ٜالاال ٛعمٜ
الغزةٔ ,لعنٓ ال زا بٍّٗىي رُ (لٕ)  ٥دبشً ال عنٔ ,روي ( ُِ) اتحشً اعم٘ الغزة
ٔجٕابْٔ ,راأا رُٓ صبّٗ٠ي بّذا العٍ ٜسٖيدٚ

التأاٗا ٔا٥صت ؾئ ,)239(ٞالتٍبْٗ

عم ٜرعؾ ٜا٧ذٕاه ٔعىٕوّي .
ٔجيِ ٞذا العٍٜ

( )5مخض ٛوٕافع ا ط ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا170:ٖٛ٩زٔ ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا221 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا78 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

( )237يىظ ىىز :معى ىىاو الق ى ىزآن للف ى ىزاظ ،175/1 :وال ى ىىز املحى ىىيط ،304/8 ،263/3 ،513/2 ،518 ،482/1 :والل ى ىىاب نبى ىىً عى ىىاده:
 ،548/6 ،311/5وال ىىدر املصى ىىون ،287/1 :وف ىىخح القى ىىديز ،704/1 :والخ ز ىىز والخىى ىىو ز ،618/1 :وأض ىىواظ ال يى ىىان،58/3 :
والءىىدوه ى إعىزاب الق ىزآن ،152 ،223 ،42/5 ،231 ،206/1 :وإع ىزاب القىزآن وبياه ى للىىدرويت،220/2 ،166 ،152/1 :
 ،310 ،285وإعزاب القزآن للدعاص ،218 ،212 ،198 ،48/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 95 ،92 ،85 ،17 ،15 :
( )238يىظىىز :معىىاو الق ىزآن للف ىزاظ ،175 ،143/1 :وال ىىز املحىىيط ،175-174/25 :والخبيىىان ى إع ىزاب الق ىزآن ،180/1 :ومغنىىي
الل تب. 348 :
( )239يىظز :الخ ز ز والخىو ز. 308-307/3 :
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وعٍ( ٜالٕأ) الت او ٛعمٜ

(لٕ) ث٦ث ٛرعٕاه :وٍّي وَ ٖز ٝرٌّي ٔأ اسبيهٔ ,آخز رٌّي ٔأ العطفٔ ,ا٧خا رٌّي ٔأ
وعرتفٔ ,ٛلعن ال ٕه بأٌّي ٔأ اسبيه ِٕ ا٧عزب ؽرٔ ٛؽٕابيّ ٌّ٧ي

صٗيا عىًٕ

ا٧ذٕاه ٖٔت اً ِذٓ الٕأ رذٗيٌي (ر) ِىش ٚا٥صت ّيً لمتٕبٗذ ٔا٥صتٍ ير(. )240
ٔعم ٜذلك اث(لٕ) عز ٗ ٛمبعٍ ُٕ ٖٔ )ُِ ( ٜجٕابّي ضبذٔف ٖاه وي ا اً عمّٗي
ٔالت اٖز :اّٗئ :لٕ ايُ آبيِ٣ي ٥ابعِٕئ ,لٕ رعحبت ي الغزا ٛايل٤وٍ ٛخا,
ٔلٕ رعحب ي الغزك ايل٤وَ خأ ,لٕ ذزؽتي عم ٜالعاه امَ اضتطٗعٕا ذلكٔ ,لٕ
اٍتي

بزٔد وغٗا٧ ٚدرا ي الٕؤ ,ازبىم ٛالغز ٗٛ

ضبن ٌؾب أم ٛذيلٗٛ

(. )241
لٕ مبعٍُ ( ٜربٓ) ذزف ا مٗن

العٍ:ٜ

رر ٝبعض عمىي ٞالٍرٕ( )242رُ(لٕ) عا اأا٘ مبعٍُ ( ٜربٓ) اسبزف الااه عمٜ
الت مٗنٔ ,اصتغّأا ب ٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا135 :ٖٛ٩ز,
ٔلعمّي الٕذٗاٚ

ال زآُ ال زٖي .

ٔاصتغّا الٍري )243( ٚبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜذذف ال عن ايُ بعا (لٕ) اثااّ ٔالت اٖز
ٍِئ ,لٕ ايُ اسب عم ٜرٌ ضّي ا ٌٕٕا عّاا ٞهللٔ ,وثمّي وي ٔرد

اسباٖمن

الغزٖف :التىط ٔلٕ خيمتيّ وَ ذاٖا ,رٔ ٙلٕ ايُ المتىط وَ ذاٖا .
( )240يىظز :ال ز املحيط ،420/6 ،459/4 ،543 ،521 ،174/2 :والخ ز ز والخىو ز.107/2 :
( )241يىظ ىىز :ال ىىز املح ىىيط ،175-174/2 :والل ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،159/3 :وال ىىدر املص ىىون ،506/1 :والخبي ىىان ى إع ىزاب الق ىزآن:
 ،180/1ومغن ى ىىي الل ت ى ىىب ،705 :وروح املع ى ىىاو  ،119/2 :والخ ز ى ىىز والخى ى ىىو ز ،362 ،106/2 :والء ى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن:
 ،193-192 ،102/5 ،459-458 ،339/2وإعىزاب القىزآن وبياهى للىدرويت ،269 ،342/2 ،329 ،238/1 :وإعىزاب القىزآن
للدعاص ،226 ،92/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 99 :
( )242يىظز :رص امل او  ،360 :والءنى الداو . 290 :
( )243يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،494/1 :والل ىىاب ،65/7 :والىىدر املصىىون ،1228/1 :وروح املعىىاو  ،265/4 :ومغنىىي الل تىىب:
 ،353والءدوه إعزاب القزآن ،201-200/5 :وإعزاب القزآن للدعاص.227/1 :
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ا٧اية الغز ٗ ٛوع لٕ:٥
لٕ :٥ذزف عزة اا جيسً ,إّ وَ اسبزٔف اهلٕاون (ٔ ,)244ا ٗا اعمٗ ازبٕاب
عم ٜالغزة

الشوَ اليف٘ ,عبٕ :لٕ ٥اقرٗيوُ ا٩بي ٞهلمك ا٧بٍي ,ُٞا ا اوتٍع

ازبٕاب لتر

اليف٘ ِ٘ٔ ,اا جيسو ٛلاخٕهلي عم ٜا٧مسي ,ٞعيه

الغزة

صٗبْٕٖ« :لٕ ٥ابتار بعاِي ا٧مسئ ,)245(» ٞعيه الربد « :اعمي رُ ا٥صي الذ ٙبعا
(لٕٖ )٥زا ع بي٥بتاأ ٞخربٓ ضبذٔف لي ٖاه عمْٗ »(.)246
ٔعا عيع بن الٍري ٚالتعبا عٍّي ب ٕهلي :ذزف اوتٍيع لٕجٕد رٔ لٕجٕبٔ ,شبٓؿ
اليل ٘ (و702ﻫ) رعٕاه الٍريٚ

ِذٓ الضأل ٛب ٕلْ« :الؾرٗس رُ ا ضاِي حبضب

ازبىن اليت ااخن عمّٗي ,اإُ ايٌ

ازبىمتيُ بعاِي وٕجبتن اّ٘ :ذزف اوتٍيع

لٕجٕب ,عبٕ عٕلك :لٕ ٥سٖاْ ٧ذضٍ

لٗك ,ايإلذضيُ اوتٍع لٕجٕد سٖا ُِ ٔ ,ايٌتي

وٍ ٗتن ,اّ٘ ذزف ٔجٕب ٥وتٍيع ,عبٕ :لٕ ٥عاً عٗيً سٖا مل رذضَ لٗكُ ٔ ,
ايٌتي وٕجبٔ ٛوٍ ٗ ٛاّ٘ :ذزف ٔجٕب لٕجٕب ,عبٕ :لٕ ٥سٖاْ مل رذضَ لٗكُ ٔ ,
ايٌتي وٍ ٗٔ ٛوٕجب ٛاّ٘ :ذزف اوتٍيع ٥وتٍيع ,عبٕ :لٕ ٥عاً سٖا ٧ذضٍ
لٗك»(.)247
ٔاا

الٍري ٚعم ٜرُ (لٕ )٥ربتؿ بيلاخٕه عم ٜا٧مسئ ,ٞلٕ ربتؿ بيلاخٕه عمٜ

ا٧اعيهٔ ,ل ٍّي اختم ٕا

إجْٗ ا٥صي الٕاعع بعا (لٕ ,)٥اذِب إّٔر

الٍري )248(ٚوَ البؾزٖن ى رٌْ وبتار ذذف خربٓ ٔجٕبيّ ذا ده عم ٜإُ وطم
عئً ,روي ذا ايُ إٌيّ و ٗااّ اإُ دل عمْٗ عزٍٖ ٛجيس ذذاْ ُ ٔ ,مل ااه عمْٗ
عزٍٖٔ ٛجب ذازٓ ٔ ,ى ِذا رعير ابَ ويلك

رل ٗتْ ب ٕلْٔ :بعا لٕ ٥ايلبيّ ذذف

اشبرب(ٖٔ ,)249ز ٝال ضئ ٟ٘عادْ وَ الٍري ٚال ٕاٗن ى رٌْ ٖزا ع عم ٜا اٖز
اعن ,اإذا عم  :لٕ ٥سٖاْ ٧ازوتك ,ايلعٍ :ٜلٕ اٌعاً سٖاْ ٧ازوتك

ذن ذِب

( )244يىظز :معاو الحزوف ،123 :وشزح قيز الىدى ،174 :والى و الوا . 515/4 :
( )245وخاب ضت و .161/3 ،140-139/3 :
( )246املقخ ب. 77-76/3 :
( )247رص امل او  ،362 :و ىظز :الءنى الداو . 598-597 :
( )248يىظز :املقخ ب ،76/3 :والءنى الداو  ،599 :ومغني الل تب ،360-359 :وهمع اليوامع.476/2 :
( )249يىظز :شزح ابً عقيل. 229/1 :
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ال زا ٞى رُ ا٥صي وزإع بث(لٕ ٌ )٥ضّي ايرا يع ال يعن بيل عن ,وي لٍٗيبتّي عَ
ال عن رٔ عم ٜصبٗن ا٧ؽيل٥ ٛختؾيؽّي بي٧مسي. )250( ٞ
ٔعا اؾن ابَ ِغيً اٌ٧ؾيرِ ٙذا اشب٦ف ب ٕلْٔ « :لٗط الزإع بعا (لٕ )٥ايعّ٦
ب عن ضبذٔف ٥ٔ ,بث(لٕ )٥لٍٗيبتّي عٍْ ٥ٔ ,بّي رؽيل ,ٛخ٦ايّ لشاعى٘ ذلك ,بن راعْ
بي٥بتاا.)251(» ٞ
ٔجيٞو (لٕ)٥

( )4رربع ٛوٕافع وَ الضٕران ٔعمٔ ٜا الرتاٗب المغٕ ٙا٩ا٘:

لٕ + ٥اصي ظيِز وزإع +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

وثب

و زُٔ

بيل. )252(ً٦
ُٖعآ ِذا الٍىط الغيٟع

رصمٕب (لٕ ِٕٔ ,)٥ا٧ؽن الذ ٙعيظ عمْٗ الٍري ٚاآ,

ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا251:ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا83 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
             
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا113:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚا64:ٖٛ٩ز.

( )250يىظز :عهصاف مطائل الخالف ،60/1 :ورص امل او . 363-362 :
( )251مغني الل تب. 359 :
( )252يىظى ىىز :املقخ ى ىىب ،76/3 :واصى ىىوه ى ى الى ى ىىو ،156/2 :ومعى ىىاو الحى ىىزوف ،122:وعهصى ىىاف ى ى مطى ىىائل الخى ىىالف،60/1:
ورص امل او  ،363 :والءنى الداو . 598 :
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اٖ٩يو رُ (لٕ )٥ذزف عزة اا جيسً ,دخم عم ٜأمتن وٕجبتن إّ

ذزف اوتٍيع لٕجٕب(ٔ ,داعُٔ ,اقنُ) وبتار وزإع بيلقى ٛالظيِزٔ ,ٚخربٓ ضبذٔف
ٔجٕبيّ ا اٖز :وٕجٕد رٔ اي َٟرٔ ذيؽنٔ ,جيٞو (ال )ً٦رابط ٛلمحٕاب (ل ضاو,
ٔ٥ابعتئ ,هلى ٔ ,ل ٍتي) لتأاٗا ارابية ذا ٝازبىمتن بي٧خزِٔ ,ٝذٓ ازبىم٥ ٛ
ضبن هلي وَ اإلعزاب ٌّ٧ي جٕاب عزة (لٕ )٥اا ازبيسو.)253( ٛ
ٔعا اصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )254(ٛبّذٓ اٖ٩يو عم ٜاعرتاُ جٕاب (لٕ )٥بيل,ً٦
ٔرُ الغز

وٍّي اأاٗا ارابية ذا ٝازبىمتن بي٧خزٔ ٝعا ػبٕس ذذاّئ ,مل ٖأؤ

ال زآُ وثبتيّ  ٥بيلٔ ,ً٦جيٞ

ا ً٦العزب ذذاّي ٔ ب يِ٣ي .

لٕ ٥ذزف ذبقٗض:
جيٞو (لٕ )٥ذزف ذبقٗض مبعٍٓ٦ِ ٜ

( )2وٕفعن اثٍن وَ الضٕران ا ٘

عٕلْ اعيى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا118:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا77 :ٖٛ٩ز ,اث(لٕ)٥

اٖ٩تن ذزف ذبقٗض مبعٍ ,ٓ٦ِ ٜعيه

( )253يىظىىز :مفىىاجيح الغيىىب ،459/1 :والءىىامع أل:مىىام الق ىزآن ،381/5 :وال ىىز املحىىيط ،278/2 ،408/1 :والل ىىاب نبىىً عىىاده:
 ،13/7 ،144 ،138/2وروح املعى ى ىىاو  ،351 ،282/1 :والخ ز ى ى ىىز والخىى ى ىىو ز ،142/5 ،503 ،500/2 :والءى ى ىىدوه ى ى ى إع ى ى ىزاب
الق ى ىزآن ،166 ،113/5 ،14/3 ،151/1 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت ،318 ،277/2 ،374 ،118 ،117/1 :وإع ى ىزاب
القزآن للدعاص ،41/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 91 ،10 :
( )254يىظ ىىز :املفص ىىل ،451 :ومغن ىىي الل ت ىىب ،309 :وش ىىزح ش ىىذور ال ىىذهب نب ىىً هش ىىام ،45 :وش ىىزح ألفي ىىت اب ىىً مال ىىن ل:ش ىىموو :
 ،106/1وجامع الدروص العزبيت. 561 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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الع رب « :ٙلِٕ ٥ذٓ ذا ٔعع بعآ الضت بن ايٌ ذبقٗقيّ ٔ ُ ٔعع بعاِي اليف٘
ايٌ إبٗديّ » ِٔذٓ ازبىمٛ

ضبن ٌؾب و عٕه بْ و ٕه ال ٕه(.)255

ا٧اية الغز ٗ ٛوع (لي):
لٓي :ذزف عزة اا جيسؤ ,ٛا ٗا اعمٗ

ازبٕاب عم ٜالغزة

الشوَ

اليف٘(ٔ ,)256عا عيع بن العمىي ٞالٍرئ )257(ٚؽ ّي بأٌّي :ذزف ٔجٕد لٕجٕد ,رٔ
ذزف ٔجٕب لٕجٕبٔ ,اضٖز اليل ٘ ِذا التعبا التضي بيلتعىٗي ب ٕلْ « :ذزف ٔجٕب
لٕجٕب ,عبٕ عٕلك :لٓي عى ُ رازوتكٔ ,لٓي ج٠تين رذضٍ

لٗكِ ,ذا ذا ايٌ

ازبىمتيُ بعاِي وٕجبتن ,اإُ ايٌتي وٍ ٗتن ايٌ  :ذزف ٌ ٘ لٍ ٘ ,عبٕ :لٓي مل
ٖ ي سٖاْ مل ٖ ي عىزٔٔ ,ا ُٕ :ذزف ٔجٕب لٍ ٘ ذا ايٌ ازبىم ٛأ٧ى وٍ ٗٛ
ٔالثيٌٗ ٛوٕجب ,ٛعبٕ :لٓي مل ٖ ي سٖاْ رذضٍ

لٗكٔ ,ا ُٕ ذزف ٌ ٘ لٕجٕب ذا

ايٌ ازبىم ٛأ٧ى وٕجبٔ ٛالثيٌٗ ٛوٍ ٗ ,ٛعبٕ :لٓي جي ٞسٖاْ مل رذضَ لٗكٔ ,اّٗي
وعٍ ٜالغزة ربااّ  ٖ ٥يرعّي ٥ٔ ,ااخن  ٥عم ٜاليف٘ ل ظيّ رٔ وعٍ ٜدُٔ الم ظ عبٕ
وي وُثٓن بْ »(.)258
ٔرر ٝرامب الٍري)259(ٚرُ(لٓي) ظزاٗ ٛمبعٍ ٜذن ,رٔ ذِٔ ,اّٗي وعٍ ٜالغزة اا
ازبيسً ِ٘ٔ ,اا(لي) ازبيسو ٛلم عن القيرع اىي

عٕلْ اعيى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

شصٕر ٚعبط ,ا23 :ٖٛ٩زٌّ٧ ,ي طبتؾ ٛبيليف٘ ٔبيإلفيا ٛى ازبىم. ٛ
ٔعا ٔردو (لٓي) عم ٜراية لغٕٖ ٛعاٚ

الضٕران ٔمي َ دراصتّي عم ٜالٍرٕ

ا٩ا٘:

( )255يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،473/1 :والخبيىىان ى إع ىزاب الق ىزآن ،60/1 :والىىدر املصىىون ،1166 ،303/1 :والءىىدوه ى
إعزاب القزآن ،99/5 ،247/1 :وإعزاب القزآن وبياهى للىدرويت ،267/2 ،175/1 :وإعىزاب القىزآن للىدعاص،208 ،51/1 :
ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 90 :
( )256يىظز :شزح املفصل ،110 ،109/8 :وشزح قيز الىدى. 55 :
( )257يىظز :ارحشاف ال زب ،1896/4 :والءنى الداو  ،594 :ومغني الل تب. 369 :
( )258رص امل او . 354-353 :
( )259يىظىىز :وخىىاب ضىىت و  ،234 ،230/4 :و:ىىزوف املعىىاو  ،11 :وحطىىييل الفوائىىد وجلميىىل املقاصىىد ،241 :وشىىزح قيىىز الىىىدى:
 ،55ومغني الل تب ،369 :والى و الوا . 93/3 ،296/2 :
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الٍىط أ٧ه :لٓي+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي ٕ+جٕاب الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي
وي

وثب (.)260
جزِ ٝذا الرتاٗب المغٕ ٙعمٔ ٜا الؾٕر ٚاليت عزرِي الٍرئ ,ٚجي ٞالٍىط

( )9اضع ٛوٕافع ا ط ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا17 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا33 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا89 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا101 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا249 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا250 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

( )260يىظز :معاو الحزوف ،والءنى الداو  ،596 ،595 :وحطييل الفوائد ،241 :والى و الوا . 297/2 :
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           ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا259 :ٖٛ٩ز .
لعمْ وَ ال٦ذظ

ِذٓ اٖ٩يو رُ (لي) وتقىٍ ٛوعٍ ٜالغزة ٔااه عم ٜرٌّي ذزف

ٔجٕب لٕجٕب إُ ازبىمتن وٕجبتنٔ ,دخم عم ٜراعيه الغزة (رفئ ,ٞرٌبأ,
ٔجئ ,ٞاؾنٔ ,جئسٔ ,بزسٔ ,ابن) اليفٗ ٛالثبتٔ ٛأم ٛاعن الغزة

ضبن جز

بيإلفيأ ,ٛجي ٞجٕابّي (ذِبٔ ,عيهٔ ,ا زٌٔ ,بذ) ِٔ٘ أن  ٥ضبن هلي وَ
اإلعزابٌّ٧ ,ي جٕاب (لٓي) الغز ٗ ٛاا ازبيسو ِ٘ٔ ,ٛااه عم ٜربط ذؾٕه جٕابّي
بٕع ذؾٕه عز ّي (.)261
ٔجيٞو وَ ِذٓ اٖ٩يو عٕاِا

ال تب الٍرٕٖ )262(ٛعم ٜالغزة بث(لي) اا

ازبيسؤ ,ٛروي عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا:ٖٛ٩
246ز ,ا ا جي ٞاعن عز ّي (اُتب ال تيه) أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

وبين لمىحّٕه

ٔعُبٓز بْ – ٔاهلل رعمي – ٌّ٧ي ِي الذَٖ مبٕا اغزٖع ال تيه ٔوع ذلك إلٕا ٔرعزفٕا

( )261يىظز :معاو القزآن للفىزاظ ،59/1 :وإعىزاب القىزآن للشجىاج ،3/1 :وجىامع ال يىان ،337/2 :ومفىاجيح الغيىب ،33/7 :واملحىزر
الى ىىوجيع ،168/1 :والءى ىىامع أل:مى ىىام الق ى ىزآن ،41/2 :وال ى ىىز املحى ىىيط ،307/2 ،471 ،208/1 :والل ى ىىاب،285/4 ،374/1 :
 ،288وروح املع ى ى ىىاو  ،177 ،164/1 :والخ ز ى ى ىىز والخى ى ى ىىو ز ،284/6 ،499 ،466/2 ،417 ،307/1 :والء ى ى ىىدوه ى ى ى ى إعى ى ى ىزاب
الق ىزآن ،36 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7/3 ،213 ،194 ،193 ،101 ،100 ،60/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى للىىدرويت،42 ،41/1 :
 ،373 ،372 ،371 ،156 ،144 ،82وإعى ى ى ىزاب الق ى ى ى ىزآن للى ى ى ىىدعاص ،111 ،106 ،105 ،44 ،43 ،39 ،20 ،13/1 :ومشى ى ى ىىمل
إعزاب القزآن للخزاط. 41 ،14 ،6 :
( )262يىظز :مغني الل تب ،661 ،221 :وشزح ألفيت ابً مالن ل:شموو  ،45/1:ودليل الطالن إلر ألفيت ابً مالن.49/1:
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عٍْٔ ,جي ٞجٕاب عز ّي أم( ٛإلٕا)  ٥ضبن هلي وَ اإلعزاب ٌّ٧ي جٕاب (لي)
الغز ٗ ٛاا ازبيسو.)263(ٛ
الٍىط الثيٌ٘:
لٖي  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

وبين لمىحّٕه  +جٕاب الغزة أمٛ

امسٗ ٛو زٌٔ ٛبث( ذا) ال حي. )264(ٟٛٗ
مل ٖأو ِذا الٍىط  ٥وزٔ ٚاذاٚ

الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا77 :ٖٛ٩ز ,اث(لي)
ظزاٗ ٛوتقىٍ ٛوعٍ ٜالغزة ٔاعن عز ّي (اتب ال تيه عمّٗي) أم ٛاعمٗ ٛوبٍٗٛ
لمىحّٕه

ضبن جز بيإلفيأ ,ٛاعرتُ جٕابّي بث( ذا) ال حي ٟٛٗاليت دخم عم ٜازبىمٛ

ا٥مسٗ( ٛازٖ ؽبغُٕ وٍّي) ٔ ٥ضبن هلي وَ اإلعزاب ٌّ٧ي جٕاب (لٓي) الغز ٗ ٛاا
ازبيسو.)265( ٛ
ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )266( ٛبّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜجٕاس ٔعٕع ( ذا) ال حيٟٛٗ
جٕاب (لٓي) .
الٍىط الثيلمن :لٖي  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة ضبذٔف

(. )267
جي ٞجٕاب لٓي ضبذٔايّ

وٕفع ٔاذا وَ الضٕران ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا89 :ٖٛ٩ز ,عيه
( )263يىظز :الءامع أل:مىام القىزآن ،244/3 :وال ىز املحىيط ،265/2 :والل ىاب نبىً عىاده ،266/4 :والءىدوه ى إعىزاب القىزآن:
 ،523/2وإعىزاب القىزآن وبياهى للىدرويت ،366/1 :وإعىزاب القىزآن للىدعاص ،103/1 :ومشىمل إعىزاب القىزآن للخىزاط40 :
.
( )264يىظز :شزح الزض ي علر كافيت ابً الحاجب ،231 ،199/3 :والخبيان إعزاب القزآن. 194/1 :
( )265يىظز :أهوار الخ عيىل ،220/1 :والخ ز ىز والخىىو ز ،125/5 :والءىدوه ى إعىزاب القىزآن ،100 ،98/5 :وإعىزاب القىزآن وبياهى
للدرويت ،266/2 :وإعزاب القزآن للدعاص ،208/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 90 :
( )266يىظز :شزح الزض ي علر كافيت ابً الحاجب. 231 ،199/3 :
( )267يىظز :الءنى الداو  ،596 :ومغني الل تب ،370 :والى و الوا . 298/2 :
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347

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

الشطبغزٔ « :ٙجٕاب لٓي ضبذٔف ِٕٔ ,عبٕ :اذبٕا بْ ٔاصتّيٌٕا مبحٗ)268(» ْ٠
ارذف ازبٕاب لعمي الضيوع ٔد٥ل ٛصٗيا اٌّ٧ ,ٖٛ٩ي لٓي جيِٞي اذبٕا ٔرٌ زٔا
ٔاصتّيٌٕا ٔعزإا وي اْٗ ا زٔا بْ ٔراقٕٓ (. )269
المبحث الثاني :األدواث االسميت الظرفيت (إرا – كُلّما)
ا٧اية الغز ٗ ٛوع ذا:
ذا :اصي عزة اا جيسً ,ظزف لي ُٖضت بن وَ الشويُٖ ٥ٔ ,مّٗي  ٥ال عن وقىزاّ
رٔ و اراّ ,عيه ابَ ِغيً« :الغيلب رُ ا ُٕ ظزايّ لمىضت بن وقىٍ ٛوعٍ ٜالغزة,
ٔربتؿ بيلاخٕه عم ٜازبىم ٛال عمٗ ٛع ط ( ذا) ال حئ ,ٟٛٗعا اجتىعي

عٕلْ

اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭼشصٕر ٚالزًٔ ,ا25 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ شصٕر ٚالزًٔ ,ا48 :ٖٛ٩ز  ُٕ ٖٔ ,ال عن بعاِي ويفٗيّ
اثااّ ٔوقيرعيّ دُٔ ذلك »(.)270
ٔرٔفس عمىي ٞالٍرٕ ( )271رُٓ ( ذا) ازدُ
الٗ ٗين الذ ٥ ٙبا رُ ٖتر ,
ٔعا ٔردو ( ذا)

وٕافع الغزة الٕاجب ,ر :ٙالغزة

ذن ا ُٕ ( ُِ) لٕافع الغك ٔالظَ .

الضٕران عم ٜراية ٔازااٗب لغٕٖ ٛوتعاد ,ٚمي َ بٗيٌّي

اي٩ا٘:
الٍىط أ٧ه :ذا  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي
اعمّي وي

 +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ

(.)272

( )268اللشاف. 190/1 :
ه
( )269يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،246/1 :وال ىىز املح ىىيط ،471/1 :والء ىىدو ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،194-193/1 :وإعى ىزاب
القزآن وبياه للدرويت144/1 :
( )270مغني الل تب. 127 :
( )271يىظز :الءنى الداو . 360 :
( )272يىظز :وخاب ضت و  ،68 ،61/3 :واملقخ ب. 56/2 :
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الضٕران ,ذ ٔرد ( )10عغز ٚعٕاِا عمٔ ٜا

ِذا الرتاٗب ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚاٖ٩تيُ76 ,14 :زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا14 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا76 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا20 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا- 155:ٖٛ٩
156زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا205 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا81:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا83 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا142 :ٖٛ٩ز .
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اث( ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ الشويُ وتقىَ وعٍ ٜالغزة وٍؾٕب عم ٜالظزاٗٛ
الشويٌٗ ٛخياض لغز ْ وتعم جبٕابْ (ٔ ,)273دخم

عم ٜراعيه الغزة (ل ٕا,

ٔخمٕأ ,خٔ ,٦رظمئ ,رؽيبٔ ,إىٔ ,بزسٔ ,جئ ,ٞعيوٕا) ِٔذٓ ازبىن

ضبن جز

بيإلفيأ ,ٛروي جٕابْ اث(عيلٕأ ,عيوٕأ ,صعٔ ,ٜبٗٓ ٔ ,رذاعٕأ ,عيوٕا) أن اعمٗ٥ ٛ
ضبن هلي وَ اإلعزابٌّ٧ ,ي جٕاب عزة ( ذا) اا ازبيسو. ٛ
الٍىط الثيٌ٘ :ذا +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي
أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي
جيِ ٞذا الٍىط

وبين لمىحّٕه  +جٕاب الغزة

(. )274
( )6صت ٛوٕافع وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا11 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا13 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا91 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا170 :ٖٛ٩زٔ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا206 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا61 :ٖٛ٩ز .

( )273يىظىىز :الءىىامع أل:مىىام الق ىزآن ،291/5 ،20/3 ،252 ،206/1 :وال ىىز املحىىيط ،163/7 :والىىدر املصىىون ،65/1 :والل ىىاب:
 ،360 ،359/1وروح املع ى ىىاو  ،299 ،175/1 :والخ ز ى ىىز والخى ى ىىو ز ،139/5 ،268/2 ،321 ،289/1 :والء ى ىىدوه ى ى إع ى ىزاب
القى ى ى ىزآن ،213 ،112/5 ،424/2 ،170 ،169 ،68 ،55/1 :وإعى ى ى ىزاب القى ى ى ىزآن وبياهى ى ى ى لل ى ى ىىدرويت،131 ،130 ،49 ،38/1 :
 ،361 ،277/2 ،305 ،217وإعزاب القزآن للدعاص. 230 ،211 ،86 ،85 ،66 ،35 ،34 ،14 ،12/1 :
( )274يىظز :شزح الزض ي علر كافيت ابً الحاجب ،185/3 :والخ ز ز والخىو ز. 427/2 :
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لعمْ وَ الٕافس رُ ( ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ الشوَ وتقىَ الغزة وٍؾٕب عمٜ
الظزاٗ ٛجبٕابْٔ ,ازبىم ٛال عمٗ ٛالبٍٗ ٛلمىحّٕه (عٗن) اعن الغزة

ضبن جز

بيإلفيا ,ٛممي ٍٖب ١عَ و ٍُٕ ٌ ٕصّي وَ ٌ ٘ الٕذ٘ ٔ ٌ يرٓٔ ,اذلك د٥ل ٛعمٜ
رذااث الت زار ٔ ععيرِي بأُ ف٦هلي عا رؽبس وَ ا ٌ٥غيف ٔالٕفٕحٔ ,جيٞ
جٕاب الغزة أم( ٛعيلٕأ ,رخذاْ العشٔ ,ٚررٖ الٍيا ن)  ٥ضبن هلي وَ اإلعزاب,
ٌّ٧ي جٕاب ( ذا) الغز ٗ ٛاا ازبيسو.)275( ٛ
الٍىط الثيلمن :ذت + ٜذا  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي
اعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة أمٛ

(. )276

ااخن ذت ٜعم ( ٜذا) الظزاٗ ٛالتقىٍ ٛوعٍ ٜالغزةٔ ,عا رر ٝعادْ وَ
الٍري )277(ٚرُ ( ذا) الضبٕع ٛبث(ذت )ٜهلي ٔجّيُ :وي ا ُٕ امسيّ صبزٔراّ بث(ذت ,)ٜرٔ
ا ُٕ (ذت )ٜذزف ابتاا ,ٞر :ٙابتا ٢بعآ ازبىن ٔاضتأٌف (ٔ ,ذا)

وٕفع ٌؾب

وتقىٍ ٛوعٍ ٜالغزةٔ ,لعن ال ٕه ا٧خا ِٕ الزاجس ٥ا يا الٍرٕٖن عمْٗ ,بأٌْ ذزف
ابتاا ٞدخن عم ٜازبىم ٛبأصزِي ٔ ٥عىن لْ ٔ ,اي راضبّي وعٍ ّٜجاٖاإِّٔ ,
التعيعب وع د٥لتّي ا٥عرتا ٗ. ٛ
ٔٔرد ِذا الٍىط المغٕٙ

وٕفع (ٔ )1اذا وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى:

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا18 :ٖٛ٩ز ,جيٞو (ذت )ٜذزف ابتاا ٥ ٟ٘عىن لْ (ٔ ,ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ
الشويُ وتقىَ وعٍ ٜالغزة وٍؾٕب عم ٜالظزاٗٔ ,ٛاعن الغزة (ذقز) ِٔ٘ أمٛ

( )275يىظز :الءامع أل:مام القزآن ،200/1 :وال ز املحيط ،655 ،190/1 :والل ىاب نبىً عىاده،158/3 ،355 ،347 ،346/1 :
وروح املع ى ىىاو  ،96 ،40/2 :والخ ز ى ىىز والخى ى ىىو ز ،342 ،427 ،106/2 ،289/1 :والء ى ىىدوه ى ى ى إعى ى ىزاب القى ى ىزآن،53 ،51/1 :
 ،75/5 ،426 ،425 ،338/2 ،197وإع ى ى ى ىزاب الق ى ى ى ىزآن وبياه ى ى ى ى لل ى ى ى ىىدرويت،246/2 ،206 ،305 ،237 ،146 ،35 ،34/1 :
وإعزاب القزآن للدعاص ،204 ،86 ،71 ،40 ،11/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط.88 ،14 ،3 :
( )276يىظىز :وخىىاب ضىىت و  ،68/3 :وإعىزاب القىزآن للى ىىاص ،71/2 :وشىىزح كافيىىت ابىً الحاجىىب للزضى ي ،278/3 :ومغنىىي الل تىىب:
 ،174 ،128وشزح ابً عقيل ،199/3 :وهمع اليوامع. 132/2 :
( )277يىظز :الءنى الداو  ،323 :ومغني الل تب، 176 ،173 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ضبن جز بإفيا ( ٛذا) لّٗئ ,جٕاب الغزة (عيه) ٔازبىم ٥ ٛضبن هلي وَ اإلعزاب
ل ٌّٕي جٕاب ( ذا) الغز ٗ ٛاا ازبيسو.)278( ٛ
الٍىط الزابع :ذا +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة أم ٛامسٗٛ

و زٌٔ ٛبيل ي.)279(ٞ
ٖعا ِذا الٍىط عيٟعيّ

ال زآُ ال زٖي ,ا ا ٔرد

( )4رربع ٛوٕافع وَ

الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا186 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا117 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا234:ٖٛ٩ز ,جي ٞازبٕاب لث( ذا) أم ٛامسٗ ٛظيِز ٚرٔ و ار رذا
راٍّٗي ٥ٔ ,ضبن هلي وَ اإلعزاب ,إٌّي جٕاب ( ذا) الغز ٗ ٛاا ازبيسو,)280(ٛ
ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا 196 :ٖٛ٩ز ( ,ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ الشويُ وتقىَ وعٍ ٜالغزة

ضبن

( )278يىظىىز :الل ىىاب ،253/6 :وفىىخح القىىديز ،661/1 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،278/4 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،468/4 :وإع ىزاب
القزآن وبياه للدرويت ،183/2 :وإعزاب القزآن للدعاص ،189/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 80 :
( )279يىظز :وخاب ضت و  ،389/1 :وشزح كافيت ابً الحاجب للزض ي ،272/3 :وهمع اليوامع. 401 ،133/2 :
( )280يىظىىز :الءىىامع أل:مىىام القىزآن ،165/3 ،88/2 :وال ىىز املحىىيط ،52/2 ،534/1 :والل ىىاب ،423/2 :وفىىخح القىىديز،232/3 :
والخ ز ىىز والخىىىو ز ،687/1 :والىىدر املصىىون ،430/1 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،495 ،375/2 ،246 ،245/1 :وإع ىزاب
القزآن وبياه للدرويت ،269 ،174/1 :والخبيان إعزاب القزآن ،60/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 99 ،77 ،51/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ضبن جز وقيف لْٗٔ ,ال يٞ

جٕاب عزة ( ذا) ٌّ٧ي أم ٛامسٗ ٥ ٛضبن هلي وَ اإلعزاب (. )281

الٍىط اشبيوط :ذا  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ

و زٌٔ ٛبيل ي)282( ٞ
إٍع ازبىم ٛال عمٗ ٛال رتٌ ٛبيل ي ٞالٕاعع ٛجٕابيّ لث( ذا) الغز ٗٔ ,ٛجيٞ

()16

صت ٛعغز وٕفعيّ وَ الضٕرانٔ ,إفٗس ذلك عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:
ر ) ازبىم ٛال عمٗ ٛالطمبٗ:ٛ
عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا198:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﭼشصٕر ٚالب ز ,ٚا200:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا103 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى ﭽ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا239 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا222 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا231 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﭼ ﭽﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

()281يىظز:الءدوه إعزاب القزآن،404-403/2:وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،289/1:وإعزاب القزآن للدعاص.82/1:
( )282يىظز :شزح المافيت الشافيت نبً مالن ،1565/3 ،205/1 :وحعءيل الىدى بشزح قيز الىدى. 41 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

353

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

ﯯ ﯰ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا282 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا6 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ شصٕرٚ
الٍضي ,ٞا8 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹
﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
   ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا94:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا103 :ٖٛ٩ز.
اث( ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ الشوَ وتقىٍ ٛوعٍ ٜالغزةٔ ,جي ٞاعن الغزة أمٛ
(راقتي ,عقٗتي ,روٍتي ,اطّزُ,
ٔا ىأٌٍتي )ِ٘ٔ ,

م تي ,اااٍٖتي ,داعتي ,ذقز ,فزبتي,

ضبن جز بيإلفيأ ,ٛجٕاب الغزة (ايذازٔا ,اأإَِ,

اأوض َِٕ ,اياتبٕٓ ,اأعّأا ,ايرسعِٕي ,اتبٍٕٗا ,اأعٗىٕا ) أم ٛاعمٗ ٛمبٗٛ
ٌغي ٟٛٗدال ٛعم ٜا٧وز الطميبٔ ,لذا اعرتٌ بيل ي ٥ٔ ,ٞضبن هلي وَ اإلعزاب (. )283
ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا86 :ٖٛ٩ز ,ا ا جيٞو (ذٗٗتي) أم ٛاعمٗ ٛوبٍٗ ٛلمىحّٕه
اعن لمغزة ِٔ٘

ضبن جز وقيف لْٗٔ ,جٕابي لغزة (ارٕٗا) أم ٛمبٗ ٛلمٕجٕب

( )283يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،437 ،347 ،311/1 :ومفى ىىاجيح الغي ىىب ،1364 ،902 ،834/1 :والء ىىامع أل:م ىىام الق ى ىزآن:
 ،382/3وال ى ى ى ىىز املح ى ى ى ىىيط ،359 ،218 ،111/2 :والل ى ى ى ىىاب ،613 ،192 ،185/6 ،476 ،152/4 :وروح املع ى ى ى ىىاو ،93/2 :
 ،280/3والخ ز ىىز والخىىىو ز ،167/5 ،240/4 ،100/3 ،423 ،245 ،238/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،416 ،412/2 :
 ،155 ،137 ،136/5 ،445 ،441/4 ،83/3 ،482 ،481 ،462وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى لل ى ىىدرويت،331 ،298 ،296/1 :
 ،213 ،299 ،165 ،161/2 ،436 ،435 ،342وإعى ى ى ى ى ىزاب القى ى ى ى ى ىزآن للى ى ى ى ى ىىدعاص،219 ،215 ،185 ،119 ،96 ،84 ،83/1 :
ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 95 ،48 ،31 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ٔالعىًٕ بزد الضِٔ ,ً٦ذٓ ازبىم ٥ ٛضبن هلي وَ اإلعزاب ٌّ٧ي جٕاب ( ذا) الغز ٗٛ
اا ازبيسو. )284( ٛ
ٔعا ٔردو ِذٓ اٖٛ٩
ٔرازافْٔ ,روي

ال تب الٍرٕٖ )285( ٛعيِااّ

بيب ٌيٟب ال يعن

عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا:ٖٛ٩
102ز ,ا ا جي ٞجٕاب الغزة (امت ي ,امٗ ٌٕٕا) ايل ي ٞرابط ٛزبٕاب الغزة,
ٔال ً٥ :ً٦ا٧وز جشو ال عن القيرع بيلض ُٕ ,ا ئ ,حبذف الٍُٕ

(ٖ ٌٕٕا)

 ٌْ٧وَ ا٧اعيه اشبىضِٔ ,ٛذٓ ازبىم ٥ ٛضبن هلي وَ اإلعزاب ٌّ٧ي جٕاب ( ذا)
الغز ٗ ٛاا ازبيسو.)286( ٛ
ٔاصتغّا ابَ ويلك( )287بّذٓ ا ٖٛ٩عم ٜرُ  ً٥ا٧وز دبشً ال عن القيرع ِٔ٘
وبٍٗ ٛعم ٜالض ُٕ ذا صُب

بيل ي ٞرٔ الٕأ ٓ٥ ٔ ,اي٧ؽن رُ ابٍ ٜعم ٜال ضز .

ٔ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا232 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا140 :ٖٛ٩ز ,اشبطيب وٕجْ ى أٗع الضمىن,
اث( ذا) ظزاٗ ٛسويٌٗ ٛوتقىٍ ٛوعٍ ٜالغزةٔ ,اعمّي ( م تي ,مسعتي) أم ٛاعمٗٛ
ضبن جز بيإلفيأ ٛجٕابّي (ا ٦اعقمَِٕ ,ا ٦ا عأا) ٍِ– ٥ي– ذزف ٌّ٘ ػبشً

( )284يىظى ىىز :الءى ىىامع أل:مى ىىام الق ى ىزآن ،298/5 :وال ى ىىز املحى ىىيط ،323/3 :والل ى ىىاب ،538/6 :وفى ىىخح القى ىىديز ،744/1 :والخ ز ى ىىز
والخىىو ز ،145/5 :والءىىدوه ى إعىزاب القىزآن ،118/5 :وإعىزاب القىزآن وبياهى للىىدريت ،282/2 :وإعىزاب القىزآن للىىدعاص:
. 211/1
( )285يىظز :جامع الدروص العزبيت ،335 :واملوجش قواعد اللغت العزبيت ل:فغاو . 224 :
( )286يىظ ىىز :الء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن ،365/5 :وف ىىخح الق ىىديز ،766/1 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،186 ،185/5 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب
الق ى ىزآن ،150/5 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت ،310 ،309/2 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن للى ىىدعاص ،218/1 :ومشى ىىمل إع ى ىزاب
القزآن للخزاط. 95 :
( )287يىظز :شزح المافيت الشافيت. 1565/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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ال عن القيرع ٔع٦و ٛجشوْ ذذف الٍُٕ  ٌْ٧وَ ا٧اعيه اشبىض ِ٘ٔ ,ٛأم ٥ ٛضبن
هلي وَ اإلعزاب إٌّي جٕاب ( ذا) الغز ٗ ٛاا ازبيسو.)288(ٛ
ٔجثثي ٞعٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭﭼ عثثيِااّ عمثث ٜرٌثثْ ػبثثٕس( )289رُ رب ثثف (رُ) ذا
جي ٞبعاِي عزة .
ب) ازبىم ٛال عمٗ ٛاعمّي جيوا:
ٔرد جٕاب ( ذا) أم ٛاعمٗ ٛاعمّي جيوا

( )1وٕفع ٔاذا وَ الضٕران ,عثيه اهلل

اعثثثثيى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ شصٕر ٚالٍضثي ,ٞاٖ٩ث101 :ٛز ,جثيٞو ( ذا) ظزاٗث ٛسويٌٗثٛ
عثز ٗٔ ٛأمث( ٛفثثزبتي) اعثن الغثزة

ضبثثن جثز بيإلفثيأ ,ٛجثثٕاب عثز ّي (امثثٗط

عمٗ ي جٍيح) أم ٛو رتٌ ٛبيل ي ٌْ٧ ٞأم ٛاعمٗ ٛاعمثّي جيوثا (لثٗط) ٔ ٥ضبثن هلثي وثَ
اإلعزاب ٌّ٧ي جٕاب ( ذا) الغز ٗ ٛاا ازبيسو. )290( ٛ
و ) جٕاب الغزة أم ٛعز ٗ ٛو رتٌ ٛبيل ي:ٞ
ٔرد ذلك

( )2وٕفعن اثٍن وَ الضٕران ,ا ٘ عٕلْ اعيى :ﭽ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا25 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا6 :ٖٛ٩زٖ ,بأ

ِيان اٖ٩تن رُ

( ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ الشوَ خياض لغز ْ وٍؾٕب جبٕابْٔ ,أم( ٛرذؾَ,
بمغٕا) اعمٗ ٛاعن الغزة

ضبن جز وقيف لْٗٔ ,جٕاب الغزة و رتُ بيل ي( ٞاإُ

( )288يىظ ىىز :مف ىىاجيح الغي ىىب ،96/6 :والء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن ،159/3 :وال ىىز املح ىىيط ،220/2 :والل ىىاب ،161/4 :والخ ز ىىز
والخى ىىو ز ،294/7 ،426/2 :وروح املع ىىاو  ،172/5 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،208/5 ،486 ،485/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن
وبياه للدرويت ،353/2 ،344/1 :وإعزاب القزآن للدعاص ،229 ،97/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 100 :
( )289يىظز :جامع الدروص العزبيت. 384 :
( )290يىظ ىىز :مف ىىاجيح الغي ىىب ،16 ،14/11 :والء ىىامع أل:م ىىام القى ىزآن ،363/5 :وال ىىز املح ىىيط ،353/3 :وروح املع ىىاو ،209/4 :
والخ ز ىىز والخىىىو ز ،182/5 :والءىىدوه ى إعىزاب القىزآن ،149-148/5 :وإعىزاب القىزآن وبياهى للىىدرويت ،308/2 :وإعىزاب
القزآن للدعاص. 217/1 :
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ران ب يذغ ,ٛاإُ آٌضتي وٍّي) ِٔ٘ أم ٛعز ٗ ٛجٕاب ( ذا) الغز ٗ ٛاا ازبيسو٥ ٛ
ضبن هلي وَ اإلعزاب (. )291
الٍىط الضيدظ :ذا  +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة

ضبذٔف(:)292
اا

الٍري ٚعم ٜجٕاس ذذف جٕاب الغزة عٍا ٔجٕد وي ٖاه عمْٗ الضٗيا ,اقّ٦

عَ ا٥ذت يظ بيلعٍٔ ,ٜرٌْ وَ الضترضَ رُ ٖ ُٕ وي ا اً ِٕ ازبٕاب وي داً العٍٜ
ٖ تىن بْ ُ٧ ,الغزة اعمٗ ع٘ ٞبغ٘ ٞحبٗمن ذا ُٔجا أ٧ه ُٔجا الثيٌ٘ اّٖ ٦ي رُ
ٖ ُٕ الثيٌ٘ و اويّ عم ٜأ٧ه ِٕٔ ٖ ٥شاه وتعم يّ بْ (. )293
ٔجيِ ٞذا الٍىط المغٕ ٙعيٟعيّ
عيِااّ

ال زآُ ال زٖي ,بمغ عٕاِآ ( )11رذا عغز

الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا177 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
شصٕر ٚالب ز ,ٚا180 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا:ٖٛ٩
186زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا196 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
( )291يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للشجى ىىاج ،208/1 :وال ىىز املح ىىيط ،233 ،179/3 :والل ى ىىاب نب ىىً ع ىىاده ،327 ،185/6 :والخ ز ى ىىز
والخى ىىو ز ،17/5 ،238/4 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،12 ،11/5 ،440/4 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت،160/2 :
 ،199 ،198وإعزاب القزآن للدعاص. 193 ،184/1 :
( )292يىظز :شزح كافيت ابً الحاجب ،276/3 :والخبيان إعزاب القزآن ،85/1 :ومغني الل تب. 345 ،133-131 :
( )293يىظز :اصوه الى و ،164/2 :وج فت ا :اب و زفت اصحاب شزح ملحت ععزاب. 281 :
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ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ شصٕر ٚالب ز,ٚ
ا232 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉﰊ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا233 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ..........ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا282 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا41 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا58 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا62:ٖٛ٩ز.
ٖظّز رُٓ ( ذا) ظزف لي ٖضت بن وَ الشوَ وتقىَ وعٍ ٜالغزةٔ ,أم ٛاعن
الغزة (عيِأا ,ذقز ,دعيٌ٘ ,رجعتي ,ازافٕا ,صمىتي ,دعٕا ,ابيٖعتي ,جٍ٠ي,
ذ ىتئ ,رؽيبتّي)

ضبن جز بإفيا ( ٛذا) لّٗئ ,أم ٛجٕاب الغزة ضبذٔف

دهٓ عمْٗ وي عبمْٔ ,ا اٖزٓ – ٔاهلل رعمي – اي٩ا٘ :ذا عيِأا اأٔإا بعّااي,
اُتب الٕؽٗ ٛعم ٜرذااي ذا ذقزٓ الٕو امٕٗـٔ ٔ ,ذا دعيٌ٘ الااع٘ رجٗب
دعٕاْ ,ذا رجعتي اعمٗ ي ؽٗيً صبع ٛرٖيً ,,ذا ازافٕا ا ٦اعقمَِٕ ,ذا صمىتي
ا ٦جٍيح عمٗ ي ,ذا وي دعٕا اٖ ٦أب الغّاا ٔ ,ٞذا ابيٖعتي اأعّأا ٔ ,ذا جٍ٠ي وَ
ان رو ٛبغّٗا ٔجٍ٠ي بك عم ٞ٥٤ِ ٜعّٗاا ا ٗف ٖؾٍعُٕ ٔ ,ذا رؽيبتّي وؾٗبٛ
مبي عاو رٖاّٖي ا ٗف ٖؾٍعُٕ ٖٔ عمُٕ( )294رٔ ا ٗف ٖ ُٕ ذيهلي .
ا٧اية الغز ٗ ٛوع امٓىي:

( )294يىظى ىىز :إع ى ىزاب الق ى ىزآن للشجى ىىاج ،6 ،4/1 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن للى ى ىىاص ،257/2 :والءى ىىامع أل:م ى ىىام الق ى ىزآن ،173/3 :وال ى ىىز
املحى ى ىىيط ،228/2 :والخبيى ى ىىان ى ى ى إع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن ،185 ،105/1 :والل ى ى ىىاب ،186 ،165/4 ،233-231/3 :وفى ى ىىخح الق ى ى ىىديز:
 ،452 ،371 ،226/1وروح املعىىاو  ،390 ،116/2 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،112 ،106/3 ،148 ،132/2 :والءىىدوه ى إع ىزاب
الق ى ى ى ى ىزآن ،89 ،41/5 ،89 ،86/3 ،491 ،490 ،485 ،376 ،375 ،362 ،353/2 :وإع ى ى ى ى ىزاب الق ى ى ى ى ىزآن وبياه ى ى ى ى ى للى ى ى ى ىىدرويت:
 ،246 ،242/2 ،439 ،438 ،349 ،348 ،345 ،269 ،257 ،250 ،220/1وإعى ى ى ىزاب القى ى ى ىزآن لل ى ى ىىدعاص،97 ،77 ،75/1 :
 ،204 ،203 ،120 ،98ومشمل إعزاب القزآن للخزاط.87 ،48 ،37 ،27 :
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امٓىي :اصي ظزف ٖتقىَ وعٍ ٜالغزة اا ازبيسً ٖ تق٘ الت زار ٖٔ ٗا
التعىٗي ُٕ ٖ ٥ٔ ,ايلْٗ ٔجٕابْ  ٥اع ّ٦ويفٗيّ(ٔ ;)295لذلك عيبّ ردٔاو الغزة,
لي اّٗي وَ وعٍ ٜالعىًٕ ٔا٥صتغزاا الذُٕ ٖ ٙ

امىيو الغزة اق ّ٦عَ

اعتقيّٟي أمتن ٖمشً وقىُٕ الثيٌٗ ٛوٍّي لمشًٔ وقىُٕ أ٧ى; ٔلذلك اّ٘  ٥ااخن
 ٥عم ٜازبىن ال عمٗٔ ٛبٕعٕع اليف٘ بعاِي مبعٍ ٜالضت بن رذٗيٌيّ (. )296
ٔعا ٔردو (امٓىي)

( )6صت ٛوٕافع وَ الضٕران بأاية وتٍٕعٔ ٛإفٗرّي

اي٩ا٘:
الٍىط أ٧ه :امٓىي +اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

 +جٕاب الغزة أم ٛاعمٗٛ

اعمّي وي (. )297
عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا20 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا87 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا100 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا56 :ٖٛ٩ز. ,
امرظ رُ (امٓىي) ظزف سويُ وٍؾٕب جبٕابْ وتقىَ وعٍ ٜالغزةٔ ,أم ٛاعن
الغزة وَ ال عن ٔايعمْ (رفي ,ٞجيٞاي ,عيِأاٌ ,قح )

اأٖٔن وؾار

ضبن

جز بيإلفيا ٛر :ٙان ٔع ٔ ...جٕاب الغزة ازبىم ٛال عمٗ ٛوَ ال عن ٔايعمْ (وغٕا,
( )295يىظز :اللشاف ،136/3 :وارحشاف ال زب ،1890/4 :وهمع اليوامع ،499/2 :والخ ز ز والخىو ز. 321/1 :
( )296يىظز :شزح كافيت ابً الحاجب للزض ي ،283-282/3 :وشزح الدطييل. 36/1 :
( )297يىظز :إعزاب القزآن للى اص ،196/1 :والءامع أل:مام القزآن ،223/1 :والخبيىان ى إعىزاب القىزآن ،30/1 :ومغنىي الل تىب:
 ،267وهمع اليوامع. 44/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت
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اصت ربمتٌ ,بذٓ ,بالٍيِي) ٔ ٥ضبن هلي وَ اإلعزاب; ٌّ٧ي جٕاب (امىي) الغز ٗٛ
اا ازبيسؤ ٛعا دخم اهلىش ٚعم( ٜامىي) لغز

التٕبٗذ ٔاإلٌ ير ٔالت زٖعٔ ,روي

ال ئ ٞالٕأ اّىي جملزد عطف ازبىم ٛعم ٜوي عبمّي (ٔ ,)298اصتغّاو ال تب
الٍرٕٖ )299( ٛبّذٓ اٖ٩يو عم ٜرٌْ ٖأا٘ بعا (امىي) اعن وي ٕ  ٥اا ٔبأٌْ عا ااخن
اهلىشٔ ٚذزف العطف عمّٗي .
الٍىط الثيٌ٘ :امٖىي+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي

وبين لمىحّٕه  +جٕاب

الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي (.)300
جيِ ٞذا الٍىط المغٕٙ

( )1وٕفع ٔاذا وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا25 :ٖٛ٩ز ,اث(امىي) وٍؾٕب ٛعم ٜالظزاٗٔ ٛعا
رُعزب

ٔاقىٍ

وعٍ ٜالغزةٔ ,أم( ٛرسعٕا) اعمٗ ٛوبٍٗ ٛلمىحّٕه

ضبن جز

بيإلفيأ ,ٛجي ٞال عن وبٍٗيّ لمىحّٕه لتؾٕٖز اسباث ٔالغّا الغٗيب الذ ٙايب
دعي ْ ٟعَ التم ٘ ٔخُ ٘ عَ ذٍِْ ٔخٗيلْٔ ,أم( ٛعيلٕا)  ٥ضبن هلي وَ اإلعزاب ٌّ٧ي
جٕاب (امىي) الغز ٗ ٛاا ازبيسؤٔ ,)301( ٛردو ِذٓ ا ٖٛ٩عيِااّ

ال تب

( )298يىظ ىىز :مع ىىاو القى ىزآن ل:خف ىىت ،107 :وج ىىامع ال ي ىىان لليت ىىري ،400-399/2 :ومف ىىاجيح الغي ىىب ،182/3 :والء ىىامع أل:م ىىام
القىزآن ،40/2 ،223/1 :وال ىز املحىىيط ،542 ،285/3 ،492 ،468 ،229/1 :والىدر املصىون ،22/1 :والل ىىاب نبىً عىىاده:
 ،428 ،427/6 ،398/1والخبيى ىىان ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،30/1 :وروح املعى ىىاو  ،82/5 ،194/1 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز،321/1 :
 ،90/5 ،625 ،598 ،596والءى ى ى ىىدوه ى ى ى ى إع ى ى ى ىزاب الق ى ى ى ىزآن ،99/29 ،66 ،65/5 ،190 ،68/1 :وإع ى ى ى ىزاب الق ى ى ى ىزآن وبياه ى ى ى ى
للدرويت ،154 ،153/5 ،239/2 ،142 ،49/1 :وإعزاب القزآن للدعاص. 202 ،43 ،38 ،14/1 :
( )299يىظىز :شىزح الزضى ي علىىر كافيىت ابىً الحاجىىب ،391/4 :وشىزح الفيىت ل:شىموو ب اشىىيت الصى ان ،359/1 :ومغنىي الل تىىب:
 ،267/91وهمع اليوامع ،44/1 :والى و الوا . 55/1 :
( )300يىظز :روح املعاو  ،203/1 :والخ ز ز والخىو ز. 356/1 :
( )301يىظ ىىز :الء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،81-80/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت ،64/1 :وإع ىزاب الق ىزآن لل ىىدعاص،17/1 :
ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 5 :
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بيب (امىي) ا ُٕ ظزاٗ ٛعز ٗ ٛبيا يا ٌٔيؽبّي ال عن الذِٕ ٙ

جٕابّي ٔااؾيه (وي) بّي .
الٍىط الثيلمن :امٖىي+اعن الغزة أم ٛاعمٗ ٛاعمّي وي ٕ وبين لمىحّٕه+جٕاب
الغزة أم ٛاعمٗ ٛوبٍٗ ٛلمىحّٕه(. )303
ٔرد

وٕفعٕ (ٔ )1اذإ–رٖقيّ– وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا91 :ٖٛ٩ز .
اث(امىي) ظزف سويٌ٘ مبعٍ( ٜذن) وتقىَ وعٍ ٜالغزة وتعم

جبٕابْ

(رراضٕا) – ٔوعٍيِي – اٌت ضٕا ٔاٌ مبٕا عَ عّاِي الذ ٙعيِأا – ِٔ٘ أمٛ
اعمٗ ٛوبٍٗ ٛلمىحّٕه  ٥ضبن هلي وَ اإلعزابٔ ,روي اعن الغزة اث(ردٔا) أم ٛاعمٗٛ
وبٍٗ ٛلمىحّٕه – رٖقيّ – ِٔ٘

ضبن جز بيإلفيا. )304( ٛ

الفصل الثالث :مسائل شرطيت متفرقت
أوالً :جزو املضارع يف جواب الطلب:
ع ا صٗبْٕٖ لذلك بيبيّ مسيٓ « ِذا بيب وَ ازبشاٍٖ ٞحشً اْٗ ال عن ذا ايُ جٕابيّ
٧وز ,رٔ ٌّ٘ ,رٔ اصت ّيً ,رٔ متَٕ ,رٔ عز ٕ ,عبٕ :اٟتين آاك ٥ٔ ,ا عن ٖ َ خااّ
لكٔ ,رَٖ ا ُٕ رسرِك ؟ٔ ,ر ٥اٍشه اؾب خااّ  ,)305(» ...اّذٓ الضأل ٛرسب ّي الٍريٚ
باراص ٛازبىم ٛالغز ٗٔ ,ٛجعمِٕي ازعيّ عمّٗي ِ٘ٔ ,ذا ا اً ل ظْ داهْ عم ٜروزٕ ,رٔ
ٌّٕ٘ ,رٔ اصت ّيًٕ ,رٔ عز ٕ ,رٔ متَٕ ,رٔ ازدٕ ,رٔ ذبقٗض ,رٔ وي ؼبىن وعٍيٓ ,رٔ
اصي اعن ,ثي جي ٞبعآ اعن وقيرع صبزد عَ ال ئ ,ٞعُؾا بْ ازبشا ,ٞاإٌْ ٖ ُٕ
( )302يىظز :مغني الل تب ،266 :وهمع اليوامع. 512/3 ،600/2 :
( )303يىظز :ال ز املحيط ،331/3 :والخ ز ز والخىو ز. 273/6 ،155/5 :
( )304يىظ ىىز :الء ىىدوه ى ى إع ى ىزاب القى ىزآن ،130-129/5 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياه ى ى لل ىىدرويت ،292/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن للى ىىدعاص:
 ،214/1ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 92 :
( )305يىظز :وخاب ضت و . 93/3 :
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صبشٔويّ ُٓ٧ ,ال عن وضبب عٍْٔ ,رُ جشا ٞالغزة وضببْ عَ الغزة ,عبٕ عٕلْ اعيى:
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (,)306
ا ا جشً :رانُ حبذف ذزف العم ٌْ٧ ;ٛاعن وقيرع ا اً الطمب عمْٗ (اعيلٕا) ٔؽير
جٕابْٔ ,عُؾا بْ ازبشا ُ٧ٔ ; ٞالت ٚٔ٦وضبب ْٛعَ اٗيٌّي ٔصبّٗ٠ئ ,عُآر بغزةٕ
ضبذٔف .
عيون ازبشً ,اذِب اشبمٗن ٔصٗبْٕٖ ٔوَ ٔاا ّىي

ٔايُ لمٍري ٚوٗااُ جاهٕ
( )307ى رُٓ الذ ٙرذاث ازبشً

ازبٕاب ِٕ ِذٓ ازبىم ٛالت او ٛعمْٗ ٔوي اقىٍتْ

رٔاٟمّي وَ وعٍ ٜالغزةٔ ,وذِب عاد وَ إّٔر الٍري )308( ٚبأُ القيرع اجملشًٔ
بعا الطمب صبشًٔ بأدا ٚعزة ضبذٔا ٛوع اعن عزة وٕاا لمطمب الت اً
ٔذآ رٔ

وعٍيٓ

وعٍيٓ ٔل ظْ أٗعئّٖ ,ز ٝازٖ ثيلمن (ٔ )309عم ٜررصّي الشجيد بأُ

العيون لٗط وذإراّ ٔل ٍْ و ارْ ٍٖرؾز

 ً٥ا٧وز ال ار ٚوَ دُٔ ااِئ ,مثٛ

عٕه رخا ٌضب ى ال ٕاٗن ( )310عم ٜرُ ال عن صبشًٔ مبعٍ ٜجٕاب الطمب ٔ٥
ا اٖز لمغزة .
ٖٔظّز لمبيذمن بعا عز

ِذٓ ا٧عٕاه بأُ ال يٟمن بأُ أم ٛجٕاب الطمب

اسب ٗ  ِ٘ ٛجٕاب عزة جيسً ذُذف وع اعمْ لا٥ل ٛال  ً٦عمْٗ ِٕ ا٧ذضَ ٔأ٧ى
ٔا٧عزب ى الٍ ط .

( )306ضورة اوعام ،آلايت. 151 :
( )307يىظز :وخاب ضت و  ،94/3 :وإعزاب القزآن للى اص ،305/1 :واملقزب. 298 :
( )308يىظ ىىز :املقخ ىىب ،82/2 :والمام ىىل ى اللغ ىىت وادب ،268/1 :واص ىىوه ى الى ىىو ،162/2 :وش ىىزح املفص ىىل ،48/7 :وش ىىزح
شىىذور الىىذهب نبىىً هشىىام اهص ىىاري ،415 :وجىىشم امل ىىاري ى جىىواب اليل ىىب ،7 :والدراضىىاث الى و ىىت ى شىىزح القص ىىائد
الدطع. 186 :
( )309يىظز :معاو القزآن وإعزاب للشجاج ،133/3 :والى و الوا . 399/4 :
( )310يىظز :رص امل او شزح :زوف املعاو  ،448 :والى و الوا . 399/4 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

362

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

ٔعا ٔردو ي ٛ ٟوَ اٖ٩يو

|

د .محمد ناشر سالم علي

الضٕران٥ٔ ,صٗىي صٕر ٚالب ز ٚجيٞو اّٗي ا٧اعيه

صبشٔو ٛجبٕاب الطمب لاخٕه وعٍ ٜازبشا ٞاّٗي ٔاا و زٌٔ ٛبيل ئ ,ٞذلك

()10

عغز ٚوٕافع ٔعم ٜالٍرٕ ا٩ا٘ ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ شا40 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ شا58 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂
            
  ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ شا61:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ شا70 ,68 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ا69:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡﭼ
شا135:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﭼ شا152 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ شا246:ٖٛ٩ز .
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ل ا جيٞو ا٧اعيه القيرع( ٛرٔفٌ ,غ ز ,ؽبزدٖ ,بن ,اّتأا ,رذازاي,
ٌٔ يان) صبشٔو ٛاير ٚحبذف ذزف العمٔ ,ٛاير ٚبيلض ُٕٔ ,رخز ٝحبذف الٌٍُّٕ٧ ,ي
جٕاب الطمب ٔا٧وز (رٔإا ,عٕلٕا ,ادع ,إٌٕا ,اذازٌٔ٘ ,ابعمن)

ٔعع

ٔذ ٗ تْ عزة ضبذٔف ا اٖزِي :رٔإا ُ إإا رٔف بعّاائ ,عٕلٕا ُ ا ٕلٕا ٌغ ز
ل ي ,ادعُ ُ ااعُ ربك ؽبزد لٍي رٔ ٖبن لٍي ,إٌٕا ُ ,ا ٌٕٕا ِٕداّ رٔ ٌؾيرٝ
اّتأا ,اذازٌٔ٘ اإُِ اذازٌٔ٘ رذازائ ,ابعمن ُ ابعمن لٍي وم يّ ٌ يان
صبٗن اهلل (. )311
ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )312( ٛمبثن ِذٓ اٖ٩يو

بيب جشً ال عن القيرع

الٕاعع جٕابيّ لمطمب .
ٔروي

عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ شا260 :ٖٛ٩ز ,ا ا جي ٞال عن القيرع
(ٖأان) وبين عم ٜالض ُٕ ٥اؾيلْ بٍُٕ الٍضٕ( ٚاإلٌيث) ضبن جشً  ٌْ٧جٕاب ا٧وز
الطميب (ادع)(. )313
ٔاصتغّا الٍري )314( ٚبّذٓ اٖٛ٩

بيب اسبيه ٔرذ يوْ .

( )311يىظىىز :معىىاو القىزآن للفىزاظ ،157 ،92/1 :ومعىىاو القىزآن ل:خفىىت ،58 :وإعىزاب القىزآن للشجىىاج ،187/1 :وإعىزاب الق ىزآن
للى ىاص ،325/1 :واملحىزر الىوجيع نبىً عييىت ،116/1 :ومعىالم الخ عيىل لل غىوي ،96/1 :جىامع ال يىان ،209/3 :واللشىىاف:
 ،319/1والءى ى ىىامع أل:م ى ى ىىام الق ى ى ىزآن ،171/2 ،448 ،423 ،332/1 :وال ى ى ىىز املحى ى ىىيط ،417 ،415 ،394 ،386/1 :وال ى ى ىىدر
املص ى ىىون ،194/1 :والل ى ىىاب ،519/3 ،514 ،97 ،10/2 :وف ى ىىخح الق ى ىىديز ،244/1 :وروح املع ى ىىاو  ،393 ،286/1 :والخ ز ى ىىز
والخى ىىو ز ،136 ،50/2 ،549 ،522 ،515 ،453/1 :والء ىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،275 ،157 ،156 ،142 ،135 ،211/1 :
 ،522 ،308/2وإعى ى ىزاب الق ى ى ىزآن وبياه ى ى ى للى ى ىىدرويت ،365 ،214 ،193 ،123 ،121 ،113 ،108 ،91/1 :وإع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن
للدعاص ،103 ،65 ،57 ،32 ،31 ،29 ،27 ،23/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 40 ،21 ،11-9 ،7 :
( )312يىظز :الءمل الى و ،323 :واصوه الى و ،417/1 :ورضالخان ى اللغىت ،80 :شىزح الزضى ي علىر كافيىت ابىً الحاجىب:
 ،224/4وهمع اليوامع ،204/3 :وخشاهت ادب. 414/11 ،156/3 :
( )313يىظىىز :الل ىىاب نبىىً عىىاده ،375/4 :والءىىدوه ى إعىزاب القىزآن ،41/3 :وإعىزاب القىزآن وبياهى للىىدرويت ،403/1 :وإعىزاب
القزآن للدعاص ،111/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 44 :
( )314يىظىىز :املقخ ىىب ،269 ،234/3 :وشىىزح المافيىىت الشىىافيت نبىىً مالىىن ،736/2 :وشىىزح ألفيىىت ابىىً مالىىن للم ىزادي،597/2 :
وألفيت ابً مالن شزح الفوسان. 368 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

364

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

ثاىياً :اجتناع القشه والشرط:
عا ػبتىع ال ضي ٔالغثزة اٗثاخن اثن ٔاذثا وٍّىثي عمث ٜا٩خثز ٖطمثب جٕابث ّي اثإذا
ا ً٦ذذا العزب جثٕاب التثأخز وٍّىثي ,مبث ّي لإلػبثيس ٔا٥ختؾثير ٔوٍعث ّي

اجتىعي

لطٕه ال  ً٦ل ٦٠ػبتىع جٕابيُ

أ ً٦اذا ,اإُ ا اً ال ضي عم ٜالغثزة اثيُ

ازبٕاب لم ضي ٔراٍ ٜعَ جٕاب الغزة ٔلٗضا وضآ(ٔٔ ,)315ردو ( )4رربعث ٛعثٕاِا
وَ الضٕران ا اً ال ضي عم ٜالغزة ٔصآ اّٗي جٕاب ال ضي جٕاب الغثزة ,عثيه اهلل
اعيى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚاٖ٩ث12:ٛزٔ ,عٕلثْ اعثيى:
ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﭼ شصثثثٕر ٚالب ثثثز ,ٚاٖ٩ثثث145:ٛزٔ ,عٕلثثثْ اعثثثيى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ شصثثثثثثثثثٕرٚ
الٍضي ,ٞا73:ٖٛ٩ز .
ا٦ذظ

اٖ٩يو رُ روزَٖ وتٍيسعيُ ,عضيْ ٔعزة ,ايل ضي واأهْ عمْٗ بيل,ً٦

 ُ٧الٔ ً٦اععٛ

جٕاب ال ضي ال ار ,رٔ :ٙاهلل لٔ ,.... َ٠الثيٌ٘ :الٍيسع لم ضي ( ُِ)

الغز ٗٔ ,ٛانْ وَ ال ضي ٔالغزة ؼبتيد ى جٕابٔ ,راا عمىي ٞالٍرٕ بأُ رجٕبٛ
ال ضي رربعٔ ,ُٖ :ٛالٔ ,ً٦وي ٔ ,٥ٔ ,ذا اجتىع ال ضي ٔازبٕاب اإٌْ ؼبذف جٕاب
ال٤خز وٍّىي ,عيه ابَ ويلك (:)316
ٔاذذف لا ٝاجتىيعٔ عزةٕ ٔعضي
ٔاضىِ ٜذٓ الً٦

جٕاب وي رخٓزو إّ وُمِتَشًَ

(ل )َ٠الٕ  ٛ٠رٔ ال٤ذٌ ٛبيل ضي )ُِ ( ٔ ,ذزف عزة جيسً,

ٔأم( ٛاابع  ,آاٗ  ,رؽيب ي) اعمٗ ٛويفٕٖٛ

ضبن جشً اعن الغزةٔ ,جٕاب

ال ضي أم( ٛوي ابعٕا عبمتك ,ويلك وَ اهلل وَ ٔلٌ٘ ,ك ذاّ لَ الظيلنٔ ,لٗ ٕلَ),
 ٥ضبن هلي وَ اإلعزابٔ ,جٕاب الغزة ضبذٔف دهٓ عمْٗ جٕاب ال ضي ٔصا وضآ,
( )315يىظز :امال الشءز ت ،256/1 :وشزح املقدمت الءشوليت الل ير للشلوبين. 867-864/2 :
( )316يىظز :شزح ابً عقيل. 32 / 4 :
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ٔاأا٘ ِذٓ ال ً٦الٕ  ٛ٠لم ضي اثااّ وع ( ُِ) الغز ٗ ٛإاٗااّ لمدرب ٔذب ٗ يّ لْ
(. )317
ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )318(ٛبعادٕ وٍّي

بيب أم ٛال ضي ٔالغزةٔ ,بأُ

جٕاب ال ضي ٖضا وضا جٕاب الغزة.
اثلثاً :حذف فعل الشرط:

ٖعا اعن الغزة ضبذٔايّ

اختمف العمىي ٞالٍريٚ

ؽٕر ٚضبؾٕرٔ ٚوٍّي :ذا ٔل٘ ال يعن ردأ ,ٚعا

عزاب ا٥صي الزإع بعا ردا ٚالغزة ى وذاِب ث٦ث :ٛااٝ

صٗبْٕٖ ٔإّٔر البؾزٖن ( )319ى رُ ا٥صي الزإع بعا ردا ٚالغزة ايعن ل عن
وقىز ٔجٕبيّ ٖ ضزٓ الذإر بعآ,

ذن ٖز ٝال زأ ٞإّٔر ال ٕاٗن ( )320رُ

ا٥صي الزإع بعاِي ايعن ال عن الظّزٔ ,الذِب ا٧خا ل٨خ ػ(ٔ )321وَ ٔاا ْ
بأُ ا٥صي الزإع بعا ردا ٚالغزة وبتارٔ ,وي بعآ اشبرب ِٔذا رر ٙازٖب ٔذ ي عمْٗ
الٍري ٚبيشبطأ .
ٖٔبأ بعا عز

ِذٓ ا٩را ٞبأُ ال ٕه بإعزاب ا٥صي الزإع بعا ردا ٚالغزة ايعن

ل عن وقىز ضبذٔف ٖ ضزٓ وي بعآ ِٕ الزاجس ٔال قنٔ ,لَ ٖرتاب عمْٗ خمط بن
العيٌ٘ ٔالالٕ٥و المغٕٖ ,ٛذِ  ٥اااخن بن ال ٕاعا الٍرٕٖ ٛاليت ا٤د ٙى اشبمط رٔ
ا٥فطزابٔ ,عا جي ٞاعن الغزة ضبذٔايّ ٔٔل٘ ال يعن ردا ٚالغزة ( ُِ)

()2

وٕفعن اثٍن وَ الضٕران ,عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
( )317يىظىىز :إعىزاب القىزآن للشجىىاج ،150/1 :وال ىىز املحىىيط ،539/1 :والل ىىاب ،438/2 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،694/1 :والءىىدوه
ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،90/5 ،298 ،297 ،251 ،250/2 :وإع ى ىزاب الق ى ىزآن وبياه ى ى للى ىىدرويت،260/2 ،208 ،177 ،176/1 :
وإعزاب القزآن للدعاص ،207 ،62 ،52/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 89 ،22 ،19 :
( )318يىظ ىىز :وخى ىىاب ضى ىىت و  ،108/3 :واصى ىىوه ى ى الى ى ىىو ،190/2 :وش ىىزح الزض ى ى ى على ىىر كافيى ىىت ابى ىىً الحاجى ىىب ،462/4 :وهمى ىىع
اليوامع. 485/2 :
( )319يىظىىز :وخىىاب ضىىت و  ،114-113/3 :واملقخ ىىب ،74/2 :واسهيىىت ى علىىم الحىىزوف ،213 :ومشىىمل إع ىزاب الق ىزآن ملم ى بىىً
أب الب القت ي ،316/2 :وعهصاف مطائل الخالف (م. 504/2 )85
( )320يىظز :معاو القزآن للفزاظ ،422/1 :وعهصاف مطائل الخالف ،504/2 :والى و الوا . 146/5 :
( )321يىظز :معاو القزآن ل:خفت ،217 :وعهصاف مطائل الخالف ،507/2 :والخبيان إعزاب القزآن. 395/1 :
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا128 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا176 :ٖٛ٩ز .
صت٦ذظ ( ُِ) ذزف عزة جيسً(ٔ ,اوزر ,ٚاوز )ْ٣ايعن ل عن ضبذٔف ٖ ضزٓ
الذإر بعآ ٔالت اٖز :خيا اوزرِٔ ,ٚمك اوزِٔ ,٣ذٓ ازبىمٛ

ضبن جشً اعن

الغزةٔ ,روي ازبىم ٛالذإر( ٚخيا وَ بعمّيِ ,مك) اّ٘ أم ٛا ضاٖ ٥ ٛضبن هلي
وَ اإلعزابٔ ,جي ٞجٕاب عزة ( ُِ) أم ٛامسٗ ٛو زٌٔ ٛبيل ي( ٞا ٦جٍيح عمّٗىي,
امّي ٌؾف وي ازك)

ضبن جشً جٕاب ( ُِ) الغز ٗ ٛازبيسو. )322( ٛ

ٔاصتغّاو ال تب الٍرٕٖ )323(ٛبّيان اٖ٩تن عم ٜذذف اعن الغزة ٔراع
ا٥صي بعا ( ُِ) الغز ٗ ٛعم ٜرٌْ ايعمْ .
رابعاً :توسط الفعل املضارع ووقوعه بني الشرط واجلواب معطوفاً
عا ٖ ع ال عن القيرع وتٕصطيّ بن الغزة ٔجٕابْ وعطٕايّ بيلٕأ رٔ ال ي ٞرٔ ثيٓ ٔ رٔ
ٍّ وٍّىي ذيلتْ اإلعزابٗ,ٛ
وَ ذزٔف العطفٔ ,عا ٖ ُٕ وعطٕايّ عم ٜازبٕابٔ ,ل ن
مي َ دراصتّي عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:
ر ) العطف عم ٜاعن الغزة:

( )322يىظىىز :معىىاو الق ىزآن للف ىزاظ ،296/1 :ومعىىاو الق ىزآن ل:خفىىت ،212 :وإع ىزاب الق ىزآن للشجىىاج ،83 ،6/1 :وإع ىزاب الق ىزآن
للى ى ىىاص ،511 ،492/1 :ومش ى ىىمل إع ى ىزاب القت ى ى ي للقت ى ى ي ،209/1 :واللش ى ىىاف ،632/1 :والخبي ى ىىان ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن:
 ،205 ،196/1وال ىىز املحىىيط ،422/3 :والخ ز ىىز والخىىىو ز ،66/6 :والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن،626/6 ،191 ،189/5 :
وإعزاب القزآن وبياه للدرويت ،322/5 ،396 ،343 ،341/2 :وإعزاب القزآن للدعاص. 239 ،225/1 :
( )323يىظىىز :الخصىىائ  ،380/2 :وألفيىىت ابىىً مالىىن شىىزح ابىىً عقيىىل ،130/2 :وشىىزح الزضى ي علىىر كافيىىت ابىىً الحاجىىب،235/1 :
 ،470 ،447ومغني الل تىب ،783 ،757 ،98 ،86 ،14 :وألفيىت ابىً مالىن شىزح اشىموو  ،418/1 :وهمىع اليوامىع،143/3 :
وخشاهت ادب. 51/3 :

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

367

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

|

د .محمد ناشر سالم علي

ال عن العطٕف عم ٜاعن الغزة ِٕ « وي ٍٖحشً بن اجملشٔون »(ٔ)324عا اا
عمىي ٞالٍرٕ( )325عم ٜرٌْ ذا عُطف ال عن القيرع عم ٜاعن الغزة اإٌْ ػبب جشوْ
عط يّ عمْٗ.
ٔجيٞو ي ٛ ٟوَ اٖ٩يو

الضٕران لم عن القيرع وعطٕايّ عم ٜاعن الغزة

( )19اضع ٛعغز وٕفعئّ ,بٗيٌّي اي٩ا٘ :عيه اهلل اعيى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا271 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا129 ,128 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ
اعيى ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا256 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا91:ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى:
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا115 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﭼ

( )324وخاب ضت و . 88/3 :
( )325يىظز :وخاب ضت و  ،88-87/3 :واملقخ ب ،66/2 :وشزح كافيت ابً الحاجىب للزضى ي ،152/4 :وشىزح ابىً عقيىل-39/4 :
. 40
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شصٕر ٚالٍضي ,ٞا172 :ٖٛ٩ز .
ٖ٦ذظ
ٖ

اٖ٩يو رُ ا٧اعيه القيرع( ٛا٤إِي ,ات ٕا٤ٖ ,وَٖ ,تعاٖ ,م ٕا,

ٕاٖ ,تبعٖ ,ضت رب) عا عُط

حبزف العطف (الٕأ) عم ٜاعن الغزة ٔرؽبس

وتٕصطيّ بٍْٗ ٔبن جٕابْ ا ٘ ِذٓ اسبيلٔ ٛجب جشوْ عط يّ عم ٜاعن عز ْ وي حبذف
الٍُٕ رٔ بيلض ُٕ رٔ حبذف ذزف العم ٛعمٔ ٜا ال ٕاعا العزبٗ. )326(ٛ
ٔػبٕس

اا ال زآُ ال زٖي ٌؾبّي بث(رُِ) القىزٔ ٚجٕبيّ عم ٜالعٗ ٔ ,ٛوي راعّي

ا ٦ػبٕس لعاً ؽر ٛا٥صتٍ٠يف عبن متيً ال . ً٦
ٔروي

عٕلْ اعيى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا281 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا149 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا135 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا106 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا74 :ٖٛ٩ز,
ٔعٕلْ اعيى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
شصٕر ٚالٍضي ,ٞا110 :ٖٛ٩ز .

( )326يىظىز :معىاو القىزآن للفىزاظ ،87/1 :ومعىاو القىزآن ل:خفىىت ،50 :وجىامع ال يىان لليتىىري ،585/5 :وإعىزاب القىزآن للشجىىاج:
 ،222 ،217 ،139/1وإعىزاب القىزآن للى ىىاص ،480 ،493 ،338/1 :واللشىىاف ،314/1 :وال ىىز املحىىيط،338 ،293/2 :
 ،420 ،380 ،232/3وف ىىخح الق ىىديز ،786 ،43/1 :وروح املع ىىاو  ،162 ،111/5 :والخ ز ىىز والخى ىىو ز ،218/5 :والء ىىدوه ى
إع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن ،256/6 ،192 ،129 ،190/5 ،461/4 ،63 ،26/3 :وإع ى ى ىزاب الق ى ى ىزآن وبياه ى ى ى للى ى ىىدرويت،421 ،388/1 :
. 313 /342 ،178 ،292/2
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ا ا جيٞو ا٧اعيه القيرع( ٛرب ٕٓ ,اع ٕا ,اعزفٕاٌٍ ,ضّيٖ ,غمبٖ ,ظمي)
وعطٕا ٛحبزف العطف (رٔ) عم ٜراعيه الغزة (ابأا ,امٕٔاٌٍ ,ضذ ٖ ,يانٖ ,عىن)
ٔجُشو حبذف الٍُٕٔ ,اير ٚحبذف ذزف العمٔ ,ٛاير ٚبيلض ُٕٔ ,مل ػبش الزاع
القيرع بن الغزة ٔجٕابْ ,لعاً ؽر ٛا٥صتٍ٠يف عبن متيً ال . )327( ً٦
ٔ عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ شصثثثثثثثثثٕرٚ
الٍضي ,ٞا100 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلثْ اعثيى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ شصثثٕر ٚالٍضثثي ,ٞاٖ٩ثث110 :ٛزٔ ,عٕلثثْ اعثثيى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ [سورة النساء ،اآلية. ]111 :
جيٞو ا٧اعيه القيرعٖ( ٛاركٖ ,ضتغ زٖ ,زً) صبشٔو ٛبيلض ُٕ ٔحبذف ذزف
العمٌّ٧ ,ٛي وعطٕا ٛحبزف العطف (ثي) عم ٜاعن الغزة اجملشًٔ (. )328
ٔروي

عٕلْ اعيى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ شصٕر ٚالب ز ,ٚا217 :ٖٛ٩زٔ ,عٕلْ اعيى :ﭽ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
( )327يىظ ىىز :معى ىىاو الق ى ىزآن للفى ىزاظ ،291 ،206/1 :ومعى ىىاو الق ى ىزآن ل:خف ىىت ،110 ،87 ،48 :وجى ىىامع ال يى ىىان لليتى ىىري،310/9 :
وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،476/1 :واللش ىىاف ،609 ،357/1 :والء ىىامع أل:م ىىام الق ىزآن ،277/5 ،61/2 :وال ىىز املح ىىيط:
 ،348/5 386/3والخبيى ىىان ى ى إع ى ىزاب الق ى ىزآن ،198/1 :وفى ىىخح القى ىىديز ،790 ،461/1 :والخ ز ى ىىز والخىى ىىو ز،134 ،130/3 :
 ،7/6والءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،222/6 ،201 ،164 ،92/5 ،96/3 ،226/1 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت،64/1 :
 ،366 ،348 ،317 ،261/2 ،446وإعزاب القزآن للدعاص. 231 ،228 ،220 ،207 ،121 ،47/1 :
( )328يىظ ىىز :إعى ىزاب القى ىزآن للشج ىىاج ،135/1 :وإعى ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،485/1 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن،164 ،146/5 :
 ،165وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت ،317 ،307/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن لل ىىدعاص ،221 ،220 ،217/1 :ومش ىىمل إعى ىزاب
القزآن للخزاط. 96 :
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞا74 :ٖٛ٩ز ا ا إصط ال عن القيرع
(مي ) بن اعن الغزة ٔجٕابْ ٔجي ٞوعطٕايّ حبزف العطف (ال ي )ٞصبشٔويّ بيلض ُٕ
ٔرؽمْ (ميٕو) ٔعا ذذا (الٕأ) ذزف العم٥ ٛلت ي ٞالضياٍن ع٦و ٛازبشً ٔذزف
الٕأ الضيأٍ ٛرؽبس (مي )(ٔ ,)329ال عن (ُٖ تن) وقيرع وبين لمىحّٕه وعطٕف
حبزف العطف (ال ي )ٞعم ٜاعن الغزة (ٖ يان) ٔع٦و ٛجشوْ الض ُٕ (. )330
ب ) العطف عم ٜجٕاب الغزة:
عثثثثثثثثثثثثثثثيه اهلل اعثثثثثثثثثثثثثثثيى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ شصٕر ٚالٍضثي ,ٞاٖ٩ث31 :ٛزٔ ,عٕلثْ اعثيى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ شصثثثثثثٕر ٚالٍضثثثثثثي,ٞ
اٖ٩ثثث40 :ٛزٔ ,عٕلثثثْ اعثثثيى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ شصٕر ٚالٍضي ,ٞاٖ٩ث115 :ٛزٔ ,عٕلثْ
اعثثثثثثثثثثيى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ شصثثثثٕر ٚالٍضثثثثي ,ٞاٖ٩ثثثث123 :ٛزٔ ,عٕلثثثثْ اعثثثثيى :ﭽ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ شصثثٕر ٚالٍضثثي ,ٞاٖ٩ثث:ٛ
133ز.
ا٦ذظ رُ ا٧اعيه القيرعٌ( ٛاخن٤ٖ ,ؤٌ ,ؾنٔ ,ػباِٖ ,أؤ ) عا عُط

حبزف

العطف (الٕأ) عم ٜجٕاب الغزة ٔع٦و ٛجشوّي الض ُٕ الظيِز رٔ ذذف ذزف
العم. )331( ٛ
( )329يىظز :معاو القىزآن ل:خفىت ،138 :ومفىاجيح الغيىب ،882-881/1 :وال ىز املحىيط ،159/2 :والل ىاب ،216/7 :والخ ز ىز
والخى ىىو ز ،332/2 :والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،45/2 :وإعى ىزاب القى ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت ،323-322/1 :وإعى ىزاب القى ىزآن
للدعاص. 91-90/1 :
( )330يىظ ىىز :إع ىزاب القى ىزآن للى ىىاص ،476/1 :والء ىىدوه ى ى إع ىزاب الق ىزآن ،92/5 :وإعى ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت،261/2 :
وإعزاب القزآن للدعاص ،207/1 :ومشمل إعزاب القزآن للخزاط. 89 :
( )331يىظىىز :الءىىدوه ى إع ىزاب الق ىزآن ،198 ،180 ،171 ،40 ،21/5 :وإع ىزاب الق ىزآن وبياه ى لل ىىدرويت،321 ،219 ،204/2 :
 ،246 ،328وإعزاب القزآن للدعاص. 227 ،194/1 :
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ٔروي عٕلْ اعيى :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ شصٕرٚ
الب ز ,ٚا 284 :ٖٛ٩ز ,ا ا جي ٞال عن القيرع (ٖغ زٖ ,عذب) وزإع بيلقى ٛالظيِزٚ
ٔ(ال يٍِ )ٞي اصتٍ٠ياٗ ٛاّ٘ عم ٜا اٖز :إّ ٖغ زٔ ,عُزٖ( ٢غ ز) بيزبشً عط يّ عمٜ
جٕاب الغزة اجملشًٔ ٔوٍّي وَ ػبٗش ٌؾبْ(ٔ ,)332عزا ٚٞالزاع رعٕٔ ٝرؽس

ِذٓ

اسبيل. ٛ
ٔجيٞو ِذٓ اٖ٩يو عٕاِا

ال تب الٍرٕٖ)333( ٛ

بيب الغزة ٔرذ يوْ

ٔجشً ال عن القيرع .
و) العطف عم ٜجٕاب الغزة ال رتُ بيل ي:ٞ
عثثيه اهلل اعثثيى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ شصثثثٕر ٚالب ثثثز ,ٚاٖ٩ثثث:ٛ
271ز .
ا ا جيٞو (الٕأ) ل٦صتٍ٠يفٖ(ٔ ,

ز) اعن وقيرع وزإع بيلقى ٛالظيِز,ٚ

ٔعُز ٢بيزبشً عط يّ عم ٜوٕفع ال يٞ

جٕاب الغزة (إّ خاْ ل ي) (,)334

ٔل َ عزا ٚٞالزاع رعٕٔ ٝرثب

ِذٓ اسبيل. ٛ

( )332يىظز :معاو القىزآن للفىزاظ ،206/1 :وإعىزاب القىزآن ومعاهيى للشجىاج ،218/1 :ومعىاو القىزآن ل:خفىت ،87 ،48 :وإعىزاب
القىزآن للى ىىاص ،350/1 :ومشىىمل إع ىزاب الق ىزآن للقت ى ي ،146/1 :واللشىىاف ،57/1 :وال ىىز املح ىيط ،348/5 :والخبيىىان
إعزاب القزآن ،121/1 :والءدوه إعزاب القزآن. 96/3 :
( )333يىظىىز :الءمىىل ى الى ىىو للفزاهيىىدي ،219 :ووخىىاب ضىىت و  ،90/3 :وشىىزح المافيىىت الشىىافيت نبىىً مالىىن،1607 ،1581/3 :
وشىزح ابىىً عقيىىل ،27/4 ،79/3 ،300/1 :وشىىزح ألفيىىت ابىىً مالىىن للمىزادي ،1286 ،1285 ،1280/3 :والءنىىى الىىداو ،57 :
وش ىىزح ش ىىذور ال ىىذهب ،443 ،434 ،373 :وأوض ىىا املط ىىالن ،253 ،239/4 :ومغن ىىي الل ت ىىب ،431 ،161 :ورض ىىالت امل ا :ىىة
املزضيت ،46 :وشزح قيز الىدى.93 ،85 ،79 :
ن
( )334يىظىىز :إع ىزاب الق ىزآن للشجىىاج ،217 ،139/1 :وإع ىزاب الق ىزآن للى ىىاص ،339/1 :والىىدر املصىىو  ،626/1 :وهمىىع اليوامىىع:
 ،400/2والء ىىدوه ى ى إعى ىزاب القى ىزآن ،63/3 :وإعى ىزاب الق ىزآن وبياهى ى لل ىىدرويت ،422-421/1 :وإعى ىزاب القى ىزآن لل ىىدعاص:
0 . 114/1
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الخاتمت والنتائج :
صٕرا٘ الب زٔ ٚالٍضي ٞدراص ٛعبٕٖٔ ,ٛلعنٓ

عُين البرمن باراص ٛا٧اية الغز ٗٛ

رِي الٍتيٟخ اليت خمؿ لّٗي البرمن عم ٜالٍرٕ ا٩ا٘:
 اشار ٚالغزة ٔراي ْ
وٍّي ()209

الضٕران; ذِ جيٞ

صٕر ٚالب ز)105(ٔ ,ٚ

 ا٧دٔاو الغز ٗ ٛازبيسو ٛالضتعىمٛ

( )314ث٦مثئ ٟٛرربعث ٛعغثز وٕفثعيّ

صٕر ٚالٍضي. ٞ
الضٕران ِ٘ ,ُِ :رٌٖ ,ٜرٍٖىي ,ذٗثىثي ,وثي,

َوَِ .
 ا٧دٔاو الغثثز ٗ ٛاثثا ازبيسوثث ٛالضثثتعىمٛ

الضثثٕران ِثث٘ :ذا ,لثثٕ ,لثثٕ ,٥لٖثثي,

اُمٖىي.
 وثثَ ا٧دٔاو الغثثز ٗ ٛالثثيت ععٓثثاِي الٍرثثئ ٚمل اثثزد

الضثثٕران ِثث٘ :ذوثثي ,ر ٖثثيُ,

اٗ ىي ,وت. ٜ
 الغزة

الضٕران ٖزجع ى العىًٕ ٔؽبي ب الٍيظ عي ب. ٛ

 الغزة

الضٕران ٖأا٘ لا٥٥و لغٕٖٔ ٛب٦اٗ ٛا ّٗثي اإلاثزأ ,ٞالٕعثأ ,التّاٖثا

ٔالٕعٗثثثأ ,التب ٗث ث ٔ ,الت زٖثثثعٔ ,الضثثثدزٖٔ ,ٛالثثثتّ ئ ,الترثثثذٖزٔ ,التثثثٍ ا,
ٔالترأ ,ٙالبيلغ... ٛ
 ارابية الضٕران

اثا وَ ا٧ذ يً الغزعٗٔ ٛا٥جتىيعٗ. ٛ

 رظّز البرمن رُ ذذف جٕاب الغزة ٔعع لت اً وي ٖاه عمْٗ ;  ُ٧اسبثذف اٗثْ ربمثغ
ِٔذا صز وَ رصزار اإلعحيس ال زآٌ٘ .
 عٕٖه العمىي ٞالٍري ٚاثااّ عم ٜال ثزآُ ال ثزٖي ل٦صتغثّيد عمث ٜعٕاعثاِي الٍرٕٖثٛ
ٔذ يظيّ عم ٜلغتّي .
 وثثي جثثي ٞعثثَ العثثزب

ا٦وّثثي ٔلغثثتّي وثثَ عم ث ٕٛرٔ ٌثثار ٚرٔ عثثذٔذ ظبثثا رُ ال ثثزآُ

ال زٖي عا ابتعا عٍْ ٔمل ٖضتعىمْ .
ٖٕٔؽ٘ البيذمن بقزٔر ٚربط الٍرٕ العزب٘ ٔدراصث ٛعٕاعثآ ٔاطبٗ ياثْ ٔرصثيلٗبْ
ال ثثثزراو الاراصثثثٗ ٛبيلغثثثٕاِا ال زآٌٗثثثٔ ٛا٧ذيدٖثثثمن الٍبٕٖثثث ٛالغثثثزٖ ٔ ٛبأعثثثعير العثثثزب
ال ؾرئ ,ٞآخز دعٕاٌي رُ اسبىا هلل رب العيلن,,
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مصادر البحث ومراحعه :

 القرآن الكرمي .
 )1اراغثثيف القثثزب وثثَ لضثثيُ العثثزب :ربثثٕ ذٗثثيُ ضبىثثا بثثَ ٖٕصثثف اٌ٧الضثث٘ (و
745ﻫ) ,ذب ٗث ٔاعمٗث  :د .رجثثب عثىثثيُ ضبىثثا ,وزاجعثث :ٛد .روقثثيُ عبثثاالثٕاب,
و تب ٛاشبيظب٘– ال يِز ,ٚة1418 ,1ﻫ . ً1998 -
 )2ا٧ؽثثٕه

الٍرثثٕ :ربثثٕ ب ثثز ضبىثثا بثثَ صثثّن بثثَ الضثثزاد الٍرثثٕ ٙالبغثثااد( ٙو

316ﻫ ) ,ذب ٗثثث ث  :د .عبااسبضثثثثثن ال تمثثثثث٘ ,و٤صضثثثثث ٛالزصثثثثثيل ,ٛبثثثثثأو ,ة,4
1420ﻫ . ً1999-
 )3رفثثثٕا ٞالبٗثثثيُ

ٖقثثثيح ال ثثثزآُ بثثثيل زآُ :ضبىثثثا ا٧وثثثن بثثثَ ضبىثثثا بثثثَ الدتثثثير

الغثثٍ ٗط٘ (و 1393ﻫ) دار ال

ثثز لمطبيعثثٔ ٛالٍغثثز ٔالتٕسٖثثع ,ب ثأو – لبٍثثيُ,

ة1415 ,1ﻫ .ً1995-
 )4اعثثثرتا

الغثثثزة عمثثث ٜالغثثثزة :أثثثيه الثثثاَٖ بثثثَ ِغثثثيً اٌ٧ؾثثثير( ٙو 761ﻫ),

ذب ٗ  :د.عباال تيح اسبىٕس ,دار عىير – عىيُ ,ة1406 ,1ﻫ . ً1986 -
 )5عثثزاب ال ثثزآُ :ربثثٕ جع ثثز رمحثثا بثثَ ضبىثثا بثثَ مسيعٗثثن الٍرثثيظ (و 338ﻫ),
ذب ٗث  :د .سِثثا اثثيس ٙساِثثا ,عثثيمل ال تثثب ,و تبثث ٛالٍّقثث ٛالعزبٗثث – ٛبثثأو,
ة1405 ,2ﻫ . ً1985-
 )6عزاب ال زآُ ال ثزٖي :عيصثي محثااُ دعثيظ ,دار الثٍا ٔدار ال ثيراب٘ – دوغث ,
ة1425 ,1ﻫ . ً2006 -
 )7عزاب ال زآُ ٔبٗيٌْ :الغٗذ ضبٗ٘ الاَٖ رمحا وؾط  ٜالثارٖٔػ (و 1403ﻫ -
 )ً1982دار اإلرعثثيد لمغثث ُٔ٤ازبيوعٗثث ,ٛمحثثؿ – صثثٕرٖئ ,دار ابثثَ اثثثا ٔدار
الٗىيو ,ٛدوغ  ,ة1415 ,4ﻫ . ً1995-
 )8اإلٌؾيف

وضيٟن اشب٦ف بن البؾزٖن ٔال ٕاٗن :ربٕ الرباثيو عبثاالزمحَ

بثثَ ضبىثثا اٌ٧بثثير ٙالٍرثثٕ( ٙو 577ﻫ)ٔ ,وعثثْ اتثثيب :اٌ٥تؾثثيف وثثَ اإلٌؾثثيف,
األٗف :ضبىا ضبٗ٘ الاَٖ عبااسبىٗا ,دار ال

ز – دوغ ٔ ,ال تبث ٛالعؾثزٖٛ

–بأو ,ة1424 ,1ﻫ . ً2003-
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 )9رٔفس الضيلك ى رل ٗ ٛابَ ويلك :أيه الاَٖ بَ ِغيً اٌ٧ؾيرٔ ,ٙوعْ اتثيب:
عا ٚالضيلك ى ذب ٗ رٔفس الضيلك ,اثألٗف :ضبىثا ضبٗث٘ الثاَٖ عبااسبىٗثا,
ال تب ٛالعؾزٖ – ٛبأو1424 ,ﻫ . ً2003 -
 )10البرثثز احملثثٗط (الت ضثثا ال ثثبا) :ضبىثثا بثثَ ٖٕصثثف ربثثٕ ذٗثثيُ اٌ٧الضثث٘ ,دراصثثٛ
ٔذب ٗ ٔاعمٗث  :د .عبثا الثزساا الّثا ,ٙدار ذٗثي ٞالثرتاث العزبث٘ – بثأو ,ة,1
1423ﻫ . ً2002-
 )11الربِثثيُ

عمثثًٕ ال ثثزآُ :بثثار الثثاَٖ ضبىثثا بثثَ عبثثااهلل الشراغثث٘ (و 735ﻫ),

ذب ٗثث ٔاعمٗثث  :وؾثثط  ٜعبثثاال يدر عطثثي ,دار ال تثثب العمىٗثث ,ٛبثثأو ,ة,1
1408ﻫ . ً1988-
 )12اثثيد العثثزٔظ وثثَ جثثٕاِز ال ثثيوٕظ :ربثثٕ اثثٗض الضثثٗا ضبىثثا وزاقثث ٜالشبٗثثا( ٙو
1205ﻫ) دراصٔ ٛذب ٗ  :عم٘ عرب ,ٙالطبع ٛاحملىاٖ – ٛبأو. ً1992 ,
 )13التبٗثثيُ

عثثزاب ال ثثزآُ :ربثثٕ الب ثثي ٞعبثثااهلل بثثَ اسبضثثن الع ثثرب( ٙو 616ﻫ),

ذب ٗ  :عم٘ ضبىا البحئ ,ٙعٗض ٜالبيب٘ اسبميب ,ال يِز ,ٚة. ً1976 ,1
 )14الترزٖثثثز ٔالتٍثثثٕٖز :الغثثثٗذ ضبىثثثا الطثثثيِز بثثثَ عيعثثثٕر (و 1393ﻫ) ,دار صثثثرٍُٕ
لمٍغزر ٔالتٕسٖع ,الطبع ٛالتٌٕضٗ ,ٛإٌط. ً1997 ,
 )15ذب ثث ٛا٧ذبثثيب ٔ زاثث ٛا٧ؽثثريب

عثثزح ومرثث ٛاإلعثثزاب لمرزٖثثز( ٙو 516ﻫ),

اؾثثثٍٗف :ربثثثثٕ احمليصثثثثَ حبثثثثزا اسبقثثثزو٘ (و 930ﻫ) ,دراصثثثثٔ ٛذب ٗثثث  :بغثثثثا
الضثثير ,ٙو تبثث ٛاإلرعثثيد – ؽثثٍعئ ,ٞدار ابثثَ ذثثشاً – بثثأو ,ة1423 ,1ﻫ -
. ً2002
 )16التر  ٛالضٍٗ ٛبغزح ال او ٛا٧جزٔوٗ :ٛضبىا ضبٗ٘ الثاَٖ عبااسبىٗثا ,ال تبثٛ
العؾزٖ ,ٛؽٗاا – بأو1427- ً2006 ,ﻫ .
 )17اضّٗن ال ٕاٟا ٔا ىٗن ال يؽا :ربٕ عبااهلل أيه الثاَٖ بثَ ويلثك اٌ٧الضث٘ (و
672ﻫ ) ,ذب ٗثثث  :ضبىثثثا ايوثثثن بزاثثثثيو ,دار ال ياثثثب العزبثثث٘  -ال ثثثثيِز,ٚ
1387ﻫ . ً1967-
 )18اعحٗن الٍا ٝبغزح عطز الٍا :ٝعبااهلل بَ ؽيحل ال ٕساُ ,بزٖا ,ٚة1418 ,1ﻫ .
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 )19اّثذٖب المغث :ٛربثثٕ وٍؾثٕر ضبىثثا ا٧سِثز( ٙو 370ﻫ) ,ذب ٗث  :ضبىثثا ربثٕ ال قثثن
بزاِٗي ,وزاجع :ٛضبىا عم٘ الٍحير ,الاار الؾزٖ ٛلمتألٗف ٔالرتأ – ٛال ثيِز,ٚ
(د.و) .
 )20إفٗس ال يؽا ٔالضثيلك بغثزح رل ٗث ٛابثَ ويلثك :ربثٕ ضبىثا بثار الثاَٖ ذضثَ بثَ
عيصثي الثزاد( ٙو 749ﻫ) ,عثزح ٔذب ٗث  :عبثاالزمحَ عمث٘ صثمٗىيُ ,دار ال

ثثز

العزب٘ ,ة1428 ,1ﻫ . ً2008-
 )21جيوع الارٔظ العزبٗ :ٛالغٗذ وؾط  ٜالغٖ٦ثٗين (و 1364ﻫ) ,راجعثْ :عبثاالعشٖش
صٗا اِ٧ن ,دار ذٗي ٞالرتاث العزب٘ ,بأو ,ة1425 ,1ﻫ . ً2004-
 )22ازبثثيوع ٧ذ ثثيً ال ثثزآُ :ربثثٕ عبثثااهلل ضبىثثا بثثَ رمحثثا بثثَ ربثث٘ ب ثثز اٌ٧ؾثثيرٙ
ال ز يب (و 671ﻫ) ذب ٗ ِ :غيً مسا البدثير ,ٙدار عثيمل ال تثب – الزٖثي ,
ة1423 ,1ﻫ . ً2003 -
 )23ازبثثأه

عثثزاب ال ثثزآُ ٔؽثثزاْ :ضبىثثٕد ؽثثي  ,دار الزعثثٗا ,بثثأو ,ة,1

. ً1986
 )24جثثشً القثثيرع

جثثٕاب الطمثثب :د .عمثث٘ ضبىثثا الٍثثيب٘ ,دار ال تثثيب اسبثثاٖمن,

بأو. ً2000 ,
 )25ازبىن

الٍرٕ :اشبمٗثن بثَ رمحثا ال زاِٗثا( ٙو 175ﻫ) ,ذب ٗث  :د .ادثز الثاَٖ

عبئ ,ٚة1416 ,5ﻫ . ً1995-
 )26ازبٍ ٜالااٌ٘

ؽزٔف العيٌ٘ :اسبضَ بثَ عيصثي الثزاد( ٙو 749ﻫ) ,ذب ٗث  :د.

ادثثثز الثثثاَٖ عبثثثئٔ ٚضبىثثثا ٌثثثاٖي ايفثثثن ,دار ال تثثثيب العمىٗثثث ,ٛبثثثأو ,ة,1
1423ﻫ . ً1992-
 )27خشاٌ ٛا٧دب ٔلب لبثيب لضثيُ العثزب ,عبثاال يدر بثَ عىثز البغثااد( ٙو 1093ﻫ),
ذب ٗ ث ٔعثثزح :عباالضثث ً٦ضبىثثا ِثثيرُٔ ,و تبثث ٛاشبثثيظب٘  -ال ثثيِز ,ٚة,2
1408ﻫ . ً1988-
 )28اشبؾثثيٟؿ :ربثثٕ ال ثثتس عثىثثيُ بثثَ جثثين (و 392ﻫ) ,ذب ٗ ث  :ضبىثثا عمثث٘ الٍحثثير,
عيمل ال تب ,بأؤ ,اهلٗ ٛ٠الؾزٖ ٛالعيو ٛلم تيب – ال يِز ,ٚة. ً1999 ,4
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عمًٕ ال تيب ال ٍُٕ :رمحا بَ ٖٕصف العزٔف بيلضثىن اسبمثيب

(و 756ﻫ) ,ذب ٗ  :د .رمحا ضبىا اشبزاة ,دار ال مي – دوغ ( ,د.و) .
 )30الاراصثثيو الٍرٕٖثثٛ

عثثزح ال ؾثثيٟا التضثثع :ضبىثثا ٌيعثثز صثثيمل الّثثذر ,ٙرصثثيلٛ

ويجضتا ,امٗ ٛا٩داب ,جيوع ٛال ٕا1423 ,ٛﻫ . ً2002-
 )31رصيل ٛالبيذمن الزفٗ ٛالتعم  ٛبث( َوَِ) الغز ٗ :ٛأيه الاَٖ بَ ِغثيً اٌ٧ؾثير,ٙ
ذب ٗ  :د .ويسُ البيرك ,دار ابَ اثا – دوغ  ,ة1408 ,1ﻫ . ً1987 -
 )32رصثثيلتيُ

المغثث :ٛربثثٕ اسبضثثَ عمثث٘ بثثَ عٗضثث ٜبثثَ عمثث٘ بثثَ عبثثا اهلل الزوثثيٌ٘ (و

383ﻫ ) ,ذب ٗث ث ٔاعمٗث ث  :د .بثثثزاِٗي الضثثثيوزا ,ٟ٘دار ال

ثثثز لمٍغثثثز ٔالتٕسٖثثثع,

عىيُ. ً1984 ,
 )33رؽثثف البثثيٌ٘

عثثزح ذثثزٔف العثثيٌ٘ :رمحثثا بثثَ عبثثا الٍثثٕر الثثيل ٘ (و 702ﻫ),

ذب ٗ  :د .رمحا ضبىا اشبزاة ,دار ال مي – دوغ  ,ة1423 ,3ﻫ . ً2002-
 )34رٔح العيٌ٘

ا ضا ال زآُ العظٗي ٔالضبع الثيٌ٘ :ربٕ ال قن ضبىٕد ا٧لٕصث٘ (و

1270ﻫ) ,دار ذٗي ٞالرتاث العزب٘ ,بأو (د.و) .
 )35صز ؽٍيع ٛاإلعزاب :ربٕ ال تس عثىيُ بَ جين ,ذب ٗ ٔدراص :ٛد .ذضثَ ٍِثاأ,ٙ
دار ال مي – دوغ  ,ة. ً1985- ٓ1405 ,1
 )36عزح ابَ ع ٗن عم ٜرل ٗ ٛابَ ويلك :بّي ٞالاَٖ عبثااهلل بثَ ع ٗثن (و 769ﻫ) ٔوعثْ
اتثثثيب :وٍرثثث ٛازبمٗثثثن بتر ٗثث عثثثزح ابثثثَ ع ٗثثثن ,اثثثألٗف :ضبىثثثا ضبٗثثث٘ الثثثاَٖ
عبااسبىٗا ,و تب ٛدار الرتاث – ال يِز ,ٚة 1400 ,20ﻫ . ً1980-
 )37عزح ا٧مشٌٕ٘ عم ٜرل ٗ ٛابَ ويلك :ربٕ اسبضَ ٌٕر الاَٖ عم٘ بَ ضبىا بَ عٗضثٜ
ا٧مشٌٕ٘ (و 900ﻫ) ,عاًٖ ٔٔفع ِٕاوغْ :ذضثَ محثأ ,بإعثزاف :د .وٗثن بثاٖع
ٖع ٕب ,دار ال تب العمىٗ – ٛبأو ,ة1419 ,1ﻫ . ً1998 -
 )38عزح رل ٗ ٛابَ وعط٘ ,ذب ٗ  :د .عم٘ وٕصث ٜالغثٕوم٘ ,و تبث ٛاشبزػبث٘ لمٍغثز
– الزٖي  ,ة. ً1985 ,1
 )39عزح ال ياٗ ٛالغياٗ :ٛأثيه الثاَٖ ضبىثا بثَ ويلثك الطثي( ٟ٘و 672ﻫ) ,ذب ٗث
ٔا اٖي :د .عباالٍعي رمحا ِزٖا ,ٙدار الأوُٕ لمثرتاث –دوغث  ,ة1402 ,1ﻫ -
. ً1982
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 )40عثثزح ال ؾثثن :وٕا ث الثثاَٖ ٖعثثٗػ بثثَ عمثث٘ بثثَ ٖعثثٗػ الٍرثثٕ( ٙو 643ﻫ)ٔ ,فثثع
اّيرصْ ال ٍٗث :ٛد .عبااسبضثن البثيرك ,عثيمل ال تثب ٔو تبث ٛالٍّقث ٛالعزبٗث,ٛ
بأو ,ة1408 ,1ﻫ . ً1988-
 )41عثثزح ال اوثث ٛازبشٔلٗثث ٛال ثثبا :ربثثٕ عمثث٘ عىثثز بثثَ ضبىثثا ا٧سد ٙالغثثمٕبٗين (و
654ﻫ) ,ذب ٗث ٔدراصثث :ٛد .ازاثث٘ بثثَ صثثّٕ بثثَ ٌثثشاه العتثثٗيب ,و تبثث ٛالزعثثا –
الزٖي  ,ة1413 ,1ﻫ . ً1993 -
 )42عزح عذٔر الذِب

وعزاث ٛاث ً٦العثزب :ابثَ ِغثيً اٌ٧ؾثيرٔ ,ٙوعثْ اتثيب:

وٍتّ ٜا٧دب بتر ٗ عزح عذٔر الذِب ,األٗف :ضبىا ضبٗ٘ الاَٖ عبااسبىٗا,
ال تب ٛالعؾزٖ ,ٛؽٗاا – بأو1411 ,ﻫ . ً1991-
 )43عزح عذٔر الذِ ب

وعزا ٛاث ً٦العثزب :مشثط الثاَٖ ضبىثا بثَ عبثاالٍعي بثَ

ضبىا ازبٕجز ٙال يِز ٙالغياع٘ (و 889ﻫ) ,ذب ٗ ٌ :ثٕاف بثَ جثشا ٞاسبثيرث٘,
عىثثثيد ٚالبرثثثمن العمىثثث٘ بيزبيوعثثث ٛاإلصثثث٦وٗ – ٛالاٍٖثثث ٛالٍثثثٕر ,ٚة1423 ,1ﻫ -
. ً2004
 )44عثثثزح عطثثثز الٍثثثأ ٝبث ثنٓ الؾثثثا ,ٝربثثثٕ ضبىثثثا عبثثثااهلل أثثثيه الثثثاَٖ بثثثَ ِغثثثيً
اٌ٧ؾثثير ,ٙذب ٗثث  :ضبىثثا ضبٗثث٘ الثثاَٖ عبااسبىٗثثا ,وطبعثث ٛال ثثيِز ,ٚة,11
1403- ً1983ﻫ .
 )45عزح اياٗ ٛابَ اسبيجب :رف٘ الاَٖ ضبىا بَ اسبضثَ ا٥صثرتابيذ( ٙو 686ﻫ),
ا ثثثثاٖي ٔذب ٗثثث  :د  .وٗثثثثن بثثثثاٖع ٖع ثثثثٕب ,دار ال تثثثثب العمىٗثثثث ,ٛبثثثثأو ,ة,1
1419ﻫ . ً1998-
 )46العن :ربٕ عباالزمحَ اشبمٗن بَ رمحثا ال زاِٗثا ,ٙذب ٗث  :د .وّثا ٙالدشٔوث٘,
ٔد .بزاِٗي الضيوزا ,ٟ٘دار الزعٗا لمٍغز ,بغااد. ً1980 ,
 )47اثثتس ال ثثاٖز ازبثثيوع بثثن اثثين الزٔاٖثثٔ ٛالاراٖثث ٛوثثع عمثثي الت ضثثا :ضبىثثا بثثَ عمثث٘
الغٕايٌ٘ (و 1250ﻫ) ,عيمل العزا ,ٛبأو( ,د.و) .
 )48ال يوٕظ احملٗط :صبثا الثاَٖ ضبىثا بثَ ٖع ثٕب ال أسآبثيد( ٙو 817ﻫ) ,ذب ٗث
ٔ عااد :ضبىثا عبثاالزمحَ الزعغثم٘ ,دار ذٗثي ٞالثرتاث العزبث٘ – بثأو ,ة,2
1424ﻫ . ً2003-
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المغثثٔ ٛا٧دب :ربثثٕ العبثثيظ ضبىثثا بثثَ ٖشٖثثا الثثربد ( و 285ﻫ) ,ذب ٗ ث

ٔاعمٗ ث  :ضبىثثا ربثثٕ ال قثثن بثثزاِٗي ,دار ٌّقثث ٛوؾثثز لمطبيعثث ,ٛال ثثيِز ,ٚة,1
. ً1981
 )50اتثثيب صثثٗبْٕٖ :ربثثٕ بغثثز عىثثزٔ بثثَ عثىثثيُ بثثَ عٍثثرب (و 180ﻫ) ,ذب ٗ ث ٔعثثزح:
عباالضثثث ً٦ضبىثثثا ِثثثيرُٔ ,عثثثيمل ال تثثثب – بثثثأو ,ة1403 ,3ﻫ ,ً1983-
ٔذب ٗ ٔاعمٗ  :د .وٗن باٖع ٖع ثٕب ,دار ال تثب العمىٗث ,ٛبثأو – لبٍثيُ ,ة,1
1420ﻫ . ً1999 -
 )51ال غيف عَ ذ ي ٟإاوض التٍشٖن ٔعُٕٗ ا٧عئٖن

ٔجٕٓ التأٖٔن :ربثٕ ال يصثي

جثثير اهلل ضبىثثٕد بثثَ عىثثز الشطبغثثز( ٙو 518ﻫ) ,ذب ٗ ث ٔاعمٗثث  :عثثيده رمحثثا
عبثثاالٕجٕدٔ ,عمثث٘ ضبىثثا وعثثٕ ٔ ,وغثثيرا :ٛد .اترثث٘ عبثثاالزمحَ ذحثثيس,ٙ
و تب ٛالعبٗ يُ ,الزٖي  ,ة1418 ,1ﻫ . ً1998-
 )52المبثثيب

عمثثن البٍثثئ ٞاإلعثثزاب :ربثثٕ الب ثثي ٞضبثثب الثثاَٖ عبثثااهلل بثثَ اسبضثثن بثثَ

عبثثثااهلل الع ثثثرب( ٙو  ,)ٓ616ذب ٗث ث  :اثثثيس ٙطبتثثثير ظمىٗثثثيو ,دار ال

ثثثز –

دوغ  ,ة. ً1995 ,1
 )53المبيب

عمًٕ ال تيب :ربٕ ذ ؿ عىثز بثَ عمث٘ بثَ عثيده الاوغث ٘ اسبٍبمث٘ (و

880ﻫ) ,ذب ٗثث  :الغثثثٗديُ عثثثيده رمحثثثا عبثثثاالٕجٕد ٔعمثثث٘ ضبىثثثا وعثثثٕ  ,دار
ال تب العمىٗ - ٛبأو ,ة1419 ,1ﻫ . ً1998-
 )54لضيُ العزب :ربٕ ال قن أيه الاَٖ بَ وٍظثٕر ا٧ازٖ ث٘ الؾثز( ٙو 711ﻫ) ,دار
ؽيدر – بأو ,ة1414 ,3ﻫ . ً1994-
 )55المىع

العزبٗ :ٛربٕ ال تس عثىيُ بَ جين الٕؽثم٘ الٍرثٕ ,ٙذب ٗث  :اثيٟش اثيرظ,

دار ال تثثثثثب الث ياٗثثثثث – ٛال ٕٖثثثث  ,ةٔ ,ً1972 ,1دار ا٧وثثثثثن – ا٧ردُ ,ة,2
1411ﻫ . ً1990-
 )56احملزر الٕجٗش

ا ضا ال تيب العشٖش :ربٕ ضبىا عبثا اسبث بثَ ايلثب بثَ عطٗثٛ

اٌ٧الض٘ (و 546ﻫ) ,ذب ٗ  :عبا الض ً٦عباالغي ضبىا ,دار ال تب العمىٗثٛ
– لبٍيُ ,ة1413 ,1ﻫ . ً1993 -
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المغثث ٛالعزبٗثث ٛعبِٕثثي ٔؽثثزاّي :عمثث٘ رفثثي ,دار الغثثزا العزبثث٘ ,ذمثثب,

ة1424 ,4ﻫ . ً2003 -
 )58وغ ث ن عثثزاب ال ثثزآُ :ربثثٕ ضبىثثا و ثث٘ بثثَ ربثث٘ يلثثب ال ٗضثث٘ (و 437ﻫ),
ذب ٗ  :د.ذيمت ؽيحل القيوَ ,و٤صض ٛالزصيل ,ٛبأو ,ة1405 ,2ﻫ ً1985-
 )59وغ ث ن عثثزاب ال ثثزآُ :د .رمحثثا بثثَ ضبىثثا اشبثثزاة ,صبىثثع المثثك اّثثا لطبيعثثٛ
الؾرف الغزٖف ,الاٍٖ ٛالٍٕر( ,ٚد.و) .
 )60وعيٌ٘ اسبزٔف :ربٕ اسبضثَ عمث٘ بثَ عٗضث ٜالزوثيٌ٘ الٍرثٕ( ٙو 384ﻫ) ,ذب ٗث :
د.عبا ال تيح مسيعٗن عميب ,دار الغزٔا ,ة1404 ,3ﻫ . ً1984 -
 )61وعيٌ٘ ال زآُ :ربٕ اسبضثَ صثعٗا بثَ وضثعا ٚا٧خ ثػ أ٧صثط (و 215ﻫ) ,دراصثٛ
ٔذب ٗث ث  :بثثثزاِٗي مشثثثط الثثثاَٖ ,دار ال تثثثب العمىٗثثث ,ٛبثثثأو – لبٍثثثيُ ,ة,1
1423ﻫ . ً2002-
 )62وعثثيٌ٘ ال ثثزآُ :ربثثٕ سازٖثثي ؼبٗثث ٜبثثَ سٖثثيد ال ثثزا( ٞو 207ﻫ) ,ذ ث ازبثثش ٞأ٧ه:
رمحا ٖٕصف ظبيا٘ ٔضبىا عم٘ الٍحيرٔ ,ذ
الٍحيرٔ ,ذ

ازبش ٞالثيٌ٘ ٔراجعثْ :ضبىثا عمث٘

ازبش ٞالثيلمن ٔراجعثْ :د .عبثاال تيح مسيعٗثن عثميب ٔعمث٘ الٍحثاٙ

ٌيؽثثف ,وزاثثش ذب ٗث الثثرتاث ,وطبعثث ٛدار ال تثثب ٔالٕثثثي ٟال ٕوٗثث ,ٛال ثثيِز,ٚ
ة. ً2002- ٓ1422 ,3
 )63وعيٌ٘ ال زآُ ٔ عزابْ :ربثٕ صثريا بثَ الضثز ٙالشجثيد (و 311ﻫ) ,ذب ٗث ٔعثزح:
د.عباازبمٗن عبآ عميب ,دار اسباٖمن ,ال يِز ,ٚة1424 ,1ﻫ . ً2005-
 )64وغين المبٗب وَ اتب ا٧عيرٖب :أيه الاَٖ بَ ِغيً اٌ٧ؾير ,ٙذب ٗ ٔاعمٗث :
د .وثثيسُ البثثيرك ٔضبىثثا عمثث٘ محثثا اهلل ,راجعثثْ :صثثعٗا ا٧اغثثيٌ٘ ,دار ال

ثثز –

بأو ,ة1412 ,1ﻫ . ً1992 -
 )65و ياٗس الغٗب :ادز الاَٖ ضبىا بَ عىز التىٗى٘ الزاس ٙالغياع٘ (و 606ﻫ) ,دار
ذٗي ٞالرتاث العزب٘ٔ ,دار ال تب العمىٗ – ٛبأو ,ة1421 ,1ﻫ . ً2000-
 )66ال ؾثثثن

ؽثثثٍع ٛاإلعثثثزاب :ربثثثٕ ال يصثثثي ضبىثثثٕد بثثثَ عىثثثز بثثثَ رمحثثثا جثثثير اهلل

الشطبغثثز( ٙو 538ﻫ)ٔ ,بذٖمثثْ اتثثيب :ال ؾثثن
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. ً1998- ٓ1418

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

381

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

للعلىم اإلنسانيت واالحتماعيت

األنماط الشرطية يف سورتي البقرة والنساء (دراسة حنوية)

382

|

د .محمد ناشر سالم علي

العذد ( )11المخلذ ( )13يىليى 2016م

الخيل يف السنة النبوية جمعًا ودراسة وتخريجا

د .إياد أحمد محمد سالمة

أطخاذ الحدًث الؼسٍف وغلىمه اإلاظاغد
وليت الػلىم وآلاداب بؼسوزة – حامػت هجسان.
283

ISSN : 2410-1818

الخيل يف السنة النبوية جمعًا ودراسة وتخريجا

| د .إياد أحمد محمد سالمة

)(AUST

نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

284

انعذد ( )11انًجهذ ( )13يىنيى 2016و

ISSN : 2410-1818

الخيل يف السنة النبوية جمعًا ودراسة وتخريجا

| د .إياد أحمد محمد سالمة

الخيل يف السنة النبوية جمعًا ودراسة وتخريجا
يهخص انبحث :
فُٔ املعًٚ ّٛايبسٖ ٞععيْ ِٝعيِ اهلل عًي٢

ٚتعسٚ ٚتطٚح .ثِ قطٕ عع ٚجٌ ايكي ٠ٛب شبٝيٌ

{:وآتاكمى

ٚاشب ٌٝبي يك ٠ٛفكي ٍ تعي ٚ( :اعيسٚا يِ َي

خًك٘ أمجعيٚ ،قيسم ضبٓي – تعي
يااٍ ماام يااك س اإنوًى وإٌ تعااذو َعً ا

هلل ال حتصااى ك إٌ

إلَسكٌ نظهىو مفكس} شإبطاٖ34:ِٝز فكس غيدط اهلل
تب ي ضى ٚتعيي

ايهييَٚ ٕٛيي فٝيي٘ َيئ خييتا

ٚثيييطٚا يٓفيي اإلْػيي ٕ ٚخسَتييي٘ َٚييئ ٖيييصٙ
اشبييييتا ٚاملدًٛقيي ي  :اسبٛٝاْيي ي
أْٛاعٗييي ي ٚأؾيييييه

به فيييي١

ٚنالَييييي ٞيف ٖيييييصا

ايبرث; ٖ ٛعٔ طبًٛم ْ ٍ ايتهيطَ ِٜئ اهلل
– تعيييي ي

– عًيييييي ٢بيييي ي ق ٞاملدًٛقيييي ي

اسبٛٝاْ

َيييييئ

أال  :ٖٛٚاشب ٌٝفكيس جي  ٤شنيط

اشبٝيييٌ يف أنثيييط َييئ آٜيييَ ١ييئ آٜي ي

ايكيييطإٓ

ايهط ِٜنًٗ تطف َٔ قيسضٖ عًي ٢غتٖي
َٔ اسبٛٝاْ

األخط .٣نُي أقػيِ بٗي اهلل

يف قٛيييي٘ تعي ي {:و نعكدياااك ضا ا ك}ٚيف اآلٜييي١
ايهطمي َٚ ١بعسٖ إؾ ض ٠إ فهيٌ اشبٝيٌ
ٚتهطميٗ ي ٚاضتب طٗ ي بكييف ١اشبييت ٚعييسٖ

اغتطعتِ َٔ ق َٔٚ ٠ٛضب ط اشب .(ٌٝثِ ج ٤
ايػيييٓ ١ايٓبٜٛيييَ ١ؤنيييس ٠ملي ي جي ي  ٤يف ايكيييطإٓ
ايععييَ ِٝيئ ايتٜٓٛيي٘ مبه ْيي ١اشبٝييٌ ٚفهييًٗ
ٚب ٝي ٕ بطنتٗ ي ٚإٔ اشبييت َعكييٛز بٓٛاقييٗٝ
إ ٜييي ّٛايكَ ٝيييٚ .١اسبيييث عًييي ٢اضتب طٗي ي يف
غيييب ٌٝاهلل ٚايتٛجٝييي٘ ب يكٝي ي ّ عًييي ٢ؾيييؤْٗٚ
َٚطاع  ٠ذ ج تٗ ٚ .نصيو تٛج ٘ٝايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغيًِ أَتي٘ إ ايكي عًي ٢اشبٝيٌ
ٚذبًُييٗ ملي فٗٝي َيئ املػييِٓ ٚاألجييطٚ .أخييتا
زع ٠ٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغيًِ إ املػي بك١
بيي ،اشبٝييٌ ٚتييسضٜبٗ ٚض ٜنييتٗ ٚمتطْٗ ي عًيي٢
ازبط ٟمل ي٘ َٔ أثط طٝب يف املعطن.١
نًُ

َفت ذ :١ٝاشب ٌٝبطن ١اشبٌٝ

اضتب ط اشب ٌٝاذتب ؽ اشب ٌٝاملػي بك ١بي،
اشب.ٌٝ

اهلل َيييئ أععييييِ طبًٛق تيييي٘ :تهييييط ٚتفييييط
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Abstract :
Praise be to God who blessed
and bestowed upon us, peace and
blessings on the Holy Prophet,
and his family, companions and
who followed him until the Day
of judgment. It is well known the
graces
of
Allah
upon
creators:(And He gave you from
all you asked of Him. And if you
should count the favor of Allah,
you could not enumerate them.
Indeed, mankind is [generally]
most unjust and ungrateful)
[14:34]God - the Almighty created the universe and its
spiritual blessings and riches for
the benefit of man and his
service. Among these good things
and creatures are animals of all
kinds .
This research studies horses,
which won honor from God. The
Quran mentioned horses in many
verses that indicate the high
stature of them, goodness and
carry them upon other animals; as
when God swear in horses when

و2016 ) يىنيى13( ) انًجهذ11( انعذد

they participate in a combat
describing the sounds of its
inhalation, and power (waladiat
dhabha). another verse indicates
this concept of power as when
God asked us to prepare what we
need in combat including horses,
(And prepare against them
whatever you are able of power
and of steeds of war by which
you may terrify the enemy of
Allah and your enemy and others
besides them whom you do not
know [but] whom Allah knows.
And whatever you spend in the
cause of Allah will be fully
repaid to you, and you will not be
wronged.) ] 60:8 [. Then prophet
Mohamad peace be upon him
asked us to take care of horses
and be patient when we deal with
is because it is step by step with
goodness till the day of judgment .
Key words: Horses, Horses’
blessing, Steeds of war, Horse’
retention, Competition between
the horse
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يقذية:
اسبُييس هلل ضب ايعي ملٚ ،ايكييالٚ ٠ايػييالّ عًييْ ٢بٓٝي ايهييطٚ ِٜعًيي ٢آييي٘ ٚقييرب٘
ايطٝب ،ايط ٖطٚ .ٜٔبعس
ففيي ٞحبثيي ٞاملٛغيي ّٛبييييي  " :اشبٝييٌ يف ايػييٓ ١ايٓبٜٛيي ١مجع ي ٚزضاغييٚ ١ربطجي ي " قييس
تٓ ٚي ي ب يبرييث ٚايييسضؽ املٛانييٚ ٝاملب ذييث اآلتٝييَ :١عٓيي ٢اشبٝييٌ عٓييس ايعييطب ٚب ٝي ٕ
َه ْتٗ  .اشب ٌٝيف ايكطإٓ ايهط ِٜاشب ٌٝيف األذ زٜث ايٓب .١ٜٛفهال عُ ج  ٤ذبتٗي
َٔ َط يب ربسّ املبرث ايطٝ٥ؼ .
 َٔٚاألُٖ ١ٝمبه ٕ قبٌ ايؿطٚع يف ايهت ب ١اسبسٜث ذ ٍٛايكه  ٜايت ي:١ٝ
أٍنٔ٘ البحث :
تعٗط أُٖ ١ٝايبرث َٔ خالٍ األَٛض اآلت:١ٝ
 .1إبطاظ َه ْ ١اشبٚ ٌٝأُٖٝتٗ عٓس ايعطب.
َ .2عطف ١فهٌ اشبٚ ٌٝؾأْٗ يف اإلغالّ.
 .3ايٛقٛف عً َ ٢خيل اشبٚ ٌٝؾؤٚ ْٗٚأذٛا يف ايكطإٓ ٚايػٓ.١
أٍداف البحث :
ٜٗسف ٖصا ايبرث إ ذبكٝل األَٛض اآلت:١ٝ
 .1تعطٜف اشبٚ ٌٝزاليتٗ يف يػ ١ايعطب.
 .2تعساز َٛان شنط اشب ٌٝيف ايكطإٓ ايهطٚ ِٜب ٕ ٝزالالتٗ َٚك قسٖ .
 .3تٛنٝس أذه ّ اشب ٌٝيف األذ زٜث ايٓبٚ ١ٜٛب ٕ ٝفهًٗ ٚقف تٗ .
 .4إبطاظ زٚض اشب ٌٝيف ازبٗ ز َٔ خالٍ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ.١
حدّد الدراش٘ :
 .1اآلٜ

ايكطآْ ١ٝاييت تترسث عٔ اشبٚ ٌٝربتل بٗ .

 .2األذ زٜث ايٓب ١ٜٛاحملتخ بٗ اييت تتعًيل ب شبٝيٌ َئ خيالٍ ايهتيب ايػيتٚ ١بعي
نتب ايػٓ ١األخط ٣اييت ربسّ َٛنٛع ايسضاغ.١
ميَج البحث :
ٚشيو َٔ خالٍ تطبٝل املٓ ٖخ ايعًُ ١ٝاآلت:١ٝ
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 .1املٓٗخ االغتكطاٚ :ٞ٥شيو ب غتكطا ٤األذ زٜث ايٓب ١ٜٛاييٛاضز ٠يف َٛنيٛع اشبٝيٌ َئ
خالٍ ايهتب ايػتٚ ١بع

نتب ايػٓ.١

 .2املييٓٗخ ايٓكييس ٟيف اسبهييِ عًيي ٢األذ زٜييث ايٓبٜٛيي ١ايييٛاضزٚ ٠اْتك ي َ ٤ي ٖيي ٛق ي ح
يالذتح د َٓٗ .
 .3املٓٗخ االغتٓب ط ٞأ ٚايترًٚ :ًٞٝشيو ب غتدطاد املعي ْ ٞاييٛاضز ٠يف اآلٜي

ايكطآْٝي١

ٚاألذ زٜث ايٓبٚ ١ٜٛتٛظٝفٗ يف صب ال ايسضاغ.١
مشلل٘ الدراش٘:
ب ي يطغِ َيئ أق ي ي ١املٛنييٛع ٚأُٖٝتيي٘ ٚقًيي ١تٓ ٚييي٘ يف ايسضاغ ي
ايب ذث ،إال إٔ َٔ أني املعٛقي

اسبسٜثييَ ١يئ قبييٌ

ايييت ٚاجٗيت يف ٖيصا ايبريث ٖيْ :ٛيسض ٠املكي زض

ٚاملطاجي يف ٖيصا املٛنييٛع ممي ذييسا بي ٞيًطجييٛع إ

تف غيت ايكييطإٓ ايععيٚ ِٝنتييب

ؾييطٚح األذ زٜييث ايٓبٜٛيي ١يًٛقييٛف عًيي َ ٢ي تهييُٓت٘ َيئ َع ي ْٚ ٞأذه ي ّ ٚفٛا٥ييس يف
املٛنٛع;  َٚأععُٗ ٚأجًٗ .
الدراشات الصابك٘:
ايسضاغيييي ١األ : ٚنتيي ي ب اشبٝييييٌ تييييأيٝف :أبيييي ٞعبٝييييسَ ٠عُييييط بيييئ املثٓيييي ٢ايتُٝييييٞ
(املتٛفٖ209:٢ي) ٚقس ذبسث َؤيف٘ عٔ املٛنٛع

ايت يٝيَ :١ه ْي ١اشبٝيٌ عٓيس ايعيطب

قبٌ اإلغالّ ٚبعس اإلغالّ أجعا ٤اشب ٌٝأمس ٗ٥ي أيٛاْٗي قيف تٗ َؿي ٗٝعٝيٛب
اشب ٌٝيف جطْ ٜٗؿي طٗ أقيٛاتٗ ٚخييتِ املؤييف مبي ق يي ايعيطب يف أؾيع ضٖ َئ
قف ١اشب.ٌٝ
ايسضاغيي ١ايث ْٝيي :١اشبٝييٌ ٚزٚضٖ ي يف ازبٗ ي ز ٚذطنيي ١ايفييتس اإلغييالَ ٞإ ْٗ ٜيي ١عٗييس
اشبًٝف ١عُط بٔ اشبط ب.
 ٖٞٚزضاغ ١يًب ذث :ز .قالح ايتٝح ْ ٞمحٛز ( ٟأغت ش َػ عس بكػِ ايت ضٜذ – نًٝي١
ايعًيٚ ّٛاآلزاب اإلْػي ْ – ١ٝج َعي ١املًيو عبيس ايععٜيع – جيس )٠صبًي ١ج َعي ١املًيو عبيس
ايععٜع :اآلزاب ٚايعً ّٛاإلْػ ْ 1ّ ١ٝمٖ1408( 246- 223 :ي .) ّ1988 /
ا ييسف األغيي ؽ َيئ ٖييص ٙايسضاغييٖ :١يي ٛإبييطاظ زٚض اشبٝييٌ يف ازبٗ ي ز ٚذطنيي ١ايفييتس
اإلغييالَٚ ٞقييس قيي ّ ايب ذييث بتتبيي ْؿييأ ٠قيي ٠ٛايفطغيي ٕ اإلغييالَٚ ١ٝتطٛضٖيي ذتيي٢
أقبر ق ٠ٛن ضب ١ال تكٌ يف فع يٝتٗ عُ ٜعطف يف ٚقتٓ اسب نط بػالح املسضع .
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ايسضاغ ١ايث يث ٜ :١خ ٌٝاهلل اضنيب.
ٖص ٙايسضاغ ١يًب ذث :ز .دب ْ ٞذػئ األَي ،صبًي ١أحبي ث اإلميي ٕ – ايػيٛزإ ّ1
م)ّ2006( 164- 157 :
تتٓ ٖ ٍٚص ٙايسضاغ – ١نُ أٚنس ايب ذث  -اسبسٜث عٔ إذيس ٣طبًٛقي
غبر ْ٘ ٚتع

ايسايي ١عًي ٢قسضتي٘ ٚٚذساْٝتي٘ ٖٚي( ٛاشبٝيٌ) ٖٚي ٛأقيطب اسبٛٝاْي

اهلل
إ

اإلْػ ٕ ؾبٗ مل ٜٛجس ف َٔ ٘ٝايهطّ ٚؾطف ايٓفؼ ٚعً ٛا ُ.١
َٛٚنر ايب ذث َٔ خالٍ زضاغت٘ طب  ٥اشبٚ ٌٝقٛفي عًي ٢أمس ٥ي٘ ٚقيف ت٘ ثيِ
ٜتططم يًرسٜث عٔ ايططا٥ف اييت ذه ٝعٔ اشب َ ٌٝاغتعطاض َ ٚضز عئ اشبٝيٌ
يف ايكطإٓ ايهط.ِٜ
ممييي تكييييسّ ٜالذييييغ عًيييي ٢ايسضاغييي

ايػييي بكَ ١ييي جييييسٜتٗ ٚأقييي يتٗ عييييسّ

اختك قييٗ ب سبييسٜث ذيي ٍٛاشبٝييٌ يف ايكييطإٓ ٚايػييٓٚ ١تٓ ي  ٍٚب ٝي ٕ َع ي ْ ٞايٓكييٛم
ايٛاضز ٠فٚ ٗٝإظٗ ض أذه َٗ ٚايفٛا٥س املؿتًُ ١عً . ٗٝييصا ني ٕ َئ األُٖٝي ١مبهي ٕ
إفطاز حبث عًُ ٞطبتل ب سبسٜث ذٖ ٍٛصا ازب ْب.
خط٘ البحث :
ٚقس جعًتٗ ٚفل ايتكػ ِٝاآلت:ٞ
املبرث األَ :ٍٚعٓ ٢اشب ٌٝعٓس ايعطب ٚبَ ٕ ٝه ْتٗ .
املطًب األَ :ٍٚعٓ ٢اشب ٌٝيف َع جِ ايًػ ١ايعطب١ٝ
املطًب ايث َْ :ٞه ْ ١اشب ٌٝعٓس ايعطب
املبرث ايث ْ :ٞاشب ٌٝيف ايكطإٓ ايهط.ِٜ
املبرث ايث يث :اشب ٌٝيف األذ زٜث ايٓب.١ٜٛ
خ مت ١ايبرثٚ :تؿٌُ عً ٢أِٖ ايٓت ٥خ يف ايسضاغٚ ١ايتٛق. ٝ
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انًبحث األول :يعنى انخيم عنذ انعرب ،وبياٌ يكانتها
املطلب األّل :معي ٙارتٔل يف معاجه اللغ٘ العربٔ٘
ٚاشب :ٌٝمج ع ١األفطاؽ ال ٚاذس ي٘ أٚ ٚاذس :ٙخ  ٌ٥ألْ٘ خيت ٍ مجعي٘ :أخٝي ٍ
()1

ٚخ. ٍٛٝ
ق ٍ ابٔ ف ضؽ" :اشب ٚ ٤ايٝي ٚ ٤اييالّ أقيٌ ٚاذيس ٜيسٍ عًي ٢ذطني ١يف تًيٚ .ٕٛاشبٝيٌ
َعطٚفٚ .١مسع َٔ حيه ٞعٔ بؿط األغس ٟعٔ األقُع ٞق ٍ :نٓ عٓس أبي ٞعُيطٚ
بٔ ايعالٚ ٤عٓس ٙغالّ أعطاب ٞفػ ٌ٦أب ٛعُط :ٚمل مس ٝاشبٝيٌ خيٝال فكي ٍ :ال أزض.ٟ
فك ٍ األعطاب :ٞالخت . ٝفك ٍ أب ٛعُط :ٚانتبٛاٖٚ .صا قيرٝس; ألٕ املدتي ٍ يف َؿيٝت٘
()2

ٜتً ٕٛيف ذطنت٘ أيٛاْ " .
ٜٚؤنييس ٖييصا املعٓيي ٢اإلَيي ّ ايكييططيب فٝكييٚ" :ٍٛمسٝيي اشبٝييٌ خييٝال الخت ٝيي يف
()3

املؿ. "١ٝ
مم تكسّ ٜعٗط يي ٞإٔ ايساليي ١ايًػٜٛي ١يًفعي( ١اشبٝيٌ) تيسٍ عًيْ :٢يٛع َئ االختٝي ٍ
ٚايه ٚايػطٚض ٚنصيو عً ٢ايتٓٛع.
املطلب الثاىٕ :ملاى٘ ارتٔل عيد العرب
ٚن ْ ايعطب تيطتب اشبٝيٌ يف ازب ًٖٝيٚ ١اإلغيالّ َعطفي ١بفهيًٗ َٚي جعيٌ اهلل
تع

ف َٔ ٗٝايعع ٚتؿطف بٗ ٚتك ا عًي ٢املدُكيٚ ١اييوٚاٚ ٤ربكيٗ ٚتهطَٗي

ٚتؤثطٖ عً ٢األًٖٚ ،األٚالز ٚتفتدط بصيو يف أؾع ضٖ ٚتعتس . ٙفًيِ تيعٍ عًي ٢شييو
َٔ ذب اشبَٚ ٌٝعطف ١فهًٗ ذت ٢بعث اهلل ْب ٘ٝعً ٘ٝايػالّ فيأَط ٙاهلل ب رب شٖي
ٚاضتب طٗ

()4

.

قي ٍ أبيي ٛعبٝييس :٠مل تهيئ ايعييطب يف ازب ًٖٝيي ١تكيي ٕٛؾييَ ٦ٝيئ أَٛا ي ٚال تهطَيي٘
قْ ٝتٗ اشبٚ ٌٝإنطاَٗ

مل ن ٕ يِ فٗٝي َئ ايعيع ٚازبُي ٍ ٚاملتعيٚ ١ايكي ٠ٛعًي٢

عس ِٖٚذت ٢إٔ ن ٕ ايطجٌ َٔ ايعطب يٝبٝي ط ٜٚي ٜٚؿيب فطغي٘ ٜٚيؤثط ٙعًيْ ٢فػي٘
()1

اللامىض املحيط (.)996/1
()2
ابً فازض ،معجم ملاًيع اللغت ( ،)235/2مادة (خيل).
()3
جفظحر اللسطبي ()73/11
()4
هخاب أوظاب الخيل في الجاهليت وؤلاطالم وأخبازها ،ص24-23 :
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ٜٚؿطب ٕٛاملي  ٤ايكيطاح ٜٚعيت بعهيِٗ بعهي بإشايي ١اشبٝيٌ

ٖٚعا ٚغ ٤ٛقْ ٝتٗ ٜٚصنط ٕٚشيو يف أؾع ضِٖ َٔٚ .شيو :ق ٍ عُط بٔ َ يو:
ٚغ بس نعك ب ايسجٔ أمجً٘  ...ز ٕٚايع ٍ ٝي٘ اإلٜث ض ٚايًطف
ق ي ٍ أبيي ٛعبٝييس :٠فًييِ تييعٍ ايعييطب عًيي ٢شيييو َيئ تييثُت اشبٝييٌ ٚايطغبيي ١يف ارب شٖ ي
ٚقْ ٝتٗ ٚايك عًَ ٢ك غ َ ٠ؤْتٗ َ جسٚب ١بالزِٖ ٚؾس ٠ذ ِ يف َعٝؿيتِٗ ملي
ن ٕ ِ ف َٔ ٗٝايعع ٚاملٓعٚ ١ازبُ ٍ .ذت ٢ج  ٤اهلل ب٘ ب إلغالّ فيأَط ْبٝي٘ قيً ٢اهلل
عًٝيي٘ ٚغييًِ ب رب شٖ ي ٚاضتب طٗ ي زبٗ ي ز عييس ٙٚق ي ٍ اهلل تب ي ضى ٚتع ي { :وؤعااذو هلااى يااك
سوطعوى يٍ قىة ويٍ سباك

خليام تش اىٌ با عاذو هلل وعاذومى وآخاشيٍ ياٍ دوهناى ال تعهًاىهنى هلل يعهًهاى وياك

تنفقى يٍ شيء يف س يم هلل يىف إنيكى وؤَوى ال تظهًىٌ}شاألْف ٍ60:ز
ف ربييصٖ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ ٚذيي

املػييًُ ،عًيي ٢اضتبيي طِٗ بٗيي

فهي ٕ ضغي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ َيئ أضغيب ايٓي ؽ فٗٝي ٚأقي ِْٗٛي ٚأؾييسِٖ
ٚذب ٚعحب بٗ ذت ٢إٔ ن ٕ يٝتػ ض بكٗ ٌٝاشبٜ ٌٝػُع٘ ٜٚػيبل بٗٓٝي

إنطاَ

ٜٚعط ٞعً ٢شيو ايػبل ٚميػس ٚج٘ فطغ٘ بثٛب٘ .ذت ٢جي  ٤عٓي٘ بيصيو اآلثي ض ٚضٚاٙ
ايثكيي

َيئ أٖييٌ ايعًييِ ٚايكييسمٚ .أغييِٗ يًفييطؽ غييُٗٚ ،يًطجيي ٍ غييُٗ ٚاذييسا َيئ

()5

املػ من .
انًبحث انثاني :انخيم في انقرآٌ انكريى
املٛن األ :ٍٚقٛيي٘ تعي { :وَؤَعِاذوو نَهُاى يَّاك سْاوَطَعْومى يِّاٍ قماىَّة وَيِاٍ سِّبَاك ِ نخَيْام تمشْ ِ ُاىٌَ با ِ عَاذْوَّ نهّا ِ
وَعَ اذُوَّممىْ وَآخَااشيٍَ يِااٍ دُوَِه اىْ الَ تَعْهًَُ اى َهُىُ نهّ ا ُ يَعْهًَُهُ اىْ وَيَااك تمنفِقمااى يِااٍ شَ ايْء فِااي سَ ا يم نهّ ا ِ يُ اىَفَّ إنَ ايْكمىْ وَؤَ اومىْ الَ

تمظهًَُىٌ}شاألْف ٍ60:ز
{َٚيئ ضبي ط اشبٝييٌ} ايطبي ط اغييِ يًدٝييٌ اييييت تييطب يف غييب ٌٝاهلل تعي

ٚ..عطفٗي

عً ٢ايكَ ٠ٛي نْٗٛي َئ مجًتٗي يإلٜيصإ بفهيًٗ عًي ٢بكٝي ١أفطازٖي نعطيف ج ٜيٌ
()6

َٝٚه  ٌٝ٥عً ٢املال٥ه. ١
()5هخاب الخيل ،ألبي غبيدة مػمس بً اإلاثنى :اإلالدمت.
()6
جفظحر أبي الظػىد ()32/4
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ٚايطب ط قٝػَ ١ف عً ١أت ٞبٗ ٖٓ يًُب يػ ١يتسٍ عً ٢قكس ايهثطَ ٠ئ ضبي اشبٝيٌ
يًػع ٚأ ٟاذتب غٗ ٚضبطٗ اْتعي ضا يًػيع ٚعًٗٝي نك ٍٛاييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ :
"َٔ اضتب فطغ يف غب ٌٝاهلل ن ٕ ضٚثٗ ٚب ٛذػٓ

ي٘" اسبسٜث.

ٜك ٍ :ضب ايفطؽ إشا ؾس ٙيف َه ٕ ذفع٘ ٚقس مسيٛا املهي ٕ اييص ٟتيطتب فٝي٘
()7

اشب ٌٝضب ط ألِْٗ ن ْٛا حيطغ ٕٛايثػٛض املدٛف ١ضانب ،عً ٢أفطاغِٗ .
ٜٚؿت ايؿٝذ ايؿعطا( ٟٚضمح٘ اهلل) ٖٓ إ ْهت ١يطٝف ١فٝك" :ٍٛضب ط اشبٝيٌ ٖيٛ
عكس ٙيًرطب أ ٟإٔ اشب ٌٝتعس ٚتعًف ٚتسضب ٚتهيَ ٕٛػيتعس ٠يًريطب يف أٜي ١سبعي١
ٚضب ي ط اشبٝييٌ ٖيي ٛايكيي ٠ٛاييييت ذبتييٌ األضض فُُٗ ي بًػ ي قييسضتو يف ايطَيي ٞفأْيي ال
تػتط ٝإٔ تػتٛي ٞعً ٢أضض عسٚى ٚيهٔ ضانييب اشبٝيٌ ني ْٛا ٜيسخً ٕٛاملعطني١
يف امل ن ٞبعيس ايطَي ٞيٝرتًيٛا األضضٖٚ .يص ٙعًُٝي ١تكي ّٛبٗي امليسضع
تبيسأ أٚال ضَّٝي ب يكييٛاضٜذ ٚايطي ٥طا

اآلٕ .ف ملعطني١

ذتيي ٢إشا ذطُي قي ٠ٛعييسٚى اْطًكي املييسضع

يترتٌ األضض ف يط ٥طا ٚايكٛاضٜذ تًٗيو ايعيسٚ ٚذبطُي٘ ٚيهٓٗي ال تأخيص األضض.
ٚيهٔ ايص ٟميهٓٓ َٔ األضض ٚاالغتٝال ٤عً :ٖٛ ٗٝضب ط اشب ٌٝأ ٚاملسضع .
 َٔٚاإلعح ظ يف األزا ٤ايكطآْ ٞأْ٘ أعط ْ تطتٝب يًريطب في سبطب أٚال تبيسأ بٗحيّٛ
حيطييِ قيي ٣ٛايعييس ٚبي يطَ ٞغييٛا ٤ني ٕ ب يكييٛاضٜذ أّ ب يطي ٥طا أّ بػتُٖي ثييِ بعييس
شيو حيسث ا ح ّٛاي ٚ ٟال حيسث ايعهؼ أبساٚ .ضتب اسبيل غيبر ْ٘ ٚتعي

ٚغي ٌ٥

اغييتدساّ ايكيي ٠ٛأثٓ ي  ٤ايكتيي ٍ فٗيي ٞأٚال ايطَييٚ ٞبيي٘ ًْٗييو َهٓٝيي ثييِ ْػييتٛي ٞعًيي٢
امله ٕ ٚن ٕ شيو ٜتِ بطب ط اشب ٌٝايص ٟتكَ ّٛك َ٘ املسضع

اآلٕ

()8

.

املٛن ايث ْ :ٞقٛي٘ تع { :وَيَك ؤَفَكء نهَّ ُ عَهَى سَسُىنِ ِ يِنْهُىْ فًََك ؤَوْجَفومىْ عَهَيْ ِ يِاٍْ خَيْام وَالَ سمَاك ونَكِاٍَّ

نهَّ َ يُسَهِّطم سُسُهَ ُ عَهَى يٍَ يَشَكء وَ نهَّ ُ عَهَى مممِّ شَايْء قَاذِيش}شاسبؿيط6:ز ٜكي ٍٛتعي

َبٓٝي َي ايفي٤ٞ

 َٚقفت٘  َٚذهُ٘ ف يف ٤ٞنٌ َي ٍ أخيص َئ ايهفي ض َئ غيت قتي ٍ ٚال إجيي ف
خٚ ٌٝال ضن ب نأَٛاٍ ب ايٓهت ٖص ٙفإْٗ مم مل ٜٛجف املػيًُ ٕٛعًٝي٘ خبٝيٌ
ٚال ضن ب أ ٟمل ٜك تًٛا األعيسا ٤فٗٝي ب ملبي ضظٚ ٠املكي ٚي ١بيٌ ْيعٍ أٚي٦يو َئ ايطعيب
()7

الخحسٍس والخىىٍس ()55/11
()8
جفظحر الؼػساوي ()4779-4777/8
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ايص ٟأيك ٢اهلل يف قًٛبِٗ َئ ٖٝبي ١ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ فأفي  ٙ٤اهلل عًي٢
ضغٛي٘  ٚصا تكطف ف ٘ٝنُ ٜؿ  ٤فطز ٙعً ٢املػًُ ،يف ٚجي ٙٛايي ٚاملكي ح ايييت
شنطٖ اهلل عع ٚجٌ يف ٖص ٙاآلٜ

()9

.

(فُ أٚجفتِ عً )٘ٝأ :ٟأٚنعتِ عًٚ .٘ٝاإلجي ف :اإلٜه ع يف ايػت  ٖٛٚاإلغطاع
ٜك ي ٍٚ :جييف ايفييطؽ إشا أغييطع ٚأٚجفتيي٘ أْ ي أ ٟذطنتيي٘ ٚأتعبتيي٘ ٚايطن ي ب اإلبييٌ
ٚاذسٖ ضاذًٜ .١ك :ٍٛمل تكطعٛا إي ٗٝؾكٚ ١ال يكٝتِ بٗ ذطب ٚال َؿكٚ ١إمن ن ْ
َٔ املس ١ٜٓعً ،ًَٝ ٢ق ي٘ ايفطا .٤فُؿٛا إيَ ٗٝؿيٚ ّٝمل ٜطنبيٛا خيٝال ٚال إبيال إال
اييٓيب قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ فإْي٘ ضنييب مجيالّ ٚقٝييٌ محي ضّا طبطَّٛي بًٝييف ف فتترٗي
قًرّ ٚأجالِٖ ٚأخيص أَيٛا ِ .فػيأٍ املػيًُ ٕٛاييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ إٔ ٜكػيِ
ِ فٓعي  َٚ :أف  ٤اهلل عًي ٢ضغيٛي٘ َيِٓٗ فُي أٚجفيتِ عًٝي٘ ...اآلٜي .١فحعيٌ أَيٛاٍ بي
ايٓهت يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ خ قيٜ ١هيعٗ ذٝيث ؾي  ٤فكػيُٗ اييٓيب قيً ٢اهلل
()10

عًٚ ٘ٝغًِ ب ،املٗ جطٜٔ

.

املٛن ي ايث يييث :قٛييي٘ تعي َٚ{ :ايِدَِٝيٌَ َٚايِبِػَي ٍَ َٚايِرَُِيتَ يِتَطِنَبُ َٖٛي َٚظَِٜٓيََٜٚ ّ١دًُِيلُ ََ ي َال
تَعًَُُِ }ٕٛشايٓرٌ8:ز
قيي ٍ قيي ذب $ايهؿيي ف" :#ايطنييٛب يف اسبييخ ٚايػييع ٚإَيي إٔ ٜهييٚ ٕٛاجبّيي أٚ
َٓيسٚب فٗييصإ ايكػيُ ٕ أغييطاض زٜٝٓي ١فييال جييطّ أزخيٌ عًُٗٝي ذيطف ايتعًٝييٌ ٚأَي
األنٌ ٚإق ب ١املٓي ف فُئ جيٓؼ املب ذي

فيال جيطّ َي أزخيٌ عًٗٝي ذيطف ايتعًٝيٌ

ْعييت ٙقٛييي٘ تع ي ٚ" :اشبٝييٌ ٚايبػ ي ٍ ٚاسبُييت يرتنب ٖٛي ٚظٜٓيي "..١فأزخييٌ ايتعًٝييٌ عًيي٢
()11

ايطنٛب ٚمل ٜسخً٘ عً ٢ايع"١ٜٓ

.

ٚمل ن ٕ ايطنٛب فعٌ املد طب ٖٛٚ ،املككٛز ب يٓفع ١شنط ٙبي يالّ ايييت ٖيٞ
األقٌ يف ايتعً ٌٝفك ٍ( :يرتنبٖٛي ) ٚملي ن ْي ايعٜٓي ١ت بعي ١ملٓفعيٚ ١ن ْي فعيال
يف عييٌ ايفعييٌ املعًييٌ ْكييب عطف ي عًيي ٢ضبييٌ َ ي قبًييٗ فك ي ٍ ٚ( :ظٜٓيي)١

()12

ٚ{.اشبٝييٌ

()9

جفظحر ابً هثحر ()482/13
()11
جفظحر اللسطبي ()11-11/18
()11
جفظحر الساشي ()534/27
()12
هظم الدزز ()247/4
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ٚايبػ ٍ ٚاسبُت} غدطْ ٖ يهِ {يرتنبٚ ٖٛظ }١ٜٓأ :ٟت ض ٠تػيتعًُ ْٗٛيًهيطٚض ٠يف
ايطنييٛب ٚت ي ض ٠ألجييٌ ازبُ ي ٍ ٚايعٜٓييٚ ١مل ٜييصنط األنييٌ ألٕ ايبػ ي ٍ ٚاسبُييط ضبييطّ
أنًٗ ٚاشب ٌٝال تػتعٌُ -يف ايػ يب  -يونٌ بٌ  ٢ٜٗٓعئ شحبٗي ألجيٌ األنيٌ
خٛف َٔ اْكط عٗ ٚإال فكس ثب يف ايكرٝر ،إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ أشٕ يف
()13

سب ّٛاشبٌٝ

.

ٜك ٍٛايؿعطا( ٟٚضمحي٘ اهلل)ٚ :قي ٍٚ{ :اشبٝيٌ ٚايبػي ٍ ٚاسبُيت يرتنبٖٛي ٚظٜٓي}١
فأعط ْ ضبٓ عع ٚجٌ نطٚضٜ

اسبٚ ٠ ٝأعط ْ نُ ي ٝتٗ ٚمج ي ٝتٗ

()14

.

املٛن ايطاب  :قٛي٘ تع { :صميٍَِّ نِهنَّكط حُبو نشَّهَىَ ِ يٍَِ ننِّسَكء وَ ن َنِنيَ وَ نقَنَكطِريِ نًُقَنطَشَةِ يٍَِ نزَّ َب

وَ نفِضَّةِ وَ نخَيْم نًُسَىَّيَةِ وَ ألَعَكو وَ ن َشْثِ رَنِكَ يَوَكعُ ن َيَكةِ نذوَيَك وَ نهّ ُ عِنذَ ُ حُسٍُْ نًَأ } شآٍ عُطإ14:ز
قي ي ٍ اإلَي ي ّ ابييئ جطٜيييط ايطي ي ( ٟضمحييي٘ اهلل) :ايكييي ٍٛيف تأٜٚيييٌ قٛيييي٘ٚ{ :اشبٝيييٌ
املػيي }١َٛق ي ٍ أبيي ٛجعفييط :اختًييف أٖييٌ ايتأٜٚييٌ يف َعٓيي" ٢املػيي ."١َٛفك ي ٍ بعهييِٖٗ :ييٞ
ايطاعٚ .١ٝق ٍ آخط" :ٕٚاملػ :"١َٛاسبػ ٕٚ .ق ٍ آخيط" :ٕٚاشبٝيٌ املػي "١َٛاملعًُيٚ .١قي ٍ
غتِٖ" :املػ "١َٛاملعس ٠يًحٗ ز.
ق ٍ أبي ٛجعفيطٚ :أٖ ٚيص ٙاألقيٛاٍ ب يكيٛاب يف تأٜٚيٌ قٛيي٘ٚ{ :اشبٝيٌ املػي}١َٛ
املعًُ ١ب يؿٝ

اسبػ ٕ ايطا٥ع ١ذػٓ َٔ ضآٖي  :ألٕ "ايتػي "ِٜٛيف نيالّ ايعيطبٖ :يٛ

اإلعالّ .ف شب ٌٝاسبػ ٕ َعًُ ١بإعالّ اهلل إ ٖ ٜب سبػٔ َٔ أيٛاْٗ ٚؾي ٝتٗ  ٦ٖٝٚتٗي
"ٖٞٚاملطُٗ "١أٜه

()15

ٚاشب ٌٝن ْ

.

 َٚ -تعاٍ ذت ٢يف عكط اآلي ١امل ز ٟاي - ّٛٝظ ١ٜٓضبببَ ١ؿتٗ .٠

ففيي ٞاشبٝييٌ مجيي ٍ ٚفتييٚ ٠ٛاْطييالم ٚقيييٚ .٠ٛفٗٝيي شنيي ٚ ٤أيفييَٚ ١ييٛزٚ .٠ذتيي ٢اييييصٜٔ
الٜطنب ْٗٛفطٚغٜ ١ٝعحبِٗ َؿٗسٖ َ زاّ يف ن ِْٗ ٝذ ١ٜٛٝدبيٝـ ملؿيٗس اشبٝيٌ
ايفت!١ٝ

()16

()13

جفظحر الظػدي ()436/1
()14
جفظحر الؼػساوي ()11814/17
()15
جفظحر الطبري ()257-251/6
()16
في ظالٌ اللسآن ()374/1
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ٚاشب ٌٝضببٛبَ ١طغٛب ١يف ايعكٛض امل نٚ ١ٝفُٝي بعيسٖ مل ٜٓػيٗ َي تفيٓٔ فٝي٘
ايبؿط َئ قيٓٛف املطانيب بيطا ٚحبيطا ٚجيٛا ...نيٌ شييو مل ٜػئ ايٓي ؽ عئ ضنيٛب
ظٗٛض اشبٚ ٌٝجط ايعطب

مبطُٗ

األفطاؽ ٚايعٓ  ١ٜب ملػ بك ١ب ،األفطاؽ .

ٚشنط اشب ٌٝيتٛاطؤ ْفٛؽ أٌٖ ايبصر عً ٢ضبب ١ضنٛبٗ (ٚ .املػ )١َٛاألظٗيط فٝي٘
َ ق :ٌٝإْ٘ ايطاع ١ٝفَٗ ٛؿتل َٔ ايػ ٖٛٚ ّٛايطعٜ ٞك ٍ :أغ ّ امل ؾي ١ٝإشا ضعي ٢بٗي
يف املطعيي ٢فتهييَ ٕٛي ز ٠فعييٌ يًتهييثت أ ٟاييييت تييرتى يف املطاعييَ ٞييسزا طًٜٛييٚ ١إمني
ٜهيي ٕٛشيييو يػييع ١أقيير بٗ ٚنثييطَ ٠ييطاع ِٗٝفتهيي ٕٛخًٝييِٗ َهطَيي ١يف املييطٚد
ٚايط ٜضٚ .يف اسبسٜث يف شنط اشب( ٌٝفأط ٍ

يف َطد أ ٚضٚن.)١

ٚقٝييٌ :املػييَ ١َٛيئ ايػيي ١َٛبهييِ ايػييٖٚ ،يي ٞايػييُ ١أ ٟايعالَييَ ١يئ قييٛف أٚ
عبٚ ٙٛإمن جيعًٕٛ

()17

شيو تٓ ٜٗٛبهطَٗ ٚذػٔ بال ٗ٥يف اسبطب

.

ٚال َ ْ َٔ اؾتُ ٍ يفع( ١املػ )١َٛعًٖ ٢ص ٙاملع ْ ٞنًٗ ٖٚصا مم ال ٜتعي ضض
َ ايٓل بٌ ٜعٜس املعٓ ٢قٚ ٠ٛتأيك ٚممئ أؾي ض ييصيو ايؿيٝذ ايؿيعطٚا( ٟضمحي٘ اهلل)
فك ٍ" :ن ْ اشب ٖٞ ٌٝأزا ٠ايعع ٚأَ ضٚ ٠عالَ ١عً ٢ايععُيٚ ١ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٜك$ :ٍٛاشبَ ٌٝعكٛز بٓٛاق ٗٝاشبت إ  ّٜٛايكَ ٝي #١قي ٍٛاسبيلٚ{ :اشبٝيٌ
املػْ }١َٛط ٣ف ٘ٝإٔ ايًفغ ايٛاذس ٜؿ يف صب ال َتعسزَ ٠ئ املعي ْ ٞفُػيَ ١َٛئ
غ َٗ ٜػَٚ َٗٛعٓي ٢شييو :إٔ يص ٙاشبٝيٌ َطاعي ٢تأنيٌ َٓٗي نُي تطٜيس ٚيٝػي
خٝال َطبٛط ١بأنٌ َ ٜكسّ

فكي

َٚػي ١َٛأٜهي تعي  :إٔ يصا اشبٝيٌ عالَي

فٗصا ذك ٕ أغط ٚشيو أزِٖ ٚشاى أؾكط.
َٚػ ١َٛأٜه إٔ تهَ ٕٛطٚنَٚ ١سضبٚ ١مت تعً ُٗٝف ألقيٌ يف اشبٝيٌ أْٗي
مل تهيئ َػتأْػيي ١بييٌ َتٛذؿييٚ ١يييصيو ال بييس َيئ تطٜٚهييٗ ذتييٜٓ ٢تف ي بٗ ي اإلْػ ي ٕ.
فهِ َعٓ ٢إشٕ أعطت٘ يٓ نًَُ$ ١ػ#١َٛ
غ  ١ُ٥أ ٟتأنٌ عً ٢قسض َ تؿتٗ ٞال عً ٢قسض َ ْعط َٔ ٗٝطع َّٚ .عًُي ١أٟ
ف ٗٝعالَ

ن يػطٚ ٠ايترحٖٚ ٌٝصا جٛاز أزِٖ ٚشييو جيٛاز أؾيكط أ ٚأْٗي َعًُي١

()18

أَ ٟطٚن"١

.

()17

الخحسٍس والخىىٍس ()182/3
()18
جفظحر الؼػساوي ()1314/3
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املٛن اشب َؼ :قٛي٘ تع { :وَ سْاوَفضص يَاٍ سْاوَطَعْ َ يِانْهُىْ بصَاىْتِكَ وَؤَجْهِابْ عَهَايْهى بخَيْهِاكَ وَسَجهِاكَ

وَشَكسمهُىْ فِي ألَيْىَ ل وَ ألَوْالدِ وَعِذْ ُىْ وَيَك يَعِذُ ُىُ نشَّيْطَكٌُ إالَّ غمشُوسً } شاإلغطا64:٤ز
ٚاإلجالب :مج ازبيٝـ ٚغيٛق٘ َؿيتل َئ ازبًبي ١بفتريتٖٚ ،ي ٞايكي ٝح ألٕ ق ٥يس
ازبٝـ إشا أضاز مج ازبٝـ ْ ز ٣ف ِٗٝيًٓفت أ ٚيًػ ضٚ ٠ا ح.ّٛ
 ٖٛٚمتث ٌٝسبي ٍ قيطف قٛتي٘ َٚكسضتي٘ عًي ٢اإلنيالٍ حبي ٍ ق ٥يس ازبيٝـ جيُي
فطغ ْ٘ ٚضج يت٘.
ٚمل ن ٕ ق ٥س ازبيٝـ ٜٓي ز ٟيف ازبيٝـ عٓيس األَيط ب يػي ض ٠جي ظ إٔ ٜهي ٕٛقٛيي٘:
()19

(ٚاغتفعظ َٔ اغتطع َِٓٗ بكٛتو) َٔ مجًٖ ١صا ايتُثٌٝ

.

ٚاختًفييٛا يف تفػييت اشبٝييٌ ٚايطجييٌ فييط ٣ٚأبيي ٛايهيير ٢عيئ ابيئ عب ي ؽ أْيي٘ ق ي ٍ:
$نٌ ضانب أ ٚضاجٌ يف َعك ١ٝاهلل تع

فٗ َٔ ٛخٝيٌ إبًيٝؼ ٚجٓيٛزٜٚ #ٙيسخٌ فٝي٘

نييٌ ضانييب  َٚي ف يف َعكيي ١ٝاهلل تع ي

فعًييٖ ٢ييصا ايتكييسٜط خًٝيي٘ ٚضجًيي٘ نييٌ َيئ

ؾيي ضن٘ يف ايييسع  ٤إ املعكييٚ .١ٝايكيي ٍٛايثيي ْ :ٞحيتُييٌ إٔ ٜهيي ٕٛإلبًييٝؼ جٓييس َيئ
ايؿ ٝط ،بعهِٗ ضانب ٚبعهِٗ ضاجٌٚ .ايك ٍٛايث يث :إٔ املطاز َٓ٘ نطب املثيٌ نُي
()20

تك ٍٛيًطجٌ اجملس يف األَط :ج٦تٓ خبًٝو ٚضجًوٖٚ .صا ايٛج٘ أقطب

.

ٚايعطب تطًل اشبٚ ٌٝتطٜيس بٗي ايفطغي ٕ نُي يف اسبيسٜث ايٓبي ٟٛايؿيطٜفٜ$ :ي
()21

خ ٌٝاهلل اضنيب#

.

املٛن ايػ زؽ :قٛي٘ تع  { :إر عُشضَ عَهَيْا ِ بكنعَشِايِّ نصَّاكفِنَك ُ نجيَاكد فَقَاكلَ إَِّاي ؤَحْ َ ْا ُ حُابَّ

نخَيْش عٍَ رِمش سَبِّي حَوَّى تَاىَ سَ ْ بكن ِجَاك  سُدوو َاك عَهَايَّ فَطَفِا َ يَسْا ًك بكنسواى ِ وَ ألَعْنَاك } شم- 31 :
 33ز
ٚأضاز بيي شبت :اشبٝييٌ ٚايعييطب تع قييب بيي ،ايييطاٚ ٤ايييالّ فتكيي :ٍٛختًيي ايطجييٌ
ٚخرتت٘ أ :ٟخسعت٘ ٚمس ٝاشب ٌٝختا ألْ٘ َعكٛز بٓٛاقي ٗٝاشبيت األجيط ٚاملػيِٓ
()22

ق ٍ َك تٌٜ :ع امل ٍ فٗ ٞاشب ٌٝاييت عطن عً٘ٝ

.

()19

الخحسٍس والخىىٍس ()153/15
()21
جفظحر الساشي ()368/21
()21
جفظحر الؼػساوي ()8667/14
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فإٕ قً َ َ :عٓيٚ ٢قيفٗ ب يكيف ٕٛقًي  :ايكيف ٕٛال ٜهي ز ٜهي ٕٛيف ا حئ
ٚإمن ٖ ٛيف ايعطاب اشبًلٚ .قٚ :ٌٝقفٗ ب يكفٚ ٕٛازبٛز ٠يٝحُي

ي بي ،ايٛقيف،

احملُيٛزٚ :ٜٔاقفيٚ ١ج ضٜيٜ ١عي  :إشا ٚقفي ن ْي غي نَٓ ١طُٓ٦ي ١يف َٛاقفٗي ٚإشا
جط ن ْ غطاع خف ف يف جطٜٗ

()23

.

ٚايكٛاب إٔ ْك :ٍٛإٕ ضب ط اشب ٌٝن ٕ َٓسٚب إي ٘ٝيف زٜيِٓٗ نُي أْي٘ نيصيو
يف ز ٜٔضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ثِ إٕ غً ٕ ُٝعً ٘ٝايػالّ اذت د إ ايػع ٚفحًؼ
ٚأَط بإذه ض اشبٚ ٌٝأَط بإجطاٚ ٗ٥شنط أْ ٞال أذبٗ ألجيٌ اييسْْٚ ٝكيٝب اييٓفؼ
ٚإمن أذبٗ ألَط اهلل ٚطًيب تكٜٛي ١زٜٓيٖ٘ٚ .ي ٛامليطاز َئ قٛيي٘ (عئ شنيط ضبي )ٞثيِ إْي٘
عً ٘ٝايػالّ أَط بإعساٚ ٗ٥تػٝتٖ ذت ٢تٛاض ب سبح ب أ ٟغ ب عٔ بكط ٙثِ أَط
ايطا٥ه ،بيإٔ ٜيطزٚا تًيو اشبٝيٌ إيٝي٘ فًُي عي ز إيٝي٘ طفيل ميػيس غيٛقٗ ٚأعٓ قٗي
ٚايػييطض َيئ شيييو املػييس أَييٛض األ :ٍٚتؿييطٜف ي ٚإب ْيي ١يععتٗ ي يه ْٗٛي َيئ أععييِ
األعٛإ يف زف ايعس .ٚايث ْ :ٞأْ٘ أضاز إٔ ٜعٗط أْي٘ يف نيب ايػ ٝغيٚ ١املًيو ٜتهي إ
ذٝييث ٜب ؾييط أنثييط األَييٛض بٓفػيي٘ .ايث يييث :أْيي٘ ن ي ٕ أعًييِ بييأذٛاٍ اشبٝييٌ ٚأَطانييٗ
ٚعٛٝبٗ ي فه ي ٕ ميترٓٗ ي ٚميػييس غييٛقٗ ٚأعٓ قٗ ي ذتييٜ ٢عًييِ ٖييٌ ف ٗٝي َ ي ٜييسٍ عًيي٢
امليييطض فٗيييصا ايتفػيييت اييييص ٟشنطْي ي ٜٓ ٙطبيييل عًٝييي٘ يفيييغ ايكيييطإٓ اْطب قي ي َط بكي ي
َٛافك

()24

.

املٛنيي ايػيي ب  :قٛييي٘ تعيي َٚ{ :ايِعَ زِ َٜي ِ نَ يبِرّ
قُبِرّ

فَأَثَ ِطَٕ بِِ٘ َْكِعّ

خ ٌٝازبٗ ز تهطَ١

فَ يُُِٛضَِٜيي ِ قَ يسِذّ

طَٔ بِيِ٘ جَُِعّي } شايع زٜي 5- 1 :ز ٚايع زٜي
َف َٛغَي ِ
()25

ذ ،غع يف غب ٌٝاهلل

فَيي يُُِػِتَا ِ
نيبر  :يف

.

ٚفٝيي٘ تٓبٝيي٘ عًيي ٢إٔ اإلْػي ٕ جيييب عًٝيي٘ إٔ ميػييه٘ ال يًعٜٓييٚ ١ايتفي خط بييٌ ييصٙ
املٓفعٚ ١قيس ْبي٘ تعي

عًيٖ ٢يصا املعٓي ٢يف قٛيي٘ٚ( :اشبٝيٌ ٚايبػي ٍ ٚاسبُيت يرتنبٖٛي
()26

ٚظ )١ٜٓفأزخٌ الّ ايتعً ٌٝعً ٢ايطنٛب  َٚأزخً٘ عً ٢ايع١ٜٓ

.

()22

جفظحر البغىي ()68/4
()23
الىؼاف ()93/4
()24
جفظحر الساشي ()392-389/26
()25
جفظحر اللسطبي ()39/12
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ٜٚؿت ايػعس ٟإ أفهً ١ٝاشب ٌٝعً ٢ب ق ٞاسبٛٝاْ
ٚتعي

ب شبٝيٌ ملي فٗٝي َئ آٜي

ٚأقػِ –تع
{ٚايع زٜ

| د .إياد أحمد محمد سالمة

فٝك" :ٍٛأقػيِ اهلل تبي ضى

اهلل ايبي ٖطْٚ ٠عُي٘ ايعي ٖطَ ٠ي ٖيَ ٛعًي ّٛيًدًييل.

 بٗ يف اسب ٍ اييت ال ٜؿ ضنٗ ف ٘ٝغتٖ َٔ أْٛاع اسبٛٝاْ()27

نبر }

فك ٍ:

.
ايهطميي ١تٓكيٌ يٓي قيٛض ٠ذٝيَ ١ب ؾيط ٠يًدٝيٌ

ٜ ٖٓٚط ٣ق ذب ايعالٍ إٔ اآلٜ

َٔ أضض املعطنيْ ١طاٖي أَ َٓي ضأ ٟايعي ،فٝكي( ٍٛضمحي٘ اهلل)ٜ" :كػيِ اهلل غيبر ْ٘
خب ٌٝاملعطنٜٚ ١كيف ذطن تٗي ٚاذيسٚ ٠اذيسَٓ ٠يص إٔ تبيسأ عيسٚ ٖٚجطٜٗي ني حب١
بأقٛاتٗ املعطٚف ١ذ ،دبط ٟق ضع ١يًكدط حبٛافطٖ ذت ٢تٛض ٟايؿيطض َٓٗي َػيت٠
يف ايكب ح ايب نط ملف جأ ٠ايعسَ ٚثت ٠يًٓكي ٚايػبي ض .غبي ض املعطني ١عًي ٢غيت اْتعي ض.
 ٖٞٚتتٛغ قفٛف األعسا ٤عً ٢غط ٠فتٛق ب ِٗٓٝايفٛنٚ ٢االنيططاب! إْٗي خطيٛا
املعطن ١عًٜ َ ٢أيف٘ املد طب ٕٛب يكطإٓ أَ ٍٚيطٚ ..٠ايكػيِ ب شبٝيٌ يف ٖيصا اإلطي ض فٝي٘
بعس ايؿعٛض بكُٝتٗ يف َٝعإ اهلل ٚايتف تي٘

إحي  ٤ق ٟٛحبب ٖص ٙاسبطنٚ ١ايٓؿ ط
()28

غبر ْ٘ إي" ٗٝ

انًبحث انثانث :انخيم في األحاديث اننبىية
 )1فضٔل٘ ارتٔل ّبركتَا إىل ْٓو الكٔام٘ :
ٜب ،يٓ ضغٛيٓ ايهط ِٜأفهً ١ٝاشب ٌٝعً ٢ب ق ٞايسٚاب ٚأْٗ َٔ خت َي ٍ امليط٤
ٚأفهييً٘ خ قيي ١إشا اربييص يًػييع ٚعًٗٝي ٚقتي ٍ األعييساٚ .٤إٔ اشبييت فٗٝي َتركييل َيئ
جٗت ;،يف ايسْ : ٝايػٓٚ ١ُٝايعفطٚ .يف اآلخط :٠األجط ٚايثٛاب.
ٚشيو ف ُٝض ٣ٚابٔ عُط عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغيًِ أْي٘ قي ٍ$ :اشبٝيٌ
()29

يف ْٛاق ٗٝاشبيت إ ٜي ّٛايكَ ٝي#١

ٚ .عئ أْيؼ ابئ َ ييو ضني ٞاهلل عٓي٘ قي ٍ :قي ٍ
()30

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ $ :اي ن ١يف ْٛاق ٞاشب#ٌٝ

.

()26

جفظحر مفاجيح الغيب ()259/32
()27
جفظحر الظػدي ()932/1
()28
في ظالٌ اللسآن ()3958/6
()29
صحيح مظلم ( ،)1492/3ح( .)1871هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)26الخيل في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت .لبرهت الصٍادة والىماء والخحر.
واهظس :صحيح البخازي ( ،)1147/3ح( .)2694هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)43الخيل مػلىد في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت.
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ٚعٔ جطٜط بٔ عبس اهلل ق ٍ :ضأٜي ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ ًٜي ْ ٟٛقي١ٝ
()31

فيطؽ بإقييبع٘
()32

ٚايػٓ#١ُٝ

ٖٚيٜ ٛكيي$ :ٍٛاشبٝيٌ َعكييٛز بٓٛاقي ٗٝاشبييت إ ٜي ّٛايكَ ٝيي :١األجييط

.

قي ٍ ايٓيي" :ٟٚٛقٛييي٘ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ (اشبٝييٌ َعكييٛز بٓٛاقيي ٗٝاشبييت إ ٜييّٛ
ايك ١َ ٝاألجط ٚايػٓٚ .)١ُٝيف ضٚا :١ٜاشبيت َعكيٛم بٓٛاقي ٞاشبٝيٌ ٚيف ضٚاٜي :١اي ني١
يف ْٛاقييي ٞاشبٝيييٌ .املعكيييٛز ٚاملعكيييٛم مبعٓيييَٚ ٢عٓي ي ًَ :ٙيييَ ٟٛهيييفٛض فٗٝي ي ٚامليييطاز
ب يٓ ق : ٖٓ ١ٝايؿعط املػرتغٌ عً ٢ازببٗ .١ق ٍ اشبط بٚ ٞغت :ٙق يٛا ٚنٓ ٢ب يٓ قي١ٝ
عٔ مج ٝشا ايفطؽ ٜك ٍ فيالٕ َبي ضى ايٓ قيَٚ ١ٝبي ضى ايػيط ٠أ ٟاييصا ٚ .يف ٖيصٙ
األذ زٜث اغترب ب ضب ط اشبٚ ٌٝاقتٓ  ٗ٥يًػيعٚ ٚقتي ٍ أعيسا ٤اهلل ٚإٔ فهيًٗ ٚختٖي
()33

ٚازبٗ ز ب م إ  ّٜٛايك"١َ ٝ

.

ق ٍ اسب فغ ابٔ ذحط" :ق ٍ ع ٝض :يف ٖصا اسبسٜث َ ٚجٝع يفع٘ َئ ايبالغي١
ٚايعصٚب َ ١ال َعٜس عً ٘ٝيف اسبػٔ َ ازبٓي ؽ ايػيٌٗ اييص ٟبي ،اشبٝيٌ ٚاشبيت .قي ٍ
اشبط بٚ :ٞف ٘ٝإؾ ض ٠إ إٔ امل ٍ اييصٜ ٟهتػيب ب ربي ش اشبٝيٌ َئ خيت ٚجي ٙٛاألَيٛاٍ
ٚأطٝبٗ ٚايعطب تػيُ ٞاملي ٍ خيتاٚ .قي ٍ ابئ عبيس ايي  :فٝي٘ إؾي ض ٠إ تفهي ٌٝاشبٝيٌ
عً ٢غتٖ َٔ ايسٚاب ألْ٘ مل ٜأ عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ؾ ٤ٞغتٖي َثيٌ ٖيصا
ايكٚ .ٍٛيف ايٓػي  ٞ٥عئ أْيؼ بئ َ ييو :مل ٜهئ ؾي ٤ٞأذيب إ ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل
()34

عًٚ ٘ٝغًِ َٔ اشب"ٌٝ

.

 )2إكراو ارتٔل ّارتباطَا ّاملصح بيْاصَٔا ّضرّرٗ صٔاىتَا:
ذيييث ضغيييٛيٓ ايهيييط ِٜعًييي ٢إنيييطاّ اشبٝيييٌ ٚاضتب طٗي ي يف غيييب ٌٝاهلل ٚاملػيييس
بٓٛاقييٚ ٗٝأعح ظٖ ي ٚنييصيو زع ي قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ إ قييْ ٝتٗ ٚمح ٜتٗ ي عيئ

()31

صحيح البخازي ( ،)1148/3ح( .)2696هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)43الخيل مػلىد في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت.
َْ ُ ُ َ ه
()31
اَّلل ْ ًَ لىي َهاص َي َت َف َسض با ْ
ص َب ِػ ِه) ،كاٌ اللاض ي :فيه اطخحباب خدمت السحل فسطه اإلاػدة للجهاد" .ػسح
كاٌ الىىوي" :كىله َ(زأًذ َزطىٌ ِ
ِ
ٍ ِِ
ِ
الىىوي غلى مظلم ()17/13
()32
صحيح مظلم ( ،)1493/3ح( .)1872هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)26الخيل في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت.
()33
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)17-16/13
()34
فخح البازي (.)56-55/1
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نٌ َ ٜؤشٜٗي َٚئ شييو :ايٓٗي ٞعئ تكًٝيسٖ األٚتي ض ٚشييو سبهيِ َتٓٛعيٚ ١إيٝيو
ايب.ٕ ٝ
فعٔ أبٖٚ ٞب ازبؿُٚ ٞن ْي يي٘ قيرب ١قي ٍ :قي ٍ ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغيييًِ" :اضتبطيييٛا اشبٝيييٌ ٚاَػيييرٛا بٓٛاقيييٚ ٗٝأعح ظٖي ي
()35

ٚقًسٚ ٖٚال تكًس ٖٚاألٚت ض "

 -أ ٚقيي ٍ$ :أنف ي ي - #

.

ق ٍ اشبطي ب" :ٞأَي ْٗٝي٘ عئ تكًٝيس اييٛتط فكيس قٝيٌ إٕ شييو َئ أجيٌ ايعيٛش ايييت
ٜعًك ْٗٛي عًٝيي٘ ٚايتُ ي  ِ٥اييييت ٜؿييس ْٗٚبتًييو األٚت ي ض ٚن ي ْٛا ٜييط ٕٚأْٗ ي تعكييِ َيئ
اآلف

ٚتسف عِٓٗ امله ض ٙفأبطٌ ايٓيب

شيو َٔ فعًيِٗ ْٗٚي ِٖ عٓي٘ٚ .قيس قٝيٌ

إٕ شيو َٔ جٗ ١األجطاؽ اييت ٜعًك ْٗٛبٗ ٚ .ق ٌٝأْ٘ ْٗي ٢عئ شييو يي٦ال ربتٓيل اشبٝيٌ
()36

بٗ عٓس ؾس ٠ايطن "

.

 )3اإلىفاق عل ٙارتٔل مً أفضل الكربات ّأجْد الصدقات ّأدّمَا :
عٔ أب ٞايسضزا ٤ق ٍ :ق ٍ يٓ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ" :إٕ املٓفل عًي ٢اشبٝيٌ
()37

يف غب ٌٝاهلل نب غ ٜس ٜ٘ب يكسق ١ال ٜكبهٗ "

.

مم تكسّ َٔ ذسٜث٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتدي يٓ إٔ اإلْف م عًي ٢اشبٝيٌ يف غيبٌٝ
اهلل ٚتعٗس أذٛا َٚطاع  ٠ؾؤٚ ْٗٚقه  ٤ذ ج تٗ ٜعس َٔ ايكسق

ايساُ٥ي ١ايييت ال

ٜٓتٗيي ٞثٛابٗ ي أٜٓ ٚكط ي أجطٖ ي ٚ .يف شيييو ذييث قييطٜس َٓيي٘ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ عًيي٢
اسبطم عً ٢ايك ّ ٝعً ٢اشبٚ ٌٝتعٗسٖ ب يطع ٚ ١ٜغس ذ ج تٗ .

()35

طجن أبي داود ( ،)24/3ح( .)2553هخاب :الجهاد ،باب :ئهسام الخيل وازجباطها واإلاسح غلى أهفالها[ .حىم ألالباوي] :حظً ،هرا وكد ضػف
َ
وامل كسه بللي ،داز السطالت
ئطىاده ػػيب ألازهإوط لجهالت غليل بً ػبيب .اهظس :طجن أبي داود ،بخحليم :ػػيب ألازهإوط  -مح همد ِ
الػاإلايت ،ط1431 ،1هـ 2119 -م .واهظس :طجن اليظائي ( ،)218/6ح( .)3565هخاب :الخيل ،باب :ما ٌظخحب مً ػيت الخيل[ .حىم ألالباوي] :
ضػيف .مظىد أحمد ( ،)345/4ح( .)19154حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده ضػيف لجهالت غليل بً ػبيب ،فلد جفسد بالسواًت غىه دمحم
ابً مهاحس وهى ألاهصازي ،ولم ًإزس جىزيله غً غحر ابً حبان.
()36
مػالم الظجن ()27/1
()37
مظىد أحمد ( ،)179/4ح( .)17659حػليم ػػيب ألازهإوط  :ئطىاده محخمل للخحظحن ،واهظس :طجن أبي داود ( ،)455/2ح(.)4189
هخاب :اللباض ،باب ( :)28ما حاء في ئطباٌ ؤلاشاز .كاٌ ألالباوي :ضػيف ،ووزد في صحيح ابً حبان بلفظ« :مثل اإلاىفم غلى الخيل واإلاخىفف
بالصدكت» ،فللىا إلاػمس :ما اإلاخىفف بالصدكت؟ كاٌ« :الري ٌػطى بىفيه» ،)531/11( .ح( .)4675ذهس البيان بأن الىفلت إلاسجبط الخيل
ومحبظها جيىن والصدكت [حػليم ألالباوي]  :صحيح[ ،حػليم ػػيب ألازهإوط]  :حدًث صحيح.

نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

300

انعذد ( )11انًجهذ ( )13يىنيى 2016و

ISSN : 2410-1818

الخيل يف السنة النبوية جمعًا ودراسة وتخريجا

| د .إياد أحمد محمد سالمة

 )4فضٔل٘ حبض ارتٔل يف شبٔل اهلل :
حيثٓ ي ضغيي ٍٛاهلل عًيي ٢فهيي ١ًٝاذتبيي ؽ ايفييطؽ يف غييب ٌٝاهلل ٜٚييب ،يٓيي األجييط
ايعع ِٝيف شيو ذٝث إٕ يًُػًِ األجط ٚايثٛاب يف مج ٝأذٛا ٚأٚني عٗ ممي ٜيسٍ
عً ٢اسبطم ايؿسٜس يإلغالّ يف ذبؼ اشب ٌٝيف غب ٌٝاهلل.
فعٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ ق ٍ :ق ٍ اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ َ$:ئ اذتيبؼ
فطغّ يف غب ٌٝاهلل إمي ْ ب هلل ٚتكسٜك بٛعس ٙفإٕ ؾبع٘ ٚضٜي٘ ٚضٚثي٘ ٚبٛيي٘ يف َٝعاْي٘
()38

 ّٜٛايك#١َ ٝ

.

 )5تشبُٔ املؤميني ْٓو الكٔام٘ ببعض مسات ارتٔل :
فعٔ أبٖ ٞطٜطَ :٠ق ٍَ غَُِعِ ُ َضغُ ٍَٛاهللِ قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ َٜكُي$ :ٍُٛإَِّٕ أََُّتِيَٜ ٞيأِتَُٕٛ
َٜيي َِّٛا ِيكِ َََ ٝيي ِ١غُيييطا َُرَحًَِّييَِ َ،ي ئِ أَثَي يطِ ا ِي ُٛنُييي ٤ِ ٛفََُي ئِ اغِي يتَطَ عَ َِي يِٓهُِِ َإِٔ ُٜطِٝييٌَ غُطَّتَي يُ٘
()39

فًَِ َٝفِ َعٌِ#

.

ففٖ ٞصا اسبسٜث ايؿطٜف :بٝي ٕ إٔ امليؤَٜٓ ،يأتٜ ٕٛي ّٛايكَ ٝي ١عًي٦ٖٝ ٢ي ١مسيَ ١ئ
اشبٝيييٌ ٖٚييي :ٞغييطا ضبحًييي " .،فيي يػط ٠أقيييًٗ ملعيي ١بٝهيي  ٤يف جبٗييي ١ايفيييطؽ

مسيي

فأطًكي عًيْ ٢يٛض ٚجيٖ ٙٛيص ٙاألَيٜ ١ي ّٛايكَ ٝيٚ .١ايترحٝيٌ ٖي ٛبٝي ض ٜهي ٕٛيف قيٛاِ٥
ايفطؽ ٚاملطاز بي٘ ٖٓي  :ايٓيٛض ايهي  ٔ٥يف ٖيص ٙاألعهي ٜ ٤ي ّٛايكَ ٝي ١تؿيب ٗٝبترحٝيٌ
()40

ايفطؽ"

.

 )6ما ٓكصه لصاحبَا مً الغئن٘ :
حيثٓ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢اضتب ط اشبٝيٌ ٚاقتٓ ٗ٥ي ألجيٌ ايػيع ٚيف
غييب ٌٝاهلل ٚإعييال ٤نًُيي ١اهلل ٖييصا ٚقييس جعييٌ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ غييُٗ ،يًفييطؽ

()38

صحيح البخازي ( ،)1148/3ح( .)2698هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)45مً احخبع فسطا .غ( :احخبع) هيأ وأغد ( .في طبيل هللا ) بييت
الجهاد ( .ئًماها باهلل ) امخثاال ألمسه ( .جصدًلا بىغده ) الري وغد به مً الثىاب غلى ذلً ( .زٍه ) ما ًسوٍه مً اإلااء ( .زوزه ) فضالجه ( .في محزاهه
) أي ًىضؼ زىاب هره ألاػياء في هفت حظىاجه.
()39صحيح مظلم ( ،)216/1ح( .)246هخاب :الطهازة ،باب ( :) 12اطخحباب ئطالت الغسة والخحجيل في الىضىء .واهظس :صحيح البخازي
( ،)63/1ح( .)136هخاب :الىضىء ،باب ( :)3فضل الىضىء والغس اإلاحجلىن مً آزاز الىضىء.
()41
البظام ،أبى غبد السحمً غبد هللا بً غبد السحمً ،جيظحر الػالم ػسح غمدة ألاحيام ،حلله وغلم غليه وخسج أحادًثه وصىؼ فهازطه:
دمحم صبحي بً حظً حالق ،مىخبت الصحابت -ألامازاث ،مىخبت الخابػحن -اللاهسة ،ط 1426 ،11هـ  2116 -م)33/1( .
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ٚغُٗ يك ذب٘ ٚتعًٝيٌ شييو; ملي يٛجيٛز اشبٝيٌ َئ أُٖٝي ١نيبت ٠يف ذػيِ املعطني١
ٚث ْ ٝمل ٜترٌُ ق ذبٗ َٔ َؤْٚتٗ يف املعطن.١
فعٔ ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗ $ :إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ جعيٌ يًفيطؽ
()41

غُٗٚ ،يك ذب٘ غُٗ #

.

قيي ٍ اشبطيي بٚ" :ٞذبطٜيييط ايهييالّ أْييي٘ أعطيي ٢ايفيي ضؽ ثالثيي ١أغيييِٗ; غييُٗ يييي٘
ٚغُٗ ،ألجٌ فطغ٘ أ ٟيػٓ ٥ي٘ يف اسبيطب ٚملي ًٜعَي٘ َئ َؤْٚتي٘ إش ني ٕ َعًَٛي إٔ
َؤْ ١ايفطؽ َتهي عف ١عًيَ ٢ؤْي ١قي ذب٘ فهيٛعف يي٘ ايعيطض َئ أجًي٘ ٖٚيصا قيٍٛ
()42

ع َ ١ايعًُ "٤

.

ق ٍ اسب فغ ابٔ ذحطٚ" :يف اسبسٜث ذ

عً ٢انتػ ب اشبٚ ٌٝارب شٖ يًػيعٚ

ملي فٗٝي َيئ اي نييٚ ١إعييال ٤ايهًُييٚ ١إععي ّ ايؿييٛن .١نُي قي ٍ تعي َٚ( :يئ ضبي ط
اشب ٌٝتطٖب ٕٛب٘ عس ٚاهلل ٚعسٚنِ)"

()43

.

 )7ركْب ارتٔل ّضرّرٗ ممارشتَا ّحتنلَا :
حيث ضغيٛيٓ ايهيط ِٜعًي ٢نيطٚض ٠ذبُيٌ اشبٝيٌ ٚايكي عًٗٝي ٚمم ضغيتٗ ٚيف
ق  ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٗٝاألغ ٠ٛاسبػٓ ١يٓ .
فعٔ أْؼ بٔ َ يو إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ضنب فطغي فكيطع عٓي٘
فحرييييـ ؾييييك٘ األمييييئ فكييييً ٢قييييالَ ٠يييئ ايكييييًٛا ٖٚيييي ٛق عييييس فكييييًٚ ٓٝضاٙ٤
()44

قعٛزا ..اسبسٜث

.

ق ٍ اسب فغ ابٔ ذحط" :يف اسبسٜث َٔ ايفٛا٥سَ :ؿطٚع ١ٝضنٛب اشبٚ ٌٝايتسضب
عًيي ٢أخالقٗي ٚايتأغيي ٞمليئ حيكييٌ ييي٘ غييكٛط ٚعبيي ٙٛمبي اتفييل يًييٓيب قييً ٢اهلل عًٝيي٘
()45

ٚغًِ يف ٖص ٙايٛاقعٚ ١ب٘ األغ ٠ٛاسبػٓ"١

.

()41

صحيح البخازي ( ،)1151/3ح( .)2718هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)51طهام الفسض .وصحيح مظلم ( ،)1383/3ح( .)1762هخاب:
الجهاد والظحر ،باب( :)17هيفيت كظمت الغىيمت بحن الحاضسًٍ.
()42
مػالم الظجن (.)318/2
()43
فخح البازي (.)69/6
()44
صحيح البخازي ( ،)244/1ح( .)657هخاب :الجماغت وؤلامامت ،باب ( :) 23ئهما حػل ؤلامام ليإجم به .واهظس بىحىه :صحيح مظلم
( ،)318/1ح( .)411هخاب :الصالة ،باب ( :)19ائخمام اإلاأمىم باإلمام.
()45
فخح البازي (.)181-179/2
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 )8املصابك٘ بني ارتٔل ّتدرٓبَا ّرٓاضتَا ّمترىَا عل ٙادترٖ :
َٔ املعً ّٛييس ٜٓإٔ اإلغيالّ حييطّ مجٝي أْيٛاع املطآٖي

ٚقيس اغيتث َئ شييو:

ايػب م ب ،اشبٚ ٌٝايطَيٚ .ٞشييو ملي ُي َئ أثيط ععي ِٝيف االغيتعساز يًُعي ضى ٚيكي ٤
ايعسَٛٚ ٚاجٗت٘.
فعٔ ابٔ عُط $إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غ بل ب شب ٌٝاييت قس أنيُط
َٔ اسبفٚ ٤ ٝن ٕ أَسٖ ثٓ ١ٝايٛزاع ٚغ بل ب ،اشب ٌٝاييت مل تهُط َٔ ايثٓٝي ١إ
()46

َػحس ب ظضٜلٚ$ #ن ٕ ابٔ عُط ف ُٔٝغ بل بٗ #

.

ٚعٔ أبٖ ٞطٜط ٠ق ٍ :ق ٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ $ :ال غبل إال يف خيف
()47

أ ٚذ فط#

.

ق ٍ اشبطي ب" :ٞايػيبل بفيتس ايبي ٖ ٤يَ :ٛي جيعيٌ يًػي بل عًي ٢غيبك٘ َئ جعيٌ أٚ
ْييٛاٍ .فأَي ايػييبل بػييه ٕٛايبي  ٤فٗييَ :ٛكييسض غييبك ايطجييٌ أغييبك٘ غييبك ٚايطٚاٜيي١
ايكرٝر ١يف ٖصا اسبسٜث :ايػبل َفتٛذ ١ايبي ٜ .٤طٜيس إٔ ازبعيٌ ٚايعطي  ٤ال ٜػيترل إال
يف غب م اشبٚ ٌٝاإلبٌ  َٚيف َعٓ ُٖ ٚيف ايٓكٌ ٖٛٚ :ايطَيٚ ٞشييو ألٕ ٖيص ٙاألَيٛض
عس ٠يف قت ٍ ايعسٚ ٚيف بصٍ ازبعٌ عً ٗٝتطغٝب يف ازبٗ ز ٚذبطٜ

()48

عً"٘ٝ

.

ق ي ٍ ايٓيي" :ٟٚٛفٝيي٘ شنييط ذييسٜث َػ ي بك ١ايييٓيب قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ بيي ،اشبٝييٌ
املهُطٚ ٠غت املهُطٚ ٠ف ٘ٝجيٛاظ املػي بك ١بي ،اشبٝيٌ ٚجيٛاظ تهيُتٖ ُٖٚي صبُي
عً ُٗٝي يًُكييًر ١يف شيييو ٚتييسضٜب اشبٝييٌ ٚض ٜنييتٗ ٚمتطْٗ ي عًيي ٢ازبييطٚ ٟإعييسازٖ
يصيو يٓٝتف بٗ عٓس اسب ج ١يف ايكت ٍ نطا ٚفطا.
()46

صحيح مظلم ( ،)1491/3ح( .)1871هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)25اإلاظابلت بحن الخيل وجضمحرها .غ( :أضمسث) ًلاٌ أضمسث وضمسث ،وهى:
أن ًللل غلفها مدة وجدخل بيخا هىيىا وججلل فيه لخػسق وٍجف غسكها فيجف لحمها وجلىي غلى الجسي( .مً الحفياء) كاٌ طفيان بً غييىت
بحن زييت الىداع والحفياء خمظت أمياٌ أو طخت ،وكاٌ مىس ى بً غلبت :طخت أو طبػت .واإلاػنى أن مبدأ الظباق وان مً الحفياء ومىتهاه زييت
الىداع .واهظس :صحيح البخازي ( ،)162/1ح( .)411هخاب :أبىاب اإلاظاحد ،باب ( :)9هل ًلاٌ مسجد بني فالن .كاٌ الخطابي :ألامد الغاًت،
ًسٍد أهه حػل غاًت اإلاضامحر أبػد مً غاًت ما لم ًضمس منها .مػالم الظجن (.)254/2
()47
طجن ابً ماحت ( ،)961/2ح( .) 2878هخاب :الجهاد ،باب :الظبم والسهان[ .حىم ألالباوي] :صحيح .وبصٍادة (أو هصل) غىد :طجن أبي داود
( ،)221/4ح( .)2574هخاب :الجهاد ،باب ( :)65في الظبم .كاٌ ػػيب ألازهإوط :ئطىاده صحيح .وطجن الترمري ( ،)215/4ح( .)1711هخاب:
الجهاد غً زطىٌ هللا  ، باب ( :) 22ما حاء في السهان والظبم .كاٌ أبى غيس ى :هرا حدًث حظً .حىم ألالباوي :صحيح .وطجن اليظائي
( ،)536/6ح( .)3588هخاب :الخيل ،باب :الظبم .واهظس :مظىد أحمد ( ،)391/8ح( .)8678كاٌ أحمد ػاهس :ئطىاده صحيح .داز الحدًث –
اللاهسة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م
()48
مػالم الظجن (.)255/2
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ٚأمج ايعًُ  ٤عًي ٢جيٛاظ املػي بك ١بػيت عيٛض بي ،مجٝي أْيٛاع اشبٝيٌ قٜٗٛي َي
نعٝفٗ ٚغ بكٗ َ غت ٙغٛا ٤ن ٕ َعٗ ث يث أّ ال.
فأَ املػ بك ١بعٛض فح ٥ع ٠ب إلمجي ع يهئ ٜؿيرتط إٔ ٜهي ٕٛايعيٛض َئ غيت
املتػ ي بك ،أٜ ٚهيي ٕٛب ُٗٓٝي ٜٚهييَ ٕٛعُٗ ي ضبًييٌ ٖٚيي ٛث يييث عًيي ٢فييطؽ َه ي ف٧
يفطغٚ ُٗٝال خيطد احملًٌ َٔ عٓس ٙؾ ٦ٝيٝدطد ٖصا ايعكس عٔ قيٛض ٠ايكُي ضٚ .ييٝؼ
()49

يف ٖصا اسبسٜث شنط عٛض يف املػ بك"١

.

 )9اليَٕ عً جس ىْاصَٔا ّأذىابَا ّإزالتَا :
ٜٗٓيي ٢ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ عيئ ايك ٝي ّ بييبع

األفع ي ٍ ادب ي  ٙاشبٝييٌ

ٚاسبهُ ١يف شيوٜ َ :ؤز ٟإي ٘ٝشيو َٔ إٜصاٚ ٤إشالٍ يف ذكٗ .
فعٔ عتب ١بٔ عبس ايػًُٖٚ ٞصا يفعي٘ أْي٘ مسي ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ
ٜكييي$ :ٍٛال تككيييٛا ْٛاقييي ٞاشبٝيييٌ ٚال َع ضفٗي ي ٚال أشْ بٗي ي فيييإٕ أشْ بٗي ي َيييصابٗ،
()50

َٚع ضفٗ زف ؤٖ ْٛٚاقَ ٗٝعكٛز ف ٗٝاشبت#

.

 )11إكراو ارتٔل بامليع مً أٌ تيس ٚاذتنر عل ٙارتٔل :
ٜٛجٗٓ ي ايطغيي ٍٛقييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ يف ٖييصا املٛنيي إ قهيي ١ٝجييس خطييت٠
 ْ ٜٗٓٚعٔ فعًٗ مل

َٔ آث ض غ ١٦ٝعً ٢اشبٝيٌ ٖٚي :ٞإٔ تٓيع ٣اسبُيط عًي ٢اشبٝيٌ

ٜٓٚب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٔ َٔ ٜك ّٛبٗصا ايفعٌ َ ٖ ٛإال ج ٌٖ ٚإيٝو ب ٕ ٝشيو.
عٔ عً ٞبٔ أب ٞط ييب ضني ٞاهلل عٓي٘ قي ٍ :أٖيس ٜيطغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغًِ بػً ١فطنبٗ فك ٍ عًي :ٞيي ٛمحًٓي اسبُيت عًي ٢اشبٝيٌ فه ْي يٓي َثيٌ ٖيص.ٙ
()51

ق ٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ$ :إمن ٜفعٌ شيو ايص ٜٔال ٜعًُ#ٕٛ

.

()49

ػسح الىىوي غلى مظلم (.)14/13
()51
طجن أبي داود ( ،)22/3ح( .) 2542هخاب :الجهاد ،باب :في هساهيت حص هىاص ي الخيل وأذهابها[ .حىم ألالباوي] :صحيح .واهظس :مظىد أحمد
( ،)184/4ح( .)17681بلفظ« :ال جلصىا هىاص ي الخيل ،فان فيها البرهت ،وال ججصوا أغسافها ،فاهه ادفاؤها ،وال جلصىا أذهابها ،فانها مرابها».
حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده ضػيف الضطسابه.
ُ
()51
طجن أبي داود ( ،)27/3ح( .)2565هخاب :الجهاد ،باب :في هساهيت الحمس ججزي غلى الخيل[ .حىم ألالباوي]  :صحيح .كاٌ ػػيب ألازهإوط:
ئطىاده صحيح .طجن اليظائي ( ،)224/6ح( .) 3581هخاب :الخيل ،باب :الدؼدًد في حمل الحمحر غلى الخيل .مظىد أحمد (،)161/2
ح( .)1358كاٌ أحمد ػاهس :ئطىاده صحيح.
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قي ٍ اشبط ي بٜ" :ٞؿييب٘ إٔ ٜهيي ٕٛاملعٓيي ٢يف شيييو ٚاهلل أعًييِ إٕ اسبُييط إشا محً ي
عًيي ٢اشبٝييٌ تعطً ي َٓ ي ف اشبٝييٌ ٚقييٌ عييسزٖ ٚاْكط ي من ؤٖ ي ٚاشبٝييٌ حيت ي د إي ٗٝي
يًطنييٛب ٚايييطن

ٚايطًييب ٚعًٗٝيي جي ٖييس ايعييسٚ ٚبٗيي ذبييطظ ايػٓيي ٚ ِ٥سبُٗيي

َييأنٜٚ ٍٛػييِٗ يًفييطؽ نُي ٜػييِٗ يًفي ضؽٚ .يييٝؼ يًبػييٌ ؾييَ ٤ٞيئ ٖييص ٙايفهي ٌ٥
فأذييب قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ إٔ ُٜٓيي ٛعييسز اشبٝييٌ ٜٚهثييط ْػييًٗ مل ي ف ٗٝي َيئ ايٓف ي
()52

ٚايكالح"

.

 )11التصدق بارتٔل اليفٔض ادتْاد :
ني ي ٕ ايكييير ب ١ضنيييٛإ اهلل عًييي ِٗٝذطٜكييي ،عًييي ٢ايتكيييسم بيييأْفؼ األَيييٛاٍ
ٚأطٝبٗ  َٔٚشيو َ تكسم ب٘ عُط بئ اشبطي ب َئ أجيٛز َ يي٘ ٚأفهيً٘ ٖٚي ٛايفيطؽ
ايعتٝل أ :ٟايفطؽ ايٓفٝؼ ازبٛاز ايػ بل.
فكييس ض ٟٚإٔ عُييط بيئ اشبطي ب ضنيي ٞاهلل عٓيي٘ قي ٍ :محًي عًيي ٢فييطؽ عتٝييل يف
غب ٌٝاهلل فأن ع٘ ق ذب٘ فعٓٓ أْ٘ ب ٥ع٘ بيطخل فػيأي ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل
عًٝيي٘ ٚغييًِ عيئ شيييو فك ي ٍ$ :ال تبتعيي٘ ٚال تعييس يف قييسقتو فييإٕ ايع ٥ييس يف قييسقت٘
()53

ن يهًب ٜعٛز يف ق#٘٦ٝ

.

ق ي ٍ ايٓيي " :ٟٚٛقٛييي٘ (محً ي عًيي ٢فييطؽ عتٝييل يف غييب ٌٝاهلل) َعٓ ي  :ٙتكييسق بيي٘
ٖٚٚبتيي٘ مليئ ٜك تييٌ عًٝيي٘ يف غييب ٌٝاهللٚ .ايعتٝييل :ايفييطؽ ايٓفييٝؼ ازبييٛاز ايػ ي بل .قٛييي٘
()54

(فأن ع٘ ق ذب٘) أ :ٟقكط يف ايك ّ ٝبعًف٘ أَ ٚؤْت٘"

.

 )12أقصاو ارتٔل عيد أٍلَا :
ٜب ،يٓ ايطغ ٍٛايهط ِٜإٔ اشب ٌٝعٓس قي ذبٗ ال ربيطد عئ ثيالث ذي ال  :إَي
إٔ ته ٕٛأجطا ي٘ أ ٚغرتا ي٘ أٚ ٚظضا عً ٖٓٚ .٘ٝحيثٓ ضغٛيٓ ايهط ِٜإٔ ْتدصٖ يف
املك ي ّ األ ٍٚيف غييب ٌٝاهلل ٚإٕ مل ميهيئ شيييو فًٓككييس بٗ ي ايتعفييف ٚاالغييتػٓ  ٤عيئ
()52

مػالم الظجن (.)252-251/2
()53
صحيح مظلم ( ،)1239/3ح( .)1621هخاب :الهباث ،باب( :) 1هساهت ػساء ؤلاوظان ما جصدق به ممً جصدق غليه .واهظس :صحيح
البخازي ( ،)1185/3ح( .)2819هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)117الجػائل والحمالن في الظبيل .وأًضا ،)1193/3( :ح( .)2841هخاب:
الجهاد والظحر ،باب ( :)135ئذا حمل غلى فسض فسآها جباع .بلفظ ( :ال جبخػه وال حػد في صدكخً ).
()54
ػسح الىىوي غلى مظلم ( ،)62/11ح(.)1621
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ايٓ ي ؽ ٚغييؤا ِ  ْ ٜٗٓٚي قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ إٔ ْتدييصٖ فدييطا ٚض ٜي ٚ ٤عييسا ٤ألٖييٌ
اإلغالّ.
فكييس ج ي  ٤عيئ أبييٖ ٞطٜييط ٠ضنيي ٞاهلل عٓيي٘ :إٔ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ
ق ٍ$:اشب ٌٝيطجٌ أجط ٚيطجٌ غرت ٚعً ٢ضجٌ ٚظض فأَ ايص ٟي٘ أجط فطجٌ ضبطٗ يف
غييب ٌٝاهلل فأطيي ٍ بٗيي يف َيييطد أ ٚضٚنيي ١فُيي أقيي ب يف طًٝيييٗ شيييو َيئ امليييطد أٚ
ايطٚن ١ن ْ ي٘ ذػٓ
آث ضٖ ٚأضٚاثٗ ذػٓ
شيييو ذػييٓ

ٚيي ٛأْي٘ اْكطي طًٝيٗ ف غيتٓ ؾيطف أ ٚؾيطف ،ن ْي

ي٘ ٚي ٛأْٗي َيط بٓٗيط فؿيطب َٓي٘ ٚمل ٜيطز إٔ ٜػيك ٞني ٕ

ييي٘ فٗيي ٞيييصيو أجييطٚ .ضجييٌ ضبطٗي تػٓٝي ٚتعففي ثييِ مل ٜييٓؼ ذييل اهلل يف

ضق بٗ ٚال ظٗط ٖٚفٗ ٞيصيو غرتٚ .ضجٌ ضبطٗ فدطا ٚضْٛٚ ٤ ٜا ٤ألٌٖ اإلغالّ فٗيٞ
()55

عً ٢شيو ٚظض#

.

ق ٍ ايٓ " :ٟٚٛقٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (ضبطٗ يف غب ٌٝاهلل) أ ٟأعيسٖ يًحٗي ز
ٚأقً٘ َٔ ايطب

 َ٘ٓٚايطب ط ٖٛٚ :ذبؼ ايطجٌ ْفػ٘ يف ايثػط ٚإعساز ٙاألٖبي ١ييصيو.

قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (فؿطب ٚال ٜطٜس إٔ ٜػك ٗٝإال نتب اهلل ي٘ عسز َ ؾطب
ذػٓ ) ٖصا َٔ ب ب ايتٓب ;٘ٝألْ٘ إشا ن ٕ ذبكٌ ي٘ ٖص ٙاسبػٓ
غك ٗٝفإشا قكس ٙفأ ٚبإنع ف اسبػٓ

()56

َٔ غيت إٔ ٜككيس

.

 )13ما ٓصتحب مً صفات ارتٔل ّألْاىَا :
ٜفهييٌ ْب ٓٝي ايهييط ِٜقييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ بع ي

قييف

اشبٝييٌ عًيي ٢أخييط٣

ٚجيعٌ ف ٗٝاي نٚ ١ايٚ ُٔٝإٕ ن ٕ اشبت ٚاي ن ١يف اشب ٌٝعُٚ َٛيهٓ٘ قيً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ خل َٓٗ َ ٜأت:ٞ

()55

صحيح البخازي ( ،)835/2ح( .)2242هخاب :اإلاظاكاة – الؼسب ،باب ( :)13ػسب الىاض وطلي الدواب مً ألانهاز .غ( :فأطاٌ بها في مسج)
ػدها بحبل طىٍل ًسبط طسفه بسحلها والطسف آلاخس بىجد وجترن جسعى وهى الطيل .واإلاسج :ألازض الىاطػت ذاث الىأل واإلااء( .زوضت) أزض ذاث
خضسة( .فاطخيذ) أفلخذ ومسحذ( .ػسفا) ما ازجفؼ مً ألازض ( .أزواثها ) حمؼ زور وهى ما جلليه الدواب مً فضالث ( .حغىيا ) اطخغىاء غً
الىاض بطلب هخاحها ( .حػففا) غً طإالهم بما ٌػمله وٍىدظبه غلى ظهىزها ( .حم هللا في زكابها ) أي ًإدي شواهها ئن وان أغدها للخجازة( .وال
ظهىزها ) أي ال ًحمل غليها فىق ما جطيم وال ًمخىؼ غً ؤلاغاهت بسوىبها أو الحمل غليها في طبيل هللا حػالى وهى الجهاد ( .هىاء ) مػاداة .واهظس:
صحيح مظلم ( ،)681/2ح( .)987هخاب :الصواة ،باب ( :)6ئزم ماوؼ الصواة.
()56
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)67/7
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فعٔ أب ٞقت ز ٠عئ اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ قي ٍ$ :خيت اشبٝيٌ األزٖيِ األقيطح
األضثييِ ثييِ األقييطح احملحييٌ طًييل اييي ،ُٝفييإٕ مل ٜهيئ أزٖييِ فهُٝيي عًييٖ ٢ييصٙ
()57

ايؿ#١ٝ

.

ق ٍ املبي ضنفٛض" :ٟقٛيي٘ (خيت اشبٝيٌ األزٖيِ) األزٖيِ :اييصٜ ٟؿيتس غيٛازٚ .ٙقٛيي٘
(األقطح) ايص ٟيف ٚجٗ٘ ايكطذ ١ب يهِ  َ ٖٞٚز ٕٚايػيطٜ ٠عي فٝي٘ بٝي ض ٜػيت ٚييٛ
قسض زضِٖ (األضثِ) أ ٟيف جرفًت٘ ايعً ٝب ٝض ٜع أْي٘ األبيٝ
األبٝ

ايؿيف ١ايعًٝي ٚقٝيٌ

األْف( .ثِ) أ ٟبعس َ شنط َٔ األٚق ف اجملتُع ١يف ايفطؽ( .األقطح احملحٌ)

ايترحٝييٌ :ب ٝي ض يف قييٛا ِ٥ايفييطؽ أ ٚيف ثييالث َٓٗ ي أ ٚيف ضجًٝيي٘ قييٌ أ ٚنثييط بعييس إٔ
جييي ٚظ األضغيي ٚال جيي ي ٚظ اييييطنبتٚ ،ايعطقيييٛب( ،طًيييل ايييي )،ُٝبهيييِ ايطيي ٚ ٤اييييالّ
ٜٚػهٔ إشا مل ٜهٔ يف إذس ٣قٛا ُٗ٥ذبح( ٌٝفإٕ مل ٜهٔ) أ ٟايفطؽ (أزٖيِ) أٟ
أغٛز َٔ ايسُٖ ٖٞٚ ١ايػٛاز (فهُٝي ) ب يتكيػت أ ٟبأشْٝي٘ ٚعطفي٘ غيٛاز ٚايبي قٞ
أمحط(عًٖ ٢ص ٙايؿ )١ٝأ ٟايعالَ ٖٞٚ ١يف األقٌ :نٌ ي ٕٛخي يف َععِ ي ٕٛايفيطؽ
()58

ٚغتٖٚ .ٙص ٙإؾ ض ٠إ األقطح األضثِ ثِ احملحٌ طًل اي"،ُٝ

.

ٚعييئ ابييئ عبيي ؽ قيي ٍ :قيي ٍ ضغييي ٍٛاهلل قيييً ٢اهلل عًٝييي٘ ٚغيييًِ$ :ميييئ اشبٝيييٌ يف
()59

ايؿكط#

.

ق ٍ اإلَي ّ املبي ضنفٛض" :ٟقٛيي٘ (ميئ اشبٝيٌ) أ ٟبطنتٗي (يف ايؿيكط) بهيِ أٚيي٘
مج أؾكط  ٖٛٚأمحط .قي ٍ يف طبتي ض ايكير ح :ايؿيكط ٠يي ٕٛاألؾيكط ٖٚي ٞيف اإلْػي ٕ

()57

طجن الترمري ( ،)213/4ح( .)1696هخاب :أبىاب الجهاد غً زطىٌ هللا  ، باب ( :)21ما حاء ما ٌظخحب مً الخيل[ .حىم ألالباوي] :
صحيح .طجن ابً ماحت ( ،)933/2ح( .)2789هخاب :الجهاد ،باب :ازجباط الخيل في طبيل هللا .مظىد أحمد ( ،)311/5ح( .)22614حػليم
ػػيب ألازهإوط :حدًث حظً .واهظس :صحيح ابً حبان ( ،)531/11ح( .)4676ذهس اطخحباب ازجباط ألادهم ألاكسح مً الخيل ئذ هى مً
خحر ما ًسجبط منها لظبيل هللا .بلفظ« :خحر الخيل ألادهم ألاكسح ألاززم اإلاحجل زالزا طلم اليد اليمنى» ،كاٌ ًصٍد« :فان لم ًىً أدهم فىميذ
غلى هره الؼيت» .حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده حظً غلى ػسط مظلم.
()58
جحفت ألاحىذي (.)283/5
()59
طجن الترمري ( ،)213/4ح( .)1695هخاب :الجهاد غً زطىٌ هللا  ، باب ( :)21ما حاء ما ٌظخحب مً الخيل .كاٌ أبى غيس ى :هرا حدًث
حظً غسٍب ،ال وػسفه ئال مً هرا الىحه مً حدًث ػيبان[ .حىم ألالباوي]  :حظً صحيح .واهظس :طجن أبي داود ( ،)198/4ح(.)2545
هخاب :الجهاد ،باب ( :)43فيما ٌظخحب مً ألىان الخيل .حػليم ػػيب ألازهإط :ئطىاده حظً .ومظىد أحمد ( ،)117/3ح( .)2454كاٌ أحمد
ػاهس :ئطىاده حظً.
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محيط ٠قي فٚ ١ٝبؿيطت٘ َ ً٥يي ١إ ايبٝي ض ٚيف اشبٝيٌ محيط ٠قي ف ١ٝحيُيط َعٗي ايعييطف
()60

ٚايصْب فإٕ اغٛزا فٗ ٛايهُ" ٝ

.

ٚعٔ ابٔ عُط $إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غبل بي ،اشبٝيٌ ٚفهيٌ ايكيط،ح يف
()61

ايػ #١ٜ

.

 )14ما ٓلرِ مً صفات ارتٔل :
نُ ي إٔ ضغييٛيٓ اسببٝييب أذييب بع ي
قف

قييف

اشبٝييٌ فإْيي٘ نييصيو نييط ٙبع ي

اشب َٔٚ ٌٝشيو :قف ١ايؿه ٍ يف اشبٚ ٌٝيعٌ ايػيبب ٜعيٛز يف شييو; ملي ٖيٞ

عً َٔ ٘ٝتً ٕٛأ ٚأْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قس جطب شيو ازبيٓؼ فًيِ ٜهئ فٝي٘ ظب بي.١
 َٚشيو إشا ن ٕ ايؿه ٍ َٔ اشب ٌٝأغط ظاي ايهطاٖ ١يعٚاٍ ؾب٘ ايؿه ٍ.
فعٔ أبٖ ٞطٜط ٠ق ٍ$ :ن ٕ ضغ ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ ٜهيط ٙايؿيه ٍ
()62

َٔ اشب#ٌٝ

ق ٍ ايٓٚ" :ٟٚٛفػط ٙيف ايطٚا ١ٜايث ْ ;١ٝبإٔ ٜهي ٕٛيف ضجًي٘ ايُٓٝي ٢بٝي ض ٚيف ٜيسٙ
ايٝػط ٣أٜ ٚس ٙايٚ ٢ُٓٝضجً٘ ايٝػطٖٚ .٣صا ايتفػيت أذيس األقيٛاٍ يف ايؿيه ٍ ٚقي ٍ
أب ٛعبٝيس ٚمجٗيٛض أٖيٌ ايًػيٚ ١ايػطٜيبٖ :ي ٛإٔ ٜهيَٓ ٕٛي٘ ثيالث قيٛا ِ٥ضبحًيٚٚ ١اذيس٠
َطًك ١تؿب ٗٝب يؿه ٍ ايص ٟتؿهٌ بي٘ اشبٝيٌ فإْي٘ ٜهي ٕٛيف ثيالث قيٛا ِ٥غ يبي .
ٚق ٍ ايعًُ  :٤إمن نطٖ٘ ألْ٘ عً ٢قٛض ٠املؿهٚ .ٍٛق :ٌٝحيتٌُ إٔ ٜه ٕٛقس جطب
شيييو ازبييٓؼ فًييِ ٜهيئ فٝيي٘ ظب بيي .١ق ي ٍ بع ي
()63

ايهطاٖ ١يعٚاٍ ؾب٘ ايؿه ٍ"

ايعًُ ي  :٤إشا ن ي ٕ َ ي شيييو أغييط ظاي ي

.

()61

جحفت ألاحىذي (.)282/5
()61
طجن أبي داود ( ،)29/3ح( .) 2577هخاب :الجهاد ،باب :في الظبم[ .حىم ألالباوي]  :صحيح( ،اللسح) بضم اللاف وحؼدًد الساء اإلافخىحت
وآخسه حاء مهملت :حمؼ "كازح" ،كاٌ اإلاىرزي (" :) 2467واللازح مً الخيل :هى الري دخل في الظىت الخامظت" .الغاًت :هي مدي الؼىط الري
ًيخهي ئليه الظبم .مظىد أحمد ( ،)22-21/6ح( .) 6466حػليم أحمد ػاهس :ئطىاده صحيح غلى ػسط الؼيخحن .صحيح ابً حبان
( ،)543/11ح( .)4688حػليم ألالباوي :صحيح ،حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده صحيح غلى ػسط الؼيخحن.
()62
صحيح مظلم ( ،)1494/3ح( .)1875هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)27ما ًىسه مً صفاث الخيل.
()63
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)19-18/13
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 )15برك٘ رشْل اهلل اليت أصابت خٔل أبٕ طلح٘ :
ن ْ خ ٌٝأب ٞطًر ١بط ١٦ٝاملؿ ٞفًُ ضنبٗ ضغ ٍٛاهلل فإشا ٖيَ ٞئ أجيط٣
اشبٚ ٍٛٝأجػطٖ ٚشيو ب ن ١ضغ ٍٛاهلل  .قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
فعٔ أْؼ بٔ َ يو ضن ٞاهلل عٓ٘ قي ٍ :ني ٕ ب ملسٜٓي ١فيعع ف غيتع ض اييٓيب قيً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ فطغ ألب ٞطًرٜ ١ك ٍ ي٘ َٓسٚب فطنب٘ ٚق ٍ َ$ :ضأ َٔ ٜٓفيعع ٚإٕ
()64

ٚجسْ  ٙيبرطا#

.

 )16دعْٗ الييب دترٓر بالثبات عل ٙارتٔلّ ،برك٘ دعا ُٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
ن ٕ ايكر ب – ١ضنٛإ اهلل عً – ِٗٝذطٜكي ،عًي ٢طًيب اييسع  ٤يِ َئ ْبيِٗٝ
ايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  َٔٚشيو :طًب جطٜط إٔ ٜسع ٛيي٘ ضغي ٍٛاهلل بيإٔ ٜثبي
عًيي ٢خًٝيي٘ ٚشيييو مل ي ييصا األَييط َيئ أُٖٝيي ١نييبت ٠يف ذ ٝي تِٗ ٚخ قيي ١يف املُٗ ي
ايكعب – ١نٗص ٙاسب يٚ – ١املُٗ

ايكت ي .١ٝفسع يي٘ ضغي ٍٛاهلل ثيِ اْطًيل جطٜيط بعيس

شيييو عًيي ٢خًٝيي٘ بأذػيئ ذي ٍ ٚأفهييً٘ .فعيئ جطٜييط بيئ عبييس اهلل ايبحًيي ٞقي ٍ :قي ٍ يييٞ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٜ$ :جطٜط أال تيطحي َئ ش ٟاشبًكي - #١بٝي شبيثعِ
ن ٕ ٜسع ٢نعب ١اي - ١ْٝ ُٝق ٍ :فٓفط يف مخػ ١٥ َٚ ،ف ضؽ ٚنٓي ال أثبي
عً ٢اشب ٌٝفصنط شيو يطغ ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ فهيطب ٜيس ٙيف قيسضٟ
فك ٍ$ :ايًِٗ ثبت٘ ٚاجعً٘ ٖ زَٗ ٜس # ٜق ٍ :ف ْطًل فرطقٗ ب يٓ ض ثِ بعيث جطٜيط إ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ضجال ٜبؿيطٜ ٙهٓي ٢أبي أضطي َٓ ٠ي فيأت ٢ضغي ٍٛاهلل
قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ فكي ٍ يييَ٘ :ي ج٦تييو ذتيي ٢تطنٓ ٖي نأْٗي مجييٌ أجييطب في ى
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢خ ٌٝأمحؼ ٚضج

مخؼ َطا

()65

.

()64

صحيح البخازي ( ،)1151/3ح( .)2717هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)51السوىب غلى الدابت الصػبت والفحىلت مً الخيل ،وكاٌ زاػد
ابً طػد :وان الظلف ٌظخحبىن الفحىلت ألنها أحسي وأحظس .غ ( :الفحىلت ) حمؼ فحل وهى الرهس مً الحيىان ( .أحسي ) أهثر حسٍا( .
أحظس ) أكدم غلى اإلاظالً الىغسة .وصحيح مظلم ( ،)1813/4ح( .)2317هخاب :الفضائل ،باب ( :)11في شجاغت الىبي غليه الظالم وجلدمه
للحسب.
()65
صحيح مظلم ( ،)1926/4ح( .)2476هخاب :فضائل الصحابت زض ي هللا حػالى غنهم ،باب ( :)29مً فضائل حسٍس بً غبد هللا زض ي هللا
حػالى غىه .وبىحىه غىد البخازي :صحيح البخازي ( ،)1583/4ح( .)4198هخاب :اإلاغاشي ،باب ( :)59غصوة ذي الخلصت .واهظس أًضا ألاحادًث
آلاجيت.4199 ،2911 ،2857 :
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 )17دعْٗ ارتٔلّ ،ختصٔص العربٕ ميَا :
ض ٟٚعييئ أبييي ٞشض قيي ٍ :قيي ٍ ضغييي ٍٛاهلل قيييً ٢اهلل عًٝييي٘ ٚغيييًِ َ$:يي َييئ فيييطؽ
()66

عطبٞ

إال ٜؤشٕ ي٘ عٓس نيٌ غيرط بيسعٛت :،ايًيِٗ خيٛيت َئ خيٛيت َئ بي آزّ
()67

ٚجعًت ي٘ ف جعً أذب أًٖ٘  َٚي٘ إي( ٘ٝأ َٔ )ٚأذب َ ي٘ ٚأًٖ٘ إي#٘ٝ

.

يعٌ َٔ املػتػطب إٔ ْػُ إٔ ٖٓ ى زع ٠ٛيًد ٌٝتسع ٛبٗ خ يكٗي ٚيعيٌ ايػيبب
ٜعٛز يف شيو :مل

َٔ فهٌ  َٚف َٔ ٗٝاي نٚ .١أَ اختك م ايعطبَٗٓ ٞي بيصيو

ففٖ ٞصا إؾ ضٚ ٠انر ١قطحي ١ألفهًٝتٗ عً ٢غتٖ َٔ اشبٚ ٌٝاهلل أعًِ.
 )18إعفا ٛاملصله السكاٗ عً خٔلُ :
نُ أْ٘ َٔ املعً ّٛأْ٘ ال ظن  ٠عًي ٢املػيًِ يف ايكٓٝيَ ١ئ َ يي٘ ممي حيت جي٘ ٚال
ٜػيتػ عٓيي٘ ٜٚػيتدسَ٘ يف ذ ٝتيي٘ ايَٝٛٝيي ١فًعًي٘ أٜهي ْٚعييطا ألُٖٝي ١اشبٝييٌ ٚزٚضٖي
ايعع ِٝيف ذ ٠ ٝاملػًِ ٚتؿحٝع الَتالنٗ

فكس عف ٢اإلغالّ عٔ ايعن  ٠ف. ٗٝ

عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضني ٞاهلل عٓي٘ قي ٍ :قي ٍ اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ $ :ييٝؼ عًي٢
()68

املػًِ يف فطغ٘ ٚغالَ٘ قسق#١

.

ق ٍ ايٖٓ" :ٟٚٛصا اسبسٜث أقٌ يف إٔ أَيٛاٍ ايكٓٝي ١ال ظني  ٠فٗٝي ٚأْي٘ ال ظني ٠
يف اشبٝييييٌ ٚايطقٝييييل إشا مل تهيييئ يًتحييي ضٚ .٠بٗييييصا قييي ٍ ايعًُييي  ٤ن فييييَ ١يييئ ايػييييًف
()69

ٚاشبًف"

.

ه
(َ )66
ّ
(غ َسب ّي) هرا ّ
الػسبي ،وهرا ّ
ّ
طس ال ٌػلمه ئال اَّلل حػالى ،وٍحخمل أن ًيىن اإلاساد اخخصاص هرا الدغاء
خاص بالفسض
ًدٌ غلى أن هرا الدغاء
ِ ٍ
ه
ّ
ّ
العجمي باللغت العجميت ،واَّلل حػالى أغلم .ػسح طجن اليظائي اإلاظمى «ذخحرة الػلبى في ػسح املجخبى»
الػسبي ،فال ًىافي أن ًدغى
باللفظ
( ،)15-13/31ح(.)3616
()67
طجن اليظائي ( ،)223/6ح( .) 3579هخاب :الخيل ،باب :دغىة الخيل[ .حىم ألالباوي]  :صحيح .مظىد أحمد ( ،)171/5ح( .)21535حػليم
ػػيب ألازهإوط  :صحيح مىكىفا.
()68
صحيح البخازي ( ،)532/2ح( .)1394هخاب :الصواة ،باب ( :)44ليع غلى اإلاظلم في فسطه صدكت .صحيح مظلم ( ،)676-675/2ح(.)982
هخاب :الصواة ،باب :ال شواة غلى اإلاظلم في غبده وفسطه.
غ ( :فسطه ) واحد الخيل ًلؼ غلى الرهس وألاهثى ،واإلاساد هىا :حيع الخيل اإلاػدة للسوىب ال للخجازة ( .غالمه ) غبده الري ًملىه ليخدمه ( .
صدكت ) شواة .
()69
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)55/7
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 )19الفخر ّارتٔالّ ٛالرٓا ٛيف أٍل ارتٔل :
خي ْ ضغي ٍٛاهلل بيأَط ٚاقي ضبػيٛؽ ال ٜػيتط ٝإٔ ٜٓهيطَٓ ٙهيط أ ٚجيريسٙ
ج ذس :ٖٛٚ .إٔ أٌٖ اشبٚ ٌٝاإلبٌ ٜػًيب عًي ِٗٝقيف ١ايفديط ٚايهي ٚاالختٝي ٍ خبيالف
أٖيٌ ايػييِٓ فإْي٘ ٜػًييب عًي ِٗٝايػييهٚ ١ٓٝايطُأْٓٝيٚ ١ايتٛاني ٚايٛقي ض ٖٚييصا ب يػ يييب
ايع ي ّٚ .قييس ٜهيي ٕٛايييبع

خبييالف شيييو ٖٚ -ييصا عًيي ٢جٗيي ١ايٓ ي زض ٚاالغييتثٓ - ٤

فتحس َٔ أٌٖ اشبٜ َٔ ٌٝتكف ب يػهٚ ١ٓٝايتٛان

أ ٚدبس َٔ أٌٖ ايػِٓ َٔ ٜتكيف

ب يه ٚاشبٝال.٤
فعيئ أبييٖ ٞطٜييط ٠إٔ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ ق ي ٍ$ :ضأؽ ايهفييط عبييٛ
املؿييطم ٚايفدييط ٚاشبييٝال ٤يف أٖييٌ اشبٝييٌ ٚاإلبييٌ ايفييساز ٜٔأٖييٌ ايييٛبطٚ .ايػييه ١ٓٝيف
()70

أٌٖ ايػِٓٚ .#يف ايطٚا ١ٜاألخطٚ$ :٣ايفدط ٚايط ٤ ٜيف ايفساز ٜٔأٌٖ اشبٚ ٌٝايٛبط#

.

ق ي ٍ ايٓييٚ" :ٟٚٛأَ ي قٛييي٘ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ  :ايفدييط ٚاشبييٝال ٤ف ي يفدط ٖييٛ
االفتد ض ٚعس املآثط ايكسمي ١تععٚ . ُٝاشبٝال ٤ايه ٚاذتك ض ايٓ ؽٚ .أَ قٛي٘ (يف أٌٖ
اشبٚ ٌٝاإلبٌ ايفساز ٜٔأٌٖ ايٛبط) ف يٛبط ٚإٕ ن ٕ َئ اإلبيٌ ز ٕٚاشبٝيٌ فيال ميتٓي إٔ
ٜه ٕٛقس ٚقفِٗ به ِْٗٛج َع ،ب ،اشبٚ ٌٝاإلبٌ ٚايٛبطٚ .أَ قٛي٘ قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغًِ (ٚايػه ١ٓٝيف أٌٖ ايػِٓ) ف يػه ١ٓٝايطُأْٚ ١ٓٝايػه ٕٛعً ٢خالف َ شنطٙ
()71

َٔ قف ١ايفساز"ٜٔ

.

 )21الشؤو يف ارتٔل :
عٔ عبس اهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗ ق ٍ :مسع اييٓيب
()72

طت ٠إمن ايؿؤّ يف ثالث :يف ايفطؽ ٚاملطأٚ ٠ايساض#

ٜكي$ :ٍٛال عيسٚ ٣ٚال

.

()71

صحيح مظلم ( ،)72/1ح( .)52هخاب :ؤلاًمان ،باب ( :)21جفاضل أهل ؤلاًمان فيه ،وزجحان أهل اليمً فيه .غ( :الفدادًً) حمؼ الفداد
وهى الؼدًد الصىث مً فدا ئذا زفؼ صىجه ،وهى دأب أصحاب ؤلابل وغادههم( .أهل الىبس) هىاًت غً طيان الصحازي والىبس ػػس ؤلابل.
(الظىيىت) الخىاضؼ والطمأهيىت والىكاز.
()71
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)34/2
()72
صحيح البخازي ( ،)2177/5ح( .)5438هخاب :الطب ،باب ( :)53ال غدوي .واهظس :صحيح مظلم ( ،)1747-1746/4ح( .)2225هخاب:
الظالم ،باب ( :)34الطحرة والفأٌ وما ًيىن فيه مً الؼإم .غ( :الؼإم) الدؼاؤم ،واإلاػنى :ئذا وحد الدؼاؤم فاهما ًىحد في هره الثالزت.
(الفسض) في حمىحها وهفىزها أو غدم الغصو غليها( .اإلاسأة) ئذا واهذ طليطت اللظان أو غحر كاوػت( .الداز) ئذا واهذ ضيلت أو كسٍبت مً حاز
طىء أو بػيدة غً اإلاسجد.
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ٚعٔ ابٔ عُيط ضني ٞاهلل عُٓٗي قي ٍ :شنيطٚا ايؿيؤّ عٓيس اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغًِ فك ٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ $ :إٕ ن ٕ ايؿؤّ يف ؾ ٤ٞففي ٞاييساض ٚامليطأ٠
()73

ٚايفطؽ#

.

أضؾييسْ اإلغييالّ إ ذطَيي ١ايتؿ ي ؤّ ٚزع ْ ي يًتف ي ؤٍ يف أنثييط َيئ َييٛطٔ َٚ .ي
شيو ٜٛنس يٓ ضغٛيٓ ايهط ِٜإٔ ايؿؤّ إٕ ٚجس فإمن ٜٛجس يف ثالث ٚقس خكيٗ
ز ٕٚغتٖي ي َييئ األؾييي ٤ ٝشييييو يطيييَ ٍٛالظَتٗي ي ٚإٔ غ ييييب ايٓي ي ؽ ٜيييتطت بٗي ي زٕٚ
غتٖ  َٚ.شيو ف شب ٌٝاملعس ٠يًػعَ ٚػتثٓ  َٔ ٠شيو.
ق ٍ ايٓٚ" :ٟٚٛأَ اسبيسٜث اآلخيط; ايؿيؤّ قيس ٜهي ٕٛيف ايفيطؽ في ملطاز بي٘ :غيت
اشب ٌٝاملعس ٠يًػعٚ ٚعب .ٙٛأ ٚإٔ اشبيت ٚايؿيؤّ جيتُعي ٕ فٗٝي فإْي٘ فػيط اشبيت بي ألجط
()74

ٚاملػِٓٚ .ال ميتٓ َ ٖصا إٔ ٜه ٕٛايفطؽ مم ٜتؿ  ّ٤ب٘"

.

ٚق ٍ اسب فغ ابٔ ذحط" :ق ٍ (أ ٟابٔ ايعطبٚ :)،ٞاسبكط ف ٗٝب يٓػب ١إ ايعي ز ٠ال
ب يٓػب ١إ اشبًكي ١اْتٗيٚ .٢قي ٍ غيت :ٙإمني خكي ب ييصنط يطيَ ٍٛالظَتٗي " .قي ٍ ابئ
ذحطٚ " :إمن عٓ ٢إٔ ٖص ٙاألؾٖ ٤ ٝي ٞأنثيط َي ٜيتطت بي٘ ايٓي ؽ فُئ ٚقي يف ْفػي٘
()75

ؾيي ٤ٞأبييٝس ييي٘ إٔ ٜرتنيي٘ ٜٚػييتبسٍ بيي٘ غييت"ٙ

ٚ .يف ذييسٜث (اشبٝييٌ يثالثيي )١املتكييسّ

(اْعييط :أقػي ّ اشبٝييٌ عٓييس أًٖييٗ ) إؾي ض ٠إِيَيي ٢إَٔ ايؿييؤّ طبكييٛم بييبع
بع

()76

اشبٝييٌ زٕٚ

.

 )21أمسا ٛخٔل رشْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّشله :
"ق ي ٍ ايػييٗ ًٞٝيف ايتعطٜييف ٚاإلعييالّٚ :أَ ي خٝييٌ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ
فأمس ؤٖ :
ايػهب َ ٖٛٚئ غيهب املي  ٤نأْي٘ غيٚ ٌٝايػيهب أٜهي ؾيك ٥ل ايٓعُي ٕ
ٚاملطدبع مس ٞبصيو سبػٔ قٗٚ ً٘ٝايًرٝيف نأْي٘ ًٜريف األضض زبطٜي٘ ٜٚكي ٍ فٝي٘
()73
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ايًدٝف ب شب  ٤املعحُٚ .١شنط ايبد ض ٟيف ج َع٘ٚ :ايًيعاظ َٚعٓي  :ٙأْي٘ َي غي بل ؾي٦ٝ
إال يع ٙأ ٟأثبت٘ َٚالٚح ٚايهطؽ ٚاييٛضز; ٖٚبي٘ يعُيط بئ اشبطي ب ضني ٞاهلل تعي
عٓ٘ فرٌُ عً ٘ٝعُط يف غب ٌٝاهلل تع

()77

 ٖٛٚايصٚ ٟجسٜ ٙبت ع بطخل اْتٗ"٢

.

انخاتًة:
ٚيف اشبت ّ أمحس ٙتع

ايص ٟبٓعُت٘ ٚفهً٘ تتِ ايك سب

َ أنطَ ب٘ َٔ إنُ ٍ ٖصا ايبرث ٚأغأي٘ تع

ٚأؾهط ٙتعي

إٔ ٜتكبًي٘ َي

عًي٢

خ يكي يٛجٗي٘

ايهطٚ ِٜفٜ ُٝأت ٞأِٖ ْت ٥خ ايبرث:
َ )1ه ْ ١اشبٚ ٌٝفهًٗ عٓس ايعطب قبٌ اإلغالّ ٚبعس اإلغالّ.
َٓ )2عي ١اشب ٌٝيف اإلغالّ ٚاسبث عً ٢اضتب طٗ يف غب ٌٝاهلل.
 )3نطٚض ٠اشب ٌٝيف املعطنٚ ١أْٗ َٔ األؾ ٤ ٝاسب مس ١ف. ٗٝ
 )4اختك ي م ايكييطإٓ ايععيي ِٝبييصنط اشبٝييٌ يف أنثييط َيئ َٛن ي

ٚايتٜٓٛيي٘ يفهييًٗ

ٚفٛا٥سٖ .
 )5بٝي ٕ ايييٓيب ايهييط ِٜفهييٌ اشبٝييٌ ٚبطنتٗي ٚإٔ اشبييت َعكييٛز بٓٛاقيي ٗٝإ ٜييّٛ
ايك.١َ ٝ
 )6اٖتُ ّ ايٓيب ايهط ِٜب شبٚ ٌٝايتٛج ٘ٝب يك ّ ٝعً ٢ؾؤَٚ ْٗٚطاع  ٠ذ ج تٗ .
 )7تٛج ٘ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أَت٘ إ ايك عً ٢اشبٚ ٌٝذبًُٗ مل فٗٝي َئ
املػِٓ ٚاألجط.
 )8زع ٠ٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إ املػ بك ١ب ،اشبٚ ٌٝتيسضٜبٗ ٚض ٜنيتٗ ٚمتطْٗي
عً ٢ازبط ٟمل ي٘ َٔ أثط طٝب يف املعطن.١
ٚإٕ ن ي ٕ َيئ ؾيي ٤ٞأٚقيي ٞبيي٘ يف اشبت ي ّ فأٚقيي ٞبهييطٚض ٠االٖتُ ي ّ ب شبٝييٌ
ٚايعٓ ٜيي ١بٗ ي ٚايكٝي ّ عًييَ ٢طاع ي  ٠ذ ج تٗي َ ي اغترهي ض َ ي ف ٗٝي َيئ خييت ٚبطنيي١
َٚػِٓ يف ايسْٚ ٝأجط يف اآلخط.٠
ٖصا ٚآخط زعٛاْ إٔ اسبُس هلل ضب ايع مل،

()77

هخاب حياة الحيىان الىبري للدمحري (.)436/1
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يراجع انبحث:
 )1ابٔ ذب ٕ أب ٛذ مت ضبُس بٔ ذب ٕ بٔ أمحيس ايبػييت قيرٝس ابئ ذبي ٕ برتتٝيب
ابٔ بًب ٕ احملكل :ؾعٝب األضْؤٚط َؤغػ ١ايطغ ي – ١بتٚ

ايث ْٝيٖ1414 ١يي

– .ّ1993
 )2ابيئ ذحييط ايعػييكالْ ٞأبيي ٛايفهييٌ أمحييس بيئ عًيي ٞفييتس ايب ي ض ٟؾييطح قييرٝس
ايبدي ض ٟزاض املعطفيي - ١بييتٚ

ٖ1379ييي .ضقييِ نتبيي٘ ٚأبٛابيي٘ ٚأذ زٜثيي٘ :ضبُييس

فيييؤاز عبيييس ايبيي ق ٞقيي ّ بإخطاجييي٘ ٚقيييرر٘ ٚأؾيييطف عًييي ٢طبعييي٘ :ضبيييب اييييسٜٔ
اشبطٝب عً ٘ٝتعًٝك

ايعالَ :١عبيس ايععٜيع بئ عبيس اهلل بئ بي ظ عيسز األجيعا:٤

13
 )3ابٔ ع ؾٛض ضبُيس ايطي ٖط بئ ضبُيس ايترطٜيط ٚايتٓيٜٛط $ذبطٜيط املعٓي ٢ايػيسٜس
ٚتٜٓٛط ايعكٌ ازبسٜس َٔ تفػت ايهت ب اجملٝس #ايساض ايتْٛػ ١ٝيًٓؿيط – تيْٛؼ
َ1984ي
 )4ابيئ ف ي ضؽ أبيي ٛاسبػيي ،أمحييس بيئ ف ي ضؽ بيئ ظنط ٜي َعحييِ َك ي ٜٝؼ ايًػيي١
احملكييل :عبيييس ايػييالّ ضبُيييس ٖيي ض ٕٚزاض ايفهييط ٖ1399يييي  ّ1979 -عيييسز
األجعا6 : ٤
 )5ابٔ نثت عُ ز اييس ٜٔأبي ٛايفيسا ٤إمس عٝيٌ بئ نيثت ايسَؿيك ٞتفػيت ايكيطإٓ
ايععيي ِٝاحملكييلَ :كييطف ٢ايػييٝس ضبُييس  +ضبُييس ايػييٝس ضؾ ي ز  +ضبُييس فهييٌ
ايعحُ  + ٟٚعً ٞأمحس عبس ايب قَ ٞؤغػ ١قططبَ + ١هتب ١أٚالز ايؿٝذ.
 )6ابٔ َ ج ١أبي ٛعبيس اهلل ضبُيس بئ ٜعٜيس ايكيعٜٚ

ايػيٓٔ احملكيل :ضبُيس فيؤاز

عبس ايب ق ٞزاض إذ ٤ ٝايهتب ايعطب - ١ٝفٝكٌ عٝػ ٢ايب ب ٞاسبًيب.
 )7ابٔ َٓعٛض يػ ٕ ايعيطب احملكيل  :عبيس اهلل عًي ٞايهيبت  +ضبُيس أمحيس ذػيب
اهلل  ٖ +ؾِ ضبُس ايؿ شي ٞزاض املع ضف ايك ٖط ٠عسز األجعا6 : ٤
 )8أبيي ٛايػييعٛز أبيي ٛايػييعٛز ايعُ ي ز ٟضبُييس بيئ ضبُييس بيئ َكييطف ٢إضؾ ي ز ايعكييٌ
ايػً ِٝإ َعا ٜايهت ب ايهط ِٜزاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبت. ٚ
 )9أب ٛزاٚز غً ٕ ُٝبٔ األؾعث ايػحػيت ْ ٞايػيٓٔ احملكيل :ضبُيس ضبٝي ٞاييسٜٔ
عبس اسبُٝس املهتب ١ايعكط ١ٜقٝسا – بت. ٚ
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 )10أب ٛعبٝس ٠املثَٓ ٢عُط بٔ املثٓ ٢ايت ُٞٝاشب.ٌٝ
 )11أمحس بٔ ذٓبٌ أب ٛعبساهلل ايؿٝب ْ ٞاملػٓس َؤغػ ١قططبي – ١ايكي ٖط ٠عيسز
األجعا 6 : ٤األذ زٜث َص ١ًٜبأذه ّ ؾعٝب األضْؤٚط عً. ٗٝ
 )12أمحس بٔ ذٓبٌ أبي ٛعبيساهلل ايؿيٝب ْ ٞاملػيٓس احملكيل :أمحيس ضبُيس ؾي نط
زاض اسبسٜث – ايك ٖط ٠طٖ1416 1ي .ّ1995 -
 )13ايبد ض ٟأب ٛعبس اهلل ضبُس بٔ إمس ع ٌٝازب َ املػيٓس ايكيرٝس املدتكيط َئ
أَييٛض ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ ٚغييٓٓ٘ ٚأَ ٜيي٘ احملكييل :زَ .كييطف ٢زٜييب
ايبػ

زاض ابٔ نثت اي – ١َ ُٝبتٚ

ايث يثٖ1407 ١ي .ّ1987-

 )14ايبػي ّ أبيي ٛعبييس ايييطمحٔ عبييس اهلل بيئ عبييس ايييطمحٔ تٝػييت ايعييالّ ؾييطح عُييس٠
األذه ي ّ ذككيي٘ ٚعًييل عًٝيي٘ ٚخييطد أذ زٜثيي٘ ٚقييٓ فٗ ضغيي٘ :ضبُييس قييبر ٞبيئ
ذػٔ ذالم َهتب ١ايكر ب - ١األَ ضا

َهتب ١ايت بع - ،ايكي ٖط ٠ط10

ٖ 1426ي .ّ 2006 -
 )15ايبػ ٟٛضب ٞٝايػٓ ١أبي ٛضبُيس اسبػي ،بئ َػيعٛز َعي مل ايتٓعٜيٌ يف تفػيت
ايكطإٓ = تفػت ايبػ ٟٛاحملكل :عبس اييطظام املٗيس ٟزاض إذٝي  ٤اييرتاث ايعطبي– ٞ
بتٚ

األٚ

ٖ1420ي.

 )16ايبك ع ٞإبطاٖ ِٝبئ عُيط بئ ذػئ ْعيِ اييسضض يف تٓ غيب اآلٜي

ٚايػيٛض زاض

ايهت ب اإلغالَ ٞايك ٖط ٠عسز األجعا22 :٤
 )17اشبط ب ٞأب ٛغً ٕ ُٝمحس بٔ ضبُس بٔ إبطاَٖ ِٝع مل ايػٓٔ ٖٚي ٛؾيطح غيٓٔ
أب ٞزاٚز املطبع ١ايعًُ – ١ٝذًب األٚ

ٖ1351ي .ّ1932 -

 )18ايييسَت ٟأبيي ٛايبكيي  ٤ضبُييس بيئ َٛغيي ٢ذٝيي  ٠اسبٝييٛإ ايهيي  ٣زاض ايهتييب
ايعًُ - ١ٝبتٚ

ايث ْٖ1424 ١ٝي.

 )19ايطاظ ٟأب ٛعبس اهلل ضبُس بٔ عُط املًكب بفديط اييس ٜٔاييطاظَ ٟفي تٝس ايػٝيب =
ايتفػت ايهبت زاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبتٚ

ايث يثٖ1420 ١ي.

 )20ايؿييعطا ٟٚضبُييس َتييٛي ٞتفػييت ايؿييعطا – ٟٚاشبييٛاطط َط ي ب أخب ي ض ايٝييّٛ
عسز األجعا.ّ1997 20 :٤
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 )21ايط  ٟأب ٛجعفط ضبُس بٔ جطٜط ج َ ايب ٕ ٝيف تأ ٌٜٚايكطإٓ احملكيل :أمحيس
ضبُس ؾ نط َؤغػ ١ايطغ ي ١األٚ

ٖ1420ي .ّ2000 -

 )22ايفتٚظآب ز ٟصبس ايس ٜٔأب ٛط ٖط ضبُس بٔ ٜعكٛب ايك َٛؽ احملٝ

احملكيل:

َهتب ذبكٝل اييرتاث يف َؤغػي ١ايطغي ي ١بإؾيطاف :ضبُيس ْعي ِٝايعطقػٛغيٞ
َؤغػ ١ايطغ ي ١يًطب عٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜ

بيت – ٚيبٓي ٕ ايث َٓيٖ1426 ١يي -

.ّ2005
 )23ايكططيب أب ٛعبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ أب ٞبهط ازبي َ ألذهي ّ ايكيطإٓ =
تفػت ايكططيب احملكل :أمحس اي زٚ ْٞٚإبطاٖ ِٝأطفيٝـ زاض ايهتيب املكيط١ٜ
– ايك ٖط ٠ايث ْٖ1384 ١ٝي .ّ1964 -
 )24ايهًيب أبي ٛاملٓيصض ٖؿي ّ بئ ضبُيس أبي ٞايٓهيط ابئ ايػي ٥ب أْػي ب اشبٝيٌ يف
ازب ًٖٝيٚ ١اإلغيالّ ٚأخب ضٖي احملكيل :األغييت ش اييسنتٛض ذي مت قي ح ايهي َٔ
زاض ايبؿ ٥ط -زَؿل األٚ

ٖ1423ي .ّ2003 -

 )25املب ي ضنفٛض ٟأبيي ٛايعييال ضبُييس عبييس ايييطمحٔ بيئ عبييس ايييطذ ِٝذبفيي ١األذييٛشٟ
بؿطح ج َ ايرتَص ٟزاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبت. ٚ
تفػييت ايكييطإٓ اسبهييِٝ

 )26ضبُييس ضؾييٝس ضن ي ضبُييس ضؾييٝس بيئ عًيي ٞاسبػييٝ
(تفػت املٓ ض) ا  ١٦ٝاملكط ١ٜايع َ ١يًهت ب .ّ1990

َ )27ػيًِ بئ اسبحي د أبي ٛاسبػئ ايكؿيت ٟايٓٝػي بٛض ٟاملػيٓس ايكيرٝس املدتكيط
بٓكٌ ايعسٍ عٔ ايعيسٍ إ ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ احملكيل :ضبُيس فيؤاز
عبس ايب ق ٞزاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبت. ٚ
 )28ايٓ : ٟٚٛأب ٛظنط ٜضب ٞٝايس ٜٔحي ٢ٝبٔ ؾطف املٓٗ د ؾطح قيرٝس َػيًِ بئ
اسبح د زاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبتٚ

ايث ْٖ1392 ١ٝي.

 )29ايٛي ٟٛضبُيس بئ عًي ٞبئ آزّ بئ َٛغي ٢اإلثٝيٛب ٞؾيطح غيٓٔ ايٓػي  ٞ٥املػيُ٢
(شخيت ٠ايعكبيي ٢يف ؾييطح اجملتبيي )٢زاض املعييطاد ايسٚيٝيي ١يًٓؿييط ٚزاض آٍ بييط ّٚيًٓؿييط
ٚايتٛظٜ

األ. ٚ
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وجهة هظر املعلمين واملعلمات

الملخص :
ْددت الدنتسد ددٝللتلدن ع د دلجهددٞل س ددٝل

%69.2ل),لٖ ددددا ٠لد عددددا لد ل دٜليمٙعٓددددال ل

مماس ددددٝليددددت٘ ٛلدثددددتدسألدنةاَٗ٘ددددٝل ياَددددٝل دث ٟٗلدث ٗ ط,للٖ ا٠ل لدن ت ٝلدألٖتل عتل
دنعاصددًٝلصددُعا٠لنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝل دن ددد د ث لدثةدددددانٚلي ٗ دددددطل
َعدددد لدثعهًددددالٖدثعهًددددا ل,لٖأثدددد ليدددد

دددددا ٚلل )3.51ل

د ل ٖدمددد د ددليعٙددددداسٛل ل,)1.046لٖ دددددا٠ل عدددددتل

دؾددُ ,لٖدثلْددولدنعهًدد,ٚلٖ ددُٗد لدـدلرب,ٜل د ج اسد لدنح ٘ٝلنألاد ِ٘ل لدن ت دٝلدنةاَٙدٝل
ٖن ةٙددألأْددتددلدنتسد ددٝلد د حتٍلدن ا د ل ي ٗ ددطل
دثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن هٙهدددٚلثو٠ي دددٔلثٗعدددٗ ل

ددا ٚلل )3.47لٖدمدد ددليعٙدداسٛل

,)1.061لٖ لدن ت ٝلدنةانةٝل ا٠ل عدتلدن حٙد ل

دنتسد ددد,ٝلٖ ددداٍلدن ا ددد ل ضدددًٌٙلد ددد اَٝل دإلهلايٙددٝلي ٗ ددطل

ددا ٚل )3.44لٖدم د ددل

تكَٗددداليدددِل )36ل ةد د ,ٜليٗ جدددٝلجهدددٞل )4ل يعٙاسٛل ,)1.073لٖ لدن ت ٝلدن د عٝلٖدألاد ٜلل
لمتةددولد عددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل,لٖمتل

فددا

دن كددتليددِلصددتةلد دٜل د ٘ة ال:لصددتةل

ا٠ل عتلد

ةاسٜلدنحك ٘ٝلي ٗ طل

ا ٚل

)3.40لٖدمد ددليعٙدداسٛل ,)1.088لٖ٘ د تىل

دحملكًدالٖصددتةلد ت دداةلدنددتداه,ٚلكًددال يددِلْددلٕلدنُ  ٙددٝلأّلغان ٙددٝليددت٘ ٛلدثددتدسأل
متلدن كدددتليدددِلث اتٓدددال د د ٘ة ا:لدن

١دددٝل دنةاَٗ٘ددٝلٖيددت٘ دتٓال لأياَ دٝلدنعاصددًٝلصددُعا٠ل

دنُضحٝٙلٖط ٘ةٝلدنحالك -لَ اخ,لٖمتلتٗ ٘عل مياس دددّٗلادددطلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلٖأ عا ْدددال
د

اَٝلجهٞلجُٝٙليكَٗٝليدِل ل)324ليعهًدال

تس ددٝلي ٗ د ٝل

د لي دالل٘ د ٟلد د د لجُٙددٝل

ٖيعهًدد,ٝل ُ د ٝل )%20ليددِلف ًددعلدنتسد ددٝل دنتسد .ٝللكًالدشاسٜلدنُ ا١لللدتلجتٍلٖ دٗ لل
دن انغلجت ٌْل )1620ليعهًاًلٖيعهًٝلمتلداٙداسل

ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗلدنت نٝل

٘ةٝلجُةٗ ٘ٝلط ةٝٙلجشٗد,ٝٙ١لٖيدِل

)0.05=aل ل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسأل

دنعُٝٙل

اوىلؼهٙولد

ا ا لأ د لدنع,ُٝٙلدظٓد

ل دنةاَٗ٘ددددٝل ياَددددٝلدنعاصددددًٝلصددددُعا٠لنهةٙددددا ٜل

َ ددددا١للدنتسد ددددٝلدّل س ددددٝلمماس ددددٝليددددت٘ ٛل دن ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلَع د لدثعهًددالٖدثعهًددا لل
دثددددتدسألدنةاَٗ٘ددددٝل ياَددددٝلدنعاصددددًٝلصددددُعا٠ل جه دٞلي د ٟٗلد

د اَٝل شددكولجدداٍلٖلجهددٞل

نهةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝليدددِلٖ ٓدددٝلَعد د لدثعهًدددال ي دد ٟٗلليمٙدددعلفا تٓددالتعدد ٟلللتليدد

د ل

ٖدثعهًددا ل ضددحٔلجايددٝلي ٗ د ٝل  ٙد ل ه ددال دؾُ ل,لٖدثلْولدنعهً,ٚلٖ ُٗد لدـرب .ٜل
َ د ٝلد

د ا ٝلجهددٞلد

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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Abstract :
The study aimed to identify
the
practicing
degree
of
transformational leadership of
secondary schools’ principals in
capital Sana’a from the point of
view of teachers, and the effect of
gender, educational qualification
and years of experience.
To achieve the goals of the
study, the researcher used
descriptive analytical method for
relevance to the subject of the
study. The researcher design
questionnaire consisted of (36)
items, spread over (4) areas and
the veracity of the tool has been
confirmed in two ways: sincerity
of arbitrators and sincerity of
internal consistency, and stability
has been confirmed in two ways:
retail midterm and Alpha
Kronbach way. The population of
the study was (1620) principals.
The questionnaire was distributed
to a sample of 324 principals
(males and females) (20%) of the
study's population. The sample of
study was chosen randomly.
The result of the study showed
that the practicing degree of
transformational leadership of
secondary schools’ principals in
capital Sana’a from the point of
view of teachers is generally
average. The response to the
questionnaire was in general
(69.2%). The estimate of the tool
م2016 ) يىليى13( ) المجلذ11( العذد
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was generally average and it
came in the first rank after the
perfect effect with a mean (3.51),
and a standard deviation (1.046)
and came after individual
considerations for others in the
second rank with a mean (3.47)
and a standard deviation (1.061).
In the third rank came after
stimulation inspirational with a
mean (3.44) and a standard
deviation (1.073), and in the
fourth and final rank came after
intellectual stimulation with a
mean (3.40) and a standard
deviation (1.088).
It can be inferred from this
result that the majority of
secondary schools’ principals in
the capital Sana'a practicing
transformational leadership style
and
dimensions
moderately
according to the responses of the
sample of the study. In addition,
the result of the study showed
that there are no statistically
significant differences at the level
of (α = 0.05) in the practicing
degree
of
transformational
leadership of secondary schools’
principals in capital Sana’a from
the point of view of teachers at
the level of resolution in general
and across all fields due to the
variables of sex, and educational
qualifications and years of
experience.
320

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
وجهة هظر املعلمين واملعلمات

| د .محمد حمود علي النعمان

المقذمة:
تع ربلدإل دسٜلدثتس ٝٙلْٚلدإل دسٜلدن ُحٙل٘ٝلنربديللدنرت ٝٙلٖدن عه,ٌٙلْٖٚلدث ٗ٢نٝلجِل
ٙددا ٜلدن دد ٙلٖدن ددٗ٘ ل حاجهٙدد,ٝليددِلأ ددولؼ ددالَٗجٙددٝلدن عهددٌٙلثٗدك ددٝلدندد

د ل

دن كُٗنٗ ٝٙلدثعاص .ٜلٖيت٘ لدثتس ٝلْٗلدث ٗ٢ىلدألٖىلجدِلؼةٙدألدألْدتددلدثتس دٝٙل
دثُشددٗ ,ٜلْٖددٗلدنلةا١ددتلدنرت ددٗٛلؾًٙددعلدنعددايهال لدثتس دد,ٝلٖيددِليًٓاتددٔلدن ح ددٙطل
ٖدن ُعٌٙلٖدن ُ دٙألٖدث ا عدٝلٖدن ةدٌٗ٘,لٖيدِلادوىلدنةٙدا ٜلدن شداسكٝٙلٖدنعًدولدنح ٘ةدٚل
دن عاَٖٚلدنلٛل٘ٗظفلكولدن ا ا لدن ش ٘ٝلٖدثا ٘,ٝليِلأ ولدثضه ٝلدنعايد,ٝلٖؼةٙدأل
دألْتددلدثُشٗ  ٜدنضاؿ:ٚل,2011ل .)3ل
ٖأل ًْٝٙلدندتٖسلدنةٙدا ٛلثدت٘ لدثتس دٝل يَدٔل٘اع دربلدنةدتٖٜلدؿ دُٝلٖدنًُدٗذ لدحمل دلٟل
نهعدددايهال لدثتس ددد,ٝلٖندددلنلل عهٙدددٔلاهدددألدثُددداخلدثتس دددٚلدنضدددا لجهدددٞلأ ددداأليدددِل
د

ة دسلدنُح ٚلٖدن ً َُٙدٝلٖ

دِلدن حداٌْ,لٖدن اعدتلجدِلدـو دا ,لٖدؿد ظلجهدٞل

دن عاّٖلٖدثدٗ ٜلٖدألنحدٝليدعلدنٙةعدٝلدن ايد,ٝلٖتشد ٙعلدث دتجاليدِلدثتس دالٖدإل دس٘دا,ل
ٖدنعًولجهٞلؼةٙألدألْتددلدنرت ٗ٘ٝلنهًتس ٝل أمحت:ل1994ل,ل .)174ل
ٖ٘عتلدنًُطلدنةٙا ٛلدنعايولدن ٚ ٙ١ل للاحلدثتدسألأٖل شهٓا,لثدالنهًدت٘ ليدِل ٖسل
ا ٌل لدن ث لجهٞل هٗملدثعهًا,لٖ لاهألدؾٗلدنعهًٚلدنحعاىلدنلٛلميةدولد د ةًاسدًل
داجوًل لدن ضدٙولدنعهًددٚلنه ه د.ٝلٖ انةدتسلدنددلٛل٘كدّٗل ٙدٔلدثددت٘ ل دا سدًلجهدٞلدنةٙدداٍل
يًٓاتٔلٖي ٗ٢نٙاتٔل٘كّٗلل ا سدًلجهٞلؼةٙألأْتددلدثتس .ٝل دؾٗ ٗ:ل .)391999ل
ْلدلٖؽ هفلأااطلدنةٙا ٜلدنيتل٘ عٓدالدثدت٘ ّٖ,ل ُٓداملدنةٙدا ٜلدنتمية دطٙدٝلدنديتل
ؼ ظلجهٞلدنعو ا لدإلَ اَٝٙلدن ه,ًٝٙلٖيشاسكٝلدثعهًدال لدؽداذلدنةد دس,لٖت دعٞل
لتلتٓٝ٢ٙلدثُاخلدثتس ٚلؿح لدثعهًالن لىلأ ضٞل ٓٗ ٌْلن ةٙألدألْتددلدثُشدٗ ,ٜل
ُْٖددداملدنةٙدددا ٜلدألٖتٗ دطٙدددٝلدنددديتلتٓدد ٌلكدددة دًل يلدددا لدنعًدددو,لأٖل

دد تد ل دددان أٛل

ٖدث ك ٘ددٝل لدؽدداذلدنة د دس,لٖدتل ددا لأ ددان ٙلتٗ ٙددٔلدألجًدداىل ٗد د ٝلدألٖدي د لُْٖددامل
دنةٙا ٜلدنرت هٝٙلدنيتلؼ ظلجهٞللج ا٠لدثعهًدال دتسدًليدِلدؿ ٘دٝل لمماس دٝلجًهدٌٓ,ل
ٖترتملهلٌلكولدث لٖنٙا .ل آىلَا :ٚل,1996للل .)79ل
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تع ربلدأل ان ٙلدن ا ةٝلأ ان ٙل تميٝلٖتةهٙت٘,ٝلكاّلجهٓٙالكة ليِلدثآال,لممال
أ ٟللتل ظٓٗسلأ ان ٙل ت٘دتٜليدِلأًْٓدالأ دهٗقلدنةٙدا ٜلدن ي ٗ٘هٙيد,ٝلْٖدٗليدِلدأل دان ٙل
دنيتلظٓ

ل ت٘ةاًل ٓلدلد

ٌلدؾت٘تل لفاىلدنةٙا ٜلجهٞل٘دتلجداالدن داس٘الٖدن ٙا دٝل

دألي ٘كٚل  ًٙل َ ,لٖ٘ةٍٗلْلدلدأل هٗقلجهٞلأ األٖ ٗ لجو ٝليشدرتكٝلنكدول
يددِلدنةددا ٜلٖدألت ددا ,ل انةا١ددتلدن ي ددٗ٘هٚللنددٔل ٖسلتعهًٙددٚليٓددٌ,لٖنت٘ددٔليةددتسٜلجهددٞلتٗ ٙددتل
دأل د د لذٖٛلد ْ ًايددا لدنح ٘ددٝليددِلاددوىلدنعًددولجهددٞلؼةٙددألأْددتددلجهٙددالتددل ٛللتل
ل تدثلت ليلث لٖذٛلي ,ٟلٖنٔلطدا علؼدٗ٘هٚل لدثل

دٝلدن عه ٗ٘ ًٝٙٙدف:ل2002ل,ل

 .)140ل
ٖ٘عددتلأ ددهٗقلدنةٙددا ٜلدن ي ٗ٘هٙيددٝلأ غددولدأل ددان ٙلدإل لدس٘ددٝلدندديتلت تةددٚل انعددايها,ل
ٖت ًٗل ٌٓل ل هٌّلد

ٙا دا لدن شد ٘ٝلٖدث ه دا لدنلدتٙدٝلٖد

ًاجٙدٝلٖدثل

دات,ٝٙل

ممال عولْلدلدنحِللدإل دسٛلي ه داًل ايحه داًل لعدٗ٠لدن دت٘ا لدنعاثٙدٝلدنديتلتدُعك لجهدٞل
فاىلدنرت ٝٙلٖدن عه,ٌٙل  ٙل ِلّيلْلدلدنًُطليِلدنةٙا ٜل٘ حاجدوليدِلاولندٔلجدتٜليةٗيدا ل
قحّ ٜلمٗلدأل د٠لدنُٗجٚلجهٞلدث ٟٗلدثل

 .ٚلدنعً :ل,2009ل .)3ل

لّيلدنٗد عٙددٝل لدنةةا ددٝلدن ي ٗ٘هٙيددٝلجُددتلت ٙةٓددال لدن ٢ٙددٝلدثتس ددٝٙلت ه د لي دجدداٜل
دن ُٗ لدنك ل لدنشحضٙا لٖدنةُاجا لٖد ػاْدا لٖدثٙدٗىلندتٟلدنة دا لدنكد ليدِل
يدددت٘ ٛلدثدددتدسألٙ ٖ,د د ل ِلّيلدنُيع ٘دددٝلدن ي ٗ٘هٙيدددٝل لأصدددولَشد د تٓالَ ددداليدددِلٖصدددفل
دنشحضٙا لدنيتلمتٙ

ل ٓالجهٞلأٌَٓلأص اقلشحضٙا لآ ,ٜل يّيلذندللغد لي ةدأل

دن ٝلنكدوليدت٘ ٛلدثدتدسأ,لندلدل انٗد عٙدٝلت هد لدنُد ٖىللتلْدلدلدثٙدتدّلنه ًدعل دال
دنكددوٍلدنُعدد ٛلٖدنٗد ددعلدنعًهدد,ٚل اؿةٙةددٝلأَددٔلميكددِل ل ددٓٗنٝلألٛل ا١ددتلأٖليددت٘ ل
يتس ٝلأّل٘ة ألجِلدنةٙا ٜلدثتس ٝٙلدن ي ٗ٘هٙي,ٝلٖنكدِلفد لدنةد دٜ٠لأٖلدؿدت٘ لجُٓدال
نِلميكِِّلْلدلدثت٘ لأٖلدنةا١تل انغد ٖسٜليدِلدنةدتسٜلجهدٞلمماس د ٓا,لٖجهدٞلذندلل ةدتل
اٍلدن ا

ل انرتك ٙل ل سد ٔلجهٞل س دٝلمماس دٝلدنةٙدا ٜلدن ي ٗ٘هٙيدٝلدنديتلميلكدِلأّل

ت ةألنتٟليت٘ ٛليتدس ُالجًهٙاً.ل ل
وشهمة البحح :تلكتلدنتسد ا لٖد عاثلدنيتلد ٘ال لفاىلد دسٜلدنرت ٗ٘ٝلجهٞل
أًْ ٝٙلدنتٖسلدنلٛل٘ل ٘ٔليت٘ لدثتس ,ٝل ٗصحٔل ا١تدًلت ٗ٘اًل٘ةٍٗل ٖدسلل دس٘ٝلٖ ُٝٙل
ي عت  ,ٜلتلث ل ل هٗم لدنعايها ليِ لأ و لؼ ا لدنعًه ٝٙلدنرت ٗ٘ ٝلكًاً لٖكٙحاً.ل
للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ٖأع ا لدنةٙا  ٜلدن ٗ٘ه ٝٙليِ لأَٗد لدنةٙا  ٜلدنيت لتاعت ل اجه ٝلن اٖ ْا لجٗٙق لدأل ان ٙل
دنةٙا ٘ ٝلدألا  ,ٟلٖيلث  ٜل لط ٙع ٝلدنعو د ٝلدن ٗجٙد ٝل ٙدِ لدنعايهٙدِ ل لدثل
ل لد

دنرت ٗ٘,ٝلٖجهٔٙل ةتلؼت ليشكهٝلدن

ٝل

ا ٝلجِلدن لدنالدآلتٙا :ل

 )1يا ل س  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝلدنعاي ٝل لدياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا ٠نهةٙا ٜل
دن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙ؟ل
ْ )2ولُْامل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل αل=)٫٠٫٠ل ل س ٝلدثًاس ٝلْلٕل
تع ٟلث

د :لدؾُ ,لٖ ُٗد لدـربٜل,لٖدثلْولدنعهًٚلنهًعهًا؟

ل

فروض الدراشة:
 )1لتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل  αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د ل

أ د لدنعُٝٙلنتس ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

لدؾُ ل ذك ,لأَة.)ٞل

 )2لتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل  αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د ل

أ د لدنع ُٝٙلنتس  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل ياَ ٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜل
دن ٗ٘ه ٝٙلتع  ٟلث

لدثلْو لدنعهً ٚل هٍٗ ,لن ٙاَ  /كانٗس٘ٗأ ,ليا

لٖيال

ٗةل) .ل
 )3لتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل  αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د ل

أ د لدنع ُٝٙلنتس  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل ياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا ٠لنهةٙا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

ل ُٗد لدـرب .ٜل

أِداف الدراشة :ت عٞلْلٕلدنتسد ٝللتلؼةٙألفًٗجٝليِلدألْتددلميكِللها ْال
ًٙال٘ه :ٚل
 )1دنكشف لجِ ل س  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل لدياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا٠
نهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙ؟ل
 )2دن ٗصو للت ليع  ٝل ن ٝلدنح ٖة ل لد

ا ا لدثعهًا لنتس  ٝلمماس  ٝليت٘ ٛل

دثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل لأياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا ٠لنهةٙا  ٜلدن ٗ٘ه ٝٙلٖدنيت لتع  ٟلنهً
دن ان:ٝٙلدؾُ ,لدثلْولدنعهً,ٚل ُٗد لدـرب.ٜ
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 )3دن ٗصو للت لفًٗج ٝليِ لدن ٗصٙا لدنو ي ٝلن

| د .محمد حمود علي النعمان

ا لأ د ٠ليت٘ لدثتس  ٝل لعٗ٠ل

د حتدٍلأ هٗقلدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه .ٝٙل
أِىية الدراشة :تكًِلأًْٝٙلْلٕلدنتسد ٝل :
 )1ل أَٓددالتةددٍٗل تسد ددٝلَددٗ ليددِلأَددٗد لدنةٙددا ٜل ددتل٘ ددٌٓل لت ددٗ٘ لٖؼ ددالأ د٠ليددت٘ ل
دثتس ٝلْٖٗلدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه.ٝٙ
 )2د ٙدا لدثك دٝلدنًُٙٙدٝلثةدولْدلدلدنُددٗ ليدِلدنتسد دا ,لٖذندللؿتدثدٝلادطلدنةٙددا ٜل
دن ي ٗ٘هٙيٝل ل تٖ لجهٌلدن ا

.

 )3تل٘ حٙتليِلْلٕلدنتسد ٝليت٘ ٖلدثتدسأل شكولجاٍ,لٖيت٘ ٖلدثُداطألدن عهًٙٙدٝل
دنيتلت ا عٓالتهللدثتدسأل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لٖدثش ّٗلدنرت ٗ٘دّٗلدنةداًّٗ١لجهدٞل
دنعًهٝٙلدن عه,ًٝٙٙلٖدنعايهّٗلجهٞلؼ ُٓٙا.
 )4كلنلل تل٘ حٙتليِلْلٕلدنتسد ٝلدن ا ةّٗل لفاىلدإل دسٜلدنرت ٗ٘.ٝ
 )5ددتل٘ د حٙتليددِلْددلٕلدنتسد ددٝلدنةدداًّٗ١لجهددٞل َددايللدن ددتس٘ لٖدن ددٗ٘ لدنرت ددٗٛل
ٖدإل دس.ٛ
وصطمحات الدراشة :دش ًهالدنتسد ٝلجهٞليض ه ا لمتلتع ٘حٓالل دٙ١اًلٖيحاًْٙٙاًل
جهٞلدنُ ٗلدآلت :ٚل
دنةٙا " :ٜدنُشاط لدنل ٛلمياس ٔ لشحط لنه ث ل لدآلا ِ٘ لٖ عهٌٓ ل٘ عاَّٖٗ لن ةٙأل
ْتدل٘ غ ّٗل لؼةٙةٔ"ل دنًُ ْ1417,د,ل .)313ل
 تع ٘فليلمتِ:ل"ْٚل ٙا ٜلدؾٓتلدثح طلٖدثُعٌلنهٗصٗىللتلؼةٙألدألْتددل
دثُشٗ  ٜلنه  , ٙليِ لاوى لدن ٗظٙف لدنعهً ٚلدن ه ٌٙلنهًٗدس لدن ش ٘ ٝلٖدثا ٘ٝل
ٖدنحُٝٙلٖدن ةُٝٙلدث ا ٝلنهًل
٘ ع دالدن ا

ٝلدن عه."ًٝٙٙل ليلمتِ:ل,2005ل .)54ل

لدنةٙا ٜلل دٙ١ا ل َيٓا:ل"يةتسٜليت٘ لدثتسألجهٞلتٗ ٔٙلدثعهًال

مٗلدإلتةاّلٖدإللا لٖدن حاجو" .ل
تع ٘ف لدنةٙا  ٜلدن ٗ٘ه :ٝٙا ٘ حأ دن ا ةّٗ ٖدنرت ّٗ٘ٗ جه ٞتع ٘ف قت نهةٙا ٜ
ذنل ل ا ود دنحه حا

دن ٗ٘هٖ٘ ٝٙعٗ دن

ٖٖ ٓا

دنُع

ٗى دنةٙا ٜ

دن ٗ٘ه ٙ ٝٙتع رب يِ دثحاْ ٌٙدؿت٘ة ٝلدإل دس ٜدنرت ٗ٘,ٝلدألي دنل َ ٛل جُٔ تعت
دن ع ٘حا يِ أًْٓا:

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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 ج ٓال َ لصا

| د .محمد حمود علي النعمان

لدنُيع ٘ٝل َٓا:ل"اطليِلدنةٙا ٜل٘ عٞلدنةا١تليِلاونٔللتل

دنٗصٗىللتلدنتٖد علدنكايُٝلٖدنعاْ ٜلنتٟلدأل د لدن ا عالنٔ,لثٌل٘عًولجهٞل
لش ا ل ا اتٌٓ ,لٖد ةًاس لأ ض ٞلطا اتٌٓ ,ل ٓتد لؼةٙأ لت  ٙل ليةضٗ ".ل
دنع ٙيب:ل,2001ل .)1ل
ٖ٘ ع ٓال األ )(ٍ1994:Bassلجهٞلأَٓال:ل"لدنةٙا ٜلدنيتلتعًولجهٞلتٗ ٙعلٖتعاظٌل
دْ ًايا لدث ؤٖ ا لٖ ا اتٌٓ للت ليا لْٗ لأ عت ليِ لدْ ًاياتٌٓ لدنشحض ٝٙليِل
أ وليضه ٝلدثُعًٝل"ل .ل
ٖ ذك ل َ ل )ٍ1987 :Burnsل)لأّلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل:ل"ْٚلجًهٝٙل علدن ا عال
ٖتُشٌٓ ٙلمٗلؼةٙألدألْتددليِلاوىلتع ٘ لدنةٌٙلدنعهٙالٖدنةٌٙلدألاو ٝٙل,ل
ٖدنٗصٗىل ٌٓللتلي ت ٝلدنةا ٜل"لظل .34ل
 أيالل دٙ١ا ٙع د دن ا

دنةٙا  ٜدن ٗ٘هَٓ : ٝٙا أ هٗق ٙا ٛلمياس ٔ يت٘

دثتس  ٝن ع س  ٝدنةُاجٖ ٝدنٗ ٖ ٠دن ح ٙجهٞلدنعًو دؾا ٖ ,تعًٙأ س ٝ
د

د عتد ٌْ ن ين دثًٓا دث هٗقلللا ْاً ٖ٘ ,ةو

ا ا أ د جُٝٙ

دنتسد  ٝجه ٞأ دٜلدنتسد  ٝدنيت أجت هللد دن ض .ل
حدود الدراشة :لد ض

دنتسد  ٝدؿان ٝٙجه ٞليع  ٝل س  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأل

دنةاَٗ٘ٝلدنعايٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ي ٗ٘هٙي.ٝليِلٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدثعهًا ل
دنعايهال ٓالاوىلدنحضولدألٖىليِلدنعاٍلدنتسد ٚل ٍ2016/2015ل
االدب التربىي :
ٌشأة الكيادة التحويميةة:ل لجاٍل1978لٍلظٓد لأٖىليحٓدٍٗلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلجهدٞل٘دتل
دنعاالدن ٙا ٚلدألي ٘كٚل َ للل لBurnsل)لثٌلتٗدندالدثحداٌْٙلٖدنُضدٗظل لدنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلكيعا ا لأٖلل ٓايا للتلأجًاىل َ ليِل ولجدت ليدِلدن دا ةالٖدنعهًدا,٠ل
حددٚلجدداٍل ٍ1985ل)ل ددتٍل)Bassل)لَع ٘ ددٔلدثشددٓٗسٜل لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل اإلعددا ٝللتل
دثةا٘ ٙلدـاصٝل انعٗديولدؾْٗ ٘ٝلنهُع ٘ٝلٖدث ت ٝل دهٗملدنةٙدا .ٜلتدولذندللت دٗ٘ ل
نهُع ٘دٝلٖأ ٖدتٓداليدِل دول لBass & Avolioل)لٖجدت ليدِل يوٓ١دٌليدِلادوىلدن دٗثل
دن ةٗميٙددٝلٖدنًُددٗذ لدث ددٗسلدثعد ٖدل اثددتٟلدنكايددولن دٗ٘ لدنةٙددا ,ٜلٖكددلنلل َددايلل
تتس٘ لٖتةدٌٗ٘)ل لَع ٘دٝلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙد.ٝلكًدال دتيالدنُع ٘دٝلجهدٞلشدكول د ديلل
للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ث٢ددا لدآل دليددِلدنةددا ٜليددِل اجددا لٖيل

| د .محمد حمود علي النعمان

ددا لك هحددٝلصددُاجٝٙلٖص د ٝٙلٖت ٗ٘دد,ٝل

كٗيٝٙلكاَالأٍلااصٝل دثحو :ل2009ل .)286ل
ٖ٘عددددٗ لدنحغددددول لظٓددددٗسلدنةٙددددا ٜلدن ٗ٘هٙددددٝل لدنرت ٙددددٝللتلأجًدددداىل دد د

 ٗٙاَٚل

)Sergiovanniلدندديتلدي ددت ليددِلجدداٍل1984لٍللتلجدداٍل1990لٍلٖ ددتلٖصددفلْددانُة ل
Hallingerل )لدن دددددددد ٙل ل ٖسلدثتس ددددددددٝليددددددددِللدإل دسٛللتلدثعهددددددددٌلثددددددددٌلدحملددددددددٗىل
 .)Gurr,1996:34ل
حددٚل تد٘ددٝلدنةًاَُٙددا لظٓ د لاددطلدنة ٙدلا ٜلدن عهًٙددٚلكً ٙد ٜليددِلمم ٙد د لدثددتدسأل
دنحاجهٝل  ٙلدنةٙا ٜلدإل دس٘دٝلدنةٗ٘دٝليدعلدنرتكٙد لجهدٞلَٗجٙدٝلدن عهدٌٙلٖدن ٗ عدا لدنعانٙدٝل
ن ضددٙولٖتةددتٍلدن ه ددٝلثددٌلت ددٗسلْددلدلدنددًُطللتلأّل٘ض د كلدنةا١ددتل٘عًددول شددكولأ ددول
تٗ ٓٙالٖأكة لتعاَٖاليدعلدثعهًدالْٖدلدليدال جدإل َد ل انةٙدا ٜلدن لٗ٘هٙد,ٝلْٖدلدلدنُدٗ ل
دؾت٘ددتليددِلدنةٙددا ٜل ضددولجهددٞلدنكددة ليددِل ٗتددٔليددِلاددوىلدن كٙددتلجهددٞليشدداسكٝل
دثعهًددال ددانةٌٙلٖ ُددا٠لٖ ٠لط ٙعددٚلنهعًددول ٙد لتع ددربلْددلٕلدنعًهٙددٝلْايددٝل ددتدلااصددٝل ل
دثتدسألدنةاَٗ٘,ٝلٖ تلأث الأ٘غالأّلْلدلدنُٗ لنٔل عانٝٙلأكة ل لتٗ لدن ٢ٙدٝلدثُا د ٝل
نهًعهًددددددددددددا لنه ددددددددددددٗ٘ لٖدإل ددددددددددددتد لٖد ددددددددددد حتدٍلدن كُٗنٗ ٙددددددددددددال لدن عهددددددددددددٌٙل
 )Hughes&Zachariah,2001:57ل
ابع ةةاد الكي ةةادة التحويمي ةةة:لمتكدددِل عدددحلدن دددا ةاليدددِلت دددٗ٘ لسؤ٘دددٝلٖدعد د ٝلنهةٙدددا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلٖ ةاًلثحٓٗيٓالدؿان,ٚلٖذندلل اشد ًاهلالجهدٞلدس عدٝلد عدا لد ا دٝٙل Bass and
) ,Avolio (1993ل 2004

) Bass and Avolioلمتةهداليدال٘د تٚلكًدالدٖس ْدال

دن اج :)2012 ٚل
 )1دؾاذ ٝٙل لدن ث لدثةان:)ٚلْٖٚلفًٗجٝليِلدنضحا لدنيتلتضفل هٗملدنةا١تلدنلٛل
وعددٞل يج دداقلٖد ددرتدٍلٖتةددت٘ لدن ددا عا.لٖ٘ هد لذنددللدثشدداسكٝل لدثحدداط ليددِل
ولدنةا١ت,لٖتةتٌ٘لد ٙا ا لدن ا عال ولد

ٙا دا لدنشحضدٝٙلنهةا١دت,لٖدنةٙداٍل

ض ا لذد لطا علأاو ,ٚممال٘عينلمت علدنةا٘دتل دًا لكاس٘ يٙدٝلػعهدٔلقدول
دج اقلد ا ِ٘لٖتةت٘ ٌْ,لممال٘ت ٌٓلدتلد

تد٠ل ٔلٖد

ا ٝلن ٗ ٓٙاتٔ.

 )2دؿح لدإلهلايٚل دنتد عٝٙلدإلهلاي:)ٝٙلْٖٚليةتسٜلدنةا٘تلجهٞلد٘ضداىلتٗ عاتدٔلدنعانٙدٝل
دتلد ا ٘ ِلٖد حتدٍلدن يٗ لنرتكٙد لدؾٓدٗ لٖدن عد لْدِلد ْدتددلدثًٓدٝل د ةل
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ددٝ ٙل.لٖ٘ضددفلْددلدلدن عددتلدثددت٘ لدنددلٛل٘ ضد دل

| د .محمد حمود علي النعمان

ددهٗقلوحد لدثعهًددالنددتفٌٓل

األْددتددلٖدندد ؤٟلدثشددرتكٝلٖ عهددٌٓل دد دًليُٓددا,للممددال٘ددل ٛلدتلدهددا ليعهًددال
ية تسِ٘لجهٞليٗد ٓٝلدن ت٘ا لٖد تدثلدن  ٙل انةا ٜلدنلِ٘لمي هكدّٗلْدلدلدن عدتل
٘ةددٝلتش د علجهددٞلسٖحلدنح ٘ددأل,لٖ٘غددحّٗلجهددٞلأجًدداىلأت دداجٌٓليعُددٞل

٘ ض د ّٗل
ٖؼت٘اً.
 )3د

د ةاسٜلدنحك ٘ددٝل دنعةهٙدد:)ٝللٖتعددينليةددتسٜلدنةا٘ددتلجهددٞل ٙددا ٜلدت اجددٔلٖسغ ددٔل ل
عهددٌٓل٘ ضددتّٖلنهًشددكو لٖااصددٝلدن ٖتُٙٙددٝليُٓددال ددان ةلدؾت٘ددتٜلٖتعهددًٌٓٙل

يٗد ٓٝلدنضعٗ ا ل ٗصحٓاليشكو لت ا لدتل هٗى.لٖٖ ةالهللدلدندًُطل٘عًدوليدت٘ ل
دثتس ٝلجهٞلؼح ٙلدثعهًالنٙكَٗٗدلي تجالي تِ٘لثع ةدتدتٌٓلٖ دًٌٓٙلدن ةهٙت٘دٝل
دلدددا لدثًٓدددا لدن عهًٙٙددد,ٝللٖ٘ هً دددّٗلد كددداسلدؾت٘دددتٜللٖد

دددان ٙلدؿت٘ةددد,ٝلل

ٖ٘عٙددتّٖلدنُع د ل لدث ددهًا لدندديتل٘ليُددّٗل ٓددا,للٖدند حك لل لدثشددكو ل

٘ةددٝل

ي ك ٜلٖجةوَٝٙل.
 )4د ج دداسلدنح د :ٛللٖتعددينلدْ ًدداٍلدنةا٘ددتل ات اجددٔلٖد سدكددٔليددتٟلدنح د ٖةلدنح ٘دد,ٝل
ٖدن عايوليعلكوليٗظفليدٌُٓل
تتس٘ لد

٘ةدٝليعُٙدٝلت ُا د ليدعلدْ ًاياتدٔ,للٖدنعًدولجهدٞل

د لٖدسشا ٌْلن ةٙألي ٘تليِلدنًُٗلٖدن ٗسل.لٖٖ ةداًلهلدلدلدندًُطل٘لعٓد ل
ٓددال

يددت٘ لدثتس ددٝلد ْ ًدداٍلعا ددا لدثعهًددالدنح ٘ددٝلٖ٘

ددانٝلدثُعًددٝلٖدنعًددول

جهددٞلدهددا لدثُدداخلدنددتجٌلأل د اجٓا,لٖ٘ةددتٍلت ل٘ددٝلسد عددٝل شددكولي د ً ,للٖ٘د حٌٓل
يشكوتٌٓ,لٖ٘ لىلدؾٓتلدنتؤٖقل لي اجتتٌٓلجهٞليٗد ٓ ٓدالن شد ٙعٌٓلٖتًُٙدٝل
يةتستٌٓلجهٞلؼةٙألدن ًُٝٙلدثُٓٝٙلإللا لدثًٓا لدن عهًٝٙٙلدثُٗطٝل داجول س دٝليدِل
د

كاسل .ل

خصةةا ا الكا ةةد التحةةويم :ل دتل لك دولليددِلھدىلٖ َٗ ددّٗلٖك ُ د لHall, 2008

)Johnson, Wysocki, & Kepnerلفًٗجدددٝلصدددحا لُ٘ دددٚلتٗد ْدددال لدنةا١دددتل
دن دٗ٘ه,ٚل د ّل٘كدّٗل دا سدًلجهدٞلمتكدالدألت دا ليدِلأّل٘عًهدٗدليدالھٖلأ غدولثضدده ٝل
دثل

,ٝلٖتةتٌ٘لااذ لنةتٖٜل

ُٝلت ضفل ةدٌٙلجانٙد,ٝلٖد

د ًا للتليمٙدعلٖ ٓدا ل

دنُعد د لن ع ٘د د لسٖحلدنعًدددولدؾًددداجٚلٖت ٗ٘ ْدددا,لٖ ُدددا٠لسؤ٘دددٝليشددداسكٝلدآلاد د ِ٘ل ل
دثل

 .ٝل
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ٖيددِلاضددا١طلدنةا١ددتلدن ددٗ٘هٚلنكددٚل٘ د ٙعلدن دد ٙلٖؼٗ٘ددوليتس د ٔلمددٗلدأل غددول
أَلُ٘ ٚلأّلوٗ لجهٞلجت ليِلدـضا١طليُٓاليال٘ه :ٚل
 )1صا

لسؤ٘ٝلي ة ه:ٝٙل٘ةتٍلسؤ٘ٝليشٗ ٝلٖية ٜلنهًدتٟلدثةدانٚلدندلٛلهد لأّلت ه دٔل

دإل دسٜلدثتس ٝٙلي ة وًل,لٖكٙفلت ه ٔ.
 )2ي ًكِل لد لتضاى:ل تستٔلجهٞلكاط ٝلدث ؤٖ دالٖدنعدايهالٖأٖنٙدا٠لدأليدٗسلجهدٞل
تسلجةٗهلٌلٖٖ ةاًلـضا١طلكول

لٖاهحٔ ٙلدنةةا .ٝٙ

 )3ذٖليضتد :ٝٙللمياّلدن ا عال ُ دْ ٔلٖد ةاي ٔ.
 )4ذٖلطا ٝلكد ٜل:ل ٓدٗليضدتسلنه ا دٝلٖلدن حداجو لدن  ٙدٝليدعلتا عٙدٔل,لٖد

د ا ٝل

ؿا اتٌٓلٖدْ ًايٌٓل.ل
ٖ تٍل دنعً :ٛل,2004ل) 33لاضا١طلأاد ٟل٘ ً دعل ٓدالدنةدا ٜلدن دٗ٘هٙال لدثتس دٝل
ْٖ :ٚل
 )1ه لأّل٘كّٗلنٔل غٗسلٖدعدكل,لَٖشداطل دتَٚلي حاجدول,ل ٙد ل٘شداسملدنعدايهال
لدثتس ٝليشاكهٌٓل,لٖ٘ةتٍلهلٌلدؿهٗىلدثُا .ٝ
 )2دنةددا ٜلدن ددٗ٘هٙال٘ع ددربّٖلأَح ددٌٓلٖكددول٠لت دد ٙل,لًْٓددٌلدنشحضددٚلٖلدثٓددينلْددٗل
ل تدثلمت ٙلٖؼٗ٘وليتدس ٌٓللتلدنٗععلدثُشٗ .
 ٘ )3عٞلدنةا١تلدن ٗ٘هٚلنهٗصٗىلي ؤٖ دٔٙللتللؼةٙدأللَ ا ٙدٝلجانٙدٝلتحدٗةلدألْدتددل
ٖتحٗةليالْٗلي ٗ عليٌُٓلٖيِلدثل
٘ )4

ٝلدن عه.ًٝٙٙ

ٙعلدن عايوليعلدن ًٗضلٖدثٗد فلدثعةت.ٜ

ٟ ٘ )5لدنةا١تلدن ٗ٘هٚلأّلدثربسليدِلٖ دٗ ٕلْدٗلَةدولدنُداألَةهدٝل غداس٘ٝل,ل ٓدٗل٘ ً دعل
ةةٝلذدتٝٙلجانٝٙل,لٖ٘ ً عل ٗجٚلااىليِلدنض دجا لدنتداه .ٝٙل
كًالأعادل دن ايتٛل,ل:2001ل) 76لاضا١طلأا ٟلنهةا١تلدن ٗ٘هٚلْٖ :ٚل
 دنةددا ٜلدن ددٗ٘هٙاليٗ ٓددّٗل ددانةٌٙلٖ٘عًهددّٗليٗ ٓددالٖنددتٌ٘ٓلدنةددتسٜلجهددٞللظٓدداسل
فًٗجٝليِلدنةٌٙلدؾْٗ ٘ٝلدنيتلت وٍ٠ليعل ًٌٓٙلٖٖظا١حٌٓل.
 دنةا ٜلدن ٗ٘هٙال٘ةةّٗل َح ٌٓلٖ٘ةةّٗل ل تسد لدآلا ِ٘لٖنٗ ٙدلت ه ٙال.
أِداف الكيادة التحويمية املدرشية:ل ت لنٙةٖٗ لثوثٝلأْتددل ْٗ ٘دٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل
دثتس ٝٙل

ليت٘ لدثتس ٝلجهٞلد ن دٍل ٓالْٖٚلجهٞلدنُ ٗلدن انٚل :ل
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 )1ي اجتٜل ٘ألدنعًولجهٞلت ٗ٘ لٖؼةٙألثةا دٝليُٓٙدٝلٖيعاَٖدٝليتس دٝٙل:للٖذندلل٘د ٌل
جِلط ٘ألٖععلْتدلتعداَٖٚلت دلعٞلدثتس دٝللتلؼةٙةدٔل,لٖتةهٙدولج ندٝلدثدتسأل,ل
ٖد دد حتدٍلآنٙدددا لسٖتُٙٙدددٝلن ٘ٙدددتلدن ددد ٙد لدنةةا ٙدددٝل,لٖد تضددداىل حاجهٙدددٝل دددانةٌٙل
ٖدثع ةدددتد لٖدثعدددا٘ لدنةةا ٙدددٝل اثتس دددٝل,لٖيشددداسكٝلدنةٙدددا ٜليدددعلدآلاد د ِ٘لٖذندددلل
حدددٗ٘حلدن دددده ٝلنح ٘ددددألجًددددوليعددددال اثتس ددددٝل ددددا سلجهددددٞلدن

ددددالٖدن ددددٗ٘ لل

:Lethwoodل,1990ل.)17
 )2ي ددداجتٜلدثعهًدددالجهدددٞل دددوليشددداكهٌٓل

٘ةدددٝلأكةد د ل اجهٙدددٝل :اثشددداسكٝل دددال

دنعددايهالٖدثددت٘ ِ٘لميكددِلأّلتددل ٛللت:لتح د لدثشددكهٝليددِلٖ ٓددا لَع د لجت٘ددتٜل
ٖسؤٟلك هحٝل,لٖععلدؿهٗىلدن ت٘هٝل ُدا٠لجهدٞليُا شدا لدعًٗجدٝل,لػُد لد ن د دٍل
ًا ل

عهٗىلقت ٜلي ةال,لٖسؤٟلد ج اسد لدنشحضٝٙل,لد

٘ةٝل عانٝلندرسد٠ل

دثح هحددٝلٖتٗعددٓ ٙا,لٖتٗعددٙكلٖتهحددٙطلدثعهٗيددا لدن  ٙ١ددٝٙلجددِليٗعددٗ لدثشددكهٝل
أثُا٠لد

ًاجا .ل .)Lethwood: 1992, 72

 )3تع ٘ لتًُٝٙلدثعهٌ:ل تد عٝٙلدثتس الن ًٌُٓ ٙل٘ ٌلتع ٘ ْاليِلاوىلت ٌُٓٙلعًٗجدٝل
يددِلدألْددتددلدنتلداهٙددٝلنهًُددٗلدثٓددينل,لٖل٘ د ٌلت ددٓٙولْددلٕلدنعًهٙددٝل ًُٙددال٘ ت ددّٗل
دست اطد داًلٖثٙةد داًل ْدددتددلٖيدددُٓللدثتس دددٝلٖ٘شدددع ّٖلأَٓدددٌليه يدددّٗل ٓدددال شدددكول
ٗ:Cashin & Others ٛل2002ل,ل .)9ل
ٖ٘لك ل ,2002:squires & othersل)3لأّليِلأْدتددلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلدثتس دٝٙل
ْٗللدإلسشا لدثُٓ ٚلنهًل

ٝلدن عهًٝٙٙلٖذنلليِلاوىلت ينلاٗذ ل ت٘تل٘ت علدثُعًدٝل

ألّلتضدد كليتجٗيدددٝليدددِل دادددولذدتٓدددالٖ٘ دددألأ د ْدددالدن ددد ٙلٖمياس دددَٗٔل ددديسد تٌٓل,ل
ان ٗ٘ولدنُا كلوتثلجُتيال٘غد قلظدلٖسٕل لدثتس د,ٝلٖجُدتيالو دٗٛلجهدٞلكدول
ل ٓٙالدن ع ل لتحك ٕلٖ هٗكٔ .ل
وظا ف الكا د التحويم  :ل ت ل
٘ )1ات٘ لدن ُا

,ل2001لٍ:ل73ل)لٖظا١فلدنةا١تلدن ٗ٘هٚل ًٙا٘ه :ٚل

:لأٛلل دسٜلدنعًهٙا لدث عهةدٝل َشد ٝلدثُعًدٝلٖػًٙدعلدثعهٗيدا لٖتًُٙدٝل

دنةتسٜلجهٞلد حتدٍلتهللدثعهٗيا لن ٘ا ٜلدثٜ ٙلدن ُا ٝٙل.
٘ )2اش د دلجهددٞلل دسٜلدن عةٙددت:لٖتعددينل ٙدداٍلدنةا١ددتل ان عايددوليددعلكة د ٜلدث د

د ل عددٝل

ٖد تٜل حلدنُع لجِل س ٝلدن  ٙلٖدن ًٗضلٖدا ودلدألْتددل.
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 )3ل ٘اكٙددفلدثُعًددٝليددعلدن ٗ ددٔلدنعدداث:ٚلٖن ةٙددألذنددللجهددٞلدنةا١ددتلأّل٘ةددٍٗليددال٘هددٚل:ل
ٖععلسؤ٘ٝلي ة هٝٙلذد لتٗ ٔلجاثٚل كولي ٗ٘اتٔ,لٖؼت٘تلس انٝلدثُعًٝلع ٙل
تعك د لدن ٗ ددٔلدنعدداثٚلٖ,ت دد ٙللَ ددألدنةددٌٙلٖدنةُاجددا لٖدن ددهٗكٙا لن د وٍ٠ليددعل
دن ٗ ٔلدنعاث.ٚ
 )4ل٘ات٘ لدنح ةلدنعاثٝٙل:له لجهٞلدنةا١تلأّل٘شدكول د ةل دا سٜلجهدٞلؼةٙدألدن ٗدصدول
دنعداثٚلدث هددٗقلعٙد لمتةددولكا دٝلدن حضضددا لٖدث د ٗ٘ا لدإل دس٘ددٝل اإلعددا ٝللتل
ع ٖسٜلتٗ لدثٓاسد لدنه ٗ٘ٝلدنو يٝلإللاحلتعايولدثُعًٝليعلدثُعًا لدنعاثٝٙل.
 )5ل ٘اشدد دلجهددٞلل دسٜلدثحا ددآ :لجهددٞلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلأّلتًُددٚل ددتسدتٓالٖيٓاسدتٓددال
نه عايوليعلدثحا آ لدث ك سٜل ؽاذلدنة دسد لااصٝل لدألٖعا لغ لدث ة ٜ
٘ )6اددت٘ لدن عهدددٌٙلٖدن دددتس٘ لدث دد ً :لٖذندددللنكةدد ٜلدثحا دددآ لٖدندد

د لدنددديتلتٗد دددٔل

دثُعًا لٖدنيتلت ه ل تسٜلٖليٓاسٜلجانٝٙلنه عايوليعٓال .ل
ٖسأٟلدهلٗدسٛل 1996لٍ:ل) 74لأّلُْامل ٝلٖظا١فلسٝ ٙ١لنهةا١تلدن ٗ٘هٚليُٓال :ل
 )1ل سدملدؿا ٝلنه  ٙل.
 )2تةتٌ٘لسؤ٘ٝلي ة هٝٙل.
 )3لتةتٌ٘لاٗذ لنه  ٙل.
 )4لجا ٜلتشكٙولثةا ٝلدثُعًٝل.
 )5لل دسٜلدنحرتٜلد َ ةان:ٝٙلٖمتةولأصع ليٓاٍلدنةا١تلدن ٗ٘هٚلألَٓالت ه لدند حهطليدِل
دنةددتٌ٘لٖدنددٌْٗل ععددٝليددِلْددلدلدنةددتٌ٘ل.لٖأّل٘ عايددوليددعلكددوليشددكهٝلتعٓد ل د ل
دن  ٙل ا رتدتٝٙ ٙليُا  .ٝل
ٖ تل تٍل دن ٗ٘تدّ:ل2006لٍل,ل)3لأس عٝلي ٓاٍلسٝ ٙ١لنهةا١تلدن ٗ٘هٚلـضٓا دن ا
لدنُةاطلدن ان :ٝٙل
 )1ؼت٘تلدن ؤ٘ٝلأٖلصٗسٜلدث ة ولدثُشٗ ل.
 )2ل٘ضاىلدن ؤ٘ٝلنإلت ا ل.
 )3لت ٙألدن ؤ٘ٝل.
 )4لس علدن دٍلدألت ا لػإلدن ؤ٘ٝل .ل
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املّارات واملعارف التحويمية األشاشية الالزوة لتحكيل قيادة ودرشية فعالةة:ل٘هعد لدنةدا ٜل
دن ٗ٘هّٗٙل ٖسدلقٗس٘ال لصٙاغٝلدنةٌٙلٖدنةةا ا لنهًتدسألٖنكٌُٓل ل٘ د ٙعّٗلأ د٠ل
ْلدلدنتٖسلل ليِلاوىللظٓاسليٓاسدتٌٓلدنشحضدٝٙلٖدن حاجهٙدٝل,لٖيدِلْدلدلدثُ هدأل٘د عال
جهددٞلدنةددا ٜلدن ٗ٘هٙددّٗل لجدداالي د

ل,دي د وملدثٓدداسد لدنو يددٝلدندديتلت دداجتٌْلجهددٞل
اَ:ٚلٍ2001ل)32,لفًٗجدٝليدِلدثٓداسد ل

صٙاغٝلدنةٌٙلٖ ٙا ٜلدن , ٙلنلنلل تٍل دنة

دن ٗ٘هٝٙلدنيتلميكِلنهةا ٜل لدثتدسألدإلثاٍل ٓال,كٚلوةةٗدل س ٝلجانٙدٝليدِلدن د ث ل
لدنعايهال لدثتس ٝلٖيِلْلٕلدثٓاسد لٖدثعاسدليال٘ تٚل :ل
)1

ه د لأّل٘ ً ددعلدنةا١ددتلدن ددٗ٘هٚل اثةددتسٜلجهددٞلؼت٘ددتلدألْددتددلدثًٓددٝلثلدٌل ح د ل
ٖمتكدالدآلاد ِ٘لأّل٘ٓ٢ٙدٗدلأَح دٌٓلٖل٘ٓ٢ٙددٗدلكدولدثدٗدس لدنغد ٖس٘ٝلإللدا لْددلٕل
دألْتددل.

 )2دنةتسٜلجهٞلٖععلدن ؤ٘ٝلٖدن

انٝلٖد

رتدتٙ ٙا لدنو يٝلنهًتس ٝلٖد ن دٍل ٓا.

 )3ه لأّل٘ ً علدنةا١تلدن ٗ٘هٚل انةةٝل انُح لٖدنةتسٜلجهٞلل دسٜلدنلد .
 )4دنةدتسٜلجهدٞلتددتس٘ لٖت دٗ٘ للٖؼحٙد لدنعدايهالنهً داًْٝل لؼةٙددألدنًُدٗلٖدن ةددتٍل
نهًتس .ٝ
 )5دنةتسٜلجهٞلدن عهٌلجُتلدثُعًٝل,لٖدن ٗ٘ لدنلدتٚلجُتلدثٗظحال.
)6

دنةتسٜلجهٞلد ٙعاقلي ه دا لدنعٗثدٝلٖدن د هٌليعٓدال شدكول ل٘دلث لجهدٞلدث دا ل
ٖدنة.ٌٙ

 )7تٗ ليٓاسد لدن ٓٙو ل,لٖت ٗ٘ لأ ان ٙلد تضاىليالىتٍلدثُعً.ٝ
 )8لدنةتسٜلجهٞلدؽاذلدنة دسد لدثٗعٗجٝٙل ل ٝ٢ٙلي

ٜلٖدنةتسٜلجهٞلتُحٙلْا.

 )9دنةتسٜلجهٞلدث ا عٝلٖدن ةٌٙٙلدنلدتٚلنهح لٖدنح ٘أ.
 )10دنةتسٜلجهٞليٗد ٓٝلدثٗد فلدث
 )11لدنةتسٜلجهٞلدث ا سٜلٖد

ٜلٖل تدثلدن ٗ٘ لدإل دس.ٛ

كاسلٖدإل تد  .ل

كًالأّلُْاملفًٗجٝليِلدثٓاسد لٖدث ه دا لدنو يدٝل لدثدتسألدن دٗ٘هٚلنهعًدول
ُ اللتل ُ ليعلدثت٘ لدن دٗ٘هٚل دٞلتضد كلدثدتدسأليل

دا ليُ د,ٝلٖتشدًولتهدلل

دثعاسدلٖدث ه ا ليال٘ه:ٚل ل:Jim bean,ل,1995ل .)1ل
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 )1دثدددتسألدن دددٗ٘هٚلهد د لأّل٘غدددعلسؤ٘دددٝلشحضدددٝٙلٖدعد د ٝلٖ ا هدددٝلنه ُحٙدددللااصدددٝل
ان تس٘ لٖ٘عًولجهٞل هٗستٓال لصٗسٜلص ٝ ٙل ٗس٘ٝل لجًهٝٙلدن عهٌل.
 )2دثتسألدن ٗ٘هٚل٘ةتٍلن و ٔلدن تٛلٖدنتجٌلدنةٗٛل.
 )3دثتسألدن ٗ٘هٚلًُ٘ٚلدنةٙا ٜلٖسٖحلدنح ٘أل لتويٙلٕل.
 )4دثتسألدن ٗ٘هٚل٘ حتٍللسشا دل٘ ٌل َٔلي عت لدنًُاذ ,ي عدت لدنةةا دا ل,ل ُداٚ١ل
 ,عاى,ليمعٚلٖذنللنهٗصٗىللتلي ٗ٘ا لجهٙاليِلدنتد عٝٙلنتٟلدن ان ل.
 )5دثتسألدن دٗ٘هٚلىهدألياُااداليدِلدؿحد لدنعدانٚل ل

د ٜلدنتسد دٝلٖ لأٛليكداّل

آادد ليدددِلادددوىلد ستةدددا٠ل انعةوَٙدددٝلٖدنحكدد لدنُةدددتٛلٖأ٘غدددالدندد حك لدن هٙهدددٚل
دإل تدجٚلدث ُٗ لٖ,أا دليٓاسٜلدؿولدنعهًٚلنهًشكو ل .ل
ي د ولأ ا ٝٙلُ٘ ٚل جهدٞلدنةا١دتلدن دٗ٘هٚللت اجٓدالن ٗ٘دولٖعدعلدثتس دٝللتلٖعدعل
أ غول لدث ة و :ل
 )1لهددا لل

دداأل غ د ٖسٜلجًهٙددٝلدن ٗ٘ددول لدثتس ددٝلٖليع ددٝلدن ددت٘ا لٖلدنح د ظل

دث ا ٝلمتٓٙتدلن لىلدؾٓٗ لدثُا ٝلؿشتلدن ا ا لدنغ ٖسٜل.
 )2ع ٖسٜلدن عاّٖلٖدثشاسكٝل الدنةا١تلٖدثتس الٖد

حا ٜليِلاربدتٌٓل.

 )3تٗعٙكلدن ؤ٘دٝلنهعدايهال اثتس دٝلٖلل د د ل ٖسْدال لللداحلؼٗ٘دولٖعدعلدثتس دٝللتل
ٖععلأ غول لدث ة ولٖؼةٙألأْتد ٓا.
 )4دن ه لجهدٞلدنعة دا لدنديتل دتلتعدٗةلجًهٙدٝلدن ٗ٘دولٖتشد ٙعلدأل كداسلٖلدألَشد ٝلٖل
دثًاس ا لدن ت٘ت٘ٝل لدنعًولٖؼح ٙلدنعايهالجهٓٙا.
 )5دن ح ٙطلإللدا لل أْدتددلت ٗ٘ ٘دٝلجهدٞلدثدتٟلدنةضد ل دٞل٘ د ُتللنٓٙدال لؼةٙدأل
دن  ٙلد

رتدت.ٚ ٙ

 )6لظٓدداسلدنرتد ددطل ددالدثًاس ددا لٖلدن ددهٗكا لدؾت٘ددتلٜلٖلد لددا د لدث ةةددٝل,لٖل
ت ددٗ٘ لدأل ددان ٙلٖدنٗ ددا١ولدندديتلتغددًِلد دد ً دسلت ددٗ٘ لدنةٙددا د لٖؼةٙددألدأل د٠ل
دث ً ٙل),1995: Kotterل .)67ل
اشرتاتيذيات الكيادة التحويمية املدرشةية:لُْاملفًٗجٝليِلد

رتدتٙ ٙا ل٘ حتيٓال

دثت٘ ّٖلدن ٗ٘هّٗٙل اثتس ٝلْٖٚلجهٞلدنُ ٗلدن انٚل  :)Jean,1993:8ل
٘ )1ا ٜلكول ضول٘ٗيٙالٖ,تش ٙعلدثتس الجهٞل ٘اسٜل عغٌٓل لدنحضٗى.

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

332

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
وجهة هظر املعلمين واملعلمات

| د .محمد حمود علي النعمان

 )2ل يشددداسكٝلكدددولأجغدددا٠ل ٘دددألدنعًدددول اثتس دددٝل لتدددتدٖىلدألْدددتددلٖدأل كددداسل
ٖدثع ةتد لٖدن ضٗسد ل ل تد٘ٝلكولجاٍل.
 )3ي دداجتٜلدثتس ددالجهددٞلدنعًددول شددكولأكة د ل لدن د لجددِلتح د د لك هح دٝل,ل
ٖ طلد رتدعا ,لٖٖععلدثشاكولدنح ٘دٝل ليُعدٗسلأٖ دعلنهًتس دٝلككدول,ل
ٖػُ لد ن دٍل اؿهٗىلدثةتيٝلي ةا,لأٖلدؿحاظلجهٞلجًولدعًٗجٝلٖجدتٍل د ضل
دن ضٗسلدـاظل اثت٘ ل.
 )4د حتدٍل ةلعةٝٙلل دٙ١دٝلٖ د ظلن

دالٖت دٗ٘ لدثتس دٝلك ٘ةدٝلثشداسكٝل

دن دده ٝلٖ,لج ددا٠لكددول د لي ددلٖنٙا ل,لٖلددٗىل ٘ددألدنعًددول لٖظددا١فلأكة د ل
ي ددلٖن,ٝٙلٖ انُ د ٝلن د لدثشدداسكال٘ ه د ليددٌُٓلأّل٘كَٗددٗدلليٗعددعلي ددلٖنٝٙل ل
دنه ُ.ٝ
 )5لؼت٘تلدألشٙا٠لدؾت٘تٜلٖدن ع دلجهٞلأ د٠ل ٘ألدنعًولٖأ د٠لدن دوقلدث داًْال ل
ؼ الدثتس ٝل.
 )6ل دنةٙددداٍلي دددكلن غ دددا لٖد ٙا دددا لدنعًدددولٖتة دددولدػاْدددا لٖ ه دددحا لدثتس دددال
ٖد حتدٍلدإلَضا لدنُشطلد ها ٚلٖدنعُا٘ٝل اآلا ِ٘ل.
 )7دن ددًاحلنهًتس ددال ل ٘ د لدأل كدداسلدؾت٘ددتٜلٖيُا شددٝلدألعدداثليعٓددٌل,لٖط د حل
دأل ٢هٝلنه حك ل ٓٙال.
 )8أّلػعولدثتس الي لٖنالجِلكولدن ويٙللٖن ٙلجِل ضٗهلٌل ةطل .ل
جمةةا ت عىةةن الكيةةادة التحويميةةة:لتشددًول ٓددٗ لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل دداَ الس ٙ١ددال ل
دثل

ٝلدنرت ٗ٘ٝلًْال لFullanل:لل1988ل :)10- 6,ل

 )1دؾاَ لدن ُعًٚٙلٖ٘شًو:لدؾٓٗ لدن ديٝٙللتللجا ٜل ُا٠لْٖٙكهدٝلدن ُعدٌٙلدثل

دٚل

ٖت غًِلل تدثلدن  ٙد ل لدن ُا٠لدن مسٚلنهًتس ,ٝليدال ٓٙدالدن ُعدٌٙلدثتس د,ٚل
ٖدؾتٖىلدثتس ,ٚلٖدأل ٖدسلٖدنٗظٙحٝل...لدخل,لٖدنيتلت غًِلتد ث دلغد لي اشد لجهدٞل
دن

الٖدن ٗ٘ ل لدنعًهٝٙلدن عهًٝٙٙل.

 )2لدؾاَ لدنةةا لٖد َحعانٚلٖ٘شًو:لدؾٓٗ لدن ديٝٙللتللجدا ٜل ُدا٠لدنُ دألدنةةدا ل ل
دثل

ٝلدن عهًٝٙٙلٖ,ت غًِلل تدثلدن  ٙد ل لدألَعًٝلدث ضهٝل انًُداذ ل,لٖدنةدٌٙل

ٖدنتٖد علٖ,دثٓداسد ل,لٖدنعو دا لدن ُعًٙٙد.ٝلممدال٘دل ٛللتلتع ٘د لأ دان ٙلٖٖ دا١ول
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ت٘تٜلنهعًولدؾًاجٚلدن عاَٖٚلُ٘عك لأث ْالي اشد ٜل لل دتدثل د ةليهًدٗأل ل
جًهٙيتلدن عهٌلٖدن عهٌٙل داولدثتس ٝل .ل
لأاد ٟلنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليكًهددٝلنهً دا

ٖ دت لج ددادلفدا

لدن ددا ةٝلميكددِل

ذك ْال ًٙال٘هٚل :ل
 )1فاىلدنحه حٝلدنعايٝلنهًتس ٝل:لٖتشًوليُعٗيٝلدنةٌٙلدنعايٝلدنيتلتليِل ٓالدثتس .ٝ
 )2فاىلغا٘ا لدثتس :ٝلٖتشًولدألْتددل عٙتٜلدثتٟلدنيتلٖ ت لدثتس ٝليِلأ هٓا.
 )3لفدداىلأْددتددلدثتس ددٝل:لٖت ًةددول لدألْددتددلدنح جٙددٝلٖدث هٙددٝلدندديتلمتكُٓدداليددِل
دنٗصٗىللتلغا٘ ٓال عٙتٜلدثتٟل.
 )4فاىل ٙا دا لدثتس د:ٝلْٖدٚلفًٗجدٝلدنةٗدجدتلٖدإل د د٠د لدنديتلمتكدِلدثتس د لٝل
يِلؼةٙألأْتد ٓالدث ه.ٝٙل
 )5ل فدداىلدنعُاصدد لدهلٙكهٙددٝلٖدنٗظٙحٙددٝلنهًتس ددٝلٖجُاصدد لدنعو ددا :ل ٙدد لت ًةددول
دنعُاصدد لدهلٙكهٙدددٝل لدنعُاصدد ل دثا ٘دددٝلٖدنةاََٗٙدددٝلٖدن شدد ٘ٝلٖدثعُٗ٘ددد,)ٝلٖ٘ةضدددتل
ي اىلدنعو ا لأٛلدنعو ا لدـاس ٝٙلٖدنتداهٝٙلنهًتس .ٝ
 )6أيالدنعُاص لدنٗظٙحٝٙل ًةول لٖظا١فلدثتس ٝلٖط ٙعٝلْدلٕلدنٗظدا١فلٖدث د ٗ٘ا ل .

دنٗظٙحٖ ٝٙ

ٌ دنٗظٙحٖ ٝيت ٟتعةٙت دنٗظٙح ٝج ادل,1999:لظل .)47ل

الذراسات السابقة:
دراشة الغاودي (:)ً1002لْت اللتلدن ع دلجهٞليدتٟلمماس دٝلدنةدا ٜلدألكدا ميٙال ل
دؾايعددا لدن ددعٗ ٘ٝلنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدد,ٝلٖ ددتلتكَٗددالجُٙددٝلدنتسد ددٝليددِل )220لجغددٗل
ْ٢ٙدددٝلتدددتس٘ لٖد د د حتيالد

د د اَٝلٖ دددٙهٝلؾًدددعلدن ٙاَدددا ,لٖأظٓد د

لدنُ دددا١ل,لأّل

اضددددا١طلدنةٙددددا ٜلدن ٗ٘هٙددددٝلٖجُاصدد د ْالنددددتٟلدنةددددا ٜلدألكددددا ميٙال لدؾايعددددا ل
دن عٗ ٘,ٝليِل  ٙل س ٝلتٗد ْالكاَال تس دٝلي ٗ د ٝل,لٖكاَدالُْدامل د ٖةلذد ل
نددٝلل ضدداٝٙ١لجُددتلي د ٗ ٟلαل=)٫٠٫٠ل لاضددا١طلدنةا١ددتلدن ددٗ٘هٚلتع د ٟلث د

ٛل

دنٗظٙحدٝلٖدن حضدط,لٖالتكدِلُْدامل د ٖةل دندٝلل ضداٙ١الجُدتلي د ٗ ٟلαل=)٫٠٫٠
تع ٟلث

لدؾايع.ٝ
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ادةر شةوبيسُ )  : (Supising , 2001سد دٝلْدت اللتلتعد دلادطلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل
دنلٛلمياس ٔليت٘ ٖلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ل ٌلدن عهٌٙلدنعداٍل اثُ ةدٝلدن عهًٙٙدٝلدنةايُدٝل ل
أي كدددا.لٖ دددتلتكدددّٗلف ًدددعلدنتسد دددٝليدددِ192ليدددت٘ دًلٖد دد حتيالد دد اَٝلدنةٙدددا ٜل
يد عدت ٜلدنعدٗديدو )(MLQلؾًعلدن ٙاَا .لٖيِل الدنُ ا١للدنيتلتٗصدهاللنٓٙدالدنتسد د,ٝل
دّلدنددًُطلدنةٙددا ٛلدن ددٗ٘هٚلدنددلٛل٘ دد حتئليددت٘ ٖلدثددتدسألكدداّلي دد ٟٗل ٙدد لت,ل
ٖدتضفلدثت٘ ّٖليِلذٖٛلدـربٜل 11ل -ل)15ل ُٝليًاس ٌٓلنه ث لدثةدان,ٚلٖدإلثداس,ٜل
ٖدن ح ٙلدنعةه,ٚلٖد ج اس٘ٝلدنح ٘د,ٝلْٖدٚلفدا

لدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل,ل تس دٝلجانٙد لٝل

سد ٝل٘ددٗلٖنٙةٖٗ لٖ داَ ل )ْ: (Yu, Leithwood, & Jantzi,2002دت اللتلدن عد دلل
جهددٞلت د ث لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلجهددٞلدن د دٍلدثعهًددال ددان  ٙل لدثددتدسألد

تدٙ١ددٝل ٓددَٗلل

كَٗلل,لٖ تلدش ًهالجُٝٙلدنتسد ٝلجهٞل )111ليتس ٝلد تد,ٝٙ١لٖ تل هغلجت لدثعهًدال
ٖدثعهًا لدنلِ٘لدا ٖدليِلْلٕلدثتدسأل )2941ليعهًداًلٖيعهًد.ٝلٖمتلت دٗ٘ لأ دٜلنةٙداأل
س ددٝلمماس ددٝلدنلةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلتكَٗدداليددِل ل)113ل ةدد .ٜلٖ ددتلأظٓدد

لدنُ ددا١للأّل

دثعهًددال٘ٗد ةددّٗلجهددٞلمماس ددٝليددت٘ ٌ٘ٓلن د عحلأ عددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖغاصددٝلتهددلل
دث عهةددٝل ٓ٢ٙددٝلتٗ عددا لجانٙددٝليددِلدنًُددٗلدثٓددينلنهًعهًددالٖأ د٠لدن ه ددٝلٖال٘ٗد ددألْددل ٠ل
دثعهًّٗلجهٞلأّليت٘ ٛلدثدتدسأل٘ةدتيّٗلادلاذ ليُا د ٝلميكدِلد

دتد٠ل ٓدا,لٖكاَدال

يٗد ة ٌٓلععٙحٝل ًٙدال٘ عهدأل ُدا٠لدن ؤ٘دٝلدثتس د,ٝٙلٖلّلدألٖعدا لدثتس دٝٙلأ دًٓال ل
دن دٍلدثعهًالٖدن ه ٝلٖأٖنٙا٠لدأليٗسل تس ٝلدجهٞليِلمماس ا لدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه .ٝٙلل ل
نىا قاً العةاوري (: )ً1001ل عًول سد دٝلْدت اللتل سد دٝلدن دهٗمللدنةٙدا ٛلدن دٗ٘هٚل
ٖ ددهٗملدثٗدطُددٝلدن ُعًٙٙددٝل لدأل ٓ د ٜلدؿكٗيٙددٝلدن ددعٗ ٘,ٝلٖدج ًددتلدن ا د لجهددٞل
دددهٗق"لدثحد د د لغد د ل

د

د د اَٝل ليمدددعلدن ٙاَدددا لٖ.متلدا ٙددداسليحد د د لدنتسد دددٝل

د

ًانٙددٝلدهلا دد."ٝلٖد د حتٍلدن ا د لدثددُٓللدنٗصددحٚلدن هٙهدد.ٚلٖ ددتلتكَٗددالجُٙددٝل

دنتسد ٝليِل )688ليٗظفل لك هفلدأل ٓد ٜلدؿكٗيٙدٝل ليتُ٘دٝلدن ٘داض.لٖتٗصدهال
دنتسد ٝللتلأّلدن هٗملدنةٙا ٛلدن ٗ٘هٚل ل٘ ٞللتلي ٟٗلت هعا لدثٗظحا.ل ل
دراشةة (ديصةين وشةميذرزو و يجةودو ودةاٌتسي & (Geijsel, Sleegers, Leithwood

)Jantzi, 2003لٖكاّلدهلدتدليُلٓداللْدٗلدن عد دللجهدٞللتد ث لدنةلٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل لدن د دٍل
دثعهًددالٖدؾٓددت مددٗلدإلصددوحلدثتس ددٚل.لٖ ددتلأ ٘ددالدنتسد ددٝل لْٗنُددتدلٖكُددتد,ل
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ٖتكَٗدالجُٙدٝلدنتسد دٝلدهلٗنُت٘دٝليددِليدتدسألدنضدحٗدلدنةاَٗ٘دٝلٖلهدال ل)2000ليعهددٌل
ٖيعهًٝليِل )45ليتس ٝلثاَٗ٘,ٝلٖعًالجُٙدٝلدنتسد دٝلدنكُت٘دٝل ل)1442ليعهًداًلٖيعهًدٝل
٘عًهّٗل ليتدسأللجتد ٘دٝلٖثاَٗ٘دٝل,لٖ دتلمتليمدعلدن ٙاَدا ل ا د حتدٍلد د ٙاّلنةٙداأل
دنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدد,ٝلٖأظٓ د

لدنُ ددا١للٖ ددٗ لجو ددٝلدست اطٙددٝللها ٙددٝل ددالأ عددا لدنةٙددا ٜل

دن ٗ٘هٙددٝلٖدنكحدداٜ٠لدنلدتٙدد,ٝلٖدنةةددٝل ددانُح ,لٖدألْددتددلدنشحضدد,ٝٙلٖتةددت٘ لدنددلد ,ل
ٖصُاجٝلدنة دس,لٖدؾٓتلدإلعدا ,لٖلد ن د دٍل دان , ٙلٖي دا سد لدإلصدوحلدثتس دٚل ل
دثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدهلٗنُت٘ٝلٖدنكُت٘,ٝلٖلّلُْاملجو ٝلدست اطٝٙللها ٙدٝل دالدثشداسكٝل
لصُعلدنة دسلٖدن ٗ٘ لدثٓينلٖد ن دٍل ان , ٙلٖلّل ُا٠لدن ؤ٘ٝلنٔلت ث ليٌٓل لتةدتٌ٘ل
دثعهًالنه ٓٗ لدإلعا ٝٙل لدثتدسألدهلٗنُت٘ٝلٖدنكُت٘ .ٝل
وأدر (دريفح : )ً1002, Griffith,ل سد ٝلكاّلدهلتدليُٓال ٙاّلدنعو دٝل دالدنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٙددٝلٖسعددالدثعهًددالٖأ دٓ١ددٌلدثتس ددٚلٖسغ د ٌٓل لت د ملدنعًددو,لٖمتلت ٙددألْددلٕل
دنتسد دددٝلجهدددٞليدددتدسألد تدٙ١دددٝل ليُ ةدددٝلتعهًٙٙدددٝلذد لجدددت لكد د ليدددِلدن ه دددٝل ل
دلهرت,ٟلٖ هغلجت لد د لجُٝٙلدنتسد دٝل ل)602ليعهًداًلٖدج ًدتٕلدنتسد دٝلجهدٞلد
كا ٕلنهتسد ,ٝلٖ تلج

د ٙاّل

لَ ا١للدنتسد ٝلدنتنٙولدنةا١ول ّلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلتعولأ دتل

أٌْلأااطلدنةٙا ٜلدألكة ل اجهٝٙل ليمٙدعلدثُعًدا ,ليدال لذندللدثُعًدا لدن عهًٙٙدٝل
دؿكٗي,ٝٙلٖالتكِلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلثت٘ لدثتس ٝلي ت ٝل شكولي اش ليعلدأل د٠ل
دثتس ددٚلٖتد ملدنعًددو,ل ددولكدداّلدن عددالدنددٗظٙحٚلجددايوًلٖ دد ٙاًل ددالْددلِ٘لدث د

ِ٘ل.

دراشةةة العٍةةسي (:)ً1002لْددت اللتلدن عدد دلجهددٞلي دد ٟٗلدن ددهٗملدنةٙددا ٛلدن ددٗ٘هٚل
ثددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝلدن ددعٗ ٘ٝلٖجو ددٔل دداأل د٠لدنددٗظٙحٚلنهلًعهًددال.لٖ ددتلأ ٘ددال
دنتسد ٝلجهٞليمٙعليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل لأس دعليُداطألتعهًٙٙدٝل لدثًهكدٝلدنع ٙدٝل
دن عٗ ٘ٝل هغلجت ٌْل )191ليت٘ دً,لكًالدا

لجُٝٙلط ةٙدٝلجشدٗدٝٙ١ليدِلدثعهًدال ل

ْلٕلدثُاطألدألس عل هغلجت لأ د ْدال ل)764ليعهًداً.لٖد د حتيالأ دتداّلل دتدًْالطدٗس ل
نةٙاألي ٟٗلدن هٗملدنةٙا ٛلدن دٗ٘هٚلنهًدت٘ ِ٘,لٖدنةاَٙدٝلْدٚل"لأادٗذ لتةٙدٌٙلدأل د٠ل
دنٗظٙحٚلنهًعهًا"لدنلٛلأجتتدٔلٖ دسٜلدثعداسدلدن دعٗ ٘.ٝلٖيدِل دالدنُ دا١للدنديتلتٗصدهال
لنٓٙالدنتسد ٝلْٚل:لدنحاضلي ٟٗلدن هٗملدنةٙا ٛلدن ٗ٘هٚلثدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل
دن دعٗ ٘ٝلٖجددتٍلٖ دلٗ ل د ٖةلذد ل نددٝلل ضداٝٙ١لجُددتلي د ٟٗللدنت نددα ٝل=)٫٠٫٠ل ل
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ي د ٟٗلدن ددهٗملدنةٙددا ٛلدن ددٗ٘هٚلتع د ٟلثدد

| د .محمد حمود علي النعمان

د ل:لدن حضددط,لٖدـددرب,ٜلٖدادد ودل

دثُ ةٝلدن عهًٝٙٙل,لدنحاضلي ٟٗلدأل د٠لدنٗظٙحٚلنهًعهًا.

ل

دراشة ةةة نٍصة ةةارة (:)ً1002ل عُددددٗدّل"دنةٙددددا ٜلدن ٗ٘هٙددددٝلٖدن دددد ٙلدث هددددٗقل لدن ددددهٗمل
دنةٙددا ,"ٛلٖ ددتلْددت الدنتسد ددٝللتلدن عدد دلجهددٞليددتٟلتدد ينلدثددت٘ د ل ل ددهٗكِٓل
دنةٙا ٛلنهحضا١طلدنشحضٝٙلٖدثُٓٝٙلٖدنةًٙدٝل لٖد دعلدإل دسٜلدثتس د,ٝٙلٖس دعلي د ٟٗل
دن هٗملدنةٙا ٛلدن ٗ٘هٚلندتٟليدت٘ د لدثدتدسأل ليتس د,ٝلٖلتكدّٗلف ًدعلدنتسد دٝل
يددِلدثددت٘ د لٖدث دداجتد لٖدثعهًددا ل اثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝليكددٝلدثك ي دٝل,لٖ ه ددالجُٙددٝل
دنتسد دددٝل )586لللمتةدددولثدددوثل ٢دددا ليكَٗدددٝليدددِليدددت٘ د لدثدددتدسألٖجدددت ِْل )41ل
ٖدث دداجتد لدإل دس٘ددا لٖجددت ِْل )45لٖدثعهًددا لٖجددت ِْل )500لٖد د حتيالدن ا ةددٝل
دثددُٓللدنٗصددحٚلٖد د حتياللد

د اَٝلكد دٜلؾًددعلدن ٙاَددا ,لٖكدداّليددِلَ ددا١للْددلٕل

دنتسد ٝليال٘هٚل:لأّلأ د لدنتسد  ٝل دثت٘ د

-دث اجتد

-دثعهًا )ل٘دٗد ةِل شدكول

جاٍلجهدٞلدَ داةلاضدا١طلدن دًا لدنشحضدٝٙلٖدثُٓٙدٝلٖدنةًٙدٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلجهدٞل
دن ددهٗملدنةٙددا ٛلثدددت٘ د لدثددتدسألدنةاَٗ٘دددٝل لدنٗلد ددعل تس ددٝل دددٗةلدث ٗ ددط,لٖ ُٙدددال
دنتسد ٝلأّلُْامل ٖ ًالذد ل نٝلل ضاٝٙ١ل الآسد٠لأ د لدنتسد ٝل لدنٗد علٖدث د ة ول
ػإليتٟلدَ اةلاضا١طلدن دًا لدنشحضدٝٙلٖدثُٓٙدٝلٖدنةًٙدٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلجهدٞل
دن هٗملدنةٙا ٛلثت٘ د لدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلنضا لدثت٘ د لٖدث اجتد ل ّٖلدثعهًا ل .ل
دراشة الفكيْ (:)ً1002لْت الدت دن ع د جهدٞل س دٝللمماس دٝل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙل
دثًهكدٝل دنع ٙدٝل دن دعٗ ٘ٝللن دهٗمل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙد,ٝل ٖؼت٘دتل س دٝل دنحعانٙدٝل
دن ُعًٝٙٙلإل دسد دنرت ٖ ٝٙدن عه ٌٙيِ يُعٗس يتاو دنة ٌٙدث ُا دٝللٖدنعو دٝل دال س دٝل
مماس دٝل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙل ن دهٗمل دنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝل ٖ س دٝل دنحعانٙدٝل دن ُعًٙٙدٝل
إل دسد لدنرت ٖ ٝٙدن عه ٖ .ٌٙتلتكّٗ ف ًدعل دنتسد دٝليدِل يمٙدعل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙلل
ٖي داجتٌ٘ٓل ٖيدت٘ ٛل دإل دسد ل يمٙدعل دإل دسد لدنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙلل دثًهكدٝل ٖدن دانغل
جت ٌْ )601ل

د ٖ.د حتٍ دثدُٓلللدنٗصدحٚل دن هٙهدٚل ٙد ل داٍل ضدًٌٙل د د اَ ال

ؾًع دثعهٗيا ليِ ف ًع دنتسد ٖ ,ٝأظٓ

دنُ دا١لل مماس دٝل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝللٖدن عهدٌٙل

دثًهك ٝدنع  ٝٙدن دعٗ ٘ٝل دهٗمل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝلل تس دٝل ي ٗ د ,ٝل ٖتٗ دتل د ٖةل
ذد

ندٝل ل ضداٝٙ١ل
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ال تٗ ت د ٖةل دندٝل ل ضداٙ١ال

دن تس٘ ٝٙ

| د .محمد حمود علي النعمان

يد

د ل َدٗ ل دإل دسٖ ٜدثلْدوللدنعهًدٚل

َٖٗ دن ْٙو.
دراشة شٍاء عيصى (:)ً1002لْدت الدنتسد دٝلدتلدن عد دلجهدٞل ٖسلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل ل
ت ددٗ٘ لأ د٠ليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لقا عددا لغ د ٜل,لٖد د حتيالدن ا ةددٝلدثددُٓلل
دنٗصحٚلدن هٙه.ٚلأيدالف ًدعلدنتسد دٝل كدّٗليدِليمٙدعليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل ل
قا عا لغد ٜلٖدن دانغلجدت ٌْل ل)117ليدت٘ دًلٖليدت٘ ٜللنهعداٍلدنتسد دٚل ل.)ٍ2007/2008ل
كًدددال ه دددالجُٙدددٝلدنتسد دددٝل ل)110ليدددت٘ دًلٖيدددت٘ ٜليدددِليدددت٘ ٛلدثدددتدسألدنةاَٗ٘دددٝل ل
قا عددا لغ د .ٜلٖن ةٙددألأْددتددلدنتسد ددٝل ايددالدن ا ةددٝل ضددًٌٙلد د اَٝلٖلتٗصددهال
دنتسد ددٝللتلدنُ ددا١للدًْٓددا:لتٗ ددتلمماس ددٝلنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل لت ددٗل٘ د لأ د٠ليددت٘ ٛل
دثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لقا عددا لغ د ٜل ُ د ٝلأ ددوليددِل ل.)%60ل لتٗ ددتل د ٖةلذد ل نددٝل
ل ضدداٝٙ١لجُددتلي د ٟٗل ىلل αل=)٫٠٫٠
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

لتةددت٘ د لدثددتسد٠لنٗد ددعلمماس ددٝلدنةٙددا ٜل

لدؾُ لٖ ُٗد لدـتيٝلٖدثلْولدنعهًٚلٖدن حضط .ل

نى ةةا أد ةةرت العى ةةر (:)ً1002ل سد دددٝلْدددت الدتلدن عدد دلجهدددٞل س دددٝلمماس دددٝلسؤ دددا٠ل
دأل ددداٍلدنعهًٙدددٝل ل ايعدددٝلدإليددداٍلقًدددتل دددِل دددعٗ لدإل دددويٝٙلـضدددا١طلدنةٙدددا ٜل
دن ٗ٘ه,ٝٙلٖدن ع دلجهٞلي ٗ٘ا لدن ٖحلدثعُٗ٘ٝلنتٟلأجغا٠لْ٢ٙدٝلدن دتس٘ ,ل اإلعدا ٝل
لتلدنكشددفلجددِلدنعو ددٝل ددالمماس ددٝلاضددا١طلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدد,ٝلٖي د ٗ٘ا لدند ٖحل
دثعُٗ٘ددٝل عا ْددالدثح هحدد,ٝلٖدنكشددفلجددِلدنعو ددٝل ددال عددحلدثد

د لدنشحضددٝٙليددِل

ُٓٙدددال دنعًد د لٖ دددُٗد لدـتيددد)ٝل لتةدددت٘ ل س دددٝلمماس دددٝلسؤ د دلا٠لدأل ددداٍلدنعهًٙدددٝل
ـضددا١طلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖي د ٟٗلدند ٖحلدثعُٗ٘ددٝلألجغددا٠لْ٢ٙددٝلدن ددتس٘ ,لٖتكددّٗل
ف ًدعلدنتسد دٝليددِليمٙدعلأجغددا٠لْ٢ٙدٝلدن دتس٘ لدنددلكٗس,ل ًٙدال ه ددالجُٙدٝلدنتسد د لٝل
)143لجغدددٗدً,لدج ًدددت لدن ا ةدددٝل ٓٙدددالجهدددٞلدثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن هٙهددد,ٚلٖد د د حتيال
د

اَٝلك دٜلنهتسد ٝلن ةٙألأْتددلدنتسد ,ٝلٖيِلأ لدنُ ا١للدنيتلتٗصدهالللنٓٙدالل

دنتسد ٝلأّلسؤ ا٠لدأل اٍلكاَٗدلمياس ّٗ لاضا١طلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل تس ا لي تحعٝل
ااصٝل لقٗسٛلدن ح ٙلٖدن شد ٙع,لٖدن ؤ٘دٝلٖدن

دان,ٝلكًدالكشدحالدنتسد دٝلجدِل

ٖ ٗ ل ٖةل دنٝلل ضاٙ١ال لدػاْا لأ د لدنتسد دٝل دٗىلاضدا١طلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل
تع د ٟلث د

ٛل ددُٗد لدـددربٜلٖدنعً د ,لٖكشددحالدنتسد ددٝلجددِلٖ ددٗ ل دنددٝلل ضدداٙ١ال لل
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د د ا ا لجُٙددٝلدنتسد ددٝل ددٗىلدن عددتلدثعُددٗٛلأل عددا لدند ٖحلدثعُٗ٘ددٝل٘عد ٟلثد

ل ددُٗد ل

دـتي .ٝل
أوةةا دراشةةة الربيعةةة (:)ً1020لل ةددتلْددت الدتل ُددا٠ل اً١ددٝل كحا٘ددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل
ثت٘ ٛليتدسألدن عهٌٙلدنعاٍليِلاوىل ٙاأل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛليتدسألدن عهدٌٙلدنعداٍل
يِلٖ ٓٝلَع ليت٘ ٛلدثدتدسألٖدثعهًدالي ا عدٝلدعًعدٝل,لكًدال دعاللتلدنكشدفل
جِلدنح ٖةل ل س ٝلمماس ٝلدثت٘ ِ٘لنكحا٘ا لدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلادوىلد د ا ا ل
أ د د لجُٙددٝلدنتسد دد,ٝلٖ ددتلدج ًددتلدن ا د ل ل سد د ٔلجهددٞلدثددُٓللدنٗصددحٚلدن هٙهدد,ٚل
ٖتكَٗالجُٝٙلدنتسد ٝليِل )90ليت٘ دًلٖل )1700ليعهٌلٖاهضالدنتسد ٝللتل ُا٠ل اً١دٝل
كحا٘ا لدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلثت٘ ٛليتدسألدن عهٌٙلدنعاٍ,لكًالكشدحالَ دا١للدنتسد دٝل
جددِلأّليددت٘ ٛلدثددتدسألمياس ددّٗلكحا٘ددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل ددتس ا لجانٙدد,ٝلٖ ددتيال
دنتسد ددٝلجددت دًليددِلدن ٗصددٙا لدندديتلت ددٌٓل لت ددٗ٘ ليٓدداسد ليددت٘ ٛلدثددتدسأل لعددٗ٠لل
كحا٘ا لدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه .ٝٙل
وأدر نن وَ الشريف والتٍح دراشةة (:)ً1020لْت اللتلدن ع دلجهٞل س ٝلمماس دٝل
يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدـاصٝل ل ٖنٝلدإلياسد لدنع ٙدٝلدث دتٜلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِل
ٖ ٓددٝلَع د ليعهًدد,ٌٓٙلٖدج ًددتلدن ا ةدداّل ل سد د ًٓالجهددٞلدثددُٓللدنٗصددحٚلدن هٙهدد,ٚل
ٖتكَٗالجُٝٙلدن

ليِل )690ليعهًالٖيعهًٝلدا ٖدل ان ٘ةٝلدن ةٝٙلدنعشدٗدٝٙ١لليدِلل

يمٙددعلدثُدداطألدن عهًٙٙددٝل ل ٖنددٝلدإليدداسد لدنع ٙددٝلنةٙدداأل )MLQلدث ددت,ٜلٖن ةٙددأل
أْددتددلدنتسد ددٝلد د حتيالد د اَٝلدنةٙددا ٜلي عددت ٜلدلنعٗديددول س ددٝلمماس ددٝلدنةٙددا ٜل
دن ٗ٘هٝٙل عتلت يم ٓاللتلدنع ,ٝٙلٖتكٙٙحٓدالنه ٢ٙدٝلدإلياسدتٙد,ٝلٖتٗصدهالدنتسد دٝللتل
جددت ليددِلدنُ ددا١للأًْٓددال:لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝلدـاصددٝل ل ٖنددٝل
دإلياسد لدنع ٝٙلدث دتٜلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل شدكولجداٍلكاَدالي تحعدٝليدِلٖ ٓدٝلَعد ل
دثعهًالٖدثعهًا لٖالتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لتع ٟلث

لدـرب .ٜل

دراشة (زقٍاك :)ً1020 :Sagnakلْدت ال ْدلٕل دنتسد دٝللتل ,يع دٝل دنعو دٝل دال دنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٖ ٝٙدثُاخ دألاو  ٚلدثتدسأ .طُ ةا دنتسد ٝلجه ٞجُٙدٝل جشدٗدٝٙ١ل يدِل دثعهًدال
كاّلجت ٌْل  )764ل  )50يتس ٝ
د

َ ٙتٛ

دنٗ ٘ا دث تٜلدألي ٘ك.ٝٙلأج ًت

اَٖ ٝدثةا ه ٝك هٗق ؾًعلدثعهٗيا  ٖ.ت أظٓ
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يمٙدعلأ عدا ل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ٖت دٗ٘ ل َدٗ ل دثُداخل دألاو دٚل جو دٝلجانٙدٝل دتًد,ل ٙد ل
نهةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙدنةتس ٜجه ٞؼ ا دثُاخلدألاو ٖ ٚت ٗ٘ ٕ شكو لها  ٚمما ٘ل ٛ
لت دؿضٗى جهٞلَ ا١ل ي ع ٝٙأكة ؾًٙع دألط دد ٖدأل د

دثتس  )ٝيتس دا,ل

طه  ,ٝيت٘ ِ٘( .ل
أدةةر أبةةو ِةةداف (:)ً1022ل سد ددٝلْددت الدتللدنٗ ددٗدلجهددٞل ٖسلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل ل
ت ددددٗ٘ ل عانٙددددٝلدثعهًددددالدن تس٘ ددددٝٙل لدث د ددددولدإلجتد ٘ددددٝليددددتدسألدن ددددٗثلدنتٖنٙددددٝل
ي ا عددا لغ د ,ٜليددِلاددوىلدنكشددفلجددِل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛللللدثددتدسألنهةٙددا ٜل
دن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع لدثعهًدا,لٖد د حتٍلدن ا د لدثدُٓللدنٗصدحٚلدلن هٙهدٚلٖتكدّٗل
ف ًددعلدنتسد ددٝليددِليمٙددعليعهًددٚلٖيعهًددا لدث هددٝلدإلجتد ٘ددٝلدن ددانغلجددت ٌْلل )2615ل
يعهٌلٖيعهًٝل,ل ًٙال ه الجُٝٙلدنتسد ٝلدألصهٝٙل )412ليِلدثعهًالٖدثعهًا ,لٖن ةٙدأل
أْددتددلدنتسد ددٝلد د حتٍلدن ا د لد

د اَٝلكد دٜلنهتسد ددٝلؾًددعلدن ٙاَددا لدنو يدد,ٝل

ٖيددِل ددالدنُل ددا١للدندديتلتٗصددهاللنٓٙددالدنتسد ددٝلٖ ددٗ ل دد ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١ل ددال
ي ٗ د ا ل س ددا لد د د لدنعُٙددٝل ددٗىلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل لت ددٗ٘ ل عانٙددٝلدثتس ددال ل
يتدسألٖكانٝلدن ٗثلدنتٖنٝٙل ٜلتع ٟلدتلي

لدؾُ لٖكاّلدنحاسةلنضا لد َداث.ل

تٗ ددتل د ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١ل ددالي ٗ د لا ل س ددا لد د د لدنعُٙددٝل ددٗىلدنةٙددا ٜل
دن ٗ٘هٙددٝل لت ددٗ٘ ل عانٙددٝلدثتس ددال ليددتدسألٖكانددٝلدن ددٗثلدنتٖنٙددٝل د ٜلتع د ٟلدتل
ي

لدثلْولدنعهً.ٚلتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١ل الي ٗ

ا ل س ا لد د لدنعُٙدٝل

ٗىلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل لت ٗ٘ ل عانٝٙلدثتس ال ليتدسألٖكاندٝلدنل دٗثلدنتٖنٙدٝل د ٜل
تع ٟلدتلي

ل ُٗد لدـربٜلٖكاّلدنح ٖةلنضا لد وليِل )5ل ُٗد .ل ل

وأدر عواد دراشةة (:)ً1021للْدت اللتلدن عد دلجهدٞل س دٝلمماس دٝلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلل
ٖتحدٗ٘حلدن ده ٝل ليددتسألٖكاندٝلدن دٗثلدنتٖنٙددٝل لدنغدحٝلدن ٙدٝليددِلٖ ٓدا لَعد ل
دثعهًددالٖدثعهًددا ل ٓٙددالٖلدنعو ددٝل ًُٓٙددال,للٖدج ًددتلدن ا د ل ل سد د ًٓالجهددٞلدثددُٓلل
دنٗصحٚلدن هٙهٚلٖد حتٍلد

اَٝلك دٜلنهتسد ٝلؾًعلدن ٙاَا ل,لٖتكدّٗلف ًدعل

دنتسد ٝليِليمٙعلدثعهًالٖدثعهًا ل ليتسألٖكانٝلدن ٗثلدنتٖنٙدٝل لدنغدحٝلدن ٙدٝلل
ٖجددت ٌْل )1941ليعهً داًلٖيعهًدد,ٝلمتلدا ٙدداسلط ةددٝلجشددٗدٝٙ١لتكَٗدداليددِل )795ليعهًددال
ٖيعهًددد,ٝل ٖتٗصدددهالدنتسد دددٝللتلجدددت ليدددِلدنُ دددا١للأًْٓدددال:لأّل س دددٝلمماس دددٝلدنةٙدددا ٜل
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دن ٗ٘هٙددٝل ٖتحددٗ٘حلدن دده ٝل ليددتسألٖكانددٝلدن ددٗثلدنتٖنٙددٝل لدنغددحٝلدن ٙددٝليددِل
ٖ ٓا لَع لدثعهًالٖدثعهًا ل ٓٙالل شكولجاٍلكاَالجان .ٝٙل
وأدر عواد دراشةة (:)ً1021لْت اللتليع ٝلٖد علت ٙأليدت٘ ٛلدثدتدسألدؿكٗيٙدٝل
دنةاَٗ٘ٝلنهةٙا ٜلدن ٗ٘ه,ٝٙلٖدثُاخلدن ُعًٚٙل ليت٘ ٘ا للاىلدنغدحٝلدن ٙد,ٝلٖتكدّٗل
ف ًددعلدنتسد ددٝليددِل )652ليددت٘ دًل,لٖتكَٗددالجُٙددٝلدن د ليددِل )288ليددت٘ دًلداد ٖدل
ان ٘ةدددٝلدنعشدددٗد,ٝٙ١لٖدج ًدددتلدن ا د د ل ل سد د د ًٓالجهدددٞلدثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن هٙهد دٚلل
ٖد د حتٍلد

د اَٝلك د دٜلنهتسد ددٝلؾًددعلدن ٙاَددا ل,لٖتٗصددهالدنتسد ددٝللتلجددت ليددِل

دنُ ا١للأًْٓال:لأّلُْاملٖد علجداىل دتدًلنهلةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝللٖدثُداخلدن ُعًٙدٚل لدثدتدسأل
دؿكٗيٝٙلدنةاَٗ٘ٝل ل ه

اليِلٖ ٓا لَع لدثت٘ ِ٘ .ل

دراشة مجعاُ الغاودي (:)ً1021لْت الدنتسد ٝلدتلدن ع دلجهٞل س ٝلمماس ٝليدت٘ ٛل
يتدسألدن عهٌٙلدنعاٍلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلي ا عدٝلدثحدٗد.ٜلٖلمتلد د حتدٍلدثدُٓللدنٗصدحٚل
د ٙاّلك د دٜلنهتسد دد.ٝلٖتكددّٗلف ًددعلدنتسد ددٝليددِليمٙددعل

دث د ٚلٖ,د د حتٍلد

يددت٘ ٛليددتدسألدن عهددٌٙلدنعدداٍلي ا عددٝلدثحددٗدٜلنهعدداٍلدنتسد ددٚل )ٕ1433/1432لٖدن ددانغل
جت ٌْل )338ليت٘ ,لٖ ألدإل ضا٠د لدن مسٝٙلإل دسٜلدنرت ٝٙلٖدن عهٌٙلي ا عٝلدثحدٗد.ٜل
ٖاهضالدنتسد ٝللتلفًٗجٝليِلدنُ ا١للكاّليدِلأًْٓدا:لأّلمماس دٝليدت٘ ٛليدتدسأل
دن عهدددٌٙلدنعددداٍلي ا عدددٝلدثحدددٗدٕلنهةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝليدددِلٖ ٓدددٝلَعدد ٌْلكاَدددال تس دددٝل
يُححغٝلي ٗ طل

ا ٚل  .)2.5ل

دراشةة اببةاب (:)1022لْدلت ا دنتسد دٝلدتل دن عد دل جهدٞل ٖس دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل

ل

ؼحٙد ل دنعدايهال يدِل ٖ ٙدٝل َعد ل يدتسلد ٠دثدتدسأل ٖ دتل تكَٗدال جُٙدٝللدن د ل يدِل ))283ل
يدت٘ لًد ٖيدت٘ ٜل داد ٖدل ان ٘ةدٝل دن ةٙدٝل دنعشدٗدٝٙ١ل يدِللمخد ل قا عدا لٖ .د د حتٍل
دن ا

دثُٓل دنٗصحٖ ٚد

اَ ٝك د.ٜلٖ دتل تٗصدهال دنتسد دٝل لت لّ س دٝل مماس دٝل

يت٘  ٛدثتدسألدنةاَٗ٘ ٝأل ٖدسٌْ دنةٙا ٘ٝ

ؼح ٙدنعدايهال

عدٗ٠ل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝلل

شدكول جداٍل كاَدال ي ٗ د ٝل يدِل ٖ ٓدٝل َعد ل دثدتلسد ٠أَح دٌٓل ,كًدال أظٓد للَ دا١لل
دنتدس  ,ٝأَٔل تٗ دتل د ٖةل ذد

ندٝل ل ضداٝٙ١ل جُدتل ي د ٟٗلل)ل αل=)٫٠٫٠ل

مماس  ٝيت٘  ٛدثتدسأ دنةاَٗ٘ ٝأل ٖدسٌْلدنةٙا ٘ٝ
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دُٗد ل دنعًدول أٖلدـدرب,ٜل
تع  ٟث

دؾُ

ٖنضا

| د .محمد حمود علي النعمان

ؼحٙد ل دنعدايها,ل ًُٙدال تٗ دتل د ٖةل ذد
دإلَاث.

ندٝل ل ضداٝٙ١لل

ل

سد ٝلمس لدكةٌلمس د لٖجاطفل٘ٗ فل :)ٍ2014لْت الدنتسد ٝللتليع دٝل س دٝل
مماس ٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلٖجو ٓدال تد عٙدٝلدثعهًدال
مدددٗلجًهدددٌٓ.لٖ دددتلمتلدا ٙددداسلجُٙدددٝلط ةٙدددٝلجشدددٗدٝٙ١ل دددٝ ٙل ُ دد ٝل20ل%ليدددِلف ًدددعل
دنتسد ددد,ٝلدذل ه دددالجُٙدددٝلدنتسد دددٝليدددِل ل324ل)ليعهًد داًلٖيعهًد د,ًٝليدددٌُٓل ل148ل)ليعهًد داًل
ٖ )176ليعهًددٝل.لٖن ةٙددألْددتدلدنتسد ددٝلمتلد دد حتدٍلد

دد ٙاّل.لٖكدداّلدْددٌلَ ددا١لل

دنتسد ٝللّل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝل لقا عدٝلدنعاصدًٝلجًداّل
نهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلَع د ليعهًددٌٓٙللكاَددال تس ددٝلي ٗ د .ٝللذل هددغلدث ٗ ددطل
دؿ ا ٚل ل3.38ل)لٖ ام ددليعٙداسٛل ل,)0.66لٖجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل ندٝلل ضداٝٙ١ل
جُتلي ٟٗلدنت نٝل αل=)٫٠٫٠ل ل س ٝلمماس دٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝل ل
قا عٝلدنعاصًٝلجًاّلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙلت عدالنهحدربٜلدن عهًٙٙد,ٝل
ٖدؾُ ,لٖدثلْولدنعهً .ٚل
دراشة الشريف (:)ً1022للْدتدلدنتسد دٝلدن عد دلجهدٞل س دٝل مماس دٝل يدت٘ ٛل دثدتدسأل
دنةاَٗ٘ ٝي ا ع ٝدن ا١ف نهةٙا  ٜدن ٗ٘هٖ ٝٙجو ٓدال ان عدال دندٗظٙحٚل نهًعهًدالٖ.ذندلل
يِ ٖ َٓ ٝع دثعهًاٖ ,يت ٛؼةٙأ دن عا دنٗظٙح ٚنتْ ٟدل ٠ل دثعهًدال يدِل أ دان ٙل
دنةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙدنيتل٘ عٓا ْل  ٠دثت٘ ِ٘

تعايوتٌٓ يع دثعهًاٖ.د حتٍ دن ا د ل

دثُٓل دنٗصح ٚدن هٙو  ,كًا مت تٗظٙف د

اَ ٝأ د ٜهلا ,لٖتكّٗ ف ًع دنتسد دٝل

يدِل يعهًدٚل دثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل دؿكٗيٙدٝل ي ا عدٝل دن دا١فل ٖجدت ٌْلل  )1244يعهدٌل متل
دا ٙاسل %30يٌُٓ

هٗق دنعُٙدٝل دنعشدٗدٝٙ١ل دن ةٙدٝل.لٖكداّليدِلدْدٌلَ دا١لل دنتسد دٝل دّل

س دٝل مماس دٝل يدت٘ ٛل دثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل نهةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل د نكهٙدٝل ي ا عدٝل دن دا١فل
كاَدال تس دٝل ي ٗ د ٝل تةدتسل )3.29لٖدمد دلليعٙداسٛل دتسٕلل  ٖ,)0.75س دٝل مماس دٝل
يت٘  ٛدثتدسأ دنةاَٗ٘ ٝي ا ع ٝدن ا١ف نهةٙا  ٜدن ٗ٘هٝٙ
نت ٟدثعهًا كاَا تس ٝلي ٗ

ؼةٙدأل دن عدال دندٗظٙحٚل

 ٝتةتس ٖ )3.29دم دد يعٙاس ٛتسٕ  .)0.85ل

ل
ل
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الذراسة الميذانية :
وٍّذيةة الدراشةةة:ليدِلأ ددولؼةٙددألأْدتددلدنتسد ددٝلد د حتدٍلدن ا د لدثددُٓللدنٗصددحٚل
دن هٙهٚللثُا

ٔلثٗعٗ لدنتسد  ٝل

جمتىة الدراشةة :تكدّٗلف ًدعلدنتسد دٝليدِليمٙدعليعهًدٚلٖيعهًدا لدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل
دنعايٝل ل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهعاٍلدنتسد ٚل 2014ل)2015/لٖدن انغلجت ٌْل )1620ل
يعهً داًلٖيعهًدد,ٝليددٌُٓل ل)535ليعهً داًلٖ )1085ليعهًددٝليددٗ جال لجش د ليُدداطألتعهًٙٙددٝل
ل ضددددداٝٙ١ليك ددد د لدنرت ٙدددددٝلٖدن عهدددددٌٙل ياَدددددٝلدنلعاصدددددًٝلصدددددُعا٠لنهعددددداٍلدنتسد دددددٚل
 .)2015/2014ل
مت دا ٙداسل جُٙدٝل دنتسد دٝليدِل دثعهًدال ان ٘ةدٝل دنعُةٗ ٘دٝلدن ةٙدٝل
عيٍةة الدراشةة:لل ل
دنعشٗد ٝٙ١يِ ف ًع دلدنتسد  ٝجهٞلدنُ ٗلد ت :ٚل
لمخ د ليُدداطألتعهًٙٙددٝليددِلديمددانٚلدثُدداطألدن عهًٙٙددٝل ان ٘ةددٝلدنعُةٗ ٘ددٝل

 )1دا د

دنعشٗد.ٝٙ١
 )2متلدا ٙاسلدثتدسأل ان ٘ةٝلدنعشٗدٝٙ١لدن دٝ ٙل ٗد دعل ل)4ليدتدسأليدِلكدوليُ ةدٝل
تعه.ًٝٙٙ
 )3متلداددلليمٙددعلدثعهًددال لدثددتدسألدثح دداسٜل  ٙد ل هددغلجددت لد د ْ دال )324ليعهً داًل
ٖيعهً, ٝلٖدؾدتٖىلدن دانٚل٘ٗعدكلجُٙدٝلدنتسد دٝل

د لدؾدُ ,لٖدثلْدول,لٖ دُٗد ل

دـرب .ٜل
ددوه (  : )١توزي أفراد عيٍة الدراشة حصب وتغريات الدراشة
دث

ل

دؾُ

ل

دن ضُٙف ل
ذك

دنعت

ل

 107ل

 %33.03ل

أَة ٞل

 217ل

 %66.97ل

 324ل

 %100ل

 14ل

 %4.3ل

 260ل

 %80.3ل

 50ل

 %15.4ل

 324ل

 %100ل

دعًٗ

ل

هٍٗليعهًا ل
دثلْو
دنعهً ٚل

كانٗس٘ٗأ/لن ٙاَ

ل

يلْول ايعٚل+ل هٍٗلجان ٚل
دعًٗ
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أ وليِ5ل ُٗد

| د .محمد حمود علي النعمان

ل

يِل5ل ُٗد لدتلأ وليِ10ل
ل

ُٗد

دـرب ٜل يِل10ل ُٗد لدتلأ وليِ15ل ُ ٝل
يِل15ل ُٝلدتلأ وليِ20ل ُ ٝل
يِ20ل ُٝل كة

ل

ل

 35ل

 %10.8ل

 64ل

 %19.8ل

 120ل

 %37ل

 70ل

 %21.6ل

 35ل

 %10.8ل
ل

 324ل

أداة الدراشةة :نهكشدفل جدِل س دٝل مماس دٝل يدت٘ ٖل ٖيدت٘ لد دثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل
دنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙداٍل دن ا د ل

أياَدٝل

دٗ٘ ل أ د ٜدنتسد دٝليدِل ادوىللدن دٗ ل

لت دأل ق دنُع  ٛذ ٛدنعو  ٝيٗعٗ دنتسد ٝلٖدنتسد ا دن ا ة ٖ ,ٝت تكَٗا أ دٜ
دنتسد  ٝضٗستٓالدألٖن ٝٙيِ  )52ة  .ٜل
صدم ا شتباٌة :لكًا ذك ج ٙتد
ُ٘ ٚ

ٖد ْا

ه أّلتةٙ

 ) ١٩١: ٍ ٥٫٫٠يِ دنش ٖط دنغد ٖس٘ٝل دنديتل

دأل د ٜدنديتل تع ًدتْال دنتسد دٝل  ٖ ,دٞل تكدّٗل أ د ٜدن د ل صدا ٝل
عوً يا ٖععا نةٙا ٔ ٖ ,نه كت يِ أّ أ د ٜدنتسد  ٝتةٙ

يالأجت

مت جًو دنضتةلدنعاْ ٖ ,ٛصتة د ت اة دنتداه .ٚل
 دنضتةلدنعاْ ٛل لصتةلدحملكًا):لنه ةأ يِ دنضدتةل دنعداْ ٛلنهتسد دٝل داٍل
دن ا
دن تس٘

ل ٗ ٘علأ دٜلدنتسد  ٝضٗستٓا دألٖن ٝٙجه)10 ٞلقكًا يدِل أجغدا٠لْ٢ٙدٝل
كهٝٙلدنرت ٝٙلظايعٝلصُعا,٠لٖكهٝٙلدنرت ٝٙل س

دألصدٗىل ٖدإل دس ٜدنرت ٗ٘د,ٝل ٖدثُدداْل ٖط د١ددألدن دتس٘ ل ذد

)ل,ل ؽضضا
دنعو دٝل يٗعدٗ ل

دنتسد د,ٝل ٖيدِل ذٖ ٛدـدربٜلٖدنكحداٜ٠ل نهٗ دٗدل جهدٞل دتستٓال جهدٞل ؼةٙدأل دن ا٘د لٝ
دث ٗ ٜيُٓا,لٖذنل نه كت يِ ٖعٗح ٖ وي ٝصٙاغ ٝدنحة د ٖصو ٓ ٙالنةٙاأ
يا صًًا نةٙا ٖٔ ,ل د ٠أ ٛتعت٘و يِ لد أٖللعا  ٝأٖ لجا  ٜصٙاغ ٝنهحة د
ٖصو ٓ ٙا نهًٗعٗ .لٖ ُدا٠ل جهدٞل تعدت٘و ل دحملكًدال جهدٞل ق دٟٗل كدول ةد ٜل يدِل
ةد د ل أ د ٜدنتسد دٝل ُ د ٝل يٗد ةدٝل %80ل)ل د كة ل دج درب ليلشد دًل جهدٞل صدت لة
دنحةد ,ٜل ٖمتلدألادلل يو عدا ل دحملكًدالٖل د د٠ل دن عدت٘و ل دث هٗ دٝل ٖدثُا د ٝل
ٖأص ا جدت ل ةد د ل أ دٜلدنتسد دٝل ضدٗستٓال دنُٓاٙ١دٝل ت د نفل يدِل  (36ةد ٜل عدتل
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ددلدل )16ل ة د .ٜلٖجهٙددٔلميكددِلد طًُ٢دداّلجهددٞلتددٗد لدنضددتةلدنعدداْ ٛل

أَ د ٌ
نو

اَٝلأٖلصتةلدحملكًا ل

 صتةلد ت اةل دنتداهٚلنحة د لد
نع اسد لد
فددا

ٙاّ:للمتلدن كتليِلصتةلد ت داةللدندتداهٚلل

اَ,ٝل عتلت ٙةٓالجهٞلجُٝٙلد د وجٝٙلللهدالل )35ليعهًداًلليدِلاداس ل

أ د لجُٝٙلدنتسد ,ٝلٖمتل
د

لد

اقليعايولدست اطل

د اَٝلٖدنتس ددٝلدنكهٙددٝلنو د لاَٝلٖ.ت د الدّليعايددولد ست دداطلعددا

ل

لجهٞلثةٝل ضتةلد ت اةلدنتداهٚلنأل د ٜل

ثبةةات ا شةةتباٌة:لمتلدن كددتليددِلث ددا لد

د اَٝليددِلاددوىلت ٙةٓددالجهددٞلأ د د لدنعُٙددٝل

وج,ٝٙلٖذنلل ا حتدٍلط ٘ةيتلدن

 ط ٘ةددٝلدن
د

ّٗل دال س دا لكدولفداىليدِل

د اَٝلت د دٖحليددال ددال ل)0.822- 0.801لٖنو د اَٝل شددكولجدداٍل ل)0.924لممددال
عولدن ا

د

| د .محمد حمود علي النعمان

١ددٝلدنُضددح:ٝٙلمتلد د حتدٍل س ددا لدنعُٙددٝلد

اَٝل

يِلفا

ٝ١لدنُضح,ٝٙلٖيعايولأنحال–ك َٖ اخ .ل

٘ةٝلدن
لد

ٝ١لدنُضحٝٙل  ٙلد

د وجٝٙلؿ دداقلث ددا ل

د ال س دٝلدنُضدفلدألٖىلنكدولفداىل

اَٝلٖكلنلل س ٝلدنُضدفلدنةداَٚليدِلدندتس ا ,للٖذندللع داقل

يعايددولد ست دداطل ددالدنُضددحا,لثددٌل د ٟلتعددت٘ولدن ددٗىل ا د حتدٍليعا نددٝل د ياّل
د دّٖ.لٖتد الأّليعددايو لدنة ددا ل

٘ةددٝلدن

١ددٝلدنُضددحٝٙل عددتلدن عددت٘ولنهً ددا

ل

يمٙعٓددالت دٖ دداليددال ددا ل0.826ل )0.899-لٖأّليعايددولدنة ددا لدنكهددٚل ل,)0.902ل
ْٖلدل٘تىلجهٞلأّلد

اَٝلت ً عل تس ٝلجانٝٙليِلدنة ا  .ل

األشةةاليب اصحصةةا ية املصةةت دوة ا الدراشةةة:للد د حتٍلدن ا د لدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙل
ٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖلدنُ د ٝٙل
د

د ا ا لأ د د لجُٙددٝلدنتسد دد,ٝلٖنه ةددأليددِلث ددا ل

اَٝلمتالد حتدٍلط ٘ةٝلأنحالك َٖ اخ·لكًالمتلد حتٍلدا اسٖ T.TESTذندلل

نه عد دلجهددٞليددتٟلٖ ددٗ ل د ٖةلذد ل نددٝلل ضددا.ٝٙ١لتعد ٟللتليد

لدؾددُ .ل ذكد ,ل

أَةٞل)ٖ.متلد حتدٍلأ هٗقلؼهٙولدن اِ٘لدأل ا ٛل  (one way a novaنه عد دلجهدٞل
يتٟلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لتع ٟللتلي

لجت ل دُٗد لدـدلربٜلٖيد

لدثلْدول

دنرت ٗ .ٛل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

345

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
| د .محمد حمود علي النعمان
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نتائج الذراسة ومناقشتها :
٘ش ًولْلدلدؾ ٠ليِلدنتسد ٝلجهٞلج ضلٖيُا شدٝلدنُ دا١لللدنديتلتٗصدهاللنٓٙدالْدلٕل
دنتسد ٝليِلاوىلد

ا ٝلجهٞل ة د لأ ٢هٝلد

اَ,ٝلٖ أل هٌلل ا دٝلمخا دٚل

د ل

تضُٙفلنٙك لكان ان :ٚل
ن ت٘تلطٗىلاو٘داليةٙداألنٙكد لدـًا دٚل لدؿدتٖ لدندتَٙالٖدنعهٙدا),لمتل

داقل

دثددتٟل =1- 5ل,)4لٖيددِلثددٌلتة ددًٔٙلجهددٞلدكددربل ًٙددٝل لدثةٙدداألنه ضددٗىلجهددٞلطددٗىل
دـهٙددٝلدٛل 5\4لل=,)0.80لٖ عددتلذنددللمتلدعددا ٝلْددلٕلدنةًٙددٝلدتلد ددول ًٙددٝل لدثةٙدداأل
تد٘ٝلدثةٙاأ)لْٖٚلٖد تلص ٙكلٖذنللن ت٘تلدؿتلد جهٞلهللٕلدـهٙد,ٝلْٖكدلدلمتل
دها لطٗىل ةٙدٝلدـو٘دالٖدؾدتٖىلس دٌل ل)2دن دانٚل٘ٗعدكلدؿدتٖ لدندتَٙالٖدنعلهٙدالثةٙداألل
نٙك

لدثع ًتل لدنتسد ٝلٖدنُ ٝلدثٝ٘ٗ٢لدثةا هٝلنكولاهٝٙلٖ س ٝلدثًاس  .ٝل

ددوه ( )1ابدود الدٌيا والعميا ملكياط ليهرت و الٍصبة املئوية املكابمة ودردة املىارشة
طٗىلدـه ٝٙل

دنُ ٝلدثٝ٘ٗ٢لدثةا ه ٝل

س  ٝلدثًاس  ٝل

يِل1ل–لل 1.8ل

يِ%20لل -لل36ل %ل

هٙهٝل تدً ل

دكربليِل1.8ل–لل 2.6ل

دكربليِلل%36ل -لل %52ل

هٙه ٝل

دكربليِل2.6ل–لل3.4

دكربليِلل%52ل -لل %68ل

يٗ ط ل

دكربليِل3.4لل–لل4.2

دكربليِللل%68ل -لل %84ل

جان ٝٙل

دكربليِل4.2ل–لل5

دكربليِلل- %84لل %100ل

جانٝٙل تدً ل

ٖ ًٙال٘هٚلج عاًلنُ ا١للدنتسد ٝلٖيُا ش ٓالٖذنللجهٞلدنُ ٗلدآلت :ٚل
أو ً :الٍتةةا ر املتعمكةةة باصدابةةة عةةَ الصةةماه األوه ووٍاقشةةتّا:لَٖددطلدن ددلدىل:ليددال س ددٝلل
مماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لأياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل نهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلٖ ٓدٝل
َع لدثعهًا؟ل
ٖنإل ا ٝلجِلْلدلدن لدىلمتل

اقلدث ٗ

ا لدؿ ا ٝٙلٖد م د ا لدثعٙاس٘دٝلٖدن تد ل

ٖ س ٝلمماس ا ليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِل
ٖ ٓددٝلَع د لدثعهًددال شددكولجدداٍلٖنكددول عددتليددِلد عددا لد دٜل شددكولادداظلٖ٘عٓ د ل
دؾتٖىلس ٌل )3لذنل .ل
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ددوه ( :)3املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والرتبو ودردة ممارشة
وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني
بشهن عاً ولهن بعد وَ ابعاد اداة الدراشة
سٌ

دعاى

دث ٗ طل د م ددل
دؿ ا ٚ

دثعٙاسٛ

دنُ ٝٙ

س ٝل
دثًاس ٝ

دن ت ٝ

1

دن ث لدثةانٚ

3.51

1.046

70.2

يٗ

ٝ

1

2

دن ح ٙلدإلهلايٝٙ

3.44

1.073

68.8

يٗ

ٝ

3

3

د ج اسد لدنح ٘ٝلنألا ِ٘ ل 3.47

1.061

69.4

يٗ

ٝ

2

4

3.40

1.088

 68ل ي ٗ

ٝ

4

3.46

1.066

يٗ

ٝ

ةاسٜلدنحك ٘ ٝل

د

دنتس ٝلدنكه ٝٙل

69.2

٘و غليِلدؾتٖى )3لأّل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لأياَدٝلدنعاصدًٝل
صُعا٠ل نًُطلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلٖ ٓدٝلَعد لد د د لدنعُٙدٝلجهدٞلي د ٟٗلد دٜل شدكول
كهٚللكاَالي ٗ

,ٝلدذل هدغلدث ٗ دطلدؿ دا ٚل ل)3.46ل دام ددليعٙداسٛل ل,)1.066ل

ٖ ا ٠لد عا لد دٜل لدث ٟٗلدث ٗ ط,لدذلت دٖ الدث ٗ د ا لدؿ دا ٝٙل دا ل- 3.40ل
,)3.51لٖ ددا٠ل لدن ت ددٝلدأللٖتل عددتلدن دل ث لدثةددانٚلي ٗ ددطل

ددا ٚلل )3.51لٖدم د ددل

يعٙدداسٛل ,)1.046لٖ ددا٠ل عددتلد ج دداسد لدنح ٘ددٝلنألا د ِ٘ل لدن ت ددٝلدنةاَٙددٝلي ٗ ددطل
ا ٚل )3.47لٖدم ددليعٙاسٛل ,)1.061لٖ لدن ت ٝلدنةانةٝل ا٠ل عتلدن ح ٙلدإلهلايٙدٝل
ي ٗ دطل
عتلد

دا ٚلل )3.44لٖدمد ددليعٙدداسٛل ل,)1.073لٖ لدن ت دٝلدن د عدٝلٖدألاد ٜلل ددا٠ل

د ةاسٜلدنحك ٘دٝلي ٗ دطل

دا  ٚل)3.40لٖدمد ددليعٙداسٛل ل,)1.088لٖ٘ د تىل

يِلْلٕلدنُ ٝ ٙلدّلغان ٝٙليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلٖيدت٘ دتٓال لأيداّلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل
مياس ددّٗلاددطلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖد عا ْ دالل تس ددٝلي ٗ د ٝلكًددال٘ د ٟلدثعهًدلّٗلذنددل.ل
ٖ٘ع د ٛلدن ا د لذنددللدتلمت ددعليددت٘ ٛلدثددتدسألٖيددت٘ دتٓال ضددحا لٖاضددا١طللدنةا٘ددتل
دن ٗ٘ه,ٚلممال تل٘ش لدتلت ث لْدل ٠لدثدت٘ ِ٘ل ٓدلدلدندًُطليدِلدنةٙدا .ٜل ل دًٙا٠لٖدّل
ْددلٕلدنةٙددا ٜل٘ ه د لجهٓٙددالدن ددا علد او ددٚل لدن عايددوليددعلدث ؤٖ دال.لٖد اددوةلمسددٝل
دها ٝٙللّلؼهٞل ٓالدثت٘ لدص كلدَ اّلية ٗىللد ًاجٙاًل,لٖسيال٘كّٗل تٖٜلنألا ِ٘ل
ن ً عددٔل ددهٗملداو ددٚلي غددٗقليددِلدع ًددع.لٖ ددتلتع د ٟلْددلٕلدنُ  ٙددٝلأ٘غ داًلدتلدميدداّل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

347

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
وجهة هظر املعلمين واملعلمات

دثدددت٘ ِ٘لٖ دددعٌٓٙلإل دددتدثلدن ددد ٙل ليتدس دددٌٓل

| د .محمد حمود علي النعمان

ٙدددألي دددا ٟلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝل

ٖاضا١ضددٓالدندديتللت د ٟل لدن دد ٙلع د ٖسٜليه ددٝلٖغاصددٝل لدثل

ددا لدنرتل ٗ٘ددٝلدندديتل

عكدٌلط ٙع ٓدالتُشددتلدن د. ٙللٖت حدألْددلٕلدنُ  ٙدٝليدعلَ  ٙدٝلل سد دٝل:لج ٙددٞل ,)2008ل
ٖ سد ٝلكُ اسٜل ,)2005لٖ سد ٝلمسد د للٖجٗدطدفل ل)2014لٖدنديتللأشداس لللتلٖ دٗ لل
ي ٟٗلي ٗ طلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلنتٟلجُٙا لدنتسد ,ٝل

ا ؽ هف ْدلٕل دنُ  ٙدٝليدعل

َ ٝ ٙل سد ٝلجٗد ل ,)2012لٖ سد ٝلدن ٙعٝل ,)2012لٖ سد دٝلدنشد ٘ةٚلٖدن دُكل ل)2010ل
ٖ سد دٝلدنعًد ٛل ل,)2010لدنديتل أشداس ل يمٙعٓداللتل ٖ دٗ ل ي د ٟٗل ي تحدعل يدِل دنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلنتٟلجُٙا لدنتسد ,ٝلٖكلنل ؽ هف َ ْ ٝ ٙلٕلدنتسد دٝلجدِل َ  ٙدٝل سد دٝل
دنعُد ٛل ل)2005لدنديتل أشدالس لت ٖ دٗ ل ي د ٟٗل يدُحححل يدِل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ندتٟل
يت٘ ٛلدثتدسأل .ل
ٖ٘عدد ٛلدن ا دد لدث دد ٟٗلدث ٗ ددطلنتس ددٝلمماس ددٝلدثددلت٘ ِ٘لنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلدتل
يا٘ه :ٚل
 )1ضٗسلدإلجتد لدنحينلٖدثٓينلثتسد٠لدثتدسأ.
 )2هٝلدن

لٖد طو ليدِلل دوللدثدت٘ ِ٘للجهدٞللأاد للدث د تد لٖدن دٗسد لٖدأل دان ٙلل

دؿت٘ةٝلٖدؾت٘تلدنديتللت داجتلل لت دٗ٘ للأ دٓ١دٌللدإل دسٛلٖدنحدينلٖدثٓدين,لٖدن د ديٌٓلل
ان ٙلتةهٙت٘دٝللٖسٖتُٙٙدٝللدج دا ٖدللجهٓٙدالل ٙد لللّلادطلدنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝلل٘ع دربلليدِل
دألااطلدنةٙا ٘ٝلدؿت٘ةٝلدنحاجه ٝلٖدنيتلهلال ٖسلك ل لت ٗ٘ لدثتس ٝلٖت دٗ٘ للأ د٠ل
دنعايهال ٓٙا.
 )3هٝلدنتٖسد لدن تس٘ ٝٙلدث حضضٝلثتسد٠لدثتدسألجهٞلدك دا ٌٓليٓداسد ليدال٘ د تل
لفاىلد دسٜلدنرت ٗ٘.ٝل
 )4جدددتٍلتد د ينلغان ٙدددٝليدددتسد٠لدثدددتدسألنهةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلجُدددتلمماس د د ٌٓلنهةٙدددا ٜل ل
يتدس دددٌٓللَ  ٙدددٝل ٓدددولدثدددتسد٠ل دد ٖدسٌْلدنةٙا ٘دددٝل دادددولدثتس دددٝل لظدددولدنةٙدددا ٜل
دن ٗ٘ه.ٝٙ
 )5عددعفلد د حتدٍلأادداطلأ ددان ٙلي ُٗجددٝلنه عايددولٖ هددٝلي دجدداٜلدنح د ٖةلدنح ٘ددٝل ددال
دنعايها,لَٖةطلتةتٌ٘لدن ل٘ٝلدن د عدٝللندتٟلليدت٘ ٛللدثدتدسأللٖدْ ًدايٌٓلل اؾٗدَد ل
دإل دس٘ٝلجهٞل
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غ د ل ددا سلجهددٞلي ددا ع ٌٓل ضددٗسٜلكا ٙدد,ٝلن ٙد ٙعلللسشددا ٌْل

٘ةددٝلؼ ددِليددِل

أ دٌٓ١لٖ شكول لو ٌٓ.
 ٖ )6ددتل٘ع د ٟلذنددلللتلأّلغان ٙددٝلدثعهًددالٖدثعهًددا ليددِلأ د د لدنع ُٙدٝلل ل٘ددتسكّٗلأّل
دثًاس ا لدن هٗكٝٙلثت٘ ٌ٘ٓلتعك ليدالت غدًُٔلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلمماس دا ل
ٙا ٘.ٝلل ل

ديددال انُ د ٝلأل عددا لدنةٙددا ٜلل ددًٙكِلد د ع دضلَ آ ١ددالٖيُا ش د ٓالجهددٞلدنُ ددٗل
دن ان:ٚل ل
 بعد التأثري املجال :
متل

دداقلدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن ت د لٖ س ددٝلمماس ددا ل

يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عتلدن ث لدثةانٚليِلٖ ٓٝلَعد ل
دثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )4ل٘ٗعكلذنل.
ددوه ( :)2املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة
وَ فكرات اجملاه األوه (.دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
التأثري املجال وَ ودّة ٌظر وعمىيّي)
سٌ

د او ٝٙل لتعايهٔ .ل
3

٘اٗ ِّدددددأل دددددال دددددهٗكٔلدنةٙدددددا ٛل
ٖدث ا لدنيتلُ٘ا ٛل ٓا .ل

4

٘ ض لدل د ةلتدل ٛللتلد درتدٍل
دآلا ِ٘لنٔ .ل

5

دؿ ا  ٚل

2

٘ دجدددددددٚلدؾٗدَدددددد لٖدنةٗدجدددددددتل

دث ٗ طل

1

٘ تثلجِل ًٔٙلٖيع ةتدتٔ .ل

د م ددل

دثعٙاس ٛل دنُ ٝٙ

دثًاس ٝ

دن ت ٝ

دنحة ٜ

د ًْٝٙل

س ٝل

 4.19ل

 0.679ل

83.8

جانٝٙ

1

 4.15ل

 0.706ل

83

جانٝٙ

2

 3.37ل

 1.124ل

67.4

 4.10ل

 0.738ل

82

يٗ

ٝ

5

جان ٝٙل  3ل

٘ د ة لدنددتٖد علدنتداهٙددٝلدنُ ٙهددٝل
يةول لد اوظل,لدن حداَٚل...دخل)ل

 3.39ل

1.091

67.8

يٗ

ٝ

نتٟلدثعهًا .ل
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6

دددد داًل ددددددانةٜٗلٖدنةةددددددٝل

٘عٓدددد د ل
انُح  .ل

7

 3.35ل

٘ دداٖ لدثضدده ٝلدنشحضددٝٙليددِل  3.32ل
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 1.016ل
 1.116ل

67

يٗ

ٝ

6

66.4

يٗ

ٝ

 7ل

د ولدنضا لدنعاٍ .ل
8

0

٘ ُدددددد ل ل ت٘ةددددددٔلدنكددددددوٍل  3.30ل

 1.122ل

66

يٗ

ٝ

8

دؾاسحلأٖلدحمل لنرا ِ٘ .ل
9

٘عرتدل األا ا٠لجُتلدك شا ٓال  3.27ل
ّٖل

10

 1.141ل

65.4

يٗ

ٝ

و .ل

100
2

٘ دد د أل لَحدد د لدثعهددددٌلدنححدد د ل  3.29ل

 1.125ل

65.8

يٗ

ٝ

9

َ ٝ ٙلدست اطٔل ٔ .ل
11

٘ةددٍٗل ددٗ لد ٙا ددا لدثعهًددال  3.25ل

 1.138ل

65

يٗ

ٝ

11

ولتٗ لد ٙا اتٔلدنشحض .ٝٙل
12

٘ اددددددددلل اؿ دددددددد اّلدنُ ددددددددا١لل  3.20ل

 1.152ل

64

يٗ

 ٝل  12ل

دألاو ٝٙلٖدثُٓٝٙلنهة دسد لدنديتل
٘ضتسْا .ل
دعًٗ

ل

3.51

 1.046ل

 70.2ل ي ٗ

ٝ

ل

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل)4لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عتللدن ث لدثةانٚلكاَالي ٗ د ,ٝلدذلل هدغلدث ٗ دطلدؿ دا ٚل
)3.51ل ام ددليعٙاس)1.046 ٛلٖ دا ٠لدنحةد د لل )49291لأَٓدالمتداسأل تس دٝلجانٙدٝل,ل
ٖت دٖحلدث ٗ دطل دال ل)4.19- 4.10لٖ دا ٠لدنحةد د ل ل,3ل,5ل,6ل,7ل8ل,9,ل,10ل,11ل
12ل)لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ٝل,لٖت د دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال ل3.20ل -ل,)3.39ل
ٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحة د ٜل ل)1لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ٘ ددتثلجددِل ًٙددٔلٖيع ةتدتددٔ)ل
ي ٗ طل

ا ٚل )4.19لٖدمد ددليعٙداسٛل ل,)0.679لٖ دا ٠ل لدن ت دٝلد اد ٜلدنحةد ٜل

)12لٖدنددديتلتدددُطلجهدددٞل ٘ ادددلل اؿ د د الّلدنُ دددا١للدألاو ٙدددٝلٖدثُٓٙدددٝلنهةد د دسد لدنددديتل
٘ضددتسْا)لي ٗ ددطل
دنُ ٝ ٙلدث ٗ

ددا ٚل ل)3.20لٖدمدد ددليعٙدداسٛل )1.152لٖ٘عدد ٛلدن ا د لْددلٕل

ٝلن عتلدن ث لدثةانٚلدتلدْ ًاٍليت٘ لدثتس ٝليًاس ٝلدن ث لدثةدانٚل ل

اَ لدنضحا لٖدن دهٗمل ٙد ل٘ دجدلٚلدؾٗدَد لٖدنةٗدجدتلد او ٙدٝل لتعايهدٔللٖ٘,اٗ ِّدأل
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ال هٗكٔلدنةٙا ٛلٖدث ا لدنيتلُ٘ا ٛل ٓا,لٖ٘ ض لدل

| د .محمد حمود علي النعمان

ةلتل ٛللتلد رتدٍلدآلا ِ٘ل

نٔ,لٖ٘ ة لدنتٖد علدنتداهٝٙلدنُ ٙهٝليةول لد اوظل,لدن حاَ...ٚدخل)لنتٟلدثعهًا,ليدال
٘دددل ٛلدتلد ستةدددا٠لي د د ٟٗللدثعهًدددالدتلد لجدددو,٠لنٙد د ًكِليدددِلغد د ألدنةةدددٝلندددتٟل
دثعهًا,لٖمتكٌُٓٙليِلد د٠لدثٓداٍلدنديتلدٖكهدٓالدندٌٓٙلٖ,تعد ٟلْدلٕلدنُ  ٙدٝلدث ٗ د ٝل
أ٘غالدتلدّلدثعهًالٖدثعهًا لي هٝلدن عهٌٙلدنةاَٗٛل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل٘دتسكّٗل
دي ومليت٘ ٛلدثتدسألنه هٗكٙا لدثةانٝٙلدتل تليا٠ليِلاوىل ٙايٌٓل ان دتثلجدِل
ًٌٓٙلٖيع ةتدتٌٓل,لٖي دجاتٌٓلنهةٗدجتلد او ٝٙل لتعايهدٌٓ,لٖ دعٌٓٙلدؾدا لنه ٗ ٙدأل
ددال ددهٗكٌٓلدنةٙددا ٛلٖدث ددا لدندديتل٘ليُددٗدل ٓددال,لٖ ددعٌٓٙلدؾددا لدتلتةددتٌ٘لدثضدده ٝل
دنعايددٝلجهددٞلدثضدده ٝلدنشحضدد,,ٝٙلٖ ددتل٘ع د ٟلذنددللد٘غ داًلدتلمت ددعلدثددتسد٠لٖدثددت٘ د ل
اثةانٙا ل لتعايهدٌٓليدعلدثعهًدالٖدثعهًدا ,ل ٙد ل٘ ُ دٗدلدؿدت٘ لدؾداسحلدٖلدحملد ل
نألا ِ٘,لٖ٘عرت ّٗل األا ا٠لجُتلدك شا ٓال دتّٖل د ,لٖ دتلتعد ٟلْدلٕلدنُ  ٙدٝلدتل
د سدملدثعهًالٖدثعهًا لأّليتسد٠لدثتدسأل٘ةٗيّٗل دٗ لد ٙا دا لدثعهًدالٖدثعهًدا ل
ولتٗ لد ٙا اتٌٓلدنشحضٝٙل .ل


متل

بعد التحفيس ا هلاوية :
دداقلدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن ت د لٖ س ددٝلمماس ددا ل

يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عت دن ح ٙلدإلهلايٙدٝليدِلٖ ٓدٝل
َع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )5ل٘ٗعكلذنل .ل
ددوه ( :)2املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة
وَ فكرات اجملاه الجاٌ (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
التحفيس اصهلاوية وَ ودّة ٌظر املعمىني)
دن ٌ
دلا ٕ .ل
٘ٗعك لدن ؤ٘ ٝلدث ة ه ٝلن ٗ٘ ل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

دنُ ٝٙ

3

٘ تث لعًاأ لجًا له لل

 3.60ل  1.386ل

د ًْٝٙل

2

٘ تثل حاؤىلجِلدث ة و .ل

دؿ ا  ٚل دثعٙاس ٛل

72

 3.66ل  0.981ل 73.2
 3.39ل  1.092ل 67.8
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دنعًول لدثتس  .ٝل
4
5
6

٘الكّت جه ٞأًْ ٝٙلٖ ٗ ل
ان ٝدثتس  .ٝل

يماجٚل

٘عًو لجه ٞلد ةاس ٜلسٖح لدن تٛل
الدثعهًا .ل
٘ش علدثعهًالجهٞلدنعًول ٖحل
دنح ٘ألدنٗد ت .ل
٘عًو لجه ٞلت ٗ٘

7

ل

 3.58ل  1.017ل 71.6

جان ٝٙل

 3ل
6

 3.34ل  1.109ل 66.8

يٗ

ٝ

 3.36ل  0.968ل 67.2

يٗ

 ٝل  5ل

ل تسد ل

دثعهًا لٖمتك ٌُٓٙلنٙكَٗٗدل

 3.30ل  1.125ل

66

يٗ

 ٝل  7ل

ا ٜل ت  .ل
8

٘ ُٞلدث ا لد دس٘ٝلدؿت٘ة .ٝل
دعًٗ

ل

 3.25ل  1.138ل
3.44

يٗ

ٝ

65

 1.073ل  68.8ل ي ٗ

ٝ

8

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل)5لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصدددًٝلصدددُعا٠لنحةدد د ل عدددتلدن حٙدد لدإلهلايٙدددٝلكاَدددالي ٗ دد ,ًٝلدذل هدددغلدث ٗ دددطل
دؿ دددا ٚل )3.44ل دددام ددليعٙددداسٛل ل)1.073لٖ دددا ٠لدنحةددد د ل ,13ل,14ل)16لأَٓدددال
متاسأل تس ٝلجان,ٝٙلٖت دٖحلدث ٗ طل دال ل- 3.58ل)3.66لٖ دا ٠لدنحةد د ل ل,15ل,17ل
,18ل,19ل20ل )لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ٝلٖت د دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال ل- 3.25ل
,)3.39لٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحة د ٜل ل)14لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ل٘ ددتثلعًدداألجًددال
ه للدلدا ٕل)لي ٗ دطل

دا ٚل ل)3.66لٖدمد ددليعٙداسٛل ل,)0.981لٖ دا ٠ل لدن ت دٝل

د ا ٜلدنحة ٜل )20لٖدنيتلتُطلجهٞل ٘ ُٞلدث ا لد دس٘دٝلدؿت٘ةدٝل)لي ٗ دطل
)3.25لٖدم ددليعٙاسٖ٘,)1.138 ٛع ٛلدن ا

دا ٚل

لْدلٕلدنُ  ٙدٝلدث ٗ د ٝلن عدتلدن حٙد ل

دإلهلايٝٙلدتلدّليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لندتٌ٘ٓلدنةُاجدٝلدنكا ٙدٝل
ًْٝٙلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلٖع ٖسٜلمماس د ٓالنكَٗٓدالت دٌٓل لت دٗ٘ لد دسٜلدنرت ٗ٘دٝل,ل
دتل اَ لدَٓالت ك لجهدٞلدؾاَد لد او دٚل لدن عايدولممدال٘دت علدثعهًدالدتلد درتدٍل
يت٘ ٌ٘ٓلٖ لىلأ ضٞلطا اتٌٓلن ُحٙلليٓايٌٓلنكّٗلدؾٗدَ لد او ٝٙليِل ولدثدتسد٠ل
ػددلقلدثعهًددالمددٌْٗ,لٖ ددتلتعد ٟلْددلٕلدنُ  ٙددٝلدتل ددتسٜلدثددتسد٠لجهددٞلتٗعددٙكلدن ؤ٘ددٝل
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دث د ة هٝٙلن ددٗ٘ لدنعًددول لدثتس ددٝل,لٖ ددتستٌٓلد٘غ داًلجهددٞلد د ةاسٜلسٖحلدن ددتٛل ددال
دثعهًال,لٖتش ٙعلدثعهًالجهٞلؼًولدث لٖنٝٙل,لٖ ٙائل انعًول ٖحلدنح ٘ألدنٗد ت.ل ل
 بعد ا عتبارات الفردية لألخريَ :
متل

اقلدث ٗ

ا لدؿ ا ٝٙلٖد م د ا لدثعٙاس٘ٝلٖدن تد لٖ س دٝلمماس دا ليدت٘ ٛل

دثتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنحةد د ل عدتل د ج داسد لدنح ٘دٝلنألاد ِ٘ليدِل
ٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )6ل٘ٗعكلذنل .ل
ددوه ( :)2املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة
وَ فكرات اجملاه الجالح (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
ا عتبارات الفردية لألخريَ وَ ودّة ٌظر املعمىني)
سٌ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

دنحة ٜ

دث ٗ طل د م ددل د ًْٝٙل

دؿ ا  ٚل دثعٙاس ٛل دنُ  ٝٙدثًاس ٝ

٘ دجٚلدنح ٖةلدنح ٘ٝل الدثعهًا .ل  3.36ل
ودددرتٍلدثعهًدددالك شدددحاظلهلدددٌل
يكاَ ٌٓ .ل
٘عدددربلجدددِلتةدددت٘ ٕلنهًعهًدددالجُددددتل
أ دٌٓ١لدؾٙتلنهعًو ل
٘ش د علجهددٞلدن عدد لجددِلدأل كدداسل
ٞلنٗلتعاسعاليعلأ كاسٕ .ل
٘ د د ألدؿًددداألٖد ن د د دٍلٖدنةةدددٝل
نتٟلدثعهًا .ل
٘ دداجتلد ادد ِ٘لجهددٞل جددٌلَةددداطل
دنةٜٗلنتٌ٘ٓ .ل
٘ٗنٚلدْ ًاياًل كدولدث ؤٖ دال ّٖل
ؼ ٙلأٖلد ةُا .٠ل
٘عًولجهٞل يللدثعهًالد َ ٗدٙ١ال
تتسهٙاًل لدنعًولدثتس  .ٚل
٘ٓ ٌل دانح لكدّٗلنت٘دٔلد ٙا دا ل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

س ٝل

1.102

66.6

 3.91ل

 0.852ل

77

 3.88ل

 0.869ل 76.4
66

 3.33ل

 1.112ل

 3.40ل

 1.088ل 67.4

 3.32ل

 1.116ل

 3.37ل

 1.119ل 65.8

 3.42ل

 1.081ل 67.8

 3.30ل

 1.122ل 65.4
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 4ل

يٗ
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ٖ دددتسد لٖطًٗ دددا لك هحدددٝلجدددِل
د ا ِ٘ل .ل
دعًٗ

3.47

ل

 1.061ل  69.4ل ي ٗ

ٝ

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس دٌل )6لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصددًٝلصددُعا٠لنحة د د ل عددتلد ج دداسد لدنح ٘ددٝلنألا د ِ٘لكاَددالي ٗ د ,ًٝلدذل هددغل
دث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل )3.47ل ددام ددليعٙدداسٛل ل)1.061لٖ ددا ٠لدنحة د د ل,22ل,23ل)28ل
أَٓالمتاسأل تس ٝلجانٝٙل,لٖت دٖحلدث ٗ طل ال - 3.42ل)3.91لٖ دا٠ل لدنحةد د ل ل,21ل
,24ل,25ل,26ل,27ل)29لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ٝلٖت د دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال
,)3.40- 3.30لٖ ا ٠ل لدن ت ٝلد ٖتلدنحة ٜل )22لٖدنديتلتدُطلجهدٞل لودرتٍلدثعهًدال
ك شدددحاظلهلدددٌليكددداَ ٌٓل)لي ٗ دددطل

دددا ٚل ل)3.91لٖدمد د ددليعٙددداسٛل ل,)0.852ل

ٖ دددا ٠ل لدن ت دددٝلد ادد ٜلدنحةد د ٜل )29لٖدنددديتلتدددُطلجهدددٞل ٘ٓد د ٌل دددانح لكدددّٗلنت٘دددٔل
د ٙا ا لٖ تسد لٖطًٗ ا لك هحٝلجِلد ا ِ٘)لي ٗ دطل

دا ٚل ل)3.30لٖدمد ددل

يعٙددداسٛل ,)1.122لٖ٘عدد ٛلدن ا دد لْدددلٕلدنُ  ٙدددٝلدث ٗ دد ٝلن عدددتلد ج ددداسد لدنح ٘دددٝل
نألا ِ٘لدتلأّليتسد٠لدثتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل٘ دجدّٗلدنحد ٖةلدنح ٘دٝل
دالدثعهًددال,لٖورتيددّٗلدثعهًددالك شددحاظلهلدٌليكدداَ ٌٓل,لٖ٘عددربّٖلجددِلتةددت٘ ٌْل
نهًعهًددالجُددتلد دٓ١ددٌلدؾٙددتلنهعًددو,لٖ ددتلتعد ٟلد٘غداًلدتلأّليددت٘ لدثتس ددٝل٘عًددولجهددٞل
ي دداجتٜلدثعهًددال لت ددٗ٘ لَةدداطل ددٗتٌٓليددِلاددوىلغ د لألدؿًدداألٖد ن د دٍلٖدنةةددٝل
نتٌ٘ٓ,لٖيِلاوىلتش ٙعٌٓلجهٞلدن ع لجِلد كاسٌْل ٞلٖنٗلتعاسعدٔليدعلد كداسٕ,ل
ٖ ٙاٍلدثت٘ ل تيللدثعهًالد َ ٗدٙ١التدتسهٙاًل لدنعًدول,لٖ دتلتعد ٟلْدلٕلدنُ  ٙدٝلدتل
دْ ًالدثت٘ ل اثعهٌلكّٗلنت٘ٔلد ٙا ا لٖ تسد لٖطًٗ ا لك هحٝلجِلد ا ِ٘ .ل
* بعد ا شتجارة الفهرية(العكمية) :
متل

دداقلدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن ت د لٖ س ددٝلمماس ددا ل

يدت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَددٝلدنعاصددًٝلصدُعا٠لنحةد د ل عدتل د

د ةاسٜللدنحك ٘ددٝليددِل

ٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )7ل٘ٗعكلذنل .ل
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وجهة هظر املعلمين واملعلمات

ددوه( :)7املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لفكرات
اجملاه الراب (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد ا شتجارة
الفهرية (العكمية)وَ ودّة ٌظر املعمىني)
سٌ
1
2
3

دث ٗ طل د م ددل د ًْٝٙل

دنحة ٜ

دؿ ا  ٚل دثعٙاس ٛل دنُ  ٝٙدثًاس ٝ

ود د ظلجهدددٞلد٘ضددداىلدثعهٗيدددا ل
دؾت٘تٜلدتلدثعهًا .ل
٘ةددتٍلدنعددّٗلٖدث دداجتٜلنهًعهًددال
ن

س ٝل

ٙألد كاسلدؾت٘ت .ٜل

٘ ه د ليددِلدثعهًددالترب٘ د لآسدٓ١ددٌل
ٖيةرت اتٌٓ .ل

دن ت ٝ

 3.65ل

 0.986ل

73

جانٝٙ

1

 3.50ل

 1.050ل

70

جانٝٙ

2

 3.37ل

 1.099ل 67.4

يٗ

ٝ

4

٘ هددددعلدثعهًددددالجهددددٞلدلددددا د ل
4

دث دددتجاليددددٌُٓلنو ددد حا ٜليددددِل

 3.39ل

 1.092ل 67.8

يٗ

ٝ

3

اربدتٌٓ .ل
ودد لد ادد ِ٘لجهددٞللدنُعدد لدتل
5

دثشددكو ليددِل ٗدَ د لك هحددٝل

 3.33ل

 1.112ل 66.6

يٗ

ٝ

5

جُتلدنةٙاٍلعهٓا .ل
6
7

٘شدد د علجهددددٞل ددددولدثشددددكو ل
٘ةٝلي ك  .ٜل
٘ةدددرتحلط ددداًل ت٘دددتٜلنهُعددد ل ل
كٙحٝٙلدمتاٍلدثٓاٍ .ل
دعًٗ

ل

 3.26ل

 1.134ل 65.2

يٗ

 3.31ل

 1.119ل 66.2

يٗ

ٝ

 68ل ي ٗ

ٝ

3.40

 1.088ل

 ٝل  7ل
6
ل

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل)7لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصددًٝلصددُعا٠لنحةدد د ل عددتلد

دد ةاسٜلدنحك ٘ددٝل دنعةهٙدد)ٝكاَالي ٗ دد ,ًٝلدذل هددغل

دث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل )3.40ل ددام ددليعٙدداسٛل )1.088لٖ ددا ٠لدنحةد د ل ,30ل,31ل)33ل
أَٓالمتاسأل تس ٝلجانٝٙل,لٖت دٖحلدث ٗ طل ال - 3.39ل)3.65لٖ دا ٠لدنحةد د ل ل,32ل
,34ل,35ل)36لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ,ٝلٖتد دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال - 3.26ل
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,)3.37لٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحة د ٜل ل)30لٖدندديتلتددُطلجهددٞل لو د ظلجهددٞلد٘ضدداىل
دثعهٗيدا لدؾت٘ددتٜلدتلدثعهًدال)لي ٗ ددطل

دا ٚل ل)3.65لٖدمد ددليعٙدداسٛل ,)0.986ل

ٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ا د ٜلدنحة د ٜل )35لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ٘ش د علجهددٞل ددولدثشددكو ل
٘ةٝلي ك )ٜلي ٗ طل

ا ٚل )3.26لٖدمد ددليعٙداسٛل ,)1.134لٖ٘عد ٛلدن ا د ل

ٝلن عتلد

ةاسٜلدنحك ٘ٝل دنعةه)ٝٙلدتل ٙاٍليتسد٠لدثتدسألي ا عدٝل

ْلٕلدنُ ٝ ٙلدث ٗ

دن ددددٗسد لدث دددداسجٝلٖااصددددٝل لدؾٗدَدد د لدنعهًٙدددد,ٝلٖدلنرت ٗ٘دددد,ٝلٖدن كُٗنٗ ٙددددٝلدتل
دددتيا, ٠لْٖدددلدل دددتٖسٕل عٓدددٌلدتليٗدك دددٝلدث د د تثا لٖااصدددٝل لدعددداىلد دسٛل
ٖدنرت ددٗٛلٖدنعًددولجهددٞلد

د حا ٜليُٓددال لؼ ددالٖت ددٗ٘ لدنعًهٙددٝلد دس٘ددٝلٖدن عهًٙٙدد,ٝل

ْٖددلدليددال٘ددت عٌٓلدتلتةددتٌ٘لدنعددّٗلٖدث دداجتٜلنهًعهًددالن

ٙددألد كدداسلدؾت٘ددت,ٜل

ٖ ٙايٌٓل اطو لدثعهًالجهدٞلدلدا د لدثعهًدالدث دتجالنو د حا ٜليدِلادربدتٌٓ,لٖ دتل
تع ٟلْلٕلدنُ ٝ ٙلدتل عٚلدثتسد٠لدتلتةتٌ٘ليةرت دا ل ت٘دتٜلنهُعد ل لكٙحٙدٝلتُحٙدلل
ٖدمتاٍلدثٓاٍل,لٖ تلتع ٟلدتل ٙاٍلدثدتسد٠ل شد ٙعلدثعهًدلالجهدٞل دولدثشدكو ل د ةل
ي ك د ٜل,ليددعلع د ٖسٜلي دجدداٜلدنُع د لدتلدثشددكو ليددِل ٗدَ د لك هحددٝلجُددتلدنةٙدداٍل
عهٓا .ل
ثاٌياً  :الٍتا ر املتعمكة بالصةماه الجةاٌ ووٍاقشةتّا:للَٖضدٔ:لْدولتٗ دتل د ٖةلذد ل ندٝل
ل ضدداٝٙ١لجُددتلي د ٟٗلدنت ن دٝلل αل=)٫٠٫٠ل ددالي ٗ ددطلتةددت٘ لجُٙددٝلدنتسد ددٝلنتس ددٝل
مماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓدٝلَعد ل
دثعهًالٖدثعهًا لتع ٟلث

د ل دؾُ ل,ليتٜلدـرب,ٜلدثلْولدنعهً)ٚ؟

ٖنإل ا ٝلجِلْلدلدن لدىلمتلصٙاغٝلثوثل عٙا ,لٖمتلدن ةأليُٓا,لٖكاَالدنُ دا١لل
جهٞلدنُ ٗلدن ان :ٚل
 )1دنح عٝٙلدألٖت:ل ٖتُطلجهٞلأَدٔل لتٗ دتل د ٖةلذد ل ندٝلل ضداٝٙ١لجُدتلي د ٟٗل
αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د لأ د لدنعُٙدٝللنتس دٝللمماس دٝلليدت٘ ٛللدثدتدسألل

دنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليدِللٖ ٓدٝللَعد للدثعهًداللٖدثعهًدا لل
تعد ٟلثد
دن ا

لدؾددُ ل ذكد ,لأَةدد.)ٞللٖنه ةددأليددِلصد ٝلدنح عددٝٙل ةددتلد د حتٍل

لد ا اسلدن اٚ١ل) (t- testنع ُٙالي ةه ا,لٖ تلكاَالدنُ ا١للكًدال ل

دؾتٖىلدن انٚلس ٌل  :)8ل
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ددوه رقي ( ٌ )2تا ر ا ختبار التا ) (t- testلعيٍتني وصتكمتني لمهشف عَ د لة الفروم بني
وتوشط تكدير عيٍة الدراشة لدردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء لمكيادة
التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس ملتغري اجلٍض (ذنورو إٌاخ)

دن ث ل

ذك

107

3.861

0.879

دثةان ٚل

دَةٞ

217

3.512

1.321

دن ح ٙل

ذك

107

3.021

1.196

دإلهلاي ٝٙل دَةٞ

217

2.981

1.203

ذك

107

3.111

1.174

دَةٞ

217

3.260

1.134

ذك

107

3.122

1.175

دنحك ٘ ٝل دَةٞ

217

3.431

1.077

ذك

107

3.031

1.193

سٌ

دعاى

دؾُ

دنعت

دث ٗ ط

1

2

د ج اسد ل
دنح ٘ٝل

3

نألا ِ٘
4

د م ددل

د

ةاسٜل

دعًٗ ل

 ) ًٝٙل

دثعٙاسٛ

sig

1.48

 0.412ل

1.11

 0.356ل

1.25

0.451

1.46

 1.63ل

1.63

0.511

1.174
دنكه ٚل دَة3.116 217 ٞ
قيمة  tالجدولية عند درجتي حرية (  )233و مستوى داللة ( )٫٠٫٠تساوي ()89.1

ي ٗ ٟل
دنت ن ٝل

غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ

٘ غكليِلدؾتٖىلدن ا أل )8لأّل ًٝٙل" "لدحمل ٗ ٝلأ دوليدِل ًٙدٝل" "للدؾتٖنٙدٝلل ل
يمٙعلدعا

,ل كًدال٘ د الدّل ًٙدٝلي د ٟٗلدنت ندٝلنكدول عدتليدِلد عدا لأكدربليدِل

ًٝٙل ل,) 0.05لْٖلدل٘دتىلجهدٞلجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل ندٝلل ضداٝٙ١ل لل ا دا لأ د د ل
دنعُٙددٝل لكددولتهددللد عددا لتع د ٟلث د

لدؾددُ ,لكًددال٘ د الأّلدنةًٙددٝلدث هةددٝل" "ل

دحمل ٗ ٝلؾًٙعلد عا لف ًعٝلت اٖٛل ,)1.63لْٖٚلأ وليِل ًٝٙل" "لدؾتٖنٙدٝلٖدنديتل
ت دداٖ,)1.98 ٛلكًددالدّل ًٙددٝلي د ٟٗلدنت نددٝلؾًٙددعلدعددا

لت دداٖٛل ل)0.511لْٖددٚل

أكربليِل ًٝٙل )0.05للممال٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضداٝٙ١ل دالل ا دا ل
أ د لدنعُٝٙل ٗىل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنهةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

لدؾُ ,لممال٘عينل ٗىلدنح ضلدنضح .ٛلٖ٘ع ٖلدن ا د لذندلللتل

أّليمٙددعلأ د د لجُٙددٝلدنتسد ددٝل٘ٗد ٓددّٗلظ د ٖدلل دس٘ددٝلي ةاس ددٝلممددالهعددولتةددت٘ دتٌٓل
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ي ةاس ددد,ٝلٖندددلنللالتعٓد د ل د د ٖةلذد ل ندددٝلل ضددداٝٙ١ل لد د د ا لاتٌٓلتعد د ٟلثد د

ل

دؾدددُ .,.لٖ دددتلتعد د ٟلْدددلٕلدنُ  ٙدددٝللتلأّللدثعهًدددالٖدثعهًدددا لندددتٌ٘ٓلتةد د ولنهةٙدددا ٜل
دن ٗ٘هٙددد,ٝلٖ٘ غ دددلٗدل لأّل٘كدددّٗلدثدددت٘ ّٖلأكةد د لمماس دددٝلهلدددا,ل ٗصدددحٓالدنةٙدددا ٜل
دألاو ٝٙلدنيتلت ُا

ليعلدن ٝ٢ٙلدنرت ٗ٘ٝلدنديتلتٓدتدللتلصدُاجٝلدنحد لدثدٗدطِلصدُاجٝل

د ًاجٙدد.ٝلٖسيددالتع د ٟلْددلٕلدنُ  ٙددٝللتلأّلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلت حددألٖسغ ددا للدثعهًددال
ٖدثعهًدا لٖيٙدٗهللٌ.لٖ دتل ٘عد ٟل ذندلل لت أّ غدٝٙللد ْ ًداٍل انةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ندتٟل
دثت٘ ِ٘ َا ع يِ ُداج ٌٓلألًْٓ ٙدا,لٖندلنلل ٘ دلىل كدول يدت٘ لٖيدت٘ ٜل يدال ٘ د ٙعل يدِل
ٓدٗ ل

د ل ظد ٖدل جًهدٔل ندٙعك ل صدٗسٜللها ٙدٝل جدِل للدا ٕل

د ٙول تًُٙدٝل ْدلٕل

دثٓداسد ل نت٘دٔ,ل ٖ دتل ٘عد ٟل ذندللد٘غداًلدتلتشدا ٔل مماس دٝل يدت٘ ٛل ٖ يدت٘ د ل دثدتدسأل
د ل ضدٗهلٌل جهدٞل َحد ل دندتٖسد ل دن تس٘ ٙدٝل أثُدا٠لدـتيدٝل ٖ ,دنديتل تٓدتدل لت تًُٙدٝل
دتسدتٌٓل

ك هدفل دعدا

,لكًدال أّ دثدت٘ ِ٘ل ٖدثدت٘ د ل ىغدعٗدل ندُح ل دنعد ٖدل

ضدا ٘ٝل ٖد

ًاجٙدٝل.للٖت حدأل ْدلٕل دنُ  ٙدٝل يدعل َ  ٙدٝل سد دٝل ج ٙدٞل

دن ٙا دٝٙل ٖد

,)2008لٖ سد دٝلد دٗلْدتددل ل )2010دنديتلأشداس للت جدتٍل ٖ دٗ ل د ٖةل
دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل تعد ٟل لتلدؾدُ ل ندتٟل جُٙدٝل دنتسد د,ٝل

لمماس دٝل

دال ؽ هدفل جدِل سد دٝل

دنعُد ٛل ل,)2005لٖ سد دٝلدنشد ٘حٚلٖدن دُكل ل)2010لدنديتل أشداس ل لت ٖ دٗ ل د ٖةل ل
مماس  ٝدنةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙتع ٟللت دؾُ

نت ٟج ُٝٙدنتسد  .ٝل

) 2لدنح عددٝٙلدنةاَٙددٝلٖتددُطللجهدد:ٞل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١لجُددتلي دد ٟٗللللللللللل
αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ د د ا لتةدددت٘ د لأ د د د لدنعُٙدددٝلنتس دددٝلمماس دددٝليدددت٘ ٛلدثدددتدسأل
دنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَعد لدثعهًدالٖدثعهًدا لتعد ٟل
لدثلْولدنعهًٚل هٍٗلت ٗٛل,ن ٙاَ  /كانٗس٘ٗأ,ل سد ا لجهٙال عتلدؾايع .)ٝل

ث

ٖيِل أ ول طلص ٝلدنح عدٝٙلدث عهةدٝليد

لدثلْدولدنعهًدٚلد د حتٍلدن ا د لؼهٙدول

دن اِ٘لدأل ا ٛلَٖ ا١للدؾتٖىلدآلتٚلتٗعكلذنل :ل
ل
ل
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ددوه رقي ( )2حتمين التبايَ األحادي ( )One Way ANOVAلكياط الفروم ا آراء
أفرد عيٍة الدراشة حوه (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء
لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس ملتغري املمِن العمى
سٌ

س ٝلدؿ ٘ٝ

داولدعًٗجٝ

 200.334ل  323ل
ل  2.882ل

 2ل  1.441ل

 201.312ل  321ل  0.627ل
 204.194ل  323ل
ل  3.102ل

 2ل  1.551ل

 2.510ل

الدعًٗجا

دث عا

دعًٗ

 197.222ل  321ل  0.614ل

 198.312ل  321ل  0.618ل

دنكه ٚل
 201.414ل  323ل
دعًٗ
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية (  ) 238 , 3و مستوى داللة ( )٫9٫٠تساوي ()29٫3

 0.511ل

دعًٗ ل

داولدعًٗجٝ

ل  3.112ل

 2ل  1.556ل

 2.298ل

4

دنحك ٘ ٝل

الدعًٗجا

 206.700ل  323ل

 0.622ل

د

ةاسٜل

دعًٗ

ي ٗ طل

نألا ِ٘ ل

داولدعًٗجٝ

ًٝٙلf

3

الدعًٗجا

 203.367ل  321ل  0.634ل

 2.534ل

دنح ٘ٝل

دعًٗ

 2ل  1.667ل

 0.120ل

د ج اسد ل

داولدعًٗجٝ

 192.465ل  323ل
ل  3.333ل

ل
 2.631ل

2

دإلهلاي ٝٙل

الدعًٗجا

 190.162ل  321ل  0.592ل

 0.074ل

دن ح ٙل

دعًٗ

1.946

1

دثةان ٚل

داولدعًٗجٝ

ل  2.303ل

 2ل  1.152ل

 0.095ل

دن ث ل

الدعًٗجا

دث عا

ل

sig

دعاى

يضتسلدن اِ٘

فًٗ ل

ي ٗ ٟل
دنت ن ٝل

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

٘ غدددكليدددِلدؾدددتٖىلدن دددا ألس دددٌل )9لأّل ًٙدددٝل"د"لدحمل دددٗ ٝلأ دددوليدددِل ًٙدددٝل"د"ل
دؾتٖنٙددٝلل ليمٙددعلدعددا
دعا

,لكًددال٘ د الدّل ًٙددٝلي د ٟٗلدنت نددٝلنكددولفدداىليددِل

لأكربليِل ًٝٙل )0.05لْٖلدل٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضداٝٙ١ل ل

ل ا دددددددا لدث دددددددٗثال لكدددددددولتهدددددددللدعدددددددا

لتعددددد د ٟلثددددد د

لدثلْدددددددولدنعهًدددددددٚل

ن ٙدداَ  /كانٗس٘ٗأ,ل سد ددا لجهٙددال عددتلدؾايعددٝل),لكًددال٘ د الأّلدنةًٙددٝلدث هةددٝل
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"د"لدحمل دددٗ ٝلؾًٙدددعلدعدددا

| د .محمد حمود علي النعمان

لف ًعدددٝلت ددداٖٛلل )2.510لْٖدددٚلأ دددوليدددِل ًٙدددٝل"د"ل

دؾتٖنٝٙلٖدنيتلت اٖٛل ,) 3.07لكًداللّل ًٙدٝلي د ٟٗلدنت ندٝلؾًٙدعلدعدا

ٛل
لت داٖ ل

)0.511لْٖددٚلأكددربليددِل ًٙددٝلل ل)0.05لممددال٘ددتىلجهددٞلجددتٍلٖ ددٗ ل دد ٖةلذد ل نددٝل
ل ضاٝٙ١ل الل ا دا لأ د د لدنعُٙدٝل دٗىل س دٝللمماس دٝلليدت٘ ٛللدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝلل ياَدٝل
دنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙلت عالث

لدثلْولدنعهًد,ٚلممدال

٘عددينل ددٗىلدنح د ضلدنضددح ٛل.لٖ٘ع د ٖلدن ا د لذنددلللتلأّليمٙددعلأ د د لج ُٙدٝللدنتسد ددٝل
٘ٗد ّٓٗلظ ٖدلل دس٘دٝلي ةاس دٝلكًدالأّلندتٌ٘ٓلسؤ٘دٝلي شدا ٓٝل لتةدت٘ ل س دٝللمماس دٝلل
يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠للنهةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللممدالهعدولتةدت٘ دتٌٓل
ٟ
ي ةاس دٝل دان غٌليدِلداد ودليدلْوتٌٓ.لٖ دتل ٘عد ٟلذندلل لت أّ دثلْدول دنعهًدٚل ندت ل
٘شدكول تد ث دًل داجوًلجهدٞلد سدكٓدٌلثًاس دٝل يدت٘ ٛل دثدتدسأل نهةٙدا ٜل

دثعهًدال

دن ٗ٘هٖ ٝٙذنل نكّٗ ْلد دألي ٘شكول ُاج ٝندتٟل دثعهًدال دٗد٠ل أكداَٗدل يدِل محهدٝل
دن كانٗس٘ٗأ أٍل س ا أجه ٞيِ ذنل تس  ٝمماس  ٝيت٘  ٛدثتدسأ دنةاَٗ٘ٝلنهةٙا ٜ
دن ٗ٘هَ ٝٙا ع ٝيِلاربد دثت٘ ِ٘.لٖت حأ ْلٕ دنُ  ٝ ٙيع َ  ٝ ٙسد  ٝجد ٙل ل,)2008ل
ٖل سد ٝلأ ٗلْتددل ,)2010لٖ سد ٝلمس د لٖجٗدطدفل ل )2014دنديتلأشداس ل لت جدتٍل
ٖ ٗ

ٖةل لمماس ٝل دنةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙتع  ٟلت دثلْولنت ٟجُٙا دنتسد  .ٝل

) 4لدنح عددٝٙلدنةانةددٝلٖتددُطلجهدد:ٞلل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١لجُددتلي دد ٟٗللللللللل
αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ د د ا لتةدددت٘ د لأ د د د لدنعُٙدددٝلنتس دددٝلمماس دددٝليدددت٘ ٛلدثدددتدسأل
دنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَعد للدثعهًداللٖدثعهًدا للتعد ٟلل
ل ُٗد لدـتي.ٝلل ٖيِلأ ول دطلصد ٝلدنح عدٝٙلدث عهةدٝليد

ث

د حتٍلدن ا

ل دُٗد لدـتيدٝل

لؼهٙولدن اِ٘لدأل ا ٛلَٖ ا١للدؾتٖىلدآلتٚلتٗعكلذنل:ل ل

ل
ل
ل
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ددوه رقي ( )20حتمين التبايَ األحادي ( )One Way ANOVAلكياط الفروم ا آراء
أفرد عيٍة الدراشة حوه (لدردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء
لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس ملتغري شٍوات اخلربة
سٌ

دعاى
دن ث لدثةانٚ

س ٝلدؿ ٘ٝ

دث عا

دن ح ٙلدإلهلاي ٝٙل
نألا ِ٘ ل

د ج اسد لدنح ٘ٝل

د
ةاسٜلدنحك ٘ٝ

دنكه ٚل

ل

دعًٗ

 0.273ل

361

 0.423ل

 1.094ل  4ل

 0.792ل
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 206.700ل 323
ل

ل  0.890ل 0.608ل

 204.300ل  319ل

دعًٗ
الدعًٗجا

0.420

داولدعًٗجٝ

ل

 0.937ل

الدعًٗجا

 0.570ل

دعًٗ

 2.400ل  4ل

 183.357ل 323

 0.738ل

داولدعًٗجٝ

 181.676ل  319ل

 0.273ل 0.647ل

ل

 1.681ل  4ل

 1.465ل

دعًٗ
الدعًٗجا

 197.465ل 323

 0.443ل

4

داولدعًٗجٝ

 0.567ل

3

 193.904ل  319ل

 0.213ل

2

ل

 3.561ل  4ل

ي ٗ طل

دعًٗ
الدعًٗجا

 235.172ل 323

 0.399ل

داولدعًٗجٝ

 0.810ل

 234.202ل  319ل

 0.292ل 0.734ل

الدعًٗجا

ل  1.1169ل  4ل

دنت ن ٝل

يضتسلدن اِ٘

دث عا

ي ٗ ٟل

1

فًٗ ل

ًٝٙلf

sig

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ
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 0.647ل

داولدعًٗجٝ

 206.355ل  319ل

| د .محمد حمود علي النعمان

 207.449ل 323
دعًٗ
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية (  )23٫ , 4و مستوى داللة ( ) ٫٠٫٠تساوي ()394٠

٘ غددكليددِلدؾددتٖىلدن ددا ألس ددٌلل )10لأّل ًٙددٝل"د"لدحمل ددٗ ٝلأ ددوليددِل ًٙددٝل"د"ل
دؾتٖنٙددٝلل ليمٙددعلدعددا
دعا

,لكًددال٘ د الأّل ًٙددٝلي د ٟٗلدنت نددٝلنكددولفدداىليددِل

لأكربليِل ًٝٙل )0.05لْٖلدل٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضداٝٙ١ل ل

ل ا ا لأ د لدنعُٝٙل لكدولتهدللدعدا

لتعد ٟلثد

دنةًٙددٝلدث هةددٝل"د"لدحمل ددٗ ٝلؾًٙددعلدعددا

ل دُٗد لدـلدرب,ٜلكًدال٘ د الأّل

لف ًعددٝلت دداٖٛل ل)0.423لْٖددٚلأ ددوليددِل

ًٝٙل"د"لدؾتٖنٝٙلٖدنيتلت اٖٛل ,)2.45لكًالأّل ًٝٙلي ٟٗلدنت نٝلؾًٙعلدعا

ل

ت اٖٛل )0.792لْٖٚلأكربليِل ًٝٙل )0.05لممال٘تىلجهٞلجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل ندٝل
ل ضاٝٙ١ل الل ا دا لأ د د لدنعُٙدٝل دٗىل س دٝللمماس دٝلليدت٘ ٛللدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝلل ياَدٝل
دنعاصًٝلصُعا ٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليدِللٖ ٓدٝللَعد لليعهًدٌٓٙللت عداللثد للدـدربٜلدن عهًٙٙد,ٝل
ممال٘عينل ٗىلدنح ضلدنضح ٛلٖ٘عد ٖلدن ا د لذندلللتلأّليمٙدعلأ د د لجُٙدٝلدنتسد دٝل
٘ٗد ٓددّٗلظ د ٖدلل دس٘ددٝلي ةاس ددٝل,كًددالأّلنددتٌ٘ٓلسؤ٘ددٝلي شددا ٓٝل,لٖ ًٓ داًليشددرتكاًل ل
تةت٘ ل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝلل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠للنهةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝلل
ممالهعولتةت٘ دتٌٓلي ةاس ٝل ان غٌليِلدا ودل رتد ل ُٗد لاربتٌٓ.لٖ تل٘عد ٟللذندللل
لتلأّلدـددربٜلدن عهًٙٙددٝلنددتٟلدثعهًددال لتشددكولت د ث دًل دداجوًلٖ امس داًلجهددٞلد سدكٓددٌل
نتس ٝلمماس دٝلليدت٘ ٛلدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝللنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلل ٖ,دتلل٘عد ٟللذندللللتلعدعفل
تسد لدثتسد٠لجهٞلمماس ٝلْلدلدنُٗ ليِلدنةٙا ٜل اإلعا ٝللتلجتٍلتغًُٔٙل لدإلجدتد لل
دثٓينلأٖلدن تس٘يبلهلٌ.لٖميكِلتح

لْلٕلدنُ ٝ ٙل ّلي

لدـربٜلال٘عتلجدايوًل٘دلث ل

لتضٗسد لدثعهًالأٖلل سدكاتٌٓلل د٠لمماس دٝلدثدت٘ ِ٘لنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙد.ٝلٖت حدألْدلٕلل
دنُ  ٙددٝليددعلَ  ٙددٝل سد ددٝلدنعُ د ٛل )2005لٖج ٙددٞل ,)2008لٖ سد ددٝلدنش د ٘حٚلٖدن ددُكل
)2010لٖ سد ٝلمس د لٖجٗدطفل )2014لدنيتلأشاس للتلجتٍلٖ ٗ ل ٖةل للدنةٙا ٜل
دن ٗ٘هٙددٝلتعد ٟللتلدـددربٜلنددتٟلجُٙددا لدنتسد دد,ٝل ل ددالؽ هددفليددعل سد ددٝلدن ايددتٛل
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2001ل),ل سد ددٝلدنحةٙددٝل ,)2006لٖ سد ددٝلد ْٗددتددل ل)2010لدندديتلأشدداس للتلٖ ددٗ ل
ٖةل لدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلتع ٟللتلدـربٜلنتٟلجُٙا لدنتسد .ٝل ل
التىصيات:
لعٗ٠لدنُ ا١للدنيتلأ ح

لجُٓدالدنتسد دٝل٘دٗس لدن ا د لجدت دًليدِلدن ٗصدٙا لدنديتل

ميكِلأّلت ٌٓل ل ٘ا ٜل س ٝلمماس ٝلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلندتٟليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةداَٗٛلل
ياَٝلدنعاصًٝلصُعا,٠لْٖٚلكًال٘ه:ٚ
 .1لجدتد ل د ديلل تتس٘ ٙدٝل شدايهٝل
أًْٓ ٙدال

فداىل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ندتٟللدثدتسد٠ل عد ٘حٓ لٌ

مماس دٝل دنعًدوللدنرت دٗٛل ٖ ا١دتتٓالليدال٘ دٌٓل لتًُٙدٝليٓداسد لدنةٙدا ٜلل

دن ي ٗ٘هٙيٝلنتٟليت٘ ٛلدثتدسأ.
 .2ل ايددٝل دد ديللتٗجٙددٝليُعًددٝلن ع ٘ددفلدثعهًددال ًْٙددٝلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖأ عا ْددال
ٖأًْٓ ٙال لت كٙتلدؾاَ لدألاو ٚل لدنعًو.
 .3ع ٖسٜلؼ الش ٖطلدا ٙاسليت٘ لدثتس ٝلٖتةتٌ٘ل ٖسد لنهً ش ال دوللتعٙٙدٌُٓلل
ثٌل٘عةتلدا اسلهلٌ,لٖ٘ ٌلت شٙكلدنلِ٘لد ا ٖدلْلدلد ا اسل ُ اح.
 .4لتلٖ دسٜلدنرت ٝٙلٖدن عه:ٌٙلع ٖسٜلتًُٝٙليٓاسد لدنةٙا ٜلدن ي ٗ٘هٙيٝلنتٟليمٙعليت٘ ٛل
دثل

ددا لدنرت ٗ٘ددٝلغد لدثددتدسأ,ليةددو:ليكاتد لدنرت ٙددٝل احملا عددا ل,لٖدث دك د ل

دن عهًٝٙٙل اثت٘ ٘ا ل,لٖدثُداطألدن عهًٙٙد,ٝللٖدن ٖعدا ,للٖي دكد للدن ْٙدوللدنرت دٗٛلل
ٖدنُح .ٚ
 .5أّلتةددٍٗلدؾايعددا لٖدنكهٙددا لدنرت ٗ٘ددٝل ٗعددعل هددٍٗلل دسٜليتس ددٝٙلأٖلية د سد ل ل
دإل دسٜلدثتس ٝٙلن ه ٝلأ اٍلدنرت .ٝٙ
 .6ع ٖسٜلتش ٙعليت٘ ٛلدثتدسألدنلِ٘ليلْهٌٓلأ وليِل كانٗس٘ٗأ,لنه ضٗىلجهدٞل
س ٝلدن كانٗس٘ٗأ.
 .7ل د د٠لدث ٘ددتليددِلدنتسد ددا ل ددٗىلأ د اقلٖيعٗ ددا لدندديتلؼددٗىل ّٖلمماس ددٝلْددلدل
دنًُطليِلدنةٙا ٜلنتٟليت٘ ٛلدثتدسأ .ل
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المصادر والمراجع:
 )1أ ددٗلس٘ دالش,ل

ددالٖآا د ّٖ,ل2006ل,لدنتد عٙددٝلٖدنددلكا٠لدنعدداطح,ٚللجًدداّ,ل دسل

دنحك
 )2أ ددٗللْددتددلل ,ددايٚللجا٘دددتل ل٥٫١١لٍ):ل" ٖسلدنةٙددا ٜللدن ٗ٘هٙددٝلل لت ددٗ٘ لل عانٙدددٝل
دثعهًدددالدن تس٘ دددٝٙليدددتدسألٖكاندددٝلدن دددٗثلدنتٖنٙدددٝلي ا عدددا لغد د ٜل".لس دددانٝل
يا

ل,ل ايعٝلدأل ْ ل,غ ٜل,ل ه

ا.

 )3أمحتل,لأ ٗلدنٗ ال :)1994لص د لٖغًٗضلدنتٖسلدإل دسٛلٖدإلشد د للثدت٘ للدثتس دٝلل
ٖجو ًٓددال ان عددالجددِلدنعًددول,ل سد ددٝليٙتدَٙددٝلجهددٞليددتدسألدؿهةددٝلدنةاَٙددٝليددِل
دن عهددٌٙلدأل ا ددٚلي ا عددٝلدنةهٙ ٗٙددٝل,لفهددٝلكهٙددٝلدنرت ٙددٝل,ل ددتيٙاطل,لدنعددت ل
دنعش ّٖل,ل ايعٝلدثُضٗس.ٜ
 )4لأ ٗن,ٗٙل ٖأ,ل2003ل,لتًُٝٙلدنةٙا :ٜل ُا٠لدنةٟٗلدؿ,ٝ٘ٗٙلت يم:ٝلج تلدؿكدٌل
دخللدل ي,ٚلدنةاْ ,ٜل دسلدنح لنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )5دن ددتس,ٛلطدداسةلج ددتلدؿًٙددت,ل2005ل,لد ػاْددا لدؿت٘ةددٝلنددإل دسٜلدثتس ددٝٙل ل
تًُٝٙلدنةٙا ٜلدثتس ,ٝٙلجًاّ,ل دسلدنةةا ٝلنهُش .
 )6دؾٗ ٗ,لْاَٚل :)1999دنًُطلدلنةٙا ٛلنتٟليدت٘ ٛللدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝللدؿكٗيٙدٝلل
لقا عا لغ ٜليدِللدثُعدٗسللد َ داَٚللٖلدثُعدٗسللدندٗظٙحٚلل,كهٙدٝللدنرت ٙد,ٝلجدالل
ل ل,س انٝليا

لغ ليُشٗسٜ

 )7دؿ دددا ٚل,لقًدددتلدمساجٙدددول )2014ل س دددٝلمماس دددٝليدددت٘ ٛلدثدددتدسألندددتٖسٌْل
دنةٙا ٛل لدؿح لدنلْينلنهعايهال لعٗ٠لدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل لدؾًٓٗس٘دٝللدنًُٙٙدٝلل
كهٝٙلجهٍٗلدنرت - ٝٙل ايعٝلقًتلدـاي ل -لدن اطل–لدث ق
 )8دن ٗ٘تدّل,لطاسةل ٥٫٫٢لٍ)ل:لَع ٘ا لدنةٙا ٜل,ل دسلد ِل ٍل ٖ ,ل.
 )9دنش ٘ح,ٚللج األج تليٓتٛلٖلدن ُكل,ليُاىلقًٗ لقًت 2010ل)ل س ٝلمماس ٝل
يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدـاصٝل ل ٖنٝلدإلياسد لدنع ٝٙلدث تٜلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلل
يِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙل,فهٝلجهٍٗلدَ اَٝٙلدنعت )45دعهت )7لمتلد

درت ا لليدِلل

دن د ٝل.www ulmu. Nl
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 )10دنضددددٗدؿ,ٚلَ ٙددددولقًددددٗ ل :)2011ل"د ددددرتدتٙ ٙا لدإل دسٜلدثتس ددددٝٙل لعددددٗ٠ل
د ػاْا لدثعاص ,"ٜلدن عٝلدألٖت,لدألس ّلدؾُا س٘ٝلنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )11دن ٗ٘و,لْاَٚلج تلدن محِل .)1999لدإل دسٜلدن عهًٙٙدٝليحداٌْٙلٖآ داةل.لجًداّل:ل دسل
ٖد١ولنهُشد ٖدن ٗ ٘ع.
 )12دنعددداي ,ٛلدمحدددتل ددداا,ل2002ل,لدن دددهٗملدنةٙدددا ٛلدن دددٗ٘هٚلٖ دددهٗملدثٗدطُدددٝل
دن ُعًٝٙٙل لدأل ٓ ٜلدؿكٗيٝٙلدن عٗ ٘,ٝلدعهٝل- 39لدنع ٙدٝللنهعهدٍٗللد دس٘د,ٝلل
دعهتلدن ا ع,ل ل,)1لظل19
 )13جًا لدنتِ٘,ليُٞليدلمتِ,لل2003ل,لتةدٌٗ٘لل اجهٙدٝلل َدايلل:لت دٗ٘ لدإل دسٜللدثتس دٝٙلل
للجددتد ليددت٘ لدثتس ددٝل لدألس ّلنةٙددا ٜلدن دد, ٙللأط ٖ ددٝل ك ددٗسدٕليُشددٗس,ٜل
جًاّ,لي ك لدنك اقلدألكا مي.ٚ
 )14دنعً دَددٚل,لج ددتلدن ددينلقًددتلدمساجٙددو ل:)2004لت ددٗ٘ لأ دٜلنةٙدداأل ددهٗكٙا ل
دنةٙا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل ل دإل دسٜلدنرت ٗ٘دٝل لدط ٖ دٝل ك دٗسدٕلغد ليُشدٗسٜل)ل,ل ايعدٝل
دألس َ,ٝٙلجًاّل,لدألس ّ.
 )15دنعً د ,ٛليشددٓٗسل ددِلَاص د ,ل )2004ل:لدنعو ددٝل ددالاضددا١طلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘ه ٙدٝلل
ٖيددتٟلتددٗ لي ددا لل دسٜلدؾددٗ ٜلدنشددايه,ٝلس ددانٝليا

د لغد ليُشددٗس,ٜل ايعددٝل

دثهلل عٗ ,لدن ٘اض,لدن عٗ ٘.ٝ
 )16دنعًد د ل,لأيُٙدددٝل دددهًٙاّل ل٥٫٫٩لٍ):ل"اضدددا١طلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلندددتٟلسؤ دددا٠ل
دأل اٍلدنعهًٝٙلٖجو ٓال دان ٖحللدثعُٗ٘دٝللألجغدا٠للْ٢ٙدٝللدن دتس٘ لل ل ايعدٝللدإليداٍلل
قًددتل ددِل ددعٗ لدإل ددوي,"ٝٙلس ددانٝليا

د ,ل ايعددٝلدإليدداٍلقًددتل ددِل ددعٗ ل

دإل وي,ٝٙلدن ٘اض.
 )17دنعُ ,ٛلمحٗ لجا٘ت,ل2005ل,لدنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللندتٟلليدت٘ ٛللدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلل ل
دثًهكٝلدنع ٝٙلدن عٗ ٘ٝلٖجو ٓال داأل د٠للدندٗظٙحٚلثعهًد,ٌٓٙللأط ٖ دٝلل ك دٗسدٕلل
غ ليُشٗسٜل,لدؾايعٝلدألس َ,ٝٙلجًاّ,لدألس ّ.
 )18دن ايددت,ٛل ددعٙتل ددِلقًددتل ددِلصددا ,ل ل.)2001لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل لدؾايعددا ل
دن دعٗ ٘ٝل:ليددتٟل مماس د ٓالٖديد وملاضا١ضدٓاليدِل دولدنةٙدا د لدألكا ميٙدد.ٝل
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أط ٖ ٝل ك دٗسدٕلغٙد يُشٗس,)ٜل ايعٝلأٍلدنةد ٟل,ليكدٝلدثك يدٝل,دثًهكدٝل
دنع ٝٙلدن عٗ ٘.ٝ
 )19دن ايددتٛل,يمعدداّل ددِلاهددفليمعدداّل ل:)ٕ١٣٤٥ل"مماس ددٝليددت٘ ٛليددتدسألدن عهددٌٙل
دنعاٍلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلي ا عٝلدثحٗدٜل",لس انٝليا

د ,للكهٙدٝللدنرت ٙدٝلليكدٝلل

دثك ي,ٝل ايعٝلأٍلدنة .ٛ
 )20دنحةٙدددٔ,لقًدددتل دددِلْدددا ,ٛل2006ل,لدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلثدددت٘ ٛلدنرت ٙدددٝلٖدن عهدددٌٙل
ٖجو ٓددددال انحعانٙددددٝلدن ُعًٙٙددددٝلإل دسد لدنرت ٙددددٝلٖدن عهددددٌٙل لدثًهكددددٝلدنع ٙددددٝل
دن عٗ ٘ ,ٝلأط ٖ ٝل ك ٗسدٕ,ل ايعٝلأٍلدنة ,ٟلدن عٗ ٘.ٝ
 )21دثحددو ,لقًددتل د اّ,ل2007ل,لدنةٙددا ٜلدنحاجهددٝلٖدٕ دسٜلدن دد, ٙلجًدداّ,ل دسل
ُالنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )22دثٗيين,لٖدصوليمٙول

ال :)2008لدإل دسٜلدثتس ٝٙلدنحعاند,ٝلطل,1لجًداّل:ل دسل

دؿايت نهُش لٖدن ٗ ٘ع .
 )23آىلَدا ٚلل,لقًدتلل :)1996لدن حاجددولدن ُعًٙدٚللٖأ دهٗقللدنةٙددا ٜل,ل سد دٝللػ ٘ ٙددٝل
جهٞلجُٝٙليِلطوقلكهٝٙلدنرت ٝٙلظايعٝلدثهلل ٙضولجِلت ث لأ ان ٙلدنةٙدا ٜلل ل
ايعٝلدنعًول ,لدعهٝلدنرت ٗ٘ٝل,لدنعت لدنةايِلٖدنةوثّٗل,لدلعهتلدنعاش ل,لفهد لل
دنُش لدنعهًٚ
 )24دنًُدد د ل,ل ددددعٗ لٖآادد د ّٖل ل)١٩٩٤ل:لدن عددددالدنددددٗظٙحٚلنهًٗظددددفلدن ددددعٗ ٛل ل
دنة اجالدنعاٍلٖدـاظ.
 )25دهلونٚل,لدهلونٚلدنش ل ٙينل :)2006لل دسٜلدثل

ا لدن عهًٝٙٙل لدنةد ّلدؿددا ٛل

ٖ دنعش ِ٘,لدنةاْ ٜل,لدثك ٝلدنعض ٘ٝ
 )26دهلددٗدس,ٛل ددٙتل :)1996ليويددكليددت٘ لدث د ة وليددِلدنةٙددا ٜلدن ا نٙددٝللتلدنةٙددا ٜل
دن ٗ٘ه,ٝٙلدنةاْ ,ٜليك ٝلجالل .
 )27دهلددٗدس,ٛل ددٙت :)2000لدإل دسٜلدألصددٗىلٖدأل د لدنعهًٙددٝلنهةد ّلدى21ل,لدنةدداْ ,ٜل
يك ٝلجالل .
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 )28مس د دكةٌٖ ,ليةا هٝلجاطفل :)2014ل س  ٝمماس  ٝيت٘  ٛدثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل
دـاصدٝل نهةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ٖجو ٓدال تد عٙدٝل دثعهًدالمدٗل جًهدٌٓل  ,سد دا ,ل
دنعهٍٗ دنرت ٗ٘ ,ٝدعهّت  , 41يه أ
 )29دينلج دا,ل دداالقًدٗ لدمحدتلل :)2005ل س دٝلمماس دٝليددت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘ددٝل
دنعايٝلدألس َ ٝٙنًُ ٚلدنةٙا تالدن ٗ٘هٙدٝلٖدن ا نٙدٝلٖجو ٓدال دا

رتدةلدنُح دٚل

ٖدنعو ا لدن ُٙشحض ٝٙجُتلدثعهًال لأط ٖ ٝل ك دٗسدٕلغد ليُشدٗسٜل),ل ايعدٝل
جًاّلدنع ٝٙلنهتسد ا لدنعهٙا ,جًاّل,لدألس ّ.
)30

د ٌ٘,ل

دالل :)2010لي ددا لدإل دسٜلدؿت٘ةدد:ٝلدنُع ٘ددا ,لدنعًهٙددا لدإل دس٘دد,ٝل

ٖظا١فلدثُعً,ٝلجًاّ,ل دسلدؿايتلنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )31مس ل,

ل )2001ل,لل دسٜلدن  ٙل,ليك ٝلدنشة ٛل,لدن ٘اض

 )32ج ٙتد ل,ذٖ اّلٖآاد ّٖل ل:)٥٫٫٠لدن د للدنعهًدٚلل–ليحٓدٍٗ,للأ ٖدتدٔ,للأ دانٔ ٙل,ل
طل٩ل دسلدنحك ,لجًاّل,دألس ّ.
 )33ج اد,لج تدثع :)١٩٩٩ ٚلدن هٗملدإل دسٛلدن ُعًٚٙل لدثُعًا لدثعاصد ٜلل ل
دألس ّ,ل دسل ْ دّ,لجًاّ
 )34ج ٙددد,ٞل دددُا٠لقًدددت,ل :)2008ل ٖسلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝل لت دددٗ٘ لأ د٠ليدددت٘ ٛل
دثتدسألدنةاَٗ٘ٝل لقا عا لغ ,ٜلس انٝليا

لغد ليُشدٗس,ٜللغد ,ٜللدؾايعدٝلل

دإل وي.ٝٙ
 )35كُ اسٜل,اتهٝلأمحتلصدت٘ألل :)٥٫٫٠ل"دنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللٖدن د ٙللدث هدٗقلل ل
دن هٗملدنةٙا ٛل:ل سد ٝليٙتدَٝٙلنه هٗملدنةٙا ٛلثت٘ د لدثتدسألدنةاَٗ٘دٝلليتُ٘دٝلل
يكددٝلدثك يدد,"ٝلس ددانٝليا

د ,لكهٙددٝلدنرت ٙددٝليكددٝلدثك يددٝل,ل ايعددٝلأٍل

دنة .ٟ
 )36يددلمتِ,ليُددٞلجًددا لدنددتِ٘ ل:)2003لدألس ّلأٖ ًليددِليُعددٗسلت ددٗ,ٛلٖ دسٜلدنرت ٙددٝل
ٖدن عهٌلجًاّ,دألس ّ.
 )37يض ح,ٞل٘ٗ دفلج دتلدثع دٚل ل)٥٫٫٥ل:لأ دهٗقللدنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللن

داللأ د٠ل

يت٘ لدثتس ٝل ليض للدؾًعٝٙلدثضد ٘ٝللنهرت ٙدٝللدثةاسَدٝللٖدإل دسٜلدن عهًٙٙدٝلل.لدنعدت لل
دن ا عل,لدن ُٝلدـاي ٝلظ.139
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لنٝددٙلدن ٗ٘هٜ دداٙلأ ددهٗقلدنة:)2002 لٚلج ددتلدثع ددٞيض د ح,) ٘ٗ ددفل38

ل,لٝددًٙٙلدن عهٜلٖدإل دسٝلدثةاسَددٝددٙ لنهرتٝ٘ لدثضددٝددٙلدؾًع,ل ليضدد لٝيددت٘ لدثتس دد
.2002ٗلٙل٘ٗن,202ل–ل139لظل,لٝ لدـايُٝ لدن,دنعت لدن ا عل
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