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 اإلهداء
 ، وفىْ ٌؾاهٍىا اوظسىؼ عظىؾر الرتحىان إلىىِوالطرجىان إلىِ اٖرض الوىْ ارابٍىا أ طىؽ هىؽ المؤلىؤ

 .لئبئا الحبئبة .... هؽ احوضظوظْ ٌذا الرؼ هؽ السظئؽ

ِ المىىذٓؽ عمطىىاىْ ا٘ ىىرار والصىىبر عمىىِ هؾا ىىمة الىىدرف ربىىؼ كىىن الغىىرو  و ىىدعاهٍطا إلىى

طىىىا  الصىىىالح أىىىىار وهٍىىىد لىىىْ الظرتىىى  .... وهىىىوعٍؼ  الصىىىحة والىىىداي الغىىىالئئؽ أطىىىال م فىىىْ عطٌر

 .والعافئة

  ...أسااذاْ الررامإلِ هظارات العمؼ الساطعة فْ عٛم ال ٍن الداهس ...

لىىِ هىىؽ بٍىىؼ وهعٍىىؼ ، إوأعظىىؾا وهىىا   مىىؾا، واقىىدهؾا وهىىا اىى خروا ظالطىىا عىى عؾىْ،ل إلىىِ الىىذٓؽ

 .احمؾ الحئاة ... إخؾاْ وأخؾااْ

إلِ الذٓؽ عىاركؾىْ عظىاء البحىا وا٘ى ىاز وكىاىؾا لىْ ذخىرا فىْ و ى. الضىئ  ....أ ىد اهْ 

  .اٖوفئاء

كىىىن كوا ىىىً العزتىىىز وفقٍىىىؼ م  إلىىىْ هعمطىىىْ وهوعمطىىىْ القىىىرذن الرىىىرتؼ الىىىذٓؽ عىىىرفٍؼ م   دهىىىة 

 .خئر

 .ْ وع عظْ ودعطظْ هؽ  رتب أو  عئدإلِ  كن هؽ اا عظ

ء جطئ دي ٌذا ال ٍد الطوؾاضع .إلِ كن ٌٚؤ ٓظفىع  ىً....  .. ساهٛ م العمْ القدٓر أنعا ٌأ

 .وان يطدىا بوؾفئقً
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 شكخ وتقجيخ
 الحطىىىىد م رف العىىىىالطئؽ والصىىىىٛة والسىىىىٛم عمىىىىِ أعىىىىر  ال مىىىى  والطرسىىىىمئؽ سىىىىئدىا س م

الصىىادق اٖهىىئؽ، المٍىىؼ عمطظىىا هىىا ٓظفعظىىا واىفعظىىا  طىىا عمطوظىىا وزدىىىا عمطىىا إىىىػ أىىى. العمىىئؼ الحكىىئؼ، 

البحا هؽ العمؼ الذي ٓظوفع  ً، وأن يكؾن فْ هؾازتؽ أعطالْ، ٓؾم وأس لً جن ع ىً أن يكؾن ٌذا 

 .بظؾن إٚ هؽ أاِ م  قمب سمئؼ ٚ ٓظفع هال ٚو

ا "هؽ  ظع إلئكؼ هعروفا فرافةؾي فإن لؼ ا دوا ها ارافةؾي فادعؾ  ؽ  ؾل الرسؾل مواىظٛ ا ه

 (1)."لً حوِ اروا إىرؼ  د كاف اطؾي

لؾفىاء أن أذكىر فضىن هىؽ عى عظْ وسىاعدىْ عمىِ إاطىام ٌىذي الدراسىة، وأخىص لذا يقوضىْ ا

لؾجمْ  الح الىزوي الىذي افضىن  ا٘عىرا  عمىِ ٌىذي  / الشكر والوقدٓر اٖسواذ الدكوؾر الفاضن 

الرسىىىالة، ىغىىىرا لطىىىا  دهىىىً لىىىْ هىىىؽ الظصىىىح وا٘رعىىىاد والوؾجئىىىً وذلىىىن لىىىْ الصىىىعاف الوىىىْ واجٍوظىىىْ 

غرو  الوْ واجٍوظىْ أ ظىاء  ح ىْ ٘عىداد ٌىذي الرسىالة وا  ئرااٍىا واش ئعً و بري عمْ ربؼ كن ال

عمىْ، فقىد كىان أ ىا حظؾىىا واىسىاىا كرتطىا، وهظحظىْ هىؽ و وىً ال طىئؽ الر ئىر والر ئىر، ف سىال الطىىؾلِ 

رك واعىىىالِ أن ٓبىىىارك فئىىىً وفىىىِ عمطىىىً، وأن ٓبقئىىىً هظىىىارا لمعمىىىؼ وطٛ ىىىً، وأن ي زتىىىً عظىىىْ خئىىىر ابىىىا

 .ال زاء

، لىىذٓؽ افضىىمؾا بوحكىىئؼ أداة الدراسىىةال زتىىن إلىىِ كىىن اٖسىىااذة الطحكطىىئؽ ا كطىىا أاؾجىىً  الشىىكر

لؼ البئؾضىىْ، وكىن هىؽ  ىدم لىْ ىصىحا أو جٍىدا، واخىىص  الشىكر واٚهوظىان كىٛ هىؽ الىدكوؾر / سىا

، عمِ كن ها  دهؾي لْ هؽ ، والدكوؾر / س حطزة ، واٖسواذة /  سطة الشئ ِوالدكوؾر / س فرج

 .وراح هظذ أن كان البحا ه رد فررةح واسداء هشؾرة واقديؼ ا  إبداء ىص اؾجئٍات

                                                 

 ،1459 ح  ىىا ، سىى ل هىىؽ عظئىىة  ىىاف داوود، أبىىْ سىىظؽ كوىىاف الس سىىواىْ، اسىىحاق بىىؽ سىىمئطان داوود أبىىؾ  (1)
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كطا أىظْ لؽ أىسِ اٖيادي الوْ اهودت لطعاوىوْ، و ذل. الر ئر هؽ و وٍىا وجٍىدٌا واخىص 

 الشىىكر اٖسىىواذ والرااىىب / هصىىظفِ السىىعئظْ لطىىا  دهىىً لىىْ هىىؽ جٍىىد وهعمؾهىىات ٘ ىىٛح ٌىىذي 

ري دبظىىؾن، واٖسىىواذ / س بىىؾ ديعىىؼ، بٍئةىىة اٖو ىىا  الدراسىة وهىىا بٍىىا هىىؽ ع ىىرات، واٖسىىواذ / ا حئىى

طظمىىؾف، وعىىؤون الزكىىاة  طدٓظىىة اجىىدابئا، لطىىا  ىىدهؾي هىىؽ أجىىن أن ٓر ىىِ ٌىىذا العطىىن إلىىِ الطسىىوؾ  ال

ؼ م عظْ كن ال ئر  .ف زٌذ

كطىىىىا أاقىىىىدم ببا ىىىىة هىىىىؽ الشىىىىكر والعرفىىىىان إلىىىىِ أبىىىىْ وأهىىىىْ واخىىىىؾاْ وأخىىىىؾااْ الىىىىذٓؽ سىىىىاىدوىْ 

كىىىن الغىىىرو  دعؼ الطىىىادي والطعظىىىؾي ٘اطىىىام ٌىىىذي الرسىىىالة والوغمىىىب عمىىىِ وعىىى عؾىْ و ىىىدهؾا لىىىْ الىىى

 .والع رات الوْ واجٍوظْ

فىْ وعكري الطؾ ؾل ٖ د اهْ اٖوفئاء الذٓؽ كاىؾا لىْ الطحفىز والطشى ع لطؾا ىمة سىئري 

، الدراسىىة ولىىؾ بىىدعؾة  غٍىىر الغئىىب، واخىىص هىىظٍؼ اٖخ / سىىمظان الشىىئ ْ، اٖخ / عىىادل العىىؾاهْ

لبرعصىىىىْ، اٖخ / أحطىىىىد البرعصىىىىْ، اٖخ / فىىىىرج الىىىىدباري، و ىىىىديقااْ الغالئىىىىات اٖخ / عطىىىىر ا

رفئقات در ْ، اٖسواذة / سىطئحة الطسىطاري، اٖسىواذة /عبئىر الطسىطاري، اٖسىواذة / هٍىا العقىؾري  

 .طئعا كن الحب والوقدٓر واٚهوظانفمرؼ هظْ ج

ء هىىؽ ذكىىراٍؼ فشىىكراٍؼ، أهىىا هىىؽ ىسىىئوٍؼ فٍىىؼ أولىىِ الظىىاس  ال شىىكر والوقىىدٓر، وأدعىىؾ م ٌىىٚؤ

، ولرىن ه وٍىد ىصىئب، لقبؾل والرضىا، فحسىبْ أىظىْ اجوٍىدتسبحاىً واعالِ أن ٓظال ٌذا ال ٍد ا

والرطىىىىال   وحىىىىدي، فىىىى ن وفقىىىى. فطىىىىؽ م، وان  صىىىىرت ف عىىىىذروىْ، لقؾلىىىىً سىىىىبحاىً واعىىىىالِ "  ىىىىال ؾْا 

مَّْطو ظ ا ِإىَّػ  أ   َّ ه ا ع  ٚ  ِعْمؼ  ل ظ ا ِإ اى ػ   ْبح  ِرئؼ  س  ِمئؼ  اْلح   ."ى.  اْلع 
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 فيخس السحتػيات
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 مػضػع الجراسة   : الفرل األول
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 ممخز الجراسة

القىىرذن الرىىرتؼ ٌىىدف. الدراسىىة إلىىِ هعرفىىة العٛ ىىة بىىئؽ خصىىاهص الظىىٛف  طراكىىز احفىىئظ 

 .والقئؼ اٚجوطاعئة

الدراسىة وكىذلػ واعوطدت الباح ة عمِ عىدد هىؽ ا٘جىراءات الطظٍ ئىة فىْ احدٓىد ىىؾع وهىظٍج 

 .  لط ومفةه اٚاٍا ا

فقد اعوطدت عمِ اٖسمؾف الؾ فْ هؽ هظظم  أن الدراسة اعوبر هؽ الدراسات الؾ ىفئة، 

واسىىو ده. الباح ىىة أسىىمؾف الطسىىح عىىؽ طرتىى  العئظىىة، هسىىو دهة اسىىوطارة اٚسىىوبئان كىى داة ل طىىع 

، . اٚسىىوطارة لوشىىطن عمىىِ هحىىاور عىىدةالبئاىىىات هىىؽ طىىٛف هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، و ىىطط

ىىىىدا  الدراسىىىىة هىىىؽ خىىىىٛل عرضىىىىً عمىىىِ عىىىىدد هىىىىؽ الطحكطىىىىئؽ لرىىىْ ا رىىىىؾن أداة هظاسىىىىبة لوحقئىىى  ٌأ

( هفىردة هىؽ طىٛف 317الط وصئؽ،  اه. الباح ة   جراء دراسىة هئداىئىة عمىِ عئظىة هكؾىىة هىؽ )

 هراكز احفئظ القرذن الررتؼ  طدٓظة اجدابئا.

 : عدد هؽ الطراحن، اؼ عرضٍا كأاْو د هرت ٌذي الدراسة  

حئىىىىا اظىىىىاول ٌىىىىذا الفصىىىىن احدٓىىىىد لطؾضىىىىؾع الدراسىىىىة،  : )هؾضىىىىؾع الدراسىىىىة(ألولالفروووول ا

ىىدا  الدراسىىة والوعرتىىف  طصىىظمحات وهوغئىىرات  واٌٖطئىىة هىىؽ دراسىىة هؾضىىؾع الدراسىىة، واحدٓىىد ٌأ

 .والدراسات السا قة وفروض الدراسةالدراسة 

ذا الفصن عمِ : )القئؼ اٚجوطاعئة وعٛ وٍا  الوظشةة اٚجوطاعئة( وتشوطن ٌالفرل الثاني

ا وعٛ ىىىىة القىىىىئؼ  طئوٍىىىىا ووعاهفٍىىىىا وخصاهصىىىىٍا واصىىىىظئفٍا وهصىىىىادٌر اعرتىىىىف لمقىىىىئؼ اٚجوطاعئىىىىة وٌأ

 .وطاعئة الطفسرة لمقئؼ اٚجوطاعئةاٚجوطاعئة  الوظشةة اٚجوطاعئة والظغرتات اٚج



 س 

 

)هراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ عٛ وٍىىىا  ىىىالقئؼ اٚجوطاعئىىىة( واظاولىىى. فئىىىً  :الفرووول الثالوووث

دافٍا وعٛ وٍا  القئؼ اٚجوطاعئة، واظىؾر الوع طئة هراكز الوحفئظ وٌأ مئؼ الدٓظْ فْ لئبئا واظؾري وٌأ

 .القرذن الررتؼ فْ هدٓظة اجدابئا هراكز احفئظ

)ا٘جىىراءات الطظٍ ئىىة( واشىىطن ىىىؾع الدراسىىة وهظٍ ٍىىا واجىىراءات الطعآظىىة، : الفروول الخابووع

ئىىىاس جطىىىع البئاىىىىات، وكئفئىىىة   وأداة ة الوحمئىىىن، الوىىىْ اضىىىؼ ه وطىىىع الدراسىىىة، وىىىىؾع العئظىىىة، ووحىىىد

 .حصاهئة الطسو دهة فْ ٌذي الدراسةوالظرق ا٘ الطوغئرات،

وتوظىىىىاول ٌىىىىذي الفصىىىىن الوحمئىىىىن  : )الوحمئىىىىن الؾ ىىىىفْ لبئاىىىىىات الدراسىىىىة(الفروووول الخووووامذ

رة الؾ فْ لبئاىات الدراسة، واؼ فئً عرض ال داول اٖحادية بظىاء عمىِ اٖسىةمة الىؾاردة فىْ اسىوطا

جطىىىع البئاىىىىات، وهحاولىىىة و ىىىف خصىىىاهص ه وطىىىع البحىىىا  اٚعوطىىىاد عمىىىِ ٌىىىذي ال ىىىداول، و ىىىد 

حمئىىىن البئاىىىات اٖولئىىة لمطبحىىىؾ ئؽ، وجىىداول عىىؽ فقىىىرات  سىىط. ٌىىذي ال ىىداول إلىىىِ جىىداول اضىىؼ ا

 .الطقئاس

: )الظوىىىاهج واخوبىىىار الفىىىروض( وتسىىىوعرض ٌىىىذا الفصىىىن الظوىىىاهج واخوبىىىار الفرووول الدوووادس

وفئً اقدم ال داول ال ظاهئة الوْ اعىرض العٛ ىات بىئؽ هوغئىرات الدراسىة، وهىد   فرضئات الدراسة،

 :ي العٛ ات، وهؽ بئؽ ٌذي الظواهجهصدا ئة ٌذ

 .اٚجوطاعئة بئظ. الدراسة أىً اؾجد عٛ ة ذات دٚلة إحصاهئة بئؽ الظؾع والقئؼ

شىىكن هسىىوطر وأ بوىى. الدراسىىة وجىىؾد عٛ ىىة ذات دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ الطؾاعبىىة لمحضىىؾر  

 .القرذن الررتؼ والقئؼ اٚجوطاعئةلطراكز احفئظ 

ظىى. الدراسىىة وجىىؾد عٛ ىىة ذات دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ هسىىوؾ  حفىىظ  القىىرذن الرىىرتؼ والقىىئؼ و ٌر

 .اٚجوطاعئة

 



 ع 

 

 .هئة بئؽ العطر والقئؼ اٚجوطاعئةكطا بئظ. الدراسة أىً ٚ اؾجد عٛ ة ذات دٚلة إحصا

سىوؾ  الوعمئطىْ والقىئؼ جد عٛ ىة ذات دٚلىة إحصىاهئة بىئؽ الطوااضح هؽ الدراسة أىً ٚ اؾ 

 .اٚجوطاعئة

وأ بو. الدراسة أىىً ٚ اؾجىد عٛ ىة ذات دٚلىة إحصىاهئة بىئؽ هىدة اٚلوحىاق  طراكىز احفىئظ 

  .طاعئةالقرذن الررتؼ والقئؼ اٚجو
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 مقجمة

قىؾم بوحفىئظ القىرذن الرىرتؼ واعمىئؼ ا عّد هراكز احفئظ القرذن الررتؼ هؤسسىات ار ؾتىة اعمئطئىة ا

أحكاهً الو ؾتدية، فٍْ أول الطؤسسات الوْ أىظم  هظٍا ععاع العمؼ والطعرفة وفِ فضمٍا وعغؼ 

اَلَة َوأنَفُقوػا هظزلوٍا وردت ىصؾص ك ئرة هظٍا  ؾلً اعالِ: } إن الَِّحيَغ َيْتُمػَن ِكَتاَب َّللاَِّ َوَأَقاُمػا الرَّ

 (1).{ا  َوَعاَلنَية  َيْخُجػَن ِتَجاَرة  لَّغ َتُبػرَ ِمسَّا َرَزْقَشاُىع ِسخّ 

ىىؼ هؤسسىىات الور ئىىة الوىىْ كىىان لٍىىا دور كبئىىر فىىْ اعمىىئؼ  فطراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ هىىؽ ٌأ

وىىىى. عمىىىؾم القىىىرذن  وا قئىىىف الط وطىىىع ا٘سىىىٛهْ عبىىىر العصىىىؾر الط ومفىىىة، ففىىىْ ه ىىىالس عمطاهىىىً د 

ة الوىىْ ا طىىع بىىىئؽ العمىىؼ والعبىىادة والرعايىىة الشىىىاهمة والحىىدٓا والفقىىً والمغىىة، فٍىىْ الطؤسسىىىة الؾحئىىد

ىىا اٚجوطاعئىة العدٓىىدة الوىْ ىطى. هىىؽ خٛلٍىا فىىْ احقئى  الىىروا    ٖبظىاء الط وطىع فضىىٛ عىؽ أدواٌر

وذ رة اٖخّؾة بئؽ الطسمطئؽ، كذلػ اٚىوطاء لٗسرة والط وطع وبئر ذلىػ هىؽ اٖدوار فىْ ه ىاٚت 

ا هؽ الطؤسسات فىْ هؾاجٍىة الطشىكٛت الوىْ اعىؾق حركىة  ه ومفة، إلِ جاىب الطساٌطة هع بئٌر

الوظطئة فْ الط وطع، كن ٌىذا وبئىري جعىن هظٍىا هؤسسىة اظطؾتىة عمىِ هىر العصىؾر. والحاجىة أن 

هاسىىة إلىىِ ا٘فىىادة هىىؽ ٌىىذي الطراكىىز فىىْ خدهىىة الط وطىىع والظٍىىؾض  ىىً هىىؽ اجىىن هؾاجٍىىة الوئىىارات 

 الط ومفة الوْ احاول العصف  العالؼ ا٘سٛهْ.

وا عّد هراكز احفئظ القرذن الررتؼ حقؾل هعرفة وهحافىن ار ئىة، فٍىْ  ىطاهات أهىان وحطايىة 

طئىىة هراكىىز  ظىىا ارطىىؽ ٌأ لمشىىباف   سىىري فىىْ و ىى.  ىىات فئىىً عىىبابظا هو بظىىاا بىىئؽ الطمٍئىىات والفىىوؽ، ٌو

ؼ هىىىىؽ الضىىىىئاع واٚىحىىىىرا   احفىىىىئظ القىىىىرذن الرىىىىرتؼ لوعئىىىىد لشىىىىبابظا ٌىىىىؾتوٍؼ والطحافغىىىىة عمىىىىِ أفرىىىىاٌر

 ، هسىىوظدٓؽ عمىىِ الروىىاف والسىىظة، فٍىىْ اسىىٍؼ فىىْ بظىىاء ع صىىئة الفىىرد واشىىكئن ع صىىئوً والوظىىر 

وفىىىِ اظشىىىةوً اٚجوطاعئىىىة وفىىىِ برسىىىٍا لط طؾعىىىة هىىىؽ القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة عمىىىِ أسىىىاس  هىىىؽ الوىىىؾازن 
                                                 

 .29، أية سؾرة فاطر  (1)
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واٚعوىىدال، لئكىىىؾن فىىىرداا  ىىىالحاا فىىىْ ذااىىىً وأسىىىراً وه طىىراا فىىىْ ه وطعىىىً وذلىىىػ  إحاطوٍىىىا بظىىىؾع  هىىىؽ 

 الطعآئر السمؾكئة الوْ اعمطٍا لٗفراد وال طاعات. الوقديس واي ابئة

والقرذن الررتؼ  ٌؾ الطصدر  اٖول  الذي اعوطىد عمئىً الطسىمطؾن عمىِ هىرِّ العصىؾر فىْ ار ئىة 

ا   ٍ ؼ الوظشةة الصالحة،  طا اعوطن عمئً هؽ الٍداية الوْ اظئر لٗهة ا٘سٛهئة طرتق ٍِ أبظاهٍؼ واظشةو

 عالِ:فْ كافة جؾاىب الحئاة،  ال ا

واِلَحاِت أن َلُيوْع } ِمِشيَغ الَّوِحيَغ َيْعَسُموػَن الرَّ ْْ ُخ اْلُسو إن َىوَحا القخآن ِيْيِجي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَػُم َوُيَبذِّ

  (1){. َأْجخا  َكِبيخا  

خيُخُكع َموغ : }و د أرعد  رسؾل م م إلِ حفظ القرذن الررتؼ واٛواً واٌٚوطام  ً، فقىال م

 (2).{تعمّع القخآَن وعمَِّسو

ولىىؼ اقوصىىر هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ الوركئىىز عمىىِ ال اىىىب الىىدٓظْ وحىىدي بىىن اهوىىدت 

لوشطن هٍطة الور ئة ورسالة الوعمئؼ، فراىى. الطظظمى   لو قئىف الطسىمطئؽ واعمىئطٍؼ اٖحكىام الشىرعئة 

عئىىة والسئاسىىئة وخا ىىة  عىىد اىوشىىار هراكىىز احفىىئظ وهىىا ٓوعمىى   شىىؤون الحئىىاة هىىؽ الظاحئىىة اٚجوطا

القرذن الررتؼ  شكن كبئر، سؾاءا كزوايىا هسىوقمة أو ك مىؾات همحقىة  الطسىاجد حئىا أ ىبح. ارىوظ  

 ىىىالر ئر هىىىؽ الطقبمىىىئؽ عمىىىِ اعم ىىىؼ كوىىىاف م وحفغ ىىىً واٛواىىىً  ىىىغاراا وكبىىىاراا ذكىىىؾر أو إىا ىىىاا، فمٍىىىذي 

، الطراكىىز أ ىىر  ىىالحم فىىْ حطايىىة الط وطىى قديىىة والسىىمؾكئة وائىىارات الغمىىؾِّ ع هىىؽ اٚىحرافىىات الفررتىىة والع 

ىىبَّ الو م ىى   طكىىارم  فٍىىْ ار ىىِ فىىئٍؼ الِ ىىدَّ واٚجوٍىىاد  وارسىىَ فىىئٍؼ القىىئؼ  اٚجوطاعئىىة ، واىىزرع فىىئٍؼ ح 

 اٖخٛق هؽ الرف  والصدق والؾد والرحطة والوساهح واٚحورام واحطن الطسؤولئة.

                                                 

 .9سؾرة ا٘سراء، أية   (1)
/ 4، ) ىاف خئىركؼ هىؽ اعمىؼ القىرذن وعمطىً ،حئح الب اري، كواف فضاهن القرذنس بؽ إسطاعئن الب اري،    (2)

 .132، ف ط، ص 1994(، دار الفرر، بئروت، 4739( ح )1919
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خصىىاهص  الظىىٛف  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ  الطسىىاجد والقىىئؼ لىىذا فىى ن الدراسىىة  اوظىىاول 

 اٚجوطاعئة فْ هدٓظة اجدابئا.. ولقد اؼ اقسئؼ فصؾل الدراسة إلِ:

ىىؼ اٌٖىىدا  الوىىْ اسىىعِ الدراسىىة  الفروول األول: طئوٍىىا، وٌأ اىىؼ فئىىً طىىرح هشىىكمة الدراسىىة وٌأ

 السا قة وفروض الدراسة.الطقورحة إلِ احقئقٍا وهفاٌئؼ الدراسة والطوغئرات والدراسات 

طئوٍىا ووعاهفٍىا وخصاهصىٍا الفرل الثاني : ٓوظىاول القىئؼ  اٚجوطاعئىة  هىؽ حئىا اعرتفٍىا وٌأ

ا وعٛ ة القئؼ اٚجوطاعئة  الوظشةة اٚجوطاعئة.  واصظئفٍا وهصادٌر

ىدافٍاالفرل الثالث:  طئىة هراكىز الوحفىئظ وٌأ َّْ فىْ لئبئىا واظىؾري وٌأ  اظاولى. فئىً الوعمىئؼ  الىدٓظ

 وعٛ وٍا  القئؼ اٚجوطاعئة واظؾر هراكز احفئظ القرذن الررتؼ فْ هدٓظة اجدابئا.

يضىىىؼ ا٘جىىىراءات الطظٍ ئىىىة لمدراسىىىة، كظىىىؾع الدراسىىىة، وهظٍ ٍىىىا واجىىىراءات الفرووول الخابوووع: 

الطعآظىىة الوىىْ اضىىؼ ه وطىىع الدراسىىة، وىىىؾع العئظىىة، ووحىىدة الوحمئىىن، وأداة جطىىع البئاىىىات، وكئفئىىة 

 ت، والظرق ا٘حصاهئة الطسو دهة فْ ٌذي الدراسة. ئاس الطوغئرا

ٓوظىىىاول الوحمئىىىن  الؾ ىىىفْ لبئاىىىىات الدراسىىىة. وفىىىْ ٌىىىذا الفصىىىن ا عىىىرض الفرووول الخوووامذ: 

ال داول اٖحادية بظاءا عمِ اٖسةمة الؾاردة فْ اسوطارة جطع البئاىات، وهحاولة و ىف خصىاهص 

 ه وطع البحا  اٚعوطاد عمِ ٌذي ال داول.

ي ال ىدول إلىِ جىدول اضىىؼ احمئىن البئاىىات اٖولئىة لمطبحىؾ ئؽ، وجىداول عىىؽ و ىد  سىط. ٌىذ

 فقرات الطقئاس.

يسىوعرض الظوىاهج واخوبىار فرضىئات الدراسىة، وفئىً اقىدم ال ىداول ال ظاهئىة  الفرل الدوادس:

الوىىىْ اعىىىرض العٛ ىىىات بىىىئؽ هوغئىىىرات الدراسىىىة وهىىىد  هصىىىدا ئة ٌىىىذي العٛ ىىىات، كطىىىا يضىىىؼ ىوىىىاهج  

 .اى. فْ  سطئؽ ٌطا: الظواهج العاهة لمدراسة، والظواهج ال ا ة  فروض الدراسةالدراسة الوْ ك
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 أوال : مذكمة الجراسة:

بىىىر هراكىىىز الوحفىىىئظ هىىىؽ الطؤسسىىىات ا٘سىىىٛهئة والوعمئطئىىىة والور ؾتىىىة الطٍطىىىة فىىىْ ار ئىىىة اعو

           :الصىىىىغار والربىىىىار لوحقئىىىى  ٌىىىىد  اٖهىىىىة اٖسىىىىطِ الىىىىذي دعاٌىىىىا م لورىىىىؾن كطىىىىا فىىىىْ  ؾلىىىىً اعىىىىالِ

فطراكز احفئظ القىرذن  (1).ُسشَكِخ{}ُكشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتأمخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَتْشَيْػَن َعِغ الْ 

ا عد  هكاىاا لمعبىادة والوقىؾ  واعمىؼ وحفىظ القىرذن فئدخمىً لمعبىادة والىدرس والىوعمؼ  كىن هىؽ اٍفىؾ ىفسىً 

}الَّووِحيَغ آَتْيَشوواُىُع اْلِكَتوواَب َيْتُمػَنووُو َحوو َّ إلىىِ ذكىىر م وتوظمىىع إلىىِ ىىىؾر العمىىؼ كطىىا فىىْ  ؾلىىً اعىىالِ: 

  (2).ِتاَلَوِتِو{

ٚا فىىْ الط وطىىع، فٍىىؼ عىىباف والظىى ٛف الدارسىىؾن  طراكىىز الوحفىىئظ ي عىىّدون عظصىىراا هٍطىىاا وفّعىىا

الغىىد الىىذٓؽ سىىؾ  يعوطىىد عمىىئٍؼ الط وطىىع لىىذلػ ي ىىب اظشىىةوٍؼ اظشىىةة دٓظئىىة اجوطاعئىىة هىىؽ خىىٛل 

والوؾجئىىىً وبىىىرس القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة ا٘ي ابئىىىة هىىىؽ خىىىٛل الطحاضىىىرات والىىىدروس الدٓظئىىىة الوؾعئىىىة، 

فىىىالظٛف  ىىد يطك ىىىؾن فوىىىرةا طؾتمىىةا فىىىْ اعم ىىؼ القىىىرذن وحفِغىىىً فئحىىدث ارابىىىاطم وافاعىىىنم  ،واٚجوطاعئىىة

ىىاِعٍؼ، و ىىد اىىؤد  إلىىِ بىىرس ه طؾعىىة هىىؽ القىىئؼ اٚجوطاعئىىة  ىىئٍؼ ووعَّ وعٛ ىىات بئىىظٍؼ و ىىئؽ ه حفغِّ

ء الظٛف، فىوعمؼ أو حفىظ ذيىات القىرذن الرىرتؼ فىْ الىذاكرة  طىا احطمىً هىؽ القىئؼ واٖخىٛق  لد  ٌٚؤ

َ  فىىْ ىفسىىً وابقىىِ هعىىً هىىد  اصىىب ىى ح ه وعمِّط ٍىىا وحافغ ٍىىا  صىىبابات أخٛ ئىىة إسىىٛهئة كرتطىىة ارس 

 الحئاة.

وفىىِ فوىىرة سىىا قة كاىىى. ٌىىذي الطراكىىز اسىىطِ الرواائىىب وابىىدأ هىىع الظفىىن أولىىِ هراحىىن اعمطىىً 

واائىب  إلىِ هىؽ  ىؼ اظىؾَّرت ٌىذي الر .فئوعمؼ القراءة  والروا ة ، وكىان الوعمىئؼ هسىوظداا إلىِ القىرذن الرىرتؼ

زوايىىا والوىىْ كاىىى.  ط ا ىىة اعمىىئؼ  ىىاىؾي، وكاىىى. اىىدرِّس كوىىب  الفقىىً والحىىدٓا  وافسىىئر  القىىرذن الرىىرتؼ 

                                                 

 .118سؾرة  ذل عطران، أية   (1)
 .120سؾرة البقرة، أية   (2)
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َ  والظبَّ والعمؾم  اٖدبئىة  والمغؾتىة ، ه ىن زاوتىة السىئد س بىؽ  وعمؼ  الفراهض والفمػ  وال غرافئا والوارت

عىىىىة السىىىىئد س بىىىىؽ عمىىىىِ السظؾسىىىىْ عمىىىىِ السظؾسىىىىْ  البئضىىىىاء الوىىىىْ احؾلىىىى. فئطىىىىا  عىىىىد إلىىىىِ )جاه

ا٘سىىٛهئة(، وزاوتىىة الشىىئَ عبىىد السىىٛم اٖسىىطر فىىْ زلئىىوؽ والوىىْ احؾلىى. فئطىىا  عىىد إلىىِ )ال اهعىىة 

ئؼ الطح ىىىؾف وأحطىىىد الىىىزروق فىىىْ هصىىىرااة واٖخئىىىرة الوىىىْ أ ىىىبح. أن  اٖسىىىطرتة(، وزاوتوىىىا إبىىىرٌا

حىالْ فقىد احؾلى. أو اظىؾرت إلىِ احوضؽ كمئة الشرتعة الوا عة ل اهعة هصرااة. أّها فْ الؾ ى. ال

ْ اقوصر عمِ اعمئؼ واحفئظ القرذن الررتؼ  ا٘ضافة إلِ  الررتؼ ها يسطِ  طراكز احفئظ القرذن ٌو

 الدروس الدٓظئة واٚجوطاعئة.

هطا اقدم يطكؽ ا٘عارة إلِ ضرورة الحاجة لدراسة خصاهص الظٛف  طراكز اعمئؼ واحفئظ 

 ىىالقئؼ اٚجوطاعئىىة فىىْ عىىن اىوشىىار هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ القىىرذن الرىىرتؼ  الطسىىاجد وعٛ وٍىىا 

ا هئداىاا ار ؾتاا واعمئطئاا ٓموقْ فئىً الر ئىرون هىؽ أفىراد الط وطىع ذكىؾراا واىا ىاا،  ىغاراا وكبىاراا   اعوباٌر

ء الظىٛف الطوعمطىئؽ بٍىذي الطراكىز،  وأك ىر لوعمؼ وحفىظ القىرذن الرىرتؼ لموعىر  عمىِ خصىاهص ٌىٚؤ

، وذلػ هؽ خٛل هحاولة وهعاهٛاٍؼ لدٍٓؼ اغٍر فْ سمؾكٍؼ واصرفااٍؼ طاعئة رسؾخاالقئؼ اٚجو

ؼ الوعمئطىىْ وهىىدة الوحىىا ٍؼ  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ  ؼ وهسىىوؾٌا الىىر   بىىئؽ ىىىؾع الظىىٛف وأعطىىاٌر

 وهد  هؾاعبوٍؼ هؽ حئا الحضؾر والحفظ وعٛ ة كن ٌذي  القئؼ اٚجوطاعئة.

او د بّئظْ. دراسةم أجر  عٛ ة الوحاق الظالب  حمقة   عظؾان: عطاد بؽ سئف بؽ عبدالرحطؽ ٌا

ٛب طراسْ لمدالارافىىاع الوحصىىئن  2007احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ بىىبعض الطوغئىىرات الور ؾتىىة سىىظة 

 رفوا حمقىىة احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، و مة الاحا ٍدىىىه تالطكمها أىىىً أّ ، مالاحا ٍفىىؾ    ىىاخوٛ  

 أدب، افةظالى، اٖهاىىىةلطموحقىىئؽ  حمقىىة احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، ه ىىن: )ا الظىىٛف ُدىىىلل مقئىىة ا مالقٓ

 بر الؾالدٓؽ(. ،قدال الحدٓا، 
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 :مبخرات الجراسة ثانيا :

ؼِّ هبررات الدراسة فْ يطكؽ    :إي از  ٌأ

 مىة  الدراسىىات الوىىْ اظاولىْ. خصىىاهص  الظىىٛف  طراكىز احفىىئظ القىىرذن الرىرتؼ كشىىرتحة هٍطىىة  .0

 هدٓظة اجدابئا. فْ الط وطع ، خا ة فْ

مؾات  همحقة   الطساجد لوحفئظ واعمئؼ القرذن وكطظارات   .8 اىوشار هراكز الوحفئظ  شكن كبئر ك  

 هسوقمة لو رتج الؾاعغئؽ والؾاعغات فْ هدٓظة اجدابئا.

أفىىراد الط وطىىع هىىؽ كىىٛ ال ظسىىئؽ عمىىِ اعم ىىؼ كوىىاف م وحفغىىً  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن،  إ بىىال .3

فىىْ هعرفىة خصىىاهص الظىىٛف  طراكىز احفىىئظ القىرذن الرىىرتؼ  الطسىىاجد  وهظٍىا اوحىىدد الدراسىة

 وعٛ وٍا  القئؼ اٚجوطاعئة فْ هدٓظة اجدابئا.

 ثالثا : أىسية الجراسة:

اعىىىالج هؾضىىىؾعاا ٚ ٓىىىزال ِ كىىىراا لىىىؼ ي شىىىبْعً البىىىاح ؾن دراسىىىةا واطحئصىىىاا فىىىْ الط وطىىىع المئبىىىْ،  .0

ٓىىزال يحوىىاج العدٓىىد  ال اىىىب اٚجوطىىاعْ ٚ فاٌٚوطىىام   القضىىايا الدٓظئىىة خا ىىةا ودراسىىوٍا هىىؽ

 .هؽ الدراسات

ىىىز  الدراسىىىة عمىىىِ خصىىىاهص الظىىىٛف  طراكىىىز الوحفىىىئظ  الطسىىىاجد وهىىىد  اسىىىوفاداٍؼ هىىىؽ  .8 اركِّ

، ٖىٍىا اظظمى  فْ ه ومف هظاحْ الحئاة الطراكز كطؤسسات  دٓظئة  ار ؾتة واعمئطئة لٍا ا  ئرم 

 .الررتؼ أساساا هؽ القئؼ ا٘سٛهئة والقرذن

فىىوح أفا ىىاا جدٓىىدةا أّهىىام البىىاح ئؽ والطٍوطىىئؽ  الطؤسسىىات الدٓظئىىة وعٛ وٍىىا  ىىالقئؼ اٚجوطاعئىىة ا .3

 .هؽ ىواهج هؽ خٛل ها اوؾ ن إلئً
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 أىجاف الجراسة: رابعا :

 اٍد  الدراسة إلِ احقئ  عدد هؽ اٌٖدا :

 .جوطاعئةوعٛ وٍا  القئؼ اٚالوعر   عمِ خصاهص الظٛف  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ  .0

 -الصىىدق  -الوعىاون  -الوعىر  عمىِ العٛ ىة بىىئؽ ىىؾع الظىٛف والقىئؼ اٚجوطاعئىىة )الوسىاهح .8

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة

  -الصىدق - الوعاون  – الوعر  عمِ العٛ ة بئؽ عطر الظٛف والقئؼ اٚجوطاعئة )الوساهح .3

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة

 - مظىىىىٛف والقىىىىئؼ اٚجوطاعئىىىىة )الوسىىىىاهحالوعىىىىر  عمىىىىِ العٛ ىىىىة بىىىىئؽ الطسىىىىوؾ  الوعمئطىىىىْ ل .4

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة -الصدق –الوعاون 

–اٚجوطاعئىة )الوسىاهح  ؼالقرذن والقىئالوعر  عمِ العٛ ة بئؽ هدة اٚلوحاق  طركز احفئظ  .5

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة -الصدق -الوعاون 

 -الصىىىدق  -الوعىىىاون  -الوعىىىر  عمىىىِ العٛ ىىىة بىىىئؽ الطؾاعبىىىة والقىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة )الوسىىىاهح .6

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة

الوعاوىىى  -الوعر  عمِ العٛ ة بئؽ هسوؾ  حفظ القرذن الرىرتؼ والقىئؼ اٚجوطاعئىة )الوسىاهح  .7

 (.ولئة اٚجوطاعئةالطسؤ  -الصدق

 خامدا : مفاىيع الجراسة:

راسىة لطىا لٍىا د طة الوْ ٚبىدَّ هىؽ اظاولٍىا فىْ أيا عد  الطفاٌئؼ  والطصظمحات هؽ اٖهؾر الطٍ

طئة كبئرة فْ اؾضئح الغاٌرة الطدروسة، لذلػ اؼَّ احدٓد  الطصظمحات الطوعمقة بٍذي الدراسة  هؽ ٌأ

 فْ أاْ:

  .القئؼ اٚجوطاعئة  –هراكز احفئظ القرذن الررتؼ  -الظٛف  -ال صاهص 



 9 

 

 أوال : التعخيفات الشطخية:

 الخرائز: .0

ؾن هؾجىىىىؾدةا أو هعروفىىىىةا فىىىىْ الشىىىىْء أو هفىىىىرد خا ىىىىئة، ٌىىىىْ الصىىىىفة  أو الططئىىىىزة الوىىىىْ ارىىىى

 (1).الش ص الط قئس، ولذلػ ي عّد الذكر واٖى ِ خا ئوئؽ لطوغئر ال ظس

 :الصالب .2

مئؽ أو  أولةػ الظٛف الطسؤولؾن والطشاركؾن فىْ الوعمىئؼ والطبىادرون الظاعىظؾن بئىر  الطوىٌر

وطاهااٍؼ واسوعدادااٍؼ وع صئااٍؼ وططؾحا  (2).اٍؼالطوراخئؽ وفقا لقدرااٍؼ وٌا

 :الكخيع كد تحفيظ القخآنامخ  .3

ِ هؤسساتم ار ؾتىة إيطاىئىة ٓو ىرج هظٍىا حىافظ  القى ٛا ٓظوفىعٌو  ىالقرذن  رذن الرىرتؼ أىسى ىاا فاضى

م ً وه وطع ً ووطظ ً   (3).الررتؼ وتظفع  ً ٌأ

 :القيع االجتساعية .4

ٌّْ ٓوعمطٍا الفرد وتكوسبٍا وتوشر ٍا وتسىودخمٍا اىدرت ئاا وتضىئفٍا  " ا عرَّ    ىٍا ىواجم اجوطاع

إلىىِ أ طىىري الطرجعئىىة لمسىىمؾك، ٓىىوؼ ٌىىذا هىىؽ خىىٛل عطمئىىة الوفاعىىن اٚجوطىىاعْ حئىىا ٓىىوعمؼ الفىىرد  أن 

ا وتعظئٍا  ئطةا أك ر ن عؽ بئٌر ا  عض  الدوافع واٌٖدا  ا فضَّ  (4)."هؽ بئٌر

ِوسؾ  ٓوؼ احدٓد القئؼ اٚ  :جوطاعئة فْ ه طؾعة هؽ القئؼ ٌو

 

                                                 

 .30، ص 1984العمؾم اٚجوطاعئة، هكوبة لبظان، لبظان، ف ط، ،  اهؾس أحطد زكْ بدوي   (1)
، 1995ال اهعة اٖردىئىة لمظشىر والوؾزتىع، اٖردن، ف ط، أسالئب الودرتس ال اهعْ، عايش هحطؾد زتوؾن،   (2)
 .43ص 
، 2010أخىىىرة،  جطىىىاد ر ئىىىع اٖول ، ا٘ ىىىدار هىىىؽ 93حطىىىاد عىىىرتف، ه مىىىة البحىىىؾث ا٘سىىىٛهئة، العىىىدد   (3)
 .30ص
 .118 ، ص1984ىشر،  هكان، هؤسسة الرسالة، بدون 1، عمؼ الظفس اٚجوطاعْ، ططمع. ٌطام  (4)
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 :قيسة التدامح .1

ا ٓوعمىى   اخوٛفىىات السىىمؾك و ّمىىِ فىىْ اٚسىىوعداد لظقىىن وجٍىىات الظغىىر الط ومفىىة فئطىى"هؾ ىىفم ٓ

، وتراب  الوساهح   سئاسىات الحرتىة فىْ هئىدان الر ا ىة اٚجوطاعئىة حئىا ادون الطؾافقة عمئٍ والرأي

 (1)."الوش ئع الفعال لموبآؽ والوظؾع يسطح  الوظؾع الفرري والعقاهدي عمِ أىً ي ومف عؽ

 ون:قيسة التعا .2

ٛا رهئسئاا لمعٛ ات والوفاعن داخن ال طاعات، فالظاس ٚ يسوظئعؾن أن  " ئطةم اجوطاعئة عك

أجىىىن السىىىعْ وراء الطصىىىالح ي وطعىىىؾا عمىىىِ بئىىىر اعىىىاون أو دون أن يشىىىوركؾا هعىىىاا فىىىْ العطىىىن هىىىؽ 

 ، وت قصىىد  ىىً اعىىوراك فىىردٓؽ أو جطىىاعوئؽ أو أك ىىر ٘ى ىىاز عطىىن هعىىئؽ واحقئىى  بايىىة أوالطشىىوركة

  (2)."هشوركٌد  

 :قيسة الرجق .3

َّٚ يكىىؾن والعٛىئىىة، و ئىىن ٌىؾ اسىىوؾاء  السىىرِّ  ىىالح  والؾفىىاء    العطىىن ٌىؾ القىىؾل   ، و ئىىن ٌىىؾ أ

ؾ ا٘  ىة  عطا  فْ أحؾالػ عؾف ٚو فْ اعوقادك رتبم ٚو فْ أعطالػ عئبم والصدق ضد الرذف ٌو

 (3).ي بر  ً عمِ ها كان

 قيسة السدْولية االجتساعية: .4

ْئِمىً لمقئىام ئطةم "  اجوطاعئىة اغٍىر هىؽ خىٛل ه طؾعىة السىمؾكئات الوىْ اشىئر لرببىة الفىرد وه 

، كطىىا اغٍىىر كىىذلػ فىىْ هىىد   دراىىً عمىىِ هسىىؤولئة اء دوري الىىذي ٓوؾ عىىً هظىىً أخىىرون بؾاجبااىىً وأد

ؼ هىىؽ سىىمؾك ٓوسىىؼ  طحاولىىة إفىىاداٍؼ  الطحافغىىة عمىىئٍؼ  ال طاعىىة الوىىْ ٓظوطىىْ إلئٍىىا وهىىا ٓبديىىً ىحىىٌؾ

                                                 

 . 426أحطد زكْ بدوي، هرجع سب  ذكري، ص   (1)
 .209ص  ،2004حسئؽ عبد الحطئد رعؾان، عمؼ اجوطاع الوظغئؼ، هؤسسة عباف ال اهعة، ا٘سكظدرتة،   (2)
 .36حاهد عرتف، هرجع سب  ذكري، ص   (3)
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، كىذلػ هىا ٓبديىً الفىرد هىؽ سىمؾك إي ىابْ السمؾك الطظحىر  ظصح لٍؼ فْ حالة هئمٍؼ إلِواقديؼ ال

ا كمطا أسوظاع ذلػيشئر إلِ هحاولة الوصدي لمطغاٌر والسمؾكئات ال   (1)."سمبئة الوْ رٌذ

 ثانيا : التعخيفاُت اإلجخائية:

 الخرائز: .1

ف  الطموحقىىىؾن  طراكىىىز وت قصىىىد بٍىىىا فىىىْ ٌىىىذي الدراسىىىة امىىىػ السىىىطاِت الوىىىْ ّٓوصىىىف بٍىىىا الظىىىٛ

العطىىىىر، الطسىىىىوؾ  الوعمئطىىىىْ،  احفىىىىئظ القىىىىرذن الرىىىىرتؼ فىىىىْ هدٓظىىىىة اجىىىىدابئا والوىىىىْ اوط ىىىىن فىىىىْ الظىىىىؾع،

 .الررتؼ الطؾاعبة،هسوؾ  حفظ القرذن

 :الصالب .2

ي قصىد بٍىىؼ فىْ ٌىىذي الدراسىىة أولةىػ اٖعىى اص ذكىؾراا واىا ىىاا  ىىغاراا وكبىاراا الطموحقىىئؽ  طراكىىز 

 ؼ وحفظ القرذن الررتؼ والطس مئؽ بؾزارة اٖو ا  فْ هدٓظة اجدابئا.احفئظ القرذن الررتؼ لوعم

 :الكخيع مخاكد تحفيظ القخآن .3

مئؽ عمطئىىىاا  ىىْ امىىػ الطؤسسىىىات الور ؾتىىة الوىىْ اضىىىؼ الطحفِّغىىئؽ والؾعىىاي والطشىىىرفئؽ الطىىٌؤ ٌو

واٛواىىىً  وهٍظئىىىاا وتقؾهىىىؾن بوعمىىىئؼ أفىىىراد الط وطىىىع ذكىىىؾراا واىا ىىىاا  ىىىغاراا وكبىىىاراا  ىىىراءة القىىىرذن وحفغىىىً

 .ه طؾعة هؽ القئؼ اٚجوطاعئة فئٍؼواٚسوطاع إلِ الدروس الدٓظئة واٚجوطاعئة وبرس 

 :القيع االجتساعية .4

ىىىؼ  اٖ عىىىاد الوىىىْ يطكىىىؽ  ئىىىاس القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة هىىىؽ خٛلٍىىىا ىىىِ ٌأ  ئطىىىة   ئطىىىة الوسىىىاهح،) ٌو

  ئطة الطسؤولئة اٚجوطاعئة(. ، ئطة الصدق ،الوعاون 

خىىىٛل ه طؾعىىىة هىىىؽ العبىىىارات أو الفقىىىرات الوىىىْ يحوىىىؾ  عمئٍىىىا  : اقىىىاس هىىىؽقيسوووة التدوووامح .1

 الطقئاس
                                                 

 .112ص  ،2004ٌرة، والظشر والوؾزتع، القا سطئر خظاف، الوظشةة السئاسئة والقئؼ، آوراك لمظباعة  (1)
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ا عمئٍىىىه طؾعىىىة هىىىؽ العبىىىارات أو الفقىىىرات الوىىىْ يحوىىىؾ   : اقىىىاس هىىىؽ خىىىٛلقيسوووة التعووواون  .2

 .الطقئاس

ا عمئٍىىى العبىىىارات أو الفقىىىرات الوىىىْ يحوىىىؾ  هىىىؽ  : اقىىىاس هىىىؽ خىىىٛل ه طؾعىىىةقيسوووة الروووجق .3

 .الطقئاس

هىىىؽ العبىىارات أو الفقىىرات الوىىىْ   هىىىؽ خىىٛل ه طؾعىىة : اقىىاسقيسووة السدوووْولية االجتساعيووة .4

 .ا الطقئاسيحوؾ  عمئٍ

 : متغيخات الجراسة:سادسا  

الطؾاعبىة  -هىدة اٚلوحىاق  ىالطركز –الطسىوؾ  الوعمئطىْ  -العطىر –الظىؾع  :الستغيخ السدتقل .1

 هسوؾ  حفظ القرذن. -

 (.طسؤولئة اٚجوطاعئةال –الصدق – الوعاون  - : القئؼ اٚجوطاعئة )الوساهحالستغيخ التابع .2

 الجراسات الدابقة: سابعا :

ا عد الدراسات السا قة جاىب هٍؼ ٖي دراسة جدٓدة فٍْ اطد البحىا  ا٘طىار الظغىري الىذي 

، وربؼ  مة الدراسات ذات العٛ ة  طؾضؾع البحا وحوِ حدٓد هصظمحات الدراسةٓوؼ هؽ خٛلً ا

، وامىػ الوىْ اظاولى. الطؾضىؾع اعوبىر الؾطظئة ع بئر هوؾفرة فْ هكاابظاامػ الوْ اعرض. لمطؾضؾ 

ذي الدراسات ٌْ  عضٍا دراسات بئر هباعرة ٚو اغظْ إٚ جزء  : سئ  هؽ  ح ظا ٌو

يع االجتساعية )إسيام السعمع في إكداب الق ( بعشػان2012دراسة حشان صالح القاضي ) .1

 (.لصمبة الرف التاسع

 واٍد  ٌذي الدراسة إلِ:

ؼ فىىْ إكسىىاف القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لظمبىىة الصىىف الواسىىع هىىؽ الوعمىىئؼ هعرفىىة هىىد  إسىىٍام  الطعمىى

 .طرابمس اٖساسْ  طدٓظة
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واعوطىىىدت الدراسىىىة عمىىىِ الطىىىظٍج الؾ ىىىفْ الوحمئمىىىْ وأدوااىىىً هىىىؽ احمئىىىن الطحوىىىؾي واسىىىوطارة 

الرئفىىىْ هىىىؽ خىىىٛل اسىىىو دام ، وكىىىذلػ اعوطىىىدت عمىىىِ الطىىىظٍج وهقئىىىاس القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة اٚسىىوبئان

 .الطقابمة

هعمطىىا، وأعٍىىرت الدراسىىة أن ىسىىبة  القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لىىدي طمبىىة  383ئظىىة الدراسىىة و مغىى. ع

 الصف الواسع كاى. عالئة، وكان ارائبٍا كالوالْ:

 – احطىىىىىن الطسىىىىىؤولئة –الصىىىىىدا ة  –العٛ ىىىىىات اٚجوطاعئىىىىىة هىىىىىع أخىىىىىرتؽ  – ئطىىىىىة الؾفىىىىىاء 

 .الورافن اٚجوطاعْ –الطساعدة 

عئة فْ ه ال لطعمطئؽ فْ إكساف الظمبة القئؼ اٚجوطاوكذلػ الحال  الظسبة لطحؾر إسٍام ا

، فقىىد أعٍىىرت الظوىىاهج أن الطعمىىؼ   ىىد أسىىٍؼ فىىْ اظطئىىة القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لىىدي طمبىىة الصىىف الطدرسىىة

ة فىىْ ه ىىال الواسىىع بدرجىىة هوؾسىىظة فىىْ القىىئؼ اٚجوطاعئىىة فىىْ ه ىىال اٖسىىرة، وأسىىٍؼ بدرجىىة عالئىى

 (1).الط وطع والطدرسة

بسخاكود تحفويظ  دور السحفطوات( بعشوػان )2010) عبجالباري عوػاد درالقادراسة بياء عبج .2

 .الدمػك اإليجابي لصالبات السخكد( القخآن الكخيع في تعديد

 :واٍد  ٌذي الدراسة إلِ

ؽ فْ اعزتز السمؾك ا٘ي ابْ لد  طالبات الطراكز .0  .احدٓد درجة  ئام الطحفغات بدوٌر

ؽ الور ىىؾي فىىْ اعزتىىز السىىمؾك الرشىىف عىىؽ أ ىىر هوغئىىرات الدراسىىة فىىْ  ئىىام الطح .8 فغىىات بىىدوٌر

ىىىا لطوغئىىىرات الدراسىىىة ىىىىن  -هىىىدة اٚلوىىىزام  ىىىالطركز) ا٘ي ىىىابْ لىىىد  طالبىىىات الطراكىىىز ابعا الطٌؤ

 ال ٍة الطشرفة(.  –العمطْ

                                                 

 ئة، حظان  الح القاضْ، إسٍام الطعمؼ فْ إكساف القئؼ اٚجوطاعئة لظمبة الواسع  طدٓظة طرابمس، كمئة الور   (1)
 .71، ص 2012ال اهعة الؾطظئة الطالئزتة، 
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اقىديؼ  ىىئغة هقورحىة لوظىىؾتر دور الطحفغىات فىىْ هراكىز الوحفىىئظ لوعزتىز السىىمؾك ا٘ي ىىابْ  .3

 .لظالبات الطركز

 . الطظٍج الؾ فْ الوحمئمْو د اسو ده. الباح ة 

        و ىىىد اشىىىكن ه وطىىىع الدراسىىىة هىىىؽ جطئىىىع طالبىىىات هراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ فىىىْ هسىىىاجد

طالبىة  (330) طالبىة و ىد طبقى. الدراسىة عمىِ عئظىة ابمىح (2300) )خىان ٓىؾىس( والبىالح عىددٌؼ

ؽ  ه ىىاٚت حئىىا عاهىىاا و ىىد اسىىو ده. الباح ىىة اسىىوباىً هكؾىىىة هىىؽ  ىىٛث  05هطىىؽ ٓو ىىاوز أعطىىاٌر

 اهىى. بوظبئقٍىىا  عىىد أن ا كىىدت هىىؽ  ىىد ٍا  عرضىىٍا عمىىِ هحكِّطىىئؽ وخبىىراء، وكىىذلػ  اهىى.  قئىىاس 

كطىىىىىا اسىىىىو ده. الباح ىىىىة الظسىىىىب الطةؾتىىىىة والورىىىىىرارات  (،1.89)  بااٍىىىىا حئىىىىا بمىىىىح عاهىىىىن ال بىىىىات

( وهعاهىن ارابىاط ) (Cronbach's Alpha)ألفىا كروىبىاخ والطوؾسى  الحسىابْ واسىو ده. اخوبىار

 .(  Pearson) correlation coefficientسؾن بئر 

 one-wayاٚا ىىىاي دياٖحىىىالمطعال ىىىات واحمئىىىن الوبىىىآؽ t" " "testواسىىىو ده. اخوبىىىار"

ANOV" "  ْواخوبىىىار بىىىؾل فئروىىىى"borferons"  ٘جىىىراء الطقارىىىىة فىىىْ حالىىىة وجىىىؾد فىىىروق دالىىىة

لحسىىاف  "spearman brawn"إحصىىاهئة  الظسىىبة لمط طؾعىىات ال ظاهئىىة واخوبىىار سىىبئرهان بىىراون  

 . بات اٚسوباىة  الو زهة الظصفئة

 :وتػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية

أعٍىىرت ىوىىاهج الدراسىىة الطسىىوؾ  الطرافىىع الىىذي حغئىى.  ىىً الطحفغىىات فىىْ اعزتىىز السىىىمؾك  :أوال

 :الوالْ ا٘ي ابْ لمظالبات و د كاى. ىواهج الدراسة  حسب الظسب عمِ الظحؾ

 ة هرابة  حسب هسوؾ  الط ال:ىواهج كن ه ال عمِ حد .0

ىا  (،82.68%) الط ال ا٘يطاىْ وىسبوً .أ  وت عّد اعزتز الطحفغات فىْ ٌىذا الىدور هرافعا

ا  .جدا
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وت عىىّد اعزتىىز الطحفغىىات فىىْ ٌىىذا  (80.41%) الط ىىال اٖخٛ ىىْ اٚجوطىىاعْ ىسىىبوً .ف 

ا. ا جدا  الدور هرافعا

ات فىْ ٌىذا الىدور وت عىّد اعزتىز الطحفغى (69.77%) الط ىال العمطىْ ال قىافْ وىسىبوً .ج 

 .هرافعاا 

( بىىىىئؽ هوؾسىىىى   ئىىىىام (a≥0.05 و ىىىىد أعٍىىىىرت الظوىىىىاهج وجىىىىؾد فىىىىروق ذات دٚلىىىىة إحصىىىىاهئة .8

الطحفغىىىىات بوعزتىىىىز السىىىىمؾك ا٘ي ىىىىابْ لىىىىد  طالبىىىىات الطراكىىىىز ا عىىىىز  لطوغئىىىىر هىىىىدة اٚلوىىىىزام 

 .  الطس د لصالح ٖك ر هؽ سظوئؽ

( و ىئؽ هوؾسى  (a≥ 0.05 وأعٍرت الظواهج وجؾد فىروق ذات دٚلىة إحصىاهئة عظىد هسىوؾ   .3

ىن العمطىْ   ئام الطحفغات بوعزتز السمؾك ا٘ي ابْ لد  طالبات الطراكز ا عز   لطوغئر الطٌؤ

 .وذلػ لصالح ال اىؾي 

( بىئؽ هوؾسى  (a≥ 0.05 أعٍرت الظواهج أىً اؾجد فروق ذات دٚلة إحصاهئة عظد هسوؾ   .4

ا عز  لطوغئر ال ٍىة الطشىرفة   ئام الطحفغات بوعزتز السمؾك ا٘ي ابْ لد  طالبات الطراكز

 (1).وكان فْ  الح وزارة اٖو ا 

( بعشػان )إسويام األسوخة فوي تشسيوة القويع 2008دراسة مثيب بغ دمحم بغ عبجهللا البقسي ) .3

 االجتساعية لجى الذباب(.

اٍىىد  ٌىىذي الدراسىىة لبئىىان الىىدور الطفوىىرض القئىىام  ىىً هىىؽ  بىىن اٖسىىرة هىىؽ أجىىن اظطئىىة القىىئؼ 

  الشىباف و عىض اٖسىالئب الطسىاعدة الوىْ ٓظبغىْ الوركئىز عمئٍىا ٖجىن القئىام بٍىذا اٚجوطاعئة لد

 الدور.

                                                 

ي ىىابْ الباري عىىؾاد، دور الطحفغىىات  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ اعزتىىز السىىمؾك ا٘بٍىىاء عبىىدالقادر عبىىد  (1)
 .75 -2، ص ص 2010، ال اهعة ا٘سٛهئة، بزة، (لطركز )رسالة هاجسوئر بئر هظشؾرةلظالبات ا
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ٌطىىىا الطىىىظٍج الؾ ىىىفْ ٌٖطئىىىة دراسىىىة القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة  واسىىىو ده. ٌىىىذي الدراسىىىة هظٍ ىىىئؽ

وهرحمة الشباف واٖسرة وكئفئة القئام  الدور لوظطئة القئؼ لد  الشباف، وكىذلػ الطىظٍج اٚسىوظباطْ 

 .ادر والطراجع ذات الصمة  الطؾضؾعالظصؾص الؾاردة فْ الطصلوحمئن 

 :ٌؼ ىواهج ٌذي الدراسةوهؽ أ 

أكَّىىىىدْت الدراسىىىىة عمىىىىِ ضىىىىرورة الىىىىدور الطظمىىىىؾف هىىىىؽ اٖسىىىىرة فىىىىْ اظطئىىىىة القىىىىئؼ اٚجوطاعئىىىىة  .0

وخصؾ اا لطرحمة الشباف وأن ٌذي الطكاىة ٚ ٓظبغْ أن افرِّط  فئٍا اٖسرة وان ىازعْوٍا فئٍىا 

ؼ رات هؽ وساهن اٖعٛم أو جطاعة الرفاق أو عض  الطؤ   .بئٌر

اظطئوٍىىا لقىىئؼ الشىىباف  بئظىى. الدراسىىة  أن ٌظىىاك هراحىىن  ٓظبغىىْ أن اطىىرَّ بٍىىا اٖسىىرة فىىْ عطمئىىة .8

فالوىىىدر ج بىىىئؽ الطراحىىىن هظمىىىؾفم  ،بغىىىْ أن اقفىىىز  هىىىؽ هرحمىىىة إلىىىِ هرحمىىىة، ٚو ٓظاٚجوطاعئىىىة

ٓ طىىر ىطىىؾَّ القىىئؼ اٚجوطاعئىىة واٚسىىوطرار  واعظىىاء كىىن هرحمىىة و وٍىىا الرىىافْ والعظايىىة الرافئىىة

 .اعمئٍ

اىىؼ اسىىوظباط  عىىض اٖسىىالئب الور ؾتىىة الطظاسىىبة لطرحمىىة الشىىباف والوىىْ اسىىاعد اٖسىىرة عمىىِ  .3

، وهىىىؽ كوىىىب الور ئىىىة عطمئىىىة اظطئىىىة القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة هىىىؽ كوىىىاف م وسىىىئرة ىبىىىْ م س م

 (1).طمئة الو  ئر ا٘ي ابْالحدٓ ة هطا لً الدور البارز فْ ع

بعشووػان )واقووع التعموويع فووي كتاتيووب  (2007) دراسوة زيوواد بووغ عمووي بووغ محسووػد الجخجوواوي  .4

 (.1960وحتى عام   1948مشح الشكبة  مجيشة غدة

دا  ؼ ٌأ  :ٌذي الدراسة ها ٓمْ وهؽ ٌأ

 بزة. اائب فْ هدٓظةاظؾر وىش ت الرو .1

                                                 

اف )رسىىالة هاجسىىوئر ه ئىىب بىىؽ س بىىؽ عبىىدم البقطىىْ، إسىىٍام اٖسىىرة فىىْ اظطئىىة القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لىىد  الشىىب  (1)
 . 2ص ،2008الطكرهة،  اهعة أم القر ، هكةج ،بئر هظشؾرة(
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وحوىِ  1948ائب هدٓظىة بىزة هظىذ الظربىة الوعر  عمِ ىغام الوعمئؼ الذي كمؽ هوبعا فْ كوا .2

1960. 

 .لور ؾتة الطوبعة فْ ٌذي الرواائببئان الطفاٌئؼ والطبادئ ا .3

 .الرشف عؽ الطظٍاج الطوبع فئٍا .4

 .1960وحوِ  1948إبراز أ ر الرواائب فْ الؾا ع الور ؾي الفمسظئظْ هظذ الظربة  .5

َّْ والطظٍج الؾ فْ ا ، و د جطع بئاىااً  اسو دام و د اسو دم الباحا  الطظٍج  الوارت  َّْ لوحمئم

طٍىىا أن الرواائىىب فىىْ  اسىىوطارة الطقابمىىة ٌىىذا و ىىد اؾ ىىن الباحىىا  عىىد إجابوىىً إلىىِ ىوىىاهج كىىان هىىؽ ٌأ

هدٓظة بزة لٍىا اىارتَ حافىن  ا٘ي ابئىات ولٍىا ىغىام ار ىؾي اعمئطىْ يكىاد يكىؾن هوشىابٍاا فىْ اظبئقىً 

أبمبىىً وه ظبَّىى  فىىْ أبمىىب كواائىىب الطدٓظىىة،  فىىْ كافىىة كواائىىب هدٓظىىة بىىزة ولٍىىا هظٍىىاج ه  طىىع عمىىِ

طٍا القرذن الررتؼ والقراءة هؽ كواف راسروس و عض هبادئ الحساف  وكذلػ الطقررات الوْ كان ٌأ

وال ى ، وبئىر ٌىىذا  ىد  حىىا الباحىا عىؽ الطبىىادئ الور ؾتىة الوىىْ ابعٍىا عىئؾخ الرواائىىب فىْ الطدٓظىىة 

ؼ  ى 95% و ىد أجىاف ام بوسى ئمٍؼ هىع عىئَ الّروىاف الطظوسىبئؽ إلئىً هىؽ أفىراد العئظىة  ى ن ولىْ أهىٌر

 .وتوفقؾن عمِ أهؾر هؽ بئظٍا هسئرة الطوعمؼ فْ الرواف وطرق الوعاهن هعً

ىدا  الرواائىب  %65لقد أجاف  هىؽ أفىراد عئظىة الدراسىة خىٛل الطقابمىة الطباعىرة هعٍىؼ أن ٌأ

 :كطا ٓروىٍا ٌْ

وىاف م وابمئغىً لمظىاس لئحىؾزوا أعداد اٖطفىال لحطىن الرسىالة ا٘سىٛهئة عىؽ طرتى  حفىظ ك .أ 

 .سعادة  الدىئا وأجر  أخرة

 .اقمئن ىسبة اٖهئة وال ٍن بئؽ أبظاء الشعب الفمسظئظْ، و ذلػ ٓوعمؼ القراءة والروا ة .ف 

 .اعغئؼ هٍارات الحساف وال   والشعر، لطا فئٍا هؽ هظافع جطة .ج 

 .ا٘ي ابئةالطحافغة عمِ أداء الشعاهر والؾضؾء والصٛة والصؾم والعادات  .د 
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الوطسىىػ  ىىال م  والفضىىئمة والقىىئؼ الظبئمىىة الوىىْ ربىىب فئٍىىا القىىرذن الرىىرتؼ وا ظىىب الرذٓمىىة الوىىْ  .ه 

 .ىٍِ عظٍا ا٘سٛم العغئؼ

هىىىؽ أفىىىراد عئظىىىة الدراسىىىة أن الطوعمطىىىئؽ كىىىاىؾا يحصىىىمؾن عمىىىِ فسىىىحة أو راحىىىة  %21وتقىىىؾل

ء  بىىىن ىصىىىف الظٍىىىار،  ىىىؼ خىىىٛل الئىىىؾم الدراسىىىْ، حئىىىا كىىىاىؾا ٓرجعىىىؾن إلىىىِ هظىىىازلٍؼ لوظىىىاول الغىىىدا

 .يعؾدون  عد  ٛة الغٍر لئؾا مؾا طمب  العمؼ

هؽ أفراد عئظة الدراسة أىً لؼ يكؽ ٌظاك عٍادات ا طظح عمِ الو رج بئر إجازة 88%  وأفاد

ِفىىظ عمئىىً القىىرذن، وأن كىىان لمشىىئَ سمسىىمةم ف ىىىً ٓ بىى. ذلىىػ فىىْ إجازاىىً أن فٛىىىاا  الشىىئَ  ىى ن فٛىىىاا ح 

اءة حفىىص عىىؽ عا ىىؼ، عىىؽ فٛن،عىىؽ فىىٛن، حوىىِ ٓؾ ىىم ٍا إلىىِ رسىىؾل م درس القىىرذن عمئىىً  قىىر 

 .م

هؽ أفراد عئظة الدراسة ار  أن الطصىحف  الشىرتف  كىان فىْ هقدهىة الطقىررات الىذي  %90و

ا وا ظئؽ أو كّمً أخذ هظً الشئَ أو الطعمؼ  ها ٓظاسب  درات واسوعدادات وأعطِار الطوعمطئؽ  .()جزءا

ٌىىؾ العطىىدة فىىْ كىىن  وداردور( –مغىىة العر ئىىة كىىان كوىىاف خمئىىن السىىكاكئظْ )راسىىروسوفىىْ ال

كواائىىب هدٓظىىة بىىزة وكىىذلػ كاىىى. الحىىرو  اٖ  ديىىة اىىظغؼ عمىىِ ٌئةىىة  صىىاهد  وهظغؾهىىات عىىعرتة 

 .والصر )أ  دى ٌؾز(، كطا كان كواف عرح اٖجرهئة لوعمئؼ هبادئ الظحؾ 

ة الدراسىىة أجابىى.  ىى ن الطعمىىؼ  يقىىؾم بوقىىديؼ % هىىؽ أفىىراد عئظىى98أّهىىا هقىىررات الحسىىاف، فىى ن 

 عض الشروحات لمطساهن الحسابئة البسئظة هظٍا عطمئات ال طع والظرح وجدول الضرف والقسطة 

 .لٗعداد البسئظة فْ الغالب كاى. هوشابٍة بئؽ جطئع هعمطْ الرواائب ذىذاك

ىى. اعوطىد عمىِ كا100%) فقىد أجىاف أفىراد عئظىة الدراسىة ه وطعىئؽ )  أّهىا هقىررات ال ى 

اجوٍىىاد هعمطىىْ امىىػ الطقىىررات و ىىد وضىىعؾا  ؾاعىىد لرىىن ىىىؾع هىىؽ أىىىؾاع ال ظىىؾط )كالر عىىة، والظسىىَ، 

 والرؾفْ(.
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أجابؾا أىً لئس لمشعر هقرر   95%أّها هقرر الشعر ابئؽ هؽ خٛل إجا ات أفراد العئظة أن

قىىىؾم  اىوقىىىاء  عىىىض هؾحىىىد يقىىىؾم بودرتسىىىً هعمطىىىؾ كواائىىىب هدٓظىىىة بىىىزة  ىىى ن الطعمىىىؼ  أو الشىىىئَ كىىىان ي

اٖعىىعار الطعبىىرة عىىؽ حالىىة الظىىاس ذىىىذاك، وكىىذلػ الوىىْ احىىا عمىىِ فضىىن العمىىؼ و عىىض القصىىاهد 

 .ذلػالط خؾذة هؽ دٓؾان عمِ بؽ أبْ طالب أو دٓؾان ا٘هام الشافعْ وبئر 

و ىىد أجىىاف أفىىراد عئظىىة الدراسىىة أن هعمىىؼ  الرواائىىب ٌىىؾ ا٘ىسىىان الىىذي ٓوىىؾلِ اعمىىئؼ اٖطفىىال، 

 .اائب لً ع صئة هطئزة يطو ن ال طئع فئٍا ٖهري دون هظا شة أو ه الفة لًوهعمؼ الرو

بٍؼ  ىىىىً، وفىىىىْ  وكىىىىان ٓورفىىىى  بٍىىىىؼ وتعمطٍىىىىؼ  ا٘حسىىىىان والومظ ىىىىف واٚسىىىىوعظا  فىىىىْ هىىىىا ٓىىىىربِّ

 .فْ الطسوقبناٚعوغال  ً 

هىىؽ أفىىراد عئظىىة الدراسىىة أن عىىئؾخٍؼ كىىاىؾا يظبِّقىىؾن هبىىدأ الفىىروق الفرديىىة بىىئؽ  %98 وأجىىاف

ٍؼ يكمفىؾىٍؼ   عبىاء زتىادة عىؽ طا ىااٍؼ و ىدرااٍؼ، فطىؽ الطوعمطىئؽ الطوع مطئؽ، حئا  ىالؾا أن هشىاي  

هىىىؽ كىىىان ي رمَّىىىف  حفىىىظ سىىىؾرة، وهىىىظٍؼ  حىىىزف وهىىىظٍؼ بر ىىىع وهىىىظٍؼ  ىىى ك ر أو أ ىىىن هىىىؽ ذلىىىػ حسىىىب 

 اسوعدادااٍؼ و درااٍؼ، والطووبِّع ٖسمؾف الور ئة والوعمئؼ فْ الرواائب ي د أن:

اوفىىى  هعٍىىىىا هىىىؽ حئىىىىا هراعىىىىاة أعطىىىار اٖطفىىىىال و ىىىدرااٍؼ ال ا ىىىىة وهىىىىد   الور ئىىىة  الحدٓ ىىىىة  

 .اسوئعابٍؼ لطا يظبقؾىً هؽ عمؾم وهعار ، وكذلػ هراعاة هئؾل ورببات الطوعمطئؽ

و د أعار أفراد عئظة الدراسىة أن هىؽ الؾسىاهن الطسىو دهة السىبؾرات الوىْ كىان ا ظمىِ  ىالمؾن 

 ال ئر(. ( الظباعئر الطصظؾعة هؽ الشئداٖخضر أو اٖسؾد، وكاى. الروا ة عمئٍا 

كطىىا كىىان لرىىن هىىوعمؼ لىىؾح  ىىغئر يشىىورتً عمىىِ حسىىا ً لئىىوعمؼ عمئىىً الروا ىىة والقىىراءة وتكوىىب عمئىىً 

 .اعئئظً الذي يكمفً  ً الشئَ
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ؼ الؾسىاهن الطوىؾفرة ربىؼ عىدم كفآوٍىا وبالباىا هىا كىان .وكان الطصحف والرواف الطقرر هؽ ٌأ

  (1).اهن هؽ البئةة، وضرف اٖه مة وسرد القصص كذلػأو الشئَ يسو دم وس الطعمؼ

( بعشوػان )عالقوة التحواق الصالوب بحمقووة 2007الخحسغ )دراسوة عسواد بوغ سويف بوغ عبوج .5

 .(الكخيع ببعس الستغيخات التخبػية تحفيظ القخآن

إلىىِ الوعىىر  عمىىِ عٛ ىىة الوحىىاق الظالىىب  حمقىىة احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ واٍىىد  ٌىىذي الدراسىىة 

 لدراسْ، والقئؼ ال مقئة " الظغافة، اٖدف، الحدٓا، الصدق، بر الؾالدٓؽ، اٖهاىة". الوحصئن ا

والطىىىظٍج الىىىذي اابعىىىىً الباحىىىا ٌىىىؾ الطىىىىظٍج الؾ ىىىفْ الطسىىىحْ والؾ ىىىىفْ أٚرابىىىاطْ. كطىىىىا 

أسىىىو دم اٚسىىىوباىة أداة لمدراسىىىة. وه وطىىىع الدراسىىىة الىىىذي يطكىىىؽ أن اعطىىىؼ عمئىىىً ىوىىىاهج الدراسىىىة ٌىىىؼ 

 ( طالبا. 6596حمقات احفئظ القرذن الررتؼ، وعددٌؼ )طٛف أول هوؾس  فْ 

ا )  ( طالبا. 848وأخذ الباحا عئظة الدراسة  الظرتقة العشؾاهئة هقداٌر

طٍاو د خمص. الدراسة إلِ عدد هؽ الظواهج   :هؽ ٌأ

ارافاع الوحصئن الدراسىْ لمظىٛف  ىاخوٛ   ىف الوحىا ٍؼ، أي كمطىا طالى. هىدة الوحىا ٍؼ  .0

 .ن الررتؼ طراكز احفئظ القرذ

اىىؾفئر القىىئؼ ال مقئىىة )اٖهاىىىة، الظغافىىة، أدف الحىىدٓا، الصىىدق، بىىر الؾالىىدٓؽ( لىىد  الظىىٛف  .8

 .الطموحقئؽ  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ

اٖهاىىىة، عىىدم وجىىؾد فىىروق دالىىة إحصىىاهئا بىىئؽ أفىىراد عئظىىة الدراسىىة فىىْ اىىؾفر القىىئؼ ال مقئىىة ) .3

وٛ   ف الوحا ٍؼ  حمقىة احفىئظ القىرذن (  اخالظغافة، أدف الحدٓا، الصدق، بر الؾالدٓؽ

                                                 

وحوىىىِ عىىىام  1948ؽ عمىىِ بىىىؽ هحطىىىؾد ال رجىىاوي، وا ىىىع الوعمىىىئؼ فىىْ كواائىىىب هدٓظىىة بىىىزة هظىىىذ الظربىىة زتىىاد بىىى  (1)
  . 16 – 6، ص ص 2007هظشؾرة (، جاهعة القدس الطفوؾحة،  )رسالة هاجسوئر بئر ،1960
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ىىا لىىدٍٓؼ ٚرابىىاطٍؼ  ىىالقرذن الرىىرتؼ الىىذي ٍٓىىدي لموىىْ ٌىىْ أ ىىؾم ٚو يحوىىاج  الرىىرتؼ وذلىىػ لوؾفٌر

 (1).لؾ . طؾتن لئغٍر أ ري

( بعشػان )أثوخ حمقوات تحفويظ القوخآن الكوخيع فوي 2007دراسة مخضي بغ أحسج الدىخاني ) .6

 حساية الشرء مغ االنحخاف(.

 :هظٍاالدراسة إلِ احقئ  ه طؾعة هؽ اٌٖدا   واٍد  ٌذي

طئة حمقات احفئظ القرذن الررتؼ فْ الط وطع وضروراٍا الشرعئة  .0  .والور ؾتةبئان ٌأ

 إبراز دور حمقات احفئظ القرذن الررتؼ فْ حطاية الظشء هؽ اٚىحرا . .8

 . رةالطعابئان أ ر حمقات احفئظ القرذن الررتؼ عمِ سمؾك الظاعةة فْ عن الطوغئرات  .3

بئان اٖسمؾف اٖه ن فْ كئفئة الوعاهىن هىع طىٛف حمقىات احفىئظ القىرذن الرىرتؼ هىؽ خىٛل  .4

ؼ وهظالبٍؼ   .الور ؾتةهعرفة خصاهص ىطٌؾ

ؼ ىواهج الدراسة ها   :ٓمْو د اسو دم الباحا الطظٍج الؾ فْ الوحمئمْ، وكاى. ٌأ

ة  حمقىات احفىئظ القىرذن كشف. الدراسة عؽ اطئز ا ر ة الططمرة العر ئة السعؾدية فْ العظايى .0

 .والٍ رالررتؼ و راه ٍا فْ الطدن والقر  

 .ال رتطةأسٍط. حمقات احفئظ القرذن الررتؼ فْ حفظ الظشء هؽ الؾ ؾع فْ  .8

حئىىا جعمىىوٍؼ أك ىىر  أ طىىرت حمقىىات احفىىئظ القىىرذن عمىىِ اقؾتىىة الر ا ىىة الذاائىىة لىىد  الىىظشء، .3

 ر  عداا عؽ اٚىحرا .، وأك الئطًاسوقاهةا عمِ دٓؽ م اعالِ واطسكا بوع

                                                 

 ؾتىة ، عٛ ة الوحاق الظالب  حمقة احفئظ القرذن الرىرتؼ بىبعض الطوغئىرات الور عطاد بؽ سئف بؽ عبدالرحطؽ  (1)
 .16، ص 2007)رسالة هاجسوئر بئر هظشؾرة (، جاهعة اّٖهام سعؾد ا٘سٛهئة، الرتاض، 
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أن حمقىىىات احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ هىىىؽ البئةىىىات اٚجوطاعئىىىة الوىىىْ اسىىىعِ ٘ ىىىٛح الط وطىىىع  .4

ْ العصطةم الطاىعىة  هىؽ و ىؾع ك ئىر  هىؽ اٚىحرافىات  وازكئة أفرادي واحقئ  أهظً واسوقرارِي، ٌو

 وال راهؼ.

داخىن الحمقىة وخارجٍىا،  ضرورة  العظاية  اٖىشظة والبىراهج الطصىاحبة لوحفىئظ القىرذن الرىرتؼ .5

 ووضع البراهج وال ظ  الطقورحة فْ ضؾء اٌٖدا  الور ؾتة لمحمقات القرذىئة.

ا هىؽ الطحاضىؽ الور ؾتىة اٖخىر  ٚراباطٍىا  الطسى د هكاىىاا   .6 اطئ ز  الحمقات القرذىئة عؽ بئٌر

 والقرذن الررتؼ هظٍ اا.

ار ىىىؾيّ  ،حئىىىا اطئَّىىىزْت  الؾسىىىظئة  أن بىىىراهج  الحمقىىىات القرذىئىىىة وأىشىىىظوٍا الط ومفىىىة ذات   عىىىد   .7

  (1).والوراهن واٖ الة والطرجعئة

)موووغ السدوووْول بذوووكل رئيدوووي عوووغ تعمووويع القووويع  ( بعشوووػان2005) دراسوووة زيووواد بخكوووات .7

 .البيت أم السجرسة أم السدجج( باب؟لمذ

واٍد  ٌذي الدراسة لطعرفة اا اٌات أ اء والطعمطئؽ والشباف أىفسٍؼ إلِ دور الطؤسسات 

البئىىى. والطدرسىىىة والطسىىى د فىىىْ إكسىىىاف الشىىىباف هظغؾهىىىة هىىىؽ القىىىئؼ اٖخٛ ئىىىة  :رهئسىىىئة الىىى ٛثال

ن  واٚجوطاعئة، وهعرفة كئف اوؾزع ٌذي الطسؤولئة الرهئسئة هظٍا وال اىؾتة بئؽ ٌذي الطؤسسات، ٌو

 اؾجد فروق بئؽ هسؤولئة ٌذي الطؤسسات فْ اعمئؼ الشباف القئؼ  اٖخٛ ئة واٚجوطاعئة؟.

سع. الدراسة لبظىاء هقئىاس  لطظغؾهىة القىئؼ الطكوسىبة لىد  الشىباف يطكىؽ اسىو داهً فىْ كطا 

 .دراسات ٚحقة

                                                 

راىىىىْ، أ ىىىر حمقىىىات احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ فىىىْ حطايىىىة الىىىظشء هىىىؽ اٚىحىىىرا  )رسىىىالة   (1) هرضىىىْ بىىىؽ أحطىىىد الٌز
 .23 -22، ص ص 2008(، ال اهعة ا٘سٛهئة، الطدٓظة الطظؾرة، ؾرةهظش بئر هاجسوئر
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ىؾ هىؽ أعىداد  و د اسو دم الباحا هقئىاس هظغؾهىة القىئؼ اٚجوطاعئىة واٖخٛ ئىة الطكوسىبة ٌو

 .الط الواصطئؼ الباحا  اٚسوظاد إلِ  عض الطقآئس ال ا ة بٍذا 

هىؽ  58% أن البئى.  ىد أسىٍؼ بىدور رهئسىْ فىْ اعمىئؼ هىا ىسىبوًو د أعٍىرت ىوىاهج الدراسىة 

هىىؽ القىىئؼ، بئظطىىا أ وصىىر دور  36% القىىئؼ، كطىىا أسىىٍط. الطدرسىىة بىىدور رهئسىىْ بوعمىىئؼ هىىا ىسىىبوً

 .فق  هؽ ٌذي القئؼ 10%الطس د الرهئسْ بوعمئؼ 

وطاهىىاا عظىىد هطارسىىة البئىى. لىىدوري الر  هئسىىْ وأعٍىىرت الظوىىاهج كىىذلػ أن القىىئؼ ال طىىس اٖك ىىر ٌا

اٚسىوقٛلئة واٚعوطىاد عمىِ الىظفس، الظغام والورائىب والظغافىة،  :لوعمئطٍا لمشباف ٌْ عمِ الورائب

 الظاعة واٚحورام واٚهو ال، سعة ال ئال وا٘بداع.

وطىىام الطدرسىىة فراىىى. عمىىِ الورائىىب الوفىىاىْ فىىْ العطىىن، : بئظطىىا القىىئؼ ال طىىس اٖولىىِ فىىْ ٌا

رر واىفواح الفرر وسعة اٖفى ، الشىعؾر  ا٘ىواجئىة والعطىن، حىب الحدا ة والوظؾر والطعا رة، الوح

 .الطعرفةاٚسوظٛع والبحا واسوقصاء 

ال شىئة  :أّهىا القىئؼ الوىْ أسىٍؼ الطسى د بوعمئطٍىا لمشىباف  شىكن رهئسىْ فراىى. عمىِ الورائىب

طة وعىىىدم هىىىؽ م، الؾ ىىىار والرحطىىىة، الدها ىىىة والمظىىىف والرئاسىىىة والمئا ىىىة، الٍىىىدوء والطسىىىال والط افىىىة

 اٚعوداء، الوساهح والعفؾ.

ري بىىىئؽ الىىىدور الرهئسىىىْ لرىىىن هىىىؽ البئىىى.  كطىىىا أعىىىارت ىوىىىاهج الدراسىىىة إلىىىِ وجىىىؾد فىىىرق جىىىٌؾ

 (1).والطس د فْ اعمئؼ القئؼ لمشباف وذلػ لطصمحة البئ. والطدرسة

 

 

                                                 

الطسىىى د، )رسىىىالة  أمشىىىباف البئىىى. أم الطدرسىىىة ، هىىىؽ الطسىىىؤول  شىىىكن رهئسىىىْ عىىىؽ اعمىىىئؼ القىىىئؼ لمزتىىىاد بركىىىات  (1)
 .19 – 9، ص ص 2005، هاجسوئر بئر هظشؾرة(، جاهعة القدس الطفوؾحة، فمسظئؽ
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بعشػان )اإلسويامات التخبػيوة لمجسعيوات  (2005) دراسة شارق بغ دمحم بغ سعج الطاىخي  .8

 لتحفيظ القخآن الكخيع بسحافطة ججة(.الخيخية 

 : اٍد  ٌذي الدراسة إلِ ها ٓمْ

 . الوعرتف بظش ة واظّؾر ال طعئة ال ئرتة لوحفئظ القرذن الررتؼ  طحافغة جدة .0

 . الوعرتف  حمقات وهراكز الوحفئظ الوا عة لم طعئة وأىشظوٍا الور ؾتة .8

 الور ؾتة. الوعرتف  طدارس القسؼ الظساهْ الوا عة لم طعئة وأىشظوٍا .3

 . اقديؼ الظواهج والوؾ ئات والطقورحات الوْ اسٍؼ فْ اظؾتر ال طعئة لبراه ٍا وأىشظوٍا .4

الؾ ىىىفْ  – و ىىىد أسىىىو دم الباحىىىا الطىىىظٍج الؾ ىىىفْ وسىىىؾ  ٓؾعىىىف الباحىىىا ٌىىىذا الطىىىظٍج

فىْ جطىع الطعمؾهىات والبئاىىات عىؽ وا ىع ال طعئىة ال ئرتىة لوحفىئظ القىرذن الرىرتؼ   ىدة –  الؾ ىاهقْ

ا ال طعئة.واسٍاه  ااٍا الور ؾتة هؽ خٛل الوقارتر السظؾتة الوْ اصدٌر

وهؽ خٛل و اه  وس ٛت وهظبؾعات ال طعئة الطظشؾرة وبئىر الطظشىؾرة، ٌىذا إضىافة إلىِ 

ها ى شر فْ وساهن اٖعٛم الط ومفة عؽ وا ع ال طعئىة و راه ٍىا وأىشىظوٍا الور ؾتىة، وذلىػ بٍىد  

 . ئطئة الوْ اقؾم بٍا ال طعئةإيضاح ا٘سٍاهات الور ؾتة والوعم

اٖدوات الطسىىىىو دهة فىىىىْ ٌىىىىذي الدراسىىىىة ٌىىىىْ الوقىىىىارتر السىىىىظؾتة لم طعئىىىىة وو ىىىىاه  وسىىىى ٛت 

ىا الباحىا  وهظبؾعات ال طعئة الطظشؾرة وبئر الطظشؾرة، إضىافةا إلىِ الطقابمىة الش صىئة الوىْ أجرٌا

 .هكطمة ل طع الطعمؾهات والبئاىات هع  عض هظوسبْ ال طعئة ك داة 

 : أبرز الظواهج الوْ اؾ ن إلئٍا الباحاوهؽ 

أن جطعئات احفئظ القرذن الررتؼ  الططمرة احغِ  الدعؼ والوش ئع هؽ ِ بن حكؾهة الططمرىة  .0

 . العر ئة السعؾدية هادّياا وهعظؾتاا 
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أن ل طعئىىة احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ   ىىدة إسىىٍاهات  اعمئطئىىة  وار ؾتىىة هوعىىددة افىىؾق هىىا ٓوصىىؾري  .8

ظد احفئظ الظشء ذيات القرذن الررتؼ، بن اوعد  ذلػ إلِ جعن القرذن البعض هؽ الؾ ؾ  ع

الرىىىرتؼ حئىىىاا فىىىْ سىىىمؾكٍؼ واظّمعىىىااٍؼ وهعىىىاهٛاٍؼ، وذلىىىػ هىىىؽ خىىىٛل بىىىراهج وأىشىىىظة ار ؾتىىىة 

 . واعمئطئة هوعددة

اظوشر حمقات  وهراكز  احفئظ القرذن الررتؼ الوا عة لم طعئة فْ جطئع أحئاء هدٓظة جدة،  طىا  .3

 . هراف  الدولة العاهة، الس ؾن، ودار الطٛحغة، وهسوشفِ اٖهنفْ ذلػ  عض 

ي عّد هعٍد  ا٘هام الوا ع لم طعئة هؤسسةا ار ؾتةا واعمئطئةا هٍطةا فىْ خدهىة القىرذن الرىرتؼ وهىا  .4

 . ً هؽ عمؾمٓوعم  

م فىىْ هىىدارس احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ الظسىىاهئة الوا عىىة لم طعئىىة بىىراهج  هظٍ ئىىةا وأىشىىظةا ٚ .5  ا قىىدَّ

ىدا  ال طعئىىة فىْ اعمىىئؼ القىرذن الرىىرتؼ وىشىري بىىئؽ جطئىع فةىىات  هظٍ ئىة اسىىاٌؼ فىْ احقئىى  ٌأ

 (1).الط وطع

)بعووس القوويع الخمقيووة والتخبػيووة الستزووسشة فووي  (2004) دراسووة أّمووال مروومح رمزووان .9

 القرز القخآني ودورىا في تخبية الشرء(.

ىىِ دراسىىة هكوبئىىة إلىىِ الرشىىف عىىؽ القىىئؼ ال  مقئىىة والور ؾتىىة الطوضىىطظة اٍىىد  ٌىىذي الدراسىىة ٌو

ا فْ ار ئة الظشء الطسىمؼ وكىذلػ الوعىر  عمىِ هىد  اؾعئىف  فْ  القصص القرذىْ واؾضئح دوٌر

 .ْ واٚسوفادة هظٍا فْ ٌذا الط الالور ئة لمقصص القرذى

ه طؾعىىة هىىؽ الظوىىاهج   وأابعىى. الباح ىىة الطىىظٍج الؾ ىىفْ الوحمئمىىْ و ىىد اؾ ىىم. الدراسىىة إلىىِ

ِ  :ٌو

                                                 

جىدة، ة طارق بؽ س بؽ سعد الغاٌري، ا٘سٍاهات الور ؾتة لم طعئىة ال ئرتىة لوحفىئظ القىرذن الرىرتؼ  طحافغى  (1)
 .26 – 24ص ص  ،2005 (، جاهعة أم القر ، هكة الطكرهة،)رسالة هاجسوئر بئر هظشؾرة
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َّْ ٓزخىىىر  الطةىىىات هىىىؽ القىىىئؼ ال مقئىىىة والور ؾتىىىة والط ىىىن ال مقئىىىة الوىىىْ ا عىىىّد إن القصىىىص  القر  .0 ذىىىى

، والوْ يطكىؽ اؾعئفٍىا والعطىن عمىِ إكسىابٍا لمىظشء الطسىمؼ ٖي  ضئة اظظم  هظٍا ىطؾذجاا 

 .الدراسئة هؽ خٛل إدخالٍا فْ الطظاٌج والطقررات واٖىشظة

واٚسىىىوفادة هىىىؽ القصىىىص  تىىىةوالور ؾ  ار ئىىىة الىىىظشء عمىىىِ القىىىئؼ ال مقئىىىة أىىىىً ٚ يطكىىىؽ أن اىىىوؼ .8

القرذىىىىْ فىىىْ ذلىىىػ إٚ بوضىىىافر جطئىىىع هؤسسىىىات الوظشىىىةة اٚجوطاعئىىىة والطؤسسىىىات الور ؾتىىىة 

 الط ومفة بدء هؽ اٖسرة واىوٍاء  ال اهعة فْ احقئ  ٌذا الٍد .

ىىا هىىؽ  .3 أن الصىىدق والصىىبر والرحطىىة والوسىىاهح والوعىىاون والعمىىؼ والعطىىن والقىىدوة الحسىىظة وبئٌر

 مقئىىىىة والور ؾتىىىىة  حاجىىىىة إلىىىىِ اظبئقىىىىات ار ؾتىىىىة فىىىىْ حئىىىىاة الىىىىظشء وهراحىىىىن الوعمىىىىئؼ القىىىىئؼ ال

 الط ومفة.

ضىىىرورة اسىىىو دام الطىىىر ئؽ ٖسىىىالئب القىىىدوة الحسىىىظة والوؾجئىىىً والطؾعغىىىة الحسىىىظة وه ومىىىف  .4

فىىْ اظطئىىة القىىئؼ الطربىىؾف فئٍىىا لىىد  الطوعمطىىئؽ فىىْ كىىن  والطعظؾتىىة أسىىالئب الوشىى ئع الطادّيىىة

 (1).الطسوؾىات

الكووخيع ونسووػ الحكووع  ( بعشووػان )حفووظ القووخآن2002ة مشووى بووغ حسووػد دمحم الغامووجى )دراسوو .11

 .(الخمقي

 : واٍد  ٌذي الدراسة إلِ ها ٓمْ

 .هحاولة الرشف عؽ العٛ ة ا٘حصاهئة بئؽ حفظ القرذن الررتؼ وىطؾ الحكؼ ال مقْ .0

                                                 

ىا فىْ ار ئىة الىظشء أّهال هصمح رهضان،  عض القئؼ ال مقئة والور ؾتة الطوضطظة فْ القصص القرذ  (1) ىْ ودوٌر
ىىىراء الشىىىرق، ، ه مىىىة كمئىىىة الور ئىىىة   اهعىىىة عىىىئؽ عىىىطس، العىىىدد ال ىىىاهؽ والعشىىىرون، ال ىىىزء الر الطسىىىمؼ ا ىىىع، هكوبىىىة ٌز
 .16، ص 2004، القاٌرة
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طوؾسىظة الوعر  عمىِ هسىوؾ  الحكىؼ ال مقىْ السىاهد لىد  طالبىات الصىف ال الىا لمطرحمىة ال .8

الطقئىىىاس  العاهىىىة  طدٓظىىة جىىىدة وفىى  هىىىا يقئسىىً لرىىن هىىؽ طالبىىىات هىىدراس الوحفىىىئظ والطىىدارس

 . الطعدل ٖحكام ال مقئة هؽ  بن الباح ة

إي اد الفىروق الدالىة إحصىاهئاا فىْ الظطىؾ ال مقىْ بىئؽ ه طؾعىة الظالبىات الطظوطئىات لطىدارس  .3

 . لمطدارس الطوؾسظة العاهة احفئظ القرذن الررتؼ الطوؾسظة و ئؽ الظالبات الطظوطئات

 .الطظٍج الؾ فْ والطظٍج الطقارن  و د اسو ده. الباح ة

 : و د اىوٍ. الدراسة  إلِ الظواهج الوالئة

 .ٚ اؾجد عٛ ةم إحصاهئةم دالة بئؽ حفظ القرذن الررتؼ والظطؾ ال مقْ .0

بئظطىىىا  )24) ٍىىايسىىؾد طالبىىات الوعمىىىئؼ العىىام الطرحمىىة اٖخٛ ئىىىة الرا عىىة وعىىدد أفىىىراد العئظىىة ب .8

يسىىؾد طالبىىات الوحفىىئظ الطرحمىىة اٖخٛ ئىىة اٚىوقالئىىة بىىئؽ ال ال ىىة والرا عىىة وعىىدد أفىىراد العئظىىة 

(39.) 

                     ٚ اؾجىىىىىىىد فىىىىىىىروق بىىىىىىىئؽ الط طىىىىىىىؾعوئؽ فىىىىىىىْ اؾزتىىىىىىىع الطراحىىىىىىىن حئىىىىىىىا بمىىىىىىىح هسىىىىىىىوؾ  الدٚلىىىىىىىة .3

(1.34.)(1) 

ي تشسيووة القوويع االجتساعيووة ( بعشووػان )دور السعمووع فوو2001دراسووة سووييل أحسووج اليشووجي ) .11

 .عذخ بسحافطات غدة مغ وجية نطخىع(لجي شمبة الرف الثاني 

لدُ  اٚجوطاعئىىىىىةالاعرف إلِ هدُ  ٓان الهعمن فْ اىهٓة بعض القٓن اٍىىىىىد  ٌىىىىىذي الدراسىىىىىة 

طات ىىىإح اهٓة بٓو هاَس دٚلىىةٌىاك فرَق ذات كاىىى. الكعف إو وكىىذلػ اىْ ىىى ف ال ىىىة الىىىطمب

                                                 

(، رسىىالة هاجسىىوئر بئىىر هظشىىؾرةرذن الرىىرتؼ وىطىىؾ الحكىىؼ ال مقىىْ، )هظىىِ بىىؽ هحطىىؾد س الغاهىىد ، حفىىظ القىى  (1)
 .11 -9، ص ص 2002جاهعة أم القر ، هكة الطكرهة، 
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، )هكاو السكو ا عزُ إلِ اٚجوطاعئىىىىىىىىىىةدَر الهعمن فْ اىهٓة بعض القٓن  لات الطمبة حَىىىىىىىىىىىإجاب

 الطمبة(. اخ ص، اخ ص الهعمن، الجىس

أسىىةمة ِ ىىىعم ا٘جا ىىةعمِ الهعمَهات ل َاساخدن الباحث الهىٍج الَ فْ الاحمٓمْ لمح َ

داة الدراسة َان إعداد أ الابآو(.ل َاحمٓ t)اخوبىارا٘حصىاء اٚسىودٚلْ  كطىا اىؼ اسىو دامالدراسة 

هعمن المغة العربٓة هعمن ، )هعمن الاربٓة ( فقرة ٖربعة اخ  ات 71ٌْهىىىىىىىىىىىىىىىىؽ )َالاْ اكَىت 

 اخدانىىد ٍا باسىساب  ىن حىالبدىٓة حٓث ا، وهعمؼ الور ئة ا٘سٛهئةهعمن الاربٓة ، اٚى مئزتةالمغة 

ة الى فٓة ىىىزه)الاج ،اخدانىىىباسوكىىذلػ حسىىاف  بااٍىىا َ دق اٚاساق الداخمْ( الطحكطىىئؽ ) دق 

 ة.ىٓات الدراسىار فرضى( ٚخاب1.76) بمح َالذّ (كروىباخ  ألفاال بات ل َهعاه

ْ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى( طالبًا َطالبة هو الطمبة الىظاهٓٓو َالذٓو ٓدرسَو ف781َبمغت عٓىة الدراسة )

ة ىىىىىع الدراسىىىىى%( لهجاه5سبة )ىىىىى ة بهحافظات بزة بى ىىىىٛ ف ال اىْ ععر بهدٓرٓات الاعمٓن الىىىىىال

ار ىىىادّٚخابىىىاٖحآو ىىالابل َاحمٓ T.Test( طالىىب وطالبىىة. واىؼ اسىىو دام اخوبىىار 04470الح )ىىالب

 :وكاى. الظواهج كطا ٓمْ  حة الفرضئات،

فىْ اؤكد الدراسة عمِ عدم وجىؾد فىروق ذات دٚلىة إحصىاهئة بىئؽ كىن هىؽ الىذكؾر وا٘ىىاث  -

ىذا  اظطئة  عض القئؼ اٚجوطاعئىة  اؾجىد فىروق ٓؤكىد الفىرض الىذي وضىعً الباحىا   ىىً ٌٚو

 .اعزي لعاهن ال ظس

بىىئؽ  1.15اؤكىىد الدراسىىة عمىىِ عىىدم وجىىؾد فىىروق ذات دٚلىىة إحصىىاهئة عظىىد هسىىوؾ  دٚلىىة  -

هوؾسىىىظات درجىىىات طمبىىىة الصىىىف ال ىىىاىْ عشىىىر ىحىىىؾ دور الطعمىىىؼ فىىىْ اظطئىىىة  عىىىض القىىىئؼ 

ذا ٓؤكد الفىرض الىذي  خان ٓؾىس( -بزة ل )عهااٚجوطاعئة يعزي لطكان سكان الظمبة  ٌو

 لباحا.وضعً ا
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بىئؽ  0.05اؤكد الدراسة عمىِ عىدم وجىؾد فىروق ذات دٚلىة إحصىاهئة عظىد هسىوؾ  دٚلىة    -

 هوؾسىىىظات درجىىىات طمبىىىة الصىىىف ال ىىىاىْ عشىىىر ىحىىىؾ دور الطعمىىىؼ فىىىْ اظطئىىىة  عىىىض القىىىئؼ

ىىىىذا ٓؤكىىىىد الفىىىىرض الىىىىذي وضىىىىعً ْأدبىىىى -عمطىىىىْاٚجوطاعئىىىىة يعىىىىزي لعاهىىىىن الو صىىىىص ) ( ٌو

  .الباحا

ٓو ىىىىىىىىىب 0.05لىىىىىىىىً إح اهٓة عىد هساَُ دٚلىىىىىىىىً ذات دٚالدراسة عمِ َجَد فرَق  اؤكىىىىىىىىد -

ٓن ىىىىىىىىض القىىىىىىىىة بعىىىىىىىىْ اىهٓىىىىىىىىهاَسطات درجات طمبة ال ف ال اىْ ععر ىحَ دَر الهعمن ف

ة ىىىىْ المغىىىىالاخ ص لدُ الهعمهٓو َذلك بَجَد فرَق بٓو هعمهل ٓ عزُ لعاهجوطاعئىىىة اٚ

، هعمهْ المغة َالاربٓة البدىٓة َذلك ل الح اٚى مئزتىىىىىىىىىىىىىىةهو هعمهْ المغة وكىىىىىىىىىىىىىىن العربٓة 

ْ ىىىىبٓو هعمه 0.05 دٚلىىىةإح اهٓة عىد هساَُ  دٚلىىىةَجدت فرَق ذات وكىىىذلػ العربٓة 

ْ ىىىَذلك ل الح هعمه اٚى مئزتىىةهو هعمهْ الاربٓة البدىٓة َالمغة وكىىن  ا٘سىىٛهئةة ىىىالاربٓ

د ىىىىإح اهٓة عىلىىىً الدراسة أٓضًا عدن َجَد فرَق ذات دٚأكىىىدت َ د  ا٘سىىىٛهئةة ىىىىالاربٓ

 (1).ا٘سٛهئةبٓو هعمهْ المغة العربٓة َالاربٓة لً دٚ 0.05 ساَُىه

)دور مخاكد تحفويظ القوخآن الكوخيع فوي تخبيوة  :بعشػان (2000) دراسة أنػر شحادة نرار .12

 .(الشرء والسذكالت التي تػاجييا

دف. الدراسة إلىِ احدٓىد دور هراكىز الوحفىئظ فىْ ار ئىة الىظشء والطشىكٛت الوىْ اؾاجٍٍىا  ٌو

 .الطحفغئؽر هؽ وجٍة ىغ

جطئع الطحفغىئؽ  و د اسو دم الباحا الطظٍج الؾ فْ الوحمئمْ، وارؾن ه وطع الدراسة هؽ

هحفغىاا وهحفغىة. أهىا   (256)الوىا عئؽ لىؾزارة اٖو ىا  ولىدار القىرذن الرىرتؼ والسىظة والبىالح عىددٌؼ

                                                 

طمبىىىىة الصىىىىف ال ىىىىاىْ عشىىىىر سىىىىٍئن أحطىىىىد الٍظىىىىدي، دور الطعمىىىىؼ فىىىىْ اظطئىىىىة  عىىىىض القىىىىئؼ اٚجوطاعئىىىىة لىىىىدي   (1)
ؼ، )رسالة هاجسوئر بئر هظشؾرة طحافغات بزة هؽ وجٍة ى  .179ص  ،2007(، ال اهعة ا٘سٛهئة، بزة، غٌر
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ىىىا لوشىىىطن ؽ وزارة هىىىظٍؼ هىىى (82) هحّفغىىىاا وهحفغىىة هىىىؽ الط وطىىىع العمطىىىْ( 143) العئظىىة اىىىؼ اخوئاٌر

هؽ الوا عئؽ لدار القرذن والسظة لئ ئب أفىراد العئظىة عمىِ اسىوباىً  ىام الباحىا   (61)اٖو ا  بئظطا

 .ببظاهٍا

 :وتػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية

وطىىام اٌٖىىالْ  إرسىىال أبظىىاهٍؼ إلىىِ هراكىىز الوحفىىئظ وعىىدم هوىىا عوٍؼ فىىْ هىىا يحفغؾىىىً  .0 عىىدم ٌا

 . طراكز الوحفئظ

 .ف وعدم اىوغام دواهٍؼ فْ الطراكزك رة اغئب الظٛ .8

افوقىىىىار الطحفىىىىظ لصىىىىفة اٚلوىىىىزام لرؾىٍىىىىا هراكىىىىز طؾعئىىىىة وكىىىىذلػ ضىىىىعف فىىىىْ اٖداء لىىىىبعض  .3

 .الطحفغئؽ

 (1).عدم اؾفئر هئزاىئات كافئة لٗىشظة الطظؾعة الوْ اقؾم بٍا الطراكز .4

 التعقيب عمى الجراسات الدابقة:

عغىؼ الدراسىات كاىى. ذات عٛ ىىة هىؽ خىٛل هىا اىؼ عرضىً هىؽ دراسىىات سىا قة ٓوضىح أن ه

بئىىر هباعىىرة  طؾضىىؾع الدراسىىة و ىىد اىىؼ اٚسىىوعاىة بٍىىذي الدراسىىات لعىىدم وجىىؾد دراسىىات اوحىىدث عىىؽ  

 .ساجد وعٛ وٍا  القئؼ اٚجوطاعئةخصاهص الظٛف  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ  الط

 مغ حيث اليجف:

طراكز احفئظ القرذن الررتؼ فْ اخومف. دراسة بٍاء عؾاد هؽ حئا اظاولٍا لدور الطحفغات  

اعزتىىز السىىىمؾك ا٘ي ىىابْ لظالبىىىات الطركىىز هىىىؽ وجٍىىة ىغىىىر الطحفغىىات هىىىع دراسىىوْ أىىىىؾر عىىىحادة 

هىؽ وجٍىة ىغىر  ىصار الذي اظاول دور هراكز الوحفئظ فْ ار ئة الظشء والطشكٛت الوْ اؾاجٍٍىا

                                                 

رسىىالة ) أىىىؾر عىىحادة ىصىىار، دور هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ ار ئىىة الىىظشء والطشىىكٛت الوىىْ اؾاجٍٍىىا،  (1)
 .6ص  ،2000 (، ال اهعة ا٘سٛهئة، بزة،بئر هظشؾرة هاجسوئر
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راىىْ الوىْ اظاولى. أ ىر ،الطحفغئؽ والطحفغات حمقىات احفىئظ القىرذن  ودراسة هرضْ بؽ أحطىد الٌز

الوْ اظاول. الرشف عىؽ  يدراسة  هظِ الغاهد اافق.الررتؼ فْ حطاية الظشء هؽ اٚىحرا ، بئظطا 

الرحطؽ الوىىْ  ىىْ هىىع دراسىىة عطىىاد بىىؽ سىىئف بىىؽ عبىىدالعٛ ىىة بىىئؽ حفىىظ القىىرذن وىطىىؾ الحكىىؼ اٖخٛ

، سىْ العىام والقىئؼ ال مقئىةئن الدرااظاول. عٛ ة الوحاق الظالب  حمقة احفئظ القرذن الررتؼ  الوحص

بئظطا اافق. دراسة حظان  الح القاضْ والوىْ اظاولى. إسىٍام الطعمىؼ فىْ إكسىاف القىئؼ اٚجوطاعئىة 

لظمبىىىة الصىىىف الواسىىىع هىىىع دراسىىىة سىىىٍئن أحطىىىد الٍظىىىدي الوىىىْ اظاولىىى. دور الطعمىىىؼ فىىىْ اظطئىىىة القىىىئؼ 

ؼ واخومفوىا هىع دراسىة  اٚجوطاعئة لدي طمبىة الصىف ال ىاىْ عشىر  طحافغىات بىزة هىؽ وجٍىة ىغىٌر

ىىز عمىىِ دور اٖسىىرة فىىْ اظ ، بئظطىىا ركىىزت طئىىة القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لىىد  الشىىبافه ئىىب البقطىىْ الىىذي ركَّ

دور الطؤسسىات ال ٛ ىة  دراسة زتاد بركات لطعرفة اا اٌات أ اء والطعمطىئؽ والشىباف أىفسىٍؼ إلىِ

دراسىىىة زتىىىاد  ، أّهىىىاجوطاعئىىىةواٚ ( فىىىْ إكسىىىاف الشىىىباف القىىىئؼ اٖخٛ ئىىىةدالبئىىى. والطدرسىىىة والطسىىى )

ال رجاوي  فقد اظاول. وا ع الوعمئؼ فْ كواائب هدٓظة بىزة هىؽ حئىا ىغىام الوعمىئؼ والطظٍىاج الطوبىع 

ا فْ الؾا ع الفمسظئظْفئٍا والطفاٌئؼ والطبادئ الور ؾتة الطوبعة فْ الرواا  .ئب وا  ئٌر

ظ القىىىرذن الرىىىىرتؼ أّهىىىا ٌىىىد  الدراسىىىة الحالئىىىة ٌىىىؾ هعرفىىىة خصىىىاهص الظىىىٛف  طراكىىىز احفىىىئ

 .وعٛ وٍا  القئؼ اٚجوطاعئة الطساجد فْ هدٓظة اجدابئا 

 مغ حيث السشيج:

والوىىىارت ْ هعىىىا وكىىىؼ اىىىؼ اٚسىىىوعاىة  اسىىىو دام الطىىىظٍج الؾ ىىىفْ اعوطىىىد الدراسىىىة الحالئىىىة عمىىىِ

والطوؾسىىىظات الحسىىىابئة   ة ىىالطظٍج ا٘حصىىىاهْ فىىْ احدٓىىىد ح ىىىؼ العئظىىة واسىىىو دام ال ىىىداول الوررارتىى

ىىْ بىىذل الرحطؽ الوىىْ اسىىو ده. الطىىظٍج الؾ ىىفْ ف هىىع دراسىىة عطىىاد بىىؽ سىىئف بىىؽ عبىىدػ ا ومىىٌو

هىىىع دراسىىىة زتىىىاد ال رجىىىاوي الوىىىْ اسىىىو ده. الطىىىظٍج اافقىىى. ، و ىىىد رابىىىاطْالطسىىىحْ والؾ ىىىفْ اٚ

 ده. الطىظٍج دراسة هظِ ألغاهدي الوىْ اسىواخومف. هع الؾ فْ الوحمئمْ والطظٍج الوارت ْ هعا و 
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ت عمىىىىىِ هظٍ ىىىىىئؽ الؾ ىىىىىفْ عىىىىىؽ دراسىىىىىة ه ئىىىىىب البقطىىىىىْ الوىىىىىْ اعوطىىىىىدو  ،الؾ ىىىىىفْ والطقىىىىىارن هعىىىىىا

 .اسو ده. الطظٍج الؾ فْ الوحمئمْأّها  ا ْ الدراسات فقد  ،واٚسوظباطْ

 مغ حيث وحجة التحميل:

اوف  الدراسة الطقورحة هع دراسة بٍاء عؾاد حئا كاى. وحدة الوحمئن ٌْ الظالبات  طراكز 

الرحطؽ والوىْ كاىى. فئٍىا وحىدة الوحمئىن ٌىْ ؽ سىئف بىؽ عبىدالررتؼ، ودراسة عطاد بى احفئظ القرذن

طٛف هراكز احفئظ القرذن الررتؼ فْ حئؽ  د اخومف. هع دراسة أىؾر عحادة والوْ اعوطدت عمىِ 

أّهىىىا دراسىىىة هظىىىِ ألغاهىىىدي فقىىىد كاىىىى. وحىىىدة احمئمٍىىىا ٌىىىْ  ،الطحفغىىىئؽ والطحفغىىىات كؾحىىىدة احمئىىىن

 .العام الررتؼ وهدارس الوعمئؼالظٛف  الطدارس ا٘سٛهئة لوحفئظ القرذن 

 مغ حيث األداة:

الرحطؽ ودراسىىىة بٍىىىاء عىىىؾاد  عطىىىاد بىىىؽ سىىىئف بىىىؽ عبىىىد، دراسىىىة اوفىىى  الدراسىىىة الطقورحىىىة هىىىع

واخومفىى. هىىىع دراسىىة زتىىىاد ال رجىىاوي فىىىْ  ودراسىىة أىىىؾر عىىىحادة الوىىْ اسىىىو ده. اسىىوطارة  اسىىىوبئان،

طعىى. بىىئؽ الطقابمىىة والوقىىارتر السىىظؾتة اسىىو داهٍا ٚسىىوطارة الطقابمىىة ودراسىىة طىىارق الغىىاٌري الوىىْ ج

والؾ ىىاه  والسىى ٛت كطىىا اافقىى. هىىع دراسىىة زتىىاد بركىىات فىىْ اسىىو داهٍا لطقئىىاس القىىئؼ اٚجوطاعئىىة 

واخومفىىى. هىىىع دراسىىىة حظىىىان  ىىىالح القاضىىىْ الوىىىْ اسىىىو ده. احمئىىىن الطحوىىىؾي واسىىىوطارة اٚسىىىوبئان 

دام الطقابمىة هعىا فىْ دراسىوٍا لىْ وهقئاس القئؼ اٚجوطاعئىة وكىذلػ الطىظٍج الرئفىْ هىؽ خىٛل اسىو 

 إسىىٍام  الطعمىىؼ فىىْ إكسىىاف القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لظمبىىة الصىىف الواسىىع هىىؽ الوعمىىئؼ اٖساسىىْ  طدٓظىىة

 .طرابمس

 :و ىحه الجراسةما ستزيفُ 

اعوبر الدراسة الحالئة ارطمة لمدراسات الوْ  بمٍا وان اافق. هع  عضٍا إٚ أىٍا ا ومىف فىْ 

ؼ عىىرتحة هٍطىىة فىىْ كؾىٍىىا سىىوركز عمىىِ الظىىٛف ا لطراىىادٓؽ لطراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ  اعوبىىاٌر
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ؼ وهسىوؾتااٍؼ الوعمئطئىة وهىد  هىؾاعبوٍؼ لمحضىؾر لطراكىز  الط وطىع وسىوركز عمىِ أىىؾاعٍؼ وأعطىاٌر

ن ٌىىىىذي ال صىىىىاهص  ىىىىىالقئؼ احفىىىىئظ القىىىىرذن الرىىىىىرتؼ وهسىىىىوؾتات حفغٍىىىىؼ القىىىىىرذن الرىىىىرتؼ وعٛ ىىىىة كىىىىى

 .اٚجوطاعئة

 ثامشا : فخوض الجراسة:

 :الخئيدي الفخُض  -

اؾجىىد عٛ ىىةم ذات  دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ ال صىىاهص العاهىىة لمظىىٛف  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن 

 . الطساجد و ئؽ القئؼ اٚجوطاعئة الررتؼ

 :الفخوض الفخعية -

 - الوعىاون  –اؾجد عٛ ة ذات دٚلة إحصىاهئة بىئؽ الظىؾع و ىئؽ القىئؼ اٚجوطاعئىة )الوسىاهح  .0

 (.عئةالطسؤولئة اٚجوطا –الصدق 

 -الوعىىاون  -اؾجىىد عٛ ىىة ذات دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ العطىىر و ىىئؽ القىىئؼ اٚجوطاعئىىة )الوسىىاهح .8

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة –الصدق 

 - اؾجد عٛ ة ذات دٚلة إحصاهئة بئؽ الطسوؾ  الوعمئطْ و ئؽ القئؼ اٚجوطاعئة )الوساهح .3

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة  -الصدق -الوعاون 

الرىرتؼ و ىئؽ القىئؼ  ٚلة إحصاهئة بئؽ هدة اٚلوحاق  طراكز احفىئظ القىرذناؾجد عٛ ة ذات د .4

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة –الصدق  – الوعاون  –الوساهح اٚجوطاعئة )

اؾجىىد عٛ ىىة ذات دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ الطؾاعبىىة لمحضىىؾر عمىىِ حفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ  طراكىىز  .5

الطسىىىىؤولئة  -الصىىىدق –الوعىىىاون  –اهحاحفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ و ىىىئؽ القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة )الوسىىى

 اٚجوطاعئة(.
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اؾجىىد عٛ ىىة ذات دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ هسىىوؾ  حفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ و ىىئؽ القىىئؼ اٚجوطاعئىىة  .6

  (.لطسؤولئة اٚجوطاعئةا  -الصدق -الوعاون  - )الوساهح
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وطاهاا كبئراا هظذ زهىؽ  عئىد عمىِ ٓىد عدٓىد هىؽ عمطىاء اٚجوطىاع وعمىؼ  لقد لقئ. دراسة  القئؼ ٌا

الظفس ورواد الفرر والدراسات ا٘ىساىئة والسئاسة واٚ وصاد و د ساٌؼ عمطاء الظفس  شىكن هباعىر 

ا فْ ارؾتؽ ع ص  ئات اٖفراد.فْ دراسة القئؼ وأ ٌر

بن يطكؽ القؾل أىٍا اط ن  وهطا ٚعػ فئً أن القئؼ اط ن جاىباا رهئسئا هؽ  قافة أي ه وطع،

ا وأن القئؼ يطكؽ أن احدد واظغؼ الظشاط اٚجوطاعْ لرافة أفراد ٌر  .الط وطع لب ال قافة وجٌؾ

 قافىة لٍىا وكىن  ،اطئىزي عىؽ بئىري هىؽ الط وطعىات وهؽ الطؤكد أن كنَّ ه وطع لً  قافوىً الوىْ

عدد هؽ القئؼ الوْ اظبع هؽ ٌذي ال قافة وأن كن فرد هؽ أفراد الط وطع يكوسب ٌذي القئؼ بدرجة أو 

 لؾاحىد ابعىا لطىد  عطى  ال قافىة فىْ ه وطعىً،ادرجىة اكوسىاف اٖفىراد فىْ الط وطىع   خر  واوفىاوت 

 .ا القئؼلػ سرعة وسٍؾلة اكوساف ٌذالفرد لٍذا الط وطع حئا ٓوؾ ف عمِ ذ اىوطاءوهد  

رتىىىة فىىىْ جطئىىىع هئىىىادٓؽ الحئىىىاة اٚ وصىىىادّية والسئاسىىىئة  والؾا ىىىع أن القىىىئؼ هىىىؽ الطفىىىاٌئؼ ال ٌؾ

ىٍىىا هعىىآئر  ا ٖىٍىىا ضىىرورة اجوطاعئىىة ٖو ىىِ اطىىس العٛ ىىات ا٘ىسىىاىئة  كافىىة  ىىؾٌر واٚجوطاعئىىة ٌو

دا  ٚبد أن ى دٌا فْ كن ه وطع هظغؼ سؾاء أكان هو مفا أم هوقىدها فٍىْ اوغمغىن فىْ  اٖفىراد وٌأ

فْ عكن اا اٌات ودوافىع واظمعىات، وفىِ  عىض الطؾا ىف اٚجوطاعئىة اعبىر القىئؼ عىؽ ىفسىٍا فىْ 

 .غئؼ اٚجوطاعْ والظغؼ اٚجوطاعئةو راهج لموظ  ؾاىئؽعكن 

هطىىا سىىب  يطكىىؽ القىىؾل أن القىىئؼ ضىىرورة اجوطاعئىىة لرىىن فىىرد هىىؽ أفىىراد الط وطىىع الىىذي يعىىئش 

هىىع أفىىراد الط وطىىع واسىىٍؼ فىىْ اٍئةىىة  اٚى ىىراطلفىىرد هىىؽ سىىرعة فئىىً الفىىرد وتظوطىىْ إلئىىً ٖىٍىىا اطكىىؽ ا

 .ذي ٓوئح فر ة الظطؾ الصحئحالطظاخ اٚجوطاعْ السمئؼ ال

ر  ىغري هوراهن  لطفٍؾم القئؼ ٚبد هؽ الوعرض لىبعض الوعرتفىات الوىْ  وهؽ أجن بظاء اصؾ 

 .. هؾضؾع القئؼاظاول
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 values definition: تعخيف القيع

ىىا هىىؽ الطفىىا حغئىى. القىىئؼ  اٌوطىىام عىىدد كبئىىر هىىؽ العمطىىاء والبىىاح ئؽ  ٌئؼ اٚجوطاعئىىة،كغئٌر

 .ض فئطا ٓمْ عدد هؽ ٌذي الوعرتفاتالذٓؽ حاولؾا احدٓد هفٍؾهٍا. وسؾ  ىسوعر 

 : القيع في المغة العخبية -1

ْ هشوقة هىؽ الفعىن ال ٛ ىْ  ىؾم، وكطىا يقىؾل عمطىاء الصىر  لفىظ  القئؼ  جطعم لرمطة  ئطة ٌو

ة هؽ  ام يقؾم وأ مً  ؾهة  الؾاو، سكظ. الؾاو وكسىر هىا  بمٍىا فقمبى. يىاءا لطظاسىبة القئطة اسؼ ٌئة

، وهالىً  ئطىة لمقىئؼ ، والقئطىة واحىدةاٚعودال واٚسوقاهة وعرف. القئؼ فْ لسان العرف   ىٍا الرسرة.

ه.  السمعة واسوقطوٍا أي  طَّ عْ إذا لؼ ٓدم عمِ هوىً أي عظوٍا، واسوقام اعوىدل، و ؾَّ لوىً فٍىؾ ، و ؾَّ دَّ

، أي فىْ (2)اْلُستَِّقيغ ِفي َمَقاٍم َأِمويٍغ{ }أن ، ولذا يعبر  ا٘ ام عؽ الدوام، ىحؾ  ؾلىً(1) ؾتؼ وهسوقئؼ

هكان ادوم إ اهوٍؼ فئً، وعمئً ٓراب   الدوام عمِ الشْء ال بات عمئً، حئا أن كن هؽ  ب. عمِ 

ووة َقَِئَسووة َيْتُمووػَن  }َلْيُدووػا َسووَػاءعىْء واطسىىػ  ىىً فٍىؾ  ىىاهؼ عمئىىً،  ىال اعىىالِ:  ووْغ َأْىوول اْلِكَتوواِب أمَّ مِّ

أىطىىىا ٌىىىؾ هىىىؽ الطؾاعبىىىة عمىىىِ الىىىدٓؽ والقئىىىام  ىىىً، والقىىىئؼ  (3).آَيووواِت َّللّاِ أنووواء المَّْيووول َوُىوووع َيْدوووُجُجوَن{

مََّة ِإْبَخاِىيَع َحِشيفأ وَما كان ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ{اٚسىوقاهة  ا ٚ عىؾج وهعظىاي دٓظىا هسىوقئط ،(4)}ِديشا ِقَيسا  مِّ

 .فئً

 :تعخيف القيع اصصالحا -2

 :لمقئؼ وهؽ ٌذي الوعرتفات ها ٓمْاعددت واظؾع. اعرتفات العمطاء والباح ئؽ 

                                                 

 .498، ص2003، دار الروب العمطئة، بئروت، 2العرف، ط  لسانجطال الدٓؽ ابؽ هظغؾر،  س بؽ هكرم  (1)
 .48، أية الدخانسؾرة   (2)
 .113، أية عطران ذلسؾرة   (3)
 .163، أية سؾرة اٖىعام  (4)
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: "  ىٍا الصفات الش صئة الوْ يفضمٍا أو ٓربىب  فئٍىا الظىاس القئؼ يعر  )عاطف بئا(

 .إطار  قافة هعئظة فْ

ىىِ لئسىى.  ىىفات ه ىىردة بىىن أىطىىاط سىىمؾكئة، . فىىالقئؼ  قافئىىة اٖ ىىن ئؼاعبىىر عىىؽ ٌىىذي القىى ٌو

ِ هؽ هؾجٍات السمؾك ،واٚا اي  (1)."ٌو

فىْ ضىؾء  وتعرفٍا اٖعقر: "  ىٍا ه طؾعة هؽ الطبادئ والطعىآئر الوىْ يضىعٍا ه وطىع هىا،

ع عمئٍىا، يصىظمح أفىراد الط وطى واورؾن ىوئ ة عطمئات اىوقاء جطاعئة، ها اراكؼ عمئٍا هؽ خبرات،

ا٘ىسىان عمىِ عىْء هسىوٍديا  ط طؾعىة هىؽ  الحكىؼ الىذي يصىدري اكطىا أىٍى .لوظغئؼ العٛ ىات بئىظٍؼ

والذي يحدد  الوالْ الطربؾف  فئىً وبئىر   ،لوْ وضعٍا الط وطع الذي يعئش فئًالطبادئ والطعآئر ا

 (2).الطربؾِف فئً"

الوىىىْ اشىىىئر إلىىىِ الطعىىىآئر  "أن القىىىئؼ اوط ىىىن بومىىىػ الحالىىىة هىىىؽ الدافعئىىىة، :بئىىىؾهْ فئىىىر   أّهىىىا

واحىىؾ  اٚلوىىزام العطئىى  أو الىىرفض  ،ٌىىْ الوؾجىىً اٚخوئىىاري ىحىىؾ الو ر ىىةأو  افئىىة،الش صىىئة وال ق

 (3).الذي ٓؤ ر فْ ىغام اٚخوئار بئؽ بداهن هطكظة الفعن"

"ٌىىىْ عبىىىىارة عىىىؽ هعىىىىززات سىىىمبئة أو إي ابئىىىىة  :القىىىىئؼ  طفٍؾهٍىىىا الؾاسىىىىع سىىىكئظر( أن) وتىىىر  

ْء ذو القئطىىىة السىىىمبئة ٌىىىؾ الشىىىْء والشىىى فالشىىىْء ذو القئطىىىة ال ئىىىدة ٌىىىؾ الشىىىْء الطعىىىزز اي ابئىىىا،

الطعزز سمبئا وهىا إعىباع الحىؾاس إٚ هسى لة اعزتىز واٚعوىرا   الفضىن وال طئىن هسى لة اشىئر إلىِ 

 (4).الوعزتز الطوبادل"

                                                 

 . 44ص ، 2006ة، ف ط، س عاطف بئا،  اهؾس عمؼ اجوطاع، دار الطعار ، ا٘سكظدرت  (1)
 .205، ص 2007ر الطسئرة ، اٖردن، ف ط، ، داو، سئكؾلؾجئة الوظشةة اٚجوطاعئة الح س ابؾ جاد  (2)
 .205الطرجع الساب ، ص   (3)
 .77، ص 2010ات فْ عمؼ الظفس اٚجوطاعْ، ٓؾسف أبؾ القاسؼ اٚحرش وىؾري احطد الغظؾدي،  راء  (4)
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: "ارىؾتؽ افوراضىىْ ٓىزود الفىرد بظزعىىة إلىِ العطىىن وفى  أىطىىاط فئعىىرِّ   القىئؼ    ىٍىىا ()هىؾلِ أّهىا

أو  أو اٖعىىىىىىى اص، ،أو اٖوضىىىىىىىاعأو الحىىىىىىىؾادث، سىىىىىىىمؾكئة هحىىىىىىىددة حئىىىىىىىال  عىىىىىىىض الطؾضىىىىىىىؾعات

  (1).اٖفرار"

فْ حئؽ يعرِّفٍا ال ٛد   ىٍا: "ٌْ هقئاسم أو هسوؾي ىسوٍدفً فْ سمؾكظا، وت ظغر عمئً أىً 

  (2).هربؾف فئً أو بئر هربؾف فئً"

: "ٌىىْ ه طؾعىىة  القىىؾاىئؽ والطقىىآئس الوىىْ اظب ىى  هىىؽ جطاعىىة هىىا وتعرِّفٍىىا لظفىىْ بركىىات   ىٍىىا

ٍىىىات لمحكىىؼ عمىىىِ اٖعطىىال والططارسىىات الطادّيىىىة والطعظؾتىىة،وارىى وارىىىؾن لٍىىا القىىىدرة   ؾن  ط ا ىىة هؾجِّ

والو  ئر عمِ ال طاعة  طا لٍا هؽ  فة الضرورة وا٘لزام والعطؾهئة، وأي  خروج عمئٍا أو اىحرا  

دا  ال طاعة وه   (3)."مٍا العمئايصبح  ط ا ة خروج عؽ ٌأ

فىىات لمقىىئؼ يطكىىؽ القىىؾل أن القىىئؼ ٌىىْ عبىىارة عىىؽ أحكىىام هىىؽ خىىٛل هىىا اىىؼ عرضىىً هىىؽ اعرت

ىا وفقىا ل بىرات الفىرد وافاعمىً  يظمقٍا الفرد عمِ اٖعئاء الطربؾف فئٍىا، أو الوىْ يفضىمٍا عىؽ بئٌر

 هع ٌذي القئؼ.

 خرائز القيِع االجتساعية:

هؽ خٛل اوبعظا لمعرض العام لطؾضؾع القئؼ ىٛحظ العدٓد هؽ ال صاهص الوْ اطئز القئؼ 

ا هؽ الطف ؼ ٌذي ال صاهص ها ٓمْعؽ بئٌر  :اٌئؼ وهؽ ٌأ

 

 

                                                 

 .205ص  جادو، هرجع سب  ذكري،  الح س عمِ أبؾ  (1)
، دار الطسىىئرة، 2، ط، اعمىىؼ القىىئؼ واعمئطٍىىا اصىىؾر ىغىىري واظبئقىىْ لظراهىى  اىىدرتس القىىئؼهاجىىد زكىىْ ال ىىٛد  (2)

 .26، ص 2007، عطان
ْ رعد  (3)  .93، ص 2005، دار واهن لمظشر، 1، طان، الور ئة والوظشةة اٚجوطاعئةعبدم زٌا
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 :اجتساعية تترف القيُع بأنيا .1

، فٍىذي القىئؼ اظظمى  هىؽ ْ طعظِ أىٍا اعوبر  ط ا ة أسالئب  وأوضىاع  لموفرئىر والعطىن ا٘ىسىاى

، فطىىؽ خٛلٍىىا ٓىىوؼ الحكىىؼ عمىىِ سىىمؾك اٖفىىراد، فٍىىْ هسىى لةم ع صىىئةم هوغمغمىىةم فىىْ طىىار اجوطىىاعْإ

ىؾ  ،وهؽ رببااً ٚ هؽ خارجىًظبع هظً ا٘ىسان ا فا٘ىسىان ٌىؾ الىذي ي ضىفِ عمىِ الشىْء  ئطو ىً ٌو

، ٖن ٌذي اٖعئاء  حئادية، فٍْ فْ ذااٍا لئس. هفئىدةا أو يحطن القئطة وت مقٍا عمِ اٖعئاءالذي 

وطاهظىا بٍىا أو رببااظىا فئٍىا، فٍىذا  ضارةا جطئمةا أو  بئحةا، واىطا اٖحكام  ٌْ الوْ ارؾن هىؽ وا ىع ٌا

  (1).اٌٚوطام ٚ ٓظبع هؽ اٖعئاء بن ٓظبع هؽ اٖع اص، هو ٍاا ىحؾ اٖعئاء

 :تترف القيع بالسػضػعية .2

دااٍؼ الفردية، وذلػ كطا ٓر  عمؼ اٚجوطاع،   طعظِ أىٍا خارجة عؽ ذوات اٖفراد وعؽ ا س 

  (2).ٖىً ٍٓوؼ  طا ٌؾ عام أك ر  طا ٌؾ خاص

 :تترف القيع بالشدبية .3

ف هىىؽ عىى ص ٔخىىر، وهىىؽ  قافىىة ٖخىىر ، وهىىؽ زهىىؽ ٔخىىر، لىىذلػ ٚ يطكىىؽ فٍىىؼ فٍىىْ ا ومىى

ىذا ٌىؾ هىا ي عىن  القىئؼ   القئؼ إٚ فْ الط ال السمؾكْ وفِ ا٘طار ال قافْ الذي يعئش فئً الفىرد، ٌو

فالقئؼ  ٚ يطكؽ الظغر إلئٍا  ا ومف هؽ ه وطع ٔخر، بن وهؽ عرتحة ٖخر  فْ الط وطع ألؾاحد،

ٍىا هىؽ خىٛل ْ حىد ذااٍىا عمىِ أىٍىا ه ىردة عىؽ كىن عىْء، بىن ٚبىد هىؽ الظغىر إلئوالحكؼ عمئٍا ف

 (3).الؾس  الذي اظش  فئً

 

                                                 

، 2005، ة، ا٘سىكظدرتة، دار الطعرفة ال اهعئى1اٚجوطاعْ بئؽ الظغرتة والوظبئ ، طس عفئ ، عمؼ الظفس   (1)
 .68ص 
 .87، ص ؾري احطد الغظؾدي، هرجع سب  ذكريٓؾسف أبؾ القاسؼ اٚحرش وى  (2)
 .88الطرجع الساب ، ص   (3)
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 أي القابمية لمتغيخ: مغ خرائز القيع الجيشامية، .4

وذلػ ع ىٍا فْ ذلػ ع ن هكؾىات البظاء  ،قئؼ ٚ يعظْ عدم  ابمئوٍا لموغئرفال بات  الظسبْ لم

  اجوطاعئىىة داخمئىىة أو خارجئىىة  الظسىىبة لمظسىى  اٚجوطىىاعْ اٚجوطىىاعْ اوعىىرض لموغئىىر  فضىىن  ىىؾ 

الىىذي اعطىىىن داخمىىىً فقىىىد يكىىىؾن الوغئىىىر سىىىرتعا كطىىا فىىىْ الط وطعىىىات الصىىىظاعئة الطوقدهىىىة و ىىىد يكىىىؾن 

 (1). ظئةا كطا فْ الط وطعات البداهئةالوغئر 

 تأخح القيع تختيبا  ىخميا : .5

ىىا، والفىىرد يحىىا ىىً جطئعىىاا، طعظىىِ أن ٌظىىاك  عىىض  القىىئؼ اسىىئظر عمىىِ بئٌر  ول أن يحقىى    ئط 

ولرؽ إذا حدث اعارضم بئظٍا فئحاول الفرد أن ي  ضع ٍا لورائىب  خىاص  ىً، فمرىن فىرد  عىض القىئؼ 

ا هؽ  ا ْ القئؼ،فْ  فط ٛ القئطة الدٓظئة ا اِ عمِ رأس الٍرم عظد رجن الدٓؽ،  اٖولؾتة عؽ بئٌر

بد هىؽ هراعىاة  عىِض الظقىاط اوعمى   .وصادلؾتة عظد رجن اٚ بئظطا ى د القئؼ اٚ وصادّية لٍا اٖو  ٚو

طٍا، ؼ القئؼ فررة سمَّ   :ٌأ

ة  سئظة ٌْ فرر  ، طاعة ارائبا ٌرهئا فْ سمؼ لمقئؼأن فررة ارائب القئؼ سؾاء  ئؼ الفرد أو ال .0

 . الظسبة لمحقئقة والؾا ع

وبىىىادل ٚ او ىىىذ هرابىىىةا  ابوىىىة جاهىىىدة ٚ اوغئىىىر، بىىىن اعمىىىؾ واٍىىىب  وا ،ؼ القىىىئؼأن القىىىئؼ فىىىْ سىىىمَّ  .8

وطاهاا   .اًالطرااب  والدرجات فْ ها بئظٍا ابعا لغرو  الفرد وأحؾالً ورببااً وٌا

 ابوىىة فىىْ سىىمؼ  ىىئؼ  أن ارائىىب   ىىئِؼ اٖعىى اص واٖعىىئاء والطعىىاىْ ٚ يغىىن عمىىِ حالىىة واحىىدة .3

ئ ىىىر ىغىىىرة الشىىى ص لمحئىىىاة عمىىىِ العطىىىؾم و الظسىىىبة لظطىىىؾي  ،الشىىى ص بىىىن ٓوغئىىىر  الظسىىىبة لوغ 

  (2).واظؾري

                                                 

 .89 – 88الطرجع الساب ، ص ص   (1)
ْ رعد  (2)  .156، ص 2004، ن، اٖردن، ف طادار الفر ور ئة، ن، عمؼ اجوطاع الاعبد م زٌا
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ب  يطكؽ اعوبار الظا ع اٚجوطاعْ والطؾضؾعئة والظسبئة والدٓظاهئة والورائب الٍرهْ هطا س

ؼ خصاهص القئؼ اٚجوطاعئ ا هؽ القئؼٌأ ا عؽ بئٌر و دون ٌذي ال صاهص ٚ يطكؽ   ،ة الوْ اطئٌز

الفصن بئؽ القئؼ اٚجوطاعئة و ا ْ القئؼ اٖخر ، فٍْ الوْ اضفْ عمئٍا  فة ال ا ئة واطكظظىا 

 م ال م  بئظٍا و ئؽ القئؼ اٖخر .هؽ عد

 ترشيف القيع االجتساعية:

، وأىً ٚ ٓؾجد  اصظئف ً هؽ الصعب اصظئفٍآوف  هعغؼ  دارسؾ القئؼ اٚجوطاعئة عمِ أى

 وربىىؼ ذلىىػ فىى ن الوصىىظئف أهىىر ،ؽ ِ ب ىىن هعغىىؼ البىىاح ئؽ والدارسىىئؽوأحىىد عىىاهن لٍىىا وهوفىى  عمئىىً هىى

الوصىظئف  ٌىؾ اقسىئؼ  الغىاٌرة إلىِ فةىات  هعئظىة  ِوفقىاا لبعىد  والطقصىؾد   كمطىة ،ضروري لدراسة القئؼ

 . هعئؽ

 وهؽ ٌظا يطكؽ اصظئف القئؼ اٚجوطاعئة كأاْ:

 :مغ حيث السحتػى  :ال  أو 

 وفئرىىىؾن  All port وتحوىىؾي ٌىىذا الوصىىظئف عمىىِ سىى. فةىىات اظاولٍىىا كىىن هىىؽ ألبىىؾرث

Vernon  وسبرا ى ر spranger  .ؾ ي عّد هؽ أفضن الوصظئفات ذي الفةات ٌْ:ٌو  ٌو

 القيع الشطخية: .1

وطىام الفىرد وهئمىً إلىِ اكوشىا  الحقئقىة والسىعْ إلىِ اكوسىاف الطزتىد هىؽ  واعظِ ٌىذي القىئؼ ٌا

الطعرفىىىة العمطئىىىة وتوطئىىىز اٖفىىىراد الىىىذٓؽ اسىىىؾد عظىىىدٌؼ ٌىىىذي القئطىىىة بظغىىىرة هؾضىىىؾعئً ىقديىىىة وهعرفىىىة 

 .الب يكؾىؾن هؽ الفٛسفة والعمطاءاظغئطئً، وفِ الغ

 قترادّية:القيع اال .2

وتوطئىىز اٖعىى اص الىىذٓؽ اسىىؾد عظىىدٌؼ ٌىىذي القئطىىة بظغىىرة عطمئىىة  وتكؾىىىؾن عىىادةا هىىؽ رجىىال 

ؼ ٓظغرون إلِ القئؼ الظغرتة عمِ أىٍا هضئعةم لمؾ . ٚو ىفع    لٍا. الطال واٖعطال، ٌو
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 القيع الجسالية: .3

ل وا٘بىىداع وتوطئىىز اٖعىى اص الىىذٓؽ اسىىؾد عظىىدٌؼ ٌىىذي القئطىىة  ىىالفؽ واٚبورىىار واىىذوق ال طىىا

الفظْ وىواه ً والقئطة ال طالئة اقابن القئطة الظغرتة فالطؤهؽ  ال طال ٍٓوؼ  الوبآؽ والوظاس  ولرظً 

 .وأدا لمقئؼ الوْ ٓؤهؽ بٍا يعارض القئؼ اٚ وصادّية وتر  فْ عطمئة الوصظئع والو ارة واٖعطال

 القيع االجتساعية:  .4

جمٍىىىؼ ئىىىري هىىىؽ الظىىىاس وحبىىىً لٍىىىؼ والوضىىىحئة هىىىؽ أوت عبَّىىىر عظٍىىىا  اٌوطىىىام الفىىىرد وهئمىىىً إلىىىِ ب

وتوطئز اٖع اص الىذٓؽ اسىؾد عظىدٌؼ ٌىذي القئطىة  ىالعظف والحظىان  ،وهساعداٍؼ لوحسئؽ أحؾالٍؼ

وخدهىىة الغئىىر، فىىالطؤهؽ   ىىالقئِؼ اٚجوطاعئىىة ٓىىري أن أ ىىحاف  القىىئؼ الظغرتىىة واٚ وصىىادّية وال طالئىىة 

 . اردة ٓو ٍؾن اا اٌات  عاطفئةا 

 ياسية:القيع الد .5

، لقئىىىادة فىىىْ ىىىىؾاحْ الحئىىىاة الط ومفىىىةوتوطئىىىز اٖعىىى اص الىىىذٓؽ اسىىىؾد عظىىىدٌؼ ٌىىىذي القئطىىىة  ا

ؼ وكىىىذلػ  اٌوطىىىاهٍؼ لمحصىىىؾل عمىىىِ القىىىؾة بٍىىىد  السىىىئظرة  وتوصىىىفؾن  قىىىدراٍؼ عمىىىِ اؾجئىىىً بئىىىٌر

 والوحكؼ فْ اٖعئاء واٖع اص.

 القيع الجيشية: .6

ؼ الىىىدٓؽ فىىىْ كىىىن ااِّبىىىاع اعىىىالئوتوطئىىىز هعغىىىؼ اٖعىىى اص الىىىذٓؽ اسىىىؾد عظىىىدٌؼ ٌىىىذي القئطىىىة  

ىىْ اعظىىْ رببىىة   ،الظىىؾاحْ ، وهصىىئري وهىىا وراء العىىالؼ الغىىاٌر ا٘ىسىىان فىىْ هعرفىىة أ ىىن ا٘ىسىىان ٌو

 (1).ٌذا العالؼ   ن ٌظاك  ؾة اسئظر عمِ وايطاىً

 

                                                 

ؼ )رسالةس حسؽ س الطزتؽ  (1) هاجسىوئر  ، دور ال اهعات فْ اعزتز  ئؼ الوساهح لدي طمبوٍا هؽ وجٍة ىغٌر
 .114،  ص 2009 ،بئر هظشؾرة(، جاهعة بزة، فمسظئؽ
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 :: مغ حيث مقرجىاثانيا  

 واظقسؼ القئؼ هؽ حئا هقصدٌا إلِ:

 قيع وسائمية: .1

ْ ا عد  وساهن  لغايات  أ عد    .ه ن ا٘خٛص فْ العطن ٌو

 قيع غائية: .2

ْ القئؼ الوْ اعد بايةا فْ حد ذااٍا ه ن حب البقاء الذي ي عّد  ئطةا ىٍاهئىة فىْ حىد ذااىً،  ٌو

 (1).ٖفراد  ٖىفسٍاوكذلػ اٌٖدا  والفضاهن الوْ احددٌا ال طاعات وا

 :: مغ حيث الذجةثالثا  

ْهسوؾتات لشدة القئؼ و وتطكؽ أن ىطئِّز  بئؽ  ٛث   :الزاهٍا ٌو

 القيع السمدمة: .1

ىىىْ احىىىدد هىىىا ٓظبغىىىْ أن يكىىىؾن، ىىىذي القىىىئؼ اطىىىس   أي أهىىرة  أو الظاٌئىىىة ، ٌو الطصىىىمحة  كئىىىانٌو

 العاهة وكذلػ اوصن  الطبادئ الوْ اوف  عمئٍا ال طاعة فْ اظغئؼ سمؾك أفرادٌا وافرضىٍا عمىئٍؼ

 .أسراً ف عمِ أفراد، ه ن القئِؼ الوْ اراب   طسؤولئة اٖم قؾة الع ر  والرأي العا

 القيع التفزيمية: .2

ْ امػ القئؼ  الوْ احدد ها يفضن أن يكىؾن، وكىذلػ اشى ع اٖفىراد  عمىِ اٚلوىزام بٍىا  ه ىن ٌو

 . ئؼ الظطؾح و ئؼ إكرام الضئف

 

 

                                                 

 سىىكظدرتة لمروىىاف، ا٘سىىكظدرتة، سىىٍئر كاهىىن احطىىد، عمىىؼ الىىظفس اٚجوطىىاعْ بىىئؽ الظغرتىىة والوظبئىى ، هركىىز ا٘  (1)
 .192، ص 2001ف ط، 
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 القيع السثالية: .3

ىْ امىػ القىئؼ الوىْ احىدد هىا ٓرجىْ أن يكىؾن، وبالبىاا هىا يشىعر ا٘ىسىان  صىعؾ ة احقئقٍىا  ٌو

 (1).ابمة ا٘ساءة  ا٘حسانه ن  ئؼ هق

 مغ حيث العسػمية أو الذيػع واالنتذار: :رابعا

 : سطئؽ واظقسؼ ٌذي القئؼ إلِ

 قيٍع عامة: .1

ا وعىىئؾع   ىىْ امىىػ القىىئؼ  الوىىْ يعىىؼ  اىوشىىاٌر ،  صىىر  الظغىىر عىىؽ ِرتفىىً ٍا فىىْ الط وطىىع كمىىًٌو

ري وطبقااً وفةااً الط ومفة، ه ن  اٚعوقاد   ٌطئة  .والعفة الدٓؽ والزواج وح ض 

 قيٍع خاصة: .2

ىىىْ القىىىئؼ  الطوعمقىىىة   طؾ ىىىف  أو الطوعمقىىىة  اٖعئىىىاد ، ه ىىىن القىىىئؼ  طظاسىىىبات اجوطاعئىىىة هعئظىىىة ٌو

 (2).والطظاسبات

 :: مغ حيث الػضػحخامدا  

ْ كذلػ اظقسؼ إلِ  : سطئؽ ٌو

 قيٍع ضاىخة وصخيحة: .1

ىىىىر   ىىىىْ القىىىىئؼ الوىىىىْ ي صىىىىرِّح بٍىىىىا الفىىىىرد وتعبِّ  دهىىىىة وعمقىىىىة  ال، ه ىىىىن القىىىىئؼ الطعظٍىىىىا  ىىىىالرٛم ٌو

ل  عمىىىِ وجؾدٌىىىا هىىىؽ هٛحغىىىة  .اٚجوطاعئىىىة والطصىىىمحة العاهىىىة ىىىْ القىىىئؼ الوىىىْ ا سىىىو م ص وت سىىىود  ٌو

 (3).الطئؾل واٚا اٌات والسمؾك اٚجوطاعْ  صفة عاهة

 
                                                 

 .93، ص رش وىؾري الغظؾدي، هرجع سب  ذكريٓؾسف اٚح  (1)
 .93الطرجع الساب ، ص   (2)
 339، ص 2009، دار الطسئرة، عطان، 4ساهْ س همحد، القئاس والوقؾتؼ فْ الور ئة وعمؼ الظفس، ط  (3)
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 :: مغ حيث الجوامسادسا  

ظا اظقسؼ إلِ    :سطئؽٌو

 قيٍع دائسة: .1

ٛا واوظا مٍىا اٖ ْ امىػ القىئؼ الوىْ ابقىْ زهظىاا طىؾت ، دجئىال كىالقئؼ الطرابظىة  ىالعر  والوقالئىٌو

 ولٍا بالباا  فة  ا٘لزام وأىٍا اطس  الدٓؽ  واٖخٛق.

 قيٍع عابخة: .2

ىْ اى اْ واىذٌب فىْ  ْ  ئؼم  صئرة الدوام سرتعة الزوال ه ن القئؼ الطرابظة  الطؾضات ٌو ٌو

وتطكىىؽ القىىؾل   ىٍىىا فوىىرات ٚ يطكىىؽ الوظبىىؤ بٍىىا أو ٚ ارىىؾن لٍىىا  ىىفة القداسىىة عكىىس القىىئؼ الداهطىىة 

 (1).اطس الحاجة الضرورتة لمظاس اوعم   الرطالئات والشكمئات ٚو

  ُالقيع مرادر: 

اوزاهؽ عطمئة  اهوصاص القىئؼ هىع بدايىة عطمئىة الوظشىةة اٚجوطاعئىة هظىذ الصىغر، وذلىػ فىْ 

حئا يطوص إطار عطمئة الوظشةة اٚجوطاعئة، الوْ ابدأ بو  ئر الؾالدٓؽ واٖخؾة واٖ ارف الطقر ئؽ 

وهىىؽ خىىىٛل الوفاعىىن داخىىىن  الفىىرد الر ئىىر هىىىؽ القىىئؼ السىىىاهدة فىىْ الؾسىى  ال قىىىافْ الىىذي يعىىىئش فئىىً،

وتطو ىن الفىرد لمقىئؼ والسىمؾك  اوؼ عطمئة اكوسىاف القىئؼ واعىدٓن اا اٌااٍىا، ال طاعة فْ ٌذا الؾس ،

 .االطربؾف فئً هؽ  بن ال طاعة الوْ يعئش فئٍا وتظوطْ إلئٍ

ىىؼ الطصىىادر الوىىْ ولمقىىئؼ هصىىادر عدٓىىد ة وا ومىىف ٌىىذي الطصىىادر هىىؽ ه وطىىع ٖخىىر وهىىؽ ٌأ

 :واشكن هظغؾهة الفرد القئطئة قئؼ،ارسب ال

                                                 

 .340الطرجع الساب ، ص   (1)
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وال بىىىىرات السا قة،ووسىىىىاهن  ،ودور العبىىىىادة وجطاعىىىىة الرفىىىىاق، وهؤسسىىىىات الوعمىىىىئؼ، ،اٖسىىىىرة

 ئاسىىىئة،الس اٚجوطاعئىىة، اٖعىىٛم الطرهئىىة والطسىىىطؾعة والطقىىروءة والطؤسسىىىات الط وطعئىىة )ال قافئىىىة،

 (1).دية وهموقئات وبئر ذلػاٚ وصادّية( هؽ ىقا ات وجطعئات وهظوديات وأى

 :ها ٓمْ وهؽ هصادر القئؼ اٚجوطاعئة أيضاا 

 القخآن الكخيع: .1

ؾ ي عىّد الطصىدر  اٖول  لموشىرتع  ِّْ س  مِ م  عمئً وسمؼ، ٌو ٌؾ كٛم  م الطظزَّل  عمِ الظب

ىىؾ هصىىدر  العمىؾم وأ  ىىن الحقىىاه  وهرجىع العمطىىاء، و ىىً أحكىامم اوعمىى   حئىىاة ا٘ىسىىان ا٘سىٛهْ، ٌو

ىىا هىىؽ القىىئؼ الوىىْ ار َّىىِ  وكىىن الط ىىاٚت الط ومفىىة هىىؽ عبىىادات وهعىىاهٛت وسئاسىىة وا وصىىاد وبئٌر

د  ىً عمئٍا الرسؾل م ٍِ دْت لً السئدة  عاهشة   ن و فوً  قؾلٍا: كان خمق ً القرذن، وع  ٍِ ، و ذلػ ع 

 (2).{َعِطيعٍ }َوأنَظ َلَعمى ُخُمٍ  اعالِ  قؾلً  ؾلً 

 الدشة الشبػية:   .2

ْ الطصدر ال ىاىْ هىؽ هصىادر الوشىرتع ا٘سىٛهْ فٍىْ وحىْ م هعظىْ والمفىظ هىؽ عظىد  ٌو

 ، و ىىد أهرىىىا م  ظاعىىة}َوَمووا َيشِصووُ  َعووِغ اْلَيووَػى أن ُىووَػ ِإالَّ وْحووي  ُيووػَحى{ الرسىىؾل م فقىىال اعىىالِ

 (3)."فعن الرسؾل م فْ كن ها يصدر عظً هؽ  ؾل  أو

 الُعخف: .3

ىىذا أ ىنم هىىؽ أ ىؾل الفقىىً،  ٌىؾ هىا اعوىىادي الظىاس هىىؽ هعىاهٛت واسىىوقاه. عمئىً أهىؾر ٌؼ، ٌو

 (.حسؽ ها رذي الطسمطؾن حسظا فٍؾ عظد م أهر )حئا  ال الرسؾل م

 
                                                 

 .107 حسؽ الطزتؽ، هرجع سب  ذكري، ص س  (1)
 .4سؾرة القمؼ، أية   (2)
 .3،4سؾرة الظ ؼ، أية   (3)
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 :ظاك عروطم عدة لقبؾل العر  هظٍااا لمقئؼ فْ الط وطع، ٌوهٍطّ  وت عد  العر   هصدراا 

َّٚ يكؾن  العر  ه الفاا  .0  .لمظص أ

مىىىً هعطىىىٚؾ  ىىىً هىىىؽ  ىىىبمٍؼ وأن يكىىىؾن العىىىاهمئؽ  ىىىً يط مىىىؾن  .8 أن يكىىىؾن العىىىر  عىىىاهعا بىىىئؽ ٌأ

 . اٖك رتة

وأن احقىىىىى   ٌىىىىىذان الشىىىىىرطان فوعوبىىىىىر القىىىىىئؼ  ه مزهىىىىىةا، وت ىىىىىب أن ٓوطسىىىىىػ بٍىىىىىا جطئىىىىىع أفىىىىىراد 

 (1).عالط وط

 :وىيالقيع االجتساعية السذار إلييا في ىحه الجراسة 

 :التدامح .1

ىؼ القىئؼ اٚجوطاعئىة وتحوىىن هكاىىةا عالئىةا بىئؽ القىىئؼ tolerance يعىد هفٍىؾم الوسىاهح  هىىؽ ٌأ

ِا عظىً الوظغىئؼ اٚجوطىاعْ والسئاسىْ اٖخر  فٍؾ هؽ القئؼ الوْ ٓوطحىؾر حؾلٍىا ، فالوسىاهح  ٚ بظى

ي عىىىّد هفٍؾهىىىاا أخٛ ئىىىاا سىىىمؾكئاا وفررتىىىاا واظغئرّتىىىاا وعقاهىىىدياا ودٓظئىىىاا اىىىؼ افعئم ىىىً لمعٛ ىىىات السىىىمئطة فٍىىىؾ 

د والوظر  والوزه. واٚىحئاز، فٍؾ أحئاىاا ي عّد ه رجىاا  واٌٚوطام  ً لطؾاجٍة هفاٌئؼ  أخر ، كالوشد 

 .الط وطعات  البشرتة فْ ٌذا الؾ .هؽ جطئع الصراعات واٖزهات الوْ اؾاجٍٍا 

ىا عمىِ حئىاة وت عّد ه فٍؾم الوساهح أحد الطفاٌئؼ الحاسطة فْ هعادلة اىشىراح الصىدور وا  ئٌر

الط وطع هؽ خٛل هطارسوٍا وا  ئرااٍا ا٘ي ابئة فىْ إعىادة ال قىة والوىؾازن لمط وطىع فٍىؾ ٓظب ى  فىْ 

          عٛ ىىىات الطسىىىمطئؽ الدولئىىىة هىىىؽ  ىىىمب اعىىىالئؼ ا٘سىىىٛم  وروح الرحطىىىة والعفىىىؾ  ىىىال م عىىىز وجىىىن:

                                                 

دٓظا جطىال الطصىري، أ ىر اسىو دام لعىب اٖدوار فىْ اكوسىاف القىئؼ اٚجوطاعئىة الطوضىطظة فىْ هحوىؾ  كوىاف   (1)
 ال اهعة ا٘سٛهئة، (،ر بئر هظشؾرةبزة، )رسالة هاجسوئ لغوظا ال طئمة لظمبة الصف الرا ع اٖساسْ فْ هحافغة

 .107ص  ،2010بزة، 
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ِعشوَج َّللاَِّ  }َيا َأيَُّيا الشَّاُس أنا َخَمْقَشاُكع مِّغ َذَكٍخ َوأنَثوى َوَجَعْمَشواُكْع ُشوُعػبا  وَقَباِئوَل ِلَتَعواَرُفػا أن َأْكوَخَمُكعْ 

 (1).{َخِبيخ  َأْتَقاُكْع أن َّللاََّ عميع  

واؾسىىىع الطٍوطىىىئؽ بدراسىىىوً وذلىىىػ لوعىىىدد   ٚو ٓىىىزال هفٍىىىؾم  الوسىىىاهح هحىىىن ىقىىىاش وجىىىدال لىىىد

ٛا عىىؽ اخىىوٛ   ،دٓؽ وال قافىىة والفمسىىفة واٚجوطىىاعفىىْ السئاسىىة والىى ،و دام الطفٍىىؾمه ىىاٚت اسىى فضىى

اٖهىىر الىىذي جعىىن هىىىؽ  ،لطفٍىىؾم الوسىىىاهح المغىىات العالطئىىة وعىىدم اافا ٍىىا عمىىىِ دٚلىىة  لغؾتىىة  واحىىدة

 .ا٘طٛق عمِ عطمئة اعرتفً اعرتفاا جاهعاا هاىعاا يفصمً عؽ بئري هؽ الطفاٌئؼ عطمئة لئس. سٍمةا 

 : عض الوعرتفات لطفٍؾم الوساهح وتطكؽ عرض  

 تعخيف التدامح لغة : -

هىؽ  فْ المغة العر ئىة كمطىة  الوسىاهح ى ىد أىٍىا اسىوعطن هىؽ بىئؽ ك ئىر هىؽ الرمطىات الطشىوقةِ 

، وكمٍا اؤدي هعظِ ال ؾد والعظاء عؽ كرم وس اء، وحئظطا اقؾل السطاح وا٘سطاح وسطح وأسطح

ىىطح لىىْ  فعىىن عىى ، فطعظىىْ ذلىىػ أىىىً وافىى  عمىىِ الطظمىىؾف، والطسىىاهحة   ْءس  يسىىطح  سىىطاحةا وأسىىطح 

فىْ اٖعطىال ا ىر ح  ىاحب ٍا أي الطسىاٌمة  "ر ىاح الطساٌمة، و د جاء فْ الحدٓا الشىرتف "السىطاح  

اا أي هوسعا، وتقؾل رسىؾل م م "أىىْ أ رِسىم.   حظئفىة : وتقؾل العرف عمئػ  الح  ف ن فئً لطْسط ح 

طحة " أي لئس فئٍا ضئ  ٚو عدة  (2).س 

الوساهح هؽ كمطات العفؾ وا٘ ٛح وا٘حسان حئىا يقىؾل  ِوفْ القرذن الررتؼ يسوفاد هعظ

 (3).}َفاْعُف َعْشُيْع َواْصَفْح أن َّللّاَ ُيِحبُّ اْلُسْحِدِشيَغ{ واعالِ سبحاىً

 

                                                 

 .3،4سؾرة الح رات، أية   (1)
، 2003حئىاء الوىراث العر ىْ، بئىروت، ، دار إ2ه د الدٓؽ أبْ طاٌر الفئروز ذ ادي، القاهؾس الطحىئ ، ط   (2)
 .636ص 
 .13سؾرة الطاهدة، أية   (3)
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 أّما اصصالحا : -

طاا هؽ العقاهد واٖفرار يسىطح بوعىايش الىرو  واٚا اٌىات  ٍَّ فالوساهح يعظْ هؾ فاا اي ابئاا ه وف

 سىئاا وحرتىةالط ومفة  عئداا عؽ الوٍطىئش وا٘ صىاء عمىِ أسىاس عىرعئة أخىر الط ومىف دٓظئىاا وسئا

فىىً الزهزهىىْ فىىْ دراسىىة لىىً عىىؽ الوسىىاهح فىىْ القىىرذن (1).الوعبئىىر عىىؽ ذراهىىً وعقئداىىً :  قؾلىىً و ىىد عرَّ

ٛا فئطىىا اعوىىاد الظىىاس فئىىً لطشىىادة  ىى "الوسىىاهح  ٌىىؾ الوسىىاٌن  والو ىىاوز  والوؾسىىئع والوئسئر،إحسىىاىاا وافض 

ٚا وهصىىىىىاحباا   ىىىىىً واىطىىىىىا ٌىىىىىؾ اسىىىىىاهح ، ٚو ٓؤخىىىىىذ عمىىىىىِ إطٛوالطحاسىىىىىبة والوضىىىىىئئ  والوعسىىىىىئر عىىىىىد

 (2). ضؾا  "

وت عىىر  الوسىىاهح أيضىىاا: "هؾ ىىف ٓو مىىِ فىىْ اٚسىىوعداد لظقىىن وجٍىىات الظغىىر الط ومفىىة فئطىىا 

ٓوعم   اخوٛ  السىمؾك والىرأي دون الطؾافقىة عمئٍىا، وت ىراب  الوسىاهح  سئاسىات الحرتىة فىْ هئىدان 

ىى الر ا ىىة اٚجوطاعئىىة حئىىا يسىىطح  ىىالوظؾع الفرىىري والعقاهىىدي عمىىِ أىىىً ال ي ومىىف عىىؽ الوشىى ئع الفعَّ

 (3).لموبآؽ والوظؾع"

واىىؼ اعرتىىف  الوسىىاهح اسىىوظاداا عمىىِ اعرتىىف الئؾىئسىىكؾ الىىذي اىىؼ اٚافىىاق عمئىىً هىىؽ الط وطىىع 

ىؾ اٚحوىرام والقبىؾل  (1995اشىرتؽ  16العىالطْ لموسىاهح  الدولْ الذي أ عمؽ عظً )فىْ ا٘عىٛن ٌو

ذا لئس و  اجبا أخٛ ئا فحسىب بىن أيضىاا لىً ضىرورااً السئاسىئة بوظؾع واخوٛ  ال قافات العالطئة ٌو

و ىىىىد اسىىىوظد ٌىىىىذا الوعرتىىىف عمىىىىِ الطرجعئىىىىات الدولئىىىة لحقىىىىؾق ا٘ىسىىىان والىىىىر   بىىىىئؽ  (4).والقاىؾىئىىىة(

 .طقراطئة والسمؼ والعدل اٚجوطاعْالوساهح وحقؾق ا٘ىسان والدي

                                                 

رىىىر العر ىىىْ ا٘سىىىٛهْ، هحاضىىىرة ألقئىىى. فىىىْ رواىىىردام بىىىدعؾة هىىىؽ ،  ىىىئؼ الوسىىىاهح فىىىْ الفعىىىعبانالحسىىىئؽ عبد  (1)
 .  2009 -12 -18ال اهعة ا٘سٛهئة فْ رواردام والطظود  العر ْ فْ ٌؾلظدا، اارتَ 

،  اٖول ال ىزء الوسىاهح فىْ القىرذن، ،2014 -11 -9الحىؾار ا٘سىٛهْ،   عبكة الحؾارات ا٘عٛهئة، هظود  (2)
http/www.alhiwar.net.

 .426أحطد زكْ بدوي، هرجع سب  ذكري، ص   (3)
 .20، ص 2012، رام م، ا٘ىسان ٛح  ؾ اىْ وذخرون،  ئؼ الوساهح، هركز رام م لدراسات حقؾق   (4)
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ىو مَّىِ  عظىْ أنهؽ خٛل ها اؼ عرضً هؽ اعرتفىات لموسىاهح يطكىؽ القىؾل أن الوسىاهح ٚ ي

ؼ  عؽ هعوقدااظا وأفرارىا واىطا الوساهح أن ىطوظع عؽ بضب واكراي أخرتؽ ٚعوظاق ذراهظا أو  ٍىٌر

ؼ أو وان لؼ ٓرد ذكر الوساهح لفغا  وحوِ ،الظئن هظٍؼ لمو مْ عؽ ذراهٍؼ أو اٚسوٍزاء بؾجٍة ىغٌر

حىىئؽ اطىى. الىىدعؾة إلىىِ الوقىىؾ   أو ٓىىدل عمىىِ هعظىىاي  ىىد جىىاء فىىْ القىىرذن الرىىرتؼ إٚ أن هىىا يفئىىد عمئىىً

هىىىؽ  ىىىفات  والوىىى زر والوؾا ىىىْ والوىىىراحؼ والوعىىىاون والعفىىىؾ والصىىىفح والطغفىىىرة وعىىىدم ا٘كىىىراي وكمٍىىىا

 .الوساهح

وخٛ ة القؾل وان اعددت الوعرتفات لموساهح واخومف. إٚ أن الوساهح يعظْ أن الطرء حر 

ٍؼ وكطىىا أن اٚخىىوٛ  هىىؽ طبئعىىة فىىْ الوطسىىػ  طعوقدااىىً وأن يقبىىن أن ٓوطسىىػ أخىىرون  طعوقىىداا

ؼ وأوضىاعٍؼ ولغىااٍؼ وسىمؾكٍؼ و ىئطٍؼ  اٖعئاء فٛبد هؽ ا٘ رار  اخوٛ  البشر  ظبعٍؼ وهغٍىٌر

فالوسىىاهح يعظىىْ بئىىاف ه ومىىف أىىىؾاع اٚضىىظٍاد الىىدٓظْ والطىىذٌبْ والوعصىىب الفرىىري أو الحز ىىْ 

أهراض القمؾف العابرة كالحقد  والوحئز العر ْ أو العظصري  ا٘ضافة إلِ أىً يعظْ بئاف  ه ومفِ 

ئة واٚسوربار، فالوساهح  يصدر عؽ حمؼ ورحطة ولئس عؽ خؾ  وذلة و د  ئن أن  والحسد والررٌا

أحسؽ الطكارم جؾد الطفوقر وعفؾ الطقودر، والوساهح ىظا ً بئر هحدود بن واسع يطوّد بىئؽ اٖفىراد 

 .ن اٖسر وداخن الدول وفئطا بئظٍاوداخ

 :امحأىجاف التد -

ىدا  الوسىاهح فىْ الؾ ىؾل إلىىِ الحقىاه  أو القبىؾل  ىاٖخر لطصىمحة الظىرفئؽ فقىىد  او مىْ ٌأ

ئىة والبغضىاء وتطكىؽ  يشعر أطرا  الصراع   ن احديا ٓؾاجىً ال طئىع سىؾ  اضىعف هشىاعر الررٌا

 :ا  ئؼ الوساهح هظٍاإبراز  عض اٌٖدا  الوْ اسعْ إلئٍ
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إ ارة ٌذي الطشىاعر وكشىف ه ظظىااٍؼ  زتادة الؾعْ والطعرفة    ؾل المعبة وهؽ يقف وراء .0

فٍىذا اٖهىىر هىىؽ عىى ىً أن ٓبعىىد الوفرئىىر  القضىىايا ال ٛفئىىة الداخمئىىة وهىىؽ  ىىؼ يضىىعف عؾاهىىن 

 . البغضاء والوعصب والو قئف ىحؾ ا٘ٓ ار  كن عْء يسعْ إلِ لؼ الشطن والؾحدة

ي الو كئىىىىد عمىىىىِ أن  قافىىىىة ا٘ صىىىىاء والوٍطىىىىئش واسىىىىو دام العظىىىىف ضىىىىد اٖخىىىىر لىىىىؽ اصىىىىن أ .8

ذا لؽ يكؾن أٚ هؽ خٛلاٖطرا  إلِ بر اٖه  .ْ الحرالحؾار العقٛى ان ٌو

السعْ بوفعئن دور  ئؼ الوساهح والحىؾار والوسىاهح بوعزتىز المقىاءات الصىاد ة والظئىة الحسىظة  .3

 (1).ج ال طئع سعداء دون خسارة أي طر لم طئع ل رو 

 :مبادئ التدامح -

فىىىىْ القىىىىدرة عمىىىىىِ  بىىىىؾل اٖخىىىىر الط ومىىىىىف  إن الوسىىىىاهح  عمىىىىِ الطسىىىىوؾ  ا٘ىسىىىىىاىْ، ٓو مىىىىِ .0

ىؾ يشىئر إلىِ  قىة الىذات بظفسىٍا  ،و بؾلً واٚعورا   ً وعىدم اظطئظىًواحوراهً، وهحاوراً  ٌو

 . ً هؽ هطئزات وخصاهص ِا وها اوحموادراكٍا لٍؾتوٍ

وأدراك هعىىاىْ الوعّدديىة وا٘يطىىان  ،حى  اٚخىوٛ  إن الوسىاهح فىْ أ عىىادي الربىر  يقىؾم عمىىِ .8

 وأن اٚخوٛ  ٚ ٓظبغْ أن يقؾد إلِ الصراع. ،ئؽ اٖفراد وال طاعاتالطوؾازىة ب العٛ ات 

ري العدالة، إن الوساهح روح حضاري، .3  (2).وأساسً الحؾار و ؾاهً الرحطة، جٌؾ

 :التدامح أشكالُ  -

ٓو ىذ الوسىاهح عىىدة أعىكال هظٍىا الوىىْ اوعمى   العٛ ىات اٚجوطاعئىىة بىئؽ اٖفىراد وال طاعىىات 

ْالدولة ىفسٍا وتطكؽ اظاول أبرز أعكال ا والعٛ ات بئؽ  :لوساهح ٌو

 

                                                 

ئدي، العدد   (1)  .536، ص 2012، 11س جئاد زتؽ الدٓؽ، ه مة ذداف الفرٌا
 .118حطد حسؽ س الطزتؽ، هرجع سب  ذكري، ص   (2)
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 التدامح الجيشي: .1

 او سىىىد  ئطىىىة الوسىىىاهح الىىىدٓظْ فىىىْ كؾىىىىً يقوضىىىْ الطسىىىاواة فىىىْ الحقىىىؾق فىىىال طئع يطومرىىىؾن 

فالغايىىىىة فىىىىْ اٚخىىىىوٛ  ٌىىىىؾ الوعىىىىار  ٚ الوظىىىىاكر والوعىىىىايش ٚ  ،الحقىىىىؾق والؾجىىىىؾد والىىىىدٓؽ وال قافىىىىة

 وتعد ٌذا الظىؾع هىؽ ابىرز الطعؾ ىات والعقبىات والوراهن ٚ الوعارض، اٚ ووال والوعاون ٚ الوظاحؽ

ىىىذا هسىىىؤولئة ال طئىىىع هظٍىىىا  ىىىا وا بظٍىىىا  الشىىىكن الصىىىحئح هىىىؽ أجىىىن الوقىىىدم ٌو الوىىىْ يطكىىىؽ ا اوٌز

فضىىٛ عىىؽ اؾجئىىً ال ظىىاف الىىدٓظْ  ،ٍىىا ذات فرىىر وعقئىىدة إسىىٛهئةالحكؾهىىة أو اٖحىىزاف كىىؾن أبمب

الؾطظئىىىة وىبىىذ العظىىف والوظىىىر  والوعىىايش السىىمطْ و بىىىؾل  الطؾحىىد الىىذي يقىىؾم عمىىىِ أسىىاس الؾحىىدة

لىىذلػ لىىؼ اركىىز الر ئىىر هىىؽ ال ٍىىات الطسىىؤولئة و صىىدق ىئىىة عبىىر الفضىىاهئات هىىؽ الوركئىىز  اٖخىىر،

ٌطئىة ال اىىب الروحىْ والىدٓظْ فىْ  عمِ ٌذا الظؾع الطٍؼ هؽ الوساهح فىْ اقؾتىة واسىوقرار الىبٛد ٖو

  .وجطع الشطن وىبذ ال ٛفاتاٖخؾة حئاة ه وطعظا فْ اقؾتة أوا ر 

طئىىة الطؾضىىؾع اىظٛ ىىا هىىؽ  ؾلىىً اعىىالِ ن َّللّاَ ُيِحووبُّ َفوواْعُف َعووْشُيْع َواْصووَفْح أ} :واو سىىد ٌأ

واِبِئيغ َموْغ آَموغ  أيضاا  ال اعىالِ: (1).{اْلُسْحِدِشيغَ  }أن الَّوِحيَغ آَمُشوػا والَّوِحيَغ َىواُدوا والشََّرواَرى َوالرَّ

اآلِخوووِخ وَعِسوووَل َصووواِلحا  َفَمُيوووْع َأْجوووُخُىْع ِعشوووَج َربِِّيوووْع َواَل َخوووْػف  عموووييْع َواَل ُىوووْع  موووشيع ِبوووااَِّ َواليوووْػِم

 (2).َيْحَدُنػَن{

 التدامُح الفكخي: .2

ٍىىىا وفىىى   ذداف الحىىىؾار وعىىىدم الوعصىىىب لٗفرىىىار، فا ٚجوٍىىىاد  وتوظمىىىب  احوىىىرام  أخىىىرتؽ وطرح 

: }اْدُع إلووى َسووِبيل َربِّووَظ يعوقىىدي فقىىال اعىىالِ ،  غىىض الظغىىر عىىؽ دٓظىىً وهىىانإىسىىاوا٘بىىداع  حىى ٌّ لرىىن 

                                                 

 .10 سؾرة الح رات، أية  (1)
 .61 سؾرة البقرة، أية  (2)
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ِمِو ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي ِىوَي َأْحَدوُغ أن َربَّوَظ ُىوَػ َأْعَموُع ِبَسوغ َضولَّ َعوغ َسوِبي

 (1).{ِباْلُسْيَتِجيغَ َوُىَػ َأْعَمُع 

 التدامح الدياسي: .3

ىىذا يقوضىىْ  هبىىدأ الطسىىاواة  اىوٍىىاجلسئاسىىئة فرديىىةا كاىىى. أو جطاعئىىةا هىىع الحرتىىات ا ضىىطانٌو

فا٘ىسىىىاىئة   حاجىىىة إلىىىِ هىىىؽ يقؾدٌىىىا هطىىىؽ يطومىىىػ  ،اطئىىىة فىىىْ اقرتىىىر الطصىىىئر وطىىىرح الىىىرو  والديطقر 

 .العباد الرحطة والرأفة والشفقة عمِ

 التدامح في السعامالت: .4

رك الضىىغئظة  غئىىة ي ىىب ٌظىىا الوركئىىز واٚىظىىٛق هىىؽ هبىىدأ فٍىىؼ أخىىر وا ىىاوز اٖخظىىاء واىى

اْدَفوْع ِبوالَِّتي ِىوَي َأْحَدوغ َفولذا الَّوِحي َبْيَشوَظ }: العطن عمِ اقؾتىة أوا ىر اٖخىؾة كطىا فىْ  ؾلىً اعىالِ

 (2).{َحِسيع  َوَبْيَشُو َعَجاوة  كأنُو َوِليّّ 

 التدامح العخقي: .5

ذا يقوضْ عطىٛ  طىظٍج رسىؾلظا الرىرتؼ م فىْ خظبىة ح ىة الىؾداع  )أٍٓىا الظىاس أن ر كىؼ  ٌو

وأحد وأن أ اكؼ وأحد كمرؼ ٖدم وذدم هىؽ اىراف أن أكىرهكؼ عظىد م أاقىاكؼ لىئس لعر ىْ فضىن عمىِ 

 (3). الوقؾ  أٚ ٌن بمغ. المٍؼ ف عٍد(أع طْ ٚو أع طْ عمِ عر ْ إٚ 

 التدامح االجتساعي: .6

لح واقىديؼ ٓىد الصىا وتقصد  ً أن ىو اوز عؽ كن ال ٛفات وهقابمة السئةة  الحسىظة والعطىن

، وىبىىىذ روح الوعصىىىب والقسىىىؾة والعظىىىف وتىىىوؼ ذلىىىػ عىىىؽ طرتىىى  إ اهىىىة الطظاسىىىبات العىىىؾن والطسىىىاعدة

                                                 

 .33سؾرة الظحن، أية   (1)
 .33سؾرة فصم.، أية   (2)
الط ئىىد السىىمفْ، دار ، احقئىى : حطىىدي بىىؽ عبد1الربئىىر، ط سىىمئطان بىىؽ أحطىىد أبىىؾ القاسىىؼ الظبراىىىْ، الطع ىىؼ  (3)

 .6، ص 1994الصطئعْ، الرتاض، 
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ىىذي الطبىىادرات يطكىىؽ هىىؽ خٛلٍىىا اقؾتىىة اٖوا ىىر  ،كة أبظىىاء الط وطىىع هىىع  عضىىٍؼ الىىبعضوهشىىار  ٌو

 (1).والعٛ ات اٚجوطاعئة بئؽ اٖفراد  عضٍؼ هع البعض اٖخر

 :يةعالسدْولية االجتسا .2

أن إحساس  أفراد الط وطع  طسةؾلئااٍؼ ىحؾ أىفسٍؼ وىحىؾ ه ىوطعٍؼ ركىؽ أساسىْ وهٍىؼ فىْ 

ف وتظعىىدم الحئىىاة، و دوىىىً اصىىبح الحئىىاة فؾضىىِ واشىىئع عىىرتعة الغىىاف حئىىا ي كىىن القىىؾي الضىىعئ

فا٘حسىىىاس   الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة يصىىىقمً الشىىىعؾر  الؾاجىىىب . والفرديىىىة اغمىىىب اٖىاىئىىىة الوعىىىاون،

ِ اٚلوىزام  الطعىآئر اٚجوطاعئىة والقؾاعىد ا٘ىسىاىئة الوىْ اقىؾد إلىِ وحىدة الط وطىع واى لف وتؤدي إل

 .يأفراد

ٚا  فالطسؤولئة اعظْ  درة والقدرة عمِ أن يفْ  عد ذلىػ  الوزاهااىً  ،الفرد عمِ أن ٓ مزم  ىفسً أو

، ، ٚو يكمىىف عمىىِ الحرتىىة بؾاسىىظة جٍىىؾدي ال ا ىىة و إراداىىً الحىىرة، واقىىؾم الطسىىؤولئة بٍىىا ه ظىىؾنم

 واسق  عؽ  احب ا٘رادة الطسمؾ ة.

 :social responsibilityتعخيف السدْولية االجتساعية 

ٚا وهظالبىاا عىؽ أهىؾر أو ": تعخيف السدْولية االجتساعيوة لغػيوا   - هىا يكىؾن  ىً ا٘ىسىان هسىةؾ

 .أفعال أااٌا

  social responsibility:وأّما تعخيُف السدْولية االجتساعية اصصالحيا   -

اعددت اعرتفات الطسؤولئة أٚجوطاعئة واخومف.  اخوٛ  وجٍات ىغىر واضىعئٍا واخىوٛ   

 :صصااٍؼ وهؽ ٌذي الوعرتفات ها ٓمْا 

 

                                                 

 .539 – 537هرجع سب  ذكري، ص ص  س جئاد زتؽ الدٓؽ،  (1)
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 إ ىىرار الفىىرد  طىىا يصىىدر عظىىً هىىؽ أفعىىال واسىىوعدادي لوحطىىن" الرحطؽ بىىدوي   ىٍىىاوتعرفٍىىا عبىىد -

 (1)."ىواه ٍا

ٛل ه طؾعىىة السىىمؾكئات الوىىْ وتعرفٍىىا سىىطئر خظىىاف   ىٍىىا ) ئطىىة اجوطاعئىىة اغٍىىر هىىؽ خىى -

اشىىئر لرببىىة الفىىرد وهئمىىً لمقئىىام بؾاجبااىىً وأداء دوري الىىذي ٓوؾ عىىً هظىىً أخىىرون كطىىا اغٍىىر 

ؼ هىؽ سىمؾك  كذلػ فْ هد   دراً عمِ هسؤولئة ال طاعة الوْ ٓظوطْ إلئٍا وهىا ٓبديىً ىحىٌؾ

إلىىِ السىىمؾك ٓوسىىؼ  طحاولىىة أفىىاداٍؼ  الطحافغىىة عمىىئٍؼ واقىىديؼ الظصىىح لٍىىؼ فىىْ حالىىة هىىئمٍؼ 

الطظحىىر  كىىذلػ هىىىا ٓبديىىً الفىىىرد هىىؽ سىىىمؾك أيحىىابْ يشىىىئر إلىىِ هحاولىىىة الوصىىدي لمطغىىىاٌر 

ا كمطا أسوظاع ذلػوالسمؾكئات ال  (2).(سمبئة الوْ رٌذ

وتعرفٍىىا  اسىىؼ عمىىِ أىٍىىا )ٌىىْ هسىىةؾلئة الفىىرد عىىؽ ىفسىىً وهسىىةؾلئوً ا ىىاي أسىىراً وأ ىىد اهً  -

وطاهىىً  ىىأخرتؽ هىىؽ خىىٛل ووطظىىً هىىؽ خىىٛل فٍطىىً لىىدوري فىىْ احقئىى وا ىىاي دٓظىىً دافىىً وٌا   ٌأ

 (3).عٛ ااً ا٘ي ابئة وهشاركوً فْ حن هشكٛت الط وطع واحقئ  اٌٖدا  العاهة(

 أنػاع السدْولية: -

ْ يطكؽ احدٓد أىؾاع الطسؤولئة فْ أر عة أىؾاع  :ٌو

 .: والوْ اعظْ هراعاة القاىؾن والبعد عطا ي رهًالسدْولية القانػنية .0

واعظىىْ هراعىىاة حقىىؾق أخىىرتؽ والطحافغىىة عمئٍىىا وعىىدم ا٘ضىىرار : عيووةالسدووْولية االجتسا .8

وحقىىىؾق ال ىىىار وحقىىىؾق الؾالىىىدٓؽ واٖ ىىىارف  بٍىىىا،  طىىىا فىىىْ ذلىىىػ إزالىىىة الشىىىؾكة هىىىؽ الظرتىىى ،

 .واٖرحام

                                                 

 .455أحطد زكْ بدوي، هرجع سب  ذكري، ص   (1)
 .90، ص سطئر خظاف، هرجع سب  ذكري  (2)
 ال اىؾتىىة لوظطئىىة الطسىىؤولئة اٚجوطاعئىىة لىىد  طىىٛف الطرحمىىة ديإرعىىا هحطىىؾد  اسىىؼ، فاعمئىىة بىىراهج جطئىىن س  (3)

 .8ص  ،2008هعة ا٘سٛهئة، بزة، ا(، كمئة الور ئة، ال )رسالة هاجسوئر بئر هظشؾرة
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اعظىْ هراعىاة هكىارم اٖخىٛق هىع الظىاس وأ مٍىا طٛ ىة الؾجىً والرمطىة  :السدْولية األخالقية .3

 .الظئبة

ئىىىىىً واعظىىىىىْ حىىىىىدود م، أواهىىىىىري: السدوووووْولية الذوووووخعية .4 أداء الؾاجبىىىىىات والبعىىىىىد عىىىىىؽ  ،وىؾٌا

ْ هسةؾلئة واجبة الطحرهات،  .ٌو

ىىؾ هىىا ىسىىىْ، فحىىئؽ يكىىؾن الىىدافع داخمىىْىىىا لسىىمؾك ا٘ىسىىاىاوالطسىىؤولئة الشىىرعئة هئز  طئً ، ٌو

ا ى ِيكؾن احطن الطسؤولئة فىْ أر ى ،ا٘خٛص وهرا بة م واقؾاي  ، و ىد حىرص ا٘سىٛم عمىِ ؾٌر

 أبظاءي عمِ ٌذي الصؾرة الرا ئة. أن يكؾن 

وفْ اعىالئؼ ا٘سىٛم واؾجئٍااىً الر ئىر هىؽ الطبىادئ الداعئىة إلىِ ا٘حسىاس  الطسىؤولئة ىحىؾ 

 (1).الش ص والط وطع بن والرؾن   كطمً

واشئر الر ئر هؽ أيات واٖحادٓىا إلىِ ضىرورة ىٍىؾض اٖفىراد  طسىةؾلئااٍؼ ا ىاي ه ومىف 

: }َواَل َتْقوُف َموا لويَذ َلوَظ ِبوِو و ىال اعىالِ (2)ِقُفوػُىْع أنُيوع مَّْدوُئػُلػَن{}وَ جؾاىب الحئىاة  ىال اعىالِ: 

َْاَد ُكلُّ أولوِئَظ كان َعْشُو  ْسَع َواْلَبَرَخ َواْلُف وال  ِعْمع  أن الدَّ  (3){َمْدُْ

، وكن راع  هسؤول عؽ رعئوً، فا٘هام الذي  :وسمؼ و ال رسؾل م  مْ عمئً )أٚ كمرؼ راع 

ؾ هسؤول عؽ رعئوًعمِ الظ ن بئوً ٌو ؾ هسؤول عؽ رعئوً، والرجن راع  عؽ ٌأ ، والطىرأة اس راع  ٌو

ىىن بئىى. زوجٍىى ىىْ هسىىؤولة عىىظٍؼ، وعبىىد  الرجىىن راع  عىىؽ هىىال سىىئدي، اراعئىىة عىىؽ ٌأ ىىؾ  وولىىدي، ٌو ٌو

 (4).(رعئوًعؽ  هسؤول عظً، أٚ كمرؼ هسؤول

                                                 

هظشىىؾرة(،  بئىىر هاجسىىوئر )رسىىالة اٚجوطاعئىىة  الطسىىؤولئة ًاٖخٛ ىىْ وعٛ وىى الوفرئىىر عبىىدالقادر، س هئسىىؾن   (1)
 .110ص  ،2009ال اهعة ا٘سٛهئة، بزة، 

 .24سؾرة الصافات، أية   (2)
 .36سؾرة ا٘سراء، أية   (3)
ئىىىر الظا ىىىر، دار طىىىؾق الظ ىىىاة، س بىىىؽ إسىىىطاعئن أبىىىؾ عبىىى  (4) دم الب ىىىاري،  ىىىحئح الب ىىىاري، احقئىىى : س ٌز

 .104، ص 2002بئروت، ف ط، 
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لفرد هسةؾل عؽ  ىفسً وعؽ والطسؤولئة اٚجوطاعئة ٌْ جزء هؽ الطسؤولئة  صفة عاهة، فا

دافٍا،  عؽ أعضاهٍا ك فراد فْ جطئع اٖهؾر واٖحىؾال، ال طاعة، وال طاعة هسةؾلة عؽ ىفسٍا وٌأ

والطسؤولئة اٚجوطاعئة ضرورتة لمطصمحة العاهة، وفْ ضؾهٍا اوحق  الؾحدة واوطاسػ ال طاعىة، 

 والحىىىب، واٚحوىىىرام، اٚلوىىىزام،وتىىىظعؼ الط وطىىىع  السىىىٛم، فالطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة افىىىرض الوعىىىاون، و 

 والديطقراطئة فْ الطعاهمة، والطشاركة ال ادة.

"وا ومىىف الطسىىؤولئة اٚجوطاعئىىة عىىؽ الطسىىؤولئة القاىؾىئىىة، فالطسىىؤولئة القاىؾىئىىة اعبئىىر عىىؽ 

ىْ اعبئىر  ،م ال طاعةالطسؤولئة أّها بئظطىا الطسىؤولئة اٚجوطاعئىة فٍىْ هسىةؾلئة الفىرد أّهىام الىذات ٌو

الوظبئىىىىع واظطىىىىؾ اىىىىدرت ئاا عىىىىؽ طرتىىىى  الور ئىىىىة و  ،فٍىىىىؼ واٌٚوطىىىىام والطشىىىىاركة لم طاعىىىىةلعىىىىؽ درجىىىىة ا

 .اٚجوطاعْ فْ داخن الفرد

حئىىىا  ،والط وطعىىىات وامعىىىب الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة دوراا هٍطىىىا فىىىْ اسىىىوقرار الحئىىىاة لٗفىىىراد

 اجبىىً، وتقىىؾم كىىن فىىرد بؾ ئظىىً وحىىدودي هىىؽ اٚعوىىداءواحفىىظ  ؾاى ،ة ىغىىؼ الط وطىىعاعطىىن عمىىِ  ىىئاى

، وتعطىىن هىىا عمئىىً فىىْ سىىبئن الظٍىىؾض   هاىوىىً الطمقىىاة عمىىِ وهسىىةؾلئوً ىحىىؾ ىفسىىً وىحىىؾ ه وطعىىً

 (1)."عااقً

 عشاصخ السدْولية االجتساعية: -

 :عظا ر الطسؤولئة اٚجوطاعئة  أاْ ع طانحدد سئد أحطد 

، م كبئىرةا الفىرد،  ىغئرة أ: وتقصد بٍا اٚراباط العاطفْ  ال طاعة الوْ ٓظوطْ إلئٍىاالىتسام .0

ىىىداف ، ٍاذلىىىػ اٚرابىىىاط الىىىذي ي الظىىىً الحىىىرص عمىىىِ اسىىىوطرار اقىىىدهٍا واطاسىىىكٍا و مؾبٍىىىا ٌأ

 .وال ؾ  هؽ أن اصاف   ي عر  ٓؤدي إلِ إضعافٍا أو افركٍا

                                                 

 .111هئسؾن س عبدالقادر هشر ، هرجع سب  ذكري، ص   (1)
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وال ىاىْ فٍىؼ الفىرد لمطغىز  اٚجوطىاعْ  ،ل فٍؼ الفىرد لم طاعىة، اٖو عقئؽ : وتظقسؼ إلِالفيع .8

طاعىة فىْ حالوٍىا الحاضىرة ، أي فٍطىً لم فىرد لم طاعىةل فٍىؼ الوتقصىد  الشى  اٖو  .ٖفعالىً

   .، وفٍؼ لطؤسسااٍا وهظغطااٍا وعادااٍا و ئطٍا ووضعٍا ال قافْ واارت ٍاهؽ ىاحئة

ىؾ فٍىؼ الفىرد لمطغىز  اٚجوطىاعْ ٖفعاهؽ الفٍىؼ وأّها الش  ال اىْ  ، فالطقصىؾد  ىً أن لىً، ٌو

وطاعئىة  ٖي ، أي يفٍىؼ القئطىة  اٚجل طاعىةً واصىرفااً و رارااىً عمىِ آدرك الفرد ذ ىار  أفعالى

 .يصدر عظً فعن أو اصر  اجوطاعْ

يطمئىىً اٌٚوطىىام وهىىا ٓوظمبىىً وتقصىىد بٍىىا اعىىوراك الفىىرد هىىع أخىىرتؽ فىىْ عطىىن هىىا  :السذوواركة .3

والؾ ىىىؾل إلىىىِ  ،وحىىىن هشىىىكٛاٍا ،إعىىىباع حاجااٍىىىا هىىىؽ أعطىىىال اسىىىاعد ال طاعىىىة فىىىْ الفٍىىىؼ

داف االطحافغ ،واحقئ  رفاٌئوٍا ،ٍاٌأ  .ة عمِ اسوطراٌر

: وتؤكىىىد سىىىئد ع طىىىان عمىىىِ الوىىىرا   والوراهىىىن بىىىئؽ عظا ىىىر الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة ال ٛ ىىىة

ٌٚوطام، والفٍؼ، والطشاركة، ٖن كٛ هظٍا ٓظطىْ أخىر  وتدعط ىً، فاٌٚوطىام  يحىرك الفىرد  إلىِ فٍىؼ ا

وطاهىىً، كطىىا أن اٌٚوطىىام والفٍىىؼ ضىىرورتان  لمطشىىاركة، والطشىىاركة ال طاعىىة، وكمطىىا زاد فٍطىىً زاد ٌا

ٚ يطكؽ أن اوحق  الطسؤولئة اٚجوطاعئة عظد الفرد إٚ . ىفسٍا ازتد هؽ اٌٚوطام واعط  هؽ الفٍؼ

ا ال ٛ ة  (1).بوؾفر عظا ٌر

 :قيسة الرجق .3

أهىر م اعىالِ  ،ٚ ٓوصف  ىً إٚ ذو القمىب السىمئؼ الصدق خم  كرتؼ وو ف حسؽ عغئؼ

اِدِقيغَ }َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا اتَُّقػْا َّللّاَ َوُكػُنػْا َمَع   ً فْ كوا ً فقال ابارك واعالِ:  (2).{الرَّ

                                                 

ط،  ف القىىىاٌرة، الطصىىرتة، اٖى مىىىؾ هكوبىىة الطسىىىمطة، والش صىىئة اٚجوطاعئىىىة الطسىىؤولئة أحطىىىد، ع طىىان سىىئد  (1)
 .44ص  ،1986

 .119، أية سؾرة الوؾ ة  (2)



 61 

 

أّهىا الرىذف فئكشىف عىؽ  ،وحسؽ سىرتراً وطئىب سىئراً فالصدق يكشف عؽ هعدن ا٘ىسان

ىىىؾ هحبىىىىؾف وهطىىىىدوح فىىىىْ العقىىىىؾل السىىىىمئطة والفظىىىىر  ،السىىىىئرةخبىىىا الظئىىىىة و ىىىىبح  فالصىىىىدق هظ ىىىىاة ٌو

ؾل الرىرتؼ م فعىؽ ابىؽ هسىعؾد رضىْ م عظىً  ىال رسىؾل م م )عمىئكؼ الطسوقئطة و د حىا الرسى

 الصدق ف ن الصدق  ٍٓىدي إلىِ الِبىر وأن الِبىرَّ ٍٓىدي إلىِ ال ظىة، ٚو ٓىزال الرجىن يصىدق وتوحىرَّ  

يقاا، وايىىاكؼ والرىىذف فىى ن الرىىذف  ٍٓىىدي إلىىِ  الف ىىؾر وأن الف ىىؾر  الصىىدق  حوىىِ ي روىىب عظىىد م  ىىدِّ

 (1).ٍٓدي إلِ الظار، ٚو ٓزال الرجن يكذف وتوحرَّ  الرذف  حوِ ي روب عظد م كذَّا اا(

 : تعخيف الرجق -

ٚا أو بئىىر   ىىؾلٓىىدل  الصىىدق  فىىْ المغىىة ) فئؾ ىىف القىىؾل .  ىىؾة الشىىْء سىىؾاءا أكىىان الشىىْء  ىىؾ

ن الرذف ٚ  ؾة  لً الصدق لقؾاً فْ ى  (2).(فسً ٖو

}ِفووي َمْقَعووج فىىْ القىىرذن الرىىرتؼ و ىىفا لٗ ىىؾال وبئىىر اٖ ىىؾال كقؾلىىً اعىىالِ:   وجىىاء الصىىدق

ْقَتووِجرٍ ِصوو ووِخ الَّووِحيَغ آَمُشووػْا أن َلُيووْع َقووَجَم ِصووْجٍق ِعشووَج َربِِّيووْع {، وقػلووو: }(3){ْجٍق ِعشووَج َمِميووٍظ مُّ ، (4)َوَبذِّ

ٚ يضىىئع اجىىر هىىؽ   الىىذيفالصىىدق فىىْ ٌىىذي أيىىات ٓىىدور حىىؾل هعظىىْ الحىى  ال ابىى. الطوصىىن  ىىا 

 .أحسؽ عطٛ

فىىىً ولئىىىد رفئىىى  القئا ىىىرة   ىىىىً: )ٌىىىؾ هظا قىىىة  هىىىا يصىىىدر عىىىؽ ا٘ىسىىىان هىىىؽ  ىىىؾل أو فعىىىن  عرَّ

 (5).لمحقئقة والؾا ِع  وأساسً اٚلوزام  الح (

                                                 

البا ْ، دار البشىىاهر ا٘سىىٛهئة،  الب ىىاري، اٖدف الطفىىرد، احقئىى : س فىىؤاد عبىىدمس بىىؽ إسىىطاعئن أبىىؾ عبىىد  (1)
 .649، ص 1989بئروت، 

راء، القاٌرة، ف ط، عبد  (2)  .265، ص 1990الفواح أحطد الفاوي، اٖخٛق، دار الٌز
 .55ة سؾرة القطر، أي  (3)
 .2سؾرة ٓؾىس، أية   (4)
، دار الطسىئرة، اٖردن، 1ولئد رفئ  القئا رة، الور ئة ا٘سٛهئة واسىوراا ئات ادرتسىٍا واظبئقااٍىا العطمئىة، ط  (5)

 .416، ص 2010
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ىؾ  قاد الطىورمؼ،)ٌؾ هظا قة الرٛم لمؾا ع  حسب اعو :ْ   ىًاىعرَّفً سعئد بؽ عمِ القحظ ٌو

ى ىرم عىرطم هىؽ ذلىػ لىؼ يكىؽ هوىِ أو  ،لقىؾِل الضىطئر  والط بىر  عظىً هعىاا اهظا قة  :  ئن ،ضد الرذف

اً واجوطاِع أجزاهً(: ّها، و ئنا د اا ا ًِ وكطاِل  ؾَّ  (1).الصدق حصؾل  الشِْء واطاه

 : مجاالت الرجق -

ؼ ه اٚت الصدق  : ٌأ

 : الرجق في الشية والقرج .1

 الدعؾة وفْ كن طاعة و ر ة، وتسومزم ٌذا الظؾع هؽ الصدق إخٛص  الظئة   عز وجن فْ

 ،ذلىػ عىؽ عزتطىة  ىاد ة وارادة هاضىئةوهوِ حصن الصدق فىْ القصىد واحقى  ا٘خىٛص أ طىر 

ً  م ىِ الىىداعْ الصىىادق عىىؽ الطضىىْ فىىْ إيصىىال الحىى  وال ئىىر لمظىىاس فئبوافىىٛ ٓوىىؾ  غىىْ بىىذلػ وجىى

ْ الح  والصدق أٓظطا كان ،ٓوعّمؼ وت عّمؼ ،والدار أخرة  . و وؾخّ 

 : في القػلالرجق  .2

أو  كذ اا  ،الباطن أيا كاى.  ؾرة ٌذا الباطنوتسومزم الصدق فْ القؾل أن ٚ ىظ  الداعْ  

فىىِدٓؽ  م عىىزَّ وجىىنَّ هصىىدر ي الروىىاف . أو بئبىىةا، أو ىطئطىىةا، أو  ىىؾل الىىزور أولعظىىاا، أو فحشىىاا، عىىوطاا،

طىىا أي الروىىىاف والسىىظة وفٍىىؼ السىىمف لٍطىىا ٚ بئىىر، وهوىىِ اسىىوبدل الىىداعْ ٌىىذٓؽ الطصىىدرتؽ   غئٌر

 . والسظة فقد ضن سؾاء  السبئن

و ال طمىىىة فؾاهىىىد الىىىدعاة الصىىىاد ئؽ اىىىؾخْ الحىىى  والحىىى  ٌىىىؾ هىىىا فىىىْ الروىىىاف والسىىىظة هظٍطىىىا 

طا يسئرون  ظٍطا ٓظٍمؾن،يسوطدون وه  . والئٍطا ٓدعؾن  ،وعمِ ٌدٌا

 : صجق العسل .3

                                                 

، هكوبىىة اٚلؾكىىة، الطدٓظىىة الطظىىؾرة، 1سىىعئد بىىؽ عمىىْ القحظىىاىْ، ال مىى  الحسىىؽ فىىْ ضىىؾء الروىىاف والسىىظة، ط  (1)
 .41 ، ص2010
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 (1).فٍؾ هظا قة اٖ ؾال واٖعطال لمح  الذي ٓدعؾ إلئً

 : في حياة السدمعأثخ الرجق  -

 : وهؽ ٌذي أ ار ها ٓمْ ،وى اح الدعؾة فْ حئاة الطسمطئؽ، لمصدق ذ ار حطئدة

 ولٍ وىً، وسىطوً، ْ،إذ يغٍىر الصىدق فىْ كىٛم الىداع ،صدق أ ري البالح فْ هسئرة الدعاةلم .0

ىظباعاا عطئقاا  طصدا ئة الفررة الوْ اوتورك فئٍؼ  ،فئؤ ر ذلػ فْ الطدعؾتؽ ،وحرارة عاطفوً

 . ٓدعؾ إلئٍا وتؤهؽ بٍا

 وذلىىػ عمىىِ عكىىس الرىىذف ،وىى زر والوَّىىؾادِّ واقىىارِف القمىىؾفلمصىىدق أ ىىري الحطئىىد فىىْ الوىى لف وال .8

 : كىالٍطز،المسىانلذلػ فطؽ لؾازم الصىدق اىرك كىن ذفىات  ،الذي يغرس الضغئظة  وعدم  ال قة

 سرت الدعؾة فطوِ ا لَّف.  القمؾف واصاف. واجوطع. عمِ هحبة م ،والقئن والقال ،والمطز

اً  الحئاة والظطاء والبقاءف ،الطاء فْ الزرع سرتانفْ الط وطع   .، وىطا بذلػ فْ الط وطع هدَّ

فالعاهىة هىؽ الظىاس داهطىاا اطئىىن  ،واٖىىسالصىدق ٓىزرع فىْ الظفىؾس ال قىة والظط ىئظىة والراحىىة  .3

طىدعؾتؽ عاة والتى اطظؾىٍؼ، واقؾتىة ٌىذي العظا ىر بىئؽ الىدلِ الدعاة الصاد ئؽ وت قؾن بٍىؼ و إ

ىىؼ أسىىباف ى ىىاح الىىدعؾة فطوىىِ و ىى  الظىىاس فىىْ الىىداعْ . ٚو ٓوحقىى  ذلىىػ إٚ  الصىىدق ،هىىؽ ٌأ

لصىىىد ً فوحىىىؾا لىىىً القمىىىؾف  فاسىىىوطعؾا إلئىىىً إذا احىىىدث و بمىىىؾا إرعىىىادي واؾجئٍىىىً، واؾجٍىىىؾا إلئىىىً 

 (2).وحصن الوؾا ن  بئظً و ئظٍؼ يس لؾن وتسوفوؾن 

 : قيسة التعاون  .4

                                                 

 .43، ص الطرجع الساب   (1)
 .45 – 44ص  الطرجع الساب ، ص  (2)
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طاعْ يطئن لٛجوطاع  غئري لقضاء هصالحً وىئىن هظالبىً الوىْ ٚ ا٘ىسان  ظبعً كاهؽ اجو

ا هىؽ  ،هع بئري وأن يكؾن فردا هؽ جطاعة اوؼ إٚ  الوعاون  فطصمحة الظفس والطس د واٖهة وبئٌر

 . الطصالح الوْ ٚ اوؼ إٚ  الوعاون عمِ الِبرِّ والوقؾ  

ئٍىا و ىد أهىر م عىز وجىن والوعاون هؽ الصىفات الحطئىدة الوىْ دعىا إلئٍىا ا٘سىٛم وحىا عم

 (1).}َوتعاونػْا َعَمى اْلبخِّ َوالتَّْقَػى َواَل تعاونػْا َعَمى اإِلْثِع َواْلُعْجَوأن{:  الوعاون فقال اعالِ

، كطا أىً وسئمةم لقضاء الحىؾاهج وهؾاجٍىة ا د الصفؾ   ، ٖزهىاتفالوعاون ٓؤلف القمؾف  وتؾحِّ

كطىا أن ىبئظىا . ؽ ع ىً  ٛح وسعادة الط وطع الطسىمؼفٍا ٌؾ ا٘سٛم الذي دعا إلِ ارسئَ كن ه

الررتؼ  م جطع الفضاهن    كطمٍا، فران الِبر  خمق ً والوقؾ  ضطئر ي والوعاون طبئعو ً والحى   عىرتعو ً 

ىىؾ أحىىد الطقؾهىىات اٖساسىىئِة الوىىْ الطسىىمطئؽفالوعىىاون ٌىىؾ العىىروة  الىىؾ قِ الوىىْ اىىر   بىىئؽ  مىىؾف  ، ٌو

، فالوعاون ٓدعؾ إلِ الطؾاعبة عمِ الط وطع وأحكام الر   بئؽ أفراديعمئٍا ا٘سٛم  فْ بظاء  يعوطد

 . الظاعات والوذكئر  ا  والوؾا ْ  الح  والوؾا ْ  الصبر

 : تعخيف التعاون  -

  :يعخف التعاون لغة 

الطعؾىىىة ىىىة و اىظْ وعىىاوىظْ، واٚسىىؼ العىىؾن والطعاظو ً واسىىوعظ.  ىىً ف عىى، واسىىوعىىىةا ا"أعظو ىىً إع

ىىظا  عضىىاا، واعىىاوىؾا و اىىىة. واعاوىىىاا: أعىىاوالطعؾىىىة: ا٘ع والطعىىؾن  ىىٍؼ ن  عض  ى ىىؾا أي عىىاون   عض  اعوؾ 

.  : اعاون القؾم  أي عاون   عضىٍؼ  عضىان. وتقالالغٍئر  عمِ اٖهر وال طع أعؾ : ا عضاا، والعؾن  

 (2).ن  ً:  طمب هظً العؾن"ااسوعن فٗن فٗىاا و اواسوع

 ُف التع  اون اصصالحا :وُيعخَّ

                                                 

 .3، أية سؾرة الطاهدة  (1)
 .27ص  الدٓؽ ابؽ هظغؾر، هرجع سب  ذكري،س بؽ هكرم جطال   (2)



 64 

 

ىىدا  هشىىوركة و ىىد يغٍىىر ذلىىػ هىىؽ .   ىىىً يشىىئر إلىىِ الوفاعىىن أو إلىىِ العطىىن العىىام لوحقئىى  ٌأ

 (1).خٛل اقسئؼ العطن إلِ هٍام هوشابٍة وأخر  هوبآظة

 :  أشكال التعاون  -

ٚا هوعددةا هظٍا  : ٓو ذ الوعاون أعكا

 . أن يكؾن  هؾجٍاا بدافعئة عالئة ىحؾ احقئ  ٌد  هشورك بئؽ ال طئع .0

ء اٖعىى اص ىؾعىىاا هىىؽ الطعرفىىة الظافعىىة ل .8 وحقئىى  ٌىىذا الظشىىاط والٍىىد  ي ىىب أن يكوسىىب  ٌىىٚؤ

 . ، ولٍذا ي عّد الوعمئؼ أهراا أساسئاا هؽ هوظمبات الوعاون الطظشؾد

ء اٖع اص اا اٌات اي ابئىة ىحىؾ هشىاركة العطىن والطكافى ت الطوؾ عىة  .3 ي ب أن ٓظطِّْ ٌٚؤ

 . هؽ إى ازي

ء .4  . اٖع اص الطٍاراِت الضرورتِة حوِ ٓوحق  لٍذا الوعاون الظ اح ي ب أن ٓوعمؼ  ٌٚؤ

وهىىؽ ىاحئىىة أخىىر  فىى ن الوعىىاون يفىىرض ىؾعىىاا هىىؽ اٚلوىىزام عمىىِ اٖعىى اص الطشىىاركئؽ فئىىً 

فؾعئفىىة الوعىىاون اغٍىىر عظىىدها ٓىىري . وتفوىىرض إىرىىاراا لمىىذات وكىىن الىىدوافع الطوعمقىىة بوحقئىى  الىىذات

ن لىدٍٓؼ فىْ ىفىس الؾ ى. الىذكاء الرىافْ والىوحكؼ الىذااْ لوحقئى  الظاس أن لدٍٓؼ ٌدفاا هشوركاا وتكىؾ 

 (2).ٍد  هؽ خٛل الفعن الطشوركال

ل َالعه، والعظاء وكطا أن إعظاء الفر ة لموفاعىناٖخذ  عٛ ةٌذا الاعاَو ل ه ضطؽ َٓا

لمش صىىئة  لاٖسرّ الذّ ٓؤدّ لمىهَ العاه اٚجوطىىاعْالعان لمصىىالح  ،هعاا لاحقٓق برض عان

، عمِ رخ ةل هجرد الح َعمىىِ ٚ ٓقف ل ٌَذا الافاع .هٍطىىةال اٖسىىرةَلٓات وو هسه ريعوبىى

 : َلكىً ٓقَن عمِ ها ٓ اْأو عقد زواج 
                                                 

 .82س عاطف بئا، هرجع سب  ذكري، ص   (1)
، 2001الطعرفىىة ال اهعئىىة، ا٘سىىكظدرتة، ، دار 1الرازق جمبىىْ وذخىىرون، عمىىؼ اٚجوطىىاع ال قىىافْ، طعمىىْ عبىىد  (2)
 .97ص 
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 الطعرفة.هازآد  هو  ىْٓجاد  إطار  بإ .0

 . الئؾهئةالَعْ ب ٌهٓة الخبرات الهساهرة فْ الحٓاة  .8

يىىىىىىىة، ة اٖسرىىىىىىىىِن الخا ٓىىىىىىىىَالقل اقدٓر  الَ ت َالهال ا٘حساس العهٓق بالقٓن الاْ اعه ىهَ .3

 (1).َال دا ة العخ ٓة

كىىىىىذا  فرد هىٍن كىىىىىن هافاعمة لعخ ٓات  كطئىىىىىدان، الىظر إلٍٓا يطكىىىىىؽأسرة  كىىىىىنىجد أو ٌو

رٓة َالاْ ٌْ بدَرٌا اسآر ىىاة اٖسىىط الحٓىفْ إطار هسآرة ىه اٖساسئةحاجااً  احقٓقل ٓحاَ

 . اٖكبر الذي ٌْ جزء هظًالهجاهع ل افاع

لوعىىاون عىىكنم هىىؽ أعىىكال الوفاعىىن بىىئؽ ع صىىئؽ أو أك ىىر أو جطاعىىات وخٛ ىىة القىىؾل أن ا

احىىاول احقئىى  ٌىىدفاا هعئظىىاا  ىىد يكىىؾن ٌىىدفاا هاّديىىاا أو هعظؾتىىاا واعوبىىر اٖسىىرة ٌىىْ الطكىىان اٖول الىىذي 

 ٓىىىىوعمؼ فئىىىىً الفىىىىرد أسىىىىالئب الوعىىىىاون وحىىىىب أخىىىىرتؽ،  ا٘ضىىىىافة إلىىىىِ جطاعىىىىات المعىىىىب واٖ ىىىىد اء

 . ِ عكن أو أخر هؽ أعكال الوعاون فٍْ كمٍا ادعؾ إل والدراسة،

 :  أنػاُع التعاون  -

ْ د عمطاء  اٚجوطاع  ٛ ة  أىؾاع  لموعاون ٌو  : لقد حدَّ

لي .1  : التعاون األوَّ

ي غٍر ٌذا الظؾع  هؽ الوعاون واضحاا فْ الط وطعات البسىئظة حئىا اسىؾد العٛ ىات اٖولئىة 

تكىؾن ٌىذا الظىؾع هىؽ الوعىاون واضىحاا واذوف ع صئة الفرد فْ إطار ال طاعىة الوىْ ٓظوطىْ إلئٍىا و 

ىىا  اٚ وصىىاديفىىْ الط ىىال  حئىىا يشىىورك ال طئىىع ذكىىؾراا واىا ىىاا فىىْ ه ىىاٚت الزراعىىة أو الرعىىْ وبئٌر

 . وتوقاسطؾن هعاا عاهد العطن

                                                 

ئؼ العز ْ، عمؼ اٚجوطاع العاهمْ،  (1)  .72، ص 2013جاهعة بظٍا، بظٍا، ف ط،  زتظب إبرٌا
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ىىىىؼ  ىىىىئؼ الط وطعىىىىات البسىىىىئظة وتحىىىىرص عمئىىىىً أفىىىىراد الط وطىىىىع  ْ  هىىىىؽ ٌأ وت عىىىىّد الوعىىىىاون اٖولىىىى

زوىً  شوِ الؾساهن  شىكن اكبىر فىْ الط وطعىات القروتىة والقبمئىة  حئىا ٓىوؼ الوعىاون  وتظوشر. وتعزِّ

اٖولْ بئؽ أفراد الط وطع ذكؾرا واىا اا فْ جطئع أىشىظة الحئىاة اٚجوطاعئىة ه ىن الوعىاون فىْ إ اهىة 

ا هؽ اٖىشظة اٚجوطاعئة  . حفٛت الزواج أو الط اؼ أو اٖلعاف ال طاعئة وبئٌر

 : التعاون الثانػي  .2

ع هىىؽ الوعىىاون فىىْ الط وطعىىات الحدٓ ىىة الوىىْ ا بظىىِ عمىىِ الو صىىص واقسىىئؼ ي غٍىىر ٌىىذا الظىىؾ 

العطىىن، وىغىىرا ٖن كىىن فىىرد يقىىؾم بؾعئفىىة هعئظىىة هو صصىىة ضىىطؽ إطىىار هوراهىىن ف ىىىً يشىىعر  ىى ن 

و الوىالْ يحىرص عمىِ اعزتىز عضىؾتوً هىؽ . عمئً الوزاهات هحددة ىحؾ ال طاعة الوْ ٓظوطْ إلئٍىا

 . ىحؾ ال طاعة واعاوىً هع  ا ْ اٖفرادخٛل وعئً بؾاجبااً والوزاهااً 

ىىدا  خا ىىة  ىىالفرد ذااىىً و ال طاعىىة  وتظغىىر إلىىِ الوعىىاون ال ىىاىؾي  اعوبىىاري وسىىئمة لوحقئىى  ٌأ

الوْ ٓظوطْ إلئٍا. أي أن الفرد يشارك أخرتؽ فْ ذلػ العطن الوعاوىْ يعىؾد عمئىً  ىالظفع ال ىاص 

 . والفاهدة الش صئة

 : التعاون الثالثي .3

ظىىؾع هىىؽ الوعىىاون عظىىدها ٓؾجىىد  ىىراع بىىئؽ جطىىاعوئؽ  ىىؼ اغٍىىر جطاعىىة  ال ىىة يحىىدث ٌىىذا ال

اظا ىىبٍطا العىىداء فووفىى  ال طاعوىىان الطوصىىارعوان عمىىِ الوعىىاون هعىىا عمىىِ ال طاعىىة ال ال ىىة  صىىؾرة 

ا الىذي ٍٓىددٌطا وتوسىؼ ٌىذا الىظط  هىؽ الوعىاون  اٚسىوغٛل واٚىوٍازتىة . هؤ وة لمقضاء عمِ خظٌر

، كالوعىاون بىئؽ اىوٍىاء السىبب الىذي أد  إلىِ عٍىؾريأىً اعاون هؤ .م ٓظوٍْ  وعدم اٚسوطرارتة إذ 

ٛا  كطا ٌؾ الحال ،فْ القضاء أو الفؾز عمِ حزف  الاحز ئؽ   (1).فْ اٚىو ا ات البرلطاىئة ه 

                                                 

 .78الطرجع الساب ، ص   (1)
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ىىىىؾ يغٍىىىىر فىىىىْ هطىىىىا سىىىىب  يطكىىىىؽ القىىىىؾل أن لموعىىىىاون  ٛ ىىىىة  أىىىىىؾاع، هظٍىىىىا الوعىىىىاون اٖولىىىى ْ ٌو

ؾ يغٍر فْ الط وطعات الحدٓ ىةاون ال اىؾ ، والوعالط وطعات البسئظة ىؾ ي ٌو ، والوعىاون ال ٛ ىْ ٌو

 . اعاون هؤ . ٓظوٍْ  اىوٍاء السبب الذي أّد  إلِ عٍؾري

الوعاون فْ  ضاء حاجات الطسمطئؽ، واظفئس حاجات الطسمطئؽ،  :وهؽ أىؾاع الوعاون أيضاا 

ْىئ ا فىرج  َّ  وهؽ الوعاون افرتج كرف الطكرو ئؽ، يقؾل م: " ىر ِف الىد  ْر  ىةا ِهىْؽ ك  ه ؽ ف رَّج  ع ْؽ ه ْؤِهؽ  ك 

ِة" ر ِف ٓ ْؾِم اْلِقئ اه  ْر  ةا ِهْؽ ك  ً  ك  ْظ  . ع 

وهىىىؽ أىىىىؾاع الوعىىىاون: الوعىىىاون عمىىىِ ا٘ ىىىٛح بىىىئؽ الظىىىاس، واقرتىىىب وجٍىىىات الظغىىىر، وحىىىن 

ِثيخ ِمْغ َنْجَػاُىْع ِإالَّ َمْغ أموخ ِبَروَجَقٍة )ال َخْيَخ ِفي كَ الطشاكن  الظرق السمطئة، يقؾل م جنَّ وعىٛ: 

ِتيوووِو َأْجوووخا   ْْ أو َمْعوووُخوٍف أو ِإْصوووالٍح َبوووْيَغ الشَّووواس َوَموووْغ َيْفَعووول َذِلوووَظ اْبِتَغووواَء َمْخَضووواِة َّللاَِّ َفَدوووْػَف ُن

 .(2))فاتقػا هللا َوَأْصِمُحػا ذاَت َبْيِشُكْع( وتقؾل: ،(1)َعِطيسا (

اعاون الزوجئؽ فئطا بئظٍطا فْ إدارة الطظزل وا٘عرا  عمِ اٖسرة، فإن وهؽ أىؾاِع الوعاون: 

)َوَلُيغَّ ِمْثُل الَّوِحي م أوجب عمِ الرجن حقاا ٚهرأاً، وأوجب عمِ الطرأة حقاا لزوجٍا،  ال اعىالِ: 

 ل  ، ا سىىهىىؽ أسىىباف الوىى لف والطحبىىةفوعىىاون  الىىزوجئؽ فىىْ عىىؤون حئااٍطىىا  ،(3)عمووييغَّ ِبوواْلَسْعُخوِف(

مىً فىإذا أّذن الطىؤذن  خىرج  عاهشة أم الطؤهظئؽ ها كان عطن الظبْ فىْ بئوىً؟  الى.: كىان فىْ حىن ٌأ

 إلِ الصٛة.

وهىىؽ أىىىىؾاع الوعىىاون: اعىىىاون  اٖبظىىاء واٖسىىىرِة الؾاحىىدة فئطىىىا بئىىظٍؼ عمىىىِ ال ئىىر ودفىىىع السىىىؾء، 

د  ىمة الىرحؼ والبعىد عىؽ والقضاء عمِ أسباف الفر ة واٚخوٛ ، اعاون  الرَّحؼ فئطا بئظٍؼ فْ ا كئ

                                                 

 .114سؾرة الظساء، أية   (1)
 .1سؾرة اٖىفال، أية   (2)
 .226سؾرة البقرة، أية   (3)
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 ظئعوٍىا، اعىاون القبئمىة والعشىئرة فئرفىع الغمىىؼ والعىدوان  عئىداا عىؽ العصىبئة ال اٌمئىة، والوعصىىبات 

 ال اٌمئة الطقئوة الوْ ٚ خئر فئٍا؛ بن ٓظظم  هؽ هظظم  ا٘يطان والعطن الصالح.

ىىىا ة اٖهىىىر، اعىىىاون الرعئىىىة هىىىع ولىىىْ أهٌر فىىىْ اظفئىىىذ هىىىا  وهىىىؽ أىىىىؾاع الوعىىىاون: الوعىىىاون هىىىع ٚو

يقرروىً هؽ أهؾر واظغئؼ ٓ راد  ً إ ٛح  اٖهة والسئر  بٍا إلِ ال ئر والصٛح، وهؽ الوعاون أن 

ىسىعِ إلىِ اىى لئف القمىؾف، وجطىِع الرمطىىة، وااحىاد اٖهىىة، والبعىد عىؽ الفؾضىىِ والفر ىة واٚخىىوٛ ، 

راحىىوٍؼ هىىا وجىىد لىىذلػ والراعىىْ أيضىىاا اعاوىىىً هىىع رعئوىىً برفىىع هعاىىىااٍؼ وسىىد خمىىوٍؼ، والسىىعْ فىىْ 

ٛا   . سبئ

ٌا،  وهىىؽ أىىىؾاع الوعىىاون: اعىىاون  الشىىعؾف ا٘سىىٛهئة فئطىىا بئظٍىىا، فئطىىا يحقىى  أهظ ٍىىا، وا وصىىاد 

ِؼ أخرتؽ فْ هصئري أو ه لٍا.  واجوطاع   كمطِوٍا، و عدٌا عؽ الفؾضِ واحكَّ

ٖهىة والسىعْ وهؽ أىؾاع الوعاون أيضاا: اعاون  الطسؤولئؽ جطئعاا فْ سىبئن أى ىاح هصىالِح ا

فئطىىا يحقىى  راحىىة  الط وطىىع،  عىىا الظبىىْ م أ ىىا هؾسىىِ وهعىىاذ رضىىْ م عظٍطىىا  إلىىِ الىىئطؽ و ىىال 

ىىا ٚو ا ومفىىا"، ٌكىىذا أرعىىد الظبىىْ ٌىىذٓؽ الطسىىؤولئؽ  ا ظ اوع  ىىر ا، و  ىىر ا ٚو ا ع سِّ ت سِّ ىىر ا، و  ىىر ا ٚو ا ظ فِّ لٍطىىا: "  شِّ

ال ىىٛ  والظىىزاع، اعىىاون الىىزهٛء فئطىىا بئىىظٍؼ فىىْ إ ىىٛح اٖعطىىال  الوشىىاور والوعىىاون، والبعىىد عىىؽ 

 واظغئؼ أعطال اٖهة وائسئر أعطالٍا عمِ الؾجً الطظمؾف.

وهىؽ أىىؾاع الوعىىاون: الوعىاون  هىىع رجىال اٖهىىؽ فىْ احقئىى  أعطىالٍؼ، فىىْ هكافحىة الط ىىرهئؽ، 

اون  هعٍؼ فْ ٌذا السبئن ف ن الوع ،عئؽ فْ اٖرض فساداا والقضاء عمِ الطفسدٓؽ والطٍر ئؽ والسا

 يحق  لٗهة اٖهؽ  والصٛح.
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)َوانِكُحووػا اأَلَيوواَمى ِمووْشُكْع وهىىؽ أىىىؾاِع الوعىىاون: الوعىىاون عمىىِ ائسىىئر أهىىر الىىزواج،  م يقىىؾل: 

اِلِحيَغ ِمْغ عباِدُكع َوإماِئُكْع أن َيُكػُنػا ُفَقوَخاَء ُيْغوِشِيُع َّللاَُّ ِموغ َفْزوِمِو( َوالرَّ
عمىِ ائسىئر ، فالوعىاون (1)

 (2).أهر الزواج هؽ اٖهؾر الطٍطة الطظاطة  الط وطع الطسمؼ، وخئر  الظساء أيسرٌ ؽَّ هٍؾراا 

 : القيع والتشذئة االجتساعية -

 بىرات  الطقصىؾدة ٓظطؾ الطرء  وتوعرض لم براِت عؽ طرت  الوظشةة اٚجوطاعئة سؾاءا هظٍا ال

ٍىات  لسىمؾكًأم بئر الطقصؾدة فٍىا فىْ حئااىً الئؾهئىة وفىْ افاعمىً هىع  ، فئوعمؼ وتكوسىب هؾجِّ وتؾعِّ

ذا ها ىسطئً  القئؼ  . الظاس ٌو

وا عىىد  القىىئؼ  هىىؽ  فىىالقئؼ  بٍىىذا الطعظىىْ اىىدل ظا عمىىِ هىىا ٓظبغىىْ أن ىفعىىن  وهىىاٚ ٓظبغىىْ أن ىفعىىن،

رتة فْ جطئع هئادِٓؽ الحئاة اٚ وصادية والسئاسىئة واٚجوطاعئىة والفررتىة والفمسىفئة . الطفاٌئؼ ال ٌؾ

ا كاّفىىىةا، وا ومىىىف ٌىىىذي القىىىئؼ هىىىؽ .. .الىىىَ وذلىىىػ ٖىٍىىىا اطىىىس  العٛ ىىىاِت ا٘ىسىىىاىئة   عىىىكالٍا و ىىىؾٌر

واروسىىب ٌىذي القىئؼ اٚجوطاعئىىة هىؽ خىٛل عطمئىة الوظشىىةة اٚجوطاعئىة الوىْ اىىوؼ  ه وطىع  إلىِ ذخىر،

ا هؽ اٖسرة  ؼ الطدرسة فالطس د فؾساهن اٖعٛم   .هؽ خٛل هؤسسات الوظشةة اٚجوطاعئة بدءا

فىْ عىكن  ؾاعىد  لمور ئىة والوعمىئؼ ٓومقاٌىا الفىرد فىْ  اٚجوطاعئة ٌْ افاعىن اجوطىاعْ فالوظشةة  

 . هراحن عطري الط ومفة هظذ الظفؾلة وحوِ الشئ ؾخة

وطاهىاات  واساٌؼ عطمئة  الوظشةة اٚجوطاعئة فْ الوؾفئ  بئؽ دوافِع الفرد ورببااً وهظالىب وٌا

دف ىً فقى  إعىباع  حاجااىً  أخرتؽ الطحئظئؽ  ً، و ذلػ ٓوحؾل   الفرد هؽ طفن هعوِطىد  عمىِ بئىري ٌو

ٍا وتموىزم   ىالقئؼ والطعىآئر اٚجوطاعئىة  اٖولئة إلِ فىرد  ىاضىج  ٓوحطىن الطسىؤولئة  اٚجوطاعئىة  وتىدرك 

 . الساهدة

                                                 

 .32ية ، أسؾرة الظؾر  (1)
http://www.mufti.af.org.sa/sites/default/files/fr--العزتز بؽ  ىاز، خظبىة دٓظئىة ىشىرت فىْ عبد  )2(

3.mp3-6-1434،88-8-8104،5:31.)م  

http://www.mufti.af.org.sa/sites/default/files/fr--1434-6-3.mp3
http://www.mufti.af.org.sa/sites/default/files/fr--1434-6-3.mp3
http://www.mufti.af.org.sa/sites/default/files/fr--1434-6-3.mp3
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 : تعخيُف التشذئة االجتساعية .1

طٍا  : اعدَّدت الوعرتفات الوظشةة اٚجوطاعئة واظؾع. وهؽ ٌأ

  ىٍا العطمئة  الوْ ٓوؼ هؽ خٛلٍا الوؾفئ  بئؽ دوافع الفرد ورببااً  :morayي تعخيف مػر  .0

وطاهاات أخرتؽ والوْ ارؾن هط مة فْ البظاء ال قىافْ الىذي يعىئش  ال ا ة و ئؽ هظالب وٌا

 . فئً الفرد

 دلعطمئىة  الوىْ ٓىوعمؼ بؾاسىظوٍا فىر اجوطاعئىة    ىٍىا "ف ىىً يعىرِّ  الوظشىةة  اٚ :Elkin أما إلكغ .8

، أو ٌْ اوضطؽ اعم ؼ  واسوئعاف  طاعة  حوِ يسوظئع أن ٓوعاهن  هعًها طراه   ه وطع  أو ج

 (1)."لطظاسبة لٍذا الط وطع أو ال طاعةالسمؾك والقئؼ والطشاعر ا

وا عرَّ  الوظشىةة اٚجوطاعئىة   ىٍىا العطمئىة  الوىْ يكوسىب الفىرد  هىؽ خٛلٍىا أىطاطىاا هعئظىة هىؽ  .3

 (2).هؼ أ ظاء افاعمً هع أخرتؽطاعْ الطٛال برات والسمؾك اٚجو

 طعظىىىىِ أن عطمئىىىىة  الوظشىىىىةة اٚجوطاعئىىىىة ٌظىىىىا اعظىىىىْ اكوسىىىىاف الفىىىىرد ال صىىىىاهص اٖساسىىىىئة 

لمط وطىىع الىىذي يعىىئش فئىىً هط مىىة فىىْ القىىئؼ والعىىادات والوقالئىىد وأىطىىاط السىىمؾك الطربؾ ىىة فىىْ 

 . الط وطع

ئؼ وار ئىة، واقىؾم عمىِ الوفاعىن اٚجوطىاعْ ا عرَّ  الوظشةة اٚجوطاعئة   ىٍا عطمئة اعّمؼ واعم .4

عْ، واٍىىد  إلىىِ اكوسىىاف الفىىرد سىىمؾكاا وهعىىآئر  واا اٌىىات  هظاسىىبة ٖدوار الوفاعىىن اٚجوطىىا

وهعآئر واا اٌىات هظاسىبة ٖدوار اجوطاعئىة هعئظىة اطكظىً  اواٍد  إلِ اكوساف الفرد سمؾك

                                                 

ْ رعد  (1)  .17،18ٚجوطاعئة، هرجع سب  ذكري ، ص ص ن، الور ئة والوظشةة ااعبدم زٌا
، 2005زتىىؽ العابىىدٓؽ دروتىىش، عمىىؼ الىىظفس اٚجوطىىاعْ أسسىىً واظبئقىىً، دار الفرىىر العر ىىْ، القىىاٌرة، ف ط،   (2)
 .67ص 
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ىىىىىىىدهاج فىىىىىىْ الحئىىىىىىاة هىىىىىىؽ هسىىىىىىآرة ال طاعىىىىىىة والوؾافىىىىىى  اٚجوطىىىىىىاعْ هعىىىىىىً أو ائسىىىىىىر لىىىىىىً اٚ

 (1).اٚجوطاعئة

 حئىا عمىِ عااقٍىا الطٍطىاِت الور ؾتىة     ىٍا أول  الطؤسساِت الوْ ا خذ كايؼعرَّفٍا أيضاا دور  .5

ق  (2).ة، ولرظٍا اسوطر عمِ هد  الحئاةٚ يقوصر ا  ئر ٌا عمِ هرحمة الطرٌا

فئٍىا الفىرد هىؽ كىاهؽ   هطا سب  يطكؽ القؾل  أن الوظشةة  اٚجوطاعئة  ٌْ العطمئىة  الوىْ ٓوحىؾل

ىىْ عطمئىىة  اعمىىؼ  هسىىوطرة  طىىؾال  حئىىاة الفىىرد إلىىِ هطااىىً، ٓىىوعمؼ هىىؽ  بئؾلىىؾجْ إلىىِ كىىاهؽ  اجوطىىاعْ، ٌو

 . خٛلٍا ا٘ىسان القئؼ  والطعآئر  والعاداِت والوقالئد والمغة

 : التشذئة االجتساعية أىجاف .2

 : اٍد  الوظشةة اٚجوطاعئة إلِ

 . لط  ِن الساهدة فْ الط وطعاكوساف  الطعآئر والقئِؼ وا .0

ضب  السمؾك وأسالئب الحاجات وفقىا لطىا يفرضىً وتحىددي الط وطىع ه ىن اكوسىاف المغىة هىؽ  .8

 . اٖسرة والعادات والوقالئد واعباع الرببات والحاجات الفظرتة واٚجوطاعئة والظفسئة

وطىىىىاعْ اعمىىىىؼ اٖدوار اٚجوطاعئىىىىة الطوؾ عىىىىة هىىىىؽ الفىىىىرد  حسىىىىب جظسىىىىً وهٍظوىىىىً وهركىىىىزي اٚج .3

 . وطبقوً اٚجوطاعئة الوْ ٓظوطْ إلئٍا

اكوسىىىاف الطعرفىىىة والقىىىئؼ واٚا اٌىىىات وكافىىىة أىطىىىاط السىىىمؾك ه ىىىن أسىىىالئب الوعاهىىىن والوفرئىىىر  .4

 . ال ا ة   طاعة هعئظة أو ه وطع هعئؽ يعئش فئً ا٘ىسان

 . اكوساف العظا ر ال قافئة لم طاعة الوْ اصبح جزء هؽ ارؾتظً الش صْ .5

                                                 

، دار الفرىىىىر لمظشىىىىر والوؾزتىىىىع، عطىىىىان، اٖردن، 1الرحطؽ الطعايظىىىىة، عمىىىىؼ الىىىىظفس اٚجوطىىىىاعْ، طخمئىىىىن عبىىىىد  (1)
 .68، ص 2007

، دار هكوبىىىة الٍىىىٛل، 1)ارجطىىىة( أىسىىىام س اٖسىىىعد، ط ،فئرتىىىؾل، هع ىىىؼ هصىىىظمحات عمىىىؼ اٚجوطىىىاع جئىىىن  (2)
 .159، ص2011بئروت، 
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كىىاهؽ بئؾلىىؾجْ إلىىِ كىىاهؽ اجوطىىاعْ  طعظىىْ احىىؾل الفىىرد هىىؽ طفىىن يعوطىىد احؾتىىن الظفىىن هىىؽ  .6

 (1).عمِ بئري إلِ طفن يعوطد عمِ ىفسً ٓدرك هعظْ الطسؤولئة

 : خرائُز التشذئة االجتساعية .3

ّْ  ٓىىوعمؼ فئٍىىا الفىىرد  أدواري اٚجوطاعئىىة والطعىىآئر والقىىئؼ اٚجوطاعئىىة  .0 أىٍىىا عطمئىىة اعمىىؼ  اجوطىىاع

اٚجوطىىاعْ هىىع بئىىري هىىؽ اٖفىىراد وتكوسىىب اٚا اٌىىات واٖىطىىاط  هىىؽ خىىٛل عطمئىىة الوفاعىىن

 . ٓراضئٍا الط وطع السمؾكئة الوْ

أىٍا عطمئة  ىطؾّ  ٓوحؾل هؽ خٛلٍا الفرد هؽ طفن يعوطىد عمىِ بئىري فىْ إعىباع حاجااىً إلىِ  .8

، و ىىذلػ احطمٍىا وهعظىْ الفرديىة واٚسىوقٛلفىرد ىاضىج  ٓىدرك هعظىِ الطسىؤولئة اٚجوطاعئىىة و 

 ىىادراا عمىىِ إعىىباع حاجااىىً  طىىا ٓوفىى  و ىىئؼ وهعىىآئر الط وطىىع وال طاعىىة الوىىْ ٓظوطىىْ يكىىؾن 

 . إلئٍا

 . عطمئة فردية وسئكؾلؾجئة  ا٘ضافة إلِ كؾىٍا عطمئة اجوطاعئة فْ الؾ . ىفسً .3

أىٍا عطمئة هسوطرة ٚ اقوصر عمِ هرحمة الظفؾلة بن اسوطر خىٛل هراحىن العطىر الط ومفىة  .4

 . قة فالرعد وحوِ الشئ ؾخة والططاتهؽ الظفؾلة إلِ الطرٌا

فىىالفرد فىىْ افاعمىىً  عطمئىىة دٓظاهئكئىىة ولئسىى. اسىىواائكئة فٍىىْ بىىذلػ اوضىىطؽ الوفاعىىن والوغئىىر، .5

هىىىع أفىىىراد ال طاعىىىة ي خىىىذ وتعظىىىْ فىىىْ ىفىىىس الؾ ىىى. فئطىىىا ٓوعمىىى   ىىىالقئؼ والطعىىىآئر واٖدوار 

 (2).واٚا اٌات الظفسئة

 : وضائُف التشذئة االجتساعية .4

ا اؤدي الوظشةة  : اٚجوطاعئة عددا هؽ الؾعاهف الطٍطة وهؽ أبرٌز
                                                 

، ص 2002، ف ط، عطىىانازوري العمطئىىة، بىىلاؾ هغمىىْ وذخىىرون، الوظشىىةة اٚجوطاعئىىة لمظفىىن، دار سىىطئح أبىى  (1)
 .16، 15ص 
ْ رعدان  (2)  .20، ص اعئة، هرجع سب  ذكريظشةة اٚجوط، الور ئة والوعبدم زٌا



 73 

 

 . اكوساف اٖفراد الطعآئر والقئؼ والط ن الساهدة فْ الط وطع .1

 . ضب  سمؾك اٖفراد وأسالئب إعباع حاجااٍؼ وفقا لطا يفرضً الط وطع وتحددي .2

 . وهٍظوً وهركزي اٚجوطاعْ ،جوطاعئة الطوؾ عة  حسب جظس الفرداعمؼ اٖدوار اٚ .3

 . اف اٖفراد كافة أىطاط السمؾك الطربؾ ةإكس .4

 (1).احؾتن الظفن هؽ كاهؽ بئؾلؾجْ إلِ كاهؽ اجوطاعْ .5

 : مْسدات التشذئة االجتساعية .5

اوطئىىز عطمئىىة الوظشىىةة اٚجوطاعئىىة  كؾىٍىىا عطمئىىة هركبىىة، حئىىا يطىىر الفىىرد  طؾا ىىف وخبىىرات 

فىئٍؼ وتوى  ر بٍىؼ، وىوئ ىة  ٓوفاعن فئٍا هع أخرتؽ سىؾاء عمىِ ىحىؾ هباعىر أو بئىر هباعىر فئىؤ ر

لىىذلػ ٌظىىاك ه طؾعىىة هىىؽ الطؤسسىىات اٚجوطاعئىىة الوىىْ اسىىٍؼ فىىْ عطمئىىة الوظشىىةة اٚجوطاعئىىة هىىؽ 

ؼ ٌذي الطؤسسات  : خٛل اٖدوار الوْ اقؾم بٍا وهؽ ٌأ

 : األسخة .1

ىىا أ ىىر فىىْ اظشىىةة الظفىىن وفىىْ  ىىؼ  وأ ىىؾ  ال طاعىىات اٖولئىىة وأك ٌر سىىمؾكً وا عىىّد اٖسىىرة  ٌىىْ ٌأ

ٚا هىؽ  ،ْ وفْ بظاء ع صئوًاٚجوطاع ً هقبىؾ فاٖسىرة ٌىْ الوىْ اٍىذف سىمؾك الظفىن وا عىن سىمؾك 

قالئىىد الوىىْ ٓراضىىئٍا ، فٍىىْ الوىىْ اغىىرس فىىْ ىفىىس الظفىىن القىىئؼ واٚا اٌىىات والعىىادات والوالط وطىىع

 (2).الط وطع

ؾ فْ حالة ضعف  واارالئة  وتعوطد عمِ بئري هىؽ اٖفىرا داً ٌو د وخا ىة فىْ فالظفن  هظذ ٚو

لذلػ فٍىؾ ٌظىا فىْ حاجىة هاسىة جىدا لمربىار فىْ إعىباع حاجااىً البئؾلؾجئىة  ،باع حاجااً ورببااًإع

ٍؼ   ٍ ئٍؼ وتوقبىىن اىىؾجئ والظفسىىئة، لىىذلػ فىىْ هراحىىن الظفؾلىىة اٖولىىِ ٓوقبَّىىن الظفىىن أواهىىر  الربىىار وىىىؾٌا

                                                 

ئؼ الؾافْ، عمؼ الظفس اٚجوطاعْ، هكوبة الفضئن، بظغازي، ف ط،   (1)  .296، ص 2013ىؾري إبرٌا
 .97، ص2009ال اهعئة، ا٘سكظدرتة، ف ط  عمؼ الظفس اٚجوطاعْ، دار الطعرفة الفواح س دوتدار،عبد  (2)
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ٌؼ لمحصؾل عمِ رضاٌؼ لذلػ يطكؽ أن يطوص الظفن القىئؼ  والطعىآئر   ا أ ىاء الوىْ يعوظقٍى وارعاد 

 .واٖهٍات

ىىىىذا ٚ يعظىىىىْ أن الظفىىىىن  سىىىىمبْ ، بىىىىن أن اِت الور ئىىىىة والوظشىىىىةة اٚجوطاعئىىىىةٚو يقىىىىاوم عطمئىىىى ٌو

الغىىرو   اٚجوطاعئىىة والعؾاهىىن  الظفسىىئة الوىىْ احىىئ   الظفىىن يطكىىؽ أن امعىىب  دوراا فىىْ احدٓىىد هىىد  

 . اقبن الظفن لوؾجئٍات الربار وارعادٌؼ أو هد  اطرٌِّدي عمئٍؼ

ٖسرة أسالئب هوعددة فْ عطمئة الوظشةة اٚجوطاعئة ٖبظاهٍا هظٍا هىا يظمى  عمئىً واسو دم ا

عطمئات الوربئب أو الوعزتز لمسمؾك الطقبؾل هظٍىا وهىؽ الط وطىع وهظٍىا هىا يسىطْ   سىمؾف ال ىؾاف 

 ئر هربؾف هظٍا ٚو يقبمً الط وطع. والعقاف سؾاء هاّدي أو هعظؾي لمسمؾك الغ

ظفىىن فىىْ الطؾا ىىف وال بىىرات اٚجوطاعئىىة الطوعىىددة كسىىمؾك عطمىىْ واقىىؾم اٖسىىرة  طشىىاركة ال

 (1).والقئؼ والطعآئر اٚجوطاعئة لودرتبً عمِ أسالئب السمؾك اٚجوطاعْ وامقئؽ الظفن اٖدوار

ظىىىىا يطكىىىىؽ ا٘عىىىىارة إلىىىىِ أن اٖسىىىىرة  ىىىىد اوشىىىىا ً وا ومىىىىف فىىىىْ أسىىىىالئبٍا السىىىىمؾكئة و ئطٍىىىىا  ٌو

واا اٌااٍا هؽ حئا  ر ٍا أو  عدٌا عؽ اٖسالئب الساهدة والطقبؾلة فْ الط وطع فٍْ ا ومىف هىؽ 

 ه وطع ٔخر.

ىا فىْ اظشىةة الظفىن  طئىة كبئىرة فىْ دوٌر اظشىةة اجوطاعئىة هطا سىب  يطكىؽ القىؾل أن لٗسىرة ٌأ

واشىىكئن ع صىىئوً واحدٓىىد سىىمؾكً فاٖسىىرة ٌىىْ أول الطؤسسىىات أو الظىىؾاة  اٖولىىِ الوىىْ ٓظطىىؾ هىىؽ 

خٛلٍىىىا الظفىىىن فٍىىىْ هسىىىةؾلة عىىىؽ سىىىطات الظفىىىن هىىىؽ عىىىدوان وعظىىىاد واارالئىىىة واسىىىوقٛل واىبسىىىاط 

ىئة واىظىىؾاء  ا٘ضىىافة إلىىِ ذلىىػ فىى ن الظفىىن يكوسىىب هىىؽ خىىٛل اٖسىىرة سىىطااً اٚجوطاعئىىة وا٘ىسىىا

الوْ اطئزي عؽ الحئؾان فئكوسب عؽ طرتقٍا ك ئرا هؽ القئؼ والعادات واٚا اٌات اٚجوطاعئة الوْ 

 . اوف  و قافة الط وطع و ئطً

                                                 

 .97، ص الطرجع الساب   (1)
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 : السجرسة .2

الطدرسة  ضرورةم اجوطاعئة ل  ْت إلئٍا الط وطعات ٘عباع حاجات ار ؾتىة واعمئطئىة ع ىزْت 

 . عؽ ا دٓوٍا بئةة  اٖسرة  عد اعقد الحئاة

و ىىذلػ أ ىىبح. الطدرسىىة هؤسسىىةا اجوطاعئىىةا هو صصىىةا ٓ مقَّىىؽ فئٍىىا الظىىٛف  العمىىؼ  والطعرفىىة  

و ىىذلػ اسىىعِ الطدرسىىة لوحقئىى  ىطىىؾ الظفىىن جسىىطئاا وعقمئىىاا . وكىىذلػ ىقىىن  ال قافىىة هىىؽ جئىىن  إلىىِ جئىىن

هؾاطظىىاا  واىفعالئىىاا واجوطاعئىىاا، هطىىا يحقىى  أعىىداد الفىىرد واظشىىةو ً الوظشىىةة  اٚجوطاعئىىة السىىمئطة لئكىىؾن  

اا لمحئاة دَّ  .  الحا  ه ع 

يطكىىؽ القىىؾل ٌظىىا  ىى ن الظفىىن عظىىدها ٓظوقىىن هىىؽ بئةىىة اٖسىىرة إلىىِ بئةىىة الطدرسىىة يحطىىن هعىىً 

 الر ئىىر هىىؽ القىىئؼ والطعىىآئر اٚجوطاعئىىة واٚا اٌىىات وال بىىرات الوىىْ ٓوعمطٍىىا وتكوسىىبٍا الظفىىن فىىْ

لوعمىئؼ الظفىن  فالطدرسىة ه ىال رحىب ٌظىا فىْ إاطىام هىا أعىدي البئى.، . فدور الطدرسة أساسىْالطظزل

الطزتىىد  هىىؽ الطعىىآئر اٚجوطاعئىىة والقىىئؼ واٚا اٌىىات واٖدوار اٚجوطاعئىىة ال دٓىىدة  شىىكن هضىىبؾط 

، ففئٍىىا ٓوعىىؾد اٚعوطىىاد  عمىىِ الىىظفس والوظىىافس واحطىىن الطسىىؤولئة واحوىىرام القىىاىؾن والوطسىىػ ؼوهىىظغَّ 

 (1).ؾاجبات والعطن بروح الوعاون  الحقؾق وأداء ال

ة أولئىىة وتطكىىؽ ا٘عىىارة ٌظىىا إلىىِ أن بئةىىة  الطدرسىىة ا ومىىف عىىؽ بئةىىة اٖسىىرة، فاٖسىىرة جطاعىى

ىْ الظىؾاة اٖولىِ لمظفىن ىؾ هعوطىد عمئٍىا فىْ ٌو ىْ الوىْ اٍىوؼ  ىً واشىبع لىً حاجاِاىً اٖساسىئة  ٌو ، ٌو

 جطئىىع أهىىؾري  ا٘ضىىافة إلىىِ أن  ئطىىة الفىىرد داخىىن اٖسىىرة يشىىوقٍا هىىؽ ذااىىً وهىىؽ اىوطاهىىً لٍىىا كعضىىؾ  

أّهىىىا الطدرسىىىة  فٍىىىْ جطاعىىىةم  اىؾتىىىة، فالعٛ ىىىات  فئٍىىىا لئسىىى. عمىىىِ ىفىىىس الدرجىىىة هىىىؽ العطىىى  . فئٍىىىا

                                                 

 .109، ص الطرجع الساب   (1)
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لقؾاعىىد  وهعىىآئر  واٚسىىوطرار الطؾجىىؾدة فىىْ اٖسىىرة، فالعٛ ىىات فئٍىىا اوَّسىىؼ  الرسىىطئة أك ىىر وا ضىىع 

 (1).هوف   عمئٍا

ىر  هطا سب  يطكؽ القؾل   ن الطدرسة  ٚ يسوظئع الظفن فئٍا إعباع  رببااى ً هظٍىا  شىكن ه ئسَّ

وسىٍن  كطىىا ٌىؾ فىىْ اٖسىىرة، بىن ٚبىىد هىىؽ الوى  مؼ هىىع الؾضىع الطدرسىىْ الىىذي ٓوظمىب الوقئىىد   شىىروط  

 . هعئظة كاٚلوزام  الؾ . والوقئد  الؾاجبات الطظمؾ ة هظً كذلػ ضب  سمؾكً وف  الوقالئد الطدرسئة

 : السدجج .3

 ،ئر  فىْ عطمئىة الوظشىةة اٚجوطاعئىةكب ورلطؤسسات اٚجوطاعئة الوْ لٍا دي عّد الطس د  هؽ ا

ركئىزة   أول فٍىؾ يعىد فٍؾ ٓؤ ر اى  ئراا كبئىراا فىْ ىفىؾس اٖفىراد وخا ىة فىْ الط وطىع العر ىْ الطسىمؼ،

لمطس د ٌؾ أعداد الش صئة الطوراهمة لمفىرد  لذا ف ن الٍد   اٖساسْ طوطاسػ،فْ بظاء الط وطع ال

ؾاء الوىىْ ار ظىىً  ىىً أو عطمىىً أو فىىْ جطئىىع عٛ ااىىً سىىالطسىىمؼ سىىؾاء فىىْ عقئداىىً أو عباداىىً أو أخٛ

 . أو هع أخئً أو داخن الط وطع الذي يعئش فئًبر ًِّ أو بظفسً 

 ،ٍؼ فىىْ ار ئىىة الفىىرد واشىىكئن ع صىىئوًلىىذلػ ي عىىّد الطسىى د هىىؽ الطؤسسىىات الطٍطىىة الوىىْ اسىى

رسىىىبٍؼ فبا٘ضىىىافة إلىىىِ هىىىا اغرسىىىً فىىىْ ىفىىىؾس اٖفىىىراد هىىىؽ حىىىب ال ئىىىر والبعىىىد عىىىؽ الشىىىر ف ىٍىىىا ا

 . اا اٌات وعادات ديطقراطئة واجوطاعئة وخمقئة واعاوىئة سمئطة

طئىىة الطسىى د ودوري فىىْ عطمئىىة الوظشىىةة اٚجوطاعئىىة لطىىا ٓوطئىىز  ىىً هىىؽ خصىىاهص  وارجىىع ٌأ

طٍا أحاطوٍا بظؾع هؽ الوقديس و بات واي ابئة الطعآئر الوْ اعمطٍا لٗفراد وا٘جطاع عمِ  فرتدة ٌأ

 . ادعئطٍا

 : دورا هٍطا فْ الوظشةة اٚجوطاعئة لمفرد هؽ حئاوتمعب الطس د 
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اعمىىئؼ الفىىرد وال طاعىىة الوعىىالئؼ الدٓظئىىة والطعىىآئر السىىطاوتة الوىىْ احكىىؼ السىىمؾك  طىىا يضىىطؽ  .0

 . سعادة أفراد الط وطع والبشرتة جطعاء

 . إهداد الفرد  إطار سمؾكْ ىا ع هؽ اعالئؼ دٓظً .8

، واظطئىىىىة الضىىىىطئر عظىىىىد الفىىىىرد سىىىىة عطمئىىىىةعىىىىالئؼ السىىىىطاوتة إلىىىىِ هطار الىىىىدعؾة إلىىىىِ ارجطىىىىة الو .3

 وال طاعة.

 (1).اؾحئد السمؾك اٚجوطاعْ والوقرتب بئؽ ه ومف الظبقات اٚجوطاعئة .4

وذلىىػ هىىؽ خىىٛل الؾعىىاهف الوىىْ ٓؤدٍٓىىا فٍىىؾ  ،سىى د لىىً دور كبئىىر فىىْ ىٍضىىة الط وطىىعفالط

 . هؤسسة دٓظئة اجوطاعئة ار ؾتة و قافئة وا وصادية

ؼ فىىىىْ اطاسىىىىػ العٛ ىىىىات اٚجوطاعئىىىىة وذلىىىىػ ٖن الوقىىىىاء فطىىىىؽ وعىىىىاهف الطسىىىى د أىىىىىً يسىىىىاٌ

كطىىا أن هىىؽ  الطسىىمطئؽ بداخمىىً فر ىىة لورىىؾتؽ عٛ ىىات هبظئىىة عمىىِ اٖخىىؾة واذا ىىة الفىىؾارق الظبقئىىة،

خىىٛل وعاهفىىً اٖهىىر  ىىالطعرو  والظٍىىْ عىىؽ الطظرىىر اسىىؾد عٛ ىىات الطحبىىة واىىزول الطفاسىىد الوىىْ 

ؽ وعىىاهف الطسىى د أىىىً ٓظشىى  الطسىىمؼ وتىىوعمؼ هظىىً اىىؤدي إلىىِ ٌىىٛك الط وطىىع،  ا٘ضىىافة إلىىِ أىىىً هىى

ىىذا  الظغىىام والوؾاضىىع والعظىىف والِبىىرِّ واٚلوىىزام  الؾاجبىىات والظاعىىة واٚهو ىىال وكىىن القىىئؼ الفاضىىمة، ٌو

 . ٖن هؽ وعئفوً ىشر الطعرفة والطحافغة عمِ القرذن الررتؼ والوراث وال قافة ا٘سٛهئة

ة هٍطة هؽ هؤسسات الوظشةة فبا٘ضىافة إلىِ دوري وتطكؽ القؾل ٌظا   ن الطس د ي عّد هؤسس

كطؤسسىىة دٓظئىىة اقىىام فئٍىىا الصىىٛة والىىذكر و ىىراءة القىىرذن الرىىرتؼ وهىىا ٓمقىىْ فئىىً هىىؽ خظىىب ودروس 

 ،ؼ فىىْ اقؾتىىة ىفسىىئة ا٘ىسىىان الطسىىمؼوهىىؾاعظ وحمقىىات احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ والوىىْ لٍىىا اٖ ىىر العغىىئ

عئاا وفئً اصقن ئٍا الفرد روحئاا وايطاىئاا وأخٛ ئاا واجوطاوأيضاا يقؾم الطس د بؾعئفة ار ؾتة ٓور ِ ف
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فرن العبادات الوْ اقام فْ الطس د لٍا اٖ ىر الظئىب عمىِ الفىرد وعمىِ راحىة  ،ع صئوً الطوراهمة

 . الظفس واططةظاىٍا

طئىىىة الطسىىى د كطؤسسىىة دٓظئىىىة  ا٘ضىىافة إلىىىِ كؾىٍىىىا وسىىئمة هىىىؽ وسىىىاهن  وهىىؽ ٌظىىىا ىٛحىىظ ٌأ

ا الدٓظْ والدىئؾي الطٍؼالور ئة والوظشةة ا ا هؤسسة ار ؾتة اجوطاعئة لٍا دوٌر  . ٚجوطاعئة  اعوباٌر

 : وسائُل األعالم .4

لوظشىىىةة اٚجوطاعئىىىة لٗفىىىراد حئىىىا اسىىىٍؼ فىىىْ اقىىىؾم وسىىىاهن اٖعىىىٛم بىىىدور فعىىىال فىىىْ عطمئىىىة ا

كطا اسىاعد عمىِ ارىؾتؽ أراء واا اٌىات و ىئؼ  إكسابٍؼ هعار  وهعمؾهات حؾل هؾضؾعات هعئظة،

 . اٖفراد، هطا ٓؤدي إلِ وجؾد رأي عام حؾل ٌذي الطعمؾهات

واوطئز وساهن اٖعٛم   صاهص هطئىزة فٍىْ احىدث اى  ئر عمىِ اٖفىراد حوىِ بىدون افاعىن 

إذا ٚ يحدث اٛ ْ ع ص   فراد ذخرتؽ كطا ٌؾ الحال فْ جطاعة اٖسىرة أو الطدرسىة  ْ،اجوطاع

 . أو الطس د أو جطاعة اٖ ران

ا الربئر فْ  و الربؼ هؽ عدم حدوث ٌذا الوٛ ْ والوفاعن إٚ أن وساهن اٖعٛم اقؾم بدوٌر

ؼ ها اقؾم  ً هؽ وعاهف ها ٓمْ  : الوظشةة اٚجوطاعئة وهؽ ٌأ

 . فراِد الطعمؾهاتإكساف اٖ .0

 . ا٘ ظاع .8

 (1).الورفئً .3

ىىىىذي الؾعىىىىاهف اقىىىىؾم بٍىىىىا وسىىىىاهن اٖعىىىىٛم   ىؾاعٍىىىىا سىىىىؾاء كاىىىىى. الصىىىىحف أو الروىىىىب أو  ٌو

إٚ أىىىىً يطكىىىؽ القىىىؾل  ىىى ن الومفزتىىىؾن والرادٓىىىؾ ٌطىىىا أك ىىىر الؾسىىىاهن  ،الط ىىىٛت أو الومفزتىىىؾن والراّدٓىىىؾ
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ىا لىدي جطئىعا٘عٛهئة اىو قرتبىا ولٍطىا الوى  ئر اٖكبىر عكىس الروىب اٖسىر ا شىارا وذلىػ ىغىرا لوؾفٌر

 . والصحف والط ٛت الوْ اوظمب الر ئر هؽ ال ٍد والؾ . فْ  راءاٍطا

فىالقراءة وسىئمة ٚكوسىاف ال بىرات والطعمؾهىات وال قافىىة وذات أ ىر فعىال فىْ اظطئىة هعمؾهىىات 

الفىرد اٚجوطاعئىىة كىذلػ اسىىٍؼ القىراءة فىىْ احدٓىد  ىىئؼ  الفىرد واؾسىىئع هداركىً وزتىىادة اطٛعىً لمعمىىؼ ،

 (1).واحدد هسوقبمً فْ الحئاة

ظاك ىؾعان هؽ القراءة  و ىد ارىؾن  ،الٍؾايىة أو عىغن و ى. الفىرا ، فقد ارؾن القراءة  غىرض ٌو

وهٍطىا كىان ىىؾع القىراءة فئ ىب أن ٚ  ،ه ٍؾد ذٌظئا لٛحوفىاي  الطعمؾهىاتلٛسوذكار واوظمب ٌظا 

فئ ىب  عالج هؾضؾعات سىظحئة وبئىر عطئقىة،اقوصر عمِ الط ٛت والصحف الئؾهئة الوْ  د ا

اظشىىىةة اٖطفىىىال هظىىىذ الصىىىغر عمىىىِ القىىىراءة العمطئىىىة العطئقىىىة الوىىىْ اوسىىىؼ  ظىىىا ع البحىىىا والطقارىىىىة 

 . والطظا شة

 ،إلىىىِ العىىىالؼ ال ىىىارجْ عطىىىا فىىىْ خبراىىىًفىىىالقراءة اسىىىاعد الظفىىىن عمىىىِ الوعىىىر   صىىىؾرة اكبىىىر 

الوىىْ ري ٌىىذي اٖدوار ال دٓىىدة  فىىْ اٖلعىىاف  ا٘ضىىافة إلىىِ أىٍىىا اقوىىرح دورا سىىمؾكئا وبالبىىا هىىا ا ىى

كطا أىٍا اساعدي  فْ اخوئار الطراكز الوْ ٓوظمع إلِ عغمٍا هسوقبٛ  ،ٓؤدٍٓا  طفردي أو هع زهٛهً

 . عظدها ٓبمح سؽ الشباف

ظىا يطكىؽ ا٘عىارة إلىِ اى  ئر الط ىٛت وعىادة هىا  ،والصىحف عمىِ الظفىن أك ىر هىؽ الروىب ٌو

ؼ  عؾاهىىن هوعىىددة ه ىىن ي وىىار الؾالىىدٓؽ ه ىىاٚت و ىى حف هعئظىىة ٖطفىىالٍؼ وبالبىىا هىىا ٓوىى  ر اخوئىىاٌر

 (2).و الظبقة اٚجوطاعئة لٗسرةالطركز أ
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ؼ لظىؾع الصىحف والط ىٛتوهىؽ ذلىػ ىسىوظئع أن ىصىىن إلىِ أن أ ىاء  ع ٓىىؾّدون  ظىد اخوئىىاٌر

ؼ وهكىىاىوٍؼ اٚجوطاعئىىة  ؼ  ظرتقىىة بئىىر هباعىىرة إلىىِ طبئعىىة هركىىٌز دٌىىؼ وأعىىعاٌر والطكاىىىة إحاطىىة  أٚو

 . الوْ ٓؾدون أبظاهٍؼ الؾ ؾل إلئٍا

أّهىىا  الظسىىبة لمومفزتىىؾن والرادٓىىؾ فٍىىْ اعوبىىر أك ىىرا اىوشىىاراا ولٍىىا الىىدور اٖكبىىر وخا ىىة عمىىِ 

قئؽ خٛل عطمئات الوظشةة اٚجوطاعئة، فٍذا الظؾع  هؽ اٖجٍزة دخن هعغؼ البئىؾت  اٖطفال والطرٌا

 قىافوٍؼ وهعىارفٍؼ واا اٌىااٍؼ فقىد يكىؾن اى  ئر سىمبئاا أو وتو طع حؾلٍىا اٖطفىال والربىار فوىؤ ر فىْ 

ي الر ئرة ولً عئؾ  ً الطوعددة  . اي ابئا، فٍذا الظؾع هؽ وساهن اٖعٛم سٛحم ذو حدٓؽ ولً فؾاهد 

ً  البىىىراهج واىوقاهٍىىىا وأعىىىدادٌا اٖعىىىداد الطظاسىىىب فٍىىىذي البىىىراهج  ففؾاهىىىدي ك ئىىىرة إذا أ حِسىىىؽ  اؾجئىىى

وطاهااً اؾسع الطعار  وال قافة  . وافوح أفا ا جدٓدة أّهام الظفن اساعدي عمِ اؾسئع ذٌظً واظؾتع ٌا

قئؽ لطىىا يعىىرض فئىىً هىىؽ بىىراهج بئىىر  وفئىىً أضىىرار  الغىىة عمىىِ عقىىؾل الصىىغار وبراهىىز الطىىرٌا

قئؽ وعقىؾلٍؼ  ا٘ضىافة إلىِ أىٍىا  هظاسبة هؽ أفٛم العظف وال رتطة وال ىظس اىؤ ر فىْ ىفىؾس الطىرٌا

ئة والور ؾتة اٚجوطاعئة، وذلػ عظدها ٓوقئد الظفن أّهام الومئفزتؾن ساعات اؤ ر فْ ال ؾاىب ال سط

فئحرم هىؽ المعىب هىع جطاعىات اٖ ىران والىذٌاف لٗىديىة  طؾتمة ٚو يقؾم بظشاط اي ابْ أو حركْ،

 . وبئر ذلػ هؽ اٖىشظة الورفئٍئة

طا  : وتطكؽ القؾل أن الومفزتؾن  شكن عام ٓوحكؼ  ظرتقوئؽ ٌو

 .  قئؼ الوظشةة اٚجوطاعئة والسئاسئة و طبادئ الطعوقد رسطئة واوصن .0
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ىىىىْ اؾجىىىىً القىىىىئؼ ال طالئىىىىة والذٌظئىىىىة والسىىىىمؾكئة وحوىىىىِ كئفئىىىىة الوعاهىىىىن هىىىىع  .8 بئىىىىر رسىىىىطئة ٌو

 (1).اٖ ران

فاهقىة عمىِ الظفىاذ إلىِ كىن  وخٛ ة القؾل أن الومفزتىؾن ي عىّد ا ىؾي وسىئمة إعٛهئىة ذات  ىدرة

كىذلػ اعطىن عمىِ إعىادة أىوىاج   ،شكن سىرتع وخا ىة عمىِ الىظشءو  ئر  فٍْ  ادرة عمِ ال ،البئؾت

ظة والطسوقبمئة  . الط وطع فْ اؾجٍااً الرٌا

إكسىاف  وىسوظئع أن ىسوظوج هطا سب  أن هؤسسات الوظشىةة اٚجوطاعئىة لٍىا دور كبئىر فىْ

ىىا الوراهىىن والوىى لف بىىئؽ ٌىىذي الطؤسسىىات اٖفىىراد القىىئؼ اٚجوطاعئىىة، وهىىؽ خىىٛل  ف ىٍىىا سىىوؤدي دوٌر

، حئىىا يقىىؾم الطظشىىةؾن بىىدور واضىىح فىىْ حىىا اٖفىىراد عمىىِ ابظىىْ اؾجٍىىات  ئطئىىة عمىىِ أكطىىن وجىىً

هعئظىىىة، و عىىىىدٌؼ عىىىؽ أي اؾجٍىىىىات أخىىىىر  وكىىىن ٌىىىىذا ٓوؾ ىىىف عمىىىىِ اٖىسىىىىاق القئطئىىىة السىىىىاهدة فىىىىْ 

 . والوْ ا ومف هؽ جئن ٔخر وهؽ  قافة  ٖخر   الط وطع،

 : نطخيات اكتداب القيع االجتساعية -

الوْ اصدت لوفسئر القئؼ وارؾىٍىا عمىِ وفى  اٖرضىئة الفررتىة الوىْ يقىف اعددت الظغرتات 

عمئٍىىا كىىن هظغىىر هىىؽ العمطىىاء الىىذٓؽ وضىىعؾا اصىىؾرااٍؼ حىىؾل هفٍىىؾم القىىئؼ اٚجوطاعئىىة، وهىىؽ ٌىىذي 

 الظغرتات:

 : نطخية التحميل الشفدي .1

ىىؾ الطعبىىر عىىؽ ٌىىذا الطظغىىؾر أن عطمئىىة اكوسىىاف اٖخىىٛق والقىىئؼ ابىىدأ هىىؽ  ٓىىر  )فروتىىد( ٌو

هرحمة الظفؾلة الطبكرة، حئا يكوسب أىاي  اٖعمِ هؽ خٛل الوؾحد هع الؾالىدٓؽ، إذا يقىؾم الؾالىدٓؽ 

بدور هط مْ الظغام، فٍطىا يعمطىان الظفىن القؾاعىد اٖخٛ ئىة والقىئؼ الوقمئديىة، والط ىن العمئىا لمط وطىع 

                                                 

ئؼ الطشىر   (1) ئؼ ال رواىْ واىشىراح إبىرٌا هكوبىة إحئىاء ، 1طفْ، الوظشىةة اٚجوطاعئىة وهشىكٛت الظفؾلىة، ٌالة إبرٌا
 .50ص ، 2009سٛهْ، هكة الطكرهة، الوراث ا٘
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 ن هىا ي ىب عمئىًالذي ٓور ِ فئً الظفن وتوؼ ذلػ عؽ طرت  اش ئع الظفن واسوحسىاىً عظىدها يفعى

أن يفعمً، وابداء اٚىزعاج وعىدم الرضىا عظىدها ي ظىم فئطىا ي ىب أن يفعىن، وهىؽ ٌظىا ٓورىؾن لىد  

الظفن ىغام هؽ القئؼ والقؾاعىد اٖخٛ ئىة الطوط مىة  الطحوؾتىات والطربؾ ىات فئكىؾن هىا أسىطاي فروتىد 

ؾ ها يقابن الضطئر  اٖىا  (1).اٖعمِ ٌو

 : الشطخية الدمػكية .2

ؾفٛىد أن عطمئة اكوساف القئؼ اوؼ عؽ طرتى  الوعزتىز يقرر السمؾ  كئؾن وهظٍؼ ٌن وسكز ٌو

ا٘ي ابْ والوعزتز السمبْ وتوعاهمؾن هع القئؼ عمِ أىٍا أّها اي ابئة أو سمبئة كطا أىٍا لئس. أك ىر 

 . هؽ اسوظواجات هؽ السمؾك الغاٌر لمفرد

ة والطعوقىىىىدات هىىىىع السىىىىمؾك وتىىىىرون أن بايىىىىة الظطىىىىؾ اٖخٛ ىىىىْ أن اوفىىىى  الطفىىىىاٌئؼ اٖخٛ ئىىىى

طئىىة ٌىذي الظغرتىة فٍىْ البدايىىة الصىحئحة لدراسىة القضىايا اٖخٛ ئىىة  اٖخٛ ىْ، وهىؽ ٌظىا اوضىح ٌأ

وهعرفة كئف يصىن اٖفىراد إلىِ أن ٓوصىرفؾا  ظرتقىة أخٛ ئىة أو بئىر أخٛ ئىة، فىئطكؽ الىوحكؼ فىْ 

الظفىىن لمسىىمؾك السىىئم  السىىمؾك اٖخٛ ىىْ السىىئم وكفىىً عىىؽ طرتىى  اؾ ىىع العقىىاف أو اعمىىؼ ا ظىىب رد

 . الذي ٓوبعً عقاف فئؤدي إلِ اؾار و م  يطظع الظفن هؽ اررار ذلػ الفعن

ىوئ ىة عطمئىة افاعىن الطىوعمؼ هىع الط ئىرات  وتظغىر السىمؾكئؾن إلىِ القىئؼ كسىمؾك ٓىوؼ اكوسىا ً

البئةئىىة واعزتىىز اسىىو ا ااً لٍىىا، فطىىؽ الططكىىؽ أن ٓىىوعمؼ الفىىرد السىىمؾك الطربىىؾف فئىىً والسىىمؾك بئىىر 

ىا، والسىمؾك  الطربؾف فئً، اعوطاد عمِ هبادئ الوعمؼ ذااٍا القاهطة عمِ ادعئؼ اٚسىو ا ات واعزتٌز

 (2).ْ يكوسب فئٍا أي سمؾك ذخرالواٖخٛ ْ ٓوعمؼ وتكوسب  الظرتقة ذااٍا 

 
                                                 

دار الطسىىىئرة لمظشىىىر والوؾزتىىىع والظباعىىىة، اٖردن، ، 1ط أحطىىىد عبىىىد المظئىىىف وحئىىىد، عمىىىؼ الىىىظفس اٚجوطىىىاعْ،  (1)
 .72ص  ،2001

 .174، ص 2002فن، دار الئازوري، عطان، ف ط، سطئح أبؾ هغمْ وذخرون، الوظشةة اٚجوطاعئة لمظ  (2)
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 : الشطخية السعخفية .3

اظغىىر الطدرسىىة الطعرفئىىة إلىىِ اكوسىىاف القىىئؼ عمىىِ أىٍىىا عطمئىىة إ ىىدار إحكىىام اىىراب  اراباطىىا 

و ئقىىىا ىحىىىؾ الوفرئىىىر عظىىىد الظفىىىن، واكوسىىىاف القىىىئؼ فىىىْ ىغىىىر ٌىىىذي الطدرسىىىة لئسىىى. هحاكىىىاة لظطىىىؾذج 

ن لقؾاعىد هعئظىة، واىطىا ات البئةئىة، أو ا٘ذعىقوضىِ الط ئىرااجوطاعْ أو ارئف لمسىمؾك اٖخٛ ىْ  ط

اؤكد أن القئطة اظشا هؽ هحاولة الفرد احقئ  الوؾازن فْ عٛ ااً اٚجوطاعئة و درااً العقمئة، وت عّد 

وطاهاااىىً فىىْ  عىىض دراسىىااً بظطىىؾ حكىىؼ  )بئاجئىىً( هىىؽ أواهىىن رواد ٌىىذي الطدرسىىة فقىىد أبىىد   عىىض ٌا

 لمقىؾاىئؽؾل اٖسىةمة الوىْ اوعمى   الصىؾاف وال ظى  وفٍطىً الظفن اٖخٛ ْ وطرتقوىً فىْ الوفرئىر حى

 .اٚجوطاعئة

أن القىىئؼ اوى  ر  العدٓىىد  )كؾلىىدج( إلىِرج( إلىِ هىىا اؾ ىن إلئىىً )بئاجئىً( وو ىد أضىا  )كىىؾلب 

 (1).ل مقئةهؽ العؾاهن ك سالئب الوظشةة اٚجوطاعئة، والقدرات الطعرفئة والوغئرات ال قافئة والور ئة ا

 : الجتساعينطخية التعمع ا .4

)وول ىىىىرز( أن اكوسىىىىاف القىىىىئؼ واعمطٍىىىىا ٓىىىىوؼ هىىىىؽ خىىىىٛل هٛحغىىىىة ىطىىىىاذج ٓؤكىىىىد )  ىىىىىدورا( و

اجوطاعئة وهؽ خٛل الطحاكاة والوقمئد، وعمئً ف ن القئؼ السمبئة أو بئىر الطربىؾف فئٍىا ٓىوؼ اعمطٍىا 

 . ىوئ ة لم برة الطباعرة أو ىوئ ة اعرض الفرد إلِ ىطاذج سمبئة

وعؾ ىىب ىوئ ىىةا ا وا  ئِبىىا ة الفىىرد )الطٛحىىظ( الظطىىؾذج كؾفة ىىمىىِ أن هشىىاٌد  ىىىدورا( عكطىىا أكىىد )

لقئاهً )الظطؾذج(  سمؾك ها، سئ م  لد  الطٛحظ اؾ عاا   ن  ئاهً  سمؾك هشا ً لسىمؾك الظطىؾذج 

ىىؾ . إذا هىا  ىام بوقمئىدي سىئ مب  لىً ىوىاهج  هطا مىة   وتسىطِِّ ) اىىدورا( ٌىذا الوعزتىز   ىالوعزتز  ا٘ىا ىة، ٌو

 (2)ؾك الظطؾذج عمِ سمؾك الطٛحظ.ال اىؾي الذي ٓوركً اعزتز سم  راٖ

                                                 

 .174الطرجع الساب ، ص   (1)
 .73هرجع سب  ذكري، ص  المظئف وحئد،أحطد عبد  (2)
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ٌذا و د ىبح عدد هؽ الطفررتؽ والعمطاء الطسمطئؽ لٍؼ أراء سدٓدة وهٍطة فْ عطمئىة إكسىاف 

ظىىا يطكىىؽ عىىرض  عىىض ذراهٍىىؼ فىىْ  القىىئؼ اٚجوطاعئىىة والدٓظئىىة كىىالغزالْ وابىىؽ خمىىدون وابىىؽ سىىئظا، ٌو

 : ٍا لد  الفردإكساف القئؼ اٚجوطاعئة وبرس

 :  الغدالي .1

ٓبىىدأ أٚو  قىىئؼ اٚجوطاعئىىة والدٓظئىىة هىىذٌبآىىذٌب ا٘هىىام الغزالىىْ فىىْ ار ئىىة الظفىىن واكسىىا ً ال

 َّٚ بوٍذٓب العقن  الطعرفة واٍذٓب الظفس  العبادة وهعرفىة م والوقىرف هظىً، ٚو اى اِ ٌىذي اٖهىؾر إ

: وتقىىؾل ور الصىىغار هظىىذ ىشىى اٍؼ،عىىؽ طرتىى  بىىرس القىىئؼ الدٓظئىىة واٚجوطاعئىىة الصىىحئحة فىىْ  ىىد

ابىىدأ  سىىؽ هبكىىرة ذلىىػ ٖن فىىْ ٌىىذي السىىؽ يكىىؾن الصىىبْ هسىىوعدا  "أن الور ئىىة ا٘سىىٛهئة ي ىىب أن

لقبؾل العقاهىد الدٓظئىة  ط ىرد ا٘يطىان بٍىا لىذلػ عظىد اعمطىً الىدٓؽ ٓبىدأ  حفىظ  ؾاعىدي وأ ىؾلً، و عىد 

 ىىً وتصىىد ً، وكمطىىا عىىب الظفىىن ذلىىػ فىىْ هراحىىن ٚحقىىة يكشىىف لىىً الطر ىىْ هعاىئىىً فئفٍطىىً وتىىؤهؽ 

ئ  (1).ؽ لرْ يكؾن دٓظا  ؾتا راس ا"ٓرسَ ا٘يطان عظدي  الودرج  الومقئؽ والطحاكاة  ؼ ا٘ بات والبرٌا

ً  اٚعوقىاد   و د عىبً ا٘هىام الغزالىْ عطمئىة الومقىئؽ ببىْذِر البىذور فىْ الور ئىة لزراعوٍىا، و ىد عىبَّ

ان  عطمئة السقْ، فئظطؾ البذر وترافع ع رة طئبة راس ة أ مٍا  ابى. وفرعٍىا فىْ  عؽ طرت  البٌر

 . السطاء

 :ابغ خمجون  .2

ٓر  ابؽ خمدون أن طرتقة  الودرتس لٍا أ رم كبئرم فْ برس القئؼ واظطئوٍا لد  الظفن حئىا 

أكىىد عمىىِ اؾجئىىً الطعمطىىئؽ إلىىِ ضىىرورة اٌٚوطىىام  اٖه مىىة ال ئىىدة )الؾا عئىىة( و ىىالفٍؼ وا٘جطىىال  عىىد 

 . ودرتج ابعا لٛسوعداد الطوعمؼ وهسوؾاي الوفصئن واٖخذ  ال

                                                 

 -94، ص ص 2005 ،3دٓؽ، الطكوبىة العصىرتة، بئىروت، جأبؾ حاهد س بؽ س الغزالىْ، إحئىاء عمىؾم الى  (1)
97. 
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وتر  ابؽ خمدون اقديؼ دراسة القرذن الررتؼ عمِ بئري هؽ الطؾاد الدراسئة فْ الصىغر حئىا 

، كطىا ات عمِ حئااً الدراسئة أو العاهىةيشب الظفن عمِ الور ئة ا٘سٛهئة وحوِ ٚ اظغْ الطادي

د   سىالئب العظىف، ٘يطاىىً الشىدٓد  ى ن العظىف أكد عمِ عدم اسو دام الشدة والقٍر فىْ الوعمىئؼ وىىدَّ 

يان  الظفىن إلىِ اعمىؼ الطكىر وال ديعىة لٙفىٛت هىؽ العقىاف، ولٍىذا  والقسؾة يطئوان  مب  الظفن وتؤدِّ

ىىىاق  هضىىىرٌّ   سىىىد الطىىىوعمؼ و  ا ىىىة  ىىىا ٍؼ، ٖن اٌ٘ر فٍىىىؾ ٓىىىدعؾ إلىىىِ الرحطىىىة  اٖطفىىىال وعىىىدم إٌر

ىً واغىاٌر  طىا لىئس فىْ ضىطئري فئفسىد هعظىِ  أخذ الؾلئد  القٍر ف و ىر   اٖطفال، فإذا ا٘ىسىاىئة حطاس 

 (1).فْ ىفسً هظذ الصغر

 : ابغ سيشا .3

ٓر  ابؽ سئظا فْ ار ئة الظفن وعطمئة إكسا ً القئؼ أىً ي ب اعؾتدي عمِ ال صىال الحطئىدة 

َ  العىىىادات  القبئحىىة فئىىىً، ٖىىىىً هىىؽ الصىىىعب الىىىو مص هظٍىىا إذا اعوادٌىىىا واطكظىىى. هىىىؽ   بىىن أن ارسىىى

  .ىفسً

وكىىذلػ ٓىىر  أن الطر ىىِ إذا أراد العقؾ ىىة وجىىب عمئىىً أن يحوىىاط كىىن الحئظىىة وتو ىىذ الحكطىىة 

ٚ  يعاهن  الطعا  ب   شدة أو  عظىف فىْ البدايىة، بىن يعاهىن  ىالمئِؽ  والعظف فْ احدٓدٌا، و د ىصح أ

ؾس والمظىىف وت سىىوعط ن هعىىً الوربئىىب اىىارةا والو ؾتىىف اىىارةا أخىىر ، وتىىر  أىىىً ٚبىىد هىىؽ اسىىو دام العبىى

والوىىىؾ ئَ والو ىئىىىب إذا ا وضىىىِ اٖهىىىر وأحئاىىىىاا يكىىىؾن الظصىىىح والوشىىى ئع أو الطىىىدح أجىىىد  أ ىىىرا فىىىْ 

ا٘ ٛح هؽ الوؾ ئَ والو ىئب، وهعظِ ٌذا ي ب أن ي عاهن  كن  طفن الطعاهمة الطظاسبة وأن ىدرس  

ّٚ كنَّ حالة عمِ حدة، واذا اضظ ر الطر ْ إلِ هعا بة الظفن ف ن ابؽ سئظا ٓىر  أٚ ٓم  ى   لمعقؾ ىة إ

  . عظد الضرورة ٚو ٓم   لمضرف إٚ  عد الوٍدٓد والؾعئد

                                                 

 .464، ص 2006بئروت،  ،، دار الروب العمطئة9، ط الرحطؽ بؽ خمدون، هقدهة ابؽ خمدون عبد  (1)
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كطىىا ٓىىر  ابىىؽ سىىئظا أن بىىرس القىىئؼ الدٓظئىىة كاىىى. أو اجوطاعئىىة أو أخٛ ئىىة ابىىدأ هظىىذ الفظىىام 

ىىا فىىْ أ  عىىداد الطىىؾاطظئؽ وذلىىػ ٓىىدل عمىىِ هبمىىح عظايىىة الطىىر ئؽ الطسىىمطئؽ  ىىالقئؼ وادراكٍىىؼ لطىىد  ا  ئٌر

  (1).ىفسئا وجسطئا

و ٍذا ٓوف  الغزالْ هع ابؽ سىئظا عمىِ هراعىاة الفىروق الفرديىة بىئؽ اٖطفىال، وأن يعاهىن كىن 

طفىىن الطعاهمىىة الطظاسىىبة، وأن ىىىدرس كىىن حالىىة ابعىىا لٍىىا، وكىىذلػ اافقىىا عمىىِ أٚ يكىىؾن العقىىاف عظىىد 

د عمِ ال ظ  هبالغا  ً هع اخذ الحئظة والحذر عظد العقاف واسو دام الشفقة فْ ذلػ وكذلػ الو كئ

 . الطدح فئطا ٌؾ  ؾاف

، يطكىؽ القىؾل ْ فسىرت كئفئىة اكوسىاف الفىرد لمقىئؼهؽ خىٛل عىرض الطىدارس والظغرتىات الوى

، فط طىىؾع ٌىىذي الوفسىىئرات اشىىكن هىىا ا لورىىؾتؽ هظغؾهىىة القىىئؼ لىىد  الفىىردأن كىىن هظٍىىا  ىىده. افسىىئر 

ى ،ظد ا٘ىساني سطَِّ  طظغؾهة القئؼ اٚجوطاعئة ع ا كىن هدرسىة وىغرتىة فىْ وذلػ  الظرتقة الوىْ ارٌا

 . اكوساف القئؼ

ء و ىىىىىذلػ يطكىىىىىؽ اسىىىىىو ٛص أن اكوسىىىىىاف القىىىىىئؼ واشىىىىىكئمٍا يكىىىىىؾن ىوئ ىىىىىة اراهىىىىىن ٌىىىىىذي أرا

، وذلىىىػ ابوىىىداء هىىىؽ أسىىىالئب الوظشىىىةة الؾالديىىىة واىوٍىىىاء  طؤسسىىىات واٚجوٍىىىادات وافاعمٍىىىا واعاوىٍىىىا

 الوظشةة اٚجوطاعئة.

























                                                 

 .24، ص 2008، عالؼ الروب، القاٌرة، 1إيطان عبدم عر ، الور ئة اٖخٛ ئة لمظفن، ط  (1)
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ا عّد هراكز  احفىئظ القىرذن الرىرتؼ هؤسسىات ار ؾتىة اعمئطئىة اقىؾم بوحفىئظ القىرذن الرىرتؼ واعمىئؼ 

ىْ ا سىٍؼ فىْ بظىاء ع صىئة الفىرد عمىِ أسىاس هىؽ الوىؾازن واٚعوىدال لئكىؾن ، أحكاهً الو ؾتديىة ٌو

فىىىْ ه وطعىىىً والعطىىىن عمىىىِ بىىىرس ٌىىىذي اٌٖىىىدا  فىىىْ ذٌىىىؽ  فىىىردا  ىىىالحا فىىىْ ذااىىىً وأسىىىراً وه طىىىرا

 . الظاعةة

ىْ  ىّطاهات أهىان وحطايىة  فحمقات احفئظ القرذن الرىرتؼ ٌىْ حقىؾل هعرفىة وهحافىن ار ئىة ٌو

طئىىة  حمقىىات ، لمشىىباف   سىىري فىىْ و ىى.  ىىات فئىىً عىىبابظا هو بظىىاا بىىئؽ الط مٍئىىات والِفىىوؽ ظىىا ارطىىؽ ٌأ ٌو

ؼ هىىىىؽ الضىىىىئاع احفىىىىئظ القىىىىرذن الرىىىىرتؼ لوعئىىىىد لشىىىىبابظا  اٚىحىىىىرا  و ٌىىىىؾتوٍؼ والطحافغىىىىة عمىىىىِ أفرىىىىاٌر

 .  فٍؼ سمف اٖهة طاهعئؽ م ورسؾلً، والوظر  هسوظدٓؽ عمِ الرواف والسظة الطظٍرة

وطىى. لئبئىىا بوعمىىئؼ أبظاهٍىىا القىىرذن الرىىرتؼ وحفغىىً هظىىذ القىىدم فعرفىى. الرواائىىب وحمقىىات  ولقىىد ٌا

، . اقىىام ٌىىذي الحمقىىات   ٍىىؾد ع صىىئة وفرديىىةاحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ هعغىىؼ هظىىاط  لئبئىىا وكاىىى

ىرم لرىن هىؽ يظمىع عمئىً يظمىب وجىً الحى  وال ئىر  فطؽ ال صىاهص العغئطىة لمقىرذن الرىرتؼ أىىً ه ئسَّ

ىىذا الوئسىىئر القرذىىىْ يشىىطن عىىدة جؾاىىىب هظىىً كقراهظىىً وحفغىىً واسىىوذكاري واىىدبري وا همىىً ، والصىىؾاف ٌو

ِكٍخ{}َوَلَقو :وفقٍىً  ىال اعىالِ وهعاىئىًوهعرفة عمؾهىً  ْكِخ َفَيوْل ِموغ مُّوجَّ وْخَنا القوخآن ِلموحِّ ولرىؽ  (1).ْج َيدَّ

ي ب أن ا ضع ٌذي الطراكز لرعاية وحطاية الدولة ه ن اٖو ا  وها فىْ حكطٍىا حوىِ ى ظىب هىؽ 

دخن ٌذي الطؤسسات أو هؽ أدخمً والداي لٍذي الطؤسسات بٍد  حفظ القرذن الررتؼ هؽ الؾ ؾع فىْ 

اب ا هؽ الوئارات الطوظرفىة الوىْ أبمبٍىا  عئىدة عىؽ الىدٓؽ واعالئطىً حباهن الطوظرفئؽ واٌ٘ر ئئؽ وبئٌر

 . السطحة

 

 

                                                 

 .17، أية سؾرة القطر  (1)
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 أوال : القخآن الكخيع: 

 التعخيف بالقخآن الكخيع : 

، بؾاسىظة جبرتىن والطرسىمئؽ اٖىبئىاءظىزل عمىِ خىااؼ الط ،كٛم م الطع زالقرذن الررتؼ ٌؾ )

، الطبىىدوء  سىىؾرة ا  ىىالوؾاار، الط وعبَّىىد ببئاىىىاتظىىالطظقىىؾل إلئ ،الطكوىىؾف فىىْ الطصىىاحف، عمئىىً السىىٛم

 (1).(، الط  وو ؼ  سؾرة الظاسالفااحة

دايىة  ذا الوعرتف هوف  عمئً بئؽ العمطاء، أىزلً م ابارك واعالِ لئكؾن دسىوؾراا لٗهىة، ٌو ٌو

ىىىاا سىىاطعاا عمىىِ ىبؾاىىً ورسىىالوً، وح ىىة  اهطىىة إلىىِ اولئكىىؾن ذيىىة عمىىِ  ىىدق الرسىىؾل، و ٌرلم مىى ، 

لدٓؽ، اشٍد   ىً اظزتن الحكئؼ الحطئد، بن ٌؾ الطع ىزة ال الىدة الوىْ اوحىد  اٖجئىال واٖهىؼ عمىِ ا

 . الزهانهر 

ؾ هظٍاج م ال الىد،  القرذن الررتؼ ر اط بئؽ السطاء واٖرض، وعٍد بئؽ م و ئؽ عبادي، ٌو

ىىؾ أعىىر  الروىىب السىىطاوتة، وأعغىىؼ و  زهىىانهئ ىىاق السىىطاء الصىىالح لرىىن  حىىْ ىىىزل هىىؽ وهكىىان، ٌو

 (2).َوَمْغ َأْصَجُق ِمَغ َّللاَِّ َحِجيثا (: )كٛم، وحدٓا ٚ يشابًٍ حدٓا  ال اعالِ ٓداىئًالسطاء، ٚ 

ووووْغ َخَمووووَ  اأَلْرَض  ولقىىىىد رفىىىىع م عىىىى ن القىىىىرذن وىىىىىؾي  عمىىىىؾ هظزلوىىىىً فقىىىىال اعىىىىالِ: )َتْشووووِديال  ِمسَّ

َسَػاِت اْلُعال(  (3).َوالدَّ

والرسىن سىئدىا س م والعطىن  ىً هىؽ  اٖىبئاءالطظزل عمِ خااؼ فالقرذن الررتؼ ٌؾ كواف م 

 . هؽ أفضن العبادات الوْ أهرىا م بٍا هعاىئًخٛل بئاىات والودب ر فْ 

 

                                                 

ة الرحطؽ العطىىار، حفىىظ القىىرذن واعمئطىىً فىىْ جطئىىع هراحىىن الوعمىىئؼ والوعمىىئؼ ال ىىاهعْ، ىىىدو حطىىد ىا ىىر بىىؽ عبىىد  (1)
 .3 ، ص 1999عمطئة، العظاية  القرذن الررتؼ وعمؾهً، 

 .87سؾرة الظساء، أية   (2)
 .4سؾرة طً، أية   (3)
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 اليجف مغ تعمع القخآن الكخيع : 

ر   أن الٍد  اٖسطِ الذي ٓظشدي كن هسمؼ وهسمطة هؽ اٛوة القرذن الررتؼ واعمطً ٌؾ الوع

 عمِ ها فئً هؽ الٍد  والعمؼ الظافع، والعطن  ً، والدعؾة إلئً، والصبر عمِ ها يصئبً فْ سبئمً.

 اهطة إلِ  ئىام السىاعة، وجىاءت عمىِ هىا بىرز فئىً  و د جعن م سبحاىً هع زة ىبئظا س 

ىىؾ كوىىاف ٌدايىىة و  سىىعادة بظىىؾ  ؾهىىً هىىؽ الفصىىاحة والبئىىان، ولىىذا جىىاء عمىىِ أر ىىِ أسىىالئب البئىىان، ٌو

 وهظٍج حئاة.

الخ ِكَتاب  أنَدْلَشاُه إليوَظ ِلُتْخوِخَج الشَّواَس ِموَغ الطُُّمَسواِت إلوى الشُّوػِر ِبوِلْذِن َربِِّيوْع  ال م اعالِ: 

إلى ِصَخاِط اْلَعِديِد اْلَحِسيجِ 
(1)  

نُو ُسوُبَل ا َموِغ اتََّبوَع ِرْضوػَ ِو َّللاَُّ َقْج َجاءُكْع ِموَغ َّللاَِّ ُنوػر  َوِكَتواب  ُمِبويغ  َيْيوِجي ِبو :و ال اعىالِ

الِم َوُيْخِخُجُيع ّمَغ الطُُّمَساِت إلى الشُّػِر ِبِلذِنِو َوَيْيِجيِيْع إلى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيعٍ   .(2)الدَّ

والقرذن الررتؼ هصدرم رهئس هؽ هصادر الدعؾة  ا٘سىٛهئة، يسىوطد الداعئىة هظٍ ىً وأسىمؾ ً 

م  رضىىؾانوسىىئراً، وهىىؽ سىىئرة السىىمف الصىىالح  ل م هىىؽ كوىىاف م اعىىالِ، وهىىؽ ٌىىدي رسىىؾ 

فىالقرذن  عمئٍؼ، وهؽ اسوظباطات الفقٍاء وهؽ ا ارف الداعئة ىفسً عمِ الظاس، وهىؽ وا ىع الحئىاة.

الررتؼ ٌؾ العقئدة الوْ ا اطب الفظرة ٚو اوظافر هعٍا، واقؾدي إلِ هعرفة ال ال  البارئ الطصؾر، 

ئب، وافوح أّهاهً ذفا اا لمفؾز والسعادة.وافّسر لً سرَّ ذلػ الرؾن ا  لٌر

ففىىْ القىىرذن الرىىرتؼ هىىظٍج الحئىىاة الطسىىوقرة، وأسىىمؾ ٍا اٖه ىىن وطرتقٍىىا الؾاضىىح، هىىظٍج الحئىىاة 

ال ىىالْ هىىؽ العقىىد وال ىىالْ هىىؽ الحقىىد والحسىىد والغىىش وسىىؾء ال مىى ، والسىىمئؼ هىىؽ الفحىىش والرذاهىىن 

 . والعدوانوال باها، الظقْ هؽ الغمؼ والبغْ 

                                                 

ئؼ، أية   (1)  .1سؾرة إبرٌا
 .16، 15سؾرة الطاهدة، أية   (2)
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 ُل تعمُّع القخآن الكخيع وتعميسوفز : 

: وه اٚاٍىا،  ىال اعىالِ أبىؾاف الىدعؾة إلىِ م عىزَّ وجىنّ اعمئؼ القرذن الررتؼ  ىاف عغىئؼ هىؽ 

سَّغ دَ   (1).{ِشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيغَ وَقاَل أن اَعا إلى َّللاَِّ َوَعِسَل َصاِلح}َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػال  مِّ

بوعمئطىىىً و ئاىىىىً لمظىىىاس هىىىؽ أفضىىىن اٖعطىىىال يحغىىىِ هعمطىىىً  ن اعمىىىؼ  القىىىرذن الرىىىرتؼ والقئىىىامإ

خيوخكع }   ىال:  ىال رسىؾل م   عفىانبىؽ  ع طىانوهوعمطىً  ىال ئرتؽ فىْ الىدىئا وأخىرة، عىؽ 

تعىىؾد  ىالظفع عمئىىً ، بىىن أن هعمىؼ القىرذن والعاهىىن  ىً هىىؽ خئىار اٖهىة، و (2){موغ تعمَّووع القوخآن وعمَّسووو

وووٍة ُأْخِخَجوووْت ِلمشَّووواِس َتوووأمخوَن ِبووواْلَسْعُخوِف َوَتْشَيوووْػَن َعوووِغ  :وعمىىىِ أهوىىىً  ىىىال اعىىىالِ }ُكشوووُتْع َخْيوووَخ ُأمَّ

 (3).اْلُسشَكِخ{

ٖسىىاس الىىذي يقىىؾم عمئىىً الىىدٓؽ و ىىً اعىىر  الشىىراهع واٖحكىىام، ٖن اعمىىؼ القىىرذن واعمئطىىً ٌىىؾ ا

 . و ظؾري اسوضْء اٖهة واسئر عمِ طرتقً واور َِّ عمِ هظٍ ً

و د اؾعد م الذٓؽ يكوطؾن القرذن ٚو ي عمِّطؾىىً ٚو ٓظشىروىً ٚو ٓبئظىؾن أحكاهىً لٗهىة  ىالظرد 

َشواِت َواْلُيوَجى ِموغ }أن الَّوِحيَغ  وا٘ عاد هؽ رحطىة م اعىالِ،  ىال اعىالِ َيْكُتُسوػَن َموا أنَدْلَشوا ِموَغ اْلَبيِّ

ِعُشػنَ َبْعِج َما َبيَّشَّاُه ِلمشَّاِس ِفي اْلِكَتاِب أوَلوِئَظ َيمَعُشُيُع َّللّاُ   (4).{ َوَيْمَعُشُيُع الالَّ

طئة اعمئؼ القرذن وفضمً عمِ الفرد والط وطع أن م  د أخذ العٍد والطئ ا ق وهطا ٓدل عمِ ٌأ

عمِ كن أهة أىزل عمئٍا كوا اا أن اوعمطً واعمطىً ٚو ارىوؼ هظىً عىئةاا، أو اقصىر فىْ ىشىري وابمئغىً، 

ُششَُّو ِلمشَّاِس َواَل َتْكُتُسػَنُو{: كطا  ال اعالِ هطا سىب   (5).}َوإذ أَخَح َّللّاُ ِميَثاَق الَِّحيَغ أوُتػْا اْلِكَتاَب َلُتَبيِّ

                                                 

 . 33سؾرة فصم.، أية   (1)
( ح 4/1919هىؽ اعمىؼ القىرذن وعمطىً، ) م الب اري،  حئح الب اري،  اف خئىركؼس بؽ إسطاعئن أبؾ عبد  (2)
 .132، ف ط ، ص 1994(، دار الفرر، بئروت، 4739)

 .110، أية عطرانسؾرة ذل   (3)
 .159، 158سؾرة البقرة، أية   (4)
 .187 ، أيةعطرانسؾرة ذل   (5)
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طً يعؾد  الظفع والفاهدة عمِ هعمطً وهوعمطً ٖن القرذن الررتؼ ٌؾ يطكؽ القؾل أن اعمؼ القرذن واعمئ

هؽ أعر  العمؾم وأعٌٛا هظزلة والطشوغمؾن  ً داعؾن إلِ ال ئر ولٍؼ اجر ذلػ فْ الدىئا وأخرة 

 . لقؾل الرسؾل م خئركؼ هؽ اعمؼ القرذن وعمطً

 : في ليبيا : التعميع الجيشيثانيا  

ؼ هظذ الفوح العر ْ ا٘سٛهْ لمئبئىا كىان اعمئطىاا دٓظئىاا  ىرفاا لو كئىد الىدٓؽ ا٘سىٛهْ أن الوعمئ

فْ ىفؾس أبظاهٍا، إلِ جاىب اعمئؼ المغة العر ئة لغة القرذن الررتؼ ولغة الدولىة ا٘سىٛهئة اٖ ىئمة  

عاهٍا هكاىاا الهساجد الاْ ااخذت هىذ إىل  فردٓة داخ  ٍىىؾد  ان ىىىٓن ٓىىىهو الاعمحئىىا كىىان ٌىىذا الظىىؾع 

 وذلىىىػ  ط ومىىىف الؾسىىىاهن الططكظىىىة، وفىىىْ، لىعر العمن َالهعرفة، ات دراسٓةىىىىَحمقفسىىىئحا لمعبىىىادة 

 (1).المئبئة فْ امػ الفورةدو ىن الهىهعظ

كذا كان لمطساجد الربر  فْ أىحاء البٛد دور كبئر جدا، ورسالة  قافئة واعمئطئة جمئمة ، ٌو

الطظبرتة ودروس الؾعظ وا٘رعاد وحمقات الدرس الوْ حئا فئٍا ٓوعمؼ الظاس عؽ طرت  ال ظب 

فضٛ عؽ كؾىً هقرا لمقضاء وا دار اٖحكام ا٘سٛهئة الوْ ، كاى. اعقد بٍا فْ ذلػ الؾ .

فالوعمئؼ فْ ذلػ العصر ركز عمِ احفئظ ، ارطؽ فْ إدارة عؤون الطسمطئؽ والحفاي عمِ حقؾ ٍؼ

ؼ الدٓؽ ا٘سٛهْ الحظئف وادرتبٍؼ عمِ  عض هبادئ الظاعةة القرذن الررتؼ وا دٓبٍؼ ببعض اعالئ

 . القراءة والروا ة

ىىؾ أول  أىىىؾاع  فىىالوعمئؼ الىىدٓظْ فىىْ لئبئىىا ٌىىؾ الظىىؾع الؾحئىىد هىىؽ الوعمىىئؼ الىىذي كىىان سىىاهداا، ٌو

الوعمئؼ الوىْ عرفٍىا البىدو، والىذي ازدٌىر خىٛل الظصىف ال ىاىْ هىؽ القىرن الواسىع عشىر حئىا كىان 

ىذا الظىؾع هىؽ الوعمىئطرتقٍؼ الؾحئد لمطعرفة  ؼ يعوطىد العمطئة والدٓظئىة هظٍىا عمىِ وجىً ال صىؾص، ٌو

                                                 

 ،2005ال زاهىر،  زاهىر، ال جاهعىة الطدرسىئة، لٙدارة والوظغئطئة الظفسئة ال ؾاىب احوئؾش، عبدال مئن عطار  (1)
 .24ص 
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( عادة ها يكؾن هقئطا فْ هظو ع البادية  صىفة هسىوطرة إذا كىان هىؽ أبظىاء عمِ هعمؼ ٓمقب ) الفقئً

القبئمة أو  صفة هؤ وة إذا لؼ يكؽ كذلػ، حئا كان يفرد لمطعمؼ بئ. هؽ الشىعر ٚسىو داهً كطقىر 

ادرتس القرذن الررتؼ والعبادات، و عد خوؼ القرذن الررتؼ كان الظفن ٓذٌب لومقْ  لمودرتس، وخا ة

العمىىؾم الدٓظئىىة اٖخىىر  فىىْ الطعاٌىىد الدٓظئىىة الوىىْ كاىىى. هظوشىىرة فىىْ أىحىىاء هوفر ىىة هىىؽ الىىبٛد، و عىىد 

ىىر  طصىىر، أو جاهعىىة  اسىىورطال الدراسىىة بٍىىذي الطعاٌىىد ٓىىذٌب هىىؽ ٓرتىىد اٚسىىوزادة إلىىِ جاهعىىة اٌٖز

أّهىا هىؽ ٓرضىِ  طىا احصىن عمئىً ، ىة بوؾىس لومقْ الطزتىد هىؽ العمىؾم الدٓظئىة الطؾسىعة فئٍطىاالزتوؾ 

 (1).ٓؾا ىن اعمىئؼ اٖطفىال فىْ الظ ىعهؽ الطعرفىة، فعىادةا هىا كىان يعىؾد إلىِ هضىارف القبئمىة حئىا 

وىىرة بوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ أو أجىىزاء هظىىً  الظرتقىىة الوقمئديىىة الوىىْ كاىىى. سىىاهدة فىىْ لئبئىىا فىىْ امىىػ الف

والوىىىْ يقىىىؾم الظالىىىب هىىىؽ خٛلٍىىىا  كوا ىىىة سىىىؾر القىىىرذن الرىىىرتؼ أو أجىىىزاء هظٍىىىا عمىىىِ ألىىىؾاح خشىىىبئة 

ه صصىىة لىىذلػ، و عىىد حفغٍىىا يقىىؾم الظالىىب  إزالىىة الروا ىىة عىىؽ المىىؾح  الطىىاء واركىىً لئ ىىف احىى. 

كىذا إلىِ أن ي ىوؼ  أععة الشطس،  ؼ يقؾم  كوا ة السؾر أو أجزاء السؾر الوىْ امىْ هىا اىؼ حفغىً، ٌو

أّهىىا هىىؽ أراد الوؾسىىع فىْ العمىىؾم الدٓظئىىة فعمئىً اٚىوسىىاف ٖحىىدي الزوايىىا  .لقىرذن الرىىرتؼ بٍىىذي الرئفئىةا

يىىا اظسىىب لطؤسسىىئٍا، ه ىىن الدٓظئىىة الوىىْ كاىىى. هظوشىىرة فىىْ ه ومىىف هىىدن لئبئىىا، و ىىد كاىىى. ٌىىذي الزوا

بىىىؽ عمىىىِ  السىىىٛم اٖسىىىطر بىىىزلئوئؽ، وزاوتىىىة سىىىئدي الىىىزروق  طصىىىرااة، وزاوتىىىة السىىىئد سزاوتىىىة عبد

ىىا اىوشىىاراا  السظؾسىىْ  ىىال غبؾف، والوىىْ  (2).اعىىد هىىؽ أكبىىر الزوايىىا الدٓظئىىة الطؾجىىؾدة فىىْ لئبئىىا وأك ٌر

و ىىىذلػ فقىىىد كىىىان الوعمىىىئؼ فىىىْ لئبئىىىا اعمئطىىىاا  سىىىئظاا فئطىىىا كاىىىى. اوقدهىىىً الرواائىىىب هظىىىذ سىىىظئؽ طؾتمىىىة 

الؾحئىد ٖبظىاء ٌىذي و سئظرة الع طاىئئؽ عمِ لئبئا خٛل القرن السادس عشر أ بح ٌذا الوعمؼ ٌىؾ 

البٛد، وأىحسر ٌذا الوعمىئؼ فىْ داهىرة ضىئقة، إذ اركىز فىْ احفىئظ الظاعىةة القىرذن، واى دٓبٍؼ لىبعض 
                                                 

 .155ص  ،2012 ، جاهعة بظغازي، بظغازي،2لؾجمْ  الح الزوي، اؾطئؽ البدو أ عادي وبايااً، ط   (1)
 ، جاهعىىىىة  ىىىىىارتؾىس، بظغىىىىىازي،1ط  (،1990 – 1966اجىىىىىدابئا  ىىىىىالح الىىىىزوي، الطدٓظىىىىىة الطوغئىىىىرة ) لىىىىؾجمْ  (2)

 .164، ص 9991



 94 

 

مئىىة  اعىالئؼ الىدٓؽ، واىىدرتبٍؼ عمىِ  عىىض هبىادئ القىىراءة والروا ىة، وتقىؾم ٌىىذا الوعمىئؼ   ٍىىؾد فرديىة ٌأ

وهىؽ  ىؼ اظىؾر ٌىذا  (،1911عىام إلىِ  1551وذلػ أ ظاء ابعئة الىبٛد لمدولىة الع طاىئىة هىؽ عىام )

الوعمىىئؼ لئصىىبح اعمئطىىاا دٓظئىىاا وطظئىىاا ىشىى  هىىع الىىدعؾة السظؾسىىئة لئكىىؾن أداةا الوحرتىىر وال ىىٛص هىىؽ 

اٖططىىىاع اٚسىىىوعطارتة، وذلىىىػ هظىىىذ الظصىىىف ال ىىىاىْ هىىىؽ القىىىرن الواسىىىع عشىىىر، فقىىىد اىوشىىىرت الزوايىىىا 

م الىدٓؽ وهىؽ أعىٍر ٌىذي الزوايىا، زاوتىة لوطكئؽ الظاعةة هىؽ الوفقىً فىْ عمىؾ ، الدٓظئة فْ أىحاء البٛد

 (1).السظؾسئة فْ هدٓظة البئضاء

 : نطام التعميع الجيشي في ليبيا

 السْسدات التعميسية : 

الزوايىىىا عمىىِ رأس امىىىػ الطؤسسىىات الوعمئطئىىىة، ٚو ارىىاد ا ىىىرج واىى اْ الطسىىاجد والرواائىىىب  ىىؼ 

دابئا، فبىىالربؼ هىىؽ  سىىاطة عظٍىىا خىىٛل بىىدايات الظصىىف اٖول هىىؽ القىىرن العشىىرتؽ فىىْ هظظقىىة اجىى

ارؾتظٍا إٚ أىٍا ساعدت عمِ وجؾد ىشاط  قافْ يشغن الفىرا  الوعمئطىْ والطعرفىْ الىذي كىان يسىؾد 

الط وطىىع المئبىىْ خىىٛل و عىىد فوىىرة الحكىىؼ الع طىىاىْ، فىىالغرو  السئاسىىئة وا٘دارتىىة واٚجوطاعئىىة فىىْ 

مئطئىة وال قافئىىة الوىىْ كاىىى. هودىئىىةا الىبٛد هىىا كاىىى. لوعظىىْ فر ىة لٌٛوطىىام والعظايىىة  اٖوضىىاع الوع

إلِ حىد  كبئىر. وحوىِ ىٍايىة القىرن الواسىع عشىر لىؼ ٓظىن الوعمىئؼ فىْ لئبئىا  شىكن عىام ذلىػ اٌٚوطىام 

هىىؽ  بىىن الدولىىة الع طاىئىىة  اسىىو ظاء  عىىض الطبىىادرات البسىىئظة الوىىْ جىىاءت أ ظىىاء فوىىرة ا٘ ىىٛحات 

ىىىذا اٌٚو ،()اىئىىىة وفىىىْ عىىىرو  هرابكىىىة وهضىىىظر ةالع ط طىىىام لىىىؼ اظمىىىً إٚ  عىىىض الطىىىدن السىىىاحمئة ٌو

بظغازي وطرابمس وال طىس ودرىىة، وعمى. الطىدن اٖخىر   عئىدةا عىؽ أي عظايىة،  :الربئرة فق ، ه ن

                                                 

 .4، ص 1972، دار الوظطئة، طرابمس، 1ؼ فْ لئبئا، ط رأف. الشئَ بظئؼ، اظؾر الوعمئ  (1)
) (الررتؼ الىؾافْ أن المغىة العر ئىة عىٍدت أك ىر عٍؾدٌىا اىدىئاا فىْ عٍىد الىؾالْ رجىب  اعىا، ٓذكر الدكوؾر س عبىد

 .حئا كاى. لغة الطراسٛت الرسطئة فْ الدولة يسؾدٌا الر ئر هؽ المٍ ة العاهئة
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مئىىاا فىىْ ك ئىىر  هىىؽ الطىىدن المئبئىىة  عئىىداا عىىؽ اكوىىراث الحكؾهىىة، وت عىىز  ٌىىذا  (1)فاا ىىذ الوعمىىئؼ طا عىىاا ٌأ

، وعمى. اا عىة إلِ أىً لؼ يقؼ فْ لئبئا حكؼ هركزي  اىْالضعف ال قافْ فْ لئبئا خٛل العٍد الع ط

ة فئٍىىىا عمىىىِ اٌٚوطىىىام  عا ىىىطة همرٍىىىؼ وهركىىىز  لمعا ىىىطة الع طاىئىىىة )اٖسىىىواىة(، بئظطىىىا كىىىرس الىىىٚؾ

 (2). ئاداٍؼ  قافئاا وعطراىئاا 

ىىؼ الطسىىاجد والزوايىىا والرواائىىب وكىىذلػ ىشىى اٍا  وفىىْ إطىىار ٌىىذي الدراسىىة يقىىع اٌٚوطىىام بىىذكر ٌأ

ىافْ هظظقة اجدابئا، وأعٍر هؽ دّرس فْ زواياٌا ودعَّط ٍا وسىاٌؼ فىْ وىط  بظاهٍا  ؛ والىدور أعطاٌر

الذي اضظمع.  ً ٌذي الطؤسسات فْ ارسئَ الط ن والقئؼ الدٓظئىة والطحافغىة عمىِ الٍؾتىة العر ئىة 

ا٘سىىٛهئة والؾطظئىىة فىىْ بئىىاف الطؤسسىىات الرسىىطئة الوىىْ ارعىىِ ذلىىػ، إذا سىىمَّطظا أن امىىػ الطبىىاىْ 

ٚ ٓو ىزأ هىؽ الوىارتَ والٍؾتىة  ؽ وىشىر هبادهىً فقى ، واىطىا ٌىْ جىزءسسات لؼ ارؽ اوعم   الدٓوالطؤ 

الحكؾهْ( الذي يقع ضطؽ سئاسة  يغفن الوظّرق لموعمئؼ الرسطْ )وال قافة الطحمئة، عمِ أن ٌذا ٚ

رة اسوعطارتة ه ظ   لٍا خٛل فورة اٚحوٛل ا٘يظالْ، والٍد  هؽ إىشاء ٌذي الطدارس وهد  ىغ

، البرتظاىئةاٌٖالْ وهؾ فٍؼ هؽ ٌذا الظؾع هؽ الوعمئؼ،  ؼ اقم ص. ٌذي الطدارس خٛل فورة ا٘دارة 

وذلػ حسب ها ٓوطاعِ هع سئاسوٍا فْ لئبئا، إذ ٓوضح جمئىاا هسىاٌطة امىػ الغىرو  الطوغئىرة فىْ 

ظىىاا  ىىاٖ ىىا، وكئىىف أ ىىبح الظشىىاط ال قىىافْ والوعمئطىىْ ٌر هؾر السئاسىىئة، سىىئر العطمئىىة الوعمئطئىىة واع ٌر

وهعبراا عظٍا أو هحققا لغآوٍا وأططاعٍا، لذلػ لؼ اشٍد هظظقة اجدابئا وسظاا  قافئاا خصباا، ٓوشكن 

ا، ٖن الظشاط ال قافْ ٚ ٓورؾن فْ بئبة هؽ يحطئً وترعاي  . بوشكمٍا، وتظطؾ بظطٌؾ

                                                 

( والوغئىىرات الوىىىْ 1950 - 1835( خىىٛل الفوىىىرة هىىؽ )ؼ الىىىدٓظْ )الوعمىىئؼ اٌٖمىىْر سؾتسىىْ، "الوعمىىئس  شىىئ  (1)
: احى. عظىؾان ،2000/  9/  27 - 26ؽ أعطال الظىدوة العمطئىة ال اهظىة الوىْ عقىدت فىْ الفوىرة هىابئ "،طرأت عمئً

 .541، ص 2005هركز جٍاد المئبئئؽ لمدراسات الوارت ئة،  ،1950 - 1835الط وطع المئبْ 
 .287ص  ،1988ئر بؽ هؾسِ، الط وطع العر ْ المئبْ فْ العٍد الع طاىْ، الدار العر ئة لمرواف، ائس  (2)
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لٍىا الطظىاخ الطظاسىب وهظذ الفوح ا٘سٛهْ لطدٓظة اجدابئا وحوِ هشار  القرن العشىرتؽ، لىؼ ٓوىؾفر 

ة فئٍا  ا هؽ  عض الطدن ولؾ  قدر  سئ ، فا وصرت هٍطة الٚؾ لبعا ٌؾتة  قافئة أو عمطئة، كغئٌر

ة فىْ العؾا ىؼ الطركزتىة، وخىٛل العٍىد  عمِ جطىع ال ىراج والضىراهب، الوىْ اصىب فىْ خىزاهؽ الىٚؾ

مىِ الدولىة الفاططئىة فىْ الفاططْ، وا   ن الصراع عمِ السمظة بئؽ الفاططئئؽ والع صىاة ال ىارجئؽ ع

أفرتقئا، وها  احب ذلػ هؽ دهار وخراف واقؾتض لحضارة ا٘سٛم  ح ة الوشئع لمسظة والشئعة 

بئؽ أىصار امػ الدولة وخصؾهٍا، فقد ٌرع ىفرم طاهحؾن هؽ عمطاهٍا وأد اهٍىا إلىِ بئةىات أخىر ، 

ٚا وحطايىىةا  واضىىطؽ لٍىىؼ كسىىباا هاّديىىاا ، فىىراراا هىىؽ  ظىىش الطوحىىار ئؽ، و ح ىىاا عىىؽ أوسىىاط اىىؾفر لٍىىؼ  بىىؾ

ؼ  كظئىة ا٘جىدابْ، وجطىع إلئٍىا ىسىبة  وهعظؾتاا، فوؾزعؾا فْ ك ئىر  هىؽ الطىدن العر ئىة، واحىوفظ أك ىٌر

ىا، ولىؼ  أخر  اؾ    موً   فقً ال قافْ ال دٓد، و ظع ىفر هظٍؼ  الحئىاة فىْ عىرو   ٛدٌىؼ فٛزهٌؾ

ؼ فْ كافة العمؾم فْ الو ل ء هطىؽ ئف والوارتَ والفقً والمغة، وأعىٍر  ٌىٓبرحؾا عظٍا، و د برز أ ٌر ٚؤ

لر ىرة هىا  طىد بىؽ عبىدم المىؾااْ ا٘جىدابْ(أبؾ إسحاق بؽ إسطاعئن بؽ أحأىوسب إلِ اجدابئا ٌؾ )

 (1).خمفً هؽ هؤلفات فْ الفقً واٖىؾاء وعمؾم العر ئة وهشوطٛاٍا و عض الرساهن العمطئة

 : الكتاتيب .0

ىىؾ الطكىى وّىىاف، ٌو ان الط صىىص لوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ واعمىىئؼ هبىىادئ القىىراءة الرواائىىب جطىىع ك 

ىىىْ بالبىىىاا هىىىا ارىىىؾن ح ىىىرةا أو أك ىىىر، همحقىىىةا  والروا ىىىة وعىىىْء هىىىؽ أ ىىىؾل الشىىىرتعة ا٘سىىىٛهئة، ٌو

 الطس د  د ارؾن هظفصمة عظً، واصظف  عمِ جدراىٍا اٖرفف لؾضىع الطصىاحف وأجىزاء القىرذن 

اىىىى.  شىىىكن أك ىىىر فىىىْ الطىىىدن دن واٖرتىىىا ، وأن كالرىىىرتؼ عمئٍىىىا، واظوشىىىر ٌىىىذي الرواائىىىب فىىىْ الطىىى

 وضؾاحئٍا. 

                                                 

 .2008ا٘لروروىْ،  ٘جدابْاعطر خمئفة بؽ إدرتس، اجدابئا وا٘جدابئؾن، هؾ ع   (1)
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وكاىىىى. اٌٖطئىىىة ا عظىىىِ فىىىْ الروىىىاف لوعمىىىئؼ القىىىرذن،  بىىىن امقىىىئؽ القىىىراءة والروا ىىىة، وهبىىىادئ 

الحسىىاف، وذلىىػ لموبىىرك بدراسىىة القىىرذن، ولرسىىؾخ ا٘يطىىان فىىْ القمىىؾف هىىؽ عظىىد الصىىغر، و ىىد حىىا 

 (1).كن اعمئؼالفقٍاء عمِ ذلػ واعوبروا اعمئؼ القرذن أساس 

 حئىا يطكظىً ٌىذا ، وفْ الرواائب ي مس الشئَ عمِ هصظبة ح رتة أو عمىِ كرسىْ هرافىع

هسىىوعئظا  عصىىاي لٍىىا هىىؽ الظىىؾل  حئىىا اظىىال هىىؽ أي ، هىىؽ هرا بىىة اٛهذاىىً ال السىىئؽ عمىىِ اٖرض

 وكىان الشىئَ فىْ الرواائىب يسىو دم الفمى  أو ،امطئذ هقصر فْ واجبااً هؽ  راءة أو كوا ة أو حفظ

  (2).ك سمؾف لمعقاف لطؽ ٓو مف عؽ واجبااً فْ الرواائب ()الفمقة()

، وتضظر الطعمؼ عظدها يكىؾن عىدد اٖطفىال هرافعىا إلىِ ااِّبىاع الظرتقىة ال طاعئىة فىْ الحفىظ

 . وارائن القرذن الررتؼ  صؾت وأحد

َ  ع رفىىاء ، يشىىر  كىىن وأحىىد هىىظٍؼ عمىىِ ه طؾعىىة هىىؽ طمبىىة القىىرذن أ ىىحاف و ىىد يسىىاعد الشىىئ

 (3).يطمْ عمئٍؼ وتصحح ألؾاحٍؼ وت خذٌؼ  الحفظ لؾاح،اٖ

أّهىىا عىىؽ الدراسىىة  الرواائىىب فئقبىىن الروىىاف الظىىٛف كبىىارا و ىىغارا أي هىىؽ بئىىر  احدٓىىد سىىظة 

 ىىؼ ٓبىىىدأ الظالىىب اعمئطىىً بومقئظىىىً حىىرو  المغىىة العر ئىىىة فئحفغٍىىا  حركااٍىىا ورسىىىطٍا ، هعئظىىة لمقبىىؾل

ىىؾ هىا يعىىر  عظىىدٌؼ ) الر وطرتقىة كوابو ٓث ح،  غٓر بة عمِ لَحاىىااكَو الك( وعىىادةا عىئطةٍىىا، ٌو

ٚا  ن ٓ طمِ بىَع   الطىىىىىاء ٓىظف ال شىىىىىبْ َح ىىىىىىذا المىىىىىىٌَ، ًىىىىىىب طالب لَح خاصل ٓ خ ّ  ص  لك أَ

                                                 

ص  ،2005ة، الظئب عمْ الشرتف، س هؾلؾد خطاج، الزاوتة هٛهح  قافئة واجوطاعئة، ال طاٌئرتة، الزاوتى  (1)
13. 
( )عبارة عؽ عصا بمئغة ٓؾضع بٍا حبن ىصف داهري  حئا اؾضع داخمً أرجن الطعا ب وتشد الحبن  :الفمقة

جئدا بؾاسظة ع صئؽ وتضرف الظالب الطشابب  عصا هؽ جرتىد الظ ىن أو الزتوىؾن أو الرهىان أو سىؾط هصىظؾع 
 .هؽ ال مد يسطِ سؾط سؾداىْ

 .323لعر ْ المئبْ فْ العٍد الع طاىْ، هرجع سب  ذكري، ص ائسئر بؽ هؾسْ، الط وطع ا  (2)
ت هظشىىىؾرات هركىىىز جٍىىىاد المئبئىىىئؽ لمدراسىىىا القىىىبٛوي، بىىىدايات الو مىىىف فىىىْ الىىىؾطؽ العر ىىىْ، رهضىىىانعئسىىىِ   (3)

 .209، ص 2005الوارت ئة، طرابمس، ف ط، 
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كىذا هو الطٓو ٓسهِ خاص  الظفمة )الظئظة( و عد ذلػ ٓبدأ الشئَ بومقئؽ طٛ ً  صار  السىؾر، ٌو

كوىىىىاف م أو أجىىىىزاء هظىىىىً و ىىىىد اىوشىىىىرت حفظَا امقٓو طٛبٍن حاِ ٓوالفقٍىىىىاء فىىىىْ العَٓخ يسىىىىوطر 

ا الربئىىر فىىْ احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ  الرواائىىب فىىْ سىىاهر أىحىىاء لئبئىىا أ ظىىاء فوىىرة الحكىىؼ الع طىىاىْ لىىدوٌر

و ىىد سىىاعد ، وهبىىادئ الظحىىؾ وعمىىؼ العىىروض وأ ىىؾل الشىىرتعة واعمىىئؼ الىىظشء هبىىادئ القىىراءة والروا ىىة

ا  مة الطدارس الحدٓ ة، و مة   (1)الطصروفات الطوعمقة  الطبظِ.عمِ اىوشاٌر

  :مشيج التعميع في الكتاب

الطظٍج فْ الرواف ٓركز عمِ القرذن الررتؼ و مئن هؽ العمؾم اٖخر  الطصاحبة، واوط ن فْ 

 : أاْ

 .حفظ  در هؽ القرذن الررتؼ أو حفغً كمً .0

 .إجادة اٛوة القرذن الررتؼ هع هعرفة أحكام الو ؾتد .8

 .لعر ئة واعمؼ الحسافاعمؼ  عض عمؾم المغة ا .3

  اعمؼ  عض اٖحكام الفقٍئة اٖساسئة كالظٍارة والصٛة والصئام.  .4

 (2).اعمؼ سئرة الظبْ م و عض اٖحادٓا .5

فالظفىن يحفىظ عىؽ عٍىر  مىب هىا ي طمىِ عمئىً ، وتعوطد اعمئؼ ٌذي الطىؾاد عمىِ أسىمؾف الومقىئؽ

 ىؼ يعٍىد لىْ  ن وامقئظىً الىدرس لمطىرة اٖولىْ وال اىئىة،عؽ طرت  الوررار، وتوؾلْ الشئَ اؾجئً الظفى

 زهٛهً هؽ الذٓؽ سىبقؾي وكىاىؾا ه ئىدٓؽ فىْ دروسىٍؼ،  حئىا ٓوؾلىؾن ارىرار هىا لقظىً الشىئَ لمظفىن،

 . وعظدها ٓو كد الشئَ أن الظفن حفظ الدرس ٓظوقن إلِ الدرس أخر

                                                 

الحكىىىؼ الع طىىىاىْ حوىىىِ اٚحىىىوٛل هسىىىعؾد عبىىىدم هسىىىعؾد، هٛهىىىح الحئىىىاة الفررتىىىة وال قافئىىىة فىىىْ لئبئىىىا أواخىىىر   (1)
 .119، ص 2013شر، الط مد ال الا، ، الط مة ال اهعة، العدد ال اهس ع1911ا٘يظالْ سظة 

، الطركىىىز القىىىؾهْ 18دراسىىىات ار ؾتىىىة، العىىىدد  طىىً س ىىىىؾر الىىىداهؼ، الوعمىىىئؼ الىىىدٓظْ وحاجىىىة الط وطعىىىات إلئىىىً،  (2)
 .147لمطظٍاج والبحا الور ؾي، ص 
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، ن يقظع أعؾاطا فْ اعمئؼ القراءةأّها  الظسبة لمروا ة ف ن الشئَ ٓبدأ فْ اعمئطٍا لمظفن  عد أ

والطرحمىىة اٖولىىْ فىىْ اعمىىئؼ الروا ىىة ارىىؾن فىىْ اىىدرتب الظفىىن عمىىِ رسىىؼ الحىىرو  الٍ اهئىىة هظفصىىمة 

أن يصىن إلىِ كوا ىة الرمطىة  ىؼ ال طمىة كاهمىة،  إلىِ أٚو  ؼ ساكظة  ؼ هعر ىة  الضىؼ والفىوح والرسىر،

و ىىظفس الؾ ىى. ي صىىص الشىىئَ  لظحىىؾ،وهىىؽ  ىىؼ ٓظوقىىن الشىىئَ إلىىِ اعمئطىىً أ سىىام الرمطىىة وهبىىادئ ا

حصص لوعمئؼ هادة الحساف، فئحفظ الظىٛف اٖر ىام  ىراءة وكوا ىة  ىؼ ٓىدرف عمىِ ال طىع والظىرح 

الوعمىىىىىئؼ والوحفىىىىىئظ فىىىىىْ  فٍىىىىىذي ٌىىىىْ الظرتقىىىىىة الوىىىىىْ كاىىىىى. ٓوبعٍىىىىىا الشىىىىىئَ فىىىىْ والضىىىىرف والوقسىىىىىئؼ،

 (1).الرواائب

، ففىىْ لئبئىىا ع ىىر  ؼ ا٘سىىٛهْكىىان سىىاهدا فىىْ ك ئىىر هىىؽ الروىىاف فىىْ العىىالٌذا الهىٍج الذّ 

ىىىً إٚ أىغىام  الرواائىىب هظىىذ الفىىوح ا٘سىىٛهْ و ىىد اىوشىىرت  شىكن واسىىع فىىْ جطئىىع الطظىىاط  المئبئىىة، 

 ظ.ىِ الحفىَا ا ر دَرٌا عمعظً فْأَىة اٖخٓرة اخمت 

واقام هعغؼ الرواائب داخن بر  )خمؾات( فْ الطساجد و عضٍا هقاهة داخن دور الشىئؾخ، 

ف الودرتس فْ الطساجد والرواائب، أسمؾف اقمئدي هوؾارث عىؽ السىمف وهوعىار  ٚو عػ أن أسمؾ 

عمئً فْ كن الىديار ا٘سىٛهئة، وهعغىؼ ىؾا ىح العىرف الطسىمطئؽ بىدووا حئىااٍؼ الدراسىئة العمطئىة فىْ 

الرواائب القرذىئة  ؼ اسورطمؾا عمؾهٍؼ فْ هساجد  غداد ودهش  والقاٌرة واؾىس وف س و رطبة و د 

اائىىب فىىْ لئبئىا عمىىِ عااقٍىىا وهظىىذ ىشى اٍا هٍطىىة الوعمىىئؼ والوٍىذٓب، هظىىذ الفىىوح ا٘سىىٛهْ حطمى. الرو

وحوِ عٍؾد هو خرة فْ العصر الحدٓا، وعمى. رافىداا هٍطىاا هىؽ روافىد الطعرفىة الدٓظئىة ا٘سىٛهئة، 

لىىىىىذي ىبىىىىىع  هىىىىىؽ رعىىىىىآوٍؼ حئىىىىىا سىىىىىاٌط. فىىىىىْ اغذيىىىىىة الفرىىىىىر الىىىىىدٓظْ والروحىىىىىْ لىىىىىد  اٌٖىىىىىالْ، ا

وطاهٍؼ فْ بئاف الوعمئؼ الطظّغؼ الذي كاى. اقؾم  ً الطؤسسات الوعمئطئة الظغاهئة، وترجع ، و (2)وٌا

                                                 

 .325، ؾسْ، هرجع سب  ذكريائسئر بؽ ه  (1)
 .326الطرجع الساب ، ص   (2)
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ذلػ إلِ الغرو  العاهة الوْ كاى. اطر بٍا البٛد خٛل العٍد الوركْ وحوِ  عد عٍد اٚسوقٛل 

 . و ئام الدولة الطدىئة فْ لئبئا

ن الط وطع المئبْ الطسمؼ كان و الربؼ هؽ ضئ  الحئاة والفقر العام الىذي كىان يعئشىً إٚ  ٖو

أن  طة  ظاعة عاهة كاى. اسؾدي فْ الطحافغة عمىِ  ىئؼ ا٘سىٛم والوطسىػ بروحىً، ٚو ا ىرج عىؽ 

ٌىىذا ا٘طىىار، حئىىا اط ىىن ذلىىػ فىىْ الوشىى ئع عمىىِ حفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ وهعرفىىة  عىىض أ ىىؾل الفقىىً 

 (1).وهبادئ الشرتعة بئؽ أبظاهً  شوِ الؾساهن الطواحة

ؼ ٌذي الؾساهن الوْ اساٌؼ فْ ىشر  ئؼ وهبادئ ا٘سٛم العغئطة وا اْ الرواائب  هؽ بئؽ ٌأ

والطحافغىىىة عمئٍىىىا لغىىىةا وفقٍىىىاا، وذلىىىػ ىغىىىراا لسىىىٍؾلة إ اهوٍىىىا حئىىىا أىٍىىىا ٚ ارمىىىف الر ئىىىر هىىىؽ أجىىىن 

إىشىىاهٍا، فٍىىْ ٚ اوظمىىب الر ئىىر هىىؽ ا٘هكاىئىىات الطاديىىة والطبىىاىْ الضىى طة الطسىىوقرة خا ىىة فىىْ 

الطعمىىؼ ٌىىؾ هىىؽ يسىىعِ إلىىْ ٌىىذي الظ ىىؾع لوعمىىئؼ الىىظشء القىىرذن  -ظطىىا كىىان الفقئىىً الظ ىىؾع البعئىىدة، بئ

قئىن ٖلفئىة ابىؽ هالىػ  :الررتؼ وحفظ  عض الطوؾن الدٓظئة اٖخىر ، ه ىن اٖجّروهئىة أو عىرح ابىؽ ع 

أو الشىىاطبئة أو هدوىىىة ابىىؽ سىىحظؾن فىىْ هىىذٌب ا٘هىىام هالىىػ أو أرجىىؾزة الرحبئىىة فىىْ عمىىؼ الفىىراهض 

 . والطؾارتا

بىىن أن اوشىىكن اجىىدابئا عطراىئىىاا لىىؼ ي عىىر  لرواائبٍىىا بظىىاءا ه صصىىاا كطىىا فىىْ كواائىىب الطىىدن و 

أوجمىة والرفىرة( حئىا ٍا هظو عات لمباديىة ه ىن: )جىالؾ و الربئرة أو ألؾاحات الط اورة الوْ ٚ ٓؾجد ب

يكىىؾن الروَّىىاف فىىْ ٌىىذي الطظىىاط  عبىىارة عىىؽ خمىىؾة  ىىغئرة اوبىىع الطسىى د، أو داخىىن هظىىازل الشىىئؾخ 

والبىؾادي، حئىا الطحفِّغئؽ، أّها فْ اجدابئا وها حؾلٍىا فقىد كاىى. ٌىذي الرواائىب اظوشىر فىْ الظ ىؾع 

ٛا أو جىىزءاا  ٓوىىؾلِ أحىىد الطئسىىؾرتؽ اسىىو ٛف الطحّفغىىئؽ والفقٍىىاء هطىىؽ يحفغىىؾن القىىرذن الرىىرتؼ كىىاه

                                                 

( والوغئىىرات الوىىىْ 1950 - 1835( خىىٛل الفوىىىرة هىىؽ )س  شىىئر سؾتسىىْ، "الوعمىىئؼ الىىىدٓظْ )الوعمىىئؼ اٌٖمىىْ  (1)
 .543ص  ،طرأت عمئً"، هرجع سب  ذكري
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ٌىىْ الظرتقىىة ، و (1)ؼ عىىؽ طرتىى  الومقىىئؽ عمىىِ اٖلىىؾاح، لوحفىىئظ أبظىىاء الظ ىىع القىىرذن الرىىرتكبئىىراا هظىىً

الوقمئدية الط مِ الطّوبعة هظذ اٖزل فْ اعمئؼ القرذن الررتؼ وحفغً، و طىا أن القباهىن البدوتىة القاطظىة 

فْ امػ الطظاط  اشوغن  الرعْ وار ئة الحئؾان وزراعة  عىض الحبىؾف، فى ن ٌىذي الرطئىة بالبىا هىا 

ا لمورحال وا عمٍا فْ حالة حراك داهىؼ  اع ز عؽ اؾفئر الغظاء الظبااْ الطٛهؼ لذلػ، هطا يضظٌر

هع اغئر الفصؾل، فبالربؼ هؽ ىدرة ٌظىؾل اٖهظىار فىْ  عىض السىظؾات، إٚ أن الطدٓظىة والحظايىا 

لئبئىا فىْ ار ئىة الؾا عة إلِ ال ظؾف هظً أو عمِ طىؾل اهوىداد خمىئج سىرت، ا عىد  هىؽ أعىٍر هظىاط  

ٛا، ووجؾدٌىا كىان  ، لرؽ اسىوقرار الرواائىب فىْ البىؾادي لىؼ يكىؽ(2)ا٘بن واٖبظام هسىوطر أو هوؾا ى

ظىىاا بؾجىىؾد الطحفغىىئؽ، و ىىد يحىىدث أن يسىىوعئؽ الظىىاس  عطىىال الحصىىا ( هطىىؽ د أو الىىدرس )الر َّاعىىةٌر

ي ئىىدون اىىٛوة كوىىاف م وت عمؾىىىً هعمطىىا  ٖبظىىاهٍؼ، أّهىىا كواائىىب الطدٓظىىة فٍىىْ اوصىىف  اٚسىىوقرار 

ا عؽ كواائىب الظ ذا ها يطئٌز ظىاا  حالىة الظ ىع الىذي كىان وال بات واٚسوطرارتة، ٌو  ىؾع الوىْ عمى. ٌر

بىة اٚسىوعداد لمرحئىن، ولىؼ اسىوقر الرواائىب فىْ هدٓظىة اجىدابئا إٚ  عىد ا سىئس هسى د  داهطاا عمىِ ٌأ

الطمػ والطس د العوئ ، فقد ا رج فْ امػ الرواائب ه طؾعة هؽ الفقٍاء والعمطاء الذٓؽ اسظ. لٍىؼ 

ؾهئىىة ا٘يظالئىىة فئطىىا  عىىد، أو ٌىىاجروا إلىىِ العؾا ىىؼ الفر ىىة لطؾا ىىمة اعمىىئطٍؼ فىىْ الطىىدارس الحك

ؼ فْ أ راء الحئاة ال قافئة ا و رز دوٌر  . الط اورة كالقاٌرة والزتوؾىة وبئٌر

 :  السداجج .2

ْ الطرحمة الوْ امْ الرواف ٓوؾجً إلئً البالغؾن أو الربىار، فبا٘ضىافة إلىِ إ اهىة الصىٛة         ٌو

ىىىا الىىىدٓظْ، أ ىىىؾل الىىىدٓؽ، واحفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ، اد ىىىىٓن العبىىىىَذلك باعم اقىىىؾم الطسىىىاجد بورطمىىىة دوٌر

وهبىادئ الظحىؾ وا٘هىٛء وعمىؼ العىروض عىؽ  ، والربار عاهىة هبىادئ القىراءةو وعمئؼ الظشء خا ة 

                                                 

 .177ى  175ص ص  ،2009، بظغازي، البئان، دار 2ج هصظفِ السعئظْ، اجدابئا اارت ٍا وأعٛهٍا،  (1)
 .117(، هرجع سب  ذكري، ص 1990 - 1966لؾجمْ  الح الزوي، الطدٓظة الطوغئرة )اجدابئا   (2)
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طرت  فقٍاء وأهطة وهعمطئؽ داخن الطساجد، حئا ي مس الظٛف فْ عكن حمقىات كبئىرة ٓوعمطىؾن 

 (1).امػ العمؾم  ظرتقة اقمئدية

هىىىىىىىىؽ دور أبىاهٍن إلِ الهساجد لماعمن ِلها لٍا ل َ اىا ٌذا بإرساإلىىىىىىىىِ َو ىىىىىىىىىحرص المٓبٓ َ د

فْ  كبئىىر إي ىىابْ فىىْ ار ئىىة الىىظشء حئىىا ٓظغىىر إلئىىً ك ئىىر هىىؽ الظىىاس عمىىِ أىٍىىا اٖسىىاس الطوىىئؽ

 . الربن هو اطَر الاقىٓات العمهٓة حالٓاىبل اىعهة الطف

 : مفيػم السدجج .أ 

 يعخَّف لغة : 

 : لمطس د وهظٍا اعددت الوعرتفات

الطؾضىىىع الىىىذي يسىىى د فئىىىً  ىىىؼ ااسىىىع الطعظىىىْ إلىىىِ البئىىى. الطو ىىىذ ٚجوطىىىاع الطسىىىمطئؽ ٖداء 

 ال الزركشْ رحطً م "ولطا كان الس ؾد أعر  أفعىال الصىٛة لقىرف العبىد هىؽ ر ىً . الصٛة فئً

الطٍئ    د  الطكان ؼ أن العر  خصص الطس ،اعو  اسؼ الطكان هظً فقئن هس د ولؼ يقؾلؾا هركع

 (2)."لمصمؾات ال طس

ال ضىىىؾع وسىى ؾد الصىىٛة وضىىع ال بٍىىىة عمىىِ اٖرض والطسىى د  فىىىوح  :وتعىىر  أيضىىاا   ىىىً

ا هؾضىع السى ؾد وجطعىً هسىاجد و ئىن كىذلػ   ىىً كىن هؾضىع ٓوعبىد فئىً فٍىؾ هسى د  ال ئؼ وكسٌر

 (3).. لْ اٖرض هس داا وطٍؾراا(لقؾل الظبْ م )وجعم

 

 
                                                 

 .3هسعؾد عبدم هسعؾد، هرجع سب  ذكري، ص  (1)
ىىف   (2) وذداف فىىْ ضىىؾء الروىىاف والسىىظة، السىىعؾدية،  وأحكىىام، الطسىىاجد / هفٍىىؾم القحظىىاىْسىىعئد بىىؽ عمىىِ بىىؽ ٌو

 .5، ص 2000
ا٘سىٛهئة  ، داهىرة الشىؤون 1ط ىْ، فضن بظاء الطساجد فْ القرذن الرىرتؼ والسىظة الطظٍىرة،اهؾف  ياسئؽ  ظئف  (3)

 .44، ص 2011 والعطن ال ئري، دبْ،
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 : الحا  يعخَّف اصص -

فعٍؼ بئ.  م ي وطع فئً الطسمطؾن ٖداء  مؾااٍؼ واٛوة القرذن الررتؼ واٚسوطاع إلِ ها ٓظ

 (1).فْ أهؾِر دٓظٍؼ ودىئاٌؼ

وت عّر  أيضاا   ىً  قعةم هؽ اٖرض احررْت هؽ الوطمػ الش صْ وعادت إلِ ها كاى. 

 (2).عمئً   اعالِ وخصص. لمصٛة والعبادة

فظ ىىد فئىىً حمقىىات هوعىىددة ، لعمطىىْ لطىىظٍج الوعمىىئؼ فىىْ الطسىى د اظؾعىىا كبئىىراوتوظىىؾع الطحوىىؾي ا

 : هظٍا

 . حمقة القرذن الررتؼ افسئري وعمؾهً .0

 . حمقة فْ عمؼ القراءات .8

 . حمقة لمحدٓا الظبؾي روآوً واهٛهً وافسئري .3

 . حمقة فْ السئرة الظبؾتة .4

 . لرن هظٍا حمقة، حمقات عمؾم المغة العر ئة .5

 . وكذلػ لمشعر واٖدف ،وض والقافئةحمقة لعمطْ العر  .6

 : وضائف السدجج .ب 

لمطس د فْ ا٘سٛم وعاهف عدٓدة وهٍام ك ئرة ٓؤدٍٓا لمط وطع وتسٍؼ بٍا فْ اظطئوً ودفعً 

لىىذا فىى ن الطسىىاجد فىىْ ا٘سىىٛم لئسىى. هكاىىىا لمعبىىادة  ،ىحىىؾ بايااىىً السىىاهئة الوىىْ رسىىطٍا لىىً ا٘سىىٛم

دي العدٓد هؽ الؾعاهف الساهئة اٖخر  الوْ هؽ بئظٍا ها بن ٖىٍا اؤ ، وهحٛ ٘ اهة الصٛة فق 

 : ٓمْ
                                                 

ا واحدٓىىىىىد وعئفوٍىىىىىا، ال رتىىىىىدة الرسىىىىىطئة،  (1) ، 1991هىىىىىارس  23، الصىىىىىادرة 16العىىىىىدد  بظىىىىىاء الطسىىىىىاجد واسىىىىىئٌر
 .228ص
 .7، ص هرجع سب  ذكريىْ، اهؾف  ياسئؽ  ظئف  (2)
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إن الطس د  ٌؾ الطدرسة  الوْ اور ْ فئٍا الظفىؾس  ار ئىةا روحئىةا  ااصىالٍا   القٍىا أ ظىاء  ا ديىة  .0

 . الصٛة والوعبد فئٍا

 يعمىىؼ حئىىا كىىان الرسىىؾل م، الطسىى د ٌىىؾ الطدرسىىة الوىىْ ٓىىوعمؼ فئٍىىا الطسىىمطؾن أهىىؾر دٓىىظٍؼ .8

 . أ حا ً ا٘سٛم فْ الطس د

واعقىد فئٍىا اٖلؾتىة واظظمى  لم ٍىىاد ، الطسى د كىان القاعىة الحر ئىة الوىْ او طىع فئٍىىا ال ئىؾش .3

 . فْ سبئن م لظشر الدٓؽ ا٘سٛهْ

الطسىىى د كىىىان دارا لط مىىىس الشىىىؾر  اظىىىا ش فئىىىً أهىىىؾر اٖهىىىة ا٘سىىىٛهئة عمىىىِ ضىىىؾء الروىىىاف  .4

 . والسظة الظبؾتة

 (1).ن دار القضاء وا٘فواء والدعؾة وا٘رعاد واؾعئة الطسمطئؽالطس د كا .5

هطىىا سىىب  يطكىىؽ القىىؾل أن الطسىى د ٚ يقىىؾم بؾعئفىىة دٓظئىىً فقىى   اعوبىىاري هكاىىىا لمعبىىادات فقىى  

ك داء الصمؾات وا طئع الزكاة والدروس وال ظب الدٓظئة بن يقؾم بؾعئفة ار ؾتة واجوطاعئة اىؾعْ 

 . ا٘ىسان الطسمؼ واٍذف أخٛ ً

 : األدواُر التخبػية لمسدجج .ج 

 : فْ الط وطع ا٘سٛهْ  عدة أدوار يطكؽ ام ئصٍا فْ يقؾم الطس د  

 الجور اإليساني لمسدجج:  .1

، الطسمطؾن  ٛاٍؼ، وتقىروون القىرذنأّهاكؽ لمعبادة ٓؤدي فئٍا  الؾعئفة اٖولْ لمطساجد أىٍا

}ِفوي ُبُيوػٍت َأِذَن َّللاَُّ  :واعىالِ فىْ  ؾلىً وتذكرون م وتسبحؾىً. وهٍطة الطسىاجد بئظٍىا م سىبحاىً

 (2).{َواآْلَصالِ  ِباْلُغُجوِّ  ِفيَيا أن ُتْخَفَع َوُيْحَكَخ ِفيَيا اْسُسُو ُيَدبُِّح َلوُ 

                                                 

 .53، ص 2003، دار الظٍضة العر ئة، بئروت، 1أحطد يحْ الرعكْ، رسالة الطس د، ط   (1)
 .37سؾرة الظؾر، أية   (2)
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والطقصؾد فْ أية السا قة  قؾلً )بئؾت( كطا ذكر بؽ عباس وه اٌد والحسؽ   ن )البئؾت  

ؾم ٌٖىن أىٍىا اضىْء  ٌٖىن السىطاء كطىا اضىْء الظ ىٌْ الطساجد الط صصىة   اعىالِ  العبادة،و 

َشووا وِإْسووَساِعيل اْلَبْيووتِ  ِمووغَ  اْلَقَػاِعووجَ  ِإْبووَخاِىيعُ  َيْخَفووعُ  }َوِإذْ  :تعووالىوفىىْ  ؾلىىً  ،(1)اٖرض( وول َربَّ     ِمشَّووا َتَقبَّ

ِسيعُ  أنتَ  أنظَ    (2).اْلعميُع{ الدَّ

ىىا هىىؽ هىؽ خىىٛل الوفسىئر القرذىىىْ لٕيىات الوىىْ ح ى. عمىىِ الطحاف غىة عمىىِ الطسىاجد واظٍئٌر

اٖى ىىاس وخا ىىىة ٌظىىىا أيىىة اشىىىئر إلىىىِ الطسىى د اٖ صىىىِ الىىىذي ٓوعىىرض إلىىىِ اٖ ىىىذار واٖى ىىىاس 

 صىىىؾرة داهطىىىة يطكىىىؽ القىىىؾل ٌظىىىا أن الطسىىىىاجد ٌىىىْ بئىىىؾت م الوىىىْ ي وطىىىع فئٍىىىا الطسىىىىمطؾن ٖداء 

 فغة عمئٍا.فراهضٍؼ هؽ  ٛة و ئام وزكاة و راءة  رأن كرتؼ لذلػ وجب اظغئفٍا والطحا

 التعميسي والتثقيفي لمسدجج:  الجور .2

فقىد كىان الطسى د  ط ا ىة جاهعىةا هفوؾحىة  اٖبىؾاف ، وجاهعىاا لمعمىؼ، كان الطس د  جاهعاا لمعبادة

، هدرسىىةا اعمِّىىؼ العمىىؼ  والعطىىن  ، لمرجىىال والظسىىاء الربىىار والصىىغار ٓوعمطىىؾن فئٍىىا الىىدٓؽ  واٖدف  وال مىى   

، وهىىؽ ، ا عظىىِ  ىىالوظبئ   بىىن الظغرتىىة، ووس  واعّمىىؼ الىىر ، وارّ ىىْ الظفىىؾس   فقىىد كاىىى. ال ؾاهىىع  جاهعىىات 

ىر فىْ هصىر، ٌظا ع رف. ال اهعات العمطئة العرتقة فْ العالؼ العر ْ  اسؼ )ال ؾاهىع( ، جىاهع اٌٖز

فٍذي ال اهعات هؽ أعرق ال اهعىات فىْ العىالؼ ، وجاهع القروتئؽ  الطغرف، وجاهع الزتوؾىة بوؾىس

 (3).ل ؾاهع وفْ ساحات الطساجدىش ْت اح. سقؾ  ا

إلِ الوىزود  ىالعمؼ فقىد وردت ذيىاتم وأحادٓىا  عىرتفةم فىْ فضىن العمىؼ والحىا  فقد دعا ا٘سٛم  

 احىا عمىِ أول  أية   فْ القرذن الرىرتؼ الوىْ ىىزل بٍىا الىؾحْ عمىِ الرسىؾل س م عمئً، فقد كاى.

                                                 

، ص 2003، دار عالؼ الروب، السعؾدية، 12م س بؽ أحطد القرطبْ، ال اهع ٖحكام القرذن، ج أبؾ عبد  (1)
265. 
 .127 سؾرة البقرة، أية  (2)
 .32ص ،عؾاد، هرجع سب  ذكري عبدالباري  عبدالقادر بٍاء  (3)
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ْنَداَن ِموْغ َعَمو ٍ  *َربَِّظ الَِّحي َخَمَ   اْقَخْأ ِباْسِع} :، فقال اعالِالقراءة  *اْقوَخْأ َوَربُّوَظ اأْلَْكوَخُم  *َخَمَ  اإلِْ

ْنَداَن َما َلْع َيْعَمعْ  * الَِّحي َعمََّع ِباْلَقَمِع  (1).{َعمََّع اإلِْ

زال هقىىراا لوعمىىئؼ  ىىراءة القىىرذن الرىىرتؼ والحىىدٓا الشىىرتف والوفسىىئر وأواهىىر  فقىىد كىىان الطسىى د ٚو

الطسىاجد  لىؼ ارىؽ هقىراا  أن لقىؾل  ا فىئطكؽ .ىغىراا لطكاىىة الطسى د السىاهئة الوىْ أوجىدٌا ا٘سىٛم الدٓؽ

هقراا لمعمؼ والوعمؼ فقد أخذت دور  الطدرسة فْ الوعمئؼ فْ فوىرة  لمعبادة فق  فقد كاى. فْ فورة سا قة

 . لفةة  هعئظة لعدد  كبئر  هؽ الظٛف وهحصؾرةا  لؼ ارؽ الطدارس هواحةا 

 االجتساعي واالقترادي لمسدجج:  الجور .3

أو ىازلةم يعوصطؾن ببئؾت م لئرفعؾا راية ا٘سٛم ولئ وطعؾا  حئؽ اعصف  الطسمطئؽ ىربةم 

أن الطسى د رهىز لشىْء ٌىام يصىن العبىاد بىر ٍؼ و ىٛ ٓو ىدد  عمِ إعٛء كمطة م فٍذا ٓدل عمِ

ء الرجال ال ؼ هع الزهؽ وتوررر أىاء المئن وأطرا  الظٍار ٌٚؤ صىالحؾن الطوعىاوىؾن ٌىؼ الىذٓؽ ذكىٌر

ِفوي ُبُيوػٍت َأِذَن َّللاَُّ َأْن ُتْخَفوَع َوُيوْحَكَخ ِفيَيوا اْسووُسُو } :م سىبحاىً واعىالِ فىْ كوا ىً الرىرتؼ حئىا  ىال

ء الرجىال  الىذٓؽ اعمَّقى.  مىؾ  ٍؼ  الطسىاجد حرتصىؾن عمىِ (2){ُيَدبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُجوِّ َواآْلََصالِ  ، فٍىٚؤ

 . ٖخؾة فئطا بئظٍؼا

الٍدايىىة وا٘رعىىاد  وهظبىىر فالطسىى د  ٌىىؾ هقىىر  الوؾجئىىً وا٘عىىعاع لمو ظىىئ  و ظىىاء الط وطعىىات،

ؼ الدعاهؼ الوْ اعطىن عمىِ وحىدة الط وطىع وارا فىً لئصىبح  كال سىد الؾاحىد، ، لمطسمطئؽ، فٍؾ هؽ ٌأ

لؾحىدة والقىؾة واٚىوطىاء يشىعر  ىً ال طئىع  الوى لف وا وذلػ ٚجوطاع الطسمطئؽ فئىً خمىف أّهىام وأحىد،

لىىىىذلػ ٚبىىىىد هىىىىؽ ر ىىىى  اٖىشىىىىظة  هطىىىىا ي عىىىىن الفىىىىرد  يشىىىىعر  الظط ىئظىىىىة والراحىىىىة الظفسىىىىئة، لم طاعىىىىة،

فقىد كىان أ ىحاف ، لورىؾن أّهىاكؽ ار ئىة واعمىئؼ واؾجئىً وارعىاد اٚجوطاعئة واٚ وصادّية  الطساجد،

                                                 

 .5 -1سؾرة العم ، أية   (1)
 .37سؾرة الظؾر، أية   (2)
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أعمشوووػا ىوووحا الشكووواَح واجعموووػه فوووي ال م )الرسىىىؾل م يعقىىىدون فىىىْ الطسىىى د عقىىىؾد زواجٍىىىؼ، فقىىىد  ىىى

 (1).(السداجج واضخبػا عميو بالجفػف

حئىىا أن اعوئىىاد ، كىىذلػ ٓىىؤدي الطسىى د دور هٍىىؼ فىىْ اظطئىىة روح ال طاعىىة واصىىحئح السىىمؾك

 . الطس د ٓظعكس عمِ سمؾك الفرد والط وطع و ذلػ يحطن الفرد الطسمؼ فْ داخمً روح ال طاعة

طس د دور كبئر فْ هعال ة هشكمة الفقر وذلػ هىؽ خىٛل ال ظىب والطحاضىرات كطا كان لم

 .  الطساجد والوْ احا عمِ الوصدق وهساعدة الطحواجئؽ والفقراء

واٖطىىٛل ا٘سىىٛهئة الوىىْ اوىىؾفر عمئٍىىا هدٓظىىة اجىىدابئا، اعىىؾد  مىىة الطسىىاجد  الطبىىاىْ اسىىو ظاء 

 العطراىىْرة لؼ اوشىكن الطدٓظىة  ظا عٍىا الحضىري الحدٓ ة فْ هظظقة اجدابئا إلِ أىً خٛل ٌذي الفو

كطدٓظىىة لٍىىا طا عٍىىا الطىىدىْ الطسىىوقر، إٚ هىىع بىىدايات القىىرن العشىىرتؽ، ولموظىىرق لدراسىىة الطسىىاجد 

)جاهع سىىىىئدي هىىىىؤهؽ(، وهسىىىى د ىىىىىى اجىىىىدابئا ف ىظىىىىا لىىىىؽ ىوعىىىىد  ذكىىىىر الطسىىىى د السظؾسىىىىْ الطعىىىىرو  ب

لمئبئىىىة فىىىْ بر ىىىة فٍىىىْ اط ىىىن البسىىىاطة فىىىْ الصىىىطعة، العوئىىى  أن، و ىىىالظغر إلىىىِ هعطىىىار الطسىىىاجد ا

ىذا هىا أىسىحب عمىِ هسىاجد اجىدابئا  طم. فئىً ال ؾاىىب ال طالئىة، ٌو البظاء، وال مؾ هؽ الزخرفة، وٌأ

ىىؾ الىىظط  الوقمئىىدي السىىاهد فىىْ أبمىىب هسىىاجد الطىىدن المئبئىىة، حئىىا اوىى لف هىىؽ   سىىاطة فىىْ البظىىاء، ٌو

ىىىذي بظىىىاء هر ىىىع الشىىىكن، هوؾسىىى  الطسىىىاحة، واعومئٍىىىا  بىىىةم وا حىىىدة هظوصىىىبة عمىىىِ سىىىقف هسىىىظح، ٌو

عىى ىٍا عىى ن هعغىىؼ الطسىىاجد، وافوقىىر إلىىِ أىىىؾاع ، الطسىىاجد فىىْ أبمبٍىىا بئىىر  هحاطىىة   سىىؾار  عالئىىة

الزخرفىىىة الوىىىْ ازخىىىر بٍىىىا الطسىىىاجد ا٘سىىىٛهئة القديطىىىة ه مطىىىا كىىىان سىىىاهداا فىىىْ هصىىىر واىىىؾىس ودول 

  الوركىىْ الطعىىرو   اٌٚوطىىام وسىىظٛحظ أيضىىاا   عىىد  ٌىىذي الطسىىاجد فىىْ اجىىدابئا عىىؽ الىىظط .الطغىىرف

وطىام الدولىة  بزخرفوً وه ذىً الشاٌقة وك رة  با ىً واحاطوىً  الطؾاضىم الط ومفىة، وذلىػ ىغىراا لعىدم ٌا

                                                 

: أحطىىىد س عىىىاكر، دار أحئىىىاء الوىىىراث رهىىىذي، ال ىىىاهع الصىىىحئح سىىىظؽ الورهىىىذي، احقئىىى س بىىىؽ عئسىىىِ الو  (1)
 .398ص  ،1998العر ْ، بئروت، 
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الع طاىئىىىة بٍىىىذي الىىىدواخن واركئىىىز عظآوٍىىىا  العا ىىىطة وهىىىدن السىىىاحن القرتبىىىة هىىىؽ عؾا ىىىؼ اٖ ىىىالئؼ، 

ة  ىىىىالربؼ هىىىىؽ كىىىىؾن ٌىىىىذي الطسىىىىاجد كاىىىىى. عٛهىىىىةا هىىىىؽ عٛهىىىىات اٚ ٌوطىىىىام ال ىىىىارجْ لطعغىىىىؼ الىىىىٚؾ

 . الع طاىئئؽ الذٓؽ اؾااروا عمِ حكؼ لئبئا

 مدجُج الدشػسي:  .أ 

( ىغراا ٘عرا  اٖهئر إدرتس السظؾسْ عمِ بظاهً، وتقىع تعر  عظد العاهة بى )جاهع الطمػو 

ىىؾ أ ىىدم هسىى د فىىْ العصىىر الحىىدٓا  ٌىىذا الطسىى د عمىىِ الئطىىئؽ هىىؽ عىىارع ا٘هىىام سىىحظؾن حالئىىاا، ٌو

واحدٓىىداا خىىٛل  ،م، عقىىب اٚسىىوقرار ا٘داري الطحمىىْ فىىْ بر ىىة1917، حئىىا ا سىىس عىىام  الطدٓظىىة

ة بىىىئؽ إدرتىىىس أ ىىىر اافا ئىىىة الزوتوئظىىى فوىىىرة اٚافا ئىىىات الوىىىْ أبرهوٍىىىا الحكؾهىىىة السظؾسىىىئة هىىىع إيظالئىىىا،

  . و د ع ّد ٌذا الطس د داراا لمعبادة والعمؼ ،()السظؾسْ وا٘يظالئئؽ

 ىارزتؽ، دور دٓظىْ فقٍىْ ا طىارس فئىً الشىعاهر  الدٓظئىة الئؾهئىة ولعب هس د السظؾسْ دورتؽ 

هىىؽ  ىىمؾات وخظىىب؛ ودور اعمئطىىْ، حئىىا يقىىؾم القىىاهؼ عمىىِ الوىىدرتس فئىىً  إلقىىاء الىىدروس عقىىب 

ولىىؼ يقوصىر الوعمىىئؼ فئىً عمىىِ احفىئظ القىىرذن الرىرتؼ فقىى ، بىن اٍئةىىة  (1).)الصىىبح والعصىر( ىٛاْ 

  . ؾم الفقٍئةالظشء لوشر ف ال قافة الدٓظئة والعم

. وكىىان ا٘ بىىال  عمىىِ امىىػ العمىىؾم هطىىا .." :وعىىؽ ىشىىاط ٌىىذا الطسىى د يقىىؾل الظئىىب اٖعىىٍب

ٓىدعؾ لٙع ىىاف واٚططةظىان، فعظىىدها ٓىدخن داخىىنم إلىِ الطسىى د  عىد السىىاعة الواسىعة  ىىباحاا و عىىد 

 ىىٛة العصىىر ي ىىد احىى. عر ىىات الطسىى د حمقىىات الظمبىىة و ىىد أحىىاطؾا  اٖسىىااذة إحاطىىة  السىىؾار 

ء طبقات اٖعئان والؾجٍاء والر ئر  هؽ ضباط ال ئش ٓظصوؾن إلىِ الىدرس   الطعصؼ، وخمف ٌٚؤ

                                                 

) ( الفورة عقد اافا ئة الزوتوئظة بئؽ اٖهئر إدرتىس السظؾسىْ وا٘يظىالئئؽ، والوىْ اىؼ اٚافىاق  طؾجبٍىا اؼ خٛل ٌذي
و ظاء عمىىِ اسىىمئؼ سىىٛح الط اٌىىدٓؽ واقسىىئؼ هظىىاط  الظفىىؾذ بىىئؽ السىىمظة ا٘يظالئىىة والسظؾسىىئئؽ فىىْ هظظقىىة بر ىىة  اسىى

 .إلَ .: بظغازي ودرىة .. عض هدن الساحن الربر  ه ن
 .365ص  ،1947، هكوبة الٍؾاري، القاٌرة، 1اٖعٍب، بر ة العر ئة اٖهس والئؾم، ط س الظئب  (1)
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ىىٍؼ  ،(1)..."يسىىوطعؾن القىىؾل فئوبعىىؾن أحسىىظً ء الظمبىىة ال ىىرت ئؽ أن اىىؾلِِّ  عض  وو ىىن اٖهىىر  بٍىىٚؤ

بىؽ  س الزروالىْ، وأحطىد :عؤون  الزوايا السظؾسئة الطظوشىرة فىْ هعغىؼ هظىاط  الشىرق المئبىْ، ه ىن

إدرتىىس، والظئىىب اٖعىىٍب، والسظؾسىىْ الحبئىىب، وعمىىِ ال بىىالْ،  س فركىىاش الطسىىطاري، وأبىىؾ كر 

هؽ العقىىؾري وبئىىر ٌؼ ك ئىىرون، و ىىد اسىىورطن ٌىىذا الطسىى د دور ي حىىئؽ أ لِحىى   ىىً ؤ اعوّئقىىة القبىىآمْ، وهىى

ٛا حوىىِ و ىى. هوىى خر، عظىىده ا أ سسىى. فئطىىا  عىىد كوّىىاف الوعمىىئؼ القىىرذن الرىىرتؼ أ ىىبح ٓىىؤدي دور ي كىىاه

 . الطعاٌد الدٓظئة وأ لغئ. الرواائب الوقمئدية

الىىذي اىىؼ ٌدهىىً  عىىد اىقىىٛف سىىبوطبر( هباعىىرة رىىْ )وهسىى د السظؾسىىْ يقىىع هقابمىىة القصىىر الطم

عمِ الئسار هؽ القصىر الفىاططْ، وافصىن بئظٍطىا هسىافةم ٚ ازتىد عىؽ هةىة هوىر، وهىؽ الططكىؽ أن 

ىذا هىا اىدل عمئىً  عىض ب ظااً اا ذوا هؽ  عض أح ار القصر الفاططْ ع ئةاا هظً لبظاء الطس د، ٌو

أح ىىار أىقىىاض القصىىر الطمرىىْ الىىذي ب ظىىْ فىىْ ىفىىس الفوىىرة و ىىظفس الرئفئىىة، وابمىىح هسىىاحة   ىىحظً 

ؾ هس 2500 هؽ ه طؾعة أ ؾاس ىصف داهرتة عمىِ ه ىال هىا  قؾ   ال شب وتورؾن هور هر ع ٌو

س  ً  بة، و د أضئف. إلئً فْ و ى. كان ساهداا فْ الطساجد القاهطة، و ً هظبر خشبْ  غئر ولئ

هوىى خر هقصىىؾرة زجاجئىىة إلىىِ جىىؾار الطظبىىر خا ىىة  الطمىىػ إدرتىىس حىىئؽ كىىان يقىىؾم بزتىىارة الطدٓظىىة 

و ىىد أ لِحقىى.  ىىً فئطىىا  عىىد )فىىْ هظمىىع السىىوئظئات أو فىىْ ىٍايىىة ال طسىىئظئات( هةذىىىةم  فئٍىىاوالطكىىؾث 

 . عادية هظفصمة عؽ الطس د، وهازال. ٌذي الطةذىة  اهطة

 دجج العتي : الس .ب 

رع البظاء  فْ ٌذا الطس د عقىب اٚحىوٛل ال ىاىْ لطظظقىة اجىدابئا، حئىا ل ى  هعغىؼ سىكان  ع 

الطدٓظة إلِ الؾاحات الط اورة فراراا هؽ الحرف، ف  ىبح. الطدٓظىة خالئىة هىؽ سىكاىٍا، هطىا اضىظر 

اىشىىاء الط طعىىات الطدٓظىىة و  أعطىىار( إلىىِ إعىىادة  الطدٓظىىة  قئىىادة العقئىىد )هىىالئوْالسىىمظات ا٘يظالئىىة 
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الو ارتة بٍا وع   عض الشؾارع وا اهة  عض الطباىْ ا٘دارتة بٍا، و ظاء حْ سكظْ خاص عمِ 

الظراز ا٘يظالْ ٖفراد ال الئة ا٘يظالئة والقادة العسكرتئؽ بٍا، وأىش ت كظئسةا ا طارس فئٍا ععاهر 

 . الدياىة الظصراىئة

شىى ٌا ا٘يظىىالئؾن  الطدٓظىىة، وذلىىػ لظط ىىىة وجىىاء هسىى د اجىىدابئا ضىىطؽ ٌىىذي الطظشىى ت الوىىْ أى

فىر هىؽ الطدٓظىة عمىِ العىؾدة إلئٍىا لغىرض إعىادة الحىراك الو ىاري  ، واشى ئع هىؽالطؾاطظئؽ المئبئىئؽ

إلئٍىىا هىىؽ جٍىىة، و سىىبب بىىا روح الوسىىاهح الىىدٓظْ الىىذي ادعئىىً إيظالئىىا أّهىىام الىىرأي العىىام العىىالطْ، 

، بىىىن أن السىىىمظات ا٘يظالئىىىة عىىىرع. فىىىْ جطىىىع وهىىىع ذلىىىػ فىىىإن الطسىىى د  لىىىؼ ٓ ىىىبؽ   ىىى هؾال إيظالئىىىة

 (1).الوبرعات هؽ الطؾاطظئؽ المئبئئؽ لٍذا الغرض

ىىىرع فىىىْ بظاهىىىً عىىىام  م، ولىىىؼ يكوطىىىن إٚ عىىىام 1925و ىىىد ب ظىىىْ الطسىىى د عمىىىِ فوىىىرات، حئىىىا ع 

ىىؾ هسىىقؾ   ال شىىب، ولمطسىى د هدخمىىً الؾحئىىد الطظىىن عمىىِ عىىارع الرفىىرة، والىىذي يقىىؾد 1927 م. ٌو

وتطوىىاز الطسىى د العوئىى   .  ىىً أ ىىؾاس عمىىِ الىىظط  ا٘سىىٛهْ السىىاهد ذىىىذاك لىىداخن الصىىحؽ، واحىىئ 

 طةذىوً ال طئمة الوْ او ذ عكن ه طؽ ورأس أسظؾاىْ ه روطىْ هىؽ اٖعمىِ اوىراوح هىا بىئؽ ا ظىْ 

 . عشر وخطسة عشر هوراا 

واسىىوظاع الطسىى د أن ٓىىظٍض  طٍطىىة الوعمىىئؼ واحئىىاء الىىدٓؽ والحفىىاي عمىىِ المغىىة العر ئىىة فىىْ 

د الطسوعطر أن يقضْ عمئٍا وتسعْ لورسىئَ  قافوىً  إىشىاء الطىدارس ا٘يظالئىة واسىوقظاف و . كا

الوٛهئىىذ، و ىىد أ لحىى   ىىً كوّىىاف عىىٍئر عىىن يطىىارس دوري الىىدٓظْ والور ىىؾي حوىىِ و ىى. هوىى خر، وهىىؽ 

 . العٛهة الشئَ عئسِ الفاخري والشئَ أحطد بؽ إدرتس السظؾسْ أعٍر هؽ جمس لمودرتس فئً

 

                                                 

ئؼ العر ْ الغطاري، ذكرتىات هعوقىن العقئمىة، هركىز جٍىاد المئبئىئؽ لمدراسىات الوارت ئىة، بظغىازي،   (1)  ،2006إبرٌا
 .129ص 
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 : االدواي   .3

 ٓىدرس هكىان أي عؽ لٍا افرتقاا  زاوتة اسؼ عمئٍا وأطم  دٓظئة، هدرسة  ط ا ة ٌْ ،()()زاوتة

 بئىاف فىْ الزوايىا ٌىذي سىادت و د الربر ، الدٓظئة والطعاٌد والطدارس كالرواائب، الررتؼ فئً القرذن

 والحسىىىىاف والمغؾتىىىىة الشىىىىرعئة العمىىىىؾم اعمىىىىئؼ اعوطىىىىد الوىىىىْ الحكؾهئىىىىة، والطىىىىدارس الظغىىىىاهْ الوعمىىىىئؼ

 عىؽ وذلىػ  حوىة، اقمئديىة وطىرق  أدوات عمىِ يعوطد الزوايا فْ والوعمئؼ والودرتس، والفمػ وال غرافئا

ىْ اٖلىؾاح، عمِ الررتؼ القرذن وحفظ الومقئؽ طرت   لوىدرتس الصىؾفئة اا ىذي الىذي الطكىان أيضىاا  ٌو

 (1).وهرتدٍٓؼ اٛهئذٌؼ وآؾاء طر ٍؼ

 خصؾ ىاا كمطىىة ا٘فرتقىىْ والشىطال ا٘سىىٛهْ، العىالؼ فىىْهعروفىاا  كىىان الىذي الزوايىىا ىغىام أن

   ىفسىىٍؼ عمئٍىىا والقىىاهطؾن  الظرتقىىة أابىىاع فئىىً ي ومىىْ هكىىان عمىىِ الصىىؾفئة الظىىرق  عظىىد اظمىى  زاوتىة

ٛا   العبادة م إلِ وتوقر ؾن   لٍىؼ، الظىاس  كفالىة هكوفىئؽ الحئىاة وعىؽ الظىاس عىؽ وىٍاراا هظقظعىئؽ لئ

 بالبىاا هىا الوىْ الزوايىا بٍىذي وتظزلىؾن  الصىحراوتة، الظىرق  فىْ ضىر ؾن ي الىذٓؽ القؾافن رجال ٓد عمِ

 . ناالعطر  عؽ  عئدة خمؾتة أّهاكؽ فْ هؾا عٍا كاى.

 وهظىىىابر  عئىىىد أهىىىد هظىىىذ الطسىىىمطؾن  عرفىىىً الىىىذي الىىىدٓظْ الوعمىىىئؼ أىىىىؾاع هىىىؽ ىىىىؾع ٌىىىْ فالزوايىىىا

 :   ىٍا اعرتفٍا وتطكؽ العر ْ، الؾطؽ ر ؾع عبر الطظوشرة الرسطئة بئر الدٓظئة الطؤسسات

 الدوايا:  تعخيف .1

ىن اا ىذ ( وحىئؽالعر ئىة )الىركؽ المغىة فْ زاوتة كمطة اعظْ ا الرمطىة ٌىذي الوصىؾ  ٌأ  وضىطٌؾ

 هىىؽ ركىؽ فىىْ واٛهئىذٌؼ هرتىىدٍٓؼ هىع أو   ىفسىٍؼ ٚخىىوٛء هكاىىاا  أو ال مىىؾة بٍىا عظىىؾا هفىردااٍؼ إلىِ

 هىع الشىئؾخ احىؾل  ىؼ والمغة، والفقً تقةالظر  ودراسة لمصٛة فئً فئظعزلؾن  الطدٓظة، أو القرتة هس د
                                                 

) (ْخصئصىىاا  عىىدّ ي   ،أعئاىٍىىا أحىىد أو القبئمىىة عىىئَ ببئىى. همحىى  ضىىئافة بئىى. العاهىىة عظىىد أحئاىىىا زاوتىىة كمطىىة اعظىى 
 .إلئً الغرو  أل  اٍؼ هؽ أو السبئن، لعابري 
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الزوايىا هصىظمحاا يعظىْ  ف  ىبح. هظىً،  ىالقرف أو الطسى د داخىن ح رة إلِ الطس د هؽ اٛهئذٌؼ

ىا وىفؾذٌىا أ ىبح الطسى د  ،دار لمعمىؼ أو هكاىىا لظرتقىة  ىؾفئةهدرسة و  طئوٍىا ودوٌر و عىد ااسىاع ٌأ

 (1).كاى. اا عة لمطس د اا عا لٍا  عد أن

 اٚ ىظٛحئة فىوؼ الظاحئة هؽ ال اهع، أّها بئر الطس د بٍا وت قصد زاوتة هفردي الزوايا جطع

ىىْ لمضىىئافة ه اىئىىة ودار دٓظئىىة هدرسىىة: "أىٍىىا عمىىِ اعرتفٍىىا  الىىدٓر  فىىْ اشىىبً فئؽالؾ ىى بٍىىذٓؽ ٌو

 (2).الؾسظِ" العصؾر

الزاوتىة   ىٍىا عبىارة عىؽ ح ىرة أو ح ىرات كاىى. همحقىة  الطسى د أو هكىان هىا  واعر  أيضىاا 

ؼ الطعىىار  والعمىىؾم وأداف وبالبىىا هىىا كاىىى. العمىىؾم الوىىْ  ٓموقىىْ فئٍىىا الظىىاس عمىىِ ه ومىىف أعطىىاٌر

 (3).ٓومقاٌا الدارسؾن فئٍا عمؾم دٓظئة

هىع ، كذلػ اضؼ الزوايا ح ىرات أو خمىؾات ٘ٓىؾاء الوٛهئىذ الىذٓؽ يى اؾن هىؽ الطظىاط  الظاهئىة

، واٖ اث واسوضافة الزوار وأبظاء السبئنح رة لمصٛة اضؼ هظبرا وهحرا ا وح رات لحفظ الطةؾىة 

وكاى. جطئع ٌذي الطراف  اقع حؾل فظاء هركزي يشبً  حؽ الطس د وبالبا ها يظؾق البظاء سؾر 

 . هوؾس  اٚرافاع

ىىا عمىىِ اعمىىئؼ واحفىىئظ القىىرذن  لىىذلػ يطكىىؽ اعوبىىار الزوايىىا ه ىىن الرواائىىب فىىْ اعمئطٍىىا واركئٌز

 . شكن سرتع وواسع فْ جطئع أىحاء البٛدالررتؼ وأخذت الزوايا فْ اٚىوشار  

 الطرتىدٓؽ  عض اقاطر عظدها وذلػ حدٓ اا، إٚ  طعظاي الوصؾ  يعر  لؼ ككن بر ة وه وطع

ؼ، لظطىىؾ خصىىبة أرضىىاا  بر ىىة فىىْ وجىىدوا الىىذٓؽ واٖابىىاع  حئىىا الصىىؾفْ، ىشىىاطٍؼ وهطارسىىة أفرىىاٌر
                                                 

سىوئر الوؾزتع ال غرافْ لطراكز ال دهات الدٓظئة ووعاهفٍىا فىْ هدٓظىة اجىدابئا )رسىالة هاج ،سعد سمئطانٓؾىس   (1)
 .75ص  ،2013اٖكاديطئة المئبئة، بظغازي،  بئر هظشؾرة(،

، 2010تفْ، دور الطؤسسىىىىات الدٓظئىىىىة فىىىىْ الوغئىىىىر اٚجوطىىىىاعْ، جاهعىىىىة الحىىىىاج ل ضىىىىر،  ااظىىىىة، سىىىىطئر الىىىىؾ   (2)
 .116ص
 .117الطرجع الساب ، ص   (3)



 003 

 

 الظىاس، بىئؽ اٖهئىة واىوشىار لفقىروا ال ٍىن خمفىً الىذي الروحىْ الفىرا  هىؽ هٍطىاا  حئىزاا  اشىغن أخىذت

ا، اجىىدابئا هظظقىىة فىىْ الظىىرق  ٌىىذي  عىىض ىطىىؾ فىىْ وسىىاٌطؾا عمئٍىىا فىى  بمؾا   اىضىىطام أّهىىا واسىىوقراٌر

 وارعىادٌؼ الزوايىا، ٌىذي عئؾخ لفواو   الظاس يسو ىس لمفوؾ   كطكان إلئٍا  الظغر وأّها إلئٍا، البعض

 عمىِ هىر الوْ السظؾسئة الزوايا لرؽ بئظٍؼ، البركة روح واذكاء عظدٌؼ الروحئة الطؾاطؽ  عض إلِ

 ارىؽ ولىؼ والزوايىا، الظىرق  ٌىذي عىؽ اسىو ظاءا  كاى. بر ة، أحضان فْ الزهان هؽ القرن   را ة  ئاهٍا

 الصىىىؾفئة، الظىىىرق  لرىىىن هغىىىآر  شىىىْء السظؾسىىىئة ااسىىىط. فقىىىد  ىىىرفاا،  ىىىؾفئاا  اؾجٍٍىىىا أو أعطالىىىً

 والصىىؾفئة السىىمفئة هىىؽ هعٍىىا ٓوطاعىىِ هىىا اا ىىذت بىىن الصىىحئح، والفرىىر الظىىىزتً  ىىالطظظ  واطسىىك.

 خرجى. أىٍىا هىؽ الىربؼ عمىِ الوصىؾ ، عمىِ السظؾسىئة الظرتقىة حسىب البعض لرؽ وسظاا، لوبقِ

 حىىدٓ اا، ا سسىى. اجىىدابئا فىىْ الصىىؾفئة والظىىرق ا الزوايىى وأبمىىب بمىىؾاا، اٖك ىىر الوصىىؾ  ىظىىاق عىىؽ

 لظوعىرض بد ىة، لظىا يصىفٍا ؽهى ى ىد أن الططكىؽ فطىؽ عشىر، الواسىع القىرن  هظىذ  اهطاا  كان و عضٍا

 الظاحئىىة هىىؽ لدراسىىوٍا  الصىىؾر واؾ ئقٍىىا اجىىدابئا، هظظقىىة فىىْ والطزالىىة القاهطىىة الزوايىىا جطئىىع لدراسىىة

 هىىازال والىىبعض ٌ  ىىر  ىىد  عضىىٍا وأنا سىىئط عمئىىً، سىىارت الىىذي وهظٍاجٍىىا والطعطارتىىة، الو ظئظئىىة

طئوً زادت والبعض دور ي،  اهطاا ٓؤدي  . هسوطراا  ىشاطٍا وعن  دٓدالو ٖعطال اعرض. أو ٌأ

 ة: القصفي زاوية .أ 

لعىام  اٖوائ السظؾسىئئؽ عٍىد فىْ ا سسى. الوىْ القرذىئىة الطدارس أبرز هؽ ظفئةالق ا عد  زاوتة

         الشىىىىىٍئرة البةىىىىىر هىىىىىؽ  ىىىىىالقرف كئمىىىىىؾ، 20/  18حىىىىىؾالْ  اجىىىىىدابئا بىىىىىرف جظىىىىىؾف واقىىىىىع ،(1)م1895

 بر ىة، فىْ ا سسى. الوىْ السظؾسىئة الزوايىا بىرار عمِ وكاى. هظً، اسطٍا اا ذت ( الذيلقظفئةبى )ا

 والطؾا ىىع الطٍطىىة القؾافىىن طىىرق  وعمىىِ وا وصىىادية، وفررتىىة سئاسىىئة خظىىة وفىى  هعغ طٍىىا ب ظىىْ والوىىْ

 الر ىؾع هعغىؼ فىْ اٖهىاكؽ ٌىذي إىشىاء فىْ السظؾسىئئؽ ل ظة اظفئذاا  القظفئة زاوتة ف اءت الدفاعئة،

                                                 

ئؼ بر ة، سكان أىرتكؾ دو ابسظئظْ،  (1)  .518ص ، ارتؾىس، بظغازي  جاهعة هظشؾرات الطٍدوي، ارجطة: إبرٌا
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ىىذي .()لمىىبٛد الشىىر ئة  الىىبٛد بٍىىا اعطىىر هسىىاجدي، هىىؽ وهسىى داا  م، بئىىؾت هىىؽ وىىاا بئ اط ىىن الزاوتىىة ٌو

 الرىىرتؼ، القىىرذن احفىىئظ عمىىِ ركىىزت و ىىد السىىبئن، وعىىابري  والبىىدو الحضىىر هىىؽ اٌٖىىالْ بٍىىا وتظوفىىع

 أاباعٍىا جعىن أسىاس عمىِ هظٍا، الر ئر ي ٍمؾن  الذٓؽ كاىؾا البدو  باهن بئؽ الدٓظئة الطبادئ وىشر

 (1).الدٓظئة  اٖهؾر وعئاا  أك ر

 بةىىىر هىىىؽ و ر ٍىىىا الشىىىر ْ ال ظىىؾف واحىىىات إلىىىِ الطؤديىىىة الظرتىى  هىىىؽ  ىىىالقرف القظفئىىىة وو ىىؾع  

 ا٘سىوراائ ئة ا٘هكاىئات لٍا اؾفرت حئا الراحة سبن لومقْ فئٍا لمظزول بٍا الطارَّتؽ يغري  القظفئة

 العىىاهٛت  عىىض هىىؽ السظؾسىئة ا طعٍىىا الوىىْ الصىد ات طرتىى  عىىؽ ا طىّؾل كاىىى. فقىىد واٚ وصىادّية،

 . الطئسؾرة والقباهن

ا  عىبً حالىة وفْ بذااً  اهؼ  غئر ه وطع إلِ القظفئة احؾل. السظؾسئة، الزوايا هؽ وكغئٌر

 وفقىىاا ( )،المظىىا  ئؽالبسىىاا احفٍىىا أرض إلىىِ ىاهئىىة هظظقىىة هىىؽ حؾلٍىىا وهىىا واحؾلىى. ذااىىْ، اكوفىىاء

 إلِ يقؾهؾن  بٍا ٓدرسؾن  ؽالذٓ الوٛهئذ كان فقد السظؾسئة، زاوتة هعغؼ فْ الطوبعة العطمئة لم ظة

 أاباعٍىىا وجعىىن الطسىىمؼ، ا٘ىسىىان بظىىاء عمىىِ عؾلىى. ٌىىذا وفىىْ الزراعىىة فىىْ  العطىىن دراسىىوٍؼ، جاىىىب

ىؼ ضىطؽ  ىارزاا  دوراا  اىؤدي القظفئىة زاوتىة  ىارت  ؼ   وهؽ حؾلٍؼ، هؽ لمط وطع فاهدة أك ر  الزوايىا ٌأ

                                                 

) (وطام سبب ٓرجع  د الطظىاط   ٌىذي وخمىؾ فئٍىا، الىدٓظْ الوظىؾتر هراكىز لمئبئىا اىعىدام الشىر ْ  الشى  السظؾسىئئؽ ٌا
 عمطظىا إذا ا٘سىٛهئة، والطفىاٌئؼ القىئؼ وا كئىد ارسئَ فْ ساٌط. الوْ الربئرة الدٓظئة الطؤسسات ٌذي ه ن هؽ ذىذاك

 ا٘سىىٛهئة، الفوؾحىىات عصىىر إلىىِ ا سئسىىٍا ٓرجىىع دٓظىىْ إعىىعاع اكىىز طر  احفىىن لئبئىىا فىىْ الغر ئىىة الطظىىاط  هعغىىؼ أن
 طىىرابمس إلىىِ الشىىٍئر العىىالؼ اٚجىىدابْ ٌ ىىرة ارىىؾن  و ىىد والطىىرا ظئؽ والفقٍىىاء الىىدٓؽ عمطىىاء هعغىىؼ فئٍىىا اسىىوقر حئىىا

ٛا  فئٍا وا٘ اهة طئة عمِ دلئ  ..الطظاط  امػ فْ الدٓظئة الطراكز ٌذي ٌأ
ىىىا فىىىْ القىىىرن الواسىىىع عشىىىر، دار لبأحطىىىد  ىىىد ْ الىىىدجاىْ، الحركىىىة ا  (1) ظىىىان لمظباعىىىة والظشىىىر، لسظؾسىىىئة وىطٌؾ

 .237، ص 1988بئروت، 
)واسىىىىوغٛلٍا ا وصىىىىاديا الطظىىىىاط  الطحئظىىىىة بٍىىىىا،  وأعطىىىىار الزوايىىىىا السظؾسىىىىئة  ( حىىىىرت العىىىىادة أن ٓىىىىوؼ اٌٚوطىىىىام

ذي ال ظة الطوبعة فْ الزوايا السظؾسئة  د اىؼ العطىن بٍىا فىْ هظىاط واسوراائ ئا اشىاد والسىؾدان اٖوسى ، حئىا  ، ٌو
اؤكد الطصادر الوارت ئة أن هعغؼ الطظاط  الوشىادية الوىْ اىؼ ا سىئس زوايىا سظؾسىئة بٍىا  ىد اىؼ زراعىة سظؾسىئة بٍىا 

 (.الوشادية لسعئد الحظدٓري  –مئبئة أىغر العٛ ات ال ئن واٖع ار الط طرة )لمطزتد .. د اؼ زراعة ها حؾلٍا  الظ
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: كىىىنٌّ هىىىؽ فئٍىىىا درَّس و ىىىد اء،البئضىىى بر ىىىة فىىىْ البدوتىىىة القباهىىىن أبمىىىب عمئٍىىىا وتوىىىردد الطظظقىىىة، فىىىْ

رهىىئس   هظصىىب  أول اىىؾّلِ ( الىىذيسإدرتىى بىىؽ أحطىىد، و)(اٖعىىٍب أحطىىد، و)(الزروالىىِ )عبىىدالمظئف

 القىىىؾات ىئىىىران لقصىىىف الزاوتىىىة اعرضىىى. م،1914عىىىام  اٖول اجىىىدابئا احىىىوٛل وعظىىىد الزاوتىىىة، لٍىىىذي

ىا اىؤدي عمى. ذلىػ وهىع ،هظٍىاجىزءاا  فىدهر ،(1)(ال ظىرال )كىاىوؾري   قئادة ٘يظالئةا  و ى. حوىِ دوٌر

 .  عد فئطا ودّرسؾي م كواف حفغؾا الذٓؽ الظمبة ٌاهمةم هؽ أعداد فئٍا ا ّرج دٓظئة  رتب  كطدرسة

 ديشية:  األميخال مجرسة .ب 

ىىىْ ،(2))الطكوىىىب( ٌىىىؾ الطدرسىىىة شىىىاهع  لٍىىىذياٚسىىىؼ  ال كىىىان و ىىىد  الطكوىىىب   طفٍؾهىىىً اعظىىىْ ٚ ٌو

 أسسى. و ىد الوركىْ، العٍىد سىاهدةا خىٛل كاىى. الوىْ ارتىةا٘د الطصىظمحات هع اطشئاا  بن ،الحدٓا

 فروعٍىىا، اعىىددت الرمئىىة،  ط ا ىىة فراىىى. اجىىدابئا، فىىْ الحىىدٓا الظىىراز عمىىِ الدٓظئىىة اٖهئىىر هدرسىىة

 خا ىىاا، هٍظدسىىاا  لو ظئظٍىىا جمىىب حئىىا واصىىطئطٍا، اشىىئئدٌا فىىْ جٍىىداا  الطحمئىىة الحكؾهىىة و ىىذل.

 ىٍ ى. و ىد القرذىئىة، الطىدارس طمئعة فْ ا عد أىٍا ،(3)بٍا طالباا  كان الذي اٖعٍب  ؾل عمِ ٌْو

 الطظفىْ، سىعد اكشىْ،الطر  )طىاٌر :العمطىاء كنٌّ هؽ فئٍا لمودرتس جمس و د ال غبؾف، سا قوٍا ىٍج

 فىىروع  لمعمىىؾم بٍىىا ف  سسىى. ارىىؾن  كمئىىةا، أن إدرتىىس اٖهئىىر   أرادٌىىا و ىىد، (السىىئؾي  هؾسىىِ بىىؽ أحطىىد

 وجمىىب كبئىىرةا، جٍىىؾداا  واظسىىئقٍا اشىىئئدٌا فىىْ و ىىذل  غبىىؾف،ال  طعٍىىد كىىان هىىا ىسىى  عمىىِ الط ومفىىة

سظة  ا٘يظالئئؽ ولرؽ .القرذىئة الرواائب اٛهئذ إلئٍا وأىضؼ الروب، هؽ ٓمزم اٖدواِت الطدرسئة  وها

1923ْ  وفىْ ،الظئىران لضىباط هركىزاا ا اا ىذٌو اجىدابئا هدٓظىة احىوٛل أعئىد  فئٍىا الوىْ السظة م، ٌو

عمىىْ. هسوؾ ىىفاا  م،1930سىظة  وفىىْ لمضىىباط، ىىاد   إلىىِ احؾلىى.. م1927سىظة  سىىظة  حوىىِ هىدىئاا، ج 

                                                 

 .518، هرجع سب  ذكري ، ص أىرتكؾ أو بسظئظْ  (1)
 هىىؽ اٖول الظصىىف خىىٛل اجىىدابئا فىىْ واٚ وصىىادّية والسئاسىىئة ال قافئىىة اٖوضىىاع بؾهىىة، عبدالسىىٛم هبروكىىة  (2)
 .107ص ، 2012  ارتؾىس، بظغازي، جاهعة ،هظشؾرة( عشرتؽ )رسالة هاجسوئر بئرال القرن 
 .364ص  ،سب  ذكري هرجع ،س الظئب اٖعٍب  (3)
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 طئىارات  ظابىن فشىظراٍا  الراهىن، اٚى مئىز ىسىفٍا ال اىئىة العالطئة الحرف أحداث م. وخٛل1942

 و ظْ ٌده. حئا لئبئا، فْ اٚسوقٛل بدايات حوِ الحالة، ٌذي عمْ و قئ. ىصفئؽ، إلِ الحمفاء

 (1).(الطعمطئؽ)حالئاا  لظقا ة هقراا   ذتاا  ؼ  رتب، و . حوِ يعطن عن عام، هسوؾ ف هكاىٍا

 السجنية:  الداوية .ج 

 العٍىىىد إلىىىِ ا سئسىىىٍا اىىىارتَ ٓرجىىىع إذ لئبئىىىا، فىىىْ الصىىىؾفئة الظىىىرق  أ ىىىدم ( هىىىؽاعىىىد )الطدىئىىىة

 العٍىىىد خىىٛل طىىرابمس فىىىْ الع طىىاىْ  ىىالؾالْ وطئىىىدة عٛ ىىة عمىىِ اٖول هؤسسىىىٍا وكىىان الع طىىاىْ،

 الظرتقىة يقىّدم كىان الىذي عبدالحطئىد السىمظان عٍىد  اهطىةا فىْ العٛ ىة ٌىذي وعمى. ال ىاىْ، الع طاىْ

ىىا،بئ عمىىِ الطدٓظىىة  العظايىىاا عمئٍىى السىىمظان أبىىدق و ىىد ( لديىىً،الطىىدىْ عىىئ ٍا )عىىافر لظفىىؾذ ىغىىراا  ٌر

ظىاك الر ئرة،  أهٛك ٍىا أعفئى.  ىد الطدٓظىة الظرتقىة أن اؤكىد الوارت ئىة الطصىادر فىْ ك ئىرة إعىارات ٌو

ْ  جطئىىع كطىىا والضىىراهب، الطئىىري  فىىعد هىىؽ  ا٘جبارتىىة العسىىكرتة ال دهىىة هىىؽ وهظوسىىبئٍا أاباع ٍىىا أ عفىى

زف حى اىؾّلْ حوىِ اٖجىراء  سىاهداا  ٌىذا عىن و ىد العٍىد، ذلىػ فىْ المئبئىئؽ عمىِ هفروضىة كاى. الوْ

 لظرتقىة،ا ٌىذي بٍىا اوطوىع كاىى. الوْ اٚهوئازات ٌذي إلغاء اؼ عظدٌا ،(2) اٖهؾر الفواة( زهام )اركئا

 هكاىوٍىا افقىد لىؼ الطدىئىة لرؽ ال دهة  العسكرتة، ورفضؾا اٖاراك، عمِ الظرتقة أاباع  ٌذي أ ار هطا

 . لئبئا هؽ الغر ْ الش  فْ خا ة ٓؾم،  عد ٓؾهاا  ٓوزآدون  أ بحؾا الذٓؽ وهرتدٍٓا أاباعٍا لد 

 الطىدىْ عىافر طىزةح بىؽ حسىؽ ساٖول ) هؤسسىٍا وفىاة  عىد إٚ كظرتقىة ئىةالطدى ا عىر  ولؼ

  ىً اىوٍى. سىئاحةا طؾتمىة ىىؾساح ه1222ىحىؾ  الطظىؾرة الطدٓظىة هىؽ خىرج الذي (3).ى(1263ٌ:  ت

مٍا، عظً ف خذ الغرف، طرابمس زار  د وكان اٖ صِ، الطغرف فْ  ٓديىً، عمىِ لسىالرؾن  ك  ىرا  ؼ ٌأ

                                                 

 .107السٛم بؾهة، هرجع سب  ذكري، صوكة عبدهبر   (1)
المئبئىئؽ  جٍىاد هركىز البىاروىْ، ارجطىة: عطىر ،1930 - 1902ا٘يظالئىة  العر ئة العٛ ات أىرتكؾ أىسبااؾ،  (2)

 .169 ص ،1980الوارت ئة،  تلمدراسا
 .87ص ذكري،  هرجع سبهؾسِ،  ائسئر بؽ  (3)



 007 

 

ْ  الطدىئة، ئ.سط ذلػ أجن هؽ إلئً، واىوسب.  ً الظرتقة واعوٍرت  وفىْ (1)،الشىاذلئة فرعم هؽ ٌو

َ  وعال ؼ  جمئن، ع ر  حئااً َ  أفرار ي أن اسوظاع كشئ  ابظىً )س  ىام و ىد ئظىة،  وراد  هع وهباده ً ٓرسِّ

أفرتقئىىىا  عىىىطال إلىىىِ اٖابىىىاعِ   إرسىىىال وذلىىىػ الطدىئىىىة الطبىىىادئ ىشىىىر سىىىبئن كبئىىىر  فىىىْ ( بظشىىىاطعىىىافر

 اٖول الطىدىْ فئٍىا اسىوقر الوىْ بمس،طىرا واسىع  فىْ بظفؾذ الطدىئة اطوع. حئا ،(2)واركئا والح از

ز و ىىد  عىىد، فئطىىا َ  عىىافر عىىئَّؽ حىىئؽ ال ىىاىْ، عبدالحطئىىد السىىمظان سىى ىدي أن هكاىوٍىىا هىىؽ عىىزَّ  الشىىئ

 (3).ا٘سٛهْ العالؼ فْ الشاذلئة لمظرتقة أعمِ رهئساا  الطدىْ

 شىىاطٍاوى وهظاطقٍىىا اجىىدابئا واحدٓىىداا  بر ىىة، فىىْ الطدىئىىة الظرتقىىة عىىؽ ٌظىىا حىىدٓ ظا وسئقوصىىر

عىىىىام  اجىىىىدابئا بىىىىادر عظىىىىدها ( أىىىىىًرتطىىىىؾن  الفرىسىىىىْ )جىىىىؾرج الصىىىىحفْ لرحالىىىىةا ٓىىىىذكر حئىىىىا فئٍىىىىا،

َ  الظرتقة لؾداعً خرج ،م1912 ىؾ ،(4)الطدىئىة عئ    ىٍىا وذكىر، (ي الفىاخر  ارحىئِّؼ عبىدمالشىئَ ) ٌو

 عىرق  ْفى هؾزعة أخر   هدىئة زوايا ٌظاك كاى. إذ الصؾاف  جاىبً، لرؽ بر ة، فْ والؾحئدة اٖولِ

 سىىئدي وفىْ هظىروح، فىْ وأخىر   الطىدىْ، اٛهئىذ أحىىد كىان الىذي خىرىبئش سىئدي فىْ واحىدة بر ىة،

ىىىنّ  احدٓىىىداا، الظرفىىىاي هظظقىىىة وفىىىْ البراىىىىِ  هىىىؽ يكىىىؾن  و ىىىد عبىىىؾر، هظىىىاط  كاىىىى. اّٖهىىىاكؽ ٌىىىذي وج 

 . اٖول الطدىْ رحمة أ ظاء الطدىئة لمظرتقة زوايا أو أاباع ى د أن الططكؽ

ىىىا كىىىان والوىىىْ البئضىىىاء بر ىىىة إلىىىِ الطدىئىىىة ٛهئىىىذا  عىىىض وفىىىد وحئظطىىىا  حئىىىا اجىىىدابئا هركٌز

 بئظٍؼ. الروحْ الفرا  فشغم. والطرتدٓؽ، اٖاباع الر ئر  هؽ إلئٍا أىضؼ القبمئة، الو طعات

                                                 

 البٍئىة، الصظاهع ، هظبعة4العمئة، ط  القؾم طرق  اظزتً فْ القدسئة  ظفً وجطعً س عافر الطدىْ، اٖىؾار  (1)
 .92ص  ٌى،1304 أسو ىة،

 .88ص  ،سب  ذكري هؾسْ، هرجع ائسئر بؽ  (2)
 ذكىىري، سىىب  هرجىىع البىىاروىْ، ارجطىىة: عطىىر ،1930 -1902ا٘يظالئىىة   العر ئىىة أىسىىبااؾ، العٛ ىىات أىرتكىىؾ  (3)
 .169 - 168ص 
 ىارتؾىس،  جاهعة ، هظشؾرات3الؾافْ، ط  عبدالررتؼ ارجطة: س ال ٍاد، هعسكرات داخن ؽه جؾرج، رتطؾن   (4)
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 كىىدىا حوىىِ الفىىؾاخر  بئمىىة هىىؽ أاباعىىاا ك ىىراا هعغطٍىىؼ اجىىدابئا  طظظقىىة الطدىئىىة الظرتقىىة واضىىؼ

ْ   ف خر   كنَّ  أن :ىقؾل  فىْ أابىاع لمطدىئىة كىذلػ لرؽ ،()فق  ا وصرْت عمئٍؼ أىٍا أو الظرتقة،هدى

ء بىىئؽ هىىؽ بىىرز و ىىد المئبىىْ، الشىىرق   والقضىىاء الفوىىؾ   ه ىىال فىىْ اعىىوٍروا أجىىٛء عىىئؾخ اٖابىىاع ٌىىٚؤ

 : الشىئَ )عبىدمعىئؾِخٍا أعىٍر وهىؽ الفىؾاخر،  بئمىة هىؽ الطشىٍؾرتؽ أفؾاجم هىؽ العمطىاء هظٍؼ و رز

ظئىىة لشىىئَ )عبىىدالرازق وا (ي خر االفىى أرحىىئؼ ء، (بؾحؾتضىىئٍا( والشىىئَ )بٌؾ ىىٚؤ  أفرىىار  الظرتقىىة اشىىرَّ ؾا ٌو

 و ىد ال ٍىاد، وحركىة الؾطظئىة الصىفؾ  فىْ أاباعٍىا عىارك و ىد .و قافئىاا  روحئاا  بٍا وارابظؾا الطدىئة

 عىئ اا  اعوطىادي عمىِ ٌى1274سظة  اٖاباع ووّ ع الظرتقة ( ٌذيالفاخري  ارحئِّؼ الشئَ )عبدم أسار 

 فىىْ  البقىىاء و ىىد طمىىب هظىىً أاباعىىً بر ىىة، عطىىؾم فىىْ الطدىئىىة الظرتقىىة عىىؽ وهظىىدو اا  الطدٓظىىة، لمزاوتىىة

دٌؼ أهؾر  دٓظٍؼ لوعمئطٍؼ اجدابئا هظظقة  اىو بؾا حئا زاوتة ببظاء وأهروي، الررتؼ   القرذن واحفئظ  أٚو

  اجىىدابئا عروسىىئة زاوتىىة أول ا سسىى. و ىىذلػ لطدىئىىة القىىاٌرة، زاوتىىة لبظىىاء الحظ ّئىىة  صىىر فىىْ هكاىىىاا 

 الدىئؾتىة، الطئىؾل هىؽ  ىالو رد ٓوصىف الطدىئىة وهىظٍج ىىْال ئٛ عبىدم الشىئَ رهاسىوٍا اىؾلْ والوْ

ٌىىىا وا وصىىىرت  عىىىقئؽ فىىىْ الطدىئىىىة ىشىىىاط اركىىىز و ىىىد السىىىؾر، و عىىىض واٖذكىىىار اٖدعئىىىة عمىىىِ أوراد 

 الطدىئىىىىة الظرتقىىىىة ِعمىىىى الدٓظئىىىىة ال قافىىىىة ىشىىىىر وتوضىىىىطؽ الىىىىدٓظْ، الطعرفىىىىْ الشىىىى  :اٖول أساسىىىىئئؽ

 واطعىام السىبئن لعىابري  الزوايا وفوح الفوؾ ، سبئن عمِ الظاس يظرحٍا الوْ اٖسةمة عمِ وا٘جا ة

الظرتقىىىة   أن عىىىؽ ي شىىىاع لطىىىا أسىىىاس ٚو .اٚجوطىىىاعْ اٚىسىىى ام لوحقئىىى  :ال ىىىاىْ والشىىى  الضىىىئؾ ،

 اٖسىىىمؾف فىىىْ فقىىى  ٌىىىؾ - ورد أن - اٚخىىىوٛ  فٍىىىذا هعٍىىىا، وا ومىىىف السظؾسىىىئة ا  ىىىافْ الطدىئىىىة

                                                 

) (ىؾ الطدىئىة، لمظرتقىة الفىؾاخر أبمىب  اعوظىاق الؾ ئ  اٚراباط عؽ ذخر  ؾل  طة  الظرتقىة اسىوقبمؾا الفىؾاخر أن ٌو
 .هصر طرت  عؽ وفدت حئؽ
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 عمىىىىىِ ولىىىىىئس اٖابىىىىىاع عمىىىىىِ اقىىىىىع فوبعوىىىىىً خىىىىىٛ م عىىىىىاٌر، و ىىىىىع وأن الطىىىىىظٍج، فىىىىىْ ولىىىىىئس واٖوراد

 (1).الطدىْ اٖسواذ أحطد يقؾل كطا الطؤسسئؽ،

 العخوسية:  الداوية .د 

 (عىىروس بىىؽ عبىىدم بىىؽ أحطىىد الصىىراهر )أبىىؾاٖول  هؤسسىىٍا إلىىِ ىسىىبة العروسىىئة وسىىطئ.

لد الذي  ٌؾارة إلْ ىسبً وترافع اقرتباا، م1437سظة  واؾفْ م1347سظة  وؾىس،ب الطزاائئؽ  قرتة و 

 ولرظٍىا طىرابمس، فىْ طرتقوىً واىوشىرت ولئبئىا، واىؾىس وال زاهىر الطغىرف بىئؽ اظقىن و ىد (2).البر رتىة

 أعىىىٍر يعىىىدّ  ( الىىىذيم1573 - 1475اٖسىىىطر  )عبدالسىىىٛم الشىىىٍئر الشىىىئَ ٓىىىد عمىىىِ أك ىىىر عرفىىى.

 . ()عروسئاا عاذلئاا  كان لئبئا و د فْ الصؾفئة أعٛم

 هدٓظىة هىؽ  ىِدم الىذي ()ىىْ(ال ئٛ الشىئَ )عبىدم عروسئةال زاوتة أسس فقد اجدابئا فْ أّها

 فىْ عروسئة زاوتة ا سئس عمِ العزم   يحذوي العشرتؽ، القرن  هؽ ال اىْ الظصف أواخر هع بظغازي 

 عىىارع  ىى ول اقىىع والوىىْ، (الشىىئ ْ عىىحات سىىئديزاوتىىة ) إلىىِ وأىضىىؼ ه طؾعىىة كىىّؾن  حئىىا ئا،اجىىداب

ٌىىىا واعقىىىد ىشىىىاط ٍا اطىىىارس أخىىىذت حئىىىا أن، اٖسىىىطر عبدالسىىىٛم  اٚ ظىىىئؽ لئموىىىْ اٖسىىىبؾعْ لقاء 

ىىْ أوراِدٌىىا، لىىوٛوة وال طعىىة م ولىىؼ واٖدعئىىة، اٖذكىىار هىىؽ ه طؾعىىة ٌو  الىىرجمئؽ بىىئؽ الوؾافىى  ٌىىذا ٓىىد 

ٛا، رتة الظقاط إحد  عمِ اخومفا فقد طؾت ؾ رةالحض ارفضٍا الوْ ال ٌؾ  الشىعبْ الطزهىار إدخال ٌو

 زاوتىة أسىس الىذي ال ئٛىىْ وخىروج فىر وئؽ، إلىِ اىقسىاهٍؼ إلىِ ال ىٛ  ٌىذا وأد  ن،اا٘لح لبعا

                                                 

 .110، صهرجع سب  ذكري هبروكة عبدالسٛم بؾهً،  (1)
 .181لمظشر، بظغازي، ص  لئبئا دار ال غرافئا والرحٛت، كوب فْ لئبئا عباس، ناس ٓؾسف ى ؼ واحس  (2)

) (فىْ وخا ىة اٖفرتقىْ الشىطال فىْ الظرتقىة ٌىذي واىوشىرت الشىاذلْ، الحسىؽ أبىؾ هؤسسىٍا إلىِ الشىاذلئة ا ظسىب 
 ى ىىؼ، لمطزتىىد: أىغىىر العئسىىاوتة، الطدىئةىىى -السىىٛهئة – العروسىىئة : الزرو ئةىىىهظٍىىا طىىرق، عىىدة عظٍىىا وافىىرع هصىىر،
 .183ى 181الساب ، ص ص الطرجع

) (الشىىٍئر الصىىؾفْ يقؾدٌىىا الوىىْ رةأابىىاع الزاوتىىة الشىىٍئ هىىؽ كىى ن )ْال ئٛىىىْ . واىىؾّلِالشىىئَ )عمىىْ الصىىفراى 
 .هووالئوئؽ لفورائؽ اجدابئا بمدية عطئد هظصب
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 بر ىة فىْ الطدىئىة الظرتقىة هؤسىس الربئىر الطىدىْ ( حفئدالطدىْ عافرالشئَ ) لً ابرع حئا أخر ،

 عطئىد  عىد فئطىا أ ىبح الىذي هظوصىف الشىارع، أن (  وتقىعالط ابرة جاهع  ؾار )  غئر  طسكؽ

 . المئبئة الططمرة عٍد فْ اجدابئا بمدية

 الىىىدٓظْ الطظىىىاخ فىىىْ إ ىىىراء ٖخىىىر   الزوايىىىا جاىىىىب إلىىىِ هٍطىىىاا  دوراا  العروسىىىئة زاوتىىىة لعبىىى. و ىىىد

 إٚ الزر ىْ(،  ىالح الحىاج أن وتورأسىٍاأن ) حوىِ  اهطىة اىزال وهىا اجدابئا، هدٓظة فْ والروحْ

ىىْ اٖول، هؤسسىىٍا وفىىاة عقىىب  بىىن يذ عىىؽ فوىىر  ىىد ىشىىاطٍا أن  فسىىئح، عر ىىْ بظىىاء عىىؽ عبىىارة ٌو

 هىؽ الؾافىدٓؽ الظمبىة و عىض السىبئن عابري  وآؾاء الررتؼ، القرذن لوحفئظ الح رات  عض    ً همح 

 واطوىاز . هباعىرةا  حىراء بىار لطسى د لطٛ ىقوٍا ىغىراا  لمصىٛة هس د بٍا ٓمح  ولؼ أخر ، هظاط 

 أداهٍىىىا، فىىىْ الطؾسىىىئقئة أٚت هىىىؽ العدٓىىىد اسىىىو دم ٚ إذ البسىىىاطة،و   العفؾتىىىة العروسىىىئة الحضىىىرة

وىىزازاا  يحىىدث كىىْ الىىداخن، هىىؽ  البظىىدٓر ه بوىىئؽ هوىىؾازتئؽ واىىرتؽ بؾجىىؾد العروسىىْ البظىىدٓر وتطوىىاز  ٌا

 . عمئً الظرق  أ ظاء هطئزاا 

 العيداوية:  الداوية .ه 

ىىٍا س  ، (1)اٖ صىىِ طغرف ىىال السىىؾس هظظقىىة ( هىىؽالطكظاسىىْ عئسىىِ بىىؽ الشىىئَ )اس ٌىىؾ هؤسِّ

المئبئىىىة ٌىىىؾ الشىىىئَ  ارالىىىدي فىىىْ أىشىىىاهٍا فىىىْ عىىىرع هىىىؽ أول أن وتبىىىدو هكظىىىاس، هدٓظىىىة هىىىؽ واحدٓىىىداا 

 هىىؽ  ىىدم الىىذي الفاسىىْ(،  ىى ىؾن  العىىالؼ الشىىئَ )س ٓىىد عمىىِ اىوشىىرت  ىىؼ وهىىؽ (،ال شىىاف )يعقىىؾف

 ( اعىىر مس ظىىراب الحرتىىة ببىىافزاوتو ىىً ) ف سىىس الطىىئٛدي، عشىىر السىىادس القىىرن  بدايىىة فىىْ الطغىىرف

 الظرتقىىىة اعرضىىى. و ىىىد ،(2)الصىىىغئرة  الزاوتىىىة فو عىىىر   زاوتوىىىً يعقىىىؾف الشىىىئَ وأّهىىىا الربئىىىرة،  الزاوتىىىة

أذٌمىىْ. وأرعبىىْ.  برتبىىة   عطىىال  عىىض  أاباعٍىىا  ئىىام  سىىبب العمطىىاء ِ بىىن هىىؽ الحىىاد لمظقىىد العئسىىاوتة

                                                 

 .89ص  ب ،سا هرجع هؾسِ، ائسئر بؽ  (1)
 .183ص  سب  ذكري، هرجع عباس، واحسان ى ؼ ىطحطد ٓؾسف  (2)
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 والطشىىْ ئاخ،واٖسىى  السىىئؾ  والبظىىؾن  اٖحظىىاك وخىىرق   ىىاٖهؾاس الصىىدور عمىىِ كالضىىرف الظىىاس،

 السىئظرة فقىدان حوىِ الىدفؾ  ضىرف عمىِ والوىرا ص والطسىاهئر الطٍشىؼ الزجىاج وأكىن ال طر عمِ

ىىْ الشىىعؾذة، ألىىؾان هىىؽ ذلىىػ وبئىىر وال سىىد العقىىن عمىىِ  طرتقىىة أي عىىؽ هظٍ ٍىىا فىىْ ا ومىىف ٚ ٌو

ىىا، أورادٌىىا فىىْ إٚ أخىىر    ىىؾفئة  ةالحضىىر  فىىؽ عمىىِ احىىؾتراا  العئسىىاوتة الظرتقىىة أدخمىى. و ىىد وأذكاٌر

ؾ عٍدٌا، فْ ساهداا  كان الذي ىن ل   حئؽ الذكر، حمقات فئً اظوغؼ الذي الفؽ ٌو  إلىِ الصىؾفئة ٌأ

 عىى ىٍا ىىى والعئسىىاوتة الىىذكر، حمقىىات خىىٛل الطمىىن  وىىن   ح ىىة جمسىىااٍؼ إلىىِ الطؾسىىئقْ الىىظغؼ إدخىىال

 كىن والطرتىدٓؽ، والشاوش الظرتقة عئَ هؽ الٍرهْ ادرجٍا فْ ىوورؾن  الصؾفئة الظرق  هعغؼ ع ن

هً درجة حسب   شكن الطرتدون  بٍا ٓموزم وأسبؾعئة ٓؾهئة وعاهف ولٍا لمظرتقة، اىوسا ً واارتَ ٚو

 ().الظرتقة لٍذي اىوسابٍؼ وطؾال داهؼ

 عىارع بدايىة فىْ وهكاىٍىا ،(1)(خالشىر دا الشئَ )ٓىؾىس أسسٍا بئااجدا فْ العئساوتة والزاوتة

 فسىئحة خمىؾة عىؽ عبىارة السىاب  فْ كاى. طر. و دالسٛم اٖس عبد لشارع الطؾازي  عئسِ بؽ أس

. واٖعئىاد كىال طع ال اهعىة الصىمؾات يسىوؾعب ٚ لرظىً الئؾهئىة، لمصىٛة  ىغئر هسى د بٍا همح 

ىْ اٖسىبؾع، هىؽ هعئظىة أو ات فْ اظغؼ كاى. العئساوتة والحضرة  الطؾسىئقْ، الفىؽ عمىِ ارارىز ٌو

اجات والظبن والظا رة والد  هاروالطز  كالبظادٓر الطؾسئقئة، أٚت  عض واسو دام  الظحاسئة والصَّ

، ىىؾ والىىزلّْ  اٖخىىر ؛  الئىىد ال مىىد هىىؽ  سىىئر وت ظىىرق   ال مىىد، هغظىىِ الرىىف ح ىىؼ فىىْ  ىىغئر أىىىاء ٌو

ىىؾ ئىىً،جاىب عمىىِ ()(بىىى )الشىى الئن يسىىطِ هىىا بؾجىىؾد بئىىري عىىؽ ي العئسىىاو  البظىىدٓر وتطوىىاز  أك ىىر ٌو

                                                 

) (الؾعاهف ٌذي عؽ هعئظة ىطاذج ٘ٓراد الط ال ٓوسع ٚ و د أخر ، إلِ طرتقة هؽ الؾعاهف ٌذي ا ومف. 
 296، ص 2001، دار البئان، بظغازي، 1ج اارت ٍا وأعٛهٍا، اجدابئا هصظفِ السعئظْ،  (1)

) (ىد اهوىاز داهرتة هؽ الصاج اؾضع عمِ جاىبْ البظدٓر كْ احدث  ؾااا هع طر ات البظىدٓر، و   ظع  غئرة 
 .بٍا البظدٓر العئساوي 
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ىا، هؽ واظسئقاا  أك ر  اظغئطاا  ابدو تةالعئساو  والحضرة ،(1)اٖخر   الدفؾ  هؽ زخرفة  ٓظىوغؼ إذ بئٌر

 الرا صىة، عىبً حركىااٍؼ ٓوقىدهٍؼ )الشىاوش( وتقىؾد الىزلّ   ى ٚت هطسىكئؽ داهرة ىصف فْ الطرتدون 

 الحضىرة حفىٛت عمىِ والظىار الزجىاج وأكىن الحادة وأٚت السكاكئؽ ضرف عادة اظغِ ها وك ئراا 

 أسىبؾع كىن هىؽ وال طىئس اٚ ظىئؽ هسىاءا ٓىؾهْ اعقد عئساوتةال الذكر حمقة كاى. كطا ،(2)العئساوتة

 حوىىىِ زاوتىىىة  ىىىً افىىىئض الىىىذي اٖسىىىبؾعْ المقىىىاء ٌىىىذا اىعقىىىاد الظرتقىىىة عمىىىِ الطقئطىىىؾن  اعوىىىاد حئىىىا

ىىؾ الحضىىرة، هراسىىؼ أداء عظىىد خا ىىة خارجٍىىا،  العئسىىاوتة كاىىى. لىىذلػ الطمحظىىة، اٖىاعىىئد ارائىىن ٌو

 وطرتقىىة الحضىىرة هغىىاٌر و الفظىىْ ال اىىىب فىىْ غىىئؼاظ هىىؽ  ىىً اهوىىازت لطىىا لىىد  الر ئىىرتؽ هربؾ ىىة

أول زاوتة فْ  ( بدأت الحركة السظؾسئة  إىشاء1911-1830ٓذكر الوئر )أىً خٛل فورة ). أداهٍا

وسىىىىرعان هىىىىا اظىىىىؾرت ٌىىىىذي الزوايىىىىا الوىىىىْ بىىىىدأت كطراكىىىىز لموعمىىىىئؼ الىىىىدٓظْ لوصىىىىبح ، بئضىىىىاءهدٓظىىىىة ال

 (3).ات اعمئطئة سئاسئة ا وصادية(هؤسس

ىىىىا عىىىىؽ ا ومىىىىف السظؾسىىىىئة الزوايىىىىا كاىىىىى. فقىىىىد  الشىىىىكن حئىىىىا هىىىىؽ اٖخىىىىر   الزوايىىىىا هىىىىؽ بئٌر

ىىا، هؾا عٍىىا حئىىا هىىؽ أي والطضىىطؾن   غبىىؾفال  زاوتىىة وكاىىى. اظغئطٍىىا ورسىىالوً حئىىا وهىىؽ و ظاٌو

 كزاوتىىة الربىىار، السظؾسىىئة عىىئؾخ ٓرأسىىٍا رهئسىىئة زوايىىا أو عمئىىا زوايىىا ولٍىىا السظؾسىىئة عا ىىطة اط ىىن

، وكىىان (4)الزوايىىا هىىؽ حؾلٍىىا هىىا عمىىِ ا٘عىىرا  الٍىى وكىىان بظغىىازي، وزاوتىىة درىىىة، وزاوتىىة البئضىىاء،

الظحىؾ والوىارتَ القىرذن والحىدٓا والمغىة العر ئىة و  الطظٍج الدراسْ فىْ زاوتىة ال غبىؾف ٓوضىطؽ اعمىئؼ  

                                                 

 .388ص  ،2009لم قافة، طرابمس،  العاهة الطؤسسة هظشؾرات لئبئا، فْ الشعبئة الط  ؾرات أحطد الظؾتري،  (1)
 .89ائسئر بؽ هؾسِ، هرجع سب  ذكري، ص   (2)
 .164(، هرجع سب  ذكري، ص 1990 - 1966 الح الزو ، الطدٓظة الطوغئرة )اجدابئا لؾجمْ   (3)
، ص ص 2011، دار ابىؽ ال ىؾزي، القىاٌرة، 1عمِ س الصىٛبْ، اىارتَ الحركىة السظؾسىئة فىْ أفرتقئىا، ط  (4)
83،84. 
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زاوتىىة ال غبىىؾف هىىؽ ه ومىىف  وكىىان الظىىٛف ٓوؾافىىدون عمىىِ وال غرافئىىا وعمىىؾم الطظظىى  والحسىىاف،

 (1).القبؾل ابدأ هؽ ال اهسة عشرة وكاى. سؽّ ، أىحاء الشطال اٖفرتقْ

ا هؽ زاوتة ال غبؾف إل1895ِوفْ عام  زاوتة الرفرة وذلىػ  م اىوقم. ا٘دارة السظؾسئة هقٌر

هكىان جدٓىد يطكىؽ اا ىاذي هركىىزا لقئىادة الحركىة السظؾسىئة  عئىدا عىؽ أي اىدخن هىىؽ  هىؽ أجىن إي ىاد

 (2).وكذلػ لرببوٍا فْ ىشر دعؾاٍا جظؾف الصحراء الربر   جاىب اٖاراك،

الىىدٓظْ لوصىىبح   وسىىرعان هىىا اظىىؾرت ٌىىذي الزوايىىا الوىىْ بىىدأت كطراكىىز لموعمىىئؼ كطراكىىز لموعمىىئؼ

أك ىر  ولرظٍا كاى. ،اىوشرت ٌذي الزوايا فْ أرجاء البٛد اعمئطئة سئاسئة ا وصادية، و د هؤسسات  

ٌا و ن ْ ك افة ف ا٘يظىالْ فىْ  زاوتة عظدها بدا الغزو 95الش  الشر ْ، وافئد الوقارتر   ن عدد 

 (3).م1911أواخر عام 

، َالجغبَب ،رابمسىىىىط ْىىىىفإسىىىٛهئة  َهدارس دٓىٓة هعاٌدالوركىىىْ العٍىىىد  أَاخر َظٍرت

لٍىىا دورم ٚ يطكىىؽ أىرىىار ي فىىْ حفىىظ المغىىة العر ئىىة  ، وكىىاناٖخٛ ئىىة بالقٓن ارسٓوالد اغذِّّ وزلوىىئؽ،

ؼ أيضاا فْ حفظ المغة العر ئة وذدابٍا، وذدابٍا  .وفْ عٍؾر اٖد اء والرواف الذٓؽ كان لٍؼ دوٌر

فٍؾ لؾنم  أن الدراسة  بٍذي الزوايا ٚ ا ضع لسؽ هعئظة ٚو و . هعئؽ، إلِ وتطكؽ ا٘عارة

اعمئؼ واحفئظ القرذن الرىرتؼ ٓىوعمؼ  جاىب اسة العمطئة عرفوً هدارس الشرق العر ْ فٍؾ إلِالدر  هؽ

 فئً أيضاا اٖدف  فروعً هؽ ععر وى ر والظحؾ واظغؼ فئً أيضاا القصاهد والروايات.

: فاىوشىرت الدراسىة  الطعاٌىد العمطئىة ه ىن ،الىبٛد فْ همهَسا  أ راا الدٓىٓة الزَآااركى.  َ د

 ىىىىن ىفؾسىىىة،بجب ْىىىىهاض ْىىىىأب َزآَةبىىىزلوئؽ، وزاوتىىىة أحطىىىد الىىىزورق  طصىىىرااً،  ٖسهرّاالطعٍىىىد 

                                                 

دار السىىىا ئة قزتىىىري، ، ارجطىىىة: س ال1، وعصىىىري(، طك ىىىىدول، الطمىىىػ إدرتىىىس )عاٌىىىن لئبئىىىا، حئااىىىًإٓىىىرك دي   (1)
 .24، ص 2013لمظشر، بظغازي، 

 .29الطرجع الساب ، ص   (2)
 .164لؾجمْ  الح الزو ، الطدٓظة الطوغئرة، هرجع سب  ذكري، ص   (3)
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 بعض َاَجً ،بهسٛاةالىىىىىىىىىىىىىدوكالْ  ، وزاوتىىىىىىىىىىىىىةبطرابمس باعا ع هاو َهدرسة باعا أحهد َجاهع

 العمهْ الهحٓط فْ هٍها، و ىىىىىىىىىد أدت ٌىىىىىىىىىذي الزوايىىىىىىىىىا دوراا بزآَاٍا لمدراسة الجغبَب إلِ الطٛب

 َالهعاٌد الهدارس هو ذلك َبٓرأ ر ٌا الربئىر فىْ الىبٛد  لٍا ، فرانبٓةالعر المغة َحفظ اٖدبْو

 (1)و ٍا هكوبات ٚ ا مؾ هؽ كوب  ئطة.كاى. همحقة  الطساجد فئٍا هؽ العمؼ وأىطاط اٖدف،  الاْ

ٚا هوعىىىددة الزوايىىىا ٌىىىذي واو ىىىذ  وتطكىىىىؽ هىىىؽ أجمىىىً، ب ظئىىى. الىىىذي الغىىىرض حسىىىب عمىىىِ أعىىىكا

 ٓمْ:  كطا اصظئفٍا

 لبديصة: ا الداوية .1

ْ ّْ  ٚو ضرتح عمِ ا بظْ لؼ الوْ ٌو  ٌْ واىطا هعئظة،  ؾفئة طرتقة أو ولْ إلِ ا ظسب ول

 الٛزهىىة والطرافى  ال ىاهع  ىؼ لمدراسىة، وبىر  لمظمبىىة الطبئى. بىر  فئٍىا هوٛ ىقة أبظئىة  ه طؾعىة

ْ  . لموعمئؼ ه صصة ٌو

 ذاُت ولّي:  زاوية .2

ْ  وتك ر ذلػ هؽ أجن سطعً فوروسب لْ،و  بٍا هات أو ولْ، ضرتح حؾل أىشة. الوْ ٌو

ا وآرادااٍا،  . اٖسطر السٛم عبد سئدي زاوتة ه ن زواٌر

  الداوية الصخقية:  .3

ىىْ  الصىىؾفئة الظرتقىىة ىشىىر بىىئؽ ٌىىذي الزاوتىىة وا طىىع اٖم، لمزاوتىىة جٍىىؾي  أو إ مئطىىْ فىىرع ٌو

ا وا اهة لٍا الوا عة  (2).الوعمئؼ و ئؽ والعطن  العادة الطعروفة ععاهٌر

 اٚحوفىاٚت واحئىاء الرىرتؼ القىرذن واحفىئظ  راءة فْ الزوايا لٍذي الرهئسئة اٖىشظة حصرواظ

 إلىىىِ الزوايىىىا ٌىىىذي هرتىىىدي اعوىىىاد حئىىىا واٖوراد،  اٖذكىىىار يعىىىر  هىىىا جاىىىىب إلىىىِ والدٓظئىىىة، القؾهئىىىة
                                                 

ل اٚحىىىوٛ حوىىىِهسىىىعؾد عبىىىدم هسىىىعؾد، هٛهىىىح الحئىىىاة الفررتىىىة وال قافئىىىة فىىىْ لئبئىىىا أواخىىىر الحكىىىؼ الع طىىىاىْ   (1)
 .16، ص ب  ذكري، هرجع س1911ا٘يظالْ 

 .53ص ، 1958، العر ئة الدول جاهعة الطغرف، فْ ال قافة هركز فْ هحاضرات الرعاك، س ع طان  (2)
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 نالعطى أّهىا الزوايىا، جطئىع بىئؽ هوحىدة دٓظئىة أىاعىئد ٌىْ فالعىادة والعطىن،  العىادة يسىطْ هىا هطارسىة

 لئمىىة ارىىؾن  هىا بالباىىا هحىىددة أيىام وتقىرأ فىىْ هظٍىىا، ه طؾعىىة أو زاوتىة  كىىن خا ىىة دٓظئىة أىاعىىئد فٍىؾ

 أو الىىىِؾرد أّهىىا. الر ىىاه  واسىىطْ الرىىرتؼ الرسىىؾل اطىىدح وأعىىعار أذكىىار عىىكن عمىىِ وال طعىىة اٚ ظىىئؽ

 فىْا قىرأ  وابوٍىاٚت و ىمؾات أدعئىة هىؽ هؤلىف جطىاعْ أو فىردي  شىكن زاوتة يقرأ فْ فٍؾ الحزف

 (1).الط وَّبعة الصؾفئة الظرتقة أو زاوتة عئَ ا لئف هؽ واٖحزاف اٖوراد ٌذي وارؾن  و .، أي

 : أنػاع الدوايا .2

طا  : وتطكؽ اقسئؼ الزوايا إلِ ىؾعئؽ ٌو

 : الشػع األول -1

 والفضىاهن القىئؼ وىشىر الىدٓؽ القرذن واعمئؼ م اعالِ واحفئظ لعبادة الوْ أسس. الزوايا ٌْ

 احىوفظ ه ىد و ظىؾ أجئىال  ىظعؾا أ ىحاف رسىالة ٌىؼ الزوايا والطعمطؾن فئٍىا سؾ ٌذيوهؤس السمطئة

ؼ الوارتَ لٍؼ  (2).الط وطع فْ اظؾتر بدوٌر

  : الشػع الثاني -2

ذا  ال مؾات، عزتز "وتسطئٍا حئبؾ ٍا ٓدَّعْ الزوايا هؽ الظؾع ٌو  دٓظئىة     سىرار   الطعرفىة   عئؾخ 

 حسىىىب والفقىىىراء واٖخىىىؾان  الطرتىىىدٓؽ، ٓمقبىىىؾن  الىىىذٓؽ ٍؼٖابىىىاع امقئظٍىىىا عمىىىِ خا ىىىة، والقىىىدرة بئبئىىىة

ىىذا ،ال ٍىات اخىوٛ   م واىحىىرا  عىؽ أحكىىام الظىاس، أهىؾال ال رافىة، واسىىوغٛل إلىىِ هىال الظىؾع ٌو

ىذا  وعمىِ زردات ولقىاءات حفىٛت هىؽ  ىً يقىام الشىعؾذة، وهىا أىىؾاع هىؽ فئٍىا يطىارس  طىا اعالِ، ٌو

                                                 

 .53الطرجع الساب ، ص   (1)
 .117سطئر الؾتفْ، هرجع سب  ذكري ، ص   (2)
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 العئسىىىاوتة الظرتقىىىة  لىىىد واٖهىىىؾاس البظىىىدٓر وحمقىىىة غاىؼ، طسىىىو العمؾتىىىة لىىىد  الحضىىىرة الط ىىىال سىىىبئن

 (1).والعطارتة"

ىىا  هطىىا سىىب  يطكىىؽ القىىؾل أن الرواائىىب والزوايىىا الوىىْ اط ىىن ىغىىام الوعمىىئؼ الىىدٓظْ يطكىىؽ اعوباٌر

الطوؾسى  هىؽ الوعمىئؼ العىام الحىدٓا فىْ فوىرة هعئظىة لموعمىئؼ فىْ  ط ا ة الوعمئؼ اٚبوداهْ وا٘عدادي و 

ىىىر و ىىىد اط ،لئبئىىىا كىىىؽ الىىىبعض هطىىىؽ سىىىطح. لٍىىىؼ عىىىروفٍؼ إلىىىِ ارطمىىىة اعمىىىئطٍؼ الىىىدٓظْ   ىىىاهع اٌٖز

 طصر وجاهع الزتوؾىة بوؾىس وبالباا  عىد عىؾداٍؼ  ٓموحقىؾن  القضىاء الشىرعْ أو  الوىدرتس، وهىؽ 

 . أه موٍا الشئَ العٛهة عئسِ الفاخري 

 : أىسية ىحه الدوايا -3

واٚجوطاعئىىة  وال قافئىىة، فىىْ الحئىىاة الدٓظئىىة، لعبىى. الزوايىىا الدٓظئىىة  ط ومىىف أعىىكالٍا دورا كبئىىرا

 : ولرؽ ٌذي اٖدوار  عضٍا إي ابْ و عضٍا سمبْ يطكؽ ام ئصٍا فْ ىاحئوئؽ والسئاسئة،

 مغ الشاحية اإليجابية:  -1

فالزوايىىىا أدت دوراا هٍىىىؼ فىىىْ اٌٚوطىىىام بوحفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ وىشىىىري، وسىىىاعد ذلىىىػ  -

 . عمِ حطآوً هؽ الظسئان والضئاع

المغة وال قافة العر ئة وا٘سٛهئة وىشراٍا  شكن واسىع وكىان ذلىػ عىكن  احوضظ. -

 . هؽ أعكال هحار ة ال ٍن واٖهئة ووسئمة هؽ وساهن ىشر العمؼ والطعرفة

 . عمِ إزالة جطئع الفؾارق اٚجوطاعئة بئؽ ه ومف الفةات اٚجوطاعئة عِطمْ.  -

قئىىىىا ه ىىىىن هىىىىا فعمىىىى.  اهىىىى.  حطىىىىن لىىىىؾاء ىشىىىىر ا٘سىىىىٛم فىىىىْ اٖ ىىىىالئؼ البعئىىىىدة كإفرت -

 . الوئ اىئة والسظؾسئة
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 مغ الشاحية الدمبية:  -2

ؼ عىؽ  - اىوشار  ال رافاِت والِبدِع والشعؾذة فْ  عض الزوايا  سبب ضئ  أفقٍؼ الفرري وع ٌز

 . فٍؼ الوظؾرات والحركات ا٘ ٛحئة الوْ عٍرت فْ امػ الفورة

، الطكىر وال ىداع واٚحوئىال اسوغٛل عئؾخ  عض الزوايا لضعا  العقؾل فوفظظؾا فىْ أسىالئب -

 (1).فطؽ كوا ة الوطاهؼ إلِ ادعاء الغئب إلِ اسو دام ال ؽ

 : وضائف الدوايا

ؼ الؾعاهف الوْ اقؾم بٍا الزوايا ها ٓمْ  : كاى. هؽ ٌأ

 وال مقئىىىة الدٓظئىىىة والور ئىىىة الطىىىؾاطظئؽ، بىىىئؽ الشىىىرعْ الحكىىىؼ وهبىىىادئ ٖحكىىىام العطمىىىْ الوظفئىىىذ .1

 . لدعاةا وأعداد واٖخؾان لٗاباع

 عىئؾخ فىْ الظىاس وجىدٌا الوىْ الحسىظة والقىدوة الرذاهىن وا ظىب  الفضىاهن اٚلوىزام إلىِ الدعؾة .2

 . القباهن

 سىطاحة عؽ ابعدي واعالئؼ بدع هؽ الطوصؾفة هؽ الغٛة ٓد عمِ  ً عم  هطا ا٘سٛم اظقئة .3

 . الطحكطة وأ ؾلً عقئداً،

،  اه. .4  ّْ  وكاىى. الزاوتىة العىالؼ، فىْ الطظوشىرة هئةا٘سٛ  الطراكز أعبً كاى. فقد بدور  اعمئط

 العر ئىة، والمغىة ا٘سىٛهْ الىدٓؽ وهبىادئ الرىرتؼ القىرذن اٖطفىال لوحفىئظ هدرسةا  رذىئىة اط ن

 الوىىْ ال غبىىؾف أو البئضىىاء سىىؾاءا كاىىى. الزوايىىا  عا ىىطة ٓموحىى  اٖطفىىال هىىؽ ٓوطئىىز وهىىؽ

 هىؽ ه مىد ذٚ   طاىئىة عمىِ وٍىاهكوب حىؾت والوْ الررتؼ، وهظبع  القرذن هظاخ  العمؾم  ارت

 . وفقً اؾحئد وأ ؾلِ  افاسئر  وأحادٓا  
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 فقىىىد كاىىىى. الطظىىىاٌج الور ؾتىىىة فىىىْ الزوايىىىا اشىىىطن عمىىىِ جطئىىىع العمىىىؾم ا٘سىىىٛهئة هىىىؽ افسىىىئر

 واٖدف والبٛبىىة والصىىر  والظحىىؾ والوؾحئىىد، والفراهض،والوصىىؾ ، الفقىىً، وأ ىىؾل وفقىىً، وحىىدٓا

ا  . وبئٌر

دورا هٍطىا فىْ ىشىر الوعمىئؼ  شىكن عىام واعىالئؼ الىدٓؽ  .أىٍا لعبىوخٛ ة القؾل عؽ الزوايا 

ا الطؤسسة الرهئس لوْ حفغ. دٓؽ ولغة ئة اا٘سٛهْ  شكن خاص، فالزوايا فْ لئبئا يطكؽ اعوباٌر

 . الشعب المئبْ ِودياىوً عمفْ عن اٚسوعطار ا٘يظالْ الذي حاول فرض لغوً و قافوً  المئبئئؽ،

 : هطا سب  يطكؽ اقسئؼ الوعمئؼ الدٓظْ إلِ  ٛث هراحن

بى ٛث هراحىىن  643 – 522الوعمىئؼ الىدٓظْ فىىْ لئبئىا هظىذ الفىوح ا٘سىىٛهْ فىْ عىام  لقىد بىدأ

ْ  : ٌو

 : لى لمتعميع الجيشيالسخحمة األو  .1

فىىْ امىىػ  وكاىىى. عمئطىىااطوىىد ٌىىذي الطرحمىىة هىىؽ الفىىوح ا٘سىىٛهْ حوىىِ اٚحىىوٛل ا٘يظىىالْ، 

و ىىد كىىان ٌىىذا ٌىىؾ الىىظط   ، الفوىىرة إسىىٛهئا عىىعبئا ٓوركىىز فىىْ الطسىىاجد والر اطىىات والزوايىىا والطعاٌىىد

ؼ الىىىدٓظْ فىىىْ ٌىىىذي  شىىىكن عىىىام فىىىْ لئبئىىىا فىىىْ امىىىػ الفوىىىرة، و ىىىد اظىىىؾر الوعمىىىئ ْلموعمىىىئؼ الرسىىىطالسىىاهد 

 : الطرحمة عمِ الظحؾ الوالْ

بدأت بٍ رة الصحا ة  عد الفوح ا٘سٛهْ إلِ لئبئا، و ام  عضٍؼ بظشر ا٘سٛم، فاىوشىرت  .0

الطساجد واا ذت حمقات لمعمؼ وأّهاكؽ لمودرتس ٓؤهٍا الشباف لومقْ العمؼ والطعرفىة، والربىار 

ة هىىؽ الىىبٛد حوىىِ  ىىارت  ط ا ىىة لسىىطاع الطؾعغىىة، و ىىد أىوشىىر  عضىىٍا فىىْ جؾاىىىب ه ومفىى

جاهعىىة لئبئىىة ا ىىرج العمطىىاء وتقصىىد إلئٍىىا الظىىٛف هىىؽ كىىن هكىىان لومقىىْ العمىىؾم ا٘سىىٛهئة 

 . العر ئة والظبئة والرتاضئة
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  ىىؾار ٌىىذي الطسىىاجد أ ئطىى. الر اطىىات، وذلىىػ كطراكىىز لم ٍىىاد وأّهىىاكؽ لمعبىىادة ودور لوعمىىئؼ  .8

 . دد هؽ الصؾفئئؽ والعمطاءو د ىبح فْ ٌذي الر اطات ع ،العمؾم الدٓظئة

كطا  اه. الزوايا فىْ جطئىع أىحىاء لئبئىا وكاىى. دور عمىؼ وضىئافة واصىؾ  وعبىادة وعطىن،  .3

 هىىىؽ  ىىىؼ احؾلىىى. ٌىىىذي الزوايىىىا إلىىىِ هعاٌىىىد دٓظئىىىة وحمىىى. هحىىىن الر اطىىىات وىشىىىا فئٍىىىا الر ئىىىر

كذا اطئزت هؽ أواخر امػ الفورة  (1).الصؾفئئؽ ْ هؽ الوعمئؼ الدٓظْ ةاٖىؾاع الوالئٌو  : ٌو

 . هؽ الرواائب الطمحقة  الطساجد والزوايا: التعميع االبتجائي -

 . فْ الطساجد القروتة والزوايا :التعميع الستػسط والثانػي  -

هىىؽ حمقىىات العمىىؼ فىىْ الطسىىاجد الربىىر  حئىىا كىىان العمطىىاء يطظحىىؾن ىؾا ىىح  :يالتعموويع العووال -

الدٓظئىىة )الوفسىىئر والحىىدٓا  الظىىٛف ا٘جىىازات العمطئىىة، وكاىىى. بىىراهج الوعمىىئؼ اشىىطن العمىىؾم

واٖ ىؾل وعمىؼ الرىٛم والفقىىً( وعمىؾم الفىراهض والطئقىات والوىىارتَ وال غرافئىا والظىب والعمىىؾم 

 (2).اٖدبئة والمغؾتة

 : السخحمة الثانية لمتعميع الجيشي

اطوىىد ٌىىذي الطرحمىىة هىىؽ اٚحىىوٛل ا٘يظىىالْ حوىىِ إىشىىاء ال اهعىىة ا٘سىىٛهئة  البئضىىاء، و ىىد 

الوعمئؼ  ئؼ الدٓظْ الشعبْ  اهطا فْ ٌذي الطرحمة فْ الطساجد والزوايا والطعاٌد، بئر أناسوطر الوعم

الرسطْ لمسمظات ا٘يظالئة بدأ يغزو الوعمئؼ الدٓظْ فْ جطئع هراحمً وخا ة  عىد أن اعوىدت ٌىذي 

السىىمظات عمىىِ حرهىىات الطسىىاجد والوصىىدي لظشىىاطات الزوايىىا وابىىٛق  عضىىٍا، كطىىا أبمقىى. جاهعىىة 

و عىىض الرواائىىب ، هعاٌىىد أحطىىد  اعىىا واٖسىىطري والىىزروق  إٚهكوبوٍىىا ولىىؼ ٓبىى   وأحر ىى.ف ال غبىىؾ 

 . وحمقات الوحفئظ الوْ كاى. فْ حالة ٓر ِ لٍا
                                                 

لوعمئؼ فْ ال طٍؾرتة العر ئة المئبئىة هىؽ العٍىد الع طىاىْ إلىِ و وظىا الحاضىر، إدارة دراسة اارت ئة عؽ اظؾر ا  (1)
 .64، ص 1974، 2(، ط ْ وزارة الوعمئؼ الور ئة )بظغازي ف ا٘حصاء

 .64، ص الطرجع الساب   (2)
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و عد ٌزتطة إيظالئا فْ الحرف العالطئة ال اىئة بدأت الحئاة العمطئة ادف فْ الطعاٌد الدٓظئىة 

 دراسة فْ عدد هؽ هدارسٍا القرذىئة.واظؾرت هظاٌ ٍا، وأعئد ارهئؼ الزوايا واسوؤىف. ال

افووح الطعٍد الدٓظْ فْ البئضىاء لئكىؾن ىىؾاة ل اهعىة إسىٛهئة كبىر ، و ىد  1952وفْ عام 

يىىة بر ىىة، و ىىؼ فىىْ عىىام  وادارةكىىان اا عىىا ٖعىىرا   أ ىىبح اا عىىا ٘عىىرا   1955ىغىىارة الطعىىار  بٚؾ

 .  اعا ضؼ إلئً الطعٍد اٖسطري وهعٍد أحطد 1957وفْ عام  .ه مس أعمِ

ىىطِّْ فئطىىا  عىىد  كمئىىة  1959 –1958وفىىْ عىىام  افو ىىوح  ىىً  سىىؼم عىىال  لمدراسىىات الشىىرعئة وس 

 . أىشم هعٍد القراءات م1959وفْ عام . الشرتعة

ر الشىىرتف، وهىىؽ  ىىؼ فىىْ  و ىىد كاىىى. الدراسىىة بٍىىذي الطعاٌىىد اسىىئر بىىظفس ىغىىام الدراسىىة  ىىاٌٖز

إلىىىِ ٌىىىذي  .  عىىىض الرواائىىىب القرذىئىىىةافوىىىوح هعٍىىىد دٓظىىىْ فىىىْ هدٓظىىىة سىىىبٍا، و ىىىد ضىىىط 1960عىىىام 

الطعاٌد وسطئ. هدارس احفئظ القرذن الررتؼ، و د كاى. ازود الطعاٌد   رت ئٍا هؽ حفغىة القىرذن 

 : الوالئة هؽ الوعمئؼ الدٓظْ الررتؼ، واطئزت فْ ٌذي الفورة اٖىؾاع

ْ لؼ ٓؾضع لٍا هىظٍج دراسىْ هعىئؽ وكىان ٌىدفٍا اٖ - ول ٌىؾ هدارس احفئظ القرذن الررتؼ ٌو

 احفئظ القرذن الررتؼ. 

الطىىدارس اٚبوداهئىىة وهىىدة الدراسىىة بٍىىا أر ىىع سىىظؾات، أّهىىا الطىىدارس ال اىؾتىىة فطىىدة الدراسىىة بٍىىا  -

لمدراسىىىات الشىىىرعئة وهعٍىىىد القىىىراءات إلىىىِ عىىىعبة  ْالوعمىىىئؼ العىىىالسىىىظؾات، واىىىؼ اقسىىىئؼ  خطىىىس

 (1).الو ؾتد وععبة القراءات

 : السخحمة الثالثة لمتعميع الجيشي

 . ٌذي الطرحمة هؽ بدء إىشاء ال اهعة ا٘سٛهئة  البئضاء إلِ و وظا الحاضر اطود

 : الوعمئؼ الدٓظْ فْ ٌذي الفورة عمِ الظحؾ الوالْ و د كان
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 سظؾات.  6هدارس  رذىئة وهدة الدراسة فئٍا  -

 هدارس ابوداهئة وهداٍا  ٛث سظؾات  عد الطدارس القرذىئة.  -

 راسة فْ كن هظٍا  ٛث سظؾات. و اىؾتة، وهدة الد هدارس إعدادية -

ؾ الدراسة  ال اهعة ا٘سٛهئة واشطن كمئة الشرتعة ا٘سىٛهئة وكمئىة المغىة  ْالوعمئؼ العال - ٌو

 . العر ئة وكمئة أ ؾل الدٓؽ

ْ هعٍد البعؾث ا٘سٛهئة -  (1).وهؽ  ؼ البع ات العمئا ٌو

 : فْ ٌذي الفورة  طا ي اْ ْالوعمئؼ الدٓظو د اطئز 

. ال اهعة ا٘سٛهئة ٌْ الوىْ اشىر  عمىِ الوعمىئؼ الىدٓظْ فىْ لئبئىا واظظىؾي كاى وذلػ   ن

القرذىئة  والطعاٌد  الدٓظئة اٚبوداهئة وا٘عدادية وال اىؾتة، و دأت عاٌرة الوؾسع  اح. لؾاهٍا الطدارس  

أىشة. هعاٌد دٓظئة جدٓدة هظٍا هعٍد برتان  1962 – 1961الرطِّْ فْ الوعمئؼ الدٓظْ ففْ عام 

زاوتة الغر ئة وهعٍد درىة وذلػ كفروع لطعٍد البئضاء، وهؽ  ؼ احؾل هعٍد البئضاء إلىِ العٍد وه

 . أىشم هعٍد دٓظْ فْ ال غبؾف وهعٍد دٓظْ ذخر فْ بظغازي  1963جاهعة إسٛهئة، وفْ عام 

اء اعمىىئؼ البظىى. و ىىد كىىان الوؾسىىع فئىىً  إىشىى وىغىىرا لٌٛوطىىام الطوزآىىد  ىىالوعمئؼ الىىدٓظْ فقىىد عىىطن أيضىىاا 

هىىدارس ك ئىىرة لوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ لمبظىىات و ىىد طبقىى. فئٍىىا هظىىاٌج هىىدراس البظىىئؽ فىىْ أول اٖهىىر 

 : وهؽ  ؼ وضع. هظاٌج خا ة لطدارس البظات و سط. فئٍا الدراسة إلِ هرحموئؽ

 . الطرحمة اٖولِ وهداٍا س. سظؾات .1

 . الطرحمة ال اىئة وهداٍا أر ع سظؾات .2
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شىاء هىدراس  رذىئىة جدٓىدة لوحفىئظ القىرذن الرىرتؼ لمبظىئؽ، ففىْ واطئزت ٌىذي الطرحمىة أيضىاا  إى

أىشة. هدارس أخر  فْ  1965أىشة. هدراس فْ طرابمس و ظغازي والبئضاء، وفْ  1962عام 

ؾىة وزاوتة الغر ئة   (1).درىة وهصرااً وزلئظؽ واٌر

 : األىسية التخبػية لسخاكد تحفيظ القخآن الكخيع

 عمِ لاعه حٓث، الظاعىةة اربٓة إسٍاهاا فعمٓاا َحقٓقٓاا فْتؼ الرىر هراكز احفئظ القىرذن  اسٍن

 ٓجدَىٍا ٚ  د الاْا٘سىىىىىىٛهئة ال قافة  ٓىابٓع فٓاعربَو ،ا٘سىىىىىىٛهئة بالعخ ٓة عخ ٓاٍن ل ق

طئىة القىرذن الرىرتؼ ٌَذي ،ٌذي الطراكز فْ إٚ طئوٍىا هىؽ ٌأ  ساٖسا الهحَرٖىىً  ؛الطراكىز اسىوطد ٌأ

 ب خٛق اراقْ الاْ الساهٓة هًهبىىىىىادوكىىىىىذلػ  الوفسىىىىىئر،أَ  الحفظ ْفالطراكىىىىىز  ٌىىىىىذياوداولىىىىىً  الذّ

الطراكىىىز  ٌذي بعض أٌهٓة َاامخصالعبىىىاد رب  عبادة إلِ ،العباد عبادة هو فاحررٌا، ا٘ىسىىىاىئة

 : ٓمْفٓها 

ل  َهىٍ ،ه در  الاَجًٓ الكرٓن والقىىىىىىىىىىىىىىرذ لٓ بح ،م بكااب ةالىاعه  مَب ربط  دةعىىىىىىىىىىىىىىاإ .1

 الىاعهةكىىىادت اوبىىىدل واوغئىىىر عقىىىؾل الر ئىىىر هىىىؽ  أو ،هَازٓوال بعد لَهىٍج  العه ،ا٘دراك

لطراكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز  الحاجة اَلّ دت ٌىا فهو الحسىة القدَة بعضٍن عو َبابت ،َ ٓهٍن َ مَبٍن

ء  اا هىقذ اعابر الاْ الاحفٓظ  . بً َاٚلازان ال افْ الهعٓو إلِ َإعاداٍن ،الىاعهةلٍٚؤ

 ؛َالهدرسةكالبئىىىىىىىى.   خراٖ ٓادٓواله اؤازر اربًَٓكطئىىىىىىىادٓؽ  الاحفٓظهراكىىىىىىىز  اسىىىىىىىو دام .2

 ،أخٛ ٍن واحسىىىىىىىىىىىىىىىىئؽ ،اربٓاٍن َحسو ،به الحٍن َالعىآة ،واىىىىىىىىىىىىىىىىزكئوٍؼ ،الىاعهة لاٍذٓب

 . مع ىٍ َإ ٛح
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 ٓسهِ ها ضد أظافرٌن ىعَهة هىذ َاح ٓىٍن ،الىاعهة ىفَس فْا٘سىىىىىىٛهئة  القٓنبىىىىىىرس  .3

ىىىىىظَّة  مكوىىىىىاف ا عو ال د فْ دَر هو ٓمعباىً لها ،اٖخٛ ْ الغزَ الفكرّ الغزَ  ىبًٓوس 

 . َسمن عمًٓ  مِم

 َىظن الظغاهئىىىىة، الهدارس اعاىًٓ الذّ القصىىىىؾر بعض الكرٓن القىىىىرذن احفٓظهراكىىىىز  اعالج .4

 لمىاعهة. الدٓظئة  الظاحئة اٍوؼ ٚ  د والوْ ،الحدٓ ة الاعمٓن

 امقىىئؽ فقىى  لئسىى. فٍىىْ عغئطىىة هسىىؤولئة والطحفغىىات والطحفغىىئؽ الوحفىىئظ هراكىىز فطسىىؤولئة .5

 الحسىؽ، السىمؾك أىطىاط واكسىابٍؼ وارعىادٌؼ لظىٛف اؾجئٍىا بىن فقى ، الرىرتؼ رذنالقى واحفئظ

 ضىىؾء فىىْ ىطىىؾي هراحىىن جطئىىع فىىْ الظىىؾاحْ جطئىىع هىىؽ هوراهىىن جئىىن أعىىداد اجىىن هىىؽ وذلىىػ

 (1).ا٘سٛهئة الور ئة وطرق  و ئؼ هبادئ

 أىجاف مخاكد تحفيظ القخآن الكخيع: 

 احفئظ وهراكز  حمقات ٚلوحاق عمِ افوالشب الظاعةة وخا ة الط وطع فةات جطئع اش ئع .0

بٍؼ، طا ىااٍؼ واسىو طار أو ىااٍؼ لحفىظ وذلىػ الرىرتؼ، القرذن  لطىا اىؾجئٍٍؼ عمىِ والعطىن وهىؾٌا

  ال ئر.  الط وطع وعمِ  الظفع عمئٍؼ يعؾد

 ه ىىارج هراعىىاة ٌىىؾ وا ؾتىىد وارائمىىً الرىىرتؼ القىىرذن اىىٛوة الحمقىىات طىىٛف اعمىىئؼ عمىىِ العطىىن .8

ٛا أو وجىىىنَّ  عىىىزَّ  م كوىىىاف حفىىىظ إلىىىِ عْالسىىى  ىىىؼ وهىىىؽ الحىىىرو ،   هىىىع هظىىىً ائسىىىر هىىىا كىىىاه

 هىىؽ سىىطاعً أو بئاىىىات عظىىد والوىىدبر وال شىىؾع ذلىىػ عمىىِ الطوراىىب العغىىئؼ ال ىىؾاف سوشىىعارا

 الصحئحة.  ا٘سٛهئة وفقاا لعقئدة فئً جاء  طا والعطن الغئر
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 وذدا ىىً، لئطىىًاعا عمىىِ واىىر ئوٍؼ  عغطوىىً، واعىىرتفٍؼ الظىىٛف، ىفىىؾس فىىْ القىىرذن حىىب بىىرس .3

 ا٘يطىىاىْ الطظىىاخ واٍئةىىة الحطئىىدة ا٘سىىٛهئة والقىىئؼ وأداف الرفئىىع القرذىىىْ  ىىال م  والوحمىىْ

 لٍؼ.  الور ؾي 

 إجىىاداٍؼ عمىىِ والعطىىن ألسىىظوٍؼ، واقىىؾتؼ العر ئىىة المغىىة اسىىو دام عمىىِ الظىىٛف هٍىىارات اظطئىىة .4

 وأسالئبٍا. ا هفردااٍ هؽ وافرة   طمة وا راهٍؼ السمئؼ، الظظ 

مئؽ وجىىىن عىىىز م كوىىىاف حفغىىىة هىىىؽ دفعىىىات تجا ىىىر  .5  الرىىىرتؼ، القىىىرذن واىىىدرتس لوحفىىىئظ الطىىىٌؤ

 والعمطاء.  العمؼ طمبة هؽ   طمة اٖهة وا راء الطساجد فْ الطصمئؽ إهاهة واؾلْ

 ا ؾتداا. أو فٍؼ أو حفظ اعالِ م كواف عمِ ا٘ بال فْ الظمبة بئؽ الطظافسة روح با .6

 والقئىام جٍمىً، الطسىمؼ يسىع ٚ هىا و  ا ىة وذدا ً، ا٘سٛم أحكام هؽ   طمة الظٛف ازوتد .7

 والعمطىىىاء، والصىىىحا ة اٖىبئىىىاء سىىىئر هىىىؽ وعىىىئةا ا٘سىىىٛهئة، ال قافىىىة جؾاىىىىب  عىىىض بوعمىىىئطٍؼ

ؼ هع ٓوظاسب ها حسب وذلػ  . و قافوٍؼ أعطاٌر

 والحىا فئً، ىعئش الذي الرؾن  فْ عْء كن وعمِ عزَّ وجنَّ عمئً م بظعؼ الظالب اعرتف .8

 الطظٍرة. والسظة وفقاا لرواف م العزتز بٍا واٚىوفاع الظعؼ ٌذي اسو دام مِع

 . الطس د لرسالة إحئاء ذلػ وفْ الشرعْ، العمؼ واعمئؼ الررتؼ، القرذن بوٛوة الطساجد عطارة .9

 (1).القرذىئة وال ٛوي  والطراكز الحمقات فْ والوحفئظ الودرتس لطٍطة الحافظ ا ٌئن .01

 : آن الكخيع بسخاكد تحفيظ القخآن الكخيعمشيجية تعمع القخ 

ْ  :ٚ اقن الطراحن الوْ ٓظبغْ أن ارؾن فْ هراكز احفئظ القرذن الررتؼ عؽ أر ع هراحن ٌو

  

                                                 

، 2008 ،عطىان ،1ط ،طعئة الطحافغة عمِ القىرذن الرىرتؼ، جب الظ ار وذخرون، ىحؾ جئن  رأىْزبمؾل راب  (1)
 .384ص 
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 : أوال : السخحمة التسييجية

ْ اشطن الظىٛف الىذٓؽ ٚ ٓوقظىؾن القىراءة وىظى  ٓىوؼ  الحىرو  العر ئىة وفىْ ٌىذي الطرحمىة ٌو

 ها ٓمْ:

حوىِ  ،ي الطرحمىة كئفئىة ىظى  الحىرو  العر ئىة  حركااٍىا ىظقىا  ىحئحاا ٓوعمؼ الظالب فْ ٌذ .0

وتسىوعئؽ الطىدرس فىْ ٌىذي الطرحمىة  طباحىا هىؽ القاعىدة  ،ٍٓئ  لموحفئظ فْ الطرحمة القادهىة

 . الظؾراىئة

 . ٓوعمؼ الظالب  راءة سؾرة الفااحة  راءة  حئحة .8

 . يعظْ الظالب جطمة هؽ الؾ ايا وأداف ولؾ عمِ سبئن ا٘جطال .3

 : السخحمة األولية :ثانيا  

هىىىع هحاولىىىة اٌٚوطىىىام  اٖحكىىىام  ،ٓبىىىدأ الظالىىىب فىىىْ اٚىظىىىٛق  ىىىالحفظ ابوىىىداء هىىىؽ جىىىزء عىىىؼ .0

 . الو ؾتدية الوْ اسوقئؼ بٍا الوٛوة

وهراعىىىاة  ،يعظىىىْ الظالىىىب جطئىىىع أداف الطؾجىىىؾدة فىىىْ الطىىىذكرة ولىىىؾ عمىىىِ سىىىبئن ا٘جطىىىال .8

 (1).اىضباط الظالب بومػ أداف عطمئا

 : السخحمة الستػسصة :ا  ثالث

 . يسوطر الظالب فْ الحفظ والطراجعة وتك ف لً هظٍطا  حسب ها ٓراي الطعمؼ .0

وهراعىاة اىضىباط الظالىب بومىػ  ،يعظْ الظالب جطئىع أداف هىع أدلوٍىا هىؽ الروىاف والسىظة .8

 . أداف عطمئا
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 : السخحمة الستقجمة :رابعا  

 هىىا  حسىىب الحفىىظ، فىىْ اقدهىىً  قىىدر هظٍطىىالىىً  وتك ىىف والطراجعىىة الحفىىظ فىىْ الظالىىب يسىىوطر .0

 . الطعمؼ ٓراي 

 ىغرتىة هعرفىة لٗحكىام الظالىب هعرفىة وهراعىاة الو ؾتديىة، اٖحكام هؽ جطمة الظالب يعظْ .8

 الحىىىرو  وه ىىىارج والطىىىدود، والوظىىىؾتؽ، السىىىاكظة والظىىىؾن  الطىىىئؼ أحكىىىام وخصؾ ىىىا واظبئقئىىىة،

 . والعارضة الٛزهة و فااٍا

  عىض وعىرح وأيىات، السىؾر  عىض افسىئر خىٛل هىؽ أذٌىاىٍؼ، ذفىاق وفوح الظٛف اؾعئة .3

 ا٘سىىىىٛهئة  العقئىىىىدة ٓوعمىىىى  هىىىا وخصؾ ىىىىا والور ؾتىىىىة ا٘يطاىئىىىة  ىىىىالقئؼ والوىىىىذكئر اٖحادٓىىىا،

 اعمىىىؼ عمىىىِ ا٘ بىىىال عمىىىِ وحىىىا الظالىىىب ال اطةىىىة، والطفىىىاٌئؼ السىىىمؾكئات  عىىىض واصىىىحئح

 (1).ذلػ

 االجتساعية:  بالقيع وعالقتيا الكخيع القخآن تحفيظ مخاكد دور

 والؾعىاي الطحفغىئؽ  بىن هؽ وذلػ الررتؼ القرذن احفئظ هراكز امعبً الذي الربئر ىغراا لمدور

 وافٍؼ اعالِ م ذيات اٛوة خٛل هؽ ذلػو  والدٓظئة اٚجوطاعئة  القئؼ واطسكٍؼ الظشء، ار ئة فْ

 دٓظئىىىة وهحاضىىىرات دروس هىىىؽ القرذىئىىىة الطراكىىىز ٌىىىذي فىىىْ يعظىىىِ هىىىا وكىىىذلػ ذيااىىىً، واىىىدبر هعاىئىىىً

 ٌىىذي ارسىىئَ عمىِ  الوىىالْ واسىىاعدٌؼ سىمؾكٍؼ، واٍىىذف ع صىىئوٍؼ اظطىْ والوىىْ واجوطاعئىىة وار ؾتىة

 . ىفؾسٍؼ فْ واٚجوطاعئة اٖخٛ ئة القئؼ

 وار ؾتىة، دٓظئىة كطؤسسىة الرىرتؼ القىرذن احفىئظ هراكىز امعبىً الىدور ٌىذا أن ظاٌ القؾل وتطكؽ

 والطدرسىىة وارطمىىً لىىدور اٖسىىرة العطمئىىة، عمىىِ واشىى ئعٍؼ لمظاعىىةة الرىىرتؼ القىىرذن احفىىئظ عمىىِ اركىىز

 واٖسىمؾف الظرتقىة خىٛل هؽ واظطئوٍا القئؼ ٌذي ارسئَ فْ كبئر دور لٍا أيضاا  ار ؾتة كطؤسسات
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 والطرابظىىة السىىمئطة السىىمؾكئات واكسىىابٍؼ الظمبىىة لور ئىىة ٓوبعؾىٍىىا الوىىْ والططارسىىات ،لىىذلػ الطوبعىىة

ء سمؾك عمِ هسوقبٛ اظعكس والوْ والور ؾتة اٖخٛ ئة  القئؼ  . اٚجوطاعئة و ئطٍؼ الظاعةة ٌٚؤ

، وعمىىِ ىر ىىْ الظاعىىةة عمىىِ هكىىارم اٖخىىٛق، وعمىىِ الصىىدق فىىْ القىىؾل والعطىىن لىىذا ي ىىب أن

، و ىىقن الىىظفس حقىىد وحىىب اٚىوقىىام، وعمىىِ الوعىىاون  شىىكن اي ىىابْئة القمىىؾف هىىؽ الالوسىىاهح واصىىف

عمِ احطن الطسؤولئة، وعمِ أن الغاية ٚ ابرر الؾسئمة، حوِ ٓو ظبؾا اٖخٛق الذهئطة الوْ سق  

والطصىىىالح، و بىىىن ذلىىىػ ٓظبغىىىْ أن ٓوط ىىىن الطر ىىىْ والطعمىىىؼ ٌىىىذي  اٌٖىىىؾاء أ ىىىحاففئٍىىىا ك ئىىىر هىىىؽ 

 (1).الظاعةة ودعؾاٍؼ لٛلوزام بٍا ا دٓبتمزم ىفسً بٍا  بن اٖخٛق الفاضمة و 

 اججابيا وتصػرىا:  مخاكد تحفيظ القخآن الكخيع بسجيشة

طئوٍىىا إ ىىان الفىىوح ا٘سىىٛهْ  اجىىدابئا اعىىد هدٓظىىة أحىىدي الطىىدن المئبئىىة الطٍطىىة الوىىْ بىىرزت ٌأ

طئوٍىىوتعىىزي السىىبب فىىْ ، م(642ه/ 22عمىىِ ٓىىد عطىىرو بىىؽ العىىاص سىىظة ) لمئبئىىا هؾ عٍىىا  ِا إلىىٌأ

ن الرهئسْ الذي ٓر   هصر والطغرف، والذي يطر هؽ طٛق رهئسئة ل   القؾاف الطوطئز كظقظة أن

،  ا٘ضىىىافة إلىىىِ اؾجىىىً وطىىىرابمس  ىىىؼ  ٓو ىىىً إلىىىِ القئىىىروان اجىىىدابئا  ىىىؼ سىىىمظانسىىىئؾي إلىىىِ هسىىىؾس و 

ئئؽ فىىْ الطسىىمطؾن ىحىىؾ الىىدواخن لطحاولىىة ا ظىىب الطىىدن السىىاحمئة الوىىْ كىىان يسىىئظر عمئٍىىا البئىىزىظ

طئىىة خا ىىة لىىدي  ذلىىػ الؾ ىى. اٖهىىر الىىذي كاىىى. فئىىً ىوئ وىىً اكوسىىاف العدٓىىد هىىؽ الطىىدن الداخمئىىة ٌأ

 (2).اجدابئا الطسمطئؽ والوْ هؽ بئظٍا هدٓظة

طىىدن ( سىىا قا فىىْ أبمىىب الهىىا كىىان يعىىر  )الرواائىىب الرىىرتؼ أوواىوشىىرت هراكىىز احفىىئظ القىىرذن 

فىىْ الوعمىىئؼ فىىْ امىىػ الفوىىرة وذلىىػ ىغىىرا لعىىدم وجىىؾد   ئاهٍىىا بىىدور  ىىارزالمئبئىىة هىىؽ العٍىىد الع طىىاىْ و 

                                                 

ة ا٘سىىٛهئة، بىىزة، جٍىىة ىغىىر طمبوٍىىا، ال اهعىىفىىؤاد عمىىِ العىىاجز، دور ال اهعىىة فىىْ اظطئىىة  عىىض القىىئؼ هىىؽ و   (1)
 .398 ،397، ص ص 2006

سىىعد القزتىىري، الوحضىىىر والو ظىىئ  الحضىىري فىىىْ لئبئىىا، هظشىىؾرات العطىىىارة لٛسىىو طارات الٍظدسىىئة، بظغىىىازي،   (2)
 .120، ص 1992
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ا حوىِ وأن  الطدارس الظغاهئة إلِ و وظا الحاضر ٚزلى. هسىوطرة هراكىز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ بىدوٌر

 .  ن إٚ أىً لؼ ٓظقظع

     ففىْ عىام ، إحد  الطدن المئبئة الوىْ حغئى.  ط ىن ٌىذا الظىؾع هىؽ الوعمىئؼ اجدابئا واعد هدٓظة

ئٍا هعٍد دٓظْ لوحفئظ وادرتس عمؾم القرذن الررتؼ وأحكاهً فْ هرحموىً اٚبوداهئىة أىشم فم 1960

 . أسؾة  طعغؼ الطعاٌد الدٓظئة الوْ اؼ افوواحٍا فْ ىفس الفورة فْ ك ئر هؽ هدن لئبئا

وكاىىىى. الدراسىىىة  ىىىً اطوىىىد حوىىىِ الطرحمىىىة اٖولئىىىة  ىىىؼ ٓظوقىىىن الظالىىىب  عىىىدٌا لمدراسىىىة  طعٍىىىد 

حئىىا ٓومقىىِ الظالىىب عمىىؼ ، لحىى    اهعىىة س بىىؽ عمىىِ السظؾسىىْ ا٘سىىٛهئةالبئضىىاء الىىدٓظْ الىىذي أ

 . الفقً والقراءات العشرة بوؾسع أك ر

(   ول عارع سؾسىة الطوفىرع هىؽ عىارع الظصىر، وتشىغن وكان هقري اٖول بئ. ذل )بؾ ٌدهة

حوىِ الطقر ىفسً هكوبا لٗر اد ال ؾتة و ىد عىن الطعٍىد وهكوىب اٖر ىاد ٓوشىاركان ىفىس الطبظىِ 

اؼ ىقمً إلِ هقري أخر )بئ. ذل ٓؾسف ياسئؽ( هقابن الطركز ال قافْ  شارع طرابمس، وعن عمىِ 

حالىىً حوىىِ خصىىص لىىً هقىىرا هسىىوقٛ واسىىعا عمىىِ الظىىراز الحىىدٓا خمىىف كمئىىة العمىىؾم حالئىىاا يحوىىؾي 

عمِ هراف  كاهمىة وفظىاء وفصىؾل دراسىئة هظاسىبة، وعىن عمىِ حالوىً حوىِ هظمىع السىبعئظات القىرن 

اضىْ، حئىىا اىؼ إلغىىاء الطعاٌىد الدٓظئىىة   طئىع هىىدن لئبئىا واحؾتىىن ال اهعىة ا٘سىىٛهئة  البئضىىاء الط

عادّيىىة، و ىىد ا ىىرج هىىؽ هعٍىىد اجىىدابئا  إلىىِ كمئىىة لمزراعىىة، واحؾتىىن الطعاٌىىد الوا عىىة لىىً إلىىِ هىىدارس  

ئىىا الر ئىىر هىىؽ حفغىىة كوىىاف م والبىىارزتؽ فىىْ عمىىؾم الفقىىً والطؾارتىىا وهىىظٍؼ هىىؽ وا ىىن دراسىىوً العم

ر، وهظٍؼ هؽ اقمد هٍطة الودرتس والؾعظ وا٘رعاد  الطدٓظة  البئضاء أو  . اٌٖز

( حئا  قِ  ىً كان الطرحؾم )س عحات الط بري  وأول هؽ اؾلِ إدارة هعٍد اجدابئا الدٓظْ

جاىىىب  مىىة هىىؽ  جاىىىب اؾلئىىً الطٍىىام ا٘دارتىىة فقىىد كىىان ٓوىىؾلِ الوىىدرتس فئىىً إلىىِ حوىىِ إ فالىىً والىىِ

الرىىىرتؼ الىىىذٓؽ كىىىاىؾا فىىىْ أبمىىىبٍؼ هىىىؽ خرت ىىىْ الطعٍىىىد اٖسىىىطري بىىىزلئظؽ أو هعٍىىىد  هعمطىىىْ القىىىرذن
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ىىىؾىْ، والشىىىئَ عظئىىىة  السىىىٛم القطىىىاطْ، والشىىىئَ  ىىىالحلىىىدوكالِ  طسىىىٛاً هىىىظٍؼ الشىىىئَ )عبدا الوٌر

رأو فْ جاهعة البئضاءالفئوؾري   . ( و عض هؽ هعمطْ اجدابئا الذٓؽ امقؾا العمؼ فْ اٌٖز

ىْ الروايىة الوىْ كاىى. ه عوطىدةا فىْ  ٓدرَّس  الطعٍد بروايىةكان  القرذن   والطعمؾم أن ) ىالؾن( ٌو

جاىىىىب روايىىىة )ورش( الوىىىْ كاىىىى. سىىىاهدةا فىىىْ هعغىىىؼ واحىىىات ال ظىىىؾف  دول الشىىىطال اٖفرتقىىىْ، إلىىىِ

ىىا هىىؽ دول ال ىىؾار اٖفرتقىىْ  ،الشىىر ْ لمئبئىىا ىىْ الروايىىة الوىىْ جىىاء بٍىىا الطٍىىاجرون الىىذٓؽ اعمطٌؾ ٌو

ٛا )اشاد والظئ ر والسؾدان(،  ْ ٚ ا ومف عؽ رواية  الؾن إٚ  مئ  (1).ٌو

هدرسىىة  رذىئىىة  الطدٓظىىة هىىا يعىىر  حالئىىاا هدرسىىة )زتىىد بىىؽ  م1974حئىىا افووحىى. فىىْ سىىظة 

دواه ٍا هؽ الساعة السىا عة  أكاى. ابد اب.( وكاى. فْ طمئعة الطدارس القرذىئة فْ امػ الفورة فقد 

القىرذن الرىرتؼ فقى   الظىٛف ٓوعمطىؾن حفىظ واىٛوةإلِ الساعة ال اىئة عشرة عٍراا، فقد كىان   باحاا 

فْ الساعات الصباحئة اٖولِ هؽ الساعة السا عة إلىِ السىاعة العاعىرة  ىؼ ٓراىاحؾن لوظىاول وجبىة 

ا٘فظىىار، وتعىىؾدون السىىاعة العاعىىرة والظصىىف  عىىد ا٘فظىىار لومقىىْ الوعمىىئؼ الطدرسىىْ أو الحصىىص 

العدٓىىد هىىؽ الشىىئؾخ وهىىظٍؼ  درس بٍىىذي الطدرسىىة، و ىىد ئة كطىىا فىىْ ال ىىدول الطدرسىىْ الئىىؾهْالطدرسىى

 . جازتة  س حكؾهة  س الدوكالْحسئؽ بؾ 

واحفىىئظ  كاىىى. اقىىؾم بىىدورتئؽ حئىىا اقىىؾم بوعمىىئؼ وتطكىىؽ القىىؾل ٌظىىا أن ٌىىذي الطدرسىىة القرذىئىىة

الئىىؾهْ، فقىىد كاىىى. افىىوح أبؾابٍىىا هىىع بدايىىة العىىام الدراسىىْ ال دٓىىد واغمىى   القىىرذن والوعمىىئؼ الطدرسىىْ

ابٍا فْ فصن الصىئف،  عكىس هراكىز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ الحالئىة الوىْ يك ىر الوحىاق الظىٛف أبؾ 

 . بٍا فْ فورة الصئف واٚىقظاع عظٍا فْ فصن الشواء ىغراا ٚلوحا ٍؼ  الطدارس الظغاهئة

                                                 

، هؾعىىف بئامبىىة الطعٍىىد الىىدٓظْ سىىا قا اجىىدا، أحىىد طالحىىاج عبدالحطئىىد بؾحبشىىْ الفىىاخري هقابمىىة ع صىىئة هىىع   (1)
 م.2017 -11 -28، ئاا  شركة ال ظؾط ال ؾتة المئبئةحال
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هصىرااة، هىا يعىر   عٍىر أيضىاا هسى د م1974ْ ىفس العىام و عد ٌذي الطدرسة القرذىئة وف

و ىىد كىىان يقىىؾم  ىىالوحفئظ فئىىً عىىئَ هصىىري ، ٖىصىىار( لوعمىىئؼ واحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼحالئىىاا )هسىى د ا

ؾ حالئاا هؽ ضطؽ عئؾخ الطدٓظة الطظؾ  رة خمف أّهام الطصمئؽ، و د  عٍرت اسطً س بؾ رواش، ٌو

رىرتؼ فىْ الطسى د ىفسىً، و طىرور الؾ ى. زاد اىوشىار هراكىز احفىئظ القىرذن ال ٌذي الطراكز فْ البدايىة

اىىىؼ فىىىوح هركىىىز  م2000لوحفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ، ففىىىْ عىىىام  ٛحىىى   الطسىىىاجد ا صىىىصوعٍىىىرت كط

الطمحىى   طسىى د الوظعىىئؼ كىى ول هركىىز لوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ همحىى   الطسىى د حئىىا  الصىىادق ال قىىْ،

، لظىٛف الىراببئؽ فىْ حفىظ كوىاف مخصص لً ح ىرة هسىوقمة   ىؾار الطسى د، ٓىوؼ فئٍىا احفىئظ ا

فقىىد كىىان ٌىىذا الطركىىز ٌىىؾ  ط ا ىىة ح ىىر اٖسىىاس لغٍىىؾر الطراكىىز  ،لظبؾتىىةواعمىىئطٍؼ الفقىىً والسىىئرة ا

ا  شكن كبئر فْ هدٓظة  (1).اجدابئا الدٓظئة  شكن هظغؼ واىوشاٌر

 م2000اجدابئا هؽ هركز وأحد فْ عام  و د زادت أعداد هراكز احفئظ القرذن الررتؼ  طدٓظة

،  ىؼ ازآىدت أعىدادٌا حوىِ م2003م الررتؼ وذلىػ حوىِ اهوىداد عىالوصن إلِ هركزتؽ لحفظ القرذن 

،  ىىؼ  عىىد ذلىىػ و شىىكن م2006وذلىىػ حوىىِ اهوىىداد عىىام و ىىم. إلىىِ خطىىس هراكىىز لوحفىىئظ القىىرذن، 

عمئً فْ الساب ، لوقفز الطراكز الدٓظئىة  همف. اسارع. وائرة بظاهٍا، و شكن هغآر اطاهاا لطا كاى.

، م2010ؼ، وذلىىػ حوىىِ اهوىىداد عىىام ( لوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتهركىىزاا  18ٌىىذي الفوىىرة إلىىِ حىىؾالْ )فىىْ 

 . (هركزاا  38) إلِ م2013ن  فْ عام لوص

وترجىىىع ذلىىىػ إلىىىِ اٌٚوطىىىام الىىىذي أولوىىىً الدولىىىة فىىىْ السىىىظؾات اٖخئىىىرة بٍىىىذي الطراكىىىز الدٓظئىىىة 

ا  شىىكن كبئىىر وهمحىىؾي فىىْ هدٓظىىة والعظايىىة بٍىىا  ط ومىىف أرجىىاء الىىبٛد، هطىىا أىعكىىس عمىىِ  اىوشىىاٌر

 . اجدابئا

                                                 

، )بئاىىات هقابمة ع صئة هع الشىئَ ا حئىري سىعد دبظىؾن، رهىئس  سىؼ القىرذن الرىرتؼ والسىظة واٖو ىا  اجىدابئا  (1)
 م.2015 – 3 -12 بئر هظشؾرة(،
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د الظىىٛف وظىىؾر فىىْ هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ اظىىؾرا هطىىا ٛ فىىْ عىىدو ىىد  ىىاحب ٌىىذا ال

هىىظٍؼ  م،2000طالبىىا(، وذلىىػ حوىىِ اهوىىداد عىىام  220) الطموحقىىئؽ بٍىىذي الطراكىىز، فقىىد بمىىح عىىددٌؼ

طالىىب(، هىىظٍؼ  290)إلىىِ  م2003(  ىىؼ زاد عىىددٌؼ حوىىِ و ىىن عىىام إىىىاث100)ذكىىؾر( و 120)

           ف بٍىىىىىىذي الطراكىىىىىىز الدٓظئىىىىىىة  الوزآىىىىىىد حوىىىىىىِ إىىىىىىىاث(، واسىىىىىىوطر عىىىىىىدد الظىىىىىى100ٛ)ذكىىىىىىؾر( و 190)

ذكىىىؾر(  520ظٍؼ حىىىؾالْ )هىىى م2006، وذلىىىػ حوىىىِ اهوىىىداد عىىىام طالبىىىا( 764و ىىىن عىىىددٌؼ إلىىىِ )

 1090إلىِ ) م2013ة فىْ عىام (، لئصن إجطالْ عىدد الظىٛف بٍىذي الطراكىز الدٓظئىإىاث 244و)

ذن دد الظىٛف  طراكىز احفىئظ القىر (، وهؽ  ؼ اضاعف عإىاث 600ذكؾراا( و) 490طالبا(، هظٍؼ )

 810)ذكىىىؾراا( و 990طالبىىىا(، هىىىظٍؼ ) 1800لئصىىىن إلىىىِ ) م2016الرىىىرتؼ  شىىىكن كبئىىىر فىىىْ عىىىام 

 إىاث(.

وطىام الطدٓظىة بٍىىذي الطراكىز وا بىال الظىٛف عمىىِ  وترجىع ٌىذا الوزآىد فىْ عىىدد الظىٛف إلىِ ٌا

إلىِ اشى ئع اٌٖىالْ ٖبظىاهٍؼ ،  ا٘ضىافة وحفىظ كوىاف م هىؽ ه ومىف اٖعطىارٌذي الطراكز لىوعمؼ 

هطىىا يعىىؾد عمىىئٍؼ  ،فىىْ اعمىىؼ وحفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ لٛلوحىىاق بٍىىذي الطراكىىز واسىىو طار أو ىىات فىىرابٍؼ

 .  الظفع والفاهدة وعمِ الط وطع  شكن عام

ٛف اظىىؾرا و ىىد  ىىاحب ٌىىذا الوظىىؾر والزتىىادة فىىْ هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ وأعىىداد الظىى

حئىىا بمىىح إجطىىالْ عىىدد الطحفغىىئؽ ، لطحفغىىات بٍىىذي الطراكىىز الدٓظئىىةوا أيضىىاا فىىْ عىىدد الطحفغىىئؽ

(  ىىؼ إىىىاث 2ذكىىؾر( و) 3هىىظٍؼ ) م،2000هحفغىىئؽ( وذلىىػ عىىام   5ؼ ) طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرت

، أّهىا فىْ إىاث( 2ذكؾر( و) 6هظٍؼ ) م،2003( فْ عام هحفغئؽ 8زاد عددٌؼ حوِ و ن إلِ )

 12، هىىىظٍؼ )(هحفغىىىا 18ز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ )فقىىىد بمىىىح عىىىدد الطحفغىىىئؽ  طراكىىى م2006عىىىام 

           ، هىىىىىىظٍؼ م2010( فىىىىىىْ عىىىىىىام هحفغىىىىىىا 55لئصىىىىىىن عىىىىىىدد الطحفغىىىىىىئؽ إلىىىىىىِ ) ،إىىىىىىىاث( 6( و)ذكىىىىىىؾر

فقىىد ازآىىد عىىدد الطحفغىىئؽ وو ىىن عىىددٌؼ إلىىِ   م2013(، أّهىىا فىىْ عىىام إىىىاث 23ذكىىؾر( و) 32)
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الىىذٓؽ  م2013رفئؽ فىىْ عىام جاىىىب عىدد الطشى ( إلىِإىىاث 60ذكىىؾر( و) 21فغىا( هىظٍؼ )هح 81)

الذٓؽ و ىن لٙعرا  عمِ ٌذي الطراكز الدٓظئة  اجدابئا كاىؾا هكمفئؽ هؽ  بن وزارة اٖو ا   طدٓظة

 (1).هشرفا( 38عددٌؼ إلِ )

  عىىىىدد ٓوعمىىىى  فئطىىىىا هعمؾهىىىىات واحصىىىىاهئات هىىىىؽ الباح ىىىىة عمئىىىىً احصىىىىم. هىىىىا حسىىىىب وذلىىىىػ

 عمىِ الحصىؾل هىؽ الباح ىة اوطكؽ ؼول، م2013إحصاء  حسب والطشرفئؽ والطحفغات الطحفغئؽ

 ىغىىىرا وذلىىىػ والطشىىىرفئؽ، والطحفغىىىات الطحفغىىىئؽ  عىىىدد ٓوعمىىى  فئطىىىا والظقصىىىان الزتىىىادة فىىىْ الوظىىىؾر

 هىىؽ عمئىىً اراىىب فىىؾق هىىا م2015م، 2014عىىاهْ  فىىْ الطدٓظىىة بٍىىا هىىرت الوىىْ اٖهظئىىة لمغىىرو 

 فىىْ  ىىعؾ ة هىىؽ ًعظىى ىىىوج وهىىا لفوىىرة، هقىىر بىىدون  وأ ىىبح. اجىىدابئا، هدٓظىىة فىىْ اٖو ىىا  اىقسىىام

 احفىىىئظ  طراكىىز اوعمىى  الوىىىْ والطعمؾهىىات ا٘حصىىاهئات عمىىىِ الحصىىؾل فىىْ هعٍىىىؼ الباح ىىة اؾا ىىن

 . الررتؼ القرذن

اجىىدابئا اظىىؾرا فىىْ هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ و ىىد  ىىاحبً أيضىىاا زتىىادة  فقىىد عىىٍدت هدٓظىىة

ا واظؾر فْ أعداد الظٛف والطحفغئؽ بٍذي الطراكز، فقد كاى. ٌذي الطراكز   نعمِ أكطاقؾم بدوٌر

فقىد خرجى.  ،الررتؼ وا رتج العدٓد هؽ الظٛف الحافغئؽ لروىاف م نواعمئؼ القرذوجً فْ احفئظ 

ٌىىذي الطراكىىز العدٓىىىد هىىؽ الظىىىٛف الىىذٓؽ احصىىىمؾا عمىىِ عىىٍادات ا ىىىرج هىىؽ الطراكىىىز وعىىاركؾا فىىىْ 

 العدٓىىد ظ القىىرذن الرىىرتؼ اقىىؾم هراكىىز احفىىئالعدٓىد هىىؽ الطسىىا قات لوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، فقىىد كاىىى.  

وتكؾن الوظافس فئٍا عمِ أعىدي، لطعرفىة هسىوؾي الظمبىة  هؽ الطسا قات بئؽ الطراكز لرٛ ال ظسئؽ،

 عىىد عىىام، وتكىىؾن الوظىىافس فىىْ عىىٍر رهضىىان الطعغىىؼ لطىىا لٍىىذا الشىىٍر هىىؽ  عاهىىاوالظالبىات وتىىزداد 

بىئؽ سىاهر الشىٍؾر وأىىزل  فضئمة وعغطة عظد م سبحاىً واعالِ، حئا ذكر اسطً فْ القىرذن هىؽ

                                                 

 -1 -15، )بئاىىات بئىر هظشىؾرة( اجىدابئا، ، هكوب أو ا ئة هع الشئَ عمِ  الح عبدالطؾلْهقابمة ع ص  (1)
 م.2013
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فئً القرذن الررتؼ وفئً لئمة القدر الوْ ٌْ خئر هؽ ألف عٍر ولً هظزلة وهكاىة بئؽ الشٍؾر وعظد 

 عمىىِ هسىىوؾي هدٓظىىة العبىىاد حئىىا ٓوعىىاعؼ فئىىً اٖجىىر وال ىىؾاف، وهىىؽ بىىئؽ ٌىىذي الطسىىا قات القرذىئىىة

 : اجدابئا لحفظ  واٛوة وا ؾتد القرذن الررتؼ

 –هسىىا قة هسىى د اٖهىىام هالىىػ  –هسىىا قة هسىى د ا٘سىىراء والطعىىراج  –ابئا هسىىا قة ر ئىىع اجىىد

هسىىا قة  –هسىىا قة هركىز الظىىؾر  –هسىا قة الشىىباف والرتاضىة  –هسىا قة اٖو ىىا  السىظؾتة لم ظسىىئؽ 

هسىا قة  ىاف  –هسا قة هس د اٖىصىار  –هسا قة خظئب الغد  –زتد بؽ  اب. لرسؼ القرذن الررتؼ 

... والعدٓىد هىؽ الطسىا قات الوىْ ٚ يسىعظْ .هسىا قة حراهىر لئبئىا –ل مئن هسا قة هس د ا –السٛم 

ا ف طئعٍىىىا هسىىىا قات دٓظئىىىة لحفىىىظ واىىىٛوة وا ؾتىىىد القىىىرذن الرىىىرتؼ وا لوىىىْ عىىىارك فئٍىىىا الؾ ىىى. لىىىذكٌر

( واحصىىىمؾا فئٍىىىا عمىىىِ العدٓىىىد هىىىؽ ال ىىىؾاهز والشىىىٍادات الوقدٓرتىىىة لوشىىى ئعٍؼ ذكىىىؾرا واىا ىىىاالظىىىٛف )

فىىْ حفىىظ وا ؾتىىد القىىرذن الرىىرتؼ و ىىد كاىىى. ٌىىذي الطسىىا قات احىى. رعايىىة  ودعطٍىىؼ عمىىِ اٚسىىوطرار

 . وهوا عة الٍئةة العاهة لٗو ا  اجدابئا

لحفىظ وا ؾتىد القىرذن الرىرتؼ عمىِ    اجىدابئا الربىر وهؽ بئؽ الطسا قات الدولئة أيضاا هسىا قة 

فىْ ٌىذي الطسىا قة   فظىدق أّهىال لئبئىا و ىد عىارك م2003قة الشر ئة والوْ أ ئط. عام هسوؾي الطظظ

 . و طئظس و ظغازي والبئضاء ودرىة والؾاحاتاجدابئا  العدٓد هؽ الظٛف  والظالبات هؽ هدٓظة

 وال ظىاف وهىظٍؼ س طىاٌر اسىكئظئدو د خرج. ٌذي الطراكز العدٓد هىؽ الطحفغىئؽ واٖهطىة 

ىىىؾ حالئىىىاا هحفىىىظ وأّهىىىام وخظئىىىبم2007عىىىام  عمىىىِ هسىىى د خالىىىد بىىىؽ ولئىىىد، وهىىىظٍؼ هىىىؽ عىىىارك  ، ٌو

الرىىىرتؼ هىىىظٍؼ هظئىىر ٓؾسىىىف عىىىام  هسىىوؾي الدولىىىة فىىْ هسىىىا قات  رذىئىىىة لحفىىظ واىىىٛوة وا ؾتىىىد القىىرذن

ئؼ ، فىْ ه ىال الو ؾتىد، وام2009عىام فْ ه ال الحفظ، وذياف حسؽ عبىد ال ىال   ،م2008 بىرٌا

فىْ  ،م2015، وسىمئطان عبىدالطؾلْ أحطىد عىام فىْ ه ىال الحفىظ، م2012الشرتف الراديكْ عام 

ن الرىىرتؼ القىىرذ  هىىؽ خىىٛل هسىىا قة هحمئىىة لحفىىظ واىىٛوة ًإلىىِ أىىى، وتطكىىؽ ا٘عىىارة ٌظىىا ه ىىال الحفىىظ
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ىىْ هسىىا قة حراهىىر لئبئىىا،  لوحفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ عىىام  خري الفىىاسىىْ والوىىْ أ ئطىى.  طركىىز الشىىئَ عئٌو

 (  ئظىة س اجرتىؾ سىطة سىعئد عمىِ و : )فاططىة س  ىالح و اؼ ارعئح الظالبىات الفىاهزات م،2012

  (1).سوؾي لئبئاالقرذن الررتؼ عمِ ه فْ هسا قات حفظ واٛوة لمطشاركة

أىىىىً ربىىىؼ ٌىىىذا الوظىىىؾر  طراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ وعىىىدد طٛبٍىىىا  يطكىىىؽ ا٘عىىىارة ٌظىىىا إلىىىِ

إٚ أىٍا واجٍوٍا  عض  الصعؾ ات، فىبعض هراكىز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ لىؼ اسىوطر بىن  ،وهحفَّغئٍا

ػ  عض الطراكز اسىوطرت ولرىؽ حىد . فئٍىا  عىض الوعىديٛت أىقظع الظٛف  اٚلوحاق بٍا، وكذل

ت عمىِ هحفىظ وأحىد، و ىد يقىؾم  عىض الطوظىؾعئؽ اه ن اغئئىر الطحفغىئؽ هىؽ فوىرة لفوىرة وعىدم ال بى

فىىْ حىىئؽ أن  ،بوحفىىئظ الظىىٛف، كىىذلػ  صىىر و ىى. الوحفىىئظ لمظىىٛف فقىىد يكىىؾن سىىاعة أو سىىاعوئؽ

طؾتن كان يكؾن فْ الفورة الصباحئة إلِ و . و . الوحفئظ القرذن الررتؼ هؽ الطفورض أن يكؾن 

الغٍىىر، أو هىىؽ  عىىد  ىىٛة العشىىاء، كىىن ٌىىذي الغىىرو  أّدت بمىىْ عىىدم  ئىىام هراكىىز احفىىئظ القىىرذن 

ا عمِ  . أكطن وجً الررتؼ بدوٌر

هطىىىا سىىىب  يطكىىىؽ القىىىؾل ربىىىؼ كىىىن ٌىىىذي الغىىىرو  فقىىىد اسىىىوطرت هراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ 

ا فىىْ احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ زال الظىىٛف هسىىوطرتؽ  اٚلوحىىاق بٍىىذي الطراكىىز لىىوعمؼ وحفىىظ  ،بىىدوٌر ٚو

ؼ اٌٖىىن  الوشىىى ئع  ،كوىىاف م حوىىِ فىىىْ بئىىاف الطحفغىىىئؽ و ئىىام الطوظىىىؾعئؽ  ىىالوحفئظ، وتسىىىاىدٌو

رو  الوىىىْ اؾاجٍٍىىىا هراكىىىز لمىىذٌاف لٍىىىذي الطراكىىىز واٚسىىىوطرار وعىىىدم اٚىقظىىىاع، ربىىؼ كىىىن ٌىىىذي الغىىى

 . اعاىْ هظً الطدٓظة  شكن خاص والدولة  شكن عام وعدم اٚسوقرار اٖهظْ الذي الوحفئظ

 

 

 

                                                 

 . م2015الٍئةة العاهة لٗو ا  وعةؾن الزكاة، هكوب أو ا  اجدابئا، )بئاىات بئر هظشؾرة (،   (1)
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ْ "عبىىىىارة عىىىىؽ هىىىىظٍج هظسىىىى  ٚكوشىىىىا  واحمئىىىىن واصىىىىؾر الحئىىىىاة  طىىىىا أن البحىىىىا اٚجوطىىىىاع

ٌىذي الطعرفىة اسىاعد فىْ  سؾاء كاىى.، ر واصحئح، أو الوحق  هؽ الطعرفةاٚجوطاعئة بٍد  اظؾت

 .ؼ الؾ ؾل إلئٍا هؽ خٛل دراسة هاالوْ ا (1)."ء ىغرتة أو فْ اظبئ  أحد الظواهجبظا

، أو ٍٓىىىد ( إلىىىِ حىىىن هشىىىكمة عمطئىىىة )أىىىىً،  طعظىىىْ البحىىىا اٚجوطىىىاعْ "وسىىىئمة وبايىىىة هىىىاو 

، وتطكؽ السئر الطوراكطة، أو الوحق  هؽ  د ٍا هظٍ ئة وتٍد  إلِ كشف العٛ ات بئؽ البئاىات

وات ... واسىو دام الظرتقىة العمطئىة الوىْ اطىدىا  ىاٖدل ظؾات فقى  بؾاسىظة الطىظٍج العمطىْفْ ٌذي ا

  إلىىىِ اىىىؾفئر البئاىىىىات وارائبٍىىىا  بىىىن ، والؾسىىىاهن الفظئىىىة الوىىىْ اٍىىىدالعمطئىىىة، وا٘جىىىراءات ال ا ىىىة

  (2)."ظظقئا واحصاهئاهعال وٍا ه

وىغىىرا لرىىن هىىا ذكىىر فىىْ الفقىىرة السىىا قة كىىان ٚبىىد هىىؽ وجىىؾد ٌىىذا الفصىىن الىىذي سىىظحاول فئىىً 

ىىىدا  وفىىىروض الدراسىىىة، فسئضىىىؼ ال ظىىىؾات  افصىىىئن واىىىد ئ  الظرتقىىىة العمطئىىىة الطوبعىىىة لوحقئىىى  ٌأ

 :روض الوْ سورؾن عمِ الظحؾ الوالْا  والفالعمطئة الطوبعة فْ احقئ  ٌذي اٌٖد

 ػع الجراسة ومشيجيان: 

ا عمىِ اٖ دبئىات الظغرتىة اعوبر ٌذي الدراسة هؽ الدراسات الؾ فئة الوْ اسوظدت فْ إطاٌر

 .والدراسات السا قة

أّهىىىا هىىىظٍج الدراسىىىة فقىىىد اسىىىوعاى. الدراسىىىة  ىىى ك ر هىىىؽ هىىىظٍج فىىىْ ذن واحىىىد، فقىىىد اسىىىو ده. 

طرتىى  العئظىىة والىىذي ي عىىّد هىىؽ أك ىىر الطظىىاٌج الطسىىو دهة وأوسىىعٍا اىوشىىاراا، الطسىىح اٚجوطىىاعْ عىىؽ 

وكىىذلػ اسىىو ده. الطىىظٍج الوىىارت ْ الطوط ىىن فىىْ سىىرد الوظىىؾر الوىىارت ْ لظغىىام الوعمىىئؼ الىىدٓظْ فىىْ 

                                                 

، دار الطعرفىىة ال اهعئىىة، 2، ط واٚسىىوراا ئاتعمىىِ عبىىد الىىرازق جمبىىْ، اصىىطئؼ البحىىا اٚجوطىىاعْ اٖسىىس  (1)
 .21، ص 2005ا٘سكظدرتة، 

 .21الساب ، ص  الطرجع(2) 



 047 

 

. كطىىىا اطىىى. اٚسىىىوعاىة  ىىىالطظٍج م إلىىىِ و وظىىىا الحاضىىىر1551الع طىىىاىْ لئبئىىىا هظىىىذ بدايىىىة اٚحىىىوٛل 

  ؼ العئظة واسو دام ال داول الوررارتة والطوؾسظات الحسابئة.ا٘حصاهْ فْ احدٓد ح

 إجخاءات السعايشة: 

 :مجتسع الجراسة .1

أفىىىراد، فقىىىد يكىىىؾن ه وطىىىع الدراسىىىة هظشىىى ت أو هؤسسىىىات أو  "الط وطىىىع ٌىىىؾ ا طىىىع ٖعىىىئاء أو

وه وطىىع الدراسىىة ٌظىىا ٌىىؼ جطئىىع الظىىٛف ذكىىؾراا و إىا ىىاا  طراكىىز احفىىئظ  ،(1)"أو بئىىر ذلىىػ هىىؤاطرات

طالىب  1800اجىدابئا والبىالح عىددٌؼ  قرذن الرىرتؼ  الطسىاجد وهسى مئؽ بىؾزارة اٖو ىا  فىْ هدٓظىةال

 م.2018 – 2017خٛل العام ال اهعْ  وطالبة

 :وحجة التحميل .2

الرىرتؼ أى ىِ  طراكىز احفىئظ القىرذن  اوط ن وحدة الوحمئن فْ ٌىذي الدراسىة فىْ الظالىب ذكىرا أو

 .اجدابئا  الطساجد فْ هدٓظة

 :عيشةنػع ال .3

، وىىؾع العئظىة الىذي ٓوطاعىِ هىع ىىؾع  ومفةا حسب ىىؾع الدراسىة وطبئعوٍىاإن لمعئظات أىؾاعاا ه

ٓم ى  الباحىا اٚجوطىاعْ إلىِ العشىؾاهئة الظبقئىة الظسىبئة حئىا "وطبئعة الدراسة الحالئة ٌىؾ العئظىة 

ب هىىع اسىىو دام ٌىىذي الظرتقىىة إذا أراد أن ي وىىار عىىدد هىىؽ الطفىىردات هىىؽ كىىن عىىرتحة  شىىكن ٓوظاسىى

 (2).ح طٍا"

                                                 

، هظشىىىؾرات جاهعىىىىة  ىىىىارتؾىس، بظغىىىىازي، 3عبىىىدم عىىىىاهر الٍطىىىىالْ، أسىىىمؾف البحىىىىا اٚجوطىىىىاعْ واقظئااىىىىً، ط  (1)
 .236، ص 2003

 .245ص  الطرجع الساب ، (2)
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ظا ٓورؾن ه وطع الدراسة هؽ طبقوئؽ ذكؾر واىاث، فقد بمح إجطالْ عدد الظٛف الدارسئؽ  ٌو

طالىب،  990طالىب وطالبىة، حئىا بمىح عىدد الظىٛف الىذكؾر  1800 طراكز احفئظ القرذن الررتؼ 

 .طالبة 810ظالبات ا٘ىاث فقد بمح أّها عدد ال

 :حجع العيشة .4

اىؼ احدٓىد ح ىؼ العئظىة  ٓد ح ؼ العئظىة عمىِ جىدول كرتىزي وهؾرجىاناعوطدت الدراسة فْ احد

 .(317) ىىىب

 :العئظة هؽ خٛل الطعادلة الوالئةو د اؼ اظبئ  إجراءات سحب 

 
 مغ السجيشة:د شالب وشالبات السشصقة الذخقية : عجأوال  

 
 : عجد شالب وشالبات السشصقة الغخبية مغ السجيشة:ثانيا  

 
 شالبات السشصقة الذسالية مغ السجيشة:: عجد شالب و ثالثا  
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 ( 1جدول )
 ح ؼ أفراد العئظة فْ كن هراكز احفئظ القرذن الررتؼ

 العيشة عجد مخاكد تحفيظ القخآن الكخيع اسع السشصقة
 151 18 الطظظقة الشر ئة
 106 16 الطظظقة الغر ئة
 60 12 الطظظقة الشطالئة
 317 46 السجسػع

 

 اججابيا: لسجيشة السشصقة الذخقية -

 جظؾ اا  وتحدٌا عر اا، البئضان هظظقة وحوِ اىوٛت عارع  عد ها إلِ الرفرة عارع هؽ ابدأ

 .الداخمْ( طرابمس الطدٓظة )طرت  وس  ؽه الططود الساحمْ الظرت 

 اججابيا: الغخبية لسجيشة السشصقة -

 .الداخمْ طرابمس رت وجظؾ اا ط ل اىْ،ا الداهري  وبر اا الظرت  الرفرة، عر اا عارع يحدٌا

 اججابيا: الذسالية لسجيشة السشصقة -

 .الشٛٚت هظظقة إلِ الداخمْ طرابمس ت طر  هؽ جظؾ اا  ابدأ

 :مجاالت الجراسة

 :السجال السكاني .1

اجدابئا  ٓوط ن الط ال الطكاىْ فْ ٌذي الدراسة فْ هراكز احفئظ القرذن الررتؼ  طساجد هدٓظة

 .دابئاافئة لطدٓظة اجضطؽ الحدود ال غر 

 :السجال البذخي  .2

و ىى. إجىىراء  اجىىدابئا ٓوط ىىن فىىْ الظىىٛف الطموحقىىئؽ  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ هدٓظىىة

 .الدراسة
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 :السجال الدمشي .3

 :ضؼ ٌذا الط ال  ٛث هراحن رهئسئةوت

ىىىْ هرحمىىىة أعىىىداد 2016 -1 – 18حوىىىِ  م2014– 6 -1طرحمىىىة اٖولىىىْ ابىىىدأ هىىىؽ ال م، ٌو

ا٘طىىىىار  ات واٌٖىىىىدا  والفىىىروض، كطىىىا اىىىؼ فىىىىْ ٌىىىذي الفوىىىرة إعىىىدادخظىىىة البحىىىا، واحدٓىىىد الطوغئىىىر 

 الظغري.

ىىْ هرحمىىة 2017 – 4 – 20إلىىِ  م2017 – 2 – 25ال اىئىىة فوبىىدأ هىىؽ  أّهىىا الطرحمىىة م، ٌو

 .ئاىات هؽ خٛل اسوطارة اٚسوبئانجطع الب

ىْ هرحمىة 2017 – 7 -31 إلىِ 2017 -6 -1ة هىؽ الطرحمة ال ال ة اوط ن فىْ الفوىر  م، ٌو

 .ئن البئاىات والؾ ؾل إلِ ىواهجحما

 أداة جسع البيانات:

أداة جطىىع البئاىىىات فىىْ ٌىىذي الدراسىىة اسىىوطارة اسىىوبئان، وذلىىػ ىغىىرا لربىىر ح ىىؼ العئظىىة والوىىْ 

يصعب هعٍا اسىو دام اسىوطارة هقابمىة هىؽ ىاحئىة جطىع أفىراد العئظىة هىؽ الطوعمطىئؽ، و ىد بظئى. ٌىذي 

هىىا اشىىطن عمئىىً هىىؽ اعرتفىىات إجراهئىىة لطوغئرااٍىىا، و ىىد اٚسىىوطارة وفقىىا ٌٖىىدا  وفىىروض الدراسىىة، و 

 كاى. أسةمة اٚسوطارة هقسطة عمِ الظحؾ الوالْ:

 .أسةمة عؽ البئاىات اٖولئة .0

الوعمئطىْ، والطؾاعبىة عمىِ الحضىؾر لحفىظ القىرذن الرىرتؼ،  أسةمة عؽ الطبحؾث ه ن الطسوؾ   .8

اوهدة اٚلوحاق  طركز اح  .فئظ القرذن الررتؼ، وبئٌر

فقىىىىرة، احوىىىىؾي عمىىىىِ  ىىىىئؼ  64ؼ أعىىىىدادي لقئىىىىاس القىىىىئؼ اٚجوطاعئىىىىة، وتحوىىىىؾي عمىىىىِ هقئىىىىاس اىىىى .3

 .ون، الصدق، الطسؤولئة اٚجوطاعئةالوساهح، الوعا
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واىىىؼ اخوبىىىار ٌىىىذي اٚسىىىوطارة هىىىؽ خىىىٛل عرضىىىٍا عمىىىِ  عىىىض الطحكطىىىئؽ هىىىؽ أعضىىىاء ٌئةىىىة 

ٚسىوطارة، حئىا الودرتس فْ أ سام عمؼ اٚجوطاع وعمؼ الظفس، و ظىاء عمىِ هٛحغىااٍؼ اىؼ اعىدٓن ا

فقرة، وذلػ لؾجؾد  عىض الفقىرات  64 فقرة اؼ اقمئصٍا إلِ 96كان هقئاس اٚسوطارة يحوؾي عمِ 

عمىىِ  عىىض  ( فقىىد احوىىؾ  ٌىىذا الطقئىىاس فىىْ  ىىادئ اٖهىىر)سىىالبة أو هؾجبىىة بئىىر واضىىحة اٚا ىىاي

 .بةأىٍا هؾج الفقرات الوْ ٓري البعض أىٍا سالبة، وتظغر إلئٍا أيضاا هؽ وجٍة ىغر أخر  

أو اعظىْ ىفىس  كطا ىصح الطحكطؾن أيضاا  حذ  الفقرات الوْ اوحدث عؽ أفرار هشىابٍة،

 .الطعظْ لفقرة سا قة

 :ثبات السقياس

فىىا كروىبىىاخ، و ىىد بمغىى.  ئطوىىً لقىىد اىىؼ حسىىاف  بىىات الطقئىىاس هىىؽ خىىٛل اسىىو دام هعاهىىن أل

ْ درجة يطكؽ اٚعوطا ،0.89  .د عمئٍا لقئاس  بات الطقئاسٌو

 :صجق السقياس

 الرجق الطاىخي: .1

عمىىىِ  لقىىىد اطىىى. ٌىىىذي ال ظىىىؾة فىىىْ هرحمىىىة أعىىىداد الطقئىىىاس حئىىىا عرضىىى. أداة جطىىىع البئاىىىىات

كىىىس القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة الوىىىْ كاىىىى. فقىىىرات الطقئىىىاس اع ه طؾعىىىة هىىىؽ الطحكطىىىئؽ، لمظغىىىر فئطىىىا إذا

 .اقئسٍا

 :الرجق الحاتي .2

و طىىا أن  بىىات و ىىد اىىؼ حسىىاف الصىىدق الىىذااْ هىىؽ خىىٛل ال ىىذر الور ئعىىْ ل بىىات الطقئىىاس، 

ىذي الىدرجات اطكظظىا هىؽ 0.94 ن ال ىذر الور ئعىْ لىً يسىاوي فى 0.89الطقئاس  د بمغ.  ئطوىً  ، ٌو

 .ئاس الدراسة ٓوصف  الصدق وال باتالقؾل   ن هق
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 :كيفية قياس متغيخات الجراسة

 ئىىاس لقىىد اىىؼ احدٓىىد طرتقىىة لقئىىاس كىىن هوغئىىرات الدراسىىة )الوا عىىة والطسىىوقمة(، وكاىىى. طرتقىىة 

 :وغئرات عمِ الظحؾ الوالْالط

 عىً، واظحصىر إجا ااىً اؼ  ئاس ٌىذا الطوغئىر هىؽ خىٛل طىرح سىؤال لمطبحىؾث عىؽ ىؾ : الشػع

 (.أى ِ –)ذكر فْ

  :اٖولىىىِ وضىىىع سىىىؤال لمطبحىىىؾث عىىىؽ عطىىىر اىىىؼ  ئىىىاس ٌىىىذا الطوغئىىىر فىىىْ خظىىىؾائؽالعسوووخ :

لىىػ ت وذالطبحىىؾث  السىىظؾات، وهىىؽ  ىىؼ  طظىىا فىىْ ال ظىىؾة ال اىئىىة بؾضىىع العطىىر فىىْ  ىىٛث فةىىا

ذي الفةات ٌْ ) غار الر ئعات،  اسو دام  (.كبار السؽ –هوؾسظْ السؽ  –السؽ  ٌو

 اؼ  ئاس ٌذا الطوغئر هؽ خٛل وضع سؤال عمِ الطبحؾث عؽ هسوؾاي : السدتػى التعميسي

الوعمئطْ، وكان فْ اٚسوطارة أر عىة خئىارات ٌىْ )أهىْ وأساسىْ وهوؾسى  وجىاهعْ(، وىغىرا 

        لوصىىىىبح أعىىىى اص فقىىىى  اىىىىؼ ده ٍىىىىا هىىىىع فةىىىىة أساسىىىىْ  7هىىىىؽ  ٖن فةىىىىة أهىىىىْ كاىىىىى. ارىىىىؾن 

خٛيا فاربة أ ظاء اخوبىار ( وذلػ لرْ او ظب الدراسة وجؾد عال –هوؾس   –)أساسْ ف  ن 

 .الفروض

 ٌذا الطوغئر عؽ طرت  طرح سؤال لمطبحؾث عؽ هؾاعبوً لمحضىؾر فىْ  اؼ  ئاس: السػاضبة

 شىىىكن  –) شىىىكن داهىىىؼ  عمىىىِ ٌىىىذا السىىىؤال أّهىىىا هراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ، واىىىوؼ ا٘جا ىىىة

 (.هوقظع

  :اؼ  ئاس ٌذا الطوغئر  ظرح سؤال لمطبحؾث عؽ هسوؾ  حفغىً مدتػى حفظ القخآن الكخيع

ر ىع  –عمِ ٌذا السؤال   حد ال ئارات )أجىزاء هىؽ القىرذن الرىرتؼ  القرذن الررتؼ، واوؼ ا٘جا ة

 رتؼ  الراهن(.القرذن الر –ىصف القرذن الررتؼ  –القرذن الررتؼ 
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 :واىؼ  ئىاس ٌىذا الطوغئىر هىؽ خىٛل طىرح سىؤال  مجة االلتحواق بسخكود تحفويظ القوخآن الكوخيع

هفوىىىؾح لمطبحىىىؾث عىىىؽ هىىىدة الوحا ىىىً  طركىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ، وهىىىؽ  ىىىؼ اىىىؼ حصىىىر هىىىدة 

ىذي الفةىات ٌىْ ) صىئرة  هوؾسىظة  –اٚلوحاق فْ  ىٛث فةىات، وذلىػ  اسىو دام الر ئعىات، ٌو

 طؾتمة(. –

 واؼ  ئاس ٌذا الطوغئىر هىؽ خىٛل هقئىاس القىئؼ اٚجوطاعئىة فىْ اٚسىوطارة : قيع االجتساعيةال

ىىىْ )الوسىىىاهح  64وتحوىىىؾي عمىىىِ   –فقىىىرة، و ىىىد اىىىؼ احدٓىىىد القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة فىىىْ أر ىىىع  ىىىئؼ ٌو

 (.الطسؤولئة اٚجوطاعئة –الصدق  – الوعاون 

ؽ  ئطىىة الوسىىاهح فىىْ واىىؼ  ئىىاس ٌىىذي القئطىىة هىىؽ خىىٛل ه طؾعىىة عبىىارات عىى :قيسووة التدووامح .1

 .16إلِ الفقرة ر ؼ  1الفقرة ر ؼ  عدد هؽ الفقرات ابدأ هؽ

فىْ عىدد  واؼ  ئاس ٌذي القئطة هؽ خٛل ه طؾعة عبارات عؽ  ئطة الوعىاون : قيسة التعاون  .2

 .32إلِ الفقرة ر ؼ  17الفقرة ر ؼ هؽ الفقرات ابدأ هؽ 

واؼ  ئاس ٌذي القئطة هؽ خٛل ه طؾعة عبارات عىؽ  ئطىة الصىدق فىْ عىدد  :قيسة الرجق .3

 .48إلِ الفقرة ر ؼ  33هؽ الفقرة  هؽ الفقرات ابدأ

ئطىة واىؼ  ئىاس ٌىذي القئطىة هىؽ خىٛل ه طؾعىة عبىارات عىؽ   :يسة السدْولية االجتساعيةق .4

 .64إلِ  49ات ابدأ هؽ الفقرة ر ؼ الطسؤولئة اٚجوطاعئة فْ عدد هؽ الفقر 
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 ( 2جدول )
 هقئاس القئؼ اٚجوطاعئة حسب اٚا اي واؾزتع الفقرات

القيع 
 العجد تػزيع الفقخات االتجاه االجتساعية

  ئطة الوساهح
 8 – 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -2 -1 السمبْ

16 
 16 – 15 -14 -13 -12-11 -10-9 ا٘ي ابْ

  ئطة الوعاون 
 24 -23 - 22 - 21 -20 -19 -18 - 17 السمبْ

16 
 32 – 31 -30 -29 -28 -27-26 -25 ا٘ي ابْ

  ئطة الصدق
 40 - 39 - 38 - 37 -36 -35 -34 -33 السمبْ

16 
 48 – 47 -46 -45 -44 - 43 -42-41 ا٘ي ابْ

 ئطة الطسؤولئة    
 اٚجوطاعئة

 56 - 55 -54 – 53 – 52 – 51 – 50 -49 ْالسمب
16 

 64 - 63 – 62 – 61 – 60 – 59 – 58 -57 ا٘ي ابْ
 

 ( 3جدول )
 اؾزتع الدرجات فْ هقئاس القئؼ اٚجوطاعئة

 ال أواف  أواف  إلى حج ما أواف  تػزيع الجرجات
 1 2 3 ا٘ي ابْ اؾزتع الدرجات فْ حالة اٚا اي

 3 2 1 اٚا اي السمبْاؾزتع الدرجات فْ حالة 
 

 (4) جدول
 الظغرتة لمطقئاس الحدود الدىئا والعمئا 

 الحج األعمى الشطخي  األدنى الشطخي الحج  عجد الفقخات السقياس
 192 64 64 القئؼ اٚجوطاعئة
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 ( 5جدول )
 الحدود الدىئا والعمئا الفعمئة لمطقئاس

 عمى الفعميالحج األ الحج األدنى الفعمي عجد الفقخات السقياس
 192 96 64 القئؼ اٚجوطاعئة

 

   الصخق اإلحرائية السدتخجمة:

ظىىا اىىؼ ؼ احمئىىن بئاىىىات الدراسىىة فىىْ جىىزأٓؽلقىىد اىى : ٓوعمىى  ال ىىزء اٖول  الوحمئىىن الؾ ىىفْ، ٌو

 اٚعوطىىاد عمىىِ  احمئىىن كىىن هوغئىىر عمىىِ حىىدة، وذلىىػ كطحاولىىة لؾ ىىف خصىىاهص ه وطىىع البحىىا

 .اول الوررارتة والظسب الطةؾتةل دو اسو دام ا العئظة الط وارة،

أّها ال ىزء ال ىاىْ هىؽ الوحمئىن، فئوعمى   اخوبىار فرضىئات الدراسىة والعٛ ىات بىئؽ الطوغئىرات، 

ىبىىىاخ، والرىىىاي الطر ىىىع، كرو  ألفىىىاة ه ىىىن الر ئعىىىات، وهعاهىىىن واسىىىو دام  عىىىض ا٘حصىىىاءات الطظاسىىىب

الطركزتة، و د اعوطدت الدراسة فْ  وال داول الطوقاطعة إضافة إلِ الرسؾم البئاىئة وهقآئس الظزعة

  .SPSS الحصؾل عمِ ٌذي ا٘حصاءات  اسو دام الطظغؾهة ا٘حصاهئة لمعمؾم اٚجوطاعئة
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  الفرل الخامذ

 التحميل الػصفي لبيانات الجراسة
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 تحميل البيانات األولية لمسبحػثيغ

 تحميل فقخات السقياس: 

هؽ خٛل اسوطارة اٚسوبئان بٍذي  الحصؾل عمئٍاصن  احمئن  البئاىات الوْ اؼ ٓوظاول ٌذا الف

طْ. ٌذي  الدراسة،  ، وجزء  خاص   فقرات الطقئاس.ولئةجزء  خاص  البئاىات اٖ ِالبئاىات إلو  سِّ

 :حميل البيانات األولية لمسبحػثيغ: تأوال  

 (6ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب الظؾع

 لشدبةا التكخار الشػع
 %55 174 ذكر
 %45 143 أى ِ

 % 100 317 السجسػع
 

فىىىْ العئظىىىة، فقىىىد بمغىىى. ىسىىىبة   عىىىدد الىىىذكؾر أكبىىىر هىىىؽ عىىىدد ا٘ىىىىاث (6ٓوبىىىئؽ هىىىؽ ال ىىىدول )

أن ىسىىىبة الىىىذكؾر فىىىْ ه وطىىىع  %، وترجىىىع ذلىىىػ إلىىى45ِ % بئظطىىىا كاىىىى. ىسىىىبة ا٘ىىىىاث55الىىىذكؾر 

ؾر عمىِ حفىظ القىرذن الرىرتؼ واٚسىوطرار فىْ الدراسة أعمىِ هىؽ ا٘ىىاث، وكىذلػ ا٘ بىال الؾاسىع لمىذك

 أك ر هؽ ا٘ىاث. الحفظ

 (7ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب العطر

 الشدبة التكخار العسخ
 %58 183 ف  ن 13 غار السؽ هؽ 
 %21 68 16 -14هوؾسظْ السؽ هؽ 

 % 21 66 فطا فؾق  17كبار السؽ هؽ 
 %100 317 السجسػع



 058 

 

%، 58 ِ ىسبة كاى. عظد  غار السؽ، حئىا و ىم. إلىِأعم أن (7ٓوضح هؽ ال دول )

ذا يعظىْ أن هىا 21 %، أّها كبار  السّؽ فقد و م. ىسبوٍؼ إل21ِٓظطا بمح هوؾسظْ السؽ  %، ٌو

ىىذا أهىىر هوؾ ىىع عظىىد البىىدء فىىْ حفىىظ القىىرذن  ٓزتىىد عىىؽ ىصىىف الطبحىىؾ ئؽ كىىاىؾا هىىؽ  ىىغار السىىؽ، ٌو

، واىحىىىرا  14.35هوؾسىىى  حسىىىابْ  عظىىىد ،يكىىىؾن ىصىىىف الطبحىىىؾ ئؽ هىىىؽ  ىىىغار السىىىؽالرىىىرتؼ أن 

 .2.058هعئاري 

 (8ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب الورائب العطري بئؽ اٖخؾة

 الشدبة التكخار التختيب العسخي بيغ األخػة
 %44 140 2 -1اٖكبر هؽ 
 %37 116 5 -3الطوؾس  هؽ 
 %61 61 16 -6اٖ غر هؽ 

 %100 317 السجسػع
 

أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ اىىرائبٍؼ العطىىري بىىئؽ اٖخىىؾة ٌىىؾ اٖكبىىر، حئىىا  أن (8ٓوبىىئؽ هىىؽ ال ىىدول )

%، بئظطىىىا 37%، أّهىىىا الفةىىىة ال اىئىىىة هىىىؽ هوؾسىىىظْ الورائىىىب فقىىىد بمغىىى. ىسىىىبوٍؼ 44بمغىىى. ىسىىىبوٍؼ 

وطام اٖسىرة واشى ئعٍا عمىِ الوحىاق  ،%19اٖ غر ارائبا فقد كاى. ىسبوٍؼ  و د ٓدل ٌذا عمِ ٌا

لطىىا لٍىىا هىىؽ دور فىىْ اؾجئىىً واقىىؾتؼ سىىمؾك  راٚبىىؽ اٖكبىىهظىىذ  أبظاهٍىىا  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ

ىا هؤسسىة ار ؾتىة  ىد ارطىن الىدور الىذي اقىؾم  ىً اٖسىرة،  ا٘ضىافة إلىِ ء  الظاعىةة و اعوباٌر أن ٌىىٚؤ

ؼ وتكىىؾن أهىىر اىىؾجٍئٍؼ وىصىىحٍؼ إلىىِ أولئىىاهٍؼ ٚو يسىىوظئعؾن  الظىىٛف يكؾىىىؾن فىىْ هقوبىىن أعطىىاٌر

 لٛلوحاق بٍذي الطراكز القرذىئة واٚسوفادة هظٍا.  ٚهو ال والظاعةاىطا يقابمؾىً  اال روج عؽ ذلػ و 
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 (9ال دول )
 هركز احفئظ القرذن الررتؼ ئؽ حسب الطظاط  الوْ اوؾاجد فئٍااؾزتع الطبحؾ 

 الشدبة التكخار اسع السشصقة
 %48 151 الطظظقة الشر ئة
 %33 106 الطظظقة الغر ئة
 %19 60 الطظظقة الشطالئة
 %100 317 السجسػع

 

هراكىز احفىئظ  هىؽ طىٛف ظظقة الشر ئة كاى. بٍىا أعمىِ ىسىبة( أن الط9يغٍر هؽ ال دول )

ء الظىىٛف  هراكىىز احفىىئظ  لىىِ ارافىىاع عىىددوترجىىع ذلىىػ إ %،48القىىرذن الرىىرتؼ فقىىد بمغىى. ىسىىبة ٌىىٚؤ

، بئظطىا كاىى. ىسىبة الطموحقىئؽ  طراكىز احفىئظ القىرذن ظقة وك رة الظٛف فئٍىاالقرذن الررتؼ بٍذي الطظ

%، أّهىىا الطظظقىىة الشىىطالئة فقىىد كاىىى. أ ىىن ىسىىبة حئىىا بمغىى. ىسىىبة 33الرىىرتؼ فىىْ الطظظقىىة الغر ئىىة 

غرا لقمة هراكز احفئظ القرذن الررتؼ فىْ وذلػ ى %،19الطموحقئؽ  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ فئٍا 

 ٌذي الطظظقة، كطا أىٍا ا غر الطظاط  هؽ حئا عدد السكان.

 (10ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب الطسوؾ  الوعمئطْ

 الشدبة التكخار السدتػى التعميسي
 %69 218 أساسْ ف  ن
 %31 99  اىؾي ف ك ر
 %100 317 الط طؾع

 

كاىى.  ىد بمغى.  ذوي الطسوؾ  اٖساسْ ف  ىن هىؽ الوعمىئؼ ىسبة   ( أن10ٓوضح هؽ ال دول )

ذا أهرم هوؾ َّعم 31%، هقابن 69 أبمب  الطبحؾ ئؽ هؽ  أن يكؾن   % لذوي الوعمئؼ الطوؾس  ف ك ر، ٌو

فةىىة الوعمىىئؼ أساسىىْ ف  ىىن وذلىىػ لحاجىىة ٌىىذي الفةىىة هىىؽ الظىىٛف لمطسىىاعدة فىىْ فٍىىؼ الىىدٓؽ ولوحسىىئؽ 
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ر ئىىة عمىىِ اٖ ىىن وخا ىىة أن هراكىىز  احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ ٚ اركىىز وضىىعٍؼ فىىْ الدراسىىة والمغىىة الع

عمىىِ احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فقىى  واىطىىا اعطىىن عمىىِ احسىىئؽ ال ىى   كوا ىىة السىىؾر القرذىئىىة واٖحادٓىىا 

ىىذا هىىا ٓوظاسىىب هىىع جىىدول   اٖحكىىام، ( )الظبؾتىىة الشىىرتفة، وكىىذلػ احسىىئؽ ىظىى  ه ىىارج الحىىرو   ٌو

ذي الف 13د  فةة  غار السؽ أعمِ ىسبة ل الذي كاى. 7ر ؼ   .ةة ذات اعمئؼ أساسْ ف  نف  ن ٌو

 (11) ال دول
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب هدة اٚلوحاق  طركز احفئظ القرذن الررتؼ

 الشدبة التكخار السجة
 %40 126 سظوئؽ ف  ن  صئرة هؽ

 %42 134 5-3هوؾسظة هؽ
 %18 57 11-6طؾتمة هؽ 

 %100 317 السجسػع
 

 طىىدة هوؾسىىظة فقىىد بمغىى. أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ ٌىىؼ هىىؽ ذوي اٚلوحىىاق  ( أن11ٓؾضىىح ال ىىدول )

أّهىىا الىىذٓؽ كاىىى. هىىدة  ،%40ذٓؽ كاىىى. هىىدة الوحىىا ٍؼ  صىىئرة ، بئظطىىا بمغىى. ىسىىبة الىى%42ىسىىبوٍؼ 

أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ ٓظقظعىىؾن عىىؽ  أن %، و ىىد ٓرجىىع ذلىىػ إلىى18ِالوحىىا ٍؼ لفوىىرة طؾتمىىة فقىىد بمغىى. 

صىىن الشىىواء ٚىشىىغالٍؼ  الدراسىىة والىىدوام الطدرسىىْ، بئظطىىا ٓىىزداد هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ ف

، واىحرا  هعئاري 3.3962لدراسئة، عظد هوؾس  حسابْ عددٌؼ فْ فصن الصئف عظد العظمة ا

2.38056. 

 

 

 
                                                 

) (  ىْ ال ىؾ ْ اظقسؼ إلىِ خطسىة ه ىارج ٌو ْ أحكام خا ة بظظ  الحرو  فْ القرذن الررتؼ ٌو  –الحمى   –ٌو
 .ال ئشؾم –ؽ الشفوئ –المسان 
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 (12) ال دول
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب هؾاعبوٍؼ عمِ الحضؾر

 الشدبة التكخار السػاضبة
 % 69 218  شكن هسوطر
 %31 99 ع شكن هوقظ
 %100 317 السجسػع

 

أبمب  الطبحؾ ئؽ هؾاعبئؽ عمِ الحضؾر  شىكن هسىوطر وذلىػ  ( أن12ٓوبئؽ هؽ ال دول )

ؼ  شكن هوقظع فقد بمغ. ىسبوٍؼ  69بظسبة  ذا ٓدل عمِ ِحرص 31%، أّها الذٓؽ حضؾٌر %، ٌو

احفىىئظ  لمحضىىؾر  شىىكن هسىىوطر عمىىِ هراكىىز مىىؼ وحفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ  طىىؾاعبوٍؼالظىىٛف عمىىِ اع

أن ٌىىذا الحضىىؾر واٚلوىىزام يكىىؾن أك ىىر فىىْ العظمىىة الصىىئفئة لعىىدم  القىىرذن الرىىرتؼ، هىىع الو كئىىد عمىىِ

ذا ها ٚحغوً الباح ة عظد  جطع البئاىات الذي كىان فىْ فوىرة الوزاهٍؼ  طؾاعئد الدراسة  الطدرسة، ٌو

 .كان عظمة اىوٍاء السطسور الشوؾي  الذي 2عٍر 

 (13ال دول  )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب هسوؾ  حفغٍؼ القرذن الررتؼ

 الشدبة التكخار السدتػى 
 %61 193 أجزاء هؽ القرذن الررتؼ

 %19 60 ر ع القرذن الررتؼ
 %13 42 تؼىصف القرذن الرر 

 %7 22 القرذن الررتؼ  الراهن
 %100 317 السجسػع

 

أعمىىىِ ىسىىىبة كاىىىى. لطىىىؽ هسىىىوؾ  حفغٍىىىؼ أجىىىزاء هىىىؽ القىىىرذن   ( أن13يغٍىىىر هىىىؽ ال ىىىدول ) 

بمغىى.  ، فقىىدهىىؽ يحفغىىؾن ر ىىع القىىرذن الرىىرتؼ وهىىؽ  ىىؼ اموٍىىا فةىىة %،61 الرىىرتؼ حئىىا و ىىم. إلىىِ

القىرذن  %، وهؽ  ؼ فةة حفظ13الررتؼ بظسبة %، و عدٌا اموٍا فةة حفظ ىصف القرذن 19ىسبو ٍؼ 
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أبمىىب الظىىٛف  طراكىىز احفىىئظ  أن %، وترجىىع ذلىىػ إلىى7ِالرىىرتؼ  الراهىىن    ىىن ىسىىبة حئىىا بمغىى. 

القىىرذن الرىىرتؼ بئىىر هموىىزهئؽ  الحضىىؾر لطراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ  سىىبب الوحىىا ٍؼ  الدراسىىة فىىْ 

ؼ عمىىِ سىىاع اء، اٖهىىر الىىذي ات  مئمىىة فىىْ الطسىىأبمىىب فوىىرات الظٍىىار  الطدرسىىة، وتقوصىىر حضىىؾٌر

مؾن عمِ حفظ الر ئر هؽ السؾر القرذىئة واٚ وصار عمِ أجىزاء  سىئظة فقى  فىْ ي عمٍؼ ٚ ٓوحص

أن حفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ ٓوظمىىب الر ئىىر هىىؽ  أيىىام العظىىن الطدرسىىئة والعظمىىة الصىىئفئة،  ا٘ضىىافة إلىىِ

 والؾ . أيضاا. ال ٍد والصبر، واٚلوزام والحرص هؽ طر  الظٛف وأولئاهٍؼ

 (14ال دول ر ؼ )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب دراسة الؾالد فْ هركز احفئظ القرذن الررتؼ

 الشدبة التكخار دراسة الػالج
 %39 125 ىعؼ
ٚ 192 61% 

 % 100 317 السجسػع
 

 ذ اهٍؼ لؼ يسب  لٍؼ الدراسة  طراكز احفىئظ القىرذن ( أن هؽ أجابؾا أن14ٓوبئؽ هؽ ال دول )

  طراكز الدراسة ؼسب  ٔ اهٍ   ن أجابؾا الذٓؽ أن ى د لطقابنا وفْ %،61ىسبوٍؼ  بمغ.  د الررتؼ

الفوىرة الزهظئىة  الطبحىؾ ئؽ، و ىد ٓىدل ٌىذا عمىِ أن % هؽ39ىسبوٍؼ  عكم.  د الررتؼ القرذن احفئظ

ن، كطىا ٔا الوْ عاعٍا أ اء لؼ ارؽ هراكز احفئظ القرذن الررتؼ هظوشرة بٍذا الرؼ الذي ٌىؾ عمئٍىا

ىا عمىِ اعمىىئؼ القىراءة والروا ىة و عىض السىىؾر  كاىى. أبمب ٍىا سىا قاا اقىؾم بىىدور الطدرسىة وتقوصىر دوٌر

 .وكاى. اسطِ  الرواائب أو الرواف ةالقرذىئ
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 (15) ال دول
 حسب الذٓؽ أجابؾا بظعؼ حسب هسوؾ  حفظ الؾالد اؾزتع الطبحؾ ئؽ

 الشدبة التكخار مدتػى حفظ الػالج
 %48 60 رذن الررتؼأجزاء هؽ الق

 %17 21 ر ع القرذن الررتؼ
 %14 17 ىصف القرذن الررتؼ
 %22 27 القرذن الررتؼ  الراهن

 %100 125 السجسػع
 

أعمِ ىسبة كاى. لطؽ هسوؾ  حفغٍؼ أجىزاء هىؽ القىرذن الرىرتؼ  ( أن15ٓوضح هؽ ال دول )

و عىدٌا اموٍىا فةىة ر ىع  %،22بظسىبة  %، وهىؽ  ىؼ اموٍىا فةىة القىرذن الرىرتؼ  الراهىن48حئا بمغ. 

ؾ أهرم هوؾ ع أن 14وهؽ  ؼ فةة ىصف القرذن الررتؼ الوْ و م. إلِ %،17القرذن الررتؼ  %، ٌو

يكىىىىؾن الغالبئىىىىة هىىىىؽ ذ ىىىىاء الطبحىىىىؾ ئؽ هسىىىىوؾ  حفغٍىىىىؼ أجىىىىزاء هىىىىؽ القىىىىرذن الرىىىىرتؼ ٚىشىىىىغال أ ىىىىاء 

احفىئظ القىرذن الرىرتؼ،   طسؤولئات أخىر   ىد اطىظعٍؼ هىؽ هراجعىة الحفىظ واٚسىوطرار فئىً فىْ هراكىز

  س بٍا هؽ أ اء هسوؾ  حفغٍىؼ القىرذن الرىرتؼ  الراهىن، والىبعض  ولرؽ ربؼ ذلػ ٌظاك ىسبة ٚ

 .رتؼ وتحفغؾىًهظٍؼ  د يكؾن عئؾخا فْ هراكز احفئظ القرذن الررتؼ هطؽ يعمطؾن القرذن الر

 (16) ال دول
 ذن الررتؼاؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب دراسة الؾالدة فْ هراكز احفئظ القر 

 الشدبة التكخار دراسة الػالجة
 %41 133 ىعؼ
ٚ 184 59% 

 %100 317 السجسػع
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% هىىىؽ الطبحىىىؾ ئؽ لىىىؼ يسىىىب  ٖهٍىىىااٍؼ الدراسىىىة   طراكىىىز 59 ( أن16ي غٍىىىر  هىىىؽ ال ىىىدول )

احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، أّهىىا الىىذٓؽ سىىب  ٖهٍىىااٍؼ الدراسىىة  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فقىىد و ىىم. 

أن العادات والوقالئد فْ الساب  لؼ ارؽ اش ع اعمئؼ الطىرذة  %، وتطكؽ رد ذلػ إل41ِ لِىسبوٍؼ إ

ىىا  حفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ  طراكىىز احفىىئظ حوىىِ ولىىؾ كىىان  سىىئ  وتقوصىىر عمىىِ القىىرذن الرىىرتؼ، وأن دوٌر

وهىىا يصىىاحبً هىىؽ هسىىؤولئات أخىىر ،  عكىىس الؾ ىى. الحىىالْ  يقوصىىر عمىىِ ا٘ى ىىاف وار ئىىة اٖبظىىاء

فئىىً الطىىرأة اقىىوحؼ الوعمىىئؼ  كىىن هراحمىىً، واموحىى   طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ لحفىىظ الىىذي أ ىىبح. 

ىىىذا هىىىا ٚحغوىىىً ا أن ٌظىىىاك  لباح ىىىة عظىىىد جطىىىع البئاىىىىاتكوىىىاف م اعىىىالِ، وخا ىىىة الطىىىرذة اٖهئىىىة ٌو

الر ئر هؽ اٖهٍات اٖهئات الٛاْ لٍؽ رببة كبئرة فْ حفظ القرذن الررتؼ، ولؼ يقوصر ذلػ عمىِ 

 .ة الروا ة واعمؼ الحرو  اٖ  ديةحفظ القرذن الررتؼ  شكن عفؾي، واىطا البعض هظٍؽ اعمؼ كئفئ

 (17ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ الذٓؽ أجابؾا بظعؼ حسب هسوؾ  حفظ والدااٍؼ

 الشدبة التكخار مدتػى حفظ الػالجة
 %63 84 أجزاء هؽ القرذن الررتؼ

 %19 25 ر ع القرذن الررتؼ
 %11 15 ىصف القرذن الررتؼ
 %7 9 القرذن الررتؼ  الراهن

 %100 133 السجسػع
 

ىىح ال ىىدول ) ىىؽ أجىىزاء هىىؽ القىىرذن الرىىرتؼ   أن (17ٓؾضِّ ىىؽ هسىىوؾ  ِحفغٍ  أعمىىِ ىسىىبة كاىىى. ِلط 

، ولىؼ ارىؽ فةىة ىصىف القىرذن %19%، وهؽ  ؼ اموٍا فةة ر ع القرذن الررتؼ بظسىبة 63حئا بمغ. 

 ىىىؼ  فةىىىة القىىىرذن الرىىىرتؼ  الراهىىىن    ىىىن ىسىىىبة حئىىىا وهىىىؽ  %،11الرىىىرتؼ  عئىىىدة عظٍىىىا حئىىىا عىىىكم. 

ىىذا ٓىىدل عمىىِ رببىىة اٖهٍىىات فىىْ اعمىىؼ وحفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ حوىىِ ولىىؾ  حفىىظ  %،7و ىىم. إلىىِ  ٌو
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ا، وربىىؼ ك ىى ر الطسىىؤولئات الطمقىىاة أجىىزاء  سىىئظة هظىىً، ربىىؼ العىىادات والوقالئىىد الوىىْ كاىىى. احا ىىٌر

 .عمِ عااقٍا

 (18ال دول )
 سة أحد اٖخؾة  طراكز احفئظ القرذن الررتؼاؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب درا

 الشدبة التكخار دراسة أحج األخػة
 %74 236 ىعؼ
ٚ 81 26% 

 %100 317 السجسػع
 

 ظ طراكىىىز احفىىىئ% هىىىؽ الطبحىىىؾ ئؽ سىىىب  ٖخىىىؾاٍؼ الدراسىىىة 74( أن 18ٓوبىىىئؽ هىىىؽ ال ىىىدول )

 ،ؼالقىرذن الرىرت احفىئظ اكىز طر  الدراسىة ٖخؾاٍؼ يسب  لؼ الطبحؾ ئؽ % هؽ26بئظطا  الررتؼ، القرذن

ذا ٓدل لئس فق  عمِ حرص الطبحؾ ئؽ فْ اٚلوحاق  طراكز احفئظ القىرذن الرىرتؼ، واىطىا كىذلػ  ٌو

 زأحكاهىىىً  طراكىىى القىىىرذن الرىىىرتؼ واعمىىىؼ لحفىىىظ عمىىىِ اشىىى ئع أبظاهٍىىىا اٖسىىىرة إخىىىؾاٍؼ أىفسىىىٍؼ وحىىىرص

ؽ فاهىىدة وأجىىر  فىىْ الىىدىئا لىىً هىىورببىىة اٖبظىىاء فىىْ حفىىظ كوىىاف م اعىىالِ لطىىا  احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ،

 .وأخرة

 (19) جدول
 الذٓؽ أجابؾا بظعؼ حسب هسوؾ  حفظ اٖخ اؾزتع الطبحؾ ئؽ

 الشدبة التكخار مدتػى حفظ األخ
 %64 153 أجزاء هؽ القرذن الررتؼ

 %18 42 ر ع القرذن الررتؼ
 %8 18 ىصف القرذن الررتؼ
 %10 23 القرذن الررتؼ  الراهن

 %100 236 السجسػع
 



 066 

 

  ؼالقىرذن الرىرتأبمب الطبحؾ ئؽ هسوؾ  حفظ أخؾاٍؼ أجىزاء هىؽ  ( أن19ااضح هؽ ال دول )

%، فىْ حىئؽ و ىم. فةىة حفىظ 18، وهؽ  ؼ فةة ر ع القرذن الررتؼ بظسبة %64فقد بمغ. ىسبوٍؼ 

% هؽ 8%، ولؼ ارؽ فةة ىصف القرذن الررتؼ  عئدة عظٍا فقد بمغ. 10 القرذن الررتؼ  الراهن إلِ

ذا ٓدل عمىِ اىشىغال اٖخىؾة  الدراسىة والىدوام الطدرسىْ، واٚ وصىار عمىِ اعمىؼ حفىظ ال طبحؾ ئؽ، ٌو

القرذن الررتؼ  طراكز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ فىْ فوىرة العظمىة الصىئفئة هطىا يكىؾن لىً اى  ئر فىْ الوقىدم 

 .هظٍؼ عمِ أجزاء هؽ القرذن الررتؼفْ الحفظ وأ وصر حفظ الغالبئة 

 (20)جدول 
 لطبحؾ ئؽ حسب دراسة إحد  اٖخؾات  طراكز احفئظ القرذن الررتؼاؾزتع ا

 الشدبة التكخار دراسة إحجى األخػات
 %62 196 ىعؼ
ٚ 121 38% 

 %100 317 السجسػع
 

أبمىب الطبحىؾ ئؽ سىب  ٖخىؾااٍؼ الدراسىة  طراكىز احفىئظ القىرذن  ( أن20يغٍر هؽ ال ىدول )

رىرتؼ لؼ يسب  ٖخؾااٍؼ الدراسة  طراكز احفئظ القىرذن ال%، أّها الذٓؽ 62الررتؼ فقد عكم. ىسبوٍؼ 

ىىذا ي عىىدّ  % هىىؽ الطبحىىؾ ئؽ،38فقىىد بمغىى.  أهىىر جئىىد أن يسىىطح أ ىىاء بدراسىىة بظىىااٍؼ فىىْ هراكىىز  ٌو

ىىذا دلئىن عمىِ عىدم افر ىىة أ ىاء واٖهٍىات بىىئؽ  احفىئظ القىرذن الرىرتؼ، وأن ٓرضىىِ اٖخىؾة بىذلػ، ٌو

ق  طراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ لحفىىىظ القىىىرذن الرىىىرتؼ واعمىىىؼ أبظىىىاهٍؼ الىىىذكؾر وا٘ىىىىاث فىىىْ اٚلوحىىىا

 أحكاهً.
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 (21) جدول
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ الذٓؽ أجابؾا بظعؼ حسب هسوؾ  حفظ اٖخ.

 الشدبة التكخار األخت مدتػى حفظ
 %71 139 أجزاء هؽ القرذن الررتؼ

 %17 34 ر ع القرذن الررتؼ
 %9 17 ىصف القرذن الررتؼ

 %3 6 ؼ  الراهنالقرذن الررت
 %100 196 السجسػع

 

أعمِ ىسبة كاى. لطسوؾ  حفغٍؼ أجزاء هؽ القرذن الررتؼ،  ( أن21ٓوضح هؽ ال دول ر ؼ )

%، وهؽ  ؼ فةة ىصىف القىرذن 17%، واموٍا فةة ر ع القرذن الررتؼ فقد عكم. 71 فقد و م. إلِ

ىْ اعوبىر أ ىن ىسىبة% 3كاى.  %، أّها فةة القرذن الررتؼ  الراهن9الررتؼ فقد بمغ.  ىذا فقى  ٌو ، ٌو

ؽ لمحضؾر لطراكز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ لفوىرة هحىدودة اقوصىر  ٓدل عمِ أن اٖبمبئة كان ا وصاٌر

القىىرذن  عمىىِ العظمىىة الصىىئفئة والعظىىن الطدرسىىئة، هطىىا يكىىؾن لىىً اىى  ئر فىىْ هسىىوؾ  اقىىدهٍؽ لحفىىظ

 .جزاء  سئظة فق  هؽ القرذن الررتؼالررتؼ والحصؾل عمِ أ
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 ثانيا : مقياس القيع االجتساعية:

 (22جدول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب إجا ااٍؼ لفقرات  ئطة الوساهح

 قيسة التدامح
 السجسػع ال أواف  أواف  إلى حج ما أواف 

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

1  
عظىدها يسىىم إلىِ أحىىد أعىعر  ىى ن الؾاجىىب 

 .ا٘ساءةرد ا٘ساءة  
31 10% 56 18% 230 72% 317 100% 

2 
ٚ أسىىاهح اٖعىى اص الىىذٓؽ يك ىىرون هىىؽ 

 اٖخظاء هعْ.
73 23% 51 16% 193 61% 317 100% 

3 
ٚ أسىىىىاهح زهٛهىىىىْ الىىىىذٓؽ يعوىىىىدون عمئىىىىا 

  الطدرسة.
81 26% 52 16% 184 58% 317 100% 

 %100 317 %70 224 %12 37 %18 56 ٚ أساهح أخْ عظدها يضر ظْ هوعطدا. 4

5 
ٚ أسىىىىاهح هىىىىؽ ٓوحىىىىدث عظىىىىْ فىىىىْ عٍىىىىر 

 .الغئب
105 33% 40 13% 172 54% 317 100% 

 %100 317 %44 140 %13 42 %43 135 .ٚ أساهح هؽ ٓوعد  عمِ خصؾ ئوْ 6

7 
ا٘ىسىىىىىان الطوسىىىىىاهح داهطىىىىىا هسىىىىىوغن هىىىىىؽ 

 .الغئر
130 41% 39 12% 148 47% 317 100% 

 %100 317 %55 174 %18 56 %27 87 .ٚ أاساهح هع هؽ عمطظْ 8

9 
أعفؾ وأساهح كن هؽ أساء إلِ حوِ وأن 

 %100 317 %9 28 %17 55 %74 234 .كظ.  ادر عمِ رد ا٘ساءة

10 
أاسىىىىىىىىاهح هىىىىىىىىع أ ىىىىىىىىد اهْ وأعفىىىىىىىىؾ عىىىىىىىىؽ 

 .أخظاهٍؼ
280 88% 23 7% 14 5% 317 100% 

11 
أىصىىىىح إخىىىىؾاْ  ىىىىالعفؾ والوسىىىىاهح عظىىىىدها 

 .أخرتؽ عمئٍؼيشكؾن لْ هؽ اعوداء 
264 83% 30 10 % 23 7% 317 100% 

12 
إي خىىىىٛ  بئظىىىىْ و ىىىىئؽ أ ىىىىد اهْ ٓىىىىزول 
 . سرعة

247 78% 38 12% 32 10% 317 100% 

ِْ  فىىىىىىىْ  أطمىىىىىىىب 13 الوسىىىىىىىاهح عظىىىىىىىدها أخظىىىىىىى
 .ع ص ها

273 86% 30 10% 14 5% 317 100% 

 %100 317 %2 7 %5 15 %93 295 .هح وأطٍر  مبْ هؽ الحقد والضغئظةأسا 14

15 
 ىىار ْ عظىىد حىىدوث أي خىىٛ  ٚ أ ىىاطع أ

 بئظظا.
257 81% 34 11% 26 8% 317 100% 

 %100 317 %36 116 %17 53 %47 148 .أساهح عؽ ال ظ  الطقصؾد 16
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 أبمىب الطبحىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىؾن عمىِ أن (1( فىْ  ئطىة الوسىاهح الفقىرة )22ٓوبئؽ هؽ ال ىدول )

ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا،  %18بئظطىا  ،%72ءة  ا٘سىاءة فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ أىً هؽ الؾاجىب رد ا٘سىا

ء الىذٓؽ ٚ ٓؾافقىؾن عمىِ 10 أّها الذٓؽ ٓؾافقؾن عمِ رد ا٘ساءة  ا٘ساءة ىٚؤ % هىؽ الطبحىؾ ئؽ، ٌو

 ، وذلػ ىوئ ة الو  ر  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ.ساءة ٓو مقؾن   م  القرذن الررتؼرد ا٘ساءة  ا٘

% ٚ ٓؾافقىىؾن عمىىِ عىىدم 61 ( أن2رة )( هىىؽ  ئطىىة الوسىىاهح الفقىى22وتوضىىح  هىىؽ ال ىىدول )

% ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا، بئظطىا و ىم. 16 هساهحة هؽ يك رون هىؽ اٖخظىاء هعٍىؼ، فىْ حىئؽ أن

ظىا يكىؾن اى  ئر الطركىز عمىئٍؼ واضىحا حئىا أن  %23ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن إلىِ  هىؽ الطبحىؾ ئؽ، ٌو

 . ع العئظةة عدم الوساهح أ ن هؽ ر اٖبمبئة هوساهحؾن، وأّها الذٓؽ لدٍٓؼ ىزع

الىىىذٓؽ ٚ ٓؾافقىىىؾن عمىىىِ عىىىدم  ( أن3هىىىؽ  ئطىىىة الوسىىىاهح الفقىىىرة ) (22وتغٍىىىر هىىىؽ ال ىىىدول )

%، أّهىا الىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ حىد 58هساهحة زهٛهٍؼ الذٓؽ يعودون عمىئٍؼ  الطدرسىة بمغى. ىسىبوٍؼ 

، والذٓؽ ٓؾافقؾن عمِ عدم هساهحة هؽ ي ظىم هعٍىؼ ك ئىرا فقىد كاىى. ىسىبوٍؼ %16قد عكمؾا ها ف

ذا ها ٓوف  هىع الفقىرة الوىْ  بمٍىا فىْ أن26 أبمىب  الطبحىؾ ئؽ هوسىاهحئؽ حوىِ هىع زهٛهٍىؼ  %، ٌو

 .الررتؼ والعطن  ً فْ اعاهٛاٍؼ ىوئ ة لحفظ لقرأن

أبمىب الطبحىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىؾن عىدم  أن (4( هؽ  ئطة الوساهح الفقرة )22وتوبئؽ هؽ ال دول )

ا الىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا ، أّهى%70ىسىبوٍؼ  يضر ً  صىدا فقىد و ىم.الوساهح هع اٖخ عظدها 

ذا ٓدل عمِ أن% فق 18كاى. ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن ، فْ حئؽ 12% أك ر هؽ ىصف العئظة  ، ٌو

 .لضرف بئظٍؼهوساهحئؽ هع إخؾاىٍؼ عظد حدوث خٛفات  د اصن إلِ حد ا

اهحؾن ( أن الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ ٚ يسىى5( هىىؽ  ئطىىة الوسىىاهح الفقىىرة )22يغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

%، فىْ 13%، وأّها الىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا 33عظٍؼ فْ عٍر الغئب ٓؾاف  هظٍؼ هؽ ٓوحدث 

ظىىىىا يغٍىىىىر ىصىىىىف الطبحىىىىؾ ئؽ % هىىىىؽ الطبحىىىىؾ ئؽ54ذٓؽ ٚ ٓؾافقىىىىؾن حىىىىئؽ و ىىىىم. ىسىىىىبة الىىىى ، ٌو
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يساهحؾن هؽ ٓوحدث عظٍؼ فْ عٍىر الغئىب ٖىٍىا اىدخن هىؽ ضىطؽ الظطئطىة الوىْ ىٍىِ م اعىالِ 

لقؾلً عز  وجن فْ كوا ً  أخئً هئواا  لحؼ الررتؼ فقد عبً فئٍا الطغواف وك ىً ي كن عظٍا فْ القرذن

ا َأُيِحبُّ َأَحُجُكْع َأْن َيْأُكَل َلْحَع َأِخيِو َمْيت ا َفَكِخْىُتُسػهُ العزتز: ) ُدػا َوال َيْغَتْب َبْعُزُكْع َبْعز    (1).(َوال َتَجدَّ

% هىؽ الطبحىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىؾن 44( أن 6رة )( هؽ  ئطة الوساهح الفقى22ٓوضح هؽ ال دول )

عمِ عدم الوساهح هع هؽ ٓوعد  عمىِ خصؾ ىئااٍؼ، ولىؼ ارىؽ ىسىبة الىذٓؽ ٓؾافقىؾن ببعئىدة عظٍىا 

ظىىا اقار ىى. ىسىىبة الىىذٓؽ 13%، و ىىد عىىكم. ىسىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا 43فقىىد بمغىى.  %، ٌو

ذ ا٘سٛم  ا  د ٓرجع ٘يطاىٍؼ   نٓؾافقؾن والذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عمِ هؽ ٓوعد  عمِ خصؾ ئااٍؼ ٌو

ا ٚ يعظئً  ىد يسىطع ىٍِ عؽ الودخن فْ اٖهؾر الوْ ٚ اعظئظا ٚو ا صظا، وأن الذي ٓودخن فْ ه

ؼ بذلػ ٓروون أن هؽ ٓعْء ٚ ٓرضئً  .ودخن فْ خصؾ ئااٍؼ ٌؾ اعد  عمئٍا، ٌو

  ٓؾافقىؾن عمىِالطبحىؾ ئؽ الىذٓؽ ٚ أن (7( هؽ  ئطىة الوسىاهح الفقىرة )22ابئؽ  هؽ ال دول )

لىذٓؽ ٓؾافقىؾن  ىد عىكم. ىسىبوٍؼ %، أّهىا ا47ح داهطا هسوغن  ىد بمغى. ىسىبوٍؼ ا٘ىسان الطوساه أن

ىىىذا ٓىىىدل عمىىىِ أن12حىىىئؽ كاىىىى. فىىىْ  41% أبمىىىب  % ٌىىىْ ىسىىىبة الىىىذٓؽ ٓؾافقىىىؾن إلىىىِ حىىىد هىىىا، ٌو

ال ال زاء ا٘ىسان الطوساهح ٌؾ أىس ن ىقْ القمب سئظ الطبحؾ ئؽ ي عّدون الوساهح  ئطة إي ابئة وأن

 اٖكبر هؽ م اعالِ حوِ وأن أسوغن ٌذا الوساهح هؽ  بن الغئر.

أبمىىىب الطبحىىىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىىىؾن  أن (8( هىىىؽ  ئطىىىة الوسىىىاهح الفقىىىرة )22يغٍىىىر هىىىؽ ال ىىىدول )

%، والىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ 55عمِ عدم الوساهح هع هؽ عمطٍؼ فقد و ىم. ىسىبة الىذٓؽ ٚ ٓؾافقىؾن 

بحىىؾ ئؽ %، وتغٍىىر ٌظىىا أك ىىر هىىؽ ىصىىف الط27قىىؾن بمغىى. ىسىىبوٍؼ %، أّهىىا الىىذٓؽ ٓؾاف18حىىد هىىا 

ظىىا يطكىىؽ القىىؾل أن حفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ لىىؼ يكىىؽ عىىْء عىىفٍْ هوسىىاهحئؽ حوىىِ هىىع هىىؽ عمطٍىىؼ ، ٌو

عْء همطىؾس فىْ سىمؾكٍؼ  يعطىن  ىً  ولمحصؾل فق  عمِ عٍادة   وؼ القرذن الررتؼ بن ٌؾ أيضاا 

                                                 

 .12سؾرة الح رات، أية   (1)
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ء  ْاعىىالِ فىىلوغىىرس ذيىىات م  ع صىىئة سىىمئطة خالئىىة هىىؽ الغمىىؼ والحقىىد  ن ة وارىىؾ الظاعىىة مىىؾف ٌىىٚؤ

 وحب اٚىوقام.

( أن الطبحىؾ ئؽ الىذٓؽ ٓوسىاهحؾن هىع 9( هىؽ  ئطىة الوسىاهح الفقىرة )22هىؽ ال ىدول ) ٓوضح

%، أّهىا الىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ 74تؽ عمِ رد ا٘ساءة ٓؾاف  هظٍؼ  ادر  اوأن كاىؾ هؽ أساء إلئٍؼ حوِ 

ىْ ىسىىبة 9ٓؽ ٚ ٓؾافقىؾن فقىد و ىم. ىسىبوٍؼ الىذ %، فىْ حىىئؽ17حىد هىا فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ  % ٌو

ىىذا هىىا ٓوظىىاب  هىىع الفقىىرة )ضىىعئفة أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ هوسىىاهحئؽ هىىع هىىؽ أسىىاءوا  ( وتؤكىىد أن1، ٌو

 . ادرتؽ عمِ ردٌا اوان كاىؾ إلئٍؼ حوِ 

% هىؽ الطبحىؾ ئؽ ٓؾافقىؾن 88( أن 10ح الفقىرة )( هىؽ  ئطىة الوسىاه22ٓوبىئؽ  هىؽ ال ىدول )

%، أّهىىا الىىذٓؽ ٚ ٓؾافقىىؾن 7والىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا  هٍؼ،ع أ ىىد اهٍؼ وأخظىىاعمىىِ الوسىىاهح هىى

ىذا ٓىدل عمى5ِعمِ ذلػ فقد كاىؾا أ ن ىسبة فقد بمغى.  أن الغالبئىة العغطىْ هىؽ الطبحىؾ ئؽ  %، ٌو

 .ىؾع ال ظ  وال ٛ  هوساهحئؽ هع أ د اهٍؼ وأخظاهٍؼ   غض الظغر عؽ

         أبمىىىىب الطبحىىىىؾ ئؽ ٓؾافقىىىىؾن  ( أن11الفقىىىىرة )( هىىىىؽ  ئطىىىىة الوسىىىىاهح 22يغٍىىىىر هىىىىؽ ال ىىىىدول )

، فىىْ %83فقىىد بمغىى. ىسىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن عمىىِ ىصىىح أخىىؾاٍؼ  الوسىىاهح هىىع هىىؽ يعوىىدون عمىىئٍؼ 

أ ىىن ىسىىبة كاىىى. لىىدي الىىذٓؽ ٚ ٓؾافقىىؾن فقىىد و ، %10سىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا حىىئؽ كاىىى. ى

 .%7عكم. 

% هىؽ الطبحىؾ ئؽ ٓؾافقىؾن 78 أن (12فقىرة )( هىؽ  ئطىة الوسىاهح ال22ٓوضح هىؽ ال ىدول )

ىْ %12بئظٍؼ و ئؽ أ د اهٍؼ ٓىزول  سىرعة، والىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا  أن إي خٛ  عمِ ، ٌو

ذا ها ٓوف  هع الفقرة ر ىؼ )%10ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن فقد بمغ. اوقارف هع  أبمىب   ( هىؽ أن10، ٌو

 .هوساهحؾن هع أ د اهٍؼ وأخظاهٍؼ الطبحؾ ئؽ
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( أن الطبحىىىىؾ ئؽ الىىىىذٓؽ يظمبىىىىؾن 13( هىىىىؽ  ئطىىىىة الوسىىىىاهح الفقىىىىرة )22ال ىىىىدول )ابىىىىئؽ  هىىىىؽ 

ن إلىِ حىد ، وأّهىا الىذٓؽ ٓؾافقىؾ %86ع ص ها أبمبٍؼ ٓؾافقؾن بظسىبة الوساهح عظدها ي ظةؾن فْ 

، %4ٓؾافقىؾن فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ  ، فْ حئؽ كاىى. أ ىن ىسىبة لمىذٓؽ ٚ%10ها فقد عكم. ىسبوٍؼ 

ذا دلئن عمِ اساهح بالب ؼ وأ د اهٍؼ وهؽ اس وا إلئٍؼئة أفراد العئظة لئس فق  هع ٌو ، كىذلػ بئٌر

ؼ ف ىٍؼ أيضاا هوساهحؾن عظدها ي ظةؾن ٌ  .ؼ فْ بئٌر

أن الطبحىىؾ ئؽ هوسىىاهحئؽ و مىىؾ ٍؼ  (14( هىىؽ  ئطىىة الوسىىاهح الفقىىرة )22يغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

، وأّهىا %5إلىِ حىد هىا %، والىذٓؽ ٓؾافقىؾن 93غئظة فقد وافى  أبمىبٍؼ بظسىبة طاٌرة هؽ الحقد والض

ظا يغٍر أك ر هؽ ىصف العئظة هوسىاهحئؽ %، 2ٚ ٓؾافقؾن فمؼ ازد ىسبوٍؼ عؽ الذٓؽ  و مىؾ ٍؼ ٌو

ىىىذا ٓىىىدل عمىىىِ دور هراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ فىىىْ بىىىرس القىىىئؼ طىىىاٌرة خالئىىىة هىىىؽ أي أحقىىىاد ، ٌو

ء الظاعىىةة واظٍئىىر  مىىؾ ٍؼ هىىؽ الحقىىد والضىىغئظة والصىىفات ا لوىىْ ىٍىىِ دٓظظىىا السىىطحة فىىْ ىفىىؾس ٌىىٚؤ

ؼ بذلػ لئغ  .ٍر فْ سمؾكٍؼ واؤكدي ٌذي الظوئ ةالحظئف عظٍا وا  ٌر

% هىىىىؽ الطبحىىىىؾ ئؽ ٚ 81أن  (15( هىىىىؽ  ئطىىىىة الوسىىىىاهح الفقىىىىرة )22ٓوضىىىىح هىىىىؽ ال ىىىىدول )

ىؼ الىذٓؽ يقىاطعؾن ؾافقؾن إلىِ حىد هىا% 11ٓ، وأ ار ٍؼ عظد حدوث إي خٛ  بئظٍؼ يقاطعؾن  ، ٌو

ٓؽ ٓؾافقؾن فقد اىزد ، أّها الذأخر  حسب ىؾع ال ٛ  بئظٍؼ حئاىاا ؾىٍؼ أأحئاىاا و د ٚ يقاطع أ ار ٍؼ

ظا يغٍر الغالبئة العغطِ هؽ الطبحؾ ئؽ ٚ يقاطعؾن أ ار ٍؼ عظد حىدوث أي %8ىسبوٍؼ عؽ  ، ٌو

ظا يغٍر الو  ر واضح  طراكز  ، والدروس والطحاضرات الدٓظئىة احفئظ القرذن الررتؼخٛ  بئظٍؼ ٌو

عظىد وىْ احىا عمىِ الوسىاهح و ىمة الىرحؼ والقرا ىة واظٍىِ عىؽ هقىاطعوٍؼ حوىِ الوْ اعظِ فئىً وال

 .حدوث أي هشاكن وخٛفات بئظٍؼ
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الىىىذٓؽ يسىىىاهحؾن عىىىؽ ال ظىىى   ( أن16( هىىىؽ  ئطىىىة الوسىىىاهح الفقىىىرة )22هىىىؽ ال ىىىدول ) ٓوبىىىئؽ

، فىىْ حىىئؽ %36ٓؾافقىىؾن فقىىد و ىىم. ىسىىبوٍؼ إلىىِ  %، وأّهىىا الىىذٓؽ 47ٚ الطقصىىؾد  ىىد وافىى  هىىظٍؼ

ظىا يغٍىر أن ىصىف17إلِ حد ها لىؼ اىزد ىسىبوٍؼ عىؽ  ٓؾافقؾن  الذٓؽ يسىاهحؾن الطبحىؾ ئؽ  %، ٌو

 .حوِ عظد ال ظ  الطقصؾد

ذا  د ٓدل عمِ أنهوساهحؾن وذلػ هؽ خٛل إجا ااٍؼ أبمب  الطبحؾ ئؽ وتغٍر ٌظا أن  ، ٌو

ن الرىىرتؼ ، وذلىىػ هىىؽ خىىٛل حفغٍىىؼ القىىرذقىىؾن   مىى  القىىرذن واعالئطىىً السىىطحةأبمىىب الطبحىىؾ ئؽ ٓو مّ 

أن  إلىِ ،  ا٘ضىافةم اعىالِ فىْ سىمؾكٍؼ  واصىرفااٍؼ طراكز احفئظ القىرذن الرىرتؼ والعطىن   يىات 

، فطىىىؽ الطوؾ ىىىع أن يحىىىافظ عمىىىِ درجىىىة هىىىؽ ً، القىىىرذن الرىىىرتؼ عىىىرتعوه وطعظىىىا ٌىىىؾ ه وطىىىع إسىىىٛهْ

 .ساهحالو
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 (23)جدول 
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب إجا ااٍؼ لفقرات  ئطة الوعاون 

 التعاون قيسة 
 السجسػع ال أواف  أواف  إلى حج ما أواف 

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

17 
ٓىىىىوؼ ارمئفىىىىْ  عطىىىىن هىىىىىا  أبضىىىىب عظىىىىدها

 .برفقة زهٛهْ
23 7% 27 9% 267 84% 317 100% 

أحىىب عظىىدها أواجىىً هىى زق فىىْ عطمىىْ ٚ  18
 .أن ال   إلِ زهٛهْ لساعدوىْ

62 20% 33 10% 222 70% 317 100% 

19 
ها يظمبىىىؾن هظىىىْ ٚ أسىىىاعد زهٛهىىىْ عظىىىد

 .الطساعدة وا٘عاىة
24 8% 7 2% 286 90% 317 100% 

20 
لظغافىىة فىىْ الطركىىز أاٍىىرف هىىؽ حطىىٛت ا

 .الذي أاعمؼ فئً
20 6% 18 6% 279 88% 317 100% 

21 
حىىىىىب هشىىىىىاركة أحىىىىىد فالعطىىىىىن وحئىىىىىدا ٚ أ

 %100 317 %80 253 %11 34 %9 30 .أفضن

22 
عىىىىىىىىىىىارك جئراىىىىىىىىىىىىْ فىىىىىىىىىىىْ اٖعطىىىىىىىىىىىىال ٚ أ

 .الوظؾعئة
18 6% 18 6% 281 88% 317 100% 

23 
ظ أحىىىىىىد ٚ أحىىىىىىب أن أعىىىىىىارك فىىىىىىْ احفىىىىىىئ

 . طركز احفئظ القرذن الررتؼ
13 4% 11 4% 293 92% 317 100% 

 %100 317 %58 184 %17 54 %25 79 .أحاول داهطا أى از الطٍام  طفردي 24

25 
ن ال طىىىىىاعْ ٌىىىىىؾ أك ىىىىىر أوهىىىىىؽ أن العطىىىىى

 %100 317 %4 12 %7 22 %89 283 الظرق اخوصارا لمؾ . واى از الطٍام.

26 
ا أر  زهٛهىىىىىىىْ اعىىىىىىىعر  السىىىىىىىرور عظىىىىىىىده
 .يشاركؾىْ فْ عطن ها

282 89% 24 8% 11 3% 317 100% 

27 
أعىىىىارك زهٛهىىىىْ فىىىىىْ اٖعطىىىىال ال ئرتىىىىىة 

 .والوظؾعئة
287 90% 21 7% 9 3% 317 100% 

28 
ات اٚجوطاعئة فْ الطظاسب أساعد أ ار ْ

 .وأ دم لٍؼ الطعؾىة
289 91% 20 6% 8 3% 317 100% 

مىىىىِ اقىىىىديؼ الطسىىىىاعدة لعىىىىابري أحىىىىرص ع 29
 .السبئن

291 92% 20 6% 6 2% 317 100% 

30 
برعىات  طركىز احفىئظ أساٌؼ فْ جطع الو

 .القرذن الررتؼ
282 89% 27 9% 8 2% 317 100% 

 %100 317 %3 9 %8 25 %89 283 ن اردد.أاعاون وأساعد أفراد أسراْ دو  31

32 
أفضىىىن العطىىىن فىىىْ جطاعىىىة عمىىىِ العطىىىن 

 اٚىفرادي. 
249 79% 35 11% 33 10% 317 100% 
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 ٓؾافقىؾن  ٚ الطبحىؾ ئؽ % هىؽ84 ( أن17( هؽ  ئطة الوعاون الفقىرة )23) ال دول هؽ ٓوبئؽ

 أحئاىىىىىاا  يغضىىىىبؾن  ؽالىىىىذٓ ىسىىىىبة زهٛهٍىىىىؼ، وكاىىىىى. رفقىىىىة  عطىىىىن ارمىىىىئفٍؼ ٓىىىىوؼ عظىىىىدها الغضىىىىب عمىىىىِ

 %.7عؽ  ىسبوٍؼ ازد فمؼ ذلػ عمِ ٓؾافقؾن  الذٓؽ أّها %،9 أخر   أحئاىاا  وتوعاوىؾن 

 زهٛهٍىىؼ إلىىِ ٓم ةىىؾن  ٚ الىىذٓؽ ( أن18( هىىؽ  ئطىىة الوعىىاون الفقىىرة )23يغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

 ن ٓؾافقىىؾ  الىىذٓؽ بئظطىىا %،70هىىظٍؼ  ٓؾافقىىؾن  ٚ الىىذٓؽ ىسىىبة بمغىى.  ىىد هىىا هىى زق  لطؾاجٍىىة لطسىىاعداٍؼ

 .%20ٓؾافقؾن  الذٓؽ ىسبة كاى. حئؽ فْ %،10ها  حد إلِ

 ٓؾافقىىىؾن  ٚ الطبحىىىؾ ئؽ أبمىىىب ( أن19( هىىىؽ  ئطىىىة الوعىىىاون الفقىىىرة )23ٓوضىىىح هىىىؽ ال ىىىدول )

 أّها %،90ىسبوٍؼ  بمغ. حئا وا٘عاىة الطساعدة هظٍؼ يظمبؾن  عظدها زهٛهٍؼ هساعدة عدم عمِ

 ىسىبة و ىم. بئظطىا %،2عىؽ  ىسىبوٍؼ اىزد فمىؼ أخىر   هىرة يسىاعدون  ٚ و د أحئاىاا  يساعدون  الذٓؽ

 .%8إلِ وا٘عاىة الطساعدة هظٍؼ يظمبؾن  عظدها زهٛهٍؼ هساعدة عدم عمِ ٓؾافقؾن  الذٓؽ

 عمىِ ٓؾافقىؾن  ٚ الطبحؾ ئؽ أبمب أن (20( هؽ  ئطة الوعاون الفقرة )23ٓوبئؽ هؽ ال دول )

 الىىذٓؽ أّهىىا %،88ىسىىبوٍؼ  بمغىى. فقىىد الرىىرتؼ القىىرذن احفىىئظ هركىىز فىىْ الظغافىىة حطىىٛت هىىؽ الوٍىىرف

 حطىىىٛت هىىىؽ فالوٍىىىر  عمىىىِ ٓؾافقىىؾن  الىىىذٓؽ بئظطىىىا %،6عىىىؽ  ىسىىىبوٍؼ اىىزد فمىىىؼ هىىىا حىىىد إلىىىِ ٓؾافقىىؾن 

 .%6ىسبوٍؼ  و م. فقد الظغافة

% هؽ الطبحؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىؾن 80أن  (21( هؽ  ئطة الوعاون الفقرة )23يغٍر هؽ ال دول )

ىى. ىسىبة الىذٓؽ يفضىمؾن العطىن دون هشىاركة أحىد اىارة عمِ العطن وحئدا وعىدم هشىاركة أحىد، وكا

ؼ اىىارة أخىىر   لىىؼ ارىىؽ %، أّهىىا الىىذٓؽ يفضىىمؾن العطىىن وحئىىدا وعىىدم هشىىاركة أحىىد 11و ىىد يشىىاركٌؾ

 %.9، فقد بمغ. ببعئدة عؽ الظسبة السا قة
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أبمىىىب الطبحىىىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىىىؾن  أن (22( هىىىؽ  ئطىىىة الوعىىىاون الفقىىىرة )23ٓوضىىىح هىىىؽ ال ىىىدول )

%، فىىْ حىىئؽ  ىىد اسىىاوت 88اركؾا جئىىراىٍؼ فىىْ اٖعطىىال الوظؾعئىىة فقىىد بمغىى. ىسىىبوٍؼ  ىى ىٍؼ ٚ يشىى

ٍؼ فىىْ اٖعطىىال ىسىىبة كىىن هىىؽ الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن والىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا فىىْ عىىدم هشىىاركة جئىىراى

 %.6الوظؾعئة  بظسبة 

ن أبمب الطبحؾ ئؽ الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾ  أن (23( هؽ  ئطة الوعاون الفقرة )23ٓوبئؽ هؽ ال دول )

أّهىىا ،%92عمىِ عىدم حىبٍؼ لمطشىاركة فىْ احفىئظ أحىىد  طركىز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ، كاىى. ىسىبوٍؼ 

 %.4ٓؾافقؾن إلِ حد ها، والذٓؽ ٓؾافقؾن فقد اساوت ىسبوٍؼ و مغ. 

أبمىىىب ىصىىىف  % أي أن58أن  (24( هىىىؽ  ئطىىىة الوعىىىاون الفقىىىرة )23ٓوضىىىح هىىىؽ ال ىىىدول )

، أّهىىىا الىىىذٓؽ ٓؾافقىىىؾن فقىىىد بمغىىى. ىسىىىبوٍؼ  طفىىىردٌؼم الطبحىىىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىىىؾن عمىىىِ عىىىدم أى ىىىاز الطٍىىىا

 %، وكاىىى. ىسىىبة الىىذٓؽ  ىىد ٓظ ىىزون الطٍىىام  طفىىردٌؼ أحئاىىىاا و ىىد يظمبىىؾن هسىىاعدة الغئىىر أحئاىىىاا 25

 %.17أخر  

أن الىىىىذٓؽ ٓؤهظىىىىؾن  ىىىى ن العطىىىىن  (25هىىىىؽ  ئطىىىىة الوعىىىىاون الفقىىىىرة ) (23يغٍىىىىر هىىىىؽ ال ىىىىدول )

%، أّها الذٓؽ ٓؾافقؾن إلِ حد 89م  د واف  هظٍؼ طٍاال طاعْ ٌؾ أك ر اخوصارا لمؾ . واى از ال

 .% فق 4%، فْ حئؽ لؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عؽ 7ها  د بمغ. ىسبوٍؼ 

 ٓؾافقىىىؾن  الطبحىىؾ ئؽ % هىىىؽ89( أن 26( هىىىؽ  ئطىىة الوعىىىاون الفقىىرة )23هىىىؽ ال ىىدول ) ابىىئؽ

 هسىىىرورتؽ يكؾىىىىؾا %  ىىىد8و هىىىا، عطىىىن فىىىْ زهٛهٍىىىؼ هىىىع الطشىىىاركة عظىىىد لسىىىرورا  يشىىىعرون   ىىى ىٍؼ

 كاىىى. فقىىد ؾن ٓؾافقىى ٚ الىىذٓؽ أّهىىا زهٛهٍىىؼ، هىىع الطشىىاركة بٍىىذي هسىىرورتؽ يكؾىىىؾا ٚ و ىىد  الطشىىاركة

 .%4 او اوز فمؼ  مئمة ىسبوٍؼ
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 فىىىْ يشىىىاركؾا الطبحىىىؾ ئؽ ( أبمىىىب27هىىىؽ  ئطىىىة الوعىىىاون الفقىىىرة ) (23ٓوضىىىح هىىىؽ ال ىىىدول )

 كاىىى.  ىد هىىا حىد إلىِ ٓؾافقىىؾن  ٚ الىذٓؽ اأّهى %،90ىسىىبوٍؼ  بمغى. فقىد والوظؾعئىىة ال ئرتىة اٖعطىال

 %.3عؽ  ٓؾافقؾن  ٚ الذٓؽ ىسبة ازد % ولؼ7ىسبوٍؼ 

 فىىىْ أ ىىىار ٍؼ يسىىىاعدون  الىىىذٓؽ أن (28( هىىىؽ  ئطىىىة الوعىىىاون الفقىىىرة )23يغٍىىىر هىىىؽ ال ىىىدول )

 ها حد إلِ ٓؾافقؾن  الذٓؽ أّها %،91ىسبوٍؼ  بمغ.  د الطعؾىة لٍؼ وتقدهؾن  اٚجوطاعئة الطظاسبات

ىىؼ %،6ىسىىبوٍؼ  مغىى.ب فقىىد  ٚ أخىىر   وأحئاىىىاا  الطظاسىىبات  عىىض فىىْ أ ىىار ٍؼ يسىىاعدون   ىىد الىىذٓؽ ٌو

 الطعؾىىىىة اقىىىديؼ عمىىىِ ٓؾافقىىىؾن  ٚ الىىىذٓؽ ىسىىىبة كاىىىى. حىىىئؽ فىىىْ والطسىىىاعدة، الطعؾىىىىة لٍىىىؼ يقىىىدهؾن 

 .% فق 3اٚجوطاعئة  الطظاسبات فْ لٗ ارف والطساعدة

أبمىب الطبحىؾ ئؽ حرتصىؾن عمىِ  ( أن29( هؽ  ئطة الوعاون الفقىرة )23ٓوبئؽ هؽ ال دول )

%، أّهىىا الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا فقىىد 92اقىىديؼ الطسىىاعدة لعىىابري السىىبئن فقىىد وافىى  هىىظٍؼ بظسىىبة 

 .%2افقؾن  مئمة جدا فٍْ لؼ او اوز%، فْ حئؽ كاى. ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾ 6عكم. ىسبوٍؼ 

لطبحؾ ئؽ يساٌطؾن % هؽ ا89 ( أن30( هؽ  ئطة الوعاون الفقرة )23ٓوضح  هؽ ال دول )

فىىْ جطىىع الوبرعىىات  طركىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، و ىىد كاىىى. ىسىىبة الىىذٓؽ  ىىد يسىىاٌطؾن فىىْ  عىىض 

%، فْ حئؽ لىؼ اىزد ىسىبة الىذٓؽ 9أخر  ٚ يساٌطؾن فْ ذلػ  اٖحئان فْ جطع الوبرعات وأحئاىاا 

 .%2الطساٌطة فْ جطع الوبرعات عؽ  ٚ ٓؾافقؾن عمِ

( أن هعغىىؼ الطبحىىؾ ئؽ ٓوعىىاوىؾا هىىع 31ة الوعىىاون الفقىىرة )( هىىؽ  ئطىى23يغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

ؼ دون اردد فقد بمغ. ىسبوٍؼ  %، أّها الذٓؽ ٓؾافقؾن إلىِ حىد هىا  فقىد عىكم. ىسىبوٍؼ 89أفراد أسٌر

ؼ فىىىْ  عىىىض اٖعطىىىىال و ىىىد8 ؼ وتسىىىاعدٌو ء  ىىىد ٓوعىىىاوىؾا هىىىع أسىىىىٌر يطوظعىىىؾن عىىىؽ اقىىىىديؼ  % فٍىىىٚؤ

 %.3قؾن  د بمغ. فْ حئؽ أن ىسبة الذٓؽ ٓؾاف الطساعدة لٍؼ،
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%  ىىد وافقىىؾا عمىىِ افضىىئن 79( أن 32 ئطىىة الوعىىاون الفقىىرة ) ( هىىؽ23ٓوضىىح هىىؽ ال ىىدول )

% وافقىؾا إلىِ حىد هىا، أّهىا الىذٓؽ لىؼ ٓؾافقىؾا فقىد بمغى. 11العطن ال طاعْ عمِ العطن اٚىفرادي، و

 %.10ىسبوٍؼ 

جؾاىىب الحئىاة هىىع أفىراد العئظىة هوعىاوىئؽ، وتغٍىر ٌىذا الوعىاون فىْ كىن  أبمىب يغٍىر ٌظىا أن

ؼ وأ د اهٍؼ وجئراىٍؼ وأ ار ٍؼ وفىْ كىن عٛ ىااٍؼ اٚجوطاعئىة، كىذلػ حر ىٍؼ عمىِ الوعىاون  أسٌر

فئطا بئظٍؼ سؾاء كاى. فْ الطركز الىذي ٓوعمطىؾن فئىً أو خارجىً و ى ن لىدٍٓؼ رببىة فىْ حىب العطىن 

ذا الوعاون ٓؾفر عمئٍؼ الر ئىر هىؽ اٚىفراديال طاعْ وتفضمؾىً عمِ العطن  الؾ ى. وال ٍىد فىْ  ٌو

ىىا فىىْ اظطئىىة ٌىىذي أى ىىاز وأداء الر ئىىر هىىؽ الطٍىىام، وتىىدل ذلىىػ عمىىِ دور هراكىىز احفىىئظ القىى رذن ودوٌر

 وخا ىىة أىىىً ورد فىىْ القىىرذن الرىىرتؼ الوحمىىْ بٍىىذي القئطىىة اٚجوطاعئىىة العغئطىىة لقؾلىىً اعىىالِ القئطىىة،

 (1).(ى اإِلْثِع َواْلُعْجَوانِ َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػى َوال َتَعاَوُنػا َعمَ )

 ئطة الوعاون كؾىٍا هظمب فظري  شري، وكؾىٍىا ضىرورة  و ذلػ يحا الدٓؽ ا٘سٛهْ عمِ

 .ت الحئاة وهظالبٍااجوطاعئة ادعؾ إلئٍا ضرورا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2سؾرة الطاهدة، أية   (1)



 079 

 

 (24جدول  )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب إجا ااٍؼ لفقرات  ئطة الصدق

 الرجققيسة 
 السجسػع ف ال أوا أواف  إلى حج ما أواف 

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

33 
 ىىىىىىىىد أضىىىىىىىىظر لمرىىىىىىىىذف عظىىىىىىىىدها أاعىىىىىىىىرض 

 لٙحراج.
42 13% 54 17% 221 70% 317 100% 

د سىىىؤالْ عىىىؽ أداء الصىىىٛة  ىىىد أكىىىذف عظىىى 34
 .فْ و وٍا

13 4% 20 6% 284 90% 317 100% 

35 
ٚ ضىرر هىؽ كذ ىة أو كىذبوئؽ فىْ  عىىض 

 ٖحئان )الرذف اٖبئض(.ا
41 13% 47 15% 229 72% 317 100% 

 %100 317 %79 251 %13 40 %8 26 أكذف عظدها أضظر لط اهمة الظاس. 36

37 
ِ والىىىدي وأ ىىىد اهْ ك ئىىىرا هىىىا أكىىىذف عمىىى

 .لم روج هؽ ه زق 
17 5% 22 7% 278 88% 317 100% 

 ىىىد أضىىىظر إلىىىِ الرىىىذف عمىىىِ هعمطىىىْ أو  38
طم. فْ هعمطو  .واجبااْ الدراسئةْ إذا ٌأ

22 7% 30 9% 265 84% 317 100% 

39 
احصىىن هىىؽ وراءي عمىىِ   ىىد اكىىذف عظىىدها
 .هصمحة وفاهدة

11 4% 23 7% 283 89% 317 100% 

40 
بىىىىىىى. هظىىىىىىىْ سىىىىىىىب  أن كىىىىىىىذب. عظىىىىىىىدها طم
 .الشٍادة عمِ عْء ٚ أعرفً

9 3% 15 5% 293 92% 317 100% 

41 
ف ٖىىً ٍٓىدي إلىِ الف ىؾر ابوعد عؽ الرذ

 %100 317 %2 6 %4 13 %94 298 .ئانوالعص

42 
ف والوىىىىزم  الصىىىىدق فىىىىْ ابوعىىىىد عىىىىؽ الرىىىىذ

 .القؾل والعطن
298 94% 16 5% 3 1% 317 100% 

 %100 317 %1 3 %4 13 %95 301 .أ دق لرْ أىال رضا م وال ظة 43

44 
عمىىىىىىىىىِ حسىىىىىىىىىاف  حوىىىىىىىىىِ ولىىىىىىىىىؾٚ اكىىىىىىىىىذف 
 .هصمحوْ

276 87% 28 9% 13 4% 317 100% 

 %100 317 %2 6 %7 21 %91 290 اء الظصئحة  صدق.أحرص عمِ إعظ 45

46 
اعطىن عمىِ اظبئى  هىىا حفغوىً هىؽ القىىرذن 

 الررتؼ فْ هعاهٛاْ واصرفااْ.
281 89% 31 10% 5 1% 317 100% 

47 
ِ الوحمْ  الصدق والبعد أع ع بئري عم

 .عؽ الرذف
298 94% 14 4% 5 2% 317 100% 

 %100 317 %2 7 %3 8 %95 302 .ٚ أكذف حوِ ٚ أبضب م 48
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( هىىؽ  ئطىىة الصىىدق أن الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ  ىىد يضىىظرون 33( الفقىىرة )24ٓوبىىئؽ هىىؽ ال ىىدول )

ىؼ الىذٓؽ 17% هظٍؼ ٚ ٓؾافقؾن، و70 لمرذف عظدها ٓوعرضؾن لٙحراج % ٓؾافقؾن إلِ حد ها، ٌو

قىؾن عمىِ  د يضىظروا لمرىذف فىْ  عىض الطؾا ىف و ىد ٚ يكىذبؾن فىْ هؾا ىف  اىئىة، أّهىا الىذٓؽ ٓؾاف

ؼ لمرذف عظد ا٘حراج فقد بمغ. ىسبوٍؼ   %.13اضظراٌر

أبمىب الطبحىؾ ئؽ ٚ يكىذبؾا عظىد  ( هؽ  ئطة الصدق أن34( الفقرة )24وتغٍر هؽ ال دول )

%، أّهىا الىذٓؽ ٓؾافقىؾن 90د و ىم. ىسىبة الىذٓؽ ٚ ٓؾافقىؾن سؤالٍؼ عىؽ أداء الصىٛة فىْ و وٍىا فقى

 %.4ؽ لؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن عمِ ذلػ عؽ %، فْ حئ6إلِ حد ها فقد عكم. ىسبوٍؼ 

أك ر هؽ ىصف الطبحىؾ ئؽ ٚ  ( هؽ  ئطة الصدق أن35( الفقرة )24وتوضح  هؽ ال دول )

. ىسىىبة الىىذٓؽ %، وكاىىى72ٓؾافقىىؾن عمىىِ الرىىذف اٖبىىئض فىىْ  عىىض اٖحئىىان فقىىد بمغىى. ىسىىبوٍؼ 

 اٖبىىئض أحئاىىىاام الرىىذف %، ولىىؼ ارىىؽ ىسىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن عمىىِ اسىىو د15ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا 

 %.13ببعئدة عظٍا فقد و م. إلِ 

% هىؽ الطبحىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىؾن 79( هىؽ  ئطىة الصىدق أن 36( الفقىرة )24هؽ ال ىدول ) ابئؽ

%  د يضظروا لمرذف لمط اهمىة أحئاىىاا و ىد ٚ ي ىاهمؾا كىذ ا 13عمِ الرذف لط اهمة الظاس، بئظطا 

ؼ لمرىىذف ه اهمىىة لمظىىاس فقىىد كاىىى. ىسىىبوٍؼ فىىْ هؾا ىىف أخىىر ، أّهىىا الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن عمىىِ  اضىىظراٌر

8.% 

أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ ٚ يكىىذبؾن  ( هىىؽ  ئطىىة الصىىدق أن37( الفقىىرة )24وتغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

%، و ىىد كاىىى. 88عمىىِ والىىدٍٓؼ وأ ىىد اهٍؼ لم ىىروج هىىؽ هىى زق فقىىد بمغىى. ىسىىبة الىىذٓؽ ٚ ٓؾافقىىؾن 

%، 7 ٓؾافقىىؾن، فقىىد كاىىى. ىسىىبة اٖولىىِهوقار ىىة كىىن هىىؽ ىسىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا، والىىذٓؽ 

 .%5بئظطا كاى. ىسبة ال اىئة 
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( هؽ  ئطة الصدق أن الطبحؾ ئؽ الذٓؽ  د يضىظرون 38( الفقرة )24وتوضح هؽ ال دول )

%، بئظطا الذٓؽ 84لمرذف عمِ هعمطئٍؼ عظد اٌ٘طال فْ واجبااٍؼ الطدرسئة ٚ ٓؾاف  هظٍؼ بظسبة 

 %.7%، أّها الذٓؽ ٓؾافقؾن فقد و م. ىسبوٍؼ 9وٍؼ ٓؾافقؾن إلِ حد ها فقد بمغ. ىسب

% هىىىىؽ الطبحىىىىؾ ئؽ ٚ 89( هىىىىؽ  ئطىىىىة الصىىىىدق أن 39( الفقىىىىرة )24وتوبىىىىئؽ هىىىىؽ ال ىىىىدول )

فىْ حىئؽ كاىى. ىسىبة الىذٓؽ  ىد يكىذبؾا أحئاىىاا  كان فْ ذلىػ هصىمحة وفاهىدة لٍىؼ، وأن يكذبؾن حوِ

حصىىؾل عمىىِ ؾن أىٍىىؼ  ىىد يكىىذبؾا لم%، بئظطىىا لىىؼ اىىزد ىسىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىى7لمحصىىؾل عمىىِ هظفعىىة هىىا 

 .%4فاهدة وهظفعة لٍؼ عؽ 

أبمب الطبحؾ ئؽ لؼ يسب  لٍىؼ  ( هؽ  ئطة الصدق أن40( الفقرة )24وتغٍر هؽ ال دول )

%، بئظطىىىا الىىىذٓؽ 92عمىىىِ عىىىْء ٚ يعرفؾىىىىً، فقىىىد كاىىىى. ىسىىىبة الىىىذٓؽ ٚ ٓؾافقىىىؾن  أن عىىىٍدواا زوراا 

ٓؾافقؾن ببعئدة عظٍا حئىا عىكم. ارؽ ىسبة الذٓؽ %، ولؼ 5ٓؾافقؾن إلِ حد ها فقد بمغ. ىسبوٍؼ 

3%. 

% هؽ الطبحؾ ئؽ ٓؾافقؾن 94( هؽ  ئطة الصدق أن 41( الفقرة )24وتوضح هؽ ال دول )

عمِ ابوعادٌؼ عؽ الرذف ٖىىً ٍٓىد  إلىِ الف ىؾر والعصىئان، و ىد كاىى. ىسىبة الىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ 

 %.2%، ولؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عؽ 4حد ها 

% 94أبمب الطبحؾ ئؽ و ظسبة  ( هؽ  ئطة الصدق أن42( الفقرة )24ابئؽ هؽ ال دول )و 

% ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا، ولىىؼ 5هموىزهئؽ  الصىدق فىْ القىؾل والعطىن وهبوعىدٓؽ عىىؽ الرىذف بىذلػ، و

 .%1ام  الصدق فْ القؾل والعطن عؽ اوعد  ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عمِ اٚلوز 

أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ  ( هىىؽ  ئطىىة الصىىدق  كىىذلػ ٌظىىا أن43)( الفقىىرة 24وتغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

%، بئظطا الذٓؽ ٓؾافقؾن إلِ حد ها فمؼ 95ٓؾافقؾن عمِ الصدق لظئن رضا م وال ظة وذلػ بظسبة 
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 وال ظة فمؼ او ىاوز الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عمِ ضرورة الصدق لظئن رضا م %، أّها4ازد ىسبوٍؼ عؽ 

 .%1ىسبوٍؼ 

% هؽ الطبحؾ ئؽ  ىد وافقىؾا 87 هؽ  ئطة الصدق أن (44الفقرة )( 24وتوضح هؽ ال دول )

أىٍىىؼ ٚ يكىىذبؾا حوىىِ ولىىؾ عمىىِ حسىىاف هصىىمحوٍؼ، أّهىىا الىىذٓؽ  ىىد يكىىذبؾن لحسىىاف هصىىمحوٍؼ  عمىىِ

افقىىؾن عمىىِ ٌىىذا  ىىد %، بئظطىىا الىىذٓؽ ٚ ٓؾ 9أخىىر  ٚ يكىىذبؾن  ىىد بمغىى. ىسىىبوٍؼ  أحئاىىىاا وفىىْ أحئاىىىاا 

 .%4عكم. ىسبوٍؼ 

أبمب الطبحؾ ئؽ يحر ؾن عمِ  ( هؽ  ئطة الصدق أن45( الفقرة )24) وتوبئؽ هؽ ال دول

%، بئظطا الىذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ حىد هىا فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ 91إعظاء الظصئحة  صدق فقد واف  هظٍؼ 

 %.2%، فْ حئؽ لؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عؽ 7

ٓؾافقىؾن عمىِ  أبمىب الطبحىؾ ئؽ أن ( هىؽ  ئطىة الصىدق46( الفقرة )24وتغٍر هؽ ال دول )

%، أّهىىا 89اظبئىى  هىىا حفغىىؾي هىىؽ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ هعىىاهٛاٍؼ واصىىرفااٍؼ فقىىد و ىىم. ىسىىبوٍؼ 

%، بئظطىىا كاىىى. ىسىىبة 10الىىذٓؽ  ىىد يظبقىىؾن ذلىىػ أحئاىىىاا و ىىد ٚ ٓبىىالؾن بىىذلػ فقىىد عىىكم. ىسىىبوٍؼ 

 .%1عمِ ذلػ  مئمة جدا فمؼ او اوز الذٓؽ ٓؾافقؾن 

% هىؽ الطبحىؾ ئؽ ٓؾافقىؾن 94( هىؽ  ئطىة الصىدق أن 47( الفقرة )24وتوضح هؽ ال دول )

ؼ  الصدق والبعد عؽ الرذف، بئظطا الذٓؽ ٓؾافقؾن إلِ حىد هىا فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ  عمِ اش ئع بئٌر

ؼ  الصدق والبعد عؽ الرذف فقد عكمؾا 4  .% فق 2%، أّها الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عمِ اش ئع بئٌر

أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ ٚ يكىىذبؾا حوىىِ ٚ  صىىدق أن( هىىؽ  ئطىىة ال48( الفقىىرة )24وابىىئؽ هىىؽ ال ىىدول )

%، فىْ حىئؽ 3%، وأّها الذٓؽ وافقؾا إلىِ حىد هىا فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ 95يغضبؾا م فقد واف  هظٍؼ 

 .%2سبة الذٓؽ ٓؾافقؾا عمِ ذلػ عؽ لؼ ازد ى



 083 

 

ىذا يغٍىر هىؽ  ٓوبئؽ هطا سب  أن أبمب الطبحىؾ ئؽ لىدٍٓؼ  ىدق  فىْ أعطىالٍؼ واصىرفااٍؼ ٌو

أبمبٍىىىا اقبىىىن الصىىىىدق واىىىرفض الرىىىذف  حوىىىِ ولىىىؾ كىىىان ه اهمىىىىة أو  ؼ الوىىىْ كاىىىى.خىىىٛل إجا ىىىااٍ

ىذا ٓرجىع لحىرص الطبحىؾ ئؽ أن يكىؾن حفىظ القىرذن الرىرتؼ  طراكىز  لمحصؾل عمىِ هظفعىة وفاهىدة، ٌو

احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ هىىراب  وهقوىىرن  الصىىدق فىىْ سىىمؾكٍؼ وهعىىاهٛاٍؼ، وخا ىىة أن كىىن ذيىىات م 

، واش ئع الطحفغئؽ والؾعاي  طراكز احفئظ الصدق والبعد عؽ الرذفؼ احا عمِ فْ كوا ً الررت

ؼ  ىى ن م  القىىرذن الرىىرتؼ لٍىىؼ بوظبئىى  هىىا حفغىىؾي هىىؽ ذيىىات م فىىْ اصىىرفااٍؼ واعىىاهٛاٍؼ، واىىذكئٌر

ا٘ىسان عظدها يكؾن  اد ا  سئ ازتٍؼ عمِ ذلػ  ال ظة فْ الدىئا والظ اة هؽ الظار فْ أخرة وأن

 .وأن الراذف سئكوب عظد م كذا ا  ديقا داهطا سئكوب عظد م
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 (25جدول ر ؼ )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب إجا ااٍؼ لفقرات  ئطة الطسؤولئة اٚجوطاعئة

 ْولية االجتساعيةالسد قيسة
 السجسػع ال أواف  أواف  إلى حج ما أواف 

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

49 
بئىر هٍىىوؼ   ٌطئىىة الؾ ى. فىىْ أداء العطىىن 

 .وهسؤولئوْ ا اي اسوغٛلً
22 7% 37 12% 258 81% 317 100% 

 %100 317 %65 207 %19 59 %16 51 أعوطد عمِ الغئر فْ اا اذ القرار. 50

51 
بئىىىر هموىىىزم  طؾاعئىىىد حفىىىظ القىىىرذن الرىىىرتؼ 

 . الطركز  صؾرة هسوطرة
31 10% 44 14% 242 76% 317 100% 

52 
ٚ أاىىدخن عظىىىد حىىىدوث خىىٛ  بىىىئؽ أفىىىراد 

 .أسراْ لمصمح بئظٍؼ
38 12% 41 13% 238 75% 317 100% 

53 
بئىىىىىر هموىىىىىزم  طسىىىىىؤولئوْ ا ىىىىىاي أخىىىىىرتؽ 

 .ة أو اجوطاعئةسؾاء كاى. هادي
25 8% 34 11% 258 81% 317 100% 

ٚ ألوىىىىىىىىىىزم  الظغىىىىىىىىىىام عظىىىىىىىىىىد اٚ ىىىىىىىىىىظفا   54
 . الظابؾر الطدرسْ

28 9% 29 9% 260 82% 317 100% 

55 
ٚ أحىىىىىىىىىرص عمىىىىىىىىىِ الوىىىىىىىىىدخن فىىىىىىىىىْ حىىىىىىىىىن 
ىىىا خىىىارج  ال ٛفىىىات بىىىئؽ أ ىىىد اهْ وأعوبٌر

 .هسؤولئوْ
39 12% 42 13% 236 75% 317 100% 

56 
ْ فىىىْ سىىىبئن ٚ أاظىىىازل عىىىؽ  عىىىض حقىىىؾ 

 .سعادة أسراْ
69 22% 31 10% 217 68% 317 100% 

57 
أعىىىىىىعر داهطىىىىىىا  طسىىىىىىؤولئوْ ا ىىىىىىاي اىىىىىىؾفئر 

 .الٍدوء أ ظاء اسوطاعْ لمدروس
271 85% 28 9% 18 6% 317 100% 

58 
أحىىىىرص عمىىىىِ ضىىىىرورة أن أكىىىىؾن هسىىىىةٚؾ 

 .عؽ أعطالْ ال ا ة
289 91% 22 7% 6 2% 317 100% 

 %100 317 %3 9 %7 23 %90 285 الوصر . أاحطن هسؤولئة ىفسْ وأاقؽ 59

60 
هىىىؽ  ْأحىىىرص عمىىىِ حفىىىظ هىىىا يعظىىىِ إلىىى

سىىىىىؾر  رذىئىىىىىة فىىىىىْ هركىىىىىز احفىىىىىئظ القىىىىىرذن 
 .الررتؼ

288 91% 23 7% 6 2% 317 100% 

61 
أحافظ عمِ هطومرىات الطركىز الىذي أاعمىؼ 

 فئً.
298 94% 14 4% 5 2% 317 100% 

 %100 317 %5 15 %4 13 %91 289 .أعوزل رفقاء السؾء وه السٍؼ 62

63 
عمىىىىىىىِ أدرك هىىىىىىىؽ هسىىىىىىىؤولئوْ الطحافغىىىىىىىة 

 .الطس د اعالئؼ
300 94% 12 4% 5 2% 317 100% 

 %100 317 %2 6 %7 22 %91 289 أحرص عمِ إاقان إي عطن أ ؾم  ً. 64
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% هىىىىؽ 81هىىىىؽ  ئطىىىىة الطسىىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىىة، أن  (49( الفقىىىىرة )25ٓوضىىىىح هىىىىؽ ال ىىىىدول )

وطاهٍؼ  الؾ . وضرورة اسوغٛلً الطبحؾ ئؽ ٚ ٓؾافقؾن عمِ عدم ن إلِ حد ها ، أّها الذٓؽ ٓؾافقؾ ٌا

طئة الؾ . لٍؼ فقد عكم. ، بئظطا الذٓؽ ٓؾافقؾن عمِ %12فقد بمغ. ىسبوٍؼ   .%7عدم ٌأ

أك ر هؽ ىصىف  ( هؽ  ئطة الطسؤولئة اٚجوطاعئة، أن50( الفقرة )25وتغٍر هؽ ال دول )

ؼ فىىْ اا ىىاذ القىىرارات وذلىىػ بظسىىبة الطبحىىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىىؾن   ىى ىٍؼ يعوطىىدوا ع %، بئظطىىا 65مىىِ بئىىٌر

ؼ اارة 19 اىارة أخىر ، فىْ حىئؽ كاىى. ىسىبة الىذٓؽ ٓؾافقىؾن  ؼوعمىِ أىفسىٍ%  د يعوطدوا عمِ بئٌر

 .%16 ؼ رارااٍ اعوطادٌؼ عمِ الغئر فْ 

( هىىىؽ  ئطىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة ، أن الطبحىىىؾ ئؽ 51( الفقىىىرة )25وابىىىئؽ  هىىىؽ ال ىىىدول )

، أّهىا %76 صىؾرة هسىوطرة  ىد بمغى.  ظهركىزا لوحفىئٓؾافقىؾن  ى ىٍؼ بئىر هموىزهئؽ  طؾاعئىد  الذٓؽ ٚ

%، بئظطىىا كاىىى. ىسىىبة الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن عمىىِ ذلىىػ 14الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا فقىىد عىىكم. ىسىىبوٍؼ 

10.% 

الىىىىذٓؽ ٚ  ( هىىىىؽ  ئطىىىىة الطسىىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىىة، أن52( الفقىىىىرة )25وتوضىىىىح هىىىىؽ ال ىىىىدول )

ؼ إذا حدث خٛ  بئظٍؼ لؼ ٓؾاف  هظٍؼ ٓودخمؾن لمصمح  %، بئظطا الذٓؽ ٓؾافقؾن 75بئؽ أفراد أسٌر

ببعئىدة عىؽ سىا قوٍا فقىد عىكم.  %، ولىؼ ارىؽ ىسىبة الىذٓؽ ٓؾافقىؾن 13إلِ حد ها  د بمغى. ىسىبوٍؼ 

12%. 

% هىىىؽ 81( هىىىؽ  ئطىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة، أن 53( الفقىىىرة )25وتغٍىىىر هىىىؽ ال ىىىدول )

% بئىىر 8% هموزهىىؾن إلىىِ حىىد هىىا، و11سىىؤولئااٍؼ ا ىىاي أخىىرتؽ، بئظطىىا الطبحىىؾ ئؽ هموزهىىؾن  ط

 .كاى. هادية أو اجوطاعئة هموزهئؽ  طسؤولئااٍؼ ا اي أخرتؽ سؾاءا 
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أبمىب الطبحىؾ ئؽ  ( هؽ  ئطة الطسؤولئة اٚجوطاعئة، أن54( الفقرة )25هؽ ال دول ) وتوبئؽ

%، أّهىىىىا الىىىىذٓؽ  ىىىىد 82وافىىىى  هىىىىظٍؼ  هموزهىىىىؾن  الظغىىىىام عظىىىىد اٚ ىىىىظفا   الظىىىىابؾر الطدرسىىىىْ فقىىىىد

يحر ؾن عمِ اٚلوزام  الظغام فْ الظابؾر الطدرسْ و د ٚ ٓظوغطؾن فىْ أو ىات أخىر  فقىد بمغى. 

 %.9%، بئظطا الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عمِ الوزام بٍذا الظغام فقد عكم. ىسبوٍؼ 9ىسبوٍؼ 

% هىىىؽ 75ن ( هىىىؽ  ئطىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة، أ55( الفقىىىرة )25وتوضىىىح هىىىؽ ال ىىىدول )

الطبحىىؾ ئؽ ٚ ٓؾافقىىؾن عمىىِ عىىدم هسىىؤولئوٍؼ عمىىِ الوىىدخن فىىْ حىىن ال ٛفىىات بىىئؽ أ ىىد اهٍؼ، و ىىد 

فىىىْ اٖولىىىِ  %13ىىىى. كاىىىى. ىسىىىب الىىىذٓؽ ٓؾافقىىىؾن إلىىىِ حىىىد هىىىا، والىىىذٓؽ ٓؾافقىىىؾن هوقار ىىىة، فقىىىد كا

 .% فْ ال اىئة12و

الىذٓؽ ٚ ٓوظىازلؾا هؽ  ئطة الطسؤولئة اٚجوطاعئة، أن  (56( الفقرة )25وتغٍر هؽ ال دول )

ؼ ٚ ٓؾاف  هظٍؼ  ؼ عىؽ ٌىذي 68عؽ   عض حقؾ ٍؼ ٘سعاد أسٌر %، بئظطا الذٓؽ  ىد ٓوظىازلؾا ٖسىٌر

%، أّهىىا الىىذٓؽ ٓؾافقىىؾن عمىىِ ذلىىػ فقىىد كاىىى. 10الحقىىؾق و ىىد ٚ ٓوظىىازلؾن أبىىدا فقىىد عىىكم. ىسىىبوٍؼ 

 %.22ىسبوٍؼ 

ىسىىىبة الىىىذٓؽ  اعئىىىة، أن( هىىىؽ  ئطىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوط57( الفقىىىرة )25ٓوضىىىح هىىىؽ ال ىىىدول )

%، أّها الذٓؽ ٓؾافقىؾن إلىِ حىد 85ٓؾافقؾن عمِ هسةؾلئوٍؼ بوؾفئر الٍدوء أ ظاء اسوطاعٍؼ لمدروس 

 .% فق 6%، بئظطا و م. ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن 9ها فقد بمغ. ىسبوٍؼ 

أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ  ( هىىؽ  ئطىىة الطسىىؤولئة اٚجوطاعئىىة، أن58( الفقىىرة )25ابىىئؽ هىىؽ ال ىىدول )

%، بئظطىىا الىىذٓؽ  ىىد يكؾىىىؾا 91 ىى ىٍؼ هسىىؤولئؽ عمىىِ أعطىىالٍؼ ال ا ىىة فقىىد وافىى  هىىظٍؼ  حرتصىىؾن 

ؼ فْ أعطال أخر  فقد عكم. ىسبوٍؼ  ؼ %، ول7هسؤولئؽ فْ  عض اٖعطال وهعوطدٓؽ عمِ بئٌر

 .%2ازد ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن عمِ 
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هىىىؽ % 90أن ،( هىىىؽ  ئطىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة59( الفقىىىرة )25وتوضىىىح  هىىىؽ ال ىىىدول )

% ٓؾافقىىؾن إلىىِ حىىد هىىا، وأّهىىا 7الطبحىىؾ ئؽ ٓؾافقىىؾن عمىىِ احطمٍىىؼ الطسىىؤولئة وااقىىاىٍؼ الوصىىر ، و

 .%3ؾن فقد عكم. ىسبوٍؼ الذٓؽ  ٚ ٓؾافق

أبمب الطبحؾ ئؽ  ( هؽ  ئطة الطسؤولئة اٚجوطاعئة، أن60( الفقرة )25وتغٍر هؽ ال دول )

بئظطىا  %،91ئىة فقىد بمغى. ىسىبوٍؼ ٓؾافقؾن عمىِ حر ىٍؼ عمىِ حفىظ هىا يعظىْ لٍىؼ هىؽ سىؾر  رذى

أخىىر  ٚ يحفغىىؾن فقىىد عىىكم.  أحئاىىىاا وفىىْ أحئاىىىاا  الىىذٓؽ يحفغىىؾن هىىا يعظىىِ لٍىىؼ هىىؽ سىىؾر  رذىئىىة

 .%2%، فْ حئؽ لؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن عؽ 7ىسبوٍؼ 

% هىىىىؽ 94( هىىىؽ  ئطىىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة، أن 61( الفقىىىرة )25وابىىىئؽ  هىىىؽ ال ىىىىدول )

% وافقىؾا إلىىِ 4ا عمىىِ هحفغىااٍؼ عمىِ هطومرىىات الطركىز الىذي ٓوعمطىىؾن فئىً، والطبحىؾ ئؽ  ىد وافقىؾ 

 .%2ِبئظطا لؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٓؾافقؾن عم حد ها،

ىسىىىبة الىىىذٓؽ  ( هىىىؽ  ئطىىىة الطسىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىة، أن62( الفقىىىرة )25وتغٍىىىر هىىىؽ ال ىىىدول )

ؼ إلىىِ حىىد هىى91يعوزلىىؾن رفقىىاء السىىؾء وه السىىٍؼ  ا فقىىد عىىكم. ىسىىبوٍؼ %، بئظطىىا الىىذٓؽ  ىىد يعوزلىىٌؾ

 %.5%، أّها الذٓؽ ٚ يعوزلؾا رفقاء السؾء فقد و م. ىسبوٍؼ 4

أبمىىىىىب  ( هىىىىىؽ  ئطىىىىىة الطسىىىىىؤولئة اٚجوطاعئىىىىىة، أن63( الفقىىىىىرة )25وتوضىىىىىح  هىىىىىؽ ال ىىىىىدول )

%، 94الطبحؾ ئؽ ٓدركؾا هسةؾلئوٍؼ الطحافغة عمِ اعالئؼ الطس د فقىد بمغى. ىسىبة الىذٓؽ ٓؾافقىؾن 

 %.2%، ولؼ ازد ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن عؽ 4ِ حد ها فقد عكم. ىسبوٍؼ أّها الذٓؽ ٓؾافقؾن إل

% ٓؾافقىؾن 91أن  ( هىؽ  ئطىة الطسىؤولئة اٚجوطاعئىة،64( الفقىرة )25وتغٍر هؽ ال ىدول )

%، فىْ حىئؽ 7، بئظطا الذٓؽ ٓؾافقؾن إلِ حد ها فقىد عىكم. ىسىبوٍؼ إي عطن يقؾهؾا  ً إاقانعمِ 

 .% فق 2غ. ىسبة الذٓؽ ٚ ٓؾافقؾن بم
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أبمب الطبحؾ ئؽ لدٍٓؼ جزء هؽ الطسؤولئة اٚجوطاعئة سؾاء كاى.  هطا سب  يطكؽ القؾل أن

ا ىاي أىفسىىٍؼ فىْ احطىىن هسىؤولئة أىفسىىٍؼ واصىرفااٍؼ واٖعطىىال الوىْ يقؾهىىؾن بٍىا، أو اا ىىاي هركىىز 

احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ الىىىذي ٓوعمطىىىؾن فئىىىً  ىىىاٚلوزام  الحضىىىؾر وحفىىىظ هىىىا يعظىىىِ هىىىؽ سىىىؾر  رذىئىىىة 

ؼ وأ ىد اهٍؼ، ومرات هراكز احفئظ القرذن الررتؼالطحافغة عمِ هطو  ، وكذلػ  طسؤولئوٍؼ ا اي أسٌر

ىىذا ٓىىدل عمىىِ حىىرص الطحفغىىئؽ والؾعىىاي  طراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ  العطىىن عمىىِ ر ىى  حفىىظ  ٌو

ء الظٛف، والعطىن عمىِ إكطىال  القرذن الررتؼ بوظطئة وبرس  عض القئؼ اٚجوطاعئة فْ ىفؾس ٌٚؤ

وخا ىىة أن ٌىىذي الىىدور ٚ يقىىع عمىىِ  ة والطدرسىىة فىىْ اظطئىىة ٌىىذي القئطىىة،ور الىىذي اقىىؾم  ىىً اٖسىىر الىىد

عىىىىاا  هراكىىىىز احفىىىىئظ القىىىىرذن الرىىىىرتؼ وحىىىىدٌا واىطىىىىا هىىىىؽ خىىىىٛل اعىىىىاون واراهىىىىن ٌىىىىذي الطؤسسىىىىات 

 .ن سمئؼ هوؾازن ٓظفع ىفسً وه وطعًاٚجوطاعئة لوسٍؼ جطئعا فْ ارؾتؽ جئ
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 :س القيع االجتساعية: نتيجة مقياثالثا  

 :قيسة التدامح .0

 (26) ال دول
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب اساهحٍؼ

 الشدبة التكخار قيسة التدامح
 %31 100 اساهح ضعئف
 %47 148 اساهح هوؾس 
 %22 69 اساهح  ؾي 
 %100 317 السجسػع

 

غىى. ىسىىبة الىىذٓؽ ، حئىىا بمأبمىىب الطبحىىؾ ئؽ اسىىاهحٍؼ هوؾسىى  أن( 26ٓوضىىح هىىؽ ال ىىدول )

، وهىؽ  ىؼ %31ف بظسىبة ، واموٍا ىسبة  الطبحؾ ئؽ الذٓؽ اساهحٍؼ ضىعئ%47اهحٍؼ هوؾس  اس

أفىراد العئظىة  وتغٍىر ٌظىا أن ىصىف   .%22ئؽ الذٓؽ اسىاهحٍؼ  ىؾي بظسىبة ىسبة الطبحؾ  أ ن عْء

ىىؾ ٓىىدل عمىىِ دور هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ اظطئىىة  ئطىىة الوسىىاهح  لىىدٍٓؼ اسىىاهح هوؾسىى ، ٌو

اساهح الوْ  د اظش  فْ عن الغىرو   والٛ فْ ىفؾس الظشء، وىزع حب اٚىوقام برسٍا وهحاولة

 .ئاسئة والحرف الوْ اشٍدٌا البٛدالس

 :قيسة التعاون  .2

 (27) ال دول
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب اعاوىٍؼ

 الشدبة التكخار قيسة التعاون 
 %26 82 اعاون ضعئف
 %39 124 اعاون هوؾس 
 %35 111 اعاون  ؾي 
 %100 317 السجسػع
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لمطبحؾ ئؽ الذٓؽ اعاوىٍؼ هوؾس ، ولىؼ  %39أعمِ ىسبة كاى.  ( أن27يغٍر هؽ ال دول )

اعىىاوىٍؼ  ؾتىىاا ببعئىىدة عظٍىىا فقىىد بمغىى. ىسىىبة الىىذٓؽ اعىىاوىٍؼ  ىىؾي  ارىىؽ ىسىىبة  الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ كىىان

ىىْ اعوبىىر ا ىىن ىسىىبة %26وىٍؼ ضىىعئف %، بئظطىىا بمغىى. ىسىىبة الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ اعىىا35 ىىذا ٌو . ٌو

ىىؾ أهىىر جئىىد أن ارىىؾن  أن ىسىىبة الوعىىاون  شىىئر إلىىِي الطوؾسىى  والقىىؾي اشىىكن  ىىٛث أر ىىاع العئظىىة، ٌو

 ئطىىة الوعىىىاون لىىىد  الغالبئىىة هىىىؽ أفىىىراد العئظىىة بئظطىىىا ىسىىىبة الىىذٓؽ اعىىىاوىٍؼ ضىىىعئف لىىؼ او ىىىاوز ر ىىىع 

ذا ٓدل عمِ رببة وحب الطبحؾ ئؽ فْ الوع  .اون والعطن ال طاعْ   طئع أعكالًالعئظة، ٌو

 :رجققيسة ال .3

 (28ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب  د ٍؼ

 الشدبة التكخار قيسة الرجق
 %26 81  دق ضعئف
 %30 96  دق هوؾس 
 %44 140  دق  ؾي 
 %100 317 السجسػع

 

% كىىىان 30% هىىىؽ الطبحىىىؾ ئؽ كىىىان  ىىىد ٍؼ  ىىىؾي، بئظطىىىا 44( أن 28هىىىؽ ال ىىىدول ) ٓوبىىىئؽ

ظىىىا 26 ىىىد ٍؼ ضىىىعئف حىىىؾالْ   ىىىد ٍؼ هوؾسىىى ، فىىىْ حىىىئؽ بمغىىى. ىسىىىبة الطبحىىىؾ ئؽ الىىىذٓؽ %، ٌو

ىىذا ٓؤكىىد الوىىزام الطبحىىؾ ئؽيغٍىىر أن  ىىٛث أر ىىاع العئظىىة لىىدٍٓؼ  ىىدق  ىىؾي وهو  ىى ن يكىىؾن  ؾسىى ، ٌو

حفغٍؼ القرذن الررتؼ هقورن  الصدق فىْ القىؾل والفعىن، وأن يغٍىر ٌىذا الصىدق فىْ سىمؾكٍؼ وكىن 

عىدٌؼ عىؽ الرىذف وهىا هعاهٛاٍؼ  ا٘ضىافة إلىِ حر ىٍؼ فىْ الحصىؾل عمىِ رضىا م  صىد ٍؼ و 

 .ؽ الفؾز  ال ظة والظ اة هؽ الظارٓوراب عمئً ه
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 :قيسة السدْولية االجتساعية .4

 (29ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب هسؤولئوٍؼ اٚجوطاعئة

 الشدبة التكخار قيسة السدْولية االجتساعية
 %28 89 هسؤولئة ضعئفة
 %40 128 هسؤولئة هوؾسظة
 %32 100 هسؤولئة  ؾتة

 %100 317 سجسػعال
 

أعمِ ىسبة كاى. لمطبحؾ ئؽ  ( أن ىسب الطبحؾ ئؽ هوقار ة، بئر أن29ٓوضح هؽ ال دول )

%، ولىىؼ ارىىؽ ىسىىبة الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ هسىىؤولئوٍؼ 40ذوي هسىىؤولئة هوؾسىىظة حئىىا بمغىى. ىسىىبوٍؼ 

%، أّهىىىا الىىىذٓؽ هسىىىؤولئوٍؼ ضىىىعئفة فقىىىد كاىىىى. ىسىىىبوٍؼ 32 ؾتىىىة ببعئىىىدة عىىىظٍؼ فقىىىد عىىىكم. ىسىىىبوٍؼ 

ىذا ٓرجىع لرببىة  %، وتوبئؽ أن28 أك ر هىؽ ىصىف الطبحىؾ ئؽ لىدٍٓؼ هسىؤولئة هوؾسىظة و ؾتىة، ٌو

الطبحىىىؾ ئؽ فىىىْ احطىىىن هسىىىؤولئة أىفسىىىٍؼ واٖعطىىىال الوىىىْ يكمفىىىؾن بٍىىىا هىىىؽ  بىىىن الؾالىىىدٓؽ والطعمطىىىئؽ 

ٍىا كىن هؤسسىات والطحفغئؽ واش عئٍؼ عمِ ذلػ وخا ة أن اظطئة ٌىذي القئطىة ٚبىد أن اشىورك فئ

 .جوطاعئةالوظشةة اٚ

 : نتيجة مقياس القيع االجتساعية ككل:رابعا  

 (30ال دول )
 اؾزتع الطبحؾ ئؽ حسب درجة  ئطٍؼ اٚجوطاعئة

 الشدبة التكخار اإلجابة
 %27 86 167-96 ئؼ ضعئفة هؽ 
 %48 152 184 -168 ئؼ هوؾسظة هؽ 
 %25 79 192 -185 ئؼ  ؾتة هؽ 

 %100 317 السجسػع
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أن ىصف الطبحؾ ئؽ ٓوطوعؾن  قىئؼ اجوطاعئىة هوؾسىظة، فقىد بمغى.  (30يغٍر هؽ ال دول )

%، واموٍا ىسبة الطبحؾ ئؽ ذوي  ئؼ الضعئفة حئىا بمغى. 48ىسبة الطبحؾ ئؽ ذوي  ئؼ الطوؾسظة 

%، وهؽ  ؼ اموٍا ىسبة الطبحؾ ئؽ ذوي القئؼ القؾتة الوْ لؼ يكؽ الفرق بئظٍا و ئؽ القئؼ 27ىسبوٍؼ 

%، وتوبىىئؽ ٌظىىا هىىؽ خىىٛل الظوئ ىىة الظٍاهئىىة لطقئىىاس القىىئؼ 25ىسىىبوٍا  % فقىىد كاىىى.2الضىىعئفة إٚ 

ىىىىذا ي عىىىىدّ  أهىىىىر جئىىىىد أن يكىىىىؾن ىصىىىىف  اٚجوطاعئىىىىة  أن ىصىىىىف الطبحىىىىؾ ئؽ لىىىىدٍٓؼ  ىىىىئؼ هوؾسىىىىظة ٌو

ىذا ٓؤكىد  الطبحؾ ئؽ لدٍٓؼ  ئؼ هوؾسظة  الربؼ أن جزء كبئىر هىؽ العئظىة كىاىؾا هىؽ  ىغار السىؽ، ٌو

ْ ارطمىىىة دور  ىىىا ْ هؤسسىىىات الوظشىىةة اٚجوطاعئىىىة فىىىْ بىىىرس دور هراكىىز احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ فىى

واظطئة القئؼ اٚجوطاعئة هؽ خٛل حفظ القرذن الررتؼ والعطىن  ىً  الطؾاعبىة عمىِ الحضىؾر لطراكىز 

احفئظ القىرذن الرىرتؼ واٚسىوفادة هىؽ عطمئىات الحفىظ والطراجعىة القىرذن الرىرتؼ وكىذلػ اٚسىوفادة هىؽ 

الحفىظ فىْ جاىىب عطمئىة  لوْ امقِ هؽ  بن الؾعاي والوْ اساٌؼ إلىِالدروس الدٓظئة واٚجوطاعئة ا

  .اظطئة القئؼ اٚجوطاعئة
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 الفرل الدادس

 الشتائج واختبار الفخوض
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 :اختبار فخوض الجراسة

 نتائج الجراسة: 

وعرض ال داول ، اٖول وتضؼ اخوبار فروض الدراسة ال زء ٓظقسؼ ٌذا الفصن إلِ جزأٓؽ:

ال ظاهئة، والو كد هؽ  دق الفروض، وهد   ؾة العٛ ة بئؽ هوغئرااٍا، وال زء ال ىاىْ يضىؼ الظوىاهج 

ْ ىؾعان ىواهج عاهة، وىواهج خا ة  فروض الدراسة.  الوْ اؾ م. إلئٍا الدراسة، ٌو

 :: اختبار فخوض الجراسةأوال  

الوفصىئن ج اخوبىاري  شىْء هىؽ وفئٍا سئوؼ عرض كن فرض عمِ حىدة وهحاولىة هظا شىة ىوىاه

 :وسئكؾن عمِ الظحؾ الوالْ

 ٌظاك عٛ ة بئؽ ذات دٚلة إحصاهئة بئؽ الظؾع والقئؼ اٚجوطاعئة :الفخض األول

 (31ال دول )
 العٛ ة بئؽ الظؾع والقئؼ اٚجوطاعئة

 القيع االجتساعية
 الشػع

 السجسػع إناث ذكػر
 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

 %27 86 %36 52 %20 34  ئؼ ضعئفة
 %48 152 %42 60 %53 92  ئؼ هوؾسظة
 %25 79 %22 31 %27 48  ئؼ  ؾتة
 %100 317 %100 143 %100 174 الط طؾع

X11.238    = 0.05هسوؾ  الدٚلة =   2درجة الحرتة    C=0.262 
 

اٚجوطاعئىىة لمطبحىىؾث، وهظىىً ٓوضىىح أن الىىذٓؽ  ( العٛ ىىة بىىئؽ الظىىؾع والقىىئؼ31ٓبىىئؽ ال ىىدول )

هىىىؽ القىىىئؼ الضىىىعئفة لىىىد   %36%، هقابىىىن 20لىىىدٍٓؼ  ىىىئؼ ضىىىعئفة هىىىؽ الىىىذكؾر  ىىىد بمغىىى. ىسىىىبوٍؼ 

 .ا٘ىاث
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% هىىؽ القىىئؼ 42 %، هقابىىن52أهىىا ىسىىبة الىىذٓؽ لىىدٍٓؼ  ىىئؼ هوؾسىىظة هىىؽ الىىذكؾر فقىىد بمغىى. 

 .الطوؾسظة لد  ا٘ىاث

% هىىؽ القىىئؼ 22 %، فىىْ هقابىىن28 ىىد و ىىم. ىسىىبوٍا وتوبىىئؽ كىىذلػ أن القىىئؼ القؾتىىة لمىىذكؾر 

 . القؾتة لد  ا٘ىاث

بدرجىىة  11.238وتشىىئر اخوبىىار الدٚلىىة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ إلىىْ أن  ئطىىة هر ىىع كىى ي  ىىد بمغىى. 

ذا ٓبئؽ أن العٛ ة بئؽ الطوغئرتؽ دالىة إحصىاهئا عظىد هسىوؾ  دٚلىة 2حرتة  %، وهىؽ 0.05،   ٌو

 .  0.189ؽ  اسو دام هعاهن الوؾاف  الذي بمغ.  ؾاً  ؼ  ئاس  ؾة العٛ ة بئؽ الطوغئرت
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 .هئة بئؽ العطر والقئؼ اٚجوطاعئةٌظاك عٛ ة ذات دٚلة إحصا :الفخض الثاني

 (32ال دول )
 العٛ ة بئؽ العطر والقئؼ اٚجوطاعئة

القيع 
 االجتساعية

 وووووووووووووخالعسوووو
صغار الدغ    

 فأقل( 14)
 متػسصي الدغ

(14- 16) 
كبار الدغ                     

 السجسػع فسا فػق ( 17)

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار
 %27 86 %26 17 %25 17 %29 52  ئؼ ضعئفة
 %48 152 %39 26 %50 34 %50 92  ئؼ هوؾسظة
 %26 79 %35 23 %25 17 %21 39  ئؼ  ؾتة
 %100 317 %100 66 %100 68 %100 183 الط طؾع

X 5.11             = لئس لً دٚلة إحصاهئة               4درجة الحرتة 
 

إلىىْ العٛ ىىة بىىئؽ العطىىر والقىىئؼ اٚجوطاعئىىة لمطبحىىؾث، وهظىىً ٓوضىىح أن  (32يشىىئر ال ىىدول )

فض. % لد   غار السؽ، وهؽ  ؼ اى 29ىسبة القئؼ اٚجوطاعئة الضعئفة لمطبحؾ ئؽ   د بمغ. 

 . عمْ الوؾالْ % عظد كبار السؽ26و هوؾسظْ السؽ  %عظد25ٌذي الظسبة إلِ حؾالْ 

% لد  كن هؽ  غار السؽ 50 أها ىسبة القئؼ اٚجوطاعئة الطوؾسظة لمطبحؾ ئؽ فقد عكم.

عظىىىد كبىىىار السىىىؽ فقىىىد  وهوؾسىىىظْ السىىىؽ عمىىىِ الوىىىؾالْ، أهىىىا القىىىئؼ اٚجوطاعئىىىة الضىىىعئفة لمطبحىىىؾ ئؽ

 .%39و م. إلِ 

% 25بمغىى.  % عظىىد  ىىغار السىىؽ، بئظطىىا21وابىىئؽ أن ىسىىبة القىىئؼ القؾتىىة لمطبحىىؾ ئؽ كاىىى. 

 . % لد  كبار السؽ35ِ عظد هوؾسظْ السؽ، فْ حئؽ ارافع. إل

ؽ عطىىر الطبحىىؾث كطىا ااضىىح هىىؽ خىٛل هر ىىع كىىاي، والظسىىب الطةؾتىة أىىىً ٚ اؾجىىد عٛ ىة بىىئ

 .والقئؼ اٚجوطاعئة
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 .سوؾ  الوعمئطْ والقئؼ اٚجوطاعئةٌظاك عٛ ة ذات دٚلة إحصاهئة بئؽ الط :الفخض الثالث

 (33ال دول )
 العٛ ة بئؽ الطسوؾ  الوعمئطْ والقئؼ اٚجوطاعئة

 القيع االجتساعية
 السدتػى التعميسي

 السجسػع ثانػي فأكثخ أساسي فأقل
 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

 %27 86 %24 24 %28 62  ئؼ ضعئفة
 %48 152 %42 42 %51 110  ئؼ هوؾسظة
 %25 79 %33 33 %21 46  ئؼ  ؾتة
 %100 317 %100 99 %100 218 الط طؾع

X 5.447        = لئس لً دٚلة إحصاهئة           2درجة الحرتة 
 

( العٛ ة بئؽ الطسوؾ  الوعمئطْ والقئؼ اٚجوطاعئة، وهظً ابئؽ أن 33) ٓوضح هؽ ال دول

( واى فضى. لمطبحىؾ ئؽ ذوي الوعمىئؼ الطىظ فض )أساسىْ ف  ىن% 28ىسبة القئؼ الضعئفة  د بمغى. 

 .حؾ ئؽ ذوي الوعمئؼ ال اىؾي ف ك رعظد الطب %24ٌذي القئؼ إلِ 

ذوي الوعمىىىئؼ اٖساسىىىْ ف  ىىىن، % لىىىد  الطبحىىىؾ ئؽ 51أهىىىا ىسىىىبة القىىىئؼ الطوؾسىىىظة فشىىىكم. 

 .حؾ ئؽ ذوي الوعمئؼ ال اىؾي ف ك ر% لد  الطب42هقابن 

% هىىىىىؽ 21وابىىىىىئؽ كىىىىىذلػ أن ىسىىىىىبة القىىىىىئؼ القؾتىىىىىة لىىىىىذوي الوعمىىىىىئؼ اٖساسىىىىىْ ف  ىىىىىن بمغىىىىى. 

 .% لذوي الوعمئؼ ال اىؾي ف ك ر33الطبحؾ ئؽ، لوصن إلِ 

سىوؾ  الوعمئطىْ ئؽ الطكطا ااضح هؽ خٛل هر ع كىاي، والظسىب الطةؾتىة ٚ اؾجىد عٛ ىة بى

 .والقئؼ اٚجوطاعئة

 

 



 098 

 

لقىىرذن الرىىرتؼ اؾجىىد عٛ ىىة ذات دٚلىىة إحصىىاهئة بىىئؽ هىىدة اٚلوحىىاق  طركىىز احفىىئظ ا :الفووخض الخابووع

 .والقئؼ اٚجوطاعئة

 (34ال دول )
 العٛ ة بئؽ هدة اٚلوحاق  طركز احفئظ القرذن الررتؼ والقئؼ اٚجوطاعئة

القيع 
 االجتساعية

 بسخكد تحفيظ القخآن الكخيع مجة االلتحاق
 قريخة

 سشتيغ فأقل
 متػسصة

 (3- 5 ) 
 شػيمة

 السجسػع (11 -6) 

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار
 %27 86 %30 17 %31 42 %21 27  ئؼ ضعئفة
 %48 152 %51 29 %45 60 %50 63  ئؼ هوؾسظة
 %25 79 %19 11 %24 32 %29 36  ئؼ  ؾتة
 %100 317 %18 57 %100 134 %100 126 الط طؾع

X4.488           = لئس لً دٚلة إحصاهئة         4درجة حرتة 
 

فىىىئظ القىىران الرىىىرتؼ والقىىىئؼ   ( العٛ ىىة بىىىئؽ هىىىدة اٚلوحىىاق  طركىىىز اح34ٓوبىىئؽ هىىىؽ ال ىىىدول )

% هؽ القئؼ الضعئفة لد  الطبحؾ ئؽ الىذٓؽ هىدة الوحىا ٍؼ  صىئرة 21اٚجوطاعئة، وهظً ٓوضح أن 

% عظىد الطبحىؾ ئؽ الىذٓؽ هىدة الوحىىا ٍؼ 31 طركىز احفىئظ القىران الرىرتؼ، وارافعى. ٌىذي الظسىبة إلىِ 

الرىىرتؼ فقىىد بمغىى. ىسىىبة  ظ القىىرانهوؾسىىظة، أهىىا الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ هىىدة الوحىىا ٍؼ طؾتمىىة  طركىىز احفىىئ

 .%30 ئطٍؼ 

% عظىىد الطبحىىؾ ئؽ ذوي الطىىدة القصىىئرة هىىؽ اٚلوحىىاق، 50أهىىا القىىئؼ الطوؾسىىظة فقىىد بمغىى. 

عظد الطبحؾ ئؽ ذوي % 51ؾسظة، وارافع. ٌذي الظسبة إلِ % هؽ الطبحؾ ئؽ ذوي الطدة الطو45و

 .الطدة الظؾتمة
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% عظىد 24لطبحىؾ ئؽ ذوي الطىدة القصىئرة، و% هىؽ ا29و د كاى.  ئطة ىسىبة القىئؼ القؾتىة 

مىىة فقىىد عىىكم. ىسىىبوٍؼ هىىؽ القىىئؼ الطبحىىؾ ئؽ ذوي الطىىدة الطوؾسىىظة، أهىىا الطبحىىؾ ئؽ ذوي الطىىدة الظؾت

19%. 

وىٛحىىظ ٌظىىا إن ٌظىىاك اخوٛفىىات واضىىحة هىىؽ خىىٛل الظسىىب الطةؾتىىة فىىالطبحؾ ئؽ ذوي الطىىدة 

بئىىر أن ٌىىذي اٚخوٛفىىات فىىْ  الظؾتمىىة، ئؽ ذوي الطىىدة القصىىئرة و الطوؾسىىظة أك ىىر  ىىئؼ هىىؽ الطبحىىؾ 

 .لة إحصاهئا عظد اسو دام هر ع كايالظسب الطةؾتة بئر دا

اؾجد عٛ ىة ذات دٚلىة إحصىاهئة بىئؽ الطؾاعبىة عمىِ الحضىؾر لطراكىز احفىئظ  :الفخض الخامذ

 .القرذن الررتؼ والقئؼ اٚجوطاعئة

 (35ال دول )

 اٚجوطاعئةٓؾضح العٛ ة بئؽ الطؾاعبة عمِ الحضؾر والقئؼ 

 القيع االجتساعية
 السػاضبة عمى الحزػر

 السجسػع بذكل متقصع بذكل مدتسخ
 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

 %27 86 %39 39 %22 47  ئؼ ضعئفة
 %48 152 %42 42 %50 110  ئؼ هوؾسظة
 %25 79 %18 18 %28 61  ئؼ  ؾتة
 %100 317 %100 99 %100 218 الط طؾع

X    11.522    = 0.05هسوؾ  دٚلة =    2درجة الحرتة  C    =0.187 
 

( العٛ ىىة بىىئؽ الطؾاعبىىة عمىىِ الحضىىؾر والقىىئؼ اٚجوطاعئىىة، وهظىىً 35ٓؾضىىح ال ىىدول ر ىىؼ )

لطىىىىؾاعبئؽ عمىىىىْ الحضىىىىؾر  شىىىىكن % الطبحىىىىؾ ئؽ ا22ٓوضىىىىح أن ىسىىىىبة القىىىىئؼ الضىىىىعئفة  ىىىىد بمغىىىى. 

 .الطؾاعبئؽ عمْ الحضؾر  شكن هوقظعالطبحؾ ئؽ % هؽ 39هقابن  هسوطر،
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% عظد الطبحؾ ئؽ ذوي الحضؾر  شكن هسوطر، هقابن 50أها القئؼ الطوؾسظة كاى. ىسبوٍا 

 .الطبحؾ ئؽ ذوي الحضؾر  شكن هوقظع% عظد 42

%عظىد الطبحىؾ ئؽ ذوي الحضىؾر  شىكن هسىوطر، و ىد 28و د ابىئؽ أن القىئؼ القؾتىة  ىد بمغى. 

 .وقظع لطراكز احفئظ القران الررتؼؽ الطبحؾ ئؽ ذوي الحضؾر الط% فق  ه18 ابموٍا 

بدرجىىة  11.522وتشىىئر اخوبىىار الدٚلىىة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ إلىىِ أن  ئطىىة هر ىىع كىىاي  ىىد بمغىى. 

ذا ٓىدل عمىْ أن العٛ ىة بىئ2ة حرت ، واىؼ 0.05الطوغئىرتؽ دالىة إحصىاهئا عظىد هسىوؾ  دٚلىة  ؽ، ٌو

 . 0.187( الذي بمغ.  ؾاً cهعاهن الوؾاف  )  ئاس العٛ ة بئؽ الطوغئرتؽ  اسو دام

ذي العٛ ة طردية كمطا كان الحضؾر والطؾاعبة لطراكز احفئظ القران الررتؼ  شكن هسوطر  ٌو

الرىرتؼ كمطا زادت ٌذي القئؼ اٚجوطاعئىة، وكمطىا كىان الحضىؾر  شىكن هوقظىع لطراكىز احفىئظ القىران 

 .   م. ٌذي القئؼ اٚجوطاعئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٓؾضح العٛ ة بئؽ الطؾاعبة عمِ الحضؾر والقئؼ اٚجوطاعئة2عكن )
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القىىىىئؼ و  القىىىىرذن الرىىىىرتؼ اؾجىىىىد عٛ ىىىىة ذات دٚلىىىىة إحصىىىىاهئة بىىىىئؽ هسىىىىوؾ  حفىىىىظ :الفووووخض الدووووادس

 .اٚجوطاعئة

 (36ال دول )
 لقرذن الررتؼ والقئؼ اٚجوطاعئة العٛ ة بئؽ هسوؾ  حفظ ا

القيع 
 االجتساعية

 مدتػى حفظ القخآن الكخيع
 أجداء مغ القخآن

 الكخيع
 ربع القخآن

 الكخيع 
 نرف القخآن
 الكخيع

 القخآن الكخيع
 السجسػع بالكامل

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار
 %28 86 %14 3 %36 15 %25 15 %28 53  ئؼ ضعئفة
 %48 152 %41 9 %28 12 %53 32 %51 99  ئؼ هوؾسظة
 %25 79 %45 10 %36 15 %22 13 %21 41  ئؼ  ؾتة
 %100 317 %100 22 %100 42 %100 60 %100 193 الط طؾع

X14.043        = 0.129ال اها =             0.05هسوؾ  الدٚلة =       6درجة الحرتة 
 

لقىىئؼ اٚجوطاعئىىة، وهظىىً العٛ ىىة بىىئؽ هسىىوؾ  حفىىظ القىىران الرىىرتؼ وا (36يغٍىىر هىىؽ ال ىىدول )

% هؽ الطبحؾ ئؽ ذوي هسىوؾ  حفىظ أجىزاء هىؽ القىران 28ابئؽ أن القئؼ الضعئفة  د بمغ. ىسبوٍا 

% لىىد  الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ هسىىوؾ  حفغٍىىؼ ر ىىع القىىران 25الرىىرتؼ، فىىْ حىىئؽ بمغىى. ىسىىبة ٌىىذي القىىئؼ 

%، أهىىىا ذوي 36الرىىىرتؼ، بئظطىىىا ذوي هسىىىوؾ  ىصىىىف القىىىرذن الرىىىرتؼ هىىىؽ الحفىىىظ فقىىىد كاىىىى. ىسىىىبوٍؼ 

 %.14هسوؾ  حفظ القران الررتؼ  الراهن فقد عكم. ىسبة ٌذي القئؼ لدٍٓؼ 

أهىىا ىسىىبة القىىئؼ الطوؾسىىظة لمطبحىىؾ ئؽ ذوي حفىىظ أجىىزاء هىىؽ القىىران الرىىرتؼ فقىىد كاىىى. ىسىىبوٍؼ 

% عظىىد هىىؽ كىىان هسىىوؾ  حفغٍىىؼ ر ىىع القىىران الرىىرتؼ، أهىىا الىىذٓؽ هسىىوؾ  53%، وارافعىى. إلىىِ 51

%، وارافىىع ٌىىذي الظسىىبة لىىد   الطبحىىؾ ئؽ 28الرىىرتؼ فقىىد بمغىى. ىسىىبة  ىىئطٍؼ حفغٍىىؼ ىصىىف القىىران 

 .%41 ذوي حفظ القران الررتؼ  الراهن لوصن إلِ
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% عظىىد الطبحىىؾ ئؽ الىىذٓؽ هسىىوؾ  حفغٍىىؼ أجىىزاء هىىؽ 21وابىىئؽ أن ىسىىبة القىىئؼ القؾتىىة بمغىى. 

ذي الظسىىىبة إلىىىِ % لىىىد  الطبحىىىؾ ئؽ ذوي حفىىىظ ر ىىىع القىىىران الرىىىرتؼ، وارافعىىى. ٌىىى22القىىىران الرىىىرتؼ، و

% عظىىىد الطبحىىىؾ ئؽ ذوي حفىىىظ ىصىىىف القىىىران الرىىىرتؼ، فىىىْ حىىىئؽ و ىىىم. ىسىىىبة ٌىىىذي القىىىئؼ عظىىىد 36

 %.45الطبحؾ ئؽ ذوي حفظ القران الررتؼ  الراهن إلِ 

درجىىة  14.043وتشىىئر اخوبىىار الدٚلىىة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ إلىىِ أن  ئطىىة هر ىىع كىى ي  ىىد بمغىى. 

ذا ٓىدل عمىِ أن العٛ ىة بىئؽ الطوغ6حرتة  ، واىؼ 0.05لىة إحصىاهئا عظىد هسىوؾ  دٚلىة ئىرتؽ دا، ٌو

 . 0.129 ئاس  ؾة العٛ ة بئؽ الطوغئرتؽ  اسو دام جاها الذي بمغ.  ؾاً 
  

 ( ٓؾضح العٛ ة بئؽ هسوؾ  حفظ القرذن الررتؼ والقئؼ اٚجوطاعئة3عكن )
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 ثانيا : نتائج الجراسة:

ىىىْ ىوىىىاهج البئاىىىىات هسو مصىىىة هىىىؽ خىىىٛل  اظقسىىىؼ ىوىىىاهج ٌىىىذي الدراسىىىة إلىىىِ ىىىىؾعئؽ عاهىىىة، ٌو

ىىىىْ الظوىىىىاهج  نالطوحصىىىى عمئٍىىىىا أ ظىىىىاء عطمئىىىىة جطىىىىع البئاىىىىىات، وىوىىىىاهج خا ىىىىة  فىىىىروض الدراسىىىىة، ٌو

 .عمئٍا أ ظاء عطمئة اخوبار الفروضالطوحصن 

 :الشتائج العامة .1

ْ بذلػ أك ر هىؽ ىسىبة 55ىسبة الذكؾر  د بمغ.  ابئؽ هؽ خٛل بئاىات الدراسة أن .0 % ٌو

ٌذا إلِ الرببىة واٌٚوطىام لىوعمؼ القىرذن الرىرتؼ وحفغىً عظىد الىذكؾر أك ىر ا٘ىاث، و د ٓرجع 

ٛ فىْ الطسىاجد هسىوقب لئكؾىىؾا خظبىاء وأهطىةهؽ ا٘ىاث،  ا٘ضىافة إلىِ اٌٚوطىام والوشى ئع 

  اسوطرار أك ر هؽ ا٘ىاث.  د ي عمٍؼ  هوؾا مئؽ فْ الحفظ

%، 58لسؽ وذلىػ بظسىبة ااضح هؽ ىواهج الدراسة أن ىصف الطبحؾ ئؽ كاىؾا هؽ  غار ا .8

 .ا فةة هوؾسظْ السؽ،  ؼ كبار السؽوهؽ  ؼ اموٍ

عطىىراا هىؽ حئىىا الورائىب العطىىري  كشىف. الدراسىة أن أعمىىِ ىسىبة هىىؽ الطبحىؾ ئؽ ٌىىؼ اٖكبىر .3

 ، وأخئىىىراا الىىىذٓؽ اىىىرائبٍؼ %، وهىىىؽ  ىىىؼ الىىىذٓؽ اىىىرائبٍؼ اٖوسىىى44بظسىىىبة  ػإخىىىؾاٍؼ وذلىىىبىىىئؽ 

 .اٖ غر

ىسىىبة هىىؽ طىىٛف هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ كاىىى. فىىْ  أعمىىِ ىوىىاهج الدراسىىة أن ابىىئؽ هىىؽ .4

%، و ىد ٓرجىع ٌىذا إلىِ ارافىاع عىدد هراكىز احفىئظ 48بظسىبة  الطظظقىة الشىر ئة هىؽ الطدٓظىة

هىىؽ  القىىرذن الرىىرتؼ بٍىىذي الطظظقىىة وارافىىاع عىىدد الظىىٛف بٍىىا عىىؽ الطظظقىىة الغر ئىىة والشىىطالئة

 . ا٘ضافة إلِ ك رة السكان فئٍا الطدٓظة،

الدراسة أن الطسوؾ  الوعمئطْ لمطبحؾ ئؽ كاىؾا هؽ ذوي الطسوؾ  اٖساسْ ف  ن ااضح هؽ  .5

 .%69ة وذلػ بظسب
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كشىىىف. الدراسىىىة أن أعمىىىِ ىسىىىبة هىىىؽ الطبحىىىؾ ئؽ كىىىاىؾا هىىىؽ ذوي هىىىدة اٚلوحىىىاق الطوؾسىىىظة  .6

 .%42فقد كاى. ىسبة هدة الوحا ٍؼ   طراكز احفئظ القرذن الررتؼ

الطبحىىؾ ئؽ كىىاىؾا هىىؾاعبئؽ عمىىِ الحضىىؾر  أك ىىر هىىؽ ىصىىف أاضىىح كىىذلػ هىىؽ الدراسىىة أن .7

 .%69حئا بمغ. ىسبوٍؼ  شكن هسوطر  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ 

أجىزاء عبىارة عىؽ  حؾ ئؽ هسوؾ  حفغٍؼ القرذن الرىرتؼأبمب الطب ابئؽ هؽ ىواهج الدراسة أن .8

%، وذلػ ىوئ ة ٚىقظىاع الظىٛف  طراكىز احفىئظ القىرذن 61هؽ القرذن الررتؼ وذلػ بظسبة 

الررتؼ عؽ الحفظ  فْ فورة الدراسة  الطدارس، هطا ٓوراب عمئً عظىد العىؾدة لٛلوحىاق بٍىذي 

ء الظىىٛف لو كىىد هىىؽ  الطراكىىز وحفىىظ القىىرذن الرىىرتؼ ك ىىرة الطراجعىىة هىىؽ  بىىن الطحفغىىئؽ لٍىىٚؤ

عىدم الوقىدم فىْ حفىظ سٛهة الحفظ والظظ  القرذن الررتؼ و الوىالْ ٓىؤدي ذلىػ إلىِ الوى خر و 

 .القرذن الررتؼ

أك ىىر هىىؽ ىصىىف الطبحىىؾ ئؽ لىىؼ يسىىب  ٔ ىىاهٍؼ الدراسىىة  طراكىىز  كطىىا أوضىىح. الدراسىىة أن .9

ؼ الدراسىىىة  طراكىىىز %، أّهىىىا الطبحىىىؾ ئؽ الىىىذٓؽ سىىىب  ٔ ىىىاه61ٍاحفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ بظسىىىبة 

%، و ظسبة 48احفئظ القرذن الررتؼ فقد كان هسوؾ  حفغٍؼ أجزاء هؽ القرذن الررتؼ بظسبة 

 .% لحفظ القرذن الررتؼ  الراهن22

أبمب الطبحؾ ئؽ لىؼ يسىب  ٖهٍىااٍؼ الدراسىة  طراكىز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ  بئظ. الدراسة أن .01

لىىىذٓؽ سىىىب  ٖهٍىىىااٍؼ الدراسىىىة  طراكىىىز %، وفىىىْ الطقابىىىن فىىى ن الطبحىىىؾ ئؽ ا59وذلىىىػ بظسىىىبة 

% ٖجىزاء هىؽ القىرذن الرىرتؼ، أّهىا الٛاىىْ 63 سىبة حفغٍىىؽاحفىئظ القىرذن الرىرتؼ  ىد بمغى. ى

 % هؽ اٖهٍات.19 ع القرذن الررتؼ فقد بمغ. ىسبوٍؽكان هسوؾ  حفغٍؽ ر 
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أك ر هؽ ىصىف الطبحىؾ ئؽ  ىد سىب  ٘خىؾاٍؼ الدراسىة  طراكىز  ااضح هؽ ىواهج الدراسة أن .00

% ٖجىىىزاء هىىىؽ القىىىرذن 64%، و ىىىد كاىىىى. ىسىىىبة حفغٍىىىؼ 74احفىىىئظ القىىىرذن الرىىىرتؼ بظسىىىبة 

 .% لر ع القرذن الررتؼ18تؼ وكذلػ الرر 

أبمىىىب الطبحىىىؾ ئؽ  ىىىد سىىىب  ٖخىىىؾااٍؼ الدراسىىىة  طراكىىىز احفىىىئظ القىىىرذن  ابىىىئؽ هىىىؽ الدراسىىىة أن .08

% 17الرىىرتؼ، و% ٖجىزاء هىؽ القىرذن 71%، و ىد كىان هسىىوؾ  حفغٍىؽ 62الرىرتؼ بظسىبة 

 .لر ع القرذن الررتؼ

دٍٓؼ اساهح هوؾس  وذلػ بظسبة ٓوضح هؽ خٛل هقئاس القئؼ اٚجوطاعئة أن الطبحؾ ئؽ ل .03

47%. 

اعاوىٍؼ ها بئؽ اعىاون  أبمب الطبحؾ ئؽ  د كان أن كطا ابئؽ هؽ خٛل ٌذا الطقئاس أيضاا  .04

 .%35% وكذلػ اعاون  ؾي بظسبة 39ة هوؾس  بظسب

ي وذلىىػ أبمىىب الطبحىىؾ ئؽ كىىان لىىدٍٓؼ  ىىدق  ىىؾ  جوطاعئىىة أنكشىىف. ىوئ ىىة هقئىىاس القىىئؼ اٚ .05

 .%44بظسبة 

ااضح كذلػ هؽ ىفس الطقئاس أن الطبحىؾ ئؽ لىدٍٓؼ هسىؤولئة هوؾسىظة و ؾتىة وذلىػ بظسىبة  .06

 .الوؾالْ % عم32ِ% و 40

 :نتائج فخوض الجراسة .2

ظىىا سىىئوؼ طىىرح الظوىىاهج الوىىْ و ىىم. إلئٍىىا الدراسىىة  عىىد اخوبىىار فرو   ضىىٍا، و ىىد كاىىى. عمىىٌِو

 :الظحؾ الوالْ

أ بوىى. الدراسىىة وجىىؾد عٛ ىىة بىىئؽ الظىىؾع والقىىئؼ اٚجوطاعئىىة، وكاىىى. القىىئؼ اٚجوطاعئىىة بظسىىبة  .0

عمِ اعمىؼ وحفىظ  اكبر بئؽ الذكؾر عؽ ا٘ىاث، وترجع ذلػ لحرص الذكؾر أك ر هؽ ا٘ىاث

الدٓظئة القرذن الررتؼ  الطداوهة لمحضؾر لطراكز احفئظ القرذن الررتؼ، واٚسوفادة هؽ الدروس 
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اٚجوطاعئىة،  ا٘ضىافة إلىِ  ؼسىمؾكٍؼ و ىئطٍواٚجوطاعئة هؽ  بن الؾعاي، لئظعكس  ذلػ فىْ 

ك رة اٌٚوطام والوش ئع هؽ  بن الطحفغئؽ والشئؾخ والؾعاي  طراكىز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ لىً 

الر ئىىىىر هىىىىؽ القىىىىئؼ  اىىىى  ئر إي ىىىىابْ فىىىىْ ع صىىىىئوٍؼ واظشىىىىةوٍا اظشىىىىةة دٓظئىىىىة سىىىىمئطة واكسىىىىابٍا

 .اعئةاٚجوط

ذن أ بوىىى. الدراسىىىة وجىىىؾد عٛ ىىىة بىىىئؽ الطؾاعبىىىة لمحضىىىؾر  شىىىكن هسىىىوطر لطراكىىىز احفىىىئظ القىىىر  .8

حضىؾر  شىكن هسىوطر لطراكىز احفىئظ ، فرمطىا الوىزم الظىٛف  الالررتؼ و ىئؽ القىئؼ اٚجوطاعئىة

هىؽ عمِ حفظ كواف م اعىالِ واٚسىوطاع لمىدروس الدٓظئىة والور ؾتىة  والطداوهةالقرذن الررتؼ 

أذٌىاىٍؼ لوعىؾد  فىْ وارسى .كمطا زادت ٌىذي القىئؼ  والؾعاي لموعمؼ واٚسوفادة، بن الطحفغئؽ 

 .اهدة عمِ الفرد ىفسً وعمِ ه وطعً الف

، فرمطىا قرذن الررتؼ فْ القئؼ اٚجوطاعئةأكدت الدراسة عمِ الدور الذي ٓمعبً هسوؾ  حفظ ال .3

قئؼ اٚجوطاعئىة لىدٍٓؼ، كمطا زادت  ؾة ٌذي الظ القرذن الررتؼ  لمظٛف هوقدها كان هسوؾ  حف

فحفظ القرذن  الررتؼ   كطمً أو ىصفً أو حوِ ر عىً ي عىن  مىؾ ٍؼ هظطةظىة بىذكر م اعىالِ، 

كٍؼ كطىىىا ا عمٍىىىىؼ أك ىىىىر فٍىىىىؼ واىىىىدبر ٔيىىىىات م اعىىىىالِ والعطىىىىن بٍىىىىا وتىىىىظعكس ذلىىىىػ فىىىىْ سىىىىمؾ 

 .واصرفااٍؼ و ئطٍؼ اٚجوطاعئة

ٓؤ ر فْ  ئطٍؼ اٚجوطاعئة، أّها هؽ  ابئؽ هؽ خٛل اخوبار كاي الطر ع أن عطر الظٛف ٚ .4

عدد  غار السؽ أك ر  ىئؼ هىؽ هوؾسىظْ السىؽ وكبىار  خٛل الظغر لمظسب الطةؾتة فقد كان

االسؽ، و د ٓرجع   .ٌذا لربر ح ؼ ٌذي الفةة عؽ بئٌر

ااضىح كىىذلػ عىىدم وجىىؾد دور لمطسىوؾ  الوعمئطىىْ فىىْ القىىئؼ اٚجوطاعئىة، فقىىد ابىىئؽ هىىؽ خىىٛل  .5

ة أن القىىئؼ اٚجوطاعئىىة ٚ اوىى  ر  الطسىىوؾ  الوعمئطىىْ، سىىؾاء أكىىان ٌىىذا اخوبىىار فىىروض الدراسىى

 .س لً ا  ئر عمِ القئؼ اٚجوطاعئة اىؾي ف ك ر فمئ الوعمئؼ أساسْ ف  ن أو
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أن القىئؼ اٚجوطاعئىىة ٚ اوىى  ر  طىدة اٚلوحىىاق  طراكىىز احفىئظ القىىرذن الرىىرتؼ، سىؾاء كاىىى. ٌىىذي  .6

ىىذا لطىىدة طؾتمىىة أو هوؾسىىظة أو  صىىئرة، ا ل هىىا أكىىدي اخوبىىار الرىىاي الطر ىىع، ولرىىؽ هىىؽ خىىٌٛو

الظٛف ذوي هدة اٚلوحاق الطوؾسظة  طراكز احفئظ القرذن  إنهقارىة الظسب الطةؾتة ٓوضح 

ؼ. الررتؼ عددٌؼ  أك ر هؽ بئٌر

 :التػصيات

ارسىىئَ واظطئىىة القىىئؼ اٚجوطاعئىىة لىىد  طىىٛف هراكىىز احفىىئظ القىىرذن الرىىرتؼ فالسىىمؾك ا٘يطىىاىْ  .0

إلِ طا ة إيطاىئة ادفعً واغذيً وخا ة فْ ضؾء الصىراع الىذي يعئشىً الشىباف يحواج داهطا 

مئة وعؾلطة وها ٓظوج عظٍا هؽ امؾث  قافْ و ئطْ وذلػ هىؽ  المئبْ هؽ حروف و راعات ٌأ

القئؼ خىٛل بىىراهج هؾجٍىىة اشىىورك فئٍىىا جطئىىع الطؤسسىات الور ؾتىىة لوربئىىب طٛبٍىىا  ىىاٚلوزام  ىى

 .وهحاولة اٚلوزام بوظطئوٍا

وطىىىىام الطحفغىىىىئؽ والطحفغىىىىات  طراكىىىىز احفىىىىئظ القىىىىرذن الرىىىىرتؼ  ىىىىالقئؼ اٚجوطاعئىىىىة ضىىىى .8 رورة ٌا

والوركئز عمئٍا هؽ خٛل عطمئات الحفىظ والىدروس الدٓظئىة والور ؾتىة لئىظعكس هىا ٓىوؼ حفغٍىا 

ء الظٛف هؽ ذيات  رذ  .ىئة فْ سمؾكٍؼ و ئطٍؼ اٚجوطاعئةلٍٚؤ

والطسىىىى د ووسىىىىاهن تىىىىة )اٖسىىىىرة والطدرسىىىىة ضىىىىرورة هسىىىىاٌطة كافىىىىة القىىىىؾ  والطؤسسىىىىات الور ؾ  .3

عىاون واظسىئ  بىئؽ القىؾ  ...( فىْ إكسىاف القىئؼ لمىظشء  حئىا يكىؾن ٌظىاك ااٖعٛم والظىادي

 .والطؤسسات

اٌٚوطىام  إزالىة الطعؾ ىىات الوىْ احىىد هىؽ الوحىىاق الظمبىة  طراكىىز احفىئظ القىىرذن الرىرتؼ والعطىىن  .4

 .ظٛف  طراكز احفئظ القرذن الررتؼعمِ إ اهة ورش عطن وىدوات اعر    ٌطئة الوحاق ال
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العطن عمِ اش ئع الظٛف لٛلوحاق  طراكز احفئظ القرذن الررتؼ هىؽ  بىن الطعمطىئؽ وأولئىاء  .5

القىىرذن ت الطحمئىىة والدولئىىة فىىْ ه ىىال حفىىظ اٖهىىؾر واشىى عئٍؼ عمىىِ الطشىىاركة فىىْ الطسىىا قا

  .وا ؾتدي واعظاهٍؼ جؾاهز اش ئعئة الررتؼ

ِ اٚلوحاق  حمقات القىرذن الرىرتؼ وابىراز دور حمقىات احفىئظ القىرذن اش ئع أفراد الط وطع عم .6

ىا عمىِ الط وطىع هىؽ  بىن القىاهطئؽ عمىِ وسىاهن اٖعىٛم   طئىع وسىا همً الطقىروءة الررتؼ وأ ٌر

 .والطسطؾعة والطرهئة

الو كئىىد عمىىِ اعمىىئؼ الظىىٛف القىىئؼ اٚجوطاعئىىة والدٓظئىىة واٖخٛ ئىىة هىىؽ خىىٛل الىىوعمؼ  القىىدوة  .7

ن سمؾك الطحفغئؽ والطحفغات والؾعاي  طراكز احفىئظ القىرذن الرىرتؼ  ىدوة لظمبىوٍؼ حئا يط 

ولذلػ ي ىب عمىِ كىن عى ص هىظٍؼ أن يكىؾن اٖخ الط مىص واٖف الحظىؾن والشىئَ اٖهىئؽ 

ٍطىن كاىى. ا فْ كافىة اصىرفااً هىع الظمبىة ٖن حفىظ القىرذن الرىرتؼ وحىدي ٚ يكفىْ لمىوعمؼ إذا

 .السمؾكب العطمْ والطئداىْ فْ ال اى

دعؾة الطؤسسات الور ؾتة والوعمئطئة فْ الطراحن الط ومفة إلِ ار ئىف ال ٍىؾد لوؾجئىً وارعىاد  .8

اٖطفىىال والشىىباف لىىوعمؼ وحفىىظ كوىىاف م اعىىالِ وهبادهىىً السىىطحة الوىىْ جىىاء بٍىىا والعطىىن بٍىىا 

 لئظعكس ذلػ فْ سمؾكٍؼ واصرفااٍؼ وتؤدي إلِ ارؾتؽ ع صئة هسمطة سمئطة.

ادرتبئىىىىىىىة لمطحفغىىىىىىىئؽ والطحفغىىىىىىىات والؾعىىىىىىىاي اوعمىىىىىىى  بوىىىىىىىدرتبٍؼ عمىىىىىىىِ  ضىىىىىىرورة عقىىىىىىىد دورات .9

ء الظٛف إلِ جاىب  اسوراائ ئات اركز عمِ اظطئة واركئز القئؼ اٚجوطاعئة واٖخٛ ئة لٍٚؤ

 حفظ القرذن الررتؼ.

عطقىا عمىِ ٌىذي الطؤسسىة الدٓظئىة الور ؾتىة الوىْ لٍىا دور كبئىر  اٌٚوطام   جراء دراسات أك ر .01

ىا فىْ اشىكئن ع صىئة الىظشء وسىمؾكٍؼ والوىْ ارىاد ارىؾن فْ اظطئىة القىئ ؼ  شىكن عىام وا  ئٌر

الدراسات فئٍا هعدوهة.
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 الكخيع القخآن: والأ

 .ىافع  الؾن عؽ رواية عؽ

 :الذخيف الحجيث: ثانيا  

الس سىىواىْ، كوىىاف سىىظؽ أبىىْ داوود،  ىىاف عظئىىة هىىؽ سىى ل  إسىىحاقأبىىؾ داوود سىىمئطان بىىؽ  .0

 .172، الطكوبة العصرتة، بئروت، ف ط، ص 1459 ا ، ح 

م س بىىىؽ أحطىىىد القرطبىىىْ، ال ىىىاهع ٖحكىىىام القىىىرذن، دار عىىىالؼ الروىىىب، السىىىعؾدية، أبىىىؾ عبىىىد .8

 .م2003

 ، دار الصىىىطئعْ، الرتىىىاض،1سىىىمئطان بىىىؽ أحطىىىد أبىىىؾ القاسىىىؼ الظبراىىىىْ، الطع ىىىؼ الربئىىىر، ط .3

 . م1994

الب ىىىىاري، دار الفرىىىىر، بئىىىىروت، ف ط،  م الب ىىىىاري،  ىىىىحئحس بىىىىؽ إسىىىىطاعئن أبىىىىؾ عبىىىىد .4

 .م1994

         م الب ىىىىاري،  ىىىىحئح الب ىىىىاري، دار طىىىىؾق الظ ىىىىاة، بئىىىىروت،س بىىىىؽ إسىىىىطاعئن أبىىىىؾ عبىىىىد .5

 .  م2002ف ط، 

م الب ىىاري، اٖدف الطفىىرد، دار البشىىاهر ا٘سىىٛهئة، بئىىروت،ف س بىىؽ إسىىطاعئن أبىىؾ عبىىد .6

 .م1989ط، 

الصىىىىحئح سىىىىظؽ الورهىىىىذي، دار إحئىىىىاء الوىىىىراث العر ىىىىْ،  س بىىىىؽ عئسىىىىِ الورهىىىىذي، ال ىىىىاهع .7

 .م1998بئروت، ف ط، 

، دار الروىىب العمطئىىة، بئىىروت، 2س بىىؽ هكىىرم جطىىال الىىدٓؽ ابىىؽ هظغىىؾر، لسىىان العىىرف، ط .8

 . م2003
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 :ثالثا : الكتب

ئؼ .0  الوارت ئىىة، لمدراسىىات المئبئىىئؽ جٍىىاد هركىىز العقئمىىة، هعوقىىن ذكرتىىات الغطىىاري، العر ىىْ إبىىرٌا

  م.2006ي، بظغاز 

، 3ج بئىىىىىروت، العصىىىىىرتة، الطكوبىىىىىة الىىىىىدٓؽ، عمىىىىىؾم إحئىىىىىاء الغزالىىىىىْ، س بىىىىىؽ س حاهىىىىىد أبىىىىىؾ .8

  م.2005

طىىرابمس،  لم قافىىة، العاهىىة الطؤسسىىة هظشىىؾرات لئبئىىا، فىىْ الشىىعبئة الطىى  ؾرات الظىىؾتري، أحطىىد .3

   م.2009

  م.1984ط،  ف لبظان، لبظان، هكوبة اٚجوطاعئة، العمؾم  اهؾس بدوي، زكْ أحطد .4

ا السظؾسئة الحركة الدجاىْ،  د ْ أحطد .5 دار لبظان لمظباعة ، عشر الواسع القرن  فْ وىطٌؾ

 .م1988بئروت،  ،والظشر

 والوؾزتىىىىىع لمظشىىىىىر الطسىىىىىئرة ،  دار1ط اٚجوطىىىىىاعْ، الىىىىىظفس عمىىىىىؼ وحئىىىىىد، عبىىىىىدالمظئف أحطىىىىىد .6

 م.2001والظباعة، 

  م.2003 وت،بئر  العر ئة، الظٍضة ، دار1الطس د، ط رسالة الرعكْ، يحْ أحطد .7

 البىىىاروىْ، عطىىىر :، ارجطىىىة1930 - 1902ا٘يظالئىىىة  العر ئىىىة العٛ ىىىات أىسىىىبااؾ، أىرتكىىىؾ .8

  م.1980الوارت ئة  لمدراسات المئبئئؽ جٍاد هركز

 ، هظبعىة3العمئىة، ط القىؾم طرق  اظزتً فْ القدسئة اٖىؾار الطدىْ، عافر س وجطعً  ظفً .9

 .ه1304 أسواىة، البٍئة، الصظاهع

ئؼ: ارجطىىة بر ىىة، سىىكان بسىىظئظْ، دو أىرتكىىؾ .01   ىىىارتؾىس، جاهعىىة هظشىىؾرات الطٍىىدوي، إبىىرٌا

 بظغازي.
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، 1القزتىىري، ط ارجطىىة: س وعصىىري(، حئااىىً، لئبئىىا، إدرتىىس )عاٌىىن الطمىىػ ديكاىىىدول، إٓىىرك .00

 م.2013 بظغازي، دار السا ئة لمظشر،

  م.2008اٌرة، الق الروب، ، عالؼ1لمظفن، ط  اٖخٛ ئة الور ئة عر ، عبدم إيطان .08

لمروىىىاف،  العر ئىىىة الىىىدار الع طىىىاىْ، العٍىىىد فىىىْ المئبىىىْ العر ىىىْ الط وطىىىع هؾسىىىِ، بىىىؽ ائسىىىئر .03

 .م1988

 ،  دار1اٖسىىىعد، ط س )ارجطىىة( أىسىىام اٚجوطىىاع، عمىىىؼ هصىىظمحات هع ىىؼ فئرتىىؾل، جئىىن .04

  م.2011 بئروت، الٍٛل، هكوبة

            ا٘سىىىكظدرتة، ال اهعىىىة، عىىىباف هؤسسىىىة الوظغىىىئؼ، اجوطىىىاع عمىىىؼ رعىىىؾان، عبدالحطئىىىد حسىىىئؽ .05

 م.2004ط،  ف

 والوؾزتىىىىع، لمظشىىىىر الفرىىىىر ، دار1اٚجوطىىىىاعْ، ط الىىىىظفس عمىىىىؼ الطعايظىىىىة، عبىىىىدالرحطؽ خمئىىىىن .06

   م. 2007 اٖردن، عطان،

 و وظىا إلِ الع طاىْ العٍد هؽ المئبئة العر ئة ال طٍؾرتة فْ الوعمئؼ اظؾر عؽ اارت ئة دراسة .07

   م.1974(، الور ئة )بظغازي  الوعمئؼ وزارة فْ ا٘حصاء ، إدارة2الحاضر، ط

  م.1972طرابمس،  الوظطئة، ، دار1لئبئا، ط فْ الوعمئؼ اظؾر بظئؼ، الشئَ رأف. .08

 هظشىؾرات الىؾافْ، عبىدالررتؼ ، ارجطىة: س3ال ٍاد، ط  هعسكرات داخن هؽ جؾرج، رتطؾن  .09

  م. 1988 بظغازي،  ارتؾىس، جاهعة

 الرىرتؼ، القىرذن عمِ الطحافغة ، جطعئة1 رذىْ، ط جئن حؾى وذخرون، الظ ار رابب زبمؾل .81

  م. 2008 عطان،

 القىاٌرة، العر ىْ، الفرىر دار واظبئقىً، أسسىً اٚجوطىاعْ الىظفس عمىؼ دروتىش، العابدٓؽ زتؽ .80

  م.2005ف ط، 
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ئؼ زتظب .88   م.2013العاهمْ، جاهعة بظٍا، بظٍا، ف ط ،  اٚجوطاع عمؼ العز ْ، إبرٌا

عطىىىىان،  الطسىىىىئرة، ، دار4الىىىىظفس، ط وعمىىىىؼ الور ئىىىىة فىىىىْ والوقىىىىؾتؼ اسالقئىىىى همحىىىىؼ، س سىىىىاهْ .83

  م.2009

 لٛسىىىىو طارات العطىىىىارة هظشىىىىؾرات لئبئىىىىا، فىىىىْ الحضىىىىري  والو ظىىىىئ  الوحضىىىىر القزتىىىىري، سىىىىعد .84

 .م1992بظغازي،  الٍظدسئة،

ىىف عمىىْ بىىىؽ بىىىؽ سىىعئد .85  الروىىىاف ضىىؾء فىىىْ وذداف وأحكىىام الطسىىاجد / هفٍىىىؾم القحظىىىاىْ، ٌو

  م. 2000 السعؾدية، والسظة،

، هكوبىىة اٚلؾكىىة، 2والسىىظة، ط الروىىاف ضىىؾء فىىْ الحسىىؽ ال مىى  عمىىْ القحظىىاىْ، بىىؽ سىىعئد .86

  م.2010الطدٓظة الطظؾرة، 

عطىىىىان، ف ط،  الئىىىىازوري، دار لمظفىىىىن، اٚجوطاعئىىىىة الوظشىىىىةة وذخىىىىرون، هغمىىىىْ أبىىىىؾ سىىىىطئح .87

 .م2000

 . م2004القاٌرة،  والوؾزتع، والظشر لمظباعة آوراك والقئؼ، السئاسئة الوظشةة خظاف، سطئر .88

 ا٘سىىىىكظدرتة هركىىىىز والوظبئىىىى ، الظغرتىىىىة بىىىىئؽ اٚجوطىىىىاعْ الىىىىظفس عمىىىىؼ أحطىىىىد، كاهىىىىن سىىىىٍئر .89

  م.2001ط،  ف ا٘سكظدرتة، لمرواف،

 الطصىىرتة، أى مىىؾ هكوبىىة الطسىىمطة، والش صىىئة اٚجوطاعئىىة الطسىىؤولئة أحطىىد، ع طىىان سىىئد .31

 .م1986ط،  ف القاٌرة،

ط،  ف اٖردن، الطسىىىىىىئرة، دار اٚجوطاعئىىىىىة، ظشىىىىىىةةالو سىىىىىئكؾلؾجئة جىىىىىىادو، أبىىىىىؾ س  ىىىىىالح .30

 .م2007

م،  رام ا٘ىسىىان، حقىىؾق  لدراسىىات م رام هركىىز الوسىىاهح،  ىىئؼ وذخىىرون،  ىىؾ اىْ  ىىٛح .38

 .م2012
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 .م1984 ىشر، هكان بدون  الرسالة، ، هؤسسة1اٚجوطاعْ، ط الظفس عمؼ ٌطام، طمع. .33

 ال طاٌئرتىىىة، واجوطاعئىىىة،  قافئىىىة حهٛهىىى الزاوتىىىة خطىىىاج، هؾلىىىؾد س عمىىىْ الشىىىرتف، الظئىىىب .34

 .م2005الزاوتة، 

 اٖردن، والوؾزتع، لمظشر اٖردىئة ال اهعة ال اهعْ، الودرتس أسالئب زتوؾن، هحطؾد عايش .35

 .م1995ط،  ف

  م.    2006 بئروت، العمطئة، الروب ، دار9خمدون، ط ابؽ هقدهة خمدون، بؽ عبدالرحطؽ .36

راء، القاٌرة، ف ط، اٖخٛق، دا الفاوي، أحطد عبدالفواح .37    م.1990ر الٌز

            ا٘سىىىىىكظدرتة، ال اهعئىىىىىة، الطعرفىىىىىة دار اٚجوطىىىىىاعْ، الىىىىىظفس عمىىىىىؼ دوتىىىىىدار، س عبىىىىىدالفواح .38

  م.2009، ط ف

ْ عبدم .39    م.2005لمظشر،  واهن ، دار1اٚجوطاعئة، ط والوظشةة الور ئة رعدان، زٌا

ْ معبد .41  . م2004ط،  ف اٖردن، الفر ان، ردا الور ئة، اجوطاع عمؼ رعدان، زٌا

 جاهعىىىىىة ، هظشىىىىىؾرات3واقظئااىىىىىً، ط اٚجوطىىىىىاعْ البحىىىىىا أسىىىىىمؾف الٍطىىىىىالْ، عىىىىىاهر عبىىىىىدم .40

 .م2003 بظغازي،  ارتؾىس،

 ال ىىىىىىؾازي، ابىىىىىىؽ ، دار1أفرتقئىىىىىىا، ط فىىىىىىْ السظؾسىىىىىىئة الحركىىىىىىة اىىىىىىارتَ الصىىىىىىٛبْ، س عمىىىىىىْ .48

 .م2011القاٌرة،

 ، دار2ات، طئواٚسىىىىوراائ  اٖسىىىىس ْاٚجوطىىىىاع البحىىىىا اصىىىىطئؼ جمبىىىىْ، عبىىىىدالرازق  عمىىىىْ .43

 .م2005 ا٘سكظدرتة، ال اهعئة، الطعرفة

 ال اهعئىىىىة، الطعرفىىىىة ، دار1ال قىىىىافْ، ط اٚجوطىىىىاع عمىىىىؼ وذخىىىىرون، جمبىىىىْ عبىىىىدالرازق  عمىىىىْ .44

 .م2001ا٘سكظدرتة،
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ال زاهىر،  جاهعىة الطدرسىئة، ارةلىٙد والوظغئطئىة الظفسىئة ال ؾاىىب احوئىؾش، عبىدال مئن عطار .45

 م.2005

 .م2008ا٘لروروىْ،  اٚجدابْ هؾ ع وا٘جدابئؾن، اجدابئا إدرتس، بؽ خمئفة عطر .46

هركز جٍاد المئبئئؽ لمدراسىات  العر ْ، الؾطؽ فْ الو مف بدايات القبٛوي، رهضان عئسِ .47

 .م2005ط،  ف طرابمس، الوارت ئة،

 ال اهعىىة طمبوٍىىا، ىغىىر وجٍىىة هىىؽ القىىئؼ  عىىض اظطئىىة فىىْ ال اهعىىة دور عمىىْ العىىاجز، فىىؤاد .48

 .م2006بزة،  ا٘سٛهئة،

 ، جاهعىىة  ىىارتؾىس،1(، ط1990 –1966اجىىدابئا الطوغئىىرة ) الطدٓظىىة الىىزوي،  ىىالح لىىؾجمْ .49

 .م1999بظغازي، 

 . م2012بظغازي،  بظغازي، ، جاهعة2وبايااً، ط أ عادي البدو اؾطئؽ الزوي،  الح لؾجمْ .51

، 2القىئؼ، ط اىدرتس لظراهى  واظبئقىْ ىغىري  اصىؾر واعمئطٍىا القىئؼ اعمىؼ ال ٛد، زكْ هاجد .50

 .م2007عطان،  الطسئرة، دار

 .م1947القاٌرة، الٍؾاري، ، هكوبة1والئؾم، ط اٖهس العر ئة بر ة اٖعٍب، الظئب س .58

 ال اهعئىىىة، الطعرفىىىة ، دار1والوظبئىىى ، ط الظغرتىىىة بىىىئؽ اٚجوطىىىاعْ الىىىظفس عمىىىؼ عىىىفئ ، س .53

 .م2005 ا٘سكظدرتة،

 .م2006ط،  ف ا٘سكظدرتة، الطعار ، ارد اجوطاع، عمؼ  اهؾس بئا، عاطف س .54

 لمظشىىىر، لئبئىىىا دار والىىىرحٛت، ال غرافئىىىا كوىىىب فىىىْ لئبئىىىا عبىىىاس، واحسىىىان ى ىىىؼ ٓؾسىىىف س .55

 بظغازي.

 .م2001 بظغازي، البئان، ، دار1ج وأعٛهٍا، اارت ٍا اجدابئا السعئظْ، هصظفِ .56

 م.2009 ،بظغازي  البئان، دار ،2ج وأعٛهٍا، اارت ٍا اجدابئا السعئظْ، هصظفِ .57
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 ، داهىىرة1الطظٍىىرة، ط والسىىظة الرىىرتؼ القىىرذن فىىْ الطسىىاجد بظىىاء فضىىن  ظئفىىاىْ، ياسىىئؽ هؾفىى  .58

 .2011 دبْ، ال ئري، والعطن ا٘سٛهئة الشؤون 

ئؼ ىؾري  .59  .2013ط،  ف بظغازي، الفضئن، هكوبة اٚجوطاعْ، الظفس عمؼ الؾافْ، إبرٌا

ئؼ ٌالىىة .61 ئؼ واىشىىراح ال رواىىىْ إبىىرٌا الظفؾلىىة،  وهشىىكٛت اٚجوطاعئىىة وظشىىةةال الطشىىرفْ، إبىىرٌا

 .2009 الطكرهة، هكة ا٘سٛهْ، الوراث إحئاء ، هكوبة1ط

، دار 1العطمئىة، ط واظبئقااٍىا ادرتسىٍا واسىوراا ئات ا٘سىٛهئة الور ئىة القئا رة، رفئ  ولئد .60

 .2010الطسئرة، اٖردن، 

اٚجوطىىىاعْ،  سالىىىظف عمىىىؼ فىىىْ  ىىىراءات الغظىىىؾدي، حطىىىدأ وىىىىؾري  اٚحىىىرش القاسىىىؼ أبىىىؾ ٓؾسىىف .68

2010. 

 :العمسية : الجورياترابعا  

ا الطسىىاجد بظىىاء .0 هىىارس  23الصىىادرة  ،16العىىدد، الرسىىطئة ال رتىىدة وعئفوٍىىا، واحدٓىىد واسىىئٌر

 .م1991

 جطىىىاد  اٖول ر ئىىىع هىىىؽ ا٘ ىىىدار ، 93العىىىدد  ا٘سىىىٛهئة، البحىىىؾث ه مىىىة عىىىرتف، حطىىىاد .8

 .م2010أخرة، 

، 18ار ؾتىىىة، العىىىدد دراسىىىات إلئىىىً، الط وطعىىىات اجىىىةوح الىىىدٓظْ الوعمىىىئؼ الىىىداهؼ، ىىىىؾر س طىىىً .3

 الور ؾي. والبحا لمطظٍاج القؾهْ الطركز

ئدي، ذداف ه مة الدٓؽ، زتؽ جئاد س .4  .م2012، 11العدد الفرٌا

 حوىِ الع طىاىْ الحكىؼ أواخر لئبئا فْ وال قافئة الفررتة الحئاة هٛهح هسعؾد، عبدم هسعؾد .5

ال الىىا،  الط مىىد عشىىر، ال ىىاهس العىىدد ال اهعىىة، ط مىىة، ال1911سىىظة  ا٘يظىىالْ اٚحىىوٛل

 . م2013
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ىا القرذىىْ القصىص فْ الطوضطظة والور ؾتة ال مقئة القئؼ  عض رهضان، هصمح أّهال .6  ودوٌر

 والعشىرون، ال ىاهؽ العىدد عىطس، عىئؽ   اهعىة الور ئىة كمئىة ه مىة الطسىمؼ، الىظشء ار ئة فْ

راء هكوبة الرا ع، ال زء  .م2004القاٌرة،  الشرق، ٌز

 العمسية: خامدا : الخسائل

 الوىىْ والطشىىكٛت الىىظشء ار ئىىة فىىْ الرىىرتؼ القىىرذن احفىىئظ هراكىىز دور ىصىىار، عىىحادة أىىىؾر .0

 .م(2000بئر هظشؾرة، ال اهعة ا٘سٛهئة، بزة،  هاجسوئر رسالة) ،اؾاجٍٍا

 اعزتىىز فىىْ الرىىرتؼ القىىرذن احفىىئظ  طراكىىز الطحفغىىات دور عىىؾاد، عبىىدالباري  عبىىدالقادر بٍىىاء .8

 ا٘سىىىٛهئة، ال اهعىىىة هظشىىىؾرة، بئىىىر هاجسىىىوئر )رسىىىالة ،الطركىىىز لظالبىىىات ا٘ي ىىىابْ السىىىمؾك

 .م(2010بزة، 

 طىىٛف لىىد  اٚجوطاعئىىة الطسىىؤولئة لوظطئىىة إرعىىادي بىىراهج فاعمئىىة  اسىىؼ، هحطىىؾد س جطئىىن .3

بىىزة،  ا٘سىىٛهئة، ال اهعىىة الور ئىىة، كمئىىة هظشىىؾرة، بئىىر هاجسىىوئر رسىىالة) ،ال اىؾتىىة الطرحمىىة

 .م(2008

  طدٓظىىىة الواسىىىع لظمبىىىة اٚجوطاعئىىىة القىىىئؼ إكسىىىاف فىىىْ الطعمىىىؼ إسىىىٍام القاضىىىْ،  ىىىالح حظىىىان .4

الطالئزتىىىىىة،  الؾطظئىىىىىة ال اهعىىىىىة الور ئىىىىىة، كمئىىىىىة هظشىىىىىؾرة، بئىىىىىر هاجسىىىىىوئر )رسىىىىىالة ،طىىىىىرابمس

   م(.2012

 فْ الطوضطظة اٚجوطاعئة القئؼ اكوساف فْ اٖدوار لعب اسو دام أ ر الطصري، جطال دٓظا .5

 )رسىىىىالة ،بىىىىزة هحافغىىىة فىىىىْ اٖساسىىىىْ الرا ىىىع الصىىىىف لظمبىىىىة ال طئمىىىة لغوظىىىىا كوىىىىاف  هحوىىىؾ 

 .م(2010بزة،  ا٘سٛهئة، ال اهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر

 أم الطدرسىىىة أم البئىىى. لمشىىىباف القىىىئؼ اعمىىىئؼ عىىىؽ رهئسىىىْ  شىىىكن الطسىىىؤول هىىىؽ بركىىىات، زتىىىاد .6

  م(.2005ظئؽ، فمس الطفوؾحة، القدس جاهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر ) رسالة، الطس د
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 1948الظربىة  هظىذ بىزة هدٓظىة كواائىب فىْ الوعمىئؼ وا ع ال رجاوي، هحطؾد عمْ بؽ بؽ زتاد .7

 .م(2007الطفوؾحة،  القدس جاهعة هظشؾرة ، بئر هاجسوئر )رسالة ،1960عام  وحوِ

 بئىىىىر هاجسىىىىوئر )رسىىىىالة، اٚجوطىىىىاعْ الوغئىىىىر فىىىىْ الدٓظئىىىىة الطؤسسىىىىات دور الىىىىؾتفْ، سىىىىطئر .8

 .م(2010 ااظة،  ل ضر، لحاجا جاهعة هظشؾرة،

 عشىر ال ىاىْ طمبىة  لىد اٚجوطاعئىة القىئؼ  عىض اظطئة فْ الطعمؼ دور الٍظدي، سٍئن أحطد .9

ؼ وجٍة هؽ بزة  طحافغات بزة،  ا٘سٛهئة، ال اهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر رسالة) ،ىغٌر

 .م(2007

 الررتؼ القرذن لوحفئظ ال ئرتة لم طعئة الور ؾتة ا٘سٍاهات الغاٌري، سعد بؽ س بؽ طارق  .01

 .م(2005 الطكرهة، هكة القر ، أم جاهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر رسالة) ،جدة  طحافغة

 بىبعض الرىرتؼ القىرذن احفىئظ  حمقىة الظالىب الوحىاق عٛ ىة عبىدالرحطؽ، بىؽ سىئف بؽ عطاد .00

 ا٘سىىىىٛهئة، سىىىىعؾد ا٘هىىىىام جاهعىىىىة هظشىىىىؾرة، بئىىىىر هاجسىىىىوئر )رسىىىىالة ،الور ؾتىىىىة الطوغئىىىىرات

 .م(2007ض، الرتا

 خىىىٛل اجىىىدابئا فىىىْ واٚ وصىىىادّية والسئاسىىىئة ال قافئىىىة اٖوضىىىاع بؾهىىىة، عبدالسىىىٛم هبروكىىىة .08

  ىىىىارتؾىس، جاهعىىىىة هظشىىىىؾرة، بئىىىىر هاجسىىىىوئر رسىىىىالة) ،العشىىىىرتؽ القىىىىرن  هىىىىؽ اٖول الظصىىىىف

 .م(2012بظغازي، 

، بافالشىى لىىد  اٚجوطاعئىىة القىىئؼ اظطئىىة فىىْ اٖسىىرة إسىىٍام البقطىىْ، عبىىدم بىىؽ س بىىؽ ه ئىىب .03

 .م(2008الطكرهة،  هكة القر ، أمّ  جاهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر رسالة)

 وجٍىىىىة هىىىىؽ طمبوٍىىىىا لىىىىد  الوسىىىىاهح  ىىىىئؼ اعزتىىىىز فىىىىْ ال اهعىىىىات دور الطىىىىزتؽ، س حسىىىىؽ س .04

ؼ  .م(2009 فمسظئؽ، بزة، جاهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر )رسالة ،ىغٌر
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راىىىىىْ، أحطىىىىد بىىىىؽ هرضىىىىْ .05  هىىىىؽ الىىىىظشء حطايىىىىة فىىىىْ تؼالرىىىىر  القىىىىرذن احفىىىىئظ حمقىىىىات أ ىىىىر الٌز

 .م(2008الطظؾرة،  الطدٓظة ا٘سٛهئة، ال اهعة هظشؾرة، بئر هاجسوئر )رسالة ،اٚىحرا 

 بئىىر هاجسىوئر رسىالة) ،ال مقىْ الحكىؼ وىطىؾ الرىىرتؼ القىرذن حفىظ الغاهىدي، هحطىؾد بىؽ هظىِ .06

 .م(2002الطكرهة،  هكة القر ، أمّ  جاهعة هظشؾرة،

 هاجسوئر رسالة) ،اٚجوطاعئة  الطسؤولئة وعٛ وً اٖخٛ ْ الوفرئر، عبدالقادر س هئسؾن  .07

 .م(2009 هظشؾرة، ال اهعة ا٘سٛهئة، بزة، بئر

 ،اجىدابئا هدٓظىة فىْ ووعاهفٍا الدٓظئة ال دهات لطراكز ال غرافْ الوؾزتع سعد، سمئطان ٓؾىس .08

 .م(2013اٖكاديطئة المئبئة، بظغازي،  هظشؾرة، بئر هاجسوئر )رسالة

 :والسحاضخات شجواتسادسا : ال

 والوعمىئؼ الوعمىئؼ هراحىن جطئىع فىْ واعمئطىً القىرذن حفىظ العطىار، عبىدالرحطؽ بىؽ ىا ر حطد .0

 .م1999وعمؾهً،  الررتؼ لقرذن ا العظاية ،عمطئة ىدوة ال اهعْ،

( 1950 -1835هىىىؽ ) الفوىىىرة ( خىىىٛلاٌٖمىىىْ الوعمىىىئؼالىىىدٓظْ ) سؾتسىىىْ، الوعمىىىئؼ  شىىىئر س .8

         بىىئؽ هىىا الفوىىرة فىىْ عقىىدت الوىىْ ال اهظىىة العمطئىىة الظىىدوة أعطىىال عمئىىً، طىىرأت الوىىْ والوغئىىرات

 جٍىاد ركىزه ،1950 - 1835المئبىْ  الط وطىع: عظؾان اح. ،م2000/  9/  27 - 26

  م.2005الوارت ئة،  لمدراسات المئبئئؽ

 العر ئىىىة، الىىىدول جاهعىىىة الطغىىىرف، فىىىْ ال قافىىىة هركىىىز فىىىْ هحاضىىىرات الرعىىىاك، س ع طىىىان .3

1958 . 

  فىىىىىْ أ لقئىىىى. هحاضىىىىىرة ا٘سىىىىٛهْ، العر ىىىىْ الفرىىىىىر فىىىىْ الوسىىىىاهح  ىىىىىئؼ عىىىىعبان، عبدالحسىىىىئؽ .4

اىىارتَ  ٌؾلظىىدا، فىىْ العر ىىْ  والطظوىىد روراىىردام فىىْ ا٘سىىٛهئة ال اهعىىة هىىؽ بىىدعؾة روراىىردام

  م.18-12-2009
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   :سابعا : السقابالت

 هقابمىىىة اجىىىدابئا، واٖو ىىىا  والسىىىظة الرىىىرتؼ القىىىرذن  سىىىؼ رهىىىئس دبظىىىؾن، سىىىعد ا حئىىىري  الشىىىئَ .0

 .م2015 -3 -12ع صئة 

 .م2013 -1 -15ع صئة  هقابمة اجدابئا، أو ا  هكوب عبدالطؾلِ،  الح عمْ .8

ي، أحد طمبة الطعٍد الدٓظْ سا قا اجدابئا، هؾعىف حالئىا الحطئد بؾ حبشْ الفاخر الحاج عبد .3

 م.2017-11-28 ظؾط ال ؾتة المئبئة،  شركة ال

 :االنتخنت ثامشا : مػاقع

 فىىىْ الوسىىىاهح ،م2014 -11 -9ا٘سىىىٛهْ،  الحىىىؾار هظوىىىد  ا٘عٛهئىىىة، الحىىىؾارات عىىىبكة .0

 .http/www.alhiwar.net اٖول، ال زء القرذن،

م، 5:30م، 2014 -2 -28فىىىىىىىىىىىىْ  ىشىىىىىىىىىىىىرت دٓظئىىىىىىىىىىىىة خظبىىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىىاز، بىىىىىىىىىىىىؽ عبىىىىىىىىىىىىدالعزتز .8

http://www.mufti.af.org.sa/sites/default/files/fr--1434-6-3.mp 
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 ئسة بأسساِء أعزاء ىيئة التجريذقا

 )محكسي االستبيان(

ؼر احكئؼ اسوطارة الدراسة هؽ خٛل ع اؼ لقد  :ضٍا عمِ أعضاء ٌئةة الودرتس ٌو

 د . اىوصار هسعؾد العقؾري /  سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة بظغازي. .0

 د . سالؼ عبدم البئؾضْ /  سطعمؼ اٚجوطاع / جاهعة بظغازي. .8

 القادر بؾ هرتؾهة /  سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة بظغازي.د . سالؼ  عبد .3

 وطاع / جاهعة بظغازي.الرحطؽ اٚحئؾل /  سؼ عمؼ اٚجد . عؾض عبد .4

 د . عطر كرتؼ العبئدي/   سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة بظغازي. .5

 الظا ر عطاطة الفاهدي /   سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة بظغازي.د . عبد .6

 الررتؼ أجؾتمْ  عبد العالْ /   سؼ عمؼ الظفس / جاهعة بظغازي.د . عبد .7

 الط وار. عطر اهعةاٚجوطاع / ج البرعصْ /   سؼ عمؼ عمْ د . عبدالررتؼ .8

 د . س فوحْ الزلئوظْ /   سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة بظغازي. .9

ئؼ .01  المئبئة / بظغازي. اٚجوطاع / اٖكاديطئة عمؼ ال ئار /   سؼ عمْ د . إبرٌا

 د . عبدم أحطد الطصرااْ /   سؼ عمؼ اٚجوطاع / اٖكاديطئة المئبئة / بظغازي. .00

  سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة اجدابئا.  د . ساهْ عبد الررتؼ اٖزرق / .08

 اجدابئا. اٚجوطاع / جاهعة عمؼ هئٛد /   سؼ هفواح أ .  أحطد .03

 أ .  سطة  الح الشئ ْ /   سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة اجدابئا. .04

 أ . رفاعْ عبدم الدالِ /   سؼ عمؼ اٚجوطاع / جاهعة اجدابئا. .05

 / جاهعة اجدابئا. أ . فرج س الظاعؾري /   سؼ عمؼ اٚجوطاع .06
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 (2ممح  )

 استبيان استسارة
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 :الفاضمة ل/ أختيالفاض أخي

 وبخكاتو .. هللا ورحسة عميكع الدالم

دراسىىىةا  أجىىىري  اٚجوطىىىاع، عمىىىؼ  سىىىؼ أداف كمئىىىة بظغىىىازي    اهعىىىة عمئىىىا دراسىىىات طالبىىىة أىىىىا

  ىىىىالقئؼ وعٛ وٍىىىىا الطسىىىىاجد  الرىىىىرتؼ القىىىىرذن احفىىىىئظ  طراكىىىىز خصىىىىاهص  الظىىىىٛفهئداىئىىىىةا  عظىىىىؾان )

 هدٓظىىىة  طسىىاجد الرىىىرتؼ القىىرذن احفىىىئظ هراكىىز طىىىٛف هىىؽ عئظىىىة عمىىِ هئداىئىىىة اٚجوطاعئىىة( "دراسىىة

 اجدابئا".

طئىةم  الغىةم فىْ لٍىا بٍىا اىدلْ سىؾ  الوىْ الطعمؾهىات فىإن العئظىة أحىد  أفىراد و اعوبارك  ٌىذي ٌأ

 إجا ىات هىؽ  ىً اىدلؾن  هىا أن عمىؼال أجابوىػ، هىع  ىدق عمىِ اوؾ ف الطؾضؾع ٌذا الدراسة، و ئطة

 .العمطْ البحا ٖبراض إٚ اسو دم ولؽ الواهة هؾضع  السرتة سورؾن  وأراء

 .والوقدٓر الشكر جزتن ولػ الوعاون  هظػ لذا ى هن

 

 الباحثة ...
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 الصالب : بخرائز الستعمقة : األسئمةأوال  

 :      الشػع .1

 ذكر )    (   ْ أى )    ( 
 

 .(    )     العسخ: .2

 .واألخػات: )      ( األخػة بيغ سخي الع التختيب .3

 )          (. :لو التابع الكخيع القخآن تحفيظ مخكد سعا .4

 :يالسدتػى التعميس .5

 بيقرأ وتكو )    (  ْأساس )    ( 
  اىؾي  )    (  ْجاهع )    ( 

    
 

 :الكخيع القخآن تحفيظ بسخكد االلتحاق ةمج .6
 

 :الكخيع خآنالق لحفظ الحزػر عمى سػاضبةال .7

 مدتسخ بذكل )    (  متقصع بذكل )    ( 
 

 :الكخيع القخآن حفظ مغ إليو وصمت الحي السدتػى  ىػ ما .8

 الررتؼ القرذن هؽ أجزاء )    (  الررتؼ القرذن ر ع )    ( 
 الررتؼ القرذن ىصف )    (  الراهن الررتؼ القرذن  )    ( 

 

 :الكخيع القخآن تحفيظ مخاكد في درس لػالجك أن سب  ىل .9

 ىعؼ )    (  ىعؼ )    ( 
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 :الكخيع القخآن حفظ في إليو وصل السدتػى الحي ىػ بشعع فسا اإلجابة كانت إذا .11

 الررتؼ القرذن هؽ أجزاء )    (  الررتؼ القرذن ر ع )    ( 
 الررتؼ القرذن ىصف )    (  الراهن الررتؼ القرذن  )    ( 

 

 :الكخيع قخآنال تحفيظ بسخاكد درست لػالجتظ أن سب  ىل .11

 ىعؼ )    (  ىعؼ )    ( 
 

 :خيعالك القخآن حفظ في إليو وصمت السدتػى الحي ىػ فسا بشعع اإلجابة كانت إذا .12

 الررتؼ القرذن هؽ أجزاء )    (  الررتؼ القرذن ر ع )    ( 
 الررتؼ القرذن ىصف )    (  الراهن الررتؼ القرذن  )    ( 

 

 :الكخيع القخآن حفيظت بسخاكد درس إخػتظ أن ألحج سب  ىل .13

 ىعؼ )    (  ىعؼ )    ( 
 

 :الكخيع القخآن حفظ في إليو وصل السدتػى الحي ىػ فسا بشعع اإلجابة كانت إذا .14

 الررتؼ القرذن هؽ أجزاء )    (  الررتؼ القرذن ر ع )    ( 
 الررتؼ القرذن ىصف )    (  الراهن الررتؼ القرذن  )    ( 

 

 :الكخيع القخآن تحفيظ مخاكد في درست أخػاتظ أن إلحجى سب  ىل .15

 ىعؼ )    (  ىعؼ )    ( 
 

 :إليو في حفظ القخآن الكخيع وصمت الحي السدتػى  ىػ فسا بشعع اإلجابة كانت إذا .16

 الررتؼ القرذن هؽ أجزاء )    (  الررتؼ القرذن ر ع )    ( 
 الررتؼ القرذن ىصف )    (  الراهن الررتؼ القرذن  )    ( 
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 :االجتساعية القيع ثانيا : مقياُس 

 م
 وووامحقيسة التدووووووو

أواف  إلى  أواف  العبارات 
 ال أواف  حج ما

0
 َّْ أحىدم اعىعر  ىى ن الؾاجىب رد ا٘سىىاءة  عظىدها يسىم إلىى

  ا٘ساءة
   

8
اٖعىىىى اص الىىىىذٓؽ يك ىىىىرون هىىىىؽ اٖخظىىىىاء  ٚ أسىىىىاهح

 هعْ
   

    ٚ أساهح زهٛهْ الذٓؽ يعودون عمِ  الطدرسة3
    أخْ عظدها يضر ظْ هوعطدا ساهحٚ أ4
    ٚ أساهح هؽ ٓوحدث عظْ فْ عٍر الغئب5
    ٚ أساهح هؽ ٓوعد  عمِ خصؾ ئو6ْ
    ا٘ىسان الطوساهح داهطا هسوغن هؽ الغئر7
    ٚ أاساهح هع هؽ عمطظ8ْ

9
حوىِ وأن كظى.  عمِ كن هؽ أساء إلىِ أعفؾ وأساهح

  ادر عمِ رد ا٘ساءة
   

    ساهح هع أ د اهْ وأعفؾ عؽ أخظاهٍؼأا01

00
أىصح إخؾاْ  العفؾ والوساهح عظدها يشكؾن لْ هؽ 

 عمئٍؼ اعوداء أخرتؽ
   

    ٓزول إي خٛ  بئظْ و ئؽ أ د اهْ  سرعة08
    أطمب الوساهح عظدها أخظْ فْ ع ص ها03
    أساهح وأطٍر  مبْ هؽ الحقد والضغئظة04
    عظد حدوث أي خٛ  بئظاٚ أ اطع أ ار ْ 05
    أساهح عؽ ال ظ  الطقصؾد06
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 م
 قيسة التعاون 

أواف  إلى  أواف  العبارات 
 ال أواف  حج ما

    أبضب عظدها ٓوؼ ارمئفْ  عطن ها برفقة زهٛهْ 17
عظىىدها أواجىىً هىى زق فىىْ عطمىىْ ٚ أحىىب أن ال ىى  إلىىِ  18

    زهٛهْ لئساعدوىْ

ظىىىىدها يظمبىىىىؾن هظىىىىْ الطسىىىىاعدة ٚ أسىىىىاعد زهٛهىىىىْ ع 19
    وا٘عاىة

هىىؽ حطىىٛت الظغافىىة فىىْ الطركىىز الىىذي أاعمىىؼ  أاٍىىرف 20
    فئً

    ٚ أحب هشاركة أحد فالعطن وحئدا أفضن 21
    ٚ أعارك جئراىْ فْ اٖعطال الوظؾعئة 22
أعىىىارك فىىىْ احفىىىئظ أحىىىد  طركىىىز احفىىىئظ  ٚ أحىىىب أن 23

    القرذن الررتؼ

    أى از الطٍام  طفرديأحاول داهطا  24
أوهؽ أن العطىن ال طىاعْ ٌىؾ أك ىر الظىرق اخوصىارا  25

 لمؾ . واى از الطٍام
   

اعىىىعر  السىىىرور عظىىىدها أري زهٛهىىىْ يشىىىاركؾىْ فىىىْ  26
 عطن ها

   

أعىىىىىىارك زهٛهىىىىىىْ /زهئٛاىىىىىىْ فىىىىىىْ اٖعطىىىىىىال ال ئرتىىىىىىة  27
 والوظؾعئة

   

ٍىىؼ أسىىاعد أ ىىار ْ فىىْ الطظاسىىبات اٚجوطاعئىىة وأ ىىدم ل 28
 الطعؾىة

   

    أحرص عمِ اقديؼ الطساعدة لعابري السبئن 29
    أساٌؼ فْ جطع الوبرعات  طركز احفئظ القرذن الررتؼ 30
    أسراْ دون اردد أاعاون وأساعد أفراد 31
    أفّضن العطن فْ جطاعة عمِ العطن اٚىفرادي  32
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 م
 قيسة الرجق

أواف  إلى  أواف  العبارات 
 أواف  ال حج ما

     د أضظر لمرذف عظدها أاعرض لٙحراج 33
     د أكذف عظد سؤالْ عؽ أداء الصٛة فْ و وٍا 34
ئؽ فىىىْ  عىىىض اٖحئىىىان ٚ ضىىىرر هىىىؽ كذ ىىىة أو كىىىذبو 35

 ()الرذف اٖبئض
   

    أكذف عظدها اضظر لط اهمة الظاس 36
ك ئىىراا هىىا أكىىذف عمىىِ والىىدي وأ ىىد اهْ لم ىىروج هىىؽ  37

    ه زق 

 ىىد أضىىظر إلىىِ الرىىذف عمىىِ هعمطوىىْ أو هعمطىىْ إذا  38
طم. فْ واجبااْ الدراسئة     ٌأ

 ىىىىد أكىىىىذف عظىىىىدها احصىىىىن هىىىىؽ وراءي عمىىىىِ هصىىىىمحة  39
    وفاهدة

سىىىب  وأن كىىىذب. عظىىىدها طمبىىى. هظىىىْ الشىىىٍادة عمىىىِ  40
    عْء ٚ أعرفً

    أبوعد عؽ الرذف ٖىً ٍٓدي إلِ الف ؾر والعصئان 41
    لوزم  الصدق فْ القؾل والعطنأبوعد عؽ الرذف وا 42
    أ دق لرْ أىال  رضا م وال ظة 43
    هصمحوْٚ أكذف حوِ ولؾ عمِ حساف  44
    أحرص عمِ إعظاء الظصئحة  صدق 45
أعطىىن عمىىِ اظبئىى  هىىا حفغوىىً هىىؽ القىىرذن الرىىرتؼ فىىْ  46

 هعاهٛاْ واصرفااْ
   

أعىىىىى ع بئىىىىىري عمىىىىىِ الوحمىىىىىْ  الصىىىىىدق والبعىىىىىد عىىىىىؽ  47
 رذفال

   

    ٚ أكذف حوِ ٚ أبضب م 48
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 م
 قيسة السدْولية االجتساعية

أواف  إلى  أواف  العبارات 
 ال أواف  حج ما

بئر هٍوؼ   ٌطئة الؾ ى. فىْ أداء العطىن وهسىؤولئوْ  49
 ا اي اسوغٛلً

   

    أعوطد عمِ الغئر فْ اا اذ القرار 50
تؼ  ىىىىىالطركز بئىىىىىر هموىىىىىزم  طؾاعئىىىىىد حفىىىىىظ القىىىىىرذن الرىىىىىر  51

     صؾرة هسوطرة

أسىىىىىراْ  ٚ أاىىىىىدخن عظىىىىىد حىىىىىدوث خىىىىىٛ  بىىىىىئؽ أفىىىىىراد 52
    لمصمح بئظٍؼ

بئىىىر هموىىىزم  طسىىىؤولئوْ ا ىىىاي أخىىىرتؽ سىىىؾاء كاىىىى.  53
    هادية أو اجوطاعئة

 الظغىىىىىىام عظىىىىىىد اٚ ىىىىىىظفا  فىىىىىىْ الظىىىىىىابؾر  الوىىىىىىزامٚ  54
    الطدرسْ

ٚ أحىىىىىرص عمىىىىىِ الوىىىىىدخن فىىىىىْ حىىىىىن ال ٛفىىىىىات بىىىىىئؽ  55
ا خارج هسةؾلئوْأ د      اهْ واعوبٌر

    ٚ أاظازل عؽ  عض حقؾ ْ فْ سبئن سعادة أسراْ 56
اعىىىىعر داهطىىىىا  طسىىىىؤولئوْ ا ىىىىاي اىىىىؾفئر الٍىىىىدوء أ ظىىىىاء  57

 اسوطاعْ لمدروس
   

أكىىؾن هسىىةٚؾ عىىؽ أعطىىالْ  أحىىرص عمىىِ ضىىرورة أن 58
 ال ا ة

   

    أاحطن هسؤولئة ىفسْ وأاقؽ الوصر  59
ها يعظْ إلِ هؽ سؾر  رذىئة فْ  احرص عمِ حفظ 60

    هركز احفئظ القرذن الررتؼ

    أحافظ عمِ هطومرات الطركز الذي أاعمؼ فئً 61
    اعوزل رفقاء السؾء وه السٍؼ 62
    اعالئؼ الطس د أدرك هؽ هسؤولئوْ الطحافغة عمِ 63
    احرص عمِ إاقان أي عطن أ ؾم  ً 64
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Abstract 

The current study aims to identify the correlation between student 

characteristics of Quran memorization centers and social values. 

Several practical procedures were adopted to determine type, methodology, and 

various aspects of the study. For this purpose, a descriptive, sample survey, and a 

questionnaire techniques were utilized. The questionnaire, however, was designed to 

include several aspects for the study objectives with help of specialized evaluators.  

An empirical study was conducted on a sample consists of 317 subjects of 

Quran memorization centers in Ajdabia.  

The study is organized as following:  

Chapter 1 (subject matter): This chapter deals with determination of the main 

topic, objectives, definition of key terms, variables, and hypotheses of study along 

with previous work.  

Chapter 2 (the relationship between social values and upbringing):  This chapter 

includes the definition of social values and their importance, functions, properties, 

classification, sources as well as the social values relation with social upbringing and 

the theories that explain these values. 

Chapter 3 (the relationship between Quran memorizing centers and social 

values): It handles the development and importance of religious education, the 

memorizing centers' significance and goals and its relationship with social values, 

especially in Ajdabia city.   

Chapter 4 (methodical procedures): This chapter comprises the study's type, 

methodology, and sampling procedures that include the study population, kind of 

sampling, analysis unit, data gathering tool, variable measuring, and the statistical 

techniques used in the study. 

Chapter 5 (descriptive analysis of study data): It presents single tables based on 

the questions of the questionnaire in attempt to describe the study population 

according to these tables. The tables were divided into two groups; the former 

contains subjects' basic data analysis while the latter includes the measure items. 

Chapter 6 (hypotheses test and conclusions): This chapter demonstrates the 

results and hypotheses test. It also shows binary tables that present the relations 

among variables of study and their credibility. The following are the main obtained 

results: 

The study revealed the following major relationships: 

 A significant relationship between gender and social values. 

 A significant relationship between continuous attendance of Quran memorizing 

centers and social values. 

 A significant relationship between the level of memorizing Quran and social 

values. 

 An insignificant relationship between age and social value. 

 An insignificant relationship between educational level and social values. 

 An insignificant relationship between enrolling Quran memorizing centers and 

social values. 
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