
 مجلة التربوي

 10لعدد ا                                                                         

I 

 

 

 
 

 جملة الرتبوي
جملة علمية حمكمة تصدر عن 

 كلية الرتبية اخلمس
 جامعة املرقب

 
 عاشرالعدد ال

 م1027 نايري
 



 مجلة التربوي

 10لعدد ا                                                                         

II 

 

 
  هيئة التحرير

 التحرير هيئةرئيس 
 د/ صالح حسين األخضر

 

  التحرير هيئةأعضاء 
 النفر د . ميمود عمار

 . عبد اهلل محمد الجعكي  د                     
  شكريد . مفتاح محمد ال                     
 . خالد محمد التركي  د                     

 
 حسين ميالد أبو شعالة  .أ :استشارات فنية وتصميم الغالف

    
 . المجلة ترحب بما يرد عليها من أبحاث وعلى استعداد لنشرها بعد التحكيم

 .  المجلة تحترم كل االحترام آراء المحكمين وتعمل بمقتضاها 
  . كافة اآلراء واألفكار المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وال تتحمل المجلة تبعاتها

 .عما ينشر له   ية األمانة العلمية وهو المسؤولالباحث مسؤوليتحمل 
 .   البحوث المقدمة للنشر ال ترد ألصحابها نشرت أو لم تنشر

 . حقوق الطبع محفوظة للكلية 

 



 مجلة التربوي

 10لعدد ا                                                                         

III 

 

 

 

 

 بحوث العدد

 بعاض حروف المد والمين الحركات أ. 
  التفكير اإليجابي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية )لدى عينة من الشباب

                                    الميبيين(
       ."أثر التموث البصري في التأثير عمى جمالية المدينة "مدينة زليتن كنموذج  
 االحتجاج بالحديث الضعيف. 
 د سارترمفهوم الخيال عن. 
  ِاألْحَكاُم النَّْحويَُّة الُمَتَعمِّقُة ِبالَموُصواَلِت الَحْرِفيَّة. 
 القيم الداللية لمفصل واالعتراض. 
  األبعاد االجتماعية والثقافية لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي الميبي دراسة

               .ميدانية "جامعة مصراتة أنموذجا"
 العوامل الخمس الكبرى لمشخصية وعالقتها بجنوح األحداث. 
  تقدير الجريان السطحي بحوض وادي جبرون باستخدام نظم المعمومات الجغرافية

   .وتقنيات االستشعار عن بعد
 جهود المجامع المغوية العربية في وضع المصطمحات العممية. 
 رائط الورقية )الخرائط استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تحديث الخ

                                                            .الجيولوجية كنموذج(
 ظاهرة القمب الصوتية بين القدامى والمحدثين .                
  القول المهم في اعتراض الحصكفي عمى تعريف ابن هشام لمجممة والكالم وأيهما

                          .أعم  
 حوادث المرور في ليبيا واألضرار الناجمة عنها                . 



 مجلة التربوي

 10لعدد ا                                                                         

IV 

 

 Fuzzy Complex Valued Metric Spaces       

 Academic Difficulties In Learning Among Undergraduates In  

Universiti Sains Islam Malaysia        .  

 Some Applications Of A Linear Operator To A Certain 
Subclasses Of Analytic Functions With Negative                                                                   

Coefficients.      
                     

 

     
          

 



 مجلة التربوي

 10لعدد ا                                                                             االفتتاحية       

 -5- 

 االفتتاحية
 ،همون أهدافيحدد نالذي محياته، وكذلك المجتمعات والدول هالفرد الناجح في إن 

 مننفسه هدفا فالفرد والمجتمع ل دحدفإذا والوصول إليها،  ،قيقهاتح مفي حسبانه ونيضعو 
يصل إلى المطموب، فتحديد الهدف أمر مهم ومقوم  سوف، و اةييضيع في متاهات الح

لى ومنذ السنوات األو  -بناءاألمن مقومات النجاح، لذا عمى اآلباء والمربين، أن يعمموا 
 الوصول إليها من أجلم أهدافا ينبغي عميهم االجتهاد أن يحددوا ألنفسه -في دراستهم

 تتوافق مع رغباتهم وقدراتهم. حتىر األهداف يايمع، كما يجب أن يعمموهم وتحقيقها
 نا العربي أن يضعوا أهدافا واضحة المعالمالمجتمع كمه والدول في عالموعمى 

يسعى الجميع ف ،، والجاهل قبل المتعممالكبير يعرفها الصغير قبل لمنهوض بالمجتمع
، دافر األبها تكون طوباوية ال يشعر أن من أجل تحقيقها وتنفيذها، ال الجهود وتتضافر 

بعض األحيان في هم دنجبل ها، يققلتح تعاونونوال ي ونفال يسع تها،قيموال يحسون ب
 .لعدم درايتهم بها عكسها ونيعمم

لم  الم في مجتمعاتنا أفرادا وجماعاتلعدم وجود األهداف الواضحة المعونتيجة 
 تصل ملو  ولية؛إلى مستوى المسؤ  -اواقتصادي اواجتماعي اوفكري اعقمي -لفرد منايصل ا
نحو  مباةالوال اإلهمال والتسيب بنااالحظ عمى شبالمف ،الرقي أولى درجات إلى نامجتمعات

أمرين: المال وبأي إال م نفسه ونحو مجتمعه، فيقبل بأدنى المراتب ولم يعد في أنظاره
وخارت  ،م العزيمةمؤهالته، فضعفت لديهإلى  السعي وجه كان، والمنصب المرموق دون

 .فاسف األمورووقع الكثير في س ى،قو ال
ارتقوا ومقاصدهم معروفة  ،واضحةكانت أهدافهم شبابا  نجد أن المقابلوفي 

التشجيع  شيء إلى ما يطمحون إليه، مع اووصمو بفضل ذلك إلى مقامات مرموقة، 
    .فمن سار الطريق وصل والمتابعة،

  هيئة التحرير                                      
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 جبريل محمد عثمانأ/                                               
 جامعة المرقب –كمية التربية                                                 

 
 مقدمــــة

وعممو البيان، وجعل لو لسانًا يفصح وينطق بالبيان، الحمد هلل الذي خمق اإلنسان 
وصمى اهلل عمى محمد بنن عبند اهلل ننور اليندا، كنان أنصنح النناس نطعنًا، وأعةىنم منزلنً  

 وقدرًا، الميم صّل وسمم وبارك عميو، وعمى آلو وصحبو أجمعين.
العنرآن : تميزت المغ  العربي  عن سائر المغات بالفصناح  والبينان، وننزل بينا وبعــد

ُ  فزادىا شرفًا وقدرًا وفصاحً  وبيانًا، ولعد وصف اهلل المسان العربن  فعنال عنز وجنل:  نَّـ َواِ 
ْنـِرِريَن ِبِمَاـاَن َعَرِبـ    وح  اأَلِمين  َعَمى َقْمِبَك ِلَتك وَن ِمـَن الم  ُِ الرُّ  َلَتْنِزيل  َربِّ الَعاَلِميَن َنَزَل ِب

م ِبينَ 
الباحنث فن  الدراسنات المغوين  ميمن  شناق ،  ايتينا ، وىنذا الوصنف يجعنل ميمن  (1)

 الوصول إلى معرف  ماىي  البيان.
جيود فضيم  فن  ىنذا المجنال، فعند عننوا بالبينان  –قديمًا وحديثًا  –ولعماء العربي  

العربنن  عنايننً  خاصنن ، وقنندموا فيننو أعمنناًه جميمنن  خمنندىا التنناريظ، وتباينننت وجيننات نظننرىم 
العربنن ، ومنننيم مننن مننن رأا أن المصنندر يكمننن فنن  الصننوت حننول مصنندر البيننان، فمنننيم 

ه فنن  السننياق، ولعمنن  أراه فنن  جمنن  ىننذه آر ه فنن  بننناء المفننردات والتراكينن ، ومنننيم مننن آر 
العوامل كميا لتنتج لنا البيان العرب  الفصيح النذي بمنأ أقصنى درجاتنو وأقصنى صنوره فن  

  أكبنننر فننن  بيانينننا   ن نظنننام البينننان العرآنننن ، ولمنظنننام الصنننوت  فننن  لغتننننا العربيننن  نصننني
الصوائت والصوامت قد تمّيز فييا عن  يرىا من المغات، مما يدل عمى أن البيان العرب  

                                                 
 .195الشعراء، اآلي :  (1)
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راجننن  إلنننى ىنننذين النظنننامين )الصنننوائت والصنننوامت(، أمنننا بعيننن  ا نظمننن  ف نينننا تعنننف مننن  
 الجان  الصوت  كعوامل مساعدة، وروافد أساسي  مساندة.

تنندرس مننن جواننن  أربعنن : مننن جاننن   –أي لغنن   –وبننات مننن المعننروف أن المغنن  
ا صوات، ومن جان  بنناء الكممن ، ومنن جانن  بنناء الجممن ، ومنن جانن  الدهلن ، وي خنذ 

و العمنندة لدراسنن  بعينن  الجواننن ، الجاننن  الصننوت  الدرجنن  ا ولننى فنن  الدراسنن   ىميتننو، فينن
 دور حولو معظم الدراسات المساني  المعاصرة.تو 

المنطمق وف  الجان  الصوت  تحديدًا قد اخترت عنوانًا لموضنوع  لذا ف نو من ىذا
بحث  أه وىو: الحركات أبعاض حروف المد والمين ، نيجتو بمنيجي  الفصول والمباحنث 
شننباع حركاتيننا ومننا ينننتج عنيننا مننن أنننواع  والمطالنن ، متننناوًه الحننروف الصننائت  العربينن  وات

منينننا، ومنننا يعتريينننا منننن صنننفات ووظنننائف، المننندود، وموقنننف العممننناء العننندامى والمحننندثين 
لصـواتت ) اوعةقات بحروف المد، فعسمت البحث إلى فصنمين وعنوننت الفصنل ا ول بنن 

( مشنننتمًة عمنننى أربعننن  مباحنننث فكنننان أولينننا : معننننى  رجـــا  خفـــ  الماـــة العربيـــة معنـــى وم
ى الصنننائت فننن  المغننن  العربيننن ، وثانيينننا : مخنننارج الحنننروف الصنننائت  العربيننن  عنننند العننندام

: يبحنننث فننن  صنننفات الصنننوائت ، أمنننا رابعينننا: فعننند خصصنننتو  قسنننام ين، وثالثيننناوالمحننندث
:)حـرو  المـد والعمـة والمـين وموقـ  القـدامى الصوائت ، ووضعت لمفصل الثان  عننوان

: تركننز المبحننث ا ول عمننىيشننتمل ىننذا الفصننل عمننى أربعنن  مباحننث وا والمحــدثين من ــا  
: يوضننح موقننف عممنناء العربينن  قننديمًا لثننان مبحننث ا، والماىينن  حننروف المنند والعمنن  والمننين

المننند، وجعمنننت  وحنننديثًا منينننا، وأمنننا المبحنننث الثالنننث : فخصصنننتو لعةقننن  الحركننن  بحنننرف
البحنننث  : لتفاضنننل الصنننوائت ومراتبينننا فننن  الوضنننوح السنننمع  ، ثنننم ختمنننتالمبحنننث الرابننن 

إه بناهلل عمينو بخاتم ، وذيمتو بفيرس لمموضوعات، وآخر لممصادر والمراج ، وما توفيع  
 توكمت، وىو ر  العرش العظيم.
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 الصواتت ف  الماة العربية معنى  ومخرجا : :األول المفصل
ىننو موضنننوع  الحننروف العربينن  عمننى نننوعين: صنننوامت، وصننوائت، فالصننوائتإن 

، فالصننوائت العصننيرة ىنن  التنن  دراسننتنا فنن  ىننذا البحننث، تكننون الصننوائت قصننيرة وطويمنن 
ذا أشننننبعت حركنننن  الحننننرف تسننننمييا العننننر  بالحركننننات  ) الفتحنننن  ، الضننننم  ، الكسننننرة ( وات

، و النننواو فننن  ا لنننف فننن  ) ق نننال ( الصنننامت ننننتج عنننن ىنننذا اإلشنننباع صنننائت طوينننل مثنننل
من التفصيل تعسيم الحروف العربي   ش ءتناول ب ، وس(1))يدُعو( ، والياء ف  ) العاِض  (

 سي ت  .  ف  مبحث
 العربية .المبحث األول / معنى الصواتت ف  الماة 

الصننوت المجينور الننذي يحندث فنن  أثنناء النطننق بنو اىتننزاز لمننوزتين  الصـاتت وــو:
الصننوتيتين عننند مننرور اليننواء حننّرًا طميعننًا خننةل الحمننق والفننم دون أن يعننف فنن  طريعننو أي 
عننننائق أو حائننننل، ودون أن يضننننيق مجننننرا اليننننواء ضننننيعًا مننننن شنننن نو أن يحنننندث احتكاكننننًا 

 .(2)مسموعاً 
بيذا اهسم   ، وسميت الحروف الصائتالحرف الذي يمتد فيو الصوت والصاتت وو :

، ن اتساع  يرىا من الحروف الصامت تساع مخارجيا أكثر وأشد مانظرًا لطبيع  نطعيا و 
، ولننما ياء ( وتسمى بحروف المد والنمنينوالحروف الصائت  ى  ) ا لف ، والواو ، وال
ا عند الننطق بيا فنن ن )ا لف( أكثر وأشد كانت ىذه الحروف أكثر اتساعنًا من  يرى

لنننن ) الواو( ،    وذلك  نك تضم الشفتين) الواو ، والياء ( عند النطق بواتساعًا من 
                                                 

، تح:  طاء 1072عى الكبير صي، و أبو نصر الفاراب : الموس4/436سيبويو: الكتا    ((1
، 37ىيم أنيس: ا صوات المغوي  ص، و إبرا1987العرب  عبد الممك، دار الكتا  

 .42ورمضان عبد التوا ، المدخل إلى عمم المغ  ص
، و رمضان عبد التوا : المدخل إلى عمم المغ  74كمال بشر: عمم المغ  وا صوات ص  (2)

 .91ص
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( ، وأما )ا لف( فة تعمل ليا شيئنًا الياء)وترف  لسانك قبل الحنك لننننننن ،فيضيق المخرجُ 
 .(1)دف  اليواء بكل يسر و سيول  من ىذا بل تفرج المخرج ليكون اتساعًا أكثر فين

 المبحث الثان  /مخارج الحرو  الصاتتة العربية.
 أوال : عند القدامى:

لعننند أدرك الخمينننل أن  مخنننرج )ا لنننف، والنننواو، واليننناء( منننن الجنننوف فعنننال:  ومننندارج 
أصواتيا مختمف  فمدرج  )ا لف( شاخص  نحنو الغنار ا عمنى، ومدرجن  )اليناء( منخفضن  

ة، أه تنرا ا ضراس، ومدرج  )الواو( مسنتمرة بنين الشنفتين، وأصنمين منن عنند اليمنز نحو 
، كعولنننك لممنننرأة: )افعمنننى( وتسنننكت، ولةثننننين واعنننندىن ىمنننز  واأن بعنننض العنننر  إذا وقفننن

)افعنننة ( وتسنننكت، ف نمنننا ييمنننزن فننن  تمنننك المغننن   نينننن  إذا وقنننف عنننندىن انعطننن  أنفاسنننين 
يمننزة، فينذه حننال ا لننف المينن ، والننواو السنناكن  بعنند فنرجعن إلننى أصننل مبتندئين مننن عننند ال

 .(2)الضم   والياء الساكن  بعد الكسرة، وىؤهء ف  مجرا واحد
فيننذه الحننروف )ا لننف، والننواو، والينناء(  يننر ميموسننات وىنن  حننروف لننين ومننند، 
ومخارجيننا متسننع  ليننواء الصننوت، ولننيس شنن ء مننن الحننروف أوسنن  مخننارج منيننا وه أمنند 

وه لسنننان، وه حمنننق كضنننم  يرىنننا، فيينننوي  قفنننت عنننندىا لنننم تضنننميا بشنننف ا و لمصنننوت، فننن ذ
 .(3)الصوت إذا وجد متسعًا ينعط  آخره ف  موض  اليمز

لعد أدرك ابن جنى سب  اختةف أصوات المد الطويم  )ا لف، والواو، والياء( 
يرا: ر م اتحادىا ف  المخرج وعزاه إلى أشكال الحمق، والفم، والشفتين حين النطق بيا ف

 أن الحروف الت  اتسعت مخارجيا ثةث : ا لف، ثم الياء، ثم الواو، وأوسعيا وأْلي ن يا 
ا لف إه أن الصوت الذي يجري ف  ا لف مخالف لمصوت الذي يجري ف  الياء 

                                                 
 .4/435، و سيبويو: الكتا  1/57الخميل بن أحمد الفراىيد: العين  (1)
 .1/57الخميل بن أحمد الفراىيدي، العين  (2)
 .4/436الكتا   سيبويو، (3)
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والواو، والصوت الذي يجري ف  الواو مخالف لمصوت الذي يجري ف  ا لف والياء، 
فمما  ...مخالف لمصوت الذي يجري ف  ا لف والواو والصوت الذي يجري ف  الياء 

د ا المنبعث  اختمفت أشكال الحمق، والفم، والشفتين م  ىذه ا حرف الثةث  اختمف الص 
 .(1)ْو (من الصدر وذلك كعولك: ف  ا لف )أ  ْا ( وف  الياء )ِإْي ( وف  الواو )أُ 

 ثانيا : عند المحدثين:
الحديثننن  موضننن  نطنننق الصنننائت بوضننن  المسنننان حننندد عممننناء الدراسنننات الصنننوتي  

وضعًا معينًا ف  الفم تجاه الحنك ا عمى، وبدرج  ارتفاع المسان، أو ىبوطو، أو اسنتوائو، 
عنالم )دانينال جنونز( ومنن فبيذه المستويات يحدد مخرج الصائت وعمى ىذا المنيج سار ال

مسنان نحنو الجنزء ا منام  ، فيرا )دانيال جونز( أن ارتفاع الجزء ا منام  منن الأتى بعده
من الحنك أو ما يطمق عميو )الطبق الصم ( م  انفراج الشفتين يؤدي إلى تكوين الكسنرة 

. 
وأن ارتفاع الجزء الخمف  من المسان نحو الجزء الخمف  من الحنك أو ما يطمق 

، وأن استواء المسان الشفتين يؤدي إلى تكوين )الضم ( عميو )الطبق المين( وعن استدارة
، (2)ف  قاع الفم م  ارتفاع خفيف ف  وسطو وانفراج الشفتين يؤدي إلى تكوين الفتح 

وتحديد خواصيا  المد ومن ىذا المفيوم نرا أن الشفتين تشارك المسان ف  إنتاج أصوات
الصوتي ، فتحديد صوت المد يعتمد عمى وض  المسان داخل تجويف الفم وشكل الشفتين 

 عند إنتاج كل صوت مّد.
 المبحث الثالث/صفات الصواتت العربية عند المحدثين:

 وصف عمماء الدراسات الصوتي  الحديث  الصوائت العربي  بالصفات التالي :

                                                 
 .9-1/8سر صناع  اإلعرا   ابن جنى، (1)
 .227عمم المغ  العام وا صوات ص كمال بشر، (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة التربوي

 01العدد       الحركات أبعاض حروف المد والمين                                    

- 11 - 

 

: فعند النطنق بالصنوائت ينندف  الينواء منن النرئتين منارًا بنالحنجرة اعة مجرى الصوت -0
مجنراه كمنا ثم يتخذ مجراه ف  الحمق والفم ف  ممر ليس فيو حوائل معترض  فتضنيق 

يحنندث منن  ا صننوات الرخننوة أو تحننبس النننفس وتسننمح لننو بننالمرور، كمننا يحنندث منن  
 ا صوات الشديدة.

: الصنننوائت أوضنننح فننن  السنننم  منننن الصنننوامت، كمنننا أننننو درجننن  الوضـــوح الاـــمع  -2
 الوضوح تختمف ف  الصوائت.

 : فجمي  الصوائت ف  العربي  مجيورة.الج ر -3
منن اهسنتمراري  واإلسنماع، وبحند أدننى منن : الصوائت تننتج بحند أقصنى االاتمرارية -4

 التوتر.
لذا كانت أكثر   ن بطبيعتيا أطول من ا صوات الساكن ي: أصوات الماالحتكاك -5

ا صوات وضوحًا سمعيًا، فالفتح  أطول من الكسرة والضم ، وصوت المد قد يكون 
ال(، وقد بسيطًا إذا اقتضى موقفًا ثابتًا ه يتغير أثناء النطق مثل: ا لف ف  )ق

وىو  ،إلى موق  صوت من آخر مد يكون مركبًا إذا انتعل المسان من موق  صوت
 .(1)مثل: ب ْيٌت ننننن  ي ْومٌ  مد ولينما يعرف بصوت 

 المبحث الرابع /أقاام الصواتت العربية:
 تنعسم الصوائت العربي  إلى قسمين: صوائت طويم ، وصوائت قصيرة.

( وىنن : ا لننف، والينناء، حــرو  المــد والمــينتسننمى: ) : وىنن  التنن الصــواتت اليويمــة –أ 
 والواو.

 ( وى : الفتح ، والضم ، والكسرة .الحركات: وى  الت  تسمى: )الصواتت القصيرة –ب 
(، فالفتحة القصيرة (، كفتح  الكاف من : )ك ت    ع ل   وفتح  النون من  وفتح  الجيم من )ج 

                                                 
مجمنن  الرسننال ، و  ،11ص م،1958، 2، طالعنناىرةحنفنن  ناصننف: حينناة المغنن ، مطبعنن  جامعنن   (1)

 أحمد عبد العادر. –بحث أ  22لسن   1965فبراير  1011عدد 
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د العننناف فننن : ) ق ننننال(، وبعننند السنننين فنننن  )ا لنننف( كنننالت  بعنننن والفتحـــة اليويمــــة، ) ن نننِدم(
اعل(، وبعد العين ف  )ع امر( .)ع سى(  ، وبعد الجيم ف  )ج 

)ُكتِن (، وضنم  الطناء منن ) ُطِعنن(، وضنم  العنين : كضم  الكناف منن والضمة القصيرة
اف مننن وبعنند العنن : )طُننول()الننواو( كننالت  بعنند الطنناء مننن والضــمة اليويمــة، مننن ) ُعننِرف(

ككسنرة النذال  والكارة القصـيرة، لسين من ) ُسُيول(، وبعد الباء من )ُعُبور(ُقول(، وبعد ا)
 والكاــرة اليويمــة، ِمصننباح (وكسننرة المننيم مننن ) :) ِذْكننر(، وكسننرة الشننين مننن ) ِشننْبر(مننن
، والتن  بعند العناف منن ) ِقينل( ، وبعند المنيم ياء( ككسرة الت  بعد السين مننن : )ِسيرٌة ()ال

 من )س مي (.
ل  الخميل سب  وعمّ  الصواتت اليويمة )األل ، والواو، والياء  بحرو : العمة،وتامى 

يجعميا مختمف  عن الحروف الصحاح، ويرا  وتايرا   لينا تسميتيا بيذا اهسم ب ن فييا:
الخميل أن عدد الحروف ف  العربي  تبمأ تسع  وعشرون حرفًا منيا خمس  وعشرون حرفًا 

ربع  أحرف جوف وى : )الواو، والياء، وا لف المين ، صحاحًا ليا مدارج وحيزًا، وأ
 .(1)واليمزة(

 الفرق بين الحرو  الصامتة والصاتتة:
وفرق ابن جننى بنين الصنامت والصنائت فعنال:  شنبو بعضنيم الحمنق والفنم بالنناي، 

كمنا يجنري الصنوت فن  ا لنف  فنًة بغينر  جاً ذالصوت يخرج فيو مسنتطيًة أممنس سناف ن 
الزامننر أناممننو عمننى خننروق الننناي المتسننوق  وراوح بننين أناممننو فاختمفننت  صنننع ، فنن ذا وضنن 

ا صننوات وسننم  لكننل خننرق منيننا صننوت ه يشننبو صنناحبو، فكننذلك إذا قطنن  الصننوت فنن  
، (2)الحمق والفم باعتماده عمى جيات مختمف  كان سب  اسنتماعنا ىنذه ا صنوات المختمفن 

وعمننى الحننروف الصننائت   حيحةالصــوأطمننق ابننن جنننى عمننى الحننروف الصننامت  بننالحروف: 

                                                 
 .1/52الخميل بن أحمد الفراىيدي: العين  (1)
 . 21/ 1اإلعرا   ابن جن  : سر صناع  (2)
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حيث قنال:  جمين  الحنروف صنحيح  إه ا لنف، واليناء، والنواو  المد واالاتيالةبحروف: 
 .(1)الموات  ىن حروف المد واهستطال ، إه أن ا لف أشد امتدادًا وأوس  مخرجًا 

 حرو  المد، والعمة، والمين، وموق  القدامى والمحدثين من االفصل الثان  /
 وية حرو  المد، والعمة، والميناألول / ماالمبحث 

 أوال : الحـر :
 .(2)الحرف لغ : كل ش ء طرفو، وشفيُره، وحدُّه

فالحرف اليجائ  ىو: عبارة  نى،إما حرف ىجائ ، أو حرف مع واصطةحًا ىو:
كمم  ، وتترك  منو الف   يره يحمل معنى ف  نفسو وه عن معط  صوت  منفرد بنفسو ه

 .... (( إلى  ير ذلك-ك -ق –ف -ح –ج –من جذور بنيتيا، مثل :)) فيصبح جذرًا 
نما يكون لو  : فيو نوع من أنواع الكمم  وليس لو ف  نفسوف المعان و أما حر  وات

 ستفيام و يرىا.معنى ف   يره مثل: حروف النف ، وحروف الجر، وحروف اه
 ثانيا : الحركـة:

 . (3)الكسرةوى   ضد السكون، وتعن : الفتح ، والضم ، و 
 ثالثا : الميـن:

 ن الش ء يمين لينًا.المين لغ  ضد الخشون ، يعال: ه
ْوف، ب ْيت.   واصطةحًا حرفا الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبميما مثل : خ 

 رابعا : العمة:
، واعتل، أي: م ِرض فيو عميل، ومنيا حروف العم : الواو،   العم  لغ : عل  ُيعلُّ

                                                 
 +.1/62المصدر نفسو  (1)
 .9/41هبن منظور، لسان العر )حرف( (2)
 .10/410ابن منظور ، لسان العر  )حرف(  (3)
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 .(1)وا لف. سميت بذلك لمينيا ومرونتياوالياء، 
واإلعةل اصطةحًا ىو: ما تتعرض لو أصوات العم  منن تغينرات بحمنول بعضنيا 
محل بعض وىو ما يسمونو )اإلعنةل بالعمن ( أو بسنعوط أصنوات العمن  بكاممينا ويسنمونو 
)اإلعنننةل بالحنننذف( أو بسنننعوط بعنننض عناصنننر صنننوت العمننن  وىنننو منننا يسنننمونو )اإلعنننةل 

 .(2)ل( أو )اإلعةل بالتسكين(بالنع
 القدامى والمحدثين من حرو  المد، والعمة، والمين المبحث الثان  /موق 

نمننننا  ه يوجننند خنننةف بننننين العننندامى والمحنننندثين فننن  طبيعننن  ا صننننوات وصنننفاتيا وات
الخةف ي ْكُمُن ف  طريع  التفكير، فمنن المفناىيم الشنائع  لندا العندامى أن حنرف المند ىنو 

كت ننا ( والننواو فنن   –بحركنن  مننن جنسننو مثننل ا لننف فنن  )قننامسنناكن المسننبوق حنرف العمنن  ال
ىمنا: النواو واليناء  المينسعيد( وحرفا  –عرين  –ُلوز( والياء ف  )دين  –عُجوز  –)ُسوق 

ننْوض، وذ ْوق( والينناء فنن  )ب ْيننت، وزْيننت،  السنناكنتان المسننبوقتان بفتحنن  مثننل: الننواو فنن : )ح 
ْيف(  ْيف، وض  المتحركتنان كنالواو فن  )و ر ق(  الـواو، واليـاءنندىم ىنو: ع وحـر  العمـةوص 

، ومفينننوم (3)واليننناء فننن  )ُيسنننر( وىمنننا مضنننارعتان لمحنننروف الصنننحيح  هحتماليمنننا الحركننن 
العم  عندىم ب طةقو يشمل ا لف، والواو، والياء، وىن  الحنروف التن  اتسنعت مخارجينا، 

الصنوت، وتمينز نطعينا بيسنر وخرجت من تجويف الفم من دون إعاقن  أو اعتنراض لينواء 
 .(4)وسيول 

فنن  )يرُكضننون( وواو المننين فنن  واو المــد والعممنناء العنندماء لننم يعنننوا بننالتمييز بننين 
ف  )تخش ْين( وكانوا يجمعونيما ف  قنوليم:  وياء المينف  )تشربين(  وياء المد)يسع ْون(، 

                                                 
 .11/467)عّل( ابن منظور ، لسان العر   (1)
 .150-149أحمد الحمةدا ، شذا العرف ف  فن الصرف ص (2)
 .1/31ابن جن ، سر صناع  اإلعرا   (3)
 .4/456، 1/176سيبويو، الكتا   (4)
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ــين لننى المنند بننالمحــرو  المــد والم ين، وحنناول بعضننيم ، وربمننا أشنناروا إلننى المننين بالمنند، وات
 .(1)حر  مد ولين معا  تصنيف )ا لف( عمى أنيا 

والخنننةف بننننين العننندامى والمحنننندثين يكمننننن فننن  النظننننرة إلننننى حنننروف المنننند والمننننين، 
 ن حنروف المند   ، من جنسنيابحركاتمسبوق   حرو  المدفالمحدثون ينكرون أن تكون 

ىنن  بنفسننيا حركننات، ولننيس ىننناك تركينن  فنن  الحركننات، فالحركنن  ه تنندخل عمننى الحركنن  
ميا ، والياء الساكن  المكسور ما قبكن  المفتوح ما قبميا ف  ) قال (من جنسيا كا لف السا

قبمينننا كضننم  العنننين فننن  ) ، والننواو السننناكن  المضنننموم مننا ككسننرة العنننين  فنن  ) النننداِع  (
ننْوف  تين المفتننوح مننا يننر جنسننيا كننالواو، والينناء السنناكن، أو مننن و(ي ْدُعننن  –قبميمننا نحننو ) خ 

، كنن مناسنب  لحنرف العمن  التن  بعندىافن ن الحركن  لنم ت-طويم  كانت أو قصيرة  -ب ْيت ( 
بد من وجود فاصل بين حرك  وأخنرا كمنا تعضن  بنذلك قنوانين التركين  المعطعن  فن   وه

ى حركتنان فن  المعطن  الواحند، وتفنرض أن يفصنل بنين الحركن  العربين  التن  تمنن  أن تتنول
 .(2)وأختيا صامت أو شبيو

نيا حركات، والحرك  ه تكون   حرو  المد ااكنةوكذلك أنكروا أن تكون 
 نيا منافي  لمسكون بطبعيا، وفسروا قول العدماء بسكونيا ب نيم رأوىا  ير قابم   سكوناً 

لمحرك    نيا متحرك  بحرك  ذاتيا ف شبيت الساكن الذي يحرك، أو أنيم رأوىا من 
الناحي  الكمي  مساوي  لحرك  وحرف صحيح ساكن ف  العروض، فالسب  الخفيف )ه( 

ب  الخفيف )أْن( ولو وض  أحدىما مكان آخر لما يساوي من حيث اإليعاع الكم  الس
 .(3)حدث خمل

                                                 
 .2/215، والرضى : شرح الشافي  1/115ابن جن ، الخصائص  (1)
 .46كمال بشر، دراسات ف  عمم ا صوات العربي ،ص (2)
، والمغنن  العربينن  معناىننا ومبناىننا لتمننام حسننان، عننالم 77-76إبننراىيم أنننيس، ا صننوات المغوينن   (3)

 .71، ص4، العاىرة، ط2004الكتا ، 
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 المبحث الثالث: عالقة الحركة بحر  المـد
قنائًة:  اعمنم  الحركات وحـرو  المـدتحدث ابن جنى عن ىذه العةق  العائم  بين 

أن الحركنننات أبعننناض حنننروف المننند والمنننين وىننن : )ا لنننف، واليننناء، والنننواو، فكمنننا أن ىنننذه 
فكننذلك الحركننات ثننةث وىنن : )الفتحنن ، والكسننرة، والضننم ( فالفتحنن  بعننض الحننروف ثةثنن  

ا لننف، والكسننرة بعننض البنناء، والضننم  بعننض الننواو، وقنند كننان متعنندمو النحننويين يسننمون 
الفتحننننن  ا لنننننف الصنننننغيرة، والضنننننم  النننننواو الصنننننغيرة، وقننننند كنننننانوا فننننن  ذلنننننك عمنننننى طرينننننق 

 .(1)مستعيم  
بنن جننى فن  التفرينق بنين حنروف المند وقد عمق ا ستاذ إبراىيم أنيس عمنى ننص ا

وحركاتيننا فمننم يننر فرقننًا بينيمننا إه مننن حيننث الكمينن ، أي: حسنن  كمينن  اليننواء المصنناحب  
فنن  الحعيعنن  مننا ىننو إه فتحنن  طويمنن ، ومننا  بــفل  المــدلمصننوت، حيننث يننرا أنننو مننا يسننمى 

ــاء المــديسننمى  ــواو المــدلننيس إه كسننرة طويمنن ، وكننذلك مننا يسننمى  بي مننا ىننو إه ضننم   ب
 .(2)طويم ، فكيفي  النطق بالحرك  تماثل النطق بالحرف م  مراعاة الفرق ف  الكمي 

 يا أصوات، وأن صوتًا أعظم ننننات والحروف كمننننننويرا النحويون:   أن الحرك
ن كان ف  الحعيع  شيئًا واحداً   .(3)من صوت، فسموا العظيم حرفًا، والضعيف حرك ، وات

وحركنننناتيّن تنبننننو السننننيراف  ليننننذه العةقنننن  مننننن وعننننن العةقنننن  بننننين حننننروف المنننند  
 وجيتين:

، أي: كمينن  اليننواء المصنناحب  لكننل صننوت ممننا يجعننل الكميــة: مننن حيننث الوج ــة األولــى
 عمى مرات  بعضيا أكبر مّدًا من بعض. ف  أحر  المد   المد  

 را أن ا صل ىو ننننننني ، فينننننف  الصوائت العرب ل والفرعـــــاألص: من حيث والوج ة الثانية

                                                 
 .1/28ابن جن ، سر صناع  اإلعرا ، تحعيق: أحمد مريد أحمد، المكتب  التوفيعي ، مصر،  (1)
 .37 ، صإبراىيم أنيس، ا صوات المغوي ، مكتب  ا نجمو المصري (2)
 .9/64ابن يعيش، شرح المفصل ،  (3)
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وأن الحركنات زوائند فيينا فيعنول:  والحركنات تجنري مجنرا الحنروف الزوائند التن  الحروف 
تنزاد عمنى مننا كنان أصننميًا، فالحركنات ينزدن عمننى الحنروف، وا صننل الحنروف، والحركننات 
م خوذة منيا، والدليل عمى أن ا صل الحروف أنو يجوز أن يوجد حنرف وه حركن ، وىنو 

 .(1)ف   ير حرفالحرف الساكن، وه يجوز أن توجد حرك  
 الامع  الوضوح ف  ومراتب ا الصواتت الرابع : تفاضل المبحث

 أوال : التفاضــل:
لعمماء العربي  حسٌّ مرىف استطاعوا أن يميزوا بو أصوات لغتيم تمييزًا دقيعًا، 

فضيم  عمى سائر الحروف بما  المد والمينفاستطاع السيراف  أن يصل إلى أن لحروف 
م خوذة منين، فين بيان الحروف الت  من مخارجين  الحركات، وأن والمينالمد فييا من 

والمعارب  لين ف  المخرج، وباجتماع الحرك  والحرف يكتمل المد ف  أحرف المد، وىذه 
ى  الفضيم  الت  تختص بيا الصوائت العربي ، فالواو إذا سكنت وانضم ما قبميا فعد 

لك الياء إذا سكنت وانكسر ما قبميا فعد تكامل تكامل مدىا باجتماع الضم  والواو، وكذ
 .(2)المد باجتماع الكسرة والياء كاجتماع الفتح  م  ا لف

 الصواتت العربيةثانيا : مراتب التفاضل بين 
إن الواو، والياء إذا كانتا ساكنتين وانفتح ما قبميما حدث فييما مد دون المد النذي 

وانكسننر مننا قبننل الينناء، وذلننك  ن ا لننف ىنن  أوسنن  يكننون فييمننا إذا انضننم مننا قبننل الننواو، 
ذا  حننروف المنند مخرجننًا وأبمغيننا منند ًا فننة يكننون مننا قبميننا إه مفتوحننًا والفتحنن  مننن ا لننف، وات

، وعمى ساكن  كسرة فيما عمى منياج ا لفكان ما قبل الواو الساكن  ضم ، وقبل الياء ال
   المكسور ما ننننننننيا، ثم الياء الساكنننننالمضموم ما قبمالمد مرتب : الواو الساكن   ىذا ف ن أت ننمً 

                                                 
 )مخطوط(. 6/488السيراف  النحوي  (1)
 دار الكت  والوثائق العومي ، العاىرة. 1/162شرح لمكتا   السيراف ، (2)
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 .(1)قبميا، ثم الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبميما
 خاتمة البحث

بحمد اهلل أختم ىذا البحث، وأصم  وأسمم عمى خاتم ا نبياء والمرسمين صموات 
 اهلل وسةمو عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين.

 وبعــد:
ف   –إلى حد كبير  –تكاد تكون متشابي  ومتعارب   فالمغ  اإلنساني  جميعيا

ا صوات، وىذا راج  إلى التكوين العضوي المتشابو لألعضاء النطعي  عند بن  البشر 
ميما اختمفت ألسنتيم وتباينت لغاتيم، وا ساس ف  تكوين المغات ىو: اإلفيام  وذلك 

صول إلى الفيم ىو  اي  عن طريق توصيل المتكمم رسالتو المغوي  إلى المخاط ، فالو 
المغ ، ودليل ارتعائيا، وارتعاء أىميا، حتى ولو أعطاىا النشاط اإلنسان  استعماهت أخرا 

 توصمت إلى النتائج التالي : وبعد البحث ف  أميات المصادرفني  ونفسي ، 
إن مصطمح الصوائت مرادف لمصطمح الحركات عند عممناء العربين  وكةىمنا يشنير  -0

لننى ألننف إلننى الفتحنن ، و  الضننم ، والكسننرة باعتبننارىن حركننات أو مصننوتات قصننيرة، وات
 المد، وواو المد، وياء المد باعتبارىن حركات أو مصوتات طويم .

إن الصوائت أصوات مجينورة، يمنر الينواء عنند نعطينا حنرقا طميعنًا خنةل الحمنق والفنم  -2
 دون أن يعترضو أو يضايعو ش ء.

 ترتيبات ومدارج مختمف .أثبت الخميل أن لمخارج الصوائت  -3
أثبت ابن جن  أن اختةف الصنوت فن  الصنوائت راجن  إلنى اخنتةف أشنكال الحمنق  -4

 والفم والشفتين عند النطق بيا.
   واحدة ف  ننننع  في  ليست عمى درجنننننوح السمنننننت تتفاوت ف  الوضنننثبت أن الصوائ -5

                                                 
 دار الكت  والوثائق العومي ، العاىرة. 1/162السيراف ، شرح لمكتا   (1)
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 وضوحيا فالفتح  أوضح من الضم ، والضم  أوضح من الكسرة.
الصننوائت راجن  إلنى كمينن  ىنواء الننفس التنن  يتشنكل بينا الصننوت  ثبنت أن الفنرق بنين -6

 ف  المعط .
، ومنا تنوفيع  إه بناهلل تنووف  الختام أقنول: إن كننت قند وفعنت فمنن عنند اهلل وب عان

ن كنننت قنند أخطنن ت فنن  شنن ءالننذي عميننو توكمننت وبننو  ، أو  فمننت أو قصننرت ،اسننتعنت، وات
 فيق والسداد.التو  وعنو فمن نفس ، ، فالكمال هلل وحده، أس ل

 
 ف رس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 ، مكتب  ا نجمو المصري .األصوات الماويةإبراىيم أنيس،  -0
 م(.1990، بيروت، دار صابر، )1ط لاان العرب،ابن منظور،  -2
 بيروت، دار الكتا . شرح المفصل،ابن يعيش،  -3
مصطفى ، مصر، شرك  16، طشرا العر  ف  فن الصر ، أحمد الحمةوي -4

 الباب  الحم .
 .22م(، السن  1965( فبراير )1011عدد ) مجمة الراالة،بحث أ. أحمد عبد العادر،  -5
 م(.2004، )1، عالم الكت ، طالماة العربية معناوا ومبناوا تمام حسان، -6
 م(.1958، مطبع  جامع  العاىرة، )، حياة الماةحنف  ناصف -7
، دار الكت  1الحميد ىندواي، ط دعب :تحعيق العين، ىيدي،االفر  الخميل بن أحمد -8

 ( .2003العممي  )
، تحعيق: محمد نور الحسن وآخرون، دار الكت  العممي ، شرح الشافية، الرض  -9

 م(.1982بيروت، )
 ، مكتب  الخانج .مدخل إلى عمم الماة، رمضان عبد التوا  -01
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 م(.1991تحعيق: عبد السةم ىارون، دار الجيل، بيروت، ) الكتاب،، سيبويو -00
 .نحو 136، رقمو بدار الكت ، )مخيوي السيراف  النحوي ،  -02
 شرح الكتا  لمسيراف ، دار الكت  والوثائق العومي ، العاىرة. -03
المكتب  التوقيفي ،  ار صناعة اإلعراب، عثمان بن جن ، تح: أحمد مريد أحمد، -04

 مصر.
 م(.1952الكت  المصري ، ) النجار، دار محمد تحعيق: الخصاتص،ابن جن ،  -05
تحعيق:  طاس عبدالممك، دار الكتا  العرب ،  الموايق  الكبير، راب ،االف -06

 م(.1987)
 م(.1980، مصر، دار المعارف، )7، طعمم الماة واألصوات، كمال بشر -07
 م(.1971، العاىرة، دار المعارف، )2ط  درااات ف  الماة واألصوات، كمال بشر، -08
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 ميالد عبد القادر محمد فنتود/                             

 كمية التربية /جامعة المرقب                               
 

 ممخ  ص البحث
زيػػػادًة وتنوعػػػًا فػػػي فػػػي ظػػػؿ الليػػػاة المعائػػػرة المميتػػػة بػػػالمتغيرات يواجػػػو الشػػػباب 

مئػػػػادر ارفكػػػػار الاػػػػمبية ممػػػػا ُيلػػػػِتـ عمػػػػع البػػػػالتيف رف يولػػػػوا موضػػػػوع راػػػػاليب التفكيػػػػر 
اإليجابيػػة والاػػمبية اىتمامػػًا متزايػػدًا لمكشػػؼ عػػف لتارىػػا عمػػع الئػػلة النفاػػية  ولػػذلؾ فػػ ّف 
المػػد ؿ المنااػػب لموعػػوؼ عمػػع العديػػد مػػف المشػػاكؿ التػػي يعانييػػا الشػػباب ىػػو رف نتعػػرؼ 

يا مػف  ػ ؿ فيمنػا راػاليبيـ الفكريػةه وارىػداؼ التػي يراػمونيا رنفاػيـه ولمليػاة مػف عمي
 لوليـ 

 والتفكير اإليجابيه التفكير لوؿ  نظري إطار وعد ىدؼ البلث إلع تقديـ 
بيف التفكير اإليجابي والتفكير والتعرؼ عمع راموب التفكير اركتر انتشارًا مف  الامبيه

الفروؽ بينيما تبعًا لمتغيرات ) الجنس والت ئصه  طبيعة ومعرفة الامبي لدى الشبابه
( طالب 022وماتوى تعميـ الوالديف(ه وليذا الغرض ا تار البالث عينة مكونة مف )

وطالبة ممف يدراوف في الانة النياتية بالمدارس التانوية الواععة دا ؿ مدينة الُ مس 
ضع البلثه ورعد البالث ليذا الغرض مقيااًا الميبيةه موزَّعيف تبعًا لمتغيرات الدرااة مو 

( فقرةه وعد توئؿ البلث إلع 02لمتفكير اإليجابي والامبي لذى الشباب يشتمؿ عمع )
 النتاتج التالية:

%( مف رفراد عينة البلث عد رظيروا نمطًا مف التفكير اإليجابيه ورظير 4 52إف ) -1
 %( منيـ نمطًا امبيًا مف التفكير 4 42)
فروؽ جوىرية بيف درجات الط ب عمع مقياس التفكير اإليجابي والامبي يعزى  وجود -0
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لمتغير الجنسه وكانت الفروؽ لئالح اإلناث في التفكير اإليجابيه ولئالح الذكور في 
    التفكير الامبي   

عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف درجات الط ب عمع مقياس التفكير اإليجابي والامبي  -3
 ات ) نوع الت ئصه ماتوى تعميـ اربه ماتوى تعميـ ارـ(   يعزى لمتغير 

كما نوعشت نتاتج البلث في ضؿ االطار النظري والدرااات الاابقةه وعدمت بعض 
    التوئيات انط عًا مف نتاتج البلث 

 مقدمــة:
يلاوؿ اإلنااف داتمًا رف يتوافؽ نفايًا واجتماعيًا مع نفاػوه ومػع بيتتػو التػي يعػيش 
فييػػػاه وياػػػعع إليجػػػاد رفضػػػؿ الطػػػرؽ الممكنػػػة والمتالػػػة للػػػؿ المشػػػك ت التػػػي تواجيػػػو فػػػي 
لياتوه وذلػؾ مػف  ػ ؿ القيػاـ بعمميػات معرفّيػة عقميػة منظمػة تعمػؿ عمػع توظيػؼ ال بػرات 

معػػارؼ الجديػػدة  ويعػػد التفكيػػر عػػامً  مػػف العوامػػؿ اراااػػية فػػي الاػػابقةه واالاػػتفادة مػػف ال
ليػػاة الفػػرده فيػػو ياػػاعد عمػػع توجيػػو الليػػاة وتقػػدمياه ولػػؿ المشػػك ته وتجنػػب ار طػػاره 
وبو ياتطيع اإلنااف رف يؤتَر في كتير مف ارمور ويايرىا لئاللوه فالتفكير عممية عقمية 

ؿ المشػك ته وتلقيػِؽ الئػلة النفاػيةه والتوافػؽ معرفية وجدانية راعية ليا دور كبير فػي لػ
النفايه كما تتميز عمميػة التفكيػر ريضػًا بهّنيػا عمميػة إناػانية يتطمػب تعّمِميػا وتنميِتيػا جيػدًا 
متميزًا مف عبػؿ العديػد مػف ارطػراؼه وفػي مرالػؿ العمػر الم تمفػةه وىػي تػرتبط بالعديػد مػف 

وياػعع اإلناػاف ميمػا كػاف عمػرهه وميمػا كػاف المجاالت الجاميةه والنفايةه واالجتماعيػةه 
الزمػػاف والمكػػاف المػػذاف يعػػيش فييمػػا إلػػع رف تكػػوف لياتُػػوه وليػػاُة مػػف لولػػو مميتػػة بالاػػعادة 
والرفاىيػػةه والنجػػاح المتوائػػؿ فػػي شػػتَّع مجػػاالت الليػػاةه ومػػا يمّكػػف اإلناػػاف مػػف الوئػػوؿ 

فكػػري اػػميـ عػػف نفاػػوه وعػػف إلػػع مبتغػػاه ىػػو تلاػػيف ماػػتوياتو الفكريػػةه وذلػػؾ بتبنػػي مػػنيج 
مجتمعوه وعف اللياة بئفة عامةه ورف يدرَب نفاو عمع الت مػي عػف ارفكػار الاػمبية التػي 
تلّد مف عدراتو وتضيع جيوده في ابيؿ تلقيؽ ما يئبو إليػو مػف رىػداؼ فػي لياتػوه ومػف 

ربوف ىنػػا نػػدرؾ رّف التفكيػػر اإليجػػابي لػػو رىميػػة كبيػػرة فػػي تلقيػػؽ الاػػعادةه فالنػػاس ال يضػػط
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مػػف المواعػػؼه ولكػػف مػػف ايراء التػػي يلممونيػػا عنيػػاه وفػػي ىػػذا المجػػاؿ لػػّذر العممػػاء مػػف 
المغػاالة فػي التقػدير الش ئػي ل،مػوره والقفػز إلػع االاػتنتاجاته والتفاػير الاػمبي لمػا ىػػو 
إيجابيه وعراءة الماتقبؿ عراءة امبية ولتميةه وغير ذلؾ مف رنماط فكريػة ملبطػة وُمربكػةه 

 اموؾ إلع االضطرابه وتاتيدؼ الش ئية  تدفع بال
وفػػي ظػػؿ الليػػاة المعائػػرة المميتػػة بػػالمتغيرات يواجػػو ارفػػراد ومػػنيـ الشػػباب زيػػادًة 
وتنوعػػػًا فػػػي مئػػػادر ارفكػػػار الاػػػمبية ممػػػا ُيلػػػِتـ عمػػػع البػػػالتيف رف يولػػػوا موضػػػوع راػػػاليب 

الئػػػلة النفاػػػية مػػػف  التفكيػػػر اإليجابيػػػة والاػػػمبية اىتمامػػػًا متزايػػػدًا لمكشػػػؼ عػػػف لتارىػػػا عمػػػع
   ؿ بعض  المتغيرات 

مف   ؿ ما تقدـ يرى البالث رف المد ؿ المنااب لموعوؼ عمع العديد مف 
المشاكؿ التي يعانييا الشباب ىو رف نتعرؼ عمييا مف   ؿ فيمنا رااليبيـ الفكريةه 

ة بطريقة وارىداؼ التي يرامونيا رنفايـه ولملياة مف لوليـه فالتفكير في رمور الليا
منطقية ومتعّقمةه تئلبو لياٌة وجدانيٌة ىادتٌةه واتجاىات اموكية  الية مف ري اضطراب 
رو امبيةه رما إذا كانػت طريقة التفػكير غير منطقيةه ومطّعمة بئبغة اوداوية مشّوىة 
لمواععه ايكوف الاموؾ عمع درجة مرتفعة مف االضطرابه ويتوعع باببو جنوح الفرد نلو 

 يتجمع ىنا ومف التي تكوف بدايًة لظيور مظاىر اوء التوافؽ النفاي واالجتماعي  الامبيةه
 التفكير لوؿ  نظري إطار تقديـ ىذا البلث ورىدافو التي ياعع إلع بموضوع االىتماـ
الفروؽ في التفكير اإليجابي والتفكير الامبي  طبيعة ومعرفة هالامبي والتفكير اإليجابيه

 ارااليب ىذه س والت ئصه وماتوى تعميـ الوالديف(  فمعرفةتبعًا لمتغيرات ) الجن
يمكننا مف تنمية ودعـ المعالجة المعرفية اإليجابية لممواعؼ  الشباب لدى التفكيرية وارنماط

 وارلداث التي ُتمِكف الفرد مف تلقيؽ رفضؿ النتاتج في معظـ المواعؼ 
 البحث: مشكـمة

الفػروؽ فػي راػاليب التفكيػر )التفكيػر الاػمبي تكمف مشكمة البلث في الكشؼ عف 
والتفكير اإليجابي( تبعًا لمتغيرات )الجػنسه والت ئػص الدرااػيه وماػتوى تعمػيـ الوالػديفه 
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 والوضع االعتئادي ل،ارة( لدى الشباب مف   ؿ اإلجابة عف التااؤالت التالية:
اػموبي التفكير)الاػمبي ما ىو راموب التفكيػر اركتػر انتشػارًا بػيف الشػباب مػف بػيف ر :1س

 واإليجابي(؟
ىؿ ت تمؼ رنمػاط التفكيػر اإليجػابي والاػمبي لػذى الشػباب تبعػًا لمتغيػرات: الجػنسه : 2س

 الت ئصه ماتوى تعميـ الوالديفه الماتوى االعتئادي ل،ارة؟
 أىميــة البحث:

 أواًل: األىمية النظرية:
يهتي البلث مت زمًا مع االتجاه العػالمي اللػديث نلػو درااػة النػوالي اإليجابيػة فػي  -1

لمتػراث ش ئية اإلناافه ودرااة التفكير اإليجابي والتفكير الامبي لدى الشباب يعد إتراء 
 العربي في ىذا المجاؿ العممي 

بهاػاليب  الع عػة ذات باػموؾ ارفػراد مػف  ػ ؿ معرفػة العوامػؿ المااعدة فػي التنبػؤ -0
 التفكير اإليجابي والامبي  

معظػػػـ الدرااػػػات التػػػي تناولػػػت ع عػػػة راػػػاليب التفكيػػػر بػػػبعض المتغيػػػرات النفاػػػية  -3
رَكػػػزت عمػػػع التفكيػػػر االبتكػػػاري والتفكيػػػر الناعػػػده بينمػػػا لػػػـ تلػػػظ راػػػاليب التفكيػػػر الاػػػمبي 

 والتفكير اإليجابي باالىتماـ الكافي رغـ رىميتيا 
 ية:ثانيًا: األىمية التطبيق

رشادية في يمكف رف تاتفيد منيا المؤااات اإلىذا البلث يلاوؿ الوئوؿ إلع نتاتج  -1
بناء البرامج اإلرشػادية التػي تيػدؼ إلػع تػوفير  ػدمات التوجيػو واإلرشػاد النفاػي مػف رجػؿ 
تػػدعيـ التوجػػو اإليجػػابي والتقميػػؿ مػػف التوجػػو الاػػمبي فػػي التفكيػػر لػػدى الشػػباب وئػػواًل بيػػـ 

 مقبوؿ مف التوافؽ والئلة النفاية إلع ماتوى 
تفيػػد نتػػاتج البلػػث اراػػرة والمؤااػػات التعميميػػة الم تمفػػةه ليػػث إف ىػػذه النتػػاتج تُقػػِدـ  -0

ليـ معطيات تااعدىـ عمع فيـ راػاليب التفكيػر الاػاتدة لػذى الشػباب وُتمِكػنيـ مػف تنميػة 
يميػة وتربويػة عمػع راػس رااليب التفكير اإليجابية لذي النشءه وبالتالي تقديـ  ػدمات تعم
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 ومعطيات عممية 
 أىــداف البحث:

معرفػػة راػػموب التفكيػػر اركتػػر انتشػػارًا بػػيف الشػػباب مػػف بػػيف راػػموبي التفكير)الاػػمبي   :1
 واإليجابي( 

: معرفػػػة طبيعػػػة الفػػػروؽ فػػػي التفكيػػػر اإليجػػػابي و التفكيػػػر الاػػػمبي لػػػذى الشػػػباب تبعػػػًا 2
 الوالديفه الماتوى االعتئادي ل،ارة لمتغيرات: الجنسه الت ئصه ماتوى تعميـ 

 مصطمحــات البحث:
 التفكير اإليجابي:  -1

ىو امة عقمية تتمتؿ في نظرة إيجابية نلو الذات واي ريفه وتتوعع النتاتج 
اإليجابية والواععية والمفَضمة لُكؿ موعؼ وفعؿه ويبتعد فييا الفرد عف ر طاء التفكير التي 

 ( 165: 0211)عادؿ اميمافه  امبيًة توجو رفكاره ومشاعره وجيًة 
ويعػػػرؼ التفكيػػػر اإليجػػػابي إجراتيػػػًا بالدرجػػػة المرتفعػػػة التػػػي يلئػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب 

 عمع مقياس )التفكير اإليجابي والتفكير الامبي( المات دـ في البلث اللالي 
 التفكير السمبي: -2

تاتج الامبية ىو امة عقمية تتمتؿ في نظرة امبية نلو الذات واي ريفه وتتوعع الن
وغير المنطقية لُكؿ موعؼ وفعؿه يمارس فييا الفرد ر طاء التفكير التي توجو رفكاره 
ومشاعره وجيًة امبيةه كهف ييمس الفرد لنفاو رنو فاشؿ رو غير ملبوب إلع ل ر 

 ( 165: 0211القاتمة الطويمة مف ارفكار الامبية  )عادؿ اميمافه 
بالدرجػػػة المن فضػػػة التػػي يلئػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب ويعػػّرؼ التفكيػػػر الاػػػمبي إجراتيػػًا 

 عمع مقياس )التفكير اإليجابي والتفكير الامبي( المات دـ في البلث اللالي 
 الشباب: -3

    .عاًما 05و 14عرفت ارمـ المتلدة الشباب بالفتة العمرية التي تتراوح بيف  

http://www.alukah.net/publications 
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 طار النظري لمبحث:اإل
يتناوؿ ىذا الجانب عرضًا لممنطمقات النظرية المتعمقػة بػالتفكير اإليجػابي والتفكيػر 

 الامبي وىػي كما يمي: 
 يجابي:التفكير اإل

 تعريف التفكير اإليجابـي:
( التفكير اإليجابي بهنو نمط مف Stallard, Pull 2002)اتارلد بوؿ  عِرؼيُ 

رنماط التفكير المنطقي الذي يبتعد فيو الفرد عف ر طاء التفكير اليدامةه التي يلمميا في 
وىو يشمؿ الايطرة ايلية  هبعض المعتقدات التي توجو رفكاره ومشاعره وجية امبية

 ,Stallard لبعض ارفكار عمع توجيو مشاعر الفرده وضعؼ القدرة عمع الت مص منيا 

Paull 2002, P.69)) والتفكير اإليجابي ىو عممية  مؽ رفكار ترتبط ارتباطًا وتيقًا  
 باالاتبئار واالبتكاره فيو نتاج منطقي لجيد نشٍط وعمميات تركيز شديدة تفوؽ الجيد
العادي في التفكيره فبتهتير نشاط العمميات العقمية والرغبة في تنمية التفكير اإليجابي يتـ 
إنتاج ارفكار في مظاىر مف الاموؾ تبدو غريبة لآل ريف )ملمد لمد الطيطيه 

0223 :531-530  ) 
رف التفكير اإليجابي يمتؿ ارنشطة وارااليب التي ( وترى )رماني إبراىيـ

يات دميا الفرد لمعالجة المشك ت باات داـ عناعات عقمية بناءةه باات داـ إاتراتيجيات 
القيادة الذاتية لمتفكيره وتدعيـ تقة الفرد في النجاح مف   ؿ تكويف رنظمة ورنااؽ عقمية 

مشكمة )رماني اعيدة ايد إبراىيـه منطقية ذات طابع تفاؤلي تاعع لموئوؿ للؿ ال
0224 :9  ) 

رف التفكير اإليجابي ىو "عبارة عف عادة عقمية تتوعع النتاتج ( وترى )رل ـ جبر
الجيدة والمفضمةه فيو توعع الاعادة والمتعة والنتاتج الناجلة لكؿ موعؼ ولكؿ فعؿ 

 (  11: 0211)فهينما يتوعع العقؿ يجد(" )رل ـ عمي جبره 
ىو التفاؤؿ بكؿ ما تلمؿ الكممة مف  (ر اإليجابي عند )اناء اميمافوالتفكي
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معنعه فيو النظرة اإليجابية نلو الذات واي ريفه ورؤية الجميؿ في كؿ شيءه ولو رتر 
 .(146: 0211فّعاؿ وعوي في رنفانا ورمور لياتنا اليومية والماتقبمية )اناء اميمافه 

نب المضيءه واإليجابية الناجلة تكمف في توجيو كما رنو ركتر مف مجرد النظر إلع الجا
ورف يكوف عقؿ اإلنااف مقتنعًا بالتفايرات اإليجابية ل،لداثه  هاالىتماـ إلع النجالات

باإلضافة إلع تذكر اروعات الطيبة  فقوة التفكير اإليجابي نراىا في العديد مف رااليب 
مؽ عمييا )إعادة الئياغة( الع ج النفاي ليث يات دـ المعالجوف عادة تقنية يط

لتشجيع العميؿ عمع رؤية مشاكمو بئورة جيدة وركتر إيجابية )إد داينر وروبرت بيزواسه 
0211  :032  ) 

ومف   ؿ ما ورد مف تعريفات لمتفكير اإليجابي يمكف القوؿ: إف التفكير 
رفضؿ عند  اإليجابي ال يعني تجاىؿ ارلداث الامبية في اللياة رو التظاىر بهف اللياة

مواجية المشاكؿ رو الملف؛ بؿ يعني رف يكوف عقؿ الفرد مييتًا بهف ي لظ اإليجابيات 
 ركتر مف م لظتو وتركيزه عمع ارشياء الامبية المزعجة 

 أبعاد التفكير اإليجابـي:
 لديث الذات:  -ر 

ا يشير لديث الذات إلػع لػوارات عقميػة يجرييػا الفػرد بينػو وبػيف نفاػوه يتنػاوؿ فييػ
العديػػػد مػػػف ارفكػػػار والقناعػػػات التػػػي يلػػػدد مػػػف   ليػػػا مكانتػػػو وعدرتػػػو عمػػػع لػػػؿ مشػػػكمة 

 تواجيوه وكذلؾ توجييو إلع عممو والتركيز عميو 
وُيعػػَرؼ لػػديث الػػذات بهنػػو "تئػػريح تهكيػػدي ذاتػػيه ييػػدؼ إلػػع تعزيػػز فكػػرة معينػػة 

إلناػاف رو يؤكػده (  وىػو مػا يقولػو ا32: 0226عف الذات والتهكيد عمييا" )كريماف بديره 
لنفاو عندما ينفعؿ مػع نفاػوه رو يتفاعػؿ مػع تقييمػو الػذاتي رداتػو )عبػد النائػر ملمػوده 

0213 :05  ) 
فلديث الذات ىو تدفؽ ماتمر مف ارفكار التي تدور في عقؿ الفرد يوميػًاه وىػذه 

المنطػؽ ارفكار التمقاتية عد تكوف امبية رو إيجابيةه وبعض لديث الذات يكػوف نابعػًا مػف 
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والعقػػػػؿه وىنػػػػاؾ لػػػػديث ذات ل ػػػػر نػػػػابع مػػػػف عػػػػدـ اإلدراؾ الئػػػػليح النػػػػاتج عػػػػف نقػػػػص 
 المعمومات 

وفكرة اللػديث الػذاتي تعبػر عػف اراػموب الػذي نكمػـ بػو رنفاػناه والػذي يػؤدي إلػع 
تلكمنا في اموكنا بالطريقة نفايا لػو كػاف اللػديث مػف شػ ص ل ػره وعػد ال يكػوف الفػرد 

مبية التػػي يتلػػدث بيػػا مػػع نفاػػو متوععػػًا الفشػػؿ ومقمػػً  مػػف شػػهف عمػػع درايػػة بالطريقػػة الاػػ
يجػابيه متػوععيف  النجاحه لذا يجب تدريب ارفراد عمع اللػديث إلػع رنفاػيـ بشػكؿ واتػؽ واي

وتػػػرى )رلػػػ ـ جبػػػر( رف لػػػديث (  112: 0220النجػػػاح فػػػي ريػػػة ميمػػػة )ملمػػػود عطيػػػةه 
لػػوار يجريػػو الفػػرد مػػع نفاػػوه يظيػػر فػػي رشػػكاؿ معينػػة مػػف الاػػموؾه متػػؿ:  يعبػػر عػػفالػػذات 

الملاولػػة مػػف رجػػؿ النجػػاحه والتوائػػؿ الجيػػد مػػع اي ػػريفه والقػػدرة عمػػع مواجيػػة المشػػك ت 
وعػد روضػلت الدرااػات رف معظػـ  ( 02: 0211التي تعترضو بكفاءة )رل ـ عمػي جبػره 

لتناه فمػػػػف الممكػػػػف لمبرمجػػػػة الذاتيػػػػةه مػػػػا نقولػػػػو رنفاػػػػنا يكػػػػوف اػػػػمبيًا ويعمػػػػؿ ضػػػػد مئػػػػم
والتلدث مع النفس رف تجعػؿ مػف اإلناػاف اػعيدًا وناجلػًا يلقػؽ رل مػوه رو تعياػًا ياتاػًا 

( رف ىنػػػػاؾ 0226(  وربػػػرز )مػػػػارتف اػػػػميجماف 02: 0223مػػػف الليػػػػاة )إبػػػػراىيـ الفقيػػػػوه 
جابيػػة بعػػض الشػػروط التػػي عمػػع الفػػرد رف يتبعيػػا فػػي التلػػدث إلػػع نفاػػو لتراػػـ ئػػورة إي

 دا ؿ عقمو الباطفه وىي:
 رنا راتطيع االمتناع عف التد يف(  –رف تكوف ارفكار إيجابيةه متؿ: )رنا عوي  -
عػػؿ: رنػػا  –رف تػػدؿ ارفكػػار عػػف الوعػػت ال ػػاصه متػػؿ )ال تقػػؿ: رنػػا اػػوؼ ركػػوف عويػػًا  -

 عوي( 
 رف يئالب ارفكار اإللااس القوي بمضمونيا لتع يقبميا العقؿ الباطف  -
 (06ه 66: 0210رفكار عدة مرات إلع رف تتبرمج تمامًا )والء  ميؿه رف تكرر ا -

ا داـ ياػتطيع رف يػتعمـ مػف  ػػ ؿ رف الفػرد مػ (Stallerd, 2002ويػرى )اػتالرد 
رو رؤية اي ريف في مواعؼ التعمـ االجتمػاعيه فػ ف ذلػؾ يلتمػؿ إمكانيػة  هجوذنماتباع ار

تيػة رداء الفػرد ورفكػاره واالنتبػاه إلػع لاالتػو التعمـ مػف  ػ ؿ الػتعمـ الػذاتي والم لظػة الذا
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 :Stallerd, Paull, 2002) الم تمفػػةه وكػػذلؾ القػػدرة عمػػع التقيػػيـ والتػػدعيـ الػػذاتي 
P.3) ه ويتلقؽ مف نوعيػة   ويجب عمع الفرد رف ُيرِكز عمع ما يفكر فيو عمع مدار اليـو

ات دميا في تنظيـ معموماتػو ارفكار التي تدور في ذىنوه ويعي العمميات المعرفية التي ي
عػػػػف البيتػػػػة والػػػػذاته وراػػػػموب التنبػػػػؤ وتقػػػػويـ رلػػػػدات الماػػػػتقبؿه ومعرفػػػػة مػػػػدى واععيتيػػػػا  
فالتفكير الامبي لو ارتباط بالبنع المعرفية غير المنطقية المتعمقة بمػا يجػب عمػع الفػرد رف 

 يفعمو رو يعتقده رو يؤمف بو 
 التخـيل: –ب 

بهنػو "عػدرة عمػع الرؤيػة الماػتقبميةه فيػو عػوة عقميػة ؼ )فييـ مئػطفع( الت يػؿ ُيعر  
ياػػػتطيع بيػػػا اإلناػػػاف تػػػذكر وااػػػترجاع الئػػػور العقميػػػة التػػػي يؤلػػػؼ بينيػػػا لتئػػػبح فكػػػرة 

( فُيعػػرؼ الت يػػؿ Bernadette, 2006(  رمػػا )39: 0224لقيقيػػة"  )فيػػيـ مئػػطفع: 
رو امعية في  بهنو: "القدرة عمع ئور عقمية ترية ومتنوعة رو راـ ئور رو رؤى بئرية

 ,Bernadette Duffy)عقؿ المرء عف رش اص ورماكف ورشياء ومواعؼ غير موجودة"  
2006: P.20) 

( رف ااػت داـ Hodgson & Rachman, 1979ويػرى )ىػود جاػوف وراشػماف 
إاتراتيجية الت يؿ يجعؿ الفرد يمر ب برة لؿ الموعؼ عمع الماتوى التئػوري رو الػذىني 
ماػػػبقًاه ارمػػػر الػػػذي يقمػػػؿ مػػػف القمػػػؽ المئػػػالب لمموعػػػؼ ارئػػػمي؛ رنػػػو كممػػػا زاد تكػػػرار 
مماراة الت يؿ زادت معو ايطرة الفػرد عمػع جوانػب الموعػؼ؛ باعتبػاره عػد  بػره ركتػر مػف 

( رف تطبيػػػؽ ميػػػارة 0223(  ويضػػػيؼ )تػػػاتر لاػػػيف 02: 0222العنػػػزيه مػػػرة )يواػػػؼ 
الت يػػؿ يتمتػػؿ فػػي ااػػت داـ ال يػػاؿ والئػػور العقميػػة لتواػػيع المػػدارؾه وااػػت داـ اللػػواس 
ال مس لممااعدة عمع التئوره وعدـ وضػع عيػود عمػع التئػوره وىنػا يضػع الفػرد نفاػو 

ارفكػػار )تػػاتر غػػازي لاػػيفه مكػػاف ذلػػؾ الشػػيء رو ذلػػؾ الشػػ ص لُيوِلػػد ركبػػر عػػدد مػػف 
وايلية ال  عة لمت يؿ والتئور دا ؿ الفرد تاػتطيع رف تاػاعده عمػع الوئػوؿ (  04:0223

إلػػع الش ئػػية التػػي يريػػدىاه وذلػػؾ إذا ااػػتطاع رف يجػػد ئػػورة فػػي م يمتػػو لذاتػػو التػػي يريػػدىاه 
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 ( 20: 0213وىكػػذا فػػ ف ئػػورتو العقميػػة عػػف ذاتػػو ىػػي رعػػوى عػػوة فػػي دا مػػو )رلمػػد لجػػازيه 
والت يػػػؿ يعػػػد مػػػف القػػػدرات العقميػػػة التػػػي يئػػػعب الاػػػيطرة عمييػػػا واي ضػػػاعيا لمم لظػػػة 

 العممية  ويوضح "بترو فاكي وياروانشكي" رف الت يؿ عممية عقمية تكوف في ايتي:
 بناء ئورة ذىنية للدث واععي تلدث نتيجة لمنشاط الموضوعي لمش ص  -
 ؿ غير واضح تئور  طط اموكية عندما يكوف الموعؼ المشك -
نما تلؿ ملمو  -  إنتاج ئور ال تبرمج النشاط واي
 تكويف ئورة موافقة روئاؼ الشيء  -
رمػػا وظيفتػػو فيػػي رف ياػػمح بتئػػور نتيجػػة العمػػؿ عبػػؿ رف يبػػدره وبػػذلؾ يوِجػػُو اإلناػػاف  -

 .(136: 1996ه رتناء النشاط    )بترو فاكي وياروانشكي
 التوقع اإليجابي: -جـ 

لتوعػع اإليجػابي ىػو اعتقػاد الفػرد بالنجػاح فػي ري عمػؿه ذكر )ويميػاـ جػيمس( رف ا
ارمػػر الػػذي يجعمػػو يػػتمكف مػػف إلػػداث النجػػاحه وبػػالرغـ مػػف رف ارمػػر لػػيس اػػيً  إال رنػػو 
مػػع التػػدريب ياػػتطيع رف يئػػبح ملترفػػًا فػػي توعػػع ارفضػػؿ والوئػػوؿ إليػػو )رلػػ ـ عمػػي 

توجػػد لػػدى ارفػػراد مػػف  (  والتوععػػات اإليجابيػػة ُتعبػػر عػػف ميػػوؿ عقميػػة32: 0211جبػػره 
 رجؿ ىدفيف ىما:

إدراؾ لقيقة رنيـ يعيشوف ليمنلػوا رنفاػيـ إلاااػًا بالقػدرة عمػع الػتلكـ )إننػي رفعػؿ مػا  -
 ىو متوعع مني( 

: 0224االاػػتعداد للػػدوث الاػػموؾ )ىػػذا مػػا توّععػػت رنػػو اػػيلدث( )الفرلػػاتي الاػػيده  -
169  ) 

الػػػػذيف يػػػػروف الليػػػػاة مميتػػػػة ويشػػػػير )إد داينػػػػر وروبػػػػرت بيػػػػزواس( إلػػػػع رف ارفػػػػراد 
بػػػالوعود والفػػػرص غالبػػػًا مػػػا تتػػػرجـ نظػػػراتيـ اإليجابيػػػة إلػػػع مزيػػػد مػػػف الاػػػعادة  )إد داينػػػر 

والتفػػاؤؿ يػػؤتر فػػي الاػػموؾ اإلناػػاني مػػف نػػواٍح عػػدةه   (032:  0211وروبػػرت بيػػزواس ه
 منيػػا رنػػو ياػػيطر عمػػع اػػموؾ الفػػرد رليانػػًا نزعػػة إلػػع توعػػع ال يػػر والاػػروره ارمػػر الػػذي
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مكانيات في ابيؿ النجػاح وتلقيػؽ ارىػداؼه  يدفعو إلع اات داـ كؿ ما لديو مف عدرات واي
واضػػعًا فػػي لاػػبانو اعتبػػارات النجػػاحه وتقبػػؿ نتيجػػة جيػػدهه والاػػعي إلػػع العمػػؿه واإلعبػػاؿ 

 عميو برضا وارتياح 
( 0222فقػػػد رشػػػارت نتػػػاتج العديػػػد مػػػف الدرااػػػات متػػػؿ درااػػػة )رلمػػػد عبػػػد ال ػػػالؽه 

( إلػػع رف التفػػاؤؿ يػػرتبط 0221( ودرااػػة )اػػامر رضػػوافه 0223در ارنئػػاريه ودرااػػة )بػػ
إيجابيػػػًا بعػػػدد مػػػف المتغيػػػرات اإليجابيػػػة متػػػؿ الئػػػلة النفاػػػيةه والئػػػلة الجاػػػميةه والاػػػعادة 
والرضا عف اللياةه والموجة الفعّالػة لمضػغوطه ولػؿ المشػك ته وارداء اركػاديمي المرتفػعه 

وبيػذا فػارفراد (  0210: 02ؿه وضبط النفس )لمنة رلمػد اػالـه واالنبااطه والدافعية لمعم
عنػػدما يتوععػػوف ارفضػػؿ فػػ ف ارفضػػؿ اػػوؼ يتلقػػؽه بمعنػػع رف الفػػرد إذا توعػػع ارفضػػؿ 
ف نػػو اػػوؼ يبػػذؿ رعئػػع مػػا لديػػو مػػف جيػػوده ليػػث اػػيركز عقمػػو عمػػع الميمػػة التػػي ىػػو 

 بئدد إنجازىا 
 خصائص األفراد ذوي التفكير اإليجابي:

ارفػػػػراد المفكػػػػروف إيجابيػػػػًا بعػػػػدد مػػػػف ال ئػػػػاتص عمػػػػع الماػػػػتوى العقمػػػػي  يتميػػػػز
والنفاي واالجتماعيه فيـ رناس يقدروف عيمة اللياةه ويرفضوف الفشؿه ولدييـ الرغبة في 
التغييػػر والنجػػاحه فػػالفرد الػػذي يفكػػر بهاػػموب إيجػػابي يقػػـو بعمميػػة عيػػادة ل،نشػػطة العقميػػة 

رعة ونتيجػة العمميػات الفكريػة التػي تقػوده إلػع النجػاحه ول،فكار الدا ميةه ويلػدد زمػف واػ
ويكػػوف فػػردًا اػػعيدًاه ويتمتػػع بتقػػدير عػػاٍؿ لنفاػػو فيميػػؿ إلػػع االاػػتق لية فػػي التفكيػػر وتبػػات 

( إلػػػع رف مػػػف Connel(  ويشػػػير )كونيػػػؿ 12: 0210الش ئػػػية  )والء لاػػػيف  ميػػػؿه 
الدافعػةه لتلقيػؽ ذواتيػـ وتلاػيف   ئاتص ارفراد المفكريف إيجابيًا امت كيـ الميػؿ والقػوة

القػػدرة عمػػع التفكيػػر بواععيػػة  وىػػؤالء ارفػػراد لػػدييـ  (Connel, 2004: P1)ئػػورىـ  
ومنطػػػؽه دوف تيػػػور وانػػػدفاعه فػػػالمفكر اإليجػػػابي ىػػػو الشػػػ ص الػػػذي ال يتاػػػـ باالنػػػدفاع 

نما ي طو  طوات منطقية تقـو بيػا الػذاته وتبػدر مػف اإلدراؾ وتلديػد ال يػدؼه والب دةه واي
تػػـ تفاػػيرهه تػػـ وضػػع ا تيػػاراته تػػـ تجربػػة كػػؿ ا تيػػار عمػػع لػػدة لتاػػتقر الػػذات المنطقيػػة 
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(  59-52:  0220لػوؿ إلػداىما لتبػوت نجاليػاه تػـ مراعبػة ىػذا النجػاح )ملمػد فتلػػيه
ف لػدييـ تقيػيـ إيجػابي رلػداث الليػاةه وىػذا يشػكؿ لػدييـ و ورئلاب التفكير اإليجػابي يتكػ

 كوف ىذا التقييـ عامً  لمضبط العقمي في مواجيػة ارفكػار الاػمبيتوععات إيجابيةه كما ي
(Caprara,  2006:P.30) والمفكر اإليجابي يرى داتمًا عدة لمػوؿ و يػارات لممواعػؼ  

والمشػػػك ت التػػػي تواجيػػػوه فيئػػػبح رعػػػؿ تػػػوترًا وركتػػػر عق نيػػػة فػػػي ا تيػػػار اللػػػؿ ارفضػػػؿ 
مكانيػػػػات فػػػػي اػػػػبيؿ تلقيػػػػؽ لممشػػػػكمة رو الموعػػػػؼه وياػػػػت دـ كػػػػؿ مػػػػا لديػػػػو مػػػػف عػػػػد رات واي

ارىػػداؼ واضػػعًا فػػي اعتبػػاره التمػػاالت النجػػاحه وتقبػػؿ نتيجػػة جيػػدهه والاػػعي إلػػع العمػػؿ 
 واإلعباؿ عميو برضا وارتياح  

 ي:ػولممفكر اإليجابي ئفات تم ئيا "اناء اميماف" في ايت
  يقر بالمشك ت وجوانبيا الامبية ويؤمف بهف كؿ مشكمة يمكف التغمب عمييا -
 يعرؼ معنع التغييره ويتلمع برغبة لادة في إلداث التغيير اإليجابي  -
 ( 149: 0211يتؽ باليدي اإلليي لتجاوز رية ئعوبات )اناء اميمافه  -
 ( ت ث اموكيات ل،ش اص اإليجابييف ىي:Aspinwal, 2001كما بّيف )  
 المتشاتميف التعامؿ مع المواعؼ وارلداث الامبية ب يجابية ونجاح ركبر مف  -
 معالجة المواعؼ والمعمومات بمرونة  -
ي تمفػػوف عػػف المتشػػاتميف مػػف ناليػػة تطػػوير المعمومػػات اإلجراتيػػة والميػػارات لمواجيػػة  -

(  كمػػػا رف المفكػػػريف 10: 0229الموعػػػؼ ولػػػؿ المشػػػك ت التػػػي تػػػواجييـ )مفػػػرح بالبيػػػده 
فػاءة وميػارة وعػدرة عمػع إيجابيًا يتميػزوف بارتفػاع تقػتيـ فػي رنفاػيـه فيػـ يػدركوف رف ليػـ ك

 التفاعؿ بفاعمية مع المواعؼ الم تمفة التي يتعرضوف ليا 
ليث يرى )زياد بركات( رف الع عة عوية بيف التقة بالنفس وارفكار اإليجابيةه 
فكمما عويت تقة الفرد بنفاو وبقدراتو وارتفع تقديره لذاتوه كمما كانت رفكاره وش ئيتو 

انت تقتو بنفاو ضعيفة وميزوزة كانت رفكاره امبية  )زياد إيجابيةه وعكس ذلؾ كمما ك
(  والمفكر ب يجابية يرى ئعوبات اللياة وتعقيداتيا ويعيش 16: 0226بركاته 
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مئاعبيا وىمومياه وال يدعيا تليطو ربدًاه وال ياتامـ لميهس إط عًاه وال يعيش مع 
يردد عوؿ )ردياوف( م ترع إ فاعوه وشعاره في ذلؾ )ال فشؿ إنما تجارب و برات(ه وىو 

( طريقة ال 999( الفاشمة: "لقد عممت رف ىناؾ )999المئباح الكيرباتي بعد التجربة )
تؤدي إلع ا تراع المئباح الكيرباتي" فيو ال يئوغ ضعفو بمفردات النقص والفقداف 
ز والقيوده رف ىذه المفردات الامبية ال تد ؿ ضمف مفردات لياتوه إنو يعيش عوؿ اهلل ع

[: )اناء اميمافه  6-4] الشرح  َفِ فَّ َمَع اْلُعْاِر ُيْاًرا * ِإفَّ َمَع اْلُعْاِر ُيْاًرا وجؿ 
0211 :124  ) 

ويرى البالث رف مف يفكر ب يجابية ىو إنااف ينظر إلع مواعؼ اللياة بواععية 
بتقييـ  ومنطقيةه ولو القدرة عمع النظر إلع المواعؼ رو المشك ت مف زوايا عدة ويقـو

موضوعي لإليجابيات والامبياته وداتـ الترعب لمنتاتج اإليجابيةه ويبذؿ كؿ الجيد 
لتلقيقياه ويعمؿ بالقوؿ المهتور)تفاءلوا بال ير تجدوه(ه فالفرد الذي يرى العالـ مميتًا 
 بالفرص والوعود مف المرجح رف تترجـ نظرتو اإليجابية إلع مزيد مف الرضا والاعادة  

 لسمبي: التفكير ا
ُيركػػز التفكيػػر الاػػمبي عمػػع ارفكػػار الاػػمبية بػػدًءا مػػف الرؤيػػة التشػػاؤمية ل،شػػياءه 
والمبالغػػػة فػػػي تقيػػػيـ الظػػػروؼ والمواعػػػؼه مػػػرورًا بتلويػػػؿ اروىػػػاـ والتكينػػػات إلػػػع لقيقػػػةه 

(  وتػػؤِطره )اػػماح الاػػيد عبػػد 165: 0211واالعتنػػاع بيػػاه والػػدفاع عنيػػا )اػػناء اػػميمافه 
نو مجموعة العوامؿ المعرفية الامبية التي يتبناىا الفرد عند التعامػؿ مػع ( به0222الا ـ 

اي ػػػريف رو عنػػػد تعاممػػػو مػػػع المواعػػػؼ االجتماعيػػػةه وعنػػػد تقػػػديره لذاتػػػوه وىػػػو التفاػػػيرات 
الامبية ل،لداث ويشػمؿ لػديث الػذات الاػالبه والمعتقػدات ال اطتػةه والتقػديرات المتدنيػة 

داء االجتمػػػػاعيه وىػػػػو مجموعػػػة ارفكػػػػار ال اطتػػػػة وغيػػػػر لمػػػذاته وابتغػػػػاء الكمػػػػاؿ فػػػي ار
الموضػػػوعية التػػػي تتميػػػز بابتغػػػاء الكمػػػاؿ واالاتلاػػػاف وتعظػػػيـ ارمػػػور المرتبطػػػة بالػػػذات 

( Seligman 0222(  ويػرى )45: 0213واي ريفه والشعور بالعجز )رشيد البرواريه 
اؿ نفاػػوه ييمػػس   لػػو رف التفكيػػر الاػػمبي ىػػو نػػوع مػػف اإليلػػاء الػػذاتي يقػػـو بػػو الفػػرد ليػػ



 مجلة التربوي

 01العددلدى عينة مف الشباب الميبييف(المتغيرات الديمغرافية )ضوء بعض التفكير اإليجابي في 

34 

 

لنفاػػو رنػػو عػػاجز رو غيػػر عػػادر رو فاشػػؿ رو غيػػر مرغػػوب فيػػوه إلػػع ل ػػر القاتمػػة التػػي ال 
بيػػػػا  تنتيػػػي مػػػػف ارفكػػػػار والمشػػػػاعر الاػػػمبيةه وعػػػػد يبػػػػدر اإليلػػػػاء الاػػػمبي إتػػػػر تجربػػػػة مػػػػرّ 

اإلناػػافه متػػؿ: الفشػػؿ فػػي عمػػؿ عػػاـ بػػوه رو ع عػػة ارتػػبط بيػػاه رو امتلػػاف رداهه وبػػدؿ رف 
الميػػا ف نػػو لفيد مػػف ىػػذه التجربػػة فػػي تجنػػب ار طػػاء ماػػتقبً ه وبػػداًل مػػف رف يناػػع ياػػت

لياتيػػا فػػي كػػؿ تجاربػػو ماػػتقبً ه وييمػػس لنفاػػو بهنػػو فاشػػؿ وغيػػر  يعمػػؿ عمػػع تعميميػػا واي
  Seligman. E, P, 2000: P.4.5)ملبوب )

اػػمبيًا ( رنػو إذا ئػػار تفكيػر الفػرد 0222ويشػير )اػيد  يػر اهلل والفرلػػاتي ملمػود 
ف نػػو اػػيميؿ إلػػع االعتقػػاد بػػهف ارلػػداث الاػػيتة اػػوؼ تػػدـو وتظػػؿ كامنػػة وراء كػػؿ شػػيء 
يقـو بوه ورنو يتلمؿ الماؤولية ولده عف ىذه ارلػداثه واياتاػمـ ل،مػر الواعػع وي ػاؼ 

 ( 122: 0222الماتقبؿ ميما تظاىر بالتفاؤؿ )ايد  ير اهلل والفرلاتي ملموده 
 أخطاء التفكــير:
فػي ااػتقرارىا فػي رذىاننػا ( Stallard, 2002رفكار الاػمبية عنػد )اػتارلد تكمف ا

نما نقـو بعكس ذلؾه إذ نبلث عف دليؿ إلتبػات  ونادرًا ما ناتطيع تلدييا رو مواجيتياه واي
ئلة ىذه ارفكاره وىذه ما ناػمييا به طػاء التفكيػر التػي نقػـو بيػا وعػد ل ئػيا "اػتارلد" 

 في اتة رنواع شاتعة ىي:
 :The downersلميبطات ا -1

في ىذا النوع مف ر طاء التفكير نلف ُنركز عمع الجانب الامبي فقط مف ارشػياء 
رو المواعؼ التي تلدثه ليث يتـ التغاضي عػف ري شػيء إيجػابي وينظػر إليػو بهنػو غيػر 

 (Stallard, Pull, 2002: PP 69- 74ميـ  )
 مف الميبطات: ( إلع رف ىناؾ نوعيف شاتعيف 0222وتشير )رتيفة عوض 

  Negative glasses:النظرة السمبية  -أ
وىي توجيو النظر إلع جانب والد مف الموعؼ وىػو الجانػب الاػمبي فقػطه ويشػير 

( تلػت ماػمع اال تيػار التجريػديه ويقئػد بػو الوئػوؿ إلػع Smith, 1993)إلػع ذلػؾ 
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 في الموضوع  النتاتج الامبية مف رلد التفائيؿ مع تجاىؿ الاياؽ والجوانب اإليجابية
 :Positive Doesn't countاإليجابيات غير المحسوبة  -ب

بيذا ال طه في التفكير يغض الفرد الطرؼ نياتيًا عف الجوانػب اإليجابيػةه ويبلػث 
 ( 06: 0222)رتيفة عوضه  عف مبررات غير واععية ُتدعـ موعفو الامبي

 :Blowing things upانفجار األشياء  -2
عطاتيػػا ركتػػر مػػف لقيػػاه وليػػذا الػػنمط مػػف ويقئػػد بػػو تضػػ يـ  ارشػػياء الاػػمبيةه واي

 ار طاء شك ف ىما:
 :All- or Nothing Thinkingالكل أو ال شيء  -أ

يتـ مف   ؿ ىذا ال طه اللكـ عمع ارشياء بمبدر الكؿ رو ال شيءه فكؿ ارمػور 
رو اػيتة عمع طرفي نقيضه ليث يدرؾ ارش اص ارشياء إما اوداء رو بيضاءه لاػنة 

 وليس ىناؾ واط 
 Magnifiying the Negative:المبالغة لمسمبيات  -ب

يميؿ الفرد في ىذا النوع مػف ار طػاء فػي التفكيػر إلػع التقميػؿ مػف القػيـ اإليجابيػة 
وتوضػػيح ارشػػياء الاػػمبيةه والمبالغػػة فػػي ذلػػؾ فػػي ري موعػػؼ يتعػػرض لػػوه ليػػث ياػػيطر 

 عمع باعي ارلداث عمع الفرد التشاـؤ مف ارلداث الجزتية 
 :Predicting the failureتوقع الفشل  -3

في ىذا النوع مػف ر طػاء التفكيػر يتوعػع الفػرد مػا اػوؼ يلػدثه مػف  ػ ؿ عمميػة 
الت يؿ والتي تبعث في نفاو توععات امبية نلو اللياة والماتقبؿه رنو يعمـ لالػة الفشػؿ 

 عبؿ ملاولة تلقيؽ ارىداؼ  
 : Feeling thoughtsالشعور باألفكار -4

في ىذا النوع َتكتِاُب المشاعر عوة ىاتمة تنطوي عمع ما نفكر فيػوه ومػا نفكػر فيػو 
 يعتمد عمع ما نشعر بو وليس عمع ما يلدث بالفعؿه وىو ما يعرؼ بالتعميـ 

 : Setting yourself up to failإعداد النفس لمفشل -5
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وتوععػػاته لُيئػػنؼ نفاػػو  ىػػذا ال طػػه فػػي التفكيػػر يػػؤدي بػػالفرد إلػػع وضػػع معػػايير
مػػػف   ليػػػا عبػػػؿ الػػػد وؿ فػػػي ريػػػة  بػػػرةه وغالبػػػًا مػػػا تكػػػوف ىػػػذه المعػػػايير مرتفعػػػة جػػػدًاه 

 وياتليؿ تلقيقياه وىنا ُيعد الفرد نفاو لمفشؿ وىو ال يعي ذلؾ 
 :Blame meلوم الذات  -6

الفػػرد المػػـو عمػػع نفاػػو لوعػػوع رلػػداث اػػمبية ال ياػػتطيع  ومػػف ر طػػاء التفكيػػر إلقػػاء
 (Stallard, Pull, 2002: PP 69- 74ايطرة عمييا رو التلكـ فييا  )ال

( رف ىنػػاؾ العديػػد مػػف االنلرافػػات المعرفيػػة Smith, 1993كمػػا يػػذكر )اػػميت 
 ( وىي:Stallard, Pull, 2002والتي يتفؽ في بعضيا مع )

ــذات: -ر ــوم ال وىػػو رلػػد االنلرافػػات التػػي تجعػػؿ الفػػرد يكػػوف واعيػػًا بنقاتئػػوه إذ يجعمػػو  ل
 يكِوف مفيومًا غير إيجابي عف ذاتوه وين فض ماتوى تقدير الذات لديو 

 التفكير المتجمع: وىو التفكير في اللئوؿ عمع كؿ شيء رو ال شيء  -ب
لتفائػيؿ مػع تجاىػؿ اال تيار التجريدي: وىو الوئػوؿ إلػع النتػاتج الاػمبية مػف رعػؿ ا -ج

 الاياؽ والجوانب اإليجابية 
 االاتنتاج العشواتي: وىو الوئوؿ إلع النتاتج دوف رف تدعـ ىذه النتاتج بهدلة عوية  -د
التعمػػيـ الزاتػػد: وىػػو اعتنػػاؽ معتقػػدات متطرفػػة عاتمػػة عمػػع بعػػض ارلػػداث وتطبيقيػػا  -ىػػػ

 عمع مواعؼ ر رى م تمفة 
 ( (Smith, 1993: PP 60- 61لداث الامبية المبالغة: وىي تقييـ رعمع ل، -و

( مجموعػػة مػػف ر طػػاء التفكيػػر الشػػاتعة 0211وبػػيف )إد داينػػر وروبػػرت بيػػزواس 
 التي تؤتر عمع الناس وتجعميـ يشعروف بالامبية واوء اللاؿ وىي:

: بليػػث يبػالل النػػاس فػػي تقػػدير اػػمبية اللػػدث رو الشػػ صه إدخــال الرعــب فــي الــنفس -أ
إلػػػدى الاػػػيدات لنفاػػػيا: )إف زوجػػػي ال يراعػػػي مشػػػاعريه رنػػػو ال يغاػػػؿ فمػػػتً  عػػػد تقػػػوؿ 

 ارطباؽ( 
: فقػػد ياػػيء النػػاس تقػػدير عػػدرتيـ عمػػع التغمػػب عمػػع لػػدث مػػؤلـ  النفــور مــن الكــرب -ب
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فمتً : يقوؿ البعض رنفايـ إنيـ لف يتمكنوا مف الئمود في لالة الط ؽه فيـ يعتقػدوف 
 الامبية لو رنيـ لف يت مئوا ربدًا مف ايتار 

: ليث ياتامـ الناس لشعورىـ بهنيـ ال يمتمكػوف القػوة لتغييػر الظػروؼ العجز المتعمم -ج
 الامبية 

: يبػذؿ بعػض النػاس جيػدًا كبيػرًا كػػي يكونػوا بػ  ر طػاءه وذلػؾ بػداًل مػف مجػػرد الكمـال -د
مػف  تلقيؽ النجاحه وغالبًا ما يركز الكماليوف عمع الجزتيات التػي لئػؿ بيػا ال طػه بػدالً 

 الئورة الكمية ل،شياء الئاتبة  
: ليػث ينتػزع الفػػرد ردود فعػؿ اػمبية مػف اي ػػريفه التوقعـات السـمبية لتحقيــق الـذات -ىــ

 مف   ؿ توئيؿ فكرة رنو يتوعع رد فعؿ امبي 
: وىذا يجعؿ الناس يروف الرفض في كػؿ مكػافه لتػع فػي المواجيػات منظار الرفض -و

 ف رعػػؿ رفػػض يمكػػػف رف يئػػبح ااػػت فافًا كبيػػرًا )إد داينػػػر العاديػػةه باإلضػػافة إلػػع ذلػػػؾ فػػ
 (052: 0211وروبرت بيزواسه 

 أسباب التفكير السمبي:
 ىناؾ راباب تكمف وراء التفكير الامبي منيا:

 االتجاه الذىـني: -1
إذ يعمػػػؿ العقػػػؿ باتجػػػاه ملػػػدد لاػػػب الفكػػػرة التػػػي يتناوليػػػاه فهيػػػة فكػػػرة نفكػػػر فييػػػا 
يه ذىا العقؿه وياير في اتجاىياه ويبلث في الذاكرة عػف ري  بػرات رو معمومػات تػدعـ 
ىػػذا االتجػػاه وتاػػاعد الفػػرد عمػػع النجػػاح فػػي تلقيػػؽ الفكػػرة اػػواء كانػػت إيجابيػػة رو اػػمبيةه 

ًا لمعقػؿه واػيفعؿ الفػرد مػا ياػتطيع لمنجػاح فيػوه ولػذلؾ فػهي شػيء نفكػر فيػو يئػبح اتجاىػ
 ايقـو العقؿ بمجموعة مف ال طوات تتمتؿ في: 

 االنتباه لممعمومات رو الفكرة والتعرؼ عمييا  -
 فتح ممؼ  اص بيذه الفكرة في الذاكرة  -
 تلميؿ ىذه الفكرةه ومقارنتيا بهفكار ر رى مشابية ليا موجودة في الذاكرة  -
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لغػاء ريػة معمومػات ر ػرى لػيس ليػا البلث عف رية  - معمومات تدعـ الفكرة في الػذاكرةه واي
 ع عة بالفكرة؛ كي تااعد الفرد عمع التركيز عمع ىذه الفكرة فقط  

رنػػو رتنػػاء النمػػو يكتاػػب الفػػرد معرفػػًة عػػف نفاػػو وعػػف العػػالـ (  Beekويػػرى )بيػػؾ
 ططػػػات(ه بئػػػفة عامػػػةه وت ػػػزف ىػػػذه المعرفػػػة فػػػي شػػػكؿ ئػػػيل عقميػػػة تابتػػػة تاػػػمع )م

وم ططات الفرد الملِبطة مكونة بطريقة تجعميا ت مؽ اتجاىًا اػمبيًا فػي تفاػير ري  بػرةه 
ورلػػد اػػمات ىػػذه الم ططػػات رنيػػا ت مػػؽ مػػا رطمػػؽ عميػػو )بيػػؾ( ارفكػػار التمقاتيػػة الاػػمبية 
التي ترد إلع عقؿ الفرد دوف رف ي لظيا؛ رف الفرد ال يت ذ ري عرار واٍع بهف يفكر بيذه 

 (02: 0222قة  )لماؿ باظةه الطري
 التجارب السمبية: -2

كتيػػر مػػف ارشػػ اص يئػػبلوف مفكػػريف اػػمبييفه باػػبب التجػػارب الاػػمبية الكتيػػرة 
التػػي يتعرضػػوف ليػػا  ػػ ؿ ليػػاتيـه فعمػػع اػػبيؿ المتػػاؿ: لػػو اعتقػػد الشػػ ص رنػػو ال يوجػػد 

ينالب ش ص يلبوه وَمر بعدة تجارب امبية تراخ ذلؾ االعتقاده ف نو مف الملتمؿ رف 
رو يضػػايؽ اي ػػريفه وعػػد يتلػػوؿ إلػػع شػػ ص عػػدواني نلػػوىـه وعميػػو يجػػب العمػػؿ عمػػع 
مااعدة ارفراد مف رجؿ تغيير رفكارىـ تـ تغيير اموكياتيـ الاػمبية  )ملمػد عبػد الػرلمفه 

 (002 – 006: 0223منع  ميفةه 
 كما رف ماضػي اإلناػاف ممػيء بالتجػارب وال بػرات والميػاراته والكتيػر مػف النػاس
يعيشػوف انعكااػات الماضػيه فمػو كانػت تجػػاربيـ و بػراتيـ الماضػية اػمبيةه فيػـ يشػػعروف 
ذا كانػػػت  بػػػاللزف فػػػي الوعػػػت اللاضػػػره مػػػع رف مػػػا لػػػدث ليػػػـ كػػػاف فػػػي وعػػػت مػػػاٍضه واي
تجػػاربيـ فػػي الماضػػي إيجابيػػةه يقػػارنوف بػػيف ىػػذه التجػػارب وبػػيف الوعػػت اللاضػػره فتاػػبب 

اإلناػػػاف ال ياػػػتطيع رف يعػػػيش الماضػػػي بجاػػػدهه ليػػػـ ىػػػذه المقارنػػػة الشػػػعور باإللبػػػاطه ف
ولكػػف يمكػػف رف يعيشػػو بهفكػػاره وذىنػػوه وبػػذلؾ فيػػو يشػػعر بارلااػػيس الاػػمبية نفاػػيا التػػي 

(ه فػػال برات وارلػػداث 34: 0229شػػعر بيػػا عنػػدما كػػاف فػػي الماضػػي  )إبػػراىيـ الفقػػيه 
لماضػػية ال الماضػػية ىػػي مػػف الملػػددات اراااػػية لماػػموؾ اللاضػػره كمػػا رف المػػؤترات ا
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يمكف ااتتئالياه وتامع ىذه الفكرة الامبية بػ"الشعور بػالعجز رو عمػة الليمػة " وىػي فكػرة 
غيػػر منطقيػػة رنيػػا تػػرى رف كػػؿ اػػموؾ فػػي الماضػػي فػػي ظػػروؼ معينػػة مػػف الملتمػػؿ رف 
يكػوف نفاػػو فػػي اللاضػػره والمؤشػػرات الماضػػية عػػد تػػؤدي إلػػع تجنػػب تغييػػر الاػػموؾ كنػػوع 

ره وعمع الرغـ مف ئػعوبة تغييػر مػا اػبؽ تعممػوه إال رف ذلػؾ لػيس مف اليروب رو التبري
ماػػتليً ه والشػػ ص اإليجػػابي يػػدرؾ رف الماضػػي ميػػـه ولكنػػو يػػدرؾ ريضػػًا رف اللاضػػر 
تارة التااؤالت لوؿ بعض  يمكف تغييرهه عف طريؽ تلميؿ المؤترات والتجارب الماضيةه واي

ياػمؾ اػموكًا اػمبيًا فػي الوعػت اللػالي  المعتقدات المؤلمة والمكتابة التي تضطره إلع رف 
 ( 01: 0222 ه)لااـ الجزار

 المعتقدات غير المنطقية: -3
( رلػػػد عشػػػر معتقػػػدًا رو فكػػػرة غيػػػر منطقيػػػة وغيػػػر Ellis 1977لػػػيس إروضػػػح )

عق نيػةه وغيػػر ذات معنػػعه لكنيػػا عمػع الػػرغـ مػػف ذلػػؾ شػاتعة فػػي المجتمػػع الغربػػيه وعػػد 
فكار بطريقة ركتر ترتيبػًا وتنظيمػًا فػي درااػاتوه التػي لاوؿ " إليس " إعادة ئياغة ىذه ار

 مص فييػا إلػع تئػنيؼ جديػد يػدمج ارفكػار ال عق نيػة اإللػدى عشػرة فػي ت تػة رفكػار 
 راااية ىي:

اَل فػػ ني   -أ  يجػػب رف رعمػػؿ عمػػع كاػػب ااتلاػػاف وتهييػػد اي ػػريف لكػػؿ مػػا رعػػـو بػػوه واي
 ش ص رديء 

ف لـ يفعموا ذلػؾ  يجب عمع اي ريف رف يعاممونني  -ب بمطؼ وبالطريقة التي رريدىاه واي
دانتيـ   فيجب عقابيـ واي

يجب عمع العالـ رف يييئ لػي الظػروؼه بليػث رلئػؿ عمػع كػؿ شػيء رريػدهه وفػي   -ج
 ((Ellis, 1977: p 40الوعت الذي رريد  
 ( إلع عدة رفكار رو معتقدات غير منطقية ىي:0223ورشار )ماىر عمر 

النػػػاس رفضػػؿ ممػػػا ىػػػـ عميػػػوه ورف يتعػػامموا مػػػع بعضػػػيـ بمتاليػػػةه يجػػب رف يكػػػوف كػػػؿ  -ر
 واللياة اتكوف  تعياة وايتة إف لـ يتـ ذلؾ 
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المشك ت العادية اليومية يجب رف تنتيي وُتلؿ فور لدوتياه واللياة اتكوف تعياػة  -ب
 وايتة إف لـ يتـ ذلؾ 

ه دوف رف يجػػػب رف رلئػػػؿ عمػػػع رعئػػػع اػػػعادة ممكنػػػة مػػػف واػػػاتؿ المتعػػػة المتالػػػة -ج
: 0223ررىؽ نفاي بالعمؿ رو االلتزاـ بواجبات اللياة وماؤولياتيا )ماىر ملمػود عمػره 

433 ) 
وتنشػػػػه المعتقػػػػدات غيػػػػر المنطقيػػػػة عػػػػادًة مػػػػف راػػػػاليب التنشػػػػتة االجتماعيػػػػة غيػػػػر 
الاػػميمةه ومػػف  ػػ ؿ التقميػػد والملاكػػاة والشػػعور بػػاال ت ؼ عػػف اي ػػريفه فارطفػػاؿ عػػد 

بجمػػؿ متػػؿ: )ال راػػتطيع رف رفعػػؿ شػػيتًا بالشػػكؿ الئػػليح( و)ارمػػور  يفكػػروف فػػي رنفاػػيـ
تعاكاػػػني بااػػػتمرار(     الػػػخه لػػػذا عػػػد يعتقػػػدوف بعػػػدـ عػػػدرتيـ عمػػػع التعامػػػؿ مػػػع المواعػػػؼ 
الجديػػدةه وعنػػدما يجػػدوف رنفاػػيـ فػػي موعػػؼ مػػاه عػػد يشػػعروف بالشػػؾ فػػي ذواتيػػـه ويكػػوف 

ف تغذيػة راجعػة اػمبية تجػاه ارطفػاؿ الابب في ذلؾ تئرفات الراشديفه وما يقوموف بو م
فػي الاػنوات المبكػرة مػف الليػاةه ارمػر الػذي يلػد مػف تقػديرىـ لػذواتيـ ويلػرميـ مػف تعمػػـ 
لديث الذات اإليجػابيه عمػع نلػٍو يمكػنيـ مػف فيػـ ارمػور والتعميقػات بشػكؿ منطقػيه وال 

عمػع رنيػا وئػؼ  ياتطيعوف رف يفكروا بمنطؽه لذا ف ف التعميقات الامبية تدرؾ مف عبميـ
: 0225لش ئػػػياتيـه ومػػػف ىنػػػا تتشػػػكؿ معتقػػػداتيـ غيػػػر العق نيػػػة )مئػػػطفع ربػػػو اػػػعده 

100-103 ) 
 خصائص األفراد ذوي التفكير السمبي:

( رف ارفراد ذوي التفكيػر الاػمبي يميمػوف إلػع االعتقػاد 0222يذكر )ايد  ير اهلل 
ه واػتظؿ كامنػة وراء كػػؿ شػيء يؤدونػػوه ورنيػـ ماػػتولوف  بػهف ارلػداث الاػػيتة اػوؼ تػػدـو

عػػف ىػػذه ارلػػداثه فيػػـ ياتاػػمموف ل،مػػر الواعػػع ركتػػر مػػف غيػػرىـه وغالبػػًا مػػا يئػػابوف 
 ,Patterson T.Gوُيجمػػؿ ) .(122: 0222باالضػػطرابات النفاػػية )اػػيد  يػػر اهلله 

Joseph, S. 2008:رىـ  ئاتص الفرد ذي التفكير الامبي بهنو ) 
 يفترض وعوع م اطر لـ تقع رئً   -
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يلػػِوؿ اروىػػاـ رو ال يػػاالت إلػػع لقػػاتؽ متبتػػةه وتئػػبح رل مػػو واععػػًا مممواػػًا بالناػػبة  -
 لو 
 يفار المواعؼ وارشياء مف لولو لاب ما يلممو في نفاو مف يهس  -
 يبالل في ارلداث الايتة التي تلدث لوه ويتغاضع عف رية إيجابيات  -
 مبية وال يبئر العقبات ال يؤدي المياـ بيقظة وانتباهه فيو ال يعي رفكاره الا -
 يفكر داتمًا في الكوارثه ولعؿ ذلؾ الابب ارااس في رعراض االكتتاب  -
ينػػدفع فػػي ارتكػػاب ر طػػاء ي فػػي بيػػا لالتػػو النفاػػية الاػػيتة التػػي جعمػػت المجتمػػع يكػػاد  -

 ينفض مف لولو 
 يشعر بال وؼ والتردد ميما تظاىر بالتفاؤؿ  -
تواجيػػػػو عنػػػػد اػػػػعيو لتلقيػػػػؽ رىدافػػػػو  لػػػػيس لديػػػػو القػػػػدرة عمػػػػع مواجيػػػػة الئػػػػعاب التػػػػي -

 المرغوبة 
يػػرى رف الماػػتقبؿ لديػػو كتيػػبه واللاضػػر ال يطػػاؽه والماضػػي ممػػيء بالػػذكريات  -

 المؤلمة والملبطة  
  (Patterson T.G, Joseph, S, 2008: PP    80 -82)          

ومػػػػػف  ئػػػػػاتص الفػػػػػرد ذي التفكيػػػػػر الاػػػػػمبي ضػػػػػعؼ اإللاػػػػػاس الوجػػػػػداني نلػػػػػو 
ييمػػو رف يمقػػي الكػػ ـ ال شػػف رو الجػػارح نلػػو غيػػره دوف رف يهبػػو بمػػا ياػػببو  اي ػريفه فػػ 

ليـ مف رذىه ويات دـ ئػالب التفكيػر الاػمبي لغػة تميػؿ إلػع المغػاالة واللديػة والقطعيػة 
والتعميـه ومفرداتو التػي ياػت دميا ئػارمة ولااػمةه غيػر عػادرة عمػع التعػاطي مػع الػرري 

فعػػاؿ فػػي لػػؿ المشػػك ت؛ باػػبب ااػػت دامو ل،اػػموب اي ػػره كمػػا يفتقػػر إلػػع اراػػموب ال
التقميػػدي فػػي البلػػث والتفكيػػر الػػذي ال يتنااػػب والتئػػورات الجديػػدة والمعائػػرةه كمػػا رنػػو 
غالبًا يقع ئالب التفكير الامبي في مواعؼ مف اإلرباؾه ويضع نفاو في ورطات لرجة 

ه فيػػػو ال يمتمػػػؾ ال مفيػػػة رتنػػػاء تفاعمػػػو مػػػع التقافػػػات الم تمفػػػةه نتيجػػػة لمتناعضػػػات الفكريػػػة
التقافية الوااعة التي تااعده عمع متابعة النقػاش بموضػوعيةه وال يقبػؿ تفيػـ وعبػوؿ الػرري 
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 (12 - 9: 0226اي ر )زياد بركاته 
 الدراسات السابقة:

بدرااة تلت عنواف: فاعمية برنامج لتنمية ( 2005قامت أماني سعيدة إبراىيم )
نموذج ت الُمعرضات لمضغوط النفاية في ضوء ارالتفكير اإليجابي لدى الطالبا

التدريب عمع ميكانيزمات التفكير اإليجابيه ومعرفة رتره في القدرة  ىدفت إلعو المعرفيه
عمع تلمؿ الضغوط النفايةه وتوئمت الدرااة إلع فاعمية البرنامج المقترح في الت فيؼ 

ميكانزمات التفكير  مف لدة الضغوط لدى طالبات الجامعة مف   ؿ التدريب عمع
 اإليجابي ومف رىميا اللديث اإليجابي لمذات  

درااة بعنواف: التفكير اإليجابي والامبي لدى طمبة ( 2006وأجرى زياد بركات )
 عمع إلع التعرؼ ىدفت الدرااة الجامعةه درااة ميدانية في ضوء بعض المتغيرات 

بعض المتغيرات  ضوء في الجامعة طمبة لدى والامبي اإليجابي التفكير ماتوى
%( مف رفراد العينة رظيروا 52وتوئمت الدرااة إلع رف نابة ) والتربويةه الديموغرافية

 كما %( مف اإلناثه4 16%( مف الذكور و)52نمطًا مف التفكير اإليجابيه منيـ )
 تعزى والامبي التفكير اإليجابي ا تبار عمع الط ب درجات بيف جوىرية فروؽ وجدت

 ارميات ربناء والط ب اإلناثالطالبات لئالح  وذلؾ ارـه وعمؿ الجنس: لمتغيرات
 اركاديميه ومكاف التلئيؿ: لمتغيراتتعزي  جوىرية فروؽ وجود وعدـه العام ت غير

 وارـ ارب  تعميـ وماتوى اربه وعمؿ الاكفه
اإلنااف درااة بعنواف: (  2006Phillips, Lesieكما أجرى )فيمبس ليزي 

  ىدفت إلع معرفة الع عة بيف التفاؤؿ والنضج االجتماعي عند والتكيؼ وتوعع ارفضؿ
الط ب فيما يتعمؽ بع عتيـ بارعرافه وتوئمت الدرااة إلع رف المراىقيف الذيف كانت 
لدييـ ماتويات عالية مف التوععات اإليجابية المتفاتمة بشهف ع عتيـ بارعراف كاف لدييـ 

ئدعاءه وتـ تئنيفيـ بهنيـ ركتر إيجابية مف عبؿ رعرانيـه ولـ توجد عدد ركبر مف ار
 فروؽ بيف الذكور واإلناث في التوجيات اللياتية   
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درااة بعنواف: رتر التدريب عمع ( 2002وأجرى يوسف محيالن سمطان )
اتراتيجيات التعمـ في ع ج الته ر الدرااي لدى ت ميذ الئؼ الرابع  التفكير اإليجابي واي

عمع التفكير اإليجابيه  رتر التدريب ىدفت إلع التعرؼ عمع االبتداتي في دولة الكويت 
وبعض ااتراتيجيات التعمـ في ع ج الته ر الدراايه وتوئمت الدرااة إلع وضوح رتر 
البرنامج التدريبي في تنمية التفكير اإليجابي )اللديث اإليجابي لمذاته والت يؿ( 

اتراتيجيات التعمـ )إا اتراتيجية التعمـ التعاوني( في ع ج واي تراتيجية التنظيـ الذاتيه واي
 الته ر الدرااي لدى ت ميذ الئؼ الرابع بالمرلمة االبتداتية في دولة الكويت 

بدرااة عف فاعمية برنامج تدريبي لميارات التفكير ( 2011وقامت أحالم جبر)
إلع  ىدفت ية لدى الطفؿ اإليجابيه ورتره في تنمية بعض ال ئاتص النفاية والعقم

التعرؼ عمع رتر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات التفكير اإليجابي )لديث 
التوعع اإليجابي ( وبعض ال ئاتص النفاية )التقة بالنفسه  –الت يؿ  –الذات 

والتفاؤؿ(ه وتوئمت الدرااة إلع وجود فروؽ بيف درجات كؿ مف المجموعتيف الضابطة 
بية في القياس البعدي بالنابة لمبعد اروؿ والبعد التاني والبعد التالثه والدرجة والتجري

الكمية لمقياس ميارات التفكير اإليجابيه ووجود فروؽ بيف درجات كؿ مف المجموعتيف 
الضابطة والتجريبية في القياس القبمي والبعدي لمقياس ميارات التفكير اإليجابي بالنابة 

 التاني والبعد التالث والدرجة الكمية في اتجاه القياس البعدي   لمبعد اروؿ والبعد
درااة بعنواف: ال ئاتص المعرفية والنفاية ( 2012كما أجرت والء خميل )

 ىدفت إلع التعرؼ عمع الفارعة لمط ب المراىقيف ذوي التفكير اإليجابي والتفكير الامبي 
ير الامبي في بعض ال ئاتص الفروؽ بيف الط ب ذوي التفكير اإليجابي والتفك

التوجو نلو لؿ المشكمة(  -النضج االجتماعي -المعرفية والنفايةه وىي:    ) القمؽ
( بيف 21 2وتوئمت الدرااة إلع وجود فروؽ ذات داللة إلئاتية عند ماتوى )

مجموعة التفكير اإليجابي ومجموعة التفكير الامبي في القمؽه والنضج االجتماعيه 
 المشكمة والتوجو نلو 
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درااة بعنواف: التفكير اإليجابي وع عتو  (2014وأجرى أشرف محمود العريان )
بالتوافؽ النفاي والذكاء الوجداني لذى دوي الته ر الدرااي  ىدفت إلع الكشؼ عف 
الع عة بيف التفكير اإليجابي والتوافؽ النفاي والذكاء الوجدانيه والكشؼ عف  الفروؽ 

التوافؽ النفاي والذكاء بيف الطمبة المته ريف دراايًا والعادييف في التفكير اإليجابي و 
الوجدانيه وتوئمت الدرااة إلع وجود ع عة بيف التفكير اإليجابي مف جية وكؿ مف 
التوافؽ النفاي والذكاء الوجدانيه كما وجدت فروؽ بيف المته ريف دراايًا والعادييف في 

 التفكير اإليجابي والتوافؽ النفاي والذكاء الوجداني 
 :فروض البحث

 كير الامبي ركتر انتشارًا بيف الشباب مف راموب التفكير اإليجابي اموب التفر -1
ال توجد فروؽ في راموب التفكير الامبي واإليجابي بيف الشباب تبعًا لمتغير  -0

 )الجنس( 
ال توجد فروؽ في راموب التفكير الامبي واإليجابي بيف الشباب تبعًا لمتغير  -3

 )الت ئص الدرااي( 
راموب التفكير الامبي واإليجابي بيف الشباب تبعًا لمتغير  ال توجد فروؽ في -5

 )وماتوى تعميـ ارب( 
ال توجد فروؽ في راموب التفكير الامبي واإليجابي بيف الشباب تبعًا لمتغير )ماتوى  -4

 تعميـ ارـ( 
 اإلجراءات المنيجية لمبحث:

لم ءمة ىذا المنيج  اات دـ البالث المنيج الوئفي االرتباطي نظراً المنيج المستخدم: 
 لطبيعة مشكمة البلث 

( مفردة مف الشباب المقيديف في الانة 022تكونت عينة البلث مف ) عينة البحث:
( طالبة مف 122( طالب و )122التالتة بالمرلمة التانوية بمدينة الُ مس  بواعع )

 المدارس التانوية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ  
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 المدارس وعدد رفراد العينة التي البت مف كؿ منيا  ( يوضح راماء1الجدوؿ رعـ )

 المدرسة
 عدد اإلناث عدد الذكور

 المجموع
 أدبي عممي أدبي عممي

 52 12 12 12 12 بوبكر الئديؽر

 52 12 12 12 12 القمـ

 52 12 12 12 12 غنيمة

 52 02 02 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المجد

 52 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 02 02 االاتق ؿ

 200 100 100 المجموع

وعد اعتمد البالث عمع الطريقة العمدية في ا تيار المدارسه بليث ا تار ت ث 
مدارس م تمطة تمتؿ ضوالي المدينة جية الغرب والجنوب والشرؽ وىي مدارس تقع في 

والدة لمبنيف ور رى لمبنات تمتؿ المدينةه  مناطؽ ريفيةه كما وعع اال تيار عمع مدراتيف
وتـ ا تيار العينة دا ؿ المدارس بالطريقة العشواتية المنتظمة مف   ؿ عواتـ الط ب 

 المعتمدة في كؿ مدراة 
 أدوات الدراسة:

 :اعتمد البالث لتلقيؽ رىداؼ الدرااة عمع اردوات التالية 
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 مقياس التفكير السمبي والتفكير اإليجابي: إعداد الباحث 
في ئورتو المبدتية  التفكير السمبي والتفكير اإليجابيعاـ  البالث ب عداد مقياس 

 ( فقرة 36مف )
 صدق المقياس:

 أواًل: صدق المحكمين
( 6)لمت ئئيف في عمـ النفس بمل عددىـُعرض المقياس عمع ن بة مف ا  

 ملكميفه وعد تـ ار ذ بكافة التوجييات وايراء التي تفضؿ بيا الاادة الملكميف  
  تانيًا: صدق االّتساق الداخمي لممقياس:

( مفردة مف العينة ارئمية وذلؾ 32عاـ البالث بتطبيؽ المقياس عمع عينة مف )
ابت للااب ئدعو وتباتو إلئاتيًاه وللااب ئدؽ االتااؽ الدا مي لممقياس لُ 

معام ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ 
 التالي يوضح ذلؾ  

(  يوضح ارتباط كؿ فقرة مف فقرات مقياس التفكير اإليجابي 0جدوؿ رعـ ) 
 بالدرجة الكمية لممقياس مؤشرًا عمع ئدؽ االتااؽ الدا مي

 عـ العبارةر  درجة الئدؽ رعـ العبارة درجة الئدؽ
.105 19 .086 1 

.311** 02 .209 0 

.402** 01 .210 3 
.155 00 .302** 5 

.436** 03 .518** 4 

.392** 05 .406** 6 

.481** 04 .384** 2 
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.186 06 .359** 2 

.190 02 .170 9 

.116 02 .382** 12 
.431** 09 .248* 11 
.477** 32 .338** 10 
.334** 31 .388** 13 
.288* 30 .003 15 
.393** 33 .545** 14 
.392** 35 .221* 16 
-.036 34 .472** 12 
.296* 36 .500** 12 

 24 2دالة عند ماتوى (*)            21 2دالة عند ماتوى (**)
ُتظير بيانات ىذا الجدوؿ رّف عبارات مقياس التفكير اإليجابي تتمتع بدرجة 

ه 0ه 1( بااتتناء العبارات )21 2( و )24 2اتااؽ دا مي يتراوح بيف ماتوى داللة )
(ه وااتبعدت ىذه الفقرات لياتقر المقياس 34ه 02ه 02ه 06ه 00ه 19ه 15ه 9ه 3

 ( عبارة   02عمع )
 تبات المقياس:

البالث بلااب تبات المقياس باات داـ معاممي رلفا كرونباخ و ابيرماف براوف عاـ 
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ 

 (  يبيف معام ت التبات بطريقتي رلفا كرونباخ و ابيرماف براوف 3الجدوؿ رعـ )
 ابيرماف براوف رلفا كرونباخ المقياس

 26 2 22 2 إيجابي والتفكير الامبيمقياس التفكير 
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يتَّضح مف الجدوؿ رع ه رف معام ت التبات كانت مرتفعة في مقياس عمؽ 
 الماتقبؿ مما يطمتف البالث إلع إمكانية اات دامو في جمع بيانات البلث  

 نتائج البحث:
( SPSSلئاتيًا باات داـ برنامج )إاناتو بعد تطبيؽ ردوات البلث وتلميؿ بي

ة المناابة لمتلقؽ مف فروضو واإلجابة وذلؾ مف   ؿ اات داـ المعام ت اإللئاتي
 عمع تااؤالتو توئؿ البلث إلع النتاتج التالية:

 التحقق من صحة الفرض األول لمبحث والذي مفاده: -1
ــين أســموبي التفكير)الســمبي  ــين الشــباب مــن ب ــر انتشــارًا ب ــر الســمبي أكث أســموب التفكي

 واإليجابي(
فهكتر( كمؤشر عمع التفكير  50)  ولمتلقؽ مف ئلة ىذا الفرض تـ اعتماد الدرجة

فهعؿ( كمؤشر عمع التفكير الامبيه واات رجت الناب المتوية  51اإليجابيه والدرجة )
 لممفلوئيف كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

 ( يوضح الناب المتوية لمتفكير اإليجابي والامبي 5الجدوؿ رعـ )
راموب 
 التفكير

 العدد الجنس
مف النابة 
 الكمية

 العدد
 الكمي

 النابة الكمية

التفكير 
 اإليجابي

 %4 56 33 ذكور
21 52 4% 

 %05 52 إناث
التفكير 
 الامبي

 %4 33 62 ذكور
119 49 4% 

 %06 40 إناث
 %122 022 %122 022 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المجموع

فراد العينة ر%( مف الشباب 4 52ف ما نابتو )رتشير بيانات الجدوؿ الاابؽ إلع 
نماطًا مف التفكير الامبي  ركانت نابة الط ب الذيف رظيروا  ظيروا تفكيرًا إيجابيًاه بينمار
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%(ه وىذه المعطيات تشير بشكؿ عاـ إلع رف الشباب رظيروا ميً  نلو نمط 4 49)
 التفكير الامبي  

 وىي ت النتيجة الاالفةتبرتليث وبذلؾ عد تلققت ئلة الفرض اروؿ لمبلث 
 اموب التفكير الامبي ركتر انتشارًا بيف الشباب مف راموب التفكير اإليجابي ررف 

جاءت ىذه النتيجة وفؽ توععات البالث وربما تفاير ذلؾ يرجع إلع وجود بعض 
اراباب التي ردت إلع ميؿ الط ب نلو التفكير الامبي بشكؿ ممفته ىذه اراباب ذات 

عة ايااية واجتماعية واعتئادية وتيقة الئمة بالظروؼ اللياتية التي يعيشيا الشباب طبي
بابب ما رعقب تورة الاابع عشر مف فبراير مف فوضع واضطرابات رمنية وايااية 

وجعمتيـ يعيشوف في لالة مف القمؽ  هواعتئادية رفقدت الشباب الشعور بارمف وارماف
 هدفعيـ إلع تفاير المواعؼ والظروؼ تفايرات امبيةارمر الذي ي هواإللباط الشديد

 رى يمكف إرجاع ذلؾ روينظروف إلع الماتقبؿ نظرة تشاؤمية ىذا مف جيةه ومف جية 
إلع الطرؽ وارااليب المتبعة في المدارسه وعدـ إشراؾ الط ب في لوارات مفتولة 

لممعموماته كما رف ايطرة فيما بينيـ لموئوؿ إلع المعمومة بهنفايـ بدؿ التمقي الامبي 
م مح الجمود والركود عمع المناىج التعميمية وطرؽ التدريس وارااليب التربوية يدفع 
الط ب إلع الامبية والرؤية المتشاتمة لمماتقبؿ  ئوئًا في ضؿ التطور التكنولوجي 

 الكبير في وااتؿ االتئاؿ العالمية 
 مفاده: التحقق من صحة الفرض الثاني لمبحث والذي -2

ال توجد فروق في أسموب التفكير السمبي واإليجابي بين الشباب تبعًا لمتغير 
 )الجنس(.

تلقؽ البالث مف ئلة ىذا الفرض باات داـ ا تبارات الفروؽ والجدوؿ التالي يوضح 
 ذلؾ 

 (  يبيف داللة الفروؽ بيف الذكور و اإلناث في التفكير الامبي واإليجابي4جدوؿ رعـ )
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ي لظ مف بيانات الجدوؿ الاابؽ وجود فروؽ دالة إلئاتيًا عند ماتوى 
اب الذكور الامبي واإليجابي لدى الشب( بيف متواطي درجات نمط التفكير 24 2)

هف اإلناث يظيرف ميً  نلو التفكير ب  وبذلؾ يمكف القوؿ واإلناث لمئملة اإلناث
اإليجابي مقارنة بالذكور الذيف رظيروا ميً  نلو التفكير الامبي وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما 

 (  0226توئؿ إليو )زياد بركات 
التفكير اإليجابي بماتوى رفضؿ مف الذكور ويمكف تفاير ميؿ الطالبات نلو 

الذيف يميموف نلو التفكير الامبي بارتفاع ماتوى القمؽ وال وؼ مف الماتقبؿ لذى 
الشباب لما يقع عمع عاتقيـ مف ماؤوليات اجتماعية واعتئادية كبيرة في لياتيـ 

عمقًا عمع  الماتقبميةه ليث رتبتت نتاتج درااة رجراىا البالث اابقًا رف الذكور ركتر
لئاتيًا بالتفكير الامبي إرف عمؽ الماتقبؿ عمع ع عة دالة الماتقبؿ مف اإلناثه و 

والتفكير اإليجابيه ليث كمما ارتفع عمؽ الماتقبؿ لدى الفرد جنح إلع التفكير الامبي 
 وىذا عد يفار ىذه النتيجة لمبلث اللالي 

 التحقق من صحة الفرض الثالث لمبحث والذي مفاده: -3
ال توجد فروق في أسموب التفكير السمبي واإليجابي بين الشباب تبعًا لمتغير 

 )التخصص الدراسي(.
 لمتلقؽ مف ئلة ىذا الفرض اات دـ تلميؿ التبايف ارلادي لمكشؼ عف داللة 
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 2554 2 022 60 122 ذكور
192 0 346 2 212 

 042 9 323 42 122 إناث
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الفروؽ بيف المتواطات اللاابية لممجموعات تبعًا لمت ئص الدرااي والجدوؿ التالي 
 يوضح ذلؾ 

يبيف داللة الفروؽ بيف الت ئئات الم تمفة في التفكير الامبي   (6جدوؿ رعـ )
 واإليجابي
 

 مجموع المربعات مئدر التبايف
درجات 
 اللرية

متواط 
 المربعات

عيمة )ؼ( 
 الملاوبة

ماتوى الداللة 
 الملاوبة

 262 66 3 015 122 بيف المجموعات
2 212 2 329 

 462 21 196 191 14902 دا ؿ المجموعات
 ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ 199 394 16134 المجموع
 

تشير معطيات الجدوؿ الاابؽ إلع عدـ وجود فروؽ دالة الئاتيًا عند ماتوى 
( بيف متواطي درجات نمط التفكير الامبي واإليجابي لدى الشباب تبعًا 24 2)

هنو ال توجد فروؽ بيف الشباب في التفكير اإليجابي بلمت ئص الدرااي  ويمكف القوؿ 
والتفكير الامبي يمكف رف تعزى إلع الت ئص الدرااي وبذلؾ يقبؿ الفرض موضع 

 التلقؽ  
 التحقق من صحة الفرض الرابع لمبحث والذي مفاده: -4

ال توجد فروق في أسموب التفكير السمبي واإليجابي بين الشباب تبعًا لمتغير )مستوى 
 تعميم األب(.

لمتلقؽ مف ئلة ىذا الفرض تـ اات داـ تلميؿ التبايف ارلادي لمكشؼ عف 
داللة الفروؽ بيف المتواطات اللاابية لممجموعات تبعًا لماتوى تعميـ ارب والجدوؿ 

 التالي يوضح ذلؾ 
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 ب(  يبيف داللة الفروؽ في التفكير الامبي واإليجابي تبعًا لماتوى تعميـ ار2جدوؿ رعـ )

 مئدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 اللرية

متواط 
 المربعات

عيمة )ؼ( 
 الملاوبة

ماتوى الداللة 
 الملاوبة

 441 12 0 120 01 بيف المجموعات
2 109 2 539 

 240 20 192 093 14360 دا ؿ المجموعات
 ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ 199 394 16194 المجموع

تشير معطيات الجدوؿ الاابؽ إلع عدـ وجود فروؽ دالة إلئاتيًا عند ماتوى 
( بيف متواطي درجات نمط التفكير الامبي واإليجابي لدى الشباب تبعًا لماتوى 24 2)

هنو ال توجد فروؽ بيف الشباب في التفكير اإليجابي والتفكير بتعميـ ارب  و يمكف القوؿ 
 ى تعميـ ارب مما يعني عبوؿ الفرض موضع التلقؽ  الامبي يمكف رف تعزى إلع ماتو 

 التحقق من صحة الفرض الخامس لمبحث والذي مفاده: -5
ال توجد فروق في أسموب التفكير السمبي واإليجابي بين الشباب تبعًا لمتغير )مستوى 

 تعميم األم(.
لمتلقؽ مف ئلة ىذا الفرض تـ اات داـ تلميؿ التبايف ارلادي لمكشؼ عف 

لة الفروؽ بيف المتواطات اللاابية لممجموعات تبعًا لماتوى تعميـ ارـ والجدوؿ دال
 التالي يوضح ذلؾ 

 (  يبيف داللة الفروؽ في التفكير الامبي واإليجابي تبعًا لماتوى تعميـ ارـ2جدوؿ رعـ )

 مئدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 اللرية

 متواط المربعات
عيمة )ؼ( 
 الملاوبة

الداللة ماتوى 
 الملاوبة

بيف 
 المجموعات

004 232 0 110 269 

دا ؿ  141 2 12393
 المجموعات

14249 642 192 21 213 

 ػػػػػػػػػػػػػ 199 394 16124 المجموع
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تشير معطيات الجدوؿ الاابؽ إلع عدـ وجود فروؽ دالة إلئاتيًا عند ماتوى 
( بيف متواطي درجات نمط التفكير الامبي واإليجابي لدى الشباب تبعًا لماتوى 24 2)

 تعميـ ارـه مما يعني عبوؿ الفرض موضع التلقؽ  
ف الشباب ويمكف تفاير نتاتج الفروض ) التالث والرابع وال امس( ب رجاعيا إلع ر

االعتئادية والتقافية في المجتمع الميبي يمروف ويتهتروف بالظروؼ النفاية واالجتماعية و 
تمر بيا ليبيا مند رربع انوات التي رعقبت تورة الاابع عشر مف  يذاتيا والت
( ه وبغض النظر عف الت ئئات التي يدراونيا وبغض النظر عف 0211فبراير)

لضغوط النفاية التي تقع عمع الشباب الميبي تترؾ رترًا عمع ماتوى تعميـ والدييـه لذا فا
رااليبيـ ورنماطيـ في التفكيره وىي كفيمة بهف تجعميـ يجنلوف ركتر نلو التفكير 
الامبيه فميس مف الماتغرب رف نجد شبابًا يدراوف في ت ئئات مرموعةه ويعيشوف 

و يعيشوف ضغوطًا وظروفًا عد في ُرار ماتوى تعميـ اربويف فييا مرتفعه وفي الوعت ذات
 تجعؿ  تفكيرىـ امبيًا     

 البحث: توصيات
رف تعمؿ وزارة التربية والتعميـ عمع رفع كفاءة اال ئاتييف النفاييف واالجتماعييف  -1

بالمدارس وتدعميـ بالعنائر المؤىمة رجؿ الت مص مف كافة المشاكؿ واالضطرابات 
لباط والكآبة إلع التفكير الامبي المشلوف باإل تدفع النفاية واالجتماعية والعاطفية التي

 والتعئب 
العمؿ عمع الت مص مف ارااليب التربوية ال اطتة التي يئر عمييا بعض  -0

    يخ والعقاب بالضرب والطرد وغيرىاالمعمميف ومدراء المدارس متؿ رااليب التوب
جعمو ركتر توافقًا واناجامًا دا ؿ وااتبداليا بهااليب تربوية تشعر الطالب بذاتو ورىميتو وت

 البيتة المدراية 
العمؿ عمع تضميف برامج تعميـ التفكير في بعض المناىج التعميمية بيدؼ غرس  -3

 رااليب التفكير الئليلة في عقوؿ النشء 
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عمع الشباب التلمي بالئبر والتفاؤؿ وتجنب التشاـؤ والاطلية في التفكير والتي  -5
ياة الئلية والنفاية ليـه وتجعميـ ملبطيف غير عادريف عمع تؤدي إلع تدىور الل

 التفكير بعمؽ وعق نية في المشاكؿ المليطة بيـ 
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 المراجـــــــع
 أواًل: المراجع العربية:

إبراىيـ الفقيػو  التفكيػر الاػمبي والتفكيػر اإليجػابيه دار الرايػة لمنشػر والتوزيػعه القػاىرةه  -1
0223  

رل ـ عمػي عبػد الاػتار جبػر  فاعميػة برنػامج تػدريبي لميػارات التفكيػر اإليجػابي ورتػره  -0
فػػػي تنميػػػة بعػػػض ال ئػػػاتص النفاػػػية والعقميػػػة لػػػدى الطفػػػؿه راػػػالة دكتػػػوراهه معيػػػد 

   0211الدرااات والبلوث التربويةه جامعة القاىرةه 
دار كنػػػوز  رلمػػػد توفيػػػؽ لجػػػازي  فماػػػفة التغييػػػر مفػػػاىيـ وعػػػيـ جديػػػدة لعئػػػر لػػػديثه -3

  0213المعرفة العممية لمنشر والتوزيعه عمافه 
داينػر  الاػعادة كشػؼ راػرار التػروة النفاػيةه ترجمػة ميػا  –إد داينر وروبػرت بيػزواس  -5

  0211بكيره المركز القومي لمترجمةه القاىرةه 
رشػػرؼ ملمػػود العريػػاف  التفكيػػر اإليجػػابي وع عتػػو بػػالتوافؽ النفاػػي والػػذكاء الوجػػداني  -4

  0215دوي الته ر الدراايه راالة ماجاتيرػ كمية ايدابه جامعة المنئورةه لذى 
لماؿ عبد الاميع باظة  فاعميػة برنػامج ع جػي اػموكي معرفػي فػي ت فيػؼ الضػغوط  -6

النفاػػية والاػػمبية لػػدى المػػراىقيف مػػف الجناػػيفه راػػالة دكتػػوراهه كميػػة التربيػػةه جامعػػة 
 0222طنطاه 

عميػػػة برنػػػامج لتنميػػػة التفكيػػػر اإليجػػػابي لػػػدى الطالبػػػات رمػػػاني اػػػعيدة اػػػيد إبػػػراىيـ  فا -2
المعرضات لمضغوط النفايةه مجمػة كميػة التربيػة باإلاػماعيميةه جامعػة عنػاة الاػويسه 

0224  
ج التفػاؤؿ المػتعمـ عمػع تنميػة التفكيػر الناعػد ذنمػو لمنة رلمد ملمد االـ  رتر اات داـ  -2

راػالة دكتػوراهه معيػد الدرااػات  والنضج االجتماعي مف منظور عمـ النفس اإليجابيه
  0210التربويةه جامعة القاىرةه 

بتػػرو فاػػكي وياروانشػػكي  معجػػـ الػػنفس المعائػػره ترجمػػة لمػػدي عبػػد الاػػ ـه دار  -9



 مجلة التربوي

 01العددلدى عينة مف الشباب الميبييف(المتغيرات الديمغرافية )ضوء بعض التفكير اإليجابي في 

56 

 

  1996العالـ الجديده القاىرةه 
تػػػػاتر غػػػػازي لاػػػػيف  تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػره دار كنػػػػوز المعرفػػػػة العمميػػػػة لمنشػػػػر  -12

  0223والتوزيعه عماف ه
رلمػػد ملمػػود الجػػزار  ع عػػة التفكيػػر ال عق نػػي بالػػذكاء والش ئػػية والتنشػػتة لػػاتـ  -11

االجتماعية لدى عينة مف ت ميذ المدارس التانوية بالريؼ واللضره راالة ماجاتيره 
    0222كمية ايداب جامعة المنوفيةه 

يني رشػػػيد لاػػػػيف البػػػػرواري  ارفكػػػػار العق نيػػػػة وال عق نيػػػػة وع عتيػػػػا بػػػػااللتزاـ الػػػػد -10
  0213وموعع الضبطه دار جرير لمنشر والتوزيعه عمافه 

زياد بركات  التفكير اإليجابي والتفكير الامبي لدى طمبة الجامعة درااة ميدانية في  -13
ضوء بعض المتغيراته جامعة القدس المفتولةه منطقة طوؿ كـر التعميميػة فماػطيفه 

 ((http://www.qou.edu.arabicه رابط: 0226
 عبػػػد الاػػػ ـ شػػػلاتو  ارفكػػػار الّ عق نيػػػة لػػػذوي االضػػػطرابات الػػػنفس اػػػماح الاػػػيد -15

جاػػػمية فػػػي ضػػػوء بعػػػض المتغيػػػرات النفاػػػية  راػػػالة ماجاػػػتيره كميػػػة ايداب جامعػػػة 
  0226المنئورةه 

اػػناء ملمػػد اػػميماف  التفكيػػر راااػػياتو ورنواعػػوه تعميمػػو وتنميتػػو مياراتػػوه القػػاىرةه  -14
  0211عالـ الكتبه 

هلله الفرلػػػػػاتي الاػػػػيد ملمػػػػود  عمػػػػػـ الػػػػنفس اإليجػػػػابيه المكتبػػػػػة اػػػػيد ملمػػػػد  يػػػػر ا -16
  0222العئرية لمنشر والتوزيعه القاىرةه 

ئػػػػفاء ارعاػػػػر  اإلبػػػػداع فػػػػي لػػػػؿ المشػػػػك ت " اماػػػػمة فػػػػي التربيػػػػة الاػػػػيكولوجية"  -12
  0222القاىرة  دار بقاءه 

فػػػي عبدالنائػػر عبػػػد الفتػػاح ملمػػػد ملمػػود  رتػػػر ااػػت داـ ااػػػتراتيجية تعمػػـ ارعػػػراف  -12
اإليجػػابي وتقػدير الػذات لػػذوي التلئػيؿ المػن فض والمرتفػػع مػف ت ميػػذ  تنميػة التفكيػر

مرلمػػة التعمػػيـ اراااػػيه راػػالة دكتػػوراهه معيػػد الدرااػػات والبلػػوث التربويػػةه جامعػػة 
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  0213القاىرةه 
عمػػػػع رلمػػػػد مئػػػػطفع وملمػػػػد ملمػػػػود ملمػػػػد  عمػػػػـ الػػػػنفس اإليجػػػػابيه دار زىػػػػراء  -19

  0213الرياضه الرياضه 
لفرلاتي الايد  ايكولوجية تلايف ارطفاؿ ضد العجز المتعمـ "رؤى معرفيػة " دار ا -02

  0224الالاب لمنشر والتوزيعه القاىرةه 
  0224فييمي مئطفع  الطفؿ وميارات التفكيره دار الفكر العربيه القاىرةه  -01
 كريماف بدير  التعمـ اإليجابي وئعوبات التعمـ )رؤى نفاية تربوية معائػرة(ه عػالـ -00

  0226الكتبه القاىرةه 
مػػػاىر ملمػػػود عمػػػر  العػػػ ج الاػػػموكي االنفعػػػالي العق نػػػي "رؤيػػػة تلميميػػػة لمدراػػػة  -03

  0223رلبرت إليس اإلرشادية  نظرية ومماراة"ه مركز الدلتا لمطباعةه اإلاكندريةه 
ملمد الايد عبد الرلمفه ومنع  ميفة  تدريب ارطفاؿ ذوي االضػطرابات الاػموكية  -05

  0223النماتيةه دار الفكر العربيه القاىرةه  عمع الميارات
ملمػػػػد لمػػػػد عقػػػػؿ الطيطػػػػي  المػػػػؤتمر العربػػػػي العممػػػػي التالػػػػث لرعايػػػػة الموىػػػػوبيف  -04

والمتفػػوعيف " رعايػػة الموىػػوبيف والمبػػدعيف رولويػػة عربيػػة فػػي عئػػر العولمػػة" ميػػارات 
  0223التفكير اإليجابي في المدراة ارااايةه الجزء اروؿه ارردفه 

   0220فتلي  دعوة لإليجابيةه دار النشر اإلا ميةه القاىرةه ملمد  -06
ملمػػػػود ملمػػػػد إبػػػػراىيـ عطيػػػػة  مػػػػدى فاعميػػػػة تنميػػػػة ميػػػػارات المواجيػػػػة اإليجابيػػػػة  -02

لمضػػغوط فػػي تلاػػيف ماػػتوى التوافػػؽ لػػدى عينػػة مػػف الطػػ به راػػالة دكتػػوراهه معيػػد 
  0220الدرااات والبلوث التربويةه القاىرةه 

  0225تقدير الذاتي لمطفؿه دار ردمؾه الكويته مئطفع ربو اعد  ال -02
مفرح عبػد اهلل رلمػد بالبيػد  التفػاؤؿ والتشػاـؤ وع عتيمػا بالرضػا الػوظيفي لػدى عينػة  -09

مف المرشديف المدرايف بمرالؿ التعميـ العاـ بملافظػة القنفػدةه راػالة ماجاػتيره كميػة 
  0229التربيةه جامعة رـ القرىه 
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اتص المعرفيػػة والنفاػػية الفارعػػة لمطػػ ب المػػراىقيف والء لاػػيف لاػػف  ميػػؿ  ال ئػػ -32
ذوي التفكيػػر اإليجػػابي والتفكيػػر الاػػمبيه راػػالة ماجاػػتيره معيػػد الدرااػػات والبلػػوث 

   0210التربويةه جامعة القاىرةه 
اػػتراتيجيات  -31 يواػػؼ الملػػي ف العنػػزي  درااػػة رتػػر التػػدريب عمػػع التفكيػػر اإليجػػابي واي

ي لػػدى ت ميػذ الئػؼ الرابػع االبتػداتي بدولػة الكويػػته الػتعمـ فػي عػ ج التػه ر الدرااػ
  0222راالة دكتوراهه معيد البلوث والدرااات التربويةه جامعة القاىرةه 
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 فرج مصطفي اليدار /أ                                                     
 جامعة المرقب / كمية التربية الخمس                                       
 -5المقدمة
لـ كخاصة في الدكؿ في ضكء التطكر السكاني السريع الذم تشيده مدف العا 

األكثر شمكالن  ، كىكمف أبرزىا التمكث البصرم أمر شائعان،نتشار الممكثات االنامية أصبح 
، كيحدث نتيجة كتعقيدان، كىك ظاىرة كاكبت الثكرة الصناعية كالتطكر العممي كالتكنكلكجي

المؤدم إلى إضعاؼ المظير الجمالي داخؿ المدف، كيأتي نتيجة األنشطة البشرية ك 
لإلىماؿ أك سكء االستعماؿ أك سكء التخطيط كالتصميـ، أك سكء السمككيات االجتماعية 
كاالقتصادية، لذلؾ أصبحت المسألة البصرية مسألة تحظى بأىمية خاصة، كىك ظاىرة 

تعتمد عمي درجة الكعي المعمارم  ال يمكف قياسيا مثؿ بقية الممكثات بأجيزة دقيقة بؿ
 كالحس الفني لدم مف يشاىدىا.  

رتفع مف امناطؽ الحضرية في العالـ مـ المتحدة أف سكاف التشير تقديرات األ
% في سنة 21ـ، كسيصؿ إلى 8113% في سنة 01ـ إلى 0421% في سنة 72

أفريقيا األعمى كتعتبر  ،%8.3، كيتزايد سكاف المدف في العالـ سنكيا بمعدؿ (1)ـ 8101
 . (2)%سنكيا7.0في العالـ حيث تصؿ إلى 

كليبيا كغيرىا مف الدكؿ النامية شيدت حركة تحضر سريعة خالؿ النصؼ الثاني 
ـ 0401% مف مجمكع السكاف سنة 03مف القرف الماضي، حيث زادت نسبة الحضر مف

                                                 
 التقرير العالمي لممستكطنات  –تخطيط المدف المستدامة –مـ المتحدة لممستكطنات البشريةبرنامج األ  (1)

 .4ص  –ـ2009 سنة -البشرية      
معيػػد الدراسػػات  –التحضػػر فػػي الػػدكؿ الناميػػة –أحمػػد االمػػاـعبػػد العظػػيـ عثمػػاف  –السػػيد البشػػرم محمػػد (2)

 .1ص  –بدكف سنة نشر –جامعة الخرطـك –الحضرية
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يا كصمت ػنأالمتحدة بـ ػػػػػػػرات األمػػػػػػما تشير تقدي، ك(1)ـ0440% حسب تعداد30.1إلى 
 % 30.4إلى 
 .(2)ـ0441سنة 

بالرغـ أف ليبيا حظيت بمجمكعة مف المخططات اليادفة التي تنظـ النمك 
، كلكف لـ 0433كالتطكر العمراني، كالذم كاف أكليا ما يعرؼ بالمخطط الشامؿ سنة 

فقد تجاكزت معدالت النمك السكاني ما ىك مقترح بيذا  ،يتـ تنفيذه بالشكؿ المخطط لو
الجيات المعنية بالتخطيط العمؿ عمى تجييز مخطط جديد  ىحتـ عمتالمخطط، مما 

اف مف المفترض (، كك8111أك المعركفة بمخططات  ،يعرؼ )بمخططات الجيؿ الثاني
سع سنكات ث إال أنيا تأخرت تعداد مخططات الجيؿ الثالإـ البدء في 0441في سنة 

نتشار البناء العشكائي كالمخالفات اـ، مما شجع ذلؾ عمي 8110في سنة  العمؿ أكبد
العديدة في المخططات، كعرفت ىذه الفترة بفترة الفراغ التخطيطي حيث انتشرت حينيا 

كحكؿ كؿ  ،كبدكف ضكابط أك مراقبة في كؿ المدف ،التنمية العمرانية عشكائيا
 .(3)المخططات

العمؿ في إعداد مخططات الجيؿ الثالث كصدرت المخططات الفرعية  أكبد
العمؿ عمي مخططات  أـ، كبد8114طان فرعيان في نياية كعددىا ثمانية عشر مخط

مني، اسي في البالد كعدـ االستقرار األنو لـ يكتمؿ نظران لتغير الكضع السيأال إ ،المدف
يـ في ظيكر سكأخؿ المدف دكف مراقبة، لبناء داما زاد مف تشكه المدف كتكسع عمميات ام

                                                 
 .103ص -ـ 1995النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف  -الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ  (1)
   -الطبعة األكلى –غازم بن -منشكرات جامعة قاريكنس –عمـ االجتماع الحضرم –لكجمي صالح الزكم  (2)

 .309-307ص -ـ 2002سنة      
سػػػنة  –العػػػدد الثػػػامف –مجمػػػة العمػػػراف –الجيػػػؿ الثالػػػث كمسػػػتقبؿ المػػػدف فػػػي ليبيػػػا –سػػػعد خميػػػؿ القزيػػػرم  (3)

 .33ص  -ـ2009
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 ،المنافع ىار البناء العشكائي داخؿ المدف كالتجاكز عمالعديد مف المشاكؿ كانتش
كالمناطؽ السكنية كالتجارية  ،كاألرصفة ،كمكاقؼ السيارات ،كالخدمات كالمناطؽ الخضراء

إلى الكتمة  كغيرىا مف مككنات المخطط الرئيسية، حيث أضفت نشيجان عمرانيان مشكىان 
  التمكث البصرم. العمرانية األساسية مما زاد مف ظاىرة

 -تتمحكر مشكمة البحث في التساؤالت التالية5 -5مشكمة البحث
تعتبر مدينة زليتف مف المدف التي تعاني مف ظاىرة التمكث البصرم بشكؿ ممحكظ،  -

 فما ىي أىـ مظاىر كأشكاؿ ىذا النكع مف التمكث؟
ىؿ باإلمكاف الحد مف ظاىرة التمكث البصرم؟ ىؿ يمكف التعاكف كالعمؿ المشترؾ بيف  -

فراد لمعالجة المدني كمؤسسات القطاع الخاص كاألدكائر الدكلة كمنظمات المجتمع 
 مشكالت التمكث البصرم. 

مساىمة غياب  لطط السابؽ كما ىك مقترح ؟ كما مدما ىك سبب عدـ تنقيذ المخ -
 ديد في زيادة مشكمة التمكث البصرم ؟ المخطط الج

يستمد البحث أىميتو مف األىمية الكبيرة التي يكلييا العالـ مف خالؿ  -5أىمية البحث
مؤسساتو كمنظماتو الحككمية كغير الحككمية بالتعريؼ بظاىرة التمكث بشكؿ عاـ 

كما  كالتمكث البصرم بشكؿ خاص، لما لو مف تأثير مباشر كيكمي عمي حياة السكاف،
تتمثؿ أىمية البحث في مساىمتو بإثراء المكتبة العممية المحمية بالبحكث التي مف شأنيا 

تجاه البيئة فة إلى إشعار السكاف بالمسؤكلية أف تفيد الباحثيف في ىذا المجاؿ، إضا
 المحمية مف أجؿ االىتماـ بيا كالمحافظة عمييا. 

التمكث البصرم كأشكالو بمدينة  ييدؼ ىذا البحث إلى التعريؼ بمظاىر -5ىدف البحث
يجاد آإلى تحدد أسباب التمكث البصرم ك  زليتف، كما ييدؼ ثاره السمبية عمي المجتمع، كا 

الحمكؿ كالمعالجات ككنو يعمؿ عمي تشكية جمالية المدينة كمحاكلة إعادة تنظيـ المشيد 
 مالية.الحضرم، كتكضيح دكر المجتمع في الحفاظ كاستدامة العناصر البصرية كالج
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 ينقسـ البحث إلى -5ىيكمية البحث
 ثار المترتبة عميو.صرم كأبعاده كأسبابو كأشكالو كاآلمفيـك التمكث الب -كؿ5المبحث األ -
 مظاىر التمكث البصرم في مدينة زليتف. -المبحث الثاني5 -
 طرؽ القضاء عمي ظاىرة التمكث البصرم. -المبحث الثالث5 -

النتائج كالتكصيات كالتي يمكف االستفادة منيا في حؿ كتكصؿ البحث إلى مجمكعة مف 
 مشكمة التمكث البصرم. 

تقع مدينة زليتف عمى ساحؿ البحر المتكسط، إلى الشرؽ مف   -5حدود البحث جغرافياً 
لى الغرب مف مدينة مصراتة 11يلابحك كػـ، كالخمػس 011مدينة طرابمػس بنحك  كـ، كا 

 712 ) (783 822 ر مخطط مدينة زليتف بيف دائرتي عرض )ػفمكيان ينحصك  ،كـ01بنحك 
 .(1)شرقان  (013 712 ) (013 712 طكؿ  )ماالن كخطي ػش (783

درجة مئكية،  81.1يصؿ المتكسط السنكم لدرجة الحرارة إلى  -5مناخ منطقة الدراسة
أما أشد درجة مئكية، 82.7كيعتر شير أغسطس أشدىا حرارة كيبمغ المتكسط الشيرم 

بالنسبة لألمطار درجة مئكية، ك 07.1الشيكر بركدة شير يناير بمتكسط درجة حرارة 
مطار دركتيا في ر يكنيك حتي شير أغسطس، كتبمغ األفاؼ مف شيجفيمتد مكسـ ال

ممـ، كمتكسط 810يلاحك الفترة مف أكتكبر حتي نياية فبراير، كيبمغ المتكسط السنكم 
بية الباردة مف السائدة فتيب في فصؿ الشتاء الرياح الغر %، أما الرياح 17رطكبة نسبية 

كثر دفئان الحاممة لألمطار مف الشماؿ، كما بيف شيرم مايك كأكتكبر الغرب كالرياح األ
فتيب الرياح الرطبة مف الشماؿ كالشرؽ كتيب الرياح الجنكبية الجافة )) القبمي(( في 

 . (2)الربيع كالخريؼ

                                                 
 .0111150ػ بمقياس  8834مصمحة المساحة طرابمس ػ خريطة لمدينة زليتف ػ لكحة رقـ   (1)
-1950راضػػي لألغػػراض السػػكنية فػػي مدينػػة زليػػتف لمفتػػرة مػػف اسػػتعماالت األ –فػػرج مصػػطفي اليػػدار  (2)

  –ـ 2008طرابمس سنة  –يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسات العمػػػػػػأكاديمي –شكرة ػػػػػػرسالة ماجستير غير من –ـ 2007
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 5ثار المترتبة عميوتموث البصري وأبعاده وأسبابو واآلمفيوم ال -ولالمبحث ال 
 -5مفيوم التموث البصري -1

 ة،عناصر البيئة الحضرية الغير جذابالتمكث البصرم ىك مصطمح يطمؽ عمى ال 
خالؿ بتكازنيا كتشكيو ما تقع عميو عيف االنساف كيحس عند النظر كالتي تكدم إلى اإل

مالية في حساس بالنفكر عند رؤية مناظر غير جبعدـ ارتياح نفسي، كىك أيضان اإل إليو
مف أبنية أك فرغات أك طرؽ ال تتماشي مع البيئة الطبيعية  عناصر البيئة المعمارية

، كفي تعريؼ آخر لمتمكث البصرم بأنو كؿ ما (1)كالمناخية أك القيـ الجمالية أك المعمارية
ى النفكر عند نساف، تكدم إلالبيئة المعمارية التي يصنعيا اإليتكاجد مف عناصر 
حساس بالقيـ الجمالية كالتشكيمية، كىي ناتجة عف رؤية مظاىر غير مشاىدتيا كتفقده اإل

جمالية مف عناصر البيئة المعمارية ال تتالءـ مع البيئة الطبيعية أك المناخية أك الكظيفية 
 .(2)كمع القيـ الجمالية كالحضارية

 -5أبعاد التموث البصري -2
 -ينقسـ التمكث البصرم مف حيث أبعاده إلى أربعة أقساـ كىي5

تتمثؿ في تمكث مساحة صغيرة جدان ككجكد فتحات أك ثقكب عمي  -5التموث النقطي-أ
سمحة عمي المباني نتيجة ثار بعض األآاني الناجـ مف عمميات البناء أك كاجيات المب

                                                                                                              

 . 51-41ص=     
بع لكميػة التربيػة كقػائع المػؤتمر السػا –التمكث البصرم كالنكاحي الجماليػة  –جمعية الميندسيف المصرية   (1)

أحمػػد  -فػػي رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة -ـ1999 -دكر التربيػػة الفنيػػة فػػي خدمػػة المجتمػػع العربػػي –
 -رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة  -دراسػػػة تحميميػػػة لمتمػػػكث البصػػػرم فػػػي مدينػػػة غػػػزة –جميػػػؿ شػػػامية 

 .29ص -ـ2013سنة غزة  -قسـ اليندسة المعمارية -سةكمية اليند -الجامعة االسالمية
بحػػث منشػػكر فػػي المػػؤتمر المعمػػارم  -أثػػر التمػػكث البصػػرم فػػي البيئػػة المعماريػػة -إيمػػاف محمػػد عطيػػة  (2)

   -أحمد جميؿ شامية -في رسالة ماجستير غير منشكرة -ـ2003-جامعة أسيكط -الدكلي الخامس
 .29ص -مصدر سابؽ      
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مني، أك تحصؿ كؿ يـك لغياب االستقرار األ زالت كما لبعض المكاجيات التي حصمت
دىاف جزء مف كاجية مبني دكف باقي الكاجية، أك عمؿ بعض القطع الزخرفية عمي 

 .(1) كاجيات المباني
نارة كعدـ انتظاـ ألسالؾ الكيرباء كيتمثؿ في أشكاؿ أعمدة اإل -5التموث الخطي -ب

 .(2)كأشكاليالكانيا أؽ المبني كعدـ تنسيؽ كالياتؼ فك 
تماـ إعف عدـ  اكيتمثؿ في كاجيات العمارات سكاء كاف ناتج -5التموث المستوي -ج

ك أصمي األ ىمع المبن ى، أك كإضافة عناصر حديثة ال تتمشالعمؿ إلى الشكؿ النيائي
 .(3) إضافات فتحات أك قفؿ شرفات، كتزييف المياديف العامة بالالفتات

كتصبح عناصره غير مرتبة،  هفقد فيو المبني جكىر كىك الذم ي -5التموث الكمي -د
ؿ، كاألمثمة عمي ذلؾ تجاكر تؼ بيف المبني كما يحيط بو مف الكفيصبح ىناؾ اختال

مبنييف مف طرازيف معمارييف مختمفيف، أك تنافر الطابع مع ما يحيط بو أك زيادة 
 .(4)االرتفاعات بطريقة مبالغ فييا كسط مباني محيطة منخفضة االرتفاع

 -أسباب التموث البصري: -3
ك أكثر أعكامؿ مختمفة قد تككف بسبب عامؿ يحدث التمكث البصرم بفعؿ عدة 

 -أك بكاسطة عدة عكامؿ مجتمعة، كىذه العكامؿ ىي5
 -عوامل اقتصادية:-أ

يعتبر ىذا العامؿ مف أبرز العكامؿ التي ليا دكر ميـ في ظيكر أك اختفاء ظاىرة 
االقتصادية لمدكلة ترتبط ارتباطا عكسيان بالتمكث البصرم، فكمما التمكث البصرم، فالحالة 

                                                 
رسػػالة سػػباب كالنتػػائج األ -فػػي مدينػػة الزاكيػػةكث البصػػرم التبػػايف المكػػاني لمتمػػ –كر القػػطالعجيميػػة عاشػػ  (1)

 . 122ص –ـ 2009سنة  –طرابمس  –أكاديمية الدراسات العميا  -ماجستير غير منشكرة 
 .29ص -مصدر سابؽ -أحمد جميؿ شامية  (2)
 .29ص -المصدر السابؽ  (3)
 .29ص -مصدر سابؽ  -أحمد جميؿ شامية  (4)
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ىذا  ىختفمعيشي أفضؿ لسكانيا كمما ا لكلة متقدمة ذات اقتصاد قكم كمستك كانت الد
النكع مف التمكث في مدنيا، مع كجكد القكانيف كالضكابط التي يمتـز بيا السكاف حيث 

 .(1)كؽ عندىـذال لستك كارتفاع م ،اجتماعي كتقافي عاؿيتميزكف بكعي 
كمف الدكؿ المنتجة لمنفط، كلكنو لـ  ،إف ليبيا مف الدكؿ ذات االقتصاد القكم

يستغؿ في بناء كتطكر المدف بشكؿ جيد، فقد كانت المخططات كالدراسات التخطيطية 
الدكلة في مف قبؿ مكاتب استشارية عالمية كمفت الدكلة مبالغ كبيرة، كما أف سياسة 

نيا لـ تيتـ بتنفيذ مخططات المدف، إضافة إلى اختالؼ الحالة إالسابؽ غير ثابتة حيث 
ـ عنو اختالؼ في أشكاؿ المباني االقتصادية بيف المكاطنيف كارتفاع تكمفة البناء، مما نج

 لكانيا كتصميميا، كالذم يظير كاضحان لمعياف بمنطقة الدراسة.اك 
 -عوامل إدارية: -ب

التمكث البصرم مف خالؿ القرارات التي تتخذىا الجيات الخاصة كيظير 
بالمخططات كالتي تعمؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر إلى زيادة معدؿ التمكث البصرم 

رض كغياب أك ضعؼ تمؾ المتعمقة بتغير استخدامات األلمبيئة الحضرية، خاصة 
 .(2)التشريعات كالمكائح التي تحد مف التمكث البصرم

 نيا الأحضرم كحماية المدف في ليبيا إال ـ مف كجكد القكانيف المتعمقة بالتخطيط الفبالرغ 
تطبؽ عمي أرض الكاقع، فتصريح البناء داخؿ المدف يكجد بو مجمكعة مف الشركط التي 

لكاف أيتـ التقيد بيا، فتظير المباني بإال أنو ال  ،تعمؿ عمي حمايتيا مف التمكث البصرم
اإلضافة إلى تأخر الدكلة في أعداد مخططات الجيؿ الثالث حيث كارتفاعات مختمفة، ب

 العمؿ في ء نيا تأخرت تسع سنكات كبدأال إـ، 0441المفترض البداء فييا سنة كاف مف 
                                                 

زىػر الػدكلي مػؤتمر األ –ينػة المصػرية المعاصػرة البصرم أثره عمػي المدالتمكث  –براىيـ إأسامة محمكد   (1)
 .127ص  –ـ 2007سنة  –التاسع 

مركػػز  -مدينػػة بغػػداد نمكذجػػان  –أثػػر التمػػكث البصػػرم فػػي تشػػكية جماليػػة المػػدف –سكسػػف صػػبيح حمػػداف  (2)
 . 17ص -بدكف سنة نشر -المستنصرية لمدراسات العربية الدكلية
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 نتشار التمكث البصرم كالبناء العشكائي داخؿ المدف . اـ مما شجع عمي 8110سنة 
 -السموك العام: -ج

مرانية، فالسمكؾ الخاطئ كتردم الحضرية كالعتجاه البيئة فراد كىك سمكؾ األ
كفقداف الكعي كالحس  ،ثار كاضحة مع تدني مستكم الثقافة البيئيةآكؽ العاـ لو ذال

 ، كالتي تتأثر بعدة عكامؿ منيا (1)الجمالي
كىي الثقافة التي يحمميا الساكف مف البيئة القادـ منيا إلى  -5الثقافة االجتماعية -0

يـ في خمؽ مر الذم يساأل ،ؿ تطبيؽ النمط الذم عاشو في السابؽالمدينة، حيث يحاك 
بيئة جديدة تحمؿ بعض الصفات السابقة، فتظير بالمدينة بعض الصفات الريفية كتربية 

 .الحيكانات داخؿ المدف الذم بدكره يعمؿ عمي تشكيو المدينة
التعميمي دكر كبير في إحداث  لإف لممستك  -5التعميمي والثقافة العامة ىالمستو  -8

كظيكر التمكث البصرم، فتدني المستكم التعميمي كالثقافة العامة لدم المكاطنيف يجعميـ 
 كذلؾ مف خالؿ تصرفاتيـ كعدـ االىتماـ ببيئة المدينة.       ،بسمككيات معادية لمبيئة

 -تصاميم وتخطيط المدن: -د
ىماؿ المخطط لميس عكامؿ الجغرافية كخصكصان يـ ضعؼ األداء المعمارم كا 

لكاف تصميمات غير المتناسقة مف حيث األالمناخ في ارتفاع معدالت التمكث البصرم، فال
نافر البصرم كفقداف التجانس ػػػػػػػػكمكاد البناء كالكماليات المستخدمة إلى عدـ التناسؽ ك الت

 .(2)بيف المباني كالمنشآت المختمفة
 -مستجدات العصر: -ق

ؼ، فكميا يأجيزة التكيديثة كاألطباؽ الفضائية ك نتشار التقنيات الحاتتمثؿ في 
يـ ىذه التقنيات في شر في تمكث المدف بصريان، حيث تستعمؿ بشكؿ مباشر أك غير مبا

                                                 
 . 17ص -مصدر سابؽ -فسكسف صبيح حمدا  (1)
 . 17ص -مصدر سابؽ -سكسف صبيح حمداف  (2)
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طباؽ الفضائية ، فأصبحت جميع المباني تستعمؿ األتشكية المظير الجمالي لممباني
اسطح المباني كفكؽ  ،الشرفات ىعم دكف مراعاة لممظير الجمالي مفيؼ يكأجيزة التك

 .(1) رضيةاأل
 -أشكال التموث البصري: -4

 -ينقسـ التمكث البصرم مف حيث الشكؿ إلى قسميف ىما5
 -التموث البصري العمراني: -أ

مع ما يحيط بو مف المباني القريبة منو  ىكيقصد بو انسجاـ كاندماج المبن
ىذه االخطاء  كالفرغات التي تخمؽ جميعيا مناطؽ ذات قيمية كظيفية كجمالية، ك تككف

نو ال يبدم أم اىتماـ بيذه المساحات ككيفية االستفادة منيا، أك إمف قبؿ المصمـ حيث 
طابعيا مف قبؿ أصحاب المبني حيث يصرؼ النظر عنيا كال يجعميا تحافظ عمي 

غير المنتظـ لممتاجر ىدا التمكث االنتشار العشكائي ك  العمراني المطمكب، كمف أشكاؿ
 .(2)كالكرش كالمحالت المختمفة، بشكؿ فكضكم كبدكف تكافؽ مع طبيعة المنطقة 

 -التموث البصري المعماري: -ب
فشؿ  5كينتج ىذا لعدة أمكر منيا ى،صمية لممبنكىك أم تغير في الصفة األ

أك  ،أك فتح نافدة ةبما يخدـ المستعمؿ، مثؿ قفؿ شرف ـ في تأميف الجانب الكظيفيالمصم
لؾ ذة فيخرج بسراؼ في الزخرفكث البصرم المعمارم مف اإلغير ذلؾ، كما يتككف التم

حجار الطبيعية أك الصناعية لمكاجيات، ، كالمبالغة في استخداـ األبداع كالجماؿعف اإل
المبالغة في ، ك بنية األخرلمع األ تنسجـ مع بعضيا كال أك استخداـ األلكاف التي ال

 دىا جماليا فال ػػػػػػػكاس مما يفقػػػػػػع االسالمي كاألقػػػػػمارية ذات الطابػػػػػػاستخداـ العناصر المع
                                                 

 . 17ص -مصدر سابؽ  -سكسف صبيح حمداف  (1)
 .60ص -مصدر سابؽ –أحمد جميؿ شامية   (2)
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 .(1)كال كظيفتو ىالمبن ىيستطيع التعرؼ عم
 -ثار المترتبة عمي التموث البصري:اآل -5

كأنو يمعب دكران في تكجيو  ،ف التمكث البصرم مف األنكاع الخطيرة عمي اإلنسافإ
سمككياتو، كأف ىذه السمككيات تنعكس نتيجة تراكـ مناظر تفتقر إلى الجمالية كعدـ 

فساد إاؿ يكدم إلى فانعداـ الجم ،كالتي تنعكس سمبيان عمي المجتمع ،التنسيؽ كالتجانس
كتر كالضغط النفسي دم إلى القمؽ كالتؤ حساس بالجماؿ يفقداف اإلكؽ العاـ، فذال
 . (2)اقتصاد الدكلةالناتج العاـ ك  ىثاره عمآاإلضافة إلى ب

كيفرض عميو نكعان مف  ،نسافاإل عمي سمككيات يفالتمكث البصرم لو تأثير سمب
 حساس باالغتراب في بيئتو.  كيعطيو اإل ،كؽ كاالختيار الغير المتالئـذال

 مظاىر التموث البصري في مدينة زليتن. -المبحث الثاني:
 -الطراز المعماري لممدينة:أواًل / 

 -أشكال وأحجام المباني: -1
ظيرت أنماط جديدة مف أشكاؿ المباني كأحجاميا سكاء في المناطؽ السكنية 
كالتجارية كالمؤسسات العامة، فالتبايف كاضح في أشكاؿ المباني مف خالؿ تقنيات كتطكر 

لكاف كعدـ التقيد كاختالؼ األحجار لمنيـك كاألاء الجديدة، كاستخداـ الزجاج كاألمكاد البن
باالرتفاع المحدد مف قبؿ الجيات المختصة مما زاد مف تشكية المدينة كعدـ تنسيؽ 

لمباني عما يجاكرىا مف مباف مبانييا معماريا، مما يؤدم إلى اختالؼ كاضح بيف ا
 (.0، كما ىك مكضحو بالصكرة رقـ )لأخر 

                                                 
 .61ص -مصدر سابؽ  –أحمد جميؿ شامية   (1)
 .127ص  –مصدر سابؽ  –براىيـ إأسامة محمكد   (2)
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دينة( النمط الجديد مف المساكف بالم0الصكرة رقـ )

 
 https://www.ar.wikipedia.org/wikiعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد

  -ضافات عمي الوحدات السكنية:التعديالت واإل -2
بؿ الدكلة خالؿ فترة ة مف قألمشكمة في الكحدات السكنية المنشتظير ىذه ا

لذلؾ يمجأ الكثير مف سكانيا إلى  ؛نيا ال تالئـ العادات كالتقاليد الميبيةإماضية، حيث 
فساد ا  ك  ،غالقياا  ك  ضافات فيما يتعمؽ بالنكافذ كالشرفاتشكميا الخارجي مف خالؿ اإل تغير

 (.8المظير الجمالي، كما في الصكرة رقـ )
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 ات عمي الكحدات السكنية( التعديالت كاالضاف8الصكرة رقـ )

 
 https://www.ar.wikipedia.org/wikiعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد      
 -المباني المتدىورة:-3

يما يعرؼ بمشركع تكجد بعض المباني القديمة التي أسست أياـ المممكة الميبية ف
كنقص  ،ـ، كىي تمتاز حاليان باإلىماؿ في جانب الصيانة0411دريس لمسكاف سنة إ

ىماؿ كعدـ الصيانة مارات السكنية التي تعاني مف اإلالخدمات، باإلضافة إلى بعض الع
  (.7المستمرة، كما في الصكرة رقـ )
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 ( المباني القديمة بالمدينة7الصكرة رقـ )

 
 https://www.ar.wikipedia.org/wikiعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد  
 -البناء غير المكتمل: -4

كىي عبارة عف ىياكؿ مباني قائمة غير مكتممة، فبعض ىذه المباني يتبع جيات 
عف  تتكقفات المالية لمشركات المنفذة حيث عامة مف الدكلة كالتي ترتبط بالمستحق

 .عدة سنكاتل استكماؿ ىده المباني
 -االستغالل الخاطئ لجزاء المباني:-5

ف ىذا بشكؿ كاضح في اكك ،سطح المبانيأظير ىذا االستغالؿ في استخداـ 
كاضح لمعياف في المنطقة الجنكبية الغربية مف  منو كالذم يككف ،المباني الشعبية القديمة
 مارات ػػػػػػػػػالؿ بعض الشرفات في العػػػػػػاستغكذلؾ مي، ك ػػػػػػؽ الساحػػػػػػػػالمدينة بالقرب مف الطري

 الفضائي بشكؿ كثيؼ كعشكائي.  ثلتثبيت أجيزة التكيؼ كأطباؽ الب السكنية
  -ثانيًا / مسارات الحركة المختمفة:

  كالتي ،كدة في المدينةػػػػػػػػفة المكجػػة الطرؽ كالشكارع كاألرصػػػػػسارات الحركيقصد بم
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خر داخؿ المدينة، فمف خالؿ مسارات الحركة يمكف آتسيؿ عممية الحركة مف مكاف إلى 
التعرؼ عمي اليكية الحضارية لممدينة، تكجد بعض الطرؽ داخؿ مخطط المدينة مازالت 

مف أىـ ىي حياء السكنية، ك يرة داخؿ األؾ الطرؽ الفرعية الصغخاصة تمبطرؽ ترابية ك 
 -مظاىر التمكث البصرم في مسارات الحركة ما يمي5

 -االختناقات المرورية:-1
عاب الكثافة المركرية نظران الرتفاع عدد يستج عف عدـ كفاية الطرؽ كالشكارع التتن

كخصكصا في  ،السيارات، كالتي تظير بشكؿ كاضح في الكسط التجارم لممدينة
المناسبات الدينية، حيث تمثؿ المدينة مركز تجارم لممناطؽ المجاكرة ليا، كما في 

 (.0الصكرة رقـ )
 ( تكضح االختناقات المركرية بالمدينة0الصكرة رقـ )

 
 ps://www.ar.wikipedia.org/wikihttعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد
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 -ندرة مواقف السيارات: -2
تعاني المدينة مف ندرة مكاقؼ السيارات رغـ كجكدىا بالمخطط، فيتـ تكقؼ 
السيارات عمي جانبي الطريؽ مما يسبب في عرقمة حركة السير في الطرؽ كخاصة في 

رصفة المخصصة لممشاة أ البعض إلى ركف السيارات عمي األالمناسبات الدينية، كما يمج
 (.1كما في الصكرة رقـ )

 ( تكضح ندرة مكاقؼ السيارات1الصكرة رقـ )

 
 https://www.ar.wikipedia.org/wikiعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد

  -عدم كفاءة شبكات التصريف:-3
ة لعدـ المشكمة خالؿ فصؿ الشتاء حيث تفيض بعض الشكارع نتيجتتضح ىذه 

ىا بالمخطط، حيث يتـ صرؼ مياه كجكد مطار رغـكجكد شبكة لتصريؼ مياه األ
 مطار مع شبكات الصرؼ الصحي كالتي تعاني مف ضعؼ قدرتيا االستيعابية نتيجةاأل

 (.2زيادة عدد السكاف كما في الصكرة رقـ )
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 عدـ كفاءة شبكات تصريؼ مياه االمطار( تكضح 2الصكرة رقـ )

 
 https://www.ar.wikipedia.org/wikiعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد  
  -عالن:شار الممصقات ووسائل الدعاية واإلنتا -4

ف بدكف أم ضكابط كغير مكاعالنات في كؿ تنتشر لكحات كممصقات اإل
ينة كيشكه مظيرىا، لكاف أك الحجـ مما يكثر عمي المظير الجمالي لممدمتناسقة األ

كاضح عالنات الدعاية االنتخابية كانتشارىا بالمدينة كالتي تظير بشكؿ إباإلضافة إلى 
كثر مف العالمات المركرية كاالرشادية التي تكضح كدليؿ لمستخدمي الطرؽ كالتي أ

 بر كجيان حضاريان لممدينة. تعت
 -نتشار العشوائيات:اثالثًا / 

 يؽ المخطط السابؽ بالكجية المطمكب،ػػػػػػد كعدـ تطبػػػػػمك السكاني المتزايػػػػػنمنتيجة ل
كعدـ كجكد مخطط جديد لممدينة إلى الكقت الحاضر كانتيت صالحية المخطط السابؽ 

شكائي دكف كجكد مخطط بشكؿ عـ، فأصبحت تنمك أطراؼ المدينة 8111مف سنة 
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رض ائي بأطراؼ المدينة إلى ممكية األ، كيرجع انتشار ىذا البناء العشك كبنية تحتية
 نشاء كحدات سكنية بشكؿ غير قانكني كبدكف تخطيط. إلممكاطنيف  حيث يتـ 

 -رابعًا / النفايات الصمبة:
الب االستيالكية كالمطنظران لتزايد السكاني كالتطكر العمراني الحاصؿ بالمدينة 

صبح ىناؾ كمية كبيره مف النفايات الصمبة يمكف مالحظتيا مف خالؿ التحرؾ أالمتزايدة 
بشكارع المدينة، ككذلؾ أشكاؿ صناديؽ القمامة التي يفقد معظميا الكفاءة الكظيفية، 
حيث تتراكـ القمامة داخميا كخارجيا مما جعميا ذات مظير مقرؼ كبيئة مناسبة لتكاثر 

ات كمصدر لمركائح الكريية خصكصا في فصؿ الصيؼ الرتفاع درجة الحرارة، الحشر 
 (.3كما في الصكرة رقـ )

 ( تراكـ النفايات في االماكف غير المخصصة ليا3الصكرة رقـ )

 
 https://www.ar.wikipedia.org/wikiعمى الرابط  –المكسكعة الحرة  –كيكيبيديا ر/ المصد    
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 -خامسًا / الغطاء النباتي والمناطق الخضراء:
تمثؿ عنصر جمالي  يكجد نقص حاد في المساحات الخضراء داخؿ المدينة كالتي

 لخضراء، كال تكجد بالمدينة سك حياء ال تكجد بيا مساحات مب األغكمحبب لمنفس فأ
 بعض المساحات.
 ضاء عمي ظاىرة التموث البصري.طرق الق -المبحث الثالث:

فيك  ،الصعب قياسومف ألنو  ؛يعتبر التمكث البصرم مف أخطر أنكاع التمكث
 ىلؾ عمذماكف غير المريحة نفسيا، لنساف مف رؤية المناظر كاألحساس اإلإيعتمد عمي 

عمييا، كتتمثؿ ىذه  جميع الجيات التعاكف لمحد مف ىذه الظاىرة كمحاكلة القضاء
عداد كتنفيذ إعالـ كالجيات المعنية باإل سرة كالمؤسسات التعممية كأجيزةاألالجيات في 

 -ية البيئية5ك المخططات كالبرامج التكع
 -دور السرة: -0

ساس لتككيف سية في عممية التربية فيي حجر األتعتبر األسرة ىي النكاة االسا
كحسف التصرؼ جيؿ لو حس بيئي كذلؾ مف خالؿ االىتماـ بالبيئة الداخمية لممنزؿ 

 بالبيئة الخارجية .
 -دور المؤسسات التعميمية: -8

سرة في زرع حب البيئة ميمية في المرتبة الثانية بعد األتعتبر المؤسسات التع
كاالىتماـ بيا سكاء خارج المدينة أك داخميا، كتكضيح الخطر الناجـ عف سكاء استخداـ 

الفرؽ بيف البيئة الحضرية لممدف  البيئة الحضرية كالمخاطر المترتبة عمييا، كتكضيح
الميبية كمقارنتيا بنماذج لمدف عالمية ميتمة بالبيئة الحضرية داخميا مف خالؿ الصكر 
كالمناظر الجميمة، لكي تكضح ليـ مدم الفرؽ بيف ىذه المدف لمعرفة الطرؽ السميمة في 

 التعامؿ مع البيئة الحضرية.
  -5مدن واالىتمام بيادور الجيات العامة المعنية بتخطيط ال -7

 يا ػػػػػػػػػذىا كاالىتماـ بػػػػثؿ دكر ىذه الجيات في النقاط الضركرية التي يجب تنفيػػػػػيتم
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 -كتتمثؿ في 5
شراؼ كمتابعة عمميات البناء كالصيانة داخؿ مخطط المدينة مف قبؿ العمؿ عمي اإل -أ

يا ػػػػػػػػر الفنية، كيككف عممػػػػػػػػػػػػمكاتب فنية تعمؿ كفؽ سياسة معينة دكف ازدكاجية لممعايي
 يف ػػػػػػػػػػع لمقكانػػػػػخاض

 كالمعايير التخطيطية السائدة دكف كساطة اك محسكبية.
ماكف العامة البيئة بدكرىا مف خالؿ تنظيؼ األ قياـ الجيات الخاصة بحماية -ب

عف كقت االزدحاـ محددة بعيدا رصفة كنقؿ القمامة في أكقاتيا كفي فترات كالشكارع كاأل
 ركة بالمدينة.ذكال
حياء القديمة التي تعاني بشكؿ ممحكظ مف ظاىرة التمكث العمؿ عمي معالجة األ -ج

ؿ البصرم بطرؽ عممية كفؽ خطة تخطيطية عمرانية مدركسة، حيث يتـ تكفير بدي
يكر مناطؽ عمرانية عشكائية حياء كذلؾ لمحد مف ظمتكامؿ قبؿ عممية إزالة ىذه األ

، كأف تككف ىذه الخطة العمرانية الجديدة ميتمة بالجانب البيئي كالعمراني ةجديد
 كاالقتصادم كاالجتماعي .

في االىتماـ بأعمدة الكيرباء االىتماـ بمكمالت العمراف في البيئة كالتي تتمثؿ  -د
اكف متنسيؽ الفراغات العمرانية بيف األلكانيا ك أحاكيات القمامة كأماكف تكاجدىا ك نارة ك كاإل
حياء السكنية كاالىتماـ بالمساحات الخضراء كالحدائؽ كالمنتزىات كاالىتماـ بالبنية كاأل

زالة مخمفات الحرب كالصيانة صدكرية كخاصيانة التحتية كصيانتيا  و الصرؼ الصحي كا 
 كالبناء.

 -كقد تكصؿ ىذا البحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كىي5
 -أواًل/النتائج :

منطقة الدارسة إلى شخصية كطابع معمارم مكحد حيث تتعدد أنماط التصميـ تفتقر  -1
 الناجمة عف التطكر المتسارع في استخداـ التكنكلكجيا كالتغيرات التي مرت فييا.
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ظيكر عدة أنماط جديدة مف المباني كأحجاميا سكاء السكنية منيا كالتجارية  -2
لمنيكـ الجديدة، مثؿ استخداـ الزجاج كاأل كالمؤسسات العامة مف جراء تقنيات مكاد البناء

لكاف مما نتج عنو اختالؼ كاضح في المباني مع بعضيا البعض، حجار كاختالؼ األكاأل
جراء ا  جيات المختصة بالتخطيط الحضرم، ك كعدـ التقيد باالرتفاعات المحددة مف قبؿ ال

ات السكنية كغمؽ ضافات الكاضحة في العمار عمي المباني السكنية مف خالؿ اإل تعديالت
ىماؿ صيانة العمارات السكنية كالمباني الشعبية كظيكر  الشرفات كاالستفادة منيا، كا 

 العديد مف المباني غير المتكاممة.
استغالؿ أسطح المباني كخصكصا المباني الشعبية كبعض الشرفات في العمارات  -3

المياه بشكؿ عشكائي ؼ كأطباؽ البث الفضائي كخزانات يأجيزة التكي تبيثالسكنية لت
 كغير منتظـ مما نتج عنو مظير غير مرغكب فيو. 

ظيكر بعض المشاكؿ المركرية كالتي تتمثؿ في االختناقات المركرية كقمة مكاقؼ  -4
 السيارات، 

رصفة، ككجكد بعض الشكارع يارات عمي جانبي الطرؽ أك عمي األمما جعؿ ركف الس
 حياء السكنية.داخؿ األرعية داخؿ المخطط كخصكصا الترابية الف

خصكصان في فصؿ الشتاء الصرؼ الصحي نتيجة زيادة السكاف قصكر شبكة  -5
مطار غـ تخطيط شبكة خاصة لصرؼ مياه األمطار، ر ميا لصرؼ مياه األكاستخدا

 كلكنيا لـ يتـ تنفيذىا بالكامؿ. 
عالنات التجارية كالدعايات االنتخابية بشكؿ كبير كغير منتظـ انتشار لكحات اإل -6

ف يككف استخداـ أ ىكانسجاـ في البيئة العمرانية، عميـ في عدـ تكافؽ بصرم سأمما 
كفي نفس الكقت الحفاظ عمي النكاحي  ،عالنية كسيمة لالتصاؿ بالجميكرت اإلىذه المكحا

 الجمالية في البيئة العمرانية.
مف المخمفات الصمبة كالقمامة ببعض الشكارع كالطرؽ كالمناطؽ  كجكد كميات -7

 السكنية كقمة اىتماـ الجيات المختصة ببرنامج النظافة اليكمية.
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قمة االىتماـ بالمساحات الخضراء كالحدائؽ كتشجير الطرؽ كالشكارع لالستفادة منيا  -8
الخضراء ال  كمتنفس طبيعي لممدينة، ككجكد تناقض بيف عدد السكاف كالمساحات

 يتناسب مع المعايير العالمية. 
 -انيًا/التوصيات :ث
دعـ مصمحة التخطيط العمراني مف أجؿ استكماؿ الدراسات المتعمقة بالجيؿ الثالث  -1

العمراني بمراعاة كؿ كضركرة أف تتضمف ىذه الدراسات الحمكؿ العممية لتكجيو النمك 
ف الممكف تنفيذىا، كتنتج عنيا مخططات كاقعية العكامؿ كالظركؼ المؤثرة لمخركج بمقترحات م

كخصائص كؿ منطقة كتحد مف النمك كالتكسع  تستجيب لالحتياجات كتراعي طبيعة
 العشكائي غير المدركس.

القيـا بحمالت مكثفة مف كسائؿ االعالـ المرئية كالمقركءة كالمسمكعة كبعض المحاضرات في  -2
كتثقيفيـ بيئيان، كتدريس الثقافة البيئية كحماية البيئة ضمف المؤسسات التعميمية لتكعية المكاطنيف 

 المناىج الدراسية.
العمؿ عمي تطكير الخطط كالدراسات التجميمية التي تيدؼ إلى حماية البيئة، كالمحافظة عمييا  -3

 كالعمؿ عمي تطبيقيا كفقا لما ىك مخطط لو.
ساحات الخضراء كالحدائؽ االىتماـ بالخدمات الترفييية كالتكسع في زيادة الم -4

كاالىتمـا بالمكجكد منيا كالتكسع في غرس األشجار عمى جانبي الشكارع كالطرؽ الرئيسية مف أجؿ 
 ر ػػػػػػزيادة تحسيف المظي

 الجمالي لممدينة كاالىتمـا بالبيئة.
ضركرة التنسيؽ بيف الدراسات العمرانية كمتطمبات النمك كالتكسع في المخططات  -5

كخمؽ مناطؽ تنمية عمرانية جديدة، كبيف البرامج التنفيذية لحماية األراضي القائمة، 
الزراعية المشجرة، كمعالجة التعارض بيف متطمبات النمك العمراني كالسياسة اليادفة 
لحماية األراضي الزراعية لتحقيؽ النمك المطمكب، كعدـ البناء بأسمكب عشكائي بما يمثؿ 

 ى األراضي الزراعية.زحفان عمرانيان غير منتظـ عم
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قامة مكاقؼ لمسيارات العمؿ عمي تكفير مكاقؼ خاصة بالسيارات كاستيعابيا ك  -6 ا 
رضية كمركز الخدمات العامة، كاالىتماـ بصيانة الطرؽ المعبدة ب( في الطكابؽ األآ)المر 

كمعالجة الطرؽ التي تحتاج إلى صيانة كالعمؿ عمى استكماؿ الطرؽ التي لـ يتـ 
رصفيا، إضافة إلى فتح مسارات الطرؽ الغير منفذة، كعدـ السماح بالزحؼ عمى 

 األرصفة مف قبؿ المكاطنيف كالمنشآت المختمفة. 
ى تخطيط األحياء السكنية، كتكفير كافة الخدمات كالبنية التحتية كفقان العمؿ عم -7

لحجـ السكاف في كؿ حي، بشرط أف تتـ تييئة ىذه الخدمات قبؿ بناء ىذه الكحدات 
 السكنية.

 ىالشكارع كعمعالنات كالمكحات الدعائية في تنظيـ عممية كضع الممصقات كاإل -8
 فرض عقكبات عمي المخالفيف.كاجيات المباني، كتخصيص أماكف ليا ك 

تحسيف بيئة المدينة، كجعميا بيئة نظيفة خالية مف القمامة كمخالفات البناء،  -9
يـ في نقؿ األمراض كانتشار تيا كفؽ الطرؽ الصحية، لكي ال تسكالتخمص منيا كمعالج

 الركائح الكريية.
العامة منيا الحد مف التعديؿ العشكائي في كاجيات المباني السكنية، كخاصة  -10

كالمحافظة عمى جماؿ المدينة عمى أف يتـ كفؽ شركط كلكائح تحددىا مصمحة التخطيط 
 العمراني.

لزاـ الجيات المعنية بتطبيقيا  -11 مراجعة كافة المخططات العمرانية المعتمدة، كا 
زالة أية تشكىات كاستعماالت مخالفة  كمتابعتيا لضماف االستفادة مف تمؾ المخططات، كا 

 خططات القائمة بغية تطكيرىا.بالم
تفعيؿ دكر الجيات الرقابية كالضبطية في المحافظة عمى المخططات، كعدـ  -12

 السماح لممكاطنيف بتجاكزىا ميما كانت األسباب.
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 د/أحمد عبد السالم ابشيش                                             
 كمية التربية/ جامعة المرقب                                             

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وأصحابو 
 أجمعيف . 

  :أما بعد 
، والمراد بالسنة ىي ما ف أدلة األحكاـ ىي الكتاب والسنةفقد أجمعت األمة عمى أ

عمى وجوب العمؿ عمؿ أو تقرير، وأجمعت أيضا  مف قوؿ أو ثبت عف النبيء 
. والمراد رآف في االستدالؿ بو عمى األحكاـفرؽ بينو وبيف الق ، وأنو البالحديث الصحيح

، واتصؼ ه وسمـ مف العمة القادحة والشذوذبالصحيح عند المحدثيف ىو ما اتصؿ إسناد
( 1) رجالو بالعدالة والضبط.

   
. وفي المقابؿ ليذا القسـ ىو الحديث يفيد العمـ والعمؿفيذا القسـ مف الحديث 

، فإف ىذا كثر مف شروط الصحيح وليس لو عاضدقد شرطا أو أوىو ما ف (2)الضعيؼ
القسـ مف الحديث األصؿ فيو عدـ االحتجاج بو، ولو في الترغيب والترىيب وفضائؿ 

                                                 
 .71نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر ص  :انظر (1)
بو  فالصحيح ىو ما يحتج ،لو اقتصر في أقساـ الحديث عمى قسميف صحيح وضعيؼ (2)

بالضعيؼ ىو فالمراد  ؛ ألنو ال يثبت عف رسوؿ اهللوالضعيؼ ال يصمح ألف يحتج بو
ذا كاف سبب الضعؼ ىو كذب الراوي فإنو ال يحتج بو ولو  الضعيؼ الذي ال ينجبر، وا 

تعددت طرقو بخالؼ الحديث الضعيؼ الذي لـ يكف ضعفو فسؽ الراوي فإنو يتقوى بمجموع 
، وعمى ىذا فيكوف الحديث صحيحا االحتجاج بويره ويصمح طرقو ويرقى لدرجة الحسف لغ

  .وضعيفا
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. والكالـ في ىذا البحث يكوف حوؿ األعماؿ ؛ ألف ىذا القسـ لـ تثبت نسبتو لمنبيء 
في مبحثيف  قوى منوأماىية الحديث الضعيؼ وأقسامو ومتى يحتج بو ومعارضتو لما ىو 

 .وخاتمة
 .ؿ : ماىية الحديث الضعيؼ وأقساموالمبحث االو 

 .والمبحث الثاني : االحتجاج بالحديث الضعيؼ 
 أهمية البحث 

، خشية أف يأتي ا تيدؼ إلى تمييز الصحيح مف غيرهالدراسات الحديثية جميعي
سواء عارضو حديث  ، فيكوف االستدالؿ ضعيفا،مستدؿ بالسنة بحديث لـ تثبت صحتوال

و عمى فالضعيؼ ال يستدؿ ب ،؛ ألف األصؿ أال يستدؿ إال بالصحيح الثابتغيره أـ ال
، ىذا مف ناحية ، ومف ناحية يحا، ولو كاف معنى الحديث صحانفراده في األحكاـ وغيرىا

، وفي ىذا ب عمييا فعؿ الشيء أو تركو تديناحكاما يترتأخرى أف المستدؿ بالسنة يثبت أ
ا أال ؛ ألف األصؿ في ىذلـ يعرؼ المستدؿ صحة ما استدؿ بواستدراؾ عمى الشريعة إذا 

، ودراسة الحديث الضعيؼ تظير أىميتيا في ىاتيف يأتي بدليؿ حتى يعرؼ درجتو
الشرع الصحيحة، وليذا والوقوؼ عمى أدلة  ،وىما تجنب االستدالؿ بالضعيؼ المسألتيف،
ال يحكـ عمى األفعاؿ مف حيث الفعؿ  :: األصؿ في العبادات التوقؼ، أيقاؿ العمماء

مؿ أو بطالنو أو وجوبو أو والترؾ والتخيير إال بأدلة صحيحة تتوقؼ عمييا صحة الع
. وحتى ال تتعارض أحكاـ الشرع أخذ العمماء الحكـ الثابت باألصح إذا كاف تحريمو
ري ومسمـ عمى ما صحيحيف وفي ظاىرىما تعارض، فقدموا ما اتفؽ عميو البخا الحديثاف

وال النيوض  ، مما يدؿ عمى أنو ليس لمضعيؼ قوة معارضة الصحيح،انفرد بو أحدىما
ؼ مف أىـ الدراسات الحديثية في السابؽ ، فكانت دراسة االحتجاج بالضعيباالستدالؿ بو

عديد مف األقواؿ في المسألة الواحدة وبينيا ، فقد يجد المسمـ الوفي وقتنا الحاضر
، فاختالؼ ىذه األقواؿ ف المسألة ليس فييا إال قوؿ واحدفي حيف أ ،اختالؼ ظاىر

منشأه تعدد األدلة مع اختالؼ درجتيا مف الصحة والضعؼ، أو تعدد األدلة مع صحتيا 
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سة الحديث ، فأىمية دراوىذه أخؼ مف سابقتيا ،وليس لممكمؼ ترجيح أو عمـ بالنسخ
الضعيؼ مقدمة عمى دراسة النسخ والترجيح ، لما في معرفة الضعيؼ مف استبعاد لعديد 

 مف األدلة بأال يعبأ بيا لما في غيرىا مف الصحيحة غنى عنيا .  
 المبحث األول : ماهية الحديث الضعيف وأقسامه

الرواية عف الثقات وترؾ قاؿ اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو باب وجوب 
: " خبر الفاسؽ ساقط غير مقبوؿ ...  ، والتحذير مف الكذب عمى رسوؿ اهلل كذابيفال

والمراد بالمنكر في ىذا السياؽ ىو  (1)" عمى نفي رواية المنكر مف األخبارودلت السنة 
والحكـ عميو بالسقوط وعدـ قبولو، فعدـ القبوؿ يفيد الرد  ،لذكره مع خبر الفاسؽ المردود ،

ف كاف الفاسؽ قد يصدؽ أحيانا، كما أف الصادؽ قد يحصؿ منو سيو ، وليس في قولو وا 
، دليؿ عمى عدـ قبوؿ روايتو  (2 )وا ن  ي  ب  ت  ف   إ  ب  ن  ب   ؽ  اس  ف   ـ  ك  اء  ف ج  وا إ  ن  آم   يف  ذ  ا ال  ي  ي  أ  ي   تعالى 

نما فييا  أف . إال أف السر في ترؾ رواية الفاسؽ وعدـ قبوليا إرشاد إلى التبيف مف خبرهوا 
هلل يرى بوجوب الرواية عف ، واإلماـ مسمـ رحمو امف  شروط الصحيح أف يرويو عدؿ

في مصطمح الحديث ىو العدؿ الضابط، فإذا انتفت عدالة الراوي لـ تقبؿ ، والثقة الثقات
ف كانت باقي شروط الضعيؼ ما فقد شرط العدالةدرجات ، وليذا كانت أشد روايتو ، وا 

  ،، فإف رواية الكذابيف متروكة مطمقاة في الحديث مف حيث القبوؿ والردالصحيح مؤثر 
يختمفوف فيو مف حيث ، بخالؼ الضبط فإف الرواة والكذب عمة تقدح في عدالة الراوي

(3)راوي أو تيمتو بذلؾ"" ثـ الطعف إما أف يكوف لكذب القاؿ ابف حجر : .القوة والقمة
قاؿ  

تيمة الراوي بالكذب  والقسـ الثاني مف أقساـ المردود وىو ما يكوف بسببفي النزىة: "

                                                 
 .7/95مقدمة صحيح مساـ (1)
 .6سورة الحجرات اآلية  (2)
 .71نخبة الفكرص (3)
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 :أي (1): المنكر عمى رأي مف ال يشترط في المنكر قيد المخالفة "وىو المتروؾ. والثالث
ا، . سوى ابف حجر بيف المتروؾ والمنكر في عدـ األخذ بيممخالفة الضعيؼ لمثقة

 .اعتبرىما قسما واحدا وىو المردودو 
فالحديث الضعيؼ بوصؼ عاـ ىو ما ال يوجد فيو شروط الصحة وال شروط 

 وأما الضعيؼ فيو ما لـ يوجد فيو شروط، وىذا ما قرره النووي بقولو: "(2)الحسف 
الموضوع، والمقموب، والشاذ، والمنكر، : الصحة وال شروط الحسف، وأنواعو كثيرة، منيا

وشروط الحديث الحسف ىي شروط الصحيح إال ، (3) ."معمؿ، والمضطرب، وغير ذلؾوال
، فاعتبروا ف رجالو أخؼ ضبطا مف رجاؿ الصحيح، وليذا فرقوا بينيما في المفظأ

. ما قؿ ضبط رواتو عف رواة الصحيح ، والحسفواتو بقوة الضبطالصحيح ما اشتير ر 
 نقسـ إلى قسميف صحيح وضعيؼ  وعمى تعريؼ مسمـ لمحديث الضعيؼ أف الحديث ي

ال أف الحسف منو ما ىو حسف لذاتو، ، إكذلؾ ، وىوباعتبار أف الحسف مف الصحيح
فقدت في آحادىا شروط ، وىذا األخير ىو جممة مف األحاديث ومنو ما ىو حسف لغيره

، الخمو مف ، الخمو مف العمة القادحةوالحسف لذاتو أوصافو اتصاؿ السند، الحسف لذاتو
. وىناؾ تقسيـ (4)، ضبطيـ عمى وصؼ أقؿ مف ضبط رواة الصحيح، عدالة رواتوذوذالش

                                                 
 .04نزىة النظر ص   (1)
لحسف ... فإنو حيث قصر عف اضعيؼ فيو ما لـ يبمغ مرتبة الحسف: أما القاؿ السخاوي  (2)

 .7/56غيث الفيو عف الصحيح أقصر. فتح 
 .7/76صحيح مسمـ بشرح النووي   (3)
ومنو المنقطع والمعضؿ والمرسؿ والمدلس  ،إذا اختؿ وصؼ االتصاؿ فالحديث ضعيؼ (4)

ذا اختؿ وصؼ السالمة مف العمة فالحديث ظاىره، عمى خالؼ بيف العمماءوالمعنعف  . وا 
ذا اختؿ وصؼ السالمة مف االصحة مع وجود ما يقدح في صحتيا لشذوذ فالحديث شاذ . وا 

ذا اختؿ وصؼ العدالة فا ذا اختؿ وصومنكر. وا  ؼ لحديث موضوع أو مكذوب وفيو جيالة. وا 
  .الضبط فالحديث مف رواية سيء الحفظ وكثير الوىـ
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، وعمى ىذا التقسيـ يكوف الحديث : الصحيح والحسف والضعيؼآخر لمحديث وىو
:" وأما قسمة الحديث إلى ا فقد وصفا مف أوصاؼ الحسف. قاؿ ابف تيميةالضعيؼ م

ولـ أوؿ مف عرؼ أنو قسمو ىذه القسمة أبو عيسى الترمذي، صحيح وحسف وضعيؼ ، ف
ما عرؼ عنيـ ىذا ... وأما مف قبؿ الترمذي مف العمماء فتعرؼ ىذه القسمة عف أحد قبمو

نو إلى صحيح وضعيؼ، والضعيؼ عندىـ نوعاف: ، لكف كانوا يقسمو التقسيـ الثالثي
ح الترمذي، وضعيؼ ىو يشبو الحسف في اصطال، و ضعيؼ ضعفا ال يمتنع العمؿ بو

يقرر ابف تيمية في تقسيـ الضعيؼ أف مف الضعيؼ ما يزوؿ  ،(1)"ضعفا يوجب تركو.
عنو وصؼ الضعؼ فيصبح في درجة الحسف إذا تعددت طرقو، ولـ يكف ضعفو فسؽ 

واشتير  : " والحسف ما عرؼ مخرجو النووي. قاؿ وأكثر الحديث ىو مف الحسف ،الراوي
، وتستعممو عامة ، وىو الذي يقبمو أكثر العمماءالحديثرجالو، وعميو مدار أكثر 

( 2) ."الفقياء
والحسف لغيره وىو الضعيؼ  ،فيشمؿ الحسف لذاتو وىو مف أقساـ الصحيح 

بف تيمية وغيره ، وتقسيـ اؽ أخرى وىو العاضد عند المحدثيفالذي لو ما يقويو مف طر 
 حدة . يدؿ عمى أف الضعيؼ ليس عمى درجة وا الضعيؼ إلى قسميف

 . تفاوت الضعيف
الضعيؼ بعضو أشد ضعفا مف بعض. قاؿ القاسمي: "يتفاوت ضعفو بحسب 

ا الموضوع ثـ : "والسقيـ عمى ثالث طبقات شرىاؿ النوويق (3). " شدة ضعؼ رواتو
(4) ."المقموب ثـ المجيوؿ

ذكر النووي ثالثة أنواع لمضعيؼ، وجاء ترتيبيا عمى شدة   

                                                 
 .71- 71/71مجموعة الفتاوى   (1)
 .7/70صحيح مسمـ بشرح النووي   (2)
 .745قواعد التحديث ص   (3)
 .7/70صحيح مسمـ بشرح النووي   (4)
 



التربويمجلة   

 01العدد                                     االحتجاج بالحديث الضعيؼ                

89 

 

وذلؾ  (1)وقد اعتبره ابف حجر بكذب الراوي في الحديث النبوي، فأوليا الموضوع ضعفيا
 فقد  ع أحاديث وينسبيا لمنبيء ػػػػنى أف مف يضػػػػ، بمعلكثرة التػػػػالـز بيف الوضػػػػع والكذب
قاؿ  ، وىذا النوع مف األحاديث ال ينجبر بتعدد طرقو .كذب في نسبة ىذه األحاديث إليو
عدد طرقو المماثمة لو لقوة كذب راويو أو لفسقو ال ينجبر بتالقاسمي :" اعمـ أف الضعيؼ ل

، وما ية بأنو ضعيؼ ضعفا يوجب تركووىذا النوع ىو الذي عناه ابف تيم (2)."الضعؼ
، الرواية عف الثقات وترؾ الكذابيفترجـ لو مسمـ في مقدمة صحيحو بقولو باب وجوب 

، ووجوب ترؾ اية عف الثقات: وجوب الرو . أي والتحذير مف الكذب عمى رسوؿ اهلل 
لموضوع، وىو: : معرفة ااية عف الكذابيف. قاؿ ابف الصالح: النوع الحادي والعشروفالرو 

، وال تحؿ روايتو ديث الموضوع شر األحاديث الضعيفة. اعمـ أف الحالمختمؽ المصنوع
بخالؼ غيره مف األحاديث  ألحد عمـ حالو في أي معنى كاف إال مقرونا ببياف وضعو 

(3). الضعيفة
  

 تحؿ ، وىذا النوع اليث الضعيفة أنيا تتفاوت في الضعؼفي قولو شر األحاد
روايتو في أي معنى، فضال عف االحتجاج بو، بخالؼ غيره مف األحاديث الضعيفة، 

، ولو تعددت طرقو أما الموضوع فإنو ال تحؿ روايتو ،التي ينجبر ضعفيا بتعدد طرقيا
، ورواية : أف الراوي يرويو لكونو موضوعا، أيلبياف وضعواثمة لو في الضعؼ إال المم

. وىنا األحاديث الموضوعة لمتحذير منيا وذلؾ ببياف ،ىذا النوع فييا الدفاع عف السنة
باس األمور ، إذا عمـ الراوي مف حاؿ المخاطبيف التيعتبر ذكرىا أفضؿ مف عدـ روايتيا

وأعظميـ  ،عوف لمحديث أصناؼ: والواضعمييـ بأحاديث موضوعة. قاؿ ابف الصالح
ضررا قـو مف المنسوبيف إلى الزىد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا فتقبؿ الناس 

                                                 
 .71نزىة النظر ص  :انظر  (1)
 745قواعد التحديث ص   (2)
 55عمـو الحديث ص   (3)
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، حديث بكشؼ عوارىا، ثـ نيضت جيابذة ال، وركونا إلييـموضوعاتيـ ثقة منيـ بيـ
، ولو ظيرت عالمات الصوفية ال يميزوف بيف األحاديث (1)ومحو آثارىا  والحمد هلل .

ر مف األدعية إذا رأوا أف ىذه األحاديث فييا مجاىدة النفس واإلكثا ع عمى الحديثالوض
. ىذا أحد أسباب ا، فإنيـ يغضوف الطرؼ عف درجتيا  ويتساىموف في األخذ بيواألذكار

وتعمد الكذب لو : و ابف تيمية مف أسباب تعمد الكذب. قاؿوضع الحديث، وىو ما جعم
، يا: نصرة المذاىب واألىواء، وىذا كثير في ألصوؿوثاني .أسباب، أحدىا: الزندقة

: األغراض ابعيا : الترغيب والترىيب لمف يظف جواز ذلؾ. وروالوسائط. وثالتياوالفروع 
(2) : حب الرئاسة بالحديث الغريبالدنيوية لجمع الحطاـ. وخامسيا

 

، والكذب عمة قادحة األحاديث لما فيو مف تعمد الكذب فالحديث الموضوع شر
 في عدالة الراوي .

 بة الثانية مف األحاديث الضعيفة.المرت
ي سندىا راو أو أكثر متيـ وىي األحاديث التي ف ،األحاديث شديدة الضعؼ جدا

 ، أو خالؼ رواتيا رواية المقبوليف.بالكذب، أو سيء الحفظ جدا
، وىي عامة األحاديث الضعيفة، المرتبة الثالثة ىي األحاديث يسيرة الضعؼو 

ف يتيـ بالكذب وال سيء ة الضعؼ، وىي ما ليس في إسنادىا مدالموضوعة وشديعدا 
(3) .الحفظ جدا

  
  ،وقد يختص بأنواع ،ؼ قد يشترؾ مع الحديث الصحيح والحسفالحديث الضعي

رؾ فييا الضعيؼ مع الصحيح والحسف، الحديث المسند، فمف األحاديث التي يشت
ديث المعنعف ومنو المؤنف، والحديث المسمسؿ، والحديث المتصؿ، والحديث المرفوع، والح

                                                 
 744عمـو الحديث  ص   (1)
 71/95مجموعة الفتاوى   (2)
 .وقد رتبت بدءا باألحاديث يسيرة الضعؼ   965سمسمة الدراسات الحديثية ص : انظر  (3)
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. فيذه جممة مف األحاديث ال يحكـ والحديث العالي، والحديث النازؿ، والحديث الفرد
ا ينضـ إلييا مف باقي شروط الصحة، أو بؿ بم ،بصحتيا وال بضعفيا بمجرد ألقابيا

ؼ عمى : الموقو قاب األحاديث اختصت بالضعيؼ منيا. وىناؾ أنواع مف ألفقدىا
وىو ما جاء عف التابعيف أو مف دونيـ مف أقواليـ  ، المقطوع:الصحابة قوال ليـ أو فعال

ىو ما سقط مف إسناده أكثر مف و  :، المعضؿالمنقطع: وىو ما لـ يتصؿ إسناده ،وأفعاىـ
، والمرسؿ عمى قوؿ ، الشاذ، المنكر، المتروؾ، المعمؿ، المضطرب، المقموب، المدلسراو

(1) .فأكثر المحدثي
فيذه جممة مف األحاديث يحكـ بضعفيا مف تسميتيا مجردة عف   

 ليس ليا عاضد تتقوى بو .     :، أيابعات والشواىدالقرآف والمت
 المبحث الثاني االحتجاج بالحديث الضعيف

بو في المستحبات وفضائؿ  الحديث يحتج بو في الحراـ والحالؿ، كما يحتج
وىو ما كاف في  ،بو، ومف الصحيح الحسف لغيره ، والحديث إما صحيح يحتجاألعماؿ

وألحقت  األصؿ مجموع أحاديث ضعيفة تعددت طرقيا فزاؿ عنيا وصؼ الضعؼ،
، تج بو ما لـ يكف ضعفو فسؽ الراوي، فيذا النوع مف األحاديث يحباألحاديث الصحيحة

ا ولو ي، فإنو ال تحؿ روايتيا فضال عف االحتجاج بأما األحاديث المكذوبة والموضوعة
 :أي ،. بقي نوع آخر مف األحاديث الضعيفة وىي األحاديث التي ال تنجبرتعددت طرقيا

(2)األحاديث التي ليس ليا ما يقوييا مف المتابعات والشواىد
وموافقة القرآف واإلجماع  

وأصوؿ الشريعة وأقواؿ الصحابة، وكاف سبب ضعفيا إما انقطاع في السند، أو تفرد 
فيذا  ،ؼ غير فسؽ الراويأو غير ذلؾ مف أسباب الضع فة الثقات،أو مخال ،بالرواية

قاؿ  .، ولمعمماء مذاىب في االحتجاج بوالنوع مف الحديث ىو المقصود بالدراسة
  :: ليعمـ أف المذاىب في الضعيؼ ثالثةالقاسمي

                                                 
 .774، 797: قواعد التحديث ص انظر  (1)
 .7/941فتح المغيث ، 95، نزىة النظر 7/79: مقدمة ابف الصالح انظر  (2)
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... والظاىر أف ـ وال في الفضائؿ، ال في األحكاال يعمؿ بو مطمقا المذهب األول:
، وتشنيع اإلماـ يدؿ عميو شرط البخاري في صحيحو ذلؾ أيضا،كبخاري ومسمـ مذىب ال

 ، وىذا مذىب ابف ـ إخراجػػػػػيما في صحيحيػيما شيئا منوؼ، وعدػػػػػمسمـ عمى رواية الضعي
 .حـز ػ رحمو اهلل
ما : وع زي ذلؾ ألبي داود وأحمد؛ ألنيأنو يعمؿ بو مطمقا قاؿ السيوطي المذهب الثاني:

 . ذلؾ أقوى مف رأي الرجاؿيرياف 
عمؿ بو في الفضائؿ بشروطو اآلتية، وىذا ىو المعتمد عند األئمة... ي :المذهب الثالث

: أف يكوف الضعؼ غير شديد، ذكر الحافظ بف حجر لو ثالثة شروط، أحدىاو ": قاؿ
: أف يندرج . الثانيالكذب، ومف فحش غمطوفيخرج مف انفرد مف الكذابيف والمتيميف ب

(1) .أصؿ معموؿ بو. الثالث: أال يعتقد عند العمؿ بو ثبوتو، بؿ يعتقد االحتياطتحت 
  

ئؿ األعماؿ فيذه أىـ الشروط التي وضعيا العمماء لالحتجاج بالحديث الضعيؼ في فضا
، وىي شروط إذا تحققت جميعيا، أو تحقؽ الشرط الثاني منيا وفي الترغيب والترىيب

مح لالحتجاج بو في فضائؿ وؿ بو، فإف الحديث يصوىو اندراج الحديث تحت أصؿ معم
واالستحباب حكـ. قاؿ ابف  ، وما يرد في فضائؿ األعماؿ إنما ىو لالستحباب،األعماؿ
وكذلؾ ما عميو العمماء مف العمؿ بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ ليس تيمية: "

حكـ شرعي فال  ، فإف االستحبابستحباب بالحديث الذي ال يحتج بومعناه إثبات اال
ومف أخبر عف اهلل أنو يحب عمال مف األعماؿ مف غير دليؿ  ،يثبت إال بدليؿ شرعي

نما كما لو أثبت اإليجاب أو التحريـ شرعي،  فقد شرع مف الديف ما لـ يأذف بو اهلل، ... وا 
مرادىـ بذلؾ أف يكوف العمؿ مما قد ثبت أنو مما يحبو اهلل، أو مما يكرىو اهلل بنص أو 

(2)اعإجم
، ونحو ذلؾ فإذا روي كتالوة القرآف والتسبيح والدعاء... وكراىة الكذب والخيانة 

                                                 
 776و777قواعد التحديث   (1)
 وىذا معنى أف يندرج تحت أصؿ معموؿ بو   (2)
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، وثوابيا، وكراىة بعض األعماؿ وعقابياحديث في فضؿ بعض األعماؿ المستحبة 
، وأنواعو إذا روي فييا حديث ال نعمـ أنو موضوع، جازت روايتو الثواب والعقاب فمقادير

(1)س ترجو ذلؾ الثواب أو تخاؼ ذلؾ العقاب، بمعنى أف النفوالعمؿ بو
يقرر ابف تيمية  

 :في ىذا القوؿ أمريف
. وىذا كما يظير مف كالمو أنو ال حباب حكـ شرعي ال يثبت إال بدليؿاالست :األول

يجوز إثبات ىذا الحكـ إال بحديث صحيح، وأما الحديث الذي ال يحتج بو فإنو ال يصح 
 رع في الديف بما لـ يأذف بو اهللحكما بدليؿ لـ يثبت فقد شإثبات أي حكـ بو، ومف أثبت 

لذلؾ برجؿ يعمـ  ، وقد مثؿوالعقاب قد ترد بيا أحاديث ضعيفةأف مقادير الثواب  :الثاني
ف كذب لـ  ، لكف بمغو أنياأف التجارة تربح تربح ربحا كثيرا، فيذا إف صدؽ نفعو، وا 

وكممات السمؼ  ،والمنامات ،إلسرائميات: ومثاؿ ذلؾ الترغيب والترىيب بايضره... قاؿ
، ال ا ال يجوز بمجرده إثبات حكـ شرعي، ونحو ذلؾ مم، ووقائع العمماءوالعمماء
(2). جوز أف يذكر في الترغيب والترىيب، والترجية والتخويؼ، ولكف يباب وال غيرهاستح

   
والمنامات  ،توحوؿ ىاتيف المسألتيف نقاش يتركز عمى بياف الفرؽ بيف ذكر اإلسرائميا

، إذا كاف الحديث عند ، ووقائع العمماء، وبيف الحديث الضعيؼوالعمماء ،وكالـ السمؼ
مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير، بمعنى أف ذكر  ذكره ينصرؼ إلى ما ثبت عف رسوؿ اهلل 

، أما ال يضر كذبيا كما ذكره ابف تيميةاإلسرائميات وأقواؿ العمماء فإنو ينفع صدقيا و 
، ويستوي في ذلؾ إال بعد التأكد مف صحتو و ال تجوز نسبتو إلى النبيء الحديث فإن

الراوي أو ، أما الضعيؼ سواء كاف الضعؼ فسؽ ، والحسف لغيرهوالحسف ،الصحيح لذاتو
ويكوف المستدؿ بو أحد  ، فإنو ال تصح نسبتو إلى النبيء كاف الضعؼ لعدـ العاضد

وليذا اشترط العمماء  ،ألنو عمى غير يقيف مف نسبة ىذا القوؿ إلى النبيء ؛الكاذبيف

                                                 
 .71/04مجموعة الفتاوى   (1)
 .71/04الفتاوى  مجموعة  (2)
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يضر بخالؼ   ، والكذب عمى رسوؿ اهلل ف يستدؿ بالحديث صحة ثبوت الحديثلم
 التحؿ روايتو وال نسبتو إلى النبيء ، فكؿ ما لـ يثبت عف النبيءالكذب عمى غيره

، وليذا كانت السالمة الترغيب والترىيبائؿ األعماؿ أو فضال عف أف يستدؿ بو في فض
لـ تثبت عنده صحتو  أقرب لمف يستدؿ باإلسرائميات وأقواؿ العمماء ممف يستدؿ بحديث

. روى البخاري عف عبد اهلل بف ألف مدار االستدالؿ ثبوت الحديث ؛ولو صح معناه
ومف  ،حرجوحدثوا عف بني إسرائيؿ وال  ،قاؿ : " بمغوا عني ولو آية عمرو أف النبيء

   :ذكر ابف حجر عدة أقواؿ في شرحو لقولو (1) ."مقعده مف النار كذب عمي متعمدا فميتبوأ
المراد جواز التحدث عنيـ بأي صورة وقعت  "حدثوا عف بني إسرائيؿ وال حرج" منيا: قيؿ

مف انقطاع أو بالغ لتعذر االتصاؿ عنيـ بخالؼ األحكاـ اإلسالمية فإف األصؿ في 
: " فمو لـ يكف في التحدث المطمؽ عنيـ فائدة لما وقػاؿ ابف تيمية (2)صاؿالتحدث االت

مجرد اإلخبار لما نيى عف تصديقيـ، فالنفوس ولو جاز تصديقيـ ب ،رخص فيو وأمر بو
أنو  ، وقد ثبت عنوىذا كمو مما لـ ينسب إلى النبيء (3) ."تنتفع بما تظف صدقو

: إذا كاف ما يخبرونكـ أيقاؿ ابف حجر: " (4)" تكذبوىـ تصدقوا أىؿ الكتاب وال : " القاؿ
، و كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج، أيكوف في نفس األمر صدقا فتكذبوه ؛ لئالبو محتمال

تصديقيـ فيما ورد شرعنا ، وال عف ف تكذيبيـ فيما ورد شرعنا بخالفوولـ يرد النيي ع
  (5) ."بوفاقو

 ف ي عػػػػػػػتاب وىو عدـ ورود النيػػػػالكؿ ػػػػث عف أىػػػػػطا لمحديػػػػػػجعؿ ابف حجر ضاب
                                                 

 .األنبياء باب / ما ذكر عف بني إسرائيؿأخرجو البخاري كتاب أحاديث   (1)
 .  1/671فتح الباري   (2)
 .71/07مجموعة الفتاوى   (3)
 .أخرجو البخاري كتاب التفسير باب / قولوا آمنا باهلل وما أنزؿ إلينا   (4)
     .74/976فتح البارئ   (5)
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ف تصديقيـ فيما ورد شرعنا ، وكذلؾ عدـ ورود النيي عتكذيبيـ فيما ورد شرعنا بخالفو
؛ ألف أىؿ ى جواز تكذيبيـ عند مخالفة شرعنا، وجواز تصديقيـ عند موافقتو، بمعنبوفاقو
ي ، وليس لبنقد يحدثوف بما ىو صحيح غير محرؼ، وقد يحدثوف بما حرفوه الكتاب

، معرفة درجة الحديث بمعرفة رواتو إسرائيؿ ما عند المسمميف مف اإلسناد الذي بو تتـ
أحاديث في فضائؿ األعماؿ وغيرىا، فيـ يحدثوف بال سند. قػاؿ السخاوي:  وألىؿ الكتاب

 :: سمعت محمد بف حاتـ بف المظفر يقوؿطريؽ أبي العباس الدغولي قاؿ وقد روينا مف"
األمـ كميا قديميا ، وليس ألحد مف مة وشرفيا وفضميا باإلسنادذه األإف اهلل أكـر ى

، فميس عندىـ وحديثيا إسناد، إنما ىو صحؼ في أيدييـ، وقد خمطوا بكتبيـ أخبارىـ
خبار التي أخذوىا وبيف ما ألحقوه بكتبيـ مف األ ،تمييز بيف ما نزؿ مف التوراة واإلنجيؿ

يث عف الثقة المعروؼ في زمانو المشيور ، وىذه األمة إنما تنص الحدعف غير الثقات
، ثـ يبحثوف أشد البحث حتى يعرفوا مانة عف مثمو حتى تناىى أخبارىـبالصدؽ واأل

أكثر ... ثـ يكتبوف الحديث مف عشريف وجيا أو ، واألضبط فاألضبطاألحفظ فاألحفظ
ىذه   ف أفضؿ نعـ اهلل عمى ... فيذا محتى ييذبوه مف الغمط والزلؿ، ويضبطوف حروفو

(1) ."األمة
ذوف خإف ىذا العمـ ديف فانظروا عمف تأ : "روى مسمـ عف ابف سيريف أنو قاؿ 

اء ما ، ولوال اإلسناد لقاؿ مف شدينكـ " وعف ابف المبارؾ قاؿ: "اإلسناد مف الديف
(2)."شاء

سناد ، واإلىو العمـ برجاؿ الحديث وىو السندفالعمـ المقصود في قوؿ ابف سيرف  
عت الفتنة قالوا :" لـ يكونوا يسألوف عف اإلسناد فمما وقكما قاؿ ابف سيريفىو ذكرىـ 

 ، وينظر إلى أىؿ البدع فال يؤخذينظر إلى أىؿ السنة فيؤخذ حديثيـ، فسموا لنا رجالكـ
 والمراد بالفتنة مقتؿ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو . (3)." حديثيـ

                                                 
 .7/7فتح المغيث   (1)
 .7/15... مقدمة صحيح مسمـ باب / في أف اإلسناد مف الديف  (2)
 .المصدر نفسو  (3)
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كاف وال بد ليا أف  -شرفيا اهلل -: "إف الفتف التي مرت بيا األمةقاؿ ابف حجر
وخاصة في أعقاب  ،وما ذلؾ إال لمذب عف ىذا الديف ،، والسؤاؿ عنو مبكراتيتـ باإلسناد

وباألخص  -رضي اهلل عنو -ماـ عثماف بف عفافالفتف التي ظيرت مع بداية خالفة اإل
 (1) ."حيث استشيد غدرا -رضي اهلل عنو -ة خالفة اإلماـ عمي بف أبي طالبمع نياي

والذي يروي في فضائؿ األعماؿ وفي الترغيب والترىيب فإنو أحيانا ينسب القوؿ لمنبيء 
  فإذا قاؿ ابف تيميةبخالؼ لو نسب لغيره مف أىؿ الكتاب أو مف عمماء المسمميف " :

تضمنت أحاديث فضائؿ األعماؿ الضعيفة تقديرا وتحديدا مثؿ صالة في وقت معيف 
الوصؼ المعيف لـ ؛ ألف استحباب ىذا معينة لـ يجز ذلؾ ينة أو عمى صفةبقراءة مع

 ."يثبت بدليؿ شرعي
(2)

وقاتيا وكذلؾ األذكار ال يمكف تحديد مقاديرىا وال كيفياتيا وال أ  
الكؿ ما ينسب إلى الديف بأنو مستحب، ال يكوف إال بدليؿ شرعي، و وال استحبابيا  ، وا 

 .      كاف صاحبو مبتدعا أو يكوف كاذبا
 ذكر األحاديث الضعيفةسبب 

نما يؤتى بيا ألغراض قاؿ النوويي األحاديث الضعيفة ما ال مف  :حؿ ذكرىا وا 
عف الحارث األعور وشيد  في ىذا الباب أف الشعبي روى -رحمو اهلل -قد ذكر مسمـ"

ؤالء مع عمميـ بأنيـ ال يحتج بيـ؟ ئمة عف ىأنو كذاب... فقد يقاؿ: لـ حدث ىؤالء األ
؛ لئال يمتبس في وقت ـ رووىا ليعرفوىا وليبينوا ضعفيانيجوبة. أحدىا: أويجاب عنو بأ

 : أف الضعيؼ يكتب حديثو ليعتبرني. الثاو عمى غيرىـ أو يتشككوا في صحتياعمييـ أ
: أف روايات الراوي الضعيؼ يكوف ، أو يستشيد... وال يحتج بو عمى انفراده. الثالثبو

الحديث واإلتقاف بعض ذلؾ مف  ، ثـ يميز أىؿنيالصحيح والضعيؼ والباطؿ فيكتبو فييا ا
: أنيـ قد يرووف عنيـ أحاديث الترغيب بعض، وذلؾ سيؿ عمييـ معروؼ عندىـ. الرابع

                                                 
 .7/79تيذيب التيذيب   (1)
 .71/07الفتاوى  مجموعة  (2)
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، ونحو ذلؾ مما ص  وأحاديث الزىد ومكاـر األخالؽوالترىيب وفضائؿ األعماؿ والقص
مة ال يرووف عف ... وعمى كؿ حاؿ فإف األئوسائر األحكاـال يتعمؽ بالحالؿ والحراـ 

الضعفاء شيئا يحتجوف بو عمى انفراده في األحكاـ، فإف ىذا شيء ال يفعمو إماـ مف أئمة 
مف الفقياء أو أكثرىـ ذلؾ  يث، وال محقؽ مف غيرىـ مف العمماء، وأما فعؿ كثيرالحد

يعرؼ ضعفو لـ يحؿ لو  ، وذلؾ ألنو إف كافدىـ عميو فميس بصواب بؿ قبيح جداواعتما
ف كاف الأنو ال يحتج بالضعيؼ في األحكاـ ، فإنيـ متفقوف عمىبو أف يحتج يعرؼ  ، وا 

، إف بو مف غير بحث عميو بالتفتيش عنوضعفو لـ يحؿ لو أف ييجـ عمى االحتجاج 
  (1) .ـ بو إف لـ يكف عارفا واهلل أعمـأو بسؤاؿ أىؿ العم ،كاف عارفا

قاؿ المحقؽ جالؿ الديف : ؿ الدواني في الحديث الضعيؼ فقاؿذكر القاسمي قو 
، ثـ ذكروا أنو ضعيؼ ال تثبت بو األحكاـ الشرعيةالدواني:" اتفقوا عمى أف الحديث ال

، وممف صرح بو يجوز بؿ يستحب العمؿ باألحاديث الضعيفة في فضائؿ األعماؿ
الىما مف األحكاـ الشرعية ؛ ألف جواز العمؿ واستحبابو كالنووي في كتبو... وفيو إشكاؿ

، ستحب العمؿ بمقتضى الحديث الضعيؼ، كاف ثبوتو بالحديث الضعيؼ، فإذا االخمسة
(2) ."ثبوت األحكاـ باألحاديث الضعيفة وذلؾ ينافي ما تقرر مف عدـ

وجو اإلشكاؿ في  
والحراـ ال تثبت بالحديث  ، إذ ال خالؼ بيف العمماء في أف أحكاـ الحالؿاالستحباب
لحالؿ والحراـ شددنا : " إذا جاء اـ أحمد أنو قاؿبف تيمية عف اإلما، كما نقؿ االضعيؼ

ذا جاء الترغيبفي األسانيد : وكذلؾ ما عميو والترىيب تساىمنا في األسانيد. قاؿ ، وا 
العمماء مف العمؿ بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ ليس معناه إثبات االستحباب 

(3)"إال بدليؿ شرعي حكـ شرعي ال يثبتفإف االستحباب  ،بالحديث الذي ال يحتج بو
 . 

                                                 
 .7/777صحيح مسمـ بشرح النووي   (1)
 . 775 -771قواعد التحديث   (2)
 .71/04مجموعة الفتاوى   (3)
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، بمعنى ما وجو الفرؽ بيف ب حكـ شرعي فكيؼ يثبت بحديث ضعيؼواالستحبا
الواجب والمستحب مف حيث عدـ صالحية الحديث الضعيؼ لالحتجاج بو في الواجب 

، وجواز االحتجاج بو في المستحب  يثبت بو شيء مف ، والحديث الضعيؼ الوالمحـر
قوا بيف الضعيؼ ، وليذا فر ضعيؼ ىنا الضعيؼ المتروؾمراد بال، والاألحكاـ الخمسة

، وىوما يعنيو العمماء مف وضعيؼ ليس بمتروؾ ،: ضعيؼ متروؾوقسموه إلى قسميف
عماؿ ، وىو الذي يستدؿ بو في فضائؿ األإلييـ مف القياس ومف آراء الرجاؿأنو أحب 

 .بتو لمنبيء ، أما الضعيؼ المتروؾ فإنو ال تصح نسبالشروط التي وضعيا العمماء
 قواعد ومسائل تتعمق بالحديث الضعيف

ما  لرواية الحديث الضعيؼ واالحتجاج بو  مف القواعد التي وضعيا العمماء
 يأتي:

، بؿ يقوؿ روي عنو، أو أي صيغة تفيد التمريض أال يقوؿ المحتج قاؿ رسوؿ اهلل  -0
 -كما مر -بخالؼ روايتو لمصحيح، ومف الصحيح فال يجـز بنسبة الحديث لمنبيء 

ومف القواعد المتعمقة بالحديث الضعيؼ التي وضعيا العمماء القوؿ بأف  الحسف لغيره،
 الحديث ضعيؼ اإلسناد.

 وذلؾ ألف الحديث قد يكوف لو طريؽ أخرى غير وال يقوؿ الراوي ضعيؼ المتف، -2
وىـ الرواة رجاؿ الحديث، والضعؼ في السند ، والضعؼ يكوف الطريؽ التي فييا ضعؼ

ما في الضبط ولعمماء الحديث  الضعؼ،، وكالىما تتفاوت فيو درجات إما في العدالة، وا 
ذا وجد ر  ،مصطمحات في الجرح والتعديؿ مدارىا عدالة الرواة وضبطيـ او ضعيؼ أو وا 

نو قد توجد لو ؛ أليحكـ عمى متف ذلؾ الحديث بالضعؼ فال أكثر في سند أي حديث
، : رجاؿ الحديثأي ،ومف القواعد أف الضعؼ متوجو لمسندطريؽ أخرى صحيحة، 

ذا ورد حديث وحكـ عميو بأنو ال أصؿ لو صت بو ىذه األمة،واإلسناد مما اخت ، أو وا 
كـ عمى الحديث بالضعؼ بأنو ، وال يمـز مف الحليس لو أصؿ، فمعناه ال إسناد لو

ويراد بو الحديث المختمؽ نا يذكر ، فأحياموضوع، فالموضوع لو أكثر مف مدلوؿ
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، وأحيانا يراد بو الميمؿ المتروؾ مف وضعو صاحبو ونسبو لمنبيء  :، أيالمكذوب
 وضع الشيء إذا أىممو .

أف الحكـ بمعنى  بالضعيؼ أنو ال يعارض بو الصحيح، ومف القواعد المتعمقة -3
فا فال عبرة بو، ف وكاف أحدىما ضعي، فإذا تعارض حديثالمصحيح في مختمؼ الحديث

(1) .وكذلؾ الصحيح ال يعؿ بالضعيؼ
عدـ معارضة الصحيح  :وفي ىذه المسألة أي 

ثبات الحكـ  بالضعيؼ مخرج لمعديد مف مسائؿ الخالؼ بطرح الد ليؿ الضعيؼ وا 
ة فأفتى بما ظير لو مف دليؿ ، وقد تساىؿ بعض الفقياء بعدـ اعتبار ىذه المساللمصحيح
ف دليؿ آخر فحصؿ المبس واالضطراب، ولو اعتبرت م ، أو مف دليؿ أضعؼضعيؼ

 درجة الحديث لما وجد قط تعارض .، وتحرى الفقياء والمفتوف ىذه القاعدة

 ىذا واهلل أعمـ وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ     
 الخـــاتمـــة

ألف الحكـ عمى  الضعيؼ ومعرفتو ليس باألمر الييف؛البحث في الحديث 
، وليذا تحرى العمماء دالؿ بو، فييمؿ الحديثالحديث بالضعؼ أحيانا يبعده عف االست

 كؿ الطرؽ التي بيا يقوى الحديث حرصا منيـ عمى عدـ ترؾ شيء عف رسوؿ اهلل 
، ما ليس مف سنتو ، حتى ال ينسب لمنبيء ما تحروا كؿ الطرؽ التي بيا يضعؼك

سـ عمماء الحديث إلى متشدد في التضعيؼ حتى ضعؼ وحوؿ ىذيف األساسيف انق
، ومتساىؿ في ، حرصا منو عمى عدـ نسبة أي حديث إلى النبيء حاديث صحيحةأ

.  ، ومنيـ مف كاف وسطا التصحيح حرصا منو عمى عدـ ترؾ شيء مف سنة النبيء 
البحث ؛ ألنو ما صححو إال بعد التضعيؼ إذا صحح حديثا فعميؾ بو فمف تشدد في

  ؛، ومف تساىؿ في التصحيح إذا ضعؼ حديثا فعميؾ بوالدقيؽ عف فقد أسباب الجرح
،، وليما ضعفو إال لفقد أسباب التعديؿ ألنو ورجالو  ذا كاف عمـ الحديث مف أدؽ العمـو

                                                 
 .797قواعد التحديث  :انظر (1)



التربويمجلة   

 01العدد                                     االحتجاج بالحديث الضعيؼ                

100 

 

، بمغت بيـ إلى معرفة رجاؿ كؿ متف ،واسعة لمعرفة حاؿ الراوي والمروياكتسبوا دراية 
، وعرفوا شيوخيـ وتالميذىـ، د فإذا ذكر الرجاؿ عرفوا أحواليـافال يفوت عمييـ قمب اإلسن
الذي حفظو اهلل  -ليسمـ المصدر الثاني مف التشريع، كؿ ىذا وأسباب جرحيـ وتعديميـ

، ليطمئف المسمـ مف أف يضاؼ إليو ما ليس منو، أو يحذؼ منو ما ىو منو -بيـ
. وفي ىذا البحث وما أىمموه وحكموا بوضعو بجيودىـ عمى صحة ما نسبوه لمنبيء

؛ ألف الضعيؼ واالحتجاج بو جاءت مختصرةشيء مف جيودىـ في بياف معنى الحديث 
ف جوانب االحتجاج مثؿ ىذا البحث ال يسع لمعشار قوؿ واحد منيـ في جانب م

، وما ذكر في ىذا البحث ال يعدو أف بالحديث الضعيؼ، نظرا لتحديد صفحات البحث
 .مدخال لدراسة ىذا الجانب واهلل الموفؽ يكوف
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ  :أوال

 ثانيا: المدونات الحديثية
وسنتو وأيامو ألبي  صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند في حديث رسوؿ اهلل  -

التقوى لمتراث دار ط ػ  .ھ 256عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخاري ت 
  .ـ2110ػ  ھ0420القاىرة  الطبعة األولى 

. ط دار الحديث ھ 260صحيح مسمـ ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري ت  -
 .ـ  2112 -ھ0422القاىرة 

 : شروح الحديث ثالثا
أبي  لإلماـ"  المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج"  صحيح مسمـ بشرح النووي -

    .ـ2114-ھ0424. ط دار الفكر ھ 676النووي الدمشقي ت زكرياء يحيى بف شرؼ 
البخاري لإلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  فتح البارئ شرح صحيح  -

 .ـ0999-ھ0429. ط دار الكتب العممية بيروت الطبعة الثالثة ھ 852ت
 : الكتب الحديثية رابعا
تيذيب التيذيب لإلماـ الحافظ شياب الديف أحمد بف عمي الشيير بابف حجر  -

 .ـ0996-ھ0407دار المعرفة بيروت الطبعة األولى  .ط ھ 773ت العسقالني
دار اإلماـ  .سمسمة الدراسات الحديثية لمدكتور محمد بف عمر بف سالـ بازموؿ ط -

 ـ 2117-ھ0429أحمد الطبعة األولى 
ط دار   ھ 643بف الصالح أبي عمرو عثماف بف عبد الرحمف ت عمـو الحديث ال -

 .ـ 2114-ھ 0425الفكر بيروت لبناف
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فتح المغيث شرح ألفية الحديث لشمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاوي ت  -
 .ھ0413الطبعة األولى  .لبناف .بيروت .دار الكتب العممية .ط . ھ912

دار  .ط .لمحمد جماؿ الديف القاسمي قواعد التحديث مف فنوف مصطمح الحديث -
   .بيروت .الكتب العممية

دار  .. ط728ھمجموعة الفتاوى لشيخ اإلسالـ تقي الديف أحمد بف تيمية الحراني ت  -
 .ـ 2110-ھ0420. الطبعة الثانيةالقاىرة .الوفاء

مقدمة ابف الصالح معرفة أنواع عمـو الحديث يعرؼ بمقدمة ابف الصالح ألبي عمرو  -
 -ھ0416. دار الفكرط ھ643الشيرزوري المعروؼ بابف الصالح تبف عبد الرحمف 

 .ـ0986
أحمد بف  نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر لإلماـ الحافظ -

 – ھ0421الطبعة األولى  .القاىرة .الفرقاف .ط ھ.852عمي بف حجر العسقالني ت
  .ـ2119
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 الدين سالم ارحومة قريبع نور د.                                          

 / جامعة المرقب كمية التربية                                             
 

 المقدمة:
 موضوع الخياؿ عند الفيمسوؼ واألديب الفرنسي جاف بوؿ سارتريتناوؿ البحث 

ىمية في البحث المعرفي اإلنساني ( وىو مف الموضوعات ذات األ1905-1982)
فقد  بداعية عند اإلنساف.سفة أىمية الخياؿ في العممية اإلخصوصا بعد ما أيقف الفبل
سوا طبيعة الخياؿ، التفتوا والدارسيف السابقيف عميو عندما در  الحظ سارتر أف الفبلسفة

إلى الصورة الخيالية ولـ يوجيوا عنايتيـ إلى فعؿ الخياؿ في ذاتو، فذىبوا إلى القوؿ بأف 
أو الدائرة أو  فصورة المثمث، حساس بو،الخيالية لشيء ما ال تختمؼ عف اإلالصورة 

أبعد ، وماداـ اإلحساس واإلدراؾ الحسي حساس بيا جميعاً األشجار ال تختمؼ عف اإل
وىكذا األمر بالنسبة لمصورة  دراؾ العقمي عند ىؤالء الفبلسفة،واإل شياء عف العقؿاأل

ذا كاف اإلحساس واإل الخيالية، دراؾ الحسي يعوقاف النفس عف اإلدراؾ العقمي الصحيح وا 
 فعاؿ التفكير.فكذلؾ تفعؿ صور الخياؿ بالنسبة أل

ما ىو مفيـو  -عؿ أبرزىاسئمة لحديد إشكالية البحث في عدد مف األويمكف ت
ذا كاف التخيؿ ىو نوع مف الوعي وما الفرؽ بيف اإلدراؾ والخياؿ؟ وا  الخياؿ عند سارتر؟ 

"عدـ" فماىي العناصر التي يتكوف منيا التخيؿ؟ وماىي العبلقة بيف  أو بموضوع "غائب"
نما ىي نتاج لفعؿ  المدرؾ والمتخيؿ؟ مف واذا كانت الصورة ليست انعكاسًا لموعي وا 

فما ىي طبيعة العبلقة الذىنية بيف الصورة ومختمؼ عمميات التفكير والفيـ في  أفعالو،
وغيرىا  ىذه األسئمة وىؿ لمخياؿ دور في عممية اإلبداع والتذوؽ؟ حياة اإلنساف اليومية؟

 جابة عنيا مف خبلؿ المباحث التالية:ىي التي سيحاوؿ البحث اإل
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 مفيـو الخياؿ. المبحث األوؿ:
 الصورة والخياؿ وعبلقتيا بالوعي. حث الثاني:المب

 دور الخياؿ في عممية اإلبداع والتذوؽ. المحث الثالث:
دـ خراء وأفكار ونتائج تقد تضمنت ما توصؿ إليو البحث مف آما الخاتمة فأ
 .البحثموضوع 

 .مف المصادر والمراجع العربية واألجنبية المتعمقة بووقد اعتمد البحث عمى عدد 
 الخيال:مفهوم 

يعد التخيؿ، بصفة عامة القدرة عمى تكويف الصورة الذىنية أو المفاىيـ األخرى 
التي تتصؿ مباشرة باإلحساس، ولكف رغـ االستعماؿ الشائع لمفظ فإف الفبلسفة مف 

 عدوه ذا صمة بالمعرفة أو الرؤيا. (1)أرسطو إلى كانط
ذا أردنا أف نرجع إلى أصؿ لفظة التخيؿ فإننا نجد أف كممة التخيؿ ذات صمة  وا 

باإلبداع، األمر الذي غاب عف استعماؿ أرسطو لمكممة اليونانية، وىي أيضا مثؿ الحركة 
 فيما يخص بعض الحيوانات وليس جميعيا. –واإلحساس ما عدا الممس 

، كما ينظر (2)فالتخيؿ قد اشتؽ مف اإلحساس، ولكنو ال يماثؿ اإلحساس نفسو
وىـ ال يؤلفونيا مف  ،ستطيع بيا األدباء أف يؤلفوا صورىـإليو عمى أنو الممكة التي ي

وتظؿ كامنة في  ،تختزنيا عقوليـ نيا مف إحساسات سابقة ال حصر ليااليواء إنما يؤلفو 
ألنيا  ؛مخيمتيـ حتى يحيف الوقت، فيؤلفوا منيا الصورة التي يريدونيا صورة تصبح ليـ

ى شيئيف: دعوة المحسوسات والمدركات مف عمميـ وخمقيـ، والخياؿ عند األدباء يقـو عم
                                                 

ـ( مػػف مؤلفاتػػو: نقػػد العقػػؿ المحػػض. جميػػؿ صػػميبا، 4381-4271كػػانط: فيمسػػوؼ ألمػػاني )  (1)
 .038المعجـ الفمسفي، الجزء األوؿ، ص

رمضاف الصباغ، فمسػفة الفػف عنػد سػارتر وتػأثير الماركسػية عمييػا، دار الوفػاء لػدنيا الطباعػة   (2)
 .24-23ـ، ص4443القاىرة، ط/ األولى، والنشر، 
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ثـ بناؤىا مف جديد، ومف ىنا كاف الخياؿ يفترؽ عف غرض محدود ىو محاولة معرفة 
 .(1)الحقيقة، بؿ يعمد إلى التغيير في ىذه العناصر غير مقتنع بعبلقاتيا

إف قوة ثراء المعنى في الموضوع الجمالي، وال محدوديتو إنما يتصؿ اتصاال 
لي متخيؿ الذي يستحيؿ حضورا عبر الكياف المادي الحسي لمموضوع الجمامباشرا مع ال

فإف المتمقي ال يقؼ بحدود مسمماتو اإلدراكية التنظيمية  متجاوزا إياه، وفي الوقت ذاتو
 .(2)إنما يكوف مستقببل فاعبل عبر مادياتو التخيمية ،إزاء الموضوع الجمالي

تكاممية وظيفة ىذيف العنصريف "المدرؾ إذف وحدة الموضوع الجمالي تكمف في 
إليو بالتفصيؿ مف خبلؿ  جالحسي والمتخيؿ" المذيف يكمؿ بعضيما اآلخر، وىذا ما سنعر 

 مفيـو التخيؿ عند سارتر.
 مفهوم الخيال عند سارتر:

في  وـ، وقد وج1936كانت أوؿ عناية سارتر بالخياؿ في كتابو "الخياؿ" عاـ 
لسيكولوجية، وفضؿ عمييا منيج ىوسرؿ الفينومينولوجي الذي ىذا الكتاب نقد لمنظريات ا

بد لمخياؿ مف أف يتعمؽ بموضوع، ثـ مضى سارتر في كتابو الخياؿ،  وضح فيو أنو ال
في تحميؿ الوعي الخيالي وحياة التأمؿ الجمالي والكشؼ عف طبيعة وجود العمؿ الفني. 

فحيف تكوف لنا  ،أشخاصحيث يرى أف "التخيؿ ىو فعؿ تكويف صورة عف أشياء أو 
فإف بيار ىو موضوع الوعي الحاضر، ولذا يمكف إعطاء وصؼ  (Pierre)صورة عف 

 .(3)ليذا الموضوع كما يبدو في الصورة كما ىو كائف"
 التخيؿ إذف ىو نوع مف الوعي بموضوع غائب أو عدـ. وىكذا فإف "الصورة عند 

                                                 
 .483ـ، ص4421أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة،   (1)
عمي شناوي آؿ وادي، فمسفة الفف وعمـ الجمػاؿ، دار صػفاء لمنشػر والتوزيػع، عمػاف، مؤسسػة   (2)

 .442ـ، ص7847، 4دار الصادؽ الثقافية، ط
(3 )  Jean Paul Sarter, I"imaginaire Gallimard, Paris, 1949, p.17. 

 



 مجلة التربوي

 01العدد       مفيـو الخياؿ عند سارتر                                              

106 

 

معالـ طالما أف العالـ الذي تصوره سارتر تتضمف سمبا مزدوجا: مف حيث أوال ىي إعداـ ل
 .(1)ليس ىو العالـ الفعمي، وثانيا إعداـ لذاتيا ألنيا عممية نفسية عينية ممتمئة"

كما أف الخياؿ ليس إال عبلقة الوعي بشيء أو بموضوع خارجو، وتتضح ىذه 
صري العبلقة بشكؿ أوضح إذا ما تناولناىا بالنسبة لئلدراؾ، فإذا تصادؼ مثبل ووقع أماـ ب

كرسي فأدركتو، فإني في ىذه الحالة ال أجـز بأف صورتو بيذا الكرسي، وبالمثؿ ينبغي أف 
فإذا تخيمت كرسيا فمف يختمؼ األمر، إذ سوؼ يتعمؽ  ،يكوف الحاؿ كذلؾ بالنسبة لمخياؿ

وعيي بشيء خارجو ولكف بطريقة مختمفة عف طريؽ اإلدراؾ، ذلؾ ألف الصورة الخيالية 
 .(2)ليست سوى عبلقة بموضوع معيف كأف يكوف كرسيا أو شجرة أو زيدا مف الناس

دراسة عند تطبيؽ سارتر لممنيج الوصفي الظاىر الذي اقتبسو مف ىوسرؿ في 
قاـ بيا عف المخيمة والخياؿ فقد نقد كؿ النظريات الفمسفية الميتافيزيقية السابقة، عند 

، والذي يعيبو سارتر عمى كؿ ىذه (4)، والنظريات التجريبية عند ىيـو(3)ديكارت وليبتنز
النظريات أنيا بدأت مف وجيات نظر "أولية" عف صورة المخيمة، جعمت مف ىذه الصورة 

. "فإذا كاف الفبلسفة التجريبيوف قد جعموا الصورة (5)ا أقؿ مف األشياء الواقعية"أشياء لكني
                                                 

 .74ـ، ص4444، 4حسف حماد، الخياؿ اليوتوبي، دار الكممة، القاىرة، مصر، ط  (1)
 .448أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص  (2)
أشػػير كتبػػػو  ـ( فيمسػػوؼ ألمػػػاني، ومثػػالي موضػػوعي،4241-4111ليبتنػػز غوتفريػػد فيميػػاـ )  (3)

وكاف أيضػا  ،"عمـ الذرات الروحية". وقد جمع في شخصو معرفة عميقة بالرياضيات والفيزياء
ومؤرخػػا. الموسػػوعة الفمسػػفية، إشػػراؼ ـ. روزنتػػاؿ وب. يػػوديف، ترجمػػة  ،جيولوجيػػا، وبيولوجيػػا

، دار الطميعة، بيروت، ط   .184ـ، ص7844، 4سمير كـر
، فيمسػػوؼ اسػػكتمندي   (4) ـ(، مػػف أشػػير مؤلفاتػػو "رسػػالة فػػي الطبيعػػة 4221-4244)ديفيػػد ىيػػـو

، مبحػػػث فػػػي الفاىمػػػة البشػػػرية، ترجمػػػة موسػػػى وىبػػػة، دار الفػػػارابي، بيػػػروت،  البشػػػرية"، ىيػػػـو
 .4ـ، ص7883، 4لبناف، ط

 فيميب تودي، دراسة أدبية ضمف جاف بوؿ سارتر، ترجمة مجاىد عبد المنعـ مجاىد، سارتر،   (5)
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مجرد صدى باىت لبلنطباع الحسي وأىمموا دور الوعي في خمؽ الصورة، فإف سارتر قد 
فعؿ العكس تماما أعني أنو ضحى بالصورة عمى مذبح الوعي وجعميا مجرد حالة مف 

حرر الصورة مف أصميا الحسي كي يعيدىا إلى  حاالت الوعي، وبالتالي فقد ظف أنو
 .(1)سجف الوعي"

وفي كتاب "التخيؿ" يأخذ سارتر عمى النزعة الوصفية في عمـ النفس الخمط بيف 
وىو خمط يرجع إلى رفضيا أف تعزز إلى التخيؿ ممكة  ،اإلدراؾ والتصور وبيف التخيؿ

ويقـو بيا  ،وفاعمية ذاتية وجاء سارتر وقرر أف التخيؿ نشاطاتنظيـ وتركيب تجربتنا، 
ليس مجرد أمر نفسي بؿ موضوعو الشيء الذي تخيمو ىو  –الشعور المتخيؿ  –الشعور 

 .(2)بذاتو وشخصو
لقد رأى سارتر أف الفبلسفة وعمماء النفس قد خمطوا بيف اإلدراؾ والتخيؿ، 

يكمف فكبلىما قد فيـ عمى أنو حصوؿ عمى صور ما في الذىف، والفرؽ الوحيد بينيما 
في النشاط القوي الذي يقدـ إلدراكنا، ولكف في مواجية ىذا الرأي أصر سارتر عمى أف 

وأف الموضوع الواقع عميو ىذا النشاط القصدي ليس مما ينفصؿ  ،التخيؿ نشاط لموعي
عف المحتوى السيكولوجي، ولكف ذات الشخص أو الشخص نفسو ىو الذي نقوؿ أف لديو 

 صورة ما.
وجود  عدـإف الصورة لدى سارتر ينتجيا التخيؿ في حاالت وبناء عمى ذلؾ، ف

الموضوع، سواء كاف ذلؾ "عدما" لو أـ "غيابا" فإف التخيؿ ىو نوع مف الوعي بموضوع 
"غائب" أو "عدـ"، والتخيؿ كما يرى سارتر يتركب مف ثبلثة عناصر، فيناؾ )الفعؿ، 

                                                                                                              

 .401ـ، ص4410، 4منشورات دار األدب، بيروت، ط عاصفة عمى العصر،=    
 .10حسف حماد، الخياؿ اليوتوبي، مرجع سبؽ ذكره، ص  (1)
، المؤسسػػػة لمدراسػػػات والنشػػػر، بيػػػروت، د.ت، 7عبػػػد الػػػرحمف بػػػدوي، موسػػػوعة الفبلسػػػفة، ج  (2)

 .011ص
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التفكير في الموضوع، أي ىو والموضوع، والمحتوى التمثيمي لمموضوع(. والفعؿ ىو فعؿ 
 تفكير في موضوع ما، وليكف المقعد مثبل.

أما الموضوع، فيو المقعد أو أي شيء يحضر في ذىني كموضوع لمقصد، ولكف 
. إف الصورة المتخيمة ليست سوى عبلقة الوعي (1)بحيث يكوف محض تمثيؿ المفكر فيو

ف الصورة المتخيمة، بموضوعو أو ىي حدث مف أحداث الوعي حيث يقوؿ سارتر: "إ
 .(2)ليست سوى أسموب معيف يقدـ مف خبللو الوعي موضوعا ما إلى ذاتو"

فالوعي كما يرى سارتر فعؿ تمقائي ونشاط إبداعي يتحدد موضوعو مف خبلؿ 
ألف الموضوع يعطي لموعي مف خبلؿ اإلدراؾ الحسي والتصور  ؛موقعو في العالـ ذلؾ

 والتخيؿ.
والصورة ىي صورة لشيء فما العبلقة إذا بيف المدرؾ إذا كاف الفف ال واقعيا، 

 والمتخيؿ؟
لقد أقاـ سارتر تعارضا بيف التخيؿ واإلدراؾ الحسي، ولكنو في الوقت نفسو أشار 
ف كاف مف  إلى أف الصورة ىي صورة لشيء ما، فالمخيمة "تفترض اإلدراؾ الحسي، وا 

ؿ: "إف السيمفونية السابعة ىي شأنيا أف ترفضو أو تنكره"، ويضرب سارتر لنا مثبل فيقو 
بالتأكيد شيء )ال واقعي( ولكف ىذا البلواقعي ال يمكف أف يتمثؿ أمامي، الميـ إال إذا 

وكانت أذناي منفتحتيف لسماع األنغاـ  ،وجدت في إحدى صاالت العزؼ الموسيقي
الموسيقية، ولئف كاف المتخيؿ ىو بمثابة سمب أو فني مدرؾ حسي إال أف المدرؾ ىو 

 . إذف فعؿ النفي أو التعديـ كما يرى (3)لواسطة أو اإلرادة المساعدة لقياـ التخيؿ وتحديده"ا
                                                 

لػدنيا الطباعػة  رمضاف الصباغ، فمسػفة الفػف عنػد سػارتر وتػأثير الماركسػية عمييػا، دار الوفػاء  (1)
 .40ص 4443 ط/األولى، القاىرة، والنشر،

(2)  Jean – Paul Sarter, The Psychology of Imagination, trans. Bemard 

Frechtman, 1, ed, Washington Squar press, New York, 1963, p.7. 
 .448رمضاف الصباغ، فمسفة الفف عند سارتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  (3)
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 سارتر ىو المؤسس لمصورة المتخيمة.
ىو أساس تجاوز العالـ نحو المتخيؿ وىو التعبير  –والعدـ بالنسبة لسارتر

المباشر عف حرية الوعي، فمف يكوف ثمة وعي خبلؽ دوف أف يكوف قادرا عمى نفي العالـ 
الواقعي وتجاوزه لتأسيس البلواقعي أو المتخيؿ، كما أف المتخيؿ بالنسبة لسارتر ليس 

نما ى و شرط أساس أو جوىر سمة أو خاصية واقعية تميز الوعي اإلنساني فحسب، وا 
لموعي، فمف غير المعقوؿ في رأيو أف نتصور وعيا ال يدرؾ الكوجيتو، ومما ىو جدير 
بالذكر أف مفيـو الوعي بوصفو موجودا لذاتو، والحرية والعدـ كانت ىي المفاىيـ 

 األساسية التي أقاـ عمييا سارتر أنطولوجياه في كتابو "الوجود والعدـ".
العبلقة القائمة بيف الشيء الواقعي والشيء البلواقعي، ال  وبذلؾ يمكف القوؿ إف

بد مف أف  ال ؛ بؿيمكف أف تكوف مجرد عبلقة عرضية حادثة بيف "المدرؾ" و"المتخيؿ"
 تكوف عبلقة ضرورية ثابتة بيف عبلمة وداللة، أو بيف قرينة ومعنى.

ائية جامدة إذف فبل موجب لتحويؿ التعارض القائـ بيف "الشكؿ" والمضموف إلى ثن
 .(1)بيف "مدرؾ" و"متخيؿ"

وىذا يعني أف العدـ بالنسبة لسارتر خاصية جوىرية لموعي التخيمي فميس ثمة 
 ما لمعالـ الواقعي.رة متخيمة إال إذا كانت نفيا أو عدصو 

 الصورة والخيال وعالقتهما بالوعي:
الخيالي، في سبيؿ تحديد البنية القصدية والخصائص الجوىرية لمصورة أو الوعي 

ال يفتأ سارتر ينبو عمى امتداد صفحات كتابو "الخياؿ والمتخيؿ" عمى الطبيعة المتعارضة 
لئلدراؾ والتخيؿ باعتبارىما فعميف يحضر بموجبيما "الموضوع" أماـ الوعي ويتشكبلف 

 يما ػػػػػػؿ أساس تعارضػػػػػػػػوع، والتي تمثػػػػػػؤل بيا ذلؾ الموضػػػػػػة التي يمػػػػػػبلقا مف القصديػػػػػػػانط
                                                 

(، دار مصػر، 4زكريا إبراىيـ، فمسفة الفف في الفكر المعاصر، سمسػمة دراسػات جماليػة رقػـ )  (1)
 .441، ص4411
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 ، وقد انبنى مفيومو لمصورة عمى ىذا االعتبار.(1)وجوىره
"لف تشير إذف كممة الصورة إال إلى عبلقة الوعي بالموضوع، وبعبارة أخرى أنيا 
طريقة معينة في ظيور الموضوع أماـ الوعي، أو إذا شئنا إنيا طريقة معينة يسمكيا 

. وىكذا "إف كممة صورة تشير وفؽ ىذا السياؽ إلى (2)الوعي لكي يمنح لذاتو موضوعا"
نمط مف أنماط عبلقة الوعي بالموضوع، إنيا تعني حالة خاصة مف خبلليا يستحضر 

 .(3)الوعي موضوعا ما إلى ذات"
معنى ذلؾ أف الصورة ليست شيئا كباقي األشياء الحسية، وليست معطى وجوديا 

نما ىي فعؿ قصدي لموعي  مستقبل بكينونتو وداللتو عف الذات والجوىر المفكر، وا 
وعبلقة ذىنية ونفسية بيف الذات والموضوع الماثؿ أماميا، تقـو مف خبلليا بتأممو وتأويمو 
عمى نحو مغاير، ذلؾ ألف الظواىر الموضوعية لموجود غير مييأة في ذاتيا لبلنتظاـ 

ى شكؿ عمى أساس معيف وغير معطاة في جوىرىا بصورة محددة، ولكنيا تتوقؼ عم
 .(4)اتجاه االنتباه إلييا وطريؽ الوعي بيا

ويتضح ذلؾ بجبلء مف خبلؿ تأمؿ طرؽ وعي الذات بالمواضيع المدركة 
والمتخيمة، إذ في اإلدراؾ يمتقي الوعي بموضوعو وتتكوف معرفتو بو ببطء، ألنو ال ينجمي 

منو وتخفي في  أبدا إال عبر سمسمة مف المظاىر الجانبية واالنعكاسية التي تبدي جانبا
الوقت ذاتو جوانب أخرى غير متناىية، كما ىو شأف المكعب مثبل الذي ال يمكف إدراؾ 

 .(5)وجوىو الستة وزواياه الثمانية في وقت واحد
                                                 

(1)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.112, 150m 157. 

I'Imaginaire, op. cit. p.183, 231, 281, 228. 
(2)  Ibid. p.19, voir aussi p.27, 35, 129, 162, 170, 207. 

 .18حسف حماد، الخياؿ اليوتوبي، مرجع سبؽ ذكره، ص (3)
 .04، ص4441 د.ط، ،سارتر، الوجود والعدـ، ترجمة عبدالرحمف بدوي، دار األدب (4)

(5)  Jean Paul Sarter: L'Imagination,Quadrige,P.U.F,paris,8 eme ed,1981.  
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وفضبل عف ذلؾ، يتعرؼ الوعي اإلدراكي عمى موضوعو انطبلقا مف مكوناتو 
مجموع الخصائص الفيزيائية والطبيعة والروابط االجتماعية  :المادية وعبلئقو الحسية، أي

التي تحكـ بنيتو ووظيفتو، ويشكؿ التقاء الذات بالموضوع وحضوره الفعمي والواقعي شرطا 
، أي أنو يتحوؿ (1)ألف بو يخرج الموضوع مف العدـ ليحؿ في الوجود ا لفعؿ اإلدراؾ؛رئيس

في الوعي إلى مستوى الوجود لذاتو الموسـو  مف مستوى الوجود في ذاتو الموسـو بالفراغ
ألنو  ؛(2)بتحقؽ الوعي بالكينونة، وفي الحاليف "يتجاوز موضوع اإلدراؾ الوعي باستمرار"

 يظؿ قائما في المستوى األوؿ مف الوجود، وال يشوب كينونتو أي فقر جوىري.
ذا أما في التخيؿ، فيكوف الوعي معرفتو بموضوعو بسرعة وبصورة مجممة، فإ

استدعى اإلنساف صورة المكعب مثبل في ذىنو، فإنو يتمثمو بوجوىو الستة وزواياه الثمانية 
، كما أف الوعي ال يمتقي واقعيا بالصورة )موضوع الوعي الخيالي(، (3)في وقت واحد

ولكنو يمنحيا لذاتو عمى المستوى الذىني وبمعزؿ عف الوجود الحسي والتحقؽ العيني 
كف تخيؿ شيء ماثؿ في العياف وحاضر في اإلدراؾ في آف واحد، لموضوعيا، إذ ال يم

وباإلضافة إلى ىذا ال يتحقؽ تخيؿ صورة تمثؿ معطى واقعيا معينا إال بإسقاط 
الخصائص الجوىرية والتخمي عف البنيات الطبيعية لموضوعيا، ذلؾ أف رسـ صورة 

ي ومبلمحو الشخصية، إنساف أو تخيميا في الذىف أمر ال يحتاج إال إلى مظيره الخارج
أما عبلقاتو االجتماعية وتكوينو البيولوجي ومزاجو الشخصي وغير ذلؾ مف السمات التي 
تميز كينونتو وتحدد واقعيتو، فعناصر ليست ضرورية وال حاجة إلييا في عمميتي 
التصوير أو التخيؿ، قد يستحضر الرساـ أو المتخيؿ بعضا مف ذلؾ أو كمو في فكره 
                                                                                                              
       = op. cit. p.21. 
(1)  Ibid, p.23-24,233. 

(2)  Jean Paul Sarter: L'Imagination,Quadrige,, p.25. 

(3)  Ibid. p.22.23. 
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شخص ماثمة في ذىنو، إال أنو ال يستطيع أف ينقمو كمو إلى وعيو الخيالي، وصورة ذلؾ ال
ألف الوعي التخيمي ال يأخذ مف الموضوع المتخيؿ إال بعض خصائصو، ولو حدث أف 

 أخذىا كميا لتحوؿ الوعي الذىني مف القصد الخيالي إلى القصد اإلدراكي.
خالقا باستمرار وىذا يعني أف الوعي التخيمي يظير لذاتو بوصفو وجود 

لمموضوعات، فالتأمؿ االنعكاسي لموعي التخيمي يكشؼ مف أنو خالؽ لموضوعو بحرية، 
وتمقائية تامة، وىذا في رأي سارتر يمثؿ النظير المتمـ لتعريؼ الوعي التخيمي بأنو يضع 
موضوعو بوصفو عدما. فنظرا ألف الصورة المتخيمة مف تأسيس الوعي، وألف الوعي 

سيا بوصفيا عدما أو ال وجود فيي تكوف مرىونة بتمقائية الوعي ذاتو، يضعيا أو يؤس
 وىذا يعني أيضا أف الوعي يستطيع دائما أف يخمؽ صورا متخيمة إراديا.

باإلضافة إلى ذلؾ، يحتاج موضوع الصورة في وجوده إلى الوعي، ويظؿ مرتينا 
طبيعتو وبنيتو فيصبح  ألنو معطى غير واقعي، وال يمكف أف يرتد عف ؛بقصديتو الخيالية

معطى وجوديا وشيئا واقعيا، وألف ماىيتو تتحدد بالنظر إلى الوعي الذي شكمو، ومف ثـ 
 .(1)ال يمكف أف يمتمئ قصديا إال بما أضفاه الوعي عميو

ويظير ىنا مستوى آخر في االختبلؼ الجوىري بيف اإلدراؾ والتخيؿ، ذلؾ أف 
الوعي يظؿ في اإلدراؾ مسبوقا بالوجود الواقعي لموضوعو، بينما يرتيف في التخيؿ 
 –بموضوع ال واقعي وال يتحقؽ إال بو، ولذلؾ أكد سارتر أف التبايف بيف اإلدراؾ والتخيؿ 

يتأتى مف االختبلؼ الحتمي والجوىري لموادىما  –باعتبارىما فعميف قصديف لموعي
وبنيات مواضيعيما وعبلقاتيا، واعتبر في ىذا السياؽ أف بنية الصورة وموادىا تظؿ 
عفوية وموصومة بالنقصاف والضعؼ الجوىرييف. يقوؿ: "والحاؿ أنو عمى النقيض مف 

 قيـ أي عبلقة ألف مختمؼ عناصرىا ال ت ؛ذلؾ، يوجد في الصورة نوع مف الفقر الجوىري
                                                 

(1)
 Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.23.27. 
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 .(1)مع باقي العالـ، وال تقيـ فيما بينيا إال عبلقتيف أو ثبلثة"
ويقوؿ أيضا: "إف ما يظير لموعي المتخيؿ ليس مشابيا أبدا لما نراه في اإلدراؾ. 
فالمادة تضعؼ في تحوليا مف وظيفة إلى أخرى، ألني أسقط الكثير مف الخصائص، إذ 

الحدسي لصورتي لف يشكؿ أبدا األساس الحدسي أف ما يشكؿ في األخير األساس 
 .(2)لئلدراؾ. وظير مف اآلف في مادة الصورة ضعفا جوىريا"

ترجع خصائص الفقر والضعؼ واالنحسار التي تحدد البنية القصدية لمصورة وتتحكـ 
في جوىرىا الحدسي إلى الطبيعة المادية لموضوعيا وقيمتو الوجودية، فمادة الموضوع 

حسب تسمية سارتر(، تظؿ ثابتة وقائمة في الوجود،  Piérreكف زيد مثبل )أو المدرؾ، ولي
فيو مف جية ذات بيولوجية مكونة مف أعضاء جسدية ونحو ذلؾ، ومف جية أخرى كائف 

لمجرد غيابو، أما صورة زيد فمعرضة باستمرار حاضر في الوجود وحاؿ فيو وال يمكف نكرانو 
تمؾ التي تحدد حقيقة زيد نظرا لممواد المستخدمة في تشكميا التي ال عبلقة ليا ب لمتغير

ألنيا مف طبيعة مخالفة ليا عمى المستوييف الوجودي والجوىري، وباإلضافة إلى ىذا  الواقعي؛
فصورتو قابمة لبلستحضار والتمثؿ في كؿ األزمنة واألمكنة، ليس ألنيا مف مادة مغايرة 

ألنيا انفصمت عف النسؽ العبلئقي الذي كاف يحكـ شخص زيد ويحدد فحسب، بؿ وكذلؾ 
روابطو االجتماعية، ولذلؾ أكد سارتر أف االختبلؼ الطبيعي والجوىري بيف بنيتي اإلدراؾ 

 والتخيؿ يجعؿ مف الصورة معطى مفارقا لمحس واإلدراؾ. 
ى يقوؿ: "ال يمكف لمصورة أبدا أف تتحوؿ إلى مضموف حسي أو أف تتشكؿ عم

 .(3)أساس أي مضموف حسي"
 رىا الحدسي يعود ػػػورة وفقػػػػة لفعؿ الوعي بالصػػػػري لمبنية القصديػػػػؼ الجوىػػػػػػفالضع

                                                 
(1)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.24. 
(2)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, p.106. 
(3)  Ibid. p.138. 
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اقعية بالعالـ الموضوعي، حيث أساسا إلى فراغيا الوجودي وانحبلليا مف أي عبلقة و 
خارج الوجود  –تيا وتشكيبلتيا الذىنية والماديةبمختمؼ مستويا –تظؿ

ألف شرط قياميا التحرر  تقاطع بينيا وبيف الواقع الحسي؛ويستحيؿ أي تعايش أو 
"رسـ صورة معناه  مف ىذا الواقع واالنفبلت مف نظمو وأشيائو، يقوؿ سارتر بيذا الصدد:

تكويف موضوع عمى ىامش كمية الواقع، ومف ثـ إبقاء الواقع بعيدا، والتخمص منو، 
 .(1)وباختصار إلغاؤه"

وفعبل مبلزما لعممية  ،فإلغاء الواقع أو نفيو يعد شرطا رئيسا لتشكؿ الوعي الخيالي
ألف بو وحده تتحرر الذات المتخيمة )الرساـ أو  تكويف الصور الذىنية أو المحاكية؛

المسرحي أو الشاعر( مف الحس، وتتجاوز معطيات الوعي اإلدراكي لترى مواضيع أخرى 
رأس إنساف، أو ما شابو ذلؾ، عميو أف يحرر مكي يصور الرساـ عوالـ مغايرة، فوتبني 

ذىنو أوال مف الواقع المادي ويخمص إدراكو مف الظواىر المرئية الماثمة أمامو، فيتجو بدؿ 
ذلؾ صوب عالـ آخر غير ماثؿ في اإلدراؾ وال قائـ في الحس، ألف بيذا وحده يمكنو 

 يره.أف يجد الموضوع الذي يقصده خيالو ويرـو تصو 
وال ييـ النفي أو اإللغاء الذي يتحدث عنو سارتر ويربطو بخاصية العدـ، الوعي 
نما يتصؿ بالطبيعة القصدية لموعي اإلدراكي أيضا، ذلؾ ألف كؿ  الخيالي فحسب، وا 
واحد منيما يستبعد الثاني ويقوضو مف أساسو، وألنو ال يمكف الجمع بيف الصورة الخيالية 

"يترافؽ تشكيؿ وعي  ة شعورية واحدة، يقوؿ بيذا الصدد:وموضعيا الواقعي في لحظ
ويقوؿ أيضا: "ال يمكف لمواقعي  .(2)... مع إلغاء الوعي اإلدراكي والعكس صحيح"متخيؿ

 ع واألحاسيس ػػػػػمؽ بنوعيف مف المواضيػػػػػػألف األمر يتع ؛والمتخيؿ أف يتعايشا في جوىرىما

                                                 
(1)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.. p.352. 
(2)  Ibid. p.232. 
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 .(1)والسموكيات المتعذرة كميا"
تنبيو سارتر عمى أف النفي أو اإللغاء يعد بنية محددة لجوىر فعمي وينطوي 

اإلدراؾ والتخيؿ عمى تصور ىاـ وأساس في فمسفتو، مفاده أف الوجود والعدـ يمثبلف 
قيمتيف متبلزمتيف لكؿ أنواع الوعي ومؤسستيف لمختمؼ أفعالو الذاتية، وأف الفرؽ بيف 

في أسبقية أحدىما لآلخر، ومدى استمدادىما  اإلدراؾ والتخيؿ، الواقعي والمتخيؿ، يكمف
في قوة تحقؽ الوجود والعدـ في الوعييف  :بينيتيما القصدية مف الوجود أو العدـ، أي

"ال يمكف لمواقعي  اإلدراكي والمتخيؿ، يقوؿ في سياؽ توضيح ىذا التصور والدفاع عنو:
 .(2)في كائف ال واقعي"أف يرى ويممس ويشـ إال واقعيا، في حيف ال يمكنو أف يفعؿ إال 

و"المبلحظ ىنا أف األساس الذي يستند إليو سارتر في التفرقة بيف نمطي الوجود 
في ذاتو، والوجود لذاتو ىو مقولة العدـ. ويستطيع أف يزعـ أف ىذه المقولة الرئيسية في 
البناء النسقي لفمسفة سارتر. فيو أيضا يتكئ عمى نفس المقولة في تفسيره بيف عالـ 

 .(3)وجود وعالـ األشياء"ال
 معنى ذلؾ، أف خاصية العدـ التي تسـ البنية القصدية لمصورة، وتجعؿ منيا، أو

معطى فارغا عمى المستوى الوجودي وغير ذي صمة واقعية بالعالـ  مف أي عمؿ تخييمي
المادي، تظؿ في حاجة لكي يتـ الوعي بو إلى الوجود ال إلى اإلدراؾ، أي أف اشتغاليا 

ي يستخمص مف الوجود ويتوقؼ عميو، ومثاؿ ذلؾ: المسرحية، فيي معطى غير الخيال
واقعي وتقـو بسرد أحداث وحكايات تخيمية إال أنيا ال يمكف أف تعرض إال في مكاف 

مع  –حقيقي وأماـ جميور واقعي، أي أنيا تحتاج إلى الوجود لكي تنجز وتتمقى ولكنيا 
ال واقعية، أي أف فعميا الجمالي ال يتحقؽ إال  ال يمكنيا أف تؤثر إال في كائنات –ذلؾ 

                                                 
(1)  Ibid. p.282. 
(2)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.263. 

 .71حسف حماد، الخياؿ اليوتوبي، مرجع سبؽ ذكره، ص   (3)
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في المحظة التي يتحرر فييا الجميور مف وعيو اإلدراكي ويتخمص مف صبلتو الشعورية 
بالواقع ليتابع أحداثيا ومشاىدىا بوعي خيالي محدد بالخصائص القصدية التي سبؽ 

الوعي الخيالي، الوقوؼ عندىا، وعكس ذلؾ ال يحتاج الموضوع الواقعي لكي يدرؾ إلى 
لغائو.  ألف اشتغالو يقـو كما اتضح سمفا عمى نفي ىذا األخير وا 

لغاء لو، فإف المدرؾ يظؿ  وعميو، إذا كاف المتخيؿ بمثابة سمب لممدرؾ الحسي وا 
مع ذلؾ "الواسطة أو األداة المساعدة لقياـ "المتخيؿ" بدوره األساسي، دوف أف يكوف في 

 .(1)خيؿ أو تحديده"وسع المدرؾ مع ذلؾ توجيو المت
وبناء عمى ذلؾ، نبو سارتر عمى ضرورة التمييز بيف ضربيف مف المشاعر 
إحداىما حقيقية، واألخرى متخيمة، ذلؾ أف االختبلؼ الطبيعي بيف المعطييف الواقعي 
والمتخيؿ يقتضي اختبلفا في طرؽ وعي الذات وتفاعميا عمى المستوى الشعوري معيما، 

لفرح والغضب والحزف والحب وغير ذلؾ تختمؼ طبيعيا بالنظر إذ أف مشاعر الخوؼ وا
إلى األساس الوجودي لمموضوع الخارجي الذي أثارىا إلى حد يستحيؿ معو وجود ممر 
مف أحدىما إلى اآلخر، أو انفعاال لمذات أماـ موضوع واقعي بمشاعر خيالية، والعكس 

ى التبايف الخارؽ الذي يفصؿ "يمكننا التمييز بالنظر إل صحيح، يقوؿ في ىذا السياؽ:
المشاعر  :الموضوع المصور عف الواقع بيف قسميف متباعديف مف المشاعر ىما

الحقيقية، والمشاعر المتخيمة، وال نعني بيذه األخيرة أنيا غير واقعية في ذاتيا، بؿ إنيا 
 ال تظير أبدا إال في حضرة مواضيع غير واقعية ويكفي ظيور الواقع لكي تختفي بسرعة

 .(2)وتحتاج ىذه المشاعر ذات الجوىر المنحط والميتز والمتشنج إلى العدـ لكي توجد"
إف الغاية التي ينشد سارتر تحقيقيا، والتي توجو تحديده لمخصائص الجوىرية 

عمى أف الصورة  –خبلفا لمنظرية الكبلسيكية لمخياؿ –لمصورة وضوابطيا الحدسية التنبيو

                                                 
 .442زكريا إبراىيـ، فمسفة الفف، مرجع سبؽ ذكره، ص  (1)

(2)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.280-281. 
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نما ىي نتاج لفعؿ مف أفعالو، وأف بيف المدرؾ والمتخيؿ، الواقعي  ليست انعكاسا لموعي وا 
 يما عمى مستويي التشكؿ واالشتغاؿ؛والخيالي توجد بنية قصدية ال تسمح بأي تداخؿ بين

 ألنيما فعبلف متعارضاف في طبيعة الوجود ال في درجتو.
 في سياؽ تحديد بنيتو وجوىره –ومف الجدير باإلشارة أف سارتر ظؿ يصـ الخياؿ 

بالفراغ الوجودي والضعؼ الحدسي والفقر الجوىري، وانتيى بو األمر إلى الموازاة بيف  –
 .(1)الخياؿ والعدـ، إذ جعؿ العدـ شرطا لتحقؽ المتخيبلت وانبثاقيا

وتبرز مواقفو التنقيصية والتشكيكية مف الصورة بجبلء في معرض تناولو لمدور 
الذىنية لئلنساف سواء عمى المستوى الفكري أـ الذي تقـو بو الصور في مختمؼ األنشطة 

 عمى الصعيد الجمالي.
ولموقوؼ عند أبرز التصورات التي تحكـ الوظيفة الذىنية لمصورة في الحياة 
النفسية والشعورية لئلنساف كما تحددت في فمسفتو، سنتناوؿ تصوره لطبيعة العبلقة 

ولمقيمة الوجودية لممعطيات  ،الذىنية بيف الصورة ومختمؼ عمميات التفكير والفيـ
 المتخيمة ووظيفتيا الجمالية والعرفية في الحياة اليومية لئلنساف.

فبخصوص العبلقة الذىنية بيف الصورة والتفكير والقيمة الوظيفية لؤلشكاؿ 
تأكيد انتفاء أي  مىالمتخيمة والعناصر التمثيمية في األنساؽ النظرية ال يتوانى سارتر ع

ألف كؿ واحد منيما مف طبيعة حدسية  ؛كاممية( بيف الصورة والفكرصمة )سببية أو ت
مختمفة، ويقـو عمى بنيات وعناصر متباينة تؤدي إلى الحكـ عمى الموضوع وتمثؿ 

 قصديتو وتأويميا عمى نحو مغاير.
وال يعني انتفاء العبلقة بينيما فراغ البنية الفكرية مف العناصر التصويرية، كما ال 

ألف الوعي الفكري  ؛بؿ فراغ الوعي المتخيؿ مف مكونات معرفية وفكريةيعني في المقا
في المحظة التي يرـو فييا  :يوظؼ األشكاؿ التمثيمية حينما يريد أف يكوف حدسيا، أي

                                                 
(1)  Jean Paul Sarter: L'Imagination. p.359. 
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، كما أف الوعي المتخيؿ يتضمف بنية (1)بناء تصوراتو وتأكيدىا بخصوص موضوع ما
ى موضوعو واإلحساس بو، وتظؿ ىذه معرفية تتشكؿ مف قصديتو الخاصة في الحكـ عم

ألنيا لـ تنشأ في مجاؿ فكري خالص ومجرد، بؿ في مجاؿ  ؛البنية ذات شكؿ متخيؿ
Assertion Imageanteاالدعاء الخيالي 

(2). 
ال ينفصؿ ىذا التصور في عمقو عف أطروحة سارتر المركزية التي دافع فييا 

 ،والخياؿ ،والتذكر ،وياتو )اإلدراؾعف التبايف الجوىري بيف مختمؼ مظاىر الوعي ومست
والفيـ بوصفو وعيا  ،والفيـ( ذلؾ أنو يسعى إلى الفصؿ بيف الصورة باعتبارىا وعيا خياليا

 فكريا عمى مستوى الجوىر الحدسي والبنية القصدية لكؿ منيما.
ومف ثـ، يرى استحالة تماثؿ الفكرة التي تتضمنيا الصورة مع النسؽ الفكري 

الواقعي ومحتواه المعرفي، مثمما يستحيؿ المرء ذاتو بالنسبة إلى الرموز لموضوعيا 
والترسيمات التي توظفيا األنساؽ المفاىيمية والتصورات التجريدية لتمثيؿ أفكارىا 
ونظرياتيا، وتصؿ درجة ىذه االستحالة إلى حد يتعذر معو وجود ممر ذىبي "يمكف مف 

مف الفكرة باعتبارىا صورة إلى  :فكر التأممي، أياالرتقاء التدريجي مف البلتأمؿ إلى ال
 .(3)الفكرة بوصفيا فكرة"

ذا كاف ذلؾ يعني أف الصورة والتفكير يظبلف مستوييف مف الوعي مختمفيف في  وا 
جوىرىما الحدسي وبنيتيما القصدية، فإنو يعني أيضا أف التصورات تتمظير بطريقتيف 

وكصورة وترسيمات عمى مستوى ذىنيتيف: كتفكير خالص عمى مستوى التأمؿ، 
 يـ عمى الرموز ػػػػػني الفػػػػري وال ينبػػػي الفكػػتوى األوؿ ال يتصؿ الوعػػػ. ففي المس(4)البلتفكير

                                                 
(1)  Ibid.. p.235. 
(2)  Jean Paul Sarter: L'Imagination,  pp.187-188. 

(3)  Ibid. p.224. 

(4)  Ibid. p.219. 
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 واألشكاؿ المتخيمة، أما في المستوى الثاني فيبلـز الترسيـ الخيالي الوعي الفكري.
ة لمتصور ومداه التجريدي، وفي رأيو، تتحدد العبلقة بينيما عمى أساس الطبيعة النظري

فحيف تكوف التصورات سيمة وواضحة، ولـ يبمغ نسقيا المفاىيمي درجة عالية مف التجريد، 
ال تحتاج إلى العبلمات والرموز والترسيمات الخالية لتمثميا الذىني وفيميا العقمي، أما إذا 

 .(1)اليطغت في التعقيد والتجريد، فيتوزع الفيـ آنئذ بيف مستوييف: فكري وخي
ذا كاف المستوى األوؿ ال يثير أي إشكاؿ بحكـ أف عممية الفيـ تتحقؽ فيو  وا 
بمنأى عف الترسيـ والتمثيؿ، فإف المستوى الثاني يثير إشكاال كبيرا، وييـ خاصة طبيعة 
العبلقة ونوعيا بيف البنيتيف التفكيرية والتصويرية المرتبطتيف بعممية فيـ الذات واستيعابيا 

ما ييـ أيضا أثر العناصر التصويرية في صياغة فيـ مستوعب لمموضوع لمتصور، ك
 النظري ومتمثؿ لتصوراتو.

ألف ؛ وبيذا الصدد، يرى سارتر أف الصورة ال توضح الفكرة وال يمكنيا أف تدعميا
ائصو صالفيـ فييا يظؿ مرتبطا ببنيتيا القصدية وموجيا بالجوىر الحدسي لموضعيا، وخ

 بيا الذات وسعت إلى تمثيميا بعبلمات رمزية أو خطاطة ترسيمية.ومحدداتو التي وعت 
 دور الخيال في عممية اإلبداع والتذوق:

الفينومينولوجية ىي تمؾ  (2)إف دراسة سارتر الجمالية التي تدخؿ في نطاؽ االستطيقا
تعد الدراسة التي يطبؽ فييا نظريتو في الخياؿ عمى الموضوع الجمالي والخبرة الجمالية التي 

مادتيا الرئيسة ىي تمؾ الصفحات القميمة الواردة في القسـ الثاني مف خاتمة مؤلفو "الخيالي"، 
فقد رأى سارتر أف تحميمو الفينومينولوجي لمصورة المتخيمة يمكف أف تحؿ بعض المشكبلت 
ف العامة داخؿ عمـ الجماؿ، أما دراسة سارتر لؤلدب أو الفف والنثر واإلبداع فيناؾ العديد م

                                                 
(1)  Ibid. pp.195-196. 

والشػعور، موسػوعة الشػروؽ، المجمػد األوؿ، مرجػع االستطيقا: العمـ الذي يػدرس اإلحساسػات   (2)
 .18سبؽ ذكره، ص
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الباحثيف مف يخرجيا أساسا مف نطاؽ عمـ الجماؿ بالمعنى الدقيؽ، فيي دراسة تعد أقرب إلى 
. والباحث في تحميبلت سارتر الجمالية يمكف أف (1)عمـ االجتماع األدبي منيا إلى الجماؿ

بداعو، وتذوقو(، وألف سارتر يفيـ  يكتشؼ ثبلثة عناصر مترابطة ىي: )العمؿ الفني، وا 
اع والتذوؽ مف خبلؿ فيـ أسموب وجود العمؿ الفني، فإننا يمكف أف نبدأ بأسموب طبيعة اإلبد

 وجود العمؿ الفني والموضوع الجمالي بوصفو النظير واألمثؿ لمخبرة.
فإلى أي حد يمكف االستفادة مف الوصؼ الفينومينولوجي لمصورة المتخيمة في 

 حؿ مشكمة وجود العمؿ الفني؟
تيجة ميمة، وىي أف العمؿ الفني عند سارتر ال ومف ىنا يمكف أف نستخمص ن

يكوف لو وجود واقعي خارج الوعي الميـ إال بوصفو بنية فيزيقية، أما باعتباره موضوعا 
ألنو في ىذه الحالة يكوف مقصودا بوصفو  ؛جماليا فإنو ال يكوف لو وجود خارج الوعي

ف حاضرا فقط في ، إنو يكو بوصفو غير موجود ىناؾ في الخارج :صورة متخيمة، أي
وجود ال  :الخياؿ، والحضور في الخياؿ ىو حضور الغياب أو ىو وجود العدـ، أي

واقعي، ولكف ىذا ال يعني أف الموضوع الجمالي يوجد وجودا مثاليا في عالـ آخر أو في 
، ...سماء معقولة مثؿ ماىيات أفبلطوف التي تسبح في عالـ المثؿ )ما وراء الطبيعة(

ال واقعي تعمؿ األشياء الموضوع الجمالي ىو موضوع متخيؿ إف  :نقوؿوبتعبير أوضح، 
يي مفارقة تفمت مف اإلدراؾ الواقعية وتساعد عمى إنتاجو في الخياؿ، أما حقيقتو، ف

ما ندركو حسيا ىو العمؿ الفني الماثؿ أمامنا، فيذا الموضوع الحسي الحاضر  الحسي
اقعية التي يقوؿ بيا جاف بوؿ سارتر ىو مادة مشابية لمموضوع الجمالي. ىذه البلو 

تنطبؽ عمى جميع الفنوف، ففنوف الرواية والشعر والمسرح والموسيقى، ىي أعماؿ فنية 
. فالروائي والشاعر والمسرحي ينشئوف بواسطة (2)تعمؿ عمى إنتاج موضوعات ال واقعية"

                                                 
  .711زكريا إبراىيـ، فمسفة الفف في الفكر المعاصر، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)

(2)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.242. 
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والجسدية، ألفاظ شفيية موضوعات ال واقعية، فحتى الممثؿ يستخدـ كؿ قواه النفسية 
ليجعؿ مف نفسو شخصية مشابية لمشخصية المتخيمة، وىو ىنا وواقعيا يعيش في 
الشخصية الممثمة، كذلؾ الشخصية الممثمة ال تكوف واقعية في الممثؿ، أي ال تتحقؽ 
فيو. فالفناف ال ينقؿ صوره الذىنية في إبداعات فنية، بؿ ينشئ شيئا مشابيا لتحقيؽ 

 ثؿ حقيقة الموضوع الجمالي.الصورة المتخيمة التي تم
إف ما يوجد وجودا فعميا مف العمؿ الفني ىو تمؾ األصوات التي تصدر مف 
اآلالت الموسيقية أو تمؾ الموحة مف الحجارة في العمؿ الفني المعماري أو إطار الموحة 
وبطانتيا، وتمؾ البقع المونية واألشكاؿ المرسومة مف حيث إنيا ليا مادة وكثافة ومسافات 
مكانية. ولكف ىذه األشياء الواقعية تبقى دائما مغايرة لمموضوع الجمالي في أسموب 

 .(1)وىي تعمؿ فقط كمماثؿ لو بوصفو صورة متخيمة ،الوجود
وعمى ىذا األساس يصنؼ سارتر طبيعة الخبرة الجمالية عند المدرؾ والمتذوؽ 

يؿ يصبح اإلبداع ىو في وحدة واحدة، بوصفيا خبرة بموضوع خيالي، فوفقا ليذا التحم
القدرة عمى خمؽ وسيط مادي يعمؿ كمماثؿ لموضوع جمالي متخيؿ، ويصبح التذوؽ 
تأمبل ليذا الموضوع المتخيؿ مف خبلؿ ىذا الوسيط. فعندما نتأمؿ لوحة رسـ فييا 

ذلؾ  ،شخص، فإف ىذا الشخص ىو الموضوع الجمالي، لكف ليس كما رسـ في الموحة
ير في المحظة التي يكابد فييا الوعي تغييرا جذريا، حيث ألف "الموضوع الجمالي يظ

ينتفي فيو العالـ ويصير متخيبل"، إذف الموضوع الجمالي ىو الصورة المتخيمة التي 
تكونيا عف شخص غائب عنا، لكف ماثبل في موضوع حسي ىو الموحة، ىذه الموحة 

ناف ينشئ مف مجموع ما بخطوطيا وألوانيا ىي التي تربط بيف الواقعي والبلواقعي، فالف
ىو واقعي ما يسمح لبلواقعي بالظيور. "ببساطة ما يظير لنا مف خبللو ىو مجموع ال 

                                                 
القػاىرة،  جاف بػوؿ سػارتر، مػا األدب، ترجمػة محمػد غنيمػي ىػبلؿ، مكتبػة األنجمػو المصػرية،  (1)

  .13ـ، ص4414
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واقعي مف أشياء جديدة لـ أرىا، ال يمكف أف نراىا لكنيا ليست أقؿ مف موضوعات ال 
وموضوعات ال وجود ليا في الموحة، ومجمع ىذه الموضوعات البلواقعية ىي  ،واقعية

بالجميمة، أما فيما يخص المذة الجمالية فيي واقعية، ولكف ال تحصؿ لذاتيا  التي توصؼ
 .(1)كنتاج لموف واقعي، فيي ليست إال طريقة لتخيؿ الموضوع البلواقعي

أو بتعبير أدؽ يصبح استحضارا ليذا الموضوع المتخيؿ الغائب، فالحقيقة أف ىذا 
محات التي يمكف أف تعبر المصطمح الييدجري أعني "االستحضار" ىو أنسب المصط

عف قصد سارتر في وصفو لعممية التأمؿ الجمالي في خبرة المشاىد التي تحدث عمى 
 . (2)مستوى الخياؿ

فالموضوع الجمالي ىو موضوع ال واقعي يتـ تذوقو عمى مستوى الوعي التخيمي، 
 أخرى.مف جية، ولكنو مع ذلؾ شيء مف جية  لؾ فإف الموضوع الجمالي ال واقعيوتبعا لذ

لذاتو يكوف مؤلفا مف عنصريف  –فو تعبيرا عف وحدة ما ىو في ذاتوفالجميؿ بوص
أحدىما واقعي، واآلخر تخيمي، وليذا فالموضوع الجمالي يكوف موجودا وغير موجود في 
آف واحد، فوجوده كموضوع ظاىر لمعياف أو كماثؿ مادي ىو وجود في ذاتو، بينما 
وجوده كموضوع متخيؿ أو كمعنى ىو وجود لذاتو. ىذا ما عبر عنو سارتر في كتابو 

يؿ" عف ىذه الطبيعة المزدوجة حيث أوضح أف العمؿ الفني مؤلؼ مف مكونيف "المتخ
أساسييف أحدىما يتسـ بوجود واقعي، وىو المماثؿ المادي واآلخر يتسـ بوجود ال واقعي 

 أو متخيؿ وىو الموضوع الجمالي.
يتضح لنا مما سبؽ كيؼ أخذ سارتر في فمسفتو الجمالية بالتفسير الذي يرجع الخبرة 

الية إلى النشاط الخيالي عند اإلنساف فاقترب في ىذا الرأي مع الفيمسوؼ اإليطالي بندتو الجم

                                                 
(1)  Jean Paul Sarter: L'Imagination, op. cit. p.242. 

 .10، ص4443القاىرة،د.ط،، محمد مندور، األدب ومذاىبو، دار النيضة لمطباعة والنشر (2)
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. غير أنو قد أضاؼ تفسيره الخاص لموسائط المادية التي يتعامؿ بيا الفناف، تمؾ (1)كروتشو
ويعد مؤلفو "الخيالي" مدخبل إلى فمسفتو في  Analoguesالوسائط التي سماىا بالمماثبلت 

العدـ التي انتيت إلى القوؿ بأف حرية اإلنساف في الفعؿ ليست ثمرة قدرتو عمى الوجود و 
إدراؾ األشياء عمى ما ىي عميو بقدر ما ىي ثمرة قدرتو عمى إدراكيا عمى ما ليست ىي 
عميو. فإف لـ يقدر اإلنساف عمى تصور المواقؼ عمى نحو آخر مخالؼ لموضع القائـ فإنو ال 

في تغييرىا، ومف ىنا يظير لنا ارتباط فمسفتو في الحرية وفي الفعؿ  يقدر بالتالي عمى التدخؿ
بتفسيره الخيالي لمفف، إذ ليست العبرة في رأيو في أف نقبؿ ما ىو معطى لنا، بؿ العبرة في أف 

 تكوف لنا القدرة عمى تخيؿ ما ىو معطى عمى نحو مختمؼ.
الخبرة الجمالية أبعد األثر في ولقد كاف ليذه التحميبلت الفينومينولوجية لموعي الفني و 

الفكر الجمالي الذي استميـ المنيج الفينومينولوجي، كما نجده عند روماف إنجاردف الذي 
الذي اتبع  (2)عني بدراسة العمؿ الفني "باعتباره موضوعا تقصد إليو الذات" وميكؿ دوفرف

ت ىيدجر الجمالية في فمسفة سارتر وميرلوبونتي في منيجييما الفينومينولوجي وتأثر بكتابا
 تفسيره لمخبرة الجمالية واعتبارىا ليا كشفا عف كينونة األشياء، ووجو عناية خاصة إلى

ستطيقي وموضعو األنطولوجي، وانتيى دوفروف إلى البحث عف طبيعة وجود الموضوع األ
 .(3)الرأي الذي يأخذ بأف "الموضوع الجمالي متخيؿ ولكنو في نفس الوقت موضوع مدرؾ"

 نى عمى ػػػػػػفي المعػػػػػيع أف يضػػػػػػػده الذي يستطػػػػة، وىو وحػػػػػو حريػػػػػاإلنساف إذف قوام
                                                 

ـ( فيمسػػوؼ إيطػػالي مػػف أتبػػاع المدرسػػة الييجميػػة، ولػػو العديػػد 4407-4311بنػػدتو كروتشػػو )  (1)
منيػػا "الماديػػة والتاريخيػػة واالقتصػػاد الماركسػػي"، و"المنطػػؽ" و"مشػػاكؿ فػػي عمػػـ مػػف المؤلفػػات 

الجماؿ" وغيرىا مػف المؤلفػات. إفػراج لطفػي عبػد ار، نظريػة كروتشػة الجماليػة، د.ط، التنػوير 
 .41-47ـ، ص7844لمطباعة والنشر والتوزيع، 

(2)  Mikel Dufrenne, Phenomenologie de I'expérience esthétique, vol.2, 

1953, p.103. 
 .431ـ، ص4431أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة،  (3)
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ألف الوعي ال يثبت ؛ الموجودات، ولكنو حرية مطمقة ال ضابط وراءىا وال نظاـ وال أساس
ف كاف وجودا في العالـ عمى حد قوؿ الفيمسوؼ الوجودي  عمى حاؿ. والوعي اإلنساني وا 

دجر إال أف الوعي في الفف يتعمؽ دائما بالخياؿ. وقد وضع سارتر ىذه الفكرة في ىي
كتاب الخياؿ، حيث وجو نقدا لمنظريات السيكولوجية وفضؿ عمييا منيج ىوسرؿ 

بد لمخياؿ مف أف يتعمؽ بموضوع، ثـ مضى سارتر  الفينومولوجي الذي وضح فيو أنو ال
 طبيعة العمؿ الفني والتذوؽ الجمالي. في تحميمو لمخياؿ الفني بيدؼ الكشؼ عف 

يصؼ سارتر الخياؿ بالتمقائية ألنو منبثؽ قادر عمى خمؽ الجديد، حيث يؤكد 
سارتر ذلؾ قائبل: "إف وعي الصورة المتخيمة ليس قطعة خشب جامدة تطفو فوؽ سطح 

بيا  . وذلؾ يدؿ عمى الحرية والتمقائية التي يتميز(1)الماء، إنما ىو موجة بيف األمواج"
ألف اإلدراؾ يتمقى  ؛الوعي التخيمي، إنو الوعي الخبلؽ، فيو مختمؼ في ذلؾ عف اإلدراؾ

الموضوعات الخارجية ويخضع ليا، إنو محدود بيا. إف إدراؾ الشيء ىو في النياية 
حصيمة الزوايا المختمفة التي تظير لي، أما بالنسبة لعمؿ الخياؿ فإنني إذا حاولت أف 

ألف المتخيؿ يعطي  ؛فعبثا وىييات أف أصؿ إلى إضافة جديدةأستمر في مبلحظتي 
لموعي دفعة واحدة، وأحصؿ منو عمى لمحات، إذ تتـ لي معرفتو دفعة واحدة، في حيف 
أنني عندما أجعمو موضوعا إلدراكي فاألمر يختمؼ ألنني أسير في اإلدراؾ سيرا تقدميا، 

دة تنتيي بالسكوف. ويمكف أف وىذا يحدث في حالة التخيؿ ألنني أقؼ عند رؤية واح
نجمؿ موقؼ سارتر في ىذا الصدد في عبارة واحدة ىي أف العمؿ الفني ىو موضوع 
فيزيقي يقصد موضوع جمالي بوصفو صورة متخيمة. وعمى ذلؾ فإف كممة الخياؿ في 
األدب تدخؿ ضمف استعماالت مختمفة، فيي قد تطمؽ إطبلقا واسعا عمى القوة التأليفية 

ب في عمؿ كبير مف أعمالو بحيث تشمؿ العمؿ كمو، فإذا كانت رواية مسرحية عند األدي
كاف "الخياؿ" ىيكميا العاـ وشخوصيا أفعاليا وأقواليا وما يجري في أثناء ذلؾ مف حركة 

                                                 
(1)  Jean – Paul Sarter, The Psychology of Imagination. P.17. 
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وصراع ودوافع بشرية مختمفة. فالخياؿ إذف جوىر األدب وىو ليس زينة كزينة الحمي 
ف مف أخطر األشياء عمى األديب أف يستعممو وشيا وتطريزا ألدبو، وأف  والرياش، وا 

 يصبح كاألصداؼ التي تغر البصر ببريقيا دوف أف تفضي إلى رمز أو داللة تؤدييا.
وبوجو عاـ نبلحظ أف سارتر قد اىتـ في مؤلفاتو الممثمة لممرحمة األولى مف 

بالتأكيد عمى مراحؿ تطوره الفكري، والتي تشمؿ "التخيؿ" و"المتخيؿ"، و"الوجود والعدـ" 
التعارض واالنفصاؿ بيف العالـ الواقعي والعالـ البلواقعي أو المتخيؿ، واإلعبلء مف شأف 
ىذا العالـ األخير بوصفو الوحيد القادر عمى إعطاء تبرير لمعالـ ولو في شكؿ خمؽ 
جمالي أو قيمة جمالية، كما أنو العالـ الذي يستطيع اإلنساف مف خبللو أف يجد تبريرا 

 ده بأف يكوف خالقا ألعماؿ فنية أو متذوقا ليا.لوجو 
 الخاتمة

مف خبلؿ ما تـ عرضو مف آراء وأفكار حوؿ مفيـو الخياؿ عند سارتر يمكف 
 استخبلص جممة مف النتائج لعؿ أىميا ما يمي:

ال يمكف أف تكوف مجرد عبلقة ، اف العبلقة بيف الشيء الواقعي والشيء البلواقعي -
بد أف تكوف عبلقة ضرورية ثابتة بيف  ال "المدرؾ" و"المتخيؿ" بؿثة بيف حاد عرضية

 أو بيف قرية ومعنى.، عبلمة وداللة
يتأتى  -ف لموعييعتبارىما فعميف قصديبا -التبايف بيف اإلدراؾ والتخيؿ أكد سارتر أف -

واعتبر في ىذا ، ما وعبلقاتيايمف االختبلؼ لحتمي والجوىري لموادىما وبنيات مواضيع
 اؽ أف بنية الصورة وموادىا تظؿ عفوية وموصومة بالنقصاف والضعؼ الجوىرييف.السي
حدىما حقيقية واألخرى أنبو سارتر عمى ضرورة التميز بيف ضربيف مف المشاعر  - 

ي الواقعي والمتخيؿ يقتضي اختبلفا فبلؼ الطبيعي بيف المعطييف ، ذلؾ أف االختمتخيمة
إذ أف مشاعر الخوؼ والفرح ، ى الشعوري معيماطرؽ وعي الذات وتفاعميا عمى المستو 
تختمؼ طبيعيًا بالنظر إلى األساس الوجودي ، والغضب والحزف والحب وغير ذلؾ

 إلى حد يستحيؿ وجود ممر مف أحدىما إلى اآلخر. لمموضوع الخارجي الذي أثارىا،
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بوصفيا ، يصنؼ سارتر طبيعة الخبرة الجمالية عند المدرؾ والمتذوؽ في وحدة واحدة - 
ع ىو القدرة عمى خمؽ وسيط مادي افوفقًا ليذا التحميؿ يصبح اإلبد خبرة بموضوع خيالي،

مبًل ليذا الموضوع المتخيؿ مف ، ويصبح التذوؽ تأيعمؿ كمماثؿ لموضوع جمالي متخيؿ
 خبلؿ ىذا الوسيط.

لنشاط لقد أخذ سارتر في فمسفتو الجمالية بالتفسير الذي ُيرجع الخبرة الجمالية إلى ا -
غير ، ي مف الفيمسوؼ اإليطالي بندتو كروتشوفاقترب في ىذا الرأ  الخيالي عند اإلنساف،

أنو أضاؼ تفسيره الخاص لموسائط المادية التي يتعامؿ بيا الفناف تمؾ الوسائط التي 
 سماىا بالمماثبلت.

 وىذه الحرية ،يتضح لنا أف سارتر يؤكد أنو لكي يتخيؿ الوعي يجب أف يكوف حرا -
يجب أف تكوف قادرة عمى تعريؼ ذاتيا بالوجود في العالـ ومف ثـ فالبلواقعي الذي ىو 
عدـ ثنائي أو مضاعؼ فيو عدـ لذاتو في عبلقتو بالعالـ وعدـ لمعالـ بعبلقتو لذاتو يجب 
أف يكوف دائما مؤسسا عمى خمفية أو أرضية العالـ الذي ينفيو، ألنو يكوف حرا يشكؿ 

ي ومتجاوزا لو نحو البلواقعي مف خبلؿ نفي العالـ أو تعديمو، ومما مفارؽ لمعالـ الواقع
لذاتو، والحرية والعدـ كانت ىي  –ىو جدير بالذكر أف مفيـو الوعي بوصفو موجودا 

المفاىيـ األساسية التي أقاـ عمييا سارتر أنطولوجياه في كتابو األساس الوجود والعدـ، 
أساس أو جوىري لموعي فمف غير المعقوؿ في كما أف التخيؿ ىو بالنسبة لسارتر شرط 

 رأيو أف نتصور وعيا غير قادر عمى التخيؿ.
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 د. عمي محمد عمي ناجي                         
 الجامعة األسمريَّة ـــ كميَّة العموم الشرعيَّة بمسالتة

 مقدِّمة:
ْكعم ْا، ْرسكؿ ْعمى ْكالس بلـي ْكالصبلةي ،ْ ْكااله،ْالحمدي ْكمىف ْكصحبًو ْآلًو ى

ْكبعدي،،،
ْبؿْتعر ضكاْ ْبيا، ْخاٌصان ْأكْفصبلن ْبابان ْلممكصكالتْالحرفية فمـْيخصِّصْالنُّحاة

ْيكتفيْباإلشارةْإليياْفيْقكلو ْ:(1)لذكرىاْعمىْىامشْالمكصكالتْاالسمي ة،ْفيذاْابفْمالؾو
ٍسماًءْال ًذمْاأليٍنثىىْال ًتيْْ ْاالى اْثينِّياْالىْتيٍثًبتًْكىالياْإْْْْمىكصيكؿي ْذىاْمى

رىىاْبالعدِّ،ْميحتًرزانْمفْالحرفي ةْبقكلو:ْ"مكصكؿْ فقدْصر حْبذكرْالمكصكالتْاالسمي ةْكحصى
ْابفْمالؾْلـْ األسماءْ..."؛ْألن ياْليستْمفْالمعارؼ،ْكقدْذكرْبعضْشير احْاأللفيةْأف 

ْبياْمفْحيثْىيْمكصكلة،ْبؿْذ ْخاصٍّ قةْيتعر ضْلياْفيْمكضعو كرىاْفيْمكاضعْمتفرِّ
ر نيعْتابعهْلسابقيوْمفْالنُّحاة،ْفيـْػػػْأيضانْػػػْ(2)مفْحيثْلياْأحكاـْأيخى .ْكىكْفيْىذاْالص 

ْ ْانصب  ْػػػ ْمثبلن ْػػػ ْفػ)أٍف( ْالتيْحكتْأبكابْالن حك، ْفيْكتبيـ ْبمكضعْمستقؿو ْيفردكىا لـ
ْمف ْكثير ْيبيِّف ْكلـ ْالمضارع، ْنكاصب ْمف ْككنيا ْعمى ْمفْْاالىتماـ ْأن يا النحاة

المكصكالتْالحرفي ة،ْكبي نياْبعضيـْبإشاراتْعابرةْكصنيعْابفْمالؾْفيْاأللفية،ْأم اْفيْ
ْالحرفيةْحسبْالتقسيـْالذمْسارْعميوْ كتبْمعانيْالحركؼْفقدْتفر قتْفيياْالمكصكالتي

ْألفبائياْن ْالحركؼ ْترتيب ْعمى ْبعضيـ ْسار ْحيث ْأحا(3)المؤلِّؼ، ْبعضيـ ْكقس ميا ديانْ،
ْالخ ْكثبلثيان... ْعمىْكثيرْمفْالكتبْكالبحكثْكالدِّراساتْالحديثةْْ.(4)كثنائان ْاط معتي كقد

                                                 
ْْْ.67ألفيةْابفْمالؾ:ْصْ((1
ْْْ.6/526انظر:ْالمقاصدْالشافيةْلمشاطبي:ْْ((2
ْىشاـْفيْمغنيْالمبيب.ْ((3 ْْْكىكْصنيعْالمالقيْفيْكتابوْرصؼْالمباني،ْكتبعوْابفي
م انيْفيْكتابوْمعانيْالحركؼ،ْكتبعوْالمرادمْفيْكتابْالجنىْالداني.ْ((4 ْْْكىكْتقسيـْالرُّ
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ْػػػْتعميمانْلمفائدةْػػػْأٍفْأجمعْ ْعميوْػػػْمىفْدرسياْدراسةْمستقم ة،ْفرأيتي فمـْأجدْػػػْفيماْاط معتي
ْعددىا،ْكأحكاميا،ْكمعانييا،ْكالخبلف اتْالنحكي ةْالمتعمِّقةْشتاتياْفيْبحثْمختصر،ْيبيِّفي

ْالمبحثْ ْمطالب: ْعمى ْيشتمبلف ْكمبحثيف ْكتمييد، ْمقدِّمة، ْإلى ْالبحث ْكسأقسـ بيا.
ْالمكصكالتْالحرفي ةْغيرْالعاممة.ْ ْالمبحثْالث اني/ ْالعاممة، ْالمكصكالتْالحرفي ة ؿ/ األك 

ْمشفكعانْبخاتمة،ْْككسيككفْا ْينفعىْبو.ْبفيرسْلممصادرْكالمراجع.ْسائبلنْاىْأفٍْلبحثي
 :دــــــتمهي   

 الموصوُل لغًة واصطالحًا:أوَّاًل: 
ْخبلؼْ ْ"الكصؿ ْسيده: ْابف ْقاؿ ْكالمقطكع، ْالمفصكؿ ْضدُّ ْالمغة ْفي المكصكؿ
مىو،ْ مىةن،ْاألخيرةْعفْابفًْجنِّي...ْككص  ْالش ٍيءىْبالش ٍيًءْكٍصبلن،ْكًصمىةن،ْكصي ؿى الفصؿ،ْكصى

ْاٍلقىٍكؿْى﴿كبلىما:ْألمىو،ْكفيْالتنزيؿ:ْ ٍمنىاْلىييـي لىقىٍدْكىص  ،...ْكات صؿْالش ٍيءيْبالش ٍيًء:ْلـْ(1)﴾كى
ْكٍصبلنْكًصمىةن،ْْ.(2)ينقطٍع..." ْالش ٍيءى ٍمتي ْمنظكر،ْفقاؿ:ْ"كصى لىْىذاْالمعنىْذىبْابفي كا 

ْ.(3ْ)كالكصؿْضدُّْالييجرافْ...ْكات صؿْالش ٍيءيْبالش ٍيًء:ْلـْينقطٍعْ..."
ْالمكصكؿْفي ْبعدىاْفيْالداللةْعمىْْأٌما االصطبلحْفيكْالكممةْالتيْتفتقرْلما

ْبًصمىةوْ ْإال  ْتاٌمان ْجزءان ْيككف ْال ْما ْ"المكصكؿ : ْالجرجانيُّ ْالشريؼ ْقاؿ ْاالسـ، معنى
" ْعمىْ(4ْ)كعائدو ْداللتيا ْفي ْتفتقر ْالتي ْالكممة ْعف ْعبارة ْ"المكصكؿ : ْالشاطبيُّ ْكقاؿ .

ْبي ْيت صؿ ْما ْإلى ْالت اِـّ ْاالسـ ْمعنىْمعنى ْفي ْكتصير ْعميو، ْداللتيا ْحينئذو ْفتستقٌؿ ا،
،ْفأٌماْالمكصكالتْ(5ْ)األسماءْالمستقم ةْبالداللة" ،ْكاسميٍّ .ْكالمكصكؿْعمىْنكعيف:ْحرفيٍّ

                                                 
ْْْ.66:ْمفْاآليةْالقصصْ((1
ْْْ.9/485المحكـْكالمحيطْاألعظـ:ْْ((2
ْْْلسافْالعرب:ْمادةْ)كصؿ(.ْ((3
ْ.244التعريفات:ْصْ((4
ْْْ.6/526المقاصدْالشافية:ْْ((5

ْ
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،ْكقدْخصصْ االسميةْفيي:ْالذمْكالتيْكفركعيما،ْكتفتقرْإلىْجممةْصمةْبعدىاْكعائدو
ْماْيت مكاْفيوْكؿ  ْػػػْػػػػػػكؿْالحرفػػػػػػياْمفْأحكاـ،ْأٌماْالمكصػػػػعم ؽْبالنحاةْلياْبابانْمستقبلنْفص  ْيُّ

ْمكضكعْبحثناْػػػْ
ْإلىْعائد" ْيحتج ْكلـ ْبمصدر، ْيميو ْما ْمع ؿى ْأيكِّ ْ"ما ْحي افْ(1ْ)فيك: ْأبك د ه ْكحى .

" ْبعضْالنحاةْعمىْتسميتوْ(2)بقكلو:ْ"ىكْماْينسبؾْمنوْكمفْصمتوْمصدره ،ْكلذلؾْدرىجى
ْبعدىماْبالمصدرْالمسبكؾ.ْ كالنكعافْيشتركافْفيْاالفتقارْلجممةْالصمة؛ْليككناْمعْما

،ْكيفترقافْفيْاشتراطْالعائدْمعْالمكصكالتْاالسمية،ْكعدـْاحتياجْ فيْمعنىْاالسـْالتاِـّ
ْإليو ْالضميرْ(3)الحرفية ْعىكدي ْيصمح ْال ْبالمفيكمية ْاستقبللو ْلعدـ ْالحرؼ ْألف  ْكذلؾ ؛

ْ.ْْ(4)إليو
 ثانيًا: ِعدَُّتها:

 ختمؼْالنحاةْفيْعددْالمكصكالتْالحرفية،ْعمىْالنحكْاآلتي:ا
،ْكأٍف،ْكمػػػػػاْالمصػػػػدري ةْ،ْكتبعػػػػػوْْ(5ْ)ػػػػػػػْذكػػػػرْابػػػػػفًْجنِّػػػػي0ْ أن يػػػػػاْثبلثػػػػةْأحػػػػػرؼ،ْىػػػػي:ْأف 

ػؿْ(6ْ)كالضػرير،ْكاألصػفياني،ْكالعكبػرمُّْْالثمػانيني، ،ْفػيْشػركحيـْعمػىْكتػابْالممػع.ْكفص 
ْالميت فؽْعمىْحرف ْ.(7ْ)ي توْكمصدري توْثبلثةْأحرؼ،ْىي:ْأٍف،ْككي،ْكأفْ أبكحي افْفذكرْأف 

                                                 
ْْْ.65حدكدْالنحكْلؤلب ذم:ْصْ((1
ْْْ..6::/2ارتشاؼْالض رىب:ْْ((2
ْْْ.6/568انظر:ْتكضيحْالمقاصدْكالمسالؾ،ْلممرادم:ْْ((3
ْفيْاصطبلحاتْالفنكفْلمقاضيْنكرم:ْْ((4 ْْْ.4/274انظر:ْجامعْالعمـك
ْْ.664انظر:ْالممع:ْصْ((5
6))ْْ ْلمثمانيني: ْشرحْالممع، ْلمضرير:ْص2/9:6انظر: ْفيْالنحك، ْكشرحْالممع ْكشرح247ْ، ،

ْْ.2/762،ْكالميت بعْفيْشرحْالممع،ْلمعكبرم:876ْ،877ْالممع،ْلؤلصفياني:ْص
ْْ.6::/2انظر:ْاالرتشاؼ:ْْ((7
ْ
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،ْْ(1ْ)ػػػػػْذىػػبْأبػػكْعمػػيْالشػػمكبيف،ْكابػػفْعصػػفكر2ْ إلػػىْأن يػػاْأربعػػةْأحػػرؼْىػػي:ْأٍف،ْكأف 
ْكما،ْككي،ْالمصدري ات.

ْالناظـْإلىْأن ياْأربعةْأحرؼ،ْىي:ْأٍف،ْكمىا،ْككي،ْكلك،ْكلـْيذكرْأفْ 3ْ ػػػْذىبْابفي
(2ْ).ْ

ْمالؾ،ْكالمرادم،ْكابفْعقيؿ،ْكالشاطبي،ْكالسيكطيْػػػْذىب4ْ ْ،ْإلىْأن ياْخمسةْ(3ْ)ابفي
حػػوْالصػػب اف ،ْكمػػا،ْككػػي،ْكلػػك،ْكرج  :ْ"نظميػػاْ(5).ْقػػاؿْالخضػػرمُّْ(4ْ)أحػػرؼْىػػي:ْأٍف،ْكأف 

ْفقاؿ: ْْْْالسندكبيُّ
لىٍتْْ ٍكاْْْْكىاؾْحركفانْبالمصادرْأيكِّ ْكماْركى ْكًذٍكًرمْلياْخمسانْأصحُّ

ْميشػػػػد دانْْْكىاْْْْْْْْْْ ػػػاْكلىػػػك".ْْْىيْأٍفْبالفتػػػحْأف  ْكًزٍيدىْعميػػػػػػػياْكيْفخػػػذىاْكمى
،ْإلػىْأن يػاْسػتةْ(6ْ)ػػػْذىبْابفْىشاـ،ْكالشػيخْخالػدْاألزىػرم،ْكاألشػمكني،ْكابػفْطكلػكف5ْ

،ْكما،ْككي،ْكلك،ْكال ذم. ْأحرؼْىي:ْأٍف،ْكأف 
،ْمػػفْالمحػػدىثيفْإلػػىْأن يػػاْسػػتة،ْ(7ْ)،ْكالغبليينػػي،ْكعبػػاسْحسػػفػػػػػْذىػػبْسػػعيدْاألفغػػاني6ْ

ْحػػرؼْمنيػػاْفػػيْ ػػؿْالكػػبلـْفػػيْكػػؿِّ كلكػػن يـْأسػػقطكاْ)ال ػػذم(،ْكزادكاْىمػػزةْالتسػػكية.ْكسأفصِّ
ْالمبحثيفْاآلتييف:

                                                 
ْ.6/607،ْكشرحْالجمؿ،ْالبفْعصفكر:ْ:67انظر:ْالتكطئة،ْلمشمكبيف:ْصْ((1
ْْ.96وْعمىْاأللفية:ْصانظر:ْشرحْْ((2
ْْانظر:ْ((3 ْمالؾ: ْالبف ْالشافية، ْالكافية 6/628ْشرح ْلممرادم:629ْ، ْالمقاصد، ْكتكضيح ،

،6/526ْ،ْكالمقاصدْالشافية،ْلمشاطبي:656ْػػػ6/649ْْ،ْكشرحْابفْعقيؿ:ْ:56ػػػ6/568ْْ
ْْ.4:كالبيجةْالمرضيةْفيْشرحْاأللفية،ْلمسيكطي:ْص

ْْ.:6/28انظر:ْحاشيةْالصب اف:ْْْ((4
ْْ.8:/6حاشيةْالخضرمْعمىْشرحْابفْعقيؿ:ْْْ((5
6))ْْ ْالبفْىشاـ: ْالمسالؾ، ْأكضح 6/626ْانظر: ْلؤلزىرم: ْكشرحْالتصريح، ْكشرح6/659ْ، ،

ْْ.:6/64،ْكشرحْابفْطكلكفْعمىْاأللفية:6/245ْاألشمكني:ْ
ْ،ْكجامعْالدركسْالعربية،500ْانظر:ْالمكجزْفيْقكاعدْالمغةْالعربية،ْلسعيدْاألفغاني:ْصْ((7
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ُل: األحرُف الموصولُة العاممةُ   المبحُث األوَّ
ُل: )أْن( الموصولة المصدريَّة:  المطمُب األوَّ

ْبابيامُمها: ـــ ع 1 ْكأيُـّ ْالحركؼْالمصدري ة، ْكأصؿ ، ْحرفيٌّ ةْ(1ْ)ىيْمكصكؿ ْمختص  ؛
،ْكتخمِّصوْلبلستقباؿ،ْكاألصؿْفيياْ(2ْ)بالدخكؿْعمىْالفعؿ،ْفتعمؿْفيْالمضارعْالنصب

ْفيْاألسماء،ْفبلْتعمؿْ)أٍف(ْ ْفيْاألفعاؿ،ْكىكْنظيرْالجرِّ ْأصؿه ْالجـز أٍفْتجزمو؛ْألف 
(،ْكلكالْىذاْالشبوْلماْعممتْْالن صبْإال ْلشبييا بماْيعمميوْمفْنكاصبْاألسماء:ْكىكْ)أف 

(ْ .(3ْ)الن صب ْلمفعؿْالمضارعْك)أف  ْالن اصبة ْبيفْ)أٍف( ْالش بو ْكجكه كقدْحصرْالعكبرمُّ
ارىتْْ:أىحدىىاالن اصبةْلؤلسماءْفيْأربعةْأكجو:ْ" ٌففتْصى ذاْخي ْمفْلىفظيىاْكىاً  ْلفظىياْقريبه أف 

ًْفيْالم ٍفظ ْالث ًقيمىةْ:الث اني .مثمىيا ْمثؿْأف  ْمصدره ْعىًممتًْفيًو مىا ْكى ْأن يا ْ ْلىيىاْْ:كىالث اًلث. أف 
ٍعرىابْكالثقيمةْكًلمىاْعممٍتًْفيًوْمكضعاْن ْتدخؿْيْ:كىالر اًبع.ْمفْاإٍلً ا ًْمٍنييمى ْكاحدةو ْكؿ  عمىْْأف 

ْبالمصدر،ْ(4ْ)"جممةْو ْبعدىا ْالفعؿ ْمع ْتؤك ؿ ْفؤلن يا ْالحركؼْالمصدري ة ْمف ْككنيا ْأٌما .
ْعمىْ ْدخمت ْأـ ْقياميؾ، ْأم: ، ْتقكـى ْأٍف ْيعجبني ْكقكلؾ: ْالمضارع، ْعمى ْأدخمت سكاء

ْفيو ْالْتعمؿي ْأن يا ْإال  ْقياميؾ، ْأم: ، ْقٍمتى ْأعجبنيْأٍف ْكقكلؾ: ْذلؾْ(5ْ)الماضي، ْكلعؿ  ،
اْأٍفْيككفْفيْمكضعْرفع،ْكقكلوْلعدـْإ ؿْمفْأٍفْكالفعؿْإم  ْالمصدرْالمؤك  عرابو.ْكىذا

                                                                                                              

ْ.6/564ْ،565،ْكالنحكْالكافي،ْلعباسْحسف:2/257ْ،4/272ْ=لمغبلييني:ْْْْْ
ْألن ياْتيقد رْبعدْبعضْماْيظيرْأن وْينصبْبنفسو،ْمثؿ:ْحتى،ْكالـْكي،ْكالـْالجحكد.ْْ((1

ْ.6:4اني،ْلممالقي:ْصانظر:ْرصؼْالمبْْْْ
ْْ.267ْ،268انظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((2
ْْ.27،ْكالجنىْالداني:ْص4/440انظر:ْشرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:ْْ((3
ْ.2ْ/31ْ:المبابْفيْعمؿْالبناءْكاإلعرابْ((4
:ْصْ((5 ْْ.58انظر:ْمعانيْالحركؼ،ْلمرٌمانيِّ
ْ

ْ
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ْقىٍكًمًوًْإال ْأىٍفْقىاليكاْ﴿تعالى:ْ كىابى ْجى ْ﴿،ْكالمعنى:ْإال ْقكلييـ،ْكقكلوْتعالى:(1ْ)﴾فىمىاْكىافى ـٍ أىلى
ْقيميكبيييـٍْ ْتىٍخشىعى ْأىٍف ْآمىنيكا ًْلم ًذيفى ْقمكبي(2ْ)﴾يىٍأًف ْخشكعي ْأم: ْيككفْفيْمكضعْ، ْأٍف ٌما ْكا  ـ.

ٍنكيـٍْ﴿نصب،ْكقكلوْتعالى:ْ ْعى فِّؼى اْ(3ْ)﴾ييًريديْايْأىٍفْييخى مى ْعنكـ.ْكا  ،ْأم:ْيريديْايْالتخفيؼى
،ْكقكلوْتعالى:ْ مىٍيًيـٍْ﴿أٍفْيككفْفيْمكضعْجرٍّ ْعى ـٍ كي ،ْكالمعنى:ْمفْ(4ْ)﴾ًمٍفْبىٍعًدْأىٍفْأىٍظفىرى

ْ ْتعالى: ْككقكلو ْعمييـ، ْظىفىًركـ مىٍيًيـٍْ﴿بعد ْعى ْيينىز ؿى ْأىٍف ْقىٍبًؿ ْقبًؿْ(5ْ)﴾ًمٍف ْمف ْكالمعنى: ،
ْمكضعْ ْفي ْبعدىا ْكالفعؿ ْفإن يا ْالجممة، ْابتداء ْفي ْالمصدري ة ْ)أٍف( ْكقعت ذا ْكا  إنزاًؿ.

ْتعالى:(6)رفع ْنحكْقكلو ْلىكيـٍْ﴿ْ، ٍيره ْخى ْتىصيكميكا ْكمنوْ(7ْ)﴾كىأىٍف ْلكـ، ْأم:ْصياميكـْخيره ،
ْتعالى: ْ﴿قكلو ًْلمتىٍقكىلكىأىٍف ْأىٍقرىبي ْ(8ْ)﴾تىٍعفيكا ْكالفعؿي ْفأٍف ْلمتقكل. ْأقربي ْكالعفكي ْكالمعنى: ،

ْحسبْمكقعوْفيْالجممة ْالمصدرْأخصرْ.ْ(9ْ)بعدىاْفيْتأكيؿْمصدرْييعرىبي ْأف  كمعمـك
ْفيماْ ْيككف ْقد ْالحدث ْأف  ْ"إحداىا: ْفكائد: ْثبلث ْدخكليا ْفي ْكلكف ْكالفعؿ، ْ)أٍف( مف

،ْكليس ْىكْآتو ْبمفظْْمضى،ْكفيما ْكالْاستقباؿ،ْفجاؤكا ْعمىْمضيٍّ ْيدؿُّ فيْصيغةْما
ْعمىْالزماف. ْالداللة ْعفْالحدثْمع ْاإلخباري ْليـ ْليجتمع ْ)أٍف( ْمع ْمنو ْالميشتًؽ  الفعؿ
ْعمىْ ْتدؿُّ ْالثالثة:ْأف  ْعمىْإمكافْالفعؿْدكفْالكجكدْكاالستحالة. ْتدؿُّ ْ)أٍف( ْأف  الثانية:

                                                 
ْْ.22إبراىيـ:ْمفْاآليةْْ((1
ْْ.67الحديد:ْمفْاآليةْْ((2
ْْ.29النساء:ْاآليةْْ((3
ْْ.25الفتح:ْاآليةْْ((4
:ْاآليةْْ((5 ْْ.:5الرـك
ْْ.6/28انظر:ْمغنيْالمبيب:ْْ((6
695ْْالبقرة:ْمفْاآليةْْ((7
ْْ.248البقرة:ْاآليةْْ((8
ْْ.70،ْ:6انظر:ْاألزىيةْفيْعمـْالحركؼ،ْلميركم:ْصْ((9
ْ
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ْزياد ْاحتماؿ ْدكف ْالحدث، ْمعنى ْاإلشكاؿ،ْمجر د ْمف ْلممعنى ْتحصيفه ْففييا ْعميو، ة
 .ْْْْ(1ْ)ْكتخميصْلوْمفْشكائبْاالحتماؿ..."

 ـــ شرُط عَمِمها: 2
ْْ(2ْ)اشترطْالنحاة ْداؿٌّ فيْ)أٍف(ْالمصدريةْالناصبةْلمفعؿْالمضارعْأال ْيسبقياْفعػؿه

عمػػىْاليقػػيف،ْكىػػكْالفعػػؿْالػػذمْيفيػػدْالتحقػػؽ،ْكيسػػميياْبعػػضْالنحػػاةْأفعػػاؿْالعمػػـ،ْكمنيػػا:ْ
،ْكتحق قػتْي ،ْكأيقنػتي ْ)أٍف(ْالمصػدري ةْالن اصػبةْمعناىػاْالرجػاءْكالط مػع،ْ(3)عممتي ،ْكذلػؾْألف 
اليقػػيف،ْفػػإذاْكقػػعْقبميػػاْمػػاْيفيػػدْالعمػػـْكانػػتْمخف فػػةْمػػفْالث قيمػػة،ْكالْكىمػػاْمنافيػػافْلمعمػػـْْك

ْأحػػديْثبلثػةْأشػػياء:ْقػػد،ْأكْحػػرؼْالتنفػػيس،ْأكْحػػرؼْ ينتصػبْالفعػػؿْبعػػدىا،ْكيمزميػػاْحينئػػذو
ػػًذؼْمنيػػا أىفىػػػبلىْ﴿،ْكمنػػوْقكلػػوْتعػػالى:ْ(5ْ)،ْكىػػػكْالتشػػديدْكاالسػػـ(4ْ)نفػػي،ْليسيػػد ْمسػػد ْمػػاْحي

ْأىٍفْالىْيىرٍْ كفى ْقىػػػكالْنيىػػرى ـٍ ػػػى﴿،ْكقكلػػوْتعػػالى:ْ(6ْ)﴾ًجػػعيْإلىػػٍيًي ْمىٍرضى ـٍ ًْمػػٍنكي ػػيىكيكفي ْأىٍفْسى ـى ًمػػػ ،ْ(7ْ)﴾عى
ْ:(8ْ)كالتقدير:ْأن وْالْيرجع،ْكأن وْسيككف،ْكمنوْقكؿْالشاعر

ًْمٍربىعانْْ ٍزدىؽيْأٍفْسىيىٍقتيؿي ْالفىرى ـى ْياًْمٍربىعْيْْْْْزىعى ْأٍبًشٍرًْبطيكًؿْسىبلىمىةو
ْفػ)أٍف(ْفيْالشكاىدْالسابقةْمخف فةْمفْالثقيمة،ْكليستْمصدريةْناصبة.ْْْ

                                                 
:ْصْ((1 ْْ.8:نتائجْالفكر،ْلمسييميِّ
ْ.6/28ْ،29،ْكمغنيْالمبيب:58ْانظر:ْمعانيْالحركؼْلمرٌماني:ْصْ((2
ْ.6:4انظر:ْرصؼْالمباني:ْصْ((3
ْ.58،ْكمعانيْالحركؼْلمرٌماني:ْص2/46،ْكالمقتضب:4/678ْانظر:ْالكتاب:ْْ((4
ْ.76انظر:ْاألزىية:ْصْ((5
ْْ.:9طػػػو:ْاآليةْْ((6
ْ.20الزمر:ْاآليةْْ((7
،2/604ْ،ْكغيرْمنسكبْفي:ْسرْصناعةْاإلعراب:259ْمفْالكامؿ،ْلجريرْفيْديكانو:ْصْ((8

ْ،ْكالشاىدْفيوْ)أٍفْسيقتؿ(ْفأٍفْفيوْمخففةْمفْالثقيمة.6/40ْكمغنيْالمبيب:ْ

ْ
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كىذاْالذمْذكرناهْمفْامتناعْكقكعْ)أٍف(ْالمصدريةْالناصبةْلممضارعْبعدْأفعاؿْ
ْ، اليقيفْالباقيةْعمىْمكضعياْكمعناىاْىكْمذىبْالجميكر،ْكسيبكيو،ْكاألخفش،ْكالفارسيِّ

ْاألنبارم ْكابف ْالفر اء، ،ْْ(1ْ)كأجاز ْبالش ؾِّ ؿ ْتؤك  ْلـ ٍف ْكا  ْكاليقيف ْالعمـ ْأفعاؿ ْبعد كقكعيا
ْألن وْقدْجاءْبوْالس ماع،ْكالْيأباهْالقياس" اْ(2ْ)ككصفوْابفْالن اظـْبأن و:ْ"مذىبْحسفه .ْأم 

ٍفْكافْمؤك الْن دْفمنعْكقكعياْبعدْاليقيفْكا  ْ.ْ(4)،ْكضع فوْابفْعقيؿ(3ْ)المبرِّ
ْي ْفعؿ ْبعد ْ)أٍف( ْكقعٍت ذا ،ْكا  ْكحًسٍبتي ، ْظننتي ْنحك: ْاليقيف، ْكغير ْاليقيف حتمؿ

ْالفعؿْى ْاليقيفْنصٍبتى ْغيرى ذاْقصٍدتى ْبعدىا،ْكا  ْالفعؿى ْبيذاْالفعؿْاليقيفْرفٍعتى ،ْ(5ْ)كأرٍدتى
ْعمىْكجييف:ْ ْفييا ْ)أٍف(ْتككفي ،ْفإف  ،ْكرأيتي ،ْكًخمتي ،ْكحًسٍبتي ْظننتي ْ"فأمىا قاؿْسيبكيو:

ْ ْالثقيمةْ..."عمىْأن ياْتككفْ)أٍف(ْالتيْتنصبي ،ْكتككفْأف  ْحماة:ْ(6ْ)الفعؿى ،ْكقاؿْصاحبي
ْفيجكزْأٍفْتككفْالن اصبة،ْكقكلوْتعالى:ْ ٍفْكقعتْ)أٍف(ْالمخف فةْبعدْفعؿْظفٍّ ًسبيكاْ﴿"كا  كىحى

ًْفٍتنىةْه ْ(7ْ)﴾أىٍفْالىْتىكيكفى ْالظ ف  ن ماْجازْالكجيافْألف  ،ْبرفعْ)تككف(ْكنصًبوْفيْالس بعة،ْكا 
حْفي ْلـْييٍجرْمجرلْالعمـْإٍفْرىجى ٍفْرجحْفيوْالر جاءْكالش ؾُّ ْأيجًرمْمجرلْالعمـ،ْكا  وْالت حقُّؽي

" ْبالفعؿْالمتصرِّؼ،ْ(8ْ)كعًممىٍتْحينئذو .ْكمماْاشترطوْالنحاةْفيْ)أٍف(ْالمصدري ةْأٍفْتكصؿى
                                                 

1))ْْ ْالكتاب: 4/677ْانظر: ْالعميؿ: ْشفاء ْاألخفشْفي: ْكرأم ْفي:20ْ:/2، ْالفارسي ْكرأم ،
،ْكرأم4/74ْ،75ْ،ْكالمساعد:ْ:5/674ي:ْاالرتشاؼ:ْ،ْكرأمْالفر اءْف642اإليضاح:ْص

ْ.4/74ْ،75،ْكالمساعد:ْ:5/674األنبارمْفي:ْاالرتشاؼ:ْ
ْ.4/446شرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:ْْ((2
ْْ.2/40انظر:ْالمقتضب:ْْ((3
ْْ.4/75انظر:ْالمساعد:ْْ((4
ْْ.59انظر:ْمعانيْالحركؼْلمرمىاني:ْصْ((5
ْْ.4/677الكتاب:ْْ((6
ْ.86فْاآليةْالمائدة:ْمْ((7
ْفيْفن يْالنحكْكالصرؼ،ْلصاحبْحماة:ْْ((8 ْ.2/62الكين اشي
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،ْكيعجبنيْأٍفْتفعؿْى أًفْْ،ْكأمرتيو(1ْ)ماضيان،ْكمضارعان،ْكأمران،ْكقكلؾ:ْأزعجنيْأٍفْفعٍمتى
،ْ(2ْ)افعؿٍْ ْكبئسى ، ـى ًْنٍع ْمثؿ: ْالمتصرِّؼ ْغير ْأف  ْبالمتصرِّؼ ْكصميا ْاشتراطيـ ْكعم ة .

ْمخف فةْمفْالثقيمة(3ْ)كليس،ْكغيرىا،ْالْمصدرْلو كىأىٍفْ﴿،ْكقكلوْتعالى:ْ(4ْ)،ْكىيْحينئذو
ْسىعىى ْمىا ًْإال  ًْلئٍلًٍنسىاًف ْ(5ْ)﴾لىٍيسى ْالجميكر ْالن صبْعند ْعمميا ْفي ْكييشتىرط ْتككفْ. أال 

ْ﴿،ْكخالؼْاألخفشْفيْذلؾ،ْحيثْقاؿْفيْإعرابْقكلوْتعالى:ْ(6ْ)زائدة اْلىنىاْأىال ْنيقىاًتؿى مى كى
:ْ"فأٍفْىيناْزائدةْكماْزيدٍتْبعد:ْفمم ا،ْكلم ا،ْكلك،ْفييْتيزادْفيْىذاْ(7ْ)﴾ًفٍيْسىًبٍيًؿْاًْ

ْكىيْزا ْفأعمؿْأٍف ، ْالْنقاتؿي ْلنا ْكما ْكمعناه: ْأتانيْمفْالمعنىْكثيران، ْما ْقاؿ: ئدة،ْكما
ْزائدة" ْكىي ًْمٍف ْفأعمؿ ، ْغيرْ(8ْ)أحدو ْالزائدة ْبأف  ْزائدةن ْإعماليا ْعدـ ْالنحاة ْكعمؿ .

ة ْ(9ْ)مختص  ْعمىْأف  ْمالؾْاآلية ْكخر جْابفي ْفييْتدخؿْعمىْاألفعاؿْكعمىْاألسماء، ،
،ْكالتقدير: ؿْمفْ)ما(ْكالفعؿْمنصكبْعمىْإسقاطْحرؼْالجرِّ كماْلناْفيْْالمصدرْالمؤك 

ْ.(10ْ)أال ْنقاتؿ
 ـــ بعُض أحكام أْن: 3

 المسألة األولى: وصُل أْن المصدريَّة بفعل األمر:
                                                 

ْْ.267انظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((1
ْْ.4/672انظر:ْالكتاب:ْْ((2
ْْ.5/44انظر:ْشرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((3
ْ.6/649انظر:ْشرحْابفْعقيؿ:ْْ((4
ْ.:4النجـ:ْاآليةْْ((5
ْ.4/74،ْكالمساعد:20ْ:/2،ْكشفاءْالعميؿ:4/445ْانظر:ْشرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:ْْ((6
ْ.257البقرة:ْمفْاآليةْْ((7
ْ.6/6:5معانيْالقرآف:ْْ((8
ْ.4/74،ْكالمساعد:9/5640ْ،ْكتمييدْالقكاعد:4/445ْانظر:ْشرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:ْْ((9
ْ.4/445انظر:ْشرحْالتسييؿ:ْْ((10
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ْالمتصرِّؼ،ْ ْبالفعؿ ؿ ْييكصى ْحرفيٌّ ْمكصكؿ ْ)أٍف( ْأف  ْإلى ْالنحاة ْجميكر ذىب
ْ"...ْكأٌماْ(1ْ)ماضيان،ْأكْمضارعان،ْأكْأمراْن ْباألمرْبقكؿْسيبكيو: ْعمىْكصميا ،ْكاستدلُّكا

ْالتيْق ْتككفْأًف ،ْفيككفْعمىْكجييف:ْعمىْأٍف ـٍ ْقي ْافعٍؿ،ْكأمٍرتيوْأٍف ْإليوْأًف كلو:ْكتبتي
ْحيفْ ْإذاْخاطٍبتى ْالذمْبتىٍفعىؿي تنصبْاألفعاؿ،ْككصٍمتىياْبحرؼْاألمرْكالنيي،ْكماْتصؿي

، ْالذمْبتقكؿْْتقكؿ:ْأنتْالذمْتفعؿي ْأٍفْبقـْألن وْفيْمكضعْأمر،ْكماْكصٍمتى فكصمتى
ْاألفعاؿْككصمتياْبحرؼْاألمرْكأشباىياْ .ْعمىْأٍفْتككفْ)أٍف(ْالتيْتنصبي إذاْخاطٍبتى

ْ كالن يي،ْكماْتصؿْالذمْبتفعؿ،ْ...ْكالدليؿْعمىْأن ياْتككفْ)أٍف(ْالتيْتنصبْأن ؾْتيدخؿي
ْفيْ ْتدخؿ ْكما ْالباء ْتدخٍميا ْلـ ْ)أٍم( ْكانت ْفمك ْافعؿ، ْبأًف ْإليو ْأكعزتي ْقتقكؿ: الباء

كخالؼْبعضْالنحاةْفيْذلؾ،ْفقدْأشارْابفْخركؼْكابفْيعيشْإلىْ.ْ(2ْ)األسماءْ..."
ْبالماضيْكالمضارعْكسككتيماْعفْ ْعمىْكصميا يما ْباألمر،ْكذلؾْبنصِّ ؿي ْالْتكصى أن يا

ْصمةْ(3ْ)األمر ْبيذاْأف  ْبمخالفتوْمذىبْسيبكيو،ْفقاؿ:ْ"...ْكيتبي في ،ْبينماْصرحْالرضيُّ
ماْذىبْإليوْسيبكيوْكأبكْعمي،ْكلكْجازْككفْصمةْْ)أٍف(ْالْتككفْأمرانْكالْنييان،ْخبلؼ

ْذلؾْ ْيجكز ْكال ْك)لك(، ْك)كي( ْك)ما( ْالمشد دة، ْأف  ْفيْصمة ْذلؾ ْلجاز الحرؼْأمران،
ْباألمر،ْكأن ياْفيْحكايةْ(4ْ)اتِّفاقان" .ْكتبعوْأبكْحي افْفيْذلؾ،ْفذىبْإلىْأن ياْالْتكصؿي

ْكليستْمصدري ة ْتفسيري ة ْشابييا ْكما ْ)أٍف(ْسيبكيو ْيٍقكىلْعندمْكصؿي ْكال ..."ْ ْفقاؿ: ،
ْفاتْمعنىْ ْمفْ)أٍف(ْكفعؿْاألمرْمصدران ْسبىٍكتى ْأن وْإذا بفعؿْاألمرْلكجييف:ْأحدىما:
ْأٍفْ ْإليو ْككتٍبتي ْإليوْبالقياـ، ْكتٍبتي ْففرؽْبيف: ْبالصيغة، ْكالمدلكؿْعميو األمرْالمطمكبي

. ـٍ ْيعجبنيْق ْالعرب: ْلساف ْمف ْيكجد ْال ْأن و ْكال:ْْكالثاني: ، ـٍ ْق ْأٍف ْأحببتي ْكال: ، ـٍ ْق أٍف

                                                 
1))ْْ: ْ.6/649،ْكشرحْابفْعقيؿ:6/29ْ،ْكمغنيْالمبيب:2/506ْانظر:ْكتابْالشعر،ْلمفارسيِّ
ْ.4/672الكتاب:ْْ((2
ْ.9/654،ْكشرحْالمفص ؿ:58ْ،59ْانظر:ْمعانيْالحركؼ:ْصْ((3
ْ.5/550شرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((4
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ْبفعؿْاألمر،ْ ؿي ْعمىْأن ياْالْتكصى ْذلؾْمفقكدانْفيْلسانيـْدليؿه ،ْفككفي ـٍ ْمفْأٍفْق عًجٍبتي
ْذلؾْفيْلسانيـْ..." ًصمٍتْبفعؿْاألمرْلكًجدى كلكْكي
.ْكقاؿْفيْمكضعْآخر:ْ"ككؿْماْ(1ْ)

ْتكصؿْبفعؿْاألمرْميحتم ْىذه ْ)أٍف( ْبوْعمىْأف  ْتككفْالتفسيري ة"استدلُّكا ْأٍف ْكقدْ(2ْ)ؿه .
ْىشاـ ْفكاتْمعنىْاألمرْفيْْ(3ْ)أجابْابفي ْبأن وْالْيضرُّ ْأبكحياف، ْذىبْإليو عمىْما

ْفكاتْمعنىْالماضيْفيْ ،ْإذاْفس رتوْبػػ:ْقيامؾ،ْكماْالْيضرُّ ـٍ ْق ْإليوْبأٍف قكليـ:ْكتبتي
، ،ْكالمضارعْفيْقكلؾ:ْيعجبنيْأٍفْتقكـى ْْقكلؾ:ْأعجبنيْأٍفْقمتى لتيماْبمصدر،ْثـ  إذاْأك 

ْفكاتْمثؿْمعنىْاألمر،ْكىكْفكاتْ ْالمخففةْمعْلزـك ْ)أٍف( ْحي افْيسمِّـْمصدري ة ْأبا إف 
ْالمخف فة ْ)أٍف( ْفي ْالدُّعاء ْ(4ْ)معنى ْتعالى: ْقكلو ْفي ْكما ْاْي﴿، ْغىًضبى ْأٍف اًمسىةي كىاٍلخى

مىٍييىا ْقراْ،(5ْ)﴾عى ْفي ْ)غًضب( ْالماضي ْكصيغة ، ْنافعبتخفيؼْأف  ْكأجابْعفْ(6ْ)ءة .
،ْبأن وْ ـٍ ْمفْأٍفْق ،ْكعًجٍبتي ـٍ ْأٍفْق ،ْكأحببتي ـٍ الدليؿْالث انيْكىكْامتناعْنحك:ْيعجبنيْأٍفْق
ةْكقكعياْ الْمعنىْلتعميؽْاإلعجابْكالكراىيةْباإلنشاء،ْالْلماْذكرْمفْأن وْالْبيد ْمفْصح 

باإلنشاءْيقتضيْأٍفْيككفْليماْمعْصمتياْفاعبلنْأكْمفعكالن،ْفتعميؽْاإلعجابْكالكراىيةْ
،ْكاإلنشاءْالْخارجْلو كجكدْخارجيه
(7ْ)ْ .ْكاعترضْابفْىشاـْعمىْأبيْحي افْبأن وْاستدؿ 

عمىْامتناعْكصؿْ)أٍف(ْبفعؿْاألمرْبأن ياْالْتقعْفاعبلنْكالْمفعكالنْ،ْكقدْسم ـْبمصدري ةْ

                                                 
ْ.:4/659ْ،65التذييؿْكالتكميؿْفيْشرحْالتسييؿ:ْْ((1
ْ.4/659السابؽ:ْْ((2
ْ.:6/2انظر:ْمغنيْالمبيب:ْْ((3
ْ.697ػػػ6/695ْْانظر:ْغنيةْاألريبْعفْشركحْمغنيْالمبيب،ْلمصطفىْاألنطاكي:ْْ((4
ْ.:النكر:ْاآليةْْ((5
ْ.:42انظر:ْكتابْالسبعةْفيْالقراءات،ْألبيْبكرْبفْمجاىد:ْصْ((6
ْ.6/697انظر:ْغنيةْاألريب:ْْ((7
ْ
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ْذلؾْعمىْفْ(1ْ))كي( .ْ(2ْ)سادْماْذىبْإليوْأبكْحي افكىيْالْتقعْفاعبلنْكالْمفعكالن،ْفدؿ 
ْ ْإليوْبأٍفْقـ،ْفإن وْالْمفر  ْقطعْببطبلفْماْذىبْإليوْأبكْحي افْبحكايةْسيبكيو:ْأكعزتي ثـ 
ْككفْمدخكلوْاسمانْصريحانْأكْ ،ْالذمْيمـز مفْاعتبارْ)أٍف(ْمصدري ة،ْلدخكؿْحرؼْالجرِّ

ْ.(3ْ))أٍف(ْمصدري ةْمؤك النْبالصريح،ْكالْيتأتىْالت أكيؿْإال ْبأفْتككف
ْالمسألُة الثَّانيُة: أْن الموصولة بالماضي واألمر هي الموصولة بالمضارع: 

ْ)أٍف(ْالمكصكلْْْ ْةػػػػػػػػػػػػياْالمكصكلػػػػػرْىيْذاتػػػػػةْبالماضيْكاألمػػػػػػيرمْجميكرْالنحكييفْأف 
ْعمىْذلؾْ،ْفذىبْإلىْأن ياْليستْ(4ْ)بالفعؿْالمضارع،ْكخالفيـْابفْطاىر ىي،ْكاستدؿ 

ْبالدُّخكؿْعميوْدكفْغيره،ْ ة ْفييْمختص  ْالد اخمةْعمىْالمضارعْتخمِّصوْلبلستقباؿ، بأف 
ْعمىْ ًكـ ْلحي ْالن اصبة ْكانتْىي ْلك ْكاألمر ْالماضي ْعمى ْالد اخمة ْكأف  ْكسكؼ. كالسيف

ْبعدْإٍفْالش رطيْ  ًكـْعمىْمكضعْالماضيْبالجـز ة،ْكالْقائؿْمكضعيماْبالن صب،ْمثؿْماْحي
ْ"كليسْبصحيح"(5ْ)بو ْبقكلو: ْالمرادم ْكاعترضْعميو ْابفْ(6ْ). ْدليمىي ْىشاـ ْابفي ْكرد  .

ْالمضارعْ ْتخمِّصي ْفإن يا ْالتككيد، ْبنكف ْمنتقضه ْأن و ؿ ْاألك  ْعف ْ"كالجكاب ْبقكلو: طاىر
ْتخمِّص ْأيضان ْفإن يا ْالش رط ْكبأدكات ْكاتِّفاؽ، ْباطِّراد ْاألمر ْعمى ْكتدخؿ ْمعْلبلستقباؿ و

ْبعدْ دخكلياْعمىْالماضيْباتِّفاؽ.ْكعفْالث انيْأن وْإن ماْحكـْعمىْمكضعْالماضيْبالجـز
ْإلىْاالستق ْفيْمحمِّو،ْكماْأن ياْػػػػباؿْفيْمعػػػػػإٍفْالش رطي ةْألن ياْأث رتْالقمبى ْناهْفأث رتْالجـز

                                                 
ْ.5/6757انظر:ْاالرتشاؼ:ْْ((1
ْ.678مغنيْالمبيبْالمسم ىْبالمزج،ْلمدماميني:ْصانظر:ْشرحْْ((2
ْ.679السابؽ:ْصْ((3
ْ.6/29،ْكالمغني:268ْ،ْكالجنىْالداني:ْص5/6748انظرْرأمْابفْطاىرْفي:ْاالرتشاؼ:ْْ((4
ْ.6/29انظر:ْمغنيْالمبيب:ْْ((5
ْ.268الجنىْالداني:ْصْ((6
ْ
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ْ.ْ(1ْ)ظو"لٌماْأث رتْالتخميصْإلىْاالستقباؿْفيْمعنىْالمضارعْأث رتْالنصبْفيْلف
 المسألُة الثَّالثُة: إهماُلها حماًل عمى )ما( المصدريَّة: 

ْالمضارعْ ْالفعؿ ْعممتْالن صبْفي ْالمصدري ة ْ)أٍف( ْأف  ؿ ْالمطمبْاألك  ْفي مر 
(ْالمشد دة،ْإذانْفييْأضعؼْمفْاألصؿ،ْكلضعفياْأىممياْبعضْالعربْ ألن ياْأشبيتْ)أف 

ْأ ْالمصدري ة ْبػػ)ما( ْليا ْفمم اْتشبييان ْالمصدر، ْبمنزلة ْالفعؿ ْمع ْتككناف ْألن يما ختيا؛
ْالن صب ْترؾ ْفي ْبيا ْشيبِّيت ْالكجو ْىذا ْفي ْعمىْ(2ْ)أشبيتيا ْالنظير ْتحمؿ ْكالعرب ،

ْالبصرة(3ْ)نظيره ْنحاة ْلذلؾْفإف  ْقراءةْْ(4ْ)، ْمنو ْكجعمكا ْبعدىا، ْالفعؿ ْػػػ ْأحيانان ْػػػ رفعكا
ًسبيكاْأالْ ﴿قكلوْتعالى:ْْ(5)الجميكر ًْفٍتنىةْهكىحى (،ْكقكلوْتعالى:ْ(6ْ)﴾ْتىكيٍكفى ًلمىٍفْ﴿،ْبرفعْ)تككفي

ةْى اعى ْالر ضى ـ  (،ْكقكؿ(7ْ)﴾أىرىادْأىٍفْييًت ُـّ ْالشاعر:ْ،ْبرفعْ)ييًت
دىا كيمىاًْْْمنِّيْالس بلىـىْكىأٍفْالىْتيٍشًعرىاْأحى ٍيحى مىىْأٍسمىاءىْكى أٍفْتىٍقرىآًفْعى
(8ْ)ْ

                                                 
ْ.:6/2:ْالمبيبمغنيْْ((1
ْ.2/674انظر:ْاإلنصاؼ:ْْ((2
ْ.77انظر:ْاالقتراحْلمسيكطي:ْصْ((3
ؿ،ْلمزمخشرم:ْصْ((4 ؿْالبفْالحاجب:540ْانظر:ْالمفص  ْ،2/277ْ،ْكاإليضاحْفيْشرحْالمفص 
4/444ْ،ْكشرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:278ْْْْ ،ْكاالرتشاؼ:6:5ْ،ْكرصؼْالمباني:ْص445،

ْ.6/40،ْكمغنيْالمبيب:220ْ،ْكالجنىْالداني:ْص5/6752
ْكثير،ْكابفْعامر،ْكعاصـ:ْْقرأْأبكْجعفر،ْكنْ((5 ًْفٍتنىةْه﴿افع،ْكابفي ًسبيكاْأال ْتىكيٍكفى ،ْكقرأْأبكْ﴾كىحى

ْ ْكخمؼ: ْكيعقكب، ْكالكسائي، ْكحمزة، ْتىكيٍكفْي﴿عمرك، ْفيْ﴾أال  ْالمبسكط ْانظر: ْبالرفع. ،
ْ.698العشر،ْالبفْميرافْالنيسبكرمْصالقراءاتْ

ْ.86المائدة:ْمفْاآليةْْ((6
ْ.244البقرة:ْاآليةْْ((7
ؿْالبفْيعيش:ْْ((8 ،ْكاإليضاحْالبفْالحاجب:9/654ْمفْالبسيط،ْغيرْمنسكبْفي:ْشرحْالمفص 

،6/40ْ،ْكالمغني:220ْ،ْكالجنىْالداني:ْص4/444،ْكشرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:2/228ْ
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ْ)أٍف(ْفيْىذهْالشكاىدْكفيْأمثالياْىيْالمخف فةْمفْْ(1)أٌماْالككفيكف فذىبكاْإلىْأف 
ْلكافْ ْ)ال( ْبغير ْفيْ)أٍف( ْالفعؿ ْرفع ْكلك ..."ْ ْالفر اء: ْقاؿ ْبالفعؿ، ْاتِّصاليا ْشذ  الثقيمة
ْ ْأن وْيقكؿي ْفيْ)أٍف(ْفتقكؿ:ْحًسٍبتي ْالياءْتحسيفي ْذاؾ؛ْألف  ْأٍفْتقكؿي صكابان،ْكقكلؾ:ْحًسٍبتي

ْمىٍعفْوذاؾ،ْكأنش دنيْالقاسـْبفي
(2ْ):ْ

زىاح ْالر  ًمٍمػػًتيًْمفى يػػػػْْْقىػػػةيْإٍفْسى ْيىػػػػػاْنيػػػكى ـه  إنِّػػػػػػػػػػػػيْزىًعيػػػػػػػػػػػػػػػ

كاح ْإلىْالر  ْالغيديكِّ تيكًْْْؼًْمفى ًمٍمًتًْمٍفْعىٍرًضْالحي سى ْكى
ْبًػػػبلىدىْقىػػػػػػػػػػػػٍكْْْْـو ْالطِّبلىحْأٍفْتىٍيبًػػػًطٍيػػػػػػػػػػفى ًْمفى ْيىٍرتىعيػػػػػػػػػػػكفى

ْتيبطي" ْيقٍؿ ْكلـ ْ)تيبطيف( ْجنِّْ(3ْ)فرفع ْابف ْكقاؿ ْقكؿْ. ْعف ْعميٍّ ْأبا ْكسألتي ..."ْ ي:
اْْْْْْْالشاعر:ْْْ كيمى ٍيحى مىىْأٍسمىاءىْكى دىاْْْْأٍفْتىٍقرىآًفْعى ْكىأٍفْالىْتيٍشًعرىاْأحى ًْمنِّيْالس بلىـى

ْ ْ؟ ْ)تقرآف( ْرفع ـى ًْل ْلو: ْمذىبْفقمتي ْىذا ْتقرآف، ْأن كما ْأم: ْالثقيمة، ) ْ)أف  ْأراد فقاؿ:
ْعمىْمحمدْبفْالحسفْعفْأحمدْبفْيحي فيْتفسيرْأٍفْتقرآف،ْقاؿ:ْْىأصحابنا،ْكقرأتي

ذاْبيعده،ْكذلؾْػػػػػػبْالبغدادييف،ْكفيْىػػػػيا،ْكىذاْمذىػػػػياْفيْصمتػػػػػػشب وْأٍفْبػػ)ما(ْفمـْيعممٍْ

ْكْي ْ)أٍف(ْالْتقعْإذا ْأبػػػػػًصمأف  ْىػػػػػػٍتْحاالن "ػػػدان،ْإن ما ْ(4ْ)يْلممضيِّ ْصريحْفيْأف  .ْكالن صُّ
ْكذىبْ ْالمسألة. ْفي ْلمككفييف ْالمنسكب ْالمذىب ْيذىباف ْعميٍّ ْأبا و ْكشيخى ْجنِّي ابفى
                                                                                                              

ْ 2/674ْ=كاإلنصاؼ: ْكالخزانة: ْعند9/520ْ، ْفيي ْتقرآف(، ْ)أٍف ْقكلو: ْفيو ْكالشاىد ،
ْيممةْحمبلنْعمىْ)ما(ْأختيا،ْكعندْغيرىـْمخف فةْمفْالثقيمة.البصرييفْ)أٍف(ْالمصدريةْالم

ْ.6:/5،ْكىمعْاليكامع:6/40ْ،ْكمغنيْالمبيب:4/6249ْانظر:ْتكضيحْالمقاصد،ْلممرادم:ْْ((1
،75ْمفْمجزكءْالكامؿ،ْأنشدهْالفراءْعفْالقاسـْبفْمعف،ْكغيرْمنسكبْفي:ْاألزىية،ْصْ((2

9/526ْكالخزانة:ْ ْ)أٍف ْفيو: ْعمىْ،ْكالشاىد ْليا ْ)أٍف(ْحمبلن تيبطيف(ْحيثْارتفعْالفعؿْبعد
ْ)ما(ْالمصدريةْعندْالبصرييف،ْكعمىْالمخففةْمفْالثقيمةْعندْالككفييف.

ْ.6/647معانيْالقرآف:ْْ((3
ْ.2/604سرْصناعةْاإلعراب:ْْ((4

ْ

ْ
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ْإى ْإلىْأف  ْ"كبعضْالعربْيرفعْالفعؿْػػػػػػالزمخشرمُّ ْفقاؿ: ْلبعضْالعرب، ْلغة ماؿْ)أٍف(
ْتشبي ْ)أٍف( ْالشاعر..."ػػػػػػػػػبعد ْقاؿ ْبػػ)ما(، ْعمىْ(1)يان ْ)أٍف( ْالحاجبْحمؿ ْككصؼْابف .
ْفيْالعم ْبأنْ ػػػػػػ)ما( ْالش اذػػػػػؿ ْمف ْالحازميْ(2ْ)و ْبفْعمر ْالمعنىْذىبْأحمد لىْىذا ْكا  .

ذاْكيج ْفيذاْأيػػػػػػػدْناصبْكالْنصػػػػػػػػفقاؿ:ْ"...ْكا  ًلمىٍفْ﴿،ْكمنو:ْوْشاذْهػػػػػػػػػـْبأنْ ػػػػػػػػضانْييحكػػػػػػبه
ةْى اعى ْالر ضى ـ  ْ)أٍف(ْيجبْإعماليا،ْفإذاْلـْ(3)﴾أىرىادْأىٍفْييًت ْألف  ،ْقالك:ْىذاْشاذٌّ ،ْقيًرئْبالضِـّ

ْبشذكذه" ْحيكـ ْحينئذو ْ(4ْ)تعمؿ ْبأن وْ. ْ)ما( ْأختيا ْعمى ْ)أٍف( ْحمؿ ْالمالقي ككصؼ
ْترؾْإعماؿْ)أٍف(ْحمبلْعمىْ)ما(ْمف(5)ضركرة .ْكنسبْ(6ْ)القميؿْ.ْكذكرْابفْجماعةْأف 

ْحي اف ْفيْْ(7ْ)أبك ْييرفع ْالفعؿ ْكاف ْإذ ْبػػ)الذم( ْ)أٍف( ْالعربْشب يكا ْبأف  ْالقكؿ لؤلنبارمِّ
ْالذيفْاط معتْعمىْ ْالنحاة ْمف ْغيره ْبو ْيقؿ ْكلـ ، ْاألنبارمِّ ْعمىْقكؿ ْأعثر ْكلـ صمتو،
آرائيـ.ْكقدْفس رْابفْيعيشْاعتراضْبعضْالنحاةْعمىْحمؿْ)أٍف(ْعمىْ)ما(ْالمصدري ة،ْ

ْبقكل ْبعدىا ْالفعؿ ْمعناهْكرفع ْمصدره ْ)ما( ْألف  ْبػػ)ما( ْأٍف ْتشبيو ْاستبعدكا ْكقد ..."ْ و:
مىاْمستقبؿ،ْعمىْحسبْالفعؿْالكاقعْبعدىا؛ْ ْكا  الحاؿ،ْكأٍفْكماْبعدىاْمصدرْإمىاْماضو

ْحمؿْي ْفاعرفو"ْفمذلؾْالْيصحُّ ْعمىْاألخرل. كنقؿْابفْىشاـْالخبلؼْبيفْْ.(8ْ)إحداىما
ْثْـ  ْالمسألة ْىذه ْفي ْكالككفييف ْْالبصرييف ْأف  ْالككفيكف ْ"كزعـ ْبقكلو: ْالبصرييف ْرأم أي د
                                                 

ؿ:ْصْ((1 ْ.540المفص 
ْ.2/227اإليضاحْفيْشرحْالمفص ؿ:ْْ((2
ْ.244البقرة:ْاآليةْْ((3
كمي ة:ْصْ((4 ْالبري ةْفيْشرحْنظـْاآلجرُّ ْ.296فتحْربِّ
ْ.6:5انظر:ْرصؼْالمباني:ْصْ((5
ْ.288انظر:ْشرحْالكافية:ْصْ((6
ْ.5/6752انظر:ْاالرتشاؼ:ْْ((7
ْ.9/655شرحْالمفصؿ:ْْ((8
ْ
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ْإن ياْ ْالبصرييف: كابْقكؿ ْكالص  ْبالفعؿ، ْاتِّصاليا ْشذ  ْالثقيمة ْمف ْىيْالمخف فة ْىذه )أٍف(
ْالمصدري ة" ْابفْمالؾْفقاؿْبعدْأٍفْذكرْ(1ْ)الن اصبةْأىممتْحمبلنْعمىْ)ما(ْأختيا ا .ْأم 

ْالمس ْفي ْالككفييف ْكرأم ْالبصرييف "رأم ْحسفه ْالقكليف ْ"ككبل ْ(2ْ)ألة: ْالمرادمُّ ْكخالؼ .
ْفقاؿْفيْ ْالمصدريةْفيْاإلىماؿْمقيس، ْحمؿْ)أٍف(ْعمىْ)ما( النحكييفْفذىبْإلىْأف 

ْ:ْ(3ْ)شرحوْلقكؿْابفْمالؾ
ق ٍتْعىمىبلْى ْاٍستىحى ٍيثي اْأيٍخًتياْحى مىىْْْمى ٍمبلنْعى ْأٍفْحى ْأٍىمىؿى ـٍ يي بىٍعضي ْكى

:ْىؿْييقاسْعم ْإىمالياْمقيس""...ْفإٍفْقمتى :ْظاىرْكبلـْالمصنِّؼْأف  .ْ(4ْ)ىْذلؾ؟ْقمتي
ْكىذاْفيْػػػْرأييْػػػْمخالؼْالستحسافْابفْمالؾْلمرأييفْفيْالمسألة.

 المسألة الرَّابعة: جزم الفعل المضارع بأْن المصدريَّة:
:ْ"فصحاءْالعربْينصبكفْبأٍفْكأخكاتياْالفعؿ،ْ ْبأف  ْالقكؿى ْنسبْأبكْحي افْلمرياشيِّ

ْبيا" ْيجزمكف ْقكـه ْكدكنيـ ْبيا، ْيرفعكف ْقكـه كدكنيـ
ْلمرؤاسيِّْ(5ْ) ْالمرادمُّ ْكنسبو ،(6ْ)ْ.

ْالككفييف ،ْ(9)،ْكالمحياني(8ْ)،ْكأبكْعبيدة(7)كالعربْالذيفْيجزمكفْبأٍفْالمصدريىةْىـْبعضي

                                                 
ْ.6/40المغني:ْْ((1
ْ.4/445شرحْالتسييؿ:ْْ((2
ْ.60ألفيةْابفْمالؾ:ْصْ((3
ْ.4/6249تكضيحْالمقاصد:ْْ((4
ْ.5/6752االرتشاؼ:ْْ((5
ْ.227انظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((6
ْ.6/40ْ،ْكالمغني:227ْانظرْرأمْالككفييفْفي:ْالجنىْالداني:ْصْ((7
ْ.4/76،ْكالمساعد:5/6752ْانظرْرأمْأبيْعبيدةْفي:ْاالرتشاؼ:ْْ((8
ْ.6/40،ْكالمغني:227ْ،ْكالجنىْالداني:ْص5/6752انظرْرأمْالمحيانيْفي:ْاالرتشاؼ:ْْ((9
ْ
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ب ة باح،ْمفْقبائؿْبنيْضي ْىـْبنكْصي ْأن ياْلغةْقـك بقكؿْ،ْكاستدلُّكاْعميوْ(1ْ)كحكىْالمحيانيُّ
ْ:(2ْ)الشاعر

ٍيديْنىٍحًطبًْْْْْ ْأٍىًمناْْْتىعىالىكاْإلىىْأٍفْيأًتناْالص  ًْكٍلػػػػدىافي ػػػػػػػػػػدىٍكناْقىاؿى ْإذىاْغى
ْ(3ْ)كبقكلو مىػػػػػػػػي  ًْبياْفىتىػػػػػػػػػػريد ىاْْْفىتىتٍػػػػػػػػػػػػريكىياًْثٍقػػػػػػػػػػػػػػػبلنْعى ـٍ ْأٍفْتىٍعمىػػػ اًذري ْكىػماًْىيػا:ْْْْأيحى

ْسككفْ ْال ْلمضركرة، ْكقؼ ْسككف ْككنو ْلجكاز ْذلؾ؛ ْفي ة ْحج  ْ"كال ْمالؾ: ْابف قاؿ
ْالشاعرْعطؼْعميوْفيْالشاىدْ(4)إعراب" ْالتسكيفْضركرة؛ْألف  ْأف  ْكذكرْابفْىشاـ .

.ْكتسكيفْ)تأتنا(ْفيْالشاىدْاألكؿْػػػْفيْرأييْػػػْضركرة،ْ(5ْ)الثانيْبالن صبْعمىْاألصؿ
ْنصبوْي ْؤدِّمْإلىْكسرْالبيت.ْْْألف 

 :كي( الموصولة المصدريَّةالمطمُب الثاني: )
ْ)كي(ْعمىْثبلثةْأكجو ْمختصرْمفْ)كيؼ(.ْ(6ْ)ذكرْالنحاةْأف  ؿ:ْأن ياْاسـه :ْاألك 

ًْلمىو؟.ْ ْأم: ْكيمو؟ ْالعم ة: ْعف ْلمسؤاؿ ْاالستفيامية، ْ)ما( ْعمى ْالداخمة ْالتعميمية الثاني:
ْ ْ)ما( ْعمى ْكيْكالداخمة ْجئتي ْكقكليـ: ْالمضمرة، ْالمصدري ة ْ)أٍف( ْكعمى المصدري ة،

ْبأٍف. ْالن صب ْقد رتى ْإذا ْالحركؼْالعكامؿ،ْْتكرمىني، ْمف ْكىي ْالمصدري ة، ْكي الثالث:
                                                 

ْ.6:9انظر:ْاالشتقاؽ،ْالبفْديريد:ْصْ((1
،ْكغيرْمنسكبْفي:6ْ:/6مفْالطكيؿ،ْالمرئْالقيسْفي:ْشرحْشكاىدْالمغني،ْلمسيكطي:ْْ((2

ْالفعؿْبعدْأٍف،6/40ْ،ْكالمغني:228ْالجنىْالداني:ْ ْتأتنا(ْحيثْجـز ،ْكالشاىدْقكلو:ْ)أٍف
ْلغةْعندْبعضيـ،ْكضركرةْعندْآخريف،ْكبأٍفْعندْالككفييف.

3))ْْ ْالمغني: ْشرحْشكاىد ْفي: ْمىٍعمىر ْبف ْلجميؿ ْالبسيط، ْشرح9ْ:/6مف ْكغيرْمنسكبْفي: ،
(6/40ْ،ْكالمغني:228ْ،ْكالجنىْالداني:ْص4/447التسييؿ:ْ ـٍ ،ْكالشاىدْفيوْقكلو:ْ)أٍفْتعم

ْالفعؿْبعدْأٍفْلغةْأكْضركرة،ْأكْبياْعمىْرأمْالككفييف. ْحيثْجـز

ْ.4/447شرحْالتسييؿ:ْْ((4
ْ.6/40المغني:ْْ((5
ْ.600ػػػ4/5:9ْْ،ْكشرحْاألشمكني:6/692ْانظر:ْمغنيْالمبيب:ْْ((6
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ْ(1)تعمؿْالن صبْفيْالفعؿْالمضارع ْكعمبلن.ْكيمـز ،ْفتككفْبمنزلةْ)أٍف(ْالمصدري ةْمعنىن
ْلفظانْأكْتق ْلكيْتكرمىني،ْكقكلوْاقترانياْببلـْالجرِّ ديران،ْفمفْاقترانياْبوْلفظانْقكليـ:ْجئتي

ْ ْفىاتىكيـٍْ﴿تعالى: ا ْمى مىى ْعى ْتىٍأسىكا ْبنفسياْْ،(2)﴾ًلكىٍيبلى ْناصبة ْمصدري ة ْككنيا ْعمى كاستدلُّكا
ةْحمكؿْ)أٍف(ْالمصدري ةْمحم يا،ْكبأن ياْليستْتعميميةْلدخكؿْالـْالتعميؿْعميياْفيْ بصح 

ْكيْتكرمىني،ْجازْاعتبارىاْمصدري ةْناصبةْ.ْ(3ْ)اآلية ذاْتجر دتْمفْالبلـْكقكلؾ:ْجئتي كا 
ْمقد رْمعيا،ْكالتقدير:ْلكيْتكرمىني،ْكجازْاعتبارىاْجار ةْكالفعؿْبعدىاْ بنفسيا،ْكالـْالجرِّ
ْ ْعمييا؛ْألن وْالْيجكزْدخكؿْحرؼْجرِّ ْمقد رة،ْكالْيجكزْدخكؿْالـْالجرِّ منصكبْبأٍف

ْمثمو ْىشػػػاـ(4)عمى ْابف ْعنػػد ْكاألىٍكلىى ْناصبةْْ، ْمصدري ة ْتككف ْأٍف ْػػػ ْىذه ْكالحالة ػػػ
،ْكالْتككفْ(5)بنفسيا ْ)كي(ْالْتككفْإال ْحرؼْنصبو .ْْكتعس ؼْالككفيكفْفذىبكاْإلىْأف 

ْتكرمىني،ْ ْلكي ْجئتي ْنحك: ْعمييا ْالجرِّ ْالـ ْكلدخكؿ ْاألفعاؿ، ْعكامؿ ْمف ْألن يا جار ة،
ْيد ْال ْمثؿْكحرؼْالجرِّ ْفي ْاالستفيامي ة ْ)ما( ْعمى ْدخكليا ْأٌما ، ْحرؼْالجرِّ ْعمى خؿي

،ْكليسْلػ)كي(ْعمؿْفيو،ْفالتقديرْ ْ)مىو(ْليسْفيْمكضعْجرٍّ قكلؾ:ْكيمىو؟ْفاعترضكهْبأف 
ْالمحذكؼ ْ)تفعؿ( ْمفعكؿ ْعمىْأن و ْنصبه ْ)مىو( ْفمكضع ْكيْيفعؿْماذا؟، عندىـ:
(6ْ)ْ،

ْفقاؿ:ْ" ْالقكؿْبعيدانْمفْالصكابكماْأرلْىذكاستحسنوْالزمخشرمُّ ْابفْىشاـْ(7ْ)"ا .ْكرد 
                                                 

ْ.::انظر:ْمعانيْالحركؼ،ْلمرماني:ْصْ((1
ْ.24الحديد:ْمفْاآليةْْ((2
،ْكشرح6/692ْ،ْكمغنيْالمبيب:2:0ْ،ْكرصؼْالمباني:ْص274انظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((3

ْ.4/600األشمكني:ْ
ْ.2/777ْانظر:ْشرحْالممع،ْلمثمانيني:ْْ((4
ْ.4/64:ْأكضحْالمسالؾ:ْانظرْ((5
ْ.:64،ْكمسائؿْخبلفيةْفيْالنحك،ْلمعكبرم:ْص2/686ْ،682انظر:ْاإلنصاؼ:ْْ((6
ؿ:ْصْ((7 ْ.556المفص 
ْ
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ْكثرةْ ْكيمزميـ ْماذا(، ْيفعؿ ْ)كي ْاألصؿ: ْبأف  ؿ ْاألك  ْعف ْكأجابكا ..."ْ ْبقكلو: تقديرىـ
،ْكحذؼْالفعؿْ خراجْماْاالستفياميةْعفْالصدر،ْكحذؼْألفياْفيْغيرْالجرِّ الحذؼ،ْكا 

ْيثبت" ْلـ ْذلؾ ْككؿُّ ْالن صب، ْعامؿ ْبقاء ْمع ْالرضيْ.(1ْ)المنصكب ْردُّ ْذاتو ْكىك
تنا:ْأن ياْ(2ْ)كالصب اف ْ...ْكحج  ْناصبه ْالككفييفْفيْىذاْفقاؿ:ْ"كيْحرؼه .ْكتبعْالعكبرمُّ

؛ْألن وْمفْ مفْعكامؿْاألفعاؿ،ْكماْكافْمفْعكامؿْاألفعاؿْالْيجكزْأٍفْيككفْحرؼْجرٍّ
ْاألفعاؿ" ْعكامؿ ْمف ْتككف ْال ْاألسماء ْكعكامؿ ْاألسماء، ْ(3ْ)عكامؿ ْكنىسب بعضْ.

ْبػ)أٍف(ْظاىرةْأكْمضمرة،ْْ(4)النحاة ْالن صبْبعدىا ْلؤلخفش،ْكأف  ْجار ةهْدائمان القكؿْبأن يا
ْ ْفقدْقاؿْفيْتخريجْ)كي(ْمفْقكلوْتعالى: ْلو، ْنسبكه ْتىٍأسىكاْ﴿كلـْيثبتْعندمْما ًلكىٍيبلى

ـٍْ اْفىاتىكي مىىْمى :ْ"...ْكقدْتككفْ)كي(ْبمنزلةْ)أٍف(ْىيْالن اصبة،ْ...،ْفأكقعْعميياْالبلـ،ْ﴾عى
ْتكفْ ْالبلـ"كلكْلـ ْتقعْعمييا ْلـ ْاسمان ْبعدىا ْكما ْتككفْ(5))كي( ْيمنعْاألخفشْأٍف ْفمـ .

ْبالبلـ،ْكىذاْ ْجرٍّ لةْمعْالفعؿْبعدىاْبمصدرْفيْمحؿِّ )كي(ْمصدري ةْناصبةْبنفسيا،ْمؤك 
ماْنسبكهْلو،ْإال ْأٍفْيككفْقدْصر حْبوْفيْمكضعْآخر.ْأٌماْسيبكيوْدليؿْعمىْعدـْدق ةْ

،ْقاؿْسيبكيو:ْ ْ)كي(ْحرؼْمشترؾْبيفْالن صبْكالجرِّ كجميكرْالبصرييفْفذىبكاْإلىْأف 
فيعممكنياْْ،كيموْفيْاالستفياـْ:كذلؾْأنيـْيقكلكفْ،كبعضْالعربْيجعؿْكيْبمنزلةْحتى"

ْاألسماء ْقالكاْ،في ْموْ:كما ْكلموْكْ،حتى ْمتى ْقاؿْ،حتى ْأفْْ:فمف ْيضمر ْفإنو كيمو
كتدخؿْْ،كأماْمفْأدخؿْعميياْالبلـْكلـْيكفْمفْكبلموْكيموْفإنياْعندهْبمنزلةْأفْ،بعدىا

                                                 
ْ.6/694المغني:ْْ((1
ْ.4/566،ْكحاشيةْالصب افْعمىْاألشمكني:5/60ْانظر:ْشرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((2
ْ.:64مسائؿْخبلفيةْفيْالنحك:ْصْ((3
ْ.4/605،ْكاألشمكني:2/470ْ،ْكالتصريح:6/694ْ،ْكالمغني:5/59ْانظر:ْشرحْالرضي:ْْ((4
ْ.6/628معانيْالقرآف:ْْ((5
ْ
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ْأف ْعمى ْتدخؿ ْكما ْالبلـ ْقاؿْ،عمييا ْالبلـْ:كمف ْبمنزلة ْجعميا ؿْ(1)"كيمو ْفص  ْكقد .
ْكغيرىماْالقكؿْفيْ)كي(،ْكخبلؼْالنحا ْكالعكبرمُّ ةْكحججيـْفيياْبماْيغنيْعفْاألنبارمُّ

ْجميكرْالبصرييفْذىبكاْإلىْمنعْإظيارْ)أٍف(ْبعدْ)كي(ْ(2ْ)إعادتو .ْكمٌماْيجدرْذكرهْأف 
ْ)أٍف(ْالْتظيرْبعدْحت ىْككي" .ْكخالؼْالككفيُّكفْ(3ْ)المصدري ة،ْقاؿْشيخيـ:ْ"كاعمـْأف 
ْ:(4ْ)منوْقكؿْالشاعرْفيْذلؾ،ْفأجازكاْكقكعْ)أٍف(ْظاىرةْبعدْ)كي(ْفيْاالختيار،ْكجعمكا

اًنحانْ ْمى ْالن اًسْأىٍصبىٍحتى تىٍخدىعىا؟ْْْْْْفىقىالىٍت:ْأىكيؿ  ْكى اْأٍفْتىغير  ْكىٍيمى ًْلسىانىؾى
ْفيْالمعنى ْالتِّفاقيما ْالتأكيد؛ ْىكْلمجر د ْ)كي( ْبعد ْزيادتيا ْإلىْأف  .ْكصححْ(5ْ)كذىبكا

كقكعْ)أٍف(ْالظاىرةْبعدْ)كي(ْفيْعب اسْحسفْرأمْالككفييفْفقاؿ:ْ"...ْالككفيُّكفْيجيزكفْ
ْالسديدْ ْىك ْكرأييـ ...ْ ْلسبقيا ْ)كي(؛ ْىك ْاجتماعيما ْالن اصبْعند ْكيجعمكف االختيار،

ْبو" ْكابفْىشاـ،ْكاألشمكني،ْ(6ْ)الذمْيىٍحسيفْاألخذ ْكابفْعصفكر، .ْكذىبْابفْيعيش،
ْظيكرْ)أٍف(ْفيْالبيتْضركرة ْزيادةْ.ْكذىبْ(7ْ)كالصب اف،ْكغيرىـْإلىْأف  ْإلىْأف  المالقيُّ

ْ.(8))أٍف(ْبعدْ)كي(ْفيْالبيتْشذكذ
                                                 

ْ.4/7الكتاب:ْْ((1
ْ.:64،ْكمسائؿْخبلفيةْفيْالنحك:ْص2/680انظر:ْاإلنصاؼ:ْْ((2
ْ.4/8الكتاب:ْْ((3
4))ْْ ْيعيش: ْالبف ؿ، ْالمفص  ْشرح ْفي: ْلجميؿ ْالطكيؿ، 65ْ/:مف ْكالخزانة: ْكغير9/592ْ، ،

ْ ْالمغني: ْفي: ْص6/694منسكب ْالمباني: ْكرصؼ ْبعد2:2ْ، ْ)أٍف( ْزيادة ْفيو ْكالشاىد ،
ْ)كي(ْجكازانْعندْالككفييف،ْكضركرةنْأكْشذكذانْعندْالبصرييف.

ْ.695ػػػْْ:2/68انظر:ْاإلنصاؼ:ْْ((5
ْ.5/406:ْالنحكْالكافيْ((6
ؿ:ْْ((7 ْكالمغني:70ْ،ْكالضرائر،ْالبفْعصفكرْص67/:انظر:ْشرحْالمفص  ،ْكشرح6/694ْ،

ْ.2/405الصب اف:ْْ،ْكحاشية4/692األشمكني:ْ
ْ.2:6انظر:ْرصؼْالمباني:ْصْ((8
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ْ)كي(ْ ْبعد ْ)أٍف( ْإظيار ْبتجكيز ْالككفييف ْبرأم ْاألخذ ْمف ْػػػ ْعندم ْػػػ ْمانع كال
ْمفْ ْلممنقكؿ ْكذلؾْمراعاةن ْبعدىا؛ ْالفعؿ ْفي ْالعاممة ْىي ْ)كي( ْكأف  ْلمتككيد، المصدري ة

 كبلـْالعرب.
( الموص  ولة المصدريَّة:المطمُب الثَّالُث: )أنَّ

،ْيعمؿْالن صبْفيْاسموْكالرفعْ (ْمفتكحةْاليمزةْمشد دةْالنكف،ْمكصكؿْحرفيٌّ )أف 
ْكافْالمصدرْمفْلفظو،ْ(1ْ)فيْخبره ْالخبرْمشتٌقان ْكاف ْفإذا ْبالمصدر، ؿْمعيما ْمؤك  ،

ْف ْأن ؾ ْبمغني : ْقمتى ْفإذا . ْزيدو ْانطبلؽي ْبمغني ْكالتقدير: ْمنطمؽه، ْزيدان ْأف  ْبمغني يْنحك:
ْبمحذكؼْىكْ ْمتعمِّقاف ْكالمجركر ْالجار  ْألف  ْالدار، ْفي ْبمغنيْاستقراريؾى ْفتقديره: الد ار،
ْفالتقدير:ْ ْقيدِّرْبالككف، ْزيدان، ْىذا ْبمغنيْأف  ْنحك: ْكافْالخبرْجامدان ذا ْكا  الخبرْحقيقة.

(ْالمفتكحةْتفيدْالتككيدْكتعميؽْماْبعدىاْبماْقبمياْ.(2ْ)بمغنيْككنيوْزيداْن ؿْ(3ْ)ك)أف  ،ْكتؤك 
ْرفع،ْنحكْقكلوْتعالى:ْ(4)معْمعمكليياْباسـْمفردْمعمكؿْلغيره ْ﴿،ْكيككفْفيْمحؿِّ ـٍ لى أىكى

ْاٍلًكتىابْى مىٍيؾى ٍلنىاْعى ْأىن اْأىٍنزى ـٍ ْكماْعممتْفيوْفيْمكضعْرفعْفاعؿ،ْكالتقدير:ْ(5ْ)﴾يىٍكًفًي ،ْفأف 
،ْكقكلوْتعالى:ْْأكلـْيكفيـْإنزالينا.ْكفيْمحؿٌْ ًْباًْكىالىْ﴿نصبو ٍكتيـٍ ْأىٍشرى ـٍ ْأىن كي افيكفى ،ْ(6ْ)﴾تىخى

ْبا. ْكالتقدير:ْكالْتخافكفْإشراكىكـ ْعممتْفيوْفيْمكضعْنصبْمفعكؿْبو، ْفييْكما
ْبالحرؼ،ْكقكلوْتعالى:ْ ْاٍلحىؽُّْ﴿كتقعْفيْمكضعْجرٍّ ْاىْىيكى ًْبأىف  ،ْأكْباإلضافة،ْ(7ْ)﴾ذىًلؾى

                                                 
ْ.667انظر:ْمعانيْالحركؼ،ْلمرم اني:ْصْ((1
ب اف:6/50ْانظر:ْمغنيْالمبيب:ْْ((2 ْ.6/290،ْكحاشيةْالص 
ْ.2/680انظر:ْىمعْاليكامع:ْْ((3
ْ.206،ْكرصؼْالمباني:ْص:50ػػػ508ْْ،ْكالجنى:ْص86انظر:ْجمؿْالزجاجي:ْصْ((4
ْ.58العنكبكت:ْاآلية:ْْ((5
ْ.96األنعاـ:ْمفْاآليةْْ((6
ْ.40لقماف:ْمفْاآلية:ْْ((7

ْ
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ْمْى﴿كقكلوْتعالى:ْ ًْمٍثؿى ؽٌّ ْتىٍنًطقيكفْىإن ويْلىحى ـٍ ْأىن كي ْْ.(1ْ)﴾ا ْىشاـْإلىْالسييميْأف  كنسبْابفي
ؿْبالمصدرْإن ماْىكْ ْالذمْييؤك  ْأف  ؿْبالمصدر،ْفقاؿ:ْ"كزعـْالسييميُّ (ْالمشٌددةْالْتؤك  )أف 
ؿْبالحديث،ْ ْتيؤك  ْالمشد دةْإن ما ْأبدانْمعْالفعؿْالمتصرِّؼ،ْكأف  )أٍف(ْالناصبةْلمفعؿ؛ْألن يا

ْقاؿ:ْْك ْالميثى ْأف  ْخبرىاْقدْيككفْاسمانْمحضان،ْنحك:ْعممتي ىكْقكؿْسيبكيو،ْكيؤيِّدهْأف 
ْبالككف" ْييقد ري ْىذا ْأف  ْمضى ْكقد ْانتيى. ْبالمصدر. ْييشعر ْال ْكىذا كلعم وْْ.(2ْ)األسدي،

ْزيدانْمنطمؽه،ْ :ْبمغنيْأف  (ْالمفتكحةْقمتى ْبػ)أىف  :ْ"...ْفإٍفْجئتى استنبطوْمفْقكؿْالسييميِّ
ْحديثْفيْف ْبيا ْالممفكظ ْالجممة ْألف  ْالحديث، ْكىك ، ْمعنكمٍّ ْمعمكؿ ْفي ْالفعؿ أعممتى

(ْمنعتْالفعؿْالذمْقبمياْمفْأٍفْْ.(3ْ)المعنى" ْ)أف  ْمباشرةْبأف  كقدْصر حْبعدْىذاْالن صِّ
لةْ ْمؤك  ْكمعمكلييا ْجعمكىا ْفقد ْالنحاة، ْجميكر ْعميو ْخبلؼْما ْكىذا ْبعدىا، ْفيما يعمؿ

.بالمصدرْفيْمح ْأكْجرٍّ ْرفعْأكْنصبو كماْذكرهْفيْاألماليْمخالؼْلماْذكرهْآنفان،ْْؿِّ
(ْالمشد دة:ْ"...ْإٍذْالْبيد ْلياْمفتكحةنْمفْعامؿ؛ْألن ياْفيْتأكيؿْ حيثْقاؿْمتحدِّثانْعفْ)أف 

ْتتقد رْ(4ْ)ْاسـ..." ْبقكلو:ْ"كالمشيكرْأن يا ْذىبْإليوْالسييميُّ .ْكعم ؽْأبكْحي افْعمىْما
ْ(5)صدرْكماْقررنا"بالم

 المبحُث الثَّاني/ األحرُف المصدريَُّة غيُر العاممةِ 
ُل: )ما( الموصولة المصدريَّة  المطمُب األوَّ

 :(6ْ)ـــ )ما( حرف مصدريٌّ موصول 1

                                                 
ْ.24الذاريات:ْمفْاآلية:ْْ((1
ْ.2/679،ْكانظر:ْىمعْاليكامع:6/50ْمغنيْالمبيب:ْْ((2
ْ.278نتائجْالفكر:ْصْ((3
ْ.625أماليْالسييمي:ْصْ((4
ْ.4/6266االرتشاؼ:ْْ((5
ْ.2/627انظر:ْالمبابْفيْعمؿْالبناءْكاإلعراب:ْْ((6
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ْالمصدري ةْحرؼْه ْ)ما( ،ْفبلْيقدِّركفْفيْ(1ْ)مذىبْسيبكيوْكجميكرْالنحكييفْأف 
ْضميػػػػػػصمت ْراجػػػػػػػػيا ْإليػػػػػػران ْفالتقديػػػػػػػعان ْأعجبػػػػػػػػػيا، ْأعجبنيْػػػػػػػرْفيْقكلؾ: : ْصنعتى نيْما

نعيؾ ْالككفييف(2ْ)صي ،ْكبعضي ْالس ر اج،ْكالسييميُّ إلىْأن ياْاسـ،ْْ(3ْ).ْكذىبْاألخفش،ْكابفي
ْْقاؿْاألخفشْعند ْتعالى: ْلقكلو ْآتْى﴿تفسيره ا ًْبمى كفى ْيىٍفرىحي ْال ًذٍيفى ْتىٍحسىبىف  :ْ(4)﴾كاالى ْ"يقكؿي :

ْكأن وْ ْجاءكا، ْىينا: ْ)أتكا( : ْقمتى ْشئتى ٍف ْكا  ْلممصدر، ْاسمان ْك)آتكا( ْبجعؿْ)ما( باإلتياف،
.ْ(5ْ)يقكؿ:ْبماْجاءكا،ْيريد:ْبماْجاءكه،ْكماْتقكؿ:ْيفرحكفْبماْصنعكا،ْأم:ْبماْصنعكه"

ْال ذىيف ْبالمثاليف ْكضكحان ْكزاد ْاسمان، ْ)ما( ْاعتبر ْأن و ْفي ْصريحه ْكأبرزْْكالن صُّ ساقيما،
ْإلىْ)ما(ْالمصدري ة.ْكصر حْباسمي تياْفيْمعرضْحديثوْعفْقكؿْ ْالعائدى فييماْالضميرى

ْ ْكىًحٍكمىةْو﴿اْتعالى: ًْكتىابو ٍف ْمِّ ـٍ ْآتىٍيتيكي ا ْفيْأك ؿْ﴾لمى ْالتيْمعْ)ما( ْ"فالبلـ ْحيثْقاؿ: ،
ْآتيتكـ ْ)ما ْألف  ْمنؾ؛ ْأفضؿي ْلزيده ْنحك: ْاالبتداء، ْالـي ْىي ْبعدهْالكبلـ ْكالذم ْاسـه، )

ْالس ر اجْفقدْأكجبْ.ْ(7ْ).ْكاألمثمةْعمىْجعموْ)ما(ْاسمانْكثيرةْفيْمعانيو(6ْ)صمتيو" أٌماْابفي
ْيرجعْإلىْ)ما(،ْكعم ؿْذلؾْبككنياْاسـ،ْ فيْصمةْ)ما(ْالمصدري ةْأٍفْيككفْفيياْضميره

ْعمىْاسمي تياْبأن ياْلكْكانتْحرفانْمثؿْ)أٍف(ْلعًممٍتْا لن صبْفيْالفعؿْكماْعًممٍتْكاستدؿ 
كمفْالنحاةْال ذيفْذىبكاْىذاْْ.(8ْ))أٍف(،ْفمم اْكجدىاْغيرْعاممةْفيْالفعؿْحكـْبأن ياْاسـ

                                                 
،ْْكرصؼْالمباني:4/62ْ،ْكشرحْالرضيْعمىْالكافية:2/427ْ،4/66ْانظر:ْالكتاب:ْْ((1

ْ.442ْ،ْكالجنىْالداني:ْص496ص
ْ.2/870انظر:ْتمييدْالقكاعد:ْْ((2
ْ.442،ْكالجنىْالداني:ْص4::/2نظرْرأمْالككفييفْفي:ْاالرتشاؼ:ْاْ((3
ْ.699آؿْعمراف:ْْ((4
ْ.6/54معانيْالقرآف:ْْ((5
ْ.6/226السابؽ:ْْ((6
ْ.6/646ْ،479انظر:ْْ((7
ْ.6/676انظر:ْاألصكؿْفيْالنحك:ْْ((8
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ْكالفعؿْ ْبمصدر، ْمعيما ؿي ْبفعؿْكفاعؿْتؤك  ْتكصؿ ْ)ما( ْرألْأف  ْفقد ، ْالسييميُّ المذىبى
ْفيْالضميرْالعائدْإليياْعمىْأن وْمفعكؿْمطمؽ،ْ ،ْبعدىاْعامؿه تقكؿ:ْأعجبنيْماْصنعتى
ْ)الذم( ْبمنزلة ْعنده ْكىي ْصنعتىو، ْال ذم ْالفعؿي ْأعجبني ائغْ(1)أم: ْالص  ْكعرضْابفي .

حْماْذىبْإليوْاألخفشْكغيرهْبقكلو:ْ"...ْفقيؿْفييا:ْ ْرج  الخبلؼْفيْ)ما(ْالمصدري ة،ْثـ 
ْاسـه،ْكقيؿ:ْحرؼ،ْكاألكجوْأن ياْ

ْبحرفي تيا.ْأم اْابفْىشاـْفقدْتكس عْ(2)اسـ" حْالقكؿى ْ.(3ْ)فيْشرحْالمسألة،ْكرج 
د ْكالمبرِّ ْكالرم انيِّ ْلؤلخفش ْاسـ ْالمصدري ة ْ)ما( ْبأف  ْالقكؿ ْالرضيُّ ،ْ(4ْ)كنسب

ْكابفْالس ر اجْكاألخفش ْكالسُّييميِّ دْكالمازنيِّ ْلممبرِّ .ْفأٌماْنسبةْىذاْالرأمْ(5ْ)كنسبوْالسيكطيُّ
ْنسبتوْلؤلخفشْكابفْالس ر اجْكالسُّيي ْكأم ا ْسبؽ، ْفيما ْإليو ْكأحمتي ْنقمتو ْبما ْفييْثابتة ميِّ

ْالْ ْرأيان ح ْيرجِّ ْكلـ ْالنحاة ْبيف ْبعرضْالخبلؼ ْاكتفى ْألن و ْعندم؛ ْتثبت ْفمـ لمرم اني
دْفييْغريبة؛ْألن نيْكجدتوْيقكؿْمعمِّقانْ(6ْ)تصريحانْكالْتمميحاْن .ْكأم اْنسبةْىذاْالرأمْلممبرِّ

يبكيوْفيْالمسألة:ْ"فأم اْاختبلؼْاألخفشْكسيبكيوْفيْ)ما(ْإذاْعمىْاختبلؼْاألخفشْكس
ْبمنزلة ْفيك ْصنعتى ْأعجبنيْما : ْقمتى ْإذا ْكافْيقكؿ: ْسيبكيو ْفإف  ْكانتْكالفعؿْمصدران
ْزيدان؛ْكماْتقكؿ:ْأعجبنيْ ،ْفعمىْىذاْيمزمو:ْأعجبنيْماْضرٍبتى قكلو:ْأعجبنيْأٍفْقمتى

ْزيدان،ْككافْيقكلو.ْكاألخفشْ ،ْأم:ْماْصنعتىو،ْكماْأٍفْضربتى يقكؿ:ْأعجبنيْماْصنعتى
ْخمطْ ْكقد ْيتعد ل، ْال ْألن و ؛ ْقمتى ْما ْأعجبني ْيجيز: ْكال ْالذمْصنعتو، ْأعجبني تقكؿ:

                                                 
ْ.655انظر:ْنتائجْالفكر:ْصْ((1
ْ.2/6:6الممحةْفيْشرحْالميمحة:ْْ((2
ْ.6/407انظر:ْالمغني:ْْ((3
ْ.4/62انظر:ْشرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((4
ْ.6/296انظر:ْىمعْاليكامع:ْْ((5
ْ.72انظر:ْمعانيْالحركؼ:ْصْ((6

ْ

ْ
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ْسيبكيو" ْقكؿْاألخفشْكمفْمعوْ(1ْ)فأجازْمثمىو،ْكالقياسْكالصكابْقكؿي ْالرضيُّ .ْكقدْرد 
ْ)م ْككف ْفي ْالنحاة ْالس ر اج ْاألخفشْكابف ْ"كخالؼ ْكجعبلىاْبقكلو: ْحرفان، ْالمصدري ة ا(

اسمان،ْفيماْيقدِّرافْفيْصمتياْضميرانْراجعانْإلييا،ْك)ما(ْكنايةْعفْالمصدر،ْففيْقكلوْ
ْ بىتٍْ﴿تعالى: ْرىحي ْىذاْ(2ْ)﴾ًبمىا ْييعيٍد ْلـ ْإذ ْبكجو، ْكليس ْرحبتو، ْالذم ْبالرحب ْأم: ،

ْاإلضمار" ْكاألصؿْعدـ ْفيْمكضع ْبارزان ْْ.(3ْ)الضمير ْابفي ْتقديرْكعم ؽ اسْعمى النح 
ْالفعؿْبعدىاْقدْيككفْ األخفشْلضميرْيعكدْعمىْ)ما(ْبأن وْغيرْصحيح،ْكعم ؿْذلؾْبأف 

ْبأنْ ْ.(4ْ)الزمانْفبلْيحتاجْضميرانْحينئذْو ْالْضركرةْتدعكْإليوككصفوْالمالقيُّ ْ.(5)"و:ْ"تكمُّؼه
ْعمىْرأمْالجميكرْػـــ صمُتها:  2 ْػػػ ْالمصدرية ْالمكصكلة ْبفعؿْمتصرِّؼْتكصؿْ)ما( ػػ

ْعمىْكجكبْأٍفْيميىياْفعؿْظاىرْأكْمقد ر(6ْ)غيرْأمرْو ْاألزىرمُّ ْ(7)،ْكنص  ،ْكجعؿْالمالقيُّ
ْغالباْن ْبالفعؿ ْماضياْن(8ْ)كصميا ْككنو ْكاألكثر ْكقكلوْْ(9)، ، ْصنعتى ْما ْأعجبني كقكلؾ:

بىتٍْ﴿تعالى:ْ  :(11ْ)،ْكقكؿْالشاعر(10ْ)﴾ًبمىاْرىحي
                                                 

ْ.4/200المقتضب:ْْ((1
ْ.26التكبة:ْاآليةْْ((2
ْ.4/25شرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((3
ْ.6/6:4التعميقة:ْْ((4
ْ.492رصؼْالمباني:ْصْ((5
ْ.6/296،ْكاليمع:442ْ،ْكالجنىْالداني:ْص4::/2،ْكاالرتشاؼ:490ْ:ْانظر:ْالرصؼْ((6
ْ.6/570انظر:ْشرحْالتصريح:ْْ((7
ْ.490انظر:ْرصؼْالمباني:ْصْ((8
ْ.6/296،ْكىمعْاليكامع:4ْ::/2انظر:ْاالرتشاؼ:ْْ((9
ْ.26التكبة:ْاآليةْْ((10
11))ْْ ْيعيش: ْالبف ْالمفصؿ ْشرح ْمنسكبْفي: ْغير ْالكافر، ْالبف6/256ْمف ْالتسييؿ ْكشرح ،

،6/4:2ْريح:ْرحْالتصػػػػػ،ْش4::/2،ْكاالرتشاؼ:446ْنىْالداني:ْصػػػػػػػػ،ْكالج6/226مالؾ:ْ
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ْ اْذىىىبى ْالمىٍرءىْمى ْلىويْذىىىابىايىسيرُّ ْذىىىابيييف  كىافى ْالميىاًليْْْكى
ْْ ْتعالى: ْيىٍفعىميكفْى﴿كمفْالمضارعْقكلو ا ًْبمى ًميـه ْعى ْكصؿْ)ما(ْ(1ْ)﴾كىاي ْالسيرافيُّ ْكجك ز .

ْتفرغ" ْما ْبعد ْ"ائتني ْسيبكيو: ْمثاؿ ْشارحان ْفقاؿ ْاسمي ة، ْبجممة ْماْ(2ْ)المصدري ة ..."ْ :
البتداءْكالخبرْكقكلؾ:ْائتنيْبعدْماْزيدهْأمير،ْكتككفْمكصكلةْبػػ)تفرغ(،ْكيجكزْكصمياْبا

ْتختصُّْ ْ)أٍف( ْأف  ْغير ْبعدىا، ْكما ْكػػ)أٍف( ْالمصدر، ْبمنزلة ْالفعؿ ْمف ْبعدىا ْكما ْ)ما(
ْفمذلؾْلـْتنصبْ ْالفعؿ، ْكالخبر،ْكيمييا ْاالسـْالمبتدأ ْيمييا بالفعؿْفمذلؾْنصبتو،ْك)ما(

ْبال ذمْفيْ ْسيبكيو ْمث ميا ن ما ْكا  ْالْتعمؿْال ذم"الفعؿ، ْكما ْالْتعمؿْشيئان ْكتبعوْ(3ْ)أن يا .
ْالسابؽ:ْ ْلقكؿْسيبكيو ْشرحو ْاالسميةْحيثْقاؿْعند ْبالجممة ْفيْتجكيزْكصميا األعمـ

ْبقكلو:ْ(4ْ)"...ْماْمكصكلةْبػػ)تفرغ(،ْكيجكزْكصمياْباالبتداءْكالخبر..." .ْكنصرهْالرضيُّ
"...ْ ْكافْذلؾْقميبلن ٍف ْكا  ْغريبْ(5ْ)"...ْكىكْالحؽُّ، ْ"...ْكىذا ْالثمانينيْبقكلو: ْكأنكره .

ْبعضْالنحاةْعمىْجكازْذلؾْبقكؿْالشاعر(6ْ)طريؼ" ْ:(7ْ).ْكاستدؿ 
ْالكىمىبًْ اًْدمىاؤيكيـْتىٍشًفيًْمفى ٍيًؿْشىاًفيىةهْْْكىمى ْالجى ًْلًسقىاـً ـٍ ْأٍحبلىميكي

                                                                                                              

ْ ْالقكاعد: 2/869ْ=كتمييد ْحيثْكصؿ5/6686ْ، ْذىبْالميالي(، ْ)ما ْقكلو: ْفيو ْكالشاىد ،
ْْاألكثر.)ما(ْالمصدري ةْبالفعؿْالماضي،ْكىكْ

ْ.56النكر:ْاآليةْْ((1
ْ.4/66الكتاب:ْْ((2
ْ.4/206شرحْكتابْسيبكيو:ْْ((3
ْ.6/472النكتْفيْتفسيرْكتابْسيبكيو:ْْ((4
ْ.5/556شرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((5
ْْ.2/9:6ْشرحْالممع:ْْ((6
7))ْْ ْالشافية: ْالكافية ْشرح ْفي ْلمكميت ْالبسيط، ْاالرتشاؼ:6/407ْمف ْفي: ْمنسكب ْكغير ،

ْبوْالجميكرْعمى6/296ْ،ْكىمعْاليكامع:6ْ::/2 ،ْكالشاىدْفيو:ْ)كماْدماؤكـ(ْحيثْاستدؿ 
ْ)ما(ْكافة،ْكليستْمصدري ة.ْ ْْْْْْْْأف 
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ْ)ما(ْفيْالبيتْكاف ة ْكصؿْ)ما(ْالم(1ْ)كاعترضْعميوْالجميكرْبأف  كصكلةْبفعؿْ.ْكشذ 
ْ:ْْْْْْْْْْ(2ْ)جامدْكماْفيْقكؿْالشاعر

ْالًخيانىًةْكىالغىٍدرًْ اْأٍىؿى اْلىٍستيمى اًْْْبمى ْأًميًرمًْفيْاأليميكًرًْبأٍنتيمى ْألىٍيسى
 ـــ ِقْسماها: 3

ْكقتي ة ْكغير ْكقتي ة، ْإلىْقسميف: ْالمصدرية ْ)ما( ْالمرادمُّ ْابفْ(3ْ)قس ـ ْكسم اىا ،
ْعفْقكليـْظرفيةْإلىْقكليْىشاـْالزمانيةْكغيرْ ن ماْعدٍلتي الزماني ة،ْكعم ؿْذلؾْبقكلو:ْ"كا 
ْمىشىكاًْفٍيوًْ﴿ْزمانيةْلػػيشمؿْنحك: ـٍ ْلىيي اءى ْالزمافْالمقد رْىناْمخفكض،ْ(4ْ)﴾كيم مىاْأضى ،ْفإف 

ْكقًتْإضاءة،ْكالمخفكضْالْييسم ىْظرفان" ْ.ْ(5ْ)أم:ْكؿ 
ؿْبمصدرْنائبْعفْظرؼْالزماف،ْكماْفيْقكلوْكالكقتي ةْكالزماني ةْىيْالتيْتؤكْ 

ْكىاألىٍرضيْ﴿تعالى:ْ ْدىامىًتْالس مىاكىاتي ا ْمى ًْفييىا اًلًديفى ْدكاميْحٌيان.ْكنيابتياْ(6ْ)﴾خى ،ْأم:ْمد ة
ْأخكاتيا ْمف ْغيرىا ْدكف ْالمصدري ة ْ)ما( ْبو ْتختصُّ ْمما ْالزماف ْظرؼ ْكذىبْ(7)عف ،

ْذلؾ ْفي ْتشاركيا ْ)أٍف( ْأف  ْإلى ْالزمخشرمُّ ْتعالى: ْقكلو ْعميو ْكخر ج ْايْ﴿، ْآتىاهي أىٍف
ْاْالممؾ"(8ْ)﴾الميٍمؾْى ْأفْآتاه ْكقتى ْ"حاج  ْفقاؿ: ْكقاؿْفيْتفسيرْقكؿْاْتعالى:ْ(1ْ)، .

                                                 
ْ.6/296انظر:ْىمعْاليكامع:ْْ((1
،ْكالتذييؿ2/876ْ،ْكتمييدْالقكاعد:6/568ْمفْالطكيؿ،ْغيرْمنسكبْفي:ْتكضيحْالمقاصد:ْْ((2

ْ،ْكالشاىدْفيو:ْ)بماْلستما(،ْحيثْكًصمتْ)ما(ْبفعؿْجامدْشذكذان.4/666كالتكميؿ:ْ

ْ.440انظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((3
ْ.20البقرة:ْمفْاآليةْْ((4
ْ.6/406المغني:ْْ((5
ْ.609ىكد:ْاآليةْْ((6
ْانْ((7 ْكالجنىْالداني:ْص5/550ظر:ْْشرحْالرضيْعمىْالكافية: ،6/406ْ،ْكالمغني:440ْ،

ْ.6/292كاليمع:ْ
ْ.269البقرة:ْمفْاآليةْْ((8
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د قيكا﴿ فإفْقمت:ْبـْتعمؽْأفْيصدقكا،ْكماْمحمو؟ْقمت:ْتعمؽْبعميو،ْأكْ:ْ"(2ْ)﴾إال ْأٍفْيىص 
ْ ْالدية ْعميو ْكتجب ْقيؿ: ْكأنو ْكمحمياْبمسممة، ْعميو. ْيتصدقكف ْحيف ْإال ْيسمميا، أك

.ْكنسبْ(3ْ)"النصبْعمىْالظرؼْبتقديرْحذؼْالزماف،ْكقكليـ:ْاجمسْماْداـْزيدْجالساْن
ْىشاـْىذاْالرأمْالبفْجنِّيْكالزمخشرم ْعفْعدـْرضاهْعفْتكجيوْ(4)ابفي .ْكعب رْالمرادمُّ

ْيْي ْفبل ْظاىر، ْاآليات ْىذه ْفي ْالتعميؿ ْ"كمعنى ْبقكلو: ْعنو"الزمخشرم ْأٌماْ(5ْ)عدىؿي .ْْْْْْ
ْالنحاة" أبكْحي افْفقدْعم ؽْعمىْتخريجْالزمخشرمْبقكلو:ْ"كالْيعرؼْذلؾْأكثري
،ْكىيْ(6ْ)

عبارةْػػػْفيْنظرمْػػػْتحتمؿْإنكارهْلمتكجيو،ْكتحتمؿْالتنبيوْعمىْفطنةْالزمخشرمْإلىْماْ
ةْفيماْذكره ْإلىْأن وْالْحج  ؛ْالحتماؿْككفْْلـْيفطفْلوْغيره.ْكذىبْالسيكطيُّ الزمخشرمي

ْلمتعميؿ ْبمصدر،ْكالْييقد رْالكقتْ(7ْ))ما( ْغيرْالكقتي ةْفييْالتيْتقد رْمعْصمتيا ْأم ا .
،ْأم:ْصنعيؾ ْ.(8ْ)قبميا،ْكقكلؾ:ْيعجبنيْماْصنعتى

 المطمُب الثَّاني: )لو( الموصولة المصدريَّة:
ْمصدريٌْ ْتككفْحرفان ْأٍف ْ)لك( ْمفْأقساـ ْأف  ْكالْذكرْبعضْالنحاة ْغيرْعامؿ، ان

ذاْ ،ْفإذاْكليياْالماضيْبقيْعمىْمضيِّو،ْكا  ْأكْمضارعو تكصؿْإال ْبالفعؿْالمتصرِّؼْماضو
ْ)أٍف(ْ ْمكضعيا ْفي ْيصمح ْأٍف ْعندىـ ْكعبلمتيا ْلبلستقباؿ، ْخم صٍتو ْالمضارعي كلييا
                                                                                                              

ْ.6/499الكش اؼ:ْْ((1
ْ.2:النساء:ْمفْاآليةْْ((2
ْ.6/664الكشاؼ:ْْ((3
ْ.6/406انظر:ْالمغني:ْْ((4
ْ.446الجنىْالداني:ْصْ((5
ْ.6::/2االرتشاؼ:ْْ((6
ْ.6/292انظر:ْىمعْاليكامع:ْْ((7
ْ.446انظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((8
ْ
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ْ(1)المصدري ة ْتعالى: ْلذلؾْبقكلو ْكمث مكا ْأىلٍْ﴿، ْييعىم ري ْلىٍك ـٍ ديىي ْأىحى دُّ ْسىنىةْويىكى ْكبقكلو:ْ(2ْ)﴾ؼى ،
كفْى﴿ ْتىٍكفيري ْلىٍك دُّكا ْييعم ر،ْ(3ْ)﴾كى ْأف ْأحدىـ ْيكدُّ ْفالتقدير: ْالكريمة، ْاآليات ْمف ْكبغيرىا ،

ماْفييـْىذاْمفْقكلو:ْككدكاْأٍفْتكفركا.ْكممفْذىبْإلىْككنياْحرفانْمصدريانْالفر اء،ْكربٌْ
ْ ْتصيبى ْأٍف ْأتكدُّ ْيقكؿ: ْأٍف ْفيؿْيجكزْفيْالكبلـ ْفيضيع؟.ْ"... ْكالمعنى: ْفضاع، ماالن

ْفيقكلكف:ْ ْبػ)لك(، ْكمر ة ْبػ)أٍف( ْمر ة ْالعربْتمقاىا ْألف  ؛ ْكذلؾْجائزْفيْكًدٍدتي ْنعـ، : قمتي
ْكاحدْ ْكمعناىما ْكبأٍف ْبمك ْصمحٍت ْفمٌما ْعٌنا، ْتذىبى ْأٍف ْككًدٍدتي ْعٌنا، ْذىبتى ْلك ًدٍدتي لىكى

(ْبتأْك (ْمعْ)أٍف(ْ..."جميعانْاالستقباؿْاستجازكاْأٍفْيرديكاْ)فىعىؿى ْ.(4ْ)ْيؿْ)لك(ْعمىْ)يفعىؿي
فالفراءْجعؿْ)لك(ْبعدْ)كد (ْمصدري ة؛ْألن ياْبمعنىْ)أٍف(ْكىيْمصدري ة،ْكقدْاعتمدْكثيرْ
ْمتحدِّثانْ مفْالنحاةْعمىْمساكاتياْلػ)أٍف(ْفيْالمعنى،ْفذىبكاْإلىْمصدري تيا،ْقاؿْالسنيكرمُّ

ْ ْتككفْمصدري ة ْأٍف ..."ْ ْ)لك(: ْأقساـ ْأكْعف ْ)كد ( ْبعد ْتقع ْكالغالبْأٍف فتساكمْ)أٍف(،
ْييفًيـْالتمنِّيْمثؿ:ْْ.(5ْ))يكدُّ(..." ْبعدْما ْالغالبْكقكعيا ْبعضْالنحكييفْعمىْأف  كنص 

ْكغيرىا ْ:(7ْ)،ْكأن وْمفْالقميؿْكركدىاْغيرْمسبكقةْبو،ْكقكليا(6ْ))كد (ْكتصريفاتيا،ْكأحب 
،ْكىرْي ْلىٍكْمىنىٍنتى ر ؾى ْضى ْالمىًغيظيْالميٍحنىؽْيمىاْكىافى ْالفىتىى،ْكىٍىكى ْب مىاْْْمىف 
                                                 

ْ.2/568،ْكشرحْالتصريح:ْ:6/229ْ،22انظر:ْشرحْالتسييؿْالبفْمالؾ:ْْ((1
ْ.7:البقرة:ْمفْاآليةْْ((2
ْ.:9النساء:ْمفْاآليةْْ((3
ْ.6/686معانيْالقرآف:ْْ((4
كمي ة:ْْ((5 ْ.6/225شرحْاآلجرُّ
ْ.49انظر:ْتسييؿْالفكائدْالبفْمالؾ:ْصْ((6
،ْكالمغني:299ْمفْالكامؿ،ْمنسكبْلقىًتيمىةْبنتْالن ضرْبفْالحارثْفي:ْالجنىْالداني:ْصْ((7

6/276ْ ْالتصريح: ْكشرح ،2/265ْ ْكالخزانة: ْلمسنيكرم:ْ:66/24، كمية، ْاآلجرُّ ْكشرح ،
(ْالمصدريةْدكفْ،ْكالشاىدْفيوْمجيءْ)لك2::/2،ْكغيرْمنسكبْفي:ْاالرتشاؼ:6/225ْ

. ْمفيـْتمفٍّ
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ْعميْ ْألبي ْػػػ ْأيضان ْػػػ ْبمصدري تيا ْالقكؿ ْكنيسبى . ْمنُّؾى ْضر ؾ ْكاف ْما فالتقدير:
ْمالؾ ،ْكالتبريزم،ْكأبيْالبقاء،ْكتبعيـْفيْذلؾْابفي .ْكالجديرْبالذكرْأن نيْلـْ(1ْ)الفارسيِّ

ْ ْكالتبريزمْفي ْرأمْالفارسيِّ ْ)لك(ْأقؼْعمى ْبمصدري ة ْصر ح ْفقد ْالعكبرم ْأٌما المسألة،
ْاآلياتْالقرآني ة،ْمثؿْقكلوْتعالى:ْ ْسىنىةْو﴿كخر جْعميوْبعضى ْأىٍلؼى ْلىٍكْييعىم ري ـٍ ديىي ْأىحى دُّ ،ْ﴾يىكى

حيثْقاؿ:ْ"...ْلكْىناْبمعنىْ)أٍف(ْالن اصبةْلمفعؿ،ْكلكفْالْتنصب،ْكليستْالتيْيمتنعْ
ْْك ْالمتناعْغيره، ْالشيء ْالمستقبؿ،ْبيا ْيمزميا ْىذه ْأف  ْأحديىما: يدلُّؾْعمىْذلؾْشيئاف،

ْكليسْمماْ ْكاحد، ْيتعد لْإلىْمفعكؿ ْ)يكدُّ( ْأف  ْكالث اني: ْالماضي، ْفي كاألخرلْمعناىا
ْيككفْ)لك(ْبمعنىْ)أٍف(..." ْأٍف ْلـز ْلـْ(2)ييعٌمؽْعفْالعمؿ،ْفمفْىنا .ْككثيرْمفْالنحاة

ْ ْبعضيـ ْفسكت ْ)لك(، ْبمصدري ة ْالحرفي ةيقكلكا ْالمكصكالت ْفي ْذكرىا ْكذكرْ(3ْ)عف ،
ْ)لك(ْ ْككفى ْييبعدي بعضيـْالخبلؼْفيياْمستبعدانْعدـْمصدري تيا،ْكقكؿْأبيْحي اف:ْ"كمما
ْمفْلكْخرجْ ْعمييا،ْالْيكجد:ْعًجٍبتي ْحرؼْجرٍّ مصدري ةْأن وْالْييحفظيْمفْكبلميـْدخكؿي

" ْمفْخركجْزيدو ْلذلؾْتأكْ (4ْ)زيده،ْأم:ْعًجٍبتي ْفيْاآليةْالسابقةْبأن ياْشرطية،ْكقدْ. لكىا
ْلكْ ْالعمر، ْطكؿى ْأحدىـ ْيكدُّ ْكالتقديرْعندىـ: ْأيضان، ْ)لك( ْكجكابي ْ)يكدُّ(، حيذؼْمفعكؿي
ْبذلؾ،ْقاؿْابفْىشاـْمعمِّقانْعمىْىذاْالتقدير:ْ"كالْخفاءْبماْفيْذلؾْ ْسنةْلىسير  ْألؼى ييعم ري

ْالتكمُّؼ" ْالتكمُّؼْ(5ْ)مف ْىذا ْعف ْكيغني ْ)لك(ْ. ْبأف  ْالقكؿي ْػػػ ْرأيي ْفي ْػػػ ْالحذؼ ككثرًة
ؿْمعْصمت ْيككفْمفػػػػػػمصدري ة،ْتؤك  ْعْيمنعوْمفْػة،ْكالْمانػػػػػػعكالنْلػ)يكدُّ(ْفيْاآليػػػػػياْبمصدرو

                                                 
ْصْ((1 ْالداني: ْالجنى 299ْانظر: ْمالؾ: ْالبف ْالتسييؿ ْكشرح ،6/229ْ ْكالمغني:ْ:22، ،

ْ.2::/2،ْكاالرتشاؼ:2/568ْ،ْكشرحْالتصريح:6/277ْ
ْبوْالرحمف:ْْ((2 ْ.6/64إمبلءْماْمف 
ْ.2::/2،ْكاالرتشاؼ:ْ:67،ْكالتكطئة:ْص96،ْكالمقرِّب:ْص664انظر:ْالممع:ْصْ((3
ْ.4/669التذييؿْكالتكميؿ:ْْ((4
ْ.6/277المغني:ْْ((5

ْ

ْ
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ْجيةْالصناعةْالنحكي ة،ْبؿْىكْاألكلى.ْ
 المطمُب الثَّالُث: )الذي( الحرفيَّة المصدريَّة:

ْ)الذم(ْيمكفْأٍفْيقعْنسبْبعضْالنحاةْإلىْ ْبأف  يكنس،ْكالفر اء،ْكالفارسيْالقكؿى
،ْكالْيعكدْإليوْمفْصمتوْشيء،ْكىذاْ(1ْ)مكصكالنْحرفيان،ْكينسبؾْمنوْكمفْصمتوْمصدر

ْالر أمْ ْعمىْىذا لكا ْغيرْعامؿ،ْكقدْتأك  ْالحاؿْحرؼْمصدرمٌّ ْ)الذم(ْفيْىذه يعنيْأف 
ْمنياْقكلوْتعالى:ْ ْكىا﴿آياتو ٍضتيـٍ كاكىخي اضي مىىْال ًذمْ﴿ْ،ْكقكلوْتعالى:(2ْ)﴾ل ًذمْخى تىمىامانْعى

ْايًْعبىادىهْي﴿،ْكقكلوْتعالى:ْ(3ْ)﴾أىٍحسىفْى ْال ًذمْييبىشِّري ْكالتقديرْعندىـ:ْكخضتـْ(4ْ)﴾ذىًلؾى ،
ْتخريجْالفر اءْلآلياتْ ْاًْعبادىه.ْكقدْتتب عتي كخكضيـ،ْكتمامانْعمىْالميحًسف،ْكذلؾْتبشيري

مىىْ﴿ردِّدانْفيْالقكؿْبمصدري ةْ)ال ذم(،ْفقاؿْعندْتفسيرهْلقكلوْتعالى:ْفكجدتوْمت ْعى تىمىامان
مىىْمعنىْ)ما(:ْ"تمامانْعمىْالميحسفْ...ْ﴾ال ًذمْأىٍحسىفْي فْشئتْجعمتْ)ال ًذم(ْعى تريد:ْْ،كا 

مىىْماْأحسفْمكسى،ْفيككفْالمعنى:ْتىمامْاْنتىمام مىىْإحسانو.ْاْنعى ،ْيريدْجعؿْ)الذم(ْ(5ْ)"عى
ْبػ)عمى(.ْكلـْيأخذْبيذاْ ْجرٍّ ْفيْمحؿِّ ؿه ْمؤك  مصدري ةْمثؿْ)ما(،ْكىيْكماْبعدىاْمصدره

اضيكا﴿عندْتفسيرهْلقكلوْتعالى:ْْ ْكىال ًذمْخى ٍضتيـٍ ،ْحيثْقاؿ:ْ"يريدي:ْكخكضيـْال ذمْ﴾كىخي
ْالمص(6ْ)خاضكا" ْكصؼْبو ْمكصكالن ْاسمان ْ)ال ذم( ْجعؿ ْيعنيْأن و ْكىذا ْالمحذكؼْ، در

ْالر أمْ ْكنسبْىذا ْمصدرٌيان، ْحرفان ْ)ال ذم( ْيككف ْأٍف ْجك ز ْفقد ْالفارسيٌّ ْأٌما )خكضيـ(.

                                                 
،ْكشرحْالتصريح:7ْ::/2،ْكاالرتشاؼ:ْ:6/269ْ،26انظر:ْشرحْالتسييؿ،ْالبفْمالؾ:ْْ(ْ(1
ْ.6/296،ْكىمعْاليكامع:6/659ْ
ْ.:7التكبة:ْمفْاآليةْْ(ْ(2
ْ.665األنعاـ:ْمفْاآليةْْ(ْ(3
ْ.24الشكرل:ْمفْاآليةْْ(ْ(4
ْ.6/476معانيْالقرآف:ْْ(ْ(5
ْ.6/557السابؽ:ْْ(ْ(6

ْ

ْ
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ْ ْ ْفيْقكلو: ْكيجكز ..."ْ ْفقاؿ: ْيكنس، ْعف ْمنقكالن ْكالفر اء ْال ًذمْ﴿لمبغدادييف مىى ْعى تىمىامان
نس،ْكىكْأٍفْكجوْآخرْعمىْماْيراهْالبغداديُّكفْأيضان،ْكحكاهْأبكْالحسفْعفْيْكْ﴾أىٍحسىفْى

(ْفعبلنْػػػْفيْتقديرْالمصدر،ْكماْ يككفْ)ال ذم(ْمعْماْبعدهْمفْالفعؿْػػػْفيمفْقد رْ)أٍحسىفى
اْكىانيكاْيىٍكًذبيكفْى﴿يرلْالجميعْذلؾْفيْ)ما(ْفيْنحكْقكلو:ْ ،ْأم:ْبكًذبيـ.ْكىكذاْقاؿْ﴾ًبمى

ْك﴿ْالبغداديُّكفْأكْمىفْقاؿْمنيـْفيْقكلو: اضي ْكىال ًذمْخى ٍضتيـٍ ْالمعنى:ْكخضتـْ﴾اكىخي :ْإف 
ْ ْ﴿كخكضيـ،ْكحكىْأبكْالحسفْعفْيكنسْفيْقكلو: ًْعبىادىهيْالمىًذٍيفى ْاي ْال ًذمْييبىشِّري ذىًلؾى

ْ..."﴾آمىنيكا ْعباده ْاً ْذلؾْتبشير ْكأن و: :ْ(1ْ)ْ ْعز  ْقكلو ْ"فأمىا ْآخر: ْكقاؿْفيْمكضع .
ْ : اضيكا﴿كجؿ  ْخى ْكىال ًذم ٍضتيـٍ ْْ﴾كىخي ْقياس ْعمى ْالتقدير:ْفيجيءي ْيككف ْأٍف ْيكنس قكؿ

كمفْالنحاةْ.ْ(2ْ)كخضتـْكخكضيـ،ْفبلْيعكدْإلىْ)ال ذم(ْشيءه،ْكىكْقكؿْالبغدادييفْ..."
حو،ْ ْمالؾ،ْحيثْذكرْرأييـ،ْكصح  الذيفْتبعكاْيكنسْكالفر اءْكالفارسيْفيماْذىبكاْإليوْابفي

يف(3ْ)كقاؿْبو ْالجميكرْمنعكاْذلؾ،ْمحتجِّ ْ)ال ذم(ْثبتتْاسمي تيوْْ.ْكالجديرْبالذكرْأف  بأف 
ْفيْجع ْكبأف  ْبدليؿْقاطع، ْإال  ْفبلْتثبتْحرفي تيو ْعد ة، ْإمفْكجكه ْمصدريان ثباتْموْحرفان

ْ)ال ذم(ْقدْييراديْبوْ(4ْ)لبلشتراؾْبيفْاالسـْكالحرؼْبغيرْدليؿ لكىاْبأف  .ْأٌماْاآلياتْفقدْأك 
ْفالميرا ْالجمع، ْبمفظ ْالضمير ْإليو ْفيعكد ْ)خاضكا(ْالجمع، ْلقكلو: ْ)المذيف(؛ ْعمىْىذا: د

ْمفرداْن ْالضمير ْعميو ْعاد ْفإٍف ْاألصؿ، ْعمى ْمفردان ْ)ال ذم( ْيككف ْكقد ْالجمع. بصيغة
ْبمفظْالجمعْفبالحمؿْعمىْالمعنى ْعادْعميو ٍف ْكا  ْلم فظ، ْكنقؿْالصب افْعفْ(5ْ)فمراعاة .

                                                 
ْ.6/470ْ،476المسائؿْالشيرازي ات،ْلمفارسي:ْ((1
ْ.2/702ْ،704السابؽ:ْْ((2
ْ.:6/269ْ،26انظر:ْشرحْالتسييؿ:ْْ((3
ْ.2/559،ْكتمييدْالقكاعد:4/646ْانظر:ْالتذييؿْكالتكميؿ:ْْ((4
ْ.2/4:7انظر:ْشرحْالمفصؿ،ْالبفْيعيش:ْْ((5
ْ
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ْ)ال ذم(ْيحتمؿْأٍفْيككفْأصموْ)المذيف(ْحذفتْمنوْالن لىْىذاْ(1ْ)كفْلغةبعضيـْأف  ،ْكا 
ْىذيؿ ْقبيمة ْإلى ْالنكف ْحذؼ ْكنسب ، ْالعينيُّ ْذىب ْبعضْالنحاةْ(2ْ)التخريج ْكجعؿ .

ْالضميرْ ْيستغنيْعف ْال ْحينئذو ْكىك ْمحذكفان، ْمصدران ْككصؼْبو ْعمىْأصمو، )ال ذم(
.ْ(3ْ)العائد،ْكالتقديرْعندىـ:ْكخضتـْكالخكضْالذمْخاضكه،ْأكْكالجمعْال ذمْخاضكا

ْ ْرأييـ ْاسـْكفي ْعنو ْناب ْالذم ْالمصدر ْىما: ْمحذكفيف ْلتقدير ْالتكمُّؼ؛ ْمف شيءه
المكصكؿْ)ال ذم(،ْكالضميرْالعائدْعميوْكىكْالياءْفيْ)خاضكه(،ْلذاْفاألخذْبرأمْيكنسْ

فْكافْنادراْن ْكا  ْػػػ ْالحذؼْكالتقدير،ْْ(4ْ)كمفْمعو ْعفْكثرة ْيغنينا ْألن و ْعندمْػػػ ْأكلىْػػػ ػػػ
:ْكخضتـْكخكضيـْأ ْخصرْمف:ْكخضتـْكالخكضْالذمْخاضكه.كألف 

 المطمُب الرَّابُع: همزة التسوية:
ْالنحكييفْالمحدثيف ؿْْ(5ْ)عد ْبعضي ىمزةْالتسكيةْمفْاألحرؼْالمكصكلةْالتيْتؤك 

ْ ْتعالى: ْقكلو ْذلؾ ْمف ْكجعمكا ْبمصدر، ْبعدىا ْما ْ﴿مع ـٍ مىٍيًي ْعى ْسىكىاءه كا ْكىفىري ْالمًذٍيفى إف 
ْلىـٍْ ـٍ ْأى ـٍ ْالىْييٍؤًمنيكفْىْأىأىٍنذىٍرتىيي ـٍ ،ْكسيم يٍتْىمزةْالتسكيةْلكقكعياْبعدْكممةْ)سكاء(ْأكْ(6ْ)﴾تيٍنًذٍرىي

ْأدرم،ْكليتْشعرم ْأيبالي،ْكما ْفيْالتسكيةْمثؿ:ْما ْداللتيا ْيدؿُّ ْجممتافْ(7ْ)ما ،ْكيمييا
ْقعدى، ـٍ ْأ ،ْكالْأيباليْأقاـْزيده ْقعٍدتى ـٍ ْأ ْأقيٍمتى (،ْنحك:ْسكاءهْعمي  ـٍ كالجممتافْْمفصكلتافْبػ)أى

ْقياميؾْ ْعمي  ْسكاءه ْأم: ْالعطؼ، ْبكاك ْسابقو ْعمى ْمعطكؼْآخرىما ْمفردىٍيف ْتقدير في
                                                 

ب اف:ْانظر:ْحاشْ((1 ْ.6/265يةْالص 
ْ.6/2:7انظر:ْالمقاصدْالنحكي ة:ْْ((2
ْ.6/426ْ،ْكاليمع:6/699ْ،ْكشرحْالتسييؿ،ْالبفْمالؾ:400ْانظر:ْاألزىية،ْلميركم:ْصْ((3
ْبوْالر حمف:ْْ((4 ْ.2/69انظر:ْإمبلءْماْمف 
ْ.2/257،ْكجامعْالدركسْالعربية:6/565ْانظر:ْالنحكْالكافي:ْْ((5
ْ.7البقرة:ْاآليةْْ((6
ْ.:5/50،ْكشرحْالرضي:2/6007ْ،ْكتكضيحْالمقاصد:42ْانظر:ْالجنىْالداني:ْصْ((7
ْ
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:ْسكاءهْ(1ْ)كقعكديؾ ْبوْالمضيِّ ْالتسكيةْيحتمؿْأٍفْييرادى .ْككقكعْالفعؿْالماضيْبعدْىمزة
ْقياـْ ْمنؾْمف ْيككف ْما ْعمي  ْسكاءه ْاالستقباؿ: ْأك ْكقعكد، ْقياـ ْمنؾْمف ْكاف ْما عمي 

ْفيْاآليةكقعكد،ْ ْكما ْتعي نتْداللتوْعمىْالمضيِّ ) ـٍ ْ)أ ْبعد ْالنافية ْكقعتْ)لـ( فإذا
(2ْ)ْ.

ْكثيرانْمفْالنحاةْلـْيصرِّحكاْبمصدري ةْىمزةْالتسكية،ْكاكتفكاْ كمماْتجدرْاإلشارةْإليوْأف 
ْلمفاعؿْ ْكمثؿ  ْالفاعؿْإلىْاسـْكغيرْاسـ، ْابفْمالؾْقس ـ ْاإلشارة،ْكمفْذلؾْأف  د بمجر 

ْ:ْ(3ْ)السـْبقكلوغيرْا
ْالمىيىاًليْْ اْذىىىبى ْالمىٍرءىْمى ْلىويْذىىىابىاْْْْْْْيىسيرُّ ْذىىىابييىف  كىافى ْكى

ْ:ْْْ(4ْ)كبقكؿْالشاعر
ٍكتىيىاْ ْأىىىجى ْكىاًئؿو ْتىٍغًمبى ر  ْالبىٍحرىاًف؟ْْْْْْمىاْضى ـى ْتىبلىطى ٍيثي ْحى ْبيٍمتى ـٍ ْأى

ْمنيماْمعْكفيْتمثيموْتسكيةْليمزةْالتسكيةْبػ)ما(ْ ْكؿٍّ المصدري ة،ْمفْحيثْتأكيؿي
ْالميالي،ْكفيْ ْالمرءىْذىابي ؿ:ْيسرُّ ماْبعدىاْبمصدرْكقعْفاعبلن،ْفالتقديرْفيْالشاىدْاألك 

ؿ ْالمؤك  ْبالفاعؿ ْذلؾ ْكسىم ى ْإي اىا، ْىىٍجكيؾ ْتغمبى ْضر  ْما ْناظرْ(5ْ)الث اني: ْكاستشكؿ .
ْك) ْ)أىجكتىيا( ْبيف: ْالتسكية ْْماْالجيش ْالحرؼْذىب( ْلفقداف ْبالمصدر؛ ْالتأكيؿ في
ْعمىْرأيو ْ)أىجكتيا( ْابفْ(6ْ)المصدرمْفي: ْكمنيـ ْإلىْذلؾ، ْبعضْالنحاة ْسبقو ْكقد ،

                                                 
ْ.:5/50انظر:ْشرحْالرضيْعمىْالكافية:ْْ((1
ْ.6/46انظر:ْشرحْالتسييؿ:ْْ((2
ْالمرءىْماْذىبْالميالي(،ْحيثْكردْالفاعؿْمصدرانْْ((3 سبؽْتخريجو،ْكالشاىدْفيوْىناْقكلو:ْ)يسرُّ

ْالميالي.مؤكْ  ْالنْمفْ)ما(ْكالفعؿْبعدىا،ْكالتقدير:ْيسرْالمرءىْذىابي

4))ْْ ْشرحْديكانو: ْفي: ْلمفرزدؽ ْالكامؿ، ْالشجرم:2/765ْمف ْابف ْأمالي ْمنسكبْفي: ْكغير ،
ْالفاعؿْمصدراْن6/277 ْحيثْجاء ،) ْبيٍمتى ْأـ ْأىجكتىيا ْتغمبْكائؿ ْضر  ْ)ما ْفيو: ْكالشاىد ،

،ْكببلْسابؾْعندْآخريف.مؤك النْمفْاليمزةْكالفعؿْبعدىاْع ْندْقـك

ْ.2/624انظر:ْشرحْالتسييؿ:ْْ((5
ْ.5/6686انظر:ْتمييدْالقكاعد:ْْ((6
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ؿْبمصدر،ْمفْغيرْسابؾ،ْفقاؿ:ْ"...ْ ْالفعؿْكحدهْىكْالمؤك  ىشاـ،ْحيثْذىبْإلىْأف 
ْسابؾ"ْ﴾أىأىٍنذىٍرتىييـٍْ﴿ْكفيْنحك: ْمعيا ْيكف ْلـ ٍف ْكا  ْالمصدر ْتأكيؿ ْالقائميفْْ.(1ْ)في كقم ةي

ْالمفسِّريفْكمعربيبمصدري ةْىمزةْالتسكيةْمفْالنحاةْ القرآفْالمحدثيفْمفْْلـْتمنعْبعضى
:ْ﴾أىأىٍنذىٍرتىييـٍْ﴿أٍفْيقكلكاْبيا،ْكيخرِّجكاْعميياْبعضْاآليات،ْفمفْأمثمةْإعرابْقكلوْتعالى:ْ

ْعجيبة:ْ مزةْالتسكية،ْأم:ْقمت:ْ)سكاء(ْخبرْمقدـ،ْكْ)أنذرتيـ(ْمبتدأْلسبؾْى"قاؿْابفي
.ْكقاؿْمحمكدْصافي:ْ(2ْ)"اإلنذارْكعدموْسكاءْفيْحؽْىؤالءْالكفرة،ْكالجممةْخبرْإف

ْ ْلمتسكية ْمصدرٌية ْ)اليمزة( ْمبتدأْ... ْفع ْفيْمحؿ ْكالفعؿ ْاليمزة ْمف ْالمؤكؿ كالمصدر
ْكاليمزةْكالفعؿ"...ْ.ْكقاؿْالدع اس:ْ(3ْ)"مؤٌخرْأمْسكاءْعمييـْإنذارؾْليـْأـْعدـْإنذارؾ

.ْكقاؿْ(4)"بعدىاْفيْتأكيؿْمصدرْفيْمحؿْرفعْمبتدأ،ْالتقديرْإنذارؾْكعدموْسكاءْعمييـ
"ْ ْمبتدأْالدركيش: ْمصدر ْتأكيؿ ْفي ْبعدىا ْكالفعؿ ْكىي ْالتسكية ْبمعنى ْاالستفياـ ىمزة

ْفاعؿْسكاء ْكقاؿْالخر اط:(5ْ)"مؤٌخرْأك ْكمماْ"ْ. ْكالمصدرْالمؤكؿْمنيا ْلمتسكية، اليمزة
ْ.(6)"كالتقدير:ْإنذارؾْكعدموْسكاءْبعدىاْمبتدأْمؤخر،

 الخـاتـمـــة
ْإلىْالنتائج متي ْاآلتية:ْكمفْخبلؿْىذهْالدراسةْالمختصرةْتكص 

ْكذىبْْ- ْثبلثة، ْإلىْأن يا ْفذىبْبعضيـ ْالمكصكالتْالحرفي ة، ْفيْعدد اختمؼْالنحاة
ْػػػْ آخركفْإلىْأن ياْأربعة،ْكغيرىـْيرلْأن ياْخمسة،ْكعد ىاْآخركفْستةْأحرؼ،ْكقدْقمتي

                                                 
ْ.2/528مغنيْالمبيب:ْْ((1
ْ.6/87البحرْالمديدْفيْتفسيرْالقرآفْالمجيد:ْْ((2
ْ.6/52الجدكؿْفيْإعرابْالقرآفْالكريـ:ْْ((3
ْ.6/60إعرابْالقرآفْالكريـ:ْْ((4
ْ.6/29إعرابْالقرآفْكبيانو:ْْ((5
ْ.6/8الميجتىبىْمفْمشكؿْإعرابْالقرآف:ْْ((6

ْ

ْ
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تعميمانْلمفائدةْػػػْبالحديثْعنياْكمِّيا،ْكقس متيياْقسميف:ْعاممة،ْكغيرْعاممة.ْفأم اْاألحرؼْ
ْالمص ْالعاممة لها )أْن(دري ة ْفأوَّ ْتختصُّ ْبابيا، ْكأُـّ ْالمصدري ة، ْاألحرؼ ْأصؿ ْكىي ،

ْمعوْ ؿ ْكتؤك  ْكتنصبو، ْلبلستقباؿ ْكتخمِّصو ْالمتصرِّؼ، ْالمضارع ْالفعؿ ْعمى بالدخكؿ
ْ ْفعؿْداؿٌّ ْيسبقيا ْالعمؿْبشرطْأال  ْكتعمؿْىذا ْحسبْمكقعوْفيْالجممة، بمصدرْيعربي

ْ ْلميقيف،ْفإذاْكقعتْبعدْأفعاؿْعمىْالعمـْكاليقيف؛ْألف  معناىاْالرجاءْكالط مع،ْكىكْمناؼو
ْكاألمر،ْ ْكالماضي ْبالمضارع ْالجميكر ْعند ْكتكصؿ ْالثقيمة، ْمف ْمخف فة ْكانت اليقيف
ْالمكصكلةْ ْذاتيا ْىي ْكاألمر ْبالماضي ْالمكصكلة ْكأٍف ْاألمر، ْفأخرج ْبعضيـ كخالؼ

ْحمبلْن ْالبصرييف ْعند ْتييمؿ ْكقد ْالجميكر، ْعف ْكأجازْبالمضارع ْ)ما(، ْأختيا ْعمى
،ْكىيْحرؼْوثانيها: )كي(الككفيُّكفْإعمالياْمحذكفةن،ْكمنعوْالبصريُّكفْإال ْبشرطْالبدؿ.ْ

ْكيجبْ ْكعمبلن، ْمعننى ْ)أٍف( ْبمنزلة ْكىي ْالمضارع، ْالفعؿ ْفي ْالن صب ْيعمؿ مصدرمٌّ
ْالْت ْأن يا ْإلى ْكذىبْالككفيُّكف ْتقديران، ْأك ْلفظان ْالجرِّ ْببلـ اْاقترانيا ْأم  ْناصبة، ْإال  ككف

ْ . ْحرؼْمشترؾْبيفْالنصبْكالجرِّ (البصريُّكفْفيركفْأن يا ْاليمزةْْوثالثها: )أنَّ مفتكحة
ْبالمصدرْ ْمعيا ؿ ْكيؤك  ْاالسمي ة، ْالجممة ْفي ْيعمؿ ْحرفيٌّ ْكىيْمكصكؿ ْالنكف، مشد دة

ْنيسبْإلىْالسييمي.ْ ْلما ْاألحرؼْالمصدري ةْغيرْالعاْالقسم الثَّاني:خبلفان لها: ممة، وأوَّ
ْاسـ،ْ)ما( ْبأن يا ْالقكؿ ْمف ْبعضيـ ْذىبْإليو ْحرؼْمكصكؿْخبلؼْما ْكالراجحْأن يا ،

ْالمرادمْقسماف:ْ كتكصؿْ)ما(ْعمىْرأمْالجميكرْبفعؿْمتصرِّؼْغيرْأمر،ْكىيْعند
،ْكىيْأيضانْوثانيها: )لو(كقتي ةْكغيرْكقتي ة،ْكىيْعندْابفْىشاـْزماني ةْكغيرْزماني ة.ْ

ْبالفعؿْالمتصرِّؼْالماضيْأكْالمضارع،ْكالغالبْكقكعياْ ْميمؿ،ْيكصؿي مكصكؿْحرفيٌّ
ْ ْمفْاألحرؼْالمصدري ة. ْيعتبرىا ْلـ ْكبعضيـ ْمثؿْ)كد (، ْالتمنِّي، ـي ْييفًي ْما وثالثها: بعد

ْذلؾْبعضْ)الَّذي( ْعمى ْكتبعيـ ، ْكالفارسيِّ ْكالفر اء، ْيكنس، ْعند ْحرفيٌّ ْمكصكؿ ْكىك ،
ْالم ْكليسْبحرؼ. ْاسـْمكصكؿ، ْ)ال ذم( ْبأف  ْكاعترضوْكثيرْمفْالنحاة رابعها: حدثيف،

ْغيرْعامؿْعندْبعضْالنحاةْالمعاصريف،ْكأشارْ)همزة التسوية( ،ْكىيْمكصكؿْحرفيُّ
إلىْمصدري تياْابفْمالؾ،ْكلـْيصرِّحْبو،ْكاعترضوْكثيرْمفْالنحاةْبأن ياْليستْمكصكالنْ
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ْ ْبعدىا ْكالجممة ْبعضْالمفسريفْكالمعربيفْحرفٌيان، ْكأخذ ْبمصدرْمفْغيرْسابؾ، لة مؤك 
ْبككنياْمصدري ةْكخر جكاْعميوْبعضْاآليات.ْ

ْكالحمدْْأك النْكأخيران،ْكالصبلةْكالسبلـْعمىْالمبعكثْىاديانْكمبشِّرانْكنذيران.
ْكايْتعالىْأعمىْكأعمـ.

 
 فهرس المصادر والمراجع

رجػػبْعثمػػافْمحمػػد،ْمكتبػػةْالخػػانجيْبالقػػاىرة،ْْ/ف،ْتحقيػػؽارتشػػاؼْالٌضػػرب،ْألبػػيْحٌيػػاْػػػػػ
ْ.ـ1ْ،1998ط

ػػػْاألزىيةْفيْعمـْالحػركؼ،ْلميػركم،ْتحقيػؽ/ْعبػدْالمعػيفْالممػكحي،ْمجمػعْالمغػةْالعربيػةْ
ْـ.2/1981بدمشؽ،ْط

عبدْالحسيفْالفتمي،ْمؤٌسسةْالٌرسالة،ْبيػركت،ْْ/بفْالسٌراج،ْتحقيؽاألصكؿْفيْالٌنحكْالػػػْ
ْ.ـ3ْ،1988ط

ٍيًف،ْالناشػػػر/ْدارْالمنيػػػر،ْػ ػػػرى ػػػػػْإعػػػرابْالقػػػرآفْالكػػػريـ،ْالمؤلػػػؼ/ْأحمػػػدْعيبيػػػدْالػػػدعاس،ْكآخى
ْق.1ْ/1425ْدمشؽ،ْط

ػػػػػْإعػػرابْالقػػرآفْالكػػريـْكبيانػػو،ْتػػأليؼْاألسػػتاذ/ْمحيػػيْالػػديفْالػػدركيش،ْاليمامػػةْلمطباعػػةْ
دمشػػؽْػػػػػْكالنشػػرْكالتكزيػػع،ْدمشػػؽْػػػػػْبيػػركت،ْكدارْابػػفْكثيػػرْلمطباعػػةْكالنشػػرْكالتكزيػػع،ْ

ْـ.2001قْػػػ8ْ/1422ْبيركت،ْط
/2ْاالقتراح،ْلمسػيكطي،ْتحقيػؽ/ْمحمػدْحسػفْإسػماعيؿ،ْدارْالكتػبْالعمميػة،ْبيػركت،ْطػػػْ

ْْـ.2006قْػػػ1427ْ
ْـ.2005ػػػْألفي ةْابفْمالؾ،ْضبطيا/ْسميمافْالبمكيمي،ْدارْالفضيمة،ْالقاىرة،ْ

ْلدينية،ْالقاىرة،ْببلْتاريخ.،ْدكفْتحقيؽ،ْمكتبةْالثقافةْاػػػْأماليْابفْالشجرم
ْػػػْأماليْالسييمي،ْتحقيؽ/ْمحمدْإبراىيـْالبنا،ْمطبعةْالسعادة،ْالقاىرة،ْببلْتاريخ.

ْبوْالرحمف،ػػػْإمبلءْ ْلمعكبرم،ْدكفْتحقيؽ،ْدارْالشاـْلمتراث،ْببلْتاريخ.ْماْمف 
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ْ.ـ1998ْ،محمدْمحيْالديف،ْالمكتبةْالعصريةْ/اإلنصاؼ،ْالبفْاألنبارم،ْتحقيؽْػػػ
المكتبةْالعصػرية،ْْ،محٌمدْمحيْالٌديفْعبدْالحميدْ/أكضحْالمسالؾ،ْالبفْىشاـ،ْتحقيؽػػػْ

ْ.2114ْ/،ْطصيدا
/2ْػػػْاإليضاح،ْألبيْعميْالفارسي،ْتحقيؽ/ْكاظـْبحرْالمرجاف،ْعالـْالكتب،ْبيركت،ْط

ْق.1416
ؿ،ْالبفْالحاجب،ْتحقيؽْاألستاذْالػدكتكر/ْْػػػْاإليضاح إبػراىيـْمحمػدْعبػدْفيْشرحْالمفص 

ْق.2ْ/1431ا،ْدارْسعدْالديفْلمطباعةْكالنشرْكالتكزيع،ْدمشؽ،ْط
ْ،ْدارْالفكػػرْلمطباعػػةْكالنشػػر،الشػػيخ/ْزىيػػرْجعيػػدْالبحػػرْالمحػػيط،ْألبػػيْحٌيػػاف،ْبعنايػػةْػػػػػ

ْـ.0ْ/0986بيركت،ْط
ْػػػػػْالبحػػرْالمديػػدْفػػيْتفسػػيرْالقػػرآفْالمجيػػد،ْألبػػيْالعبػػاسْأحمػػدْبػػفْمحمػػدْبػػفْالميػػدمْبػػف
عجيبةْالحسنيْاألبجرمْالفاسي،ْتحقيؽ/ْأحمدْعبدْاْالقرشيْرسػبلف،ْالناشػر/ْحسػفْ

ْعباسْزكي،ْالقاىرة.
ػػػْالبيجةْالمرضي ة،ْلمسيكطي،ْمػعْحاشػيةْالتحقيقػاتْالكفيػةْبمػاْفػيْالبيجػةْالمرضػيةْمػفْ
النكػػاتْكالرمػػكزْالخفيػػة،ْتػػأليؼ/ْمحمػػدْصػػالحْبػػفْأحمػػدْالغرسػػي،ْدارْالسػػبلـْلمطباعػػةْ

ْق.1ْ/1421ْنشر،ْالقاىرة،ْطكال
ػػػػػػْالتػػػذييؿْكالتكميػػػؿْفػػػيْشػػػرحْالتسػػػييؿ،ْألبػػػيْحي ػػػاف،ْتحقيػػػؽ/ْحسػػػفْىنػػػداكم،ْدارْالقمػػػـ،ْ

ْق.1/1418ْْدمشؽ،ْط
ػػػْتسييؿْالفكائدْكتكميػؿْالمقاصػد،ْالبػفْمالػؾ،ْتحقيػؽ/ْمحمػدْكامػؿْبركػات،ْالناشػر:ْدارْ

ْـ.1967ىػػْػػػ1387ْْالكتابْالعربيْلمطباعةْكالن شر،ْط/ْ
ػػػػػْالتعريفػػات،ْلمشػػريؼْالجرجػػاني،ْكضػػعْحكاشػػيو/ْمحمػػدْباسػػؿْعيػػكفْالسػػكد،ْدارْالكتػػبْ

ْـ.3ْ/2009العممي ة،ْبيركت،ْط
،ْالقػاىرة،ْعػكضْالقػكزم،ْمطبعػةْاألمػافػػػْالتعميقةْعمىْكتابْسػيبكيو،ْلمفارسػي،ْتحقيػؽ/ْ

ْق.1ْ/1410ط
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عمػيْمحمػدْفػاخرْكآخػركف،ْْ/تحقيػؽتمييدْالقكاعدْبشرحْتسييؿْالفكائد،ْلنػاظرْالجػيش،ْػػػْ
ْْـ.1ْ/2007عْكالترجمة،ْالقاىرة،ْطدارْالسبلـْلمطباعةْكالنشرْكالتكزي

عبػػدْالػػرحمفْعمػػيْسػػميماف،ْدارْالفكػػرْْ/تكضػػيحْالمقاصػػدْكالمسػػالؾ،ْلممػػرادم،ْتحقيػػؽػػػػػْ
ْـ.1/2001العربي،ْالقاىرة،ْط

ْـ.2ْ/1981ػػػْالتكطئة،ْلمشمكبيني،ْتحقيؽ/ْيكسؼْأحمدْالمطك ع،ْط
/23ْػػػػػْجػػامعْالػػدركسْالعربيػػة،ْلمشػػيخ/ْمصػػطفىْغبليينػػي،ْالمكتبػػةْالعصػػرية،ْبيػػركت،ْط

ْـ.1991قْػػػ1411ْ
ْفػػػيْاصػػػطبلحاتْالفنػػػكف،ْلمقاضػػػيْعبػػػدْالنبػػػيْبػػػفْعبػػػدْالرسػػػكؿْاألحمػػػدْ ػػػػػػْجػػػامعْالعمػػػـك

/1ْنكرم،ْعر بْعباراتوْالفارسية/ْحسػيفْىػانيْفحػص،ْدارْالكتػبْالعمميػة،ْبيػركت،ْط
ْـ.2000ْقْػػػ1421

ػػػْالجػدكؿْفػيْإعػرابْالقػرآفْالكػريـ،ْتػأليؼ/ْمحمػكدْبػفْعبػدْالػرحيـْصػافي،ْالناشػر/ْدارْ
ْق.4ْ/1418الرشيد،ْدمشؽ،ْكمؤسسةْاإليماف،ْبيركت،ْط

ػػػْالجمؿ،ْلمزجاجي،ْاعتنىْبتصحيحوْكشرحْأبياتو/ْابفْأبػيْشػنب،ْمطبعػةْجػكؿْكربكنػؿْ
ْـ.1926ْبالجزائر،ْسنةْ

ركؼْالمعاني،ْلممرادم،ْتحقيؽْالدكتكر/ْفخرْالػديفْقبػاكة،ْكاألسػتاذْػػػْالجنىْالدانيْفيْح
ْ.1992ْقْػػػ1ْ/1413ْمحمدْنديـْفاضؿ،ْدارْالكتبْالعممية،ْبيركت،ْط

ػػػػػْحاشػػيةْالخضػػرمْعمػػىْشػػرحْابػػفْعقيػػؿ،ْشػػرحيا/ْتركػػيْفرحػػافْالمصػػطفى،ْدارْالكتػػبْ
ْـ.3/2012ْالعممية،ْبيركت،ْط

ػػػػب افْعمػػػػىْشػػػػرحْاألْػػػػػػػ طػػػػوْعبػػػػدْالػػػػرؤكؼْسػػػػعيد،ْالمكتبػػػػةْْ/شػػػػمكني،ْتحقيػػػػؽحاشػػػػيةْالص 
ْدكفْتاريخ.مفْالتكفيقية،ْ

ػػػْحدكدْالنحك،ْلؤليب ذم،ْتحقيؽ/ْنجاةْنكلي،ْالناشػر/ْالجامعػةْاإلسػبلمية،ْالمدينػةْالمنػك رة،ْ
ْق.1421ْطبعةْ

ْْ/4،ْطالقاىرةْالناشرْمكتبةْالخانجيخزانةْاألدبْكلبْلبابْلسافْالعرب،ْلمبغدادٌم،ْػػػْ
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ْـ.0997
ْـ.1/2003ػػػْديكافْجرير،ْشرحو/ْحمدكْطم اس،ْدارْالمعرفة،ْبيركت،ْط

/3ْػػػْديكافْطرفةْبفْالعبد،ْاعتنىْبو/ْعبدْالرحمفْالمصػطاكم،ْدارْالمعرفػة،ْبيػركت،ْط
ْق.1433

ْق.2/1405ْْْػػػْرصؼْالمباني،ْلممالقي،ْتحقيؽ/ْأحمدْالخر اط،ْدارْالقمـ،ْدمشؽ،ْط
ْصػػػػناعةْ اإلعػػػػراب،ْالبػػػػفْجنػػػػي،ْحققػػػػوْكعم ػػػػؽْعميػػػػو/ْأحمػػػػدْفريػػػػدْأحمػػػػد،ْالمكتبػػػػةْػػػػػػػًْسػػػػرُّ

ْالتكفيقي ة،ْالقاىرة،ْببلْتاريخ.
كمي ػػة،ْلمسػػنيكرم،ْدراسػػةْكتحقيػػؽْالػػدكتكر/ْمحمػػدْخميػػؿْعبػػدْالعزيػػزْشػػرؼ،ْ ػػػػػْشػػرحْاآلجرُّ

ْـ.2008ْْقْػػػ2ْ/1429ْدارْالسبلـْلمطباعةْكالنشرْكالتكزيعْكالترجمة،ْط
كلكفْعمىْاأللفي ة،ْتحقيؽْكتعميؽْالدكتكر/ْعبدْالحميدْجاسـْمحمدْالفي اضْػػػْشرحْابفْط

ْـ.2002ْقْػػػ1ْ/1423ْالكبيسي،ْدارْالكتبْالعممية،ْبيركت،ْط
ػػػْشرحْابفْعقيؿْعمىْاأللفية،ْتحقيؽ/ْمحمدْمحيْالديفْعبدْالحميد،ْمكتبةْدارْالتػراث،ْ

ْـ.20/1980القاىرة،ْط
عبدْالحميدْالسيدْمحمدْعبدْالحميد،ْدارْالجيؿ،ْبيػركت،ْط/ْْ/شرحْابفْالناظـ،ْتحقيؽػػػْ

ْـ.1998
ػػػْشرحْأبياتْسيبكيو،ْالبفْالسيرافي،ْحق قو/ْمحمدْعميْسمطاني،ْدارْالعصماء،ْدمشػؽ،ْ

ْق.1ْ/1432ط

محمػدْمحػيْالػٌديفْعبػدْالحميػد،ْدارْالكتػابْالعربػي،ْبيػركت،ْْ/شػرحْاألشػمكني،ْتحقيػؽْػػػ
ْ.ـ1ْ،1955ط

تسػػييؿ،ْالبػػفْمالػػؾ،ْتحقيػػؽ/ْمحمػػدْعطػػا،ْكطػػارؽْالسػػيِّد،ْدارْالكتػػبْالعمميػػة،ْػػػػػْشػػرحْال
ْـ.2ْ/2009بيركت،ْط

محمدْباسؿْعيكفْالٌسػكد،ْدارْالكتػبْالعمميػة،ْبيػركت،ْْ/شرحْالٌتصريحْلؤلزىرم،ْإعدادْػػػ
ْـ.1ْ/2000ط
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إميػؿْبػديعْْػػػْشرحْجمؿْالزجاجي،ْالبفْعصفكر،ْقد ـْلو/ْفك ازْالش ػع ار،ْإشػراؼْالػدكتكر/
ْـ.1998قْػػػ1ْ/1419ْيعقكب،ْدارْالكتبْالعممية،ْبيركت،ْط

ػػػػػػْشػػػرحْديػػػكافْالفػػػرزدؽ،ْضػػػبطْمعانيػػػوْكشػػػركحوْكأكمميػػػاْإيميػػػاْالحػػػاكم،ْالشػػػركةْالعالميػػػةْ
ْ،ْببلْتاريخ.2لمكتاب،ْط

يكسػػؼْحسػػفْعمػػر،ْمنشػػكراتْجامعػػةْقػػاريكنس،ْْ/شػػرحْالٌرضػػٌيْعمػػىْالكافيػػة،ْتحقيػػؽْػػػػػػ
ْ.ـ2ْ/1996بنغازم،ْط

كدْمػػػشػػػرحْشػػػكاىدْالمغنػػػي،ْلمسػػػيكطي،ْذيػػػؿْبتصػػػحيحاتْكتعميقػػػاتْالشػػػيخ/ْمحمػػػدْمحػػػػػػْ
ْالشنقيطي،ْمنشكراتْدارْمكتبةْالحياة،ْبيركت،ْلبناف،ْمفْدكفْتاريخ.

داكد،ْدارْالمنػػار،ْْتحقيػػؽ/ْمحمػػدْمحمػػكدْػػػػػْشػػرحْكافيػػةْابػػفْالحاجػػب،ْالبػػفْجماعػػة،
ْـ.2000ْْْالقاىرة،ْط/

دارْالكتػػبْالعممي ػػة،ْْكآخػػر،عمػػٌيْمعػػٌكض،ْْ/الش ػػافية،ْالبػػفْمالػػؾ،ْتحقيػػؽشػػرحْالكافيػػةْػػػػػْ
ْـ.2111ْ/0ط
ْبيػركت،ْ،تحقيؽ/ْأحمدْحسفْميدلي،ْدارْالكتبْالعمميػةشرحْكتابْسيبكيو،ْلمٌسيرافٌي،ْػػػْ

ْ.ـ2102ْ/2ط
ؿْ ق،1411ْػػػْشرحْالممع،ْألبيْالحسفْاألصفياني،ْتحقيؽ/ْإبراىيـْأبكْعباة،ْالجػزءْاألك 

ْشرفتْعمىْطباعتوْكنشرهْإدارةْالثقافةْبجامعةْاإلماـْمحمدْبفْسعكد.ْْأ
ْلمتراث،ْالقػاىرة،ْ ػػػْشرحْالممع،ْلمثمانيني،ْتحقيؽْالدكتكر/ْفتحيْعميْحسانيف،ْدارْالحـر

ْـ.1ْ/2010ط
ػػػْشرحْالممعْفيْالنحك،ْلمضػرير،ْتحقيػؽ/ْرجػبْعثمػافْمحمػد،ْمكتبػةْالخػانجي،ْالقػاىرة،ْ

ْق.1ْ/1420ْْط
ػْشػػػرحْمغنػػػيْالمبيػػػب،ْالمسػػػم ىْبػػػػ)شرحْالمػػػزج(،ْلمػػػدماميني،ْتحقيػػػؽ/ْعبػػػدْالحػػػافظْحسػػػفْػػػػػ

ْـ.2008قْػػػ1ْ/1429ْمصطفىْالعسيمي،ْمكتبةْاآلداب،ْالقاىرة،ْط
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ْتاريخ.ْببلدكفْتحقيؽ،ْعالـْالكتب،ْبيركت،ْمفْشرحْالمفٌصؿْالبفْيعيش،ْْػػػ
كتحقيػؽْالػدكتكر/ْالشػريؼْعبػدْاْشفاءْالعميؿْفيْإيضػاحْالتسػييؿ،ْلمسمسػيمي،ْدراسػةْػػػْ

ْـ.0ْ/0986عميْالحسينيْالبركاتي،ْالمكتبةْالفيصمية،ْمكةْالمكرمة،ْط
ػػػػػػْضػػػرائرْالشػػػعر،ْالبػػػفْعصػػػفكر،ْتحقيػػػؽ/ْالسػػػيدْإبػػػراىيـْمحمػػػد،ْدارْاألنػػػدلسْلمطباعػػػةْ

 ـ.0ْ/0981كالنشر،ْط

صػػػالحْْػػػػػْغنيػػةْاألريػػبْعػػػفْشػػركحْمغنػػيْالمبيػػب،ْلمصػػػطفىْاألنطػػاكي،ْتحقيػػؽ/ْحسػػيف
 ـ.2100ْقْػػػ0ْ/0432ْالدبُّكس،ْكآخركف،ْعالـْالكتب،ْإربدْػػػْاألردف،ْط

كمي ة،ْلمحازمي،ْالناشػر/ْمكتبػةْاألسػدم،ْمكػة،ْط ْالبري ةْفيْشرحْنظـْاآلجرُّ /0ْػػػْفتحْربِّ
 ق.0430

 .ط/ْاألكلىعبدْالسبلـْىاركف،ْدارْالجيؿ،ْبيركت،ْْ/الكتابْلسيبكيو،ْتحقيؽْػػػ
السػػبعةْفػػيْالقػػراءات،ْألبػػيْبكػػرْبػػفْمجاىػػد،ْتحقيػػؽْالشػػيخ/ْجمػػاؿْالػػديفْمحمػػدْػػػػػْكتػػابْ

ْـ.2007قْػػػ1ْ/1428ْشرؼ،ْالناشر/ْدارْالصحابةْلمتراثْبطنطا،ْط
ػػػػػػْكتػػػابْالشػػػعر،ْلمفارسػػػي،ْتحقيػػػؽ/ْمحمػػػكدْمحمػػػدْالطنػػػاحي،ْالناشػػػر/ْمكتبػػػةْالخػػػانجيْ

 ق.1ْ/1408بالقاىرة،ْط
 ـ.1977قْػػػ1ْ/1397ْ،ْدارْالفكر،ْطػػػْالكش اؼ،ْلمزمخشرم،ْببلْتحقيؽ

ػػػْالكن اش،ْألبيْالفداءْصاحبْحمػاة،ْتحقيػؽ/ْريػاضْالخػك اـ،ْالمكتبػةْالعصػرية،ْبيػركت،ْ
 ق.1425ط/ْ

 .ـ0/0995غازمْطميماتْ،ْدارْالفكر،ْدمشؽ،ْطْ/المباب،ْلمعكبرٌم،ْتحقيؽػػػْ
يف،ْدارْالمعػػػارؼ،ْتحقيػػػؽ/ْعبػػػدْاْعمػػػيْالكبيػػػر،ْكآخػػػرْىلسػػػافْالعػػػربْالبػػػفْمنظػػػكر،ْْػػػػػػ

 .القاىرة،ْمفْدكفْتاريخ
ػػػائغ،ْتحقيػػػؽ/ْإبػػػراىيـْالصػػػاعدم،ْعمػػػادةْالبحػػػثْ ػػػػػػْالممحػػػةْفػػػيْشػػػرحْالممحػػػة،ْالبػػػفْالص 

 ق.1ْ/1424العممي،ْالمدينة،ْط
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ػػػْالممع،ْالبفْجنِّي،ْحققوْالدكتكر/ْفائزْفارس،ْدارْاألمؿْلمنشرْكالتكزيع،ْإربدْػػػْاألردف،ْ
 ق.2ْ/1421ْط
بسكطْفيْالقراءاتْالعشر،ْالبفْميراف،ْتحقيػؽ/ْسػبيعْحػاكمي،ْمجمػعْالمغػةْالعربيػةْػػػْالم

 بدمشؽ،ْببلْتاريخ.
ػػػػػْالمت بػػعْفػػػيْشػػرحْالممػػػع،ْلمعكبػػرم،ْتحقيػػػؽ/ْعبػػدْالحميػػػدْالػػزكم،ْمنشػػػكراتْقػػارْيػػػكنس،ْ

 ـ.1ْ/1994بنغازم،ْط
 ق.1426ػػػْالمجتبى،ْلمخر اط،ْمجمعْالممؾْفيدْلطباعةْالمصحؼ،ْالمدينة،ْط/ْ

ػػػْالمحكـ،ْالبفْسيده،ْتحقيؽْالدكتكر/ْعبدْالحميػدْىنػداكم،ْدارْالكتػبْالعمميػة،ْبيػركت،ْ
 .1/1421ط

ػػػػػْمسػػائؿْخبلفي ػػةْفػػيْالنحػػك،ْلمعكبػػرم،ْحققػػو/ْعبػػدْالفتػػاحْسػػميـ،ْمكتبػػةْاآلداب،ْالقػػاىرة،ْ
 ق.2ْ/1425ط

نػػكزْأشػػبيمياْلمنشػػر،ْػػػػػْالمسػػائؿْالشػػيرازي ات،ْلمفارسػػي،ْحققػػو/ْحسػػفْبػػفْمحمػػكدْىنػػداكم،ْك
 ق.1ْ/1424ْط
المسػػائؿْالعسػػكرية،ْلمفارسػػي،ْتحقيػػؽ/ْمحمػػدْالشػػاطرْأحمػػد،ْمطبعػػةْالمػػدني،ْالقػػاىرة،ْػػػػػْ
 ـ.0ْ/0982ط
 ـ.1980محمدْبركات،ْدارْالفكر،ْدمشؽ،ْط/ْ/المساعد،ْالبفْعقيؿ،ْتحقيؽػػػْ

ػػػاني،ْحققػػػو/ْعرفػػػافْحسػػػكنة،ْالمكتبػػػةْالعصػػػرية،ْػ ػػػػػْبيػػػركت،ْط/ْػػػػػػْمعػػػانيْالحػػػركؼ،ْلمرم 
 ق.1430

ػػػْمعانيْالقرآف،ْلؤلخفش،ْتحقيؽْالدكتكرة/ْىدلْقراعة،ْالناشر/ْمكتبةْالخانجي،ْالقاىرة،ْ
 ق.1ْ/1411ط
لمفػػػراء،ْتحقيػػػؽ/ْأحمػػػدْنجػػػاتي،ْكمحمػػػدْالنجػػػار،ْدارْالكتػػػبْالمصػػػريةْمعػػػانيْالقػػػرآف،ْػػػػػػْ

 ـ.3ْ،2001القاىرة،ْط
ْ/1ْيْالديف،ْدارْالشاـْلمتراث،ْبيركت،ْطػػػْمغنيْالمبيب،ْالبفْىشاـ،ْتحقيؽ/ْمحمدْمحي
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 ببلْتاريخ.ْْ
ؿ،ْلمزمخشرم،ْتحقيؽْالدكتكر/ْعمػيْأبػكْممحػـ،ْالناشػر/ْمكتبػةْاليػبلؿ،ْبيػركت،ْ ػػػْالمفص 

 ـ.1ْ/1993ط
المقاصدْالشػافية،ْلمشػاطبي،ْتحقيػؽ/ْعبػدْالػرحمفْبػفْسػميمافْالعثيمػيف،ْمعيػدْالبحػكثْػػػْ

حياءْالتراثْاإلسبلميْ  ـ.0ْ/2117جامعةْأـْالقرل،ْمكة،ْطالعمميةْكا 
تحقيػػػػؽ/ْمحمػػػػدْباسػػػػؿْعيػػػػكفْالسػػػػكد،ْدارْالكتػػػػبْالعمميػػػػة،ْْمعينػػػػيٌْلالمقاصػػػػدْالٌنحكٌيػػػػة،ْػػػػػػػْ

ْْـ.0ْ/2115ْبيركت،ْط
 تاريخ.ْببلْعبدْالخالؽْعضيمة،ْعالـْالكتب،ْبيركت،ْ/المقتضبْلممبٌرد،ْتحقيؽْػػػ
/1ْعادؿْعبدْالمكجكد،ْدارْالكتبْالعمميػة،ْبيػركت،ْطْ/المقرِّب،ْالبفْعصفكر،ْتحقيؽػػػْ

 ـ.1998
ػػػػػْالمػػكجزْفػػيْقكاعػػدْالمغػػةْالعربيػػة،ْسػػعيدْاألفغػػاني،ْالناشػػر/ْدارْالفكػػر،ْبيػػركت/ْطبعػػةْ

 ق.1424
ػػػػػْنتػػائجْالفكػػر،ْلمسػػييمي،ْحققػػوْالشػػيخْعػػادؿْعبػػدْالمكجػػكد،ْدارْالكتػػبْالعمميػػة،ْبيػػركت،ْ

 ق.1ْ/1412ط
ْـ.3/1974باسْحسف،ْدارْالمعارؼ،ْالقاىرة،ْطػػػْالنحكْالكافي،ْلع

و/ْيحيػػػْ  ـ.0ْ/2115مراد،ْدارْالكتبْالعممية،ْطْىالنكت،ْلؤلعمـ،ْضبطْنص 
،ْعػالـْالكتػب،ْالقػاىرة،ْْ/ىمعْاليكامعْلمسيكطي،ْتحقيػؽػػػْ ْمػفْدكفعبػدْالعػاؿْسػالـْمكػـر

ْتاريخ.
 

            ْ
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 د. عبداهلل محمد الجعكي                                                     
     كمية التربية/ جامعة المرقب                                                     

 المقّدمة
     

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

فإنّن علإم الوحإو مإن  اإرل العلإوم و فلوإآ، فوإو آلإٌة مإن آالت َفْوإم  تإآب  أّما بعد،
 مثإإآل سإإيبويه  اهلل وتفسإإيره، وبإإه يسإإتقيم اللسإإآن والقلإإم، واإإ ا  مإإآ  راده  م سسإإوه ا ولإإون

والفرفإإإآوح، حيإإإث  إإإآن الوحإإإو عوإإإدام  يتعإإإآون مإإإ  المعوإإإح، وياإإإ الن فسإإإمآ واحإإإدا، ثإإإم 
خلل من بعدام خلإل بعهإوم  هإآل الوحإو وفصإله عإن روحإه، ففعإل موإه مإآدة عقيمإة 
ّوح  دعو  ل الموتمين بدراسإة الوحإو وتدريسإه  اّل يفعلإوا اموإم الوحيإد القآعإدة  فآمدة، وا 

علإإى رعإإراب الفمإإل والمفإإردات دون التوبإإه رلإإى مإإآ يحملإإه التر يإإب مإإن  الوحويإإة والتر يإإ 
دالالت، و ن يوظإإروا رلإإى الإإوب بآعتبإإآره فسإإمآ واحإإدا ت إإون فيإإه  إإّل لفظإإة  و فملإإة  و 
عبإإآرة بمثآبإإة اللبوإإآت التإإح يتاإإ ل مووإإآ البوإإآو، و ْن ال يافلإإوا  ا كإإراض المعوويإإة ال آموإإة 

ة الحقيقيإة للوحإو رال ربآوإة المعوإإى، وا فصإآح عإن مإإراد وراو الظإواار الوحويإة، فمإآ المومإإ
المت لم والدواف  التإح  لفتتإه رلإى اختيإآر تر يإب دون آخإر، وفإح اإ ا البحإث الإ ي عقدتإه 
لظإإآارتح الفصإإل واالعتإإراض سإإتوبه  إإإإإإ رْن اإإآو اهلل  تعإإآلى إإإإإ علإإى بعإإض دالالت اإإآتين 

 الكيون. الظآارتين، و كراهومآ التح   راآ الوحآة والب
وممآ دعآوح رلح اختيآر ا ا الموهول  مآ لوآتين الظإآارتين مإن مخآلفإة واهإحة 

  صل بوآو الفملة، ومآ لومآ من قيم داللية تبيح تلك المخآلفة.
 ، القيم الداللية لظاهرتي الفصل واالعتراضو امية ا ه الدالالت وسمت البحث بعووان  
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وخآتمة، و  رت فح المقدمة  امية الوحو ووبوت ولالختصآر قسمته رلى مقدمة وموهول 
رلى المومة الحقيقيإة لإه، وفإح الموهإول توآولإت تعريإل الفصإل واالعتإراض، ثإم وهإحت 
الفإإرن بإإين فملإإة الحإإآل والفملإإة المعترهإإة، ثإإم  وهإإحت الفإإرن بإإين االعتإإراض الوحإإوي 

الخآتمإة فبيوإت  واالعتراض البيآوح، ثإم تحإدث عإن القإيم الدالليإة للفصإل واالعتإراض،  مإآ
 فيوآ  ام الوتآئج والتوصيآت التح توصل رليوآ البحث.

 ـــ الموضوع:إإ
الفصإإل واالعتإإراض اإإو  ْن ُيإإ تى بترا يإإب تقوإإ  االتصإإآل والتفإإآور بإإين عوآصإإر 
ال إإالم المتال مإإة قبإإل تمإإآم الفآئإإدة، واإإ ا علإإى خإإالل ا صإإل، واإإ ه الترا يإإب المعترهإإة 

مستقلة بآ فآدة، فيوات مآ يسمى الفصل، وقإد ت إون مسإتقلة بين المتال مين قد ت ون كير 
 بآ فآدة، فيوات عن الفصل بوآ مآ يسمى االعتراض.

وعّرل الد تور تمآم حسآن الفصل الوحوي بتّوه مآ)) يتتح بوه  لفظ بين لفظين آخإرين  
 فإإح الفملإإة، يوتمإإح  حإإدامآ رلإإى ايخإإر،  إإتْن ي ووإإآ متال مإإين،  و بيوومإإآ  ي صإإورة مإإن

 (2)وااترو فح الفآصل  ن ي ون مفردا،  و فملة وقعت موق  المفرد. (1) صور التهآم ((
وتتاإآبه ظإآارة الفصإل بظإآارة التقإديم ممإآ دعإآ بعإض الوحإآة رلإى اعتبإآر الفصإل 
تقديمًآ، حيث وفإد ابإن عصإفور فإح الهإرائر يعبإر عإن الفصإل بإين المهإآل والمهإآل 

بعإإض ال إإالم علإإى بعإإض فموإإه الفصإإل بإإين المهإإآل  رليإإه بآلتقإإديم، فيقإإول: ))  مإإآ تقإإديم
، و إإ لك فعإإل ابإإن فوإإح، حيإإث عّبإإر عإإن اإإ ه  (3)والمهإإآل رليإإه بإإآلظرل والمفإإرور. ((
 ، وتوآولوآ فح الفصل ال ي عقده بعووان " فصل (4)الظآارة بآلفصل، ل وه  لحقوآ بآلتقديم

                                                 
 .390البيآن فح روائ  القرآن: (1)  
 .179اوظر السآبن: (2)  
 191هرائر الاعر: (3)  
 2/404اوظر الخصآئب: (4)  
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 . (1)فح التقديم والتتخير"
قإديم فصإال، ومإن اإ الو الإد تور تمإآم حسإآن، وفح المقآبل اعتبر بعض الوحإآة الت

َيإإْوَم   حيإإث اعتبإإر تقإإديم المفعإإول بإإه علإإى الفآعإإل مإإن الفصإإل، فقإإآل فإإح قولإإه تعإإآلى: 
َيإإإْتِتح َبْعإإإُض آَيإإإآِت َربنإإإَك اَل َيْوفَإإإُ  َوْفًسإإإآ ِريَمآُووَإإإآ لَإإإْم َتُ إإإْن آَمَوإإإْت ِمإإإْن َقْبإإإُل 

:  )) فصإإإل (2)
بإإآلمفعول بإإين الفعإإل وفآعلإإهو لإإئال يعإإود الهإإمير علإإى متإإتخر لفظإإًآ ورتبإإة، ثإإم فصإإل بإإين 
المفعإإإول وصإإإفته بآلفآعإإإلو لإإإئال توإإإول الاإإإقة بإإإين ر وإإإح الفملإإإة بواسإإإوة مإإإآ لإإإي  مإإإن 

 (3) ر آووآ،  ي: بآلفهلة. (( 
، فآلتقإإديم والإإ ي يإإراه البآحإإث  ّن ثمإإة تاإإآبه بإإين الفصإإل والتقإإديم، ول وومإإآ يفترقإإآن

 مإإآ يإإراه البآحإإث اإإو تقإإديم بعإإض عوآصإإر الفملإإة علإإى بعإإض سإإواو  إإآن اإإ ا العوصإإر 
 سآسيآ  و  آن عوصرا م مإال، رال  ْن ي إون اإ ا العوصإر قإد  قحإم بإين عوصإرين ي ّووإآن 

، فإإح وحإإو قولإإه تعإإآلى علإإى قإإراوة ابإإن كالمضــاو والمضــاو  ليــ مر بإآ كيإإر رسإإوآدي إ  
، حيث فصل بين (4) ُاَرَ آِئِوْم  َأْواَلَدُهم َن لَ ِثيٍر ِمَن الُمْاِرِ يَن َقْتُل َوَ  ِلَك ُ ين  عآمر:  

َوَ ْوَرْثَوإآ ، وحو قولإه تعإآلى: الموصوو وصفت ،  و  (5)المهآل والمهآل رليه بآلمفعول
الَِّتح َبآَرْ َوآ ِفيوَإآ  َوَمَغاِرَبَهااْلَقْوَم الَِّ يَن َ آُووا ُيْسَتْهَعُفوَن َمَاآِرَن اْ َْرِض 

علإى اعتبإآر  (6)
َمَاإآِرَن اْ َْرِض َوَمَاآِرَبوَإآ  إ ، ال لإاْ ْرِض     وعإٌت لإإ  التإح َبآَرْ َوإآ ِفيوَإآ  اعتبإآر 

                                                 
 .382السآبن:  (1)   
 158سورة ا وعآم: من ايية (2)   
 من وف  المصدر. 390.، واوظر ب 178البيآن فح روائ  البيآن: (3)   
 .137سورة ا وعآم، من ايية: (4)   
 .70/ 2، ال اآل:150واوظر القراوة فح: الحفة فح القراوات السب ، لإلمآم ابن خآلويه:     

 ..3/82 ارح ابن عقيل :اوظر(5)   
 .137سورة ا عرال من ايية: (6)   
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 و ي ون بين ا ين العوصرين صإورة مإن صإور التهإآم، ي إون فيوإآ اإ ين العوصإرين  ،
ِرِ   ، وحإو قولإه تعإآلى: وو عميـ المعطـوو والمعطـمرتبوين برابو حرفإح، و قصإد بومإآ 

َوالسَّاَلِسُل ِفي َأْعَناِقِهْم اْ َْكاَلُل 
حيث فصل بين المعوول والمعوول عليه بآلخبر،  (1)

، فإح لجـار والمجـرور و ي ون اإ ا العوصإر قإد  قحإم بإين حإرل عآمإل ومإآ عمإل فيإه،  إآ
 قول الاآعر:

 (2)الوُُّ ْوِل َسِبْيلُ  ِمْنَها َولَإْيَ  ِرَلى   َلْو ُ ْوَت ِفح َخْلَقآَو َ ْو َرْ ِ  َاآِاٍن 
حيث فصل بإين حإرل الفإر والمفإرور، و صإل التر يإب: ولإي  رلإى الوإ ول مووإآ سإبيل، 

 ،  قول الاآعر:أو الجازم والمجزوم
 (3)ُتْ َاِل  ِسَوى َأْهٍل ِمَن اْلَوْحشِ َ َتْن َلْم    َفَتْهإَحْت َمَاآِوْيَوآ ِقَفآَرًا ُرُسإإإإإوُمإإإَوآ  

حيإإث فصإإل بإإين حإإرل الفإإ م "لإإم" والفعإإل "ت اإإل"، بإإآلظرل واإإو متعلإإن بآلفعإإل، و صإإل 
التر يب:  تْن لم ت ال سوى  ال من الوحش إ  في ون  لك فصإال فإح وظإر البآحإث، فمإآ 
يراه ا ستآ  الد تور تمآم حسآن من  ّن المفعول به فح ايية ال ريمة قد فصإل بإين الفعإل 

تبره البآحث من تقديم المفعول به على الفآعل،  مآ مآ يراه فهيلة الد تور من والفآعل، يع
 ّن الفآعإل قإد فصإإل بإين الموصإإول وصإفته، فإإنّن البآحإث يتبعإإه فيإه، فآييإإة ال ريمإة فإإح 
وظر البآحث ااتملت على ظآارتح التقديم والفصل، حيث قإّدم المفعإول بإه علإى الفآعإل، 

 ل وصفته.فح حين فصل الفآعل بين الموصو 
واإإ ا الفصإإل بآلمصإإولح الوحإإوي يختلإإل عإإن الفصإإل البالكإإح الإإ ي يتحقإإن بعإإدم 
 استعمآل حرل العول، ويقآبل البالكيون بيوه وبين الوصل بعول الفمل بعهوآ على 

                                                 
 .71سورة كآفر من ايية (1)   
 .395/ 2البيت من بحر الوويل وقد دخله الخرم، حسب رواية الخصآئب: (2)   
، خ اوإة 82/ 4، اإرح ال آفيإة: 410/ 4البيت من الوويل، واو ل ي الّرمة فح الخصإآئب: (3)   

 .626/ 3ا دب: 
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   (1)بعض.
اعتراض مفرى الومو التر يبح للفملإة بتر يإب أما االعتراض فيمكن تعريف  بأّن  

صإإإر الفملإإإة بعهإإإوآ بإإإبعض اتصإإإآاًل تتحقإإإن بإإإه موآلإإإب مسإإإتقل يحإإإول دون اتصإإإآل عوآ
 (2) التهآم الوحوي فيمآ بيووآ.

فإإآالعتراض ياإإبه الفصإإل فإإح  ّوإإه فآصإإل بإإين متال مإإين، رال  ّوإإه يفآرقإإه فإإح  ّوإإه 
يفإإإب فيإإإه  ْن ي إإإون بفملإإإة مسإإإتقلة بآ فإإإآدة، واإإإ ه الفملإإإة المعترهإإإة ال محإإإل لوإإإآ مإإإن 

 ة التح دخلوآ االعتراض من حيث المعوى.ا عراب، ول ووآ تتصل بآلفملة ا صلي
فإإآالعتراض ر ا اإإو توسإإو فملإإة مفيإإدة، ال محإإل لوإإآ مإإن ا عإإراب بإإين عوآصإإر 

 فملة  خرى. 
وااإإترو الوحإإآة فإإح اإإ ه الفملإإة المعترهإإة  ْن ت إإون موآسإإبة للفملإإة التإإح دخلوإإآ 

آ يفإإب  ْن ،  ي  ّووإإ(3) االعتإإراض بحيإإث ت إإون  آلتت يإإد  و التوبيإإه علإإى حإإآل مإإن  حوالوإإآ
ت ون متصلة بوآ فح المعوى، فنْن اوقو  ا ا االتصآل،  صبحت الفملة المعترهة حاوا 
 ائدا ال قيمة له، و صبح االعتراض بوآ من الوول ال ي قآل عوه ابإن ا ثيإر: )) يإتتح فإح 
مآ  ْن ي ثر فح تتليفإه وقصإآ،  ال الم لاير فآئدة، فنمآ  ْن ي ون دخوله فيه  خروفه موه، وا 

  (4)ح معوآه فسآدًا. (( وف
 مإإآ ااإإترووا فإإح اإإ ه الفملإإة المعترهإإة  اّل ي إإون لوإإآ محإإل مإإن ا عإإراب، فإإال 

 (5)ت ون معمولة لعوصر من عوآصر الفملة التح دخلوآ االعتراض.

                                                 
 .222دالئل ا عفآ   :اوظر(1)   
 .183 البيآن فح روائ  القرآن :اوظر(2)   
 .51/ 4، الوم : 1613/ 3ارتاآل الهرب :اوظر(3)   
 .41/ 3المثل السآئر (4)   
 .51/ 4اوظر الوم : (5)   
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واختلفوا فح فوا  االعتراض بت ثر من فملإة، فتفإآ ه   ثإرام   آل مخاإري، الإ ي 
إإينَئِة اْلَحَسإإَوَة َحتَّإإى َعفَإإْوا َوقَإإآُلوا قَإإْد َمإإ َّ آَبآَوَوإإآ   قإإآل فإإح قولإإه تعإإآلى:  ْلَوآ َمَ إإآَن السَّ ثُإإمَّ َبإإدَّ

إرَّاُو َوالسَّإإرَّاُو َفَتَخإإْ َوآُاْم َبْاتَإإًة َوُاإْم اَل َيْاإإُعُروَن َ َولَإإْو َ نَّ َ ْاإإَل اْلقُإَرى آَمُوإإوا َواتَّقَإإْوا  َلَفَتْحَوإإآ الهَّ
ِمَن السَّإَمآِو َواْ َْرِض َوَلِ إْن َ إ َُّبوا َفَتَخإْ َوآُاْم ِبَمإآ َ إآُووا َيْ ِسإُبوَن َ َ فَإَتِمَن َ ْاإُل َعَلْيِوْم َبَرَ آٍت 

ى َوُاإْم اْلُقَرى َ ْن َيْتِتَيُوْم َبْتُسَوآ َبَيآًتآ َوُاْم َوآِئُموَن َ َ و َ ِمَن َ ْاُل اْلقُإَرى َ ْن َيإْتِتَيُوْم َبْتُسإَوآ ُهإحً 
َيْلَعُبوَن  

حرفآ عول، دخلت عليومآ  َ و َ ِمَن  و  َ َفَتِمَن  :  )) الفآو والواو فح (1)
 ام ة ا و آر.  
لإإى بآلفإإآو والثآويإإة بإإآلواوع  قلإإت: : مإإآ المعوإإول عليإإهع ولإإم عوفإإت ا و فإإنن قلإإت

رلإإإإإى  َولَإإإإإْو َ نَّ َ ْاإإإإإَل القإإإإإرى  ، وقولإإإإإه : فتخإإإإإ وآام َبْاتَإإإإإًة  : المعوإإإإإول عليإإإإإه قولإإإإإه
 ْ ِسُبونَ َي )) (2)وق  اعتراهًآ بين المعوول والمعوول عليه 

 وموعه بعهوم  تبح علح الفآرسح ال ي قآل فح قول الاآعر: 
 (3)َ َراوِإإإإإإإإإح َواَل ُ ْفإإإإإإإإإإإَراَن هلِل َ يَّإإإإإإإإإإًة    ِلَوْفِسح َلَقْد َوآَلْبُت َكْيَر ُمِوْيلِ              

محمولإإة علإإى رهإإمآر  ويإإتو لمإإآ يلإإ م فإإح  لإإك مإإن الفصإإل بإإين الخبإإر  )) ال ت إإون " ّيإإة"
 (4) والمخبر عوه فح المعوى بفملتين. ((

 ،  ي  اّل ت ون (5)وااترووا فح ا ف او المعتَرض بيووآ  ْن ت ون موفصلة ب اتوآ 
                                                 

 ..98، 97، 96، 95سورة ا عرال: (1)   
 .432/ 2ماوح اللبيب  :، واوظر134/ 2ال اآل (2)   
 ، 1/337، الخصآئب 188/ 1 بال وسبة فح: المسآئل الايرا يآتالبيت من الوويل، واو (3)   

 . 454/ 2ماوح اللبيب 
 . 454/ 2و" ية" فح البيت )) مصدر " ويت له، ر ا رحمته ورفقت به (( ماوح اللبيب      
 .454/ 2 ماوح اللبيب :، واوظر188/ 1المسآئل الايرا يآت (4)   
 .51/ 4 ، الوم 1613/ 3ارتاآل الهرب  :اوظر(5)   
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 آل لمإإة الواحإإدة  إإإإ " ل" التعريإإل ومإإإدخولوآ، والبإإآو والإإالم مإإإن حإإرول الفإإإر ومإإآ دخلتإإإآ 
واإإإإ ه العوآصإإإر التإإإإح يإإإتم االعتإإإإراض بيووإإإآ قإإإإد ت إإإون م سسإإإإة، وقإإإد ت إإإإون كيإإإإر  عليإإإه.

م سسة، وقإد ت إون فمإال مسإتقلةو ولإ لك تعإددت مواهإ  االعتإراض، فتحصإى مووإآ ابإن 
 .(1)ااآم سبعة عار موهعًآ 

 الفرق بين الجممة المعترضة والجممة الحالية:
 و الع إإ  ، وقإإد الحإإظ الوحإإآة  ثيإإرا مإإآ تاإإتبه فملإإة الحإإآل بآلفملإإة المعترهإإة، 
  مورا يم ن  ْن تمي  الفملة المعترهة من الحآلية، واح:

إإإإإ  ّن الفملإإإإة الحآليإإإإة ال يم إإإإن  ْن ت إإإإون رواإإإإآئية،  ّمإإإإآ الفملإإإإة المعترهإإإإة فقإإإإد ت إإإإون 1
 ،  فملة الدعآو فح قول الاآعر: (2)رواآئية

 (3) َقْد  ْحَوَفْت َسْمِعح ِرَلى َتْرُفَمآنْ     ـــــــْغتَـــــــــــَهاَوُبـّمــــــِرّن الثّإإإإإإإإَإَمإإإإإآِوْيإإإإإإإإإإَن 
إإإ الفملإإة المعترهإإة يفإإو  تصإإديراآ بإإدليل اسإإتقبآل  آلسإإين و"سإإول" و"لإإْن"،  بخإإالل 2

َفِنْن ، ومن ا ا التصدير  قوله تعآلى: (4)الحآليةو  ّن الحآل ُيراد بوآ الحآل ال االستقبآل
َفآتَُّقوا الوَّآَر  َلْن َتْفَعُمواوَ  َلْم َتْفَعُلوا

(5)  
 وقول الاآعر:

 (6)َ َقإْوٌم آُل ِحْصٍن َ ْم ِوَسآُو     َوَسْوَو ِ َخاُل َأْدِريَوَمآ َ ْدِري 

                                                 
 .446/ 2ماوح اللبيب  :اوظر(1)   
 .455/ 2السآبن  :اوظر(2)   
، سر 215/ 1من السري ، واو موسوب  بح محلم الايبآوح فح: ا مآلح الافرية البيت (3)   

 .456/ 2، وبال وسبة فح الماوح 214الفصآحة 
 .69، رعراب الفمل و ابآه الفمل 458/ 2ماوح اللبيب  :اوظر(4)   
 .24سورة البقرة من ايية (5)   

 ، ارح 2/334، 1/266 ا مآلح الافرية :البيت من الوافر، واو ل اير بن  بح سلمى فح (6) 
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إ الفملإة المعترهإة قإد تقتإرن بتحإد حإرول االعتإراض، وحإرول االعتإراض )) اإح فإح 3
ّومإإإإإآ ت إإإإإون  لالعتإإإإإراض، فتقتإإإإإرن بوإإإإإآ الفمإإإإإل ا صإإإإإل  حإإإإإرل اسإإإإإتئوآل،  و عوإإإإإل، وا 

 (1) االعتراهية، ر ا وقعت بين ايئين متوآلبين  و متال مين. ((
 ومن ا ه ا حرل: 
َ  َفِبـــَأيَل ءاَلِ  َربَلُكَمـــا ُتَكـــ َلَبانِ  َوِمإإإْن ُدوِوِوَمإإإآ َفوَّتَإإإآِن َ ،  مإإإآ فإإإح قولإإإه تعإإإآلى: ــــ الفـــا  

ُمْدَاآمََّتآن 
 ،  وقول الاآعر:( 2)

 (3)َ ْن َسْوَل َيْتِتح ُ لُّ َمآ ُقِدَرا      َفِعمـــــــــــــُْم اْلَمْرِ  َيْنَفُع ُ إإإإَْم َواْعلإإإإإ
م  تصديراآ بآلفعإل المهإآرل المثبإت، وال يفإو  فإح الحآليإة رْن ُصإدنرت بمهإآرل  ـ الواو

 مثبت  ْن تقترن بآلواو، و من  لك قول المتوبح:
 (4)َوَأْحِسُبِني    ُأوَجـُد َمْيَتًا ُقَبْيَل َأْفِقُدَهاَيآ َحآِدَيْح ِعْيَرَاآ                
ُدَاآ                  ِقإإإإَفآ قَإِلْيإإإاًل بِإإإإإوإَآ َعَلحَّ فَإإاَل     َ قَإلَّ ِمإإإْن َوإإإإْظَرٍة ُ َ ون

ت إإون الفملإإة المقتروإإة بإإآلواو اوإإآ حآليإإة حيإإث اعتإإرض  بإإين الوإإداو وفوابإإه، وال يفإإو   ْن 
رال بتقإإإدير هإإإمير محإإإإ ول بإإإين الإإإواو والفعإإإإل المهإإإآرل، فت إإإون الفملإإإإة االسإإإمية "و وإإإإآ 

 (5) حسبوح" حيوئ  حآلية
                                                                                                              

، 377، 2/87، 1/256، وبال وسبة فح: ارح التسويل1/194 بيآت ماوح اللبيب =    
 .467 ، الموآل  السعيدة4/2110 االرتاآل

 .73رعراب الفمل و ابآه الفمل (1)   
 .64، 63، 62سورة الرحمن (2)   

، 2/458ماوح اللبيب ، 1/387ارح ابن عقيل :البيت من السري ، واو بدون وسبة فح (3) 
 .55/ 4 الوم 

 .459/ 2البيتآن من الموسرح، وامآ موسوبآن للمتوبح فح: ماوح اللبيب  (4)  
 .75 رعراب الفمل و ابآه الفمل :اوظر(5)   
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اِب َ وَُّ إإإإْم ِفإإإإح اْلَعإإإإ َ  ِ ْ  َظَمْمــــُتمْ َولَإإإإْن َيإإإإْوَفَعُ ُم اْلَيإإإإْوَم  ، وحإإإإو قولإإإإه تعإإإإآلى: ـــــ      التعميميــــة
    (1)ُمْاَتِرُ ونَ 

إ الفملة الحآلية واقعة موق  المفردو  ّن لوآ محال من ا عراب،  ّمآ المعترهة فال يحل 4
 (2) المفرد محلوآو  ّووآ من الفمل التح ال محل لوآ من ا عراب.

 الفرق بين االعتراض النحوي واالعتراض البياني:  
لة الواقعإإإإة بإإإإين ال خإإإإالل بإإإإين الوحإإإإآة وعلمإإإإآو البيإإإإآن فإإإإح تسإإإإمية الفملإإإإة المسإإإإتق

متال مإإإين اعتراهإإإآ، ول إإإّن بعإإإض علمإإإآو البالكإإإة يتوسإإإعون، فيعتبإإإرون الفصإإإل الوحإإإوي 
فإآ االعتإراض  مإآ يإراه: ))  حإدُّه:  إلُّ  إالم ُ ْدِخإل فيإه لفإٌظ  اعتراهآ، قإآل ابإن ا ثيإر معرن

 (3) مفرد  و مر ب لو سقو لبقى ا ول على حآله. ((
 مآ  ّن بعهوم ال ُيقصر االعتإراض علإى مإآ وقإ  بإين متال مإين فقإو، بإل يعتبإر 
من االعتراض مإآ وقإ  فإح آخإر ال إالم ال يليإه  إالم،  و يليإه  إالم كيإر متصإل بإه، قإآل 

إإآِلَحآِت  الاإإيا الوإإآار بإإن عآاإإور عوإإد تفسإإيره لقولإإه تعإإآلى:  َوالَّإإِ يَن آَمُوإإوا َوَعِملُإإوا الصَّ
وَّآٍت َتْفِري ِمْن َتْحِتَوآ اْ َْوَوآُر َخآِلِديَن ِفيَوآ َ َبإًدا َوْعإَد اللَّإِه َحقِّإآ َوَمإْن َ ْصإَدُن ِمإَن َسُوْدِخُلُوْم فَ 
اللَِّه ِقياًل 

:  ي: ت ييل للوعد، وتحقين له    :َوَمْن َ ْصَدُن ِمَن اللَِّه ِقياًل  )) فملة   (4)
ال  صدُن من اهلل قيال . فآلواو اعتراهإيةو ، ر  وعد اهلل ، ووعود اهلل وعود صدن ا ا من

فمفوإإإإوم  (5)  ّن التإإإإ ييل مإإإإن  صإإإإوآل االعتإإإإراض، واإإإإو اعتإإإإراض فإإإإح آخإإإإر ال إإإإالم ((
االعتراض عود علمآو البالكة  وس  موه عود علمآو الوحوو و لك  ّن الوحآة يوفبإون فإح 

                                                 
 .39سورة ال خرل:  (1)   
 .69 رعراب الفمل و ابآه الفمل،  55/ 4اوظر: الوم (2)   
 ..4 3/0السآئر: المثل (3)   
 .122سورة الوسآو: (4)   
 .207/ 5التحرير التووير (5)   
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لبالكإإة فيعتبإإرون العوصإإرين المعتَإإرض بيوومإإآ  ْن ي إإون بيووإإآ اتصإإآل لفظإإح،  ّمإإآ علمإإآو ا
ْن وقعت بين  المين بيوومآ ارتبآو معووي فقو.  الفملة معترهة حتى وا 

 القيم الداللية لمفصل واالعتراض:
الفصل واالعتراض فيومآ خروج عن الوظآم الوبيعح للتهآم بين  ف او الفملة  و 

ب اإ ا الفصإل  رتُ اآرئ، وياده لألمر ال ي من  فله ال المو ممآ يثير اوتبآه السآم   و الق
 و االعتراض، ولئن  إآن الوحإآة  قإد   إروا مإن دالالت االعتإراض التت يإد والتوبيإه وتقويإة 

، فلإإي  معوإإى اإإ ا  ّن دالالتومإإآ توحصإإر فإإح  لإإك، بإإل رّن ا كإإراض (1)المعوإإى وتحسإإيوه
التح من  فلوآ يلفت المت لم  و ال آتب رلى ا ه الظآارة تتعإدد وتختلإل بإآختالل ا حإوال 
والظرول، وقد فون البالكيون رلإى دالالت  ثيإرة متووعإة تفيإداآ اإ ه الظإآارة، ومإن اإ ه 

 الدالالت:
َمإآ ِفْئَوإآ ِلُوْفِسإَد ِفإح اْ َْرِض َوَمإآ ُ وَّإآ  َلَقْد َعِمْمُتمْ َقآُلوا َتآللَِّه  ، وموه قوله تعآلى: ـ التقرير1

)) و فآئدتإه   َلقَإْد َعِلْمإُتْم  فملإة ، حيث  اعتإرض بإين القسإم و فوابإه، ب  (2)َسآِرِقيَن 
 (3) تقرير علموم بآلبراوة عن الفسآد و البعد عن تومة السرقة ((

َوَلوُإإْم َمإإآ َيْاإإَتُووَن ُســْبَحاَنُ  َوَيْفَعلُإإوَن ِللَّإإِه اْلَبَوإإآِت  ، وموإإه قولإإه تعإإآلى: ـــ التنزيــ 2
(4)  ،

واإو موصإوب علإى المفعوليإة المولقإة،  )) مصدر وآئب عن الفعإل،  ُسْبَحآَوُه   فقوله: 
ويفعلإون فح محل فملة معترهة وقعت فوابآ عن مقآلتوم السيئة التح تهموتوآ ح آية 

 مثل قولوم: حآش هلل، ومعآ   ُسْبَحآَوُه  ر  الفعل فيه فعل بآلقول، فقوله: هلل البوآت 

                                                 
 .350، التوبين  الوحوي 140سر صوآعة ا عراب  :اوظر(1)   
 .73سورة يوسل (2)   
 .171/ 2الورا  (3)   
 .57سورة الوحل(4)   
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 (1) اهلل،  ي: تو يوآ له عن  ْن ي ون له  لك ((
نَُّ  َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُمـوَن َعِظـيٌم َفاَل ُ ْقِسُم ِبَمَواِقِ  الوُُّفوِم َ  وموه قوله تعآلى: ـ التعظيم: 3 َواِ 

 حا ه ايية اعتراهآن،  حدامآ بفملة اسإمية ابتدائيإة، واإ ح، وف  (2)َ ِروَُّه َلُقْرآٌن َ ِريٌم 
وابإإه، بقصإإد وإإآ اعتراهإإآ بإإين القسإإم و فو تإإى ب ِروَّإإُه َلَقَسإإٌم لَإإْو َتْعَلُمإإوَن َعِظإإيٌم  قولإإه: وَ 

تفخإيم لاإتوه، آمآ بإ  ر حآلإه قبإل فإواب القسإم، وفيإه رعظإآم لإه و ااتمالمبآلاة للمقسم به و 
)) فنّوإه  لَإْو َتْعَلُمإوَن  اإو قولإه تعإآلى: ثآويومآ بفملة فعلية بين الصإفة والموصإول، و و 

ّوإإإه لقسإإإم لإإإو  موصإإإوفوآ تفخيمإإإآ لاإإإتوه وتعظيمإإإآ  مإإإره،وّسإإإوه بإإإين الصإإإفة و   تّوإإإه قإإإآل: وا 
 (3) فخآمة اتوه(( و تحققتم  مره، لعرفتم ِعظمه، و علمتم حآله، 

 وموه قول المتوبح:ـ الدعا : 4
 (4)َفآِوَيآ َوَحاَشاكَ َوُتْحَتَقُر الدُّْوَيآ اْحِتَقآَر ُمَفرنٍب     َيَرى ُ لَّ َمآ ِفْيَوآ 

  (5) حسوآ للممدوح فح موهعه ((فقوله: "وحآاآك"  فآد )) م  رصالح الو ن دعآو 
 وموه قول امرئ القي : ـ التحقير:5

 (6)َقِلْيٌل ِمَن اْلَمآلِ  َوَلْم َأْطُمبْ َفلو  نَّ َمآ َ ْسَعى َ ْدَوَى َمعْيَاٍة      َ َفآِوح 
فآعله، وفآئدته تحقير  مإر المعياإة وا عإراض "و لم  ولب"  اعتراض بين الفعل و فقوله  

 (7)عووآ.
                                                 

 .182/  14التحرير والتووير: (1)   
 .77، 76، 75سورة الواقعة (2)   
 .504، واوظر:  البالكة فووووآ و فوآووآ، علم المعآوح  169/ 2الورا  (3)   
 .213البيت من بحر الوويل، واو للمتوبح فح: سر الفصآحة (4)   
 . 213سر الفصآحة (5)   
، 43/ 3، المثل السآئر 79/ 1البيت من بحر الوويل، واو المرئ القي  فح: ال تآب (6)   

 . 158/ 1خ اوة ا دب 
 .44/ 3اوظر: المثل السآئر (7)   
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 وموه قول ربراايم بن المودي يرثح ابوه: ار التحّسر:ـ  ظه6
ونح ْن ُقدَلْمَت َقْبِمي َواِ  ْن َأْبَطْأُت َعْنكَ  َلَعآِلٌم    ِبَتونح َواِ   (1)َقِرْيبُ  َواِ 

ن  بوتت عوك" فملتإآن معترهإتآن  ن ُقدنمَت قبلح" فح الاور ا ول، وقوله: "وا  فقوله: "وا 
 سبن الموت رلى ولده، و ّوه او  يهآ ميت ال محآلة.الارض موومآ رظوآر التحسر على 

ن َ  إر الوحإآة وعلمإآو المعإآوح  و  رر القإول روإه ال يم إن حصإر تلإك ا كإراض وا 
بعهوآ، فمآ  آن قصدام رال التقريب والتمثيلو  ن ا كراض المعووية وآبعة من ماإآعر 

وامإإإل الاخصإإإية، واإإإح المإإإت لم و حآسيسإإإه المتإإإتثرة بإإإآلظرول والمالبسإإإآت المحيوإإإة، والع
متايرة بتاير الظرل والاخب والبيئة وال مآن، وقد تتهإآفر عإدة  كإراض  فتإدف  المإت لم 

 رلى ارت آب ا ه الظآارة.
 
 :الخاتمة 

الحمد هلل علإى توفيقإه، وصإلوات اهلل وسإالمه علإى  اإرل خلقإه، وبعإد ففإح ووآيإة 
 وتآئج توصلت رليوآ ا ه الدراسة:ا ا البحث  وف  مآ  لوموح اهلل رليه و عآووح عليه من 

تتاآبه ظآارة الفصل بظآارة التقإديم، ممإآ فعإل بعإض العلمإآو يعبإرون بآلفصإل علإى ـــــ  
 ظآارة التقديم، و فعل آخرين يعبرون بآلع  .

ـــ  مإإن خإإالل الدراسإإة تبإإين للبآحإإث  ن الفإإرن بإإين التقإإديم والفصإإل ي مإإن فإإح  ن التقإإديم ـــــ
الفملة على بعإض سإواو  إآن العوصإر المقإدم م سسإآ  تقإديم  ي ون بتقديم بعض عوآصر

     الخبإإر علإإإى مبتدئإإإه  و  إإإآن العوصإإإر المقإإإدم كيإإإر م سإإإ   تقإإإديم المفعإإإول علإإإى فآعلإإإه.
  مآ الفصل في ون بنقحآم عوصر  فوبح بين عوصرين متال مين فح فملة  و تر يب. 

                                                 
 ودي فح:  ال آمل فح اللاة وا دببيت من بحر الوويل ، واو موسوب  براايم بن الم(1)   
 .291/ 8، ارح ووج البالكة  2/340
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ن حإإإآول  للفصإإإل واالعتإإراض دالالت متووعإإة و كإإراض متعإإإددة ال ـــــــ إإإ يم إإن حصإإراآ وا 
الوحإإآة والبالكيإإون  لإإك فتبإإدا ال يم إإن ا حآوإإة بوإإآ  ووإإآ متايإإرة بتايإإر العوامإإل المإإ ثرة 

  مسرح ا حداث ال ي قيل فيه الوب واخصية المت لم وكيراآ. 
وفإإإح الختإإإآم يوصإإإح البآحإإإث فميإإإ  القإإإآئمين علإإإى تإإإدري  علإإإم الوحإإإو  اّل يوإإإتوا بإإإه عإإإن  

 ال قيمه له بدووه. المعوى، فوو روحه ال ي
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 فهرس المصادر والمراجع
 برواية حفب عن عآصم.  القرءن الكريم

  رعإإإراب الفمإإإل و اإإإبآه الفمإإإل، تإإإتليل: د. فخإإإر الإإإدين قبإإإآوة، مواإإإورات دار ايفإإإآن
 .1983/ 4الفديدة بيروت، و

  اهلل بن علح الحسوح العلوي المعرول بآبن الافري.ا مآلح الافرية لإلمآم ابة 
  ارتاإإآل الهإإرب مإإن لسإإآن العإإرب  بإإح حيإإآن ا ودلسإإح .تحقيإإن. د. رفإإب عثمإإآن

 .1998محمد . م تبة الخآوفح بآلقآارة .و. ا ولى 
  ،البالكإإة فووووإإآ و فوآووإإآ، علإإم المعإإآوح، تإإتليل: د. فهإإل حسإإن عبإإآ ، دار الفرقإإآن

 1997/  4و
  روائ  القرآن، دراسة لاوية و سلوبية للوب القرآوح، تتليل: د. تمإآم حسإآن، البيآن فح

 .1993/ 1عآلم ال تب، و
  ، التوبيإإإإإن الوحإإإإإوي، تإإإإإتليل: عبإإإإإده الرافحإإإإإح، م تبإإإإإة دار المعإإإإإآرل للواإإإإإر والتو يإإإإإ

 .1/1999و
   تفسإإير التحريإإر والتوإإوير . تإإتليل محمإإد الوإإآار بإإن عآاإإور . الإإدار التووسإإية للوبإإ

1984. 
 فة فح القراوات السب ، لإلمآم ابن خآلويه، تحقين وارح د. عبدالعآل سآلم م رم، الح

 2000/ 1م سسة الرسآلة، و 
   خ اوة ا دب ولب لبآب لسآن العرب لعبد القإآدر بإن عمإر الباإدادي . قإدم لإه ووهإ

اواماإإإه وفوآرسإإإه د. محمإإإد وبيإإإل وريفإإإح . دار ال تإإإب العلميإإإة بيإإإروت . و. ا ولإإإى 
1998 . 

 صإإآئب  بإإح الفإإتح عثمإإآن بإإن فوإإح . تحقيإإن. محمإإد علإإح الوفإإآر . دار ال تإإب الخ
 .1952المصرية 

 ر بن عبدالرحمن الفرفآوح، تحقين د محمد إإإإالقآا ل  بوب ر عبدإإإإإدالئل ا عفآ  تتلي 
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 .1995، 1التوفح دار ال تآب  العربح بيروت و:
  ،تحقيإن: د. حسإن اوإداوي، سر صوآعة ا عراب، تإتليل  بإح الفإتح عثمإآن بإن فوإح

 .1985/ 1دار القلم، دمان،و
  ،سإإر الفصإإآحة، تإإتليل  بإإح محمإإد عبإإد اهلل بإإن محمإإد بإإن سإإعيد بإإن سإإوآن الخفإإآفح

 حققه وعلن عليه ووه  فوآرسه د. الوبوي عبد الواحد اعالن.
  اإإرح ابإإن عقيإإل علإإى  لفيإإة ابإإن مآلإإك، ومعإإه  تإإآب موحإإة الفليإإل بتحقيإإن اإإرح ابإإن

 .1980، 20محمد محيح الدين عبد الحميد، م تبة دار التراث، و عقيل، تتليل 
  . اإإرح التسإإويل البإإن مآلإإك . تحقيإإن: عبإإإد الإإرحمن السإإيد ، ومحمإإد بإإدوي المختإإإون

 .1990افر للوبآعة والوار والتو ي  وا عالن . و. ا ولى 
  اإرح الرهإإح علإى ال آفيإإة . تصإحيح وتعليإإن يوسإل حسإإن عمإر . مواإإورات فآمعإإة

 ..1996. و. الثآوية بواآ ي
  ارح ووج البالكة، تتليل: عبد الحميد بن ابة اهلل بن  بح الحديد، تحقين: محمد  بإو

 الفهل ربراايم، دار رحيآو ال تب العربية. عيسى البآبح الحلبح وار آ ه.
 ،دار ا ودل ، و  هرائر الاعر البن عصفور ا ابيلح، تحقين: السيد ربراايم محمد

2 ،1982 
   المتهإإإمن  سإإإرار البالكإإإة وحقإإإآئن علإإإوم ا عفإإإآ  تإإإتليل: يحيإإإى بإإإن حمإإإ ة الوإإإرا

 م1914العلوي، وب  بموبعة المقتول بمصر سوة 
  ال آمإإل فإإح اللاإإة وا دب  بإإح العبإإآ  المبإإرد . حققإإه واإإرحه وهإإبوه وفورسإإه حوإإآ

 .1997الفآخوري . دار الفيل بيروت . و. ا ولى 
  بن قوبر . تحقين. عبد السالم محمد اإآرون  تآب سيبويه  بح بار عمر بن عثمآن

 . دار الفيل بيروت . و. ا ولى .
  ال اآل عن حقآئن كوامض التو يل وعيون ا قآويل فإح وفإوه التتويإل لإلمإآم محمإود

 وفى حسين إإإإإإإوه وصححه مصإإإإإبن عمر ال مخاري ، وب يله  ربعة  تب . رتبه وهب
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  حمد . دار ال تآب العربح .
  السإإآئر فإإح  دب ال آتإإب والاإإآعر لهإإيآو الإإدين ابإإن ا ثيإإر، ويليإإه  تإإآب الفلإإك المثإإل

الدائر على المثل السآئر البن  بإح حديإد، تحقيإن:  حمإد الحإوفح، وبإدوي وبآوإة، دار 
 ووهة مصر، الففآلة، القآارة.

  ،المسآئل الايرا يآت، تتليل  بح علح الفآرسح، تحقيإن: حسإن اوإداوي،  وإو  راإبيليآ
 2004/ 1و

  الموإإإإإآل  السإإإإإعيدة للسإإإإإيووح . تحقيإإإإإن. وإإإإإآار سإإإإإليمآن حمإإإإإودة . الإإإإإدار الفآمعيإإإإإة
 .1999ا س ودرية 

  ماوح اللبيب عن  تب ا عآريب البن ااآم ا وصآري . تحقيإن. محمإد محيإح الإدين
 .1992عبد الحميد . الم تبة العصرية بيروت . 

 ووح . تحقيإن. د. عبإد ام  الووام  فح اإرح فمإ  الفوامإ  لإلمإآم فإالل الإدين السإي
 .  1977العآلح سآلم م رم . دار البحوث العلمية للوار والتو ي  ال ويت 
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 د. سميمة عمر عمي التائب                                                   
 جـــامعة مصراتة  /كمية اآلداب                                                 

 
 المقدمة 

 ريھالجو قصوى، في ظل التغيير وضرورة عظمى، غاية عممية الحوار تعد
د، ثقافة سيادة الرأي الواح -لفترة ليست بالقصيرة -بعد أن سادت فيوالحاصل لمبالد، 

ليعبر عن فكر السمطة الحاكمة بما ينسجم ومصالحيا،  وانتيج أسموب اإلعالم المركزي
اتساقا مع  (. ويأتي ىذا 2012وتأكيد الفمسفة األحادية ومصادرة حرية الرأي)الطائي،

من سمطة العائمة  ابدء ،لفيا المجتمع الميبي في كافة مؤسساتوأأساليب التربية التي 
والدينية، ارتبط مجمميا بعممية  وسمطوية المدرسة وصناع الكممة من الييئات االجتماعية

التنشئة االجتماعية التي حطمت األطر الدينية السمحة لديننا اإلسالمي دين الحوار 
 والتفاىم. 

ئح ومما تقدم لم تجد ثقافة الحوار مناخا في مجتمعنا رغم ادعاء جميع الشرا
فبراير  17ورة خر، خصوصا بعد التغييرات الحاصمة جراء ثلحرية الرأي واحترام الرأي اآل

لنظام حكم ترك كثيرًا من التركات الثقيمة والمظاىر السمبية.  االتي كانت نتاج م2011
وبعد ىذه الثورة التي فرض عمييا التسمح بعيدا عن انتياج سبل أخرى لإلصالح حصمت 

واجيت صعوبات ليست باليسيرة في و  ،تغييرات دراماتيكية لممجتمع الميبي وصفت بالحادة
، فييا أحادية الرأي توُكرس ،فييا لغة الحوار تنب  تجالبناء ورسم مستقبل البالد عممية ا
ن وأد لغة إالمجتمع الميبي بكافة مؤسساتو دخل في مرحمة جديدة من التغيير ف وبما أن

 ما استوجب إشاعة ــالحوار وتبني فمسفة الفرد الواحد والرأي الواحد خطر يدمر المجتمع، م
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 ؤسسات المجتمع المتباينة من خالل العممية التربوية التعميمية.ثقافة الحوار في م
يستنتج مما سبق أن نجاح الجامعات في إعداد الكفاءات التربوية الالزمة مرىون 
بتوجيو جيودىا نحو ثقافة ىذه الكفاءات ومخزونيا القيمي فتعمل عمى إثرائيا، منطمقة 

نيا أساسا لبناء ثقافي قيمي جديد مرتبط من مبادئ وقيم مجتمعيم المؤثرة فييم، وجاعمة م
بالماضي العريق، مجدد لو، ومنقح لما فيو من مثبطات لمعمل الجاد المواكب لمتغيرات 

خر واحترام رؤيتو وثقافتو ) خنفر، ، يممك ثقافة احتواء اآلالحاصمة في المجتمع المحيط
2012.)  

الطمبة واألساتذة داخل إطار فاق الفكر وتبادلو بين آيم لتالقي موالجامعات مركز 
المحاضرات والندوات والمؤتمرات، أدوات رئيسية تسيم في ترسيخ ثقافة الحوار لينطمق 

 وىو يممك القدرة عمى احتواء التنوع والتميز الفكري. ،النشء إلى المجتمع
 مشكمة الدراسة: 

 يتمثل الحوار في احترام االختالف وتباين اآلراء واالتجاىات، لذلك تعد
المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة ومنيا الجامعات من أىم المراحل التعميمية 
بوصفيا مرحمة النضوج العقمي والمعرفي والثقافي والنفسي، فضال عن كونيا عممية 
منظمة تستيدف فكر المتعمم وسموكو واتجاىاتو النفسية واالجتماعية والثقافية من خالل 

نشر ثقافة  -كمؤسسة لمتنشئة االجتماعية -يقع عمى عاتقياتوعيتو بمشكالت مجتمعو، و 
يا لطالبيا وذلك من خالل إداراتيا وأساتذتيا، واألسس التربوية التي باكسا  الحوار و 

 (.2007تتضمنيا المناىج والبرامج المقدمة لطمبتيا. )الحموري،
ما لنظرا  وقد أصبح إيجاد أبعاد اجتماعية وثقافية تعزز ثقافة الحوار أمرا ممحًا؛

، ودوره في تشكيل الشخصية وبنائيا المتوازن، التعميميةالعممية لمحوار من أىمية في 
 وزيادة الدافعية نحو التعمم واالنخراط في البرامج واألنشطة الجامعية

 ن مشكمة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال التالي:إلذا ف
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يــة ثقافــة الحــوار فــي التعمــيم الجــامعي مــا األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة الالزمــة لتنم
 الميبي؟ 

 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 ؟ما واقع ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة مصراتة  -1
بتنميــة مــا األبعــاد االجتماعيــة الســائدة لــدى طمبــة كميــات جامعــة مصــراتة والمتعمقــة  -2

 التدريس؟من وجية نظر أعضاء ىيئة  ثقافة الحوار
بتنميــة ثقافــة مـا األبعــاد الثقافيــة الســائدة لـدى طمبــة كميــات جامعــة مصـراتة والمتعمقــة  -3

 من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ؟ الحوار
مــا األبعــاد االجتماعيــة المقترحــة لتنميــة ثقافــة الحــوار مــن وجيــة نظــر أعضــاء ىيئــة  -4

 التدريس في كميات جامعة مصراتة؟ 
ـــة ال -5 ـــة مـــا األبعـــاد الثقافي ـــة الحـــوار مـــن وجيـــة نظـــر أعضـــاء ىيئ مقترحـــة لتنميـــة ثقاف

 التدريس في كميات جامعة مصراتة؟
 هدف الدراسة

الثقافيــة الالزمــة لتنميــة ثقافــة و األبعــاد االجتماعيــة  فــيىــدفت الدراســة إلــى البحــث 
الحــوار فــي التعمــيم الجــامعي الميبــي مــن خــالل دراســة ميدانيــة أجريــت عمــى كميــات جامعــة 

 مصراتة. 
 همية الدراسةأ

وتنبع أىمية ىذه الدراسة من الجيات التي يمكن أن تستفيد من نتائجيا، و يؤمل 
 أن تستفيد من نتائج ىذه الدراسة الجيات اآلتية:

مي في ليبيا لإلفادة من األبعاد االجتماعية والثقافية ــــم العالي والبحث العمـــــوزارة التعمي -1
 ة، عند رسم ـــــعات الميبيــــــة الجامـــــة الحوار لدى طمبــــــم في نشر ثقافــــــة، التي تسيـــــــالمقترح

 السياسة التربوية. 



 مجلة التربوي

األبعاد االجتماعية والثقافية لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي الميبي دراسة ميدانية 
 01العدد                                     "جامعة مصراتة أنموذجا"                   

193 

 

القائمين الجامعات الميبية من خالل األبعاد االجتماعية والثقافية المقترحة لثقافة  -2
 الحوار وتوظيفيا  في الحياة اليومية الجامعية.

عمى النظام التعميمي الجامعي، استجابة  ئر اكبة التغير الطجاءت ىذه الدراسة لموا -3
 لمتغيرات الحادثة في المجتمع الميبي. 

الباحثون والتربويون والميتمون في مجال التعميم، قد تيسر ليم ىذه الدراسة السبيل  -4
إلدراك جوانب الواقع التعميمي، إلجراء دراسات مماثمو لتعزيز النيوض بيذا الواقع وفقا 

 منتائج.ل
 مصطمحات الدراسة: 

 تتضمن ىذه الدراسة بعض المصطمحات فيما يمي تعريف بيا:
ىي مجموعة العوامل الفكرية والدينية والتربوية المتعمقة في األبعاد االجتماعية إجرائيا:  -

تنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي، ويتم قياسيا من خالل تصور أعضاء ىيئة 
 .األبعاد عمى األداة المعدة لذلكالتدريس ليذه 

ىي مجموعة العوامل المتعمقة بالعادات والتقاليد واألعراف  األبعاد الثقافية )إجرائيا(:
والقيم وطرق التدريس، والتي تميز مؤسسة أو جماعة ما وتؤثر في تنمية ثقافة الحوار، 

ألداة المعدة ويتم قياسيا من خالل تصور أعضاء ىيئة التدريس ليذه األبعاد عمى ا
 لذلك. 
نوع من الحديث الذي يتم بين اثنين عمى األقل يتبادالن فيو وجيات النظر،  الحوار:

 (. 1998ولكل منيما فرصة متكافئة في طرح اآلراء والرد عمييا) ابن جبار، 
( بأن الحوار تمك الطريقة التي تقوم عمى أساس الحوار  1985يرى الشيباني ) كما

واألجوبة لموصول إلى حقيقة من الحقائق ال تحتمل الشك وال النقد وال  والنقاش باألسئمة
 الجدل. 

 لجامعي اىو الحوار الذي يدور داخل القاعة الدراسية، بين الطمبة واألستاذ الحوار إجرائيا:
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وبين الطمبة أنفسيم، لتبادل اآلراء واألفكار، وصوال إلى تأصيل ثقافة احترام االختالف 
  جو الفكري لدي الطمبة.في الرأي والتو 

أعضاء : تمثمت حدود الدراسة بأنيا: اقتصرت عمى عينة من حدود الدراسة ومحدداتها
خالل فصل  التربية،و اآلداب  تيوىي كمي ،ىيئة التدريس في كميات جامعة مصراتة

 م. 2016/2017الخريف 
 أما محددات الدراسة فإنها:

تحددت نتائج ىذه الدراسة بدرجة صدق أداة الدراسة وثباتيا، وموضوعية  -
 المستجيبين، ودقة إجاباتيم عن فقرات األداة. 

تعميم نتائج ىذه الدراسة ال يتم إال عمى المجتمع الذي سحبت منو عينة الدراسة،  -
 والمجتمعات المماثمة لو. 

 الدراسات السابقة :
ل ثقافـة الحـوار بيـدف اإلفـادة ة التـي أجريـت حـو فيما يمـي عـرض لمدراسـات السـابق

تيـــا المنيجيـــة، واألدب النظـــري الـــذي تضـــمنتو، وىـــي مرتبـــة حســـب التسمســـل اجراءإمـــن 
 الزمني:

( التــي ىــدفت إلــى التعــرف عمــى دور الجامعــة فــي مواجيــة 2002)دراســة البرعــي
عمــى خمــق التطــرف الفكــري لــدى الشــباب، وتوصــمت الدراســة إلــى أن طريقــة الحــوار قــادرة 

ــــو   ن الشــــباب ىــــم ركيــــزة ا  ن الــــديني واالجتمــــاعي والحضــــاري، و مســــارات لمتفــــاىم بــــين المك 
 المستقبل.
( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم الحوار في 2003أجرى ) القضاة، و 

القرآن الكريم وانعكاساتو التربوية، وكانت من نتائجيا أن اهلل تعالى استخدم الحوار سبيال 
 ن الحوار ىو أع أصناف البشر، و ـين وجميـــــــــة أجمعـــــــــــل مع اإلنس والجن والمالئكـــــــلمتعام

 السبيل األفضل لمتعامل مع المخالفين.  
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( إلى تقييم مستوى الحوار الحضاري لمجامعات 2009وىدفت دراسة العجيمي) 
ة والدول األجنبية من العربية، وأظيرت نتائجيا إلى أن الفجوة عميقة بين البالد العربي

في مساراتو  يقناعالجامعات العربية إلى الحوار اإل افتقارو الناحية العممية والتقنية، 
 التربوية. 

( دراســة ىـدفت تعــرف دور الحـوار الــديمقراطي بـين اآلبــاء 2011وأجـرت شـربجي)
ت أن مــن معوقــاإلــى واألبنــاء فــي التصــدي لممشــكالت األســرة العراقيــة، وأســفرت نتائجيــا 

الحــوار الــديمقراطي الثقافــة األبويــة التــي تنــتيج الييمنــة وســيمة لمتســمط، واحــتالل مشــاىدة 
الفضائيات لكل الوقت الذي يفترض أن تقضيو األسرة في الحـوار، باإلضـافة إلـى ضـعف 

 الوعي بثقافة الحوار من قبل اآلباء. 
في  احثودور الب الجامعي األستاذ ( في دراستو عمى دور2012وأكد الطائي) 

 زيادة في الثقافية العممية لمدخالت وراعية ،لمفكر النير قاعدة بوصفيا البحوث مراكز
ى إل والبحثية التدريسية العمميتين وعبر المؤسسة تمك تعمد أن ما يستدعيم وعي الطمبة،

 سيادة الرأي من عميو درجوا ما ونبذ ،الحوار تعزز ثقافة تربوية تعددية سياسة إرساء
وال يتم ذلك فكري،  الرأي من تعصب وتزمت في األحادية الثقافة تمك وما جمبت الواحد،

 إال بنشر ثقافة الحوار. 
( فقـد ىـدفت إلـى تعـرف دور الجامعـات فـي نشـر ثقافـة 2014أما دراسة العيثاوي)

أن التنـوع العرقــي لــم الحـوار وبنــاء الدولـة المدنيــة العراقيـة الحديثــة، وأســفرت نتائجيـا عمــى 
غنــاء لمتفاعــل المجتمعــي، ضــعف اســتثمار الجامعــات العراقيــة إلــى حــاالت إيســتخدم قــوة 

لزامية التعايش السممي من خاللو.   اليدوء لنشر ثقافة الحوار وا 
(.إلى التعرف الحوار الفعال وعالقتو ببعض 2015وىدفت دراسة ىاشم ومسمم)

أن طمبة جامعة بغداد لدييم إلى سفرت نتائجيا المتغيرات لدى طمبة جامعة بغداد، وأ
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ن التخصص ونوع الجنس ألحوارية المطروحة لمنقاش، و تفاعل عال مع القضايا ا
 والمرحمة الدراسية لمطمبة بجامعة بغداد لم تظير فروق في الحوار الفعال. 

األدب النظري والدراسات السابقة عمى وقد استفادت الدراسة الحالية من االطالع 
والوقوف عمى أىمية تنمية ثقافة الحوار في تخطي العديد من  ،في صياغة فقرات األداة

المشكالت، ومعرفة جوانبيا وكيفية عالجيا، وما لمحوار من دور في فتح األفق ووضوح 
ومن ىذا المنطمق قامت الباحثة بإعداد دراسة ميدانية يتم  المبيم من األشياء والقضايا.

 ة الحوار في الجامعات الميبية، جامعة مصراتة أنموذجا. تقصي واقع ثقاففييا 
 إجراءات الدراسة:
د االجتماعية والثقافية الالزمة لتنمية ثقافة اىدفت الدراسة إلى اقتراح األبع منهج الدراسة:

جل تحقيق ىذا اليدف استخدم منيج البحث أالحوار في التعميم الجامعي الميبي، ومن 
 المسحي التطويري .

، ي جامعة مصراتةأعضاء الييئة التدريسية فتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة:
( وفقا إلحصائيات شؤون مكتب أعضاء ىيئة التدريس بإدارة 1005والبالغ عددىم )

 ( كمية. 15الجامعة، موزعين عمى )
عة م( من أعضاء الييئة التدريسية في كميات جا292شممت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:

( استبانة لم تسترجع، 51، عمما بأن ىناك )مصراتة في كل من: كمية اآلداب، وكمية التربية
( استبانة موزعة عمى أعضاء الييئة 241وتبعا لذلك تم التحميل عمى عينة مكونة من )

 %( من المجتمع الكمي لمدراسة.33.7التدريسية، بنسبة تمثل حوالي )
تم إعداد استبانة الدراسة بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة، حيث : أداة الدراسة

(. وقد 2003و القضاة،  2015والحجاوي، 2012تم االستعانة بدراسة كل من )الحموري 
( فقرة، كما يظيرىا الجدول رقم 50تألفت االستبانة في صورتيا النيائية من ثالث أبعاد بواقع )

(1 .) 
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 يع فقرات أداة الدراسة عمى مجاالت الدراسة .  توز 1جدول
 عدد الفقرات  المجاالت  الرقم 
 31 واقع تنمية ثقافة الحوار في كميات جامعة مصراتة .1

األبعاد االجتماعية المقترحة لتنمية ثقافة الحوار في  .2
 الجامعات الميبية.

9 

3. 
الجامعات األبعاد الثقافية المقترحة لتنمية ثقافة الحوار في 

 الميبية.
10 

( 8( فقرة، عمى )54تم عرض االستبانة في صورتيا األولية والمكونة من ) صدق األداة:
محك مًا من أعضاء الييئة التدريسية في كمية اآلداب قسم التربية وعمم النفس وقد أجمع 

اغة المحك مون عمى صحة عدد كبير من الفقرات، واقتراح بعض التعديالت في صي
، وحذف الفقرات غير المناسبة لتصبح االستبانة بصورتيا الفقرات التي تم تعديميابعض 

( فقرة، وقد اعتبرت مالحظات وتعديالت المحكمين التي حصمت 50النيائية مكونة من )
 %( دليال عمى صدق المحتوى لألداة. 80عمى نسبة موافقة )

حساب معامل الثبات بطريقة تم  لمتحقق من ثبات أداة الدراسةثبات أداة الدراسة: 
 الفا( لكل بعد من أبعاد االستبانة، وكانت النتائج كما يمي: –االتساق الداخمي )كرونباخ 

 يوضح (2جدول )

 قيمة معامل ألفا كرونباخ األبعاد
 0.86 واقع تنمية ثقافة الحوار

 0.76 األبعاد االجتماعية لتنمية ثقافة الحوار 
 0.62 ثقافة الحواراألبعاد الثقافية لتنمية 
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تم استخدام المعالجات اإلحصائية ذات الصمة باألسئمة الرئيسية  المعالجة اإلحصائية:
لمدراسة: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم 

 (.SPSSاالجتماعية )
 نتائج الدراسة: 

 ل والذي نصه:النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األو
  " ما واقع ثقافة الحوار في جامعة مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والترتيــب 
لتقديرات الطمبة لواقع ثقافة الحوار في جامعة مصراتة، وكانت النتـائج كمـا فـي الجـدول 

 (3رقم)
ثقافة الحوار في  لواقع يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(. 3جدول)

 جامعة مصراتة من وجهة أعضاء هيئة التدريس عمى أبعاد الدراسة مرتبة تنازلياً 
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24 
 أساليب غمب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمىأيعتمد 

 1 كبيرة 0.76 3.83 التمقين. عمى قائمة تدريس

يحفز عضو ىيئة التدريس طمبتو عمى الشجاعة األدبية  6
بداء الرأي دون خوف.  وا 

 2 متوسطة 0.80 3.45

يتيح األسموب التدريسي المتبع من قبل بعض األساتذة  12
 3 متوسطة 0.89 3.46 االنفتاح عمى الثقافات وتقبل ثقافة اآلخر.

ترسخ األساليب التدريسية ثقافة التسامح واحترام التنوع  7
 4 متوسطة 0.92 3.41 العرقي والثقافي ألبناء المجتمع الميبي.
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 التي األخرى النظر وجيات يتقبل عضو ىيئة التدريس 11
 5 متوسطة 0.91 3.38 . نظره وجية عن تختمف

22 
بروح االنخراط باألنشطة الطالبية يكسب الطالب التحمي 

 5 متوسطة 0.91 3.38 يجابيا في كميتو.إ ااإليثار وخدمة اآلخرين، بما يجعمو عضو 

تشكل األنشطة الطالبية بالجامعة قاعدة معرفية  لتكامل  25
 الخبرات فيما بينيا وبين الجامعات األخرى.

 5 متوسطة 0.91 3.38

يعمل عضو ىيئة التدريس عمى زيادة الوعي بقيمة الحوار  19
 7 متوسطة 0.85 3.36 وأىميتو لدى الطمبة.

يسي يسمح لمطمبة يتبع عضو ىيئة التدريس أسموب تدر  5
 8 متوسطة 1.02 3.27 رائيم واالعتراف بيا حتى ولو كانت خاطئة.آبإبداء 

تعمل األساليب التدريسية المتبعة عمى نشر ثقافة الحوار  3
 9 متوسطة 0.90 3.18 الذي يؤدي إلى اكتساب معرفي جديد.

23 
ترسخ األنشطة الجامعية ثقافة التسامح واحترام التنوع العرقي 

 10 متوسطة 0.96 3.17 والثقافي ألبناء المجتمع الميبي.

9 
يمنح عضو ىيئة التدريس فرصة لعرض الدرس سعيا وراء 

 11 متوسطة 0.90 3.13 إكساب الطمبة ثقافة الحوار.

 12 متوسطة 0.88 3.05 المعرفية ( بين الطمبة.يؤكد عمى تبادل المكتسبات )  20

يجابي بين رية التنافس اإلتتيح األساليب التدريسية الحوا 2
 12 متوسطة 0.88 3.04 الطمبة.

26 
 األخوة من أساس عمى اآلخرين يجابية معإيشارك الطمبة ب

 13 متوسطة 1.01 3.04 والتراحم. والمودة، اهلل، في

 في السمبية والمظاىر المجتمع بمشكالت يتيح النقاش الوعي 21
 المحمي. المجتمع

 14 متوسطة 0.94 2.99



 مجلة التربوي

األبعاد االجتماعية والثقافية لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي الميبي دراسة ميدانية 
 01العدد                                     "جامعة مصراتة أنموذجا"                   

200 

 

 الفقرات ر.م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

يق
تطب

ة ال
درج

 

يب
لترت

ا
 

17 
 المحمية، باألحداث الوعي يمتمك عضو ىيئة التدريس

 والنواتج، المسببات، :حيث من والعالمية، واإلقميمية،
 والحمول.

 15 متوسطة 0.64 2.92

اليادف يعطي عضو ىيئة التدريس أىمية لإلقناع بالحوار  18
 16 متوسطة 0.82 2.82 والمناقشة.

تنيض األنشطة الطالبية المتبعة بالطاقات اإلبداعية عبر  23
 17 متوسطة 0.91 2.73 أنماط التعامل و الحوار.

14 
 إلى الداعية الممارسات ينتيج عضو ىيئة التدريس الجامعي

 18 متوسطة 0.91 2.65 ليا. والداعمة ثقافة تبادل اآلراء، غرس

27 
يعزز النشاط الطالبي بناء الموىبة الشخصية بما يدعم 
ويقوي الثقة بالنفس في مواجية أعباء وأدوار ومسئوليات 

 المجتمع.
 18 متوسطة 0.91 2.65

13 
 التدريسية الييئات قبل من ومقترحاتيم الطمبة تجاىل آراء

  متوسطة 0.72 2.55 واإلدارية.

الممارسات  لموجية فرصا لمطمبة المنيجية تتيح األنشطة 28
 النقد. وتقبل اآلراء، خالل تبادل من السمبية

  متوسطة 0.97 2.54

يتبع معظم األساتذة أسموب المناقشة سعيا لتثبيت المعرفة  4
  متوسطة 0.68 2.48 لدى الطمبة وزيادة اإلبداع لدييم.

يعمل االشتراك في األنشطة الطالبية عمى فتح حوارات  16
  متوسطة 1.19 2.45 مفيدة.معرفية 

يشجع عضو ىيئة التدريس الطمبة المترددين عمى أبداء  1
  متوسطة 1.05 2.36 آراءىم أثناء الحوار ويحترميا.

 المتبادلة بين الجامعات الميبية في الطالبية األنشطة تساعد 29
  متوسطة 0.85 2.35 أكثر. معرفة ليبيا بشكل
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 المشاركة إزاء يجابيةاالتجاىات اإل األساليب التدريسية تعزز 8
  متوسطة 0.78 2.34 األنشطة. في

15 
 المجتمع أنشطة عمى المشاركة في يشجع األساتذة الطمبة

  منخفضة 0.90 2.32 والتالحم. التكافل يعزز بما

 لصالح الخفي المنيج مفيوم توظف األساليب التدريسية 10
 .الدراسية  الحوار في المناىج ثقافة تضمين

  منخفضة 1.21 2.26

 خالل من تكسب األنشطة الطالبية الطالب احترام اآلخرين 30
  منخفضة 0.90 2.05 التربوية. في البيئة بو المحيطين مع اإلنساني تواصمو

  متوسطة 0.55 2.52 نشر ثقافة الحوار ككل

واقع ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 3يبين من الجدول )
ثقافة الحوار في جامعة مصراتة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، حيث تراوحت 

( وبتقدير متوسط. حيث حصمت 2.52 -3.83قيم المتوسطات الحسابية بين )
 عمى قائمة تدريس أساليب غمب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمىأ() يعتمد 4الفقرة)

( وبتقدير 0.76( وانحراف معياري)3.83(. عمى متوسط حسابي وقيمتو) عمى التمقين
وتعزو الباحثة الحصول عمى ىذه النتيجة المرتفعة إلى أن العممية التعميمية  ،مرتفع

خضعت ألسموب التمقين ال لألساليب التعميمية المتنوعة التي تتيح النقاش والحوار من 
ى مسيرة التعميم الواقع عمىذا  المراحل األولى واستمرت في المرحمة الجامعية، وانعكس

ظاىرة من مظاىره في اإلطار الفكري والتربوي. ويقف الخبراء التربويون  زالت ، وماالميبي
في ليبيا اليوم أمام تحديات عممية كبيرة لمنيوض بالواقع التعميمي. وقد اتفقت ىذه النتيجة 

 ئق وأساليب التعميم، نوع في طراــــط وقمة التــــمود الخطــــ( في ج2004ر)ـــــمع دراسة الصغي
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 وعدم مواكبتيا لمتطور العممي الحاصل. 
()يحفز عضو ىيئة التدريس طمبتو عمى الشجاعة األدبية 6كما حصمت الفقرة)

بداء الرأي دون خوف(.  عمى متوسط حسابي قدره) ( 0.80( وانحراف معياري)3.85وا 
ن الواقع الجامعي ألوتعزو الباحثة التقدير المتوسط الستجابة ىذه الفقرة  ،وبتقدير متوسط

ال يخمو من محاوالت بعض أعضاء الييئة التدريسية لمنيوض بالميارات الحوارية التي 
عادة إلة والتغير الحاصل أصبح في حاجة يممكيا الطالب، وفي ظل المعطيات الجديد
انييا بما يتماشى وشخصية الطالب المرغوب النظر في تصميم برامجو التدريسية ومب

 تحقيقيا.
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني نصه:

" ما األبعاد االجتماعية السائدة لدى طمبة كميات جامعة مصراتة والمتعمقة بتنمية ثقافة 
 الحوار"؟  

ـــــى ىـــــذا الســـــؤال تـــــم احتســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات  ،لإلجابـــــة عم
اآلداب والتربيـة بجامعـة  تـيطبيق األبعـاد االجتماعيـة فـي كميودرجة ت ،والترتيب ،لمعياريةا

 مصراتة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، وكانت النتائج كما يمي:  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والترتيب 4جدول. 

 باألبعاد االجتماعية إلجابات أفراد العينة لمفقرات المتعمقة

المتوسط  الفقرات ر.م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الترتيب

39 

و الطمبة  ئيعمل المجتمع الميبي عمى تشجيع أبنا
البرامج التي تقيميا الجامعة في باالنخراط 

االحتكاك  بالتعاون مع المنظمات العالمية لتعزيز
 الثقافي بين الشعوب.

 1 كبيرة 0.87 3.92
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المتوسط  الفقرات ر.م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الترتيب

 1 كبيرة 0.93 3.92 تشارك الجامعة في البرامج واألنشطة المجتمعية. 36

تضمن الموائح والقوانين التي تصدرىا وزارة التعميم  38
 2 متوسطة 0.96 3.49 العالي الحريات الشخصية لطمبة الجامعات.

تشرك مفوضية المجتمع المدني طمبة الجامعة في  35
 3 متوسطة 1.08 3.48 برامجيا التطوعية.

33 
يولي المجتمع الميبي اىتماما كبيرا لحضور 

صل ثقافة ؤ وات والمؤتمرات العامة التي تالند
 الحوار في التعميم الجامعي.

 4 متوسطة 0.99 3.37

37 
يبدي المجتمع الميبي تعاونا كبيرا مع الطمبة 
الباحثين في كشف المشاكل المتعمقة بالعرق 

 واالنتماء القبمي.
 5 متوسطة 0.95 3.27

يكسب النظام االجتماعي الميبي الطالب الجامعي  40
 6 متوسطة 0.97 3.15 خر.لقيم التي تكرس احترام الذات واآلا

يمثل العقل الجمعي أنموذجا لمتفكير يسير عميو  34
 7 متوسطة 0.96 3.12 األفراد.

32 
ماعي الميبي احترام معايير يرسخ النظام االجت

االنتماء القبمي أو المركز االجتماعي أو رة ال الجدا
 السياسي.

 8 متوسطة 0.86 2.95

  متوسطة 0.63 3.41 األبعاد االجتماعية ككل
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( المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة لــــدرجات 4بــــين مــــن الجــــدول )تي
األبعــاد االجتماعيــة مرتبــة تنازليــا، ودرجــة تطبيقيــا فــي كميــات جامعــة مصــراتة مــن وجيــة 

 -. 3.92نظــر أعضــاء ىيئــة التــدريس، حيــث تراوحــت قــيم المتوســطات الحســابية بــين )
وبتقدير متوسط. حيث حصمت الفقرة  ( وبدرجات تطبيق ما بين الكبيرة والمتوسطة.2.95

و الطمبـــة  ئـــل المجتمـــع الميبـــي عمـــى تشـــجيع أبنا( عمـــى الترتيـــب األول، ونصـــيا )يعمـــ39)
 ا الجامعـــة بالتعـــاون مـــع المنظمـــات العالميـــة لتعزيـــزاالنخـــراط بـــالبرامج التـــي تقيميـــعمـــى 

(،  3.92االحتكـــــاك الثقـــــافي بـــــين الشـــــعوب(، وعمـــــى أعمـــــى متوســـــط حســـــابي وقيمتـــــو ) 
المجتمــع (، وبدرجــة تطبيــق كبيــرة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى رغبــة  0.87وانحــراف معيــاري ) 

النفتــاح والمبــادرة خضــع لمــدة أربعــة عقــود لثقافــة الســمطة الحاكمــة القامعــة ل الــذي الميبــي
الثقافي' اإليجابية، المرسخة لثقافة االنكماش، واتخاذ موقف الدفاع حيال ما سمي بـ'الغزو 

في االنفتاح عمى العالم لالستفادة من ما  صار األمل الحقيقي وبفضل التغيير الذي حدث
(،  36) تمتيـا بالترتيـب الثـاني الفقـرة  اإلنتـاج.  لـدى اآلخـرين مـن رصـيد المعـارف وفنـون

(، وانحـــراف  3.92والتـــي نصـــيا )تشـــارك الجامعـــة فـــي البـــرامج واألنشـــطة المجتمعيـــة. ) 
(، وبدرجـة تطبيـق كبيـرة، وتشـكل ىاتـان الفقرتـان معـًا األبعـاد االجتماعيـة  0.93معياري )

نتاجيــا فــي التعمــيم كميــات العمــوم التربويــة والمتعمقــة السـائدة لــدى طمبــة  باكتســاب المعرفــة وا 
 األردني الرسمي. الجامعي

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال السادس والذي نصه :
بتنميــة مــا األبعــاد الثقافيــة الســائدة لــدى طمبــة كميــات جامعــة مصــراتة والمتعمقــة " 

 "؟ ثقافة الحوار
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة، 

ـــات جامعـــة مصـــراتة مـــن وجيـــة نظـــر  ،والترتيـــب ـــة فـــي كمي ـــق األبعـــاد الثقافي ودرجـــة تطبي
 أعضاء ىيئة التدريس، وكانت النتائج كما يمي: 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والترتيب  5جدول.
 إلجابات أفراد العينة لمفقرات المتعمقة باألبعاد الثقافية

 الفقرات ر.م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التطبيق

تحث القيم اإلسالمية في المجتمع الميبي الطالب  46
 1 متوسطة 0.90 3.66 خر.انتياج الحوار واحتواء اآلالجامعي عمى 

45 
تحث أعراف المجتمع الميبي الطالب الجامعي 
عمى التسامح واحترام التنوع العرقي والثقافي 

 المجتمع.ألبناء 
 2 متوسطة 0.92 3.24

يتيح النظام االجتماعي الميبي االنفتاح عمى  50
 3 متوسطة 1.13 3.22 الثقافات وتقبل ثقافة اآلخر..

يغرس النظام االجتماعي الميبي قيم التعاون بين  41
 4 متوسطة 0.89 3.18 مكونات المجتمع المحمي.

44 
 تحدد شخصية األمة ) نمطيا القومي ( أىداف

 5 متوسطة 0.90 3.17 مؤسساتيا االجتماعية الثقافية.

يتميز المجتمع الميبي باالنفتاح عمى الثقافات  48
 األخرى من خالل اىتمام الجامعات بالترجمة.

 6 متوسطة 1.03 3.18

تنمي ثقافة المجتمع الميبي التفكير اإلبداعي  47
 7 متوسطة 0.95 3.06 لمطالب الجامعي.

والتقاليد الميبية الطالب الجامعي تحض العادات  43
 8 متوسطة 1.03 3.03 عمى التفكير العممي السميم.

تقارب مكونات المجتمع الميبي األفكار المتباينة  42
 9 متوسطة 0.99 3.00 بين ثقافتيا.  

يغرس المجتمع الميبي لدى أبناءه ثقافة تقبل  49
 10 متوسطة 0.96 2.94 اآلخر لونًا وفكرًا وروحًا. 

  متوسطة 0.73 3.17 األبعاد الثقافية ككل
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(، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات األبعاد 5يبين الجدول )
الثقافية مرتبة تنازليا، ودرجة تطبيقيا في كميات جامعة مصراتة من وجية نظر أعضاء 

( وجميعيا 3.66 – 2.94ىيئة التدريس، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )
( عمى الترتيب األول، ونصيا 46كانت بدرجة تطبيق متوسطة. حيث حصمت الفقرة )

عي عمى انتياج الحوار واحتواء )تحث القيم اإلسالمية في المجتمع الميبي الطالب الجام
(،  0.87(، وانحراف معياري )  3.92خر.(، وعمى أعمى متوسط حسابي وقيمتو ) اآل

قيم العقيدة اإلسالمية لدى بعض وىذا المؤشر يشير إلى معرفة  ،ةوبدرجة تطبيق متوسط
طمبة الجامعة، مما أوجد إلى حد ما روح التعامل المبني عمى أسس األخالق اإلسالمية، 
فروح التربية اإلسالمية ال تزال ممموسة رغم الدمار النفسي الذي خمفتو تربية الفكر 

عض في المجتمع الميبي المسمم حتى األخضر، فالقيم اإلسالمية تأصمت لدى الب
أصبحت تقاليد تربوية موروثة لدييم، وىذا أساس محمود لالنطالق نحو بناء نظام تربوي 

 قائم عمى الحوار واحترام اآلراء. 
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه :

وجيـــة نظـــر أعضـــاء مــا األبعـــاد االجتماعيـــة المقترحــة لتنميـــة ثقافـــة الحـــوار مــن " 
 ؟" ىيئة التدريس في كميات جامعة مصراتة

تم اقتراح األبعاد االجتماعية لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي الميبي بناًء 
عمى إجابات أفراد عينة الدراسة عمى واقع تنمية الحوار في كميات جامعة مصراتة، إذ تم 

تقدير كبير ومتوسط، بناًء عمى نتائج  حصمت عمىفختيار األبعاد التي أظيرت تشبعا ا
ولمتأكد من مدى دقة اختيار ىذه األبعاد تم إجراء التحميل العاممي  ،التحميل العاممي

عمى العامل  (Principal Component Analysisبطريقة المكونات الرئيسية )
تنمية ثقافة الواحد، وبيذا تشكل الفقرات المتبقية األبعاد االجتماعية المقترحة الالزمة ل

 ة التدريس في ــــضاء ىيئـــــيات نظر أعـــــبي بناًء عمى وجـــــم الجامعي الميـــــالحوار في التعمي
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 جامعة مصراتة، وىي مرتبة تنازليا حسب درجة تشبعيا كالتالي: 
و الطمبة باالنخراط بالبرامج التي تقيميا ئشجيع أبنايعمل المجتمع الميبي عمى ت  -1

 االحتكاك الثقافي بين الشعوب.  بالتعاون مع المنظمات العالمية لتعزيزالجامعة 
 تشرك مفوضية المجتمع المدني طمبة الجامعة في برامجيا التطوعية.  -2
تضمن الموائح والقوانين التي تصدرىا وزارة التعميم العالي الحريات الشخصية لطمبة   -3

 .الجامعات
 عمى الثقافات وتقبل ثقافة اآلخر.  يتيح النظام االجتماعي الميبي االنفتاح  -4
 يمثل العقل الجمعي أنموذجا لمتفكير يسير عميو األفراد.  -5

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الخامس والذي نصه :
مــا األبعــاد الثقافيــة المقترحــة لتنميــة ثقافــة الحــوار مــن وجيــة نظــر أعضــاء ىيئــة " 

 ؟" التدريس بجامعة مصراتة
 عاد الثقافية لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي الميبي بناًء عمىتم اقتراح األب

إجابات أفراد عينة الدراسة عمى واقع تنمية الحوار في كميات جامعة مصراتة، إذ تم 
اختيار األبعاد التي أظيرت تشبعا والتي حصمت عمى تقدير كبير ومتوسط، بناًء عمى 

ولمتأكد من مدى دقة اختيار ىذه األبعاد تم إجراء التحميل العاممي  ،نتائج التحميل العاممي
( عمى العامل Principal Component Analysisبطريقة المكونات الرئيسية )

الواحد، وبيذا تشكل الفقرات المتبقية األبعاد الثقافية المقترحة الالزمة لتنمية ثقافة الحوار 
وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة  في التعميم الجامعي الميبي بناًء عمى

 مصراتة، وىي مرتبة تنازليا حسب درجة تشبعيا كالتالي: 
تحث أعراف المجتمع الميبي الطالب الجامعي عمى التسامح واحترام التنوع العرقي   -1

 والثقافي ألبناء المجتمع.
 الثقافية.تحدد شخصية األمة ) نمطيا القومي ( أىداف مؤسساتيا االجتماعية   -2
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 و ثقافة تقبل اآلخر لونًا وفكرًا وروحًا.ئلدى أبنايغرس المجتمع الميبي   -3
عي عمى انتياج تحث القيم العربية اإلسالمية في المجتمع الميبي الطالب الجام  -4

 خر.الحوار واحتواء اآل
 تُقارب مكونات المجتمع الميبي األفكار المتباينة بين ثقافتيا.    -5

 التوصيات
 ائج الدراسة يمكن التوصية بما يمي:في ضوء نت

اعتماد األبعاد االجتماعية التي أظيرت نتائج التحميل العاممي تشبعا كافيا لمفقرات  -
 التي تمثميا، حيث اتفقت عينة الدراسة عمى الموافقة عمييا.

اعتماد األبعاد الثقافية لتي أظيرت نتائج التحميل العاممي تشبعا كافيا لمفقرات التي    -
 تمثميا حيث اتفقت عينة الدراسة عمى الموافقة عمييا. 

ة مصـــراتة خاصـــة، عامـــة، وكميـــات جامعـــ اليبيـــ ة فـــيالجامعيـــ ةتطـــوير الـــنظم التعميميـــ  -
عــادة النظــر فــي المتبعــة فــي الجامعــات الميبيــة بمــا  االســتراتيجيات واألســاليب التدريســية وا 

فــرازات المجتمــع الميبــي الســاعي إلــى االســتقرار واالنفتــاح عمــى الثقافــات، وتأكيــد  يتســق وا 
ـــو إلـــى  روح التســـامح لنبـــذ الخالفـــات وتأصـــيل فـــاق الفكـــر آلغـــة الحـــوار وصـــوال مـــن خالل

 المعرفي . 
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 د/أحمد عمي الحويج                                     

 الخمس /جامعة المرقب -كمية اآلداب                                    
 

 مقدمة
دراسة عمى الرغـ مف تعدد الىناؾ موضوعات ميمة وخصبة تظؿ جديرة ب

تكوينيا مف ىذه نسانية والعوامؿ المؤثرة في فييا, وتعد دراسة الشخصية اإل ثبحااأل
تأثير متبادؿ يتضمنو مف , فكؿ ىذا التفاعؿ االجتماعي وما ىميةالموضوعات ذات األ

اختبلفيا  وأنماط الشخصية أال تعبير عف تنوع وتعدد إىو  فراد فيما بينيـ مالسموؾ األ
ف البناء إ ,بمعنى آخر, داخؿ المجتمع ولكؿ دور ,طر ومعايير محددة لكؿ مكافأ يف

والذي يمتؿ كؿ منيـ في حد ذاتو  ,فرادال تجمع لمجموعات مف األإما ىو المجتمعي 
وكما يعرفيا  فالشخصيةشخصية قد تتشابو مع غيرىا وقد تختمؼ في إطار التنوع, 

 ,مجموع الخصاؿ والطباع المتنوعة الموجودة في كياف الفرد باستمرار :راث العممي ىيتال
شخاص األو مع البيئة مف حولو بما فييا مف وتنعكس عمى تفاعم ,والتي تميزه عف غيره

دراكو ,مواقؼالو   ,أـ في مشاعره وسموكو وتصرفاتو ومظيره الخارجي ,سواء في فيمو وا 
, وىي ال األفكار والتصورات الشخصيةالميوؿ والرغبات والمواىب و إلى القيـ و  ضافةإ

ة أو التصرفات وال عمى الصفات النفسية الداخمي ,تقتصر عمى المظير الخارجي لمفرد
نما ىي نظاـ متكامؿ مف ىذه األمور مجتمعة  ,والسموكيات المتنوعة التي يقـو بيا فقط وا 

, لمشخصويؤثر بعضيا في بعض مما يعطي طابعًا محددًا لمكياف المعنوي  ,مع بعضيا
ف بناء الشخصية السوية والمتوافقة مع السموكيات والقيـ االجتماعية ىي إفمر ألوبطبيعة ا
عتبر يو , سرة وصواًل الى المجتمع ككؿألبتداًء مف ااوغاية كؿ مؤسسات المجتمع ىدؼ 

و بيئية أ سواًء وراثية كانت منيا ,لمجموعة مف العوامؿ والمؤثرات ابناء الشخصية خاضع
والمنافية  ,سويةفراد ذوي السموكيات البلالشخصية لؤل ف قياس أبعاد ومركبات ومكوناتإف
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ىداؼ التي تسعى المؤسسات االجتماعية الى تحقيقيا لو دور في لمقيـ االجتماعية واأل
ومف ثـ فيـ ومعرفة المسببات والعمؿ عمى عبلجيا والذي  ,كشؼ طبيعة العبلقات

ف أر ) اعتباينطبؽ عمى مشكمة الجنوح ب سيؤدي إلى ضبط السموؾ وتعديمو وىذا ما
 يتؤثر ف يصادية التقتحداث مف المشكبلت االجتماعية والنفسية واالمشكمة جنوح األ
وفى السموؾ الذى  ,تعدد الجوانب المرتبطة بيا يوتكمف خطورتيا ف ,الفرد والمجتمع
نشأتيا  ينيا تخضع فأثار داخؿ المجتمع, كما آوما يترتب عميو مف  يمارسو الجانح
ويترتب عمييا اكتساب الحدث لمجموعة مف العادات واالتجاىات تشمؿ  ,ألسباب عديدة

يكوف ليا مردود سيء عمى توافقو( .  يخريف التحو الذات واالتجاه نحو اآلناالتجاه 
 ( .65: 2008)صبلح كرمياف , 
 مشكمة البحث  :

ع بأكممو ُتعد مشكمة جنوح األحداث مف المشكبلت الخطيرة التي تواجو المجتم
, , وىذه المشكمة تندرج ضمف االضطرابات النفسية االجتماعيةوبسائر ىيئاتو ومؤسساتو

وأنيا في تزايٍد مستمٍر حتى أنيا أصبحت ُتمثؿ تيديدًا خطيرًا لمبناء االجتماعي والقيـ 
النفس , ويؤكد عمماء واألخبلقيات السائدة في المجتمع االجتماعية والمثؿ والقواعد

 وأداث ال تمثؿ مجرد اعتداء الصغير أف مشكمة انحراؼ األح ىوالصحة النفسية عم
بقدر ما ُتمثؿ فشؿ ىذا المجتمع  ,ير وأمف المجتمع وسبلمتوالمراىؽ عمي قيـ ومعاي

سوياء يكوف أ اشخاصأف ينمو أونجاحو في  ,بسائر مؤسساتو في رعاية أبنائو وتوجيييـ
 شكالو .أالبناء والتطوير بجميع مظاىره و  ليـ دور مستقبمي في

رفة بد مف مع عبلج ىذه المشكمة النفسية االجتماعية الولكي يتسنى لممجتمع 
بب واحد محدد, , والتي يستحيؿ حصرىا في سالتي تكمف وراء حدوثيا وانتشارىاسباب األ

ضافة ليا قيمتيا, ومحاولة إتعد ئيمة ضكانت  اضافة ميمإف كؿ أولكف مما لشؾ فيو 
الباحث بدراسة وكشؼ العبلقة بيف مجموعة مف السمات  عمد لئلسياـ في ىذا المضمار
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يمكف تحديد  :يأبناء, الكبرى لمشخصية ( مشكمة جنوح األ الخمسةالشخصية ) العوامؿ 
 :اولة اإلجابة عمى التساؤؿ التاليمشكمة الدراسة الحالية في مح

 ما ىي أكثر العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ارتباطا بالجنوح ؟ -
 أهداف الدراسة : 

ى سة الكبر تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى السمات الشخصية ) العوامؿ الخم
حداث الجانحيف وُمقارنتيا بعينة ُمماثمة مف غير الجانحيف في لمشخصية ( لعينة مف األ

, وذلؾ سعيًا إلى بيف عينتي الدراسة في ىذه السماتوكشؼ الفروؽ  ,المجتمع الميبي
يـ صيات التي ُتسوأمبًل في استنباط أفضؿ التو  ,ظاىرة جنوح األحداث ـفيفي  ـايساإل

 مشكمة .في التقميؿ مف ىذه ال
 :  األهمية النظرية

تمكف ىذه الدراسة مف الوقوؼ عمى معرفة نوع عبلقة بعض السمات الشخصية  – 1
 بجنوح األبناء مف عدمو. 

اإلثراء العممي لموضوع الدراسة لما سوؼ تثيره الدراسة الميدانية مف مشكبلت ىي  -2
 بحاجة ماسة إلى دراسات عممية جديدة في بيئات مختمفة.

دة اختبار المعرفة النظرية والعممية والمتعمقة بمتغيرات الدراسة كما وردت في إعا –4
ى اتفاؽ خصائص عينة الدراسة ومعرفة مد ,دراسات وأبحاث سابقة عمى مجتمع الدراسة

 ه المعرفة مف عدمو. ذمع ى
مواجية المجتمع لمجريمة ال يكوف إال عمى أساس دراسة أسباب الظاىرة اإلجػػرامية  -5
ع  ,يـ في وضع خطط ووسائؿ لعبلجيا والوقاية منياػطاء تفسػيراٍت صحيحة ليا مما يسػوا 

 ال مف خبلؿ البحث العممي. إوىذا لف يتحقؽ 
 ية :تو تتحدد الدراسة الحالية بالحدود اآل 
 : وتتضمف الحدود المكانية ليذه الدراسة مدينة الخمس بدولة ليبيا.حدود مكانية -
 عداد كوستا وماكري, تعريب بدر إية ) ػػػالعوامؿ الخمسة لمشخص ةػػػػػقائم: حدود آدائية -



 مجلة التربوي

01العوامؿ الخمس الكبرى لمشخصية وعبلقتيا بجنوح األحداث                   العدد                                                       

 
-214- 

 نصاري (األ
جانحيف في المجتمع وتتضمف عينة الدراسة مف الجانحيف وغير الحدود بشرية:  -

وغير  ةجانح فئتيف ُمقسميف إلى مجموعتيف ُمناصفًة بيفجانح 100 الميبي وعددىـ
 . ةجانح

 : مفاهيم الدراسة
يعرؼ ماكري نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى  :الكبرى الشخصية العوامل الخمسة - 1

داه أنو يمكف وصؼ الشخصية وصفًا لمشخصية بأنو نموذج يقـو عمى تصور مؤ 
ساسية ىي: العصابية, االنبساطية, االنفتاح أديًا كامبًل مف خبلؿ خمسة عوامؿ قتصاا

ـ, تعريب بدر محمد 1992عداد كوستا وماكري إقبوؿ, يقظة الضمير.  ) , العمى الخبرة
(, وُتعرؼ إجرائيًا عمى أنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص في مقياس نصارياأل

العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية الُمستخدـ في الدراسة الحالية, والذي ييتـ بقياس 
 السمات اآلتية:

خارجية حداث الخريف, وباأللى االىتماـ القوي باآلإي سمة تشير : ىاالنبساطية -
وف شخاص االنبساطيوف الذيف يتسمواأل ,شياء غير المعروفةوالمغامرة والثقة تجاه األ

حبوف, نشطوف, مؤكدوف لذاتيـ, م, شخاص اجتماعيوفأبدرجة عالية مف ىذه السمة ىـ 
واالنفعاالت  عوف بالتفاؤؿ, ودؼء المشاعر, يتمتثارة, كثيرو الكبلـباحثوف عف اإل

 الدرجة المنخفضة في ىذه السمة عمى االنطواء واليدوء والتحفظ . , بينما تدؿ االيجابية
, ومراعاة خريف, واحتراـ رغباتيـلى استيعاب اآلإ: تشير ىذه السمة الى الميؿ الطيبة -

شخاص أالسمة ىـ  شخاص الذيف يتسموف بدرجة عالية مف ىذهواأل ,مشاعرىـ
متعاونوف مع الغير, غير خريف متحمسوف لمساعدتيـ, متعاطفوف مع اآل ,متواضعوف

نشطة نفسيـ, يحبوف المشاركة في األأخريف عمى رائيـ, يؤثروف اآلمتعصبيف آل
 نانية وعدـ التسامح . التطوعية. بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى العدوانية واأل

 , يةػػػػػػػػػػػػػولؤ ؿ المسمػػػػػرة, وتحػػػػػػز الفرد بالمثابػػػػػمة الى تميػػػػػػالس : تشير ىذهيرـــــيقظة الضم -
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ار, ثيمانة, واإلرتفعة عمى ىذه السمة يتميزوف باألشخاص الذيف يتمتعوف بدرجة ماألو 
, بينما تدؿ الدرجة والجدية, وضبط الذات, والدقة, والصدؽ, والوفاء, والتسامح

ماـ وعدـ االىت ,القواعد والقوانيف فة, والخروج عالمنخفضة في ىذه السمة عمى البلمباال
 بالنظاـ .

نتظاـ , وااللى الثبات االنفعاليإي سمة تشير في درجاتيا المقبولة : ىالعصابية -
في  ماأتالي سمة مف سمات الشخصية السوية, , وىي بالاالنفعالي لمفرد بشكؿ عاـ

 ,والغضب ,واالكتئاب ,درجاتيا المرتفعة فترتبط ببعض السمات السمبية مثؿ القمؽ
ف شخاص العصابيوف الذيف يتسمو واأل ,والتوىـ المرضي ,واالندفاعية ,واالرتباؾ ,والخجؿ

, كثر تأثرا بالضغوطأمراض النفسية, و كثر عرضة لؤلأبدرجة عالية مف ىذه السمة ىـ  
, والقدرة عمى مقاومة ه السمة عمى االستقرار االنفعاليبينما تدؿ الدرجة المنخفضة في ىذ

 الضغوط 
 واالىتماـ بوجيات النظر ,فكار الجديدةالىتماـ باأل: ىي سمة تدؿ عمى االصفاوة -

وف بدرجة عالية شخاص الذيف يتسمفكار الشائعة, واألغير التقميدية التي تختمؼ عف األ
يتميزوف بالتفكير المجرد  ,تنافسيوف ,ابتكاريوف ,شخاص خياليوفأمف ىذه السمة ىـ 

السمة عمى الطبيعة العممية  . بينما تدؿ الدرجة المنخفضة في ىذهالحساسية لممشكبلتو 
 .( 288 – 284ـ :  1997نصاري , )بدر األ بالرأي ثوجمود الخياؿ والتشب ,الواقعية

التي حددىا  الجانح ىو ذلؾ الطفؿ أو المراىؽ الذي لـ يتجاوز السف الجانح: - 2
اعية ارتكاب فعؿ يتنافى مع القيـ والمعايير االجتم ىي يقدـ عم, والذالقانوف لبموغ الرشد

 ,تعاطي المخدرات والمسكرات أو ,أو اإليذاء ,ويعتبرىا القانوف والعرؼ جريمة كالسرقة
أو أي فعؿ آخر يعاقب عميو القانوف لمساسو بسبلمة المجتمع وأمنو واستقراره بشرط 

ال يتجاوز ممارس أجانحًا, عمى تكرار ىذه األفعاؿ اإلجرامية في سموكو حتى يعد 
 (.208 - 207ـ :1995ف العمر)محمد ربيع وآخروف, السموؾ  الثامنة عشر م
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 طار النظري لمدراسة اإل
 :الشــخصــية 

فيو يشمؿ  ,اىيـ عمـ النفس  تعقيدا وتركيبايعد مفيـو الشخصية مف أكثر مف
كافة الصفات الجسمية والعقمية والوجدانية في تفاعميا وتكامميا في شخص معيف يتفاعؿ 

واختمفت  ,تناولت العديد مف النظريات موضوع الشخصيةوقد  ,مع بيئة اجتماعية معينة
 صحابيا.أراء حوؿ طبيعتيا ومكوناتيا وفقًا لمنظور اآل

 تعريف الشخصية : 
عػػرؼ ألبػػورت بأنيػػا التنظػػيـ الػػديناميكي فػػي نفػػس الفػػرد لتمػػؾ االسػػتعدادات النفسػػية 

فيما يعرفيػا   كاتػؿ   , ةتحدد طريقتو الخاصة في التكييؼ والتوافؽ مع البيئالجسمية التي 
الػػذي يسػػمح بػػالتنبؤ بمػػا سػػيفعمو الشػػخص عنػػدما يوضػػع فػػي  يءذلػػؾ الشػػ :عمػػى أنيػػا ىػػي

نيػػا المجمػػوع الكمػػي أمػػا  ايزنػػؾ  فيػػرى أ(,  10: 2001موقػػؼ معػػيف ) صػػابر بوكػػاني , 
 (11ـ:2008بالوراثة والمحيط )صبلح كرمياف نماط السموكية الظاىرة والكامنة المقررةلؤل

  حدداتها والعوامل التي تؤثر فيهاالشخصية وم طبيعة
 : ىمياأىذا االتجاه عمى مجاالت متعددة  نصارأيركز : واًل: العوامل البيولوجيةأ
, د لحظة ميبلده: يقصد بيا جميع العوامؿ الداخمية التكويف الموجودة في الفر  الوراثة -

و الجينات أعف طريؽ المورثات  جداده وسبللتووينتقؿ التكويف الوراثي لمفرد مف والديو وأ
خصابيا إنثوية بعد وموزمات التي تحتوييا البويضة األالتي تحمميا الصبغيات الكر 

تمعب الوراثة دورًا ىاما ( و  33: ـ199 المطمب القريطي, عبدبالحيواف المنوي الذكري )
دورًا دوره وفي تكويف الجياز العصبي الذي يمعب ب ,في تحديد الخصائص الجسمية لمفرد

, ساس الحيوي لمشخصية ) حامد زىرافف الوراثة تحدد األأي أىاما في تحديد السموؾ, 
1982  :83 . ) 

: الجياز العصبي ىو الذي يشرؼ عمى جميع الوظائؼ العضوية جهزة العضويةاأل -
ف لو عبلقة أي أنتاج السموؾ السوي والبلسوي, إيا, ولو عبلقة وثيقة في ويؤلؼ بين
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 ,الديف كفافي و االضطراب ) عبلءأوذلؾ مف حيث السواء  ,فرادية لؤللنفسابالصحة 
 ( . 121ـ : 1995

نساف مزودًا بجياز يتكوف مف الغدد يولد اإل: كوين البيوكيميائي والغددي لمفردالت -
داخميٍة مقابؿ المثيرات الصماء التي تفرز مواد ىرمونية مختمفة تعتبر بمثابة ُمثيراٍت 

صمة وثيقة بيف العمميات الفسيولوجية المرتبطة بنشاط الغدد ووظائفيا , وتوجد الخارجية
و أ ,تياافراز إخر, فاختبلؿ نشاطيا سواء بزيادة آالعمميات النفسية مف جانب و  ,مف جانب

نقصانيا عف معدليا الطبيعي يؤدي بدوره إلى اختبلؿ النشاط العاـ لمفرد وسموكو 
المطمب  لى اضطرابات انفعالية ونفسية )عبدإؤدي ومف ثـ ي ,االنفعالي وتفاعمو مع بيئتو
 (.  34القريطي , مرجع سابؽ :  

تمثؿ البيئة كؿ العوامؿ المادية واالجتماعية والثقافية والحضارية : ثانيًا: العوامل البيئية
ساليبو في مواجية أالفرد في تعييف أنماط سموكو أو  التي تسيـ في تشكيؿ شخصية

تحولو إلى ة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد تشكمو اجتماعيًا و , والبيئمواقؼ الحياة
, ويكتسب الفرد أنماط ونماذج سموكو وسمات شخصيتو نتيجة شخصية اجتماعية متميزة

 ( .83:  1982التفاعؿ مع غيره مف خبلؿ التنشئة االجتماعية )حامد زىراف , 
ية ومدارس جاىات الفكر صحاب االتأتباينت منظورات  :النظريات المفسرة لمشخصية
 :التي اىتمت بدراسة الشخصية منيا, وتعددت النظريات عمـ النفس حوؿ الشخصية
بػػػػػػدراسة العمميات البلشػػعػورية  سيـــــجـمــــوند فـــــرويداىتـ  نظرية التحميل النفسي:

في شخصية  الطفولة المبكرة كد عمى دورأنساني, و ثيرىا عػػػمى الشخصية والسموؾ اإلوتػػأ
ف ىناؾ ثبلثة قوى أ فرويد, ويرى رائز بمثابة عوامؿ محركة لمشخصيةواعتبر الغػ الفرد,

 الهواتعمؿ مع بعضيا بصورٍة تفاعميٍة وىي  ساسية تدخؿ في مكونات الشخصيةأ
ويمثؿ  نااأل , ولـوتعمؿ عمى تحقيؽ المذة وتجنب األ وتتضمف الغرائز الجنسية والعدوانية

نا واأل , والمحيط الخارجي اوتعمؿ وسيطا مصمحا بيف اليو  ا,اندفاعية اليو  العقبلنية حياؿ
 ,رقى جانب في الشخصيةأعمى و أويمثؿ الضمير والمعايير الصحيحة, وتعد  عمىاأل
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بعضيا  ويؤكد فرويد بأف ىذه القوى غير منفصمة عف ,اؿ الشخصيةوتعمؿ عمى بموغ كم
وبعكسو  ,ساسيةشباع الرغبات األا  البيئة و  بؿ تتعاوف فيما بينيا وتسيـ في التفاعؿ مع

  (. 34 -33:  2005سيحصؿ سوء التوافؽ مع المحيط ) الجوىرة شيي , 
, يؤكدوف عمى متغير الخارجنساني محكـو مف وترى أف السموؾ اإل: النظرية السموكية

 ويفسر ,البيئة عمى حساب متغير الوراثة وييمموف الجانب التكويني في بناء الشخصية
طفاؿ يقوموف خارجية, ويعتقد بأف األالفعاؿ المحفزات أنيا ردود أالشخصية ب كينرس

 فأنتائج ( , وعمى  –استجابة  –ثير )م ػيسمى ب وىذا ما ,بأعماؿ سيئة لجمب االنتباه
ـ 2008 ) صبلح كرمياف , طمؽ عمييا  االشراط الفعاؿأسموؾ الناس ىو نتاج عمميات 

 :14                    . )                            
تقـو ىذه النظرية عمى مبلحظة سموؾ الفرد في عممية التفاعؿ  :نظرية التعمم االجتماعي

نماط اة والتقميد في اكتساب وتعديؿ األوتؤكد عمى دور التدعيـ والمحاك ,االجتماعي
ي في ساليب التعمـ االجتماعأسموب مف أكد عمى دور الثواب والعقاب كؤ السموكية, وت

 تنمية الشخصية وسماتيا .
ولو  ,نساف بطبيعتو مدفوٍع لفعؿ الخيرف اإلأ ماسمو وروجرزيرى : نسانيةالنظرية اإل 

مكتسبة أكثر مف أف ف عوامؿ نمو الفرد أو  ,بداع وتحقيؽ الذاتدافع رئيسي لمنمو واإل
لمتبادلة , ويظير تأثير ىذه العوامؿ عمى الفرد خبلؿ عبلقاتو الشخصية اتكوف بيولوجية

قوى ىذه العوامؿ أف أتشكؿ عالـ الخبرة والواقع لمفرد, و  وتفاعمو مع البيئة والتي بدورىا
, يتو )عبدالستار ابراىيـلى تحقيؽ الذات الذي يوجو سموكو ويحدد سمات شخصإالميؿ 
 ( 30ـ: 1998

ف في مجاؿ و وجد عمماء النفس والباحث :الشخصية والعوامل الخسمة الكبرى بعادأ
ساسية بعاد األو تصنيؼ ُيشكؿ األألى نموذج وصفي إف ىناؾ حاجة ماسة أخصية الش

وامؿ وتصنيفيا بأبعاد أو ع اف طريؽ تجميع الصفات المرتبطة معنسانية علمشخصية اإل
وجاءت دراسات كؿ مف   كاتيؿ,  ,فراد والثقافات المختمفةمستقمة يمكف تعميميا عبر األ
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يج التحميؿ , كوستا وماكري   باستخداـ منف, ديكمافجو , كوؿ ايزنؾ, نورمافكيمفورد 
( , 10: ـ199ساسية لمشخصية )بدر االنصاري, بعاد األلى األإالعاممي بيدؼ الوصوؿ 

لعممي لمصفات شير الباحثيف الذيف قاموا بالتصنيؼ اأمف  ودبيرتأوالبورت ويعد 
ت ادستخراج المفر امؿ بلى المغة المألوفة كمصدر لذلؾ, وبدأوا العإالشخصية باالستناد 

واستخرجا مف قواميس المغة قائمة تتضمف  ,ذات الصمة بالشخصية مف معجـ المغة
وتمييز سموؾ كؿ فرد  ,نجميزية لوصؼ الشخصيةت المغة اإلاكممة مف مفرد 17953
بقى أو  ,% مف العبارات99ؼ حوالي ذاـ كاتيؿ بمراجعة تمؾ القائمة وحوق ,خرعف اآل
عتقد بأف كؿ شخص يمتمؾ ىذه المجموعة مف السمات وسماىا وا ,سمة فقط 35عمى 

اممي توصؿ لتحديد ستة عشر عامبل منيج التحميؿ العوبمساعدة  ,بالسمات السطحية
ىا في دراساتو التي استخدمت عدىا سمات مصدرية اعتمد  ( PF 16)عرفت بػػ اساسيأ
  كاتل  ليو إوصؿ ف ما تإ(.  591ـ :  1998ت الشخصية )راضي الوقفي , ابار تخالا

ا   مستخدمنورمانلى معاينة التركيب البعدي لتقدير السمات حيث توصؿ  إخريف حث اآل
االنبساطية  :بعاد لمشخصية وىيأتحديد خمسة لى إالتحميؿ العاممي لقائمة الصفات, 

لعوامؿ الخمسة   تسمية اطمؽ  كولبيرؾأوالتفتح. و  ,والعصابية ,وحيوية الضمير ,والطيبة
بعػاد مدى الواسع الػذي تػشممو ىػذه األوجاءت التسمية لتعكس ال ,بعادى عمى تمؾ األالكبر 

بحاث عمى العوامؿ الخمسة الكبرى بشكؿ متزايد جراء األإوبدأ بالقياـ ب ,وليس ضخػامتيا
ماسؾ العوامؿ وثباتيا كدت جميعيا عمى تأنتصؼ الثمانينات مف القرف الماضي, و في م

قؽ مف وجود جؿ التحمبريقية ألتا وماكري   بعدد مف الدراسات اإلوس. وقاـ   كواستقرارىا
النبساط اىتماميما في البداية ببعدي )ا ولياألمشخصية و  ىالعوامؿ الخمسة الكبر 

كد عمييما   ايزنؾ   بعد ذلؾ قاما بتحميؿ عوامؿ الشخصية الستة أف يوالعصابية ( المذ
 :اج ثبلثة عوامؿ كبرى لمشخصية وىيلى استخر إلػػ  كاتؿ  وتوصبل  ( PF 16)عشر 

ـ قاما ببناء مقياس جديد لقياس العوامؿ 1985, وفي عاـ والتفتح ,والعصابية ,االنبساط
عادة صياغة مفيـو العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية, وفي محاولة إل الخمسة الكبرى
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, جراء دراسة حديثة بيذا الخصوصإجوف ب ـ قاـ198 في سنة و  ,طار جديدإفي 
لييا إتوصؿ  وبرىنت الدراسة عمى استخراج خمسة عوامؿ كبرى لمشخصية تطابؽ ما

 ؛ف تصنيؼ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية يؤدي لوظيفة تكامميةإ كوستا وماكري . 
طار إتمفة والمتنوعة لوصؼ الشخصية في نظمة المخف تمثؿ األأكف مممف الألنيا 

لى شرح إير الحيوي الذي يؤدي في النياية تنظنيا توفر بداية لمبحث والإعمومي, لذا ف
: ـ2007, اهلل الرويتع ومراجعػة التصنيؼ الوصفي في عبارات سببية وديناميكية )عبد

كدت ألمعروفة بالعوامؿ الخمسة الكبرى ف الدراسات الخاصة بأبعاد الشخصية اإ (.100
, وتـ وجودىا تبتأثف النظرية أتصنيؼ سمات الشخصية ويرى  ديكماف و كولدبيرؾ   

وفي فترات  ,التحقؽ مف العوامؿ الخمسة الكبرى مف خبلؿ العديد مف الدراسات والبحوث
ربعيف عواـ األالخاصة بسمات الشخصية خبلؿ األواعتمدت في البحوث  ,زمنية مختمفة

ات الشخصية في الثقافات نيا حققت نجاحا ممحوظا في مجاؿ اختبار أالماضية, كما 
 ,جريت بمغات مختمفةأبحاث التي متيا مف خبلؿ نتائج األءبتت مبلثأالمختمفة, حيث 

كثر مف أمة ءثبت نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى مبلأوفي بمداف وثقافات عديدة. و 
لػػ كاتؿ  وظمت ىي    PF16  ونموذج العوامؿ الستة عشرج العوامؿ الثبلثة لػػ ايزنؾذنمو 

ج التي طورت ذحدث النماأا تعد مف بيف بحاث النفسية لكونيالنظرية السائدة في األ
 ثبتأيقية في مجاؿ سايكولوجية الشخصية, و لتفسير الشخصية مف الناحية العممية والتطب

بعاد الخمسة طار مفيوـ يحتوي األإمكانية وضع تركيب الشخصية في إالتحمػػػيؿ العػػػاممي 
ليو إكبرى عما توصؿ ( , وتتميز العوامؿ الخمسة ال74 : ـ2002, الرئيسية )عمى كاظـ

تيا لوصؼ الشخصية واحتوائيا عمى كؿ مف   كاتؿ و جيمفورد و ايزنؾ   وغيرىـ بشمولي
جريت بيدؼ أنتائج الدراسات التي  تثبتأفراد, و مف السمات الشخصية لؤلعداد كثيرة أ

الشخصية عمى المقاييس الخاصة  استخراج العوامؿ الخمسة الكبرى توافر بناء عاـ ألبعاد
امؿ الخمسة ف العو أكما  ,ه العوامؿ والتي تميزت بدرجة عالية مف الصدؽ والثباتذبي

نيا إومة لدى الناس بصورٍة عامٍة حيث يا لغة مبسطة ومفيئالكبرى اعتمدت في بنا
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 ,تضمنت السمات المألوفة والمتداولة في المغة المستخدمة في التعامؿ اليومي بيف الناس
ف الباحث قاـ باعتماد إخرى, لذا فا مقارنة بالطرائؽ األوتوسعا وعمقكثر شموال أوتعد 

التي صممت لقياس عوامؿ  الشخصية الخمسة الرئيسية  (BFI)قائمة الخمسة الكبرى 
بناء والجنوح األبيجاد مدى عبلقتيا ا  و  ,س سمات الشخصية لدى عينة البحثبيدؼ قيا

 تية : بعاد اآلاأللعوامؿ الشخصية الكبرى كؿ مف  . ويضـ النموذج الحديثلدييـ
ع تف المنبسط ىو شخص متفائؿ ومبتيج ومستمأاالنبساطية: ويذكر كوستا وماكري  -1
لى االىتماـ القوي إف االنبساطية ىي سمة تشير أكما  ,والتغيرات في حياتو تثاراباإل
 ,شياء غير المعروفةوالمغامرة والثقة تجاه األ ,حداث الخارجيةخريف, وباألباآل
شخاص أوف بدرجة عالية مف ىذه السمة ىـ نبساطيوف الذيف يتسمشخاص االواأل

, ثارة, كثيرو الكبلـاإل, باحثوف عف حبوف, نشيطوف, مؤكدوف لذاتيـماجتماعيوف, 
, بينما تدؿ الدرجة المنخفضة في ىذه السمة عمى يجابيةيتمتعوف بالتفاؤؿ, االنفعاالت اإل

 االنطواء واليدوء والتحفظ 
 & Costa ـ1992ج ذامؿ االنبساطية ومستوياتو مف نمو الستة لع وجوجدوؿ يوضح األ

McCrae 
 انبساطي متكافئ االنطوائي وجو الستة لبلنبساطاأل

 محبوب , حميـ يقظ / منتبو متحفظ , رسمي الدؼء

 النزعة االجتماعية
يبحث عف  نادرًا ما
 صحابأ

 الوحدة / االختبلط
اجتماعي , يحب وجود 

 صحابأ

 في المقدمة يظؿ في المؤخرة دالحـز والتأكي
ة, أحاـز , يتحدث بجر 

 افكار أيقدـ 
 نشط بيف التأني والنشاط متأف النشاط

 ثارةالبحث عف اإل
لى إقميؿ الحاجة 
 المثيرات

 ثارةيتوؽ لئل حيانًا لممثيراتأيحتاج 

 قؿ حيويةأ يجابيةاالنفعاالت اإل
متوسط الحيوية 

 والمرح
 , متفائؿمرح
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يا مف مظاىر الشخص عمى درجاتأف االنبساطية تمتد في أالسابؽ  يتبيف مف الجدوؿ
 ,النشط المرح ,يجابيةمقدـ لؤلفكار اإلال ,صدقاءالمحب لؤل ,الحميـ ي,الوف ,المحبوب
 ,لى المثيراتإقميؿ الحاجة  ,المتأني ,قؿ درجاتيا وىي الشخص االنطوائيأو  ,المتفائؿ

فتكوف مظاىر السموؾ  ,ب بيف االثنيفذبذالشخص المت ,قميؿ الحيوية, يتوسط الدرجتيف
يحتاج  ,وبيف التأني والنشاط ,ب سموكو بيف العزلة واالختبلطذبذيت ,نو يقظ ومنتبوألديو 

  وىو متوسط الحيوية والمرح . ,مثيرات لتحفيزه ىلإحيانًا أ
وتساعد عمى  ,: قد تظير الطيبة في السموؾ االجتماعي وتتأثر بصورة الذاتالطيبة -2
وتركز الطيبة عمى سمات الدؼء  ,يف شكؿ االتجاىات االجتماعية وفمسفة الحياةتكو 

الحياة,  فيثار والرضا عكما ترتبط باإل ,يجابية في الحياةىداؼ اإلوترتبط باأل ,والتسامح
 و مفيد . أويشتمؿ عمى سمات حنوف, كريـ, مستقيـ, ودود, متسامح, نافع 

وىي كما  ,وجو لعامؿ االنبساطيةأتة س Costa & McCraeكوستا وماكري  جعؿوي
 تي : يوضحيا الجدوؿ اآل
 & Costa ـ1992ج ذومستوياتو مف نمو وجو الستة لعامؿ الطيبة جدوؿ يوضح األ

McCrae 
 المتكيف المفاوض المتحدي وجه الستة لعامل الطيبةاأل

 حذر , شكاؾئـامتش قةثال
مناء أخريف ف اآلأيرى 

 اؼدىأوذوي 
 , صريحمستقيـ لبؽ جنح لمحقيقة, يحذر االستقامة

 تردد في المشاركة يثاراإل
يرغب في مساعدة 

 خريفاآل
مستعد عمى الدواـ 

 خريفلمساعدة اآل
 يذعف لمصراع ليوإيمكف التقرب  , عدوانيمنافس ذعاف والخضوعاإل

 التواضع
 فيشعر بالتميز ع

 , متعاليخريفاآل
 ئفامتك

متواضع يبعد نفسو عف 
 ضواءاأل

 مستجيب , عقبلنيعنيد رأيدؿ التعم
مرف, متعاطؼ, يدافع 

 خريف ,عف حقوؽ اآل
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, ومراعاة خريف, واحتراـ رغباتيـلى استيعاب اآلإف الطيبة ىي الميؿ إويمكف القوؿ  
شخاص أبدرجٍة عاليٍة مف ىذه السمة ىـ  شخاص الذيف يتسموفواأل ,مشاعرىـ

متعاونوف مع الغير, غير ف لمساعدتيـ, , متحمسو خريفمتواضعوف متعاطفوف مع اآل
نشطة نفسيـ, يحبوف المشاركة في األأخريف عمى رائيـ, يؤثروف اآلمتعصبيف آل

وعدـ  ,نانيةواأل ,العدوانيةدرجة المنخفضة في ىذه السمة عمى بينما تدؿ ال ,التطوعية
 التسامح .

الشخص العصبي بأنو  Costa & McCrae: ويصؼ كوستا وماكري العصابية -3
ف أوانفعاالت سالبة, و  ,وارتباؾ ,وحزف ,واشمئزاز ,خبرات غضب عاليةشخص لديو 

فراد الذيف يقعوف عند طرؼ بعد فاأل ,بو مع عدـ االتزاف االنفعاليعامؿ العصابية يتشا
رؽ ف يشكوا مف الصداع واألأويحتمؿ  ,ارتيـثة يميموف لمتعرض لمقمؽ ويسيؿ استالعصابي

احتماؿ تعرضيـ الضطرابات العصابية في ظؿ , عمى الرغـ مف زيادة وفقداف الشيية
, وىي مشتقة يةضولية وليست مجرد عممية مف عر أالضاغطة, والعصابية بنية  الظروؼ
وؾ العصبي ليس واضحًا كاالنبساطي, كما والسم ,ارة الجياز العصبي المستقؿثمف است

االنفعالي  تباثو الأوالنضج  نيا عامؿ ثنائي القطب يقابؿ بيف مظاىر حسف التوافؽأ
صابة بو عند توفر بية ليست العصاب بؿ االستعداد لئلاختبلؿ ىذا التوافؽ, والعصاوبيف 
كوستا  جعؿ, وينساف لضغوط ومواقؼ حياتية عصبيةعندما يتعرض اإل :, أيوشروط

وجو لعامؿ العصابية وىي كما يوضحيا الجدوؿ أستة  Costa & McCraeوماكري 
 : تياآل

 & Costa ـ1992ج ذلعامؿ العصابية ومستوياتو مف نمو تة وجو السجدوؿ يوضح األ

McCrae 
وجو الستة لعامؿ األ

متوسط ) معتدؿ(   مرف ) قابؿ لمتكيؼ ( العصابية
 منفعؿ مستجيب

 : غير مرتاحقمؽ : ىاديقمؽ : ىاديمسترخ القمؽ

سريع الشعور  شيء مف الغضب : بطيء الغضبمتماسؾ الغضب والعدوانية
 بالغضب
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 يفقد عزيمتو بسرعة حياناً أيحزف  يفقد عزيمتو ببطء ب وتثبيط العزيمةاالكتئا
 حراجوإيسيؿ  حياناً أيحرج  حراجوإيصعب  لـو الذات

 يسيؿ استثارتو حياناً أيتسمـ  ثارةلحاح واإليقاـو اإل االندفاع والتيور

ة يماالنعصاب والقاب
 لبلنحراج

 بعض الضغوط يعالج الضغوط بسيولة
صعوبة التكيؼ 

عدـ القدرة عمى و 
 تحمؿ الضغوط

لى الثبات إا سمة تشير في درجاتيا المقبولة نيبأويمكف تعريؼ العصابية 
تالي سمة مف سمات الشخصية , وىي بالنتظاـ االنفعالي لمفرد بشكؿ عاـواال االنفعالي
ما ىذه السمة في درجاتيا المرتفعة فترتبط ببعض السمات السمبية مثؿ القمؽ أالسوية, 

شخاص واأل ,والتوىـ المرضي ,واالندفاعية ,واالرتباؾ ,والخجؿ ,والغضب ,كتئابواال
مراض كثر عرضة لؤلأف بدرجة عالية مف ىذه السمة ىـ  العصابيوف الذيف يتسمو 

, بينما تدؿ الدرجة المنخفضة في ىذه السمة عمى كثر تأثرا بالضغوطأالنفسية, و 
 . لضغوط, والقدرة عمى مقاومة استقرار االنفعالياال
 ف ىناؾ تداخؿ بيف مكوناتوأمتأمؿ لمكونات ىذا العامؿ يبلحظ : اليقظة الضمير -4 

المسايرة والتحكـ  لىإومكونات عاممي الطيبة والعصابية, ويقظة الضمير مصطمح يشير 
جية التي تقيس يقظة ذنمو ف السمات الأالخالؽ واالنصاري  , ويذكر عبدفي االندفاعات

كما يشكؿ عامؿ يقظة  ,والتعاوف ,قةثوال ,والتأثير ,والتمكف ,نظاـالضمير تتمثؿ في ال
نجاز قيمة ىامة كمواقؼ سي في المواقؼ التي يشكؿ فييا اإلالضمير المورد النفسي الرئي

 , وتحمؿتميز الفرد بالمثابرة ينيا ىي السمة التبأـ والتعميـ, ويمكف القوؿ التعم
مانة, ىذه السمة يتميزوف باأل مفجة مرتفعة ص الذيف يتمتعوف بدر شخاولية, واألؤ المس
ار, والجدية, وضبط الذات, والدقة, والصدؽ, والوفاء, والتسامح, بينما تدؿ الدرجة ثيواإل

وعدـ االىتماـ  ,القواعد والقوانيف فىذه السمة عمى البلمباالة, والخروج ع مف المنخفضة
 : تيضمير وىي كما بالجدوؿ اآليقظة ال وجو لعامؿأكوستا وماكري ستة  جعؿالنظاـ, ويب
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 ـ1992ج ذمؿ يقظة الضمير ومستوياتو مف نمو وجو الستة لعاجدوؿ يوضح األال
Costa & McCrae 

ستة لعامؿ لوجو ااأل
 اىتماـ مركز متوازف مرف يقظة الضمير

يشعر بأنو قادر وفعاؿ  مستعد يشعر بعدـ االستقرار غالبًا ما االقتدار والكفاءة
 وكؼء

 شبو منتظـ , غير منيجيغير منظـ النظاـ
نيؽ, يضع أمنظـ, 

شياء في مواضعيا األ
 الصحيحة

بااللتزامات  ثر تغير مك االلتزاـ بالواجب
 والواجبات

 محكـو بضميره, موثوؽ ولوياتيغطي األ

االىتماـ بالتحصيؿ 
 نجازواإل

ميمة لمتحصيؿ حاجتو ق
 جاد لتحقيؽ النجاح نجازواإل

يسعى لتحقيؽ النجاح, 
 , طموحافحمك

نجاز المياـ إيركز عمى  مزيج مف العمؿ والمعب ثغير مكتر  انضباط الذات
 واستكماليا

التفكير المتأني قبؿ البدء  تفكير جاد , تسرع, عدـ تركيزسيو االحتراس والتبصر
 بالعمؿ

 ,فكار الجديدةمفيوـ الصفاوة أنيا سمة تدؿ عمى االىتماـ باأليجاز إ: ويمكف الصفاوة-5
شخاص فكار الشائعة, واألغير التقميدية التي تختمؼ عف األ ىتماـ بوجيات النظرواال

تنافسيوف  ,ابتكاريوف ,شخاص خياليوفأوف بدرجة عالية مف ىذه السمة ىـ الذيف يتسم
. بينما تدؿ الدرجة المنخفضة في ىذه تفكير المجرد والحساسية لممشكبلتيتميزوف بال

, )بدر االنصاريبالرأي  ثقعية وجمود الخياؿ والتشبية الواالسمة عمى الطبيعة العمم
 (  288 – 284ـ :  1997

جية التي تقيس عامؿ ذف السمات النمو ألى إنصاري الؽ واألخال أشار عبدو 
جعؿ , ويسعة الخياؿ والخبراتو , حب االستطبلعو , االبتكارو , مثؿ في الذكاءتالصفاوة ت

لصفاوة وىي كما يوضحيا ؿ اوجو لعامأ ستة Costa & McCraeكوستا وماكري 
 تي : الجدوؿ اآل
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 & Costa ـ1992ج ذوجو الستة لعامؿ الصفاوة ومستوياتو مف نمو جدوؿ يوضح األال

McCrae 
وجو الستة األ

 لعامؿ الصفاوة
 الرائد ) المستكشؼ ( معتدؿ متحفظ

 الخياؿ
يركز عمى الزماف 
 والمكاف الحالييف

 حياناً أخيالي 

بة, طموحات غري, حبلـ يقظةأ
توفير بيئة مناسبة لخياالتو, 

نيا أتصورات كثيرة يعتقد 
تساعده عمى البقاء واالستمتاع 

 بالحياة

 ييتـ بالفنوف ال جمالي
متوسط االىتماـ 

 بالفنوف
, محب دابمحب لمفف واآل

 لمجماؿ

الشعور 
 حاسيسواأل

 يتقبؿ المشاعر حاسيسيتجاىؿ األ
افة المشاعر ييتـ ويقيـ ك

في  متطرؼ ,حاسيسواأل
 انفعاالتو

فعاؿ األ
 والتصرفات

 يحب المألوؼ
يجمع بيف المألوؼ 

 والتنوع
 يحب التنوع والتجديد

 متوسط االىتماـ اىتماـ فكري ضيؽ فكاراأل
اىتماـ فكري واسع االبتكار في 

 فكاراأل

 معتدؿ متحفظ, مساير, جاـز القيـ
في القيـ  عادة النظرإ
يعتقده  جؿ ماأاضمة مف والمن

 صحيحاً 
مرحمة التي تمتد بيف الف أء النفس واالجتماع والقانوف عمى : يتفؽ عمماالجنوح -

بناء لى األإمراحؿ النمو التي يمر بيا الفرد, وينظر  ىـأمرحمتي الطفولة المراىقة مف 
يست بنفس عماليـ لأليتيـ عمى ؤو ف مسأو  ,دراؾاإل ونيـ قاصر أخبلؿ ىذه المرحمة عمى 

ـ مخالفتيـ لمقيـ والقانونيف االجتماعية ىو انحراؼ وجنوح وال ف جر أو  ,لية الراشديفو ؤ مس
لمحدث  الشرقاوييعتبر تعريؼ و , فو جـر الجنائي الذي يقـو بو الراشددرجة الى لإيرتقي 
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وكذلؾ تناولو مف وجية النظر  ,سبابوأعراض الجنوح و ألى إنو تطرؽ الجانح شامبًل أل
نو ىو الفرد بأحيث عرؼ الحدث الجانح  ,حداثالجتماعية والنفسية لجنوح األالقانونية وا

ف ىذا أفراد المجتمع, و أخريف مف وكًا غير عادي بالنسبة لنفسو ولآلالذي يسمؾ سم
السموؾ لو طابع الخطورة واالستمرار والتكرار, وىو ليس رد فعؿ مؤقت لمشكمة مف 

ماعة واضحة توافؽ مع الج, وتبدو مظاىر سوء الوالمشكبلت التي تواجو الحدث في حيات
وينحرؼ عف معايير وضوابط السموؾ والقيـ  ,ف ىذا السموؾ الجانح ظاىرأفي سموكو, و 

 1999 :السائدة في المجتمع ويعاقب عميو العرؼ والقانوف . )عبد الرحمف الجعفري , 
44.) 

حداث جنوح األإلى دي سباب التي تؤ ىناؾ مجموعة مف العوامؿ واأل :أسباب الجنوح
 : ي يمكف تقسيميا عمى النحو التاليوالت وانحراؼ سموكيـ

 :لى مجموعة عوامؿإوتنقسـ أواًل : العوامل الذاتية : 
  :والتي بدورىا يندرج تحتيا مجموعة مف العوامؿ وىي: العوامل البيولوجية -1
, جراميعوامؿ الوراثية دور في السموؾ اإلف لمأحيث بينت بعض الدراسات  الوراثة: -
 .جراميادات وراثية في ارتكاب السموؾ اإلد يولد وىو مزود باستعدفراف بعض األأ :أي
ف تكوف في أت يجب افراز ثبت عمماء الغدد أف ىذه اإلأفقد : فرازات الغددإعدم توازن  - 

نمو الجسدي والعقمي بصورة طبيعية, أما إذا حالة توازف دقيؽ فيما بينيا حتى يسير ال
يختؿ ويضطرب  يف النمو الجسدإتيا فافراز إداء وظيفتيا في أخفقت بعض الغدد في أ

 ثره عمى السموؾ .ألسموؾ الفرد تبعا لذلؾ ويكوف لو المزاج وا
رؾ نساف تتت والنقائص البدنية التي تصيب اإلالعيوب والعاىا: عاقات الجسميةاإل -
ليو إيؤدي السموؾ التعويضي الذي يمجأ , وبالتالي قد ثرىا الكبير عمى شخصية الفردأ

 ح. و نجالو  نحراؼلى السموؾ االإمعتقدا بأنو يعوض عف نقصو  الشخص
 العوامل العقمية والمعرفية:  -2

 ف معدؿ ألى إ يافي اتوصمو بحاث ألقد قاـ العديد مف العمماء ب: ف العقميـــــالضع . أ
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دؿ ضعؼ االنحرافات االنحرافات الخطيرة التي حدثت مف طرؼ ضعاؼ العقوؿ تعا
 سوياء . الحادثة مف األ

معدؿ االنحراؼ يكثر ويزداد في المناطؽ التي تعاني : ب . الجهل والمعتقدات الخاطئة
 مف الجيؿ واألمية والمعتقدات الخاطئة والخرافية.

 , حيث نجد انحراؼ الفرد وأثر بارز في جنوح أ النفسية لمعوامؿ :العوامل النفسية -3
ممية االستجابة االنفعالية لمفرد, عسباب النفسية العامة بالنسبة لمسموؾ الجانح مف األأنو 

ت الرئيسية التي يراىا ضرورية لو, وذلؾ نتيجة ذا تعرض لمحرماف مف الرغباإوبخاصة 
مضغط الشديد الذي , والخضوع الزائد المبالغ فيو لو القمؽ العاطفيألعدـ االطمئناف 

 يفية مثؿمػػراض النفسية الوظلى التعرض لبعض األإضافة يتعرض لو الفرد, ىذا باإل
ازف مف مراض والتي بدورىا تؤثر عمى عممية التو رنيا والبارانويا ( وغيرىا مف األ)الشيزوف

, األمر الذي قد ينتج عنو اقتراؼ لبعض السموكيات الجانحة الناحية النفسية والعقمية
لى إساسيا أنما ترجع في إعراض الجانحة ف األألى إويذىب التحميميوف  ,والمنحرفة

ف ىذا أال نمو مضطرب لؤلنا, و إف الجنوح في رأييا ما ىو أويف األنا, و اضطراب تك
ـز في الدوافع الفطرية غير لعدـ حدوث التعديؿ البل ةالنمو المضطرب يكوف نتيج

 وىذا ما ,ف الذات العميا تكوف عاجزة عف التحكـ في األناألى ا  جية, و بة لمطفؿ مف ذالمي
لبناء النفسي وجنوح السموؾ )السيد وازف بيف مكونات افقداف التى لإيؤدي 
 (. 64:  1990,رمضاف

ف االنحراؼ أالنظريات والدراسات االجتماعية  : ترى بعضالعوامل االجتماعية :ثانياً 
بنية المجتمع ومؤسساتو المختمفة,  ال مف خبلؿ دراسةإف تفيـ أ يمكف ظاىرة اجتماعية ال

. وتعد المتغيرات ناصر بيئتوعبر تفاعؿ الفرد مع ع ف االنحراؼ ينشأأكما ترى 
ويكوف  ,االجتماعية ىي كؿ ما يحيط بالحدث منذ والدتو مف عوامؿ وظروؼ ومؤثرات

 -السموكية لو بحيث يؤدينماط غير مباشرة عمى تشكيؿ األ وأليا انعكاسات مباشرة 
. ومف ىذه و تعرضو لمجنوحألى جنوح الحدث إ -و اضطراب في ىذه المتغيراتأخمؿ 
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عبلـ, ومنو ما يتصؿ بالظروؼ سرة والمدرسة ووسائؿ اإلما يتصؿ باأل المتغيرات
نيا أ الإخر آو بأيرات تكوف مختمفة عف بعضيا بشكؿ ف ىذه المتغأالسكانية, وربما 
انعكاس لمتنظيـ  الإلى السموؾ المنحرؼ لمحدث ما ىو إمر اية األتشير في ني

عية في المجتمع لنظـ االجتماالتغيرات التي تتعرض ليا ا ىذه فإاالجتماعي بحيث 
يتكوف منيـ ذلؾ  تيفراد والجماعات الو غير مباشر عمى األأتنعكس بشكؿ مباشر 

 ( 64:   1990المجتمع . )السيد رمضاف ,
 :حداثفس المفسرة لظاهرة جنوح األنظريات عمم الن

ولى ىمية الخمس السنوات األأ  عمى سيجموند فرويد  يؤكد: نظرية التحميل النفسي -أ 
و أف المجـر أنصاره أطفؿ ودورىا في تشكيؿ شخصية الطفؿ. ويرى فرويد و مف حياة ال

و لـ يتمكف مف التسامي بيا في أ ,الجانح شخص لـ يتمكف مف التحكـ كفاية في نزواتو
فالسموؾ المنحرؼ حسب فرويد ىو التعبير المباشر عف  ,سموكيات مقبولة اجتماعيا
و ىو نتاج ألنا غير متكيؼ أ ,لرمزي عف الرغبات المكبوتةالحاجات الغريزية والتعبير ا

 بسبب تمزؽ ىذا األخير بيف متطمبات اليو المتناقصة واألنا األعمى . 
ف معظـ السموكيات أمماء المتبنوف لنظرية التعمـ يرى الع النظرية السموكية: -ه
 ,ف الوراثيكثر مما ىي ناتجة عف المخزو أمية ىي ثمرة تعمـ تمؾ السموكيات جرااإل

ويتوطد  ,فالجنوح واالنحراؼ حسب نظرية التعمـ االجتماعي سموؾ مكتسب بالتعمـ
ؿ يتعمموف وف مجرميف بالفطرة بأف االشخاص ال ينشأومعنى ىذا  ,يجابيبالتعزيز اإل

, بة المباشرة )عبد الرحمف الجعفريو بالتجر أوالجنوح عف طريؽ مبلحظة النماذج جراـ اإل
 ( .48ـ : 1999

, ويسمؾ في حياتو ف الجانح يولد مجرماً ألى إينظر عمماء الوراثة  :لثًا: النظرية الوراثيةثا
نو يوجد في حياة أ , ويزعموفوال ينفع معو عقاب ,صبلحإوال يجدي فيو  ,السموؾ الجانح

سة بالوراثة شأنيا شأف الحواس , وتتأثر ىذه الحانساف حاسة الضمير الموروثاإل
وسموكو  ,ف الجانح الصغير يفقد الشعور الخمقي كالمجـر الكبيرأ ويؤكدوف عمى ,خرىاأل
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  في نظريتو المجـر لومبروزو". ولقد ميز لى تغييرهإالجانح ىو سموؾ ثابت ال سبيؿ 
ف المجـر ىو مجـر بالفطرة, وقد ورث أيرى فساس بيولوجي, أعف غيره عمى  الحقيقي

جراـ ألسباب تالي فيو يعتاد عمى اإلجداده, وبالأبائو و آجرامي مف ىذا االستعداد اإل
 صيمة في تكوينو البيولوجي .أ

ىو  يف  العامؿ االقتصادأنصار ىذا االتجاه عمى أ: ويؤكد : النظرية االقتصاديةرابعاً 
ذ إوالجريمة, ف ىناؾ عبلقة بيف الفقر أو  ي,جرامو اإلأالسبب الرئيس لمسموؾ المنحرؼ 

ساسية بصفة غير حاجاتو األلى البحث عف تمبية إو ع الفقر الذى يعيشو الفرد يدفعف واقأ
 جراميا .إوبذلؾ يكوف سموكو  ,قانونية

سباب الكامنة وراء عممية د األتنادي ىذه النظرية بمبدأ تعد: خامسًا: النظرية التكاممية
أنو نتاج عمى وتنظر إلى الحدث المنحرؼ  ,لى تكامؿ العوامؿإوتبيف النظرية  ,االنحراؼ

وكافة الظروؼ األسرية  ,ؼ والعوامؿ والحوادث والتجارب التي مر بيالجميع الظرو 
كذلؾ كؿ الخصائص والسمات النفسية والعقمية والجسمية  ,والبيئية التي يعيش فييا

و غير أو تحيط بو بشكؿ مباشر أ ,واالجتماعية وغيرىا مف الجوانب التي تتواجد في ذاتو
الفرد إلى االنحراؼ,  د سببًا معينًا يدفعمباشر, وبالتالي قد يصعب أف نشير أو نحد

نساني مف منطمؽ كؿ الظروؼ والعوامؿ متجمعة لتفرز ف يفسر السموؾ اإلأولذلؾ يجب 
 حدثًا منحرفًا .

التي دوف شؾ تجمع صحاب النظرية التكاممية و أ معيؤيد ويتفؽ  والباحث بدوره
 عميو .  وثريعيش فييا وت والبيئة التي سباب والعوامؿ الذاتية لمفردبيف الظروؼ واأل

 الدراسات التي تناولت بالبحث العالقة بين سمات الشخصية والجنوح : 
بحاث موضوع الشخصية ومكوناتيا وعبلقتيا تناولت مجموعة مف الدراسات واأل

ىـ ىذه الدراسات التي أومف  ,الجنوح اتومف بيف ىذه المتغير  ,مع العديدة مف المتغيرات
 ع عمييا : توفر لمباحث االطبل
 داث ػػػػػػحية لؤلػػػػػمات الشخصػػػػػالس"نواف ػػػػػت بعػػػػػػوكان Steinerـ 1999دراسة شتينر
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حدثا  481مف   وطبقت عمى عينة مكونة جرامي لدييـالجانحيف وعبلقتيا بالسموؾ اإل
 ليياإوضحت النتائج التي توصمت أ( سنة, و  16بمتوسط )  عمارىـأتراوحت جانحا 
ت السابقة سواء كانت مخالفات ضد يجابياً بكؿ مف اإلداناإف الضيؽ يرتبط أالدراسة 

و أ ,توجد عبلقة بيف مستوى الضيؽ ونوع اإلدانات المرتكبة وال ,و ممتمكاتأشخاص أ
كؿ مف اإلدانات السابقة سواء ضد , كما يرتبط الضبط ارتباطا سالبا بطوؿ مدة السجف

كما  ,مع طوؿ مدة السجفيجابيا ً إ, ويرتبط المخالفة ومع نوع ,و ممتمكاتأشخاص أ
كثر جدية أقؿ ولكنيا أوي الضبط المرتفع يرتكبوف جرائـ ف المشاركيف ذأوضحت النتائج أ

 . طوؿأوف حكما  قضائيا ذحيث يأخ
دراسة بعنواف  سمات الشخصية المميزة  ـ2000خاطر بوأكما أجرى نافد 

وتكونت عينة الدراسة مف  ,افظات غزةسوياء في محاألقرانيـ أحداث الجانحيف عف لؤل
  ,حدثا جانحا مف نزالء مؤسسة الرعاية االجتماعية 40ولىشممت األ ثمجموعتيف, بحي

دوات الدراسة في استخداـ الباحث أطالب, وتمثمت  100انية فقد شممت ثما المجموعة الأ
االنفتاح الفكري ة سمات الجمود و قائمو  ,االتزاف االنفعاليمف قائمة سمات العصابية و  كبل

داث الجانحيف تتميز عف حف مجموعة األألى إشارت نتائج الدراسة أومؤشر الجناح, و 
إلى ضافة إثارة, الجمود الفكري, سوياء بسمات: العدوانية, البحث عف اإلمجموعة األ
واالستقبلؿ  , السعادةسوياء بسمات: تقدير الذاتكما تميزت مجموعة األ سمة القمؽ,
مميزة ف السمات الأنب, كما بينت النتائج ذلشعور بالى الإضافة إ ,جازنوالتوجو لئل

في حيف حصائيا بمؤشر الجناح المستخدـ, إ ةموجبة وداللمجانحيف ترتبط ارتباطات 
 حصائيا بنفس المؤشر . إ ةسوياء ارتباطا سالبا ودالارتبطت السمات المميزة لؤل

ىدفت لفحص  تيـ والتيدراس ,.Remero, etـ 2001وأجرى ريمور وزمبلؤه 
تكونت العينة   ثخصية والسموؾ المعادي لممجتمع حيبعاد المزاجية لمشالعبلقة بيف األ

ناث مف اإل 529و  ,مف الذكور مستمريف في الدراسة 435مف ثبلث مجموعات وىي 
, وكاف ماعيةمف الذكور الجانحيف داخؿ المؤسسات االجت 95و, مستمريف في الدراسة
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فراد العينة يقعوف في المستوى االقتصادي االجتماعي تحت المتوسط أ%( مف  66.4)
وأوضحت النتائج وجود فروؽ دالة بيف الجانحيف وغير الجانحيف الذكور في  ,والمنخفض

رضاء الحواس لدى الجانحيف اتجاه ارتفاع درجة العصابية والذىانية واالندفاع والسعي إل
الة في اتجاه ارتفاع درجة االنبساطية لدى , كما أوضحت النتائج وجود فروؽ دالذكور

  غير الجانحيف .
الشخصية دراسة مقارنة لبعض سمات بعنواف   دراسة ـ2005وأجرت سماح عرفة

 200وتكونت عينة الدراسة مف  ,حداث الجانحيف وغير الجانحيفوالقيـ االخبلقية لدى األ
حصائيا بيف إفروؽ دالة  وجود لىإالدراسة في نتائجيا وقد توصمت  ,مشارؾ مف الذكور

نحيف في سمات الشخصية )العصابية, االندفاع, التوكيدية, حداث الجانحيف وغير الجااأل
بينما  ,حداث الجانحيفع سمة العصابية واالندفاع لدى األلى ارتفاإالثقة بالنفس( اتجيت 

 وجود, و جانحيفحداث غير الالثقة بالنفس والتوكيدية لدى األ لى ارتفاع سمةإاتجيت 
الجانحيف في مرحمة حداث الجانحيف في مرحمة المراىقة المبكرة و فروؽ دالة بيف األ

نحيف في لى ارتفاع ىذه السمة لدى الجاإاتجيت  في سمة الثقة بالنفس ,خرةأالمراىقة المت
حداث الجانحيف وغير حصائيا بيف األإيضًا وجود فروؽ دالة أمرحمة المراىقة المتأخرة, و 

في  ,مرحمة المراىقة المبكرة وغير الجانحيف في مرحمة المراىقة المتأخرةالجانحيف في 
لى ارتفاع ىذه السمة لدى غير الجانحيف في مرحمة المراىقة إسمة التوكيدية اتجيت 

 المتأخرة.
ىـ السمات ألى التعرؼ عمى إـ دراسة ىدفت 2005وأجرى سعيد العجمي

التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجانحيف  يضاً أو  ,حداثالشخصية ذات العبلقة بانحراؼ األ
فرد مف الغير  217وتكػػونت عػيػنة الػػدراسة مػف ,وغير الجانحيف في سمات الشخصية

ؾ ف ىناألى إمف الجانحيف مف الذكور, وتوصمت الدراسة بنتائجيا  113و ,جانحيف
ج , حيث بينت النتائحداث الجانحيف وغير الجانحيففروؽ في السمات الشخصية بيف األ

, كفاية مفف الجنوح وبيف كؿ مف سمات الدىاء, عدـ األيجابية بيإف ىناؾ عبلقة أ
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الجانحيف  يجابية بيف غيرإر, االندفاعية, المغامرة, الذكاء, وعبلقة تو ت, الالذات
  .رسة مف قبؿ الجانحيف ىو جـر السرقةاكثر الجرائـ ممأف أوالسيطرة, كما بينت 
ة بعنواف  مفيـو الذات والتكيؼ لدى ـ دراس2006د المحموديوأجرى محم

مف غير  46مف الجانحيف و 46وتكونت العينة مف حداث الجانحيف بالمجتمع الميبي  األ
رشاد مف مقياس مفيوـ الذات ومقياس اإل دوات الدراسةأوتمثمت  ,الجانحيف مف الجنسيف

الذات  لى وجود فروؽ ذات داللة بيف مفيـوإالنفسي, وتوصمت الدراسة في نتائجيا 
قؿ تقدير أف و وبيف الجانحيف وغير الجانحيف, وكاف الجانح ,ومقدار التكيؼ النفسي

 قؿ تكيفًا .أو  ,لذواتيـ
لى وجود إفي مجمميا توصمت  ياأنلقوؿ فيما يخص الدراسات السابقة وخبلصة ا

نيا تنوعت أنوح, كما بيف الجنوح والبلجف بعض جوانب ومتغيرات الشخصية و بيعبلقة 
ذه ف تختص بو ىأيمكف  , ولكف مالجوانب مختمفة مف جوانب الشخصية يافي قياس

, ة الكبرى لمشخصية والسموؾ الجانحبيف العوامؿ الخمسالدراسة التعرؼ عمى العبلقة 
نيا تعد دراسة ذات خصوصية مكانية يختمؼ مجتمع أضافة, كما إقد يعد  وىو ما

 دراستيا عف بقية مجتمعات الدراسات السابقة .  
 نهج الدراسة :م

عتمد الباحث المنيج الوصفي االرتػػػػػػباطي باعتباره أف ياقتضت طبيعة الدراسة 
بالتحميؿ , ويتناوليا شياءىػػػدافيا, ويوضح واقع الحوادث واألأالمػػنيج المػػنػػاسب لتحػػقيػؽ 
و أ ,وثو تحديأتصحيح ىذا الواقع كثر فائدة لأستنتاجات اوالتفسير لغرض الخروج ب

  .معرفة جديدة  ثستحداا
 مجتمع الدراسة :

الذيف لـ  حداث الجانحيفالدراسة الحالية مف مجموعة مف األيتكوف مجتمع 
يضًا مف الطبلب الذيف أ( سنة, كذلؾ يتكوف مجتمع الدراسة  18)  عمارىـأتتجاوز 

 لتابعة لوزارة عة بمدينة الخمس واػػػػػالثانوية بالمدارس الواقو عدادية اإل تيفيدرسوف في المرحم
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 ( سنة . 18عمارىـ ) أربية والتعميـ والذيف لـ تتجاوز الت
 : عينة الدراسة

لممارسة الحدث لسموكو الجانح, حيث  ايعد المجتمع ببيئاتو المختمفة مسرح
 وفي ,وفي المدرسة ,ف نرى مظاىر الجنوح والسموؾ المنحرؼ في الشارعأيمكننا 

, ماكفالمصائؼ والمتنزىات وغيرىا مف األوفي  ,ةوفي المناسبات االجتماعي ,سواؽاأل
عداد مف أمتحفظ عمى لال أماكف إ اختبلؼ مسمياتياصبلح بتعدو السجوف ودور اإل وال

ولمقيـ والمعايير المنظمة  وة القانوف نتيجة مخالفتيا لوالتي وقعت في قبض ,ىذه الفئة
لعودة لمفيـو الجنوح ولكي , وباخبلؿ ممارستيا لسموكيا الجانحلمحياة االجتماعية مف 

 وصرار والتكرار في ممارستو لسموكرادة اإلإف تكوف لديو أبد  يتصؼ الحدث بالجانح ال
قد يفتقد في حاالت تقع في قبضة القانوف وتودع السجف نتيجة سموؾ  وىذا ما ,المنحرؼ

  ,خيرةوقد تكوف األ ,ولىميد لممرة األو محاولة التقأعابر صدر منيـ كردة فعؿ انفعالي 
, ولقد حاوؿ الباحث جاىدًا يخالؼ المنظور النفسي االجتماعي لمفيـو الجنوحوىذا 

(  50مكنو الحصوؿ عمى عينة عددىا ) أة الدراسة بمفيـو الجنوح بدراستو, و مطابقة عين
والمسكرات,  ,قراص الميموسةواأل ,بيف } تعاطي المخدرات تنوع سموكيـ الجانح ما افرد

 ,, العدوانية والتسمط واالعتداء البدني عمى الغيرمادي ( بالفتيات –التحرش ) لفظي
داب سمطة المدرسة وعدـ االنضباط باآل , التمرد عمىقرافومحاولة السيطرة عمى األ

, وقد تمثمت بيئة العينة لى الفشؿ الدراسي{إضافة باإل ,سسة التعميميةالعامة داخؿ المؤ 
فراد العينة فييا إلى أثـ الوصوؿ  ,ؿ الشارعخرى مثأوبيئات  ,في مجموعة مف المدارس

, كما تـ اختيار عينة مماثمة مف حيث قاربيـ داخؿ مدينة الخمسأقرانيـ و أعف طريؽ 
عينة الثانوي بنفس المدينة بالنسبة لو عدادي مبة الدارسيف بمرحمتي التعميـ اإلعدد مف الط

ة الحالية في صورتيا سجمالي عينة الدراإغير الجانحيف كمجموعة ضابطة. وقد بمغ 
 ىلإ(, والموزعيف 18-15بيف ) الواقعيف في المرحمة العمرية مافرد مف ( 100) النيائية

 .( فرداً  50جانحيف وعددىـ )غير و , ( فرداً  50جانحيف وعددىـ )
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 توزيع عينة الدراسة االحداث الجانحيف وغير الجانحيف بحسب العمر

 العمر م
  الجانحين غير الجانحين

  التكرار النسبة التكرار النسبة تكرارال

1 
13 – 

16 17 34 % 13 30% 30 30 % 

3 
17 – 

18 33 66% 37 74% 70 70 % 

 100 50 50 المجموع

حداث الجانحيف وغير الجانحيف في عينة تضح مف الجدوؿ السابؽ  أف عمر األي
إلى  13مف سف  الدراسة يمثؿ تباينًا في سنوات المرحمة العمرية لعينة الدراسة وىي

وذلؾ إلجمالي حجـ  سنة,18 -17عمى تكرار كاف لمفئة العمرية أ, حيث نجد سنة18
جمالي إ% مف 70نة مف الجانحيف وغير الجانحيف ىيفراد العيأحيث كانت نسبة  ,العينة
يما بمغت نسبتيا في غير ف, %37الجانحيف إجمالي ولقد بمغت نسبتيا مف ,العينة

 ىلإالجنوح في ىذه المرحمة العمرية  سر ارتفاع نسبةوربما يف ,%33الجانحيف
ىـ أو  ,عتبارىا لب مرحمة المراىقةاوالجسمية لمحدث في ىذه المرحمة بالخصائص النفسية 

( حيث بمغت نسبة  16 – 13, بينما كاف تكرار لمفئة العمرية ) مراحؿ تشكؿ الشخصية
 .نحيف% لغير الجا34, وجمالي عينة الجانحيفإ% مف 30تكرارىا 

 توزيع عينة الجانحيف وغير الجانحيف بحسب المستوى الدراسي

 المستوى الدراسي ـ
 المجموع الجانحيف غير الجانحيف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %44 44 %38 19 %50 25 ساسيةرحمة األالم 1

 %56 56 %62 31 %50 25 المرحمة الثانوية 2

 100 50 50 المجموع
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يتضح مف الجدوؿ أف المستوى الدراسي لمجانحيف وغير الجانحيف في عينة 
عمى تكرار لعينة الدراسة أوكاف  ,ساسية والثانويةاسة يتوزع بيف مرحمتي الدراسة األالدر 

فراد العينة مف الجانحيف أحيث كانت نسبة  ,وذلؾ إلجمالي حجـ العينة ,الثانويةبالمرحمة 
% مف 62ولقد بمغت نسبتيا مف الجانحيف ,جمالي العينةإف % م56وغير الجانحيف ىي 

نسبة العتبار العينة كانت مقصودة فيما يخص المرحمة الدراسية باوب ,جمالي الجانحيفإ
  .% ومساوية لعينة المرحمة الثانوية  50فقد كانت نسبتيا  ,لغير الجانحيف

 أدوات الدراسة : 
مات الشخصية لمجانحيف وغير لى الكشؼ عف السإلما كانت الدراسة تيدؼ 

عداد كوستا إالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية )الجانحيف توجب ذلؾ استخداـ قائمة 
س مة وصبلحية المقاييءتأكد مف مبلم( ولـ1992نصاريوماكري, تعريب بدر األ

سة استطبلعية عمى عينة بمغت    نو توجب القياـ بدراإىداؼ الدراسة فأالمستخدمة لتحقيؽ 
 جراءإوبعد صمية لمدراسة شممت الجانحيف وغير الجانحيف, فراد العينة األأفردًا مف ( 2 )

ف فقرات المقياس وتعميماتو واضحة أجابات اتضح الدراسة االستطبلعية ومراجعة اإل
ستيعاب وفيـ مضموف اوعدـ وجود صعوبة في  ,دراسةالومفيومة لدى العينة المستيدفة ب

قياس ة االستػػػطبلعػػػية تـ اختبار و نو عف طػػريؽ الػػػػدراسأما كػػ ,عبارات مقاييس الدراسة
 تفصيؿ الحقًا  .اليضاحو بإصائص السيكامترية لممقياس وسيتـ الخ

 ,( بنداً 60)ة والتي تتكوف مفنو الصيغة المختصرة لمقائمأويمكف وصؼ المقياس 
ة الضمير, وتشمؿ خمسة مقاييس فرعية ىي: العصابية, االنبساطية, الطيبة, يقظ

ؿ مف ختيار بديا( عبارة, يجاب عف كؿ منيا ب12, ويضـ كؿ مقياس فرعي )الصفاوة
ت قصى درجاألى إى درجات الموافقة )موافؽ جدًا ( قصأخمسة بدائؿ والتي تتمثؿ في 

عرؼ ( في المنتصؼ, ويتـ أطبلؽ( مرورًا بالحياد ) ال المعارضة ) غير موافؽ عمى اإل
جابة التي تعبر قصى درجات السمبية بدرجة واحدة, واإلأبر عف جابة التي تعتقدير اإل

 ع ػػػبلؿ جمػػػة مف خػػػػػب الدرجة الكميػػػػ, وتحسية بخمس درجاتػػػػيجابى درجات اإلػػػصػقأعف 
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 .درجات المستجيب في كؿ بنود المقياس 
 : والمؤشرات السايكومترية لممقياس الخصائص -
 تية : رؽ اآلوتـ التحقؽ منو بالط :الصدق. 
دؽ الظاىري المظير العاـ لممقياس, وىو كما سبؽ ذكره يعد الصالصدق الظاهري:  -أ

جمو مف خبلؿ صمة الفقرات بالمتغير أدرة المقياس عمى قياس ما وضع مف لى قإيشير 
, ولتحقيؽ ذلؾ وزع المقياس مضموف المقياس متفؽ مع الغرض منووبأف  ,المراد قياسو

وبناء عمى  ,ء والمحكميف ذوي االختصاص في مجاؿ عمـ النفسعمى مجموعة الخبرا
 -لفظيةمبلئية و إ -مثمت في بعض التعديبلتمقترحاتيـ تـ تعديؿ بعض الفقرات والتي ت

 واستنادًا عمى ذلؾ اعتمد الباحث المقياس .  ,البسيطة
ـ بحساب قيمة اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسط قيوذلؾ  الصدق التمييزي : -ب 

لجميع محاور مقياس العوامؿ الخمسة  ومتوسط قيـ الربيع األعمى ,الربيع األدنى
 , وجاءت النتائج لكؿ محور مف محاور الدراسة كما يمي :الشخصية

 يوضح نتائج اختبار)ت( لممقارنة الطرفية لمقياس العوامؿ الشخصية

 

 % مف القيـ الدنيا27
 27ف = 

 % مف القيـ العميا27
ختبار  قيمة ا 27ف = 

 مستوى الداللة )ت( المحسوبة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

)داؿ  0.01 20.649 - 2.082 47.48 3.960 27.50 العصابية
 إحصائيًا(

 17.502 - 3.363 47.00 4.308 28.59 اإلنبساط
)داؿ  0.01

 إحصائيًا(

)داؿ  0.01 14.877 - 2.330 44.47 4.822 29.43 الصفاوة
 إحصائيًا(

)داؿ  0.01 16.195 - 4.789 46.36 2.291 28.93 الطيبة
 إحصائيًا(

)داؿ  0.01 17.641 - 2.062 45.41 4.625 28.19 يقظة الضمير
 إحصائيًا(
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يتضح مف الجدوؿ أف قيمة ) ت ( المحسوبة لممقارنة بيف الربيع األدنى والربيع 
ر مقياس العوامؿ الشخصية أكبر مف قيمة ) ت ( الجدولية, وىي األعمى لجميع محاو 

دالة إحصائيًا بيف الربيع  أنو توجد فروؽبعميو فإنو يمكف القوؿ  0.01وى تدالة عند مس
األدنى والربيع األعمى لجميع محاور مقياس العوامؿ الشخصية, أي أف مقياس العوامؿ 

 الشخصية يتمتع بدرجة صدؽ عالية. 
 : ـ الباحث باستخراجو بطريقتيف ىماقا : ياسثبات المق

استخدـ الباحث طريقة التجزئة النصفية عمى  :طريقة التجزئة النصفيةالثبات ب –ب 
ور , وتعتمد ىذه الطريؽ عمى تجزئة عبارات كؿ محمقياس العوامؿ الشخصيةمحاور 

رتباط بيف مف المقياس إلى نصفيف ) زوجية, وفردية(, ويتـ حساب العبلقة أو مدى اال
 :ي وكما ىو موضح في الجدوؿ التاليظيرت النتائج ما يمأدرجات ىذيف النصفيف, و 

 بعاد مقياس العوامل الشخصيةأل التجزئة النصفية اختبار يوضح نتائج جدول
 معامؿ الثبات رتباطمعامؿ اال المحاور ت
 0.772 0.629 العصابية 1
 0.835 0.716 نبساطاال 2
 0.637 0.468 الصفاوة 3
 0.860 0.745 الطيبة 4
 0.739 0.586 ة الضميرظيق 5

 0.768 0.630 جميع العبارات

رتباط بيف أجزاء محاور مقياس اف الجدوؿ السابؽ أنو توجد عبلقة يتضح م
(, وأعمى درجة   0.468رتباط لمحور تساوي )اف أقؿ درجة إحيث  ,العوامؿ الشخصية

العوامؿ مقياس رتباط لجميع محاور درجة اال(, كما أف 0.745رتباط لمحور تساوي )ا
ف قيـ معامؿ ثبات سبيرماف براوف بيف النصؼ الفردي أ( , كما 0.630الشخصية بمغ )

ف أقؿ درجة إامؿ الشخصية, حيث العو مقياس والزوجي يبيف وجود ثبات لكؿ محاور 
(, كما أف 0.860(, وأعمى درجة ثبات لمحور تساوي )0.637)ثبات لمحور تساوي
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( , وىي درجة ثباٍت 0.768العوامؿ الشخصية بمغ )مقياس درجة الثبات لجميع محاور 
 عالية .

ستخداـ اختبار اتـ بناء عمى البيانات التي تضمنتيا ىذه الدراسة حصائية: ساليب اإلاأل
 )ت( لممقارنة بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف

 نتائج الدراسة ومناقشتها :
جابة ئج مف الممكف مناقشتيا في ضوء اإللى نتاإ في نياية الدراسة تـ التوصؿ

 عمى الفرض التالي :
الخمسة الكبرى لمشخصية  ىناؾ فروؽ بيف الجانحيف وغير الجانحيف في العوامؿ

 , الصفاوة ( لدييـ ., االنبساطية, يقظة الضمير, العصابية) الطيبة
وغير  الجانحيفداللة الفروؽ بيف الختبار لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض و و
ارنة بيف متوسطي ستخداـ اختبار )ت( لممقاالسمات الشخصية تـ لمقياس  الجانحيف

, وذلؾ الختبار االختبلؼ بيف متوسطي الجانحيف وغير الجانحيف, عينتيف مستقمتيف
 وظيرت النتائج كما موضح بالجدوؿ التالي:

ين لمقياس جدول يوضح نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بين الجانحين وغير الجانح
 العوامل الشخصية

 

 

 جانحيف
 50ف = 

 غير جانحيف
قيمة اختبار   50ف = 

 مستوى الداللة )ت( المحسوبة
 ع ـ  ع ـ 

 )داؿ إحصائيًا( 0.01 -6.866 6.185 36.00 5.220 46.62 العصابية
 )داؿ إحصائيًا( 0.01 8.876 - 4.951 42.18 5.666 31.77 نبساطاال

 )داؿ إحصائيًا( 0.01 7.233 - 3.228 41.76 6.387 32.94 الصفاوة
 )داؿ إحصائيًا( 0.01 9.917 - 5.083 42.48 4.228 32.00 الطيبة

 )داؿ إحصائيًا( 0.01 11.678 - 4.450 42.85 5.462 33.65 يقظة الضمير
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بيف الجانحيف وغير الجانحيف ئج الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ يتضح مف نتا
  ,لدى كؿ السمات الشخصية 0.01لة عند مستوى ادلمحسوبة حيت كانت قيمة )ت( ا

 ,وبيذه النتيجة يكوف الفرض قد تحقؽ  حيث كانت الفروؽ فيما يخص سمة العصابية
صالح بيف الجانحيف وغير الجانحيف ل 0.01د فرؽ داؿ عند مستوىفقد بينت النتائج وجو 

مقابؿ متوسط , 5.220وانحراؼ معياري 46.62 الجانحيف وذلؾ بمتوسط حسابي
ما سمة االنبساط قد بينت أ. 6.185وانحراؼ معياري  36.00حسابي لغير الجانحيف 
وانحراؼ معياري  42.18لصالح غير الجانحيف بمتوسط حسابيالنتيجة فروؽ دالة 

كذلؾ سمة  ,لمجانحيف 5.666وانحراؼ معياري  31.77, مقابؿ متوسط حسابي4.951
وانحراؼ  41.76الح غير الجانحيف بمتوسط حسابيالصفاوة فقد كانت الفروؽ دالة لص

لمجانحيف.  6.387وانحراؼ معياري  33.94, مقابؿ متوسط حسابي 3.228معياري 
وانحراؼ  42.48غير الجانحيف بمتوسط حسابيلح سموب الطيبة كانت الفروؽ لصاأما أ

. لمجانحيف  4.228وانحراؼ معياري  32.00 , مقابؿ متوسط حسابي  5.083معياري 
كذلؾ يقظة الضمير فقد كانت الفروؽ دالة لصالح غير الجانحيف بمتوسط حسابي 

وانحراؼ معياري  33.65, مقابؿ متوسط حسابي4.450وانحراؼ معياري  42.85
ف يتميزوف بدرجة عالية يف الجانحألمجانحيف, ومف خبلؿ النظر لمنتائج يتضح  5.462

 ,والصفاوة ,والطيبة ,ت السمات االنبساطية, فيما كانف العصابية مقارنة بغير الجانحيفم
دراسات اله النتيجة بذومف خبلؿ ربط ى ,عمى لدى غير الجانحيفأويقظة الضمير 

والتي  Remero, et ـ2001نيا تتفؽ مع نتائج دراسة ريمور وزمبلؤه أالسابقة تبيف 
كذلؾ  , اكثر انبساطأر عصابية فيما كاف غير الجانحيف كثأف الجانحيف أ ىلإتوصمت 

سوياء ف يمتيزوف عف األيف الجانحألى إـ والتي توصمت 2000خاطر بوأراسة نافد د
تقدير الذات سوياء عنيـ باأل فيما يتميز ,بسمات العدوانية والجمود الفكري والقمؽ

يرتبط بسمات  ف الجنوح غالبًا ماأنجاز. ومف خبلؿ ما سبؽ يتبيف والسعادة والتوجو لئل
 سوياء .يتميز بو األ ف مانماط شخصية تختمؼ عأو 



 مجلة التربوي

01العوامؿ الخمس الكبرى لمشخصية وعبلقتيا بجنوح األحداث                   العدد                                                       

 
-241- 

 توصيات الدراسة : 
بيف الجنوح ما ف ىناؾ ارتباط أائج التي توصمت ليا الدراسة وجد مف خبلؿ النت

كشؼ عف نوع العبلقة وفيـ طبيعتيا الف إشخصية, وبطبيعة الحاؿ فوبعض سمات ال
ية لمشكمة لوقائية والعبلجات القيمة اذاغة واقتراح مجموعة مف التوصيات يمكننا مف صي
ىي نتائج لمجموعة مف  -راث البحثيتوكما بيف ال -ف تكويف الشخصيةإالجنوح, وحيث 

ف التركيز عمى بناء الشخصية الخالية مف العوامؿ ذات االرتباط بمشكمة إف ,العوامؿ
 : ىا الباحثاوأبرز التوصيات التي ير  ,الجنوح يقمؿ مف حدوثيا

سرية التي تتسـ بالحب والحناف جواء األوفير األالوالديف والمربييف عمى تحث وتحفيز  -
ساليب التسمطية ية والعطؼ والتقبؿ وتقدير شخصيتو, واالبتعاد عمى استخداـ األوالرعا
 ,بناء وقدراتيـ وتؤثر في تكوينيـ النفسي وشخصيتيـساليب التي تطمس األواأل ,العقابية
ور كبير ومؤثر في تكويف دف لعممية التنشئة االجتماعية أحث العممي بثبت الأحيث 

 بناء . شخصية األ
مجموعة  ذبناء وذلؾ عف طريؽ تنفيمربيف بأىمية التربية السميمة لؤلتبصير الوالديف وال -

عبلمية الترشيدية لمرقي بعممية والندوات وورش العمؿ والحمبلت اإلمف المحاضرات 
و سمبي عمى أيجابي إير ف يكوف لو تأثأمف شأنو  التنشئة االجتماعية وتبصيرىـ بكؿ ما

 بنائيـ وصحتيـ النفسية .أشخصية 
ة لمعمؿ عمى تنمية يميات وجميع مؤسسات التنشئة االجتماعباء واأليجب حث اآل -

يجابية مف خبلؿ وضع برامج تربوية وتنموية تساعدىـ عمى النمو بناء اإلألقدرات ا
 النفسي واالجتماعي السوي . 

 ث ودراسات ُمقترحة: بحو 
لييا الدراسة يرى الباحث ويوصي بإمكانية القياـ إلنتائج التي توصمت بعد ا

 بالدراسات التالية  : 
  .حداثنحراؼ األامات التي ليا عبلقة بدراسة تطبيقية لبرامج وقائية وعبلجية لمس -
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ميات بيدؼ تدريبيـ عمى التعامؿ باء واألوث تتبنى تصميـ برامج تدريبية لآلجراء بحإ -
بأساليب تربوية سميمة تضمف سبلمة تكوينيـ وبنائيـ النفسي وتوافقيـ مع أبنائيـ 
 االجتماعي.
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 د. رجب فرج سالم اقنيبر                                    
 كمية التربية / جامعة المرقب                                      

 
 المبحث األول:  اإلطار النظري

 المقدمة
الياجس األكبرر فري كريرر مرن دول العرالم خ و رًا تمرع الوا عرة  المياه ندرة تشكل

في المناطق الجافة وشبو الجافة، وضمن الجيود المبذولة من أجل توفير كميات إضرافية 
 نظرم التري مرن أىميرا الحديررة األمطرار، اسرتخدمت التقنيرات ميراه وخا رة الميراه مرن

 تحديرد الوسريمة المسراعدة والاعالرة فريلكونيرا  الجغرافيرة واالستشرعار عرن بعرد المعمومرات
المورفولوجيررة  المتغيرررات األوديررة وحسررا  مجرراري وشرربكة المائيررة حرردود األحررواض

والمورفومتريرررة لشرررربكة الت ررررري  الترررري تشررررمل رترررر  األوديررررة، وكرافررررة الت ررررري ، وأعررررداد 
المجررراري وأطواليرررا، ونسررربة التاررررع عمررر  عمميرررة الجريررران السرررطحي و رررواًل إلررر  الح ررريمة 

نيائية لكافة العوامل الييدرولوجية والميترولوجية بيا. وعم  ذلع جاء ىرذا البحرث لتقردير ال
اعتمادًا عم  ىذه التقنية،  بالخمس سيمين الجريان السطحي بحوض وادي جبرون بمنطقة

وكمحاولة لتوجيو االىتمام بالمياه السرطحية التري تعرد مطمبرًا مرن متطمبرات التنميرة بمنطقرة 
 اطق األخرى.الدراسة والمن

سيمين  منطقة من معالم الجية الشمالية أبرز مشكمة البحث: يعتبر وادي جبرون من أواًل:
غررر  مدينررة الخمررس والررذي ترردفق مياىررو فرري السررنوات الممطرررة عمرر  ىيئررة جريرران سرريمي 

برررروادي يضررررير ىرررردرًا بررررالبحر دون االسررررتاادة منررررو. والسررررتغةل الميرررراه السررررطحية الضررررائعة 
اجة أواًل إل  تحديرد كميرة الجريران السرطحي بمنطقرة الدراسرة، وذلرع مرن الح  جبرون، تبق

 عمي التساؤالت اآلتية: خةل اإلجابة
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 الخ ائص المورفومترية تؤرر في عممية الجريان السطحي بوادي جبرون؟  أي   .1
 كم يقدر  افي الجريان السطحي بوادي جبرون؟ .2
 جبرون؟ إل  أي حد يمكن االستاادة من المياه السطحية بوادي .3

تجسدت أىمية الدراسرة فري إبرراز الخ رائص الييدرولوجيرة وأىميتيرا : أىمية البحث ثانيًا:
مكانيررررة التو ررررل إلرررري مقترحررررات وتو رررريات يمكررررن إجانرررر    لررررإفرررري الدراسررررات المائيررررة، 

 االستاادة منيا في ىذا المجال.
 :ييد  البحث الي تحقيق ما يميأىردا  البحث:   ثالثًا:
 لييدرولوجية والميزان المائي لحوض وادي جبرون.سة الخ ائص ا8درا .1
 الكش  عن حجم الجريان السطحي بحوض وادي جبرون.  .2
 .طريقيا إيجاد الحمول المناسبةطار لممقترحات والتو يات التي يمكن عن إوضر  .3

يرتكرررز البحرررث عمررر  ررررةث فرضررريات يمكرررن سرررردىا عمررر  النحرررو  فرررروض البحرررث:  رابعاااًا:
  اآلتي:

 ىناع عدة متغيرات تورر في عممية الجريان السطحي بوادي جبرون   .1
 جمالي الاوا د بحوض الت ري .إلسطحي عم  يتو   عم   افي الجريان ا .2
االسررتاادة مررن الميرراه السررطحية برروادي جبرررون ممكنررة عمرر  ضرروء النتررائ  الترري سرريتم  .3

 التو ل إلييا. 
يقررر وادي جبرررون فرري الشررمال الغربرري مررن ليبيررا، فرري الغررر  مررن  حرردود البحررث: خامسااًا:

 09َ   26( كرررم، وينح رررر برررين خطررري طرررول   ً 12مدينرررة الخمرررس ويبعرررد عنيرررا بحررروالي  
شررررمااًل، وكمررررا °( 32 42َ   52و ً °( 32  38 30شررررر ًا وبررررين  ً °( 14 06 28و  ً °( 14

 ( :1يبدو من الخريطة ر م  
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 ARC MAP 10.2.2باستخدام برنام    Aster. GDEM الباحثالم در : من عمل 
اسرررتخدم الباحرررث المرررني  التحميمررري، تحميرررل المرئيرررات الاضرررائية منيجيرررة البحرررث:  سادساااًا:

وبيانررات األمطررار، وتتبررر كررل مررا لررو عة رررة بالموضرروع سررردًا وو رراًا مررن خررةل التمريرررل 
 الجغرافية الحديرة.المرئي لممادة وتحميميا وبأسمو  عممي يتاق مر البحوث 

من األدوات التي اعتمد عمييا الباحث فري ىرذه الدراسرة ىري النحرو أدوات البحث:  سابعًا:
 تي:اآل
( تغطي منطقة الدراسة لوحة الخمس 250.000: 1الخرائط الجيولوجية بمقياس  .1

 الجيولوجية.
 (.200.000: 1خريطة التربة لممنطقة الغربية بمقياس   .2
 ( متر. 30ذات  درة توضيحية    (ASTER) مرئيات القمر ال ناعي .3
 رغم تعدد الدراسات المائية عمي الكرير من األودية بشكل عام  الدراسررات السابقة: ثامنًا: 
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 إال أن منطقة الدراسة لم تحظ بأي دراسة سابقة  تتعمق بالجريان السطحي حت  اآلن.
 المبحث الثاني: أىم الخصائص الطبيعية لحوض وادي جبرون

لجريران السررطحي، عمر  الرررغم مرن أن األمطرار تعررد األسراس فري تكرروين ا  األمطرار: أواًل:
نيا في نارس الو رت تتسرم بعردم االنتظرام، والتذبرذ  مرن سرنة إلر  أخررى ومرن شرير إلر  لك

آخر، و د تتأخر أحيانًا عن موعد سقوطيا، كما أن كمياتيا ليسرت رابترة، حيرث ترتارر فري 
لررذي يسررمر بجريرران األوديررة، وحرردوث الايضررانات فرري بعررض بعررض السررنوات إلرر  الحررد  ا

األو ررات، فعنرردما يزيررد مجمرروع كميررة األمطررار لسررنة واحرردة، أو متوسررط عرردد مررن السررنوات 
عرررن المعررردل السرررنوي العرررام، فانيرررا تعرررد سرررنوات ممطررررة، وعمررر  العكرررس مرررن ذلرررع إذا  مرررت 

أو  األمطررار،  ميمرةاألمطرار عرن المعرردل السرنوي العررام فري سرنوات أخرررى، وتعتبرر سررنوات 
ولة ؤ ن التغيررات المناخيرة سرو  تكرون مسرسنوات جاا . "وتشير التقرديرات الحديررة إلر  أ

. وبرررالنظر إلررر  أعمررر  كميرررة (1 %("20عرررن الزيرررادة فررري نررردرة الميررراه بشررركل عرررام وبنسررربة  
م( حيررث تراوحررت بررين 2011أمطررار ىطمررت عمرر  حرروض وادي جبرررون كانررت فرري سررنة  

( 65  حروالي م(2011( شرير فبرايرر سرنة  22فري يروم  بمغرت ( ممميمتر، و 160-180 
وألن حرروض الت ررري  اليأخررذ حيررزًا جغرافيررًا ، (2 ممررم كررأعم  كميررة ىطمررت عمرر  المنطقررة

كبيررررًا، فررران ىرررذه الكميرررة  رررد غطرررت كامرررل الحررروض، كمرررا ىرررو مبرررين توزيعيرررا مرررن خرررةل 
 الخريطة اآلتية:

                                                 
 .10( صWWDR تقرير األمم المتحدة حول تنمية مياه العالم   (1 
 عم  الرابط التالي:  TRMMبيانات  (2 

http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/TRMM_V6.3B42_daily.2.s

htm 
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-2أن أ رل ارتاراع لممنطقرة يبردأ مرن  ( 3ن الخريطة ر رم  يتضر م :ارتااع السطر ثانيًا:
ويظيررر فرري عمرري طررول المنطقررة السرراحمية ويررزداد فرري االرتارراع باالتجرراه نحررو  ،( متررر35

 الجنرو  الغربري، ومعنرر  ذلرع أنيررا تمررل مسرراحة كبيررة الترري تتجمرر فييررا الميراه السررطحية.
( عمر  ىيئرة 64-35ما بين    لإيجيًا باالتجاه جنوبًا يزداد سطر الحوض باالرتااع تدر و

منحرردرات جبميررة  ميمررة االرتارراع وبمسرراحة أ ررل مررن المسررتوى السررابق، وتبقرر  ىررذه الجيررات 
أمررا الجيررات العميررا تسرراعد عمرر  تجمررر الميرراه السررطحية فرري الجيررات الرردنيا مررن الحرروض. 

 : هي عول الباحث اعتواداً على خرٌطة  الوصذر

م  1100لسٌة   (TRMM) توزٌع األهطار هي هوقع  
 

( توزٌع األمطار على حوض التصرٌف2خرٌطة رقم )  
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ي تجمر الميراه الجاريرة وتردفقيا فتقل مساحتيا باالرتااع، وتعد ىذه الجيات م درًا ميمًا ف
 بسرعة إل  الجيات الدنيا من حوض الت ري .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بمنطقررة حرروض الت ررري  مررا أن أ ررل ارتارراع نجررد ( 1الجرردول ر ررم   وبررالنظر إلرر 
بنسرررربة  :( أي2كررررم 4.1( متررررر  بالمنطقررررة السرررراحمية وبمسرررراحة بمغررررت نحررررو  35-2بررررين  

%( مررن مسرراحة الحرروض، ومعنرر  ذلررع أنيررا تمرررل مسرراحة كبيرررة الترري تتجمررر فييررا 2447 
مرررا برررين   لرررإاررراع تررردريجيًا باالتجررراه جنوبرررًا يرررزداد سرررطر الحررروض باالرتو الميررراه السرررطحية.

( عم  ىيئة منحدرات جبمية  ميمة االرتاراع وبمسراحة أ رل مرن المسرتوى السرابق، 35-64 
%( مررن مجمرروع مسرراحة الحرروض. وتبقرر  ىررذه الجيررات تسرراعد عمرر  2043حيررث ال تزيررد  

 ARC MAP 010101باستخذام برًاهج   Aster. GDEM الوصذر : هي عول الباحث
 

( ًوورج االرتفاع الرقوً لحوض 2خرٌطة رقن )

 التصرٌف
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أمرا الجيرات العميرا فتقرل مسراحتيا تجمر المياه السرطحية فري الجيرات الردنيا مرن الحروض. 
ات م رردرًا ميمررًا فرري تجمررر الميرراه الجاريررة وترردفقيا بسرررعة إلرر  باالرتارراع، وتعررد ىررذه الجيرر

 الجيات الدنيا من حوض الت ري .
 ( توزيع ارتفاع السطح حسب المساحة بحوض التصريف   1جدول رقم )

 (2الم در: من عمل الباحث اعتمادًا عم  خريطة االرتااعات ر م  
°( 40ونعن  باالنحردار ىرو االنحررا  عرن الخرط األفقري بحروالي   انحدار السطر:  ثالثًا:

( 4ن الخريطررة ر ررم  مررويتضررر  .(1 فيمررا ي رربر جرفررًا أو حافررة إذا مررا تجرراوز ىررذه الدرجررة
-2وجررود مسرراحة كبيرررة مررن حرروض الت ررري  تقررر ضررمن نطرراق االنحرردار الخايرر  بررين  

تحرررددت فررري الجرررزء الشرررمالي مرررن حررروض الت رررري ، يمييرررا منررراطق االنحررردار شررربو °( 5
عنررررد منطقررررة م رررر  الرررروادي، ومعنرررر  ذلررررع أن معظررررم الجيررررات °( 2-0المسررررتوي بررررين  

 ررد و عررت ضررمن الائررة األولرر  والرانيررة، فرري المسررتوية وشرربة المسررتوية بحرروض الت ررري  
حررين يررزداد شرردة االنحرردار فرري الجيررات الوسررط  والداخميررة، ممررا يعنرري زيررادة سرررعة ترردفق 

 المياه نحو م   الوادي.     
                                                 

حسن سيد أحمد أبو العينين، أ ول الجيومورفولوجيا، دار الجامعة لمطباعة والنشر، بيروت،  -1
 .335م، ص1981

 

 % (2المساحة )كم االرتفاع بالمتر ت
1 2 - 35 4.1 24.7  
2 35  - 64 3.4  20.3  
3 64  - 96 3.4 20.1 
4 96- 125 3.1 18.2  
5 125- 162 2.8 16.7  

 100% 16.8 المجموع
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 الم در: ناس الم در السابق
االختة  واضر في مساحة كل فئرة مرن فئرات  نجد( 2الجدول ر م  ومن بيانات 

ذات االنحردار °( 5-2االنحدار بحوض الت ري ، فعم  سبيل المرال نجرد الائرة الرانيرة  
%( وىرررذا بررردورة 35الخايررر  ىررري السرررائدة بمنطقرررة حررروض الت رررري  إذ و رررمت نسررربتيا  

المبرين  يؤرر في زمرن التبراطؤ فري بالمنطقرة الشرمالية مرن حروض الت رري ، وعمر  النحرو
 بالجدول اآلتي:

  
 
 

( درجات االنحدار بحوض التصرٌف4خرٌطة رقم )  
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 ( درجات االنحدار حسب المساحة بحوض التصريف2جدول رقم )

 (3اعتمادًا عم  خريطة االنحدار ر م  الم در: من عمل الباحث 
تررررتبط حركرررة الميررراه ارتباطرررًا وريقرررًا بانحررردار السرررطر، فكممرررا كررران  اتجررراه الجريررران:  رابعاااًا:

، ويأخررذ حيررز كبيرررًا، سرراعد ذلررع عمرر  تجمررر أكبررر  رردر مررن ميرراه األمطررار، ااالنحرردار كبيررر 
 ه بحروض الت رري ،ومن خةل ذلع نستطير تحديد أكرر الجيات التري تتجمرر فييرا الميرا

حروض تتجرو نحرو الشرمال الشرر ي الأن المسراحة األكبرر مرن  ( نجرد5ومن الخريطرة ر رم  
ات والشررمال، والررذي تتجمررر فيررو أكبررر كميررة مررن الميرراه الجاريررة، ولمعرفررة التوزيررر التجاىرر

 (:  3ر إل  الجدول ر م نظاالجريان السطحي بحوض الت ري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % (2المساحة )كم درجة االنحدار ت

1 0-2° 5.3  31.5  
2 2-5° 5.9  35.0  
3 5-8° 3.5  20.7  
4 8-12° 1.7 9.9  
5 12-20°  0.4 2.9 

 100% 16.8 - المجموع

التصرٌف( اتجاه الجرٌان السطحً بحوض 5خرٌطة رقم )  
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 الم در: ناس الم در السابق

( التوزيع المساحي والنسبي التجاىات الجريان السطحي بحوض 3جدول رقم )
 التصريف

 (4الم در: من عمل الباحث اعتمادًا عم  خريطة االنحدار ر م  
أن  رخور ع رر  ( يتضرر6: من الخريطرة ر رم  (1 الت ري جيولوجية حوض  خامسًا:

فرري  ررخور سرريدي ال رريد تركررزت فرري الجررزء الجنرروبي الغربرري العمرروي المتمرمررة الكريتاسرري 
( ويتكررون جزئيررا العمرروي مررن مررارل يارررن. 2كررم 4.8مررن الحرروض، وبمسرراحة بمغررت نحررو  

  ( يتكرررون مرررن حجرررر جيرررري دولررروميتي إلرررعمررر  أن الجرررزء السرررامي منرررو وىو عضرررو ياررررن
دولوميت مر تداخةت من الكوارتز والكوارتزيت، ويمي الكريتاسي تكوين ع رر الميوسرين 

  (Miocen  أو تكررروين الخمرررس الرررذي يغطررري مسررراحات متار رررة مرررن حررروض الت رررري
  ودررروج ت، مررررروالكالكارني ريررررررجي ررررررحج من  ررررررر( ويتأل2كم  3.5ة  درت نحو  ررررروبمساح

                                                 
م، 1975(، 14.33ر مركررز البحرروث ال ررناعية، المكترر  التاسرريري، لوحررة الخمررس،  ش . د  (1 

 .7ر ص 1ص
 

 % (2المساحة )كم اتجاه الجريان الرتبة

 29.9 5.2 شمال شر ي 1
 21.4  3.6 شمال 2
 19.9  3.3 شمال غربي 3
 10.7 1.8 شرق 4
 7.9  1.3 جنو  شر ي 5
 5.4 0.9 غر   6
 3.8 0.6 جنو  غربي 7
 0.9 0.1 جنو  8

 100 16.8 - المجموع
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 . (1 أمتار عدة إلي كياسم ي ل التي الكنجموميرات من منتظمة غير طبقات
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 ،فتغطرري أغمرر  مسرراحة الحرروض Holocene)أمررا تكوينررات ع ررر اليولوسررين:  

والترري  ىاالرواسرر  المائيررة الرياحيررة الترري تمترراز بسررمكيا الكبيررر وبسررعة انتشررار تمرمررت فرري 
مررواد رياحيررة مررر طاررل ىرري عبررارة عررن و   (2كررم  8.5 مسرراحتيا بررالحوض حرروالي بمغررت 

                                                 
فتحرري أحمررد اليرررام، السرراحل الميبرري،  تحريررر( اليررادي م ررطاي أبررو لقمررة، وسررعد القزيررري،  1)  

 . 7م، ص1997منشورات مركز البحوث واالستشارات، جامعة  اريونس، الطبعة األولي، 

 الوصذر: هي عول الباحث اعتواداً على 

م،0794(، 003022 د  ش)الجٍولوجٍةلوحة الخوس،   

باستخذام   GIS 

 

( جٍولوجٍة حوض التصرٌف6خرٌطة رقم )  
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القشررور الجيريررة الترري ي ررل  مررررممرري فيضرري مررر تررداخةت مررن الح رري  ررغير الحجررم، 
 سم. 75سمكيا إلي 

الترررالي فررران منطقرررة رواسررر  األوديرررة الموجرررودة وبنررراء عمررري مرررا يوضرررحو الجررردول 
بحرروض الت ررري  تكررون أشررد نااذيررة مررن  ررخور الحجررر الرممرري وال ررخور الناريررة فرري 

وجنررو  غررر  الحرروض، وجرراءت رترر  ىررذه التكوينررات طبقررًا لخ ائ رريا بالمنطقررة  جنررو 
 المبين بالجدول التالي:عم  النحو 

 مساحاتيا بحوض التصريف ( توزيع التكوينات الجيولوجية حسب 4جدول رقم )

 الم در: ناس الم در السابق
تربرة بمنطقرة الدراسرة سات التا يمية التري أجريرت عمر  البناء عم  الدرا التربررررررررة: سادسًا:

األنررواع  ( إلرر 7مررن الخريطررة ر ررم  يمكررن ت ررني  التربررة بحرروض وادي جبرررون كمررا يبرردو 
 :  (1 اآلتية
وتنتشرررر فرري جميررر أنحرراء الحررروض،  FBsd) التربااة البيني ااة الجافاااة ممياازة ا فااا : .1

وتتميز بقوام خشن بين الرممي أو الرممي الطميري، ترتارر فييرا نسربة الرمرل، وبالترالي فيري 
 ا ض  درتيرررعديمة البناء وضعياة التماسع في الحالة الجافة، فقيرة بالمادة العضوية، تنخا

                                                 
(1) EXPEDITION OF THE USSR V/O "SELKHOZPROMEEXPORT" 

1980. 

 % (2المساحة )كم التركيب الصخري التكوينات الجيولوجية ت
 50.6 8.5 غرين ورمال ناعمة مر تداخةت مر الكاليش الرواس  المائية الرياحية 1

الجزء العموي مارل والجزء السامي يتكون من  تكوين سيدي ال يد 2
 28.6 4.8 حجر جيري دولوميتي

 20.8 3.5  م ال -كالكارنيت -حجر جيري الميوسينتكوين  3
 100% 16.8 - المجموع
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 عم  االحتااظ بالماء، ومرتاعة النااذية والرشر. 
وكررررذلع عمرررر   ،وتشررررمل مسرررراحات واسررررعة: (lfb  التربااااة البنيااااة الحماااارا  ال ااااحمة .2

وتت ر  ىرذه التربرة بضرحالة المرتاعات وبالمنحدرات القريبة من خطوط تقسيمات الميراه، 
الة تت رررر  بررررالقوام الح رررروي أو الحجررررري، وبضررررحسررررم( و 30 طاعاتيررررا إلرررر  أ ررررل مررررن  

  طاعاتيا، واختةطيا بالكتل ال خرية واألحجار اليشة، وبالتالي فيي عديمة البناء. 
( وتنتشرر عمر  المرتاعرات FBsdر  (lfb التربة البيني ة الجافة  احمة مميازة ا فاا : .3

وبالمنحررردرات القريبرررة مرررن خطررروط تقسررريمات الميررراه، وتتميرررز بقررروام خشرررن برررين الرممررري أو 
الرممي الطميي، ترتار فييا نسبة الرمل، وبالتالي فيي عديمة البناء وضعياة التماسع فري 

اعررة الحالررة الجافررة، فقيرررة بالمررادة العضرروية، تررنخاض  رردرتيا عمرر  االحتارراظ بالمرراء، ومرت
 النااذية والرشر. 

وىرذا النروع مرن (  cRnmررررر  FBsdcr  التربة الجافة البيني ة الحمرا  مميزة ا فاا : .4
التربرررة يتميرررز بكرررررة الح ررر  والحجرررارة فررري الطبقرررة السرررطحية، و واميرررا  رممررري، حجرررري، 

وأحيانرًا تحتروي عمر   البنيرة الحمرراء الضرحمة، ح وي( وخ ائ يا ال تختم  عرن التربرة
 وبالتررالي توجررد أحيانررًا ضررحمةسررم( 150-30 ررخرية داخررل  طاعاتيررا تتررراوح بررين    شرررة

-100بين   أو أنيا عميقةسم( 100-00بين  أو متوسطة العمق سم(  50بين أ ل من 
 .سم(150
وتشمل الشريط السراحمي عمر  البحرر   (SM-R) الرمال البحرية والنتؤات الصخرية .5

حيررث تتكررون ماتتررات جيريررة وجيريررة  و عيررة مررر نسرربة مررن الرمررال الخشررنة عديمررة البنرراء، 
جافة نوعًا ما بسب  سرعة نااذيتيرا، فقيررة فري العنا رر الغذائيرة والطرين، تتخمميرا نتروءات 

تميرررز  رررخرية وأحيانرررًا تظيرررر ماتترررات ح ررروية  رررغيرة، وخا رررة مرررن الحجرررر الجيرررري، وت
بارتاراع نسربة المرواد المعدنيررة وبعرض األمرةح الذائبررة مرر ميراه األمطررار والتري تترشرر فرري 

  . مناطق ىذه الكربان
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( توزٌع التربة بحوض وادي جبروى9خرٌطة رقن )  

 " GIS EXPEDITION OF THE USSR V/O الباحثعول الوصذر: 

SELKHOZPROMEEXPORT" 1980 

 GISباستخذام 
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مبينررة بالجررردول ويتضررر أن توزيررر التربررة حسرر  مسرراحاتيا بحرروض الت ررري  وكمررا ىرري 
 التالي:  

 ( توزيع التربة بحوض التصريف حسب مساحاتيا ونسبتيا المئوية 5جدول رقم )

 السابقالم در: ناس الم در 
 

الترررري تختمرررر  كرافتيررررا مررررن مكرررران آلخررررر بحرررروض  تعمررررل النباتررررات الغطرررراء النبرررراتي:  سااااابعًا:
عمرر  التقميررل مررن كميررة وسرررعة الجريرران السررطحي، فيرري تسرراعد عمرري زيررادة فر ررة  الت ررري 

 (6( والجرردول ر ررم  8ن الخريطررة ر ررم  ، ويةحررظ مررالتسررر  الررذي تررزداد بزيررادة كرافررة النباتررات
وبكرررة فري حردوده الردنيا  ،أن الغطاء النباتي بحوض الت رري  يتركرز معظمرو بمجررى الروادي

%( مررررن جممررررة مسرررراحة حرررروض الت ررررري ، 4946بنسرررربة   :أي 2( كررررم843بمسرررراحة بمغررررت  
ومعنرر  ذلررع أن سرررعة ترردفق الميرراه تكررون أ ررل فرري الجررزء األدنرر  مررن مجرررى الرروادي بعكررس 
المناطق الوا عة في الحدود العميرا منرو، تزيرد فييرا سررعة تردفق الميراه وتعتبرر منراطق تعريرة ال 

 تساعد عم  نمو النبات.
 
 
 

 % (2المساحة )كم نوع التربة ت
  lfb 8.1 48.2تربة بنية محمرة ح وية   1
 FBsd-lfb 4.8 28.5تربة جافة بنية محمرة ح وية مميزة اآلفاق   2
 FBsd  2.8  16.7تربة جافة بنية محمرة  مميزة اآلفاق   3
 cRnm-FBsdcr 0.9 5.4تربة بنية جافة و شيرية غير متجانسة  4
 SM-R 0.2 1.2رمال بحرية نتؤات  خرية   5
 100 16.8 المجموع 
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 land sat ETM المرئية من GISالم در: من عمل الباحث، باستخدام 
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 ( رتب استخدامات األرض بحوض التصريف   6جدول رقم )

 الم در: ناس الم در السابق
 المبحث الثالث: الخصائص المورفولوجية

لجريررران السرررطحي بالمنطقرررة، لرررذلع ولة عرررن اؤ بمرررا أن شررربكة الت رررري  ىررري المسررر
المورفولوجيررة باالعتمرراد عمرري  خ ررائصا تضررت الدراسررة أواًل التعرررض إلرري العديررد مررن ال

( المستخرجة من DEMالمرئيات الاضائية حيث تم استخدام نموذج االرتااعات الر مية  
( 504000:1مقيررراس  ب( ومطابقتيرررا برررالخرائط الطبوغرافيرررة (ASTER Dataبيانرررات 

 :ما يمي ىذه الخ ائصومجمل واستخراج شبكة الت ري  والرت  
راضي المحيطة بو والتري ترزوده جمير األ  ري تيق د بحوض ال حوض الت ري : .1

بالميررراه عرررن طريرررق الجريررران السرررطحي أو الجررروفي، ويا رررل برررين األحرررواض بعضررريا عرررن 
مرتاعة تمرل أعمي نقطة فييا منطقة تقسيم المياه بين األحرواض والحردود الراض األبعض 

أعم  النقرراط الاا ررمة بينيررا، ويطمررق عمييررا خررط تقسرريم الميرراه الررذي يحرريط بررالحوض مررارًا برر
 .  (1 المرتاعة المحيطة بو ليمرل الحد الاا ل بين حوض وآخر

                                                 
خمرر  حسررين الرردليمي، عمررم شرركل األرض التطبيقرري، الجيومورفولوجيررا التطبيقيررة، دار ال ررااء  (1 

م، 2012لمطباعررررة والنشررررر والتوزيررررر واإلعررررةن، جامعررررة األنبررررار، العررررراق، الطبعررررة األولرررري، 
 .353ص

 % (2المساحة )كم استخدام األرض الرتبة
  49.6 8.3 نباتات كرياة 1
   36.2  6.1 نباتات أ ل كرافة 2
   14.2  2.4 أماكن نادرة 3

 100% 16.8 المجموع
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 ( الخصائص الشكمية لحوض التصريف 7جدول رقم )
 المحيط كم العرض كم )*( الطول كم 2المساحة كم
16.9 9.3 1.8 23.8 

ض يانات القياسات المورفومترية لحو اعتمادًا عمي ب باحثالم در: من حسابات ال
 الت ري .

  *( تم  ياس طول الحوض من نقطة الم   إلي أعمي نقطة عمي محيط الحوض.
تايررررد دراسررررة مسرررراحة الحرررروض وأبعرررراده فرررري توضررررير الخ ررررائص   مسرررراحة الحرررروض: .أ 

ومررن خةليررا يمكررن حسررا  كرافررة  ،المورفومتريررة إذ أنيررا المحررددة لحجررم الت ررري  المررائي
.  وعمري ذلرع بمغرت مسراحة حروض وادي جبررون نحرو (1 الت ري  وتحديد  مرة الايضران

 . 2( كم16.9 
يعررررد طررررول الحرررروض مررررن العنا ررررر الميمررررة فرررري عمميررررة الجريرررران طررررول الحرررروض:  .ب 

السررررطحي، وذا تررررأرير فرررري تحديررررد شرررركل الحرررروض ناسررررو، والمررررتحكم فرررري عمميررررة ت ررررري  
لعة ة بين طرول الحروض وكميرة الاا رد عة رة طرديرة، لكنيرا عكسرية الحوض لحمولتو، فا

فقد ترم  ياسرو مرن نقطرة الم ر  إلري أعمري نقطرة عمري محريط  ،بينو وبين حجم الت ري 
 . ( ( كم9.3و د بمغ طول وادي جبرون حوالي  Schumm)(2) الحوض حس  طريقة  

 يحدد بقسمة مساحة الحوض عم  طولو أو بأ    عرض لمحوض عرض الحوض:  .ج 

                                                 
(1) Strahler, A. N., (954) Dimensional Analysis Inquantitative Terrain 

Description, Annals of Association of American Geographers, p. 282                                                                                                                    
(2) Schumm, S.A. ( 1956) Evolution of Drainage Systems and Slope in 

Badland at Parth Amboy New York, Geo.Sci.,Vo l67.                                                                                                                                            
 ) .تم  ياس طول الحوض من نقطة الم   إلي أعمي نقطة عمي محيط الحوض من الخريطة 
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أو بمتوسرررط عرررررض الحرررروض لرةرررررة أو خمسررررة مقرررراطر عرضررررية متوازيررررة عمرررر  مسررررافات 
 ( كم. 1.8، وعم  ذلع بمغ امتداد عرض حوض وادي جبرون حوالي (1) متساوية

: وىرررو يمررررل خرررط تقسررريم الميررراه لمحررروض ويايرررد فررري معرفرررة التضررررس محررريط الحررروض .د 
النسبي واستخراج  يمة الوعورة ونس  التقطر و د بمرغ محريط حروض وادي جبررون حروالي 

 (كم.23.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .357خم  حسين الدليمي، مرجر سبق ذكره، ص  (1)
 

( شبكة التصرٌف لوادي جبرون9خرٌطة رقم )  

الوصذر : هي عول الباحثالوصذر :   

Aster. GDEM   010101باستخذام برًاهج ARC MAP 
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ومررن أىميررا تكرررار المجرراري، وأطواليررا، ومعررد ل التارررع،  خ ررائص شرربكة الت ررري : .2
باإلضررررافة الرررر  نسرررربة النسرررري  الطبرررروغرافي لحرررروض الت ررررري  كونيررررا متغيرررررات لدراسررررة 

 عم  النحو اآلتي:   الخ ائص المورفومترية، ويأتي تا يل خ ائص شبكة الت ري 
ضرررية فررري ( اسرررتخدام العة رررات والطررررق الرياHortonاتبرررر ىورترررون   رتررر  المجررراري:.أ

تحميل خ ائص شبكات الت ري ، بيد  كش  العة ات التي تحكميا، "حيث يرتم فييرا 
 Firstتحديد الروافد التي تمرل البداية األولي لمشبكة يطمق عمييا مجاري الرتبرة األولري  

Orders عنررد التقرراء روافررد ىررذه الرتبررة برافررد آخررر مررن ناررس الرتبررة يتكررون مررن التقائيمررا )
ر طواًل وأ ل منسروبًا( يعرر  بمجرري الرتبرة الرانيرة، والرذي إذا التقري برافرد مجري أكبر  أكر

من رتبتو يتشركل مجرري مرن الرتبرة الرالررة الري أن ينتيري بالقنراة الرئيسرية مرر مةحظرة أن 
من الرتبة الرالرة يمتقي مرر الرتبرة الرابعرة فران األخيرر يسرتمر فري رتبترو دون  -مرةً  -رافداً 

 .(1 أي تغيير"
 وادي جبرونلرتب المجاري  ( 8جدول رقم )

 المجموع الرتبة الرابعة الرتبة الرالرة الرتبة الرانية الرتبة األولي

 العدد
الطول 

 (كم 
 العدد

الطول 
 (كم 

 العدد
الطول 

 (كم 
 العدد

الطول 
 (كم 

 العدد
أطوال 
 (كمالرت   

70 20 19 9 3 10 1 2 93 41 

  الم در: من حسا  الباحث اعتمادًا عمي بيانات القياسات المورفومترية  
يرجررر ىررذا االخررتة  مررن الجرردول السررابق نةحررظ االخررتة  فرري رترر  المجرراري، و 

اختة  منطقة تجمير المياه مرن حيرث المسراحة والظررو  المريولوجيرة   لإبطبيعة الحال 

                                                 
محمد  بري محسو ، األطمس الجيومورفولوجي معالجة تحميمية لمشكل والعممية، دار الاكر  1)  

 .132م، ص2001العربي، القاىرة، الطبعة األولي، 



 هجلة التربوي

تقدير الجريان السطحي بحوض وادي جبرون باستخدام نظم المعمومات الجغرافية 
 01العدد                                                     وتقنيات االستشعار عن بعد  

265 

 

المحميرررة، كمرررا يتضرررر وجرررود عة رررة برررين الرتبرررة وأعرررداد مجارييرررا، كمرررا أوضرررحيا ىورترررون 
 Horton تكروين متواليرة ىندسرية   لإ( فأعداد المجاري يرتار بتنا ص الرتبة، حيث تميل

 نظر الخريطة اآلتية:ا معكوسة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، ويعبرر (1  2مسراحتو/كم  و مجموع أعداد المجراري برالحوض عمروى :تكرار المجاري.ب

وبرذلع يعرد  ،المسراحة الكميرة  لرإعن النسبة بين مجموع أعداد المجاري المائيرة برالحوض 
مررن المقرراييس اليامررة الترري تعطرري  ررورة جيرردة عررن شرردة تقطررر سررطر حرروض الت ررري ، 

                                                 
 .134محمد  بري محسو ، المرجر ناسو، ص 1)  
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كمررا أنررو يقرريم كارراءة شرربكة الت ررري  فرري سرررعة نقررل الميرراه، حيررث يقرريس تكرررار المجرراري 
فاذا كانت  يمة المجاري المائية لحوض مرا عاليرة دل  ،بغض النظر عن مساحة الحوض

مرن تجميرر الميراه كسرريان سرطحي  ذلرع أنرو يزيرد  ، ومعنرري المائيرةذلع عمي كررة المجرا
العكرس مرن ذلرع إذا   ي يزيرد مرن فر رة حردوث السريول، وعمروبالترال ،خارج الحوض  لإ

أن  (9الجرردول ر ررم   . ويتضررر مررن بيانررات(1  ررل ىررذا المعرردل تقررل فر ررة حرردوث السرريول
 ( 2/كم5.50بمغت بر  بوادي جبرونمجاري التكرار  يمة 

 بوادي جبرونمجاري ال(  معدالت تكرار 9جدول رقم )
 (2تكرار المجاري )كم (2المساحة التجميعية  )كم مجموع أعداد المجاري )كم(

 93 16.9 5.50 
 نقس الم در السابقالم در: 

ترتبط عممية جريان األودية ارتباطرًا مباشررًا برأطوال المجراري وذلرع  :أطوال المجاري.ج
سرري، الترري تقطعيررا الميرراه الجاريررة فرري الروافررد حترري ت ررل الرروادي الرئيمررن خررةل المسررافة 

واسطة التسر  والتبخر، زيادة الاا د من المياه ب  لإذلع  ىفكمما زادت أطوال المجاري أد
العكرس إذا كانرت   ا رة إذا كانرت المسرافة طويمرة، وعمرخ ،ن ينقطر الجريانأو د يحدث 

، وىنررا يشررير (2 ان، وبالتررالي تقررل رحمررة الجريررانالروافررد   رريرة حيررث يقررل بيررا زمررن الجريرر
إذ تزيررد  ،أن العة ررة بررين أطرروال المجرراري ورتبيررا عة ررة طرديررة  لررإ( Strahlerسررتراىمر 

                                                 
منشررأة  ،راضرري الم رررية، الجررزء الرررانيو ي، دراسررات فرري جيومورفولوجيررة األ ررابر أمررين دسرر  1) 

 331م، ص2005المعار ، اإلسكندرية، 
محمود محمد خضر، األخطار الجيومورفولوجية الرئيسية في م ر مر التركيز عمي السريول   2) 

كميررة اآلدا ، جامعررة عررين  ،نيررل،  رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة(فرري بعررض منرراطق وادي ال
 .                 282ص م،1997شمس،
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تكرروين متواليررة ىندسررية بسررب    لررإزيررادة رتبيررا، حيررث تميررل األوديررة  أطرروال المجرراري مررر
مجمرروع األطرروال الترري تتررراكم مررر الرترر  ابتررداء مررن الرتبررة األولرري وحترري الرتبررة األخيرررة، 

حررررروالي  جبررررررون بمغرررررتأن إجمرررررالي أطررررروال مجررررراري وادي ( 10الجررررردول ر رررررم   ويوضرررررر
 ( كم.41.32 

 ( أطوال المجاري  10جدول رقم )
 جاري)كم(إجمالي أطوال الم مجموع أعداد المجاري )كم(

 93 41.32  
 نقس الم در السابقالم در: 

وعردد المجراري لمرتر   ،النسربة برين عردد المجراري المائيرة لرتبرة مرا وىرو :نسربة التشرع .د
 : (1)التي تمييا، وتحس  من المعادلة اآلتية

 عدد المجااري في رتباة ما                                                    
      ------------------نسبة التشعب =                                  

 عدد المجاري في الرتبة التي تمييا                                                
وترتبط نسبة التشع  بشكل الحوض، ومدي تأرير ذلع عمي كمية الميراه الجاريرة، 

تري ، وبالترالي فران ميراه األمطرار الالتشرع مة الشركل ترتارر فييرا نسربة فراألحواض المسرتطي
الررروادي الرئيسررري، فررري حرررين أن األحرررواض   لرررإتسرررقط عمررري الحررروض سررررعان مرررا ت رررل 

المسرررتديرة الشررركل تكرررون كبيررررة وأكررررر حررردة مرررن األحرررواض المسرررتطيمة،  بمعنررري أن نسررربة 
   عكسررريًا مرررر ميررراه السررريول، فكممرررا انخاضرررت نسررربة التشرررع  كممرررا زادترررررررررالتشرررع  تتناس

 . (2 احتمالية حدوث الجريان، والعكس  حير

                                                 
  .372خم  حسين الدليمي، مرجر سبق ذكره، ص 1) 
 .  462المرجر ناسو، ص 2) 
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 ( معدل التشعب بوادي جبرون11جدول رقم )

 ( لمنطقة الدراسة (Demالم در: من عمل الباحث باالعتماد عم  المرئية الرادارية
، ممررا بررين الرترر  تاختماررأن نسرربة التشررع   مررن مؤشرررات الجرردول السررابق يتضررر

(، وعمرر  0423الت ررري ، إذ بمررغ بررر أدى إلرر  اخررتة  فرري معرردل التشررع  العررام لحرروض 
ذلرررع فررران انخاررراض معررردل التشرررع  فررري الحررروض داللرررة عمررر  حررردوث الايضررران بحررروض 

 الت ري .
نسررربة النسررري  الطبررروغرافي فررري الحررروض: وىررري مجمررروع مجررراري كرررل الرتررر  برررالحوض ىرررر. 

يكرررون عنررردىا  2( مجررراري/كم4محيطرررو، فررراذا كررران النرررات  أ رررل مرررن   مقسرررومًا عمررري طرررول
يكون الت ري  متوسطًا، أما إذا كان أكرر  2( مجاري/كم10- 4، ومن  االت ري  خشن

، ويوضرر نسرربة النسرري  (1 فاري ىررذه الحالررة يكرون الت ررري  ناعمرراً  2( مجرراري/كم10مرن  
الطبرروغرافي فرري الحررروض مرردي تقررار  المجررراري المائيررة وتباعرردىا عرررن بعضرريا الررربعض، 

الحرروض بالمجرراري المائيررة، والترري وبالتررالي فيررو يعطرري ال ررورة الحقيقيررة عررن درجررة تقطررر 
بطبيعررة الحررال مرراىي إال نترراج عوامررل المنرراخ وخا ررة األمطررار وأنررواع ال ررخور وتركيبيررا 

 وكذلع الغطاء النباتي.
                                                 

      .34محمد  بري محسو ، مرجر سابق، ص 1) 

 
 
 
 

 نسبة التشعب عدد المجاري الرتب
 عدد المجاري

 في رتبتين متتاليتين 
 × نسبة التشعب

 معدل التشعب عدد مجاري رتبتين متتاليتين

 112 318.2 86 3.7 70 األولي
÷ 

486.8 
 = 

0.23 

 138.6 22 6.3 19 الثانية
 12 4 3 3 الثالثة
  - - 1 الرابعة
 486.8 112 4.3 93 المجموع
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 ( نسبة النسيج الطبوغرافي بحوض التصريف 12جدول رقم )
 النسيج الطبوغرافي % طول محيط الحوض )كم( مجموع عداد المجاري)كم(

 خشن 3.9 83.23 93 

 الم در: نقس الم در السابق
من بيانات الجدول السابق نجد أن حوض وادي جبرون يقر تحت الائة األولي 

 . 2( مجاري/كم4أ ل من  وىي 

 يةمتر المبحث الثالث : الخصائص المورفو 
عممية الجريان   لشبكات الت ري  السالاة الذكر عمتؤرر الخ ائص المورفولوجية 

السطحي والتي تمرل الح يمة النيائية لكافة العوامل الييدرولوجية والمترولوجية بحوض 
الت ري ، كما أن الخ ائص المرفومترية تعتبر من أىم المتغيرات الييدرولوجية التي ليا 

 ومن أىميا ما يمي:   ،عة ة بالجريان السطحي بحوض الت ري 
مجمروع أطرروال المجراري المائيرة برالكيمومتر عمر  مسراحة الحرروض  ويق رد بيرا كرافرة الت رري :.أ

بالكيمومتر مربر،  وتزداد الكرافة في األحواض التي تتميز  خورىا غير المناذة أو ال م رالية، 
وتقل في األحواض التي تكون  خورىا مناذة أو رممية، وكمما زادت الكرافرة زادت فر رة حردوث 

كرافرررة الت رررري  فررري أنيرررا تعبرررر عرررن نررروع ال رررخر ونظامرررو  . وترررأتي أىميرررة حسرررا (1" فيضرررانات
والتضرراريس والتربررة والغطرراء النبرراتي، وتتو رر  كرافررة الت ررري  عمرري كميررة األمطررار الترري تسررقط 

  .(2 عمي حوض الت ري  ومعدالت التبخر والتسر  والنااذية
                                                 

 .130محمد  بري محسو ، الم در ناسو، ص 1)  
 .331 ابر أمين دسو ي، مرجر سبق ذكره، ص 2)  
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 ( كثافة التصريف  بحوض وادي جبرون13جدول رقم )

 الم در: نقس الم در السابق
( يتضررر أن الكرافررة الت رررياية فرري وادي جبرررون، 13مررن مؤشرررات الجرردول ر ررم  

( وبمررا أن الكرافررة الت رررياية ىرري نترراج سررقوط المطررر وبالتررالي 2كم/كررم2.44بمغررت نحررو 
مباشرًا في سرعة انتقال المياه المتجمعة بمجري الوادي، كما أنيا أيضرا فيي المؤررة تأريرًا 

ومسررررراحة الحررررروض، فكممرررررا زادت أطررررروال مجررررراري األوديرررررة  ىتتو رررررً  عمررررري طرررررول المجرررررر 
 ومساحات األحواض  مت كرافة الت ري . 

طة تقر عمري محريط زمن التركيز:  ويق د بو الاترة الةزمة لمماء لةنتقال من أبعد نق.ب
 :(1 مخرج الحوض ويتم حسابو من خةل تطبيق المعادلة التالية  لالحوض إ

                    TC = (0. 00013) ( L1.15 ) ( H 0.38 )  
 = زمن التركيز = طول المجري الرئيسي بالمتر TCن :  إحيث 

              H   ( و 1.15)= الفار  الرأسي )الفر  بين أعمي وأدني نقطة( وأن
 ( ىي أسس ثابتة 0.38)

تمرل خ ائص الحوض من نبات طبيعي وماتتات سطحية وخشونة سطر الحوض، 
( د يقة وىو 0.55ن المتوسط العام لزمن التركيز بمغ نحو  فاوكما يبدو من الجدول التالي 

متوسط محدود، إذ أنو كمما انخاضت  يمة زمن التركيز دل ذلع عمي أن الماء سيستغرق 
 لو ول إلي مخرج الحوض.و تٌا   يرًا في ا

                                                 
(1) Stephen, A., S.,(1999). Hydrology for water Management, A.A. 

Balkema, Rotterdam, Brookfield, p. 213. 

 
 

 2كثافة التصريف كم/ كم (2المساحة التجميعية  )كم م(مجموع أطوال مجري الوادي )ك
41.32 16.9 2.44 
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 ( زمن التركيز بحوض التصريف 14جدول رقم )
 زمن التركيز بالساعة الفار  الرأسي بين أعمي وأدني نقطة بالمتر طول المجري بالمتر

41317 160 0.55 

 نقس الم در السابقالم در: 
ىرررو ذلررع الو رررت الاا رررل بررين بدايرررة المطرررر وتولررد الجريررران، وىرررو مرررن  زمررن التبررراطؤ:.ج

م الرررذي يحررردث فيرررو أ  ررري حرررد المعرررامةت التررري عرررن طريقيرررا يمكرررن معرفرررة الو رررت الرررةز 
، و ررد تررم حسررا  زمررن التبرراطؤ (1 أن تبرردأ عمميررة الجريرران السررطحي بررالحوض  لررإلمتسررر  

 :(2 من خةل تطبيق التالية
TL = K1 ( A

0.3
 ) / ( Sa/Dd )                                       

 = وقت التباطؤ. TL حيث أن :   
     A               2= مساحة حوض التصريف كم. 

Sa                 = .متوسط انحدار حوض التصريف 
 Dd              = .كثافة التصريف 

   K       = ( 0.25شديدة االنحدار و )( لألسطح الصخرية 0.4= )معامل ثابت
 .لألسطح الرممية والحصوية

 غ رررررررررون  د بمرررررؤ بحوض وادي جبرررررر أن زمن التباطرررررة يتضرررررة السابقرررررومن المعادل

                                                 
أحمررررد سررررالم  ررررالر، الجريرررران السرررريمي فرررري ال ررررحاري، دراسررررة فرررري جيومورفولوجيررررة األوديررررة  (1 

، 1989القرررراىرة، –ال ررررحراوية، معيررررد البحرررروث والدراسررررات العربيررررة، جامعررررة الرررردول العربيررررة
 .37ص

(2   
Cook, R. u., Brusden, D. Doorn kamp J. C., and Jenes, D.K (1982)., 

Urban Geomorphology in Dry lands, Oxford Univ. press, London 

p239. 
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 يدل عمي سرعة الت ري  في ىذا الوادي. ( د يقة، وىو ما0.08 
 ( زمن التباطؤ بحوض التصريف 15جدول رقم )

 نقس الم در السابقالم در: 
كميرة  زمن ت ر  الحوض: ويق د بو الاترة الزمنية التي يسرتغر يا الحروض ل رر .د

الم  ، ومر  عوبة  يراس زمرن ت رري  الحروض إال أنرو   لإمياه األمطار من المنبر 
 :(1 من الممكن  ياسو من خةل تطبيق المعادلة التالية

                       7700 (0.305 H)
 0.38

 /  Td = (0.305 L)
1.15

 

 = زمن تصرف الحوض بالساعة. TDن: Yحيث                      
                                  L .طول المجري الرئيسي بالمتر = 

                                  H .الفر  بين أعمي وأدني نقطة في الحوض = 
  ( ساعة عم1.09وادي جبرون حوالي  ومما سبق يتضر أن زمن ت ري  

 النحو المبين بالجدول التالي:
 ( زمن التصرف بحوض التصريف 16جدول رقم )

 زمن التصرف بالساعة الرأسي بين أعمي وأدني نقطة بالمتر الفار  طول المجري بالمتر

41317 160 1.09 

 نقس الم در السابقالم در: 
 كما  د  ان،ررررة الجريررررناء فتررررة المياه أرررررريانا حسا  سرعررررسرعة الجريان:   د يتعذر أح.ه

                                                 
محمود سعيد السةوي، ىيدرولوجية المياه السطحية، الدار الجماىيرية لمتوزير واإلعةن،  (1 

  102م ، ص 1989م راتو، الطبعة األول ، 

 زمن التباطؤ (2كثافة التصريف )كم متوسط انحدار الحوض (2الحوض)كممساحة 
16.9 17.23 2.44 0.08 
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خةل تتبرر حركرة الميراه فري حروض الت رري  بواسرطة  ىي ع  ر دىا في مناطق أخر 
الت رروير الجرروي أو الاضررائي، وبالتررالي كانررت االسررتعانة بررالطرق الرياضررية فرري مرررل ىررذه 

  سرررعة الجريرران بقسررمة طررول الحرروض عمرروتحسرر   ،وفرري كريررر مررن المنرراطق ،الحرراالت
          :(1 زمن التركيز من خةل تطبيق المعادلة التالية

                          L/TC =V 

 = طول حوض التصريف )كم(. (L)ن إحيث                 
                       (TC)        .)تمثل زمن التركيز )ساعة = 

/ 3( م17.04يتضر من خةليا أن سرعة المياه بحوض وادي جبرون بمغت نحو 
التررري تحررددىا مسرراحة ىررذه األحرررواض سرراعة، ولعررل ذلررع يكمررن فررري كميررة الميرراه الجاريررة 

 وتضاريسيا المتباينة من حيث شدة انحداراتيا بالمنطقة.
 ( سرعة المياه بحوض التصريف 17جدول رقم )

 / الساعو 3سرعة المياه م الحوض بالساعة زمن تركيز كمطول المجري 
9.29 0.55 17.04 

 نقس الم در السابقالم در: 
/ 3الميراه التري تجمعرت مرن كرل أنحراء الحروض برالمترمعدل الت ري :   وىي كمية .و

إال أن  ،الرانيررة، وبقرردر مررا ي ررع  تحديررد حجررم الت ررري  الاعمرري مررن أحررواض الت ررري 
ىذا المعامل يج  أن يضر في االعتبار أن كل أجزاء الحوض تضي  كميرة محرددة مرن 

  طررار عمررحجررم الت ررري  المررائي فرري كررل مرررة تسررقط فييررا األم  وبشرركل رابررت إلرر ،الميرراه
 ت مساحتو  غيرة وتقل رررل الحوض إال إذا كانررررركام  أت  عمررررررلكن ذلع  د ال يت ،الحوض

                                                 
 .380، مرجر سابق، ص1997محمود محمد خضر،   (1 
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 :(1 ويمكن حسا  حجم الت ري  من المعادلة التالية ،2كم (400عن 
 2س = مساحة الحوض كم  ، /ث3حيث ت = معدل التصريف م ، 0.9س  1.5ت =     

 ( معدل التصريف بحوض وادي جبرون18جدول رقم )
 / الثانية 3معدل التصريف م كمطول المجري 
9.29 19.12 

 نقس الم در السابقالم در: 
ولررناس  ىأخرر   سرقوط األمطررار وتذبرذبيا مرن سرنة إلرن عردم انتظرام إ حجرم الت رري :.ز

الشير والتي  د تتأخر أحيانًا عرن موعرد سرقوطيا وبكميرات ليسرت رابترة، غالبرًا مرا يرنعكس 
الحرد   لإ ىا  د ترتار كمياتيا في سنوات أخر عمي حجم الت ري  بأحواض المنطقة، فيم

الرررذي يسرررمر بجريررران األوديرررة، وحررردوث الايضرررانات فررري بعرررض األو رررات، وأحيانرررا تسرررقط 
تررأتي بعررض الموجررات البرراردة مررر  ، حيررثنخارراض الجرروي عميقرراً األمطررار عنرردما يكررون اال

الرياح الشرمالية والشرمالية الغربيرة م رحوبة بعوا ر  رعديرة تنشرأ عنيرا حراالت مرن عردم 
، ويمكرررن  (2 االسرررتقرار الجررروي فتسرررقط األمطرررار الغزيررررة ي ررراحبيا البررررد فررري حررراالت نرررادرة

 ل أجزاء الحوض رررر عمي كامرررررظام المطررررررر ، وذلع عمي أساس انترررررم الت ريررررررحسا  حج

                                                 
مرايو مرن أخطرار السريول، التقريرر األول، جامعرة  15مركز التنمية والتخطيط ، حماية مدينة   (1 

اهلل، المخرراطر الجيومورفولوجيررة بمراكررز  . نقررًة عررن أحمررد زايررد عبررد77، ص 1983القرراىرة، 
م، 2006العمررران عمرري سرراحل البحررر األحمر رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة( جامعررة القرراىرة،

 .130ص
اآلدا ، العردد السرابر، جامعرة بنغرازي،  سعد  سرطندي ممطري، منراخ إ مريم المررج، مجمرة كميرة  (2 

 .265م، ص1975
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  :(1 وبشكل رابت في كل مرة تسقط فييا األمطار من خةل تطبيق المعادلة التالية 
Q = 99 A

0.5
 

 / الثانية.3= معدل التصريف   قدم Q ن : إحيث                      
          A                        2= مساحة حوض التصريف / ميل  . 

و د سجل معدل الت ري  بحوض وادي جبرون أدني معدل ت ري  حيث بمغ 
 / الرانية، وعمي النحو المبين بالجدول التالي: 3( متر824.84حوالي  

 ( حجم التصرف بحوض وادي جبرون19جدول رقم )
 / الثانية 3حجم التصريف م كمطول المجري 
9.29 407.12 

 الم در: ناس الم در السابق
 المبحث الرابع: الميزانية المائية لحوض التصريف 
ىرري  الت ررري لعررل مررن أولرري الخطرروات الةزمررة لعمررل الميزانيررة المائيررة لحرروض 

حسا  مجموع كمية مياه األمطار المتسا طة، يمي ذلع يتم حسا  كمية الاوا رد والمتمرمرة 
  لررإفرري  التسررر ت التبخررر( وكةىمررا يبرردأ مررر بدايررة حرردوث التسررا ط، ولكرري يررتم التو ررل 

يمكن حسرا  و  افي الجريان السطحي يتم طرح جممة الاوا د من إجمالي مياه األمطار، 
سرررقوطيا عمررري حررروض الت رررري  مرررن خرررةل أكبرررر كميرررة مطرررر كميرررة األمطرررار المتو رررر 

عمرري النحررو  كمررا ىرريسررقطت فرري يرروم مررا بمحطررة الر ررد الجرروي بالمنطقررة كدراسررة حالررة و 
  اآلتي:

 ر ررروبحسا  أكبر كمية مط ري :ررررريا بحوض الت رررررركمية مياه األمطار المتو ر سقوط  .1

                                                 
(1)   Cooke, R. u., et al., Op Cit, p. 239 
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( شررير فبرايررر سررنة 22وم  ( ممرم، فرري يرر65  وىرريسرجمت بمحطررة الر ررد الجرروي الخمررس 
م(،  ومنيا تم حسا  كميرة األمطرار المتو رر سرقوطيا مرن خرةل تطبيرق المعادلرة 2011 

 اآلتية:
 2مساحة الحوض كم× كمية المياه المتوقع سقوطيا = أكبر كمية مطر سقطت 

 ( كمية المياه المتوقع سقوطيا بحوض التصريف 20جدول رقم )
 3تركمية المياه المتوقع سقوطيا بالم يوميو / مممأكبر كمية مطر  2المساحة كم

 16.9 65.00  1099.24 
 الم در: ناس الم در السابق

ومن محتويات الجدول السابق يتضر أن إجمالي كمية األمطار المتو ر سقوطيا 
ولعل  غر مساحة ىذا الحوض ، 3ترم (1099.24عمي حوض وادي جبرون حوالي  
 السب  في تحديد كمية المياه المتو ر سقوطيا عميو.ىو و مة األمطار عمي ىذا الحوض 

وىي كمية المياه الماقودة عن طريق التبخر والتسر  (Losses)  الاوا د:  .2
 Infiltration).  وتؤرر الاوا د عمي عممية بدء الجريان السطحي الذي يمرل فائض

سا طة بعد عمميات التبخر والتسر ، كما أنيا تؤرر أيضًا عمي كمية وسرعة األمطار المت
. وعمي ذلع (1 الرئيسي ىالمجر   لإ و وليا  استمراريتيا في روافد األودية حتالمياه و 

 يمكن استعراض ىذين العن رين بشيء من التا يل وىما عمي النحو اآلتي:
التبخر: عند إجراء الموازنة الييدرولوجية ألي منطقة غالبًا ما يكون االىتمرام برالتبخر   . أ

 ة البخر منرررد من الماء بواسطررررموع ما ياقررررررنتر( وىو مج -وىو ما يعر  بر البخر ،الكمي
                                                 

أحمررد سررالم  ررالر، المررراوح الايضررية فرري الجررزء األدنرر  مررن وادي وتيررر، بسرريناء، "نشرررة دوريررة  (1 
 .19م، ص1989، 15محكمة"،  سم الجغرافيا، كمية اآلدا  جامعة المنيا، العدد 
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 (.1 أو من أي أسطر أخري رطبة ،أو سطر التربة والنتر من النبات ،األسطر المائية
( 3.6وباالعتمرراد عمرري المتوسررط اليررومي لمتبخررر بمنطقررة الدراسررة والمقرردر بنحررو  

( والذي يبين أن 21ممم يمكن حسا  جممة التبخر من سطر الحوض كما بالجدول ر م  
 .3( متر1.8إجمالي المياه المتبخرة من حوض وادي جبرون  د بمغت حوالي  

 ( التبخر خالل زمن التصريف21جدول رقم  )
حة المسا
 2كم

التبخر 
 ممم

)*( إجمالي التبخر 
 3اليومي م

)**( التبخر في الساعة 
 3متر

 )***( متوسط التبخر
 3خالل زمن التصريف متر

16.9 3.6 60.88 2.54 1.8 

 الم در: من حسابات الباحث القياسات المورفومترية ألحواض الت ري .
مساحة × الر د بالمنطقة ة= متوسط التبخر في محطإجمالي التبخر اليومي  *(

 الحوض.
 .24 **( إجمالي التبخر في الساعة = إجمالي التبخر اليومي / 

زمن ×  ***(  الاا د بالتبخر خةل زمن ت ري  الحوض= إجمالي التبخر في الساعة 
 ت ري  الحوض.

 طررة مطرر تسرقط  ج. التسر  خةل زمن التباطؤ: وىو كرل مرا يتسرر  مرن ميراه منرذ أول
سرطر األرض ومنرو يبردأ حردوث   أن يبردأ المراء فري الظيرور عمر  األرض إلر عمي سطر

األحرررواض   اه المتسرررربة خرررةل زمرررن التبررراطؤ عمرررالجريررران، ويحسررر  إجمرررالي حجرررم الميررر
 :(2 بتطبيق المعادلة التالية

                                                 
 .180محمود سعيد السةوي، مرجر سابق ص  1) 
دارة أحررواض األنيررار، مديريررة دار الكترر  لمطباعررة والنشررر، ي ررباح نومرراجيور   (2  ، عمررم الميرراه واة

، فري 237. نقة عن سعيد محمود النجار، ص114م،  ص1998جامعة المو ل، العراق، 
 ران عمي ساحل البحر ررررررز العمرررررررررررررربمراكر الجيومورفولوجية ررررررررسالة أحمد زايد عبد اهلل، المخاط
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 0.25× زمن التباطؤ لمحوض× كمية التسرب خالل زمن التباطؤ= مساحة الحوض
 متوسط التسرب لكل أنواع الرواسب السطحية/ث = 3( م0.25حيث إن )     

( 3.03وبررذلع يقرردر مجمرروع مررا يمكررن أن يتسررر  مررن ميرراه خررةل زمررن التبرراطؤ بحرروالي 
 .3متر

 ( قيم التسرب الثابتة  بأحواض التصريف22جدول رقم )
المساحة 

كمية التسرب خالل زمن  زمن التباطؤ / دقيقة 2كم
 التباطؤ

 )*( قيم التسرب
 /الثابتة

16.9 0.08 0.53 0.01 

 الم در: القياسات المورفومترية ألحواض الت ري .
 –زمن التصريف × مساحة الحوض × قيم التسرب الثابتة =  معدل التسرب  )*(

  (  1)زمن التباطؤ
ويعرررد نررروع ال رررخر المكرررون لسرررطر الحررروض، ومسررراحة الحررروض، وسررررعة الميررراه، 

 يم التسر  الرابتة، وعمي ذلع سجمت وانحدار وطول الحوض من العوامل التي تؤرر في 
 الرابتة./ (0.01 يم لمتسر  الرابتة بحوض وادي جبرون  

ىر. جممة الاوا د:  وىي مجموع التسر  خةل زمن التباطؤ مر  يم التسر  الرابتة مر 
مجموع التبخر خةل عممية الجريان وبذلع يتضر أن جممة الاوا د بحوض وادي جبرون 

 . 3( متر64.24بمغت حوالي  
جممة الفواقد = مجموع التسرب خالل زمن التباطؤ + قيم التسرب الثابتة + مجموع    

 التبخر خالل عممية الجريان
                                                                                                              

 .125م، ص2006األحمر في م ر  رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة القاىرة، =    
 .410محمود محمد خضر، مرجر سابق، ص (  1 
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 ( جممة الفواقد  بأحواض التصريف23جدول رقم )
التسرب خالل زمن 

 التباطؤ
قيم التسرب 

 جممة الفواقد التبخر خالل الجريان الثابتة

0.35 0.01 60.88 64.24 

 الم در : ناس الم در السابق
.  افي الجريان: وىو جممة ما يتبقي من مياه األمطار بعد عمميات التسر  والتبخر 2

              Run – Off =   P – Losses :ويتم حسابو بتطبيق المعادلة اآلتية
 = صافي الجري   Run – Offحيث إن: 
                         P .إجمالي التساقط = 
        Losses                  .إجمالي الفواقد = 

 ( صافي الجريان  بحوض التصريف لوادي جبرون24جدول رقم )
 (3صافي الجريان )متر إجمالي الفواقد إجمالي التساقط
1099.24 61.24 1035.33 

 المصدر : نفس المصدر الساب 
موجبرة حينمرا يكرون إجمرالي وينبغي اإلشارة إلي أن  يمة  افي الجريان  د تكون 

ويترتر  عميرو حردوث الجريران السرطحي، كمرا ال تكرون  ،التسا ط أكبرر مرن إجمرالي الاوا رد
الجرردول ر رررم   يمتررو سررالبة إال إذا كرران إجمررالي التسررا ط أ ررل مررن إجمررالي الاوا ررد. ويشررير

( فبراير سنة 22لسيل يوم   برونلحوض وادي ج أن  افي الجريان السطحي( إل  24 
 . 3( متر1035.33م(،  د بمغ حوالي  2011 
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 الخاتماااة
رئيسرة أوليرا  اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمر  تقسريم البحرث إلر  ررةث محراور

خ ائص الطبيعية لحوض الت ري  يميو دراسرة ال دراسة -بعد اإلطار النظري لمبحث -
لشررررربكة الت رررررري  الخ ررررائص المورفولوجيرررررة بمتغيراتيرررررا الجيومورفولوجيرررررة والمورومتريرررررة 

وتشررمل رترر  األوديررة، وكرافررة الت ررري ، وأعررداد المجرراري وأطواليررا، ونسرربة التارررع عمرر  
عممية الجريان السطحي، يمي ذلع دراسة الميزانية المائية وتقدير حجرم الجريران السرطحي 
بررروادي جبررررون. و رررد اعتمرررد الباحرررث عمررر  تحميرررل البيانرررات مرررن م رررادرىا المتخ  رررة  

ن بعررد بيررد  الو ررول إلرر  عررت الجغرافيررة، وتقنيررات االستشررعار معمومررامسررتخدمًا نظررم ال
نتائ  عممية مايدة لممتخ  ين والميتمرين بشرؤون الميراه بالمنطقرة وغيرىرا مرن المنراطق، 

 اآلتي:  جات وتو يات يمكن سردىا فيمن خةل ما تو ل إليو من استنتاو 
 أواًل: االستنتاجات: 

ات، وىرري بحررد ذاتيررا نتررائ  ليررا أىميتيررا فرري تو ررل البحررث إلرر  العديررد مررن المؤشررر 
 اآلتي:ولعل من بين ىذه االستنتاجات الدراسات المائية، 

مائيررة كبيرررة تحررددت فرري أن  ررافي الجريرران  مكانيرراتإ أن حرروض الت ررري  يمتمررع .1
 ( 25/ث كما يوضحو الجدول ر م  3( متر1035السطحي بو لسيل يوم بمغ حوالي  

 / ساعة، وىي  يمة3( م17.04جبرون بمغت نحو  لحوض وادي  الجريان سرعة أن .2
   .السمبية وآرارىا بالمنطقة السيول عم  خطر وداللة عالية

 وادي جبرون الوحدة المتغير العدد
 16.9 2كم المساحة 1
 .83 23 كم المحيط 2
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 9.29 كم الطول 3
 3.00 كم العرض 4
  162 متر أ  ي ارتااع 5
 2.00 متر أدني نقطة 6
 93 بالوحدة أعداد المجاري 7
 32.41 كم أطوال المجاري 8
 160 متر الاارق الرأسي 9
 17.23 / مدرجة معدل االنحدار 10
 65.00 ممم كمية األمطار 11
 6.3 ممم كمية التبخر 12
 2.44 2كم /كم كرافة الت ري  13
 19.12 /رانية3متر معدل الت ري  14
 0.69 ساعة زمن الت ري  15
 0.55 ساعة زمن التركيز 16
 0.08 د يقة و ت التباطؤ 17
 407.12 /رانية3متر ريانجحجم ال 18
 17.04 /ساعة3متر سرعة الجريان 19
 60.88 3متر إجمالي التبخر اليومي 20
 2.54 3متر إجمالي التبخر في الساعة 21
 1.8 3متر جممة الاا د بالتبخر زمن الت ري  22
 0.35 3متر زمن التباطؤكمية التسر  خةل  23
 0.01 3متر  يمة التسر  الرابت 24
 61.24 3متر جممة الاوا د 25
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 ( صافي الجريان  بحوض وادي جبرون25جدول رقم )
 رانيًا: التو يات: ومن أىميا ما يمي: 
ويأتي ذلع ببناء سدود تعويقيو  ،بح اد المياه السطحية بوادي جبرونتوجيو االىتمام  .1

لحجز مياه المتدفقة عبر الوادي، واالستاادة منيا في تغذية الخزان الجوفي، وبما 
 يضمن حماية العمران والمرافق السياحية الموجودة بالمنطقة من خطر الايضانات.         

اسًا يمكن أن تبن  عمييا دراسات الحقة تمرل ىذه الدراسة عم  وجو الخ وص أس  .2
باستخدام نظم  برونتنطوي عم  إمكانية استرمار مياه الجريان السطحي بوادي ج

 المعمومات الجغرافية وتقنيات االستشعار.

 121.76 3مم إجمالي كمية األمطار السا طة 26
   1035 /ثانية3متر صافي الجريان
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 الطاهر عمران جبريل                                               

 
 المقدمة

، كصمَّى اهلل عمى عبده كرسكلو الحمد هلل الذم عٌمـ بالقمـ، عمَّـ اإلنساف ما لـ يعمـ
، كعمى آلو النبي  ، كمف تبعيـ بإحساف الطيَّبيف الطاىريف، كصحبو الغيرّْ المياميفاألكـر

 كسمَّـ تسميمان كثيران إلى يـك الديف .
 أما بعد :

ا ييرمزي كييعىبَّري ، كبيان أفَّ المصطمحات مفاتيح العمـكفمما استقرَّ مف الحقائؽ ثابت
الحاجة  ، عظمتفيكاف ىذا العصر عصرى تقدُّـو عممي، كانفجارو ثقا، كلما عف المفاىيـ

التي تؤىميا لتككف مف ، ىا باأللفاظ كالمصطمحات العممية، كمدّْ إلى تنمية المغة العربية
 ،لعربية بطبيعتيا مف المغات الحية؛ إذ اد كالتقيقر، كتنأل بيا عف الجمك لغات العصر

، نشطت المؤسسات كالييئات المغكية ؛ كلذلؾتنمك كتتطكر مع كؿ مرحمة حضارية
، دىا بما تحتاجو مف مصطمحات عصرية، لرفف مف العمماء عمى المغة العربيةك كالغيكر 
، رى مدبريف كحدانان كزرافات، كىبُّكا مقبميف غيركا عف ساعد الجد في حماس كثباتفشمَّ 

 باذليف ما أمكنيـ بذلو مف جيكد في كضع المصطمحات.
، إذ العربية مؾ الجيكد إنشاء المجامع المغكية، في عدد مف البمدافككاف مف ت

ئدتو التي تعميو عف الجيد الفردم، ككمَّما ، لو فايدي الجماعيُّ في العمؿ المصطمحيالج
، أبعد عف االضطراب كالفكضى كالخمؿ، ك كاف الجيد جماعيَّان، كاف أكثرى دقَّةن في العمؿ

 مف ككنو جيدان فرديَّان .
زيف في ىذا المجاؿكييعىدُّ مجمعا دمشؽ ك  لصكغ المصطمحات  فكضعا، القاىرة ميبرَّ

التي تقبميا  ا مف كسيمة مف الكسائؿ المغكية، كمالضكابط المنظمة، كاآلليات المحكمة
، ثـ يف إلييا، إال استخدماىا كأرشدا الكاضعترجمة كاالشتقاؽ كالتعريب كغيرىا، كالالعربية
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ي كالسكداني اقي كاألردن، مقتفيةن أثرىما مجامع لغكية أخرل ، كالمجمع العر لحقت بركبيما
ى التنسيؽ ، الذم يتكلَّ ضافةن إلى اتحاد المجامع العربية، كمكتب تنسيؽ التعريب، إكالميبي

 ، كمؤسسات التعريب في الدكؿ العربية .بيف المجامع المغكية
)جيكد المجامع المغكية العربية، في كضع ػكمف ثىَـّ جاء بحثي مكسكمان ب

، يتخمَّمو شيء مف المنيج في التحميميالمصطمحات العممية( يحكمو المنيج الكص
 التاريخي .

كاف عمى طكيمبو مثمي صعبان عسيرا، يحتاج ، بؿ كلـ يكف ىذا البحث سيالن يسيرا
معاف النإلى إدامة الفكر دماف السير، ككقت ال يتَّسـ بالقصر، كمصادر كافية، ، كا  ظر، كا 

نتائجو مكفَّقة، كأحكامو مسىدَّدةن كأجكاء مكاتية، تسكف فييا رياح الفتف العاتية؛ حتى تككف 
 أكمو . –كلك قميالن  –، عسى أف يطيب صائبة، كمع ذلؾ بذلت ما بكسعي بذلو

في ثالثة مباحث رئيسة، تندرج تحتيا  كميما يكف مف أمر فقد جعمت البحث
حث األكؿ منيا عف المصطمح كنشأتو، كأىميتو كمبادئ كاف المبف، مطالب فرعية

منيا ألىـ طرائؽ كضع المصطمحات في ثالثة مطالب ىي:  ي، كخصصت الثانكضعو
مطمبىو ، أما المبحث الثالث منيا فيعد لبَّ ىذا البحث ك الترجمة، كالتكليد، كاالقتراض

طرائؽ  ، كما قامت بو كارتأتو مفاف جيكد المجامع المغكية العربية، خصصتو لبياألسمى
منيا  ، فجعمت األكؿاألسبقية الزمنيةبان إياىا حسب ، مرتّْ في عممية الكضع المصطمحية

، ثـ جعمت الثالث التحاد لجيكد مجمعي دمشؽ كالقاىرة، كالثاني لممجامع األخرل
، كارتأيت تأخيرىا نسيؽ بيف مؤسسات التعريب المغكية، كمكتب التربيةالمجامع الع

، زمناأسبؽ مف بعض المجامع  –بال شؾ  –، لكنيا تبارىا أعَـّ مف المجامع الفرديةباع
 كأعمى مف كؿ المجامع شأنا .

ىذا بحثي جميال ، كىذا جيدم فيو ضئيال ، فما فيو مف صكاب فمف اهلل عز 
، كما فيو مف خطأ أك سيك أك نسياف ، فمف نفسي كمف كحده المنة كالفضؿكجؿ ، كلو 

 الشيطاف ، كأستغفر اهلل الرحيـ الرحمف .
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 أهميته ومبادئ وضعه :المصطمح ، تعريفه ونشأته ،  -المبحث األول :
 التعريف بالمصطمح ونشأته : -المطمب األول :

 :    التعريف بالمصطمح -أواًل :
( التي تدكر تصاريفيا مفعكؿ مف ايصطيًمح ، مف مادة )ص. ؿ. حالمصطمح اسـ 

الصالح:  ، جاء في لساف العرب : ))ى معنى الصالح ، كىك نقيض الفسادعم –لغةن  –
 .(1)... كاإلصالح : نقيض اإلفساد ((يصمىحي كيصميحي صالحان كصمكحان ح ، صمضدُّ الفساد
 –صحت النصكص العربية عف أف مادة )ص. ؿ. ح( كما تفرع منيا قد تعنيكأف

؛ إذ ال يككف إصالح كثمة تقارب دالليّّ بيف المعنييف، االتفاؽ عمى درء الفساد –أيضان 
 . (2)الفساد بيف قـك إال باتفاقيـ عمى ذلؾ

عدـ  ، بدليؿمف األخطاء الشائعة في االستخداـبعضيـ أف كممة مصطمح  كيرل
المفردة ، كاستخدمكا أيضان الكممة ك استخداميا عند السمؼ الكراـ، إذ استخدمكا االصطالح

ح استخداميا إال مع حرؼ الجر ، كما أف كممة مصطمح عنده ال يصكالمفظ كالمفتاح
 . (3)، مف باب التسمية بالمصدردؿ مصطمحتخداـ اصطالح ب، كمف ثىَـّ فضَّؿ اسعمى

بؿ لعمو ال ييقبؿ؛ إذ المفظاف )مصطمح كاصطالح(  ،كلكفَّ ىذا الرأم فيو نظر
: )) كما قد كرد ذلؾ في كتب بعض المتقدميف، يقكؿ عمي القاسمي، ك استيخًدما مترادفيف

مصطمح : األلفية في يث مثؿظير لفظ مصطمح في عناكيف بعض مؤلفات عمماء الحد
األثر  ق ( ، ككتاب نخبة الفكر في مصطمح أىؿ 806الحديث لمزيف العراقي ) ت 

                                                 
ٍيف، دار المعارؼ، مادة: ص. ؿ.ح ،لساف العرب، ابف منظكر  (1)   تح عبد اهلل عمي الكبير كآخرى
 .39، ص59، ج4عمـ المصطمح، محمكد فيمي حجازم، مجمة المجمع، ـ :ينظر  (2)
مصادره كمشاكمو كطرؽ تكليده، يحيى عبد الرؤكؼ جبر، المساف العربي، طالح ينظر االص  (3)

نحكم في ضكء عمـ االصطالح ، نقالن عف المصطمحات النحكية في التراث ال143ص
 .31ـ، ص2006، دار الكفاء، اإلسكندرية1الحديث، إيناس كماؿ الحديدم، ط
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 ق ( ... كمف المعجمييف الذيف استخدمكا لفظي 852لمحافظ ابف حجر العسقالني ) ت 
في كتابو  (ق736مترادفيف عبد الرزاؽ الكاشاني )ت  ( بكصفيما)مصطمح كاصطالح

في المقدمة...  ( لفظ مصطمحق808مدكف )تت الصكفية... كاستعمؿ ابف خاصطالحا
( كفي القرف الثاني عشر اليجرم، استعمؿ محمد التيانكم لفظي )اصطالح كمصطمح

... مف كؿ ىذا بو المشيكر كشاؼ اصطالحات العمـكبكصفيما مترادفيف في مقدمة كتا
( بكصفيما )مصطمح كاصطالح ندرؾ أف المؤلفيف العرب القدامى استعممكا لفظي

 فيف .متراد
نو اسـ مفعكؿ مف ؛ ألأما االدعاء بأف لفظ )مصطمح( ال يتفؽ كالقكاعد العربية

، كأف فعؿ الـز ال يتعدل إال بحرؼ الجر، فنقكؿ: اصطمحكا عميو، كىك الفعؿ ايصطيًمح
مجركر، أك الظرؼ أك المصدر؛ اسـ المفعكؿ منو يحتاج إلى نائب فاعؿ ىك الجار كال

عربية تجيز حذؼ الجار ، فإف قكاعد المغة المح عميوكليذا ينبغي أف نقكؿ: مصطى 
: يؼ عندما يصبح اسـ المفعكؿ عممان، أك اسمان يسىمَّى بو، فتقكؿ( لمتخفكالمجركر )منو
 .(1)مصطمح فقط ((

فيذكر لو  –كربما قالكا االصطالح –ا المصطمح مف الناحية االصطالحيةأم
) كاالصطالح عبارة عف اتفاؽ قـك : )فيقكؿ ق( عددان مف التعريفات861الجرجاني )ت

عنى ... كاالصطالح إخراج المفظ عف مشيء باسـ ما ينقؿ عف مكضعو األكؿتسمية ال
كم إلى : االصطالح إخراج الشيء عف معنى لغلغكم إلى آخر لمناسبة بينيما، كقيؿ

 . (2): االصطالح لفظ معيف بيف قـك معينيف ((معنى آخر لبياف المراد، كقيؿ
                                                 

، مكتبة لبناف ناشركف، 1لقاسمي، طأسسو النظرية كتطبيقاتو العممية، عمي ا ،عمـ المصطمح  (1)
 .266ـ، ص2008

، بيركت ،، دار الكتب العممية2محمد باسؿ عيكف السكد، ط :، تحعمي الجرجاني ،التعريفات  (2)
 . 32، صـ2003
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ريؼ ، كما كصؼ بعض المغكييف المعاصريف )) أقدـ تععند الغربييفكالمصطمح 
ليا في المغة المتخصصة معنى محدد، : المصطمح كممة أكربي معتمد ليذه الكممة نصو

ىذه الكممة تنتمي إلى  ، كعندما يظير في المغة العادية يشعر المرء أفكصبغة محددة
المفيـك بالمصطمح الذم يدؿ  ... كىناؾ تعريفات حديثة لممصطمح تربطمجاؿ محدد

مصطمح كممة أك مجمكعة مف الكممات، مف لغة : العميو، منيا التعريؼ التالي
، كليدؿ عمى اىيـ، يكجد مكركثا أك مقترضان لمتعبير عف المفمتخصصة عممية أك تقنية

 .(1)أشياء مادية محددة ((
تفاؽ صطالح ا: المصطمح أك االكميما يكف مف أمر، كبعبارة أدؽَّ كأخصر نقكؿ

 . (2)لإلفصاح عف مفيـك عممي محدد أصحاب تخصص ما عمى استخدامو
الؼ الصناعة ، باختالصناعة قد يأخذ مفيكمان مختمفان ىذا كالمصطمح عند ذكم 
مصطمح لمبالغييف، لكف لو عندىـ مفيـك  –مثالن  –كالتخصص الذم ىـ فيو، فالخبر

 –كذلؾ –ىـ مفيـك خاص، كمصطمحلممحدّْثيف، لكف لو عند –أيضان  –خاص، كمصطمح
 . (3)لو عندىـ مفيـك خاص لمنحاة
 : نشأة المصطمح في التراث العربي -ثانيا :

بؿ نشكء ، قربية لـ تعرؼ بحكثان عممية منظمة، كال مصطمحات سائدةلعؿ الع
، تكطيد ممكيـ عمى العمـك كالفنكف ، التي سعى خمفاؤىا إلىدكلة بني العباس الرائدة

ما يعينيـ ، كأمدكىـ بكؿ االندفاعأكقدكا في العمماء عزائـ  ىذا المطمب الثميفلتحقيؽ ك 
عمى االبتكار كاإلبداع، فمـ تمًض إال سنكات يسيرة حتى آتت ىذه الرعاية أيكيمىيا، كدنت 

                                                 
 .54، 59/53عمـ المصطمح، محمكد فيمي حجازم، مجمة المجمع  (1)
 . 261، صأسسو النظرية كتطبيقاتو العممية ،صطمحعمـ الم :ينظر  (2)
، دار 1كفي مف خالؿ معاني القرآف لمفراء، المختار أحمد ديره، طدراسة في النحك الك :ينظر  (3)

 . 209، 208ـ، ص1991بيركت، قتيبة
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، ىي ما ييعىبَّري عنو بالمصطمحات قطكفيا كثمارىا، فكاف مف ذلؾ استحداثات داللية
ى ذلؾ في كتابو ( إلق225عف المتكمميف أشار الجاحظ )ت  و، كفي حديث ل(1)العممية

ة ما لـ يكف لو في لغة العرب اسـ، : )) كىـ اصطمحكا عمى تسميالبياف كالتبييف فقاؿ
 .(2)، كقدكةن لكؿ تابع ((فصاركا في ذلؾ سمفان لكؿ خمؼ

 ،بف إسحاؽ، حنيف الذيف تعاممكا مع المصطمح العمميكلعؿ )) مف أقدـ العمماء 
، غمب الظف أف أحدان لـ يطأىا قبموأ ،لؾ العالـ المترجـ الذم كاف يضع قدمو في أرضذ

... كتمثمت صطمح اليكناني منتشران بيف الجمؿ، بؿ ىك نكاتيا كمركزىابحيث نجد الم
... ه المصطمح العربي الذم يختاره لو، كبعدحنيف في إيراد المصطمح اليكناني طريقة

، فقد في تأصيؿ المصطمح العممي العربي ( جيكده المكفَّقة ق320الرازم ) ت كألبي بكرو 
االستناد  :، أحدىمامسمكيف –أيضان  –رل الرازم إلى كضع المصطمح الطبي، فسمؾ انب

، كقد بمغ عمى ستيف كزنان مجردان كمزيدان  ، معتمدان إلى األصؿ العربي الستخراج المصطمح
 .اني المجكء إلى األصؿ غير العربي، كالثمصطمحان  645الي عدد ىذه المصطمحات حك 

ق ( فقد ضٌمف كتابو )الفيرست( 385أك  380د بف إسحاؽ النديـ ) تأما محم
يحكم أسماء جميع الكتب ، ك أخبار العمماء كالمؤلفيف مف عرب كعجـ، كعناكيف كتبيـ

، ككاف عند حديثو عف ألربعة األكلى، التي ظيرت خالؿ القركف اليجرية اكالترجمات
بة بالصيغة التي ش العمـك اعت بيا بيف المترجميف كمكضكعاتيا يكرد المصطمحات المعرَّ

بالمرادؼ  –أحيانان  –ما يرادفيا مف المصطمحات العربية، كقد يكتفي، كمعيا كالمؤلفيف
ق( 387أك  380ت ، كجاء عبد اهلل محمد بف أحمد بف يكسؼ الخكارزمي ) العربي...

... ، كتحديد منيجان عمميان في اختيار العمـك سمؾ في تأليفو كقدفألَّؼ كتاب مفاتيح العمـك
                                                 

المصطمح المساني في الترجمة، رسالة ماجستير، الطالبة كبير زىيرة، جامعة ينظر إشكالية   (1)
 . 7، 6ـ، ص2014ـ، 2013بكر بمقايد، تممساف الجزائر،  أبي

 . 1/77، البياف كالتبييف، الجاحظ، دار الكتب العممية، بيركت  (2)
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لمصطمحات كالمفردات المرتبطة بيا، ، كالتعريؼ باظكاىر التي تبحث فييا كمكضكعاتياال
أف يككف قالتيف كقد أراد الخكارزمي لكتابو الذم قسَّمو إلى مكالفركع التي نشأت عنيا...

 ،: الفقوشر مجاالن، فشممت المقالة األكلىعركفة في عصره في ستة عمفتاحان لمعمـك الم
كاألخبار، كتطرقت الثانية إلى مكاضيع  ،كالعركض ،كالشعر ،كالكتابة ،كالنحك ،كالكالـ
كالكيمياء،  ،كالمكسيقى ،كعمـ النجـك ،كاليندسة ،كعمـ العدد ،كالطب ،كالمنطؽ ،الفمسفة
، اد مف تبييف المقصكدق (... فز 1158رزمي محمد عمي التيانكم ) ت بعد الخكا كجاء

، تجاكزت في عصره أكضح معنى كأكثر تحديدان كتعريؼ المصطمح الذم أصبح 
مصطمح في  5000، إذ بمغت ما ال يقؿ عف طمحاتو ما كرد في كتاب الخكارزميمص

 .(1)مجمداتو الستة ((
كاف  اِّ يأ الجيكد العربية في نشكء المصطمحات العمميةكىكذا إلى غير ذلؾ مف 

ككيفما كاف لفظيا، عمى نحك ما عبَّر بمفظ كممات، مريدان بو المصطمحات،  ،مجاليا
، كعمى نحك ابو الزينة في الكممات اإلسالميةق ( في كت322الرازم أحمد بف حمداف ) ت

ق ( في كتابو 631ف يكسؼ اآلمدم ) ت ما عبَّر عف المصطمحات بكممة ألفاظ عمي ب
 .(2)يفالمبيف في شرح ألفاظ الحكماء كالمتكمم

ق ( كىك مف األطباء الكبار، يستخدـ لفظ مفردات، 1248ككاف ابف البيطار ) ت
 .(3)، كما في كتابو الجامع لمفردات األدكية كاألغذيةمريدان بيا المصطمحات

  أهمية المصطمح ومبادئ وضعه -المطمب الثاني :
 : أهمية المصطمح -أواًل : 

 ، إذ الحاسمة في عممية المعرفة كتحصيؿ العمـكلممصطمح أىميتو البالغة، كأدكاره 
                                                 

 كما بعدىا . 77، صالية المصطمح المساني في الترجمةإشك  (1)
 . 51، 59/50عمـ المصطمح، محمكد فيمي حجازم، مجمة المجمع  :ينظر  (2)
 . 12، صالية المصطمح المساني في الترجمةفي اسـ ىذا الكتاب إشك :ينظر  (3)
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، كرمكز المفاىيـ، كقيؿ: إف فيميا نصؼ العمـ ، بؿ ىي المصطمحات ىي مفاتيح العمـك
، )) كىذه المصطمحات مف العمـ الرفيع، كحصنو العتيد المنيع مف أسباب إقامة سكر

، كىي مف أسباب فياتعبير عف المراد كفيمو لمف عر ، كىي تيسّْر الـالمكاضعة في العمك 
عمـ مف العمـك إلى طمب  ؛ مما يدعك مف أراد فيــ العمـ بالنسبة لمف ال يعمـ بياعسر في

 .(1)، كالكقكؼ عمى معانييا ((مصطمحاتو
، المجتمع الذم نيًعت المجتمع المعاصر أىمية المصطمحاتكقد زادت في 

فيينا بالنمسا ) ال معرفة  ، حتى اتخذت الشبكة العالمية فيالمعرفة كالمعمكمات بمجتمع
ف ب دكران فاعالن في تككيف المعرفة، كالمصطمح يمع(2)بال مصطمح ( شعاران ليا حقؿ ، كا 

و المفاىيـ كتحدد الدالالت ،المعرفة تتشكؿ فيو المصطمحات فيـك الذم يقـك ؛ إذ المتكجّْ
، الذم ريخييتعدد تبعان لتعدد الحقؿ المعرفي، كتبعان لألثر التا، عميو شكؿ المصطمح

 .(3)يتطكر كفقو ذلؾ الحقؿ المعرفي
أسيس العمـك كضماف استقالليَّتيا، يـ في تالمصطمح ضركرة عممية، يس

لمباحث مف تجنب الثغرات ، كفي ضبط المصطمح تمكيفه كالمحافظة عمى مرجعيَّتيا
عية التي ينطمؽ ، كفي ضبط المصطمح ضبط لممرجكذا األخطاء المعرفية، ك المنيجية

، بؿ يجعمو في منأل لمعرفية لمباحث في بيانو كتحميمو، إذ ىي السمطة اكيقـك عمييا منيا
: ))كالمصطمح في العمـك اإلسالمية ، يقكؿ بعض المعاصريف(4)عف تناقضو كاضطرابو

                                                 
، دار 1مناقشات كردكد ، محمد عمر بازمكؿ، ط، خريفأمصطمح منيج المتقدميف كالمت  (1)

 . 12، صـ 2010االستقامة، القاىرة ، 
 . 265، صعمـ المصطمح، أسسو النظرية، كتطبيقاتو العممية :ينظر  (2)
راءات في ضكء عمـ المصطمح الحديث، حمدم صالح اليدىد، مصطمحات عمـ الق :ينظر  (3)

 ، بتصرؼ .1/115ـ، 2008، دار البصائر، القاىرة 1ط
 ، بتصرؼ .1/114السابؽ  :ينظر  (4)
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ؿ عف ىكية األمة ، بما أنو ىك المعبر األك ، كفي العمـك التجريبيةكما في العمـك اإلنسانية
فيك المدخؿ األكؿ إلى استمحاقيا كاستتباعيا كتجريدىا عف مقكمات ، كذاتيا كأصالتيا
 . (1)اليكية كالذات ((

ح مف رفيع المكانة كبالغ األىمية، لـ يقتصر عمى ككنو ضركرة كلما لممصطم
تحمؿ داللة ردت في القرآف كثير مف األلفاظ ، كقد ك عممية، بؿ كاف كذلؾ ضركرة شرعية

: ق (395، كفي ذلؾ يقكؿ ابف فارس ) ت (2)نزكؿ القرآفجديدة تختمؼ عف داللتيا قبؿ 
اتيـ كآدابيـ كنسائكيـ ))كانت العرب في جاىميتيا عمى إرث مف إرث آبائيـ في لغ

باإلسالـ حالت أحكاؿ، كنسخت ديانات، كأبطمت  –جؿ ثناؤه –كقرابينيـ، فمما جاء اهلل
ادات زيدت، كشرائع غة ألفاظ عف مكاضع إلى مكاضع أخر، بزي، كنقمت مف المأمكر

 (3)، فعفَّى اآلخر األكؿ ((شرعت، كشرائط شرطت
 مبادئ وضع المصطمح العممي : -ثانيًا :

ـ أقاـ مكتب تنسيؽ التعريب في الكطف العربي بالرباط ) ندكة 1981في عاـ
بالتعريب مف تكحيد منيجيات كضع المصطمحات العممية الجديدة ( شارؾ فييا المعنيكف 

، بما في ذلؾ الييئات كالمجامع المغكية ، كانتيت إلى إقرار المبادئ لعربيةمختمؼ الدكؿ ا
 : (4)، ىذا بيانياساسية  في كضع المصطمحات العمميةاأل

                                                 
 الصادرة عف كزارة ،، سمسمة كتاب األمةالمصطمح خيار لغكم كسمة حضارية، سعيد بشار  (1)

، نقالن عف مصطمحات عمـ القراءات. 74، ص78األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بقطر، عدد 
1/115 

 . 1/113ينظر مصطمحات عمـ القراءات   (2)
 . 44ـ ، ص1997، نشر محمد عمي بيضكف، 1ط ،الصاحبي، ابف فارس  (3)
، عالـ الكتب الحديث، 1مف قضايا المصطمح المغكم، مصطفى طاىر الحيادرة ، ط :ينظر  (4)

 كما بعدىا . 171الكتاب األكؿ، ص‘ ـ 2003األردف، 
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مشابية بيف مدلكؿ المصطمح المغكم، كمدلكلو ضركرة كجكد مناسبة أك مشاركة أك   -1
 ، كال يشترط في المصطمح أف يستكعب كؿ معناه العممي .االصطالحي

 ، في الحقؿ العممي الكاحد .صطمح كاحد لممفيـك العممي الكاحدكضع م  -2
، كيفضؿ المفظ المختص لممصطمح الكاحد في الحقؿ الكاحد تجنب تعدد الدالالت  -3

 عمى المفظ المشترؾ .
حياؤه  -4 ، كخاصة ما استعمؿ منو أك ما استقر مف استقراء التراث العربي كا 

 ، كما كرد فيو مف ألفاظ معربة .ؿ الحديثية عربية صالحة لالستعمامصطمحات عمم
 مسايرة المنيج الدكلي في اختيار المصطمحات :  -5

، بيف المصطمحات العربية كالعالمية؛ لتسييؿ المقابمة بينيمامراعاة التقريب  -أ 
 لممشتغميف بالعمـ كالدارسيف .

 يؼ المصطمحات حسب حقكليا كفركعيااعتماد التصنيؼ العشرم الدكلي لتصن - ب
 تقسيـ المفاىيـ كاستكماليا كتحديدىا كتعريفيا كترتيبو حسب كؿ حقؿ .  -ج
 اشتراؾ المختصيف كالمستيمكيف في كضع المصطمحات .   -د
مكاصمة البحكث كالدراسات ليتيسر االتصاؿ بدكاـ بيف كاضعي المصطمحات  -ق

 كمستعممييا .
دة باألفضمية طبقان محات العممية الجدياستخداـ الكسائؿ المغكية في تكليد المصط  -6

 : التراث فالتكليد ) بما فيو مف مجاز كاشتقاؽ كتعريب كنحت ( .لمترتيب التالي
 تفضيؿ الكممات العربية الفصيحة المتكاترة عمى الكممات المعربة .  -7
كف مشتركة بيف ليجات ، بشرط أف تكلكممات العامية إال عند االقتضاءتجنب ا -8

 ، بأف تكضع بيف قكسيف مثالن .ياعربية عديدة، كأف يشار إلى عاميت
 ، كتجنب النافر كالمحظكر مف األلفاظ .كاضحةتفضيؿ الكممة الجزلة ال -9
 تفضيؿ الكممة التي تسمح باالشتقاؽ عمى الكممة التي ال تسمح بو . -10
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، تسييؿ االشتقاؽ كالنسبة كاإلضافة؛ ألنيا تساعد عمى فضيؿ الكممة المفردةت -11
 كالتثنية كالجمع .

مصطمح تفضيؿ الكممة الدقيقة عمى الكممة العامة أك المبيمة كمراعاة اتفاؽ ال -12
 ، دكف تقيد بالداللة المفظية لممصطمح األجنبي .العربي مع المدلكؿ األجنبي

في حالة المترادفات أك القريبة مف الترادؼ تفضؿ المفظة التي يكحي جذرىا  -13
 بالمفيـك األصمي بصفة أكضح .

، إال إذا التبس معنى المصطمح ة عمى الكممة النادرة أك الغريبةالكممة الشائع تفضؿ -14
 العممي بالمعنى الشائع المتداكؿ لتمؾ الكممة .

العممية الدقيقة  ، ينبغي تحديد الداللةظ مترادفة أك متقاربة في مدلكلياعند كجكد ألفا -15
كيحسف عند انتقاء مصطمحات مف ، نتقاء المفظ العممي الذم يقابميا، كالكؿ كاحدة منيا

، كتعالج كميا ني القريبة أك المتشابية الداللةىذا النكع أف تجتمع كؿ األلفاظ ذات المعا
 مجمكعة كاحدة .

لمختصكف عمى استعمالو مف مصطمحات، كدالالت عممية خاصة مراعاة ما اتفؽ ا -16
 ، معربة كانت أك مترجمة .بيـ
، كاأللفاظ ذات المصطمحات ذات الصيغة العالمية ة، كخاصالتعريب عند الحاجة -17

، أك العناصر أسماء العمماء المستعممة مصطمحات، أك اليكناني أك الالتيني األصؿ
 كالمركبات الكيماكية .

 عند تعريب األلفاظ األجنبية يراعى ما يأتي : -18
المغات ، عند اختالؼ نطقيا في سيؿ نطقو في رسـ األلفاظ المعربةترجيح ما  –أ 

 األجنبية .
 التغيير في شكمو حتى يصبح مكافقان لمصيغة العربية كمستساغان . -ب
المعرب عربيا يخضع لقكاعد المغة، كيجكز فيو االشتقاؽ  اعتبار المصطمح -ج
 ، مع مكافقتو لمصيغة العربية .تستخدـ فيو أدكات البدء كاإللحاؽ، ك كالنحت
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، كاستعماليا باعتماد ا المغات األجنبيةبية التي حرفتيتصكيب الكممات العر  –د 
 أصميا الفصيح .

؛ حرصان عمى صحة ت عامة كالمعرب منيا خاصة بالشكؿضبط المصطمحا –ق 
 نطقيا كدقة أدائيا .

مرضية في الكضع كالضبط  كأحسب أف ىذه المبادئ يمكنيا أف تكصؿ إلى نتائج
 ، بؿ في تكحيد المصطمح العممي العربي .المصطمحي

 ق وضع المصطمحات طرائ الثاني : المبحث
، كتزاحـ المصطمحات، ككثرة المخترعات ،التطكر العممي، كالتقدـ التقاني مع ىذا
شتى ، كمسايرة الزخـ المصطمحي في معربية مف المحاؽ بالركب الحضارمال مناص ل

عادية،  التي ترد تباعان بأعداد غير لتسمية المفاىيـ العممية المياديف المعرفية كالمجاالت
فو الكفكم كيطمؽ عمى ىذا العمؿ المغكم اسـ الكضع المصطمحي ، كالكضع كما عرَّ

 .(1)، بحيث يدؿ عميو مف غير قرينة ((تعييف المفظ لممعنى ( ))ق1094)
ضع المصطمحات ثالث طرائؽ إجمالية يندرج تحتيا جزئيات فرعية، كىذه كلك 

 .(2)، كاالقتراضالطرائؽ ىي: الترجمة، كالتكليد
 الترجمة -المطمب األول :

 كيراد بيا اإليضاح كالتفسير ، كيقاؿ لمفسّْر الكالـ بمساف  –ةن ػػلغ –تطمؽ الترجمة 
                                                 

، كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت ،عدناف دركيش :، تحاء الكفكم، أبك البقالكميات  (1)
 . 934ص

، دار 1المصطمح كطرائؽ كضع المصطمحات، طمـ كىك تقسيـ ممدكح خسارة في كتابو ع  (2)
، مع ، كقد ارتأيتو ألنو أكثر دقة، كفيو إيجاز كشمكؿ20، 19ـ، ص 2008الفكر، دمشؽ 

جزئيات، كإدخالو النحت في االشتقاؽ، ككذا المجاز، كال أرل ذلؾ اختالفي معو في بعض ال
 .معو
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آخر ترجماف بفتح التاء كضـ الجيـ، أك بضـ التاء كضـ الجيـ، أك بفتحيما معان، قاؿ في 
ماف المفسّْر: )) كالالمساف ماف كالتُّرجي ترجـ كالمو ... كيقاؿ قد كقد ترجمو كترجـ عنو ،تَّرجي

ماف ، كالجمع التَّراجـ مثؿ زىٍعفرىاف كزعافر ((إذا فسَّره بمساف آخر، كمنو التَّرجى
(1) . 

التي تـ  أما الترجمة في االصطالح فيي )) التعبير بمغة ثانية عف المعاني
 (األصؿطالؽ ) المغة المصدر أك نقؿ المعاني مف لغة االن :، أمالتعبير عنيا بمغة أكلى

، كالترجمة في ىذا المقاـ ىي نقؿ المصطمح األجنبي إلى لغة الكصكؿ ) المغة اليدؼ (
 .(2)يفترض أف يؤدم معناه كيغطّْي مفيكمو (( بانتقاء لفظ مف المغة العربية

لب كىي في الغا –كيرل ممدكح خسارة أف الترجمة ىي )) إعطاء الكممة األجنبية 
، فشرط الترجمة أف تككف الكممة لمكضكع مف قبؿمقابميا العربي ا –مصطمح عممي

؛ فإذا كردت عميَّ كممة أجنبية ليا مف المفردات العربية ربية مما دخؿ حيّْز المغة سابقان الع
 .(3)المحفكظة أك المدكنة كممة تؤدم معناىا مباشرة ، فعممي ىذا ىك الترجمة ((

، در، كالمغة اليدؼفان بالمغة المصكمف شركط الترجمة أف يككف المترجـ عار 
صطمح ، حريصان عمى مالءمة المبالبنية الثقافية التي ظير فييا رابطان المصطمح المترجـ

المنقكؿ لمغة المنقكؿ إلييا؛ ليتقي نفكر الناس منو، كيضمف بقاءه بينيـ، كحتى تؤتي 
 .(4)الن إعداد المترجميف العرب إعدادان عمميَّان متكام أف يتـ كاف لزامان  الترجمة نتائجيا

، فالترجمة الترجمة تقسيميا إلى ترجمة حرفية، كترجمة بالمعنىكمف تقسيمات 
، كلكف الترجمة بالمعنى ( ىي المقارنة كالمكازنة conferenceالحرفية )) لمصطمح ) 

                                                 
 ، مادة ر . ج . ـ .لساف العرب  (1)
 . 50، صالمصطمح المساني في الترجمةالية إشك  (2)
 . 24، صكطرائؽ كضع المصطمحات في العربيةعمـ المصطمح   (3)
، فريد أمعضشك                                                      الكضع المصطمحي في المغة العربيةينظر آليات   (4)

http : // www . atint   ernational . org/ forums 

 
 
 
 
 



 مجلة التربوي

 01العدد                    جيكد المجامع المغكية العربية في كضع المصطمحات العممية

299 

 

بة أك حفمة شراب ( ىي مأد  sumposion، كالترجمة الحرفية لمصطمح ) ىي مؤتمر
، كما ذىب مجمع القاىرة ، كالترجمة الحرفية بالمعنى ىي ندكةبعد المأدبة، كلكف الترجمة 

، لكنيا ترجمت بالمعنى إلى مصدر إشعاع ( ىي قنبمة راديـك  rodiumbomb) ػل
 .(1)راديكمي ((

؛ إذ يبعد أف عنى في باب المصطمحات أحكـ كأكلىكفي تصكُّرم أف الترجمة بالم
؛ لخركج المصطمح عف مدلكلو مالمغكم المعنى االصطالحي لكممة يطابؽ المعنى ا

 .(2)المغكم إلى مدلكؿو آخر قد اتفؽ عميو
حاؿ فالترجمة آلية بالغة األىمية مف آليات كضع المصطمحات كعمى كؿ 

ف )) نسبة المفردات المترجمة ت عمييا المجامع المغكية العربية، كقد اعتمدالعممية ، كا 
ا جغرافيان أقرَّىا مصطمح 268صؿ ، فمف أغية في عمـك كالجغرافية كالفمسفةىي الطا

نت ، لكف ىذه النسبة تتضاءؿ كمما كامصطمحان مترجمان  151مجمع القاىرة، نجد
تنخفض  –مثال -المصطمحات تنتمي إلى عمـ عصرم، ففي مصطمحات اإللكتركنيَّات

 –مصطمحان تضميا المجمكعة مثؿ: دائرة  270صطمحان مف أصؿم 87ىذه النسبة إلى
 .(3)سعة (( –عدد

إلى  ، إال أنيا تفتقرالعربية مف دكر في كضع المصطمحاتكمع ما لمترجمة 
، كفي الكقت الذم ظؿ الفكضى كالعشكائية كاالنفالت ، فيالتنظيـ كاالستقرار كالثبات

، نجد أف أىمية الترجمة العممية تزداد ، كتطكَّران تكنكلكجيَّان يشيد فيو العالـ انفجاران معرفيَّان 
 ىا .ا، كتسدّْد خطتاج إلى جيكد جماعية تنير طريقيا، كتح(4)مضى أكثر مف أم كقت

                                                 
 . 41، 40مـ المصطمح كطرائؽ كضع المصطمحات ص ع (1)
 . 41، صالمصدر السابؽ  :ينظر (2)
 . 25 طرائؽ كضع المصطمحات في العربيةعمـ المصطمح ك  (3)
 . 53، صالية المصطمح المساني في الترجمةإشك :ينظر (4)
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 التوليد  -المطمب الثاني :
ؿ شيئان مف شيء، جاء في المساف: :، أمالتكليد مصدر كلَّد )) كيقاؿ أنتج أك حصَّ

لد الشيء مف الشيء ((لرجؿ غنمو تكليدان، كما يقاؿ: نتَّج إبموكلَّد ا  .(1)... كتكَّ
مة مف كممة أخرل أسبؽ منيا مجاؿ المغة يعني )) تحصؿ كمكالتكليد في 

مف ك  .تكليد مف أكثر مف كممة أك كممتيف، كما سيأتي في النحت، كقد يككف ال(2)((كضعان 
 :أشير كسائؿ التكليد ما يمي

 االشتقاق : -أوَّاًل :
كاشتقاؽ الشيء بنيانو مف المرتجؿ، كاشتقاؽ األخذ مف الشيء ))  –لغةن  –ىك 

 .(3): أخذه منو ((ـ: األخذ فيو يمينان كشماالن، كاشتقاؽ الحرؼ مف الحرؼالكال
كر ، يدفي االصطالح فأعطي تعريفات عديدة، منيا )) اقتطاع فرع مف أصؿأما 
، أخرل لتناسبيما في المفظ كالمعنى، كرد كممة إلى األصؿ -حركؼ ذلؾ -في تصاريفو

 . (4)ان كمغايرتيما في الصيغة  ((كنزع لفظ مف آخر بشرط مناسبتيما معنى كتركيب
، بشرط كاالشتقاؽ قد يككف صغيران، كىك )) نزع لفظ مف آخر آصؿ منو

ؿ كترتيبيا، كاشتقاقؾ اسـ الفاعؿ ضارب، كاسـ اشتراكيما في المعنى كاألحرؼ األصك 
، ف المصدر الضرب عمى رأم البصرييف، كغيرىا مالمفعكؿ مضركب، كالفعؿ تضارب

 ر أنكاع االشتقاؽػػػػقاؽ أكثػػػػ، كىذا النكع مف االشتيفػػػػػػيػرب عمى رأم الككفػػك مف الفعؿ ضأ

                                                 
 ، مادة  ك . ؿ . د .لساف العرب  (1)
 . 68، صالمصطمحات في العربيةكطرائؽ كضع عمـ المصطمح  (2)
 ، مادة  ش . ؽ . ؽ .لساف العرب  (3)
، 186ـ، ص1982، دار العمـ لممالييف، 1فقو المغة العربية كخصائصيا، إميؿ يعقكب، ط  (4)

187. 
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 .(1)، كعميو تجرم كممة اشتقاؽ إذا أطمقت دكف تقييد ((كركدان في العربية، كأكثرىا أىمية
ق ( كسمَّاه 392كأكؿ مف اىتـ بو ابف جني ) ت ،كقد يككف االشتقاؽ كبيران 

ف تأخذ أصالن مف : ))كأما االشتقاؽ األكبر فيك أتعريفواؿ في ، قاالشتقاؽ األكبر
، كما عنى كاحدان تجتمع التراكيب الستة، فتعقد عميو كعمى تقاليبو الستة ماألصكؿ الثالثية

ؿ بو لذلؾ معنى القكة كاالجتماع، ، كمما مثَّ (2)يتصرؼ مف كؿ كاحد منيا عمييا ((
 .(3).... إلخؽ س ( س (، ) ك ، ) ؽ كالمنعقد مف تقاليب ) ؽ س ك (

ؼ بدؿ حرؼ ، كىك )) جعؿ حر كقد يككف االشتقاؽ أكبر، أك ما يسمى إبداالن 
ق(: )) كمف 395، قاؿ ابف فارس )ت(4)، كفي مكضعو منيا ((آخر في الكممة الكاحدة

قامة بعضيا مقاـ بعض، كيقكلكف: مدحو كمدىو، كفرس  سنف العرب إبداؿ الحركؼ، كا 
 . (5)مشيكر قد ألَّؼ فيو العمماء ((، كىك كثير رفؿ كرفف

، إذ التي استخدمت في تكليد المصطمحاتكييعدُّ االشتقاؽ مف أكثر الطرائؽ 
ثرائيا بمصطمحات ىي في سيـ في نمكىا كتطكرىاأ، األمر الذم ة اشتقاقيةالعربية لغ ، كا 

ة إلييا .  حاجة ممحَّ
جاالت  كالتخصصات، كثيران مف المصطمحات، في مختمؼ الم –حديثان –كقد ايشتيؽ

، ، كاشتؽ المصدر أستمة مف أسيتيؿ(6)، كالنّْحالة مف النحؿمنيا: بستنة مف البستاف
                                                 

 . 188ص ، فقو المغة العربية كخصائصيا   (1)
 . 2/136، الييئة المصرية العامة لمكتاب4الخصائص، ابف جني، ط  (2)
 . 138السابؽ بجزئو ، ص :ينظر  (3)
كطرائؽ كضع المصطمحات في ، نقالن عف عمـ المصطمح 331االشتقاؽ، عبد اهلل أميف، ص  (4)

 . 148العربية، ص
 . 154ص  الصاحبي (5)
 . 33ص لية المصطمح المساني في الترجمةإشكا :ينظر (6)
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تة، كمىٍخكىخةكبستر  ٍتكى ، ألرض يكثر فييا التكت ة مف باستكر، كأجاز مجمع القاىرة مى
 .(1)كالخكخ 
 النحت  -ثانيًا :

اع كممة جديدة مف ) انتز )، كاصطالحان (2)النشر كالقشر كالقطع كالبرم –لغةن  –ىك
، كحمدؿ مف كممتيف أك أكثر؛ لتدؿ عمى معنى ما انتزعت منو، كالبسممة مف باسـ اهلل

 .(3)الحمد هلل ((
مثؿ: عبشمي، مرقسي، نسبة إلى عبد شمس، كامرئ  ،كقد يككف النحت نسبيان 

ة إال قاؿ ال حكؿ كال قك  ،القيس، كقد يككف فعميا، مثؿ : بسمؿ، قاؿ باسـ اهلل، حكقؿ
ثؿ: ضبطر، ، مباهلل، كقد يككف اسميان، مثؿ: جممكد، مف جمد كجمد، كقد يككف كصفيان 

 .(4)، مف ضبط كضبرلمرجؿ الشديد
في تكليدىا: برمائي، مف بر  –حديثان  –كمف المصطمحات التي استخدـ النحت

، كأنفمي مصكت ، لكماء، كمكزماني، مف مكاف كزماف، كدرعمي، نسبة إلى دار العمـك
 .(5)، مف قبؿ كتاريخالخارج مف األنؼ كالفـ معان، كقبتاريخ

معيد  عربي ( المنجز مف –الكاردة في معجـ الطعامة ) فرنسيكمف المنحكتات 
: فذاء، مف فطكر كغذاء، كغكداء، مف غابة كسكداء، الدراسات كاألبحاث لمتعريب

 .(6)، مف سخكنة كبركدةكحسكمة، مف حساء كسمؾ، كسخركدة

                                                 
 .  139، 116ص   طرائؽ كضع المصطمحات في العربيةعمـ المصطمح ك  :ينظر  (1)
 ، مادة ف . ح . ت .لساف العرب :ينظر  (2)
 . 209ص فقو المغة كخصائصيا   (3)
 . 211، 210السابؽ  :ينظر  (4)
 . 213، 212السابؽ ص :ينظر  (5)
 ـ الكتب الحديث، ػػػػػػػ، عال1يب، طػػػػػيؿ، خالد األشػػػػػػية كالتمثػػػػػػي، البنػػػػػػػمح العربػػػػػػػالمصط :ينظر  (6)
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؛ ألف ثمة مصطمحات لكؿ أحد، ال ييسًمـ القياد أف النحت مركب صعب كيبدك لي
ـي الذكؽمنحكتة  يا سمي جعؿ  ، كلعؿ ىذا ماجاءت غامضة غريبة، صعبةن في النطؽ، يمجُّ

 .(1)ال يجيز النحت إال عند الضركرة العممية مجمع القاىرة لمغة العربية
 المجاز : -ثالثًا :

سرت فيو  :، أمكالمكضع جكزان كجكازان كمجازان مف جزت الطريؽ  –لغةن  –ىك
ٍفعىؿ، كيصحُّ أف ي(2)كسمكتو ، بمعنى المسار أك المسمؾ أك ككف المجاز اسـ مكاف عمى مى
 .(3)الممر

ىك )) أف يستعمؿ المفظ في غير ما كضع لو مع  -عند القائؿ بو –كاصطالحان 
ألسد ىك ، فالمقصكد باـ العدكنة تمنع مف إرادة المعنى األصمي نحك: رأيت أسدان يقاك قري

ق ( : 471قاؿ عبد القاىر الجرجاني ) ت ، (4)، كليس األسد الحقيقي ((الرجؿ الشجاع
 .(5))) كأف كؿ لفظ نيقؿ عف مكضكعو فيك مجاز ((

، ال بالتغيير الصكرم الشكمي أنكاع التكليد بالتغيير الداللي كييعىدُّ المجاز مف
، التي كضعت ليا في أصؿ األصميةما مف داللتيا بأف ينتقؿ بكحدة معجمية  :))أم

ما يـػػػػػػالتعم، إما بتكسيع الداللة األصمية تكسيعان مؤديان إلى استعماليا، إلى داللة جديدة  ، كا 
                                                                                                              

 . 109، ص ـ2011=    
ة العربية كخصائصيا، ، فقو المغ 108ص المصطمح العربي، البنية كالتمثيؿ :ينظر (1)

 .213ص
 ، مادة ج . ك . ز .لساف العرب :ينظر  (2)
 . 218ص ـ المصطمح كطرائؽ كضع المصطمحاتعم :ينظر  (3)
 . 330ص ح المساني في الترجمةمإشكالية المصط  (4)
القاىرة، ، ، مطبعة المدني3دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تح محمكد شاكر، ط  (5)

 . 166، صـ1992
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 .(1)بتضييقيا تضييقان مؤديان إلى التخصيص ((
، لممكاف كمف المصطمحات الحديثة التي كاف لممجاز دكر في تكليدىا: القيكة

المركبة  :، أم، كالسيارة لممركبة، كىي في األصؿ القافمة، كالطيَّارة(2)تشرب فيوالذم 
ما جاء في المساف )) كفرس ميطار:  ، كلعؿ منوالطائرة، كىي في األصؿ الفرس الشديد

... كاستيطير الفرس، فيك مستطار، إذا أسرع الجرم ، كغيرىا مف (3)((حديد الفؤاد ماضو
 .(4)، كالباخرةار كالقاطرة، كالشاحنة، كالمدرعة، كالغكاصة، كالقطلالمصطمحات األخر 

 االقتراض  -المطمب الثالث :
تقاء أىميا سممان كحربان، تجاكران كاتصاالن أك احتالالن، في ميداف تمتقي المغات بال

رض بيف المغات ظاىرةن ، كلذا كاف التقا(5)، أك في ميداف االقتصاد كالتجارةالعمـ كالثقافة
 .(6)، أيقيمت أدلة ال تيحصى عميياياعامةن في

أك  )) كقد بحث لغكيكف غربيكف في الكممات التي دخمت لغاتيـ مف العربية
، كألَّفكا فييا مصنفات نحك كتاب مالحظات عمى الكممات الفرنسية الفارسية أك التركية

 ،مارسيؿ دكفيؾ، كممحؽ معجـ المغة الفرنسية للمشتقة مف العربية لينرم ال مانسا
، كاأللفاظ الكممات اإلسبانية كالبرتغالية المشتقة مف المغة العربية كمعجـ دكزم في

 .(7)السامية الدخيمة في اليكنانية لينريش ليفي ((
                                                 

، دار الكتب 1الصكتي في المساف العربي الحديث، ىشاـ الخالدم، ط صناعة المصطمح  (1)
 . 134 ،133ـ، ص 2012، بيركتالعممية

 . 229صرائؽ كضع المصطمحات في العربية عمـ المصطمح كط :ينظر  (2)
 ، مادة ط . م . ر .لساف العرب  (3)
 . 31صلمصطمح المساني في الترجمة إشكالية ا :ينظر  (4)
 . 36ص السابؽ :ينظر  (5)
 . 237صرائؽ كضع المصطمحات في العربية عمـ المصطمح كط :ينظر  (6)
 . 238،  237صالسابؽ  (7)
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: ذ أىميا عف الفارسية ألفاظان مثؿ، فقد أخكلـ تكف العربية شاذَّةن عف ذلؾ
كالفمفؿ  ،: القرنفؿألفاظان مثؿج، كعف اليندية أخذكا كالديبا ،كاإلبريؽ ،كالنرجس ،))السندس
، كمف كالترياؽ ،كالفردكس ،كالقنطار ،، كمف اليكنانية أخذكا القسطاسكالشطرنج ،كالكافكر

 .(1)كالناقكس (( ،كالكينكت ،كالكنيسة ،السريانية أخذكا المسيح
اييرىا خاضعةن لمع ردات المقترضة في المغة العربيةىذا كقد )) تندمج المف

، (2)((ف تمؾ المعايير فنسمّْييا الدخيؿ، كقد تشذُّ عكالصرفية، فنسمّْييا الميعىرَّبالصكتية 
 :القتراض نكعاف ىما كالتالياكمف ىنا كاف 

كتطكيعيا لقكانيف   خدـ الكممة األجنبية بعد تيذيبيابأف تست التعريب المفظي -أوَّاًل :
في تصكُّرم )) ىك  المعرَّب ، كمف ىنا كاف أفضؿ تعريؼ كأدٌقو عف(3)األصكات العربية
فأمُّ لفظو أجنبيٍّ  .(4)، الذم غيَّره العرب بالنقص أك الزيادة أك القمب ((المفظ األجنبي
بان مقترضو ىيذّْ  ف لـ يكف كذلؾ عيدَّ دخيالن .ب خاضعان لمتغيير كاف معرَّ  ، كا 

 التدخيل : -ثانيًا :
ًرىا  ًرىا ؛ لدكاعي السرعة أك العجز )) كىك أف تستعمؿ الكممة األجنبية بعيجى كبيجى

دىابح لثمر العضاهكمما ذيكر في ذ .(5)التعريبي ، فتبقى دخيمة (( ٍرٍد  ،لؾ : بىٍسفىارى كأىٍندىراكى
ًلًكٍتريمكتكغرافيا، لمعنى التفريؽ المكني، كىيماتكٍكسيميف ، لمادة لنكع مف الثياب، كا 

 .(6)متبمكرة
                                                 

 . 36ص المساني في الترجمةلية المصطمح إشكا  (1)
 . 238صرائؽ كضع المصطمحات في العربية ، كطعمـ المصطمح  (2)
 . 20ص ابؽ الس :ينظر  (3)
 . 215صفقو المغة العربية كخصائصيا   (4)
 . 20صرائؽ كضع المصطمحات في العربية عمـ المصطمح كط  (5)
 . 336ص السابؽ :ينظر  (6)
 
 



 مجلة التربوي

 01العدد                    جيكد المجامع المغكية العربية في كضع المصطمحات العممية

306 

 

دخميا التعريب فبقيت عمى حاليا: كمبيكتر، لمقترضة التي لـ يكلعؿ مف الكممات ا
 .راديك، تمفزيكف، مكبايؿ، انترنت، سي دم، تمفكف، فيركس، فيدرالية، ديمقراطية، كغيرىا

، ال تكاد تستغني عنيا لغة كف االقتراض ظاىرةن لغكيةن عامةن كعمى الرغـ مف ك
طيا كاتسمت ابإف خرجت عف ضك  الظاىرة في العربية ه، فإف مخاطرى تنتج عف ىذأمة

في كضع القيكد ليا أمران  كاف تضافر جيكد المجامع المغكية؛ كلذا بالفكضى كالعشكائية
 بالغى األىمية .

 مغوية العربية في وضع المصطمحات جهود المجامع ال -المبحث الثالث :
 عا دمشق والقاهرة مجم -المطمب األول :

 المجمع العممي العربي بدمشق  -: أوَّالً 
محؿَّ ) شعبة  ، حاالِّ ـ1919مجمع قاـ في األقطار العربية تأسس عاـ ؿ أكَّ 

قضاء ، كانسكرية بعد الحرب العالمية األكلىالتي أسستيا الحككمة الع الترجمة كالتأليؼ(
، كالمراد مف صفة عريب اإلدارة كالتعميـ في سكرياـ ؛ لت1918الحككمة العثمانية عاـ 

، كقد اختار المجمع في أثناء مسيرتو تغيير العربية ي اسـ المجمع عمـك المغةالعممي ف
 .(1)اسمو إلى ) مجمع المغة العربية ( 

نجازاتو في العمؿ د التي قاـ بيا مجمع دمشؽ المغكمتمثمت الجيك  ، كا 
، كتضمف ـك بالتعاكف مع الجامعات السكريةالمصطمحي )) فيما أنجزه مف تعريب العم

خضاعيا امت بحمؿ مفاىيـ العمـك المختمفةقىذا الصنيع تكفير المصطمحات التي  ، كا 
اليكمي منذ اليـك األكؿ لكالدتيا، مما يتيح لممختصيف الحكـ عمييا، كالمضي لالستعماؿ 

، أما المصطمحات المغكية فمـ يمحظ ليا باستعماليا، أك رفضيا كاستبداؿ غيرىا بيا
 .(2)لمجمع دمشؽ بشأنيا جيكد تذكر ((

                                                 
 . 247صسسو النظرية كتطبيقاتو العممية ، أعمـ المصطمح :ينظر  (1)
 . 165ص مف قضايا المصطمح المغكم العربي، الكتاب األكؿ  (2)
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مصالح الحككمة مف أكضاع  جمسة عددان مما تتطمبو كاف المجمع ينجز في كؿ
ران ما ، ذاكؾ رسالة لغكية في الرتب كاأللقابـ ألجؿ ذل 1919، حتى طبع سنة كتراكيب

، رتب كاأللقاب في مصر ألحمد تيمكر، بانيان إياىا عمى اليقابميا مف العربي الفصيح
الكتب القديمة كما فييا مف مراجعات في ما كاف يكمّْفو كضع المصطمحات  مشيران إلى

 .(1)مف مداكالت
 ، إذ تنشر فييا ألعضاءف ليا دكر في كضع المصطمح العمميكلممجمع مجمة كا

عؿ ، كما فيع المغة كالمصطمحات العممية، تناكلت مكاضالمجمع البحكث المغكية كاألدبية
، كجميؿ الخاني في عمـ الطبيعة، كداكد الشمب ي في أميف المعمكؼ في أسماء النجـك

، صالح الديف الككاكبي في الكيمياء، ك الجكاىر، كمرشد خاطر كحسني سبح في الطب
 .(2)كالمكاليد الثالثة كمصطمحاتيا ،كمصطفى الشيابي في عمـك الزراعة

 مجمع المغة العربية بالقاهرة : -ثانيًا :
) مجمع المغة العربية الممكي ( الذم  صار اسمو سنة  ـ أقيـ1932في عاـ 

ثـ صار اسمو ) مجمع المغة العربية ( ابتداءن  مجمع فؤاد األكؿ لمغة العربية () ـ 1938
 .(3)ـ 1953مف سنة 

في  ، كقد يككف متأثران المصطمحات كاف ليذا المجمع جيكده الظاىرة في مجاؿ
، كفي جيكد لتي كاف في بدايات النيضة ظيكرىا، اذلؾ ببعض المحاكالت كالدعكات

                                                 
لمغكية في المصطمح العممي الحديث، محمد عمي الزركاف، منشكرات اتحاد الجيكد ا :ينظر  (1)

طمح المساني في الدراسات ، نقال عف إشكالية المص117ص ،ـ 2008الكتاب العرب 
ـ، 2012سالة ماجستير، إعداد بكدرىـ مريـ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، ر الحديثة
 .73ـ، ص2013

 . 73، ص، نقال عف المصدر السابؽ أيضان 124المصدر السابؽ، ص :ينظر  (2)
 . 248صسسو النظرية كتطبيقاتو العممية ، أعمـ المصطمح :ينظر  (3)
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، عددان مثؿ نممينك ك ىنرم فميش كغيرىما، كقد أقر المجمع المغكم بعض المستشرقيف مف
 :(1)، أبرزىا لمبادئ في اختيار المصطمح العمميمف ا
، أك أسمكب لكضع المصطمحات مس المجمع كمؤتمره مف منيجااللتزاـ بما أقره مج -1

 العممية كتعاريفيا .
، ت عممية عربيةستقر منو مف مصطمحا، كخاصة ما االحفاظ عمى التراث العربي -2

 صالحة لالستعماؿ الحديث .
، كمراعاة التقريب بيف لمي في اختيار المصطمحات العمميةمسايرة النيج العممي العا -3

 .نيما لممشتغميف بالعمـ كالدارسيف؛ لتسييؿ المقابمة بيالعربية كالعالميةالمصطمحات 
ينبغي اتباعيا في كضع  التي المجمع بذكر المبادئ كالتكصيات كلـ يكتؼً 
قرارىالعب دك  المصطمحات، بؿ جيكد في تكليد ، ككانت لو ران بارزان في اختيارىا كا 

(، ىذا المجاؿ)معجـ ألفاظ الحضارة، فنشر في ية كالتقنية، كالحضار المصطمحات العممية
ة، ما اتخذ المجمع لنفسو مجمة عممي، ك(2)ككثيران مف معاجـ المصطمحات العممية كالتقنية

 .(3)، كاف أكليا مف نصيب ما يقره مف مصطمحات متنكعةتضمنت أربعة فصكؿ رئيسية
 :(4)كطبَّؽ مجمع القاىرة عند اختياره لممصطمحات المبادئ اآلتية

 يفضؿ المفظ العربي عمى المعرب إال إذا اشتير المعرب . -1
 ينطؽ باالسـ المعرب عمى الصكرة التي نطقت بيا العرب . -2
إذا شاعت ىذه  ، إالالعربية القديمة عمى الجديدة حاتتفضؿ االصطال -3

 ، ككاف ليا معنى صحيح .المصطمحات الجديدة، كاستساغيا الذكؽ

                                                 
 . 166، 165مف قضايا المصطمح المغكم العربي، الكتاب األكؿ ص :ينظر  (1)
 . 248ص أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية ، عمـ المصطمح :ينظر  (2)
 . 249صالسابؽ  :ينظر  (3)
 . 168،  167صمف قضايا المصطمح المغكم العربي، الكتاب األكؿ  :ينظر  (4)
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 تفضؿ الكممة الكاحدة عمى الكممتيف فأكثر عند كضع اصطالح جديد . -4
ـ أقر المجمع في الترجمة كالتعريب نيجان عمميَّان لممصطمحات  1980كفي عاـ 

 :(1)اء فيوالغربية ، ككاف مما ج
، مع االستضاءة أك الفرنسي بإزاء المصطمح العربيكضع المقابؿ اإلنجميزم  -1

 ، كمع مراعاة أف يتفؽ المصطمح العربي معدباألصؿ الالتيني أك اإلغريقي إف كج
 ، دكف تقييد بالداللة المفظية .المدلكؿ العممي لممصطمح األجنبي

 العممية .إيثار األلفاظ غير الشائعة ألداء المصطمحات  -2
ة -3 التيني ، إذا كاف المصطمح يعكد إلى أصؿ يكناني أك التعريب عند الحاجة الممحَّ

 ، أك كاف منسكبان إلى عمـ عرؼ بو بيف العمماء.أك شاع استعمالو دكليَّان 
خضاعو لقكاعد المغة في االشتقاؽ كغيره.عىدُّ المصطمح المعرب عربيَّان  -4  ، كا 
لمصطمح المعرب بالصكرة التي ينطقاف بيا في ، ككذلؾ ايكتب اسـ العمـ األجنبي -5

 لغتيما .
كقد اتخذ المجمع منذ إنشائو فكرة تكحيد المصطمحات شعاران ، كما راعى في 

، كما لـ يتردد لغكييف مف مختمؼ األقطار العربيةأعضائو العامميف أف يضَـّ إلييـ عمماء 
، كيرحّْب بما تبديو ارجيةإلى الييئات الداخمية كالخ في إرساؿ ما يقرُّ مف مصطمحات

 .(2)عمييا مف مالحظات نقديَّة
 مجامع لغوية أخرى  -طمب الثاني :الم

 المجمع العراقي  -أوَّال :
 ، متطكّْران عف ) لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ( في ـ1947تأسس في بغداد سنة 

                                                 
ـ، 1984، جميكرية مصر العربية 1مجمع المغة في خمسيف عامان، شكقي ضيؼ، ط :ينظر  (1)

 .75ي في الدراسات العربية الحديثة ص، نقالن عف إشكالية المصطمح المسان134، 133ص
 . 76 ،75ي في الدراسات العربية الحديثة صإشكالية المصطمح المسان :ينظر  (2)
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 .(1)كزارة المعارؼ العراقية
الرعاية لممصطمحات  األصمية بذلو)) مف أعماؿ المجمع يقكؿ جكاد عمي:

نشرىا بالنقؿ كالتعريب ، كتكجيو مجيكده كنشاطو إلى تكسيع أفقيا كتثبيتيا، ك كالعناية بيا
 ، كمف حؽالناس إلى المصطمحات اليـك شديدة، كطالبيا كثير، فحاجة كاالشتقاؽ

كب ياىـ بكج، كأصحاب العمـ بالمغات مطالبتو إالمجمع عمى المتخصصيف كالباحثيف
؛ ا عندىـ مف عمـ كرأم كتكجيو كنقد، كذلؾ بتقديـ ممساعدتو في ىذا الباب، كشدّْ أزره

. كلممجمع قكاعد عامة في (2)ليؤدم الرسالة العممية عمى أكمؿ كجو كأحسف حاؿ ((
 :(3)كضع المصطمحات ىي

كعدـ المجكء إلى تعريب المصطمح إال إذا  ،يؿ المصطمح العربي عمى المعرَّبتفض  -1
 تعذر كجكد مصطمح عربي .

، شرط أال يككف حاتأف يستفاد مف األلفاظ العربية القديـ المماتة لكضع المصطم - 2
؛ حتى ال يقع المبس بيف المعنى المغكم كداللتو ح مف األلفاظ المتداكلة المعركفةالمصطم

 االصطالحية .
 ي مقابؿ كؿ مصطمح أجنبي ذم مفيـك كاحد .إدراج مصطمح كاحد فقط ف - 3
 تجنُّب استعماؿ المفظ العربي الكاحد ألكثر مف داللة اصطالحية كاحدة. - 4
لنحت؛ ألنو ليس مف طبيعة العربية، كال يكحي بداللتو لمسامع، كما أنو ال تجنُّب ا - 5

 ؛ كلذا كانت مسمكعاتو في العربية نادرة.يخضع لقكاعد ثابتة
                                                 

 . 250صسسو النظرية كتطبيقاتو العممية ، أعمـ المصطمح :ينظر  (1)
مف قضايا  ، نقالن عف2/311المجمع كالمصطمحات، جكاد عمي، مجمة المجمع العراقي (2)

 . 169صالمصطمح المغكم العربي، الكتاب األكؿ 
، نقال عف إشكالية المصطمح 179غكية في المصطمح العممي الحديث صالجيكد الم :ينظر  (3)

 . 77صت العربية الحديثة ي في الدراساالمسان
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مف المصطمحات في العمـك المختمفة، كأصدر سنة كأقرَّ مجمع بغداد كثيران 
دان منيا، كما نشر معاجـ مصطمحات أقرَّىا، في عمـك اعدأـ مجمَّتو التي تضمنت 1950

كحرص المجمع  ،(1)، كغيرىاالفضاء، كالسكؾ الحديدية، كعمـ التربة، كألفاظ الحضارة
مى اآلراء المختمفة حكؿ كؿ إال بعد كقكفو ع ، أك يصدر قراران عمى أال ينفرد برأم

، كالتكحيد بيف األقطار كف مصطمحاتو مف أسباب جمع الكممة؛ حتى تكمصطمح
 .(2)العربية

 مجمع المغة العربية األردني  -: ثانياً 
، كال يختمؼ ) لجنة التعريب كالترجمة كالنشر( ، متحكّْالن عفـ1976تأسس عاـ 

 .(3)، كاستفاد مف تجربتياالتي سبقتو، إذ سار عمى دربياالمجامع في أىدافو عف 
ممية لألصكؿ ، كشكَّؿ لجانان عـ1978أصدر العدد األكؿ مف مجمتو سنة
شاريعو تعريب العمـك في ، كمف أىـ مكالتعريب كالمصطمحات، كالترجمة كالتراث

ات المصطمحات التي أقرَّىا كأصدرىا، مصطمح ، كمفالجامعات، كتعريب المصطمحات
 .(4)، كالمكاصفات كالتقييسرصاد الجكمف، كاإل، كسالح الالسمكي كالنقؿ كالتمكيالزراعة

 :(5)، فيما يميع األردني في كضع المصطمح العمميكتمثمت منيجيَّة المجم
 أف يككف المقابؿ العربي معبران تعبيران دقيقان عمى المصطمح األجنبي .  -1
 الكظيفة التي يدؿ عمييا المصطمح األجنبي.أف يككف المقابؿ العربي معبران عف   -2

                                                 
، أسسو ، عمـ المصطمح169غكم العربي، الكتاب األكؿ، صممف قضايا المصطمح ال :ينظر  (1)

 . 250النظرية كتطبيقاتو العممية ص
 . 78 ني في الدراسات العربية الحديثةإشكالية المصطمح المسا :ينظر  (2)
 . 251صتطبيقاتو العممية ، أسسو النظرية ك عمـ المصطمح :ينظر  (3)
 . 79، 78ني في الدراسات العربية الحديثة  صإشكالية المصطمح المسا :ينظر  (4)
 .79، نقال عف السابؽ ص 198غكية في المصطمح العممي الحديث صالجيكد الم :ينظر  (5)
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 ، كمما كاف ذلؾ ممكنا .صطمح األجنبي عربيَّان تراثيَّان أف يككف المقابؿ العربي لمم  -3
أف يككف المقابؿ العربي لممصطمح األجنبي ىك المصطمح األجنبي مع تحكير   -4

 يجعؿ لو جرسان عربيَّان .
 .نفسو، إذا كاف مف الشيكع كالذيكع العربي لممصطمح األجنبي ىك أف يككف المقابؿ  -5

 :(1)(، والميبيمع المغة العربية ) السوداني، والجزائري، والفمسطينيامج -ثالثًا :
مدادىا إ لى جانب المجامع المغكية السابقة في الحفاظ عمى المغة العربية، كا 

، ـ1990الذم تأسس سنة كقؼ مجمع المغة العربية بالسكداف، بالمصطمحات العممية
ىداؼ بقية المجامع، كلو مجمَّة نصؼ سنكية، صدر أكؿ أعدادىا ككانت أىدافو مماثمة أل

 ـ .1994سنة 
 –أيضان  –يـ المجمع الجزائرم لمغة العربية، ككانت أىدافوـ أق1992كفي سنة

كأصدر المجمع مجمَّةن نصؼ سنكية، عددىا األكؿ  ،مةن ألىداؼ بقية المجامع المغكيةمماث
 ـ .2005صدر في سنة 

، ماثالن في أىدافو المجامع األخرل، مـ1994كقاـ مجمع المغة الفمسطيني سنة
ظة عمى المغة العربية بصكرة عامة، كفي فمسطيف بصكرة خاصة، ككاف مف بينيا المحاف

معجـ ألفاظ  ـ، كما أصدر)2001كأصدر مجمَّةن حكليَّة، صدر عددىا األكؿ سنة
 االنتفاضة ( .

، محتذيان حذكى المجامع السابقة، ككاف مف  ـ1994الميبي سنة أقيـ مجمع المغة ك 
، كدراسة المصطمحات العممية افظة عمى سالمة العربية كتطكيرىاالمح أىدافو الرئيسة

، صدر عددىا األكؿ سنة نية كاألدبية كالسعي إلى تكحيدىا، كلممجمع مجمَّة حكليَّةكالف
 ـ . 2003

                                                 
 . 255،  254،  253صسسو النظرية كتطبيقاتو العممية أ المصطمح :ينظر  (1)
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 لعربية ومكتب تنسيق التعريب اتحاد المجامع ا -المطمب الثالث :
بارز في كضع المصطمحات  لو دكر ااتحاد المجامع كالتقاء أعضائي إف
 ، بؿ تككف النتائج أدؽَّ كأكمؿ ، كأبعد عف الفكضى كاالضطراب كالخمؿ.كتكحيدىا

 اتحاد المجامع العربية : -أوَّاًل :
لممجامع العربية مؤتمران ـ نظَّمت جامعة الدكؿ العربية 1956في دمشؽ سنة

المغكية؛ كذلؾ مف أجؿ تنسيؽ عمميا، كتنظيـ االتصاؿ فيما بينيا، غير أف ىذا االتحاد 
، ككانت نكاتو األكلى المجامع الثالثة ـ1971المنشكد لـ يتحقؽ لو كجكد إال في عاـ
ضـ إليو فيما بعد ثـ ان ة ، كالمجمع العراقي (القائمة ) مجمع دمشؽ ، كمجمع القاىر 

 .(1)كالمجمع الجزائرم ،، ككذا مجمع طرابمسع األردنيالمجم
تصاؿ بيف المجامع كتنسيؽ ككانت في مقدمة اختصاصاتو تنظيـ كسائؿ اال

اد المجامع ندكات في ، كعقد اتحالمصطمحات منيا كاقتراح تكحيدىا ، كدراسةجيكدىا
ـ 1973ـ حكؿ المصطمحات القانكنية، كندكة بغداد1972عكاصـ عربية، كندكة دمشؽ
 . (2)حكؿ المصطمحات النفطية

   مكتب تنسيق التعريب -ثانيًا :
ـ ميمة 1969د أناطت جامعة الدكؿ العربية عاـ)) نتيجة لمتطكر اليائؿ لمعمـك فق

، الذم انبثؽ عف باطتنسيؽ المصطمحات في الكطف العربي بمكتب تنسيؽ التعريب بالر 
 ،ـ1965كتبنتو الجامعة العربية عاــ، 1961مؤتمر التعريب األكؿ في الرباط عاـ

العممية ، كالدراسات المتعمقة بمشكالت المصطمحات فشجع األبحاث المغكية كالمعجمية
، كما ربي () المساف الع ددان غفيران منيا بمجمتو الحكلية، كنشر عكالتقنية بالمغة العربية

                                                 
 . 256صعمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية  :ينظر  (1)
 السابؽ ككذلؾ الصفحة . :ينظر  (2)
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المصطمحات ؛ الستكماؿ كمؤتمرات لمتعريب حسب خطة ىادفة نظَّـ المكتب ندكات
 .(1)العربية في العمـك كتكحيدىا ((

مف بينيا  كنظَّـ المكتب مؤتمرات كندكات في سبيؿ حؿّْ مشكالت المصطمحات
، ـ1986سنة التي انعقدت في تكنسلتعاكف العربي في مجاؿ المصطمحات( )ندكة ا

ؽ ( التي محيَّاف في النظرية كالتطبيكالندكة الدكلية الثانية ) التقييس كالتكحيد المصط
تطكير منيجية كضع المصطمح ، ككذلؾ ) ندكة ـ1989في تكنس سنة –أيضان  –انعقدت
شاعتو ( ، ك العربي التي انعقدت في المجمع المغكم األردني بحث سبؿ نشر المصطمح كا 

كحدة لكضع المصطمح العممي العربي، كتكحيده ) ندكة إقرار منيجية مـ، ك1993ةسن
شاعتو (   .(2)ـ 1999سنة مع المغة العربية بدمشؽ ت في مجالتي انعقدكا 

ه لحؿّْ مشكمة المصطمحات العممية، كالعمؿ عمى كىكذا كرَّس المكتب جيكد
ندكة تكحيد  ـ)1981قرار المبادئ في اختيارىا ككضعيا، كقد نظَّـ عاـ، كا  تكحيدىا

ي اختيار ف ع المصطمحات العممية الجديدة ( فأقرَّت المبادئ األساسيةمنيجيات كض
، بما يغني عف كقد سبؽ عرض ىذه المبادئ كسردىا ،كضع المصطمحات العمميةك 

 .(3)تيادإعا
 الخاتمة

 :أما كقد كصؿ البحث إلى نيايتو فيذا أكافي ذكًر زيبدتو
اتفاؽ أصحاب تخصُّص ما عمى استخدامو ؛ لمتعبير عف  –ان اصطالح –المصطمح -1

 مفيـك محدد .
 ح( عند ػػػػػػة )مصطمػػػػػػداـ كممػػػػػػػػر استخػػػػػػػػقان عمى مف أنكمكثَّ  يَّان ػػػػػػػػػػأظير البحث ردَّان عمم -2

                                                 
 . 171ص مف قضايا المصطمح المغكم العربي، الكتاب األكؿ  (1)
 . 176صالسابؽ  :ينظر  (2)
 كما بعدىا مف ىذا البحث . 8ص   (3)
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 ، أك أنيا تخالؼ المغة كقكاعد النحك السميـ .المتقدميف
إسحاؽ، ثـ  لعؿ مف أقدـ الذيف تعاممكا مع المصطمح في التراث العربي حنيف بف -3

، عمى نحك ما نرل عند الرَّازم، كالخكارزمي  ، كالتيانكم.تتابع في ذلؾ القـك
كال كلكجى  ،لـ تكضع المصطمحات عبثان، بؿ ليا فضميا كأىميَّتيا، فيي مفاتيح العمـك -4

ف مف ألمعمـك بدكف مفاتيحيا ما تمخَّض عف  فضؿ المبادئ لكضع المصطمح العممي، كا 
 ـ.1981سيؽ التعريب في الكطف العربي عاـتنندكة أقاميا مكتب 

 ،أف لكضع المصطمحات طرائؽى ىامَّة، مف بينيا ثالثةه بصكرة عامَّةأظير البحث  -5
 ، كاالقتراض (ىي ) الترجمة، كالتكليد

، التي تتطمَّب كضعان يكاكبيا ؿ مف المفاىيـ في مختمؼ المجاالتأماـ الزَّخـ اليائ -6
، ربية كمكاتب كمؤسسات، تعمؿ ما في كسعيالذلؾ مجامع عنشطت  اتمف المصطمح

 لتكفير المصطمحات كتكحيدىا .
ؿى مجمع لغكم عربييعدُّ المجمع الع -7 نجازاتو في ، كانت لو جممي بدمشؽ أكَّ يكده كا 

، ككاف لمجمَّتو دكر كضع المصطمحات، مستفيدان مف طرائؽ كضعيا، مكفّْران كثيران منيا
 بارزه فييا .

فكاف لو نصيب في العمؿ  ،عممي، مجمع القاىرة المغكملقد تال مجمع دمشؽ ال -8
المصمح كتعريبو المبادئ  ، كاضعان الختيارالمصطمحي، باذالن ما استطاع مف مجيكد

 ، عمى مصطمحات ذكرىا في معاجمو كمجمَّتو .بّْقان عمميَّان مبادئو كتكصياتو، مطكالقيكد
ما، ناشدةن أىدافيما، كالقاىرة مجامع أخرل، سارت عمى أثرىخمؼ مجمعي دمشؽ  -9

 ، كالمجمع الميبي .كالمجمع العراقي، كالمجمع األردني، كالمجمع السكداني
بالغه ، كاف ليما دكر بارز كجيده إف اتحاد المجامع العربية، كمكتب تنسيؽ التعريب -10

أبعد عف ، ك تككف نتائجيما أكمؿ كأجؿ ما –غالبان  –في كضع المصطمحات كتكحيدىا، بؿ
ـ 1981لتي أقاميا مكتب تنسيؽ التعريب سنة، كما الندكة اكاالضطراب كالزلؿالفكضى 

 ، في مبادئ الكضع المصطمحي .عمى دقة العمؿ التعاكني الشمكلي إال دليؿه ساطعه 
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 المصادر والمراجع                                     
، طالبة كبير زىيرالية المصطمح المساني في الترجمة، رسالة ماجستير، إعداد الإشك -1

 ـ .2014، 2013أبي بكر بمقايد ، تممساف الجزائرجامعة 
اني في الدراسات العربية الحديثة، رسالة ماجستير، إعداد إشكالية المصطمح المس -2

 ـ .2013، 2012بكدرىـ مريـ، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 ، بيركت .البياف كالتبييف، الجاحظ، دار الكتب العممية -3
، دار الكتب العممية، 2السكد، ط، تح محمد باسؿ عيكف عمي الجرجانيالتعريفات،  -4

 ـ.2003بيركت 
لمغكية في المصطمح العممي الحديث، محمد عمي الزركاف، منشكرات اتحاد الجيكد ا -5

 ـ.2008الكتاب العرب
 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب .4الخصائص، ابف جني، ط -6
 ـ.1991قتيبة، بيركت ، دار1ديره، طدراسة في النحك الككفي، المختار أحمد  -7
، مطبعة المدني، 3دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تح محمكد شاكر، ط -8

 ـ.1992القاىرة
 ـ.1997، نشر محمد عمي بيضكف1، طالصاحبي، ابف فارس -9
، دار 1الصكتي في المساف العربي الحديث، ىشاـ خالدم، ط صناعة المصطمح -10

 ـ.2012الكتب العممية، بيركت
، مكتبة لبناف 1عمـ المصطمح، أسسو النظرية، كتطبيقاتو العممية، عمي القاسمي، ط-11

 ـ. 2008ناشركف 
، دار الفكر 1في العربية، ممدكح خسارة، ط عمـ المصطمح كطرائؽ المصطمحات -12

 .ـ2008دمشؽ
 ـ.1982، دار العمـ لممالييف1فقو المغة العربية كخصائصيا، إميؿ يعقكب، ط -13
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، مؤسسة الرسالة لبقاء الكفكم، تح عدناف دركيش كمحمد المصرمالكميات، أبك ا -14
 بيركت .

 ، دار المعارؼ .الكبير كآخريف ، تح عبد اهلل عميلساف العرب، ابف منظكر -15
، جميكرية مصر العربية 1مع المغة العربية في خمسيف عامان، شكقي ضيؼ، طمج -16

 ـ.1984
 ـ2011، عالـ الكتب الحديث1المصطمح العربي البنية كالتمثيؿ، خالد األشيب، ط -17
 ،راءات في ضكء عمـ المصطمح الحديث، حمدم صالح اليدىدمصطمحات عمـ الق -18

 ـ.2008، دار البصائر، القاىرة 1ط
، 1صطمح منيج المتقدميف كالمتأخريف مناقشات كردكد، محمد عمر بازمكؿ، طم -19

 ـ.2010دار االستقامة، القاىرة 
في ضكء عمـ االصطالح الحديث، إيناس نحكم المصطمحات النحكية في التراث ال -20

 ـ.2006، دار الكفاء، اإلسكندرية 1الحديدم، ط
، عالـ الكتب 1مف قضايا المصطمح المغكم العربي، مصطفى طاىر الحيادرة، ط -21

 ـ.2003الحديث األردف
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 د / عمى عياد الكبير                                           
 كمية اآلداب/ جامعة طرابمس                                           

 

 
 -مقدمة:
خاصدددة بالمعمومددات فددي مختمددا المجددا ت و ن التقدددم الئائددذ الددذي تقددئد  تقنيددة إ

وبتقددددم وازد دددار  دددذ  التقنيدددة  نتيجدددة لملدددورة الرقميدددة ا لكترونيدددة  ،المجدددا ت الحيويدددة منئدددا
والعموم األخرى التي لئا  ،عداد الخرائط الجيولوجيةا  و  ،حيث النمو السريع لتقنيات التخريط

فمئمة إعدداد الخدرائط   ،والحاسوب وغير ا ،وعموم الفضاء ،عالقة بذلك ملذ عموم األرض
فدددي  دددذ  المرحمدددة تمدددر بتطدددور كبيدددر نتيجدددة لمتقنيدددات واألجئدددزة الحاسدددوبية المتملمدددة بدددنظم 

والوسدديمة التطبيقيددة لمجغرافيددا المعاصددرة فددي  ،المعمومددات الجغرافيددة التددي لئددا مكانددة عمميددة
ني العمذ بئذ  التقنيدات ونقمئدا أسموب التمليذ المكاني لممعمومات الجغرافية المختمفة، وبتب

دخالئا أل اءمن اقتن -وهلل الحمد -تمكناإلى دولة ليبيا  لعمذ بئا جذ ا ذ  التقنية الحديلة وا 
م بتدددرخيص مدددن قدددركة  2002ة قسدددم الجغرافيدددا ونظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة مندددذ سدددن فدددي

ات الحديلددة ، وذلددك قددعور مددن سياسددة القسددم فددي التطددوير ومواكبددة التقنيددمريكيددةازري األ
والمتملمدة فدي  ،ته في تعمم  ذ  التقنيةاعمى مستوي العالم التي تخدم الطالب وتطوير مئار 

 ةحدداث نقمدإسدات وسدوا العمدذ لئدذ  التقنيدة فدي وحاجدة المؤس ،نظم المعمومات الجغرافيدة
لددذلك عميدده تددم  ؛بكافددة المؤسسددات العاممددة بميبيددا لتغييددر النظددام الكالسدديكي الموجددودجددادة 
مدن خدالذ الكدوادر الدذي تدم  االجغرافية بالقسم وبددء العمدذ بئد اء وحدة نظم المعموماتإنق

 وذلدك مواكدب متطمبدات سدوا العمدذ   GISتدريبئم عمى إحدى البرامج المتخصصة فدي 
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 ،حيث بدأنا خطو  بخطو  نستغني عن الخارطة الورقية ببددء التفكيدر فدي الخارطدة الرقميدة
ألي دولدة داخدذ فير معمومدات دقيقدة عدن سدطر األرض تدو وقد دعت الحاجدة الماسدة إلدى 

ألن الحاجدة تدزداد يومدا بعدد يدوم إلدى تحدديث معموماتئدا ألجدذ  ؛ومنئا دولدة ليبيدا ،حدود ا
وفددى الخددرائط الرقميدددة يمكددن أن يدددتم دمددج البياندددات  ،توظيفئددا فددي التنميدددة وخطددط التحدددوذ

سددواء مددن صددور  ،لئددابصددورة متكاممددة بكددذ سددئولة بغددض النظددر عددن المصدددر األصددمي 
وقددد  ،أو الناقددذ الرقمددي ،أو تمددك المنتجددة باسددتخدام الماسددر الضددوئي ،األقمددار الصددناعية

، وقدد أدى التوجده العدام نحدو الدراسدات التطبيقيدة فدي العقدد يكون المصدر ا دخاذ اليدوي
 ت حدددددث المجدددداأمومددددات الجغرافيددددة التددددي تعتبددددر مددددن األخيددددر واسددددتخدام تقنيددددة نظددددم المع

ئم فددي إعدددداد الدراسددات المكانيددة بتدددوفير أسدداليب إلكترونيدددة وبية التطبيقيددة التدددي تسددالحاسدد
فدي  GISا ستعانة ببرنامج  توقد تم ،لربط معمومات وصفية ومكانية عن سطر األرض

نتدددداج خريطددددة رقميددددة متعددددددة ا  و  ،تحددددديث خريطددددة طددددرابمس الجيولوجيددددة موضددددوع البحددددث
وقاعدة بيانات توضر المعمومات الجيولوجية المتوفرة عن الخريطة والتدي يمكدن  ،الطبقات

 من خاللئا إضافة وتحديث البيانات كمما لزم األمر  
ن أنظمدددة المعمومدددات الجغرافيدددة  دددي حمدددوذ تعتمدددد عمدددى تقنيدددات الحاسدددب ا لدددي إ

لمعمومدددددات ، وتعتبددددر نظددددم اطددددة بئددددالتعددددالج المعمومددددات المكانيددددة وقواعددددد البياندددددات المرتب
ولين بالقطداعين العدام ؤ يعتمدد عميئدا صدانعي القدرار والمسد الجغرافية مدن أ دم الددعائم التدي

، وباسددددتخدام لمختمفددددة فددددي قددددتى المجددددا ت الحيويددددةوالخدددداص فددددي التخطدددديط والدراسددددات ا
دخدددداذ جميددددع المعمومددددات الوصددددفية  تطبيقددددات نظددددم المعمومددددات الجغرافيددددة يمكددددن تحديددددد وا 

وربدط  دذ  المعمومدات بقاعددة البياندات التدي تحتدوى بددور ا  ،ولوجيدةالخاصة بالخرائط الجي
، ويمكددن تحويددذ أخددرى عمددى المعمومددات الخاصددة بكددذ خريطددة جيولوجيددة وربطئددا بخددرائط

 دام أدوات خاصة تتير تحديد ددددعاد ، وذلك باستخددددددط لاللية األبدددددط الرقمية إلى خرائدددددالخرائ
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   (1)مناسيب ا رتفاعات والمساحات واألحجام 
 -مفهوم نظم المعمومات الجغرافية: -

لم يعد  ناك مفئوم لابت لنظم المعمومات الجغرافية، وذلك لتعدد المجا ت 
التطبيقية التي تعتمد عميئا اليوم، و ختالا وجئات النظر حوذ تحديد وتصنيا 

البعض يعتقد أن سر أ مية نظم المعمومات األ داا التطبيقية لتمك النظم، كما وأن 
، والبعض الجغرافية يكمن في ا مكانيات ا لكترونية لمبرامج ومكونات الحاسب ا لي

  (2)خر يرى ذلك في البراعة التي تم التوصذ إليئا في أساليب معالجة البياناتا 
معمومات لذ ن عند تناوذ  ذا التعريا الخاص بنظم الإلى اولعذ أوذ ما يتبادر 

الجغرافية  و سؤاذ محدد عن معنى  ذا ا سم أو  ذا ا صطالح                                  
Geographical Information System (GIS): ما  و المقصود بنظم  :كأن نقوذ

وذلك  ، ذا السؤاذ سوا تكون متعددة المفا يم نع وا جابة ،المعمومات الجغرافية؟
وكذلك  ،ت وتعدد مجا ت استخدام  ذ  النظم عمى المستوى العالميلتعدد التعريفا

اختالا المجا ت التخصصات حيث تتعدي فروع وأقسام العديد من المجا ت ملذ 
وكذ  ،، والتطبيقات المختمفةوالبيئية ، والموارد الطبيعية،والمساحة الجغرافيا، والتخطيط،

  ايرة لغير  من المجا ت األخرىمن  ذ  المجا ت يتناولئا بطريقة مختمفة مغ
 -تعريف الكبير: -

 زة دددددددددددة من األجئددددددددة  و مجموعددددددات الجغرافيدددددم المعمومددددديري الكبير أن تعريا نظ
                                                 

(1)
، مجمدددة المسددداحة، العددددد اللالدددث، السدددنة اللانيدددة ،ا ستقدددعار عدددن بعدددد  اهلل سددديالة عبدددد ندددورأ  

 .06-6ص  تصدر ا مصمحة المساحة بالجما يرية العظمى ،م0991 رسبتمب

(2)
  Paul  Alongley ,et.al., Geographic information systems and Science, 

John wiley&sons,Ltd, 2001, p.21. 
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إلكترونيدددة والبرمجيدددات والقددددرات الفنيدددة القدددادرة عمدددى التعامدددذ مدددع المعطيدددات والتدددي يمكدددن 
خراجئددا فددي صددورة خددرائط رقميددة وقواعددد بيانددات إدخالئددا وتخزينئددا ومعالجتئددا  وتحميمئددا وا 

ضافة ما  و جديد عميئا باستمرار   يسئذ التعامذ معئا وا 
 ( GIS )لمحة تاريخية عن نظم المعمومات الجغرافية -

م وتدوفر مرئياتده لممتخصصدين 1957ناعي فدي أكتدوبرطصدابعد إطالا أوذ قمر 
لبتدددت تقنيدددة أاألرض مدددن الفضددداء، و و عصدددر دراسدددة سدددطر دخدددذ العدددالم عصدددرا جديددددا  ددد
نئدددددا أداة  امدددددة فدددددي تطبيقدددددات كبيدددددرة منئدددددا الخرائطيدددددة أئي ا ستقدددددعار عدددددن بعدددددد الفضدددددا

ومكندددددت مرئيدددددات  ندددددد دسدددددات مدددددن تخدددددريط التكويندددددات  ،والجيولوجيدددددة والزراعيدددددة وغير دددددا
الصخرية والمعالم التركيبية في منداطا كليدرة مدن سدطر األرض بقدكذ اقتصدادي وسدريع، 

جددداب ندددت مدددن التعدددرا عمدددى أقدددكاذ تضددداريس األرض المختمفدددة بقدددكذ ألدددار إعوكمدددا مك
عمالئم بسدطر األرض حيدث  حدظ النمدو السدريع فدي تددفا أالكلير ممن تتعما دراساتئم و 

المعمومات من الفضاء الخارجي في قتى العموم المختمفة ملذ مجا ت التخدريط والزراعدة 
ومراقبدددة التمدددوث والتنقيدددب عدددن الدددنفط       ودراسدددة البيئدددة والجيولوجيدددا ومقاومدددة التصدددحر

صددبر مددن الضددروري إيجدداد نظددام معمومدداتي قددادر أا ت األخددرى حيددث وغير ددا مددن المجدد
الحاجة إلى تجئيز  دذ  ، ومن لم ظئرت مع  ذا الكم الئائذ من المعموماتعمى التعامذ 

ن نظددددم أعددددادة اسددددتخدامئا عنددددد الحاجددددة  مددددن  نددددا نجددددد عددددداد ا وتحميمئددددا  ا  البيانددددات و 
طمددا عميدده أمددى يددد روجددر توممنسددون و م ع1964ت فددي كندددا عددامأالمعمومددات الجغرافيددة بددد

وخالذ فترة السبعينيات زاد عدد القدركات المتخصصدة فدي برمجيدات  (1) ( CGIS )اسم 

                                                 
(1)

 R, Tomilnson , “ Presidential Address: Geographic Information 

Systems and Geographers in the 1990 ”  ,Canadian Geographer.(33) : 

pp.34-36.                                                                                                                                                             
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ات ئدديلمئ ةدو نظددم المعمومددات الجغرافيددة وقددئدت فتددرة اللمانينددات زيددادة فددي الميزانيددة المرصدد
الخاصدددددة لدددددنظم المعمومدددددات الجغرافيدددددة، وكدددددذلك زيدددددادة فدددددي عددددددد الحكوميدددددة والقدددددركات 

 ،المتخصصددين وانخفدداض فددي أسددعار أجئددزة الحاسددوب والبرمجيددات الخاصددة بئددذ  الددنظم
مقيدام بأعمداذ لبرندامج واحدد قيدام مكانيدة ا  التسعينيات تحسن في البرمجيدات و  وقئدت حقبة

لحاسدوب خدالذ األلفيددة ا وبتطدور أجئدزة ،أكلدر مدن برندامجإلدى كاندت فدي الماضدي تحتداج 
وسددوا تقددئد الفتددرة القادمددة لددورة  ت،نترنددوقددبكة ا اسددتخدام الوسددائط المتعددددة  أاللاللددة بددد

وذلدددك بفضدددذ التحسدددن الممحدددوظ فدددي أجئدددزة الحاسدددوب  ،فدددي اسدددتخدام الخدددرائط المتحركدددة
ى قخصا يحمدذ حاسدوبا صدغيرا ولم يعد من الغريب أن تر  ( Palm pc )المحموذ يدويا 

ن تحقدا مكاندة أ -بعدما  قته من نجاح وا تمدام -، ويتوقع لئذ  األجئزة، أو جيبهفي يد 
، (GPS)، وأنظمددة تحديددد المواقددع العالميددة تطبيقددات نظددم المعمومددات الجغرافيددة امددة فددي 

اليدوم   هن صدناعة الحواسديب تتجدأخاصدة و ، مى أجئزة جمع البيانات التقميديةن تتفوا عأو 
 في أجئزة صغيرة يمكن حممئا أو وضعئا في الجيب   ظائاإلى تقديم المزيد من الو 

 يب خيددارا مناسددبا مددن حيددث التكمفددةوتعتبددر المسدداعدات الرقميددة القخصددية والحواسدد
 لنقر التقنيات المتعمقة بالرسوم والخرائط عمى فريا العمذ  

 مفهوم الخريطة الرقمية 
الجغرافيدة كمدا فدي الخريطدة التقميديدة   روامظدلتحتوي الخريطة الرقمية عمى رمدوز 

لكنئددا تحتددوي عمددى العديددد مددن العناصددر األخددرى التددي تجعمئددا أفضددذ بكليددر مددن الخريطددة 
 -وأ م  ذ  العناصر  ي: ،نئا قابمة لمتحديث كمما دعت الحاجةأو  ،التقميدية

 ة أكبددر بكليددر مددنكميددة المعمومددات والبيانددات التددي يمكددن أن تحتويئددا الخريطددة الرقميدد  1
 يمكن تحديلئا كمما دعت الحاجة لذلك   الخريطة الورقية، كما أنه

عمى طبقات متعدددة يمكدن إظئدار كدذ طبقدة منئدا بأنئا تحتوي تتميز الخريطة الرقمية   2
 كلر من طبقة  أو دمج أ ،عمى خريطة مستقمة
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حجددام ومقدداييس مختمفددة فددي وقددت قياسددي أخراجئددا فددي ا  إمكانيددة تغييددر حجددم الخريطددة و   3
 قصير  

 إمكانية ربط البيانات الموجودة في قواعد البيانات واستخراج العالقات المكانية بينئا   4
ميددع المعمومددات أ ددم مددا يميددز الخددرائط الرقميددة قابميتئددا لمحددذا وا ضددافة والتعددديذ لج  5

 و بيانات في الجداوذ  أسواء كانت مرسومة 
 مفهوم قواعد البيانات الجغرافية :
مدن البياندات  structured collectionموعدة مركبدة تعريدا قواعدد البياندات كمج

ممدا يجعمئدا  uniform way( بطريقدة منتظمدة accessibleالتدي يمكدن الددخوذ عميئدا )
عنصدددرا  امدددا فدددي نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة حيدددث يدددتم تنظددديم البياندددات باسدددتخدام أندددواع 

  DBMSمختمفة من نظم إدارة قواعد البيانات 
 إدارة قواعد البيانات هما:هناك نوعين من نظم 

1- Hybrid systems حداليات( في قاعدة يئا تخزين البيانات الئندسية )األيتم ف
و ي النوع األكلر قيوعا في تطبيقات نظم  ،بيانات منفصمة عن قاعدة البيانات الوصفية

-unique Id) رقم منفردويتم فيئا ربط القاعدتين من خالذ  ،المعمومات الجغرافية

number) وبعيدا عن  ذا النوع من  ،يربط بين األقكاذ الئندسية وبياناتئا الوصفية
من الممكن ربط  ذا الرقم المنفرد مع قواعد  فإنه Internal linkingالربط الداخمي 

 بيانات خارجية من خالذ القبكات الدولية 
2- Integrated systems دة يتم فيئا تخزين البيانات الئندسية والوصفية في نفس قاع

ويمكن الربط مع مصادر البيانات الخارجية من خالذ وسيط نظم إدارة قواعد  ،البيانات
  RDBMS interfaceالبيانات 

ى كميات ضخمة من وعادة ما تحتوي قواعد بيانات نظم المعمومات الجغرافية عم
م حداليات أو وصفية( ومن المئم جدا  يكمة  ذ  البيانات )والتي إذا لأالبيانات )سواء 
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يتم  يكمتئا بطريقة رقيدة فإن سرعة رد النظام عمى العمميات المختمفة ستكون طويمة 
والتي تساعد أيضا في  DBMSجدا( حيث يتم ذلك من خالذ نظم إدارة قواعد البيانات 

أو أجزاء  ،نواع معينة من البياناتأمن خالذ اختيار  queriesالرد عمى ا ستفسارات 
  معينة من قاعدة البيانات

وجميع  ذ  القواعد عبارة عن  ياكذ لتجميع البيانات بقكذ يتير استدعاؤ ا 
لذا تتميز قواعد البيانات الجغرافية وتنفرد   (1)وتعديمئا عند الحاجة بكذ سئولة وسرعة 

حداليات الجغرافية ( )األعن غير ا من قواعد البيانات بارتباطئا الوليا بالموقع الجغرافي 
 رضية  موقع عمى سطر الكرة األ يأل

 مشكمة البحث 
ويعتبر  ،تتمحور مقكمة البحث حوذ نقص الخرائط الرقمية لجميع مناطا ليبيا

عماذ ولى األأ ذا البحث في إعداد الخريطة الرقمية )لوحة طرابمس( الجيولوجية من 
مئا في واستخدا منئا التي قام بئا الباحث عمى مستوي ليبيا بحيث يمكن ا ستفادة

 العديدة من الدراسات المستقبمية خاصة ذات الطابع الجغرافي  
 أهداف البحث :

  نقددداء خريطدددة رقميدددة لخريطدددة طدددرابمس يئددددا البحدددث إلدددى تحدددديث الخدددرائط الورقيدددة وا 
 متعددة بقكذ طبقات   1:250000الجيولوجية مقياس رسم 

  إظئدددار فوائدددد نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة ومكوناتئدددا  وعناصدددر ا األساسدددية ووظائفئدددا
 ا لية في إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية  

 ة أو دمجئا مع طبقة دددددئا بسئولدددددة في الخريطة وتحديلدددددوذ إلى أي طبقدددددإمكانية الوص 

                                                 
لجغرافيا العربية وعصر ، نظم المعمومات الجغرافية  امحمد عمي دمحمد عبد الجوا العنقرى،   (1)

 .65ا ص1002، عمان األردن،المعمومات، الطبعة األولى، دار صفاء لمنقر والتوزيع
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 أخري  
 رقميدددة بصدددورة سددددئمة قابمدددة لالسددددتخدام تددددليذ الصدددعوبات أمددددام مسدددتخدمي الخددددرائط ال

 والتحديث  
 : أهمية البحث

  تطبيدددا أحددددث تقنيدددات نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة الموجدددودة حاليدددًا فدددي إنقددداء خريطدددة
 رقمية قابمة لمتحديث  

   مسا مة نظم المعمومات الجغرافية في تخفيض زمن ا نتاج وتحسين الدقة 
  بفاعميتئدددا التقنيدددة والتطبيقيدددة فدددي إعدددداد الخدددرائط مسدددا مة نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة

الجيولوجية الرقمية بما يتالءم مع توفير معمومات من خالذ قاعدة البيانات التي تعد لئذا 
 الغرض  

  لمعايير العالمية لئذا اتحديث الخرائط الجيولوجية الرقمية لمجئات المستفيدة منئا وفا
 النظام  

 ة الرقمية :المساقط المستخدمة في الخريط
 -GCS-European-Libyan-Datum)  (1979ا سقاط األوروبي الميبي لسنة   1
 1792متددر طبعددة  100فددرا منسددوب  (UTM)مسددقط مركدداتور المسددتعرض الدددولي   2

قددكاذ أ، وفددي رسددم جميددع بقددات الخريطددة الرقميددة طددرابمسم، وتددم اسددتخدامه فددي جميددع الط
  رواالظدد ميددات الحسددابية كحسدداب أطددواذوذلددك ألندده يمكددن مددن خاللدده إجددراء العم  رواالظدد

    نئار والطرا، والمساحية كالبحيرات والسبخات الخطية كاأل
 أدوات البحث

 يستخدم البحث العديد من األدوات  نجاز الخريطة الرقمية و ي :

 ،ذ عميئا )خرائط جيولوجية، خرائط طبوغرافيةدددئا والعمدددددددة المراد تحويمددددددالخرائط الورقي  1
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 صور فضائية ( 
 جئاز الماسر الضوئي لتحويذ الخرائط الورقية إلى صور نقطية    2
 جئاز حاسوب ذات مواصفات عالية    3
خراج الخريطة الرقمية  ESRI ARC GISبرامج   4   (1)، لتنفيذ وا 

 منطقة الدراسة:
قما  وبين خطى الطوذ   00  33،   00   32تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 

أمددا بالنسددبة لموقعئددا حسددب التقسدديم العددالمي لموحددات  ،قددرقا  30 13،   00  12
الجيولوجية فئي يحدد ا مدن القدماذ البحدر المتوسدط ومدن القدرا لوحدة الخمدس رقدم ش ذ 

ومدن الجندوب لوحدة مدزد  رقدم ش  ،33-12س اجدير رقدم أومن الغرب لوحة ر  ،14-33
 وتوضر الخريطة موقع الدراسة   ،33-1ذ 

                                                 
(5)

 ESRI (1991) , Understanding GIS The ARS/INFO Methods , 

(Redlands , CA: Environmental Systems Research institute).  
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م بمقيدددددداس 1975حيددددددث صدددددددرت الخريطددددددة الجيولوجيددددددة لموحددددددة طددددددرابمس سددددددنة 

سدنة ا صددار األوذ أمدا ا صددار اللداني لدنفس  27وانتجت  ذ  الموحة مندذ  1:25000
الخاصدة بدنظم م بنفس المقياس ولم يتم استخدام تقنية الحديلة 1993الموحة كان في سنة 
در ، المعمومدات الجغرافيدة كدًا مدن الباحدث بأ ميدة  دذ  الدنظم الحديلدة فدي تطدوير الخددرائط اوا 

، وخاصدة بعدد اقتنداء  دذ  بمة لتحديث كمما دعدت الحاجدة لدذلكالورقية إلى خرائط رقمية قا
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التقنيدة التددي تسددتخدم المعمومدات الرقميددة مددن خددالذ الحاسدبات ومنئددا الخريطددة الجيولوجيددة 
ممة بدولدة ليبيدا فدي الدراسدات الخاصدة بالتنميدة القدا الرقمية التي تعتبر األساس لمعديد من

  وفدى الخدرائط الرقميدة يمكدن أن يدتم دمدج البياندات بصدورة متكاممدة بغدض قتى المجا ت
سددواء مددن صددور األقمددار الصددناعية أو تمددك المنتجددة  ،النظددر عددن المصدددر األصددمي لئددا

 ، وقددددخدداذ اليدددوي وقددد يكددون المصدددر ا ،باسددتخدام الماسددر الضددوئي أو الناقددذ الرقمددي
ئم في إعدداد الدراسدات المكانيدة بتدوفير نحو الدراسات التطبيقية التي تس أدى التوجه العام

،  مكانيدددة عدددن أي نقطدددة عمدددى سدددطر األرضأسددداليب إلكترونيدددة لدددربط معمومدددات وصدددفية و 
مقيددداس رسدددم  33-13وتعدددد المنطقدددة التدددي تملمئدددا لوحدددة طدددرابمس الجيولوجيدددة رقدددم ش ذ 

دراسددددات جيولوجيدددة وتعدينيددددة كلددددر منددداطا ليبيددددا التدددي أجريددددت عميئدددا أن مددد 1:250000
وتتدددوفر لئدددذ  المنطقدددة  ،كيمدددو متدددر تقريبدددا 13500، وتبمدددس مسددداحة  دددذ  المنطقدددة مختمفدددة

لوحددددة طبوغرافيددددة  24، و1:24000مجموعددددة كاممددددة مددددن الصددددور الجويددددة مقيدددداس رسددددم 
راسدات الجيولوجيدة عمدى لدوتدذ المعمومات المتحصذ عميئا مدن ا ،1:5000مقياس رسم 

وتكويندات ترجدع  ،والعصدر الكريتاسدى ،قدم التكويندات العصدر الجوراسدىأن المنطقة فيئا أ
ومن خدالذ دراسدات التتدابع الطبقدي ) ا سدتراتجرفى ( فالمنطقدة  ،إلى الزمن اللالث والرابع

     (1)تغطيئا رواسب تتراوح أعمار ا من الميزوزوى والعصر الرابع 
 -نظم المعمومات الجغرافية :أهمية   -

تكمددن أ ميددة نظددم المعمومددات الجغرافيددة فددي كونئددا نمطددا تطبيقيددا لمحاسددب ا لددي، 
ومددن صددميم المئددام  Hard ware)والعتدداد الحاسددوبي ) (Soft ware)بقددقيه البرمجددي 

دارة ومعالجددة وتحميددذ وعددرض كددم  ائددذ مددن  التددي تؤديئددا  ددذ  التقنيددة تخددزين واسددترجاع وا 
 ة من ققين أساسين ددالجغرافية بطريقة دقيقة وفعالة وتتكون المعمومات الجغرافيالمعمومات 

                                                 
 م .2796، ، لوحة طرابلس الجيولوجيةمركز البحوث الصناعية ، الكتيب التفسيري  (1)
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  ما:
 ي المعمومات التي تحدد بدقة مواقع العناصر الجغرافية كموقع  المعمومات المكانية: -

 تكوين جيولوجي ملاًل 
لعناصددر الجغرافيددة كمسدداحة األرض  ددي المعمومددات المتعمقددة با المعمومااات البيانيااة:  -
الوصدفية والمكانيدة ، وترجع أ مية نظدم المعمومدات الجغرافيدة فدي ربدط المعمومدات بعاد اأو 

، وكذلك ربط الخرائط والبيانات في والنقاط البقري عمى  ذا السطر، عمى سطر األرض
وحفددظ  ،إطددار نظددام واحددد بطريقددة دقيقددة جدددًا وفعالددة لكددذ عنصددر فددي قاعدددة المعمومددات

وكمددددا تددددأتي أ ميتئددددا فددددي تيسددددير ا طددددالع عمددددى الخددددرائط  ،والبيانددددات وصدددديانة الخددددرائط
صددديانة سدددي والدددتخمص مدددن عدددبء و والمعمومدددات البيانيدددة حدددين الحاجدددة إليئدددا فدددي وقدددت قيا

  (1)وتخزين الخرائط الورقية
 مزايا نظم المعمومات الجغرافية : -
   سئولة العمذ وتوفير الوقت والجئد 
   الدقة الفائقة في العمذ والسرعة 
  التحديث والتجديد وا ضافة أو الحذا  إمكانية 
   الموضوعية التامة والوضوح الكامذ 
   جراء الجوانب والعمميات ا حصائية  إمكانية التحميذ والقياس من الخرائط وا 
   الربط بين المعمومات المختمفة المصدر 
   التنبؤ والتوقع المستقبمي 
 مجاالت استخدام نظم المعمومات الجغرافية: -

                                                 
، ةاألولى، دار الكتاب الحديل، مقدمة في نظم المعمومات الجغرافية، الطبعة حمد سالم صالرأ  (1)

  11-15م ص  2000القا رة



 مجلة التربوي

استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تحديث الخرائط الورقية )الخرائط الجيولوجية 
 01العدد                                                       كنموذج(                  

330 

 

تطبيقددات نظددم المعمومددات الجغرافيددة تمبددي كددذ األغددراض والتخصصددات العمميددة أصددبحت 
صددبحت أألنئددا  ؛فددي عدددة مجددا ت وخاصددة بإقسددام الجغرافيددا المختمفددة بالجامعددات الميبيددة

 سددتعانة بتقنيددات ا ستقددعار عددن بعدددبعددد ا و معظددم الدراسددات مرتبطددة بجغرافيددة المكددان، 
منئدا، وعمددى فدي معظدم الدددوذ وخاصدة المتقدمدة  أصدبحت ميدادين تطبيقاتئدا كبيددرة وواسدعة

فقئدددددا ليقدددددمذ مواضددددديع كليدددددرة متعمقدددددة بدراسدددددة سدددددطر األرض، أكدددددذ المسدددددتويات، واتسدددددع 
، حيددددث تخدامات األراضددددي والغطدددداء النبدددداتيوالتخددددريط الجيولددددوجي، واسددددتنباط خددددرائط اسدددد

التددي  وقددد جدداءت أ ددم النقدداط ،تعددددت مجددا ت ا سددتفادة منئددا إلددى العديددد مددن المجددا ت
 توضر قدرة نظم المعمومات الجغرافية عمى ا ستفادة منئا:

  تقييم وتوحيد المعمومدات والبياندات ا حصدائية والخدرائط الموضدوعية المتعمقدة بمختمدا
قارنددة  ددذ  عناصددر المددوارد واللددروات الطبيعيددة بمسددتوي واحددد يددوفر المرونددة والدقددة فددي م

 المقتركة بينئا  مى عناصر التأليراتعالمعمومات وا ستد ذ 
 معمومددات الخاصددة بدالموارد الطبيعيددة مددن جئددة الالمنظومددة سددبذ الحصدوذ عمددى  يد تئ

بددددً  مددن البحددث عنئدددا فددي مؤسسددات ومراكدددز  ،وبأسدددموب متطددور وسددريع ،مركزيددة واحدددة
 مختمفة 

  تدعم المنظومة كافة مؤسسات الدولة المعنيدة مدن الحصدوذ وا طدالع عمدى معمومدات
 دذ  المؤسسدات المرتبطدة  ىت قياسي من خالذ محطدات لانويدة عمدوق التي تحتاجئا وفي

 بالمنظومة 
  وضع قروط لتنمية المناطا الحضرية العقوائية في المستقبذ من خالذ وضع أسدس

جغرافيدددة لالمتدددداد العمراندددي تتناسدددب مدددع المنددداطا المحيطدددة واقدددتراطات البنددداء بئدددا طبقدددًا 
 لممخطط المعتمد 

  البيئددي المنتقددر فددي المندداطا األقددذ تطددور عددن طريددا تحديددد مراقبددة ومتابعددة التمددوث
 مخمفات ( وطرا التعامذ معئا  -مصانع  -مصادر  ذا التموث ) ورش 
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  دارة المقددددداريع وتحديدددددد السدددددمبيات التدددددي تفرز دددددا عمميدددددات تنفيدددددذ  المقددددداريع مراقبدددددة وا 
وتعارضدددئا مدددع المقددداريع األخدددرى  ) كدددأن يدددتم تنفيدددذ مقدددروع صدددناعي كبيدددر عمدددى أرض 

 تحتوي في باطنئا عمى لروات معدنية مئمة ( 
 ي منطقدة مقئد مجسدم أل مزج الصور الفضائية بالخرائط الطوبوغرافية لمحصوذ عمى

ويددتم عددرض المقددئد المجسددم عمددى أجئددزة العددرض  ،ومددن الزاويددة المطموبددة ،يددتم اختيار ددا
ة وتددألير المرتبطددة بئددا لغددرض إعطدداء التصددور الكامددذ عددن الطبيعددة الطوبوغرافيددة لممنطقدد

 ذلك عمى الموارد الطبيعية وسبذ ا ستفادة منئا 
  حفدددظ المعمومدددات حيدددث تقدددمذ كافدددة المعمومدددات التدددي تضدددم مئدددات الخدددرائط والتقدددارير

  ةغناطيسدددية سدددئمة الحفدددظ وبنسددد  متعدددددوالصدددور الفضدددائية مسدددجمة كمئدددا عمدددى أقدددرطة م
  (1)ويمكن إدخالئا واسترجاعئا بسئولة

  ملدذ الخدرائط الجيولوجيدة الرقميدة والخدرائط الخاصدة بتوزيدع إنتاج الخرائط التخصصية
 السكان حسب فئات السن 

  ا ستخدام في المجا ت واألغراض العسكرية 
 ت العامة والحيوية آقامة المنقحديد أفضذ المواقع في منطقة ما  ت 
  اختيار أفضذ مسارات خطوط النقذ 

 

                                                 
(8)

  R.F.     ABLER , The national science Foundation national center for 

geographic information and analysis, International Journal for 

geographic information systems vol    .(1987), pp.303- 326 . 
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 تمثيل البيانات عمى هيئة طبقات

 
 المعمومات الدوليةالمصدر قبكة 

يدددتم إنتددداج الخريطدددة الرقميدددة مدددن عددددد مدددن القدددرائر أو الطبقدددات حيدددث يدددتم تقسددديم 
، وتتددير تطبيقددات ئر طبقددا لتصددنيفاتئا واسددتخداماتئاالعناصددر المتقددابئة لمخريطددة إلددى قددرا

تعتبدر ، و مدذ عمدى قدريحة واحددة أو عدد  قدرائرأنظمة المعمومدات الجغرافيدة لممسدتخدم الع
الصناعية  ي األساس الفوتوغرافي التفصيمي الذي يقكذ الطبقة األساسية  صور األقمار

وتعتبددر البيانددات األرضددية الطبقددة اللانيددة التددي تسددقط  ،األولددى لددنظم المعمومددات الجغرافيددة
والخدرائط  ،وخدرائط مسدر الخددمات ،عمى الطبقدة األساسدية مسدتخدمة الخدرائط الطبوغرافيدة

( فدي طبقدة Point-Line-Areaويتم إدخاذ كذ قكذ مدن أقدكاذ الخريطدة ) ،الجيولوجية
نتدداج خريطددة واحدددة بعضددئا   منفصددمة عددن األخددرى، ويمكددن تجميددع  ددذ  الطبقددات فددوا

قددداممة  وحيدددث نجدددد أن الخريطدددة الجيولوجيدددة موضدددوع الدراسدددة الحاليدددة تضدددم عدددددًا مدددن 
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 عددددًا مددن الطددرا والوديددان، التددي تتملددذ عميئددا برمددوز مختمفددة  فئددي تضددم مددلالً  ا رو الظدد
ا ر التدددي تتملدددذ عمدددى و ، كمدددا تضدددم بعدددض الظدددLunesالتدددي تمتدددد عمدددى قدددكذ خطدددوط 

، ملددددذ السددددبخات والتكوينددددات الجيولوجيددددة، Areasالخريطددددة فددددي قددددكذ يغطددددى مسدددداحات 
ا ر التدددي تظئدددر عمدددى الخريطدددة فدددي قدددكذ نقددداط و والقدددكذ اللالدددث عبدددارة عدددن بعدددض الظددد

Points بار الميا  ومراكز الخدمات  آو  ملذ نقط ا رتفاعات 

 
 المصدر: من عمذ الباحث باستخدام نظم المعمومات الجغرافية   
   طبقة الطرا: 1

تحتددوى لوحددة طددرابمس عمددى قددبكة طددرا كليفددة نظددرًا لموقددع العاصددمة داخددذ حدددود 
وتدددم تقسددديم  دددذ  الطدددرا إلدددي خمسدددة تقسددديمات حسدددب التقسددديم  ، دددذ  الموحدددة الجيولوجيدددة
 (: 1المعروا لمطرا )قكذ 

 ( كيمومتر تقريبًا 21 151الطريا الساحمي ويبمس طولئا )  1
 ( كيمومتر تقريبًا 35 244الطرا الرئيسية ويبمس طولئا )  2
 ( كيمومتر تقريبًا  50 129الطرا الفرعية ويبمس طولئا )  3

، را عددن طريدا عمميدات إحصددائية يقدوم بئدا البرنددامجحددديث تدم حسدداب أطدواذ الطد
 وتتملذ في حساب طوذ الطرا بإستخدام وظيفة رسم بياني نسيجي مؤلا من سمسمة من 
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   (1) (Histogram)المستطيالت 
 ( طبقة قبكات الطرا1قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         

   طبقة الوديان: 2
الوديددان الموجددودة فددي  ددذ  الموحددة تكدداد تكددون متقددابئة إلددى حددد كبيددر جدددًا، حيددث 

  فدي فصدذ القدتاء إعظم  دذ  الوديدان جافدة وتعتبر م ،يالحظ أ م الوديان وادي المجنين
حيث سقوط األمطار يسبب أنسياب بعض منئدا مسدببًا فدي بعدض األحيدان فيضدانات ممدا 

                                                 
(1)

الكبير عياد عمى، إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية باستخدام نظم المعمومات الجغرافية   
 م  4112، رسالة ماجستير غير منقورة ، جامعة المرقب ، "لوحة طرابمس كنموذج"
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وقددد حدددث عدددة مددرات عندددما  ،المدداءبر فددي المنطقددة الددذي يغمر ددا ك خسددائيددنجم عددن ذلدد
ينسدداب وادي الخددروع نحددو مدينددة طددرابمس كمددا حدددث فددي بعددض السددنوات، وكددذلك وادي 

 الربيع في منطقة وادي الربيع مسببًا خسائر لممزارعين في تمك المنطقة  
 ( طبقة الوديان2قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         
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 طبقة عصر الميوسين والطباقيري العموي:( 3قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         
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 طبقة عصر البميستوسين( 4قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         

 
   طبقة التكوينات الجيولوجية: 3

تملددذ الخريطددة الجيولوجيدددة الرقميددة ا نتددداج أو ا خددراج النئدددائي لددنظم المعمومدددات 
الجغرافيدددددة موضدددددوع البحدددددث لوحدددددة طدددددرابمس الجيولوجيدددددة والدددددذي تقدددددمذ كامدددددذ الوحددددددات 

 لممنطقة   الجيولوجية
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 ( طبقة التكوينات الجيولوجية5قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         

 مميزات الطبقات . -
  تقسيم الخريطة الرقمية إلى عدة طبقات يتير معالجة كذ طبقة من البيانات عمى حددة

 بد  من معالجة كامذ البيانات  
  وتنظيم البيانات والمعمومات  سئولة إدارة 
  يتير لعدة فريا عمذ أو إفراد العمذ عمى طبقة مختمفة لنفس الخريطة الرقمية 
  يقمذ احتما ت حدوث األخطداء بتركيدز نطداا العمدذ عمدى طبقدة محدددة مدن الخريطدة

 الرقمية وتأمين الطبقات األخرى  
 يات نظم ددددددمكانإدام دددددستخاات بددددالعالق ج والمقارنة ودراسةدددددميات الدددددجراء عممإمكانية إ 
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ستكقافية المرتبطة بالتخريط الجيولوجية الجغرافية يساعد في العمميات ا  المعمومات
  (1)والخرائط الجيولوجية

 في التحميالت والدراسات والمستخرجات المطبوعة  ةإعطاء دق 
  حديلة أو غير مطموبة  ) عدم عرض( الطبقات التي تحتوى عمى بيانات ليست 
 إعداد قاعدة البيانات : -

ة ومخزنة وفا نظام أو بنيدة تعرا قاعدة البيانات بأنئا مجموعة من البيانات مرتب
 ، ويمكن تحديث بيانات قواعد البيانات بواسطة أحد المستخدمين لكي يسدتطيع بقيدةمحددة

الدراسددة سددوا تكددون الركيددزة ن قاعدددة البيانددات لئددذ  إالمسددتخدمين ا سددتفادة منئددا حيددث 
لدذلك حيدث تتمتدع منطقدة الدراسدة بالعديدد  ؛األولى لعممية تحدديث البياندات كممدا لدزم األمدر

والتدددددي سددددوا تجدددددرى عميئددددا العديدددددد مددددن الدراسدددددات  ،مددددن الخامددددات ا قتصدددددادية المئمددددة
 ،المسدددتقبمية لمعرفدددة ا حتيددداطي منئدددا وتقددددير الخامدددات الصدددالحة لمعديدددد مدددن الصدددناعات

  (2)ى مالءمتئا في تطوير قطاع الصناعة في ليبيا ومد
 فوائد ترتيب البيانات في نظم المعمومات الجغرافية: -
   ضبط الوصوذ إلى البيانات بطرا معيارية بغية استخدامئا أو تعديمئا 
 ث يمكن  حقدا دين بحيددددديا محدد أو غرض معدددددتخزين البيانات بقكذ مستقذ عن تطب 

 ألغراض وتطبيقات أخري  استخدامئا 
   ا قالذ من التكرار في تخزين البيانات 

                                                 
(1) Raper, J.F., 1989, The 3D Geoscientific mapping and Modeling 

systems: a conceptual design, in Three-Dimensional 10- Applications 

in Geographic Information Systems, J.F. Raper, eds., London: Tayler 

and Francis, P.11-19. 
 ، غير منقور ، بناء قاعدة البيانات الجغرافيةم 4119 اد األفندي،ؤ أحمد ف (2)
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   إتاحة الوسائذ لصيانة البيانات وتحديلئا والحفاظ عميئا 
دخداذ كدذ البياندات الموجدودة فدي  وقد تم تصميم قاعدة البيانات في  دذ  الدراسدة وا 

وين الخريطددددة الجيولوجيددددة حتددددى يسددددئذ الوصددددوذ إلددددى كددددذ المعمومددددات الخاصددددة بكددددذ تكدددد
نددات وتددم تصددميم قاعدددة البيا ،ومعرفددة كددذ التفاصدديذ الخاصددة بدده ،جيولددوجي بدقددة متنا يددة

 كبر عدد من التطبيقات المطموبة من النظام  أبقكذ جيد يؤمن استخدامئا في 
عددادة بتحميددذ البيانددات لموصددوذ إلددى  ئيم المنطقددي لقواعددد البيانددات يبتدددإن التصددم
ديدددد المجموعدددات ، حيدددث يدددتم أو  تحات البيانددداتي لمعالقدددات بدددين مجموعدددنمدددوذج افتراضددد

عمددى البيانددات الخاصددة  يمددلال قاعدددة البيانددات التددي سددتحتو  ، كددأن يحددددالرئيسددية لمبيانددات
وعمدددى  دددذا  ،ومسددداحة كدددذ تكدددوين ،واألزمندددة والتكويندددات لكدددذ زمددن ،باألعمددار الجيولوجيدددة

ويقددمذ  ،األساسددية والجدددوذ  ددو وحدددة التخددزين ،النسددا تددم تخددزين البيانددات ضددمن جددداوذ
 البيانات الخاصة بأحد المواضيع مرتبة وفا أسطر وأعمدة  

 الخريطة النهائية المجمعة : -
و دددى  ،إلنتددداج النئدددائي فدددي نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددةلتعتبدددر الخريطدددة المجمعدددة 

ولكن بطريقة يسدئذ التعامدذ معئدا  ،تقمذ جميع المعمومات الموجودة في الخريطة الورقية
ويمكددن تحدددديث المعمومددات كممدددا تتطمددب األمدددر  ،وفددا برنددامج متطدددور معددد لئدددذا الغددرض

حداليات الواحدة، وبذلك يمكن أن  ذ  الطبقات منسوبة إلى جممة األ حيث نجد كذ، لذلك
نقاء خريطة جيولوجية مركبة  ،نقوم بدمج طبقتين  أو جميع  ذ  الطبقات وا 
قبيه عممية دمج طبقتين أو أكلر لتحقيا غرض معين، ملذ دمدج الطبقدة ويمكن ت

يمكددن التعددرا و التددي تحتددوي عمددى خطددوط الكنتددور مددع الطبقددة التددي تحتددوي عمددى الوديددان 
مكانيددة تجميعئددا فددي مندداطا منخفضددة بعددد ا  و  ،عمدى دراسددة التصددريا المددائي لئددذ  الوديددان

 المعمومات الجغرافية  طريا نظم ناء عدة عمميات إحصائية وحسابية عإجر 
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 االستنتاجات:
 ي طبقدة أعئدا بسدئولة حيدث يسدئذ الوصدوذ إلدى إنتاج خريطدة رقميدة يمكدن التعامدذ م

 منئا  
   إنتاج خريطة متعددة الطبقات 
  إنتاج خريطة من خالذ الخريطة الرقمية تحدوى البياندات المطموبدة وذلدك بقدكذ يسدئذ

 عمى الباحلين العمذ ويوفر الوقت والجئد  
 ندده مددن إلتطبيقددات البرمجيدة المختمفددة حيدث تعطدى إمكانيددة اسدتخدامئا فددي العديدد مددن ا

 الممكن استخدام  ذ  الخريطة مع تطبيقات أخرى تخدم عموم متعددة 
  غييدددر قدددكذ ولدددون ومحتويدددات نددده مدددن السدددئذ تإسدددئولة دمدددج ومعالجدددة البياندددات حيدددث

  ما يتالءم مع الدراسات واألبحاث المستقبمية بالخريطة 
  كافددة البيانددات الموجددودة  يتصددميم قاعدددة بيانددات جيولوجيددة تحددو توصددمت الدراسددة إلددى

 إضافة ما  و جديد عميئا  :أي ،يسئذ تحديتئا باستمرارلعمى الخارطة 
  ملدذ أحجدار الزيندة ومحداجر القرقدورتتوفر في المنطقة العديد من الموارد الطبيعيدة ،

 ا سمنت  وصخور الحجر الجيري النقي الصالر لصناعة 
 مدددر حددددوذ ياندددات الددددواردة فدددي الخريطدددة كممددددا لدددزم األيمكدددن تعدددديذ وتحددددديث جميدددع الب

  (1)موضوعاتئا بكذ سئولة ويسر
 

                                                 
( (1

قددات لمجغددرافيين، الطبعددة أساسدديات وتطبيعزيددز محمددد الخزامددي، نظددم المعمومددات الجغرافيددة  
 م 2000 ، منقأة المعارا، ا سكندرية، اللانية
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 الدين أحمد عبد العالي د/ عز                                               

 جـــــامعة مصراتــــوكمــية الــــتربيــة /                                            
 

 مقدمة
الحمد ا الرب المعبود، الذي جعمنا خير أمة واختارنا لنكوف في يـو الحشر 

 الشيود، وأصمي وأسمـ عمى سيدنا محمد المحمود، وعمى آلو وصحبو أولي العيود.
 أما بعد،،

فيذه وريقات حاولت فييا تتبع ظاىرة مف الظواىر المغوية والتي سبقني إلييا 
، وقد تكمموا فييا جميعا، كؿ مف منظوره، ر مف الباحثيفيالكث ظاىرة " وىي عمى العمـو

وريقات اإلجابة عف ال"، إال أنني حاولت في ىذه القمب الصوتية بين القدامى والمحدثين
ىل سار  وىو:أال سؤاؿ مركب، وذلؾ بعد عرض اآلراء التي ذكرت حوؿ ىذه الظاىرة 

 القدامى في ىذا الطريق؟ واحد فيو؟ وىل وافق المحدثون عمماؤنا األوائل عمى طريق
 وخاتمة، وتناولت في المبحثيف عمى الترتيب: ،وقد قسمتو إلى: مقدمة، وتمييد، ومبحثيف
الثاني: عالمات القمب وأنواعو ورأي القدامى ، األوؿ: تعريؼ القمب في المغة واالصطالح

 فأقوؿ مستعينا با تعالى:، والمحدثيف فيو
 التمييد

الحفاظ الفضؿ األكبر في  لإلسالـ ونزوؿ القرآف بمغة البياف، لغة العربلقد كاف 
العربية الفصحى  ةمغالإف  طبيعة سائر المغات،ىي عمييا وحمايتيا مف االندثار، وكما 

لنا الحصوؿ  ر ا سبحانو وتعالىيسّ  قدو كؿ كاتب، عمى نيجويسير  نموذج وسبيؿأىي 
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ككؿ لغة حية في  لذي بات ممموسا في لغتنا العربيةنمو والتطور اصورة واضحة لم عمى
 مدة ليست بالقصيرة.

سياماتيـ الجمية والواضحة بوضعيـ  القواعد كما أننا ال ننكر لمسات النحاة وا 
حتى نيتدي بيا ونسير عمى نيجنا فال نقع في الزلؿ والخطأ،  ضبطت لنا ىذه المغةالتي 
الممؿ، وذلؾ بعرض المغة وتصويرىا في جميع مظاىرىا ال يعرؼ الكمؿ أو  دؤوب جيد

مف ناحية األصوات، والصيغ، وتراكيب الجمؿ، ومعاني المفردات، عمى صورة محيطة 
وشاممة بحيث بمغت عندىـ مستوى الكماؿ الذي ال يسمح بالزيادة، عمى أف البحاث في 

 مة.   القواعد األساسية يعّدوف المغة العربية لغة متصرفة بمعنى الكم
لذا كاف لزاما عمينا الوقوؼ عمى بعض الظواىر لكونيا تمثؿ مكانة ذات أىمية 

، وما كانت تردده مف كالـ فصيح أثرى معاجمنا ؿ عف قبائمنا العربيةكبيرة فيما نق
العربية، وكاف ليا الفضؿ في غزارة المفردات، وزيادة المعاني الدقيقة ليا، ومف ىذه 

اإلبداؿ، وىي ظاىرة مستمرة ومتمددة ولف تتوقؼ؛ لكونيا تسير الظواىر ظاىرة القمب أو 
 وتواكب حياتنا في خط واحد ومواز لشؤوف الحياة إلى أف يرث ا األرض ومف عمييا.

نيىذه الظاىرة سّر مف أسرار ىذه المغة العظيمة إف  أف أحاوؿ س -بإذف ا -وا 
إثراء الدرس في ولة مني ، وذلؾ محاابعض الحقائؽ التي تكمف وراءىوأعرض ر ظيأ

الصرفي والصوتي مف خالؿ ىذه الظاىرة التي يقصد المتكمـ بيا التخفيؼ والتيسير في 
أبنية الكممات مثؿ: النطؽ، وىي كغيرىا مف الظواىر الصوتية التعاممية في أصوات 

ر تباع، إال أف ىذه الظاىرة تختمؼ عنيا في كوف التغيّ عالؿ، واإلمالة، واالاإلدغاـ، واإل
فييا يقتصر عمى مواضع ترتيب األصوات في بنية الكممة وليس في ذوات األصوات 
وأجساميا إذ يعرج المتكمـ إلييا في حالة استحالة المجوء إلى التماثؿ، أو التخالؼ، أو 

 ى الخفة ػػػػػػػػػالوصوؿ إل باػػػػر تقريب الصوت مف الصوت طمػػػػاىالؿ، أو غيرىا مف مظػػػػاإلع
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التأكيد عمى أف ىذه الظاىرة شائعة في لغتنا العربية عمى  مع .(1) في النطؽ والسيولة
، وخاصة ىعموميا )فصحى/ ليجات( كما أنيا موجودة في غيرىا مف المغات األخر 

 .(2)وقد أثبت وفصؿ الكالـ فيو  الدكتور رمضاف عبد التواب ،السامية منيا
 

 واالصطالحتعريف القمب في المغة :   المبحث األول
القمب في المغة: القاؼ والالـ والباء أصالِف صحيحاف: أحدىما يدّؿ عمى خاِلص 

 .(3)َشيٍء وَشريِفو، واآلَخُر عمى َردِّ شيٍء مف جيٍة إلى جية
ونظر في  ب األمور: بحثياوقيؿ ىو: تحويؿ الشيء عف وجيو...، وقمّ 

عواقبيا...، وتقمب في األمور وفي البالد: تصرؼ فييا كيؼ شاء...، ورجؿ قمب: يتقمب 
 .(4) كيؼ شاء، وتقمب ظيرا لبطف، وجنبا لجنب: تحوؿ

: نقؿ حرؼ أصمي مف موطنو في الكممة إلى مكاف آخر فييا، والقمب اصطالحا
ا كالرد في )جاه/ناء( أـ والرجوع إلى األصؿ الذي أخذت منو الكممة، سواء أكاف مصدر 

مفردا كالرد في )قسي/آراـ( كما أف عدـ القوؿ بو يؤدي إلى منع الصرؼ بدوف 
بعض أصوات الكممة عمى بعض؛ لصعوبة  كما عرؼ بأنو: عبارة عف تقديـ .(5)موجب

بنظرية السيولة والتيسير  تتابعيا األصمي عمى الذوؽ المغوي، وىو ظاىرة يمكف تعميميا
 .(6)كذلؾ

                                                 
 .89التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو، د. رمضاف عبدالتواب، ص (1)
 .90المصدر السابؽ، ص (2)
 المقاييس مادة ) ؽ، ؿ، ب( (3)
 المساف مادة ) ؽ، ؿ، ب( (4)
 .26-25الرائد الحديث في تصريؼ األفعاؿ،  (5)
 . 391،  دراسة الصوت المغوي، ص89-88التطور المغوي مظاىره وعممو، ص  (6)
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قامة بعضيا مقاـ بعض، ويقولوف وق اؿ ابف فارس: مف سنف العرب إبداؿ الحروؼ وا 
 .(1)"، وىو كالـ كثير مشيور وقد ألؼ فيو العمماءفف  ورِ  فؿ  "مدحو ومدىو"، وفرس "رِ 

كثير والواقع أنو ظاىرة لغوية واضحة ال يصح إنكارىا، وذلؾ لكوننا نالحظيا في 
الذيف ال يستطيعوف نطؽ بعض أصوات األلفاظ  لغة األطفاؿمف االستعماالت منيا 
، و مف خ الكثيرة التي يسمعونيا في لغة بعض الكبار أحيانا، الؿ المحيطيف بيـ كؿ يـو

فعند ما يحاولوف نطؽ ىذه الكممات يقمبوف بعض األصوات فييا وذلؾ بتقديـ أو تأخير 
)زوج( والتي  فييا كما نالحظ ذلؾ في كممة )مسرح( والتي تنطؽ )مرسح(، أو كممة
 تنطؽ )جوز( وغيرىا مف الكممات التي تضيؽ ىذه الصفحات عف سردىا.

وبما أف عمـ الصرؼ ميدانو دراسة بنية الكممة، وما يتعرض لو المبنى مف 
تغيرات تضفي تعددا لممعنى، فقد تناوؿ الصرفيوف دراسة ىذه الظاىرة وذلؾ لمعرفة 

 :يعني عندىـ خفاياىا، فكاف القمب
اإلبداؿ الذي  مف أخص   فيو بعض، فم بعضيا العمة، واليمزة حروؼ إبداؿ 1 .

 . الكممة بنية الصحيحة، الصوامت مف الحروؼ موضعو
( بعػض ويسمى قمباً  عمى الكممة بعض حػروؼ تقػديـ 2.  ).أرآـ(أصمو فإف مكانيا نحو)آـر

فبيف أف: وقد أوضح الدكتور إبراىيـ أنيس ىذا المعنى خشية الخمط بينيما، 
إنيـ قد أخذوا  :"النحاة قد خمطوا بيف ظاىرتيف مختمفتيف، أو عمى األقؿ يمكف أف يقاؿ

بمذىب األصؿ والفرع في صورة الكممات، ولذا نراىـ يقسموف اإلبداؿ إلى مطرد واجب، 
)سما، قائؿ، صياـ،...(، وجائز مثؿ)وجوه، أجوه(، ثـ غير  وىو ما وقع في نحو الكممات

يقتصر فيو عمى السماع، وىو في رأييـ قد أمكف وقوعو في كؿ حروؼ  المطرد الذي
 ة ػأربعيـ ػػػػػػر، وبعضػػػػػيـ اثني عشػػػػػػنة عدىا بعضػػػػػػػير في حروؼ معيػػػػػػػاشتاليجاء، ولكنو 

   .(1)عشر"

                                                 
 .173الصاحبي في فقو المغة، ص (1)
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وزيادة في التوضيح كاف مف الواجب تحديد الكيفية التي يفرؽ بيا بينيما بأنو " قد 
اإلبداؿ عمى ما يعـ القمب، إال أف اإلبداؿ إزالة، والقمب إحالة، واإلحالة ال تكوف يطمؽ 

إال بيف األشياء المتماثمة، ومف ثـ اختص بحروؼ العمة واليمزة؛ ألنيا تقػاربيا بكػػثرة 
بؿ إف بعض العمماء وصفوا ىذه الظاىرة بوصؼ أشمؿ وأعـ حيث يروف  .(2)التغيير"

ؽ الكبير، وىو أف يكوف بيف المفظيف تناوب في المفظ والمعنى أف:" القمب ىو االشتقا
دوف ترتيب، مثؿ الفعؿ )جبذ( المشتؽ مف مادة )الجذب(، فإف الحروؼ في المشتؽ ىي 

نما بؿ قالفرؽ بينيا أف الباء في األصؿ  عينيا في المشتؽ منو والمعنى فييا متناسب، وا 
 .(3)في ىذا المقاـ"الذاؿ عمى عكس الثاني، وىذا ما أراده بالقمب 

تفصيؿ القوؿ السابؽ وتوضيحو فقاؿ: "االشتقاؽ األكبر  يفثحاولقد حاوؿ أحد الب
ىو ارتباط بعض المجموعات الثالثية الصوتية ببعض المعاني ارتباطا عاما ال يتقيد 
باألصوات نفسيا، بؿ بترتيبيا األصمي والنوع الذي تندرج تحتو،... ومتى وردت إحدى 

ذا كاف تمؾ المجموع ات الصوتية... فال بد أف تفيد الرابطة المعنوية المشتركة... وا 
االشتقاؽ الكبير يقـو عمى القمب، فمف الواضح أف االشتقاؽ األكبر يقـو عمى اإلبداؿ، 

 .(4)ولقد أدرؾ لغويو العرب إمكاف وقوع اإلبداؿ مثمما تصوروا إمكاف وقوع القمب"
العربية، بؿ إنيما ضرب مف ضروب  مع وجود ىاتيف الظاىرتيف في لغتناو 

التطور الصوتي الذي أكد عميو عمماؤنا القدماء، وأثبتو المحدثوف بقوليـ:"... ال نشؾ 
لحظة في أنيا جميعا نتيجة التطور الصوتي، أي أف الكممة ذات المعنى الواحد حيف 

ز حرفا ويكوف االختالؼ بيف الصورتيف ال يجاو  ،تروي ليا المعاجـ صورتيف، أو نطقيف

                                                                                                              
 .60مف أسرار المغة، ص (1)
 .4/279األشموني،شرح  (2)
 .32عوامؿ التطور المغوي، ص (3)
 .213-210دراسات في فقو المغة، ص (4)
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مف حروفيا، نستطيع أف نفسرىا عمى أف إحدى الصورتيف ىي األصؿ واألخرى فرع ليا 
  .(1)أو تطور عنيا"

وأيضا فإف فندريس أوضح بأف: "االنتقاؿ المكاني يصدر عف نفس األصؿ الذي 
صدر عنو التشابو، إذ أف مرد األمر في كمييما إلى الخطأ، ونقص االلتفات، ولكف 

تغيير  كؿ االختالؼ، فبدال مف تكرار الحركة النطقية مرتيف، يقتصر عمى النتيجة مختمفة
االنتقاؿ المكاني كما لو أف جزأيف في كممة واحدة، قد تبادال  مكاف حركتيف، وأخيرا يبدو

   .(2) أحد العناصر..."
  

 ورأي القدامى والمحدثين فيو عالمات القمب وأنواعو: المبحث الثاني
 تصاريؼ تكوف أف :وصحتو وىي مات تدؿ عمى القمبلقد حدد العمماء عال

 فيعمـ كذلؾ، ليس ويكوف اآلخر وصفة، ومصدر، فعؿ، منيا بأف يصاغ تامة، األصؿ
 .(3)بناًء أصميا ليس عدـ اكتماؿ تصاريفو أنو مف

"المصدر  األصؿ الى المتمثمة في الرجوع القمب معرفة أدلة صحة الرضي وأيد
االستعماؿ  كثرة دليؿ عمى تحّفظ أنو االستعماؿ، غير وكثرة التصرؼ، المفرد"، وسعة أو

كما في  األصؿ، مف استعماالً  أكثر األصمية المتفرعة عف المقموبة الصيغةلكوف 
ذكر مف  ما جميع إفّ  ؿ:يقا أف ويصحُ  :" يقوؿ ذلؾ ، وفي والِقِسي/ والجاه/ )الحادي

الوجو،  : وىي بأصوليا قمبيا والِقِسّي، عرؼ فالجاه، والحادي، ُيْعَرُؼ بأصمو، المقموبات 
، يأيُس، أيَس  وكذا والوحدة، والقوس، لغتاف  ثبت فإفَ  وداٍر، وآُدر، بِرئـٍ  باليأس، وآـر

ـُ  بمعنى  ُيحكـ لـ جبذاً  وجبذَ  َجْذبًا، كجذبَ  أصؿ منيما واحدة ولكؿ القمَب، فييما  ُيَتَوىَّ

                                                 
 .62مف أسرار المغة، ص (1)
 .89التطور المغوي مظاىره وعممو، ص (2)
 3/1171كشاؼ اصطالحات الفنوف، (3)



 مجلة التربوي

 01العدد ظاىرة القمب الصوتية بيف القدامى والمحدثيف                                 

349 

 

 يكوف قد بؿ قميؿ االستعماؿ، المقموب كوف يمـز وال األخرى، مف مقموبة إحداىما بكوف
 الُقُووَس  أعني –أصمو فإف كالِقِسّي، األصؿ مرفوض يكوف وقد والجاه، كالحادي، كثيرا
 .(1)مستعمؿ" غير

 وال يخرج القمب في المغة عف أربعة أنواع ىي:
 مف ساء، وناء مف نأي،  ىعينيا، نحو" راء في رأي، وسأ مىتقديـ الـ الكممة ع

 وقسي في جمع قوس، وأسير مكمب في مكبؿ".
  تقديـ عيف الكممة عمى فائيا، نحو" أيس في يئس، وما أيطبو في ما أطيبو، ونير

 معيؽ في عميؽ، وأينؽ جمع ناقة".
  تقديـ الـ الكممة عمى فائيا، نحو" أشياء" وما قيؿ فييا مف آراء مثبت في كتب

 الصرؼ.
  الالـ، نحو" الحادي في الواحد، أخرت الفاء وىي الواو، إلى موضع  مىعتأخير الفاء

 (.2)الالـ فصارت الحادو"
بيف أرباب  مثار خالؼ كانت القمب في ميمة مسألة كما عمينا إيضاح

 في تساوى المفظاف فإذا التصّرؼ في السعة وىي البصرية والكوفية"، "المدرستيف
 اآلخر؟ عف أحدىما مقموب أف القمب، أـوينعدـ  يؿ يكوناف أصالً ف التصّرؼ،

 إذا أنيما لغتاف وجبَذ، ويروف : جذبَ  نحو في القمب فالبصريوف ال يقولوف بوجود
 جذبَ : قوليـ قمب فييما ال أصالف تركيباه "فما :جني ابف يقوؿ التصريؼ، كاممي كانا

 نحو واحدًا، تصرفاً  يتصرفاف أنيما جميعا وذلؾ صاحبو، عف مقموباً  أحدىما وَجَبَذ ليس
 والمفعوؿ جابذ فيو جبذاً  يجبذ وجبذَ  والمفعوؿ مجذوٌب، جاذب فيو جذبًا، يجدب جذبَ 

 أحدىما يكف لـ فعمتو لو ألنؾ ؛ذلؾ فسدَ  لصاحبو، أحدىما أصالً  جعمت فإف مجبوذ،

                                                 
 .1/24شرح الشافية، الرضي، (1)
 .249فصوؿ في فقو المغة، ص (2)



 مجلة التربوي

 01العدد ظاىرة القمب الصوتية بيف القدامى والمحدثيف                                 

350 

 

فيو، كاف  يساوه ولـ صاحبو، تصّرؼ عف أحدىما َقُصرَ  مف األخرى...فإف بيذه أسعدُ 
 .(1)لصاحبو" أصالً  تصّرفاً  أوسعيما

القمػب عمػى كػؿ كممتػيف اتحػد  إطػالؽ لفػظ توسػعوا فػي قػد فػإنيـ الكوفيػوف أمػا
ف وجػػد المصػدر  معناىما، ووجػد بينيمػا خػالؼ فػي تقػديـ بعػض الحػروؼ عمػى بعػػض، وا 

 ثػـ شػايؾ، السػالح، بمعنػى شػاكي: النحػاس جعفػر أبػػو يقػوؿ ذلػؾ وفػي كػؿ مػف الفعمػػيف،
 وىػذا ىػائر، أي .(2)﴾ بِػوِ  َىاٍر َفاْنيَػارَ  ُجُرؼٍ  َشَفا ﴿َعَمىَ  وجؿ عز ا قاؿ كما الياء. أّخرَ 
 وجػذَب( )َجَبػذَ  نحػو القمػب الكوفيػوف يسػميو مػا وأمػا عنػد البصػرييف، الصػحيح القمػب ىػو

نما البصرييف بقمب عند ىذا فميس  .(3)وشائؾ... شاؾٍ  بمنزلة وليس لغتاِف، ىما وا 
 إليػو ممػا ذىػب القمػب حقيقػة إلػى األقػرب ىػو الكوفيػوفَ  إليػو ذىػبَ  مػا ولعػؿ
 وكثػرة السػماع عمػى حاالتيػا، وتعتمػد أكثػر فػي قياسػية غيػر القمػب ظػاىرة ألف ؛البصػريوف
 تأخػذ األلسػنة، عمػى أف تشػيع بعػد الكممػات المقموبػة، بعػض أف إذ (والشػيوع، االسػتعماؿ

 .(4) منيا( المشتقات باستعماؿ باقي  المغة في الطبيعي مجراىا
إلييػا الخميػؿ، وسػيبويو،  أشػارَ  فقػد القمػب، ظػاىرة العربيػة القػدامى عمماء عرؼَ  لقد

وسػعوا مػف اإلبػداؿ أو تالتصػريؼ، الػذيف  وأىػؿ النحػاة مػف وغيػرىـ والمػازني، وابػف جنػي،
 القمب حتى شمؿ اإلعالؿ فتراىـ يعدوف )ميزاف، موقف، خاؼ، اصطبر...( مف اإلبداؿ.

الظػاىرة؛ لكػونيـ ركػزوا جيػودىـ عمػى  بيػذه اىتمامػاً  المغػوييف كػانوا أكثػر أف غيػر
الكممػات التػي  فػيجمع شتات األلفػاظ، واىتمػوا بتصػنيؼ المعػاجـ، لػذا فقػد حػددوا اإلبػداؿ 

ف في االستعماؿ عمى أقؿ تقدير، ومف تمؾ المحػاوالت اف، أو جائزتاف مستعممتاليا صورت

                                                 
 .53، المغني في عمـ الصرؼ، عبد الحميد السيد، ص70-2/69الخصائص،  (1)
 .109سورة التوبة اآلية رقـ (2)
 .1/481المزىر في عمـو المغة، (3)
 .60التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو، (4)
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القمػب واإلبػداؿ" جمػع فييػا نحػو "رسػالة سػماىا فييػا َصػّنؼَ  إذ السػكيت، مػا قػاـ بػو ابػف
 النػوع كتابػاً  ىػذا فػي السػكيت ابػف ألّػؼَ  "وقػد:السيوطي يقوؿ إلينا، لـ تصؿ الثالثمائة كممة

 .(1)الصحاح" صاحب عنو ينقؿ
 مف وفصوؿ أبواب في العربية المقموبة، وذلؾ األلفاظ جمعَ  مف المغوييف ومف

 ،(2)غريبو في لممقموب باباً  عقد بف سالـ الذي القاسـ عبيد أبا :منيـ نذكر مؤلفاتيـ،
 سيده وابف ،(4)الجميرة دريد في كتابو وابف ،(3)الكاتب أدب قتيبة في كتابو ابف فعؿ ومثمو

 برأي رستويو د ابف نفردا، و (6)في كتابو المزىر ، والسيوطي(5)المخصص في كتابو
 وسمو كتاب في وجوده وأبطؿ المكاني نكر القمبأ إذ العربية عمماء لجميور مخالؼ

 القمب". باػسـ "إبطاؿ
 البطِّيخ "وأما :قاؿ إذ الفصيح( تصحيح(كتاب  في ىذا إلى مذىبو أشار وقػد

 عربية محضة، بناء ِفّعيؿ، وىي عمى الثاني وتشديد األوؿ بكسر وىي ففاكية معروفة،
 يزعـ كما القمب  عمى عندنا وليست ،الطاء بتقديـ الِطّبيخ وىي أخرى لغة وفييا

 البطيخ (أف كالمو مف ، ويفيـ(7) القمب" إبطاؿ في ذلؾ في الحجة َبيَّنا وقد المغويوف،
 .عف اآلخر مقموباً  أحدىما وليس لغتاف ىما والطبيخ(
 داؿ وما وقع نتيجة اختالؼ ػػػػرة اإلبػػػػف ظاىػػػػػيوسي يفرؽ بيػػػػػػػالبطم نا نجدػػػػػوأيضا فإن       

                                                 
 .1/476المزىر في عمـو المغة، (1)
 .654-3/647الغريب المصنؼ،  (2)
 .176-175أدب الكاتب، ص (3)
 .3/431الجميرة،  (4)
 .28-14/27المخصص،  (5)
 .1/481المزىر في عمـو المغة، (6)
 .313تصحيح الفصيح وشرحو، ص (7)
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 لميجات فيقوؿ في شرح الفصيح:" ليس األلؼ في األرقاف ونحوه مبدلة مف الياء ولكنيما
لغتاف" فيو يقسـ الكممات التي مف ىذا النوع إلى قسميف: قسـ مرجعو إلى اإلبداؿ وىو 
الذي سمع في البيئة الواحدة، أو في نصوص اآلداب القديمة، وقسـ آخر مرجعو إلى 

ميجات العربية المتباينة، وأردؼ البطميوسي الرواية التي ذكرىا اختالؼ الصورة فيو إلى ال
اتـ: قمت ألـ الييثـ: كيؼ طي كذلؾ والمنقولة عف أبي بكر بف دريد، قاؿ أبو حالسيو 
مف حمؾ الغراب، قمت: أفتقولينيا: مف حنؾ الغراب؟  :قالت ،أشد سوادا مما؟ تقوليف

 . (1)فقالت: ال أقوليا أبدا
 ببياف عمماء العربية؛ وذلؾ مف القدامى عمى خطى بعض فالمحدثو  ولقد سار

 مف فبعضيـ رأى ىذه الظاىرة حديثة، واختاروا ليا مصطمحات الظاىرة، ىذه أسباب
 اتنستاس األب رآه ما وىو غناىا، في تسيـ جديدة أسباب اتساع المغة وَمّدىا بألفاظ

 بػتكامؿ اتساع المغة: "والمرادمف أىـ العوامؿ المساندة في  الكرممي، الذي يرى أف القمب
فادة معنىو  تركيبيا أحرؼ تقمب واكتماليا المغة  األوجو، جميع في جديد، واشتقاؽ جديد، ا 
 يستسيغو، ال العرب ذوؽ ألف شيء؛ منو يشتؽ فال يكوف سائغًا، وال قمب يكوف وقد

 وال فيو ال ندـَ  قصيًا، نبذاً  عنو فينبذه لشناعتو، أو لغرابتو لسانو، يبقيو عمى أف ويأبى
وامتدحو، والمدح، والمديح،  وتَمّدحو، َمدََّحو، :منو نشتؽ مدحَ  قولؾ ذلؾ سدـ مثاؿ
 وتحمد وأحمد الرجؿ، ا، حمَدُه، وَحّمدَ  ومنو، َحّمد: قمت قمبتو فاذا والممدوح، واألمدوحو،

 .(2)الخ" ... والحَمَده والحمد، والُحمادى، والُحماَدى، الحماد، بو،
 ميؿ إلى يرجع القمب ظاىرة حدوث في األساس السبب المحدثيف أف  أكثر ويرى

 األصوات تقريب ظاىرة ذلؾ مثؿ في مثمو النطؽ في ممكف جيد أقؿ لبذؿ المتكمـ

                                                 
 . 61-60، مف أسرار المغة، ص1/475المزىر في عمـو المغة، (1)
 .16المغة ونموىا واكتياليا، ص وءنش (2)
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 ، قاصديف بذلؾ(1)تباعمالة، واإلدغاـ، واإلواإل والتخالؼ، بالتماثؿ، بعض مف بعضيا
يؤدي إلى تتابع صوتي أكثر اتساقا مع في النطؽ؛ وذلؾ ألنو  والسيولة الخفة تحقيؽ

 رمضاف الدكتور عرؼ ىذا األساس ، وعمى(2)النماذج المسموح بيا أو الشائعة في المغة
 بعض عمى الكممة أصوات بعض تقديـ عف بأنو: عبارة -وقد مر –التواب القمب  عبد

 السيولة بنظرية تعميميا يمكف ظاىرة وىي المغوي، الذوؽ األصمي عمى تتابعيا لصعوبة
 مف نوع وتحقيؽ بغية التيسير وزيادة في التوضيح فإف القمب يقع ،(3)كذلؾ والتيسير
 الطاء بيف يفصؿ ال طسـَ حتى إلى قمبت التي طمَس، في كما الصوتي، االنسجاـ
 .(4)بالميـ -المخرج متقاربا وىما -والسيف

لكوف  ؛الصرفياإلبداؿ المغوي، واإلبداؿ ولذلؾ حرص العمماء عمى التفرقة بيف 
المغة حيف استقرت وجمعت نصوصيا وأخبارىا لـ يقتصر اإلبداؿ فييا عمى ما سنو 
الصرفيوف فيما بعد مف قواعد التبديؿ والتعويض، بؿ اشتممت عمى ظواىر مدىشة أحيانا 
أبدؿ فييا حرؼ مف حرؼ مف غير أف يتماثال، أو يتقاربا في الصفة أو المخرج، قاؿ أبو 

لمغويوف يذىبوف إلى أف جميع ما أمميناه إبداؿ، وليس ىو كذلؾ عند عمي القالي:" ا
نما حروؼ اإلبداؿ عندىـ اثنا عشر حرفا، تسعة مف الزوائد، وثالثة  عمماء أىؿ النحو، وا 

عثماف  مف غيرىا، فأما حروؼ الزوائد فيجمعيا قولنا: "اليـو تنساه"، وىذا عممو أبو
 .(5)لنا: " طاؿ يـو أنجدتو"، وىذا أنا عممتو"المازني، وأما حروؼ البدؿ فيجمعيا قو 

 نا ػػرت حيػػػػرة التي فسػػػػػػونختـ بأف نؤكد بما ال يدع مجاال لمشؾ عمى أف ىذه الظاى
                                                 

 .2/654العربية في الثرات، الميجات 120، صالمغة ونموىا واكتياليا وءنش (1)
 390دراسة الصوت المغوي، ص (2)
 .57التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو، ص (3)
 .391دراسة الصوت المغوي، ص( 4)
 .216دراسات في فقو المغة، ص( 5)
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بأنيا إبداؿ، وحينا آخر بأنيا تبايف ليجات، أنيا جاءت نتيجة لمتطور الصوتي في جميع 
توصمنا إلى معرفة التوافؽ بيف األحواؿ والظروؼ، مع مالحظة العالقة الصوتية التي 

نو، والعالقة التي بينيما،  فنجد في ملحرؼ المبدؿ والمبدؿ بيف ا :الحروؼ وصفاتيا، أي
لغة الجيؿ الناشئ أمورا لـ تكف مألوفة في لغة السمؼ، وحؿ الخطأ الجديد محؿ الصواب 

 .(1)ألجياؿالقديـ، وأصبح ما كاف يعد خطأ في لغة األجداد أمرا معترفا بو في لغة ا
وبالرغـ مف أف القمب عمى قمتو في لغتنا العربية، إال أف لو أثرا في تغيير 
المعنى، وأثرا في تطوير األلفاظ وداللتيا، وىذه األلفاظ والدالالت تجد طريقيا في 
االستعماؿ بيف الناس وتنتشر عمى ألسنة المتكمميف األمر الذي يزيد في اتساع المغة 

ؿ ىذه الصيغ وترددىا عمى األلسنة يجعميا تأخذ المجرى الطبيعي ونموىا؛ ألف استعما
ليا في المغة باستعماؿ باقي المشتقات منيا، وعندما أدرؾ المغويوف العرب ذلؾ حكموا 
بأصالة بعض المقموبات، وخاصة في عصرنا الحاضر فمف ذلؾ ما يتمفظ بو الشارع 

عبوف / داير، رايد / جادة ، داج / العربي مف مفردات مثؿ: )كزبرة ، كبزرة/ عربوف ، ر 
لوف ، نوؿ / مزيج ، زميج / حفر ، فحر / زحالؼ ،  زالحؼ / ممعقة ، معمقة / 

 صاعقة ، صاقعة...( .  
 الخاتمة

كاف لمعمماء العرب الدور البارز في إظيار ىذه الظاىرة؛ وذلؾ بالغوص في 
كتبيـ، أو تخصيصيا مكامنيا، والبحث في خفاياىا، وتصنيفيا، وعرضيا في متوف 

بالتأليؼ، ولذا انقسموا إلى فريقيف: قابؿ، ورافض، ومع ذلؾ فإننا في ىذه الورقات وصمنا 
 إلى نتائج منيا:

  أف القمب ظاىرة مف الظواىر الصوتية التي تميزت بيا لغتنا العربية، مع أنيا موجودة
 وخاصة األسرة السامية منيا. ىفي بعض األسر المغوية األخر 

                                                 
 .32مف أسرار المغة، ص( 1)
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  ىذه الظاىرة التي يقصد بيا المتكمـ التخفيؼ والتيسير في النطؽ، ىي كغيرىا مف أف
 الظواىر الصوتية التعاممية في أصوات أبنية الكممات.

  أنو ظاىرة لغوية واضحة ال يصح إنكارىا، وذلؾ لكوننا نالحظيا في لغة األطفاؿ
يا مف خالؿ الذيف ال يستطيعوف نطؽ بعض أصوات األلفاظ الكثيرة التي يسمعون

، أو حتى في لغة بعض الكبار أحيانا.  المحيطيف بيـ كؿ يـو
  أنو يجب عمينا التمييز بيف الظواىر المغوية التي تتشابو مع القمب مثؿ: اإلبداؿ

 الكممات حروؼ ترتيب مواقع في فيو التغيير واالشتقاؽ، وذلؾ لكوف القمػػب يقتصر
الظواىر  في يحدث كما وأجساميا الحروؼ تذوا في تغيير فيو والتأخير، وليس بالتقديـ
  .آنفاً  إلييا المشار

 تعتمد ظاىرة وىي في الكممات، بعينيا مواضع في تحدث التي الظواىر أنو مف 
 العربية. عمماء ذكرىا قميمة في حاالت قياسية وتكوف حاالتيا أكثر في السماع

 أنواع محددة أثبتيا ، وأنيا أيضا ظاىرة عالمات تعرؼ بيا، تـ ذكرىاأف ليذه ال
 العمماء األوائؿ في مؤلفاتيـ.

 بؿ إف  وأظيروا ليا أسبابا، الظاىرة مصطمحات حديثة، ليذه المحدثوف اختاروا
 في التي تسيـ الجديدة أسباب اتساع المغة وَمّدىا باأللفاظ مف بعضيـ رأى ىذه الظاىرة

 غناىا بالثروة المفظية.
 التي أوصمتنا إلى معرفة التوافؽ بيف الحروؼ  العالقة الصوتية في ىذه الظاىرة ىي

 بيف الحرؼ المبدؿ والمبدؿ عنو، والعالقة التي بينيما. :وصفاتيا، أي
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ـ، تونس، د. 1990ألبي عبيد، تحقيؽ: محمد المختار العبيدي،  الغريب المصنف: -
 ـ، د. ط.

جي بالقاىرة، التواب، الناشر مكتبة الخان د. رمضاف عبد فصول في فقو المغة: -
 ـ. 1999الطبعة السادسة، 
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 د. محمد سالم العابر                                          
 كمية اآلداب الخمس/جامعة المرقب                                              

 
 مقدمة:

كالسالـ عمى سيد المرسميف، المبعكث  رحمة الحمد  رب العالميف، كالصالة 
 لمثقميف، أما بعد،

فإف عمـك العربية كال سيما النحك مف العمـك المفركضة عمى المسمميف بكصؼ 
الكفاية، كما ذلؾ إال ليقـك مف تصدكا لذلؾ بالمحافظة عمى أصكليا، كبث فركعيا، 

عمـ، كمتفقو ديف، فبدكف كالعمؿ عمى مغازلة مكلكدىا؛ حتى تبقى حية جمية لكؿ طالب 
إتقانيا أجمع عمماء األمة عمى عدـ أحقية التصدر لمفتكل أك حتى النظر في أقكاؿ 
النحارير، مف ذلؾ تالـز تعمـ فركعيا مع تطمع المجتيديف كالطالبيف لرضا رب العالميف 

ئؽ بالتشرؼ بالتفقو في الديف، فكانت بذلؾ الحاجة لممتخصصيف كالميتميف كالعارفيف بدقا
؛ حتى ينقمكىا بإخالص إلى المحتاجيف إلى جانب قناعتيـ بأنيـ مجرد نقمة  ىذه العمـك
لما نطقو الفصحاء المجيديف أبناء السميقة العربية كال يدَّعكف أنيـ بذلؾ ألنساؽ المغة 
كاضعكف، أك عمييا يحافظكف، فإف ذلؾ قد كرد فيو قرآف كريـ، فالكاضع ليا ىك الرحمف 

 ـى دى ءىا ـى مَّ عى كى  ليا ىك القكم المتيف؛ أال تراه قاؿ في الكتاب العزيز:  الرحيـ كالحافظ
 وي نَّا لى ا ً كى  رى كٍ ا الذ  نى لٍ زَّ نى  في حٍ ا نى نَّ إً  داللة عمى تكقيفيا، كقكلو تعالى:  ايى مَّ كي  ءى آمى سٍ األى 
تقريرا عمى حفظ القرآف الكريـ النازؿ بيذه المغة المجيدة، فبذلؾ عممنا أنيا  كفى ظي افً حى لى 

 برعاية رب العزة محفكظة.
كأثناء معالجة مكاضيع ىذه اآللة الشريفة انكب العمماء عمى التأليؼ، جمعا 
كتقعيدا كاستدالال، ثـ جاء مف بعدىـ مف تعمـ ما كتبكا، ككانت لو نظرات فيما رأكا 
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ز أقكاليـ، كاعترض عمى بعض مقاليـ، فكاف في ذلؾ إثراء لممسألة، أك إيفاء كقرركا، فب رَّ
لإلجابة، كفي بعض األحياف تجفٍّ عمى النحرير، أك عدـ فيـ لقكلو ناتج مف سكء 
التفسير، أك عدـ استيعاب القكلة؛ فكجب عمى مف يقرأ ىذا االعتراض أف ينصؼ الناجع؛ 

ه بالساطع مف األجكبة الناتجة عف بحث في أصؿ حتى يعمر عقمو بالنافع، كينير فكر 
المسألة، كتدكيرىا عمى المعي الفف لعمو يجد مف لديو الحؿ، كىذا ما اصطمح عميو 
عمماء ىذا العصر باالعتراضات النحكية، كىذه الظاىرة العممية عبارة عف نقد بنَّاء لما 

جميكر في باحات يؤثر مف كالـ العمماء، ككاف مف ذلؾ ما ىك مجاىرة كبحضكر ال
المساجد كدكاكيف األمراء، كمف أشير تمؾ المناظرات بيف النحاة كأقدميا ما حدث بيف 
الكسائي كسيبكيو فيما يعرؼ بالمسألة الزنبكرية، ثـ صار ذلؾ ديدف الشراح في كتبيـ، 
 فغالبا ما يتعرض الشارح لبعض آراء العالـ الذم يشرح متنو بالنقد أك التفنيد أك التكىيـ،
كذلؾ بعرض الرأم كنقده كتحميمو كالتدليؿ عمى الرأم المقابؿ كمحاكلة الجـز بصحتو عف 
طريؽ االستشياد باألدلة العقمية كالسماعية المختمفة، كفي دراسة ىذه االعتراضات فائدة 
جمة لمدارس مف جكانب عدة أىما: تقكية المعمكمات كترسيخيا عف طريؽ الرجكع إلى 

ض لمصادر لمبحث عف نقاط التالقي كنقاط االختالؼ بيف المعترً مضانيا كالتجكؿ في ا
، كما أف مدارسة اعتراضات اكلة فيـ السبب الحقيقي لالعتراضض عميو، كمحكالمعترى 

العمماء عمى بعضيـ كنقدىـ آراء بعض يساعد طالب العمـ عمى تككيف الشخصية الناقدة 
 بعقمية فذة كأسمكب راؽو.التي تنظر في كؿ رأم، فتسيـ في تطكيره أك تفنيده 

أما في ىذا البحث فستككف المشكمة المبحكثة ىي اعتراض الحصكفي عمى رأم 
ابف ىشاـ في تعريفو لمجممة كالكالـ، كىي قضية مصطمحية تعرض ليا كثير مف عمماء 
النحك في القديـ كالحديث سنحاكؿ سبر أغكارىا كمعالجتيا، أما الدراسات السابقة لمثؿ 

المشكمة، فكثيرة لحد صعكبة عدىا، فالكثير مف الطمبة تصدركا لدراسة اعتراض ىذه 
عالـ عمى آخر، كيحدث ذلؾ كثيرا في شركح العمماء المتأخريف عمى أسالفيـ المتقدميف، 

 ح لألستاذػػػح بمضمكف التكضيػػػػكمف ذلؾ: اعتراضات األزىرم عمى ابف ىشاـ في التصري
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 .غريب بف ياسيف بف رشيد
اعتراضات ابف الضائع النحكية في شرح الجمؿ عمى ابف عصفكر، عرض 

 كدراسة الباحث: جمعة بف بنيكس السيالي .
اعتراضات ابف يعيش عمى آراء الزمخشرم النحكية كالصرفية في كتاب شرح 

 المفصؿ لمباحث: محمد سعيد صالح ربيع الغامدم.
طالة عمى القارئ كىي كلسنا شارحيف لما في ىذه المؤلفات لما في ذلؾ مف إ

 متاحة في اإلنترنت.
ق 1003ابف المال الحصكفي المتكفى  أما بحثنا ىذا فإنو سيككف حكؿ اعتراض

ق في تعريفو لمكالـ كالجممة كالفرؽ بينيما، 761عمى ما أكرده ابف ىشاـ المتكفى
 كسيككف في تمييد كمبحثيف.

  :المبحث التمييدم: في فرعيف 
 لغة كاصطالحا. األكؿ: معنى االعتراض 

 «.الحصكفي» كالمعترض« ابف ىشاـ»الثاني: نبذة عف المعترض عميو 
المبحث األكؿ: اعتراض الحصكفي عمى ابف ىشاـ في تعريؼ الكالـ كالجممة كعالقة 

 الترادؼ بينيما.
المبحث  الثاني: اعتراض الحصكفي عمى ابف ىشاـ في مفيـك الفرؽ بيف الجممة كالكالـ 

.مف حيث الخصكص   كالعمـك
 ىذا كنسأؿ ا أف يكفقنا في بحثنا ىذا، كيفتح عمينا كعمى القارئيف.

  كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
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 الفرع األول: المبحث التمييدي
 معنى االعتراض لغة واصطالحا 

في ىذا الفرع سنحاكؿ البحث في ماىية االعتراض لغة كاصطالحا حتى يتبمكر 
 ف بصدد الشركع في بحثو.المكضكع الذم نح

صابة بالسيـ، كعدـ كاالنتقاص كاإلاالعتراض لغة يدكر معناه حكؿ المنع 
يقاؿ اعترض الشيء، إذا مىنىع، كالخشبة المعترضة »... االستقامة لمقائد، قاؿ األزىرم:

، إذا كقع فيو كتنقصو في  في الطريؽ تمنع السالكيف سمككيا، كاعترض فالفه ًعرضى فالفو
سىبو. كيقاؿ اعترض لو بسيـ، إذا أقبؿ بو قيٍبمىو فأصابو. كاعترض الفرسي في ًعرضو  كحى

ـٍ لقائده حجة أك دليؿ يراد »، أما في االصطالح، فقد عرؼ بأنو: (1)«رىسىنو، إذا لـ يستق
 (2)«بو استحالة دليؿ أك رأم ما

إذف االعتراض حجة أك دليؿ يؤتى بو لنقض رأم بالكمية أك لنقض دليؿ ذلؾ 
لرأم، إف كاف كاحدا أك أحد األدلة، فيعتبر بذلؾ أحد أعمدة ىدـ الرأم المعترض عميو ا

كقد استأنؼ صاحب المعجـ الفمسفي الكالـ عف االعتراض في معرض مقارنتو بالنقض 
بقكؿ: االعتراض ىك إقامة الدليؿ عمى خالؼ ما أقامو عميو الخصـ، أك إظيار ما في 

 (3) ع مف قبكؿ دعكاه.مقدمات دليؿ الخصـ مف خمؿ يمن
كبذلؾ يمكف القكؿ: إف االعتراض النحكم عبارة عف بسط رأم العالـ المراد 
مناقشتو فيو، ثـ بسط األدلة الكاردة عمى بطالنو، كتثبيت الرأم المخالؼ لو سكاء كانت 
تمؾ األدلة سماعية أك عقمية، كلما اعتمدت المغة كبخاصة القكاعد عمى السماع في 

 قكتيا كاف الدليؿ السماعي أقكل مرتبة مف غيره كبخاصة إذا أثبت مكًردىه أنو مفاكتساب 

                                                 
 تيذيب المغة: األزىرم: )عرض(. (1)
 .15المعجـ الفمسفي، مراد كىبة،  (2)
 المصدر نفسو. (3)
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 المضطرد. كبذلؾ يمكف أف نسمي أركاف دراسة العممية االعتراضية باآلتي:
كجو االعتراض،  -4المعترىض بو،  -3أدلة المعترض عميو،  -2المعترىض عميو،  -1
 ة. تفنيد األدلة بالحج -6أدلة المعترض بو،  -5

المعترىض عميو: كيمكف كصفو بأنو الحكـ أك المفيـك الذم أقره العالـ المعترىض  أوال:
أك في الدليؿ  ،إما في صياغتو ،عميو، ككاف محؿ اعتراض المعتًرض لكجكد شبية ما

 أك يشكؾ في انطباؽ الحكـ عميو. ،أك لكجكد سماع يناقضو ،المساؽ لتقريره
تمؾ العمؿ السماعية أك القياسية التي ساقيا المعترىض أدلة المعترىض عميو كىي  ثانيا:

 عميو إلثبات رأيو.
المعترىض بو، ىك الكجو الذم يحاكؿ أف يثبتو المعترض سكاء أكاف ماىية أك  ثالثًا:
 حكما.
كجو االعتراض، السبب الذم أدل بالمعتًرض لإلدالء برأيو المعارض لرأم  رابًعا:

 المعترىض عميو.
األدلة المعترىض بيا، ىي تمؾ الحجج السماعية أك العقمية التي يقدميا المعاًرض  خامًسا:

 لتفنيد رأم المعترىض عميو. 
تفنيد األدلة بالحجة، ىذه المرحمة ىي األخيرة في بحث االعتراض حيث يتـ فييا سادًسا: 

ظر في ييقٌر رأم المعترض مف خالؿ النأف فإما  ،كقكؼ عمى حقيقة أمر ىذا االعتراضال
 كيككف ذلؾ مف ميمة الباحث في االعتراض.  ،أك يفند االعتراض باألدلة الداحضة ،أدلتو

 «.الحصكفي» والمعتِرض« (1)ابن ىشام»نبذة عن المعتَرض عميو  الفرع الثاني:
 التعريؼ بابف ىشاـ ككتابو مغني المبيب. -1

                                                 
 ،6/191كشذرات الذىب  ،2/68كبغية الكعاة  ،2/415الدرر الكامنة  :تنظر ترجمتو في  (1)

، 6/163كمعجـ المؤلفيف ،4/147كاألعالـ ،1/465كىدية العارفيف ،1/400كالبدر الطالع
 (.234/ 2( الكفيات البف رافع )15/ 1شذكر الذىب) شرح
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ابف ىشاـ، ىك أبك محمد جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ بف أحمد بف عبد ا 
ػ برع في ،ق708 األنصارم الخزرجي، الحنبمي. كلد في القاىرة في شير ذم القعدة سنة

 ،النحك كألؼ عشرات الكتب التي تصدرت مكاتب النحاة عمى مر العصكر مف بعده
كمنيا  ،كمنيا المطكؿ التقعيدم ،ككانت تمؾ المؤلفات متنكعة فمنيا المختصر التعميمي

عالمة تفكؽ ىذا األديب البارع أف تصدر األعالـ النحاة مف بعده الشرح التحميمي، كمف 
لشرح مؤلفاتو كتحشية شركحو كمصنفاتو، رحـ ا الشيخ الجميؿ الذم تكٌفي ًفي ًذم 

 ق فكاف ممف ترؾ عمما ينتفع بو مف بعده أسكنو ا فسيح جناتو.761اٍلقعدىة سنة 
 شيوخو:

كتاج الديف  ،كتقي الديف السبكي ،ؿخو الشياب عبد المطيؼ بف المرحٌ ئمشامف 
 كأبك حياف األندلسي. ،كشمس الديف بف السراج ،كمحمد بف إبراىيـ بف جماعة ،الفاكياني
 تالميذه:

كابف  ،كنكر الديف النابمسي ،أخذ عنو العمـ تالمذة كثيركف منيـ إبراىيـ األميكطي
 كعبد ا بف مفمح المقدسي. ،كناصر الديف النكيرم ،الفرات

 مؤلفاتو: 
مغني المبيب عف كتب األعاريب، اإلعراب عف قكاعد اإلعراب، األلغاز، التذكرة، 
قطر الندل كبؿ الصدل كشرحو، شرح شذكر الذىب، الركضة األدبية في العمـك العربية، 

كمنيا ما ضاع لبعد  ،كمنيا ما ينتظر ،كغير ذلؾ كثير منيا ما أميط المثاـ بتحقيقو
 الحقبة.

 المبيب:كتاب مغني 
يسميو  ،كتاب في النحك مؤلؼ عمى طريقة بديعة كمنيج فريد لـ يسبقو إليو أحد

بعض العمماء تفسير المغني لكثرة استشياد الشيخ بالقرآف فيو، كتتمثؿ فرادة التأليؼ في 
تقسيمو الذم جانب الطرؽ المعركفة لتقسيـ أبكاب النحك في عصره كما قبمو، كذلؾ ألف 

كىذا ما قرره في مقدمتو حيث قاؿ:  ،سابقيو في تأليفو ليذا الكتاب ىدفو كاف يختمؼ عف
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كتتبعت فيو مقفالت مسائؿ  ،كضعت ىذا التصنيؼ عمى أحسف إحكاـ كترصيؼ» 
كأغالطا كقعت  ،كمعضالت يستشكميا الطالب فأكضحتيا كنقحتيا ،اإلعراب فافتتحتيا

 دافو كانت عمى التكالي: فأى.« لجماعة مف المعربيف كغيرىـ فنبيت عمييا كأصمحتيا 
 أف يتتبع فيو مقفالت مسائؿ اإلعراب فيفتتحيا.

 أف يتتبع معضالت يستشكميا الطالب فيكضحيا كينقحيا.
 أف يتتبع أغالطا كقعت لجماعة مف المعربيف كغيرىـ فينبو عمييا كيصمحيا.

في جمع كال يخفى عمى ذم لب ما يحتاجو تحقيؽ تمؾ األىداؼ مف معاناة 
، كبالتالي كاف ترتيبو ألبكابو ترتيبا مكفقا، كأسمكبو في العرض كتنقيحيا كتبكيبياالمادة 

ف كاف الغالب عمييا القر كقد اختصرت ترجمتو نظرا آن، أسمكبا مثقفا، كشكاىده منكعة كا 
 :منيا لكثرة الدراسات التي كتبت حكلو

 نيؿ(  كتاب )ابف ىشاـ األنصارم آثاره كمذىبو النحكم لمدكتكر عمي فكدة -
/ كتاب  -  -352)المدرسة النحكية في مصر كالشاـ( لمدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر

439. 
 التعريؼ بالحصكفي ككتابو منتيى أمؿ األريب مف الكالـ عمى مغني المبيب.  -2

 اسمو ولقبو وكنيتو:
أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد بف يكسؼ الحصكفي األصؿ الحمبي المكلد 

 الشيير بابف المال الحصكفي.الشافعي المذىب 
 مشائخو وآثاره:

درس الشيخ عمى كككبة مف العمماء األجالء جمعيـ الغزم في كتابو: الككاكب 
السائرة بأعياف المئة العاشرة حيث قاؿ: ) قرأ عمى ابف الحنبمي في مغني المبيب فما دكنو 

يث كفي مؤلفاتو، مف كتب النحك، كفي شرح المفتاح، كفي المنطؽ كفي القراءات، كالحد
كصحب سيدم محمد ابف الشيخ عمكاف، كىك بحمب سنة أربع كخمسيف، كسمع منو نحك 
الثمث مف البخارم، كحضر مكاعيده، كسمع المسمسؿ باألكلية مف البرىاف العمادم، 
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كأجاز لو، كقرأ بالتجكيد عمى الشيخ إبراىيـ الضرير الدمشقي نزيؿ حمب كثيران، كأجاز لو 
كاستمر كاصفا لحياتو العممية بما في ذلؾ رحالتو حيث  (1) خمس كستيف.(كذلؾ في سنة 

قاؿ:) كرحؿ إلى دمشؽ رحمتيف، كأخذ بيا عف شيخ اإلسالـ الكالد، كحضر دركسو 
بالشامية،... كقرأ عمى النكر النسفي قطعة مف البخارم، كمسمـ، كحضر عنده دركسان مف 

ح منال زاده عمى ىداية الحكمة عمى محب المحمي كشرح البيجة كأجاز لو، كقرأ بيا شر 
الديف التبريزم مع سماعو عميو في التفسير، كقرأ قطعتيف صالحتيف مف المطكؿ 

كرحؿ سنة ثماف كخمسيف إلى  ،كاألصفياني عمى الشيخ أبي الفتح السبسترم
القسطنطينية، فأخذ رسالة اإلسطرالب عف نزيميا الشيخ غرس الديف الحمبي، كاجتمع 

 (2) المحقؽ السيد عبد الرحيـ العباسي، كاستجاز منو ركاية البخارم فأجاز لو( بالفاضؿ
كمف مؤلفاتو شرح عمى المغني جمع فيو بيف حاشيتي الدماميني كالشمني سماه 
منتيى أمؿ األريب مف الكالـ عمى مغني المبيب، كلو أيضا شرح عمى شكاىد السيكطي، 

أف ابف المال شاعر لو العديد مف المقاطع كمؤلفات كثيرة في األدب كالبالغة، كما 
 (3) الشعرية في الكصؼ كالمدح.

ق، حيث قاؿ: )تكفي 1003ق، ك1000ذكر الغزم تاريخيف لكفاتو كىما  وفاتو:
ثـ تحرر لي مف خط  -في سنة ألؼ قتمو المصكص في بعض قراه رحمو ا تعالى

 ؼ ػػػػػتاب لطػػػػػتو في كػػػػػؼ فترجمػػػػثالث كألة ػػػػػبي أنو مات في سنػػػػالشيخ العالمة عمر العقي
 (4) السمر أيضان كأبقيت الترجمتيف لمفائدة.(

                                                 
 .100-3/99الديف محمد بف محمد الغزم  نجـالعاشرة، الككاكب السائرة بأعياف المئة   (1)
 المصدر نفسو .  (2)
 المصدر نفسو .  (3)
 .3/101المصدر نفسو   (4)
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 المبحث األول
 م والجممة وعالقة الترادف بينيمااعتراض الحصكفي عمى ابن ىشام في الكال 

... الكالـ الجممة مف كتابو مغني المبيب: ) قاؿ ابف ىشاـ في بداية باب تفسير 
كالجممة ، القكؿ المفيد بالقصد كالمراد بالمفيد ما دؿ عمى معنى يحسف السككت عميوىك 

كما كاف بمنزلة أحدىما  "،زيد قائـػ"كالمبتدأ كخبره ك "قاـ زيد" ػعبارة عف الفعؿ كفاعمو ك
كظننتو قائما، كبيذا يظير لؾ أنيما  ،ككاف زيد قائما ،كأقائـ الزيداف ،نحك ضرب المص

 .(1)ف كما يتكىمو كثير مف الناس(ليسا بمترادفي
قاؿ الحصكفي تعقيبا عمى كالـ ابف ىشاـ: القكؿ بالترادؼ  ثابت عف كثير مف 

في شرح المفصؿ أنو رأم الجميع لقكلو: الجممة  (2)كالـ األندلسي النحاة، بؿ)) ظاىر
كالكالـ في اصطالحيـ مترادفاف، كىك ظاىر كالـ ابف الحاجب أيضان في مختصره 

، قاؿ (3)حيث عرؼ الجممة بتعريؼ الكالـ، فقاؿ: )الجممة: ما كقع إلفادة نسبة( ياألصم
الشارح يقصد الشمني: ) كمثؿ ىذا ال يعد كىما؛ أم ًمف قائمو كما زعـ المصنؼ، فإنو 

، كتكاطؤ  ا عميو، كما قالو المصنؼ اصطالح آخر لقـك ك اصطالحه عمؿ بو ىؤالء القـك
ىك بناء  تكىيمو بأكلى مف اعتبار اصطالحو بناء عمى ؾآخريف، كليس تكىيـ ىؤالء أكلئ

المصطمح، كال مشاٌحة في االصطالح، كنكقش بأف ذلؾ مف باب  ذلؾ اعتبار عمى
                                                 

 .2/431مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم (1)
أبك محمد القاسـ بف أحمد بف جعفر  المكرقي األندلسي إماـ العربية كالقراءات كالحديث كالفقو  (2)

كالنحك أخذ عف أبي الحسف بف الشريؾ كمحمد بف نكح الغافقي كالتاج الكندم كأبي البقاء 
 ،كشرح الجزكلية ،مؤلفاتو شرح المفصؿ مف ،كأخذ عنو العماد البالسي كغيره ،العكبرم كغيرىـ

 .276،كاإلعالـ  2/15غاية النياية ك  2/250البغية  :شرح الشاطبية . انظر ترجمتو فيك 
 .في الصدر )) فالجممة: ما كضع إلفادة نسبة (( 1/155بياف المختصر لألصفياني :ينظر (3)
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االختالؼ في نقؿ االصطالح دكف االختالؼ فيو، فتتأتى المشاحة فيو، كيسكغ 
 . (1)التكىـ.((

 .تعريؼ الجممة كتعريؼ الكالـ، كىؿ ىما مترادفاف أك غير مترادفيف؟ مسألة االعتراض:
الحصكفي عمى ابف ىشاـ عند تكىيمو لمف جعؿ الجممة كالكالـ اعترض 

مترادفيف، كذلؾ بسرده مجمكعة مف آراء العمماء في تعريفيما لممصطمحيف، كالتدليؿ عمى 
كس ما أثبتو ابف ىشاـ، كسكؼ أف جميـ اتفقكا عمى أنيما مترادفاف، مف أجؿ أف يثبت ع

نسبر أغكار ىذيف المصطمحيف عند مجمكعة مف العمماء ممف ذكر الحصكفي كغيرىـ 
 محاكليف إظيار حقيقة المكضكع المتمثمة في ككف الجممة كالكالـ مترادفيف أك ال.

كلفيـ ىذه المسالة يجب أف نحاكؿ سرد تعريفات العمماء المذككريف في نص 
 كالكالـ، كمحاكلة المقارنة بينيا كبيف تعريؼ ابف ىشاـ لمجممة كالكالـ.المعتًرض لمجممة 

 عند ابف ىشاـ. -أوالً 
 الكالـ: القكؿ المفيد بالقصد.

نما استعمؿ نكعا آخر مف التعريؼ كىك التعريؼ  الجممة: لـ يحد ابف ىشاـ الجممة، كا 
كالمبتدأ مع خبره كػ)زيد بالمثاؿ، حيث يقكؿ: الجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمو كػ)قاـ زيد(، 

ًربى المص(، ك)أقائـ الزيداف(، ك)كاف زيد  قاـ(، كما كاف بمنزلة أحدىما، نحك: )ضي
 قائمان(، ك)ظننتو قائمان(.

إفَّ »الكالـ: «: األندلسي» كأشار إليو الحصكفي بػمقبو  ق[666عند المكرقي ] -ثانيا
نَّما اشترطى في الكالـً اإلفادًة؛ نظرنا إلى  الكالـى مكضكعه عمى الجمؿ المفيدًة... قالكا كا 
؛ ألنَّو إٍف كاف حسننا ( 3)، كىك التأثير(2)األصؿ المشتٌؽ منو، كذلؾى أنَّو ميشتىؽه مف الكمـ

                                                 
 .  2/116، ني المبيب، الشمنيغعمى م حاشية الشمني  (1)

 .1/41عراب، أبك البقاء العكبرم، كاإلانظر: المباب في عمؿ البناء   (2)
 ، كىك الجرح، اشتقاؽ الكممة كالكالـ مف الكمـ فإ"كقيؿ  قاؿ الرضي في شرحو عمى الكافية:  (3)



 مجلة التربوي

 01العدد القكؿ الميـ في اعتراض الحصكفي عمى تعريؼ ابف ىشاـ لمجممة كالكالـ كأييما أعـ  

368 

 

ا أثَّر فييا ىمِّا كانقباضا. ف كاف قبيحن ، كلـ يجعؿ (1) «أثَّرى في النَّفًس فرحان كانًبساطا، كا 
 ا.كملمجممة حدنا مفي

 ق[: 538عند الزمخشرم ]ت: -ثالًثا
كالكالـ ىك المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى »لكالـ في المفصؿ: 

األخرل، كذاؾ ال يتأتى إال في اسميف كقكلؾ: زيد أخكؾ، كبشر صاحبؾ، أك في فعؿ 
 (2«)كاسـ، نحك: قكلؾ: ضرب زيد، كانطمؽ بكر، كتسمى الجممة.

 الجممة في المفصؿ: مرادفة لمكالـ. -
الجممة في المختصر األصكلي: كرد في صدر شرح المختصر لألصفياني ما نصو:  -
فىادىًة ًنٍسبىةو، كىالى يىتىأىتَّى ًإالَّ ًفي اٍسمىٍيفً » ًضعى إًلً ٍممىةي: مىا كي ٍممىةو. فىاٍلجي ٍممىةه كىغىٍيري جي ، أىٍك اٍلميرىكَّبي جي

يىكىافه نىاًطؽه " ، كىالى يىًردي " حى ٍع  ًفي ًفٍعؿو كىاٍسـو ـٍ تيكضى ٍيده كىاًتبه " ؛ أًلىنَّيىا لى كى " كىاًتبه " ًفي " زى
ا. دنا أىٍيضن ييسىمَّى ميٍفرى ًفًو، كى ٍممىًة ًبًخالى فىادىًة ًنٍسبىةو، كىغىٍيري اٍلجي  .(3)«إًلً

 عند ابف الحاجب في الكافية:  -رابًعا
في فعؿ الكالـ ما تضمف كممتيف باإلسناد، كال يتأتى ذلؾ إال في اسميف، أك »

، كال نجد كبير فرؽ بيف حد الجممة كحد الكالـ، كبخاصة بعد حصر الكالـ فيما (4)«كاسـ
 حصر.

 ي ػػػػػػػػػره فػػػػػالؼ بيف ابف ىشاـ كغيتػػػػػػػني في أف االخػػػػػثـ نقؿ الحصكفي قكؿ الدمامي
                                                                                                              

أيضػػػػػػػان:  ، كانظػػػػػػػر1/20لتأثيرىمػػػػػػػا فػػػػػػػي الػػػػػػػنفس، كىػػػػػػػك اشػػػػػػػتقاؽ بعيػػػػػػػد". شػػػػػػػرح الرضػػػػػػػي:=   
 .1/21البف يعيش: ، شرح المفصؿ1/13الخصائص:

 كما بعدىا. 172شرح المفصؿ لمكرقي،  (1)
 .23الزمخشرم  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب (2(
 .156-152 بياف المختصر لألصفياني (3)
 .1/31 رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية (4)
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مفيـك الجممة كالكالـ إنما ىك اختالؼ مصطمحي، كال مشاحة في المصطمحات، 
نعت مخالفيو بالكىـ اعتمادا عمى مصطمحو دكف اعتبار كبالتالي ال يحؽ البف ىشاـ أف ي

لمصطمحيـ، ثـ نكقش بأف الظاىر أف االختالؼ في نقؿ االصطالحات، كليس في 
االصطالحات نفسيا لذلؾ يصح التكىيـ، فالكىـ يحدث في حالة التباس مفيـك مصطمح 

بد مف  مع مفيـك مصطمح آخر، ىذا رأم المناقش، كلكي نقؼ عمى حقيقة األمر ال
الكقكؼ عمى معنى الكالـ كالجممة عبر تاريخ التأليؼ النحكم، كقبؿ ذلؾ عمينا معرفة 

 األصؿ المغكم)الداللي( لمكممتيف قبؿ انتقاليما لمتعبير عف جنس تعبيرم معيف جديد.
 المعنى المغوي لمكالم والجممة:

اسـ » كيعني في المغة كما قاؿ صاحب الصحاح: ،المعنى المغكم لمكالـ :أوال
، كقاؿ صاحب المصباح المنير في غريب الشرح: (1)«جنس يقع عمى القميؿ كالكثير.

ـي ًفي أىٍصًؿ المُّغىًة ًعبىارىةه عىٍف أىٍصكىاتو مي » ٍفييكـو اٍلكىالى كىى بىٍعضي تىتىاًبعىةو ًلمىٍعننى مى ... قىٍد حى
ن ًفيفى أىفَّ اٍلكىالى  ـه الى ييًفيدي اٍلميصى ًليىذىا ييقىاؿي ىىذىا كىالى ؛ كى ٍيًر اٍلميًفيًد قىاؿى مىى اٍلميًفيًد كىغى ـى ييٍطمىؽي عى

. تىٍأًكيميوي ظىاًىره كؼو كى ، كقد اختمط األمر عمى كثير مف المعجمييف ألنيـ (2)«كىىىذىا غىٍيري مىٍعري
كبالتالي لـ تكف جديرة أكردكا معاني الكالـ االصطالحية، كأىممكا األصؿ المغكم لو، 

 بالذكر.
ىك اسـ جنس لألصكات التي يصدرىا  "كالـ"كبالتالي فإف األصؿ الكضعي لمفظ 

اإلنساف سكاء كانت كثيرة أك قميمة مفيدة أك غير مفيدة، كلكف ال يقصد بعدـ اإلفادة تمؾ 
 ،األصكات التي يصدرىا اإلنساف جراء حركات أعضاء جسمو مف فرقعة األصابع مثال

ك صرصرة األضراس أك الزراط، أك غيرىا، كلكف يقصد بيا طبعا تمؾ التي يصدرىا مف أ

                                                 
 ]مادة: ؾ ؿ ـ[.الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم،  (1)
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي (2)

 ]مادة: ؾ ؿ ـ[.الحمكم، 
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كمف  ،خالؿ جياز نطقو بطريقة منتظمة معبرة عف أغراض مقصكدة، ىذا مف ناحية
ناحية أخرل فإف ىذا الجذر يشترؾ في األصؿ مع الكمـ الذم يعنى بو الجرح المؤثر في 

 الجسـ، إذف التأثير جزء مف المعنى.
  المعنى المغوي لمُجممُة:

جماعة كؿ  شيءو بكماًلو مف الحساب كغيره، كأجممت لو الًحساب كالكالـ مف 
ممةً  مىؿً (1)الجي ، كىي: كاحدة الجي

مىعو عف تفرقة(2) ، كأىٍجمىؿ الشيءى: جى
، كالجممة: جماعة (3)

ٍبؿ ، ككأىف (4)كؿ شيء، كيقاؿ: أخذ الشيء جممة ك باعو جممة متجمعا ال متفرقا الحى
الة؛ ألىن مى ٍممػػالغميظ سمي جي ًمعت فأيٍجًممىت جي ٍمم››ة، ػػػػػػػػيا قيكلن كثيرة جي  ة أخذت مف ػػػػػكلعؿ الجي

ٍممة الحباؿ ٍممى  في ءىارٍ قي الٍ  وً يٍ مى عى  ؿى أينزً  الى كٍ ، كفي التنزيؿ قاؿ ا تعالى: ﴿لى (5)‹‹جي ، (6)﴾ةن دى احً كى  ةن جي
الكالـ كالجممة داللتو تجمُّع لمفرَّؽ، غير أف األكؿ تجمع ف كال المفظيف: أبذلؾ يتضح 

ألفراد جنسو دكف اعتبار لحدكث فائدة مفترضة مف ذلؾ التجمع، أما الثاني فإف أصؿ 
ما يكحي بزيادة الزخـ كالقكة في  :كضعو يدؿ عمى التجمع المفيد فائدة مفترضة، أم

 المجمكع بيا.
 المعنى االصطالحي لمكالم والجممة: 

قبؿ أف نتعرض ليذا المكضكع يجب أف نعرؼ أف العمماء كانكا فيو عمى 
مذىبيف: األكؿ مجمكعة منيـ لـ يفرقكا بينيما، كجعمكا ليما مصطمحا كاحدا يطمقكنو، 

                                                 
 العيف، الخميؿ بف أحمد:: )جمؿ(. (1)
 الصحاح، الجكىرم،: )جمؿ(. (2)
 لساف العرب، ابف منظكر: )جمؿ( (3)
 المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى كآخركف: )جمؿ( (4)
 تيذيب المغة، األزىرم: )جمؿ(. (5)
 .مف سكرة الفرقاف 32مف اآلية:  (6)
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 ،فيريدكنيما عمى السكاء، كبمعنى آخر أنيـ جعمكىما مترادفيف، كىذا ما أنكره ابف ىشاـ
كلمجممة اصطالحا آخر، كىؤالء الذيف تقمص  ،كمجمكعة أخرل جعمكا لمكالـ اصطالحا

ثبات الرأم المخالؼ ليـ  ابف ىشاـ رأييـ، كاعترض الحصكفي عمى تكىيمو لغيرىـ، كا 
في أغمبيـ يجعمكف  -كذلؾ بالتذكير برأم بعضيـ، كنقؿ االعتذار عف االختالؼ بينيـ

 جمك األمر.الكالـ أعـ مف الجممة، كسنكرد في ىذه المساحة آراء جميع األطراؼ؛ لي
 أوال: من لم يتعرض لذكر الجممة في تناولو لشرح الكالم.

 ه[:180سيبويو ]ت  -
ىذا باب ما ››أكؿ العمماء الذيف لـ يفرقكا بيف المصطمحيف سيبكيو حيث قاؿ: 

يككف فيو االسـ مبنيان عمى الفعؿ قدـ أك أخر، كما يككف فيو الفعؿ مبنيان عمى االسـ، فإذا 
ت: ضربت زيدان، كىك الحد، ألنؾ تريد أف تعممو، كتحمؿ عميو بنيت االسـ عميو قم

االسـ، كما كاف الحد ضرب زيد عمران، حيث كاف زيد أكؿ ما تشغؿ بو الفعؿ. ككذلؾ 
ف قدمت االسـ، فيك عربيه جيد كما كاف ذلؾ عربيان جيدان،  ىذا إذا كاف يعمؿ فيو، كا 

ي التقديـ كالتأخير سكاء، مثمو في كذلؾ قكلؾ: زيدان ضربت، كاالىتماـ كالعناية ىنا ف
كضرب عمران زيد، فإذا بنيت الفعؿ عمى االسـ قمت: زيد ضربتو،  ،ضرب زيد عمران 

نما تريد بقكلؾ مبنفمز  عميو الفعؿ أنو في مكضع منطمؽ إذا قمت: عبد ا  يمتو الياء. كا 
ا فنسبتو منطمؽ، فيك في مكضع ىذا الذم بني عمى األكؿ كارتفع بو، فإنما قمت عبد 

. يتحدث سيبكيو في النص السابؽ عف (1)‹‹لو ثـ بنيت عميو الفعؿ كرفعتو باالبتداء
الجممة فعمية كاسمية كما الداعي إلعماؿ أحدىما كتقديـ أحدىما عمى اآلخر، كقكلو في 

ىذا باب ما يككف فيو االسـ مبنيان عمى الفعؿ قدـ أك أخر، كما يككف ›› بداية الحديث: 
استخدـ التذكير، كما ييشعر بأنو يتحدث عف الكالـ؛ ألنو ‹‹. فيو الفعؿ مبنيان عمى االسـ

أنو في ناحية أخرل مف الكتاب يتحدث عف الصكاب كالخطأ في التركيب كينسب ذلؾ 

                                                 
 . 1/16الكتاب، سيبكيو،  (1)
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كال يحسيفي في الكالـ أف يىٍجعىؿى الفعؿى مبنيَّا عمى االسـ كال يىٍذكيرى ›› كمو لمكالـ فنراه يقكؿ: 
بناء االسـ عميو  عالمةى ًإضماًر األٌكؿ حتى يىخرج مف لفًظ اإًلعماؿ في األٌكؿ كمف حاؿً 

كيىٍشغىمىو بغير األٌكؿ حتى يمتًنعى مف أف يككفى يىٍعمىؿي فيو، كلكٌنو قد يجكز في الشعر، كىك 
 ضعيؼه في الكالـ. قاؿ الشاعر، كىك أبك النجـ الًعٍجمٌى: 

ٍت أُـّ الًخياًر تىدَّعى قد أىص  (1)‹‹عٌمى ذىٍنبان كمُّو لـ أىٍصنىعً     بحى
ستخدمو سيبكيو بالمعنى المصطمحي فيما أعتقد، فقد كردت كممة أما لفظ الجممة فمـ ي

جممة في كتاب سيبكيو أربع مرات لـ يكف يعني فييف المعنى االصطالحي ليا مطمقا 
 كىي عمى التكالي:

حيث قاؿ:  كمما أيجًرل مجرل " األبد " كالدَّىر كالمَّيؿ  217في الجزء األكؿ ص -1
فىره " ك  ـي كصى مادىل "، كسائري كالنيار: المحرَّ الحجة؛ ألنيـ  مأىسماء الشُّيكر إلى ذ جي
 جعمكىف جممة كاحدة لًعٌدة أٌياـ.

( حيث قاؿ: جممة ىذا الباب أفَّ الزماف إذا كاف ماضيان 119/ 3في الجزء الثالث  ) -2
لى االبتداء كالخبر؛ ألنَّو في معنى إذ، فأضيؼ إلى ما يضاؼ إليو  أضيؼ إلى الفعؿ، كا 

ذا ك ذا ىذه ال  اف لما لـ يقع لـ يضؼ إالَّ إلى األفعاؿ؛ ألنوإذ. كا  في معنى إذا، كا 
 الَّ إلى األفعاؿ.إتضاؼ 

حيث قاؿ: فكؿ اسـ يسمى بشيء مف الفعؿ ليست في أكلو  208الجزء الثالث ص -3
زيادة كلو مثاؿ في األسماء انصرؼ؛ فإف سميتو باسـو في أكلو زيادة كأشبو األفعاؿ لـ 

 جممة ىذا.ينصرؼ. فيذه 
حيث قاؿ: كمما جاءت مصادره عمى مثاؿو لتقارب المعاني  16الجزء الرابع ص -4

قكلؾ: يئست يأسان كيآسةن كسئمت سأمان كسآمةن، كزىدت زىدان كزىادةه. فإنما جممة ىذا 
 لترؾ الشيء.

                                                 
 . 1/85نفس المصدر: (1)



 مجلة التربوي

 01العدد القكؿ الميـ في اعتراض الحصكفي عمى تعريؼ ابف ىشاـ لمجممة كالكالـ كأييما أعـ  

373 

 

 ق[ 646] ابن الحاجب -
كممتيف  ما تضٌمف: »تعريؼ الجممة، كعرؼ الكالـ بقكلولـ يتعرض ابف الحاجب ل

، كمف خالؿ ىذا التعريؼ نجده (1)«باإلسناد، كال يتأٌتى ذلؾ إاٌل في اسميف، أك فعؿ كاسـ
  ألنو اشترط اإلسناد الذم ىك مف خصائص الجممة. ؛أدخؿ الجممة في الكالـ

 القائمون بترادف المصطمحين:   ثانيا:
 ى[: 392ابن جني]ت -

أعـ مف الكالـ، كالميـ في قكلو  قارف بيف الكالـ كالقكؿ، فخرج بنتيجة أف القكؿ
أما الكالـ فكؿ لفظ ››أنو لـ يفرؽ مطمقا بيف الكالـ كالجممة؛ بؿ جعميا إياه، حيث قاؿ: 

. ككذلؾ جعؿ القكؿ (2)‹‹مستقؿ بنفسو، مفيد لمعناه. كىك الذم يسميو النحكيكف الجمؿ
كأما القكؿ فأصمو أنو كؿ لفظ مىذىؿى بو المساف، تامان كاف ››التاـ مرادفان لمجممة حيث قاؿ: 

يوو...  أك ناقصان، فالتاـ ىك المفيد، أعني الجممة، كما كاف في معناىا، مف نحك صوو،  كا 
تصار معنى . كيفيـ مف كالـ ابف جني اق(3)‹‹ فكؿ كالـ قكؿ، كليس كؿ قكؿ كالمان...
 الجممة عمى المفيد مف القكؿ أك الكالـ.

 ى[:471عبد القاىر الجرجاني ]ت -
لـ يفرؽ بيف مصطمح الكالـ، كمصطمح الجممة، غير أنو زاد شرط االئتالؼ بيف 

ذا ›› الكممات لتككف جممة ككالما؛ ألف الكاحد مف الفعؿ كاالسـ كالحرؼ يسمى كممة، كا 
كشرط . (4)‹‹خرج زيد، سمي كالمان، كسمي جممة ائتمؼ منيما اثناف فأفادا، نحك:

االئتالؼ ىنا يؤدم بالضركرة إلى شرط اإلفادة فال يتحقؽ األكؿ إال بالثاني، حيث تكمف 
                                                 

 .1/33رضي الديف األستراباذم، الكافية،شرح الرضي عمى  (1)
 .1/17الخصائص، ابف جني،  (2)
 المصدر نفسو. (3)
 .4 الجمؿ، الجرجاني (4)
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الفائدة باالئتالؼ كغيره، كلكف ال يككف االئتالؼ إال مضنة الفائدة الجزلة التي تزيد 
 الكالـ ركنقنا.

 ، ى[538]الزمخشري -
، لكالكالـ ىك المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخر »قاؿ في مفصمو: 

كذاؾ ال يتأتى إال في اسميف كقكلؾ: زيد أخكؾ، كبشر صاحبؾ. أك في فعؿ كاسـ، نحك 
الكالـ » ، كقاؿ في األنمكذج: (1)«قكلؾ: ضرب زيد، كانطمؽ بكر، كتسمى الجممة.

ما مف فعؿ كاسـ، نحك: مؤلؼ إما مف اسميف أسند أحدىما إلى اآلخر، نحك: زيد قا ئـ، كا 
، كالمالحظ أف الزمخشرم استخدـ قيد التأليؼ كما (2) «ضرب زيد، كيسمى كالما كجممة.

 استخدمو قبمو الجرجاني، كال غرابة فكالىما بصنعة البالغة مشتغؿ.
 ثالثا: القائمون باختالف الكالم عن الجممة.

 ى [:285المبرد ]ت -1
[، فيك لـ ى 285أكؿ مف فرؽ بيف الكالـ كالجممة مصطمحيان تقريبا المبرد ]ت

فالكالـ كمو: اسـ، كفعؿ، كحرؼ جاء لمعنى، ال يخمك ›› :اؿفق يشترط اإلفادة في الكالـ
، كاشترطيا مع التركيب في الجممة حيث (3)‹‹الكالـ عربٌيا كاف أك أعجمٌيا مف ىذه الثالثة

نما كاف ال›› قاؿ: فاعؿ رفعان؛ ألنو ىك كالفعؿ جممةه يحسف عمييا السككت، كتجب بيا كا 
[، فرؽ أيضا بيف الجممة كالكالـ في كتابو ق384] والرماني، (4)‹‹الفائدة لمخاطب

ٍممىة ًىيى المبنية مف مىٍكضيكع كمحمكؿ لمفائدة.» الحدكد، حيث جعؿ الجممة: ، (5) «اٍلجي
                                                 

 .15الزمخشرم  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب  (1)
 .15األنمكذج، جار ا الزمخشرم،   (2)
 .1/3 المبردت، المقتضب  (3)
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كؼ دىا» كالكالـ:  ، ال يخفى انتماء الحديف (1) «ال بتأليفو عمى معنى.مىا كىافى مف اٍلحيري
لممنطؽ، كلكف ال بأس في االستئناس بيما، مف أجؿ بياف تطكر التفكير المغكم في 

 القرف الرابع.
 ق[:686] ستراباديالرضي األ -

ففرؽ أيضا  بيف مصطمحي الجممة كالكالـ، إذ  ق[686سترابادم ]أما الرضي األ
...ما تضمف اإلسناد األصمي سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أك ال، ››أف الجممة عنده 

أك سائر ما ذكر مف الجمؿ، فيخرج المصدر، كأسماء  ،كالجممة التي ىي خبر المبتدأ
كالكالـ ما تضمف » ، (2)«الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشبية كالظرؼ مع ما أسندت إليو،

، فميست كؿ (3)‹‹مة، كال ينعكساإلسناد األصمي، ككاف مقصكدا لذاتو، فكؿ كالـ جم
 -أك ـل يفدجممة كالمان، كأم كالـو تضمف إسنادان يمكف أف يككف جممة أفاد معنى مستقالن 

كعميو فيي أعـ منو. فيشترط فييما اإلسناد األصمي، كيخصص الكالـ بالقصد دكنيا،  -حسب رأيو
كلكف قد ال  ،اإلسناد بيف ركنييا كيضمنو اإلسناد، كيمكف أف نفيـ مف كالمو أف الجممة يشترط فييا

بد أف تنضـ إلييا جممة أخرل أك أكثر حتى نصؿ إلى ما يمكننا أف  بؿ ال ؛تـت اإلفادة منيا كحدىا
 نطمؽ عميو مصطمح كالـ مفيد.

 ى[:762]ابن ىشام األنصاري  -
مفيد ما القكؿ المفيد بالقصد كالمراد بال»... عرؼ الكالـ بأنو:  ى[762ابف ىشـا األنصارم ]

 "قـا زيد"عبارة عف الفعؿ كفاعمو كػ » ، كعرؼ الجممة بأنيا:«دؿ عمى معنى يحسف السككت عميو
كاف زيد "ك "أقاـئ الزيداف"ك "ضرب المص"كما كاف بمنزلة أحدىما نحك  "زيد قاـئ"كالمبتدأ كخبره كػ 

                                                 
 .74، رسالة الحدكد، أبك الحسف الرماني (1)
 .1/33الرضي، شرح كافية ابف الحاجب،  (2)
 ( المصدر نفسو.3)
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طابؽ مع رأم ، كبيذا يظير لؾ أنيما ليسا بمترادفيف عنده، كىذا الرأم مت(1)«"ظننتو قائما"ك "قائما
الرضي، فكال الرأييف مبني عمى جعؿ كؿ إسناد بيف فعؿ كفاعؿ، أك بيف مبتدأ كخبر جممة استقمت 
بيذا اإلسناد كدلَّت عمى معنى خاص، أك كانت ضمف تركيب جممي أكبر دكف تقييد باإلفادة، فسكغ 

مستقالن مفيدان فائدة  ليما ذلؾ التفريؽ بيف مصطمحي الكالـ كالجممة، فجعمكا الكالـ ما أفاد معنى
ركنييا فقط دكف شرط  ةيحسف السككت عمييا، أما الجممة فاقتصركا في حدىا عمى  اإلسناد لبن

 .(2)اإلفادة التامة 
، كربما (3)ك مما سبؽ يمكف أف نقرر أف الجممة كيفما كانت اسمية أك فعمية قضية إسنادية

فالجممة تمثؿ المادة الخـا التي يتككف منيا الكالـ ، (4)كانت الجممة الخمية الحية األكلى في جسـ المغة
المفيد؛ ألنو عبارة عف كممات متآلفة في جمؿ، كجمؿ مؤل فة لعبارات، كعبارات مككنة لنص، 
كنصكص مكصمة لًفكىر مف المبدع لممتمقي، فيمكف إذان أف نعد الجممة ىي الخمية األكلى المككنة 

لبنة ناجعة في البناء الكالمي، يجب أف يككف اإلسناد أساسان  لمكالـ المفيد، كلكي تككف ىذه الخمية
ليا، كفي نفس الكقت ال يضير تطكيميا بما ىك متمـ لممعنى المطمكب تكضيحو أصالن حاؿ تركيبيا، 

دـا ال يخؿ باإلسناد بيف ركنييا، كبيذا يتبيف التكافؽ بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي  ما
؛ ألنو يرل أف لمجممة، كمف ناحية أخ رل ال يمكف أف نمغي تماما كصؼ الكىـ الذم أطمقو ابف ىشـا

بؿ يرل أف اإلفادة الحقة التي ترتاح إلييا نفس  ؛ال تككف معبرة عف معنى تـا مفيد الجممة لكحدىا
بد أف تتككف مف تآلؼ مجمكعة مف المسندات المتككنة في ىيئة جمؿ، مشيران بتكىيمو ىذا  المتكـم ال
ييا، أك أحدىما( أيف الجممة المذككرة) المنطكؽ بجز رة الربط في ذىف المبدع كالمتمقي بإلى ضرك 

كالجممة التي سببت في ذلؾ ربطا حقيقيا، كنحتاج إلى مثاؿ لتكضيح ذلؾ، عندما نسمع أحدىـ يقكؿ: 

                                                 
 .2/431ابف ىشاـ، ، ف كتب األعاريبعمغني المبيب   (1)
 . 29ينظر: بناء الجممة العربية،  (2)
 .201،ينظر: الفعؿ زمانو كأبنيتو (3)
 . 29 ،ينظر: بناء الجممة العربية (4)
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مثؿ:  ، إال إذا سمعنا الجممة التي أحدثت ىذه اإلجابة،ىذه )نعـ(ى لإ نفسالنعـ. كيسكت ال ترتاح 
ـ.  أكىميؿى المبحث؟ فتككف اإلجابة: نع

 لمبحث  الثانيا
اعتراض الحصكفي عمى ابن ىشام في الفرق بين الجممة والكالم في الخصوص 

 والعموم.
فإنو بعد أف فرغ مف حد الكالـ ... »ىشاـ ذاكرنا قكؿ صاحب المفصؿ:  قاؿ ابف

كالصكاب أنيا أعـ منو إذ شرطو اإلفادة بخالفيا، كليذا تسمعيـ  ،قاؿ: كيسمى جممة
« جممة الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدا فميس بكالـ ،جممة الجكاب ،جممة الشرط :يقكلكف

رط بالجممة اإلفادة، كما ال اشتراط فيو أعـ مما ال يشت قاؿ الحصكفي: )فإنو ]ابف ىشاـ[
فيو االشتراط، كال يخفى ما في تعبيره بالصكاب في ىذا القكؿ مف اإلشارة إلى حاؿ 

 مقابمو، كأنا ال أرل ذلؾ صكابان لقكة المأخذ مف الطرفيف.
ىذا االعتراض تابع االعتراض األكؿ، غير أف كجو الخالؼ ىنا في عالقة 

لكالـ مف حيث العمـك كالخصكص انتصارنا مف الحصكفي لمزمخشرم، كلنفيـ الجممة  با
 بد أف نبيف تعريؼ الجممة عند االثنيف؛ ابف ىشاـ كالزمخشرم.  ىذه اإلشكالية ال

كالكالـ ىك المركب مف كممتيف »، فقاؿ في مفصمو: ى[538]أما الزمخشري
سميف كقكلؾ: زيد أخكؾ، كبشر أسندت إحداىما إلى األخرل، كذاؾ ال يتأتى إال في ا

 (1) «صاحبؾ. أك في فعؿ كاسـ، نحك قكلؾ: ضرب زيد، كانطمؽ بكر، كتسمى الجممة.
كالمراد بالمفيد ما  ،القكؿ المفيد بالقصد» كأما ابف ىشاـ فقد عرؼ الكالـ بأنو: 

عبارة عف الفعؿ كفاعمو » ، كعرؼ الجممة بأنيا:«دؿ عمى معنى يحسف السككت عميو
 ـ ػػػػػػػما نحك ضرب المص ك أقائػػػػة أحدىػػػػػزيد كالمبتدأ كخبره كػ زيد قائـ كما كاف بمنزلقاـ "كػ

                                                 
 .15الزمخشرم  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب  (1)
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 (1)«الزيداف ككاف زيد قائما كظننتو قائما.
الظاىر مف النصيف السابقيف أف الزمخشرم يعتبر الكالـ كالجممة شيئا كاحدا؛ 
كىذا الذم جعؿ ابف ىشاـ يعترض عميو كيجعؿ رأيو غير صائب، األمر الذم جعؿ 
الحصكفي ينتقده لقكة المأخذ مف الطرفيف، يقصد القائؿ أنيما مترادفتيف الزمخشرم، 
كالقائؿ الكالـ أخص مف الجممة ابف ىشاـ، غير أف المتمعف في تعريؼ الزمخشرم 
يالحظ فيما آخر لعبارتو قد يككف محتمىال عمى بعده حيث إنو اشترط في الكالـ كالجممة 

الشرطيف عمى نية تفريقيما، فمعمـك بالضركرة أف التركيب  التركيب كاإلسناد، ككأنو جمع
يككف في الجممة كغير الجممة سكاء كاف غير الجممة مفردات أك جمؿ، أما اإلسناد فيك 
خاصية الزمة حقيقة في الجممة، ثـ حصر الزمخشرم اإلسناد في األمثمة التي ساقيا أك 

(، ثـ أردؼ بعد االنتياء مف التمثيؿ ما كاف عمى شاكمتيا كذلؾ بتقديمو قيد )كال يتأتى
عبارة)كتسمى جممة(، ككأنو يقصد تمؾ األمثمة ال الكالـ، إذ لك كاف يقصد الكالـ لكاف 
حقو أف يستخدـ ياء  المضارعة بدؿ التاء ) كيسمى جممة(، كبالتالي فال أرل ضركرة 

مف ابف ىشاـ  لتخطئة الزمخشرم؛ ألنو فرؽ كما أسمفنا بيف الجممة كالكالـ تفرقة أدؽ
مستخدما مفردة دلت عمى حقيقة الكالـ كىي )التركيب(، كأخرل دلت عمى حقيقة 

كىك ديدف  ،الجممة)إسناد( في أسمكب مرتب كاضح دكف تعقيدػ مع تزييف المعنى باألمثمة
النحاة، كأعتقد أف الزمخشرم فاؽ ابف ىشاـ في عبارتو ىذه؛ ألنو تممس سالسة العبارة 

كال غرابة في ذلؾ فيك  ،رب مف التكرار الممؿ كاالختصار المخؿكدقة األلفاظ، كى
 البالغي المفكه.

أما ابف ىشاـ فقد كرر كالـ ابف مالؾ في تعريفو لمكالـ؛ يقكؿ ابف مالؾ في 
ألفيتو: كالمنا لفظ مفيد كػاستقـ. غير أنو استبدؿ مثاؿ ابف مالؾ بعبارتو: )بالقصد كالمراد 

 يا مف خالؿػػػػػػيحسف السككت عميو(، كعرؼ الجممة بذكر جنسي بالمفيد ما دؿ عمى معنى

                                                 
 .2/431مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ،   (1)
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 التمثيؿ عمى كؿ كاحد منيما. 
كليذا تسمعيـ يقكلكف جممة الشرط، كجممة الجكاب، جممة »كقكؿ ابف ىشاـ: 

كما بيني عميو مف أف الجممة أعـ مف « الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدان، فميس بكالـ.
ترط فييا، فإف الزمخشرم قد اشترط في الجممة اإلسناد الكالـ؛ ألف شرطو اإلفادة كال يش

كما أسمفنا، كاشترط في الكالـ التركيب الذم يمكف تفسيره باإلفادة إذ ىي مظنتو، 
كبالتالي فإف الجممة أخص مف الكالـ ال أعـ منو؛ ألف اإلسناد ال يككف إال بيف مخبر بو 

بد أف يتألؼ مف جممة كاحدة  الكمخبر عنو، أك بيف محكـك بو كمحكـك عميو، كالكالـ 
أك مجمكعة مف الجمؿ، كذلؾ عمى اعتبار أف ما ييتكىـ أنو جزء مف كالـ ىك كالـ 
محذكؼ بعضو لكجكد قرينة دالة عميو، كما أف جممة الشرط كجممة الجكاب لـ يحتاجا 
إلى بعضيما احتياجا ممًصقا ليما ببعضيما إال بدخكؿ أداة الشرط عمى أكالىما، كأف 

ة الصمة ما كانت لتككف غير مفيدة إال بعد دخكؿ المكصكؿ عمييا كاتصاليا بو جمم
بصفة الزمة حتى صارت معو كالكممة الكاحدة التي ال يفيد جزؤىا عمى جزء معناىا 
المراد مف تركيبيا معو، ككؿ ذلؾ يعد مف تركيب الكالـ الذم أشار إليو الزمخشرم في 

.. كال يخفى أنو قد يقصد بإحدل الكممتيف جممة قكلو: الكالـ ىك المركب مف كممتيف.
كىذا طريؽ العرب في بعض كالميا، إذ يطمقكف كممة كيقصدكف بيا كالمان، قاؿ تعالى: 

  [ كا أعمـ.23 \ 100] ﴿كىالَّ ًإنَّيىا كىًممىةه ىيكى قىاًئمييىا 
 خاتمة

الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، انتييت بعكف ا 
مف ىذا البحث الذم كاف محكره األساس يتمركز حكؿ رأيي شخصيتيف نحكيتيف فذتيف، 
اعترض الشارح منيما عمى قكليف مف أقكاؿ المصنؼ الذم يشرح مصنفو، ككاف 

تائج عمى المقدمات، كبكؿ احتراـ كتبجيؿ، فحاكلت االعتراض بالحجة كالدليؿ كترتيب الن
التجرد كنقمت األقكاؿ بأمانة كناقشتيا بمكضكعية، فكانت االستفادة جمة كالرحمة ممتعة، 
كأحسب أني أخمصت النية  كاحتسبت األجر منو جزيال ألىديو لركح كالدم الذم لـ 
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ف غيره فمف نفسي.يفارقني طيفو بعد انقضاء أجمو، فإف كاف صكابا فبتكفيؽ  ك  ا، كا 
 الحمد كالمنة، كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
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 د/ مفتاح ميالد الهديف                                                    
 / جامعة المرقبكمية التربية                                                  

 
 :  مقدمة

نما تعد حوادث ىي  المرور ظاىرة عالمية ليست مقتصرة عمى دولة بعينيا، وا 
أم  المتقدمة أم الفقيرة، الغنية المعاصرة، سواء المجتمعات أغمب منيا تعاني مشكمة

تعد مصدرا من مصادر المشكالت االجتماعية  االنامية، كما أني مأ الصناعية ،المتخمفة
حاالت الوفاة من  األسرية والمشكالت االقتصادية المحمية بصفة خاصة، حيث بمغت

مميون حالة وفاة حدثت  30حوادث الطرق في العالم حسب اإلحصاءات إلى أكثر من 
 (1)حتى يومنا ىذا.  1896منذ اختراع السيارة في شير أيار/مايو عام 

تسمع أو تعثر فيو عمى حادث مرور تُفقد فيو أسرة بأكمميا في و يوٌم إال  فال يمر
وعدم احترام لوائح المرور، بحيث ال  ،ألسباب عدة منيا السرعة والتيور األحيانبعض 

يستطيع أي شخص تحديد وقوع الحوادث أو حجم الخسائر الناجمة عنو، األمر الذي 
ضبط والتحكم رغم القوانين التي وضعت لمقيادة ُيفقد رجال المرور قدرتيم التامة عمى ال

ىي:  عمى الطريق العام، ويرى العديد من رجال المرور أن أبرز مسببات لمحوادث
 السائق والسيارة والطريق.

ه ذبيلى االىتمام إكل ىذا دفع بالعديد من المنظمات الدولية واألمم المتحدة 
بيدف الحد منيا وتحقيق السالمة العديد من المؤتمرات  تالظاىرة العالمية، وعقد

                                                 
تقارير صادرة  مالك الخضري، مجمة النقل اإللكترونية، السالمة المرورية، وزارة النقل السورية، (1)

 .2015- .عن وكالة رويترز العربية
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دي  في ريو عقد الذي المستدامة لمتنمية المتحدة األمم المرورية العامة، آخرىا مؤتمر
 .(1)2012ويوني /حزيران 22 لىإ 20 من الفترة في البرازيل،ب جانيرو

فقد بمغت  ،زالت تعاني من نزيف حوادث المرور وتعد ليبيا من بين الدول التي ال
ألف قتيل في مجتمع يبمغ  50عدد وفيات حوادث المرور خالل األربعين سنة الماضية 

 م.2006نسمة حسب إحصاء  5.600000تعداده 
وقد تضاعفت أعداد الحوادث في غياب شبو تام التباع قوانين المرور عمى 

ب أسر أو الطريق العام، فال تغرب شمس يوم عمى ىذا الوطن دون فقدان شباب أو أربا
 إصابات خطيرة، ناىيك عن األضرار المادية الناجمة عن ىذه الحوادث.

في الحد من خطورة ىذه الظاىرة  مايسويسعى الباحث بيذه الورقة المتواضعة اإل
 وطرحيا لجيات االختصاص.

 مشكمة البحث:
تعد مشكمة حوادث المرور من األكثر المشاكل التي ألحقت ضررًا كبيرًا بالمجتمع 
الميبي، ويعد من المسببات الرئيسة لموفاة واإلعاقة بين أفراد المجتمع، وتتحدد مشكمة 

 البحث في التساؤالت التالية:
 األضرار االجتماعية واالقتصادية التي تسببيا حوادث المرور؟ ما
 تباعيا لمحد من ىذه المشكمة؟االسبل التي يمكن  ما

 أهداف البحث:
عمى األضرار االجتماعية واالقتصادية لحوادث ييدف ىذا البحث إلى التعرف 

 المرور والسبل التي يمكن الحد منيا.
 : أهمية البحث

 والمآسي  تقع أىمية ىذا البحث في التعريف بالمخاطر التي تسببيا حوادث المرور 

                                                 
 .2014- 4- 29الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الثامنة والستون ،  (1)
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 االجتماعية التي تخمفيا عمى األسرة والمجتمع.
 الدراسات السابقة:

جامعة الممك عبد  وآخرون من عصـام حـسـن كوثرأجراىا أوضحت الدراسة التي 
العزيز حول اآلثار االقتصادية المترتبة عمى الحوادث المروريـة وســبل تقميصيا، أن 

في المئة، وتصل نسبة  24.6السرعة تأتي في مقدمة أسباب الحوادث وتسيم بنسبة 
 فيات.في المائة من مجمل حوادث الو  70المصابين نتيجة حوادث السرعة إلى 

كما أفادت الدراسة ذاتيا أن المصابين بسبب الحوادث المرورية يعانون بدرجة 
كبيرة من مشكالت كثيرة يأتي في مقدمتيا معاناة استعادة المصاب لمذكريات األليمة 

اب والقمق، وعدم قدرة المصاب عمى التكيف مع المجتمع، ئاالكتلمحادث، والمعاناة من 
توضح بجالء فداحة آثار الحوادث المرورية وضرورة تالفييا  مشيرًة إلى أن ىذه األمور

ألف  40أو تقميصيا عمى أقل تقدير، وبّينت أن الحوادث المرورية تصيب سنويا نحو 
في  30شخص، وتقتل أكثر من سبعة آالف، بينما تسجل إعاقات متعددة تصل إلى 

يرتكبيا  المرورية الحوادث كما أكدت الدراسة أن أغمب (1)المئة من عدد المصابين.
من  كبيرة نسبة يخسر المجتمع سنة، ومن ثٌم فإن 37- 16من  العمرية الفئة فيالشباب 
 .المنتجة العاممةالقوى 

ثار االجتماعية لمحوادث اآلعن  "عايد عمي األحمدان" وفي دراسة أجراىا
أسباب  أىم أحد المرورية الحوادث توصمت ىذه الدراسة إلى أن، م2006المرورية سنة 

بين  إيجابًيا ارتباًطا وأن ىناك مجتمع، أي والمادية في البشرية والخسائر الموارد استنزاف
 .والمخدرات الخمور وتعاطي المرورية الحوادث معدالت

 قائدي الذكور من المرورية الحوادث في المتسببين كما أظيرت أن معظم
 .اإلناث لدى الحوادث ىذه تنخفض نسبة بينما المركبات،

                                                 
 .2014 –مارس  – 18الحياة، الثالثاء  –جريدة الرياض   (1)



 مجلة التربوي

 01العدد   حوادث المرور في ليبيا واألضرار الناجمة عنيا                                     

386 

 

 أخطرىا من وكان المرورية، الحوادث عن الناجمة االجتماعية اآلثار وتعددت
معدالت  وارتفاع الوفيات، عدد وتزايد والعمل، األداء عمى القدرة وضعف انقطاع الدخل،

رب  لفقد نتيجة األبناء وانحراف ،األسري الترابط وضعف البميغة، واإلصابات اإلعاقة
  .المنتجة البشرية العناصر وخسارة وادث،الح ىذه األسرة ما بعد
واالجتماعية  النفسية الضغوط من المرورية الحوادث مرتكبي من الغالبية ويعاني

 (1).لو تعرضوا الذي المروري الحادث وقوع بسبب
 النظريات ذات العالقة:

 :النفسي التحميل نظرية
 تشبو وىي شعورية، ال مقصودة المرور أفعال النظرية أن حوادث ترى ىذه
 ال عدوان ىي إنما الجدية اإلصابة أن التحميمية النظرية ىذه أصحاب اليفوات، ويعتقد

 أو عصابية صراعات عن تعبير الحوادث معظم أن:"فرويد" ويرى موجو لمذات، شعوري
 التحميل مدرسة وترى ،الحوادث سببية عمييا تستند التي المركبات ىو إحدى الذات عقاب
 (2)الالشعورية. الدافعية ىي إنما الحوادث معظمسبب  أن النفسي

 نظرية التكيف مع الضغوط:
تؤكد ىذه النظرية عمى أىمية بيئة العمل ومناخ العمل كعامل محدد لموقوع في 

وطبقًا ليذه النظرية، فإن العامل الذي يقع تحت ظروف الضغط والتوتر  حوادث المرور.
 ة بالعامل المتحرر من الضغوط والتوتر.يكون أكثر عرضة لمتورط في الحوادث مقارن

ذا ما انتقمنا بمفيوم الضغوط خارج نطاق العمل إلى المنزل والشارع إلى مختمف    وا 

                                                 
مؤتمر التعميم والسالمة المرورية،  ،ثار االجتماعية لمحوادث المروريةاآلعايد عمي األحمدان،  (1)

 .26 ،2006الرياض: 
عايش، المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بسموك المخاطرة لدى السائقين، رسالة  بن شيخا (2)

 . 30، 2008ماجستير غير منشورة الجزائر: 
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مواقف ومجاالت التفاعل االجتماعي بين األفراد، فسنجد أن تطبيق ىذه النظرية عمى 
نو أشرة من حوادث السيارات أمر ممكن فإن ضغط التوترات التي يتعرض ليا قائد السيا

األمر الذي  ،لى التورط في القيادة بسرعة زائدةإأن يوثر عميو تأثيرا سمبيا، مما يؤدي 
 (1)شكاليا.أيؤدي إلى وقوع الحوادث بمختمف 
 المنهج المعتمد في هذه الدراسة:

حاول الباحث االستعانة في ىذا البحث بالمنيج التاريخي، باعتبار أن ىذه 
واالستعانة باإلحصاءات  ،تاريخية ترجع إلى بدايات القرن العشرينالظاىرة ليا جدور 

التي تم تسجيميا في السنوات الماضية عن حوادث المرور، كما استعان بالمنيج الوصفي 
الذي ييتم بجمع وتمخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبيعة جماعة من الناس أو عدد 

ن األحداث، وفي جمع البيانات عن من األشياء أو مجموعة من الظروف أو فصيمة م
بيدف الوصول إلى تعميمات بشأن ظاىرة  دقيقاً الظاىرة وتصنيفيا وتحميميا تحمياًل 

 حوادث المرور.
 اإلطار النظري:

 التعريف بحوادث المرور:
 ،اصطدام من الطريق مستخدمو لو يتعرض ما كل" :بأنو المرور حادث ُعًرف

أو  واقفين وأ سائرين ،اركاب أم مشاة أكانوا سواء ذلك، ونحو ،وسقوط ،ودىس، وانقالب
 (2)"قطارات، أم حيوانات سيارات،  :آلية مركبات نقميم وسائل أكانت وسواء جالسين،

 االهتمامات العالمية لهذه الظاهرة:
                                                 

، الكويت: 30صدار الخاص، العدد اإلالمأمون السر كرار الطيب، حوادث المرور، سمسمة  (1)
 .43 ،2011يونيو 

المترتبة عمييا في الشريعة اإلسالمية، رسالة ثار واآلحكام حوادث المرور أعمار شويمت،  (2)
 .2011،10ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج األخضر، الجزائر :

 
 
 



 مجلة التربوي

 01العدد   حوادث المرور في ليبيا واألضرار الناجمة عنيا                                     

388 

 

م الصادر عن منظمة 2009يعد التقرير العالمي األّول، الذي ُنشر في عام 
أّول تقييم شامل لحالة السالمة عمى الطرق عمى الصعيد الصحة العالمية لألمم المتحدة 

م سيكون بمثابة أساس 2013مارس  14الذي أصدر في -العالمي، أّما التقرير الثاني
 .(1)يرتكز إليو عقد العمل

موسكو  في الطرق الصادر عمى لمسالمة األول العالمي الوزاري وأعرب المؤتمر
 حاالت من المائة في% 90 من أكثر أن من عرف ماعم عن قمقو 2009 يناير 20في 

 الدخل مستوى ذات البمدان في تحدث الطرق عمى المرور حوادث عن الوفيات الناجمة
 وراكبي ،المشاة تشمل البمدان ىذه في ليا ُعرضة الفئات أكثر وأن المنخفض والمتوسط،

 العام النقل وسائل وركاب ،والثالثة اإلطارين ذات اآللية النقل وسائل وسائقي ،الدراجات
 ىذه تفاقم إلى سيؤدي تدابير أياتخاذ  عدم السالمة، وأن شروط فييا تتوفر التي ال

 السير حوادث جراء الحياة فقدان أن إلى التنبؤات تشير حيث المستقبل، المشكمة في
ل الدو  في وبخاصة ، م2020 عام بحمول لموفيات الرئيسية األسباب سيصبح من والطرق
 والمتوسط. الدخل المنخفض مستوى ذات

، 2004عام في الدولي والبنك العالمية الصحة منظمة أعّدتو الذي وفي التقرير
الطرق  عمى المرور حوادث عن الناجمة اإلصابات من لموقاية العالمي )التقريربـ المعنون

وسببا  العامة الصحة مشاكل أىم إحدى تمثِّل التقرير ذلك صدور تمت التي والمنشورات
 الطرق عمى المرور حركة وأن بأسره، العالم في الجسدية واإلصابات لموفيات رئيسيا

لحاق شخص، مميون 2.1من أكثر وفاة إلى عام تؤدي كل  إعاقات أو جسدية إصابات وا 
بين  والشباب األطفال لوفيات الرئيسي السبب بذلك وتعد شخص، مميون 50 بأكثر من

 سنة. 29و 5سن 

                                                 
، 358اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، منظمة الصحة العالمية، صحيفة وقائع رقم   (1)

 .2015،4مايو 



 مجلة التربوي

 01العدد   حوادث المرور في ليبيا واألضرار الناجمة عنيا                                     

389 

 

 حوادث الطرق: األضرار العالمية من
 الدولي األحمر الصميب عن الصادر م1998لعام العالمية الكوارث تقرير حذر

 العيش، سبل األرواح وتدمر تزىق متفاقمة عالمية كارثة ىي الطرق حوادث" أن من
 الحين ذلك أكبر. ومنذ بشكل المستضعفين من الماليين ورائيا وتخمف التنمية، وتعرقل

 لألمم العامة الجمعية قرارات أبرزت الطرق، وقد المتزايد لحوادث العبء إلى نتباهاال تم
م 2008مارس لشير 244/62م والقرار رقم 2004بريل ألشير  289/58 رقم  المتحدة
 ويدعو القرار العالمي، الصعيد عمى الطرق سالمة لتحسين إجراءات اتخاذ إلى الحاجة

 إجراءات التخاذ والييئات اإلقميمية المتحدة األمم لجان لى تفويضإ الدول جميع" "5
 المشاركة إلى الدول األعضاء جميع يدعو244 والقرار المرورية، السالمة بشأن مستقبمية

 البمدان لمساعدة اإلقميمية المتحدة األمم لجان قبل من تنفيذىا سيتم التي المشاريع في
 من بالحد المتعمقة الوطنية أىدافيا وضع في المتوسطة الدخل والبمدان ،الدخل المنخفضة
 لألمم اإلقميمية المجان تدعوا ."اإلقميمية األىداف وأيًضا ،الطرق عمى المرور حوادث
 من متنوعة مجموعة خالل من المرورية بالسالمة السياسي االلتزام زيادة إلى المتحدة

الطرق،  عمى لمسالمة الرئيسيين العالميين الشركاء بالتعاون مع والمشاريع المبادرات
 .(1)بيا المعنية المناطق في المرورية السالمة تحسين في اإلقميمية المجان يمتس حيث
 أظيرت نتائج التقرير العالمي عن السالمة عمى الطرق والذي شارك فيو أكثر من  

 بمدا أن اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور ال تزال  178شخص مختص من  1000
 (2)العامة والمشاكل االجتماعية واالقتصادية. مشكمة ىامة من مشاكل الصحة

                                                 
العالمية، األمم المتحدة،  المرورية السالمة تحسين"ألوروبا؛ االقتصادية المتحدة األمم لجنة (1)

 .2010،1 وجنيف، نيويورك
  ممزمة العامة لمسالمة المرورية عمى الطريق، الدورة الرابعة والستون، الجمعية العامة لألاأل (2)

 .4 ،2009المتحدة، 
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 نتيجة حتفيم لقوا قد شخصاً  127260 بنحو يقدر ما أن التقرير ويوضح
 من 10% يشكل ما وىو ،م2010عام "المتوسط أقميم "شرق في الطرق عمى التصادمات

  حيث ، تقريباً  شخص مميون 1.24 (العام نفس في العالمي الصعيد المقدرة عمى الوفيات
 العالمي بالمعدل ذلك ويقارن ،نسمة 100000 لكل 21.3 اإلقميمية معدل الوفيات يبمغ

 معدل أعمى ثاني بو المتوسط شرق إقميم أن يعني مما نسمة 100000 لكل 18.03
 لكل 24.1 األفريقي اإلقميم بعد الطرق عمى التصادمات نتيجة في العالم وفيات

 .(1)نسمة100000
دولة منيا مصر والعراق والمغرب وباكستان  22المتوسط ويضم إقميم شرق 

ن الدول العربية تفقد مواطنًا كل  دقيقة يموت  15إضافة إلى األراضي الفمسطينية، وا 
نتيجة حادث مروري، وتشير السجالت الرسمية إلى أن أكثر من نصف مميون حادثة 

 400قتيل ونحو ألف  36مرور تسجل سنويًا في الوطن العربي تخمف ما يزيد عمى 
 (2)إلى جانب ما تخمفو الحوادث من خسائر اقتصادية كبيرة. ،ألف بين جريح ومعاق

مميون  1.24وفي التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية يؤكد أن نحو
م إذا لم تتخذ أية 2020مميون نسمة سنة  1.9نسمة يموتون سنويًا قابمة لمزيادة المتوقعة 

مميونا من األشخاص اآلخرين  50الى  20ن ىناك منأذلك، كما  إجراءات لمحيمولة دون
 يا ــــــــــــــــير منــــــــتة من جراء تمك الحوادث يؤدي الكثـــــــابات غير مميـــــون إلصــــــالذين يتعرض

 (3)لعجز.إلى ا
                                                 

، منظمة الصحة العالمية ،المكتب 2013التقرير العالمي عن حالة السالمة المرورية  (1)
 .2اإلقميمي لمشرق األوسط،

 .3، 2013منظمة الصحة العالمية لعام «  تقرير حالة السالمة عمى الطرق (2)
 ،385صحيفة وقائع رقم  منظمة الصحة العالمية، اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، (3)

 .16.ص 2015- 9 – 29
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 من العمرية المرحمة بين العالم في لموفاة رئيس سبب ثاني ىي الطرق حوادث إن
 العربي العالم سكان بين لموفاة الثالث الرئيس السبب أنيا كما سنة، 29 إلى سنوات 5
 العامة األمانة نشرتيا إحصائية بحسب سنة 44 إلى سنة 30 العمرية المرحمة بين

 .م2015 العام من مايو في العرب الداخمية وزراء لمجمس
ر في الوطن وقدرت دراسة عممية حديثة حجم الضرر الناجم عن حوادث المرو 

واإلصابات والوفيات. إذ  فتالمميار دوالر كناتج لتقدير خسائر اإل 24.1العربي بنحو 
ف في الممتمكات العامة تالإأفصحت الدراسة عن أًن تكمفة الحوادث المرورية من 
مميار دوالر سنويًا من  19.1والخاصة لوحدىا استحوذت عمى نسبة كبرى بحوالي

 (1)االقتصادي.إجمالي الفاقد 
 حوادث الطرق في ليبيا:

تصدرت ليبيا قائمة أكثر معدالت الوفاة الناتجة عن حوادث المرور في العالم 
وبحسب تقرير منظمة  .ألف نسمة 100حالة وفاة عن كل  73.4بنسبة وصمت إلى 

عمى مستوى دول العالم، ” سالمة الطرق“حول  2015الصحة العالمية السنوي لعام 
 1.2عمى موقع المنظمة، كشف أن حوادث الطرق تحصد أرواح أكثر من الذي نشر 

% من ىذه الوفيات تحدث في الدول النامية عمى الرغم 90مميون شخص سنويا، وأن 
 .% فقط من أعداد السيارات عمى مستوى العالم54من أنيا ال تضم سوى 

 ة والسرعة في تمك يات القيادــوأرجع التقرير ذلك إلى غياب القوانين المنظمة لسموك
الدول إضافة إلى عدم تخطيط الطرق عمى النحو الجيد الذي يضمن سالمة السائقين 

 .(2)األكثر عرضة لمخاطر الطريق

                                                 
، 2006 – 12-16محمد الحميدي، حوادث المرور في العالم العربي، جريدة الشرق األوسط، (1)

 .10245العدد
 .2015أكتوبر  25تقرير منظمة الصحة العالمي، سالمة الطريق عمى مستوى العالم ،  2))
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وذكرت مصادر اإلدارة العامة لممرور أن إحصائيات حوادث المرور خالل الفترة 
كبر نسبة سجمت وقوع أقد  2012 إلى نياية شير نوفمبر 2012من بداية شير يناير 

حادث قتل. وأفادت المصادر أن مكاتب المرور رغم المشاكل  2122حوادث بمغت المن 
المادية واآللية لنقل اإلحصائيات إال أنيا تمكنت من تزويد اإلدارة العامة باإلحصائيات 

سجمت وقوع عدد كبير من حوادث القتل وصل إلى  2012التي أوضحت أن سنة 
شخصًا، وسجمت اإلحصائيات أيضًا وقوع  2728ثرىا حادث قتل، توفى عمى أ 2122
شخص، ووقوع حوادث إصابات بسيطة  3200حادث إصابة بميغة أصيب فييا  1568
شخصًا بإصابات بسيطة وجاء في ىذه  3347حادثًا تسببت في إصابة  1271بمغت 

 مميوناً  19اإلحصائيات أن ىذه الحوادث تسببت في وقوع خسائر مادية، وأضرار بمغت 
 (1)دينارا ليبيًا كأضرار لمسيارات فقط. 455ألف و 470

حصائية لوزارة الداخمية الميبية بينت أن معدل الوفيات بحوادث المرور لسنة و  ا 
وفيات يوميا، وبمغ العدد اإلجمالي لموفيات فييا ثالثة آالف  10وصل إلى  2013

( حادث مروري. وأشارت اإلحصائية 7865( في قرابة ثمانية آالف )3606وستمائة )
 رة الداخمية إلى أن حاالت الوفاة المسجمة تقدر الصادرة عن إدارة العالقات والتعاون بوزا

 3474حادث، ووصل عدد اإلصابات الجسيمة إلى  1000حالة وفاة لكل  458بـ
مخالفة، أما الجنح  2211إلى  2013إصابة، ووصل عدد المخالفات المرورية في سنة 

ليبيا بمغت  جنحة، وقالت الوزارة إن المركبات اآللية المسجمة في 6448المرورية، فكانت 
 .ألف مركبة 520قرابة 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخمية الميبية" رامي كعال" أن حصيمة قتمى 
مقارنة بعام  2013في المئة خالل عام  32حوادث الطرق في ليبيا ارتفعت بنحو 

، 2012حادثا مروري في عام  2122شخصا مصرعيم جراء  2728 يلق، بينما 2012

                                                 
 .2013 – 1-5، وكالة االنباء الميبية،2012االدارة العامة لممرور   (1)
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آالف حادث مروري في ليبيا خالل عام  8شخص حتفيم في قرابة  3600نحو  يلقو 
، ما يعكس زيادة كبيرة في معدل وفيات حوادث الطرق في البالد، بحسب 2013

 .المسؤول ذاتو
إضافة الى ذلك فإن إحصائيات الحكومة الميبية أكدت أن ما يزيد عن خمسين 

حوادث السير في بمد ال يتجاوز عامًا الماضية نتيجة  40ألف ليبي قضوا حتفيم خالل 
% من الدخل القومي عمى مستشفيات 2,1وفقدت  عدد سكانو ستة ماليين نسمة،

الحوادث ورعاية المعاقين ورعاية األسر التي فقدت ُمعيميا". وأضاف "أن نسبة الزيادة في 
 2006% وارتفعت في 2,4كانت  2004معدالت وفيات حوادث المرور خالل العام 

"، وتعتبر 2008شخصًا مصرعيم في  2138حصائيات لقي اإلوبحسب  %،3,6الى 
حوادث السير من أبرز أسباب الوفيات في ليبيا وتعزى الحوادث في جزء منيا إلى 
السرعة المفرطة التي تقترن أحيانًا مع سوء حالة الطرقات وخروج الحيوانات عمى الطرق 

 (1).الصحراوية
 األضرار األسرية لحوادث الطرق:

 خالل من المرورية الحوادث تبنتيا التي المصاحبة السمبية التأثيرات أىمية تنبع
 الضرر إن حيث ذاتيا باألسرة يتعمق ما أوليا ولعل الحوادث، ىذه تسببيا الخسائر التي

 من أو دخميا من جزًءا يأخذ مادًيا ضرًرا كان إذا المروري الحادث نتيجة يمحق بيا الذي
 مجاالً  ىناك يكن لم إذا أخرى سيارة يائشرا أو الضرر، ىذا إصالح سبيل مدخراتيا في

 وبالتالي لدخميا، وتوزيعيا إنفاقيا طريقة عمى يؤثر الذي األمر وىو إلصالح الضرر،
 بدنيًا كاإلصابة الضرر كان إذا أما ،محدودة لفترة ولو األسرة معيشة عمى مستوى يؤثر
 إذا خاصةبو  األسرة، عمى تأثير مضاعف لو يكون ذلك فإن المروري الحادث نتيجة مثالً 
 العالم دول بعض في يسبب ليا مما العائمين أفرادىا أحد أو األسرة رب المصاب كان

                                                 
 .2014- 9 – 2فريقيا اإلخبارية،أبوابة  الحبيب األسود، ضحايا حوادث المرور في ليبيا، (1)
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 االجتماعي في تركيبيا لاختال أيًضا عنو وينتج األسرة، لدخل توقفاً  أو انخفاضاً 
 العجز من نسبة تسبب بدنية إصابة المروري الحادث عن أيضاً  ينتج وقد .والنفسي
 وعمى العمل في واإلنتاج األداء عمى قدراتو حيث من عمى صاحبيا تؤثر الجسمي
 المتولدة النفسية األمراض ببعض اإلصابة إلى األمر وقد يتطور االجتماعي، نشاطو
 كمو، والمجتمع األسري المحيط داخل التوتر من يخمق جواً  مما البدنية اإلصابة نتيجة
 نتيجة بالوفاة أفرادىا أحد تفقد حين والمجتمع عمى األسرة وألًما سوًءا أشد األمر ويكون
 المتضررة واألسرة المجتمع تركيب عمى مؤثرة تخمف عواقب وبالتالي المروي، الحادث
 مآسي من المجتمع حياة في المرورية الحوادث ما تسببو البعض أدرك ولو لذلك، نتيجة
 .واألىمية الخطورة من الحد ىذا المرورية إلى الحوادث ظاىرة وصمت لما

وتكمن التكمفة االجتماعية لحوادث المرور في مدى ضياع وىدر الطاقات 
البشرية التي كان من الممكن االستفادة منيا مدة أطول، آخذين في االعتبار رأس المال 
والوقت الذي يكمف الدولة إلعداد وتطوير طاقات بشرية مماثمة، فالمال مدفوع والوقت 

لذلك يجب أن نأخذ في اعتبارنا قيمة التكمفة االجتماعية لممجتمع بما فييا من  ؛وبمحس
ضياع وىدر لمطاقات البشرية وقيمة التكمفة االجتماعية لألسرة بما فييا من فقدان رب 

 (1)األسرة أو أحد أفرادىا.
% من أولئك الذين يموتون أو يصابون  59عاما حوالي  44 – 15ويمثل الشباب بين 

 (2)ي حوادث المرور.ف
 مخاطر حوادث المرور عمى األطفال: 

 ر من ــــــأكث :م، أيـــــطفل سنويًا نتيجة لحوادث المرور حول العال 186300يموت 

                                                 
 .2006،6ثار االجتماعية لحوادث المرور، جامعة نايف، الرياض:عايد عمي الحميدان، اآل (1)
 ،385منظمة الصحة العالمية، اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، صحيفة وقائع رقم  (2)

 .16.ص 2015- 9 – 29
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خاصة في بمدان بخمس سنوات و  نالذين تزيد أعمارىم عمن طفل يموت يوميًا  500
%من وفيات األطفال الناجمة عن 95العالم المنخفضة ومتوسطة الدخل حيث بمغت 

% من ىؤالء األطفال من المشاة، وقد حققت 38حوادث الطرق في تمك الدول الفقيرة، 
بعض الدول نجاحًا في تقميل وفيات حوادث المرور من خالل تطبيق قوانين قوية 

 .(1)نية الطرق والمركباتيمت في تحسين مأمو سأوصارمة 
 بعض األسباب المؤدية لمحوادث المرورية:

 إلى مقسمة األسباب أن نجد المرور حوادث وواقع إحصائيات في التمعن عند
 من المتغيرات، عدد ضوء في المرورية الحوادث أسباب العممي التراث تناول قسمين إذ
 السيارة. -الطرقات " :مباشرة وغير المركبة، قائد أو "السائق"مباشرُة  أسباب في وتتحدد
 قائدو السيارات وقوعيا في يتسبب التي البشرية األخطاء أن اإلحصائيات أكدت :السائق
 ،باألسباب المباشرة يرتبط ما منيا ومتعددة، كثيرة األخطاء وىذه (85%) قرابة مثل
 تعدد من الرغموعمى  المباشرة، غير باألسباب يسمى ما أو بالحادث صمة لو ما ومنيا

 :اآلتي في تحديدىا يمكن أنو إال السيارات بقائدي المتعمقة العناصر
  :االكتراث عدمأو  المباالة عدم

 الفرد لشخصية النفسي التكوين بين ارتباط وجود إلى الدراسات نتائج أشارت
 أن أخرى دراسات كما أفادت ،يسببيا أن يمكن التي الحوادث وعدد لمحياة، ونظرتو
 تتبع من ثبت الذين األفراد فييا إلى السبب يرجع السيارات حوادث من (85%) حوالي

 مستقرة وغير متناقضة يمثمون مجموعة أنيم ليم واالجتماعي االقتصادي المستوى
، النفسية حالتيم عمى وانعكاس ذلك األسري تفاعميم مستوى عمى خاصةوب انفعاليا

 .التكيف أو التوافق بعدم وشعورىم

                                                 
 ،2011،يات لمحفاظ عمى سالمة األطفال ع الطريقمنظمة الصحة العالمية، عشر استراتيج  (1)

5. 
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 االطالع: وقمة المعرفة ضعف
 قمت كمما ولوائحو، المرور السيارات بأنظمة قائدي معرفة زادت كمما أنو بمعنى

 معارفيم تطوير السيارات عمى قائدي الضروري من أصبح لذلك ؛الحوادث نسبة
 ولوائحو. السير بأمور يستجد ما كل في ومعموماتيم

  : البدنية المياقة ضعف
 السيارات، عمى قائدي كبير تأثير ذا الصحية الحالة أو البدنية المياقة يعد عامل

 باألمان قائدي السيارات شعور في ذلك يمسأكمما  جيدة، الصحية الحالة كانت فكمما
 سمبي دور لو اإلجياد عامل أن مراعاة يجب كما ،القيادة أثناء لتقديراتيم بالنسبة والثقة
 قيادتيم. أثناء الذىني التركيز درجة ضعف عمى

 األشياء، عمى الحكم في المرتكبة األخطاء سببيا يكون الحوادث، من الكثير إن
 بالمعمومات السائق التي تزود المبينات تصميم أن نجد الحاالت من الكثير في أنو إال
 ىذه الميمة.  لو يسيل أو يساعد ال حكمو في عمييا يعتمد التي

 الحركي، الحسي التآزر وعمى الرؤية حدة عمى بدورىا تؤثر أخرى عوامل ىناك
لدييم  توجد التدخين عمى دمنينالم إن حيث والميدئات، والخمر الكربون، مثل: أكسيد
 أعراض وجود إلى يؤدي وىذا الدم، في الكربون أكسيد من عالية نسب أو مستويات
 ىذه ومن الكربون، ألكسيد عرضة ليسوا الذين األشخاص من أكثر لدييم بصرية

 الرؤية. األعراض ازدواجية
  :حركي الحسي التآزر

 مع السائق تكييف وفي السياقة عممية في كبيراً  دوراً  الحسية القدرات تمعب
بإشارتو  ((And Bbarikالباحث)) يؤكده ما وىو الخارجي، الموقف منبيات مختمف

 الذين فالسائقون ،السياقة في أىميتيا ليا الحركي الحسي اإلدراك سرعة أن إلى
 الذين السائقين من لمحوادث تعرضا ىم أكثر الحركات سرعة مع طويال وقتا يستغرقون
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 اإلدراكية االستجابة نقصت إذا أنو كما وبأكثر سرعة، الوقت نفس في الحركة يبطئون
 الحوادث. في سبباً  ذلك ويكون السياقة بذلك عممية تتأثر الحركية واالستجابة

  :الذهن شرود
 البداية، في وجو إليو لما مخالف شيء إلى االنتباه بانتقال الخاصية ىذه تتميز

 خاصة الممل عن االىتمام الناتج غياب إلى أو لمتعب راجعا السياقة في يكون أن ويمكن
 دافع عن ناتجا األحيان بعض في الشرود يكون مثاًل، وقد جداً  طويمة مسافة قطع عند

 في السياقة ،مملال طريقال المممة، المرور حركة :مثل متبعة وضعية ضد الالشعوري
 الركاب(. مع التحدث سيجارة، الثانوية )إشعال السائق سموكيات منو  ،الميل

  :الشديدة االنفعالية
 ، القمق،التوتر الييجان، :مظاىرىا ومن السائق، لدى الحساسية شدة بيا ويقصد

 ،(1)مروري معيننفعاالت العصبية التي تنتاب قادة المركبات اآللية نتيجة لحدث اال
تعاطي بعض السائقين لمواد مخدرة ومذىبة لمعقل أثناء قيادتيم لممركبات اآللية عمى 
الطريق العام، وىذه المواد مؤثرة عمى الجياز العصبي األمر الذي قد ُيفقد السائق القدرة 

 عمى التحكم في المركبة إذا ما تعرض ألبسط الحوادث المرورية.
 ارة:األسباب الناجمة عن السي

 حوادث المرور، عن الناجمة باإلصابات يتعمق فيما كبير أثر السيارة لتصميم
 السيارة تتراوح بيا تتسم التي العيوب خالل من الحوادث وقوع في التصميم فمساىمة

  أصدرتو تقرير في جاء وقد الحوادث، وقوع أسباب من 5% و03% بين عام بوجو
 لتكون األوربي االتحاد في السيارات جميع صممت إذا أنو مؤخراً  األوربية المفوضية
 فإنو السيارات فئات من فئة كل في المتاحة السيارات أفضل مع مستواىا في متساوية

                                                 
 لمسؤولية االجتماعية وعالقتيا بسموك المخاطرة لدى السائقين، رسالةا بن شيخ عايش،ا (1)

 .35 ،2008: الجزائر ،ماجستير غير منشورة
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 ضحيتيا تصيب التي أو المميتة اإلصابات جميع من 50%  ــب يقدر ما يمكن توقي
وال  تضع ال الدخل المتوسطةو  الدخل المنخفضة البمدان من كثيراً  حين أن في ،بالعجز
 األوربي. االتحاد ينفذىاو  يضعيا التي عالية كالمعايير معاييرتنفذ 

 األسباب الناجمة عن الطريق:
الطريق ىي المكان الوحيد الذي يستخدمو قائدو السيارات ليتنقموا من مكان إلى 

الطريق معبد، والسالمة عمى الطريق أن آخر، وقد يكون الطريق ترابيًا، ولكن في الغالب 
في مساعدة السائق في قيادة مركبتو عمى الطريق  اج إلى خْدمات تسيم إلى حد كبيرتحت

مات إشارات المرور التي تنبو السائق عمى األماكن اآلمنة العام، من أبرز ىذه الخد
واألماكن الخطرة وكل ما يسبب أي خطر لو أو إلى غيره، كذلك أعمدة اإلنارة 
والعاكسات الضوئية في منتصف الطريق وعمى جانبييا إضافة إلى الخطوط البيضاء 

ية في جنبات الطريق والصفراء وسالمة الطريق من الحفر واالنجرافات والحمايات الحديد
 ،تية المعدنية بين الطرق المزدوجةفي المناطق الجبمية والمنعطفات، والفواصل اإلسمن

وكل نقص فيما سبق ذكره ينعكس سمبًا عمى السالمة المرورية، ويكون سببًا رئيسًا في 
 حوادث الطريق.

المتمثمة إضافة إلى بعض العوامل األخرى عمى الطريق مثل: األحوال المناخية 
في سقوط األمطار وتمبد الضباب والغيوم، كما أن تسرب كميات من الوقود )المازوت( 

 ق ليا.بب في كوارث بالجممة إذا لم يستفمن حماالت النقل الى محطات التوزيع، تس
 تقف البشرية األخطاء ان العممية الدراسات أوضحت فقد العربي الوطن في أما

 فإن العرب الداخمية وزراء مجمس لدراسة وطبقاً  ،(1)تقع لتيا الحوادث من %85 وراء
 الجوية األحوال سوء ويتسبب الحوادث، ىذه أسباب من %73تتحمل السائقين سموكيات

 تراوح حوادث في سالمتيا وعدم الطرق وعورة تتسبب بينما الحوادث، من %4 وقوع في

                                                 
 .4531، العدد 2014 – 10- 17، الدول العربيةحوادث المرور في  ،مجمةال مجمة (1)
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 في المركبات سالمة تتسبب كما السير، حوادث إجمالي من %7 و %2 بين نسبتيا
 بينما %،22 بـ أخرى دراسات وقدرتيا الحوادث تمك من 7% بـ دراسات قدرتيا نسبة

 إجمالي من %6 عن يقل ال فيما السيارات قيادة أثناء الجوال" "الياتف استخدام يتسبب
 كما الشأن، ىذا في أجريت التي لمدراسات طبقاً  المرور حوادث عن الناتجة الوفيات عدد
 عن ناىيك القيادة أثناء الذىني التركيز وعدم والالمباالة اإلىمال عمى أخرى نسب عتتوز 
 أو اإلجياد حالة في القيادة عن ً فضال الخطر، حجم تقدير وسوء األمان حزام ربط عدم

 (1).والمخدرات الكحول تأثير تحت أو النعاس
 الوسائل التي تسهم في الحد من حوادث المرور:

تمفة ومن عمى منابر المساجد وتتم في وسائل اإلعالم المحمية المخ :الثقافة المرورية -
ير من خطورة ىذه الظاىرة عمى الفرد واألسرة والمجتمع، وكذلك استيداف طالب ذلمتح

 قواعد الطمبة لدييم من خالل تعميم المروري الوعي مستوى رفع المدارس من خالل
معيا، وخاصة طالب التعميم الثانوي  مالسمي التعامل عمى وتدريبيم الطرق عمى المرور

 باعتبارىم في مرحمة شباب يغمب عمييم االندفاع والفتوة.
 األىداف المنياج ويتضمن :الدراسية المراحل لكل متكامل مروري وضع منياج -

 الالزمة المرورية المفاىيم عمى ويعتمد المنياج والتقويم، واألنشطة واألساليب والوسائل
وقدرة  يتناسب بما الدراسية المراحل، عمى المفاىيم توزيع ويتم المراحل كافة في لمطمبة
 مرتبطة المرحمة تكون بحيث ببعضيا، ترتبط أىدافاً  مرحمة لكل وتكون وأعمارىم الطمبة
 .تمييا لممرحمة التي وسبيالً  سبقتيا التي بتمك

ت وفاة، االبتعاد عن المجامالت االجتماعية عند حدوث حوادث مرورية يمحقيا حاال
عطاء التنازل لممسبب لمكارثة و   عيا لمقضاء والقدر.ارجا  وا 

                                                 
، 358اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، منظمة الصحة العالمية، صحيفة وقائع رقم  (1)

 . 4 ،2015مايو 
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تطبيق الحكم الشرعي لممتسببين في الحوادث المرورية وخاصة في حاالت الموت  -
واجباره عمى دفع الدية، واحساس بقية السائقين بعقوبة التيور في السياقة ومردوداتيا 

 المادية الكبيرة عمى المخالفين.
الماكن ا بخاصة فيو لحوادث مرور  نلإلنقاذ واإلسعاف لمن يتعرضو  توفير أساليب -

النائية أو الطرق السريعة، كذلك توفير دوريات مرور مستمرة لمعمل عمى الطرقات العامة 
 الرئيسة لمحد من سرعة بعض المتيورين، ومراقبة حركة السير في الطرقات السريعة.

المدارس والرياضيين الذين عاكس إضاءة عمى مالبس أطفال  اعميي اتوضع ممصق -
، وكذلك تركيب ممصق عاكس في رقاب الحيوانات يمارسون الرياضة بمحاذاة الطريق

الصحراوية التي ترعى بالقرب من الطريق مثل اإلبل التي تعتبر من أخطر المسببات 
 لمحوادث المرورية في المناطق الصحراوية.

مطار مباشرة لردم االنجرافات خاصة قبل وبعد سقوط األبالعناية بالطريق العام و  -
الناجمة عن السيول ومعالجة تصدعات الطرق، وبالمناطق الصحراوية التي يكثر فييا 
عادة توضيح الخطوط البيضاء والصفراء وتوضيح  زحف الرمال في الطريق العام، وا 

 العالمات المرورية في األماكن الخطرة والمزدحمة.
خاصة بمحددة )مطبات صناعية( بالطرق و وضع عوائق تقميل السرعة في أماكن   -

 أمام المدارس والمساجد والمناطق السكنية.
حركة محركات السيارات قبل  ئف الصدمات التي تبطياستخدام وسائد تمط -

اصطداميا بأجسام صمبة عمى جانبي الطريق مثل دعامات الجسور، وأطراف حواجز 
خفض اإلصابات المميتة  ىلإ السالمة وأعمدة المرافق العامة، وقد أدت ىذه الوسائد

 ة، ــ% في الواليات المتحدة األمريكي75والخطيرة الناجمة عن حوادث التصادم بنسبة بمغت
% في المملكة المتحدة.76و

(1)
 

                                                 
 ة ــــــــــــــــة الصحـــــة عن حوادث المرور، منظمــــة من اإلصابات الناجمـــــالتقرير العالمي عن الوقاي (1)
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 نتائج البحث:

توصل الباحث من خالل العرض الذي طرحو في الصفحات السابقة إلى 
 مجموعة من النتائج:

أنيا تكثر في المجتمعات النامية لغياب السالمة حوادث الطرق ظاىرة عالمية إال  -
 المرورية بالشكل الكافي.

 تشكل حوادث المرور خطرًا ماديًا واجتماعيًا عمى الفرد واألسرة والمجتمع بأسره. -
فئة الشباب التي يحتاجيا المجتمع ىي أكثر من يفقد في حوادث المرور سواء كان  -

 بالوفاة أم اإلصابات البميغة.
فراد المشاة ىم أكثر عرضة لمحوادث القاتمة عمى المستوى أث إلى أن توصل البح -

 العالمي.
توصل البحث إلى أن ليبيا تصدرت قائمة أكثر معدالت الوفاة الناتجة عن حوادث  -

ويرجع  ،ألف نسمو ةئامحالة وفاة عن كل  73.4المرور في العالم بنسبة وصمت إلى 
قين بالقوانين والموائح المرورية بسبب إلى عدم التزام السائالباحث السبب في ذلك 
  فئة الشباب.  فيخاصة بفبراير والتيور في القيادة و  17االنفالت األمني عقب ثورة 

 توصل البحث إلى أن السرعة تعد من األسباب الرئيسة لمحوادث المميتة. -
 التوصيات. -
 يوصي الباحث باآلتي: -
مناطق الساحمية والصحراوية االىتمام بالطرق ومراعات التقمبات المناخية في ال -

 ةــبات الصناعيـــــــع المطــــــق ووضـــــــة لمطريــــــــــطوط األرضيـــح إشارات المرور والخـــــــوتوضي
 والحمايات الجانبية تسيم الى حد كبير في الحد من خطر الحوادث.

 ل ــر تحت الطريق لتسييـــــة إلنشاء معابـــــالت ووزارة الداخميــــــالتنسيق بين وزارة المواص -

                                                                                                              

 .25، 044العالمية ،= 
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مناطق السكانية والمؤسسات التعميمية والمناطق خاصة في البالعبور دون أي خطر و 
 الرعوية.

االبتعاد عن المجامالت االجتماعية مع المتيورين في قيادة السيارات وضرورة تطبيق  -
 الحمول الشرعية )دفع الدية( كرادع لمحد من الحوادث المرورية.

لزام تالميذ المدارس بمنياج عممي يوضح آداب الطريق - وقوانين  التوعية المرورية وا 
 السياقة المرورية.
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Abstract 
In this paper, we introduce the concept of fuzzy complex 

valued metric space by using the notion of complex fuzzy set, 

moreover, we define the topology induced by this space and some 

related results of them. In order to illustrate our results we equip 

the paper with some examples. Also, we state and prove the fuzzy 

complex valued Banach contraction theorem.   

Keywords: Complex valued metric space, fuzzy metric space, 

complex fuzzy set, fuzzy complex valued metric space, fuzzy 

complex valued contractive mapping.  

 

1. Introduction  

The concept of fuzzy set was first introduced by Zadeh 

(1965) with his pioneering paper and since then there has been 

tremendous interest in the subject due to its diverse applications in 

wide range of scientific areas. In particular, Kramosil and Michalek 

(1975) introduced the notion of fuzzy metric space and compared 

this notion with the notion of statistical metric space, that was 

initially proposed by Schweizer and Sklar (1960). Later on, George 

and Veeramani (1994) gave a stronger form of metric fuzziness. On 

the other hand, Ramot et al. (2003) extended the fuzzy set to 

complex fuzzy set. A complex fuzzy set  is characterized by a 

membership function , where ,  

and  are both real valued and , which ranges the 

interval  to the unit disc in the plane. Subsequently, Azam et 

al. (2011) introduced the concept of complex valued metric space, 
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which generalized the classical metric space, and established some 

fixed point results for mappings satisfying a rational inequality. 

In this paper, we introduce the concept of fuzzy complex 

valued metric space by using the notion of complex fuzzy set, 

which is a generalization of the corresponding concept of fuzzy 

metric space that proposed by George and Veeramani (1994) such 

that we range the interval  to the unit disc in the plane. 

Further, we give the topology induced by this space as well as we 

give some properties about this topology such as Hausdorffness 

and first countability. Finally, we state and prove the fuzzy 

complex valued Banach contraction theorem. 

2. Preliminaries 

In what follows in this section, we recall some notations and 

definitions that will be utilized in our subsequent discussion. 

Definition 2.1. Let  be the set of complex numbers and 

. Define a partial order  on  as follows:  if and 

only if . Consequently, one 

can infer that  if one of the following conditions is satisfied: 

(i) , 

(ii) , 

(iii) , 

(iv) . 

In particular, we write , if  and one of (i), (ii), and 

(iii) is satisfied and we write  if only (iii) is satisfied. Notice 

that , moreover            

.  

Definition 2.2. Let  be any nonempty set, whereas  is the set of 

complex numbers, suppose that the mapping , 

satisfies the following conditions: 

1-  , for all  and  iff , 

2-   for all , 

3-   for all  
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Then  is called a complex valued metric on , and  is called 

a complex valued metric space.  

Definition 2.3. Let  be a complex valued metric space and 

 be a sequence in  and . Then,  

i)  is said to be convergent to  if for every  with  

there is  such that      for all . We denote 

this by , or  as   

ii)  is said to be a Cauchy sequence if for every  with 

 there is  such that for all   

where . 

iii)  is said to be a complete complex valued metric space if 

every Cauchy sequence is convergent.  

Lemma 2.4. Let  be a complex valued metric space and let 

 be a sequence in . Then  

i)  converges to  if and only if  as . 

ii)  is a Cauchy sequence if and only if  as 

. 

iii) For  with  and , define 

 and the family 

, then  

 
is a topology on  

Definition 2.5. A binary operation  is a 

continuous t-norm if  satisfies the following conditions: 

1)  is associative and commutative, 

2)  is continuous, 

3)  for all , 

4)  whenever  and  , . 

Definition 2.6. A 3-tuple  is said to be a fuzzy metric 

space if  is an arbitrary set,  is a continuous t-norm and  is a 

fuzzy set on  satisfying  the following conditions: 

1) , 
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2)  iff , 

3) , 

4) , 

5)  is continuous, 

for all  and . 

Definition 2.7. Let  be a fuzzy metric space,  and 

 be a sequence in . Then,  

i)  is said to be convergent to  if for any  and any 

 there exists a natural number  such that 

 for all . We denote this by 

 or  as . 

ii)  is said to be a Cauchy sequence if for any  and 

any  there exists a natural number  such that 

 for all . 

iii)  is said to be a complete fuzzy metric space if every 

Cauchy sequence is convergent. 

Remark 2.8. Let  be a fuzzy metric space. then 

 
is a topology on .  

Definition 2.9. A binary operation defined as 

 
is a continuous phase intersection if  satisfies the following 

conditions: 

1)  is associative and commutative, 

2)  is continuous,  

3) if , then  for all , 

4)  whenever  and , 

. 

Remark 2.10. Since Azam et al. (2011) defined a partial order  

on the complex numbers , so that, in the above definition we can 

replace conditions 3, 4 respectively by the following  
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3.  if , then  for all  in the unit disc of the plane, 

4.   whenever  and  for all  and  

in the unit disc of the plane. 

Example 2.11.   

Example 2.12.  

Remark 2.13. For any  we can find  such that 

 and for any  we can find  such that  

whereas  and  are positive complex numbers that 

belong to the open unit disc in the plane. In addition, for each 

 and , there exists an element  such that  

and .  

3. Fuzzy complex valued metric spaces  

       In this section, we define the concept of fuzzy complex valued 

metric space and the topology induced by this space with some 

properties.  

Definition 3.1. A 3-tuple  is said to be fuzzy complex 

valued metric space if is an arbitrary set, ,  

is a continuous phase intersection and  is a complex fuzzy set on 

 satisfying the following conditions: 

for all  and  we have 

FCVM1)  , 

FCVM2)   iff , 

FCVM3)  , 

FCVM4)  , 

FCVM5)   is continuous. 

       Since , so that, if we take  and  

then every fuzzy metric space is a fuzzy complex valued metric 

space. 

Example 3.2. Let ,  and 

defined by 

 for all , . Then  is 

a fuzzy complex valued metric space. 
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Conditions FCVM1, 2, 3 are obvious. To prove FCVM4 we know 

that 

 
i.e. 

 
Therefore,  

 
Thus . Now FCVM5, if 

we define two mappings  as follows ,  and 

, , then 

 can be considered as 

composition of  and . Since  and  are continuous, also  is 

continuous. Hence  is a fuzzy complex valued metric 

space. 

Remark 3.3. In the above example we can replace  by any 

nonempty set  and  by a metric  defined on . 

Furthermore, if we replace the phase intersection in the same 

example by , the example holds.  

Example 3.4. Let ,  and 

 defined by 

 
for every  and . It is easily seen that  is a 

fuzzy complex valued metric space.  

Throughout this paper we consider , where  has 

mentioned in definition 3.1.   

Lemma 3.5. The mapping  is 

nondecreasing for all . 

Proof. Suppose that  for 

whereas . Since  implies that . By  
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this supposing  and FCVM4 we have  

. 

Since , so by FCVM2 we obtain that 

, which is contradiction.           

Definition 3.6. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space and . The open ball  with center  and radius 

 such that   is defined as follows 

. 

Remark 3.7. Let  whereas . In a fuzzy complex 

valued metric space  we can find a complex number , 

where , such that  whenever 

 for any .   

Lemma 3.8. Every open ball is an open set. 

Proof. Consider an open ball  and let , then 

. So from remark 3.7 we can find  

whereas  such that . Suppose that 

, since , we can find a complex 

number  with  such that . By 

remark 2.13 we have for a given  and  such that  

there exists  in  whereas  such that . 

Now consider the ball  and let 

 implies that  

. 

Therefore, 

                                    

                                                     

 It is easily seen that , hence 

.       

Theorem 3.9. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space. Define 
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then  is a topology on . 

Proof. 1. Since there is no  such that , thus 

. Since for any ,  and any , 

, then . 

2. Let  and , that means  and , so 

there exist  and  such that 

 , . By remark 2.13 we have that, 

for any  there exists  such that , . So 

that, If we take , then 

. Thus .  

3. Let  for each  and . Then there exists 

 such that , so there exist  such that 

. Since implies that 

, thus . Therefore  is a 

topology on . 

Theorem 3.10. If  is a fuzzy complex valued metric 

space, then  is Hausdorff. 

Proof. Let  whereas . From our definition 3.1 we 

have  is a positive complex value lies in the open unit 

disc, that is , suppose that . From 

remark 2.13 we have that, for every  with  

there exists                  such that . 

Now consider the sets  and , we 

have to prove that, these two sets are separated, so we assume that 

 
That means, there exists 
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Then, 

 and 

 

However, from FCVM4 we have 

 which implies , 

so we obtain that  , which is contradiction. Hence 

. 

Theorem 3.11. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space. Then  is first countable. 

Proof. We will prove that  is a local basis 

for  and . Let  and , since  is open, then 

there exists  which lies in the open unit disc together with 

 such that . Pick  such that   and  

, so we have to show that . Suppose 

that , then 

. 

We can see that  , so by lemma 3.5 we have that 

 

which implies , thus . 

Therefore,  is countable local basis for . Hence  is 

first countable topological space. 

Definition 3.12. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space,  and  be a sequence in . Then  is said to 

converge to  if for any  there exists  such 

that  for every . This is denoted by 

 or  as . 
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Theorem 3.13. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space,  and  be a sequence in .  converges to  if 

and only if   as , for any . 
Proof.  Suppose that , then there exists a natural 

number  such that  for all  

 which implies . Thus 

 as . 

        suppose that  as , then there 

exists a natural number  such that  for all 

, so . Hence 

 as .  
Definition 3.14. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space,  and  be a sequence in . Then  is said to be a 

Cauchy sequence if for any  there exists  

such that  for every . 

Definition 3.15. A fuzzy complex valued metric space is called 

complete if every Cauchy sequence is convergent. 

Definition 3. 16. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space and . Then  is said to be FCV-bounded if there exists 

a complex number  with  such that 

 for all  and . 

Theorem 3.17. Every compact subset of a fuzzy complex valued 

metric space is closed and FCV-bounded. 

Proof. Let  be a fuzzy complex valued metric space,  be 

a compact subset of  and   whereas . Since 

 is open cover of , then there exist 

 such that . For any  

there exist  such that  and , 

therefore we can write 

 and . 

Take , so we have 
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Let  and choose a complex number  with  such 

that 

 
therefore we have  for all , hence  is 

FCV-bounded. On the other hand, we know that  is Hausdorff, 

since every compact subset of a Hausdorff space is closed, then  

is closed.  

4. Fuzzy complex valued contraction theorem 

 In this section we will extent the fuzzy Banach contraction 

theorem, which was given by Gregori and Sapena (2002), for the 

complete fuzzy complex valued metric space. 

Definition 4.1. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space and  is a self-mapping. Then  is said to be fuzzy 

complex valued contractive if there exists  such that  

 
for each  and .  is called the contractive constant of 

 

Definition 4.2. Let  be a fuzzy complex valued metric 

space and  be a sequence in . Then  is said to be fuzzy 

complex valued contractive if there exists  such that  

 
for all . 

Theorem 4.3. (Fuzzy complex valued Banach contraction 

theorem). Let  be a complete fuzzy complex valued 

metric space in which fuzzy complex valued contractive sequence 

are Cauchy. Let  be a fuzzy complex valued contractive 

mapping with contractive constant . Then  has a unique fixed 

point. 

Proof. Fix  and let , . For , we have 
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and by induction 

 
Then  is a fuzzy contractive sequence, by assumptions it is a 

Cauchy sequence and  converges to , for some  By 

theorem 3.13. as  we have  

 
Then for each  and  we 

have , that is,  and 

. 

Now to show the uniqueness assume that  for some  

For , we have  

 

 

 

 

 
as . Hence  and    

Conclusion 

 in this paper, we defined the notion of fuzzy complex 

valued metric space which is a generalization of fuzzy metric 

spaces and then the topology induced by this space. Also, we gave 

some topological properties, such as Hausdorfness and first 

countability. After that, the complex valued version of fuzzy 

Banach contraction theorem was stated and proved. So With the 
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help of these results one can study other fixed point theorems, 

similar topological properties of this space and problems related to 

convergence of a sequence. 
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 د. مفتاح محمد أبو جناح                                          

 جامعة المرقب  -كمية اآلداب                                                
 

 ممخص:
لقد ُدرست صعوبات التعمم الطالبية عمى نطاق واسع عمى مستوى المدارس ما 

عمى  جدل, وحظيت بأقل اىتمام وتركيز كانت محلقبل المرحمة الجامعية, غير أنيا 
مستوى الطالب الجامعيين, ولذا فقد جاءت ىذه الورقة البحثية لتيتم ولتناقش الصعوبات 
األكاديمية التي تواجو الطالب الجامعيين؛ وكان ذلك أثناء تواجد الباحث في إجازتو 

عينة عشوائية من العممية في ماليزيا لمدة ثالثة أشير, حيث ُأجريت ىذه الدراسة عمى 
سين بأقسام عمم ( الدار  23)ن =   (USIM)الماليزية  اإلسالميةطالب جامعة العموم 

نجميزية, والمغة العربية, واسُتخدمت استبانة صعوبات التعمم األكاديمي النفس, والمغة اإل
وسيمة لجمع البيانات من أفراد العينة حول أربع أبعاد لصعوبات التعمم وىي: الصعوبات 

 ,والصعوبات الفكرية والعاطفية, وصعوبات اإلدراك الحسي الحركي ,األكاديمية
 وصعوبات الثقة بالنفس. 
أن نسب مرتفعة من الطالب المشاركين في  المستخدم اإلحصاءوأظيرت نتائج 

ىذه الدراسة كان لدييم صعوبات فيم المحاضرات, وضعف في االستيعاب القرائي, 
العامل السائد لمصعوبات األكاديمية التي يعاني منيا نسبة  وصعوبات التذكر التي كانت

عالية من الطالب. كما أظيرت النتائج أيضا عزوف نسب عالية من أفراد العينة عن 
يسألون أساتذتيم أو يستفسرون منيم عن نقاط  وقمما ,المشاركة في المناقشات األكاديمية

ت, وكذلك أظيرت نتائج ىذه حراجامحاضرات بسبب الخجل وتجنب اإلالغموض في ال
عالية من الطالب كانوا يعانون الضغوط النفسية بسبب كثرة المواد  االدراسة أن نسب
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الدراسية, وصعوبة في مداومة التركيز أثناء المحاضرات الطويمة, وأيضا ىناك نسبة 
واالجتماعي مع وسطيم الجامعي. عالية تعاني من ضعف التكامل واالنسجام االنفعالي 

العممية والكميات األخرى  األقساما يوصي الباحث بإجراء المزيد من البحوث عمى بقية ذول
جراء  والطمبة الجامعيين الميبيين والصعوبات المصاحبة عمى المستوى المعرفي, وا 
دراسات مقارنة محمية وأجنبية أكثر عمقًا لدراسة ىذه الظاىرة. وتكمن أىمية ىذه الدراسة 

النفسي لطمبة الجامعة وأصول التدريس  واإلرشاداالىتمام التربوي  في كونيا تظير أىمية
 الجامعي لمطمبة الجامعيين.

Abstract 

Students' learning difficulties have been widely researched at 

school level, but a rare focus has been given to university 

undergraduates. This paper discusses the results of a study on the 

above issue conducted among the undergraduates in Malaysia. The 

sample consisted of 32 students who study in the departments of 

psychology, English language and Arabic language. A 

questionnaire was conducted to measure the students’ academic 

difficulties in learning under four dimensions: academic 

difficulties, intellectual and emotional difficulties, perceptual motor 

difficulties and behavioural and morale characteristics.  It was 

found that understanding the lectures and weakness in practicing 

comprehension and memorizing were the major academic 

difficulties encountered by the participants. The findings revealed 

that they less participate in discussions and rarely ask questions to 

clarify their doubts due to shyness and avoid sarcasm. The students 

also expressed that they feel psychological pressure during their 

studies and find difficult to concentrate on lectures for a long 

period. Another major finding of this study was the difficulties they 

faced in emotional and social integration within the university 

which deserves an in-depth study.  Further, a follow-up research is 

being conducted to measure the undergraduates’ cognitive abilities 

and its associations with their level of academic difficulties. The 
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findings of this study will have an impact on andragogy and 

pedagogy of the university system. 

Keywords: Academic difficulties, Undergraduates, Inter-

disciplinary 

 

1. INTRODUCTION 

Learning process becomes a point of debate as learners feel 

that they are cruising around a pile of academic, emotional and 

psychological difficulties. This leads to disorders in learners’ 

personalities. The increase in the proportion of learning among 

undergraduates in university can be achieved by observing 

students’ complains and  changing the curriculum which may 

include contents and methodology. This will minimize the learning 

difficulties encountered by students during their studies. Paying 

attention to difficulties which students experience helps to remedy 

the difficulties as early as possible and prevent drop-out from 

courses. Therefore, the results of this study will bring to the 

attention of the authorities of the Universiti Sains Islam Malaysia: 

(USIM) the major problems facing undergraduate students and also 

help in identifying those problems that are peculiar to domain of 

study and those common to both gender. The findings will also 

help students to have a better understanding of the reasons and 

sources of their problems. In addition, this findings assist them in 

how to confront realistically such problems, how to avoid them 

where possible and evolve more pragmatic ways of dealing with 

those problems. The findings of the study will therefore assist the 

university authorities in taking significant steps and proffering 

permanent solutions to these problems identified and ranked high 

by the students. In addition, neglecting learning difficulties leads to 

a bad consequences on the process of learning such as: students’ 

dropouts and anxiety from their university. Furthermore,  the 

findings of this study will have practical importance and will have 

an impact on andragogy and pedagogy of the university system. 
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Giving attention to students’  feelings and sentiments during 

the learning process plays an important role in determining the 

outcome of any efforts executed in the educational process. The 

characteristics of teaching methods, and the quality of information, 

and student's personality are three key components that affect the 

quality, and quantity of student learning. Therefore, the focus on 

the emotions, thoughts, feelings and perceptions of the students and 

the difficulties that students undergo during the learning process is 

more important than emphasizing solely on  attendance and stuffed 

him or her with different information. Some studies have revealed 

that students who suffer from the weakness of adjustment during 

the educational process have more difficulties in learning compared 

to students who are constantly adapting in systematic manner 

(Mayya, et al, 2004). 

The results of studies on stress among undergraduates 

indicate that students were exposed to stress due to academic 

workloads, inadequate resources, low motivations, continuous poor 

performance in academic activities, overcrowded lecture halls, and 

uncertainty of getting job after graduating from the university, 

(Agolla and Ongori, 2009). Similar study conducted by Bataineh: 

(2013) confirmed that excessive academic loads, insufficient time 

of  study, ongoing home works throughout of the semester, 

performing successive exams, low level of students' motivation, 

and the high family expectations were the main sources of stress 

among students. It was also found that fear of failure was the major 

source of stress among undergraduate students. Mayya, et al, 

(2002), concluded that language ability, expectations of 

achievement, the use of students learning styles and the university 

lifestyle that require adjustment to a new educational environment 

are factors that affect student performance and caused him / her 

difficulties that hinder to accomplish academic tasks. Additionally, 

students who suffer from the weakness of adjustment during the 

educational process have more difficulties in learning than students 
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who adapt continuously and systematically (Mayya et al, 2004). 

Studies also have shown a relationship between learning 

approaches and problems of learners and academic performance, 

(Mayya et al 2004( 

The previous research highlights the need for studying the 

learning environment from the perspective of undergraduate 

learners' difficulties in order to help them to  learn effectively and 

efficiently. Learning difficulties of students have been widely 

researched at school level,  (Cortiella, and Horowitz, 2014). 

However, a rare focus has been given to the undergraduate 

students. Furthermore, the main focus of majority of prior studies 

was on the stress rather than on the difficulties that cause it. Thus, 

in order to improve the quality of learning process, we should shift 

away from studying anxiety and stress to studying the difficulties 

which cause it. This means we should listen to students' complaint 

that cause them stress and anxiety and help them to overcome their 

academic and non-academic difficulties. 

The various factors that obstruct students’ learning are 

compiled into four basic sections: academic, sociological and 

morale characteristics, psychological and cognitive, (Al-Rashed, 

2003; Omoteso, 2003, Saber, 2003; Alghamdi, 2001). The aim of 

this study is to detect the learning difficulties of the undergraduate 

students of  the USIM. The author of this paper, with his long 

experience in teaching at university level, have observed that some 

students were neglectful in organizing the time of the study, and 

they were low motivated in learning process. Moreover, the 

researcher remarked the difficulty in seeing the importance of 

certain topics, in remembering knowledge previously acquired, the 

difficulties in the practical application of knowledge, and they were 

stuffed with study materials are the most repeated questions and 

major discussions among the students during the academic year. 

For all these observations of researcher, and on the basis of the 

foregoing recommendations of previous studies, (Mayya, et al, 
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2004, Omoteso, 2003, Bataineh, 2013, and Mamdouh, 2003), a 

research study on the Academic Difficulties in Learning among 

Undergraduates in Malaysia is more demanding.  

Study Questions: 

This study aimed to answer the following questions: 

1- What are the most common learning difficulties encountered by 

the undergraduates of USIM? 

2- Do the majority of students have the same learning difficulties?  

3- Do the academic learning difficulties dimensions vary among  

students attached to different  "educational" departments in 

USIM? 

2.  LITERATURE REVIEW: 

2-1  Differentiating learning difficulties from learning disability 

or mental disability and some other concepts : 

The term 'learning difficulty" is often used in an educational 

setting to denote a problem from the point of view of not reaching 

certain academic attainments. Learning difficulties also  has been 

used for educational purposes;  as an alternative term for "learning 

disability" and for "intellectual disability",  to purify the learning 

process from any negative meaning  such as term disability, 

(Emerson, & Heslop, 2010). Therefore, the distinction between 

intellectual disability, learning disability and the learning difficulty, 

is still a controversial topic of discussion. Although these terms are 

used interchangeably as discussed above, there is a big difference 

between learning difficulties and learning disabilities, as follows: 

Learning disabilities – is a general term referring to sensory 

disability or mental disability. In more details, it is a general term 

referring to individuals who have difficulty in knowledge, in 

understanding, in communication , and in the use of terms to 

express their needs or complex stuff, as a result of certain 

disabilities; these individuals require attribution or high support to 

help them to learn, (Holland, 2011). The term of learning disability 

has three international standards (mental disability-IQ-imbalance in 
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the social aspect of adaptation and the early start of IQ) see 

(Emerson, & Heslop, 2010). This concept is unintended in this 

study. Also there is another term used which is Academic 

problems: it is a vague and open expression. Although the term 

academic problem is wide open idiom, it was defined in some 

studies as follows:  "the difficulties experienced by students that 

hinder their studies, and lead to lower level of academic 

attainments, and difficulty to follow-up lectures. The previous 

studies had used the word difficulty when they defined problems, 

which means using learning difficulty is more appropriate, precise 

and accurate to use in educational and psychological studies.  On 

the other hand, the term learning difficulty is often used in 

educational settings, (Holland, 2011); it refers to individuals who 

have specific hard and unbreakable exertion with learning as a 

result of the educational environment, and academicals 

requirements, or as a result of the difficulty of five language skills 

such as writing, reading, speaking, listening, and comprehension, 

and they do not have any physical, sensory, mental, moral 

disabilities or sickness.. Hence, students who have learning 

difficulties are normal individuals and emotionally, intellectually 

and socially healthy. 

2-2  Previous studies: 

Omoteso, (2003), reported difficulties of rehearsing and 

memorizing, cognitive and behavioural  difficulties were factors 

contributing more to the significance recorded relation with Self-

regulated Learning among undergraduate students. Furthermore, 

Makarmi, ( 2000), explained that  the most common problems 

among Iranian University students were anxiety, frustration, and 

tension caused by dealing with the opposite sex. Some of the most 

serious problems encountered by undergraduates included 

difficulty in social problems and academic problems. Sex was 

found to be a factor in determining problems encountered by 

students as female students encountered more problems than the 
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males. Pineteh, (2013), revealed that academic writing challenges 

the students in universities. Zeenath, and Orcullo, (2012), identified 

affective consequences of academic procrastination among 

undergraduates. 

Alameri, (2003) emphasized the difficulties related to the 

relationship between  academic staff and students. She states that 

some professors are fanatic or extremist or radical in giving 

students' estimation. She also reports the non- availability of 

sufficient textbooks for elective courses and lack of facilities in 

laboratories and no sufficient time given for studying in 

laboratories. Al-Ghamdi, (2001) pointed out some problems such 

as that the non-suitable schedule of studying, pressure of monthly 

tests, variations in behaviour of faculty members with students, 

repetition pattern in some subjects, , poor motivation for study, and 

a sense of anxiety in near final exams. Al-rashed, (2003) states that 

students faced difficulties due to bad distribution of study 

schedules, the failure of the college academic advising, and family 

responsibilities. Very interesting study of Saber, (2003) done at a 

Teachers College in Dammam revealed that the lack of skills to 

perform non-participation in activities, withdrawal, shyness, 

absence from the college were the major causes for academic 

difficulties.  He, further, refers to some cognitive problems such as 

difficulty in concentration, lack of understanding, poor ability to 

resolve problems associated with teaching materials and curriculum 

and emotional problems, such as  frustration and low ambitions and 

sense of satisfaction. Ongori, and Agolla, ( 2009)  found that the 

academic workload, inadequate resources, low motivation, poor 

performance in academic activities,  overcrowded lecture halls, and 

uncertainty of getting job after graduating from the university lead 

to stress among students. 

The above previous studies have paid wider attention to 

different issues related to learning difficulties in colleges and 

schools, and a little attention given to the university 
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undergraduates. The main focus of previous studies was on the 

scarcity of educational AIDS, teaching tools and scarcity of study 

manuals. Instead, the current study has turned its lance towards 

academic difficulties, intellectual and emotional difficulties, 

perceptual and motor difficulties and behavioural and moral 

characteristics. 

3.  METHODOLOGY: 

The aim of this section is to clarify the methodology of the 

study. It gives an account of selection of instruments, determining 

instrument's validity and reliability, study design and describing the 

sample that were used for data collection and the statistical 

methods used to analyse the data.  

3.1  Tools and  instruments: 

A self-administered questionnaire was developed to collect 

information. The questionnaire consisted of four sections with the 

purpose of measuring the responses under different four 

dimensions: Academic difficulties, consist of 18 items; Intellectual 

and emotional difficulties, contain 17 items; perceptual motor 

difficulties,  contain 12 items, and behavioural and moral 

characteristics, consist of 17  items. All items were measured on 3-

Point Likert Scale, ranging from (2-Yes or strongly agree, to 1- 

Somehow agree/disagree, and 0 - No or strongly disagree). The 

Questionnaire was developed based on some earlier review of 

studies. It’s Cronbach Alpha scales reliability value was 0.78 ( 

Mayya, et al, 2004 and Basim et al, 2007). Furthermore, statistical 

package for social science (SPSS) package has been used as well. A 

pilot study was carried out to ensure the validity and reliability of 

the instrument.  

3.2  Validity: 

The questionnaire was previously reliable (Cronbach Alpha 

0.78) ( Mayya, et al, 2004 and Basim et al, 2007). However, the 

students proposed 8 additional difficulties that they considered as 

important in their studying system,  and some amendments have 
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been made on the Questionnaire by the researcher, the content 

validity for the instrument were additionally determined through 

the help of 10 experts in the relevant field. Nine of them approved 

the questionnaire items without comments. However, the items of 

the questionnaire were also adjusted and evaluated according to the 

rest of  arbitrators' comments. Moreover, the Cronbach Alpha for 

reliability was conducted and the total reliability was (0.64). 

 

Table (nr. 1): Reliability values for learning difficulty scale 

 

Category N. of items Alpha Value 

Academic difficulties 

Intellectual and emotional difficulties 

Perceptual motor difficulties 

Behavioural and moral 

characteristics: 

Total 

18 

17 

12 

17 

64 

0.63 

0.62 

0.62 

0.61 

0.64 

 

3.3 Sample: 

Sampling method applied in this study was a convenient 

random sampling. The sample of the study included: (N = 32) 

healthy students; 9 Males and 23 Females. Mean age (21.53 years 

old) , (SD = 0.507). The participants were selected from 

undergraduate students, from three departments namely: ( 

Psychology students = 10), (English Education students = 12), 

(Arabic Studies students =10); from Faculties of  Major Language 

studies and Leadership and Management from USIM. The 

informed consent was obtained,  participants were informed of the 

purpose of the study and the importance of their participation in 

this study.  

3 . 4  Study design: 

This study was non-experimental in nature and employs a 

cross-sectional design. In this study, survey study design was used. 
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According to  John (2005), survey study designs are procedures in 

quantitative study in which investigators administer a survey to a 

sample or to the entire population of people in order to describe the 

attitudes, opinions, behaviours or characteristics of the population. 

In this procedure, survey studiers collect quantitative, numbered 

data using questionnaire and statistically analyse the data to 

describe trends about responses to the questionnaire and to test 

study questions. They also interpret the meaning of the data by 

relating results of the statistical tests back to the previous reviewed 

studies. It was nonetheless appropriate in a study that aims to 

determine different dimensions of academic learning difficulties 

among undergraduate education students of USIM. 

3 .5  Data analysis: 

The quantitative data collected through the survey 

questionnaire were analysed statistically using (SPSS) version 17. 

In relation to the interval data  collected, relevant measures of 

descriptive statistic, correlation Chi-Square goodness of fit test, K
2
, 

and the Kruskal Wallis Test were engaged. These processes of 

deriving statistical results would lead to the interpretation and 

drawing of conclusions. 

4.1 FINDINGS AND DISCUSSIONS: 

To answer the first and the second questions of this study, 

thirty-two undergraduates were sampled from "educational" 

departments in USIM. The data collected was analysed as follows: 

For answering the first question, a descriptive statistic "frequencies 

and percentages" was conducted to identify the most common 

learning difficulties among the faculty students. Thus students' 

answers on the  items of the questionnaire were also arranged. In 

addition, for answering  the second question of this study, which is 

"to confirm or cannot be confirmed" that the faculty' students have 

learning difficulties, and whether the number of students who 

experience  learning difficulties was equal to the number of 

students who did not experience learning difficulties. For 
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measuring this aim, the null hypotheses was evaluated, using the 

(Chi-Square goodness of fit test: K
2
) on frequencies of students' 

responses (Yes/ No), and the results had  exposed and discussed in 

the following manner: 

Firstly, answering the first question which was: (what are the 

most common learning difficulties encountered by the 

undergraduates of USIM and the second question (do the majority 

of students in the USIM  have the same learning difficulties?). 

 
Table 1 The most common academic learning-difficulties 

The academic difficulties  

of which students 

complain 

N 

Res

pon

ses 

Freq

uenc

ies 

Perc

enta

ge 

d

f 

K
2
va

lue 

x
2
(1)

= 

p≤  

.05 

Weakness in answering 

questions concisely  

3

2 

Ye

s 

No 

29 

3 

90.6 

9.4 
1 

21.1

25 

.000 

 

Weakness in 

comprehending meaning 

of some words  

3

2 

Ye

s 

No 

28 

4 

87.5 

12.5 

 

1 

18.0

00 

.000 

 

Teachers postpone 

students' questions  

3

2 

Ye

s 

No 

28 

4 

87.5 

12.5 

 

1 

18.0

00 

.000 

 

Weakness in 

understanding  long 

sentences  

3

2 

Ye

s 

No 

26 

6 

81.8 

28.2 

 

1 

12.5

00 

.000 

 

Weakness in academic 

reading  

3

2 

Ye

s 

No 

22 

10 

68.8 

31.2 
1 4.5 .034 

Weakness in practicing 

comprehension and 

memorizing  

3

2 

Ye

s 

No 

26 

6 

81.3 

18.7 

1 

 

12.5

00 

.000 

 

Weakness in reading 

quickly with good 

understanding  

3

2 

Ye

s 

No 

26 

6 

81.3 

18.7 
1 

12.5

00 

.000 
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1) Results demonstrated that the most common academic learning 

difficulties among students of English, Arabic, and Psychology 

departments in USIM were as shone in table-1: There was 

almost unanimous high agreement by students on the fact that 

they are experiencing: weakness in answering questions 

concisely (90.6 %), weakness in comprehending meaning of 

some words (87.5 %), they report that teachers postpone their 

questions (87.5 %), weakness in understanding long sentences, 

(81.8 %), weakness in academic reading (68.8 %), weakness in  

practicing comprehension and memorizing skills (81.3 %), 

weakness in  quick reading  skills (81.3 %). In addition, the  null 

hypothesis was rejected on these responses of questions:  x
2
(1) = 

is greater than:  p ≤  .05. This means that there are significant 

indications or signs of Academic Learning-Difficulties amongst 

students of  USIM. These results endorse the findings of 

Papanastasiou, and Zembyl. (2008), who reported that the 

academic studies, make students to become nervous, stressful, 

and anxious. And a study of Omoteso, (2003), which revealed 

difficulties in rehearsing and memorizing, difficulties cognitive 

and behavioural skills. The study of  Mayya, et al, (2004) 

clarified that the excessive academic loads, insufficient time to 

study, the on-going work throughout the semester, number of 

exams, academic work load, low motivation and poor 

performance in  home work were typical problems among 

undergraduate students. Ongori, and Agolla, ( 2009), and 

Pineteh, (2013), revealed that academic writing challenges 

students in universities. Mayya, et al, (2002), concluded that the  

language ability, expectations of achievement, educational 

environment are factors that affect the students’ performance 

and caused them difficulties that hinder accomplishment of 

academic tasks. 
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Table 2 The most common affective and intellectual learning-
difficulties 

The affective and 

intellectual difficulties of 

which students complain 

N 

Resp

onse

s 

Fr

eq

ue

nc

y 

Perce

ntage 
df 

K
2
val

ue 

x
2
(1)

= 

p≤  

.05 

Dreading from  sarcasm of 

my question 
32 

Yes 

No 

27 

5 

84.4 

15.6 
1 15.13 .000 

Fearing of making  

mistakes during  

discussions 

32 
Yes 

No 

27 

5 

84.4 

15.6 
1 15.13 .000 

Emotional ties affects my  

performance in studies 
32 

Yes 

No 

25 

7 

78.1 

21.9 

 

1 
10.1 .001 

Teachers' negative attitudes  

affect my studies 
32 

Yes 

No 

25 

7 

78.1 

21.9 

 

1 
10.13 .001 

Some of compulsive 

thoughts distract  my 

attention during lectures 

32 
Yes 

No 

22 

10 

68.8 

31.2 

 

1 
4.5 .034 

Hard to remember what I 

understood in previous 

lessons 

32 
Yes 

No 

22 

10 

68.8 

31.2 

 

1 
4.5 .034 

 

2) Moreover, the most common affective and intellectual learning-

difficulties which were ranked first from the point of view of USIM 

students are: fear from sarcasm of question (84.4 %), fear of 

making  mistakes (84.4 %), emotional ties (78.1 %), teachers' 

negative attitudes (78.1 %), compulsive thoughts (68.8 %)  and 

hard to remember previous lessons (68.8 %). In addition, the  null 

hypothesis was rejected on these results:  x
2
(1) = is greater than:  p 

≤  .05, which means that there are significant indications or signs of 

affective and intellectual learning-difficulties amongst students of 

the USIM. These results are supported by the study of Saber, 

Mamdouh, (2003), who confirmed that students have problems 

such as non-participation in activities, withdrawal and shyness, lack 

of attendance, negative perception tendency, cognitive problems 
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such as difficulty in concentration, lack of understanding, poor 

ability to resolve problems associated with teaching materials and 

curriculum. A study by Mayya, et al, (2004) claimed that the high 

family expectations was the main source of stress among students. 

It was also found that fear of failure are the major sources of stress 

among undergraduate students. Also (Makarmi, 2000) reported that 

the most common problems among Iranian University students 

were anxiety, frustration, and tension caused by dealing with the 

opposite sex. These results were supported by similar reviewed 

studies, that found the academic loads, and insufficient time to 

study. (Marwan,  2013). 
Table 3 The most common behavioral and moral learning-
difficulties among the undergraduates' sample 

The behavioural and moral 

difficulties of which 

students complain 

N 

Res

pon

se 

Freq

uenc

y. 

Perc

enta

ge 

df 

K
2
val

ue 

x
2
(1)

= 

p≤  

.05 

Teachers' respect of some 

students without others 

32 

 

Yes 

No 

28 

4 

87.5 

12.5 
1 18.00 .000 

I have other concerns with 

academic interests 
32 

Yes 

No 

26 

6 

81.3 

18.7 
1 12.5 .000 

I usually studying 

carelessly 
32 

Yes 

No 

23 

9 

71.9 

28.1 
1 4.5 .034 

I sometimes repeat the 

same error 

32 

 

Yes 

No 

23 

7 

71.9 

28.1 
1 6.13 .013 

I apologize for mistakes 

quickly 

32 

 

Yes 

No 

7 

25 

21,9 

78.1 
1 10.13 .001 

3) Furthermore, the most common behavioural and moral learning-

difficulties which were ranked first from the point of view of USIM 

students are: Teachers' respect (87.5 %), other concerns with 

academic interests (81.3 %),  studying carelessly (71.9 %), 

repeating the same error (71.9 %), delaying apologize (78.1 %), 

The  null hypothesis was rejected on mentioned questions:  x
2
(1) = 

is greater than:  p ≤  .05, which means that there are significant 

indications or signs of Behavioural and Moral Learning-
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Difficulties amongst at least more than fifty present of the students 

of  the USIM. These results are supported by the study of Ameri, 

Fatima (2003), that highlighted difficulties caused by attitudes of 

professors towards students. and by the research of Al-Ghamdi, 

Mohammed, (2001) who proclaimed some of learning problems 

such as: variations in behaviour of faculty members with students, 

repetition pattern in some subjects, poor motivation for study, and a 

sense of anxiety in near final exams. And also the study of Saber, 

Mamdouh (2003) claimed emotional problems such as feeling of 

frustration and low ambitions, low sense of satisfaction and social 

problems. Al-Rashed, (2003) found students have difficulty in 

setting decisions, feeling of disregard of their status and bad 

distribution of studying schedules. Recently, Peretomode and 

Ugbomeh,  (2013), confessed that  the most serious problems 

encountered by  undergraduates were social problems and 

academic problems. 
Table 4 The most common perceptual and motor learning-
difficulties 

I find it difficult to do multiple things 

simultaneously: 

32 Yes 

No 

23 

9 

71.9 

28.1 

1 

 

6.13 .013 

The similarity of the pronunciation of 

words makes hard to be distinguished 

32 

 

Yes 

No 

22 

10 

86.6 

31.2 

1 4.50 .034 

I understand the lecture by 

remembering the information written 

on the blackboard 

32 Yes 

No 

10 

22 

31.2 

68.8 

1 4.50 .034 

I always  compare  what has been 

explained in the lecture, with what I  

read 

32 Yes 

No 

8 

24 

25 

75 

1 8.00 .005 

During the lecture, I could identify the 

main focus of the lecturer 

32 Yes 

No 

8 

24 

25 

75 

1 8.00 .005 

4) Additionally, the most common perceptual and motor learning-

difficulties which were ranked first from the point of view of USIM 

students are: difficulties doing multiple things simultaneously (71.9 

%),  distinguishing of similar words' pronunciation (68.8 %), 
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weakness in understand the lecture (68.8 %), weakness in 

comparing lectures that have been explained with what has been 

read (75 %), weakness in identifying the main focus of the lecturer 

(75 %),  In addition, the  null hypothesis was rejected on these 

findings:  x
2
(1) = is greater than:  p ≤  .05. This means that there are 

significant indications or signs of Perceptual & Motor Learning-

Difficulties amongst at least more than fifty present of the students 

of the  USIM. These findings related to academic difficulties of 

undergraduates are rarely mentioned in the previous studies, except 

the study of Omoteso, (2003), which revealed difficulties in 

rehearsing and memorizing, difficulties cognitive and behavioural 

skills. And the study by Saber, (2003) who concluded that 

cognitive problems such as difficulty in concentration, lack of 

understanding, poor ability to resolve problems associated with 

teaching materials were the most common student problems. 

Secondly: For answering the second question: do the majority 

of students in the departments USIM  have the same learning 

difficulties on the questionnaire used? the static measures Chi-

Square goodness of fit test: "K
2
" had used the data collected, to 

ensure whether all students experience the same difficulties.  
Table 5 The differences between students in learning difficulties 

 

 

 

 

 Sum of 

dimensions 

Departmen

ts N Mean Rank 

Chi-Square 4.385 English 12 16.71 

df 2 Arabic 10 12.00 

  Psycholog

y 

10 20.75 

Asymp. Sig. .112 Total 32  
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The results indicate that the majority of students have the 

same learning difficulties. The null hypothesis was accepted  in all 

group students, (English, Arabic, and Psychology students). "K2" 

= 4.385,  DF = 2, p =.112  is greater than:  p ≤ .05. Thus, we can 

infer that  students  experiencing  the same academic learning 

difficulties, with confidence level of ( .05), namely the ones that 

had been measured in this study. Such findings of this study 

confirm the results of earlier research related problems of learning 

among undergraduate students in other colleges, Makarmi , 2000;  

Al-rashed, 2003;  Mamdouh ,2003). 

4.2  To answer the third question of this study," Do different 

academic learning difficulties are common among  students of 

English, Arabic, and Psychology departments in USIM?". Kruskal 

Wallis Test was computed to confirm the differences between the 

academic departments in learning difficulties.  
Table 6 The differences between academic departments in 
learning difficulties dimensions 

Difficulties of  

Learning 

 

 

Test Statistics: 

a,b,c,d 

Academic            

A-1 to A-18 

Intellectu

al  & 

motional     

B-1 to B-

17 

Behaviour

al    & 

Moral           

C-1 to C 

17 

Perceptua

l   & 

Motor          

D-1 to D 

12 

Chi-Square 6.468 2.322 7.980 1.101 

df 2 2 2 2 

Asymp. Sig. .039 .313 .019 .577 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable:  English, Arabic, Psychology 

The Chi-Square shows no significant differences were found 

related to different departments  on the intellectual & emotional 

learning-difficulties "K2" = 2.32,  DF = 2, p = 0.313 and on the 

perceptual & motor learning-difficulties "K2" = 1.101,  DF = 2, p 

= 0.577; the value of Chi-Square is greater than:  p ≤ 0.05. This 
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means all three study departments have the same: intellectual & 

emotional and perceptual & motor learning-difficulties. On the 

other hand, the Chi-Square shows significant differences related to 

the department nature on the: academic learning-difficulties "K2" 

= 6.468,  DF = 2, p = 0.039, and behavioural & moral learning-

difficulties "K2" = 7.980,  DF = 2, p = 0.019; the value of Chi-

Square is greater than:  p ≤ 0.05. The fact indicates that students 

from all three departments of USIM  don’t experiencing academic 

and behavioural & moral learning-difficulties in the level; 

Psychology students are more prone to academic and behavioural 

& moral learning-difficulties with mean rank of 20.75 compared to 

the Arabic and English departments mean rank of 12.00 and 16.71. 

This can be attributed to the nature of the discipline of psychology 

students, understanding the nature of their work and they were 

more sensitive and more responsive to ethical and behavioural 

difficulties than their peers in other disciplines. There is no clear 

evidence for this conclusion in the previous studies; consequently, 

conducting follow-up studies on the different departments and 

deferent universities, using a large samples is required to make sure 

of significance of these differences. Most of the findings of this 

study confirm the results of previous research related to problems 

of learning among undergraduate students. In addition, this study 

contributes to a more comprehensive understanding of learning-

difficulties amongst undergraduate students and proposes 

guidelines to develop an intervention system.    

5 – CONCLUSION 
In general, the learning difficulties that have been measured 

in the present study are spread and common learning difficulties 

encountered by the majority of undergraduates. However, some of 

those difficulties differ from one discipline to another; for example, 

the academic and behavioural and moral learning-difficulties are 

more spread among psychology students than Arabic and English 

departments of USIM.  



 مجلة التربوي

Academic Difficulties In Learning Among Undergraduates In      

01العدد                                                Universiti Sains Islam Malaysia  

 
-437- 

6 - LIMITATIONS OF THE STUDY 

Selection of a small sample drawn from one university in 

Malaysia can be considered as   of the important limitation of this 

study. Thus these findings cannot be generalized for students in 

other university degree programs. A follow up study with a larger, 

stratified random sample would expand knowledge of learning 

difficulties among under graduate students. Another limitation was 

the fact that participants were predominantly female. Therefore, 

inclusion of equal number of male students would facilitate the 

generalizability of these findings.  

7- RECOMMENDATIONS: 

It is recommended that further research with larger sample consist 

of different genders disciplines and number of universities will 

enrich the understanding of learning difficulties among under 

graduates. Developing an intervention system based on the findings 

is also recommended.  In addition, there is a need to develop a 

comprehensive definition which explains the difference concepts 

associated with the concept of learning difficulties, and to develop 

and codify comprehensive and unified scale of learning difficulties, 

to be provided to the universities with cognitive test system  for 

scientific measurement and sorting students based on these tests. 

Further research is recommended on other study departments and 

universities. It is recommended also that university decision makers 

have to provide students with a psychological, social and academic 

counselling in order to decrease the learning-difficulties amongst 

undergraduate students. So they can achieve better in academic 

tasks. Decision makers have to involve students and their teachers 

in different academic activities to reduce the gaps between them; 

and have to provide students with suitable teaching and learning 

methods as well in order to enhance their academic achievements.  
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 المراجع العربية:
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, مجمة كميات المعممينوالدارسين الممتحقين بكميات المعممين من وجية نظرىم. 
 682 – 601المجمد الثالث.  العدد األول. ص ص 

ة التعميمية كما (. واقع المشكالت السموكية المتعمقة بالعممي3002مدوح. )صابر , م -
عالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية والديموغرافية لدى عينة من  ييدركيا الشباب ف
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 . 681– 631ص 
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 682 – 661ص 
(.  المشكالت التي تواجو الطالب والدارسين بكميات 3006الغامدي, حمدان. ) -

مجمة جامعة ء بعض المتغيرات. المعممين في المممكة العربية السعودية في ضو 
(.  ص ص 62(.  المجمد )6. العموم التربوية والدراسات اإلسالمية. )الممك سعود

88-638 
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 Abstract: 

The main object of this paper is to introduce and study the 

new subclasses 
,

, ( , , , )mTS l a c

    and 
,

, ( , , , )mTR l a c

    of analytic 

functions with negative coefficients defined by a linear operator . 

Coefficients inequalities for functions belonging to these subclasses 

are determined. In addition, radii of close-to-convexity, starlikeness 

and convexity, closure theorems are obtained. 

1.   Introduction 

 Let ( )A n  denote the class of all analytic functions in the 

open unit disc 

 ={ :| |<1},z zU C  of the form:  

 
= 1

( ) = ,( =1,2,3,...).k

k

k n

f z z a z n




 

 (1) 

Denote ( )T n  the subclass of ( )A n  consisting of functions of 

the form:  

 
= 1

( ) = ,( 0, ).k

k k

k n

f z z a z a n




   N

 (2) 
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For functions ( )f A n  given by (1) and ( )g A n  given by  

 
= 1

( ) = ,k

k

k n

g z z b z




   

 we define the Hadamard product (or convolution) of f  and g  by   

 
= 1

( )( ) = .k

k k

k n

f g z z a b z




    

 If f , g  are analytic in U , we say that f  is subordinate to g  , 

denoted by ,f g  if there exists a function w  analytic in U  with 

(0) = 0w  and | ( ) |<1w z  ( )z U , such that ( ) = ( ( ))f z g w z , 

( ).z U  It is known that 

( ) ( ) ( ) (0) = (0) ( ) ( )f z g z z f g and f g  U U U . 

 Let the function ( , ; )a c z  be given by  

 
1

=0

( )
( , ; ) = , ( , 0, 1, 2, 3,...),

( )

kk

k k

a
a c z z z c

c



      U  

 where ( )kx  denotes the Pochhammer symbol (or the shifted 

factorial). 

 Corresponding to the function ( , ; ),a c z  Carlson and 

Shaffer [14] introduced a linear operator ( , )L a c  by  

 
1

=0

( )
( , ) ( ) := ( , ; ) ( ) = .

( )

kk
k

k k

a
L a c f z a c z f z a z

c



   

 Note that: 

 ( , )L a a  is the identity operator,and 

( , ) = ( , ) ( , ) ( , 0, 1,...).L a c L a b L b c b c    

 The author [1, 3] has recently introduced a new linear 

operator , ( , ) ( )m

lD a b f z  as the following:   
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Definition 1.1   Let  

 
, 1

=0

( )
( , ; ) = 1 ,

1 ( )

m

m kk
l

k k

ak
a b z z

l b

 



 

 
 

  

where ( , 0, 1, 2, 3,...), 0, , 0,z b m l       U Z  and ( )kx  is 

the Pochhammer symbol. 

 We defines a linear operator , ( , ) :m

lD a b A A   by the 

following Hadamard product:  

 
, , 1

=0

( )
( , ) ( ) := ( , ; )* ( ) = 1 .

1 ( )

m

m m kk
l l k

k k

ak
D a b f z a b z f z a z

l b

  



 

 
 



 (3) 

 

 Note that: 

 0,

0 ( , ) ( ) = ( , ) ( ),D a b f z L a b f z  
,(1 ) ( , ) ( ) = (1 ) ( , ) ( ) ( ( , ) ( )) = ( ( , ) ( )), 0,m

ll D a b f z l L a b f z z L a b f z D L a b f z

        

, 1,( , ) ( ) = ( ( , ) ( )),m m

l lD a b f z D D a b f z 



  where .m Z   

Special cases of this operator includes: 

   ,0 0,

0 ( , ) ( ) = ( , ) ( ) = ( , ) ( ).m

lD a b f z D a b f z L a b f z  

   the Ruscheweyh derivative operator [10] in the cases: 
0,0

0 ( 1,1) ( ) = ( ); 1.D f z D f z     

  the Salagean derivative operator [12]: ,1

0 (1,1) ( ).mD f z  

  the generalized Salagean derivative operator introduced by 

Al-Oboudi [11]: ,

0 (1,1) ( ).mD f z  

   the Catas drivative operator [17]: , (1,1) ( ),m

lD f z  and 

finally. 

 The fractional operator introduced by Owa and Srivastava 

[18] 
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 0,0

0 (2,2 ) ( ) = ( ) = (2 ) ( );zD f z f z z D f z        

( )zD f z  is the fractional derivative of f  of order ; 2,3,4, .    

 Now, we introduce new subclasses of analytic functions 

involving our operator , ( , ).m

lD a b  

Definition 1.2 A function ( )f T n  is said to be in the 

subclass 
,

, ( , , , ),mTS l a c

    for (0 < 1, /{0})  C  if and only 

if:  

 
1

( 1) < ,
zv

v





  (4) 

 where  

 
, 2 ,

, ,

( ( , )) ( ( , ) ( ))
= ,

(1 ) ( , ) ( ) ( ( , ) ( ))

m m

l l

m m

l l

z D a b z D a b f zzv

v D a b f z z D a b f z

 

 



 

  

 

 (5) 

 ( , 0 1).z   U   

Definition 1.3 A function ( )f T n  is said to be in the 

subclass 
,

, ( , , , )mTR l a c

    if and only if  

 
1

( 1) < ,v 


   (6) 

 ( , 0 1, 0 < 1, /{0}).z       U C   

We note that there are some known subclasses of 
,

, ( , , , )mTS l a c

    and 
,

, ( , , , )mTR l a c

    

Remark 1.1  (1) If = 0, = = 0m and a c  then  

 
0,

, ( , ,0,0) = ( , , ).nTS l S

       

 (2) If = 0, = = 0m and a c  then  

 
0,

, ( , ,0,0) = ( , , ).nTR l R
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The classes ( , , )nS     and ( , , )nR     were investigated in [5]. 

 (3)If = 0, = = 0m a c  and = 0, =| |, =1b    then  

 
0,0 *

| |,1 1(0, , , ) = ( ),bTS l c S b  

where ( /{0}).b C  The class *

1 ( )S b  was studied in [6].  

2.  Coefficient bounds 
 In this section, we obtain necessary and sufficient 

conditions for a function to be in the subclasses 
,

, ( , , , )mTS l a c

    

and 
,

, ( , , , )mTR l a c

    respectively. 

Theorem 2.1  Let the function f be defined by (3). Then f  

belongs to the subclass , ( , )m

lTS a b  if and only if   

1

= 1 1

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( | | 1) | |,

1 ( )

m

k
k

k n k

ak l
k k a

l c


    




 

   
     

 
  (7) 

 ( , 0 1, 0 < 1, /{0}).z       U C   

 

  Proof: Suppose 
,

, ( , , , ).mf TS l a c

    By making use of 

(4) we easily obtain  

 1 > | | ( ),
zv

Re z
v

 
 
   

 
U  

which, in view of ( 5 ), gives : 

 

11

= 1 1

11

= 1 1

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( 1)

1 ( )
> | | .

( )( 1) 1
[1 ( 1)]

1 ( )

m

kk
k

k n k

m

kk
k

k n k

ak l
k k a z

l c
Re

ak l
k a z

l c




 







 




 

    
     

  
 

          





 (8) 
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 Setting = (0 <1)z r r  in ( 8 ) we observe that the 

expression in the denominator on the left hand side of ( 8 ) is 

positive for = 0r  and also for all (0,1).r   Thus by letting 

1r   ،through real values ( 8) leads us to the desired condition ( 

7 ) of the theorem. 

 Conversely, by applying the hypothesis ( 8 ) and setting 

| |=1,z  we find by using (7)that 

  

1

= 1 1

1

= 1 1

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( 1)

1 ( )
1 =

( )( 1) 1
[1 ( 1)]

1 ( )

m

kk
k

k n k

m

kk
k

k n k

ak l
k k a z

l czv

v ak l
z k a z

l c











 





 

   
     

  


   
    

 





 

11

= 1 1

11

= 1 1

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( 1)

1 ( )

( )( 1) 1
1 [1 ( 1)]

1 ( )

m

kk
k

k n k

m

kk
k

k n k

ak l
k k a z

l c

ak l
k a z

l c










 




 

   
    

 


   
    

 





 

 

1

= 1 1

1

= 1 1

( )( 1) 1
| | 1 [1 ( 1)]

1 ( )

( )( 1) 1
1 [1 ( 1)]

1 ( )

m

k
k

k n k

m

k
k

k n k

ak l
k a

l c

ak l
k a

l c


  







 




 

    
       

   
    

 





 

 = | | .   

  Hence, by the maximum modulus principle, we have 
,

, ( , , , ).mf TS l a c
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Corollary 2.1 Let the function f  be defined by (3)and 
,

, ( , , , ),mf TR l a c

    then  

1

1

| |
, ( 1),

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( | | 1)

1 ( )

k m

k

k

a k n
ak l

k k
l c

 


   



  
   

     
 

 (9) 

 with equality only for functions of the form  

 

1

1

| |
= , ( 1).

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( | | 1)

1 ( )

k

z m

k

k

f z z k n
ak l

k k
l c

 


   



  
   

     
 

  By using the same arguments as in the proof of Theorem 2.1 we 

can establish the next theorem. 

  

Theorem 2.2  Let the function f be defined by (3). Then f  

belongs to the subclass 
,

, ( , , , )mTR l a c

    if and only if   

 1

= 1 1

( )( 1) 1
[1 ( 1)] | |,

1 ( )

m

k
k

k n k

ak l
k k a

l c


  




 

   
   

 


 (10) 

 ( , 0 1, 0 < 1, /{0}).z       U C   

Corollary 2.2 Let function f  be defined by (3) and 
,

, ( , , , ).mf TR l a c

    Then  

 

1

1

| |
( 1),

( )( 1) 1
[1 ( 1)]

1 ( )

k m

k

k

a k n
ak l

k k
l c

 


 



  
   

   
 

 (11) 

  with equality only for functions of the form  
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1

1

| |
= , ( 1).

( )( 1) 1
[1 ( 1)]

1 ( )

k

z m

k

k

f z z k n
ak l

k
l c

 


 



  
   

   
 

 

3.  Radius of starlikeness and convexity 
 We concentrate upon getting the radius of close-to-

convexity, starlikeness and convexity. 

Theorem 3.1  Let the function f  be defined by (3), belongs 

to the subclass 
,

, ( , , , ),mf TS a c

     then f  is close-to-convex of 

order ,  (0 <1)  in the disc 1| |< ,z r  where  
1

1

1
1

1
1

( )(1 )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
:= .inf

| | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k k l
r

k l c

    

 





 


         
     

 (12) 

  Proof: It is suffices to prove that ( ) 1 <1 ,f z     

(0 <1)  for z U  such that 1| |< ,z r   

 1 1

= 1 = 1

( ) 1 = | | .k k

k k

k n k n

f z ka z ka z
 

 

 

     

 Thus ( ) 1 1 ,f z      if 

 1

= 1

| | 1.
1

k

k

k n

k
a z











  (13) 

 By making use of (7) we obtain 

 1

= 1 1

( )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
1.

| | 1 ( )

m

k

k n k

ak k k l

k l c

   

 




 

       
 

 
  

 Then the inequality (13) will be true if  

1 1

1

( )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
| | .

1 | | 1 ( )

m

k k
k

k

ak k k k l
a z

k l c
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Thus  
1

1

1

1
1

( )(1 )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
| |:= .inf

| | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k k l
z

k l c

    

 





 


         
     

This completes the proof. 

Theorem 3.2  
 Let the function f  be defined by (3) belongs to the subclass 

,

, ( , , , ).mf TS l a c

    Then f  is starlike of order ,  (0 <1)  in 

the disc 2| |< ,z r  that is,   
1

1

1
2

1
1

( )(1 )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
:= .inf

( ) | | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k k l
r

k l c

    

  





 


         
      

 

   Proof: 

 It is suffices to show that 
( )

1 <1 ,
( )

zf z

f z



   (0 <1)  for 

( )z U  such that 2| |< ,z r   we have  

 

1 1

= 1 =2

1 1

= 1 = 1

( 1) ( 1) | |
( )

1 = .
( )

1 1 | |

k k

k k

k n k

k k

k k

k n k n

k a z k a z
zf z

f z
a z a z

 
 



 
 

 

 


 

 

 

 
 

 Thus 
( )

1 1 ,
( )

zf z

f z



    if 

 1

= 1

| | 1.
1

k

k

k n

k
a z














  (14) 

In virtue of (7 ) we have 
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1

= 1 1

( )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
1.

| | 1 ( )

m

k

k n k

ak k k l

k l c

   

 




 

       
 

 
  

 Then the inequality (14) will be true if  

1 1

1

( )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
| | .

1 | | 1 ( )

m

k k
k

k

ak k k k l
a z

k l c

    

  

 



        
  

  
 

Thus  
1

1

1

1
1

( )(1 )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
| |:= .inf

( ) | | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k k l
z

k l c

    

  





 


         
      

 

This completes the proof. 

Corollary 3.1 Let the function f  be defined by (3) belongs 

to the subclass 
,

, ( , , , ).mf TS l a c

    Then f  is convex of order ,  

(0 <1)  in the disc 3| |< ,z r  that is,   
1

1

1
3

1
1

( )(1 )[1 ( 1)]( | | 1) ( 1) 1
:= .inf

( ) | | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k k l
r

k k l c

    

  





 


         
      

 

By using the same arguments as in the proofs of Theorems 

3.1 and 3.2 we can obtain the radii of close-to-convexity, 

starlikeness and convexity for the subclass 
,

, ( , , , ).mf TR l a c

    

Theorem 3.3 Let the function f  be defined by (3), belongs to 

the subclass 
,

, ( , , , ),mf TR l a c

    then f  is close-to-convex of 

order ,  (0 <1)  in the disc 1| |< ,z   where  
1

1

1
1

1
1

( )(1 )[1 ( 1)] ( 1) 1
:= .inf

| | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k l

l c
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Theorem 3.4 Let the function f  be defined by (3) belongs to 

the subclass 
,

, ( , , , ).mf TR l a c

    Then f  is starlike of order ,  

(0 <1)  in the disc 2| |< ,z   that is, 
1

1

1
2

1
1

( )(1 )[1 ( 1)]( | ( 1) 1
:= .inf

( ) | | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k k k l

k l c

   


  





 


        
      

 

Corollary 3.2 Let the function f  be defined by (3) belongs 

to the subclass 
,

, ( , , , ).mf TR l a c

    Then f  is convex of order ,  

(0 <1)  in the disc 3| |< ,z   that is,   
1

1

1
3

1
1

( )(1 )[1 ( 1)] ( 1) 1
:= .inf

( ) | | 1 ( )

m k

k

k n
k

ak k l
k

k l c

  


  





 


       
      

 

4.  Closure Theorems 

  Let the function ( =1,2,3..., )jf j p  defined by  

 
,

= 1

( ) = ,( ).k

j k j

k n

f z z a z z




  U  (16) 

We obtain the following results for the closure of functions in 

the subclasses 
,

, ( , , , )mTS l a c

    and 
,

, ( , , , ).mTR l a c

    

Theorem 4.1 Let the function ( =1,2,3...., )jf j p  be defined 

by (16) belongs to the subclass 
,

, ( , , , ),mf TR l a c

    and let 

0,( =1,2,3...., )jc j p  such that 
=1

=1.
p

jJ
c  Then the function h  

defined by  

 
=1

= ,
p

j j

J

h c f  

is also in the subclass 
,

, ( , , , ).mTS l a c
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  Proof: In virtue of the definition of h , we can write  

 
,

=1 = 1
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 Since the functions 
jf  are in 

,

, ( , , , ),mTS l a c

    for every 

=1,2,3,..., ,j p  we have  

1
,

= 1 1

( )( 1) 1
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 Hence we get  

1
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= 1 =11

( )( 1) 1
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1 ( )

m p

k
j k j

k n Jk

ak l
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1
,

=1 = 1 1

( )( 1) 1
[1 ( 1)]( | | 1)

1 ( )

mp

k
j k j

J k n k

ak l
c k k a

l c


  




 

   
     

 
   

 
=1

( | |) = | |,
p

j

J

c      

which implies that h  is in the subclass 
,

, ( , , , ).mTS l a c

    

Thus, the proof of the theorem is complete. 

Many other work on analytic functions related to derivative 

operator and integral operator can be read in [2],[4]  and [5] . 

  

 



  مجلة التربوي      

Some Applications Of A Linear Operator To A Certain 

Subclasses Of Analytic Functions With Negative              

                                                     Coefficients          01العدد 
 

 
-453- 

References 
 [1]  Aisha Ahmed Amer and Maslina Darus, On a property of a 

subclass of Bazilevic functions ,  Missouri Journal of 

Mathematical Sciences, to appear. 

 [2]  Aisha.A. Amer and M. Darus. Certain properties for analytic 

functions with negative coefficients defined by a generalised 

derivative operator, Journal of Quality Measurement and 

Analysis,(JQMA) 8 2012, 37-44. ISSN 1823-5670.  

 [3]  Aisha Ahmed Amer and Maslina Darus, A distortion theorem 

for a certain class of Bazilevic function , Int. Journal of 

Math. Analysis, 6 (2012),12, 591-597.  

 [4] Aisha Ahmed Amer , Second Hankel Determinant for New 

Subclass Defined by a Linear Operator, Springer 

International Publishing Switzerland 2016, Chapter 6 .  

[5] Nagat.M.Mustafa, and maslina Darus,. The Fekete-Szego 

problem for starlike functions of order _ associated with 

generalised derivative operator. AIP Conf. Proc.(2012) 

15(22): 938-944. 

 [6]  O.Altintas, O.Ozkan, H. M. Srivastava, Neighborhoods of a 

class of analytic functions with negative coefficients,  

Applied Math. Letters. 13(2000), 63-67, .  

 [7]   A. Y. Lashin, Starlike and convex functions of complex order 

involving a certain linear operator,  Indian J. Pure and Appl.  

34(7) (2003), 1101-1108, .  

 [8]  J. E. Littlewood, On inequalities in the theory of functions,  

Proc. London Math. Soc.  23 481-519 (1925).  

 [9]  S. Owa and H. M. Srivastava, Some applications of the 

generalized Libera operator,  Proc. Japan Acad. Set. A Math. 

Sei.  62 (1986), 125-128, .  

 



  مجلة التربوي      

Some Applications Of A Linear Operator To A Certain 

Subclasses Of Analytic Functions With Negative              

                                                     Coefficients          01العدد 
 

 
-454- 

[10]  T. M. Flett, The dual of an inequality of Hardy and 

Littlewood and some related inequalities,  J. Math. Anal. 

Appl. 38 (1972), 746-765.  

[11]  St. Ruscheweyh , New criteria for univalent functions,  Proc. 

Amer. Math.Soc.   49, (1975), 109-115, .  

[12]  F.M. Al-Oboudi, On univalent functions defined by a 

generalized Salagean Operator,  Int, J. Math. Math. Sci.  27 

(2004), 1429-1436 .  

[13]  G. S. Salagean , Subclasses of univalent functions,  Lecture 

Notes in Math Springer-Verlag.  1013 (1983), 362-372 .  

[14]  M. Darus and K. Al-Shaqsi , Differential Differential 

sandwich theorem with generalized derivative operator,  Int. 

J . Math. Sci.  2(2) (2008), 75-78.  

[15]  B.C. Carlson, D.B. Shaffer, Starlike and prestarlike 

hypergeometric functions ,  SIAM J. Math. Anal.  15(4) 

(1984), 737-745 .  

[16]  H. M. Srivastava and S. Owa, An application of the fractional 

derivative,  Mathematica Japonica.  29(3), (1984), 383-389 .  

[17]  S. Owa, On the distortion theorems,  Kyungpook Math. J.  18, 

(1978), 53-59 .  

[18] Catas.A, On a Certain Differential Sandwich Theorem 

Associated with a New Generalized Derivative Operator.  

General Mathematics, 4,2009,83-95.  

[19] Owa. S , Srivastava. H.M, Univalent and starlike generalized 

hypergeometric functions. Can. J. Math, 39,1987, 1057-1077. 

 

  

  

             
 

 



 مجلة التربوي

 10لعدد ا                 الفهرس                                                    

 
-455- 

 الفهرس
 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ر.ت
 5 االفتتاحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1
 6 جبريل محمد عثمان. أ الحركات أبعاض حروف المد والمين 2

التفكير اإليجابي في ضوء بعض المتغيرات  3
 21 ميالد عبد القادر محمد فنتهد/ اب الميبيين(الديمغرافية )لدى عينة من الشب

4 
أثر التموث البصري في التأثير عمى 

 60 فرج مصطفي الهدار /أ جمالية المدينة "مدينة زليتن كنموذج"      

 االحتجاج بالحديث الضعيف 5
د/أحمد عبد السالم 

 ابشيش
84 

                      مفهوم الخيال عند سارتر                                6
الدين سالم  نور د.

 ارحومة قريبع
103 

7 
 ت  وال  وص  الم  ب   مِّقة  ع  ت  الم   ة  وي  ح  الن   ام  ك  األح  

                                     ي ة  ف  ر  الح  
 130 بن ناجيد. عمي محمد 

 174 د. عبداهلل محمد الجعكي             القيم الداللية لمفصل واالعتراض                                  8

9 
األبعاد االجتماعية والثقافية لتنمية ثقافة 
الحوار في التعميم الجامعي الميبي دراسة 

 ميدانية "جامعة مصراتة أنموذجا"

د. سميمة عمر عمي 
 التائب

190 

10 
العوامل الخمس الكبرى لمشخصية 

 وعالقتها بجنوح األحداث
 211 د/أحمد عمي الحويج

11 
تقدير الجريان السطحي بحوض وادي 

جبرون باستخدام نظم المعمومات 
                                                     الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد  

 245 د. رجب فرج سالم اقنيبر



 مجلة التربوي

 10لعدد ا                 الفهرس                                                    

 
-456- 

 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ر.ت

12 
جهود المجامع المغوية العربية في وضع 

                    المصطمحات العممية
 286 الطاهر عمران جبريل

13 
استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية 

في تحديث الخرائط الورقية )الخرائط 
                                                     الجيولوجية كنموذج(                    

 318 د / عمى عياد الكبير

 343 الدين أحمد عبد العالي د/ عز ظاهرة القمب الصوتية بين القدامى والمحدثين 14

القول المهم في اعتراض الحصكفي عمى  15
 358 د. محمد سالم العابر تعريف ابن هشام لمجممة والكالم وأيهما أعم  

16 
حوادث المرور في ليبيا واألضرار 

 عنها الناجمة
 383 د/ مفتاح ميالد الهديف

17 Fuzzy Complex Valued Metric 

Spaces 
 فاطمة مصطفى اميمن/ أ 

 305 أ/سعاد مفتاح عبد الرحمن

18 
Academic Difficulties In Learning 

Among Undergraduates In  

Universiti Sains Islam Malaysia 
 418 د. مفتاح محمد أبو جناح

19 

Some Applications Of A Linear 

Operator To A Certain 

Subclasses Of Analytic 

Functions With Negative                                                                   

Coefficients. 

Aisha Ahmed Amer 

Rabeaa Abd Allah 

Alshbear 

Nagat Muftah 

Alabbar 
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 أن يراعى فييا ما يأتي : يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر
 أصول البحث العممي وقواعده  . -

 أال تكون المادة العممية قد سبق نشرىا أو كانت جزءا من رسالة عممية . -

يرفق بالبحث المكتوب بالمغة العربية بممخص بالمغة اإلنجميزية ، والبحث  -
 مغة العربية .المكتوب بمغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
يا ، والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمو 
 .  مستقبال المجمة

 
 تنبييات :

 لممجمة الحق في تعديل البحث أو طمب تعديمو أو رفضو . -

 يخضع البحث في النشر ألوليات المجمة وسياستيا . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجية نظر أصحابيا ، وال تعبر عن وجية نظر  -
 المجمة .
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