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 إبراهيم صبحي غندر

  "دراسة حضارية آثارية"بيوت الطيور على العمارة التركية 
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U  

الطيور هي من احليوانات اجلميلة ذات الصوت 
الرنان واملظهر اخلالب وقد تعلم اإلنسان منها فنون 

االستعراض والغزل وهي من ذات الدم الغناء والرقص و
 نوع، يغطي ٩٠٠٠احلار وقد عرف من أنواعها حوايل 

جسمها الريش وهلا أجنحة، و عظام جموفة وهذا مما 
 محرشفا جلد ويساعدها على الطريان، وهلا ساقان ذ

عادة، وتتكاثر عن طريق البيض ومنها ما يلد 
. )١( ال يطري،وأغلبها ميكنه الطريان، وبعضها. كاخلفافيش

ها متباين وخمتلف بصورة كبرية، فبعضها يعتمد ؤوغذا
 على عصائر الفواكه ورحيق الزهور، والبعض اآلخر
يعتمد على احلبوب واحلشرات والقوارض والفئران 

وأكثر . واألمساك واحليوانات امليتة أو الطيور األصغر منها
الطيور ارية تكون مستيقظة ونشطة مع بداية النهار 
وتبقى يف سعيها وراء طعامها طوال اليوم، والبعض 

خر ليلي كالبوميات ينشط يف الليل ويهدأ ويسكن اآل
والعديد منها يرحتل ويسافر ملسافات بعيدة قد . ارا

 )٢(تستغرق أياماً طويلة حبثاً عن غذائها وأماكن تكاثرها

                                                
  .كطيور الدودو املنقرضة والبطريق والكيوي والنعام) ١

فتراها ترحل بني الشمال واجلنوب  )٢(وأماكن تكاثرها
جتمعها خاصية احلركة ، وأغلب الطيور )٣(وراء الدفء

والديناميكية العالية وهلا مناقري قوية بدون أسنان تتنوع 
أشكاهلا مبا يتناسب وطبيعة حياة كل نوع منها، وهي 
ذات هيكل عظمي خفيف وقوي، وأغلبها تعتين ببيضها 
فتبين له األعشاش املناسبة وحتتضن أفراخها وتطعمها 

الطيور أكثر من وقد تابع علماء األحياء . )٤(وتعتين ا
عن التزاوج فنجد أن أما و. بقية احليوانات األخرى

بعض ذكور الطيور هلا قضيب كالطيور املائية وطيور 
وبقية الذكور ليس هلا ) التركي(النعام والدجاج الرومي 

  أعضاء جنسية ظاهرة ميكن
أن ترى ولكن هلا خصيتان، ففي فصل التكاثر 

 الذكور ا خصيتوعندما تبحث الطيور عن شريكها تكرب
عدة مرات، وكذلك مبايض اإلناث، فالطيور اليت ليس 
لديها قضيب تترك احليامن يف جتويف هلا باملخرج ومن 

وبعد أن تبيض . خالل الضغط مع األنثى يتم التلقيح
                                                

كطيور اخلطاف ترحل عرب البحر القطيب بني القطب الشمايل ) ٢
سنة، أما طيور القطرس والقارة القطبية اجلنوبية كل 

  .املتجول فتقضي معظم فصول السنة يف البحر
3) Lincoln, F. C. (1935) "Migration of the birds" 

p.19, U.S.A. 
4) Orsi, G. (2001) "saving Europe’s most 

threatened birds: Progress in implementing 
European species action plans", p 53, 
oxford. 
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 بيوت الطيور على العمارة التركية دراسة حضارية آثارية

اإلناث فمنها من حيتضن بيضه ومنها من يترك ذلك 
ومنها من يترك العناية بالبيض  للذكر أو يشاركه فيه،

وعند  )٥(ور أخرى ومنها من يدفن البيض بالرمللطي
خروج األفراخ من بيضها يقوم األبوان الذكر واألنثى 
بالعناية ومساعدة أفراخها على العيش حىت تنمو ويشتد 
ساعدها، بينما ال حتتاج بعض أفراخ أنواع أخرى إىل 
عناية خاصة فتعيش وحدها وتعتمد على نفسها بعد 

ليت تبين أعشاشها على األرض التفريخ، وكذا الطيور ا
وبعض . سرعان ما خترج أفراخها وتنطلق يف الربية

 وبعضها اآلخر )٦(الطيور تعيش كأزواج طوال عمرها
يقترن بأنثى خمتلفة يف كل موسم من مواسم التزاوج 
وهناك طيور يتزاوج الذكر فيها مع أكثر من أنثى مثل 

  .الدجاج
   الطيور يف التشريع اإلسالمي

هد للموضوع مبا حظيت به الطيور من سوف من
مكانة متميزة لدى بين البشر منذ بداية اخللق وحىت اآلن 
حيث إن اإلنسان اعتربها قادرة على أن تصل إيل ما ال 
يستطيع هو الوصول إليه وقد افتنت ا كثري من أهل 
احلضارات القدمية فاختذوها آهلة تعبد وأنزلوها منازل 

ا حدث يف احلضارة الفرعونية القداسة واإللوهية كم
الطيور األخرى اليت  من هحيث عبدوا الصقر وغري

صوروها جمسمة يف شكل متاثيل زخرت ا معابدهم 
كما رمسوها ونقشوها على مسالم وقصورهم بل 
استخدموها كذلك كرموز لغوية كتبوا ا لغتهم 
اهلريوغليفية يف سائر مراحل تطورها، ومن أكثر ما تعلمه 

ن الطريان، وقد كانت الطيور إلنسان من الطري فنوا
 له أيضاً يف كثري من الدروب والفيايف واجلبال ةهادي

والوديان بل إن العرب قبل اإلسالم اعتمدوا عليها فيما 
يسمى بالتطير يف سائر شؤوم وهو ما ى عنه اإلسالم 

                                                
5) Venable, N. J. (1996) "birds of brey" p 24, 

U.S.A. 
مثل احلمام واإلوز وطيور الكركي اليابانية فيبقى الطري الذكر ) ٦

  .مرافقا ألنثاه

 كما اعتمد العرب واملسلمون قدمياً وحديثاً )٧(فيما بعد
ها يف فنون الصيد خاصة الصقور اليت كانوا ومازالوا علي

يقدروا تقديراً بل بلغ احلد بالكثري من سالطينهم 
 هلم كالنسر اًوأمرائهم أن يتخذوها شعارات ورموز

الذي اختذه السالجقة ومن بعدهم األيوبيني واملماليك 
شعاراً لبعض سالطينهم فنقشوه على كثري من منشآم 

  . )٨(اقية حىت اآلناليت ال تزال ب
واعترب األتراك طائر أيب منجل األصلع اليت كانت 
أسرابه ترافق موكب احلجيج الربي طيورا مقدسة 
أرسلها اهللا تعاىل لترافق تلك املواكب وتدهلم على مسار 
الطريق باجتاه األراضي احلجازية كما اعتربه الفراعنة 
 رمزا لإلشراق والتألق واحلكمة، كما ورد ذكره يف
اإلجنيل على أنه الرسول اخلصب الذي أطلقه سيدنا نوح 

  .من الفلك
ولقد أهلم اهللا عز وجل كل خلق خلقة الفطرة 
السليمة اليت متكنه من العيش يف سالم وتوافق مع سائر 
املخلوقات، ولقد علّم سبحانه وتعاىل الطري كما علّم 
اإلنسان ما مل يعلم إذ يقول ربنا عز وجل يف حمكم 

" أَولَم يروا إِلَى الطَّير فَوقهم صافَّات ويقْبِضن" يلالترت
أَي تارة يصفُفْن أَجنِحتهن في الْهواء وتارة تجمع جناحا 

إِلَّا الرحمن " أَي في الْجو" ما يمِسكهن " وتنشر جناحا
إِنه " هواء من رحمته ولُطْفهأَي بِما سخر لَهن من الْ"

                                                
كان العرب يف اجلاهلية إذا خرج أحدهم ألمر قصد عش ) ٧

طائر فهيجه فإذا طار من جهة اليمني تيمن به ومضى يف 
أما إذا طار جهة اليسار ، " انحالس"ويسمون الطائر ، األمر 

البارح " تشاءم به ورجع عما عزم عليه، ويسمى الطائر هنا 
 قال النووي رمحه اهللا ٣/٢٦٨مفتاح دار السعادة : انظر" 

التطري هو التشاؤم وكانوا يتطريون بالسوانح : "تعاىل
والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمني 

 سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات تربكوا به ومضوا يف
الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا ا فكانت 
تصدهم يف كثري من األوقات عن مصاحلهم فنفى الشرع 
ذلك وأبطله وى عنه وأخرب أنه ليس له تأثري ينفع وال 

  ٥/٢٤١هـ الديباج على صحيح مسلم .ا" يضر
8) Mayer, L. A. (1933) "Saracenic Heraldry" p. 

27, Oxford. 
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 إبراهيم صبحي غندر

 أَي بِما يصلح كُلّ شيء من )٩("بِكُلِّ شيء بصري
أَولَم يروا إِلَى الطَّير "مخلُوقَاته وهذه كَقَوله تعالَى 

مسخرات في جو السماء ما يمِسكهن إِلَّا اللَّه إِنَّ في 
 كما قال سبحانه وتعايل .)١٠("يات لقَومٍ يؤمنونَذَلك لآ
والطَّير صافَّات كُلٌّ قَد علم صالته وتسبِيحه واللَّه "أيضاً 

 كناية عن أن هذه الطيور تسبح )١١("عليم بِما يفْعلُونَ
 البشر ويسبحون والكائن الذي ووتصلي كما يصلي بن

 والصالة البد أن يكون قد علمه سلفاً علّمه اهللا التسبيح
األكل والشرب والطري والتزاوج والتكاثر والكالم 
واملغازلة واالستعراض والسفر واهلجرة واملسالك 
والطرق والصيف والشتاء وسائر ما سينتفع به يف حياته 

وما من دابة "وصدق عز وجل إذ يقول يف كتابة العزيز 
ال طَائضِ وي اَألرا فم ثَالُكُمأَم مإِالَّ أُم هياحنبِج ريطرٍ ي

  .)١٢("فَرطْنا في الْكتابِ من شيء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ
وورِثَ "فللطري إذاً لغته وإشاراته كما قال ربنا 

يرِ سلَيمانُ داوود وقَالَ يا أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّ
بِنيلُ الْمالْفَض وذَا لَهٍء إِنَّ هين كُلِّ شا مينأُوت١٣("و( 

كناية عن أن للطري لغته اليت يتفاهم ا وأن هذه اللغة ال 
ميكن ألحد فهمها إال بعون من اهللا سبحانه وتعاىل ذلك 

وباإلضافة إيل ذلك فقد ورد .أا لغة شديدة الصعوبة
 )١٤(ديد من آي القرآن الكرميذكر الطري أيضاً يف الع
زخرت السنة النبوية املطهرة  إمجاالً أو تفصيالً، كما

بالعديد من األحاديث النبوية املتعلقة بالطري بصفة 

                                                
  .١٩القرآن الكرمي، سورة امللك آية ) ٩

  .٧٩القرآن الكرمي، سورة النحل آية ) ١٠
  .٤١القرآن الكرمي، سورة النور آية ) ١١
  .٣٨القرآن الكرمي، سورة األنعام آية ) ١٢
  .١٦القرآن الكرمي، سورة النمل آية ) ١٣
 ، سورة٢٦٠فقد ورد ذكره يف كل من سورة البقرة آية ) ١٤

، سورة يوسف ١١٠، سورة املائدة آية ٤٩آل عمران آية 
يتني اآل، سورة النمل ٣١، سورة احلج آية ٣٦،٤١يتني اآل

، ٢١، سورة الواقعة آية ١٩، سورة امللك آية ٢٠، ١٧
، سورة ١٤٦، ١٩يتني اآل، سورة ص ٣سورة الفيل آية 

  .٧٩، سورة األنبياء آية ١٠سبأ آية 

وألن نظرة اإلسالم للحيوان عموماً هي نظرة .خاصة
واقعية ترتكز على أمهيته يف احلياة ونفعه لإلنسان وتعاونه 

ر احلياة فمن هنا كان معه يف عمارة الكون واستمرا
 السمع والبصر يف كثري من جماالت الفكر ءاحليوان مل

والتشريع اإلسالمي وال أدلَّ على ذلك من أنّ عدة سور 
يف القرآن الكرمي وضع اهللا سبحانه وتعاىل هلا العناوين 

 كما ذكرت بعض ،)١٥(من أمساء احليوان بصفة عامة
د والغراب، هأنواع من الطري صراحة يف القرآن كاهلد

وذكرت أنواع أخرى تلميحاً كالطري األبابيل كما يف 
ويؤكد  )١٦(سورة الفيل وحلم الطري الذي يشتهيه اإلنسان

القرآن الكرمي يف كثري من آياته على تكرمي احليوان وبيان 
مكانته وحتديد موقعه إىل جانب اإلنسان كناية عن 

ياة، مهيته ومشاركته لإلنسان يف كثري من جماالت احلأ
 وهي املصدر الثاين للتشريع -كما أكدت السنة النبوية 

 على ذلك إذ ورد ا العديد من األحكام –اإلسالمي 
واألسس الشرعية املتعلقة ذه الطيور اليت تندرج الغالبية 

ومما ورد  .العظمى منها حتت موضوع الرفق بصفة عامة
ول النسائي عن زيد بن خالد اجلهين عن رس فيها ما رواه

ال تسبوا الديك فإنه يوقظ "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله 
ومن ذلك ما روي عن عبد الرمحن بن عبد .)١٧("للصالة

كنا مع النيب صلى : اهللا بن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال
معها  حمرةاهللا عليه وسلم يف سفر فانطلق حلاجته فرأينا 

 فجعلت تعرش احلُمرةفرخان فأخذنا فرخيها فجاءت 
من فجع هذه بولدها ردوا "فلما جاء رسول اهللا قال 

مسعت رسول اهللا صلى : ، وعن الشريد قال"ولدها إليها
من قتل عصفورا عبثاً عج إىل اهللا : "اهللا عليه وسلم يقول

يوم القيامة يقول يا رب إن فالناً قتلين عبثاً ومل يقتلين 

                                                
ام والنحل والنمل والعنكبوت مثل سورة البقرة واألنع) ١٥

  .والفيل
  .٢١القرآن الكرمي، سورة الواقعة آية ) ١٦
حديث مرفوع رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحة، إال ) ١٧

، ص ٥على ما نقله أملنذري ج" فإنه يدعو للصالة: "أنه قال
١٣٣.  
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د ، وعن ابن عمر أنه مر بفتيان من قريش ق)١٨("منفعة
نصبوا طرياً أو دجاجة يتراموا وقد جعلوا لصاحب 
الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا 

من فعل هذا؟ لعن اهللا من فعل هذا إن : فقال ابن عمر
لعن من اختذ شيئاً فيه "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   .)١٩("الروح غرضاً

  
ق  مدفن جوهر سلطان -قيصرية ) ١(شكل رقم 

   الواجهة الشمالية–) م١٣/هـ٧(

  
 جامع أبو أيوب األنصاري -أيوب ) ٢(شكل رقم 

  .كتلة املدخل) م١٤٥٨/هـ٨٦٢(
   أسباب اهتمام املسلمني بالطيور

لقد كان للطيور بصفة عامة أمهيتان رئيستان لدى 
املسلمني األوىل متثلت يف حتصيل األجر والثواب عند اهللا 

يتها بصفة عامة سواء كانت سبحانه وتعاىل نتيجة لرعا
طليقة يف األجواء أو حبيسة يف احلدائق والبيوت 

                                                
  .رواه النسائي وابن حبان يف صحيحة) ١٨
  .رواه البخاري ومسلم) ١٩

واملترتهات اخلاصة أو العامة وهذا األجر هو ما بينته 
الشريعة اإلسالمية فيما ورد من أحاديث الرسول صلى 
اهللا علية وسلم وأقوال السلف الصاحل وقد عرضت فيما 

هي أمهيتها للناس يف سبق شيئاً منها، أما األمهية الثانية ف
حيام الدنيوية حيث استخدمت هذه الطيور للزينة 
داخل البيوت والقصور واحلدائق واملترتهات اخلاصة 
والعامة للتمتع بأشكاهلا البديعة وألواا الرائعة 
واالستمتاع بتغريدها املتميز وكذلك حركاا ورقصاا 

كثريين املتنوعة وهو ما كان يدخل السرور على قلوب ال
ممن اهتموا ذه اجلوانب، أيضاً كانت هذه الطيور متثل 

 اليت الزالت )٢٠(نوعاً من املتاجر خاصة طيور احلمام
حىت اآلن تباع وتشترى يف أسواق خاصة ا كسوق 
احلمام بقرافة اإلمام الشافعي بالقاهرة، وقد أصبح احلمام 

ة يف نقل  نتيجة ألمهيته البالغ)٢١(ميثل نوعاً من هذه املتاجر

                                                
قشندي يف كتابه صبح األعشى يف صناعة اإلنشا أفرد القل) ٢٠

 ذه الطيور فذكر أنه اسم جنس يقع على هذا اً خاصاًجزء
احلمام املتعارف عليه بني الناس وعلى اليمام والدباسي 
والقماري والفواخت وغريها، وأن املتبادر إىل فهم السامع 
عند ذكر احلمام هو هذا النوع املخصوص وأن أغاله قيمة 

ه رتبة احلمام الرسائلي وهو الذي يتخذه امللوك حلمل وأعال
 كما ذكر ألواا وبين الفرق  .  املكاتبات ويعرب عنه باهلدي

بني الذكر واألنثى وصفة الطائر الفاره والفراسة يف جنابته يف 
حال صغره، والزمان واملكان الالئقني باإلفراخ وما جيري 

 وصفه لبيان النجيب جمرى ذلك مما حيتاج إليه الكاتب عند
منه من غريه، ومما ذكر عنه أن أول من اعتىن به خلفاء بين 

 كاملهدي ثالث خلفائهم والناصر، وتنافس فيه  : العباس
 فقد ذكر صاحب  : رؤساء الناس يف العراق السيما بالبصرة

 أم تنافسوا يف اقتنائه وهلجوا بذكره  " الروض املعطار" 
بلغ مثن الطائر الفاره منها سبعمائة وبالغوا يف أمثانه حىت 

  .دينار
يذكر القلقشندي أيضاً أن مثن طائر من احلمام جاء من ) ٢١

 وكانت تباع  . خليج القسطنطينية إيل البصرة ألف دينار
بيضتا الطائر املشهور بالفراهه بعشرين ديناراً، وأنه كان 
عندهم دفاتر بأنساب احلمام كأنساب العرب، وأنه كان ال 

تنع الرجل اجلليل وال الفقيه وال العدل من اختاذ احلمام مي
واملنافسة فيه واإلخبار عنها والوصف ألثرها والنعت 
ملشهورها حىت وجه أهل البصرة إىل بكار بن شيبة البكراين 
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الربيد خالل خمتلف حقب العصور اإلسالمية، وقد كان 
نتيجة الستخدامه يف نقل الربيد أن عملت له األبراج 
وجهزت هلذا الغرض واختريت هلا مواضع معينة ختدم 
أغراض نقل الربيد، كما استخدم احلمام يف األغراض 
الزراعية حيث اكتشفت فيما بعد ذلك أمهية فضالته 

تربة إذ استخدمت كسماد قوي وفعال يف كثري بالنسبة لل
من مناطق الدولة اإلسالمية كأصفهان بإيران، اليت ال 

، أما عن )٢٢(يزال ا العديد من أبراج احلمام حىت اآلن
أمهيتها يف جمال العالقات السياسية فقد كانت الطيور من 
أهم اهلدايا اليت يتم تبادهلا بني الزعماء والرؤساء يف جمال 

القات السياسية و الدبلوماسية فقد كان هلا رمزية الع
  .قادةوال معينة ودالالت خاصة لدى كل الزعماء

  
-٩٠٦( جامع السلطان بايزيد -أماسيا ) ٣(شكل رقم 
   الواجهة الغربية–) م١٥٠٦-١٥٠١/هـ٩١١

كانت هناك عديد من الشواهد التارخيية  هذا وقد
  ذلك ماعلى مدى حب املسلمني ورعايتهم للطيور من

 الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي املتوىف سنة ورواه أب

                                                                       
وكان فضله وعقله ودينه وورعه على ما مل  " قاضي مصر 

 حبمامات هلم مع ثقات وكتبوا إليه  " يكن عليه قاضٍ
 وكانوا ال يرون  ، يسألونه أن يتوىل إرساهلا بنفسه ففعل

   . بذلك بأساً
٢٢ (Amirkhani,A., Okhovat,H. and Zamani, E. 

(2010) "Ancient Pigeon Houses: 
Remarkable Example of the Asian Culture 
Crystallized in the Architecture of Iran and 
Central Anatolia" p. 48, Asian Culture and 

History, Vol. 2, No. 2, July.  

 نصر هـ عن حماسن األمري أمحد بن مروان أيب٥٩٧
الكردي صاحب ديار بكر وميافراقني الذي مل يتمتع 

 كما يذكر -  بالرخاء واإلحسانهالبشر فقط يف عهد
نه مشل الطيور الوافدة إيل بلده بالرعاية إ بل -املؤلف 

 أن الطيور خترج يف هغذاء وذلك حني بلغواألمن وال
الشتاء من اجلبال إيل القرى فيصطادها الناس فأمر بفتح 

 وأن يطرح – وهي خمازن الغالل واحلبوب -األهراء 
منها على الدوام هلذه الطيور ما يشبعها فظلت طوال 

كما عرف عن كثري من . )٢٣(حياته هكذا يف ضيافته
ور املغردة ومنهم السالطني حبهم للحيوانات والطي

نشأ أالذي  أخر سالطني املماليك العظام" الغوري"
حديقة خاصة باحليوانات والطيور بالقاهرة يف العصر 

 وقد كانت الطيور من أكثر ما )٢٤(اململوكي اجلركسي
يتهادى به بني السالطني واألمراء وذلك لدالالا املعربة 

ترا من جنلإورمزيتها ومن ذلك ما قام به ريتشارد ملك 
إهدائه لبعض الطيور اجلارحة للسلطان الناصر صالح 

ثناء املفاوضات اليت استمرت فيما أالدين األيويب وذلك 
بينهما إبان احلروب الصليبية، وكذلك ما قام به صالح 

 أثناء وجوده يف مصر ومتسكه بالبقاء ا -الدين نفسه 
دون الرجوع للشام خشية من مواله وسيده نور الدين 

 من إرساله دية له كان ا بعض من طيور -حممود 
  . )٢٥(الزينة

                                                
 الفرج عبد الرمحن ابن على ابن حممد ابن اجلوزي، وأب) ٢٣

، بريوت، ١٨٢املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ص 
  .م١٩٩٢

حسن عبد الوهاب، تنظيم القاهرة وختطيطها منذ نشأا ) ٢٤
، مقال ضمن دورية امع ١١وحىت عصر حممد على، ص 

  .م١٩٦٨ سنة ١٢ املصري عدد العلمي
سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر يف العصور الوسطى، ص ) ٢٥

  .م١٩٩٠، القاهرة، ٢١٣
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 جامع بايل باشا - استانبول ) ٤(شكل رقم 

   الواجهة الشرقية–) م١٥٠٤/هـ٩٠٩(
ومن أكثر ما ذكره املؤرخون عن حب الطيور 

ذكره املؤرخون عن مخارويه  ومدى تعلق األمراء ا ما
 باحلديث عنها ابن امحد ابن طولون وحدائقه اليت فاضت

كتب التاريخ فمما نقله املقريزي على سبيل املثال ذلك 
الربج الذي بناه من خشب الساج املنقوش بالنقر النافر 
واملطعم وقد أقامه بدالً من األقفاص وزوقه بأصناف 
األصباغ وبلّط أرضه وجعل يف تضاعيفه أاراً لطافاً 

قي اليت تدور املاء مدبراً من السوا جداوهلا جيري فيها
على اآلبار العذبة ويسقى منها األشجار وغريها، وسرح 
يف هذا الربج من أصناف القماري والدباسي والنونيات 
وكل طائر مستحسن حسن الصوت فكانت الطري 
تشرب وتغتسل من تلك األار اجلارية يف الربج، كما 
جعل فيها أوكاراً يف قواديس لطيفة ممكّنة يف جوف 

ن لتفرخ الطيور فيها وعارض هلا فيها عيداناً ممكّنة احليطا
يف جوانبها لتقف عليها إذا تطايرت حىت جياوب بعضها 
بعضاً بالصياح، كما سرح يف البستان من الطري العجيب 

  .)٢٦( احلبش وحنوها شيئاً كثرياًودجاج كالطواويس

                                                
املقريزي، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار بتحقيق ) ٢٦

  .م١٩٩٥، لندن، ٥٨٢ ص ٢أمين فؤاد سيد، مج 

ش
-٩٧٠( قنطرة سوكلو حممد باشا –بايكشمك ) ٥(كل رقم 

  . برج املدخل الشرقي-) م١٥٦٧-١٥٦٣/هـ٩٧٤
 وقد كانت الطيور بصفة عامة بأشكاهلا البديعة

املتنوعة وألواا الرائعة املتناسقة وأجسامها الرشيقة و
ورقصاا اإليقاعية النادرة مصدر إهلام لكثري من الفنانني 
يف العصر اإلسالمي حيث استخدموها كعناصر زخرفية 

مات وكذلك املرقعات امتألت ا املخطوطات واأللبو
الفنية اليت منها ما كان خمصصاً ملنافع هذه الطيور 
ودراستها دراسة علميه مستقلة ومنها ما كان خمصصاً 
فقط إلبراز مجاليات خمتلف نوعياا يف خمتلف بيئات 
اإلمرباطورية اإلسالمية مترامية األطراف، هذا باإلضافة 

 على خمتلف لتمثيلها وتنفيذها كعناصر زخرفية طبيعية
نوعيات املنتجات الفنية التطبيقية كاألخشاب 
واملنسوجات واخلزفيات والتحف املعدنية والرخامية 
واحلجرية واجلصية، كما أن اخلطاطني قد استخدموا 

 لكثري من الروائع العربية اخلطية ةأشكاهلا كقوالب فني
وقاموا كذلك بتجسيدها يف هيئة متاثيل متنوعة اخلامات 

م واألشكال، فلقد كانت الطيور حبق من واألحجا
الروافد الفنية الطبيعية اليت أثرت الفنون اإلسالمية، وقد 
عثر على الكثري من متاثيل خمتلف نوعياا كالطواويس 
والديوك واحلمام والبيزان وغريها ضمن ما عثر عليه من 
خملفات خمتلف احلقب احلضارية اإلسالمية خاصة يف 

والسلجوقي، ورمبا تعترب أواين  )٢٧(العصرين الفاطمي

                                                
القاهرة، ، ٨٩زكي حممد حسن، كنوز الفاطميني، ص ) ٢٧

  .م١٩٣٧
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األكوامنيل اليت كانت تشكل غالبيتها يف هيئة طيور من 
  .أشهر تلك النماذج

 حتفة خزفية -متحف املتروبوليتان بأمريكا ) ٦(شكل رقم 
من املرجح أا كانت ) م١٣-١٢/هـ٩-٨( ق –مزججة 

  بيتاً للطيور
وهكذا فقد كان املسلمون بصفة عامة من حميب 

ور وقد تعاملوا معها مبا فرضته عليهم أسس وأحكام الطي
الشريعة اإلسالمية فاعتنوا ا واهتموا برعايتها وتربيتها 
وكذلك أفردوا هلا األماكن املخصصة واحلدائق 
واألقفاص وقاموا على إطعامها وتوفري كل ما يلزم هلا 
وذلك على حد سواء إذا كانوا سينتفعون ا بشكل 

  .غري مباشر يف اآلخرة كما ذكرنا أومباشر يف الدنيا 

  
تفريغ لزخارف خرط أبو جرتير اليت تغطي ) ٧(شكل رقم 

  .واجهة بيت الطيور على جامع السلطان بايزيد
  الدراسة اآلثارية لبيوت الطيور

يتناول هذا القسم من البحث دراسة وحتليل 
الشواهد اآلثارية الباقية من بيوت الطيور اليت تتركز 

سية يف خمتلف مدن تركيا وكذلك تعريفها بدرجة أسا

 هذه البيوت املباشرة وغري إنشاءكما يتناول أسباب 
املباشرة، مع حتليل هذه األسباب، أيضاً املواد اخلام اليت 

 مع طبيعة هذه لتتالءمصنعت منها ومدى تنوعها 
الطيور، كذلك التصميمات اهلندسية هلذه البيوت 

 أحجام الطيور، وكذلك وكيفية صياغتها مبا يتناسب مع
 مكانت معمارية أأمعاجلات كافة عناصرها الفنية سواء 

زخرفية وموضوعات هذه الزخارف، كما يتناول 
أسباب اختيار مثل هذه املواضع اليت بنيت ا هذه 

وأعماقها  البيوت ومدى مراعاة ارتفاعاا وأبعادها،
 أيضاً مدى مراعاة وضعيات هذه البيوت بالنسبة للرياح
وأشعة الشمس وكذلك األمطار والثلوج والرياح 

  .وغريها

  
تفريغ للزخارف احلجرية اليت تغطي واجهة ) ٨(شكل رقم 

  .بيت الطيور على جامع بايل باشا
    التعريف وأسباب البناء-١

جتدر اإلشارة أوالً للتعريف اخلاص ذه البيوت اليت 
 أتناوهلا بالبحث والدراسة وذلك كي تتضح املفاهيم
لدى القارئ فهذه البيوت عبارة عن حتف فنية صغرية 

 القدمية وقد األثريةاحلجم مبنية على العمائر واملنشآت 
   :وضعت لغرضني أساسيني

األول هو رعاية الطيور وتوفري نوع من السكن 
الدائم هلا يف املناطق اليت تعيش فيها، وكذلك لتوفري 

يم نوع من املأوى املؤقت لتلك الطيور اليت تق
لبعض الوقت مبختلف مناطق تركيا يف طريق 

أو حلني عودا من تركيا إيل  هجرا ملناطق أخرى
  .مواطنها األصلية
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) م١٦٦٠/هـ١٠٧٠( بازار البهار -اميينونو ) ٩(شكل رقم 

   الواجهة الشمالية الشرقية–
أما الغرض الثاين فهو زخرفة وجتميل املنشآت اليت 

كننا استنباط ذلك وجدت عليها هذه البيوت ومي
من خالل ما حوته من فكر بيئي وهندسي متطور، 
وحس مجايل وفين متميز، وكذلك ملا تضمنته من 

املعمارية املصغرة والفريدة،  خمتلف نوعيات العناصر
وكذلك ملا اشتملت عليه من خمتلف األساليب 
الفنية الدقيقة سواء يف الصناعة أو يف الزخرفة وهو 

 جبدارة أن يطلق عليها الكثريون ما جعلها تستحق
قصور الطيور، وبالتايل فنحن أمام طرفة معمارية 
متميزة من إبداعات الفنان املسلم اليت استطاع أن 
حيفظها يف مكان مكنون لتكون حرزاً للطيور، 
وكذلك لتكون يف مأمن من عبث العابثني سواء 

 عن عديد من ئ غريهم، وهي تنبمأكانوا بشراً أ
 احلضارية والفنية الزخرفية وكذلك الدالالت
 .العقائدية

ش
-١٠٩٥( سراي إسحاق باشا - استانبول ) ١٠(كل رقم 

   الواجهة اجلنوبية–) م١٦٨٥-١٦٨٤/هـ١٠٩٦

   النشأة -٢
مل يثبت فيما قرأت من الكتابات التارخيية ونصوص 
املؤرخني يف جمال الفنون والعمارة وجود بيوت مبنية 

سالمية قبل العصر السلجوقي للطيور على العمائر اإل
سواء يف تركيا أو غريها ولكن أثبتت هذه الكتابات أن 
أمثال هذه النوعيات أو كأمثاهلا وجدت مستقلة داخل 
حدائق وأفنية القصور واملنازل وذلك لتوضع ا الطيور 
من قبيل الزينة والتباهي وتباينت أحجامها ومواد بنائها 

ضيه الظروف وتصميماا حبسب ما كانت تقت
واإلمكانيات وكذلك أحجام هذه الطيور اليت خصصت 
هلا هذه البيوت فكثرياً ما تتحدث املراجع التارخيية عن 
أقفاص وأبراج خمصصة لطيور الزينة اليت كانت تزخر ا 
حدائق امللوك والسالطني وعلية القوم منذ بداية العصر 

ث اإلسالمي وحىت العصر احلديث كما أوردت يف املبح
  .احلضاري

  
 مدرسة أجمازاد -استانبول ) ١١(شكل رقم 

   الواجهة الشرقية–) م١٦٩٨/هـ١١٠٩(
أما الشواهد اآلثارية من تلك النوعيات املنقولة من 
بيوت الطيور اليت من املرجح أا كانت تعلّق داخل 
قاعات القصور واملنازل فهناك العديد من أمثلتها املعدنية 

ة بالتفريغ والتخرمي اليت غلب على ذات التشبيكات املنفذ
ظن الكثري من الباحثني أا مباخر بل وسجلت داخل 
بعض اموعات املتحفية على أا كذلك ومنها على 

 مبتحف موالنا جالل الدين ةسبيل املثال حتفة موجود
 تفريغات يالرومي بتركيا عبارة عن صندوق حناسي ذ

حة وباب مزدوج هندسية ونباتية متنوعة وله قاعدة مسط
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  .)٢٨(حملى بأسدين جمسمني

 قطاع ختطيطي رأسي يف بيت -أمريجان ) ١٢(شكل رقم 
للطيور على الواجهة الغربية ملرتل مقابل البازار الكبري ق 

  ).م١٧/هـ١٢(
كما توجد باإلضافة إيل ذلك حتفة حمفوظة مبتحف 

 مل يتم حتديد كنهها أو وظيفتها )٢٩(املتروبوليتان بأمريكا
اآلن وقد رجحت أا كانت تستخدم بيتاً للطيور حىت 

بناًء على شكلها اخلارجي وتصميمها وزخارفها وهي 
مصنوعة من الفخار املزجج باللون الفريوزي وحيلي 
سطحها جمسمات صغرية حليوانات وا عديد من 

وقد كانت خمصصة ألنواع صغرية ) ٦شكل(الفتحات 
النوعية من احلجم من طيور الزينة ورمبا كانت هذه 

البيوت توضع داخل صندوق معدين أكرب، أما بالنسبة 
لنشأة بيوت الطيور املرتبطة بالعمائر فيبدو أن ظهورها 

ن أقدم مناذجها املعروفة إكان متأخراً بعض الوقت إذ 
حىت اآلن يف تركيا يرجع للعصر السلجوقي وهو عبارة 

موجود أعلى الواجهة ) ١شكل(عن بيت بسيط التكوين 
شمالية لضريح جوهر سلطان ضمن مدرستها مبدينة ال

 واليت شيدت يف النصف األول من القرن السابع قيصرية
 غري أنه مرمم حالياً وال )٣٠(اهلجري الثالث عشر امليالدي

 فهو عبارة عن فجوه رأسية يئاًندري عن شكله القدمي ش
مدببه العقد داخل أحد مداميك الواجهة احلجرية 

                                                
28) Aga-oglu, M. (1988) "about a type of 

Islamic Incense Burners" p. 43, Art Bulletin, 
Vol. 14, No. 1. 

  ).٢٠٠٧/ ٣٥٤(حتفة معروضة باملتحف برقم سجل ) ٢٩
٣٠ (Otto-dorn, K. (1978/1979) "Figural Stone 

relief's on Seljuk sacred architecture in 
Anatolia" p. 107, Kunst des Orients, Vol. 12.  

وقد أحيطت هذه الفجوة من اخلارج املزخرفة بالنحت 
 .جبدار نصف دائري بسيط وذلك حىت مستوى النصف

  
-١٢١٥( جامع السلمية -استانبول ) ١٣(شكل رقم 
  الواجهة الشمالية) م١٨٠٥-١٨٠١/هـ١٢١٩

ومن املؤكد أن هذه النوعية من بيوت الطيور قد 
انتشرت بعد ذلك على عديد من املباين التركية انتشاراً 

 مبختلف املدن التركية متنوعة يف تصميماا واسعاً
وأحجامها وطرزها الفنية واملواضع اليت شغلتها على 

وهو ما دفع بالطبع لدراستها . واجهات العمائر
 مراحل تطورية ةوتصنيفها تصنيفاً علمياً دقيقاً يف عد

خمتلفة من خالل كافة األمناط واملواصفات وكل ما 
والزخرفة وغريها، وقد تطلب يتعلق ا من مواد البناء 

ذلك إعداد حصر شامل هلذه البيوت على العمائر 
  . منوذجاً منها٥٠التركية فقد استطعت إحصاء 

  
-١١٧٣(استانبول جامع الله يل ) ١٤(شكل رقم 

  الواجهة الشمالية) م١٧٨٣-١٧٦٠/هـ١١٩٧
ورغم هذا العدد الكبري فقد الحظت تنوعاً يف 

مها ومواضعها املتباينة على أشكاهلا وتصميماا وأحجا
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الواجهات وارتفاعاا وأبعادها وزخارفها واملواد اليت 
صنعت منها وكذلك تركزها يف فترة القرنني السابع 
عشر والثامن عشر، كما أنين وجدت أن الغالبية العظمى 
منها موجودة مبدينة استانبول وضواحيها وقد اخترت 

لتطورية اليت مرت جمموعة منها تعرب عن كافة املراحل ا
ا هذه البيوت، ألستطيع من خالهلا دراسة كافة ما 
يتعلق ذه البيوت بشكل شامل ومتكامل مبا ينسحب 
على كافة النماذج املوجودة فعلياً أو اليت رمبا تظهر فيما 
بعد ذلك ومل تدخل يف نطاق ذلك احلصر املتعلق 

  .بالدراسة

-١١٦٢(مانية  جامع نور عث-استانبول ) ١٥(شكل رقم 
  الواجهة الشمالية) م١٧٥٥-١٧٤٩/هـ١١٦٨

  : الشواهد اآلثارية-٣
وجدت هذه الشواهد مبنية على امعات املعمارية       
وكذلك على املساجد واملدارس واخلانـات والقنـاطر        
واملقابر واألسبلة والقصور واملنازل باإلضافة إيل الكنائس 

النماذج بياـا   واملعابد اليهودية واملكتبات العامة وهذه      
  :كالتايل

علـى  ) ١شكل ( بيت صغري من العصر السلجوقي       -١
الواجهة الشمالية ملدفن جوهر سلطان يف قيـصرية        
ضمن مدرستها وهي من عصر السلطان السلجوقي    

 ). م١٣/هـ٧ق (غياث الدين كيخسرو 
 أيـوب   بيت يعلو كتلة املدخل الرئيس جلـامع أيب   -٢

حبـي  ) م١٤٥٨/ هـ٨٦٢(األنصاري مبين سنة    
 ).٢شكل(أيوب يف القسم األوريب من استانبول 

 بيت يعلو الواجهة الغربية جلامع السلطان بايزيـد         -٣
وباىن اجلامع هو املهندس يعقوب     ) ٣شكل(بأماسيا  

هــ  ٩١١ -٩٠٦(شاه ابن سلطان شاه سـنة       
  ). م١٥٠٦ -١٥٠١/

 بيت يعلو الواجهة الشرقية جلـامع بـايل باشـا           -٤
) م١٥٠٤/هــ   ٩٠٩( سنة   والذي بنته  )٤شكل(

 .زوجته محة خاتون بنت السلطان بايزيد الثاين
أولـو  ( بيت يعلو الواجهة الشرقية للجامع الكـبري   -٥

وبناه رمـضان أوغلـو سـنة      ) ١٢شكل) (جامع
وامت بنائه ابنه بريي حممـد      ) م١٥١٣/هـ  ٩١٨(

ويقـع مبنطقـة   )  م١٥٤١/ هـ ٩٤٧(باشا سنة   
ملوكي السلجوقي  اضنه بتركيا وهو على الطراز امل     

  .العثماين
 زوجان من البيوت يعلوان برجي مـدخل جـسر          -٦

 -٩٧٠(وهي مبنية سـنة     ) ٥شكل(بايكشكمك  
يف عهد السلطان   )  م ١٥٦٧-١٥٦٣/ هـ  ٩٧٤

سليمان القانوين بأمر من حممد سوكولو باشا على        
 .يد املعمار سنان كما ذكر يف كتابه تذكرة األبنية

لية جلامع مصطفى أفندي     بيت يعلو الواجهة الشما    -٧
ويقـع اجلـامع مبنطقـة خريبولـو        ) ٣٣شكل(
  )م١٦١٨/ هـ ١٠٢٧(

 جمموعة من بيوت الطيور على خمتلـف واجهـات     -٨
جامع الوالدة اجلديد مبنطقة اسكودار باسـتانبول       

ويعرف باجلامع اجلديد   ) ٢٨،٢٩،٣٠،٣١أشكال(
ويعرفه السياح باسم جامع األلف محامـة ويقـع         

 بضاحية إمينونو وقد بناه املعمار داود       مبيدان إمينونو 
أغا يف عهد السلطان حممد الثالث لوالدته الـسيدة         

 األوىل  نيتورهان هاتك سلطان وقد بين على فترت      
والثانية ) م١٦٠٣ -١٥٩٧/هـ ١٠١١ -١٠٠٥(
ويضم ) م١٦٦٣-١٦٦١/هـ  ١٠٧٣ - ١٠٧١(

  .جممع ديين وجنائزي وجتاري
لية الشرقية لبازار    بيت للطيور أعلى الواجهة الشما     -٩

ويقع مبنطقة الفـاتح باسـتانبول      ) ٩شكل(البهار  
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ه املعمـار   ءصمم السوق خوجا قاسم أغا وأمت بنا      
 ).م١٦٦٠/هـ١٠٧٠(مصطفى سنة 

 بيت للطيور أعلى الواجهة اجلنوبية لقصر إسحاق        -١٠
 – ١٦٨٤/هـ١٠٩٦ -١٠٩٥) (١٠شكل(باشا  

 )م١٦٨٥
 ملدرسة أجمازاد    بيت للطيور أعلى الواجهة الشرقية     -١١

وقد شيدت سنة ) ١١شكل(حسني باشا باستانبول 
 )م١٦٩٨/ هـ١١٠٩(

 بيت للطيور يعلو الواجهة الشمالية الشرقية ملرتل        -١٢
واملرتل ) ١٢شكل(يقع جبوار جبانب البازار الكبري      

  ) م١٧/هـ ١٢(يقع مبنطقة أمريگان ق 
 بيت للطيور أعلى الواجهة الغريب ملدرسة فيض اهللا -١٣

ـ ١١١١(املبنيـة سـنة     ) ١٦شكل( أفندي  هـ
على يد املهندس حممد أغا واليت حتولت       ) م١٧٠٠/

 وتقع جبوار جامع الفاتح     ١٩١٦ملكتبة وطنية سنة    
  .باستانبول

  
 أفندي مدرسة فيض اهللا -استانبول ) ١٦(شكل رقم 

   الواجهة الغربية–) م١٧٠٠/هـ١١١١(
قـرا   بيت للطيور أعلى الواجهة اجلنوبية خلـان         -١٤

ـ ١١٣٦-١١٣٠(مصطفى باشـا      -١٧١٨/هـ
  ).١٧شكل ) (م١٧٢٤

  
 ١١٣٠( خان قرا مصطفى باشا -استانبول ) ١٧(شكل رقم 

   الواجهة اجلنوبية-) م١٧٢٤-١٧١٨/هـ١١٣٦-
 بيت للطيور يعلو الواجهة الشرقية ملكتبة الـوزير         -١٥

إبراهيم باشا ضمن جممعه املعماري يف نفيسـشهر        
  ).١٨شكل) (م١٧٢٦/هـ ١١٣٨(

ش
 كلية إبراهيم باشا –نفيسشهر ) ١٨(كل رقم 

  الواجهة الشرقية  – املكتبة –)م١٧٢٦/هـ١١٣٨(
 بيت للطيور أعلى الواجهة الشمالية الغربية لكنيس -١٦

بالط اليهودية وبناها يهود األرمن اليونانيني بتوقات 
  ).١٩شكل) (م١٧٣١/هـ١١٤٣(سنة 

 
ة األرمنية توقات كنيس بالط اليهودي) ١٩(شكل رقم 

  الواجهة الشمالية الغربية -)م١٧٣١/هـ١١٤٣(
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 بيت للطيور أعلى الواجهة الغربية لكنيسة أهريدا        -١٧
ـ ١٢(املسيحية مبنطقة سينيجوجو ق      ) م١٨/هـ

  ).٢٠شكل(

  
 كنيسة أهريدا ق -سينيجوجو ) ٢٠(شكل رقم 

   الواجهة الغربية–) م١٨/هـ١٢(
جلامع نـور    بيت للطيور أعلى الواجهة الشمالية       -١٨

) م١٧٥٥-١٧٤٩/هـ  ١١٦٨ -١١٦٢(عثمانية  
 ).١٥شكل(

 جمموعة من بيت للطيور أعلى كتلة مدخل جامع         -١٩
أشـكال  (إيازماغ وواجهتيه الشمالية والغربيـة      

ويقع اجلامع مبيدان ايازماغ مبنطقة     ) ٢٢،٢٣،٢٤
اسكودار استانبول، و بناه املهندس حممـد طـاهر     

ـ ١١٧٤-١١٧٣(مصطفى سـنة    -١٧٦٠/هـ
-١١٢٩(يف عهد السلطان مـصطفى      ) م١٧٦١
 ).م١٧٧٤-١٧١٧/ هـ ١١٨٧

 بيت للطيور أعلى الواجهة الشمالية جلامع الله يل         -٢٠
وبناه املهندس حممد طـاهر     ) ١٤شكل(باستانبول  
) م١٧٨٣-١٧٦٠/هـ١١٩٧-١١٧٣(أغا سنة   

  .وجبواره ضريح السلطان مصطفى الثالث
رسة رجـب   بيت للطيور يعلو الواجهة الغربية ملد    -٢١

واليت حتولت ملكتبـة    ) م١٧٦٢/هـ١١٧٥(باشا  
  ).٢٥شكل(عمومية يف أواخر القرن العشرين 

 بيت للطيور يعلو الواجهة الشرقية خلان النـافورة    -٢٢
وبناه حسن باشا يف منطقة طاشـان        ) ٣٤شكل(

 ).م١٧٦٣/هـ١١٧٦(باستانبول ويرجع لسنة 
  بيتان للطيور داخل قصر توبكايب أحدمها أعلـى        -٢٣

الواجهة الشمالية ملـبىن ضـمن مبـاين اجلنـاح          
وهو يرجـع إيل القـرن      ) ٢٧شكل(اإلمرباطوري  

الثامن عشر واآلخر أعلى الواجهة الشرقية ملـبىن         
يشرف على فناء النعناع ويرجع للقرن التاسع عشر    

  ).٢٦شكل(

  
اجلامع الكبري ) أولو جامع (-أضنة ) ٢١(شكل رقم 

  ة الشرقيةالواجهة اجلنوبي) م١٥١٣/هـ٩١٨(
 بيت للطيور أعلى الواجهـة الـشمالية جلـامع          -٢٤

وبىن اجلامع املعمار أمحد نور     ) ١٣شكل(السليمية  
ــنة  ــدين س ـــ١٢١٩-١٢١٥(ال  -١٨٠١/ه

للسلطان سليم الثالث ويقع يف اسكودار      ) م١٨٠٥
  .باستانبول

  
-١١٧٣( جامع ايازماغ -إسكيدار ) ٢٢(شكل رقم 

  لشماليةالواجهة ا -  )م١٧٦١-١٧٦٠/هـ١١٧٤
أما عن أسباب اختيار هذه النماذج بالذات فقـد         

 منوذجاً اليت أحصيتها يف     نيوجدت أا تعرب عن اخلمس    
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البداية حيث وجدت عديد من النمـاذج املكـررة يف          
تصميماا وخاماا وزخارفها وأحجامها ووضـعياا      
بالنسبة للمنشأة اليت بنيت عليها فاكتفيت بشاهد واحد        

يضاً ألن هذه النمـاذج     أاألمثلة املشاة،   يعرب عن سائر    
بالذات تعرب عن كافة األمناط اليت متثل مراحـل نـشأة          

  .وتطور هذه البيوت حىت وصوهلا لقمة النضج الفين
   مراحل التطور واألمناط الفنية -٤

إذا اعتربنا أن بيوت الطيور حتفة من تلك التحف 
ميلة  اجلةالتطبيقياليت تندرج حتت ما يسمى بالفنون 

وهي بالفعل كذلك فإن ذلك سوف جيعلنا نتحدث عن 
مراحل تطورية مرت ا هذه التحف منذ أن بدأ 
ظهورها وحىت اكتملت تلك املراحل، ولقد ارتبطت 
هذه التحف بالعمارة بالدرجة الرئيسة وكانت لصيقة 
ا واختذت كثرياً من مساا يف بعض األحيان من حيث 

يطات والوحدات الفنية اخلامات والعناصر والتخط
 من اًوالزخرفية اليت ازدانت ا كما اختذت عديد

  .الوضعيات والتصميمات خالل مراحل تطورها

  
-١١٧٣( جامع ايازماغ -إسكيدار ) ٢٣(شكل رقم 

 كتلة املدخل) م١٧٦١-١٧٦٠/هـ١١٧٤
وجتدر اإلشارة إيل أن طرز بيوت الطيور قد 

عمائر اليت اختلفت يف كثري من األحيان عن طرز ال
نه ليست هناك عالقة بني أشيدت عليها هذه البيوت أي 

الفترة الزمنية اليت شيد فيها األثر وفقاً لطراز معني وبني 
طراز بيت الطيور الذي رمبا يكون قد شيد يف فترة 

الحقة على فترة إنشاء األثر، ذلك أنين رأيت أن هناك 
ا مبنية على جمموعة من املباين القدمية اليت من املفترض أ

 التأثريات اإلسالمية الصرفة تشهد يالطراز العثماين ذ
بيوتاً مبنية على طرز حتمل تأثريات أوربية وأن هناك 
بعض العمائر التركية املشيدة وفق طراز الباروك العثماين 
وكذلك الروكوكو األوريب تشهد بيوتاً مبنية على 

ط عن الطراز اإلسالمي الصرف وهذا االختالف نتج فق
سببني رئيسني األول أن املسجد رمبا استمرت فترة 
إنشائه ومراحل استكماله سنني عديدة، ورمبا يكون قد 
شيد أيضاً على مرحلتني متباعدتني كما حدث يف جامع 
الوالدة اجلديد أو أن األثر قد شيد سلفاً مث أضيفت عليه 
بيوت الطيور يف فترات الحقة وفق الطرز اجلديدة اليت 

دثت فيما بعد ذلك ويبدو لنا ذلك يف العديد من استح
ن مسجد نور عثمانية ومسجد إمناذج الدراسة حيث 

من التأثريات  ومها من املساجد اليت حتمل كثرياايازماغ 
األوربية ورغم ذلك فإن بيوت الطيور اليت بنيت عليها 

، ١٥أشكال(جاءت وفق الطراز اإلسالمي الصرف 
 يف بعض املباين اليت والعكس صحيح) ٢٤ ،٢٣ ،٢٢

شيدت حبسب الطراز اإلسالمي تشهد بيوتاً للطيور 
مشيدة على طراز الباروك والروكوكو كما يف بييت 

، )٢٧ ،٢٦أشكال(الطيور على مباين قصر توبكايب 
ن هناك إوهذه بالطبع ليست هي القاعدة العامة إذ 

بيوتاً للطيور شيدت يف نفس الفترات اليت بنيت فيها 
) ٢١شكل( اليت حتملها كما يف اجلامع الكبري اآلثار

، )٤شكل(وجامع بايل باشا ) ٣شكل(وجامع بايزيد 
كما يالحظ أيضاً أن بعض البيوت موضوع الدراسة 
جاءت ذات منطني خمتلفني يف آن واحد إذ مجعت بني 

 وهو الفتحات احملفورة املسامتة ملستوى -النمط البسيط 
البارز املتطور يف وقت  والنمط الثاين وهو -الواجهة 

واحد كما نشاهد يف بيت الطيور على مرتل جبانب 
، ولعل هذه األسباب هي اليت )١٢شكل(البازار الكبري 

لتقسيم بيوت الطيور من الناحية الفنية إيل عدة  دعتين
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 على اعتبار أا جزء من كل وال اًأمناط وليست طرز
ألثر نه طراز يف حني أن اأيصح أن يصنف اجلزء على 

الذي حيمله ال حيمل نفس مسات الطراز الفين الذي 
شيدت حبسبه هذه البيوت الصغرية، وقد استطعت من 
خالل مناذج الدراسة تصنيف بيوت الطيور على العمائر 

 أمناط رئيسة وهي تعرب عن ةالتركية بصفة عامة إيل ثالث
مراحل النشأة والتطور ومتثل هذه األمناط كافة األشكال 

  .ية والزخرفية هلذه البيوتاملعمار

  
-١١٧٣( جامع ايازماغ -إسكيدار ) ٢٤(شكل رقم 
  الواجهة الغربية) م١٧٦١-١٧٦٠/هـ١١٧٤
عن مرحلة النشأة وهي تلك املرحلة اليت  وهو يعرب

بدأت منذ أوائل القرن السادس عشر حيث النماذج 
األوىل منها وفيها تطور فكر الفنان واملعمار املسلم من 

ة إنشاء بيوت مستقلة للطيور عبارة عن أقفاص جمرد فكر
أو صناديق خمتلفة األحجام واخلامات والتصميمات إيل 
فكرة وضع هذه البيوت على العمائر وذلك يف حماولة 
جريئة وغري مسبوقة لرعاية كافة نوعيات الطيور الصغرية 

 على جمموعات الطيور اهتمامهالطليقة دون أن يقصر 
رتل أو القصر أو احلديقة سواء املوجودة لديه يف امل

  . غري ذلكمكانت طيوراً للزينة أأ

  
 مكتبة رجب باشا -استانبول ) ٢٥(شكل رقم 

   الواجهة الغربية – )م١٧٦٢/هـ١١٧٥(
  النمط األول ) أ

ويف هذه املرحلة تبدو لنا بيوت الطيور فقرية يف 
 زخارف أيشكلها العام بسيطة يف تصميماا ختلو من 

فنية أو مجالية وقد جاءت معظم مناذجها أو ملسات 
عبارة عن فجوات متباينة األحجام والتصميمات 
اخلارجية غري أا مجيعاً جاءت مسامتة جلدران العمائر 
اليت شيدت عليها وجاءت وحداا عبارة عن فتحات 
ضيقة صغرية معقودة يف أعلى جدران املساجد وانتظمت 

و صفني على هذه الفتحات أحياناً يف صف واحد أ
مت تنفيذه على هيئة  أكثر تقدير ومن هذه الفتحات ما

زهرة مع إحاطة البيت ككل بإطار بسيط بارز لتحديد 
شكله العام ومن أبرز األمثلة اليت تعرب عن هذه املرحلة 
ما وجد على واجهات كل من مدرسة أجمازاد 

وخان ) ١٦شكل (أفنديومدرسة فيض اهللا ) ١١شكل(
  ). ١٩شكل(وكنيس بالط اليهودية ) ٣٤شكل(النافورة 

  النمط الثاين) ب
بدأت مناذج بيوت الطيور وفقاً هلذا النمط تتبلور 

 معمارية جبانب كوا ذات بعد إنساين متعلق ةكقيم
برعاية الطيور من منطلق ديىن فبدأت تأخذ جمموعة 
متنوعة من األشكال اهلندسية املختلفة األحجام 

 ما قد يبدو فيها من مجال ورغم، واألشكال والوضعيات
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إال أا توحي بأن الفنان أو املصمم مل يزل حىت اآلن مل 
يصل إيل درجة اإلبداع يف تصميمه هلذه التحف 
ونستنتج ذلك من خالل ضعف مواد البناء اليت شيدت 

ن نسبة كبرية إا غالبية البيوت يف هذه املرحلة حيث 
  املعروفة بضعفهامنها صنعت من مادة اجلص

، وكذلك ضعف معاجلاا اهلندسية والفنية )٣١(معمارياً
املتمثلة يف عدم تناسق عناصرها ووحداا مع بعضها 

  .البعض

  
 مبىن يشرف على – قصر توبكايب –استانبول ) ٢٦(شكل 

   الواجهة الشرقية–) م١٩/هـ١٣(فناء النعناع ق 
فتبدو هذه البيوت حبسب هذا النمط ضخمة 

 منها إذ يبدو فيها املطلوبةظيفة وكبرية على خالف الو
أحياناً كرب احلجم واحليز الذي تشغله ورغم ذلك 
فاألوكار اليت بداخلها تعترب قليلة العدد واملساحة قياساً 
ذا احلجم، كما أا وإن كانت حتمل بعض املالمح 
والعناصر الزخرفية البسيطة إال أا ليست جبودة ودقة 

وف تبدو لنا يف املرحلة نفس العناصر الفنية اليت س
 مناذج هذا النمط بيوت الطيور على أهمالثالثة، ومن 

) ٢١شكل) (أولو جامع(واجهات كل من اجلامع الكبري 
ومدخل جسر ) ٣شكل(وجامع السلطان بايزيد 

وبيت الطيور على واجهة ) ٥شكل(سوكولو حممد باشا 
وبيت ) ٢٧شكل( بقصر توبكايب اإلمرباطورياجلناح 

  ).٤شكل(لى واجهة جامع بايل باشا الطيور ع
                                                

31) Pope, A. U. (1934) "the Historic 
Significance of Stucco Decoration in Persian 
Architecture" p.330, the Art Bulletin, Vol. 
16, No. 4 . 

  النمط الثالث ) ج
وهي املرحلة اليت بلغت فيها هذه البيوت قمة 
التطور يف كافة ما يتعلق باختيار مواضعها بالنسبة 
للواجهة بصفة عامة أو اجلدار املبنية فيه أو عليه وكذلك 
بالنسبة لدقة وجودة التصميم حيث جاءت مناذجها 

من  توفر عددا كبريا الوقت صغرية احلجم ويف ذات
األوكار للطيور كما جاءت عناصرها الوظيفية 
والزخرفية يف غاية الدقة واإلتقان من حيث توظيفها 
التوظيف األمثل يف خدمة الطيور اليت تسكنها هذا وقد 
بلغت البيوت يف هذه املرحلة درجة من اجلودة نستطيع 

م ليس من خالل تصميماا وزخارفها وعناصرها احلك
فقط على طرازها الفين ولكن أحياناً على طراز العمائر 
اليت شيدت عليها تلك البيوت خاصة إذا كانت تلك 
البيوت قد شيدت يف نفس الوقت الذي شيدت فيه 
العمائر حيث وضحت يف مناذج هذا النمط كثري من 
خصائص الطرز األوربية اليت وفدت على تركيا يف ذلك 

ملتعددة الكرانيش واملستويات، الوقت ومنها األسقف ا
وكذلك األبراج اجلانبية والبلكونات والدرابزينات 
املشغولة باخلرط اهلندسي املتنوع وغري ذلك من العناصر 
الزخرفية ذات الطابع األوريب كاألشكال احملارية اليت 

   )٣٢(لباروك اتعترب من شواهد طراز

إضافة لعديد من مسات ومميزات الطراز اإلسالمي 
من أروع مناذج هذه املرحلة ما وجد على كل من و

 )٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨أشكال(جامع الوالدة اجلديد 
وجامع ) ٢٤ ،٢٣ ،٢٢أشكال(وجامع ايازماغ 

وعلى أحد مباين اجلناح ) ١٣شكل(السليمية 
  ).٢٧شكل(اإلمرباطوري داخل قصر توبكايب 

                                                
32) Çelik, Z. (1992) "Displaying the Orient: 

Architecture of Islam at Nineteenth-Century 
World's Fairs" p. 164, California. 
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 بيوت الطيور على العمارة التركية دراسة حضارية آثارية

  
 مبىن اجلناح - توبكايب  قصر–استانبول ) ٢٧(شكل رقم 

  . الواجهة الشمالية–) م١٨/هـ١٢( ق -اإلمرباطوري 
   مواضعها بالنسبة لواجهات املنشآت-٥

لقد مت اختيار مواضع هذه البيوت بشكل موفق 
ن أ: جداً ألبعد احلدود وقد تبينت ذلك من خالل األيت

املعمار قد وضع هذه البيوت يف مكانني حمددين على 
ن األول وهو الواجهات الرئيسية حيث العمائر املكا

تضم هذه الواجهات يف الغالب املدخل الرئيسي للمنشأة 
ومن املعرف أن املداخل من أكثر العناصر املعمارية اليت 
حظيت بعناية املعمار املسلم فقد ركّز عليها عديد من 
العناصر الفنية والزخرفية ومنها هذه البيوت اليت ميكننا 

نب زخرفيتها على جانب وظيفتها كما هنا أن نغلب جا
ومدخل جامع أبو ) ٢٣شكل(يف مدخل جامع أيازماغ 

ومدخل قنطرة بايكشمك ) ٢شكل(أيوب األنصاري 
، وقد بدأ املعمار بعد ذلك ينوع يف اختيار )٥شكل(

مواضع هذه البيوت حيث تركزت معظمها على 
الواجهات وهو املوضع الثاين الذي اختاره املعمار هلذه 
البيوت بصرف النظر عن كون الواجهة رئيسية أو غري 

 مبعىن –ذلك، وبغض النظر عن كون الواجهة داخلية 
 أو خارجية –أا تشرف على داخل امع املعماري 

تشرف على شوارع أو ميادين حميطة باملنشأة، املهم أن 
مواضع هذه البيوت جاءت متنوعة على جمموعة 

لواجهات الشمالية لكل الواجهات فبينما وجدت على ا
وجامع السليمية ) ٢٢شكل(من جامع ايازماغ 

وجامع الله ) ١٥شكل(وجامع نور عثمانية ) ١٣شكل(
) ٣٣شكل (أفنديوجامع مصطفى ) ١٤شكل(يل 

ومبىن ضمن اجلناح ) ١شكل(ومدفن جوهر سلطان 
وجدت أعلى ) ٢٧شكل(االمرباطوري بقصر توبكايب 

را مصطفى باشا الواجهات اجلنوبية لكل من خان ق
وبينما ). ١٠شكل(وسراي إسحق باشا ) ١٧شكل(

وجدت على الواجهات الغربية لكل من جامع ايازماغ 
ومدرسة ) ٢٥شكل(ومكتبة رجب باشا ) ٢٤شكل(

) ٢٠شكل(وكنيسة اهريدا ) ١٦شكل(فيض اهللا أفندي 
وجدت على ) ١٢شكل(ومرتل جبانب البازار الكبري 
ىن املطل على فناء النعناع الواجهات الشرقية لكل من املب

ومكتبة إبراهيم باشا ضمن ) ٢٦شكل(بقصر توبكايب 
) ١١شكل(ومدرسة اجمازاد ) ١٨شكل(جممعه املعماري 

). ٣٤شكل(وخان النافورة ) ٤شكل(وجامع بايل باشا 
وبينما وجدت هذه البيوت أعلى الواجهات الشمالية 

) ٣١شكل(الغربية لكل من جامع الوالدة اجلديد 
وجامع السلطان ) ١٩شكل(س بالط اليهودية وكني

وجدت أعلى الواجهات اجلنوبية الغربية ) ٣شكل(بايزيد 
  ). ٣٠شكل(كذلك جلامع الوالدة اجلديد 

وبينما وجدت كذلك أعلى الواجهات الشمالية 
وجامع الوالدة اجلديد  )٩شكل(الشرقية لبازار البهار 

وجدت على الواجهة اجلنوبية الشرقية ) ٢٩شكل(
كما وجدت ) ٢١شكل) (أولو جامع(للجامع الكبري 

هذه البيوت كذلك على الكتل املعمارية امللحقة ببعض 
من تلك العمائر حيث وجد منها منوذج أعلى البدن 

  ).٢٨شكل(الثاين ملئذنة جامع الوالدة اجلديد 
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-١٠٠٥( جامع الوالدة اجلديد -إسكيدار ) ٢٨(شكل رقم 
 هـ١٠٧٣-١٠٧١(، )م١٦٠٣-١٥٩٧/هـ١٠١١

  . املئذنة–) م١٦٦٣-١٦٦١/
كما شهد سبيل نفس اجلامع وجود حوض صغري 

واملالحظ يف سبب اختيار  ).٣٢شكل(لسقيا الطيور 
املعمار للواجهات اخلارجية بالذات للمنشآت أن الطيور 
دائماً من طبيعتها أا حتب االنطالق واالنفتاح على 

ألا اخلارج ولذلك فقد سكنت الطيور هذه البيوت 
وجدت فيها كافة العوامل واملقومات اليت ميكن أن 
جيدها طائر يف البيت الذي يبحث عنه من دفئ ووية 
وأشعة الشمس وأمن على أفراخه الصغار أو بيضه وهذا 
من أوضح الرباهني على عبقرية املعمار املسلم ليس يف 
اختيار املوقع بالنسبة للواجهات ولكن أيضاً يف 

لبيوت سواء من الداخل أو اخلارج تصميمات هذه ا
وكذلك يف حسن انتقاء املواد اخلام اليت استخدمها يف 
بنائها ومن الدالالت الواضحة اليت تشهد بذلك أيضاً أن 
كل هذه البيوت ال تزال مسكونة حىت اآلن 

  .ومبجموعات كبرية من هذه الطيور

  
-١٠٠٥( جامع الوالدة اجلديد -إسكيدار ) ٢٩(شكل رقم 

-١٠٧١(، )م١٦٠٣-١٥٩٧/هـ١٠١١
   الواجهة الشمالية الشرقية–) م١٦٦٣-١٦٦١/هـ١٠٧٣

   التصميمات اخلارجية -٦
يقصد بالتصميمات اخلارجية الشكل العام لبيوت 
الطيور وقد تنوعت هذه األشكال تنوعاً كبرياً فمن 
حيث أشكاهلا اهلندسية وجدت البيوت اليت تأخذ شكل 

 يور على مدرسة أجمازادمستطيل معقود كما يف بيت الط
 وشكل مستطيل حمفور عليه دخلة واحدة ،)١١شكل(

ا أوكار الطيور كما يف مأو دخلتان معقودتان تتخلله
، )١٩شكل(بيوت الطيور على كنيس بالط اليهودية 

ووجد منها ما هو على شكل نافذة مستطيلة مقسمة 
ملستويني بكل مستوى وكران للطيور كما يف جامع نور 

 نافذة، أو ما هو على شكل )١٥شكل (عثمانية
مستطيلة ذات جبهة مثلثة مجالونية كما يف بيت الطيور 

، وهناك بعض )١٦شكل(على مدرسة فيض اهللا أفندي 
البيوت تأخذ شكل فتحة مضاهية مصمتة معقودة بعقد 
مسنن ويتخللها جمموعة من أوكار الطيور كما يف بيت 

، )٢٨شكل ()٣٣(دالطيور على مئذنة جامع الوالدة اجلدي
هذا بالطبع فيما يتعلق ببيوت الطيور املسامته جلدران 
الواجهات اليت بنيت أو حنتت فيها أي أا غري بارزة، 
أما البيوت البارزة فقد تنوعت أشكاهلا من حيث 

 يالتصميم العام فمنها ما أخذ شكل املربع البارز ذ
 خر على جامع الوالدةآاملستوى الواحد كما يف منوذج 

                                                
33) Dagdeviren, S. (1989) "Castles in the Air" p. 

30, Saudi Aramco World magazine . 
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وبييت الطيور على مدخل قنطرة ) ٣١شكل(اجلديد 
وبيت الطيور على جامع بايل ) ٥شكل( )٣٤(بايكشمك

وبيت الطيور على اجلامع الكبري ) ٤شكل(باشا 
 ا، ومنها ما أخذ الشكل املربع البارز ذ)٢١شكل(

 إهريدااملستويني كما يف بيت الطيور على كنيسة 
فندي وبيت الطيور على جامع مصطفى أ) ٢٠شكل(

وبيت الطيور على جامع ) ٣٣شكل(يف خريبولو 
 يومنها ما أخذ شكل املربع ذ) ٢٤شكل(ايازماغ 

اجلمالون كما يف بيت الطيور على قصر اسحق باشا 
ومن هذه البيوت ما أخذ قطاعه شكل ) ١٠شكل(

نصف دائري بسيط كما يف بيت الطيور على واجهة 
ر على وبيت الطيو) ٢شكل( أيوب األنصاري جامع أيب

خذ الشكل أومنها ما ) ٢٣شكل(مدخل جامع إيازماغ 
 االرتدادات واالحنناءات يدائري املركب ذالالنصف 

، )١٣شكل(كما يف بيت الطيور على جامع السليمية 
ومن النماذج الرائعة كذلك ما أخذ شكل القصور ذات 
األبراج متعددة الطوابق كما يف بيت الطيور على أحد 

) ٢٧شكل ()٣٥(رباطوري بقصر توبكايبأبنية اجلناح اإلم
 القباب واملآذن كما يف يوما أخذ شكل املسجد ذ

منوذجني على واجهات جامع الوالدة اجلديد 
وبيت الطيور على جامع إيازماغ ) ٢٩،٣٠أشكال(
 يومنها ما أخذ شكل املرتل اإلسالمي ذ) ٢٢شكل(

املشربيات وفتحات النوافذ ذات التشبيكات اهلندسية 
 اليت حتيط به أو تظله من أعلى يف شكل رفرف البديعة

حجري بديع مزخرف بالنحت كما يف بيت الطيور 
   ).١٧شكل(على خان قرا مصطفى باشا 

   التخطيطات الداخلية -٧
وأقصد ا توزيع العناصر الداخلية وخاصة 

وهي وحدات سكن الطيور واملالحظ يف هذه ) األوكار(
                                                

34) Yürekli, Z. (2003) "Abuilding between the 
Public and Private Realms of the Ottoman 
Elite: the Sufi Convent of Sokollu Mehmed 
Pasha in Istanbul" p.166, Muqarnas, Vol. 20. 

35) Godfrey, G. (1971) "A history of Ottoman 
architecture, p. 29, London. 

نت د كبري وقد تبيالوحدات أا جاءت متساوية إيل ح
ذلك من خالل مناذج بعض البيوت املتهدمة كذلك 
املوجود على واجهة مرتل جبانب البازار الكبري 

حيث بينت بقاياه مساحات وأحجام تلك ) ١٢شكل(
الوحدات بشكل تقرييب إذ جاءت الوحدة مبساحة 

 تتسع  سنتيمتر وأحيانا٥ً سنتيمتر بارتفاع حواىل ١٠×٥
رب من ذلك حيث األفراخ الصغرية مع هذه األوكار ألك

سنتيمتر بارتفاع ١٠×١٥أمهاا فيصل الوكر أحياناً إيل 
 سنتيمتر، وقد راعى املعمار يف ختطيط هذه ٨حوايل 

البيوت استمرارية دورة اهلواء وذلك أن وضعية البيوت 
جاءت معظمها بارزة عن مست اجلدران فقد أتاح هلا 

 عرب ثالث واجهات ذلك الوضع إشرافها على اخلارج
رئيسة لتكون عرضه ألشعه الشمس على مدار ساعات 
النهار وكذلك للتيارات اهلوائية غري املباشرة، كما وفّر 

مظلة حجرية من هذه األشعة جاءت مسطحة لبعضها 
أحياناً ومائلة أحياناً أخرى ومنسدلة كالرفرف ومجالونية 

لك أما صفوف هذه األوكار بداخل ت .يف بعض النماذج
البيوت فقد تراوحت بني صف واحد إيل أربع صفوف 
وهي بالطبع تتناسب مع األحجام الكلية لتلك البيوت 

 سنتيمتر من حيث ٧٠والذي مل يتعد يف كل األحوال 
االمتداد على الواجهات ورغم هذا االمتداد البسيط إال 
أن بعضها مناذجها شهد أكثر من مثانية عشرة وكراً كما 

 ،)١٤شكل ( على واجهة جامع الله يليف بيت الطيور
وهناك البعض من هذه البيوت جاءت ختطيطاته مزدوجة 
أي عبارة عن وحدتني متماثلتان متكاملتان متالصقتان 

 أو منفصلتان )٣٦(كما يف بيت الطيور على نفس اجلامع
كما يف بيوت الطيور على كل من مدخل جامع ايازماغ 

 بايكشمك وبيت الطيور على مدخل جسر) ٢٣شكل(
يف  عن زوجني متماثلنيوالذي جاء عبارة ) ٥شكل(

، ومن العناصر التخطيطية األخرى كذلك بنيكال اجلان
العناصر احلجرية البارزة اليت تقف عليها الطيور أثناء 

                                                
36) freely, J. (2005) "History of Ottoman 

Architecture, p. 123, London. 
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اخلروج والولوج للوكر وهي ما تشبه أغصان األشجار 
حيث قام املعمار بتزويد بعض مناذج هذه البيوت 

رية مستديرة الشكل متكّن الطيور من بربوزات معما
الوقوف عليها إيل جانب بيوا كما زود بعض النماذج 
األخرى مبناطق مسطحة مستطيلة تشبه بسطة الدرج 
وهي تتقدم الدرج الصاعد هلذه البيوت كما يف بيت 

   ).١٣شكل ()٣٧(الطيور على جامع السليمية

  
-١٠٠٥ ( جامع الوالدة اجلديد-اسكيدار ) ٣٠(شكل رقم 

-١٠٧١(، )م١٦٠٣-١٥٩٧/هـ١٠١١
  . الواجهة اجلنوبية الغربية–) م١٦٦٣-١٦٦١/هـ١٠٧٣

   مواد وخامات البناء-٨
يعترب احلجر واجلص واألخشاب هي املواد األساسية 
والرئيسة اليت بنيت منها بيوت الطيور وقد تستخدم 
املواد الثالثة جنباً إيل جنب يف بناء البيت الواحد من 

وت غري أن غالبية النماذج خاصة املعقدة منها هذه البي
قد بنيت باجلص وذلك لسهولة تشكيل الزخارف 
والعناصر املعمارية املكونة للبيت واملالحظ أن البيوت 
احلجرية قد قلت فيها العناصر الزخرفية حيث شكّل 
البيت يف بعض النماذج بطريقة احلفر خاصة بالنسبة 

ى حد سواء كما يبدو لألوكار والعناصر الزخرفية عل
ذلك يف بيت الطيور على مئذنة جامع الوالدة اجلديد 

، واملالحظ أيضاً أنه كلما زاد حجم البيت )٢٨شكل(
كلما استخدم اجلص بشكل رئيس وذلك نظراً خلفته 
وطواعيته يف التشكيل ويدخل مع اجلص كذلك مادة 

                                                
37) Çelik, Z. (1993) "The remaking of Istanbul: 

portrait of an Ottoman city in the nineteenth 
century" p. 214, California. 

اخلشب اليت متثل صلب اهليكل الداخلي حيث كان يتم 
اح من اخلشب مبقاسات معينة بشكل رأسي وضع ألو

وكذلك أفقي كي يتم بواسطتها حتديد الشكل العام 
 ها بعد ذلك مبادة اجلصؤللبيت من الداخل مث يتم طال

وتستكمل الواجهات بعد ذلك كلها مبادة اجلص 
ويتضح ذلك يف منوذج بيت الطيور على املرتل ااور 

ر على املبين ويف بيت الطيو) ١٢شكل(للبازار الكبري 
، )٢٦شكل(املطل على فناء النعناع بقصر توبكايب 

وهناك عديد من أمثلة بيوت الطيور اليت شهدا العمائر 
العثمانية يف اليونان وجدت مادة األخشاب ا كمكون 

  .)٣٨(أساسي هلذه البيوت

  
-١٠٠٥( جامع الوالدة اجلديد -اسكيدار ) ٣١(شكل رقم 

-١٠٧١(، )م١٦٠٣-١٥٩٧/هـ١٠١١
  . الواجهة الشمالية الغربية–) م١٦٦٣-١٦٦١/هـ١٠٧٣

أما بالنسبة ملادة احلجر فقد كانت تصنع البيوت 
 األوىل تكون فيها هذه نياحلجرية يف الغالب بطريقت

البيوت عبارة عن مدماك حجرى بنفس مقاييس 
وأحجام مداميك البناء العادية ويتم حتديد واجهته 

ة األوكار بشكل بسيط بشكل زخريف مث يتم حفر جمموع
 سنتيمتر أو أكثر يف مستوى واحد أو أكثر ١٠بعمق 

من مستوى مث يوضع املدماك يف املكان املرقوم لتستغله 
برز أمثلة ذلك بيت الطيور أالطيور كأعشاش هلا ومن 

، أما الطريقة )١٩شكل(على كنيس بالط اليهودية 
                                                

38) Michael, K. and Hampshire, A. (1990) 
"Studies on the Ottoman Architecture of the 
Balkans" p.11, USA. 
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ات الثانية فيتكون البيت فيها من كتلة حجرية واحدة ذ
أبعاد ومقاييس خمتلفة عن أبعاد ومقاييس مداميك البناء 
العادية ويتم جتهيزها بطريقة النحت حبسب التصميمات 
واألشكال املطلوبة مث يتم رفعها بعد ذلك لتوضع يف 
املكان املرقوم بواجهة البناء ومن أمثلة ذلك بيت الطيور 

أما البيوت  ،)٣٣شكل ()٣٩(على جامع مصطفى أفندي
 املصنوعة بالكامل من اجلص فقد كانت تتم اجلصية

 األوىل أن توضع نيبوضع الكتل اجلصية بإحدى طريقت
الكتل اجلصية الصماء على العمارة أوالً مث يتم حنتها 
إلبراز وجتسيم الزخارف والوحدات املكونة للبيت كما 
يف بيت الطيور على مبين ضمن اجلناح اإلمرباطوري 

ما الطريقة الثانية فكانت ، أ)٢٧شكل(بقصر توبكايب 
 رفعه تتم بصناعة البيت سلفاً وزخرفته وجتهيزه مث يتم

تثبيته على اجلدار كما يف بيت الطيور على واجهة و
، واجلدير بالذكر أن )٥شكل(مدخل قنطرة بايكشمك 

كافة هذه البيوت بصفة عامة قد كانت خفيفة الوزن 
هات حىت تلك اليت كانت تربز كثرياً عن مست الواج

املوجودة ا وذلك أا مصنوعة من اجلص فقط أو من 
اجلص واخلشب معاً ومها مادتان تتميزان خبفة الوزن، 

ن طريقة الصناعة كانت تتم بتفريغ التخانات أكما 
الداخلية سواء يف اجلص أو يف احلجر وهو ما ساعد 

  .كذلك على خفة األوزان
   األحجام واملقاسات -٩

وضوع الدراسة واليت تعرب متيزت بيوت الطيور م
عن غالبية النماذج املوجودة يف تركيا ورمبا غريها من 
املدن اليت شهدت مثل هذه النوعية من البيوت من تلك 
الفترة بأن أحجامها صغرية وذلك أا بنيت خصيصاً 
للطيور الصغرية اليت كانت تعيش يف تركيا أو اجر منها 

راسة وجدت أن وإليها ومبقارنة البيوت موضوع الد
 تقريباً  سنتيمتر٧٠امتداداا على الواجهات ال يتعدى 

                                                
39) Erzen, J. N. (1991) "Aesthetics and aesthesis 

in ottoman art and architecture" p, 17, 
Journal of Islamic Studies Vol.2, No. 1. 

أدىن كما أن بروزها عن مست هذه الواجهات ال ف
 سنتيمتر تقريباً أما ارتفاعاا على الواجهات ٤٠يتعدى 

 سنتيمتر تقريباً يف بعض ٧٠فقد وصل أحياناً إيل 
النماذج كبيت الطيور املبين على أحد أبنية اجلناح 

فيما مل تربز ) ٢٧شكل ()٤٠( بقصر توبكايبإلمرباطوريا
ا عبارة عن إالنماذج املبكرة عن مست اجلدران حيث 

جمموعة من األوكار احملفورة يف املداميك احلجرية اليت 
تشكل صلب العمارة، هذا فيما يتعلق بالشكل اخلارجي 
أما بالنسبة ألبعاد وحداا فهي ختتلف باختالف احلجم 

بيت إذ لوحظ أن البيوت الكبرية تتميز أوكارها العام لل
 ٨× ١٠باملساحات الواسعة اليت قد تصل أحياناً إيل 

 سنتيمتر أما البيوت ٨سنتيمتر تقريباً وبارتفاع حوايل 
 سنتيمتر ٨×٥الصغرية فلم تتعد مساحات أوكارها 

 سنتيمتر أيضاً وهذه ٨تقريباً وال يزيد ارتفاعها عن 
لكوا تتيح للمعمار ختليق أكرب عدد املقاييس باإلضافة 

من األوكار يف أضيق املساحات فإا تتناسب كذلك مع 
أحجام الطيور املنفردة أو تلك اليت رمبا تعيش يف 
عائالت أو تلك األخرى اليت قد تكون مع أفراخها، 
ويف ذات الوقت فإن هذه املساحات وذه التصميمات 

 من الدفء اًب تتيح نوعاملتالصقة واملتراصة جنباً إيل جن
سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي موعة السكان 
من الطيور، أما بالنسبة الرتفاع هذه البيوت عن مستوى 
سطح األرض اخلاص باملنشأة فقد احتدت مجيعها يف تلك 

ن غالبيتها العظمى موجود يف الثلث العلوي إالوضعية إذ 
بعض منها مشيد من املنشآت مع بعض االختالفات فال

مبجازاة قمم عقود فتحات النوافذ العليا كما يف أحد 
وجامع نور ) ٣٠شكل(النماذج املبنية على جامع الوالدة 

سفل إفريز أوالبعض منها مشيد  )١٥شكل(عثمانية 
السقف مباشرة كما يف بيت الطيور على مدرسة أجمازاد 

) ١٩شكل(وبيت الطيور على كنيس بالط ) ١١شكل(

                                                
40) UNESCO, (1993) "International Campaign 

for Istanbul Topkapi and Yaldiz Palaces" 
p.8, Istanbul. 
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) ١٠شكل(طيور على واجهة قصر إسحاق باشا وبيت ال
وقد كان ذلك املوضع هو املفضل على الدوام وذلك 
حىت تكون هذه البيوت يف منأى عن أيدي العابثني سواء 
كانوا بشراً أو حيوانات كالقطط والبوم والصقور 
واجلرذان واألفاعي وغريها من آكالت البيض أو األفراخ 

 تتيح ألشعة الشمس الصغرية، كما أن هذه الوضعية
استمرارية الدخول للبيت على مدار أغلب ساعات 
النهار خاصة يف تركيا اليت تتميز مبناخها البارد بصفة 

ي ا عن الرطوبات أ يناالرتفاععامة، أيضاً فإن هذا 
األرضية وكلها عوامل قد تساعد يف هجران الطيور هلذه 

 قوي البيوت وهو ما مل حيدث مطلقاً حىت اآلن كشاهد
  .ودليل واضح على عبقرية املعمار والفنان املسلم

   
-١٠٠٥( جامع الوالدة اجلديد -اسكيدار )٣٢(شكل رقم 

-١٠٧١(، )م١٦٠٣-١٥٩٧/هـ١٠١١
  .سبيل للطيور–) م١٦٦٣-١٦٦١/هـ١٠٧٣

   املعاجلات الفنية والزخرفية واملعمارية -١٠
ال خيفى على دارسي الفنون اإلسالمية كيف كان 

سلم مييل دائماً إيل الدقة يف عملة وإتقانه ألبعد الفنان امل
نه إاحلدود وتنميقه وجتويده على أحسن ما يكون بل 

 من األماكن اليت رمبا اًأحياناً كان يزخرف وجيمل كثري

ال تبدو للعيان مباشرة وقد كانت كل هذه املبادئ نابعة 
من مبادئ وأسس العقيدة اإلسالمية ومن املؤكد أن 

ر هذه اليت هي موضوع الدراسة تعترب بيوت الطيو
إحدى إبداعاته اجلمالية والزخرفية اليت عبرت يف ذات 
الوقت عن كال اجلانبني الوظيفي واجلمايل، ورغم أا 

 اً زخرفياًباجلملة وككتلة معمارية واحدة تعترب عنصر
تتجمل به واجهات العمائر فإنه مل يتركها هكذا دون 

ا كافة العناصر واملقومات تنميق وزخرفة فأضاف إليه
الزخرفية واجلمالية اليت تضفي عليها رونقاً ومجاالً، ومل 
تأت هذه العناصر فقط رد الزخرف ولكننا إذا دققنا 
النظر فيها وجدناها عناصر أساسية وضرورية هلذه 

لكوابيل وهي عنصر معماري االبيوت ومن ذلك مثالً 
يت تربز عن مست يستخدم يف محل الربوزات املعمارية ال

اجلدران جندها يف العديد من مناذج تلك البيوت 
موضوعة بشكل وظيفي ويف ذات الوقت شكّلت 
وحداا وحنتت يف هيئات زخرفية بديعة ومتنوعة ومن 
أمجل مناذجها ما يدنو بيوت الطيور على واجهات جامع 

، وما يدنو بيت الطيور على )٢٤، ٢٢أشكال(إيازماغ 
ومن تلك العناصر ) ٢٥شكل( باشا واجهة مكتبة رجب

أيضا الواجهات احلجرية املنحوتة بالتفريغ اليت تشبه 
شقق دراوي املآذن اململوكية يف مصر والشام حيث 
استخدمت هذه الشقق كستائر حلماية الطيور من خلفها 
من أشعة الشمس ومن التيارات اهلوائية املباشرة وكأا 

ة ذات الطراز تشبه املشربيات يف البيوت السكني
اإلسالمي ومن أروع مناذجها ما يوجد يف بيوت الطيور 

، وأحد مناذج بيوت )٢٤شكل(على جامع إيازماغ 
وقد نوع ) ٣٠شكل(الطيور على جامع الوالدة اجلديد 

 جرتير الفنان يف طراز الزخارف املفرغة ما بني خرط أيب
، واملعينات املتتالية )٧شكل(والطبق النجمي البسيط 

، ويالحظ كذلك يف أشكال البيوت أن العديد )٨كلش(
من مناذجها نفذ على عدة مستويات سواء بشكل رأسي 
أو أفقي بني الربوز لألمام واالرتداد للخلف وذلك 
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 بيوت الطيور على العمارة التركية دراسة حضارية آثارية

 من املتانة ويف ذات الوقت إلبرازها يف اًإلكساا نوع
شكل مجايل وإلعطاء نوع من التناسق والتناغم الضوئي 

  ).١٣شكل( والنور من خالل درجات الظل

  
 جامع مصطفى أفندي -خريبولو) ٣٣(شكل رقم 

  .الواجهة الشمالية) م١٦١٨/هـ١٠٢٧(
ومن املعاجلات الفنية أيضاً ما قام به املعمار من 
تنويع يف وسائل تغطية هذه البيوت فبينما جنده استخدم 
شكل القباب خمتلفة األحجام ذات األهلة يف بعض 

وبعض ) ٢٢شكل(يازماغ بيوت الطيور على جامع إ
جنده ) ٢٩شكل(بيوت الطيور على جامع الوالدة اجلديد 

 خمروطية تشبه قمم املآذن كما يف بيت يستخدم أشكاالً
وبيت الطيور على ) ٢٧شكل(الطيور بقصر توبكايب 

، )١٢شكل(املرتل املقابل للبازار الكبري مبنطقة أمريجان 
سقف واستخدمت كذلك األسقف اجلمالونية كما يف 

) ١٠شكل(سحق باشا إبيت الطيور على قصر 
واستخدمت كذلك األسقف املسطحة يف العديد من 
النماذج ومن أبرزها بيت الطيور على جامع بايل باشا 

، وجبانب استخدام القباب كشكل زخريف يف )٤شكل(
 من العناصر اًاألسقف جند املعمار يستخدم عديد

 بصفة عامة كعناصر املعمارية املميزة للعمارة اإلسالمية
تزيينية كاملآذن ذات الطراز العثماين الفريد اليت 
استخدمها يف تزيني جانيب البيت كما يف بيت الطيور 

، وكأا توحي بأن البيت هو )٩شكل(على بازار البهار 
مسجد خاصة حينما متتزج القباب مع املآذن كما يف 

، ٢٩أشكال(بييت الطيور على جامع الوالدة اجلديد 

، كما ظهرت أيضاً عديد من املعاجلات الفنية )٣٠
والزخرفية األخرى كبناء درج مصغر يفضي إيل داخل 
البيت كما يف بيوت الطيور على كل من كنيسة أهريدا 

وبازار ) ٢٢شكل(وجامع إيازماغ ) ٢٠شكل(املسيحية 
الذي ) ١٣شكل(وجامع السليمية ) ٩شكل(البهار 

على هيئة زهرة تتفتح شكل املعمار قاعدة البيت فيه 
وخيرج منها هذا البيت، هذا بالطبع إضافة ملختلف 

) ١٦شكل(واملدببة ) ٢٨شكل(نوعيات العقود املسننة 
والنصف دائرية املرتكزة على أعمدة ذات تيجان 

وكرانيش وأفاريز متعددة املستويات ) ٢٧شكل(
وأعواد حجرية ) ٢٨شكل(وود مفصصة ) ١٣شكل(

) ٢٥شكل(قوف الطيور عليها بسيطة بارزة بغرض و
 وفتحات )٢٨شكل(وكذلك األوراق النباتية الثالثية 

 )٢٩شكل(واملربعة ) ٣٠شكل(النوافذ املستديرة 
ذات التغشيات اهلندسية املفرغة ) ٢٧شكل(واملستطيلة 

  .يف اجلص واحلجر على حد سواء

  
 خان النافورة -طاشان ) ٣٤(شكل رقم 

  .رقية الواجهة الش–) م١٧٦٣/هـ١١٧٦(
   التأثريات الفنية -١١

محلت هذه البيوت العديد من املؤثرات الفنية وذلك 
 من اآلثار اليت شيدت ا وقد جتلت اًعلى اعتبارها جزء

 تأثريات فنية ةهذه التأثريات على البيوت متمثلة يف ثالث
هامة وهي الطراز اإلسالمي وطراز الباروك العثماين 

 طراز من هذه الطرز وطراز الروكوكو األوريب ولكل
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معامله املختلفة اليت ظهرت على البيوت ويأيت الطراز 
اإلسالمي على رأسها ومتثلت معامله يف أغلب مناذج 
بيوت الطيور بصفة عامة ومنها النماذج املوجودة على 

) ٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨أشكال(جامع الوالدة اجلديد 
و جامع بايل باشا ) ٣٣شكل(وجامع مصطفى أفندي 

واجلامع ) ٣شكل( وجامع السلطان بايزيد )٤شكل(
وعلى بعض ) ٩شكل(وبازار البهار ) ٢١شكل(الكبري 

حيث القباب ) ٢٤ ،٢٢أشكال(مناذج جامع إيازماغ 
واملآذن ذات األهلة والتغشيات احلجرية واجلصية 
والنهود واألوراق النباتية الثالثية وزخارف التوريق 

ملدببة والرفارف والكوابيل والعقود ا) ٣٢شكل(العربية 
واملشربيات والزخارف اهلندسية كاألطباق ) ١٧شكل(

) ٩شكل(واملركبة ) ٣شكل(النجمية البسيطة 
) ١٢شكل(والتفريغات احلجرية والقندليات البسيطة 

وكلها عناصر إسالمية ) ٤ ،٣أشكال(والشقق احلجرية 
صرفة تؤكد على استمرارية سيادة الطراز اإلسالمي 

 عشر وفيما بعد ذلك أيضاً، إذ بدأت حىت القرن السابع
تتسرب التأثريات األوربية للطراز اإلسالمي تدرجيياً 
فيظهر ما عرف يف الطرز الفنية بطراز الباروك العثماين 
الذي بدأ يتبلور كطراز له معامله املميزة مع بدايات 

 وفيما بعد ذلك )٤١(النصف الثاين من القرن السابع عشر
امن عشر تقريباً، وتبدو املنشآت وحىت منتصف القرن الث

املبنية وفق هذا الطراز إسالمية يف ثوب شبه أوريب إذ مل 
تكن التأثريات األوربية تظهر بقوة وجرأة آنذاك على 
العمارة اإلسالمية بصفة عامة والعثمانية التركية على 
وجه اخلصوص كما ستبدو فيما بعد ذلك، ومن مناذج 

 التأثريات بيوت الطيور بيوت الطيور اليت شهدت هذه
) ٢شكل( أيوب األنصاري على كل من جامع أيب

وبيت ) ٢٣شكل(وبعض النماذج على جامع إيازماغ 
الطيور على املبىن املوجود باجلناح اإلمرباطوري بقصر 

ومتثلت معظم هذه التأثريات يف ) ٢٧شكل(توبكايب 
                                                

41) Bussagli, M. & Reiche, M. (2009) "Baro-que 
& Rococo"  p. 51, New York. 

واألسقف ) ١٤شكل(الكرانيش البسيطة ذات األسنان 
واجلبهات املثلثة البسيطة ) ١٠شكل(ة اجلمالوني

، ومع ايات القرن الثامن عشر وبدايات )٢٦شكل(
القرن التاسع عشر تبدو التأثريات األوربية على أشد ما 
يكون حيث حدثت التحوالت الكربى يف العمارة 
اإلسالمية حنو الطرز الغربية فتبدو كافة التأثريات 

وكل ما حتتويه من األوربية على خمتلف نوعيات العمائر 
 وغري ذلك وتبدو )٤٢(مكمالت معمارية وإنشائية وأثاث

هذه التأثريات واضحة لنا يف منوذجني هامني من مناذج 
بيوت الطيور موضوع الدراسة حيث البيت املشيد على 

والبيت املشيد ) ١٣شكل(واجهة جامع سليم الثالث 
على واجهة أحد مباين اجلناح اإلمرباطوري بقصر 

وتبدو يف األول التأثريات األوربية ) ٢٧شكل(يب توبكا
متمثلة يف القاعدة شبه املستديرة اليت شكلت على هيئة 
زهرة متفتحة متعددة األوراق، وكذلك شكل الواجهة 
ذات االحنناءات واالرتدادات اليت تتوجها وتقسمها أفقياً 
الكرانيش واألفاريز متعددة املستويات، وكذلك 

اليت تقسم ذات الواجهة رأسياً الفصوص املعمارية 
 من التناغم اللوين وذلك بسبب اًفيعطيها كل ذلك نوع

وجود الظل والنور يف آن واحد، ويبدو يف النموذج 
الثاين باإلضافة لكل ذلك أيضاً كثري من هذه التأثريات 

أنه قصر من القصور القوطية ذات األبراج كحيث يبدو 
 هدد البلكونات شباجلانبية املزخرفة بإسراف إذ تتع

املستديرة ذات التفريغات اجلصية األوربية والكرانيش 
ذات األسنان الدقيقة واملركبة واألعمدة والفصوص ذات 
التيجان املتنوعة واألشكال احملارية املختلفة واألسقف 
ذات القمم املدببة وفتحات النوافذ املستطيلة الواسعة 

الدقة واإلتقان احملالة بزخارف هندسية مفرغة غاية يف 
  . واجلمال

  نتائج الدراسة 
وبعد فقد اهتمت هذه الدراسة بتحفة من التحف 

                                                
42) Quataert, D. (2000) "The Ottoman Empire, 

1700-1922" , p. 64, Cambridge. 
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 بيوت الطيور على العمارة التركية دراسة حضارية آثارية

املعمارية اليت كانت هلا عديد من الدالالت احلضارية 
والدينية والفنية فقد دعمت الدراسة نظرية حب 
املسلمني للطيور وعنايتهم ا حتت خمتلف الدوافع، كما 

مظهر فريد من مظاهر ألقت أضواًء جديدة أيضاً على 
هذه العناية وهو بيوت الطيور اليت أحصي منها ما يزيد 
عن العشرين شاهداً على خمتلف نوعيات العمائر الدينية 
كاملساجد والكنائس واملعابد وكذلك املدنية كاجلسور 
والقصور واملنازل واملدارس واألسبلة واخلانات 

لنماذج واملكتبات وقد قمت بنشر وتوثيق ودراسة هذه ا
دراسة علمية مقارنة يف إطار آثاري وحضاري حيث 
بينت أحجام ومقاسات وطرق ومواد بناء وزخرفة 
وتصميم هذه البيوت وتوصيفها توصيفاً منهجياً من 
حيث بداية ظهورها وأمناطها املتنوعة ووضعياا بالنسبة 

ا ومراحل للواجهات وأشهر املدن واملناطق اليت شهد
مارة العثمانية، ومعاجلاا الفنية تطورها على الع

واملعمارية وكذلك عناصرها ومكوناا املعمارية 
والزخرفية كما أثبتت الدراسة مدى تأثر هذه البيوت 
مبختلف املتغريات الفنية خاصة ما يتعلق بالطرز املعمارية 
وأهم مالمح هذه الطرز اليت انعكست على تلك 

وة الطراز البيوت، أيضاً أوضحت الدراسة مدى ق
اإلسالمي واستمرارية سيادة عناصره ووحداته املعمارية 
والزخرفية الفنية رغم كثرة املؤثرات الغربية الوافدة على 

  .العمارة العثمانية
    واملصادرقائمة املراجع

  املراجع العربية 
  القرآن الكرمي )١(
أيب الفرج عبد الرمحن ابن على ابن  إبن اجلوزي،)  ٢(

 بريوت، م يف تاريخ امللوك واألمم،حممد، املنتظ
  .م١٩٩٢

العسقالين، احلافظ أمحد بن على بن حجر، فتح ) ٣(
  .١٩٨٣بريوت صحيح البخاري ،الباري بشرح 

القلقشندي، أبو العباس أمحد، صبح األعشى يف ) ٤(
  .١٩٢٢، القاهرة ،صناعة اإلنشا

  املواعظتقي الدين أمحد أبو العباس املقريزي،) ٥(
  بذكر اخلطط واآلثار بتحقيق أمين فؤاد سيد،واالعتبار

  .١٩٩٢ لندن،
زكي حممد، كنوز الفـاطميني، القـاهرة،    ،  حسن) ٦(

  .م١٩٣٧
سعيد عبد الفتاح ، مـصر يف العـصور         ،  عاشور   )٧(

  .م١٩٩٠الوسطى، القاهرة، 
حسن، تنظيم القاهرة وختطيطها منذ     ،  عبد الوهاب  )٨(

دورية نشأا وحىت عصر حممد على، مقال ضمن        
  .م١٩٦٨ سنة ١٢امع العلمي املصري عدد 
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 بيوت الطيور على العمارة التركية دراسة حضارية آثارية

Houses Birds: Archaeological and Civilized Study  
 
 

I. S. Ghandar 
Faculty of Arts and Humanities, Jazan University, Kingdom of Saudi Arabia 

Faculty of archaeology, Fayoum university, Egypt  
 

Abstract 
 
Research deals with one of the Muslim artist creations on the architecture this is the bird house 
and from the civilized, archaeological and artistically sides, the research casts new light on the 
Muslim passion for birds and the various motives for this love and the manifestations of this 
estimate, which culminated in the establishment of houses for these birds decorated various typ-
es of buildings, also the research focus on a number of models of these birdhouse representing 
different stages of the origins and evolution of these houses since the beginning of its appeara-
nce and even reached the summit of evolution and also the methods of construction and designs 
and its decorative elements, and its various places on the buildings also its civilized and social 
implications 

 
Keyword: Bird Houses - sizes - planes - designs - its standards - heights - their positions - 

construction materials - implications - art processors 
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 مهارش علي بن زيد

  الكريـــم القــرآن يف املبهمــات
  )تفسريها وضوابط وقوعها وأسباب تعريفها(

 

 

  السعودية العربية اململكة- جازان جامعة- التربية كلية -اإلسالمية الثقافة قسم
  

Q  
 هلذا وحتقيقاً تفسريها، ابطوضو حدودها تبني تأصيلية علمية دراسة الكرمي القرآن يف املبهمات دراسة إىل البحث هذا يهدف 

 املبحث يف الدراسة وتناولت.وخطته املوضوع أمهية على اشتملت فاملقدمة.وخامتة مباحث وأربعة، مقدمة إىل البحث قُسم اهلدف
 شأةن البحث تناول الثاين املبحث ويف ".القرآن مبهمات "اإلضايف باملركب مث واالصطالح اللغة يف القرآن مببهمات التعريف األول
 يف أما .الكرمي القرآن يف اإلام وقوع أسباب الثالث مبحثه يف البحث تناول كما.فيه واملصنفات وأمهيته وأصله املبهمات علم

 خامتة البحث اية يف وجاء ذلك يف تعاىل اهللا لكتاب املفسر وواجب القرآن مبهمات تفسري ضوابط الدراسة فتناولت الرابع املبحث
  . البحث تائجن أهم فيها أمجلت
  

  وقوعها أسباب تفسريها، الكرمي، القرآن املبهمات، :مفتاحية كلمات
  
A  

 باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه هحنمد هللا احلمد إن
 فال اهللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من

 إال إله ال أن وأشهد. له هادي فال يضلل ومن له، مضل
  . ورسوله عبده حممداً أن هدوأش له، شريك ال وحده اهللا

M: 9 8 7 6 5 4  < ;
? > =L]١٠٢: عمران آل[  

M ) ( ' & % $ # " !
1 0 / . - , + *2 4 3 

8 7 6 59? > = < ; : L 
  ]١:النساء[
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¤ £ ¢ ¡ � ~ }¥ ¦ 

® ¬ « ª © ¨ §L]٧٠:األحزاب-
  : أما بعد] ٧١

 ،شأناً وأعظمها العلوم أشرف التفسري علم فإن
 بكتاب متعلقاً كونه؛ والرئيس الدين لعلوم الرأس وهو
 هذا التفسري علم حاز وقد وبياناً، واستنباطاً فهماً اهللا

 إليه، احلاجة وشدة وغرضه، موضوعه، جهة من الشرف
 سبيل هو بل تعاىل، اهللا بكتاب تعلقاً العلوم أشد فهو

 عليه متوقفة الشرعية العلوم وكل فهمه، ومنهج علمه
  . إليه عةوراج

 ذلك وسلم عليه اهللا صلى حممد أصحاب علم وقد
 له وتفرغ وأعاله، مرتل أشرف منهم فرتل وأدركوه،

 والربكة األعظم، اخلري اهللا فأورثهم منهم، طائفة
 على الكتاب هذا علوم فاضت حيث من الكربى،

 كل للناس وتبيينه لنشره فسلكوا بدٍء، بادئ قلوم
  . سبيل
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 ..........الكريـــم القــرآن يف املبهمــات

 مجلة من القرآن مببهمات ءاالعتنا كان ولقد
 عنهم ونقله بيان، أحسن بيام فكان األوىل، اهتمامام

 بتفسري املشتغلني من فتابعوهم بإحسان، هلم التابعون
 يف مصنفام ضمن ينقل كان حيث ايد، الكتاب
 السادس القرن يف بالتصنيف العلم هذا أفرد حىت التفسري
 هذه بعض نيتفاقت علي اهللا من وقد. اهلجري

 حىت واألخرى الفينة بني فيها أنظر وكنت املصنفات،
 على عزمي وقر وضبطه، العلم هذا لتأصيل نفسي تاقت

 والذي هذا املتواضع حبثي يف املوضوع هذا حول الكتابة
 وأسباب تعريفها الكرمي القرآن يف املبهمات "أمسيته

 على مقسمة مادته وجاءت" تفسريها وضوابط وقوعها
 وخطته، املوضوع بأمهية مقدمة تسبقها مباحث، بعةأر

 البحث، عنها متخض اليت النتائج بأهم خامتة وتلحقها
  : التايل النحو على واملراجع، للمصادر وفهرس
 وأسباب املوضوع أمهية عن حتدثت وفيها: املقدمة
  . ومنهجه البحث وخطة اختياره
 اللغة يف القرآن مبهمات تعريف: األول املبحث

  : مطالب ثالثة وفيه الصطالح،وا
  . واالصطالح اللغة يف املبهمات تعريف: األول املطلب
  . واالصطالح اللغة يف القرآن تعريف: الثاين املطلب
 مبهمات "اإلضايف باملركب التعريف: الثالث املطلب
  ". القرآن

 وفيه القرآن، مببهمات السلف اهتمام: الثاين املبحث
  : مطالب ثالثة

  . املبهمات لعلم واألصل النشأة: ولاأل املطلب
  . املبهمات علم أمهية: الثاين املطلب
  . الكرمي القرآن مبهمات يف املصنفات: الثالث املطلب
  الكرمي القرآن يف اإلام وقوع أسباب: الثالث املبحث
 وفيه القرآن، مبهمات تفسري ضوابط:الرابع املبحث

  : ضوابط أربعة
 فال بعلمه مستأثر أنه اهللا ربأخ مبهم كل: األول الضابط

  . عنه البحث جيوز
  . احملض النقل إىل املبهم تعيني مرد: الثاين الضابط
 يف طائل فال القرآن يف أم ما كل: الثالث الضابط
  . معرفته

 ال لالستشهاد تذكر اإلسرائيلية األخبار: الرابع الضابط
  . لالعتقاد
  .البحث نتائج أهم وفيها: اخلامتة

 البحـث  هذا جيعل أن تعاىل اهللا أسأل فإين اًوختام
 جيعله وأن الكرمي، لوجهه خالصاً مسدداً، موفقاً املتواضع

  . موته بعد املؤمن تنفع اليت الثالث من
 أن وال حقه، املوضوع هذا وفيت قد أين أزعم وال

 بـذلت  قـد  ولكـين  كله، صواب وكتب سطرت ما
 مـع  ومرات، مرات مباحثه يف النظر وأعدت جهدي،
 ونقـد  تقومي لكل وحاجيت وجهلي، بتقصريي اعترايف
 مـن  فمنة حق من فيه كان فما الصواب، حيمل موجه

  فمـين  وخطـأ  خلل من فيه كان وما ، منن اهللا علي 
 ريب إن فجـورا  أغشى أو زورا، أقول أن اهللا ستغفرأو

  . ودود غفور
 اهللا وصـلى  وباطناً وظاهراً وآخراً أوالً هللا واحلمد

 وصـحابته  آلـه  وعلى حممد وقدوتنا وحبيبنا ينانب على
  . أمجعني

   األول املبحث
   واالصطالح اللغة يف القرآن مبهمات تعريف

  : اآلتية املطالب وفيه
  . واالصطالح اللغة يف املبهمات تعريف: األول املطلب
  . واالصطالح اللغة يف القرآن تعريف: الثاين املطلب
 مبهمات "اإلضايف باملركب التعريف: الثالث املطلب
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 مهارش علي بن زيد

   ".القرآن
   :واالصطالح اللغة يف املبهمات تعريف: األول املطلب

 من مشتق مفعول، اسم: اللغة يف املبهم
  . للشيء التعيني ضد وهو اخلفاء، وهو اإلام

 الشيء يبقى أن وامليم، واهلاء الباء: "فارس ابن قال
: البهمة ومنه م،مبه أمر هذا: يقال إليه، املَأَيت يعرف ال

 الشجاع الرجل شبه وا فيها، خروق ال اليت الصخرة
  . طلب ناحية أي من عليه يقدر ال الذي

: البهيم ومنه الفرسان، مجاعة البهمة: قوم وقال
 وأبهمت غريه، أو كان سواداً غريه خيالطه ال الذي اللون
١("أغلقته: الباب(.  

 واحلروف الصباح، إىل يهف ضوَء ال: يم ليلٌ ومنه
: مثل أصول، هلا يعرف وال هلا، اشتقاق ال اليت: املبهمة
  . أشبهها وما وعن، ومن، وما، والذين، الذي،

 فلم البيان عن أمت ألا مبهمة؛ األمور ومسيت
  . دليل عليها يجعل

 عليه واستبهم يبينه، مل: أي إاماً، الكالم وأم
 ملتبساً كان إذا مبهم أمر: يقال كما استغلق؛ إذا الكالم

  .)٢("معناه يعرف ال
 ولكن ظاهره يعرف قد ما: فهو االصطالح يف وأما

  .)٣(حقيقته وإدراك تصوره يف يتوقف العقل
 حدود وال صورةٌ له ليس ما: بأنه -أيضاً-وعرف

  .)٤(وأمام وراء: مثل حمصورة،
  : صطالحواال اللغة يف القرآن تعريف: الثاين املطلب

                                                
  ).١/١٦١: (اللغة مقاييس معجم) ١
 ،)١/٣٨١: (اللغة ومجهرة ،)٤/٦٢: (العني كتاب: انظر) ٢

 العرب ولسان ،)٤/٢٤٦ (سيدة البن واملخصص
)١٢/٥٦.(  

  ).١٠٥(ص: القرآن روائع من: انظر) ٣
  ).١/١٠٩: (األجرومية املقدمة شرح السنية التحفة: انظر) ٤

: مبعىن قرأ، من مشتق مهموز لفظ: )٥(لغة القرآن
 قوله يف املعىن ذا ورد حيث للقراءة؛ مرادف فهو تال،

M  Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ :تعاىل
ÙL ]٦(قراءته أي]١٨-١٧:القيامة(  

 يف -عنه اهللا رضي– ثابت بن حسان قول ومنه
  :)٧(-عنه اهللا رضي-عفان بن عثمان رثاء

 الليلَ يقَطّع بِه السجود عنوانُ بأمشط ضحوا
  وقرآنـاً تسبيِحاً

  .)٨(قراءة: أي
 وهو وشكران، كغفران فعالن وزن على والقرآن

 بالتخفيف ويقرأ. القراء مجهور قراءة يف كما مهموز
  .)٩(كثري ابن قراءة يف كما ،)قرآن(

 قرأت: يقال والضم، اجلمع مبعىن" القرء "من وأصله
 الناقة قرأت ما: ويقال فيه، عتهمج مبعىن احلوض، يف املاء
  .)١٠(ولد على رمحها تضم مل أي قط، سالً

 اهللا كالم على شخصياً علماً" القرآن "أصبح ولقد

/ M 3 21 0: تعاىل قوله حنو تعاىل،
 ; : 9 8 7 6 5 4

> = <L]٩: اإلسراء[  

                                                
 ومسالك القرآن مشكل "املوسوم حبثي يف بالقرآن عرفت) ٥

 اللغوية موارده وذكرت" تيمية ابن اإلسالم شيخ عند دفعه
  .هناك فلرياجع ذلك يف اللغة أهل وآراء

: القرآن غريب يف واملفردات ،)١/٩١: (الطربي تفسري: انظر) ٦
  ).١/١٦٣: (القرآن علوم يف واإلتقان ،)٦٦٨(ص

  ).٤٠٥(ص: ثابت بن حسان ديوان: انظر) ٧
  ).١/١٢٨: (العرب ولسان ،)١/٥٠: (الصحاح: انظر) ٨
 القراءات وحجة ،)٧٨ (ص: العشر القراءات يف الغاية: انظر) ٩

  ).١٢٥( ص: زجنلة البن
: احمليط والقاموس ،)٥/٢٠٥: (العني كتاب: انظر) ١٠

)١/٢٥.(  
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 ..........الكريـــم القــرآن يف املبهمــات

 أن ميكن ما فأحسن اصطالحاً القرآن تعريف وأما
 حممد نبيه على املرتل تعاىل، اهللا كالم" بأنه به يعرف
 املتعبد ومعانيه، بلفظه املعجز وسلم عليه اهللا صلى

 أول من املصاحف يف املكتوب بالتواتر، املنقول بتالوته،
  .)١١("الناس سورة آخر إىل الفاحتة سورة

 مبهمات "اإلضايف باملركب التعريف: الثالث املطلب
  ": القرآن
 ابقيط" القرآن مبهمات "لـ تعريف على أقف مل

 املصنفني بعض ذكره ما إال حدوده، ويبني الـمعرف،
 يف قال حيث السهيلي القاسم كأيب القرآن مبهمات يف

 األمساء من أم فيما واإلعالم التعريف "كتابه مقدمة
 يف أذكر أن قصدت إين: ""الكرمي القرآن يف واألعالم

 من العزيز، اهللا كتاب تضمنه ما الوجيز، املختصر هذا
 أو ويل، أو نيب من العلم بامسه فيه يسم مل نم ذكر

 كوكب، أو شجر، أو بلد أو جين، أو ملك أو آدمي،
  .)١٢("عرف قد" علم "اسم له حيوان أو

 غرر "كتابه مقدمة يف مجاعة ابن الدين بدر وقال
 فحواه اختصرت كتاب هذا": "القرآن ملبهمات التبيان

 اهللا اءش إن -فيه أذكر معناه يف يل سبق كتاب من
 لقبه، أو بصفته، العظيم القرآن يف ذُكر من اسم -تعاىل

 واملرسلني، األنبياء من املشهورين وأنساب كنيته أو
 لقوم ورد إذا واملؤمنني بالناس واملعين املذكورين، وامللوك

 يبني مل ما وأمد عدده، أُم ما وعدد خمصوصني،
  .)١٣("أمده

 ماتمبه "نعرف أن ميكن تقدم ما ضوء ويف
 ينص ومل مبهماً القرآن يف ورد لفظ كل: بأنه" القرآن

                                                
 ،)٢٠ (ص: شهبة البن الكرمي القرآن لدراسة املدخل: انظر) ١١

  ).١٦ (ص: للقطان القرآن علوم يف ومباحث
  ).١٦(ص: واإلعالم التعريف) ١٢
  ).١٩١ (ص: التبيان غرر) ١٣

 أو مكانه أو عدده أو نسبه أو العلَم بامسه ذكره على
  .احملض النقل إال معرفته إىل طريق من وليس زمانه،

  الثاين املبحث
  القرآن مببهمات السلف اهتمام

  :مطالب ثالثة وفيه
  . تاملبهما لعلم واألصل النشأة: األول املطلب
  . املبهمات علم أمهية: الثاين املطلب
  . الكرمي القرآن مبهمات يف املصنفات: الثالث املطلب
  : املبهمات لعلم واألصل النشأة: األول املطلب

 إىل ها’مرد اليت القرآن علوم أحد املبهمات علم
 عن أو وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن احملض النقل

 واآلخذين هلم التابعني عن أو عنهم، اهللا رضي أصحابه
 شريف علم فهو فيه، واالجتهاد للرأي جمال فال عنهم،

 عليه اهللا صلى اهللا رسول على القرآن نزول مع نشأ
  . وسلم

 ثبت ما العلم هذا أصلَ أن )١٤(العلم أهل ذكر وقد
 سنة مكثت: "قال أنه عنهما اهللا رضي عباس ابن عن

 عن هعن اهللا رضي اخلطاب بن عمر أسأل أن أريد
 عليه اهللا صلى اهللا رسول على تظاهرتا اللتني املرأتني
 حاجاً خرج حىت له، هيبة أسأله أن أستطيع فما وسلم

 عدل الطريق ببعض وكنا رجعت فلما معه، فخرجت
 مث فرغ، حىت له فوقفت: قال له، حلاجة األراك إىل

 على تظاهرتا اللتان من املؤمنني أمري يا: فقلت معه سرت
 تلك: فقال أزواجه؟ من وسلم عليه اهللا صلى النيب

 أن ألريد كنت إن واهللا: فقلت: قال وعائشة، حفصة
  .)١٥("لك هيبة أستطيع فما سنة منذ هذا عن أسألك

                                                
  ).١٩(ص: األقران مفحمات: انظر) ١٤
 سورة التفسري، كتاب صحيحه يف يالبخار أخرجه) ١٥

 صحيح انظر. أزواجك مرضاة تبتغي (باب التحرمي،
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 مهارش علي بن زيد

  : املبهمات علم أمهية: الثاين املطلب
 الكرمي بالقرآن متعلق مهم علم املبهمات علم

 إليه تشتاق علم وهو وشرفا، أمهية بذلك وكفى
 أخفي أو أُم ملا التطلع على جمبولة النفوس ألن النفوس؛

 أم شاعرٍ مبعرفة يفرحون األدب أهلُ كان وإذا عنها،
 بأمساء يفرحون صناعة كلِّ أهل وكذلك كتاب، يف امسه
 أن أوىل العزيز اهللا لكتاب فالقارئون صناعتهم، أهل

 عند ذلك بعلم ويتحلوا فيه، أم ما معرفة يف يتنافسوا
  .)١٦(كرةاملذا

 غاية به السلف اهتم فقد العلم هذا وألمهية
 عبد القرآن وترمجان األمة حرب مكث ولذلك االهتمام؛

 يسأل أن يريد كاملة سنة عنهما اهللا رضي عباس بن اهللا
  . تقدم كما عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر

 بن قيس بن واحلُر هو متارى أنه عنه اهللا رضي وعنه
 غريه؟ أم اخلضر أهو موسى صاحب يف الفَزارِي حصن

ما فمر يابن له فقال عنه، اهللا رضي كعب بن أب 
 موسى صاحب يف هذا وصاحيب أنا متاريت إين: عباس
 صلى النيب مسعت هل لُقِّيه، إىل السبيل موسى سأل الذي

 اهللا رسول مسعت نعم،: قال شأنه، يذكر وسلم عليه اهللا
 بين من مأل يف موسى بينما": يقول وسلم عليه اهللا صلى

 منك؟ أعلم أحداً تعلم هل: فقال رجل جاءه إسرائيل،
 عبدنا بلى، موسى إىل اهللا فأوحى ال،: موسى قال

 احلوت له اهللا فجعل إليه، السبيل فسأل خضر،
  .)١٧(..."آية

                                                                       
 كتاب يف مسلم وأخرجه ،)٨/٥٢٥: (الفتح مع البخاري
  ).٣٠: (حديث الطالق

  ).١٦(ص: واإلعالم التعريف: انظر) ١٦
 ذُكر ما باب العلم، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه) ١٧

: انظر. اخلضر إىل حرالب يف السالم عليه موسى ذهاب يف
 يف مسلم وأخرجه ،)١/٢٠٢: "الفتح مع البخاري صحيح

  ).١٧٠/١٧٢: (حديث الفضائل كتاب صحيحه،

 اهللا رضي الرببري اهللا عبد بن عكرمة عن وروي
« ¼  M¸ º ¹: تعاىل اهللا قول يف قال أنه عنه

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
ÈÉL]أربع الرجل هذا اسم طلبت: "،]١٠٠:النساء 

  .)١٨("وجدته حىت سنة عشرة
 عن األثر هذا ساق أن بعد السهيلي القاسم أبو قال
 هذا شرف على دليل هذا عكرمة قول ويف: "عكرمة

 به واملعرفة حسن، به االعتناء وأن قدمياً، العلم
  .)١٩("فضل

 يعين– علومه أشرف من إنو" :عسكر ابن وقال
 أمساء من فيه، أم ما علم مفهومه وأطرف -القرآن
 من فيه ملا سبباً وكانوا اآليات، أوصافهم يف نزلت الذين

  .)٢٠("واحلكايات األخبار
 علم املبهمات علم" :السيوطي بكر أبو وقال

  .)٢١("كثرياً السلف به اعتىن شريف،
 مبهمات يف املصنفات ألهم ذكر التايل املطلب ويف

 به، واهتمامهم الفن ذا العلماء عناية يعين مما القرآن
 اآليات من كثري عن تكلموا الذين املفسرين عن فضالً

 ثنايا يف بيان من ا يتعلق وما اإلام فيها ورد اليت
  . تفاسريهم
  : القرآن مبهمات يف املصنفات: الثالث املطلب

 القرآن تمبهما دراسة أن السابق املطلب يف تعني
 عدد العلم هذا لدراسة انربى ولذلك األمهية؛ غاية يف

                                                
 الواحدي ذكره واألثر ،)٤٤(ص: واإلعالم التعريف: انظر) ١٨

 جممع يف اهليثمي وذكره ،)١٧٨(ص الرتول، أسباب يف
 ،)ثقات رجاله: (وقال يعلى، أليب وعزاه ،)٧/١٠: (الزوائد

  . جندب بن ضمرة عكرمة امسه عن حبث الذي أن وفيه
  ). ٤٤ (ص: واإلعالم التعريف) ١٩
  ).٣٥(ص: واإلمتام التكملة) ٢٠
  ).٨(ص: األقران مفحمات) ٢١
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 ..........الكريـــم القــرآن يف املبهمــات

 وذكروا ورائه، من والفائدة أمهيته، فيبنوا العلماء، من
 من ا يتعلق وما اإلام فيها ورد اليت اآليات من مجالً
  : يلي ما أشهرها من خاصة مصنفات يف بيان

 من القرآن يف أم مبا واإلعالم التعريف" كتاب-١
 الرمحن عبد القاسم أيب العالمة للحافظ" واألعالم مساءاأل
 املعروف املالقي األندلسي اخلثعمي أمحد بن اهللا عبد بن

  ).هـ٥٨١ (سنة املتويف بالسهيلي
 يعرف فال العلم هذا يف صنف كتاب أول وهذا

 مطبوع والكتاب مستقل، مبصنف أفرده قبله أحد
 معا مصر يف طُبع العلم، طلبة بني ومتداول

 يف طُبع كما ربيع، حممود الشيخ باعتناء) هـ١٣٥٦(
  . مهنا. أعبد األستاذ بتحقيق ،)هـ١٤٠٧ (عام بريوت

 وانتهى الفاحتة سورة مببهمات اهللا رمحه املصنف بدأ
 اليت املواضع جمموع بلغ حيث الفلق سورة مببهمات

 يتناول مل لكنه موضع ومائيت تسعني من أكثر هلا تعرض
 مبهمات أغفل بل الكرمي القرآن رسو مجيع مبهمات

 فاطر، العنكبوت، سورة: وهي سورة وعشرين تسع
 والطالق، والتغابن، احلديد، والذاريات، الشورى،
 والبينة، والنبأ،والقدر، واملرسالت، والدهر، وامللك،

 والعصر، والتكاثر، والقارعة، والعاديات، والزلزلة،
  . والناس واإلخالص، والنصر،
 يف مصنف أول كونه الكتاب على ذاه يعكر وال

 ذكر كما سؤال عن إجابة وقع أنه إىل إضافة الفن، هذا
 على الكتاب هلذا إمالئي كان: "فقال ذلك املصنف

 مما إمالء، القرآن يف املبهمة األمساء هذه عن سألين سائل
 التفسري كتب يف ودرساً مطالعةً وحديثاً، قدمياً حفظته

 حفظت ما فمنه واآلثار، ثاحلدي ومسندات واألخبار،
 ألفاظ فيه اختلف ما ومنه حفظته، كما فأوردته لفظه
 متحرياً، املعىن خلصت ولكين مجيعها، أتتبع فلم الرواة

 اإلسناد عن وأضربت متوخياً، األحناء تلك يف والصواب
 جواباً الكتاب كان إذ خمتصراً؛ ذلك من رويته ملا

 املواضع على أكثره يف ونبهت ملستفهم، وعجالة لسائل،
 ما وكذا طالعت، اليت والدواوين أخذت، منها اليت

 كتب يف -أيضاً– موجود فهو األسباب من فيه أوردت
 فلم األدب، أهل عن املشهورة العرب وأنساب السري
 أوردته مما بأكثر ذكرته ما على اإلشهاد إىل أحتج

  .)٢٢ (..."عليه وأحلت
 الذي ملنهجا القارئ يلمح النص هذا خالل ومن

 بيان يف ومسالكه الكتاب، هذا يف املؤلف عليه سار
 الوحيني نصوص على اعتمد حيث القرآن، مبهمات
  . والتابعني الصحابة وأقوال الرتول، وأسباب

 وأعرض الصحيحة، األحاديث على اقتصر وليته
 من طائل ال اليت املبهمات تبيني يف االستطراد عن

 وحنو آدم منها أكل يتال الشجرة نوع كبيان ورائها،
 ومل فائدة، معرفتها على يترتب ال اليت األمور من ذلك
  . مبعرفتها عباده اهللا يتعبد

 التعريف لكتاب واإلمتام التكميل "كتاب -٢
 خضر بن علي بن حممد اهللا عبد أيب للعالمة" واإلعالم
 املتويف املالقي، عسكر بابن املعروف األندلسي، الغساين

  .)هـ٦٣٦ (سنة
 أسعد الشيخ بتحقيق متداول، مطبوع والكتاب

: سنة املكرمة مبكة الباز نزار مكتبة ونشرته الطيب، حممد
  ).هـ١٤١٨(

 حممد اإلمام جامعة يف علمياً حتقيقاً حقق أنه كما
 ا نال علمية رسالة يف بالرياض اإلسالمية سعود بن

  . الدكتوراه درجة اهلادي عبد حسني الباحث
 على ذيل -عنوانه من ظاهر هو ماك-الكتاب وهذا

                                                
  ).٧ (ص: واإلعالم التعريف) ٢٢
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 مهارش علي بن زيد

 قال حيث فاته ملا واستدراك -السابق– السهيلي كتاب
 اهللا رضي] السهيلي [الشيخ وأجد: "مقدمته يف مؤلفه

 الطرر، يف كتابه من أحلقته مقفله، حيل ومل أغفله قد عنه
 تعظم أن على حرصاً الدرر، تلك إىل جوهرة وأضفت
– مبيناً ،"النفاد بعد ةالفائد تبقي استفاد، ملن الفائدة
 كتاب معارضة هذا كتابه بتأليف يرد مل أنه – اهللا رمحه

 تعاطي من ذلك يف وأبرأ" :فقال نقضه وال السهيلي،
 استفدته ما وكل وكيف املناقضة، بعسف أو املعارضة،

 وأسند عليهم، اعتمد الذي عنهم اهللا رضي شيوخي من
 ومعدود اخر،الز حبره من قطرة هو إمنا إليهم أورده ما

 ذلك من أثبت ما فجميع واملفاخر، الفضائل من له فيما
 وموقوف إليه، مصروف احلقيقة يف هو إنما وأبديه

  .)٢٣("عليه
 سورة مببهمات - اهللا رمحه - املصنف بدأ وقد

  . الناس سورة مببهمات وانتهى الفاحتة
 املبهمات، بيان يف السهيلي منهج سلك وقد

 نزول وأسباب والسنة، تابالك نصوص على معتمداً
 يتعرض مل أنه إال والتابعني، الصحابة وأقوال اآليات،

 سورة عشرة مخس مبهمات فاته بل القرآن، سور لكل
 والشرح، والليل، والشمس، والبلد، الغاشية، سورة: هي

 والفيل، والعصر، والقارعة، والعاديات، والزلزلة، والبينة،
  . والفلق واإلخالص واملسد، وقريش،
 من السهيلي فيه وقع فيما -اهللا رمحه- وقع وقد
 ال الذي القول فضول من فيه الكالم فيما االستطراد

 وكم آدم، خلق مىت بيان يف ورائه،كإسهابه من فائدة
 يف أقام وكم اجلنة، يف إقامته كانت وأين طوله، كان
  . ذلك وحنو خلق أن وبعد يخلق أن قبل اجلنة

 ،"القرآن يف األمساء من أم فيما البيان" :كتاب-٣
                                                

  ).٣٥(ص: واإلمتام التكملة) ٢٣

 إبراهيم بن أمحد بن سليمان بن حممد اهللا عبد أليب
 سنة املتويف النحوي، املالكي األشبيلي الزهري

 يف باشا إمساعيل له الكتاب هذا نسب وقد ،)هـ٦١٧(
 أقف ومل ،)٢٥(األعالم يف والزركلي. )٢٤(العارفني هدية
 تراث من لَهولع خمطوطاً، أو مطبوعاً الكتاب هذا على
  . املفقود أمتنا

 واإلعالم للتعريف واإلمتام االستدراك: "كتاب-٤
 العباس أليب ،"واألعالم األمساء من القرآن يف أم فيما
 السلمي إبراهيم بن يوسف بن أمحد بن يوسف بن أمحد

 ،)هـ٦٦٠ (سنة املتويف الفاسي، فرتون بابن املعروف
 جذوة يف القاضي ابن له الكتاب هذا نسب وقد

 عنه حبثت وقد ،)٢٧(األعالم يف والزركلي ،)٢٦(االقتباس
  . خمطوطاً أو مطبوعاً عليه أقف فلم زمناً

 فيما واإلعالم التعريف على االستدراك " كتاب-٥
 حممد اهللا عبد أليب ،"واألعالم األمساء من القرآن يف أم
 بالشامي، املعروف األندلسي الغرناطي حيىي بن علي بن

 له الكتاب هذا نسب وقد ،)هـ٧١٥: (سنة املتويف
 واألستاذ ،)٢٨(العارفني هدية يف البغدادي باشا إمساعيل

 مفقود والكتاب. )٢٩(املفسرين معجم يف نويهض عادل
  . موجود غري

 اإلسالم لشيخ ،"القرآن ملبهمات التبيان"كتاب-٦
 مجاعة بن اهللا سعد بن إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب

 هذا له نسب ،)هـ٧٣٣: (سنة املتويف ي،احلمو الكناين
 وإمساعيل ،)٣٠(الظنون كشف يف خليفة حاجي الكتاب

                                                
  ).٢/١١٠: (العارفني هدية: انظر) ٢٤
  ).٥/٣٢٠: (األعالم: انظر) ٢٥
  ).١/١١٨: (االقتباس جذوة :انظر) ٢٦
  ).٢/٢٤٧: (األعالم: انظر) ٢٧
  ).٢/١٤٣: (العارفني هدية: انظر) ٢٨
  ).٢/٥٨٥: (املفسرين معجم: انظر) ٢٩
  ).١/٢٢٤: (الظنون كشف: انظر) ٣٠
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 ..........الكريـــم القــرآن يف املبهمــات

 ،)٣٢(األعالم يف والزركلي ،)٣١(العارفني هدية يف باشا
 كتابه يف اجلواد عبد خلف اجلواد عبد الدكتور وذكره

 أو خمطوطاً عليه يعثُر مل أنه: وفيه ،)٣٣(واملرجان الياقوت
  . مطبوعاً

 البيان غرر" :كتابه مقدمة يف مصنفه ليهإ أشار وقد
  . عنه احلديث سيأيت الذي" القرآن ملبهمات
 لشيخ" القرآن ملبهمات البيان غُرر "كتاب-٧
 خمتصر وهو السابق، الكتاب صاحب مجاعة ابن اإلسالم

 من فحواه اختصرت كتاب هذا" :مصنفه قال كما له
-تعاىل اهللا شاء إن فيه أذكر معناه، يف يل سبق كتاب

 كنيته، أو لقبه أو بصفته العظيم القرآن يف ذُكر من اسم
 وامللوك واملرسلني، األنبياء من املشهورين وأنساب

 لقومٍ ورد إذا واملؤمنني بالناس واملعين املذكورين،
  . أمده يبني مامل وأمد عدده، أم ما وعدد خمصوصني،

اخلالف، من فيه وقع ما وذكرت فيه واقتصرت 
 ورتبته واألنباء، القصص تفاصيل دون األمساء ذكر على
 ملبهمات البيان غُرر ومسيته القرآن، سور ترتيب على

 ذكر موضع أول يف ذكرته ذلك من تكرر وما القرآن،
  .)٣٤ (..."به املواضع أوىل فيه

 عبد الدكتور حققه متداول، مطبوع والكتاب
 ق،بدمش قتيبة دار يف ونشر اجلواد، عبد خلف اجلواد

  ).هـ١٤١٠ (عام
 باجلامعة علمياً حتقيقاً ذلك قبل حقق قد أنه كما
 بدر الغفار عبد الباحث به ونال املنورة باملدينة اإلسالمية

  ). هـ١٤٠٠ (عام املاجستري درجة البيين الدين
 سورة يف املبهم ببيان كتابه املصنف بدأ وقد

                                                
  ).٢/١٥٣: (العارفني هدية: انظر) ٣١
  ).٥/٢٩٨: (األعالم: انظر) ٣٢
  ).١/١٣: (واملرجان الياقوت: انظر) ٣٣
  ).١٩١ (ص: البيان غرر) ٣٤

 سور مجيع فيه فتناول الناس، بسورة واختتم الفاحتة،
  . اإلخالص سورة عدا لقرآنا

 القرآن على املبهم بيان يف منهجه يف اعتمد وقد
 ينتقل الكرمي القرآن يف املبهم تفسري جيد مل وإذا الكرمي،

 وقد -أحياناً-بسنده احلديث فيسوق املطهرة، السنة إىل
  . غالباً أخرجه من إىل مشرياً إسناد بدون يذكره
  . عنيوالتاب الصحابة أقوال إىل ينتقل مث

 والنحوية اللغوية استطراداته املصنف على ويالحظ
  . كثرية مواضع يف الكتاب موضوع عن واخلروج
 ملوصول التذييل وعائد اجلمع صلة "كتاب-٨
 علي بن حممد اهللا عبد أليب ،"والتكميل اإلعالم كتايب

  ).هـ٧٨٢: (سنة املتويف األندلسي البلنسي
 اتمبهم تفسري"بـ الكتاب هذا اشتهر وقد

 بني اجلمع إىل -اهللا رمحه- مصنفه فيه وقصد ،"القرآن
 السهيلي، القاسم أليب" واإلعالم التعريف" :كتايب

 عبد أليب ،"واإلعالم التعريف لكتاب واإلمتام التكميل"و
 عليها وزاد واحد، كتاب يف املالقي، عسكر ابن اهللا

 عطية ابن وتفسري الزخمشري، تفسري من أفادها فوائد
 الكتابان ذانك كان وملا" :مقدمته يف قال حيث ،وغريمها
 الذي املعىن على التفاقهما باآلخر أحدمها موصوالً
 هذا كتايب جاء وتظاهر، باملبهمات البيان يف تسامي

 من ضمنته ما وعائده املوصول هلذا كالصلة بينهما مجعاً
 اقتضى االعتبار وهلذا املفصول، ال به املتصل التذييل
 مسيهأو به املعرفة مراتب يف ألعليه أمسيه أن تياراالخ داعي
 اإلعالم كتايب ملوصول التذييل وعائد اجلمع صلة كتاب

  . )٣٥ (..."والتكميل
: الشيخ حققه جملدين يف متداول مطبوع والكتاب

 اإلسالمي، الغرب دار ونشرته القامسي، حسن بن حنيف

                                                
  ).١/١٠٣: (التذييل وعائد اجلمع صلة) ٣٥
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 مهارش علي بن زيد

  ).هـ١٤١١: (سنة
 فيها أثىن مبقدمة كتابه -اهللا رمحه- البلنسي بدأ وقد

 الرموز ذكر مث الفن، هذا يف التأليف إىل سبقه من على
  . كتابه يف استخدمها اليت

 الفاحتة، سورة يف املبهم ببيان البلنسي وابتدأ
 مث عسكر، وابن السهيلي عن ناقالً الناس بسورة واختتم

 وغالباً وبياا، املبهمة اآليات من فاما ما عليهما يزيد
  . ترجيح بدون عنهما بالنقل يكتفي ما

 بيان يف عسكر وابن السهيلي منهج سلك وقد
 والسنة الكرمي القرآن نصوص على معتمداً املبهمات

 تفسري يتبِع لكنه والتابعني، الصحابة وأقوال النبوية
 الكتاب، شرط من ليست اليت الفوائد ببعض املبهمات

 ئدكالفوا أُلف أجله من الذي الغرض إىل ترجع وال
  . والفقه العقيدة مسائل وبعض والنحوية، اللغوية
" اإلام من القرآن يف ما لبيان اإلحكام" كتاب-٩
 الكناين حممد بن علي بن أمحد الفضل أيب للحافظ

: سنة املتويف" حجر ابن"بـ املعروف العسقالين
  ). هـ٨٥٢(

 ابن احلافظ ترمجة يف السخاوي ذكره وقد
 وابن ،)٣٨(باشا إمساعيلو ،)٣٧(خليفة وحاجي ،)٣٦(حجر
  .)٤٠(والزركلي ،)٣٩(احلنبلي العماد

 يف- األفاضل العلماء إليه ذهب ما صحة يؤكد ومما
 عليه نفسه حجر ابن إحاالت -ونسبته الكتاب تسمية

 يف بسطته وقد" :يقول ما فكثرياً اإلصابة، كتاب يف

                                                
  ).١/١٤٧: (والدرر اجلواهر: انظر) ٣٦
  ).١/٢١: (الظنون كشف: انظر) ٣٧
  ).١/١٢٨: (العارفني هدية: انظر) ٣٨
  ).٩/٣٩٨: (الذهب شذرات: انظر) ٣٩
  ).١/١٧٨: (األعالم: انظر) ٤٠

  .)٤١("القرآن مبهمات كتايب
 عليه أقف فلم عنه البحث يف جهدي بذلت وقد
  . خمطوطاً وال مطبوعاً

 مبهمات يف األقران مفحمات "كتاب-١٠
 أيب بن عبدالرمحن الدين جالل بكر أيب للحافظ ،"القرآن

: سنة املتويف السيوطي اخلضريي سابق بن حممد بن بكر
  ).هـ٩١١(

 مصطفى الدكتور بتحقيق متداول مطبوع والكتاب
  ). هـ١٤٠٣( :سنة البغا،ونشره ديب

 هامش على مطبوعاً ذلك قبل كتابال كان وقد
  .اجلالليني على اجلمل حاشية من الرابع اجلزء أواخر

 فيه مجع معناه، يف نافع مبناه، يف لطيف والكتاب
 إىل كتابه مقدمة يف اهللا رمحه أشار وقد السابقني، لاأقو

 كتب وذكر به، االعتناء وضرورة املبهمات علم أمهية
 وابن عسكر وابن كالسهيلي الفن هذا يف سبقه من

 مبا الثالثة الكتب يفوق كتاب وهذا: "قال مث مجاعة
 كل وعزو اإلجياز، وحسن الزوائد، الفوائد من حوي
 والتفاسري احلديث كتب من خمرجاً قاله، من إىل قول

 مل فإن النفس، يف وأوقع بقبوله، أدعى ذلك فإن املسندة،
 لعلماء،وا املفسرين من قائله إىل عزوته مسنداً عليه أقف
  . )٤٢("القرآن مبهمات يف األقران مفحمات: مسيته وقد

 عن أبان وجيزاً، خمتصراً الكتاب هذا جاء وقد
 مبتدئاً القرآن سور من سورة وتسعني إحدى مبهمات
 إال مطردة، مبنهجية الناس بسورة خمتتماً الفاحتة بسورة

 القرآن يف املبهمة اآليات مجيع لبيان يتعرض مل أنه
  . الكرمي

 أم فيما واإلعالم التعريف تلخيص" كتاب-١١

                                                
  ).٤/٢١٢: (الصحابة معرفة يف اإلصابة: انظر) ٤١
  ).٧(ص: األقران مفحمات) ٤٢
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 ..........الكريـــم القــرآن يف املبهمــات

 مجال اهللا عبد أليب ،"واألعالم األمساء من القرآن يف
 احلضرمي،" بحرقٍ"بـ املعروف عمر بن حممد الدين
  ).هـ٩٣٠: (سنة املتويف

 نسخة عن الكتاب هذا حتقيق يل اهللا يسر وقد
 باألزهر حمفوظة ورقة عشرة مخس أوراقها عدد واحدة
 أن وأرجو واملنة احلمد فله) ٣٠٥١١٦(برقم يفالشر
  . اهللا شاء إن قريباً النور يرى

 واإلعالم التعريف كتاب من مؤلفه اختصره وقد
 ملخصة نبذة فهذه" :كتابه مقدمة يف قال حيث للسهيلي

 أمساء من القرآن يف أم مبا واإلعالم التعريف كتاب من
 نيب، من العلم هبامس فيه يسم مل من تفسري أي األعالم،

 بلد، أو جين، أو ملك، أو آدمي من غريمها أو ويل، أو
 عرف قد اسم له ذلك، غري أو كوكب، أو شجر، أو

 -تعاىل اهللا رمحهم-األخيار والعلماء األخبار، نقلة عند
 أمحد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد القاسم أيب لإلمام

  ". اهللا رمحه-اخلثعمي السهيلي
 :تعاىل بقوله البقرة سورة ماتمبه بيان بدأ مث

Mª © ¨ §L]وانتهى ،]٣٥:البقرة 
 خلصته ما آخر وهذا" :ذلك بعد قال مث املسد، بسورة

 عن به خرج ما إال منه أحذف ومل املذكور، الكتاب من
 من كثري ضبط فيه وزدت الكتاب، به فأطال شرطه،
  ...". إليها احلاجة تشتد األمساء

 الكتب مبنتقى ثةالدما أويل ترويح" كتاب-١٢
 األدكاوي اهللا عبد بن اهللا عبد أمحد أليب ،"الثالثة

  ). هـ١١٨٤: (سنة املتويف باملؤذون املعروف املصري
: بتحقيق جملدين يف متداول مطبوع والكتاب

 العبيكان مكتبة ونشرته اخلرابة، وحمسن العطية، مروان
 بني مؤلفه فيه مجع وقد) هـ١٤٢٢: (سنة بالرياض

 التكميل وكتاب للسهيلي، واإلعالم عريفالت كتاب

 وعائد اجلمع صلة وكتاب الغساين، عسكر البن واإلمتام
 هذه فوائد من وانتفى البلنسي، علي أليب التذييل،
 غدا حىت شيئاً إليها يضف ومل مناسباً، رآه ما الكتب

 القرآن يف املبهمة واألعالم لألمساء موسوعة الكتاب هذا
 الكتب مناهج وفق الكتاب اهذ جاء ولقد الكرمي،
 يف البلنسي منهج إىل أقرب وهو فيه مجعها اليت الثالثة
 الرموز إثبات حىت التذييل وعائد اجلمع صلة كتابه

 مقدمة يف قال حيث استخدمها، اليت واملصطلحات
 اإلمام من لكلٍ البلنسي اإلمام جعل وقد" :كتابه

 به،صاح عن متيزه عالمة عسكر ابن واإلمام السهيلي
 ،)عس (عسكر ابن ولإلمام السهيلي، لإلمام فجعل

 ابن لإلمام فجعل أيضاً، عالمتني زاد مث ،)سي(وله
 أسوق أنا وها ،)مخ(الزخمشري وللعالمة ،)عط(عطية

 هذبه الذي والتهذيب رتبه، الذي الترتيب على عبارام
 قدير، ذلك على إنه والتيسري، اإلعانة، اهللا من وأرجو

  . )٤٣ ("رجدي وباإلجابة
 الفن، هذا يف صنفت اليت الكتب أهم هي هذه

 عداد يف هو ما ومنها مطبوع موجود هو ما ومنها
 كتب ذكرته ما إال شيء عنها يعرف ال واليت املفقود
  . املستعان واهللا التراجم

  الثالث املبحث
  الكرمي القرآن يف اإلام وقوع أسباب

 ذكرها ةسبع أسباب الكرمي القرآن يف اإلام لوقوع
  : اآليت وهي ،)٤٥(والسيوطي ،)٤٤(الزركشي
 يف ببيانه لالستغناء موضعِ يف اللفظ يبهم أن: أوالً

! " # $  M:تعاىل قوله حنو آخر، موضع
                                                

  ).١/٤٦: (الدماثة أوىل ترويح) ٤٣
  ).١/١٥٥: (القرآن علوم يف الربهان: انظر) ٤٤
 علوم يف واإلتقان ،)٩(ص: األقران مفحمات: انظر) ٤٥

  ).٦/٢٠١٨: (القرآن
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 مهارش علي بن زيد

' & %L]م حيث ،]٢-١:الطارقُيف الطارق أ 

(  M:بأنه السياق ذات يف بيانه جاء مث اآليتني

*L]ام والبيان يف سياق]. ٣:الطارقفجاء اإل 
  . متصل

 والبيان يف موضع آخر موضع يف يكون اإلام وقد

; > = < ? @  M:حنو قوله تعاىل

C B AL]عليهم الذين فاملنعم] ٧:الفاحتة 
ورد ذكرهم مبهماً يف هذه اآلية جاء بيانه يف موضع 

M  L K J I:آخر، وذلك يف قوله تعاىل

 T S R Q P O N M
W V UX Z Y 

\ [L]٦٩:النساء.[  
 يبهم اللفظ لكونه معروفاً الشتهاره فال أن: ثانياً

̈ M :حيتاج إىل بيان حنو قوله تعاىل  § ¦ ¥
ª ©L]٣٥:البقرة.[  

 يصرح القرآن باسم الزوجة وهي حواء؛ لشهرة فلم
  . أنه ليس له زوجة غريهاتعيينها،كما

 على املعين به، ترأن يبهم اللفظ لقصد الس: ثالثاً
 ية يف استجالب اهلدا الستعطافه، وأقومبلغليكون ذلك أ

̈  M:لقلبه، وذلك حنو قوله تعاىل  §
¬ « ª ©® ± ° ¯ 

²L]بن مالك هو: وقيل ،]١٠٠:البقرة 

? @ M  B A:الصيف، وكقوله تعاىل
 M L K J I H G F E D C

O NL ]هو األخنس بن :  قيل،]٢٠٤:البقرة
وأمثال هذا كثري .  وقد أسلم بعد وحسن إسالمهق،شري

  . جداً يف كتاب اهللا تعاىل
 تعيينه،أن يبهم اللفظ لعدم وجود فائدة يف : رابعاً

M q p o n m l k: حنو قوله تعاىل
 y x w v u t s r

zL]بيت املقدس، : ، واملراد بالقرية]٢٥٩:البقرة
ات  وغالب مبهمالقرية، تلكوال فائدة يف تعيني اسم 

  .القرآن إمنا نشأت هلذا السبب
أن يبهم اللفظ للتنبيه على عمومه وأنه غري : خامساً

M  º ¹:خاص مبن ورد فيه اإلام، حنو قوله تعاىل
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

È Ç ÆL]ا نزلت :  قيل،]١٠٠:النساءرة ضميفإ 
بن العيص وهو الرجل الذي أقام عكرمة بن عبد اهللا 

 سنة يسأل عنه حىت عرفه كما تقدم، الرببري أربع عشرة
وكان من املستضعفني مبكة، وكان شيخاً كبرياً مريضاً، 
فلما نزلت آية اهلجرة هذه خرج من مكة مهاجراً إىل 

 إلفادة هاهنا امسه فأم ،)٤٦(اهللا ورسوله فمات بالتنعيم
 ما يبلغ أن دون فمات اهلجرة نوى من لكل األجر عموم
 يف الدخول قطعية الرتول سبب فصورة إليه، هاجر

  . العموم
 الكامل بالوصف لتعظيمه اللفظ يبهم أن: سادساً

M  K J I H:تعاىل قوله حنو االسم، دون
                                                

 ،)٢٦٧٩٨ (رقم ،)٥/٨١: (مسنده يف يعلى أبو أخرجه) ٤٦
 ،)١١٧٠٩ (رقم) ١١/٢٧٢ (الكبري يف والطرباين

 اهليثمي وذكره ،)١٧٨(ص: الرتول أسباب يف والواحدي
 رجاله: "وقال يعلى، أليب وعزاه ،)٧/١٠ (الزوائد جممع يف

  ". ثقات
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M LL]تعاىل وقوله ،]٢٢: النور:M  3
7 6 5 48 : 9 

;L]تعاىل وقوله ،]٣٣:الزمر:M  ¦ ¥
¬ « ª © ¨ §L 

 بكر أبو كلها اآليات هذه يف واملبهم ،]٤٠:التوبة[
 دون الكامل بالوصف له تعظيماً عنه، اهللا رضي قالصدي
  . االسم

 بالوصف حتقريه لقصد اللفظ يبهم أن :سابعاً

̂ _  M:تعاىل قوله حنو امسه دون له الناقص

a `L]وائل بن العاص به واملراد ،]٣:الكوثر 
  . السهمي

 )٤٧(الزركشي إليه أشار ما األسباب ذه ويلحق
 لإلام سبباً تكون أن نميك اليت واألسرار اللطائف من

̄  M:تعاىل قوله حنو الوصف يف كاملبالغة  ® ¬
 º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± °

»L]بيناً وصفاً اهللا وصفه فقد، ]١٢-١٠:القلم 
 لينكشف وذلك مبهماً؛ جاء ذلك ومع أحد كل يعرفه
  . طريقه ويتنكبوا فيحذروه، للناس عواره

M  i h g f e:تعاىل قوله وحنو
o n m l k jL 

 مبهم غري صرحياً مرمي اسم جاء حيث ،]٥٠:ؤمنونامل[
 قالته ما على لريد الكرمي، القرآن من كثرية مواضع يف

 اليت العبودية أمر على وللتنبيه ابنها، ويف فيها النصارى
 بال ابنها مرمي ابن عيسى أن على وليؤكد هلا، صفة هي
  . أب

                                                
  ).١/١٥٥: (القرآن علوم يف الربهان: انظر) ٤٧

  الرابع املبحث
  القرآن مبهمات تفسري ضوابط

  :اآلتية بطالضوا وفيه
 فال بعلمه مستأثر أنه اهللا أخرب مبهم كل: األول الضابط

  . عنه البحث جيوز
  . احملض النقل إىل املبهم تعيني مرد: الثاين الضابط
 إىل سـبيل  وال القرآن يف أم ما كل: الثالث الضابط

  . معرفته يف طائل فال بيانه
 ال ادلالستشه تذكر اإلسرائيلية األخبار: الرابع الضابط
  . لالعتقاد

 مستأثر أنه اهللا أخرب مبهم كل: األول الضابط
  . عنه البحث جيوز فال بعلمه

 تعاىل اهللا استأثر فيما خيوض أن للمفسر فليس
 ألنه عباده؛ عن وحجبه أسراره، من سراً وجعله بعلمه،
M  7:سبحانه قال كما اهللا، إال الغيب يعلم وال غيب،

@ ? > = < ; : 9 8A C B 
E DL]وعال جل وقال ،]٦٥:النمل: 

MÄ Ã Â Á À ¿ ¾Å È Ç Æ 
Ê ÉË Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì 

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
ÞL]تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ،]٥٩:األنعام: 

 شيٍء بكل سبحانه ربنا أحاط العاملني،قد رب هللا احلمد"
 فما وعلماً، رمحة شيء كل ووسع وحكماً، وقدرة علماً
 إال املعاين من معىن وال ض،واألر السموات يف ذرة من

 القدرة وكمال والرمحة، العلم بتمام تعاىل هللا شاهد وهو
 بل عبثاً، شيئاً فعل وال باطالً، اخللق خلق وما واحلكمة،

 من مث -وتعاىل سبحانه - وأفعاله أقواله يف احلكيم هو
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 استأثر ما ومنه عليه، خلقه بعض أطلع ما حكمته
  .)٤٨("بعلمه سبحانه

 باستئثاره اهللا أخرب فيما يبحث ال" :ركشيالز وقال
  .)٤٩("بعلمه

 الغيب بأن العظيم القرآن جاء ملا" :الشنقيطي وقال
 التوصل ا يراد اليت الطرق مجيع كان اهللا إال يعلمه ال

 املبني، الضالل من الوحي غري الغيب علم من شيء إىل
  .)٥٠("كفرا يكون منها وبعض

 بعلمه اهللا تأثراس مبهم كل فإن هذا تقرر وإذا
 الدنيا، عمر وكتحديد الساعة قيام زمن كتحديد
 جيوز ال مما اهللا، إال يعلمها ال اليت الغيب مفاتح وكذلك
 أخرب ملا طلب ألنه طلبه؛ يف تكلف وال عنه، البحث
 التصنيف موضوع ليس وهذا أحد، يعلمه ال أنه الشارع

 يف قعوو جبهل، تكلم فإمنا فيه، تكلم ومن العلم، هذا يف
  . شرعاً حمظورٍ أمرٍ

  : احملض النقل إىل املبهم تعيني مرد: الثاين الضابط
 من أنه على دليل يقم ومل القرآن، يف أم ما فكل

 عنه، البحث فجائز بعلمه، اهللا استأثر الذي الغيب علم
 اهللا أمه فما احملض، النقل على موقوف تعيينه لكن
 هذا كان سواء آخر موضع يف يبينه قد موضع يف تعاىل

 هو وهذا- آخر سياق يف أو نفسه السياق يف التعيني
 فيه اجتهاد ال الذي التوقيفي بالقرآن القرآن تفسري
 أو النبوية، السنة طريق عن التعيني هذا كان أو -ألحد
  . أسبابه وعرفوا الترتيل، شاهدوا الذين الصحابة أقوال

 طريق األمور فهذه: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 صحيحاً نقالً منقوالً هذا من كان فما النقل، ا العلم

                                                
: الفتاوى وجمموع ،)٤/١٩٥: (الكربى الفتاوى) ٤٨

)٨/١٢٧.(  
  ).١/١٥٥: (القرآن علوم يف الربهان) ٤٩
  ).٧/٢٨: (البيان أضواء) ٥٠

 أنه موسى صاحب كاسم وسلم عليه اهللا صلى النيب عن
 مما كان بل كذلك، يكن مل وما. معلوم فهذا اخلضر،
 وال تصديقه جيوز ال فهذا... الكتاب أهل عن يؤخذ

  .)٥١("حبجة إال تكذيبه
 النقل العلم هذا مرجع: "السيوطي بكر أبو وقال

 النيب قول إىل فيه يرجع وإمنا فيه، للرأي جمال وال احملض،
 والتابعني عنه، اآلخذين وأصحابه وسلم، عليه اهللا صلى

  .)٥٢("الصحابة عن اآلخذين
 ما الرتول أسباب من إن: "عاشور ابن الطاهر وقال

 أو جممل بيان فيه ألن علمه؛ عن بغىن املفسر ليس
... تفسرياً وحده يكون ما ومنها وموجز، خفي إيضاح

 أسانيدها صحت اليت الرتول أسباب تصفحت وقد
 اآلية من املقصود هو: األول: أقسام مخسة فوجدا
 عنه البحث من فالبد علمه، على منها املراد فهم يتوقف

 قوله مثل القرآن، مبهمات تفسري منه وهذا للمفسر،
 M( ' & % $ # " !L: تعاىل

£ ¤ ¥ ¦  M: قولهحنو و،]١:اادلة[
« ª © ¨ §L 

$  M: بعض اآليات اليت فيها،ومثل]١٠٤:البقرة[

%L]٥٣(]١٤٢:البقرة(.  
 تقرر هذا فإنه ال سبيل إىل معرفة املبهم يف إذا

القرآن الكرمي إال بنص من القرآن أو السنة، أو قول 
 على الترتيل وعرف التأويل وهذا وقفالصحايب الذي 

لم املبهمات وهو هو موضوع حبث الكتب املصنفة يف ع
مما ال تعلق له باألحكام التكليفية، كتعيني املراد باملنعم 

                                                
  ).١٣/٣٤٥: (الفتاوى جمموع) ٥١
  ).٨(ص: األقران مفحمات) ٥٢
  ).١/٤٧: (والتنوير التحرير) ٥٣
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; > = < ? M: عليه يف قوله تعاىل
@L]وتعيني اسم صاحب موسى ،]٣٧:األحزاب 

عليه السالم، والثالثة الذين خلفوا واادلة اليت تشتكي 
  . إىل اهللا وحنو ذلك

 سبيل وال القرآن يف أم ما كل: الثالث الضابط
  : معرفته يف طائل فال بيانه إىل

 الكرمي مقاصد سامية، ومعاين لقرآن شك أن لال
 وبيانه، املفسرعظيمة، جيب أن يتجه صوا فكر 

 طائل الواإلعراض عن اخلوض يف جزئيات وتفاصيل 
 ميكن القول عنها إا من قبيل العلم الذي ال ،من ورائها

ب اهللا تعاىل مرته ينفع، واجلهالة اليت ال تضر؛ ألن كتا
 تب ما أم يف القرآن ومل تروكلعن العبث والتوافه، 

على معرفته أحكام وتكاليف، ومل يكن له بيان يف 
القرآن وال يف السنة وال يف أقوال الصحابة فال يصح 

 يف االقتداء ينبغيللمفسر االشتغال به، والتعويل عليه، و
 وسكتوا  فيما علموه،تكلمواذلك بأئمة السلف الذين 

  . عما جهلوه
 : أبو جعفر الطربي يف سياق تفسريه لقوله تعاىلقال

M\ [ ZL]متجاوزاً ،]٧٣:البقرة 
 الذي البقرة بعض تعيني يف الواردة والروايات األقوال

:".. به، القتيل يضربوا أن قومه السالم عليه موسى أمر
M Z :قوله تأويل يف عندنا القول من والصواب

\ [ Lرهم اهللا جل ثناؤه أن أم:  يقالأن
 داللة وال القتيل ببعض البقرة ليحيا املضروب، ضربواي

يف اآلية، وال يف خرب تقوم به حجة على أي أبعاضها 
الذي أمر القوم أن يضربوا القتيل به، وجائز أن يكون 
الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون 
ذلك الذنب وغضروف الكتف، وغري ذلك من 

بعاضها، وال يضر اجلهل بأي ذلك ضربوا القتيل، وال أ
ينفع العلم به، مع األقرار بأن القوم ضربوا القتيل ببعض 

  .)٥٤("البقرة بعد ذحبها فأحياه اهللا
: تعاىل لقوله تفسريه سياق يف -أيضاً- ويقول

M | { z y x w
� ~ }L]بعد أن بني ،]٢٠:يوسف 

 اليت ا باع اختالف األقوال يف قيمة ومقدار الدراهم
 القول يف منأن الصواب "يوسف إخوته، وانتهى إىل 

إن اهللا تعاىل ذكره أخرب أم باعوه : ذلك، أن يقال
بدارهم معدودة غري موزونة، ومل حيمبلغ ذلك د بوزن 

 من رب وال خبٍ، يف كتاوال عدد، وال وضع عليه داللةً
كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وقد حيتمل أن يكون 

عشرين، وحيتمل أن يكون كان اثنني وعشرين، وأن 
 وأي ذلك أكثر، أو ذلك منيكون كان أربعني، وأقلَّ 

 غري موزونة، وليس يف العلم دودةكان، فإا كانت مع
 يف دين، وال يف اجلهل به قَع تمببلغ وزن ذلك فائدةٌ

دخول ضفيه، واإلميان بظاهر الترتيل فرض، وما عداه ر 
  .)٥٥(" عنا تكلف علمهفموضوع
 ومل القرآن يف أم ما أن األصل فإن هذا تقرر إذا

 على جيب وأنه معرفته، يف طائل ال لبيانه سبيل يوجد
 من نوع إىل بتفسريه االرتفاع تعاىل اهللا لكتاب املفسر
 فيما اخلوص عن بعيداً العملية، والفائدة واجلدية، السمو

 كتاب يف عليه نص ال امم حراماً، حيل وال حالالً حيرم ال
  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة يف وال اهللا

 حيتاج ما وأما: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 دليالً، فيه احلق على نصب اهللا فإن معرفته إىل املفسرون

 اختالفهم منه، الصحيح على دليل وال يفيد ماال فمثال
                                                

  ).٢/١٢٧: (البيان جامع) ٥٤
  ). ١٣/٥٩: (البيان جامع) ٥٥
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 الذي البعض ويف الكهف، أصحاب كلب لون يف
 كان وما نوح سفينة مقدار ويف البقرة، موسى به ضرب

 ذلك، وحنو اخلضر قتله الذي الغالم اسم ويف خشبها،
  .)٥٦ (...)النقل ا العلم طريق األمور فهذه

 تـذكر  اإلسـرائيلية  األخبـار : الرابع الضابط
  : لالعتقاد ال لالستشهاد

 إىل تنقسم اإلسرائيليات أن العلماء لدى املتقرر من
  .)٥٧(سامأق ثالثة

 من عندنا مبا صحتها يعلم أن :األول فالقسم
 ال استشهاداً يذكر إمنا القسم هذا ذكر فإذا الشريعة،
 شرعنا، يف ثبت مبا استغناًء فيه، لنا حاجة وال اعتقاداً،

 بل لآلية، املفسر هو يكون فال التفسري يف ذكر وإذا
  . شرعنا يف ثبت ما هو لآلية املفسر

 من عندنا مبا كذا يعلم أن: الثاين والقسم
 حكايتها جتوز ال بل قبوهلا، وعدم ردها فيجب الشريعة،

  . بطالا على التنبيه سبيل على إال
 فلم عنها، املسكوت من تكون أن: الثالث القسم

 وهذا كذا، وال صدقها على يدل ما شرعنا يف يرد
 العقول حتيله ما منه لكن يكذب، وال يصدق ال القسم

 إىل أقرب وهو كذبه، الظنون على ويغلب السليمة
 الذي" نون "واحلوت املزعوم، قاف كجبل اخلرافة،
  . األرض عليه تحمل

 حتيله ماال ومنه ردها، جيب اإلسرائيليات هذه فمثل
 فمثل كذا، الظنون على يغلب وال السليمة، العقول

  . تكذب وال تصدق ال اإلسرائيليات هذه
 هذه ولكن: "يةتيم ابن اإلسالم شيخ قال

                                                
  ).٣٤٥/ ١٣: (الفتاوى جمموع) ٥٦
: كثري ابن وتفسري ،)١/٥: (والنهاية البداية: انظر) ٥٧

  ).٨/٢٠: (الباري وفتح ،)٣/٥٢٨(

 فإا لالعتقاد، ال لالستشهاد تذكر اإلسرائيلية األحاديث
 مما بأيدينا مما صحته علمنا ما" أحدها: "أقسام ثالثة على

 علمنا ما" الثاين"و صحيح، فذاك بالصدق، له يشهد
 مسكوت هو ما" الثالث"و خيالفه، مما عندنا مبا كذبه
 به نؤمن فال ل،القبي هذا من وال القبيل هذا من ال عنه
 فائدة ال مما ذلك وغالب.. حكايته وجتوز نكذبه، وال
  . )٥٨("ديين أمر إىل تعود فيه

 الرواية الشارع أباح وإمنا: "كثري ابن احلافظ وقال
. )٥٩("حرج وال إسرائيل بين عن حدثوا: "قوله يف عنهم
 عليه وحيكم العقول حتيله ما فأما العقل، جيوزه قد فيما

 هذا من فليس كذبه، الظنون على يغلبو بالبطالن،
  .)٦٠("القبيل

 من نذكر ولسنا: "آخر موضع يف وقال
 خيالف ال مما نقله، يف الشارع أذن ما إال اإلسرائيليات

 وهو وسلم، عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب
 ملختصر بسط فيه مما يكذب، وال يصدق ال الذي القسم
 يف فائدة مماال رعنا،ش به ورد ملبهمٍ تسمية أو عندنا،
 سبيل على ال به، التحلي سبيل على فنذكره لنا، تعيينه

 واالعتماد عليه، وإمنا االعتماد واالستناد إليه االحتياج
 اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه ابعلى كت

  .)٦١("وسلم
 استشهاداً تذكر إمنا اإلسرائيليات فإن هذا تقرر إذا

 عليه اهللا صلى رسوله نةوس اهللا بكتاب ثابت شيء على
  .له وتعيني ملبهم بيان أو بتفسري تستقل وال وسلم،

                                                
  ).١٣/٣٦٦: (وىالفتا جمموع) ٥٨
 كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه: صحيح حديث) ٥٩

: انظر. إسرائيل بين عن ذُكر ما باب األنبياء، أحاديث
  ).٦/٥٧٢: (الفتح مع الصحيح

  ).٧/٣٩٤:(العظيم القرآن تفسري) ٦٠
  ).١/٧: (والنهاية البداية) ٦١
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 كثرياً أن علماو: "السعدي الرمحن عبد العالمة قال
 تفاسريهم حشو يف أكثروا قد-اهللا رمحهم-املفسرين من
 القرآنيـة،  اآليات عليها ونزلوا. إسرائيل بين قصص من

 صـلى  هـولبق حمتجني اهللا، ابـلكت تفسرياً وجعلوها
 ،"حـرج  وال إسرائيل نيب عن حدثوا: "وسلم عليه اهللا

 تكون وجه على أحاديثهم نقل جاز وإن أنه أرى والذي
 ال فإنـه  اهللا، كتاب على مرتلة وال مقرونة، غري مفردة
 حـتـص  مل إذا اًـقطع اهللا لكتاب تفسرياً جعلها جيوز
 مرتبتـها  أن وذلك. سلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن
 الكتاب أهل تصدقوا ال: "وسلم عليه اهللا صلى قال كما
 تكـون  أن مرتبتـها  كانـت  فإذا ،)٦٢("تكذبوهم وال

 دين نـم رورةـبالض املعلوم من وكان فيها، مشكوكاً
 بألفاظـه  والقطـع  به، اإلميان جيب القرآن أن اإلسالم
 ةـاملنقول صـالقص تلك لـيجع أن جيوز فال ومعانيه،

 أو كـذا،  الظـن  على يغلب اليت اهولة، بالروايات
 وال ـا،  مقطوعـاً  اهللا، لكتاب معاين أكثرها، كذب

  .)٦٣("أحد ذا يستريب
 التحدث إباحة إن: "شاكر أمحد العالمة وقال

 شيء كذبه وال صدقه على دليل عندنا ليس فيما عنهم
 يف رواية أو قوالً وجعله القرآن، تفسري يف ذلك وذكر
 تفصيل يف أو. فيها يعني مامل ينيتع يف أو اآليات، معىن

 جبوار ذلك مثل إثبات يف ألن آخر؛ شيء -فيها أمجل ما
 وال صدقه نعرف ال الذي هذا أن يوهم ما اهللا كالم
 فيه، أمجل ملا ومفصل سبحانه اهللا قول ملعىن مبني كذبه

  . ذلك من ولكتابه هللا وحاشا

                                                
 كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه: صحيح حديث) ٦٢

 إلينا أنزل وما باهللا مناآ قولوا M :باب ة،البقر سورة التفسري،
L .٨/٢٠: (الفتح مع الصحيح: انظر.[  

  ).١/٩٨: (املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري) ٦٣

 أذن حني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وإن
 فأي نكذم وال نصدقهم ال أن أمرنا -عنهم بالتحدث

 بكتاب نقرا أن من أقوى وأقاويلهم لروايام تصديق
 اللهم! البيان؟ أو التفسري موضع منه ونضعها اهللا

  .)٦٤("غفراً
  اخلامتـة

 القرآن، مبهمات علم حول التطواف هذا وبعد
 أمهها النتائج من مجلة يل تبدت خمتصرة دراسة ودراسته

   :يلي ما
 العلم، ذا اهتموا قد األمة هذه سلف أن )١
 بن اهللا عبد القرآن وترمجان األمة حرب رأسهم وعلى
 . عنهما اهللا رضي عباس

 لتعيني األوحد الطريق هو احملض النقل أن )٢
 . القرآن مبهمات

 زمن كتحديد بعلمه اهللا استأثر مبهم كل أن )٣
 غيبال مبفاتيح واملراد الدنيا، عمر وكتحديد الساعة قيام
 . عنه البحث جيوز ال ذلك وحنو

 يف عقيمة وتفاصيل جزئيات يف اخلوض أن )٤
 السامية، القرآن ملقاصد مصادم تعاىل اهللا كالم تفسري

 . الرصينة ومعانيه

 أقرآن يف أم مبا واإلعالم التعريف: "كتاب أن )٥
 سنة املتويف السهيلي القاسم أليب" واألعالم األمساء من
 كان وإن العلم، هذا يف مصنف أول ،)هـ٥٨١(

 تفسري تناولوا قد مناهجهم اختالف على املفسرون
 القرآن ملعاين دراستهم ثنايا يف القرآن مبهمات وبيان
 . الكرمي

 حباجة املبهمات علم يف املصنفة الكتب أن )٦
 العلم، هذا مسائل حترر متأنية علمية دراسة إىل ماسة

                                                
  ).١/١٥: (التفسري عمدة) ٦٤
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 عوز، نم فيها عما وتكشف فيه، املصنفني مناهج وتبني
 ماجستري رسالة يف الدراسة هذه تكون أن وأقترح
 ". ودراسة عرض. القرآن مبهمات يف املصنفات: "بعنوان

 أن يستعملنا يف طاعته، وأن ظيم اهللا العوأسأل
 يف دينه وأن جيعلنا من أهل القرآن، الذين هم أهل يفقهنا

  . اهللا وخاصته، وأن جيعلنا من عباده املخلصني
م وبارك على عبده ورسوله حممد  اهللا وسلوصلى

  وعلى آله وأصحابه 
   كثرياًماً تسليوسلم
   دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وآخر

   املصادر واملراجعفهرس
 يف علوم القرآن، أليب بكر السيوطي، اإلتقان .١

دار ابن كثري، ودار : مصطفى البغا، نشر: حتقيق
 العلوم اإلنسانية، دمشق، الطبعة الثانية، سنة

 ).هـ١٤١٦(
 يف متييز الصحابة، للحافظ أمحد بن حجر اإلصابة .٢

: دار الكتب العلمية، بريوت، سنة: العسقالين، نشر
 ).م١٨٥٣(

 البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد أضواء .٣
 . عامل الكتب، بريوت:  الشنقيطي، نشرمنياأل

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء  (األعالم .٤
، خلري الدين )ربني واملستشرقنيمن العرب واملستع

دار العلم للماليني بريوت، الطبعة : الزركلي، نشر
 ).م١٩٩٨: (الثالثة عشرة سنة

 والنهاية للحافظ ابن كثري الدمشقي، البداية .٥
دار أم : أمحد أبو ملحم وآخرين، نشر: حتقيق

القرى للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 ).هـ١٤٠٨: (سنة

: والتنوير، حملمد الطاهر ابن عاشور، نشر التحرير .٦

 . دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس
 أوىل الدماثة مبنتقى الكتب الثالثة ترويح .٧

، لعبد )موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن(
: اهللا بن سالمة األدكاوي، املعروف باملؤذن، حتقيق

مكتبة : مروان العطية، وحمسن خرابة، نشر
: ، الرياض، الطبعة األوىل، سنةالعبيكان

 ).هـ١٤٢١(
 واإلعالم فيما أم من األمساء واألعالم التعريف .٨

يف القرآن الكرمي، أليب القاسم عبد الرمحن 
دار الكتب : مهنا، نشر.عبد أ: السهيلي، حتقيق

: العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة
 ).هـ١٤٠٧(

ري  القرآن العظيم، أليب الفداء ابن كثتفسري .٩
: سامي بن حممد السالمة، نشر: الدمشقي، حتقيق

: دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل سنة
 ).هـ١٤٢٢(

 واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم فيما التكملة .١٠
أم من القرآن، حملمد بن علي بن خضر الغساين، 

 إمساعيل حسن: ، حتقيق"ابن عسكر"املعروف بـ
 بريوت، دار الفكر، دار األسد،:  نشر،مروة

 ).هـ١٤١٨: ( الطبعة األوىل، سنة،دمشق
 الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، تيسري .١١

مركز : للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، نشر
 ).هـ١٤٠٧: (صاحل بن صاحل الثقايف، عنيزة، سنة

 البيان عن تأويل أي القرآن، أليب جعفر جامع .١٢
بد عبد اهللا بن ع: حممد بن جرير الطربي، حتقيق

مركز هجر للبحوث : احملسن التركي، نشر
والدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، الطبعة 

 ).هـ١٤٢٢: (األوىل، سنة
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 االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة جذوة .١٣
مكتبة احملمدية، : فاس، البن القاضي املكانسي، نشر

 ).هـ١٤٠٩: (فاس الطبعة األوىل، سنة
:  بن دريد، حتقيق اللغة، حملمد بن احلسنمجهرة .١٤

دار العلم للماليني، : رمزي منري بعلبكي، نشر
 ).م١٩٨٧: (بريوت، الطبعة األوىل، سنة

:  القراءات، أليب زرعة ابن زجنلة، حتقيقحجة .١٥
مؤسسة الرسالة، بريوت، : سعيد األفغاين، نشر

 ).هـ١٤٠٤(الطبعة الثالثة، سنة 
:  حسان بن ثابت األنصاري شرحديوان .١٦

دار اجليل، بريوت، الطبعة : نشريوسف العبد .د
 ).هـ١٤١٢: (األوىل، سنة

 الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلي شذرات .١٧
عبد القادر األرناؤوط، : ابن العماد احلنبلي، حتقيق
دار ابن كثري، دمشق، :وحممود األرناؤوط، نشر

 ).هـ١٤٠٦: (الطبعة األوىل، سنة
 أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، .١٨

 املقدسي، وكتاب ارواشي عبد اهللا بن عبد اجلبحب
دار إحياء التراث : الوشاح أليب زيد التاويل، نشر

 ).هـ١٤١٩: (العريب، بريوت، الطبعة األوىل، سنة
مؤسسة :  مسلم مع شرح النووي،نشرصحيح .١٩

 )هـ١٤١٢: (املدين، مصر، الطبعة األوىل، سنة
  اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالمصلة .٢٠

، حملمد بن علي )تفسري مبهمات القرآن(والتكميل 
دار :،نشر عبد الكرمي حممدوعبداهللا:البلنسي،حتقيق

 )هـ١٤١١:( اإلسالمي، الطبعة األوىل،سنةربالغ
خمتصر ( التفسري عن احلافظ ابن كثري، عمدة .٢١

أمحد : اختصار وحتقيق) ظيمتفسري القرآن الع
لتوزيع، دار الوفاء للطباعة والنشر وا: شاكر، نشر

 ).هـ١٤٢٦: (مصر، الطبعة الثانية، سنة
 يف القراءات العشر، أليب بكر أمحد بن الغاية .٢٢

دار الشروق، :  نشرجلنباز،حممد ا: مهران، حتقيق
 ).هـ١٤١١(الرياض، الطبعة الثانية، سنة 

 التبيان ملبهمات القرآن، لبدر الدين حممد بن غرر .٢٣
ف عبد عبد اجلواد خل: إبراهيم ابن مجاعة، حتقيق

دار قتيبة، بريوت، الطبعة األوىل، سنة : اجلواد، نشر
 ).هـ١٤١٠(

 الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الفتاوى .٢٤
حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر : حتقيق

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة : عطا، نشر
 ).هـ١٤٠٨: (األوىل، سنة

 الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ فتح .٢٥
حمب الدين : محد بن حجر العسقالين، حتقيقأ

الطبعة ( القاهرة، ة،دار السلفي: اخلطيب، نشر
 ).هـ١٤٠٧(الثالثة، سنة 

دار اجليل، :  احمليط، للفريوز آبادي، نشرالقاموس .٢٦
 . بريوت

 الترجيح عند املفسرين، حلسني بن علي قواعد .٢٧
دار القاسم، الرياض، الطبعة األوىل، : احلريب، نشر

 ).هـ١٤١٧: (سنة
 العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد كتاب .٢٨

مهدي املخزومي، وإبراهيم : الفراهيدي، حتقيق
وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية : السامرائي، نشر

العراقية، ودار الرشيد للنشر، سلسلة املعاجم 
 ).١٦(والفهارس

 الظنون عن أسامي الكتب والفنون، كشف .٢٩
دار : جي خليفة، نشرملصطفى بن عبد اهللا حا

 ).هـ١٤١٣: (الكتب العلمية، بريوت، سنة
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 العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن لسان .٣٠
دار صادر بريوت، : مكرم بن منظور اإلفريقي، نشر

 ).هـ١٤١٤: (الطبعة الثانية، سنة
:  يف علوم القرآن، ملناع القطان، نشرمباحث .٣١

 :مكتبة وهبه، القاهرة، الطبعة السادسة، سنة
 ).هـ١٤٠٨(

 الزوائد ومنبع الفوائد،أليب بكر جممع .٣٢
: مؤسسة املعارف،بريوت،سنة:اهليثمي،نشر

 ).هـ١٤٠٦(
عبد :  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجعجمموع .٣٣

مكتبة ابن تيمية، : الرمحن بن حممد بن قاسم، نشر
 . مصر
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Abstract 

 
The Current study aims at exploring and probing ambiguities in Holy Quran by conducting 
original and scientific study which aims at identifying its rules and principles. To achieve this 
objective the study is divided into an introduction as well as four chapters and conclusion.  
The introduction: focuses on the significance of the study in addition to its proposal. 
Chapter One: sheds light on the definitions of ambiguities of Holy Quran in language and 

term as well as construct compound ''ambiguities of Holy Quran''. 
Chapter Two: investigates the foundation of ambiguity, its origin, importance and it types. 
Chapter Three: identifies the reasons occurrences of ambiguity in Holy Quran. 
Chapter Four: casts light on their interpretation controls as well as the role of interpreter of 

Holy Quran. 
The Conclusion: provides the readers with the most importance findings out  
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  املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات
  

 
  فلسطني-  جامعة األقصى-كلية التربية البدنية والرياضة 

  
Q  

تغريات الدرجة يف اللعب، مل التعرف إىل املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تبعاً إىل هدفت الدراسة
العباً من ) ١٦٠(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها . لعمر التدرييب، والقدم املستخدمة يف اللعب، ومركز اللعبوا

وجلمع بيانات . العب) ٦٠٠( األصلي البالغ عدده من جمتمع الدراسة%) ٢٦,٧( العيب كرة القدم يف فلسطني متثل ما نسبته
ومن ) ١٩٩٥(املنهج الوصفي، ومقياس املهارات العقلية للرياضيني من إعداد مسيث وآخرين الدراسة وحتقيق أهدافها مت استخدام 

وأسفرت نتائج الدراسة عن أن املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف فلسطني جاءت قليلة جدا ). ٢٠٠٧(تعريب سامل 
الدراسة أن بعد الثقة بالنفس احتل املرتبة األوىل بوزن ويتضح كذلك من نتائج %). ٢٨,٨(حيث حصلت على نسبة مئوية قدرها 

، مث جاء يف املرتبة الثالثة بعد تركيز %)٣٧,٤(، تال ذلك يف املرتبة الثانية بعد التخلص من القلق بوزن نسيب %)٤١,٨(نسيب 
، تال ذلك بعد حل %)٢٥( ، بينما جاء بعد األداء حتت الضغوط يف املرتبة الرابعة بوزن نسيب%)٣٢,٤(االنتباه بوزن نسيب 

، مث جاء بعد وضع األهداف يف املرتبة السادسة واألخرية بوزن نسيب %)٢٢,١(املشكالت يف املرتبة اخلامسة بوزن نسيب 
وكذلك أسفرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة %). ١٤,٦(

  .مركز اللعب -  القدم املستخدمة يف اللعب-العمر التدرييب-سطني تعزى إىل متغري الدرجة يف اللعبالقدم يف فل
  

 . كرة قدم– العبني – بعض املتغريات –املهارات العقلية  :الكلمات املفتاحية
  

A  
الوصول إىل املستويات الرياضية العاملية ليس وليد 

لمية الصدفة بل يرجع ذلك الستخدام األساليب الع
املتقدمة يف موضوعات علم النفس الرياضي، وقد أدى 

جنازات الرياضية، إىل تنافس الدول املتقدمة يف حتقيق اإل
توجيه أنظار الباحثني إلجراء العديد من البحوث العلمية 
يف جمال علم النفس الرياضي وذلك حملاولة تطوير 
وحتديث طرق اإلعداد النفسي طويل وقصري األمد 

  .للرياضيني
ويف ظل التطور العلمي والتكنولوجي احلادث يف 
اتمعات عامة والرياضة خاصة أصبح العلماء الباحثني 
لديهم الكثري من الشغف لتناول املوضوعات املتعلقة 
بالرياضة والعمل على تطويرها مبا حيقق أعلى معدالت 
االرتقاء يف املستويات التنافسية ورمبا يسهم يف احلصول 

وملبية، ز املتقدمة وامليداليات العاملية واألعلى املراك
ولذلك يسعى الباحثون إىل األساليب والطرق احلديثة يف 
التدريب واملنافسات وخاصة فيما يتعلق باجلانب النفسي 
والذي أصبح من اجلوانب املؤثرة والفاعلة يف حتقيق 

وقد ). ٣٩، ص٢٠٠٧خليل، (جنازات العديد من اإل
ة والنفسية جانباً هاماً من اهتمام نالت القدرات العقلي

وأدركوا أمهيتها بالنسبة  علماء النفس الرياضي،
للرياضيني يف املواقف املختلفة أثناء املنافسة الرياضية، 
وأكدوا على أن هناك عالقة وثيقة بني مستوى القدرات 

 ،١٩٩٨ والرويب، عبد الفتاح،(العقلية والتفوق الرياضي 
 ،٢٠٠٢ در الدين،ب(ويتفق مع ذلك ). ٧١ص
ن حتقيق اإلجناز الرياضي يف املنافسات أيف ) ٨١٢ص

الرياضية يتوقف على مدى قدرة الالعب على حسن 
 مكانت بدنية أأتوظيف واستثمار قدراته الذاتية سواء 
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

 عقلية خالل مواقف التدريب واملنافسة محركية أ
ويقر معظم رياضي املستوى العايل أن تفوقهم . الرياضية
اقف املنافسة الرياضية يعتمد أساسا على مدى يف مو

استفادم من قدرام العقلية جبانب قدرام البدنية، 
فاألداء الرياضي الناجح هو نتاج للقوى البدنية والعقلية 
لالعب كوجهي العملة ال نستطيع أن نفصل بينهما 

 ،٢٠٠١ العريب،( ويرى). ١٣ص ،٢٠٠٠راتب،(
رية يف تطوير املهارات أن أحد األبعاد الضرو) ١٥٢ص

العقلية هو التعرف على نواحي القوة والضعف 
ومالحظة تطورها ومواصلة تقييمهما، وجيب أن يقتنع 
كل من املدرب والالعب أن مثل هذه املهارات العقلية 
حتتاج إىل تدريب متواصل حىت يصل إىل املستوى الذي 

 ويذكر .ميكن به توظيفهما يف املواقف التنافسية
أن معظم األبطال على ) ١٦ص ،١٩٩٢ وي،عال(

املستوى الدويل يتقاربون لدرجة كبرية من حيث 
املستوى البدين، واملهاري، واخلططي ونتيجة لذلك فإن 
عامالً هاماً حيدد نتيجة كفاحهم أثناء املنافسات يف سبيل 
الفوز هو العامل النفسي والذي يلعب دوراً هاماً 

 العريب،(ويشري . والتفوقويتأسس عليه حتقيق االنتصار 
إىل أنه جيب أن يسري التدريب على ) ٣٧٢ص ،٢٠٠١

إتقان املهارات العقلية جنبا إىل جنب مع تنمية عناصر 
وتظهر االستفادة . اللياقة البدنية لدى الالعب الرياضي

الكاملة للتدريب على املهارات العقلية يف املواقف اليت 
ذلك عندما يكلف يقوم فيها العقل بالدور األساسي و

الالعب بتحقيق هدف معني يغلب عليه الصعوبة أو 
مستوى معني من التركيز على الواجبات اخلططية يف 
املنافسات، ويتطلب إجناز تلك املواقف وحتقيق األهداف 

 Konttinen(قدرا من اهلدوء العقلي والصفاء الذهين 

& Lyytinen, 1993, p15.(  

   :بقةاإلطار النظري والدراسات السا
ن واملهارات العقلية هي املهارات اليت ميتلكها الالعب

ومرتبطة بتحقيق األداء البدين واملهاري الفائق وتوجد يف 
العقل؛ ويستطيع الالعب استخدامها تبعا لظروف 

 تركيز - الثقة بالنفس(املوقف التدرييب أو التنافسي مثل 
 ).٤٢، ص٢٠٠٧ خليل،) (وبناء األهداف - االنتباه

حداث اليت  األبأن) ٤٧ص ،٢٠٠٢ خيون،( يفويض
ىل حلظة تدور داخل الدماغ منذ حلظة وصول املثري إ

ويشري الباحث إىل  . ذلك املثريناختاذ القرار باإلجابة ع
أن إتقان املهارات العقلية تسري جنباً إىل جانب مع تنمية 
عناصر اللياقة البدنية واملهارات احلركية واخلططية داخل 

  .لعب على حد سواءوخارج امل
أن الكثري من ) ٩٨ص ،٢٠٠٤ راتب،( ويضيف 

املدربني حيرصون على تصحيح األداء بأن يطلبوا من 
الالعبني املزيد من التمرين، والواقع أن األخطاء ليست 
نتيجة النقص يف املهارات البدنية وإمنا نتيجة نقص يف 

ت إجادة املهارات العقلية النفسية أي إجادة املهارة حت
يرى علماء النفس الرياضي أن و. تأثري ضغوط املنافسة

 العقلية تلعب دوراً رئيساً يف السلوك احلركي املهارات
لالعب ويف االنفعاالت واالستجابات كما تعد من 

 .العوامل املؤثرة يف عملية تعلم املهارات احلركية لالعبني
 راتب،(، و)١٩٣ص ،٢٠٠١ عالوي،(ويتفق كال من 

، )١٢٢، ص١٩٩٩ وجاد، باهي،( و،)٨١ص ،٢٠٠٠
على وجود عالقة وثيقة  )١٦٦ص ،١٩٩٦ العريب،(و

ومتداخلة بني املهارات العقلية وبعضها، وأن التحسن يف 
إحدى املهارات يتبعه حتسن يف املهارات العقلية 

وتتعدد اإلستراتيجيات العقلية املستخدمة يف .األخرى
 املهاري اال الرياضي ما بني التفكري يف الواجب

واحلديث الذايت اإلجيايب والكلمات املزاجية وجتزئة 
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والواجب اختيار نوع اإلستراتيجية املناسبة  .األداء
والدمج بينهما يف بعض األحيان مع الوضع يف االعتبار 
املرونة الكافية ملقابلة احتياجات النشاط الرياضي وطبيعة 

عريب، ال(األداء يف املنافسة وقدرات الالعب العقلية 
لعريب، (، )١٧٥، ص٢٠٠١العريب، (، )٢١، ص٢٠٠٠

 ،١٩٩٥عنان، (، )٣٥٢، ص١٩٩٦اجلمال، 
ومن األمهية اإلشارة إىل أن تعلم املهارات ). ٣٣٠ص

العقلية ال يؤثر فقط على تطوير األداء الرياضي ولكن 
ن مهارات مثل التحكم يف إينتقل إىل احلياة العادية، ف
عصيب، ووضع أهداف واقعية الطاقة النفسية، والضغط ال

وتركيز االنتباه هي مهارات نافعة يف أبعاد احلياة املختلفة 
وقد أثبتت الدراسات يف ). ١٥٢ص ،٢٠٠١العريب، (

جمال علم النفس الرياضي أن هناك عالقة ارتباط وثيقة 
بني مستوى القدرات العقلية وتفوق الرياضي والوصول 

فعال دور  وهناك.إىل أعلى املستويات الرياضية
 دور اليت هلا املهارات احلركية أداءلمهارات العقلية يف ل

 وكما هو معروف من خالل االنسجام والتفاعل أساسي
بني املهارات العقلية العليا الذي بدوره يؤدي إىل امتالك 
القدرات احلركية اخلاصة اليت تتدخل فيها هذه املهارات 

توى هذه ، ولقد أمكن االرتفاع مبسبأخرىبدرجة أو 
املهارات من خالل التدريب املنظم املبين على التكامل 
الدقيق لكل مهارة من هذه املهارات وتداخلها مع 

 والصعوبة هنا تكمن يف اختيار األخرى،املهارات 
التمرينات اليت تنمي صفة بعينها ويف نفس الوقت كيفية 

 مع مراعاة الفروق األخرى،ربطها باملهارات 
 الصدد يذكر الباحث بعض الدراسات هذايف و.الفردية

  .العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع املهارات العقلية
 Afsanepurak et alأظهرت نتائج دراسة 

 للمهارات العقلية على تنمية اًبان هناك تأثري (2012)

الكفاءة املهارية احلركية على العيب السهم والرمح، 
د فروق ذات وأظهرت كذلك نتائج الدراسة بعدم وجو

وأسفرت دراسة .داللة إحصائية تبعا ملتغري العمر التدرييب
عن اخنفاض نسبة املهارات العقلية لدى ) ٢٠٠٩(علي 

العبات العينة بشكل عام وكذلك مل تظهر أي فروق 
معنوية بني العبات فرق عينة البحث يف مجيع املهارات 

وظهور فروق يف مهارة التصويب السلمي يف . العقلية
 مل تظهر فروق يف مهارايت املناولة الصدرية حني

وكذلك مل تظهر عالقات ارتباط بني . والطبطبة العالية
  .املهارات العقلية واملهارات األساسية املدروسة لالعبات

فقد ) ٢٠٠٩(بينما دراسة سعد اهللا، ومولود 
 يف تطوير اً اجيابياًللتمرينات املركبة تأثريأسفرت عن أن 
حدة االنتباه، تركيز االنتباه، (العقلية بعض املهارات 

التصور البصري، التصور السمعي، تصور احلس حركي، 
للتمرينات و .)التصور االنفعايل، االستجابة احلركية

املركبة تأثري اجيايب يف تطوير بعض املهارات األساسية 
 ).يفد التهاخلداع، ،الدحرجة، املناولة، املراوغة(
ري يف تطوير املهارات األساسية للتمرينات املركبة تأثو

التمرينات الباحثان استخدام  .اكرب من املهارات العقلية
عداد اخلاص له املركبة ضمن املنهج التدرييب يف مرحلة اإل

جيايب يف تطوير املهارات العقلية واألساسية لعينة األثر اإل
  .البحث

فقد أسفرت عن ) ٢٠٠٩(أما دراسة بدر الدين 
سح التوبوجرايف والربوفيل العصيب حدوث تغري يف امل

لقوة موجيت ألفا وبيتا يف مجيع فصوص املخ لصاحل 
وزادت اإلثارة العصبية  .القياس البعدي للمهارات العقلية

ملوجات ألفا يف مجيع فصوص املخ بعد تطبيق برنامج 
وتباين نشاط موجات بيتا بني الكف  .التدريب العقلي

صوص املخ بعد تطبيق العصيب واإلثارة العصبية يف ف
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

وختتلف التغريات احلادثة يف  .برنامج التدريب العقلي
املسح التوبوجرايف لفصوص املخ ملوجيت ألفا وبيتا وذلك 

حدوث كف  .باختالف جانيب املخ األمين واأليسر
وهدوء نسيب يف موجيت ألفا وبيتا باجلانب األيسر للمخ 

ى من بعد تطبيق برنامج التدريب العقلي مبعدل أعل
يف حيت أسفرت نتائج دراسة  .اجلانب األمين للمخ

املهارات تدريب  برنامج عن أن )٢٠٠٨(األطرش 
فعالية يف االرتقاء   ذو املستخدم يف الدراسةالنفسية

فيما  .واخلططي يف كرة القدم  املهاري األداءمبستوى 
إىل فاعلية برنامج ) ٢٠٠٨(توصلت دراسة بدر الدين 

 تطوير املهارات العقلية قيد البحث، التدريب العقلي يف
وإمكانية استخدام النموذج التطبيقي املقترح بكيفية أداء 
التدريب العقلي اعتمادا على موجات ألفا يف فصوص 

فقد أظهرت أن أغلب ) ٢٠٠٧(أما دراسة خليل  .املخ
الفروق اليت هلا وضوح يف معدالت التغري لالعيب 

هربائي للمخ تقع يف املستويات العليا يف النشاط الك
اجلانب األيسر من املخ وبالتحديد يف الفص الصدغي 

ويرتبط مستوى أداء العيب العاب  .واجلداري واجلبهي
املضرب بتحقيق أعلى مستوى مهاري يف االسترخاء 
العقلي وبالتايل التحكم يف االنفعاالت ومستوى 
االستثارة ألطول فترة ممكنة متكنه من حتقيق أفضل 

ن التدريب على املهارات العقلية ذو فإوكذلك  .النتائج
. تأثري فعال يف تطوير مستوى أداء العيب املستويات العليا

مبهارة االسترخاء  وترتبط موجة ألفا ارتباطًا وثيقًا
وتوجد عالقة . وبالتايل بكافة املهارات العقلية األخرى

طردية بني مستوى األداء لالعبني والنشاط الكهربائي 
 ألفا واملستوى املرتبط بتطوير املهارات العقلية للموجة

إىل ) ٢٠٠٧(فيما أوضحت نتائج دراسة حممد، ونافع .
وجود فروق بني القياسني القبلي والبعدي لعينة الدراسة 

يف قيم املوجات الدماغية، وأن هناك عالقة ارتباط بني 
املوجات الدماغية وقيم اجلهاز العصيب الذايت للقياسات 

وكذلك يتضح من نتائج دراسة بدر  . والبعديةالقبلية
أن هناك فاعلية لربنامج التدريب العقلي ) ٢٠٠٧(الدين 

يف تطوير املهارات العقلية قيد البحث، وإمكانية التعرف 
على فصوص املخ املسئولة عن أداء املهارات 

  .واالستراتيجيات العقلية
أن بعد تركيز ) ٢٠٠٦(وأسفرت دراسة جابر 

حتل املرتبة األوىل، تال ذلك على التوايل ااالنتباه 
الثقة بالنفس، القلق لدى العيب  االستعداد العقلي،

أما دراسة بدر الدين  .األلعاب اجلماعية املختلفة
فقد أسفرت عن فاعلية برنامج ) ٢٠٠٦(وآخرون 

التدريب العقلي يف تطوير املهارات العقلية، واختالف 
يف قوة وشدة موجات معدالت التغري الكمية احلادثة 

النشاط الكهربائي للمخ أثناء أداء املهارات العقلية لعينة 
وأيضا . البحث وذلك يف فصوص مناطق املخ املختلفة

اختالف مدى استجابة عينة البحث لربنامج التدريب 
وأسفرت نتائج دراسة  .العقلي تبعاً ملبدأ الفروق الفردية

 يتميزون أن الرياضيني السعوديني )٢٠٠٦(السقاء 
بتركيز االنتباه، واإلعداد النفسي قبل املنافسة، والتحكم 

مهارات نفسية حمددة /االنفعايل كأهم مخس خصائص
ن ووبينما قدر الرياضي. للنجاح والتفوق الرياضي

التحكم يف ضغوط /والقلق  التحكم االنفعايل،السعوديني
املهارات /صاملنافسة، وتركيز االنتباه كأكثر اخلصائ

كما . سية اليت يتكرر تعرض الالعبني هلا للمشاكلالنف
اتضح وجود فروق ذات دالله إحصائية بني أفراد عينة 

املهارات النفسية لصاحل /الدراسة يف أمهية اخلصائص
املدربني واإلداريني مقارنة بالالعبني يف التدريب على 

وبينما تشري النتائج إىل وجود فروق . التصور الذهين
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حل املدربني مقارنة بالالعبني يف القيادة، ذات دالله لصا
أظهرت النتائج فروق دالة لصاحل الالعبني مقارنة 

 ذات داللة  أخرياً تؤكد النتائج وجود فروق.باإلداريني
املهارات /بني آراء عينة الدراسة يف عدد من اخلصائص

النفسية احملددة للتفوق والنجاح الرياضي سواء فيما 
رض الالعبني للمشاكل يف يتعلق مبدى تكرار تع

  .املهارات النفسية أو إمكانية تطويرها/اخلصائص
عن  )٢٠٠٤( يف حني يتضح من خالل دراسة جرب

العقلية يف تطوير  تلإلستراتيجيافاعلية الربنامج املقترح 
مستوى أداء مهارات اهلجوم املركب يف سالح الشيش، 
كما أوضحت الدراسة دور التدريب على هذه 

يجيات العقلية يف توجيه التوتر بالنسبة لالعبني االسترات
وتنمية مهارات االسترخاء، والتصور العقلي، وتركيز 

  .االنتباه
 Anderson 2002أما أهم نتائج دراسة أندرسون

جيابياً إفقد كانت تأثري إستراتيجية احلديث الذايت تأثرياً 
بينما  .على دقة الرمية احلرة وحتسن املهارات العقلية

أن مهارة ) ٢٠٠٢(رت نتائج دراسة بدر الدين أسف
تركيز االنتباه تعترب من أهم املهارات العقلية املميزة 

وأن مهارة االنتباه تعترب أهم . ملتسابقات امليدان واملضمار
وأن . املهارات العقلية املميزة ملتسابقات امليدان واملضمار

 مسة التدريبية أهم مسات الدافعية الرياضية املميزة
ملتسابقات امليدان واملضمار بصفة عامة وملتسابقات كل 

وتفتقر . مسابقة من املسابقات الثالثة بصفة خاصة
متسابقات امليدان واملضمار قيد البحث إىل مسة ضبط 

  .النفس
 & Weinbergويف هذا الصدد بينت دراسة 

Williams 2001يف مستوى املهارات اًن هناك تدنيأ ب 
ئج الدراسة بعدم وجود فروق ذات العقلية، وأظهرت نتا

  .داللة إحصائية تبعا ملتغري مستوى الالعب
 & Ianوتوصلت نتائج دراسة أيان وكوكريل

Cockril 2001 إىل تأثري إستراتيجية التدريب الذهين 
 النفسية واإلجناز تجيابياً على تطوير بعض املهاراإ

  .الرقمي ملتسابقي املطرقة
 Unestahiثتال دراسة اونوكذلك جاءت نتائج 

جيايب يف وسيلة التركيز على إثر أوجود عن  1989
آخرون  قولد، وأما دراسة . املهارياألداءتطوير مستوى 
et al 1987 Gould, القوة الذهنية، فقد أظهرت 

واالجتاه اإلجيايب، والدافع الذايت، وتركيز االنتباه كأهم 
اخلصائص النفسية للنجاح والتفوق الرياضي يف 

التحكم يف القلق، عينة الوبينما ذكر أفراد . رعةاملصا
كأكثر املهارات النفسية اليت يتكرر فيها والثقة بالنفس 

يرى املدربون أن أكثر  وتعرض املصارعني للمشكالت،
وضع  املهارات النفسية اليت ميكن تطويرها هي اخلصائص
  .والتدريب على التصور الذهين متاسك الفريق، األهداف،

  :راسةمشكلة الد
املهارة العقلية من املصطلحات الذي مل يدرك 
أمهيتها الالعب الرياضي يف تنمية قدراته البدنية، 
واملهارية، واخلططية للوصول ا إىل مستويات رياضية 
عالية، وذلك من خالل التعرف على نقاط القوة، 

ومن خالل خربة الباحث . والضعف يف مهاراته العقلية
 جمايل علم النفس الرياضي، ورياضة  يفالعلمية والعملية

كرة القدم أستطاع أن يكشف سبب عدم قدرة العب 
كرة القدم على تركيز انتباه على األداء الرياضي، 
وكذلك عدم ثقته بنفسه، وعدم قدرته على حل 

كل ذلك يرجع إىل عدم قدرة . املشكالت اخلاصة به
 املدرب الرياضي على تنمية املهارات العقلية اخلاصة

 كرة القدم رياضة مدريبن إ بالالعب الرياضي، حيث
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

 االهتمام واملهاري على حساب البدين،يهتمون باجلانبني 
 قد يكون هلا تأثري واليت عقلية لالعببتطوير املهارات ال

 دعا الباحث إلجراء الذي نتائج املباريات األمر يففاصل 
أن ) ٧٩، ص٢٠٠٠راتب، ( ويرى .دراسته احلالية

ن املدربني حيرصون على تصحيح أخطاء األداء الكثري م
بأن يطلبوا من الالعبني املزيد من التمرين، بينما يف 
الغالب تكون املشكلة احلقيقية ليس نتيجة النقص يف 
القدرات البدنية وإمنا نتيجة نقص املهارات العقلية، 

ن املنافسة الرياضية هي موقف اختيار لكل من إحيث 
  .نفسية لالعباملقدرة البدنية وال

  :يف ضوء أهداف الدراسة يضع الباحث األسئلة اآلتية
 ما طبيعة املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة -١

  .القدم يف فلسطني
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٢

يف املهارات العقلية املميزة ) = ٠,٠٥α(الداللة 
 متغري لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تعزى إىل

  ).األوىل - املمتازة(الدرجة يف اللعب 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٣

يف املهارات العقلية املميزة ) = α ٠,٠٥(الداللة 
لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تعزى إىل متغري 

 ١٥ إىل ٨من  -  سنوات٧أقل من (العمر التدرييب 
  ). سنة١٦ أكثر من  - سنة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل -٤
يف املهارات العقلية املميزة ) = α ٠,٠٥(الداللة 

لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تعزى إىل متغري 
  ).اليسرى - اليمىن(القدم املستخدمة يف اللعب

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٥
املميزة يف املهارات العقلية ) = α ٠,٠٥(الداللة 

لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تعزى إىل متغري 

 - العب وسط - العب هجوم(مركز اللعب 
  ).العب حارس مرمى - العب دفاع

  :أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على املهارات العقلية -١

 ةاملميزة حملاولة تدعيمها ومالحظة تطورها ومواصل
ستويات املرتفعة، تقييمها للوصول ا إىل امل

  . واملهارات الغري مميزة حملاولة العمل على تنميتها
وتكمن مشكلة الدراسة يف ضرورة أن يتعرف -٢

الالعب على مهاراته العقلية، وذلك مبثابة جناح 
وتطور للمستوى الذي يتوقف على مقدرته على 
فهم وتصور مهاراته العقلية قبل وأثناء املباريات، ملا 

  .ائدة نفسية على الالعب ذلك من فيف
ضعف بعض املهارات العقلية أن يدرك الالعب بأن -٣

 وتركيز الثقة بالنفس، التخلص من القلق،مثل 
 املهاري األداء ضعف يفاالنتباه يسهم بدور فعال 

   .الالعبنيلدى 
ن املهارة أب )٥٩، ص٢٠٠٤ وجاد، باهي،( ويرى

فهي اليت  ،العقلية ذات أمهية يف أداء املهارات الرياضية
متكن الرياضي من الوصول إىل حالة عملية متنع دخول 

  .األفكار السلبية واملشتتة إىل نشاط رياضي
  :أهداف الدراسة

  : عليالتعرفإىل هدفت الدراسة احلالية 
 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف -١

  .فلسطني
يب كرة  الفروق يف املهارات العقلية املميزة لدى الع-٢

القدم يف فلسطني تبعا إىل متغريات الدرجة يف 
 القدم املستخدمة يف اللعب - العمر التدرييب-اللعب

  .مركز اللعب -
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  :املصطلحات املستخدمة يف الدراسة
  : املهارة العقلية

 براعة الالعب يف حسن توظيف واستثمار وهي
قدراته العقلية واالنفعالية لتحقيق األهداف احلركية 

 بدر الدين،( مواقف التدريب واملنافسة الرياضية خالل
 ،٢٠٠٤ وجاد، باهي،(ويعرفها  ).٢٦ص ،٢٠٠٥

بأا القدرة العقلية واإلميان بالذات والقدرة ) ٩٢ص
ويعرفها الباحث  .على التركيز يف حلظات الشدة واحلرج

 هلذه ابأا املهارات النفسية اليت مت اختياره: إجرائيا
تركيز  -  الثقة بالنفس-األهداف وضع : الدراسة وهى

 األداء -التخلص من القلق  -  حل املشكالت-االنتباه 
  .حتت الضغوط

  :االنتباه يف اال الرياضي
القدرة على التركيز على الرموز املختلفة يف البيئة 
واالحتفاظ ذا التركيز طوال فترة املنافسة 

(Weinberg, 1988, p57).  
بأنه (Martens, 1987, p57)  وعرفه مارتيرت

العملية اليت يتم ا توجيه إدراكنا للمعلومات كي تصبح 
  .يف متناول احلواس

  :التركيز يف اال الرياضي
بالقدرة على تثبيت االنتباه على مثري خمتار لفترة من 

ويعين ذلك أن مهارة تركيز االنتباه تتطلب  .الزمن
وى األعداد والتدريب ومواصلة اجلهد لتحقيق مست

  ).٢٦٥ص ،٢٠٠١ العريب،(مناسب
  :جماالت الدراسة

أجريت الدراسة يف حمافظات قطاع  : اال اجلغرايف-١
 .  فلسطني-غزة

أجريت الدراسة على الالعبني  : اال البشري-٢
  . املسجلني يف االحتاد الفلسطيين لكرة القدم

أجريت الدراسة يف الفترة الزمنية  :لزماينا اال -٣
  .٤/١٢/٢٠١١ إىل ٣/٩/٢٠١١ ما بني الواقعة
  :الدراسةإجراءات 

يتناول هذا الفصل توصيفاً شامالً إلجراءات 
الدراسة امليدانية اليت قام ا الباحث لتحقيق أهداف 
 الدراسة، ويتضمن حتديد املنهج املتبع يف الدراسة،

الدراسة،  وعينة الدراسة، وجمتمع األداة املستخدمة،و
 واملعاجلة اإلحصائية وثباا، من صدقها قوالتحق

   .املستخدمة يف حتليل النتائج
  :الدراسةمنهج 

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي 
  .مته لطبيعة الدراسةءملالالتحليلي 
  : للدراسةاألصلياتمع 

مجيع العيب كرة القدم لدراسة من ايتكون جمتمع 
   .٢٠١١يف فلسطني لعام 

  : ة للدراسةالعينة االستطالعي
العباً من العيب كرة القدم لعام ) ٢٩( تكونت من

 ليتم تقنني  اختيارهم بالطريقة العشوائيةمت .٢٠١١
أدوات الدراسة عليهم من خالل الصدق والثبات 

  .بالطرق املناسبة
  :الدراسة األصليةعينة 

العباً ،أي ما  )١٦٠(الدراسة من تكونت عينة 
دراسة األصلي مع التقريباً من جمت%) ٢٦,٧(نسبته 
يبني توزيع عينة ) ١(، واجلدول العب) ٦٠٠(والبالغ 

  .الدراسة تبعا ملتغرياا املستقلة
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  يوضح توزيع عينة الدراسة):١(جدول 
 النسبة املئوية التكرار املتغريات

  الدرجة  %٥٨,١  ٩٣  ممتازة
  %٤١,٩  ٦٧ أوىل

  %٣٠  ٤٨   سنوات٧أقل من 
  العمر التدرييب  %٣٦,٩  ٥٩   سنة١٥إىل  ٨من 

  %٣٣,١  ٥٣   سنة١٦أكثر من 
  القدم املستخدمة  %٨٠,٦  ١٢٩  اليمىن
  %١٩,٤  ٣١  اليسرى
  %٢٥,٦  ٤١  هجوم
  %٣٤,٤  ٥٥  وسط
  %٣٠,٦  ٤٩  دفاع

  مركز اللعب

  %٩,٤  ١٥  حارس مرمى
   %١٠٠  ١٦٠  اموع الكلي

  

  : أداة الدراسة
لرياضيني املهارات العقلية لمقياس استخدم الباحث 

من إعداد مسيث وآخرون، ومن تعريب أمحد سامل 
موزعه على ة  عبار)٢٤(ويتكون املقياس من ، )٢٠٠٧(

، الثقة ) فقرات٤(وضع األهداف : حماور وهي ستة

، حل ) فقرات٤(تركيز االنتباه  ،) فقرات٤( بالنفس
، ) فقرات٤( ، التخلص من القلق) فقرات٤( املشكالت

 رباعي مقياس على ). فقرات٤(األداء حتت الضغوط 
ال حيدث، قليالً، أحياناً، غالباً، واجلدول التايل  :التدريج

  .يوضح آلية تصحيح املقياس
  

  يوضح توزيع عبارات املقياس على األبعاد): ٢(جدول 

  

عبارات بعد 
  وضع األهداف

عبارات بعد الثقة 
  بالنفس

عبارات بعد 
  تركيز االنتباه

عبارات بعد حل 
  املشكالت

ارات بعد عب
  التخلص من القلق

عبارات بعد األداء 
 حتت الضغوط

٦ ٥  ٤  ٣  ٢ ١  
١٢ ١١  ١٠  ٩  ٨   ٧  
١٨ ١٧  ١٦  ١٥  ١٤ ١٣  
٢٤ ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠ ١٩  
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يتم تصحيح املقياس تبعا لنوعية العبارات سواء 
) ٤(جيابية أو سلبية حيث حيتوي املقياس على إكانت 

واخلاصة ) ٢٣ ،١٧ ،١١ ،٥(عبارات سلبية وهي أرقام 
مبهارة التخلص من القلق، وباقي عبارات املقياس اجيابية، 

  :ويتم التصحيح على النحو اآليت
  :جيابية كاأليتيتم تصحيح العبارات اإل

  صفر ال حيدث
  درجة واحدة  قليال

  درجتان أحيانا
   درجات٣ غالبا

  .ويتم تصحيح العبارات السلبية العكس من ذلك
  

باحث صدق املقيـاس    ويف الدراسة احلالية حسب ال    
  :وثباته على النحو اآليت

  :االتساق الداخلي للمقياس
قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة اسـتطالعية        

 العباً من خارج أفراد عينة الدراسة يف      ) ٢٩(مكونة من   
 بالطريقة العشوائية ليتم حـساب      ٢٠١١فلسطني لعام   

اخلصائص السيكومترية لألداة املستخدمة عليهم مـن        
ل الصدق والثبات بالطرق املناسبة، مث قام حبساب        خال

معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل فقـرة مـن     
) ٣( فقرات املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس واجلدول

  :يوضح ذلك
  

  )٢٩=ن(يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس ): ٣(جدول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط قم الفقرةر مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٤٧٨  ١٣  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٣٩٨  ١
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧٢٥  ١٤  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٤٥٩  ٢
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٥٩٦  ١٥  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٥٦٠  ٣
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٦٧٣  ١٦  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٣٨٣  ٤
  ٠,٠٥الة عند د  ٠,٥٩٧  ١٧  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٤٠٧  ٥
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧١٨  ١٨  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٤٦٩  ٦
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٦٢٤  ١٩  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧٣٢  ٧
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧١٩  ٢٠  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٦٠٨  ٨
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧٣٥  ٢١  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٦٤٨  ٩

  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٨٢٦  ٢٢  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧١٨  ١٠
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧١٧  ٢٣  ٠,٠٥لة عند دا  ٠,٦٤٦  ١١
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٦٩٧  ٢٤  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٧٨٥  ١٢

  

أن مجيع العبارات دالة إحصائية     ) ٣(يتضح من اجلدول    
وهذا يدل على أن املقياس     ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    

مما يطمـئن   . يتمتع بدرجة من صدق االتساق الداخلي     

  .دراسةالباحث على تطبيقه على عينة ال
  :املقياسثبات 

 على أفراد العينـة وذلـك       املقياسمت تقدير ثبات    
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  . معامل ألفا كرونباخةباستخدام طريق
  

 لكل بعد خيوضح معامالت ألفا كرونبا:)٤( جدول
  )٢٩=ن(من أبعاد املقياس 

معامل ألفا  عدد الفقرات  األبعاد
 خكرونبا

  ٠,٧٥٢  ٤  وضع األهداف
  ٠,٦٤١  ٤  لثقة بالنفس

  ٠,٧٦٣  ٤  االنتباهتركيز 
  ٠,٦٨٩  ٤  حل املشكالت

  ٠,٦٧٤  ٤  التخلص من القلق
  ٠,٧٦٥  ٤  األداء حتت الضغوط

أن معامل الثبـات للمقيـاس      ) ٤( يتضمن جدول 
وهو معامل ثبات عايل يفي     ) ٠,٧٩٦( ككل وصل إىل  
  بإغراض الدراسة

  :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
يل املقياس من خـالل     لقد قام الباحث بتفريغ وحتل    

  اإلحصائي ومت استخدام األسـاليب     (SPSS)برنامج  
استجابات املفحوصني واملتوسـطات     :اإلحصائية التالية 

احلسابية والنسب املئوية وحتليل التباين األحادي للفروق       
، ANOVAبني متوسطات ثـالث عينـات فـأكثر        

  . T.testواختبار الفروق 
  : النتائج املتعلقة بالسؤال األول

ما املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القـدم يف      
  .فلسطني؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام 
جمموع التكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات 
املعيارية، واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة ولكل 

  .املهارات العقلية للرياضيني بعد من أبعاد مقياس
  :بعاد الكلية للمقياس األ

  

يوضح جمموع التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية والترتيب ) :٥(جدول 
  )١٦٠=ن(لكل بعد من أبعاد املقياس 

  الترتيب  الوزن النسيب  االحنراف املعياري  املتوسط  التكرارات  األبعاد  م
  ٦  ١٤,٦  ١,٣٩٢  ٢,٣٥  ٣٧٦  وضع األهداف  ١
  ١  ٤١,٨  ١,٤٢٩  ٦,٧  ١٠٧٢  الثقة بالنفس  ٢
  ٣  ٣٢,٤  ١,٦٤٥  ٥,٢  ٨٣٢  تركيز االنتباه  ٣
  ٥  ٢٢,١  ١,٦٩١  ٣,٤٥  ٥٥٢  حل املشكالت  ٤
  ٢  ٣٧,٤  ١,٥٧٧  ٦  ٩٦٠  التخلص من القلق  ٥
  ٤  ٢٥  ١,٧٣٨  ٤  ٦٤٠  األداء حتت الضغوط  ٦

    ٢٨,٨  ٤,٧٣٦  ٢٧,٧  ٤٤٣٢  اموع
  

  :يما يل) ٥(يتضح من اجلدول رقم 
 بعد الثقة بالنفس املرتبة األوىل بـوزن نـسيب          احتل-

)٤١,٨.(%  
التخلص من القلق املرتبة الثانية بوزن نسيب         بعد احتل-

)٣٧,٤.(%  

 بعد تركيز االنتباه يف املرتبة الثالثة بوزن نـسيب          احتل-
)٣٢,٤.(%  
ملرتبة الرابعة بـوزن    ا بعد األداء حتت الضغوط      احتل-

  %).٢٥(نسيب 
ل املشكالت املرتبة اخلامسة بوزن نسيب       بعد ح  احتل-
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)٢٢,١.(%  
 بعد وضع األهداف املرتبة السادسة واألخـرية        احتل-

  %).١٤,٦(بوزن نسيب 
  %).٢٨,٨( أما املقياس ككل فجاءت النسبة املئوية-

أن بعد الثقة بالنفس ميثل أعلى ) ٥( يشري جدول
املهارات العقلية لدى عينة الدراسة بوزن نسيب 

درجة املهارات العقلية لدى  هذا يعين أنو%) ٤١,٨(
ويعزو ، قليلة جداً جاءت العيب كرة القدم يف فلسطني

الباحث تلك النتيجة الضعيفة إىل نقص اللياقة البدنية 
اليت يتمتع ا الالعب، ونقص الوعي الكايف بأمهية 
املهارات العقلية لوصول الالعب إىل مستويات رياضية 

  .عالية
 دراسة احلالية مع نتائج دراسة عليوتتفق نتائج ال

يف تدين مستوى مهارة الثقة بالنفس لدى ) ٢٠١٠(
ويرى الباحث أن نقص اللياقة البدنية  .الالعب الرياضي

يؤدي إىل زيادة القلق عند الالعب وبالتايل فقدان الثقة 
وتعترب الثقة بالنفس من احلاالت العقلية األكثر .بالنفس

 الرياضة وتعين مدى اعتقاد أمهية لتحقيق النجاح يف
الالعب يف إمكانية تنفيذ مهام األداء واخلطط بنجاح يف 

والالعب الذي يتمتع بدرجة عالية من الثقة . املنافسة
 ،٢٠٠٤ راتب،(بالنفس يتميز بانفعاالت اجيابية 

  ).٤١٨ص
أن الكفاية ) ٤١٨ص ،٢٠٠٤ راتب،( ويضيف

الة الثقة الذاتية ترتبط بالثقة بالنفس فهي مزيج من ح
والتوقعات االجيابية، لذا فالرياضي الناجح جيب أن يتمتع 
بالثقة يف النفس كسمة شخصية وكحالة موقفية، كما 

هذا وقد جاء بعد  .جيب أن يتميز بالكفاية الذاتية
التخلص من القلق يف املرتبة الثانية بوزن نسيب 

درجة املهارات العقلية لدى  وهذا يعين أن%) ٣٧,٤(

  .رة القدم يف فلسطني جاءت قليلة جداًالعيب ك
ويرى الباحث أن هذه النتيجة مرتبطة ارتباطاً كبرياً 
ووثيقاً بنتائج وحتليل بعد الثقة بالنفس السابق ذكره من 

ن نقص اللياقة البدنية تؤدي إىل عدم التخلص من إحيث 
زيادة القلق عند الالعب الرياضي وبالتايل فقدان الثقة 

 نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسةوتتفق  .بالنفس
يف تدين مستوى املهارة الثقة لدى عينة ) ٢٠١٠علي، (

وكذلك ال تتفق نتائج الدراسة مع نتائج  .الدراسة
يف كيفية التخلص من القلق، ) ٢٠٠٦السقاء، (دراسة 

حيث يتضح أن الالعبني السعوديني عندهم القدرة على 
ية، بينما الالعب التخلص من قلق املنافسة الرياض

الفلسطيين ال يستطيع التغلب على هذه املشكلة، أو 
أن هناك ) ٢٩١ص ،٢٠٠٦ فوزي،(هذا ويرى  .احلالة

بعض الرياضيني الذين تنتام حالة القلق الشديد قبل 
بداية كل منافسة لدرجة يصعب عليهم التعامل مع هذه 

 الثالثة هذا وقد جاء بعد تركيز االنتباه يف املرتبة. املواقف
درجة املهارات  وهذا يعين أن%) ٣٢,٤(بوزن نسيب 

العقلية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني جاءت قليلة 
 ويعزو ذلك الباحث ذلك إىل عدم وجود الثقة ً،جدا

بالنفس بقدراته املهارية، واخلططية، وعدم استطاعته من 
التخلص من مصادر القلق املختلفة فبالتايل يفقد الالعب 

رة تركيز االنتباه اليت تعد من املهارات العقلية لدى مها
  .الالعب للوصول إىل املستويات الرياضية العالية

 علي،( وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة
  .يف تدين مستوى مهارة التركيز لدى الالعب) ٢٠١٠

سعد (وكذلك تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
، )٢٠٠٦ جابر،(ودراسة  ،)٢٠٠٩ ومولود، اهللا،

 بدر الدين،(ودراسة  ،)٢٠٠٦السقاء، (ودراسة 
يف اهتمام الالعبني مبهارة تركيز االنتباه بغض ) ٢٠٠٢
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ويعد . النظر عن البيئة اليت ميارسون ا رياضة كرة القدم
تركيز االنتباه واحد من املهارات النفسية العامة 

 والتدريب للرياضيني، فهو قاعدة النجاح يف التعليم
واملنافسة وهو يعتمد على بعض العمليات العقلية العليا 

العريب، (مثل اإلدراك والتذكر والتفكري والتوقع 
وميثل االنتباه حالة ). ١٦٧ص ،٢٠٠١ وإمساعيل،

إدراكية تعمل على توجيه وتركيز الشعور حنو مالحظة 
، ١٩٩٥ عنان،(أداء أو التفكري يف موضوع معني 

ويعترب التركيز  ).١٨٢، ص٢٠٠٣فوزي، (، )٢١٧ص
يف الوقت احلاضر أحد املوضوعات اهلامة يف علم النفس 
الرياضي، ويعترب أحد األبعاد احليوية املؤثرة يف األداء يف 

ويرى   )٢٤٠، ص٢٠٠١العريب، (اال الرياضي ويشري 
(John, 1993, p90) الرياضي الذي ميتلك التركيز  أن

 يوفق بني مواقفه اجلسدية أنالعميق هو الذي يستطيع 
، ١٩٩٥عنان، (ويؤكد  .والعقلية لكيانه اخلاص

على أمهية تطوير مقدرة الالعب على توجيه ) ٣١٢ص
ن ذلك إاالنتباه حنو املثريات املرتبطة باألداء، حيث 

يسمح بتحقيق الطاقة النفسية املثلى اليت تساعد الالعب 
ية على حنو على تعبئة قواه البدنية واالنفعالية والعقل

يف املرتبة  هذا وقد جاء بعد األداء حتت الضغوط .أفضل
درجة  وهذا يعين أن%) ٢٥(الرابعة بوزن نسيب 

املهارات العقلية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني 
 ويعزو ذلك الباحث ذلك إىل نقص ،جاءت قليلة جدا

اخلربات اليت يتمتع ا الالعب للعب حتت الضغوط هذا 
ن جانب آخر مطالب بتحقيق الفوز من جانب وم

بالرغم من إحساسه بأنه ال يستطيع تطبيق الواجبات 
امللقاة عليه لشعوره بنقص يف القدرات البدنية واملهارية، 

وتتفق نتائج الدراسة . واخلططية، والنفسية، والذهنية
يف تدين مستوى ) ٢٠١٠علي، ( احلالية مع نتائج دراسة

وال تتفق . دى أفراد العينةمهارة األداء حتت الضغوط ل
) ٢٠٠٦السقاء، (نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة 

حيث يتضح قدرم على التحكم بالضغوط النفسية، 
، ٢٠١٠السامرائي، (ويرى . بعكس عينة الدراسة احلالية

جنازات الرياضية تتطلب توافر عدد من ن اإلأ) ١٨٢ص
ذه العوامل ال العوامل البدنية واملورقولوجية، ولكن ه

تكتمل إال عند توافر لياقة نفسية عالية يستطيع من 
خالهلا الالعب مواجهه املنافسات اليت تفرض بطبيعتها 
الكثري من أنواع الضغوط سواء البدنية منها أو النفسية 

، ١٩٩٨عالوي، (ويضيف يف هذا الصدد  .واالجتماعية
أن اال الرياضي فيه العديد من املثريات ) ١٣ص

الضاغطة اليت يصادفها الالعب نظرا لتنوع املطالب اليت 
جناز العايل واكتساب ينبغي عليه الوفاء ا مثل اإل

املهارات احلركية والقدرات اخلططية واالستعداد البدين 
والنفسي للمنافسة الرياضية والتحكم االنفعايل وإدراك 
 وتذكر املسؤوليات امللقاة على عاتقه والتفاعل اجليد مع

بط بذلك كله من اخلوف والفشل أو تاآلخرين، وما ير
اهلزمية واخلوف من اإلصابة والقلق والتوتر واالستثارة 
اليت ترتبط باملنافسة وغري ذلك من العوامل اليت تسهم يف 

هذا وقد جاء بعد .رفع مستوى الضغوط لدى الالعب
حل املشكالت يف املرتبة اخلامسة بوزن نسيب 

درجة املهارات العقلية لدى   أنوهذا يعين%) ٢٢,١(
 ويعزو ،العيب كرة القدم يف فلسطني جاءت قليلة جدا

ذلك الباحث إىل عدم قدرة الالعب بدنياً ومهارياً 
وخططياً يف التغلب على مواقف الالعب املختلفة اليت 

وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع  .تصادفه داخل امللعب
 مستوى مهارة حل يف تدين) ٢٠١٠ علي،( نتائج دراسة

  .املشكالت لدى الالعب
ومن هنا يرى الباحث أن عنصر اإلبداع واالبتكار        
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داخل امللعب حلل املشكالت اليت يواجهها وخاصة فيما        
يتعلق باملنافس والتغلب عليه تعتمد على عنصر اللياقـة         

أن ) ٤٣٣، ص ٢٠٠١ العـريب، (ويشري   .البدنية العالية 
كالت هو التعرف على    اهلدف الرئيس لطريقة حل املش    

العوائق املختلفة اليت متنع الالعب من حتقيق أهدافـه يف          
ويؤكد على ترتيب حل املشكالت اليت       .اال الرياضي 

تم مبصاحبة العمليات التلقائية للتعريف باملـشكالت       ت
 .ومعاجلتها، ويفضل تشجيع الالعب على هذه العملية      

ـ ) ٤٣٣، ص ٢٠٠١العريب،  (ويضيف   ب على أن الالع
يتعلم بطريقة حل املشكالت وذلك من خالل تـصور         

هـذا   .املوقف الذي ميارس فيه خربة الفشل يف املاضي       
وقد جاء بعد وضع األهداف يف املرتبة السادسة بـوزن          

درجة املهارات العقلية    وهذا يعين أن  %) ١٤,٦(نسيب  
 ،لدى العيب كرة القدم يف فلسطني جاءت قليلة جـدا         

نقص الثقافة الرياضـية لـدى    ويعزو الباحث ذلك إىل     
الالعب أو املدرب الرياضي على حد سواء بأمهية حتديد         
األهداف الطويلة واملتوسطة والقصرية للوصول ـا إىل        

وتتفق نتائج الدراسة احلالية     .اعلي املستويات الرياضية  
يف تدين مستوى مهارة    ) ٢٠١٠علي،  (مع نتائج دراسة    

  .بناء األهداف
ود اهلدف يعين ذلك زيـادة      ويرى الباحث أن وج   

دافعية الالعب للوصول إىل هذا اهلدف الذي وضـعه          
   .لتحقيقه

ويعترب وضع األهداف من أكثر املوضوعات الـيت        
حظيت باجلدل واالهتمام بني العلماء والباحثني، وميثل       
أكثر الطرق الفنية استخداما يف جمـال علـم الـنفس           

. ال الرياضيويعترب أحد مداخل الدافعية يف ا. الرياضي
أن وضع األهداف   ) ٢٨٩، ص ٢٠٠١العريب،  (ويضيف  

يعمل بصورة أولية كميكانيزم دافعي للتأثري على درجة        

بذل اجلهد واملواظبة والكفاح من أجل حتقيق األهداف        
ويضيف أن البحوث والدراسات أكدت على      .املوضوعة

فاعلية وضع األهداف كمنظم حلركة اإلنـسان عـرب         
تدريب املنظم على وضع األهداف والعمل      السنني وأن ال  

على حتقيقها هو أداة فعالة يف تطـوير األداء، وتركيـز       
االنتباه، وبناء الثقة يف النفس وإدارة الوقـت وطـرق          

وحيتل بناء األهداف أمهية يف تطـوير        .الكفاية األخرى 
جناز األداء باعتبار إن اهلدف هو ما يشبع        إالالعب حنو   

 سيكولوجية بناء   أنوالواقع  . لسلوكليه يتجه ا  إالدافع و 
اهلدف ال تعترب شيئا جديدا يف الربنامج الرياضي، ولكن         
اجلديد حقا هو كيف ميكن االستفادة من بناء اهلـدف          
على حنو أكثر فاعلية وكفاءة، ومن خالهلـا يـستطيع          

ن حيدد نوعية سلوك الالعب، وترشد الالعب       أاملدرب  
، ٢٠١١سعيد، (وفاعلية للغايات املأمول حتقيقها بكفاية 

) ٢٨٩، ص ٢٠٠١العريب،  (وهذا ما يؤكده    ). ٢٢٤ص
على أنه ميكن توظيف بناء األهداف ملساعدة الالعـب         
على تطوير األداء الرياضي، والتأثري على سلوك الالعب        

شرف، (ويذكر . يف التدريب واملنافسات وحياته اليومية    
أن حتديد األهداف يكـون إمجاليـاً       ) ٦٥، ص ١٩٩٧

دداً ويف نفس الوقت صرحية وواضـحة وميكـن أن     وحم
يدركها كل من هم حتت التطبيق واملنفذون كالالعبني        

أن أهـداف   ) ٣٧٥، ص ١٩٩٩أمحد،  (ويؤكد  . مثال
العملية التدريبية تكون متمشية مع خطـط التـدريب         
وأساليبه املوضوعية واليت يشترك فيها املدربون املعنيون       

ن الالعبني عن مناخ التدريب بالعملية التدريبية مع استبيا
ومدى تقبلهم للوحدات التدريبية شكال وموضوعا حىت       

  .حتقق أهداف العملية التدريبية بنجاح
  :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

املهارات العقلية املميزة لـدى    يف  ) ٠,٠٥ = α(الداللة  
 تعزى إىل متغري الدرجـة يف       العيب كرة القدم فلسطني   

  .؟) األوىل-املمتازة (اللعب 

ولإلجابة عن السؤال مت حساب الفروق وذلـك        
  )T.test(باستخدام اختبار 

  

  

   الدرجةتعزى ملتغري للمقياس" ت"املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة يوضح :)٦(جدول 
  مستوى الداللة  قيمة الداللة  "ت "قيمة  االحنراف املعياري  املتوسط  العدد  الدرجة  األبعاد

  وضع  ١,٢٥٧  ٢,٢٣  ٩٣  املمتازة
  غري دالة إحصائياً  ٠,٧٦٩ ٠,٣٧  ١,٥٢٣  ١,٨٦  ٦٧  األوىل   األهداف

  الثقة  ١,٧٤٥  ٦,٩  ٩٣  املمتازة
  غري دالة إحصائياً  ٠,٧٧٥ ١,٥  ١,٨٦٢  ٥,٤  ٦٧  األوىل   بالنفس

  غري دالة إحصائياً  ٠,٨٧١ ١,٦  ١,٧٩٣  ٤,٠  ٦٧  األوىل  تركيز االنتباه  ١,٧٨٥  ٥,٦  ٩٣  املمتازة

  حل  ١,٨٥٢  ٣,٦٣  ٩٣  املمتازة
  غري دالة إحصائياً  ٠,٧٨٩ ٠,٨٤  ١,٩٦١  ٢,٧٩  ٦٧  األوىل   املشكالت

  التخلص من  ١,٦٩١  ٦,١  ٩٣  املمتازة
  غري دالة إحصائياً  ٠,٧٠١ ٠,٩  ١,٧٣١  ٥,٢  ٦٧  األوىل   القلق

  األداء   ١,٨٩٩  ٤,٥  ٩٣  متازةامل
  غري دالة إحصائياً  ٠,٧٦٢ ١,١  ١,٩٢٣  ٣,٤  ٦٧  األوىل  حتت الضغوط

  غري دالة إحصائياً  ٠,٧٧٧ ١,٠٥  ١٠,٧٩٣  ٢٢,٦٥  ٦٧  األوىل  اموع الكلي  ١٠,٢٢٩  ٢٨,٩٦  ٩٣  املمتازة

  

  .)٠,٠٥(اجلدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
قل أاحملسوبة  " ت" أن قيمة    )٦ (يتضح من اجلدول  

 الدرجة الكليـة للمقيـاس،    اجلدولية يف   " ت"من قيمة   
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية    

ويعزو ذلك الباحث إىل أن  . الدرجةمتغريإىل فيها تعزى 
مصطلح املهـارات العقليـة لـدى الرياضـيني مـن        
املصطلحات اجلديدة بعض الشيء عن ثقافة الالعـبني        

ومن هذا املنطلق مل يـدرك       .واملدربني على حد سواء   
مجيع الالعبني بدون استثناء املهارات األساسية واملميزة       

  .لتفوقهم الرياضي يف املباريات الرياضية
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مـع نتـائج دراسـة          

Weinberg &Williams 2001 بعدم وجود فروق 
  .ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري مستوى الالعب

  :تعلقة بالسؤال الثالثالنتائج امل
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

املهارات العقلية املميزة لـدى     يف  ) ٠,٠٥ = α(الداللة
  تعزى ملتغري العمر التـدرييب     العيب كرة القدم فلسطني   

أكثر مـن   - سنة ١٥ إىل   ٨من   -  سنوات ٧أقل من   (
  .؟) سنة١٦

 ولإلجابة عن السؤال مت حساب الفروق وذلـك       
  One Way A novaباستخدام حتليل التباين األحادي 

  



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٦١

  
  

 رمزي رمسي جابر

  العمر التدرييب تغري يبني حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف الدرجة الكل تعزى مل): ٧(جدول 

جمموع   مصدر التباين  األبعاد
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
قيمة   "ف“قيمة   املربعات

  مستوى الداللة  الداللة

 ١,٧٠٥ ٢ ٣,٤١١  بني اموعات
  وضع ١,٢٦٢ ١٥٧ ١٩٨,١٩٧  داخل اموعات

  ١٥٩ ٢٠١,٦٠٨  اموع الكلي  األهداف
  غري دالة إحصائياً ٠,٢٢٥ ١,٣٥١

 ٥,٨٧ ٢ ١١,٧٤٠  بني اموعات
  الثقة  ٢,٤٧٠ ١٥٧ ٣٨٧,٨٧٥  داخل اموعات

  ١٥٩ ٣٩٩,٦١٥  اموع الكلي  بالنفس
  غري دالة إحصائياً ٠,٣٩٦ ٢,٣٧٦

 ٧,٩٨٨ ٢ ١٥,٩٧٦  بني اموعات
  تركيز ٢,٨٢١ ١٥٧ ٤٤٢,٩٨١  داخل اموعات

  ١٥٩ ٤٥٨,٩٥٧  اموع الكلي  االنتباه
  غري دالة إحصائياً ٠,٤٧١ ٢,٨٣١

 ٧,١١٤ ٢ ١٤,٢٢٨  بني اموعات
  حل  ٥,٦٩٥ ١٥٧ ٨٩٤,١٣٤  داخل اموعات

  ١٥٩ ٩٠٨,٣٦٢  اموع الكلي  املشكالت
١,٢٤٩ 

 
٠,٢٠٨ 

  غري دالة إحصائياً 

 ٣,٨٧٧ ٢ ٧,٧٥٤  بني اموعات
  التخلص  ٥,٣٨٧ ١٥٧  ٨٤٥,١٩٦  داخل اموعات

   ١٥٩  ٨٥٢,٩٥  اموع الكلي  من القلق
  غري دالة إحصائياً ٠,١١٩ ٠,٧١٩

 ٥,٥٨٧ ٢ ١١,١٧٥  بني اموعات
 ٦,٣٤٠ ١٥٧  ٩٩٥,٤٢٦  داخل اموعات

  األداء 
حتت 
   ١٥٩  ١٠٠٦,٦٠١  اموع الكلي  الضغوط

  ري دالة إحصائياًغ ٠,١٤٦ ٠,٨٨١

 ٣٢,١٤٢ ٢ ٦٤,٢٨٤  بني اموعات
اموع   ٢٣,٩٧٣ ١٥٧  ٣٧٦٣,٨٠٩  داخل اموعات

   ١٥٩  ٣٨٢٨,٠٩٣  اموع الكلي  الكلي
  غري دالة إحصائياً ٠,٢٢٣ ١,٣٤٠

) ٢،١٥٩(عند درجات حرية    اجلدولية  " ف"قيمة  
  ). ٠,٠٥(وعند مستوى داللة 

احملسوبة أقل  " ف"أن قيمة    )٧( يتضح من اجلدول  
) ٠,٠٥α (اجلدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة 

يف الدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على أنه ال توجد          
فروق ذات داللة إحصائية يف املقياس تعزى إىل مـتغري          

ويعزو ذلك الباحث إىل أن التـدريب       . العمر التدرييب 
على املهارات العقلية من األمور اليت مل يتعـود عليهـا           
الالعبون يف فلسطني قدمياً أو حديثاً، وكـذلك لعـدم          
وجود الثقافة بأمهية التدريب على هذه املهارات العقلية        

  .للرقي يف املستوى الرياضي
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مـع نتـائج دراسـة          

Afsanepurak et al (2012) يف عدم وجود فروق 
  .ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري العمر التدرييب

النفس الرياضي من أهم العلـوم الـيت         ويعد علم 
تساهم بالفرد الرياضي يف الوصول إىل حتقيـق أفـضل       
 النتائج من خالل ما ميتلك هذا العلم من جوانب نفسية         

ه من النواحي البدنية    تساعد الرياضي على حتسني قابليت    
ن هلذا اجلانـب عمـل      إواملهارية واخلططية والنفسية ف   

كان أمتضاعف ومتزايد وعلى خمتلف تقدم السنني سواء       
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

 التدرييب والـذي ينـصب      مالعمل يف املفصل النفسي أ    
بدوره على عاتق الالعبني من خالل تواجد هذا املفصل         

إن فلذا  بصورة مستمرة قبل أو أثناء أو بعد املنافسات؛         
هم بشكل فعال على حتقيق     ستوجه الالعبني تنافسيا سي   

 اتجناز الرياضي العايل من خالل ضـبط سـلوكي        اإل
الالعبني والسيطرة عليها حنو حمور علمي واحد ومنتظم        

إن عملية استقرار نفيسة الالعبني وانضباطهم  فنفسيا لذا   
داخل الساحة يف املباراة سوف يساعدهم على خلـق          

 الياسـري، (طة مع توجه الالعبني للمبـاراة       مجلة متراب 

  ).٥٩ص ،٢٠٠٩
  :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
املهارات العقلية املميزة لـدى  يف  )α = 0.05(الداللة 

 -اليمىن  (   تعزى ملتغري القدم   العيب كرة القدم فلسطني   
  ؟)اليسرى

مت حساب الفروق وذلـك     ولإلجابة عن السؤال    
  ). T.test(باستخدام اختبار 

  

  للمقياس" ت"ملتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة يوضح جمموع ا:)٨( جدول
   املستخدمة يف اللعب القدمتعزى إىل متغري

  مستوى الداللة  قيمة الداللة  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط  العدد  القدم  األبعاد
  وضع  ١,٩٦٥  ٢,٠٠  ١٢٩  ليمىنا

٠,٩٦-  ١,٨٥٦  ٢,٩٦  ٣١  اليسرى   األهداف   غري دالة إحصائياً  ٠,٦٥٩ 

  الثقة   ١,٦٦٢  ٦,٠  ١٢٩  اليمىن
٠,٩-  ١,٨٤٢  ٦,٩  ٣١  اليسرى  بالنفس   غري دالة إحصائياً  ٠,٧٨٥ 

  تركيز  ١,٧٥٩  ٤,١  ١٢٩  اليمىن
١,٢-  ١,٦٦٥  ٥,٣  ٣١  اليسرى  االنتباه   غري دالة إحصائياً  ٠,٧٠٩ 

  حل   ١,٨٩٩  ٣,١٩  ١٢٩  اليمىن
٠,٧٤-  ١,٩٥١  ٣,٩٣  ٣١  اليسرى  املشكالت   غري دالة إحصائياً  ٠,٨١٣ 

  التخلص   ١,٦٦٣  ٦,٠  ١٢٩  اليمىن
  غري دالة إحصائياً  ٠,٦٩٨ ٠,١  ١,٧٤٩  ٥,٩  ٣١  اليسرى  من القلق

  األداء   ١,٩٢٤  ٣,٥  ١٢٩  اليمىن
٠,٦-  ١,٦٥١  ٤,١  ٣١  اليسرى  حتت الضغوط   غري دالة إحصائياً  ٠,٧٧٨ 

  غري دالة إحصائياً  ٠,٦١٠ ٠,٧٥  ١٠,٧١٤  ٢٩,٠٩  ٣١  اليسرى  اموع الكلي  ١٠,٨٧٢  ٢٤,٧٩  ١٢٩  اليمىن
  

  .)٠,٠٥(اجلدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
احملسوبة اقل  " ت" أن قيمة    )٨(يتضح من جدول    

 الدرجة الكليـة للمقيـاس،    اجلدولية يف   " ت"من قيمة   
هذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية    و

ويعزو .  القدم املستخدمة يف اللعب    متغريإىل  فيها تعزى   
ذلك الباحث إىل ضعف يف معلومات املدرب الرياضي        
بأمهية املواظبة والتدريب على املهارات العقلية جبانـب        

ومن . اللياقة البدنية، واملهارية، واخلططية على حد سواء     



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٦٣

  
  

 رمزي رمسي جابر

 والقـدم   دم وجود فروق بني القدم الـيمىن      هنا جاء ع  
  .اليسرى

من العوامل املؤثرة يف مستوى وتعد املهارات العقلية 
الالعبني وهلا دور كبري يف حتسني وتطـور األداء          األداء

ووجود نقص يف احلالة النفسية له تأثري مباشر على قدرة      
  وأداء الالعب بشكل خاص 

م باجلانب  وعلى الفريق ككل، وهلذا جيب االهتما     
  ).٢٢٢ص ،٢٠١١ سعيد،(النفسي من برامج نفسية 

  :النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

املهارات العقلية املميزة لـدى  يف ) α =0.05(الداللة 
اللعب  تعزى إىل متغري مركز      العيب كرة القدم فلسطني   

 ؟)حارس مرمى- دفاع–وسط –هجوم (
لإلجابة عن السؤال مت حساب الفروق وذلـك        و

  One Way A novaباستخدام حتليل التباين األحادي 

  

  مركز اللعب تغري يبني حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف الدرجة الكل تعزى مل): ٩(جدول 

درجات   جمموع املربعات  مصدر التباين  األبعاد
قيمة   "ف“قيمة   متوسط املربعات  احلرية

  داللةال
مستوى 
  الداللة

 ١,٧٣٨ ٣ ٥,٢١٥  بني اموعات
  وضع ٣,١٢٧ ١٥٦ ٤٨٧,٩٤٨  داخل اموعات

  ١٥٩ ٤٩٣,١٦٣  اموع الكلي   األهداف

٠,٥٥٥ 
 

٠,٠٩٢ 
 

غري دالة 
  إحصائياً

 ٤,١٢٣ ٣ ١٢,٣٦٩  بني اموعات
  الثقة  ٤,٣٠٣ ١٥٦ ٦٧١,٣١٨  داخل اموعات

  ١٥٩ ٦٨٣,٦٨٧  اموع الكلي  بالنفس

٠,٩٥٨ 
 

٠,١٥٩ 
 

غري دالة 
  إحصائياً

 ٦,٤٩٣ ٣ ١٩,٤٨١  بني اموعات
  تركيز ٥,٧٥٣ ١٥٦ ٨٩٧,٤٧١  داخل اموعات

  ١٥٩ ٩١٦,٩٥٢  اموع الكلي  االنتباه

١,١٢٨ 
 

٠,١٨٨ 
 

غري دالة 
  إحصائياً

 ٥,١٨٧ ٣ ١٥,٥٦٣  بني اموعات
  حل  ٥,٥٤٧ ١٥٦ ٨٥٦,٤٨٧  داخل اموعات

  ١٥٩ ٨٧٢,٠٥  اموع الكلي  املشكالت

٠,٩٣٥ 
 

٠,١٥٥ 
 

غري دالة 
  إحصائياً

 ٩,٤٧٧ ٣ ٢٨,٤٣٢  بني اموعات
  التخلص  ٧,٧٨٢ ١٥٦  ١٢١٤,١٣٤  داخل اموعات

   ١٥٩  ١٢٤٢,٥٦٦  اموع الكلي  من القلق
غري دالة  ٠,٢٠٢ ١,٢١٧

  إحصائياً

 ٨,٢٩٥ ٣ ٢٤,٨٨٧  بني اموعات
  األداء  ٥,٥٦٦ ١٥٦  ٨٦٨,٣٠٩  داخل اموعات

   ١٥٩  ٨٩٣,١٩٦  اموع الكلي  طحتت الضغو
غري دالة  ٠,٢٤٨ ١,٤٩٠

  إحصائياً

 ٣٥,٣١٥ ٣ ١٠٥,٩٤٧  بني اموعات
  اموع الكلي  ٣٢,٠٢٣ ١٥٦  ٤٩٩٥,٦٦٧  داخل اموعات

   ١٥٩  ٥١٠١,٦١٤   الكلياموع
غري دالة  ٠,١٨٣ ١,١٠٢

  إحصائياً
  

  ) ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٣،١٥٩(اجلدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

احملسوبة أقل  " ف"أن قيمة   ) ٩(يتضح من جدول    
) ٠,٠٥α (اجلدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة 

يف الدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على أنه ال توجد          
يف املقياس تعزى ملتغري مركز     فروق ذات داللة إحصائية     

ويعزو ذلك الباحث إىل أن مجيع مراكز اللعب        . اللعب
الثقة جتمعهم بعض املهارات العقلية مثل تركيز االنتباه و       

بالنفس ووضع األهداف والتخلص من القلـق واألداء        
  .حتت الضغوط

ومن خالل النتائج يتضح بوضوح أن مجيع العـيب     
هـارات العقليـة الـيت      مراكز اللعب يفتقدون إىل امل    

تساعدهم لالرتقاء يف املستويات الرياضية، حيث حصلوا 
  .على نسبة مئوية منخفضة

علي، (وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة
يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ) ٢٠١٠

  .مراكز الالعب لدى الالعب
  :االستنتاجات والتوصيات

  :االستنتاجات:أوال
 النتائج اليت أسفرت عنها الدراسـة ميكـن         يف ضوء 

  :استنتاج التايل
يتضح من نتائج الدراسة أن املهارات العقلية املميزة        -١

لدى العيب كرة القدم يف فلسطني جاءت قليلة جـدا   
  %).٢٨,٨(حيث حصلت على نسبة مئوية قدرها 

 يتضح من نتائج الدراسة بأن بعد الثقة بالنفس احتل -٢
، بينما جـاء يف  %)٤١,٨(بوزن نسيب   املرتبة األوىل   

املرتبة الثانية بعد التخلص من القلق بـوزن نـسيب          
، مث جاء يف املرتبة الثالثة بعد تركيز االنتباه %)٣٧,٤(

، بينما جاء بعد األداء حتـت      %)٣٢,٤(بوزن نسيب   
، تـال  %)٢٥(الضغوط يف املرتبة الرابعة بوزن نسيب    

امسة بـوزن   ذلك بعد حل املشكالت يف املرتبة اخل      

، مث جاء بعد وضع األهـداف يف        %)٢٢,١(نسيب  
  %).١٤,٦(املرتبة السادسة واألخرية بوزن نسيب 

يتضح من نتائج الدراسة بأنه ال توجد فـروق ذات          -٣
داللة إحصائية يف املهارات العقلية املميزة لدى العيب        
كرة القدم يف فلسطني تعزى إىل متغري الدرجـة يف          

ـ    ر التـدرييب، ومـتغري القـدم       اللعب، ومتغري العم
  .املستخدمة يف اللعب، ومتغري مركز اللعب

  : التوصيات:ثانيا
يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحث          

  :يوصي بالتايل
أن بضرورة اقتناع كل من املدرب والالعب -١

املهارات العقلية حتتاج إىل تدريب متواصل حىت يصل 
هما يف املواقف إىل املستوى الذي ميكن توظيف

  . التنافسية
ة أثناء عقلياستخدام برامج التدريب على املهارات ال-٢
  .األداءالفعال يف تطوير  نظراً لدوره  التدريب 
جيايب للمهارات العقلية  ضرورة عدم إغفال الدور اإل-٣

  . اليت تلعبه يف التدريبات واملباريات
الالعبني العمل على تنمية مجيع املهارات العقلية لدى -٤

جبانب تدعيم اللياقة البدنية والقدرات املهارات 
  .واخلططية

  :قائمة املراجع
  :املراجع العربية: أوال

تقييم الضغوط  ).٢٠١٠( .السامرائي، ضياء .١
النفسية الالعبني املتقدمني يف الدور املمتازة بكرة 

العدد األول، كلية  ،جملة علوم الرياضةالقدم، 
العراق، الصفحات  عة ديايل،التربية الرياضية، جام

١٩٨-١٨١.  
التوجه التنافسي لالعيب   ).٢٠٠٩.(الياسري، حيدر  .٢
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جملة علـوم   وعالقته بالسلوك اجلازم،     كرة القدم 
،العدد الثالـث، كليـة التربيـة       التربية الرياضة 

-٥٩الرياضية، جامعة بابل، العراق، الـصفحات       
٧٢.  

تأثري برنامج تدرييب  ).٢٠٠٨( .األطرش، حممود .٣
على تطوير مستوى األداء  ترح للمهارات النفسيةمق

جملة  القدم، لدى العيب كرة املهاري واخلططي 
لد ا اإلنسانية، العلوم-جامعة النجاح لألحباث

  .١٦٥٢ – ١٦٢٥:  الصفحات،٥ العدد ،٢٢
املهارات النفسية احملددة  ).٢٠٠٥( .السقاء، صالح .٤

 للتفوق الرياضي من وجهة نظر رياضيي املستوى
رسالة التربية   ،العايل يف اململكة العربية السعودية

  .، السعودية)٢٨(، العدد وعلم النفس
ستراتيجيات التفكري يف إ ).٢٠٠٠( .العريب، حممد .٥

، اجلمعية املصرية لعلم النفس املنافسات الرياضية
  .الرياضي، مصر

التدريب العقلي يف اال ). ٢٠٠١( .العريب، حممد .٦
  .دار الفكر العريب :هرة، القا٢، طالرياضي

). ١٩٩٦.(العريب، حممد وعبد النيب اجلمال .٧
دار الفكر  :، القاهرةالتدريب العقلي يف التنس

  .العريب
التدريب العقلي يف اال ). ١٩٩٦( .العريب، حممد .٨

  .دار الفكر العريب :، القاهرة١، طالرياضي
الالعب ). ١٩٩٦( .العريب، حممد وماجدة إمساعيل .٩

  .مركز الكتاب للنشر: ، القاهرةعقليوالتدريب ال
أسس ونظريات  ).١٩٩٩( .أمحد، بسطويسي .١٠

  .دار الفكر العريب : ، القاهرةالتدريب الرياضي
االستدالل  ).٢٠٠٩( .بدر الدين، طارق .١١

بالربوفيل العصيب للمهارات العقلية يف فصوص 

املخ كمؤشر موضوعي لتقومي نتائج برامج 
ؤمتر العلمي لعلوم امل ،التدريب العقلي للرياضيني

دور الثقافة " حتت شعار التربية البدنية والرياضة
البدنية والرياضة يف توسيع قاعدة املمارسة 

، كلية التربية الرياضية ، جامعة السابع من "الرياضية
  .بريل، ليبياأ
النشاط العصيب  ).٢٠٠٨( .بدر الدين، طارق .١٢

اإلستراتيجية املستقبلية لتدريب " يف فصوص املخ
املؤمتر العلمي لقسم  "املهارات العقلية للرياضيني

علم النفس الرياضي، كلية التربية الرياضية للبنني 
  .بالقاهرة، جامعة حلوان، مصر

الوظائف  ).٢٠٠٧( .بدر الدين، طارق .١٣
اإلستراتيجية املستقبلية "التخصصية لفصوص املخ 

املؤمتر العلمي  "لتقومي املهارات العقلية للرياضيني
 علم النفس الرياضي، كلية التربية الرياضية لقسم

  .للبنني بالقاهرة، جامعة حلوان، مصر
 ).٢٠٠٦( .طارق، وآخرون بدر الدين، .١٤

النشاط الكهربائي للمخ كمؤشر ألداء املهارات "
املؤمتر الدويل الرابع لرياضة  "العقلية للرياضيني

املرأة، كلية التربية الرياضية للبنات،جامعة 
  . مصراإلسكندرية،

الرعاية النفسية  ).٢٠٠٥( .بدر الدين، طارق .١٥
  .املكتبة املصرية :، القاهرة١، طللناشئ الرياضي

املهارات العقلية  ).٢٠٠٢( .بدر الدين، طارق .١٦
  ومسات الدافعية الرياضية املميزة ملتسابقات امليدان 

، املؤمتر العلمي الدويل، اجلزء الثاين، واملضمار .١٧
  .جامعة اإلسكندرية، مصركلية التربية الرياضية، 

املهارات العقلية  ).٢٠٠٢( .طارق بدر الدين، .١٨
ومسات الدافعية الرياضية املميزة ملتسابقات امليدان 
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، املؤمتر العلمي الدويل، اجلزء الثاين، كلية واملضمار
  .التربية الرياضية، جامعة اإلسكندرية، مصر

املدخل  ).٢٠٠٤( .ومسري جاد باهي، مصطفى، .١٩
، اهات احلديثة يف علم النفس الرياضيإىل االجت
  .الدار العاملية للنشر والتوزيع :القاهرة

 .)١٩٩٩( .مصطفى ومسري جاد باهي، .٢٠
سيكولوجية التفوق الرياضي وتنمية املهارة 

  . النهضة املصريةةمكتب :، القاهرةالعقلية
قياس املهارات النفسية  ).٢٠٠٦( .رمزي جابر، .٢١

 العيب كرة القدم، املرتبطة باألداء الرياضي لدى
جملة التقومي والقياس والسلة واليد بفلسطني، 

جامعة األزهر،  ، كلية التربية،النفسي والتربوي
  .٩٦-٧١فلسطني، الصفحات 

فاعلية إستراتيجيات  ).٢٠٠٤( .جرب، وليد .٢٢
العقلية على توجيه التوتر وتطوير مستوى أداء 

دراسة (مهارات اهلجوم املركب يف سالح الشيش 
رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية  .)حالة

  .الرياضية، جامعة حلوان، مصر
موجات ألفا كمؤشر ). ٢٠٠٧( .خليل، أمحد .٢٣

لتطوير املهارات العقلية ومستوى األداء لدى 
، الة العلمية للتربية بعض العيب املستويات العليا

 عدد خاص املؤمتر العلمي -البدنية والرياضة 
لقسم علم النفس الرياضي، كلية السنوي الدويل 

 - ٣٩التربية الرياضية، جامعة حلوان، الصفحات 
٦٥.  

تـدريب املهـارات    ). ٢٠٠٤( .راتب، أسامة  .٢٤
دار  :، القـاهرة  ٢، ط النفسية يف اال الرياضي   

  .الفكر العريب
تـدريب املهـارات    ). ٢٠٠٠( .راتب، أسامة  .٢٥

، ١،ط"تطبيقات يف اـال الرياضـي     " النفسية
  .دار الفكر العريب :القاهرة

املهـارات النفـسية     ).٢٠١١( .سعيد، سعيد  .٢٦
لالعيب كرة اليد وعالقتها بأبعاد التفوق الرياضي،       

العدد الثـاين، كليـة      ،جملة علوم التربية الرياضة   
التربية الرياضية، جامعة بابل، العراق،الـصفحات      

٢٤٨-٢٢٠.  
تأثري  ).٢٠٠٩( .سعد اهللا، فرت، وضياء مولود .٢٧

ملركبة يف تطوير بعض املهارات العقلية التمرينات ا
، العدد جملة الفتح، واألساسية للناشئني بكرة القدم

  .١٤١-١٢٤، الصفحات ٤١
املهارات العقلية املميزة  ).٢٠٠٦( .أمحد سامل، .٢٨

الة العلمية لعلوم التربية  ،لدى العيب كرة
  .٥٠٢ - ٤٧١، الصفحات ٩، العدد الرياضية

التخطيط يف  ).١٩٩٧( .عبد احلميد شرف، .٢٩
 ،١ط ،التربية الرياضية بني النظرية والتطبيق

  .مركز الكتاب للنشر: القاهرة
املهارات العقلية ). ٢٠٠٩( .علي، عظيمة .٣٠

وعالقتها ببعض املهارات األساسية لالعبات كرة 
جملة علوم التربية السلة يف أندية إقليم كردستان، 

 التربية ، الد الثاين، العدد الرابع، كليةالرياضة
-٢١٠الرياضية، جامعة ديايل، العراق، الصفحات 

٢٢٤.  
تدريب  العلم نفس .)٢٠٠١ (.حممد عالوي، .٣١

  .الفكر العريبدار : ، القاهرةواملنافسة الرياضية
تدريب  العلم نفس .)٢٠٠١( .حممد عالوي، .٣٢

  .الفكر العريبدار : ، القاهرةواملنافسة الرياضية
االحتراق  سيكولوجية .)١٩٩٨( .حممد عالوي، .٣٣

دار  :القاهرة ،٧ط ،لالعب واملدرب الرياضي



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٦٧

  
  

 رمزي رمسي جابر

  املعارف
). ١٩٩٨( .عبد الفتاح، أبو العال وأمحد الرويب .٣٤

 :، القاهرة٢ط ،انتقاء املوهوبني يف اال الرياضي
  .عامل الكتب

سيكولوجية التربية ). ١٩٩٥. (عنان، حممود .٣٥
، " جتريب-  تطبيق– نظريات"البدنية والرياضية 

  .ر الفكر العريبدا: القاهرة
مبادئ علم النفس  ).٢٠٠٣( .أمحد فوزي، .٣٦

 : القاهرة١ط ،"التطبيقات - املفاهيم"الرياضي 
   .دار الفكر العريب

مبادئ علم النفس  ).٢٠٠٦( .فوزي، أمحد .٣٧
 :القاهرة ،٢ط ،"التطبيقات - املفاهيم" الرياضي

   .دار الفكر العريب
التدريب  ).٢٠٠٧.(وجنله نافع  حممد، مسية، .٣٨
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 املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم يف ضوء بعض املتغريات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :يزي الالعبعز

لذا " يف ضوء بعض املتغريات املهارات العقلية املميزة لدى العيب كرة القدم"يقوم الباحث بدراسة علمية حول 
 من العبارات اليت تعكس رأيك اًنرجو من سيادتكم التكرم مبساعدتنا مبلء االستمارة املرفقة واليت تتضمن عدد

  الشخصي
   غالبا  أحيانا قليال ال حيدث الفقرة م
        أقوم بتحديد أهداف خاصة يومية أو أسبوعية وأحاول أن أقوم بتحقيقها  ١
        أستطيع أن أستخرج من داخلي أقصى قدرايت ومواهيب ٢
        عندما أقوم مبمارسة الرياضة أركز كامل انتباهي فيما أفعله وأبعد متاما أي تشتيت  ٣
        مور بصورة سيئة جيابيا ومحاسي مهما صارت األإأحاول أن أظل  ٤
        أقلق كثريا من رأي اآلخرين يف مستوى أدائي ٥
        أميل للعب بصورة أفضل حتت تأثري ضغوط ألنين أفكر بوضوح أكثر ٦
        أقوم دائما بالتخطيط لكيفية الوصول ألهدايف ٧
        أثق يف نفسي وقدريت على األداء اجليد ٨
        ليه إشتتة من التداخل مع شئ أقوم مبشاهدته واالستماع من السهل علي منع األفكار امل ٩
        نصح نفسي باهلدوء ويأيت ذلك بنتيجة جيدةأعندما تسري األمور بصورة سيئة  ١٠
        أضع الكثري من الضغوط على نفسي بالقلق فيما يتعلق بأدائي ١١
        كلما زادت الضغوط أثناء املباراة كلما زاد استمتاعي ا ١٢
        حدد أهدايف اخلاصة يف كل وحدة تدريبية أ ١٣

ن يدفعين أحد للتدريب أو األداء القوي اجليد فغالبا ما أقوم بذلك بنسبة حتاج ألأال  ١٤
١٠٠%  

      

        أتعامل مع املواقف املفاجئة وغري متوقعة بطريقة جيدة أثناء املباراة ١٥

وم باالسترخاء والوصول إىل حالة اهلدوء ستطيع أن أقأشعر بالشد العصيب أعندما  ١٦
 النفسي سريعا

      

        أقلق من ارتكاب أخطاء أو الفشل يف النجاح) املنافسة ( أثناء املباراة  ١٧
        مواقف الضغوط تعترب بالنسبة يل حتديات ال أتردد يف قبوهلا ١٨
        سي قبل بدابتها بفترةألدى خطة جيدة للمباراة يف ر ١٩
        ن هذا جيعلين أحاول مرة أخرى بتصميم أكثرإندما أفشل يف حتديد أهدايف فع ٢٠
        من السهل أن أقوم بتوجيه انتباهي والتركيز يف شئ واحد فقط ٢١
        أقوم بتثبيت مستوى التحكم االنفعايل بغض النظر عن سري األمور ٢٢
        ت التصرفغالبا ما أفكر وأختيل ما الذي سيحدث إذ فشلت أو أسئ ٢٣
        تقل أخطائي مع وجود الضغوط ألين أقوم بالتركيز بصورة أفضل  ٢٤
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The Mental Skills of Soccer Players in the Light of Some Variables 
 

R. R. Gaber 
Faculty of physical  education and sports 

 AL_Aqsa University,Palestine 
 

Abstract 
 

The study aimed to identify the distinctive mental skills to the football players in Palestine 
according to the variables of the class play, training, age, and the foot used in the play, and play 
position. To achieve this, the study was conducted on a sample of (160) players from the 
football players in Palestine represents (26.7%) of the original population of the study of their 
number (600) players. to collect study data and achieve their goals was to use descriptive 
method, and the measure of mental skills for athletes prepared by Smith et al (1995) and its 
Arabic version of Salem (2007). The results of the study that deals with the mental skills of 
soccer players in Palestine were very few where I got a percentage of (28.8%). It is clear also 
from the results of the study, self-confidence was ranked first in relative weight (41.8%), 
followed in second place after the management of anxiety relative weight (37.4%), and then 
came in third place after the focus relative weight (32.4%), while the after the performance 
under pressure in the fourth place relative weight (25%), followed after the problem solving in 
the fifth position relative weight (22.1%), and then came after the goal setting in the sixth and 
final relative weight (14.6%). As well as the results of the study that resulted in no statistically 
significant differences in mental skills distinctive to the football players in Palestine due to a 
variable degree in the play - training - foot used in the play - play center. 

 
Keyword: mental skills - soccer - players - some variables 
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

 اختالف اللهجات على املستوي التركييب 
  "منوذجا" للمرادي" توضيح املقاصد واملسالك"كتاب 

  
 

  اململكة العربية السعودية- جامعة جازان - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم اللغة العربية 

  
Q  

للمرادي من اختالفات هلجية تتعلق باحلقل التركييب، " سالكتوضيح املقاصد وامل"هذا البحث دراسة هلجية ملا ورد يف كتاب 
ويتضمن التعريف باملرادي، وباللغة واللهجة، والعالقة بينهما، واللهجات بني اإلعراب والبناء، سواء ما تعلق باالختالف يف 

 ذلك املنهج الوصفي التحليلي، معضدا متبعا يف. واللهجات العربية يف اجلمل والتراكيب. اإلعراب، أو بالتردد بني اإلعراب والبناء
مث كانت اخلامتة، وهو حبث استنارة يف معرفة . حماولًا نسبة كل هلجة ألصحاا. ما أقول باألدلة والشواهد املختلفة شعرا ونثرا

  . اللهجات العربية على املستوى النحوي، ومن أصحاب كل نطق
  . لتركيب، املستوى، اإلعراب، البناء، الفصحى، القراءات، البدو اللغة، اللهجة، النحو، ا:الكلمات املفتاحية

  
A  

احلمد هللا رب العاملني أنزل على عبده الكتـاب،         
ال يأْتيه الباطلُ من وجعله هدى وذكرى ألويل األلباب 

    ميـدكـيمٍ حن حزيلٌ منه تلْفن خوال م يهدنِ ييب) ١(، 
من نطق بلغة الضاد سيدنا     والصالة والسالم على أفصح     

حممد خري العباد، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريـق          
  أما بعد .اهلدى والرشاد

فيعد النحو أحد مستويات البحث اللغـوي الـيت     
تتعاون فيما بينها للنظر يف اللغـة ودراسـتها، ويـأيت          
كخطوة ثالثة من خطوات التحليـل اللغـوي بعـد          

اللغـة يف ضـوء    " األصوات، والصرف، وعليه فدراسة   
املستوى النحوي دراسة يف طورها الناضج اهلادف فيـه      

قمـة  " ميثـل  ، فهوتدرك أسرار التركيب، وأبعاد املعىن   
الدراسة اللغوية، وهي جتسيد لقواعد اللغة يف عمومهـا         
من قواعد صوتية، وصرفية، وحنوية، ومعاجلة الصرف أو 

  األصوات 
أن هذه يف مثل هذه األعمال إمنا تكون على أساس         

املواضيع وسيلة ال غاية، ووسيلة خلدمة النحو ودراسـة       

                                                
  .٤٢: سورة فصلت من اآلية) ١(

  . )٢(""قضاياه
وقد الحظ علماؤنا املتقدمون أمهيـة املـستوى        

اإلعراب فرع  : "النحوي يف أداء املعىن أداء تاما، فقالوا      
املعىن، واإلعراب قدمي سامي األصل تشترك فيه اللغـة         

نه يف غريهـا    األكدية، ويف بعضه احلبشية، وجند آثارا م      
  .)٣("أيضا

وقد نالت لغات العرب عناية كبرية من قبلِ علماء      
اللغة والنحو والتصريف، فأشاروا إليها ىف بطون كتبهم        
           ا أو غري معزوة، ومن مثَّ أمجعـت ةً إىل الناطقنيوزعم

أَولَـوا  أمرى على مجعها ودراستها عند عامل جليل ممن         
، وقد  "املرادي" أال وهو اإلمام     اهتمامهم وعنايتهم  اللغة

توضـيح املقاصـد    "بدا ذلك واضحا من خالل كتابه       
الذي مجع فيه كثريا من لغات القبائل، كما        " واملسالك

ضم بني دفتيه الكثري من املسائل اليت تتعلق بلغات العرب 
يف املستوي التركييب، كما أنه ميثل مصدرا مهما مـن          

الباحثني والدارسني، هذا   مصادر لغات العرب لكثري من      
باإلضافة إىل ما يتمتع به من توثيقه اللغات مبـا ورد يف           
الترتيل وقراءاته، واحلديث النبوي الـشريف، وكـالم        

                                                
مستويات التحليل اللغوي دراسة نظرية وتطبيقية يف سورة ) ٢(

  .١٤٧: عبد املنعم عبداهللا. د. الفاحتة
  .١١٦: براجشتراسر. التطور النحوي) ٣(
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العرب الفصحاء نظما ونثرا، ومن مثَّ كثرت فيه لغـات   
،  وقد دفعين هذا إيل دراسة هـذا الكتـاب         العرب،

ـ         ستوى واستخراج ما به من نصوص هلجية تتعلق بامل
ودراستها دراسة جتمع بني ما جاء عن هذه        ، التركييب

 فكان هـذا املوضـوع      .اللهجات يف القدمي واحلديث   
كتـاب  "اختالف اللهجات على املستوي التـركييب       "

وقد تركزت ". توضيح املقاصد واملسالك للمرادي منوجا
  : أهدافه فيما يلي

  . يف هذا احلقل" املرادي" الكشف عن جهود -
  . يف احلقل اللهجي" املرادي" ما انفرد به  بيان-
 املوازنة بني ما جاء يف توضيح املقاصد وبني ما جـاء       -

  . سبقه وتأثريه فيمن حلقه يف غريه أملًا يف بيان تأثره مبن
وقد استخرجت كل ما خيص لغات القبائل الـيت         

" توضيح املقاصد واملسالك  "تتعلق باجلانب التركييب من     
استها املنهج التحليلي فذكرت يف أول كـل   متبِعا يف در  

مسألة عنوانا مناسبا هلا، مث ذكرت نص املرادي مبينـا          
مردفًا ذلك مبوقف من سبقوه ومـن       . موقفه من املسألة  

جاءوا بعده مرجحا ما أراه راجحا، ومضعفًا مـا أراه          
حماولًا نسبة كل لغة من اللغات الـيت ذكرهـا          . ضعيفًا

وقد آثرت استخدام لفظ لغـة دون       . واملرادي دون عز  
لفظ اللهجة وهذا جريا على سنن األقدمني؛ فأهل اللغة         
القدماء يطلقون لفظ لغة على ما يشمل اللغة واللهجـة     

  . واملرادي منهم
وهذا البحث تناولت فيه السمات النحوية عنـد        

توضـيح املقاصـد    " القبائل العربيـة الـيت وردت يف      
 هذا البحث مشتملًا بعد املقدمة،ومن مثَّ جاء    " واملسالك

  . والتمهيد على مبحثني، وخامتة، وفهارس موضوعات
فقد دار احلديث فيها حول أمهية املوضوع، أما املقدمة  *

  .الصعوبات ومنهج البحث، وخطته، وأهم
فخصصته للحـديث عـن املـرادي،       : وأما التمهيد * 

  .ومفهوم اللغة واللهجة، والعالقة بينهما
 اللهجات بني اإلعراب والبناء، وجاء      :ألولاملبحث ا * 

  :يف مطلبني
وأما . االختالف يف اإلعراب  : أما املطلب األول فعنوانه   

  .التردد بني اإلعراب والبناء: املطلب الثاين فعنوانه
  .اللهجات العربية يف اجلمل والتراكيب: املبحث الثاين* 
  على أهم النتائج الىت متخضت     تشتملوقد ا  -اخلامتة  * 

  . عن هذه الدراسة
  .مث فهرس املوضوعات

وقد واجهتىن بعض الصعوبات ىف سبيل إِمتام هذه        
أغفل املرادي عزو بعض اللـهجات إىل       : البحث أمهها 

أهلها، وقد عجزت عن معرفة أصحاا بعد طول حبث         
  .تعنى بذلكيف الكتب واملراجع اليت 

ومع ذلك كله فقد قمت بعون اهللا وتوفيقه بإعداد         
ا البحث، فإن وفقت فمـن اهللا وحــده، لــه           هذ
دن بعـن قبلُ ومم ـراألم)٤( ، ي إِال بِاللّهيقفوا تمو

أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع)٥(.  
          األمـى لِّ اللهم على سيدنا حممد النىبهذا، وص

لِّموعلى آله وصحبه وس.   
  متهيد

   املرادي نسبه وآثاره-١
   :سبهن

هو احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املـرادي           
   .)٦(املصري

   :لقبه
لقب املرادي ببدر الـدين، وبـشمس الـدين،          

، ومسي باملالكي نسبة إىل املذهب املالكي       )٧(وباخلوراين

                                                
  .٤: سورة الروم من اآلية) ٤(
  .٨٨: سورة هود من اآلية) ٥(
، ٣٠٩/ ١: حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة: ينظر) ٦(

، شذرات ٢٢٧/ ١: ، طبقات القراء٦: مقدمة اجلىن الداين
، ٢٢٨/ ٢: ، األعالم١/٥١٧: ، بعية الوعاة٦/١٦٠: الذهب
  .٣/٣٧١: املؤلفنيمعجم 

، ١/١٥٢: ، كشف الظنون٣٧١/ ٣: معجم املؤلفني :ينظر) ٧(
  .١/٤٩: مقدمة توضيخ املقاصد
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، ومسـي   )٨(الذي اعتنقه، وأصبح عارفاَ بفقهه وأصوله     
باملصري؛ لوالدته يف مصر، وباملغريب؛ ألصـل عائلتـه       

  . أجدادهو
   :كنيته

املعروف بابن أم   "، فهو )٩(كين املرادي بابن أم قاسم    
قاسم، وهي جدته أم أبيه جاءت من املغرب فكانـت          

، وكنـاه   )١١(، كما كين بأيب علي    )١٠("شهرته تابعة هلا  
   .)١٢(بعضهم بأيب حممد

  : مولده
 يف  - تذكر كتب التراجم اليت ترمجت للمرادي      مل

ده، وقد استنتج أحد احملدثني  شيئاَ عن مول -حد معرفتنا   
أن والدته كانت على وجه التقريب بعد سنة تـسعني          

  .)١٣(وستمائة من اهلجرة النبوية
  : شيوخه

   :تتلمذ املرادي على يد علماء أجالء منهم
أبو عبد اهللا الطنجي، وأبـو زكريـا القمـاري          

، والـشريف   )هـ٧٤٥ت(، وأبو حيان    )هـ٧٢٤ت(
حبر الدين التـستري    ، و )هـ٧٤٦ت(العقيلي املالكي   

ـ ٧٤٨ت(  ٧٤٩ت(، ومشس الدين بـن الكبـان        ) ه
  ). هـ٧٥٢ت (، والسراج الدمنهوري )هـ

  : آثاره
  : ترك املرادي كثرياَ من املؤلفات أمهها ما يلي

أرجوزة يف أصول قراءة أيب عمرو، وأرجـوزة يف         
، )١٥(، وإعـراب البـسملة    )١٤(خمارج احلروف وصفاا  

وتلخيص شرح أيب حيـان     ،  )١٦(وتفسري القرآن الكرمي  
                                                

  .١/٤٠٦: كشف الظنون: ينظر) ٨(
، ٣٧١/ ٣: ، معجم املؤلفني١/٥١٧ :بغية الوعاة: ينظر) ٩(

  .٣٤٢: املدارس النحوية
  .٣٤٢: ، املدارس النحوية١٠٦/ ٦ :شذرات الذهب) ١٠(
  .١/٤٠٦ : كشف الظنون:ينظر) ١١(
  .٢٢٧/ ١ :غاية النهاية: ينظر) ١٢(
  .٢/٢١١ :األعالم :ينظر) ١٣(
  .١/١٠٦: توضيح املقاصد :ينظر) ١٤(
   .٢٢٧: ، طبقات القراء٢/٢٢٨: األعالم: ينظر )١٥(
   .١/١٤٣: طبقات املفسرين: ينظر) ١٦(

، وتوضيح املقاصد واملسالك، ومجـل      )١٧(على التسهيل 
رسـالة يف   واإلعراب، واجلىن الداين يف حروف املعاين،       

األلف، ورسالة يف كال وبلى، ورسالة يف لو، وسـرور          
، وشرح أرجوزة يف خمارج احلروف، وشرح       )١٨(النفس

، وشرح باب وقف محزة وهشام      )١٩(االستعاذة والبسملة 
ى اهلمز من الشاطبية، وشرح التسهيل، وشرح حرز        عل

األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املثاين، وشرح        
ـ ٦٢٨ت(الفصول النحوية البن معط      ، وشـرح   )هـ

، وشرح كافية ابن    )٢٠()هـ٥٣٢ت( مفصل الزخمشري 
، وشرح الكافية الشافية البـن      )هـ٦٤١ت(احلاجب
 علـم  شرح املقصد اجلليـل يف   و ،)هـ٧٤٥ت(مالك  
، وشرح الواضحة يف جتويد الفاحتة لربهـان        )٢١(اخلليل

، واملفيد يف شرح عمـدة      )هـ٧٣٢ت( الدين اجلعربي 
، ومنظومة يف الظاء والضاد، )٢٢(ايد يف النظم والتجويد

  .ومنظومة يف معاين احلروف
  :وفاته

تويف املرادي يوم عيد الفطر لسنة تسع وأربعـني         
سنة مخـس   : فة، وقيل وسبعمائة للهجرة النبوية الشري   

  .)٢٣(ومخسني وسبعمائة للهجرة
   اللغة واللهجة العالقة بينهما-٢

تشعبت اللغة العربية منذ أقدم عصورها إىل هلجات        
كثرية خيتلف بعضها عن بعض يف املظاهر التركيبيـة،          
وأصبحت لكل قّبيلة أو جمموعة من القبائل هلجة خاصة         

ظـاهر كمـا    وقبل اخلوض يف عرض هذه امل     . تتميز ا 
موضوع " توضيح املقاصد واملسالك  "وردت يف كتاب    

الدراسة أود أن أشري إىل مفهوم اللغة واللهجة، والعالقة         
                                                

  .٢/٣١:التصريح على التوضيح :ينظر) ١٧(
   .٢/١٦: تاريخ األدب العريب: ينظر) ١٨(
  .١/٥١٧: بغية الوعاة :ينظر) ١٩(
 ١٨٠٠/ ٢، كشف الظنون ٢/١١٧: الدرر الكامنة: ينظر) ٢٠(
.  
   . جماميع٧٣خمطوط يف دار الكتب املصرية حتت رقم ) ٢١(
 قراءات ٦٣٨خمطوط يف دار الكتب املصرية حتت رقم ) ٢٢(

   .تيمور
  .١١٧/ ٢: الدرر الكامنة: ينظر) ٢٣(
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  .بينهما بإجياز
   : مفهوم اللغة-أ

ىف كالم ) ل غ و (من املعاىن الىت دارت حول مادة       
اخلطأ، والباطل، والفحش ىف القول، والنطـق،     : العرب

  والتلفظ والتكلم واللِّسا الرجلُ ىف القـول     : يقال. نلَغ
تكَلَّم باللغو،  :  ولَغا يلْغو لَغوا   - كسعى يسعى    -يلْغى  

لُغـى ولُغـات    : ، ومجعهـا  )٢٤(وهو أَخالطُ الكـالم   
  .)٢٥("ولُغون

أصوات يعبر  : وىف االصطالح حدها ابن جىن بأا     
 علمـاء  ا كُلُّ قومٍ عن أغراضهم، وتبعه ىف ذلك بعض  

  .)٢٦(العربية
، جِد مفيدة بيد أنَّ لبعض الباحثني مالحظات عليه       

فهذا التعريف يقصر اللغة على األصوات اإلنسانية املعربة  
كاألصوات اإلنسانية اليت ال   ويخرِج غريها عن أغراض؛   

 النـائم، وتخـرج أصـوات       كغطيطتعرب عن غرض،    
 كان املعبر به عـن  احليوانات املعبر ا عن أغراض، وما  

الغرض غري صوت، كالعقد والنصب، واإلشارة بالرأس، 
أو غريها من أعضاء اجلسم، واإلشارات اليت تستعملها        
السفن واإلرشادات اليت تستخدم يف اجليوش وما يتفاهم        
به الصم وبعض السكان األصليني يف أمريكا واستراليا،        

على اإلنسان وبعض العشائر يف أواسط أفريقيا وما يظهر 
من االنفعاالت النفسية اليت تظهر يف حالـت املـرض          
والغضب واحلزن، والفرح وحنـو ذلـك، وكـذلك         
األصوات الصادرة عن كل ما له صوت، أو له صـلة           
حبدوثه ولو كان مجاداً آلة أو حنوها كأصوات املـدافع          

كما يؤخذ عليه أنه جعل التعـبري       . )٢٧(وآالت احلرب 

                                                
، ١/٢٨٦: ، املصباح املنري١٥/٢٥٠: لسان العرب: ينظر) ٢٤(

   ٣٩: ، تاج العروس١٧١٥: القاموس احمليط
   ).ل غ و (٢/٨٣١: ، املعجم الوسيط٤٦٤/ 
، لسان ١/٣٦: ، املخصص٢/٤١: مجهرة اللغة: ينظر) ٢٥(

  ).ل غ و  (١٥/٢٥٠: العرب
، ٢٤٧: ، التعريفات للجرجاىن١/٣٤: اخلصـائص: ينظر) ٢٦(

  .١٤، ١٣: لعربية، معامل اللهجات ا١/٧: املزهر
  .٣٠: اللهجات والقراءات نشأة وتطوراً: ينظر) ٢٧(

و مجاعة أو أصحاب هلجة، أو      يشمل فئة أ  " كل قوم "بـ
بيئة يتفامهون فيما بينهم بدالالت خاصة م، وهذا هو         

اللهجة وينبغي أن يكون التعريف شامالً كـل          مؤدى
نظام من رمـوز    : "وعرفها بعض احملدثني بأا   . )٢٨(قوم

ملحوظة عرفية يتعاون ويتعامل ا أعـضاُء اموعـة         
  .)٢٩(االجتماعية املعينة
 مهمةٌ يف الربط بني أفـراد اتمـع،         فاللغةَ وسيلةٌ 

والتعبري عن شئوم املختلفة فكرية كانت أو غري فكرية         
   .من كل ما يهمهم يف حيام اخلاصة والعامة

  :  مفهوم اللهجة-ب
تنص املعاجم العربية على أن اللهجة هي اللسان أو         
طرفه أو جرس الكالم، أو هي اللغة اليت جبـل عليهـا       

فـالنٌ فـصيح   : ها ونشأ عليها، يقـال  اإلنسان فاعتاد 
اللَّهجة، وصادق اللَّهجة، والْولُوع بالـشىء واعتيـاده      

 أُولع به، أَو - من باب فَرِح -لَهِج بالشىء لَهجا : يقال
ولَهِج الفـصيلُ بأُمـه إذا اعتـاد        . أُغْرِى به فثابر عليه   

 ها، فهو فصيلٌ الهجاعض٣٠(ر(.  
جمموعة من الصفات اللغوية    : ح هي وىف االصطال 

 إىل بيئة خاصة ويشترك ىف هذه الصفات مجيـع          يتنتم
أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسـع          
وأمشل تضم عدة هلجات، لكل منها خصائصها، ولكنها        
تشترك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيـسر    

بعض، وفهم ما قـد     اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ب     
يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطـة          
اليت تربط بني هذه اللهجات، وتلك البيئة الشاملة الـيت   
تتألف من عدة هلجات هي اليت اصطلح على تـسميتها          

                                                
  .٣١: السابق: ينظر) ٢٨(
، معامل ٢٩: اللهجات والقراءات نشأة وتطوراً: ينظر) ٢٩(

  .١٢: اللهجات العربية
: ، تاج اللغة وصحاح العربية٦/٣٦: ذيب اللغة: ينظر) ٣٠(
  ١: ، املصباح املنري٢/٣٥٩: ، لسان العرب٣٦٢/ ٢
ل (، ٢/٨٤١: ، املعجم الوسيط٦/١٩٣: ، تاج العروس٢٨٨/ 

   ،١٦،١٧: ، ويف اللهجات العربية)هـ ج
صبحى عبد .د.اللهجات العربية ىف معاىن القرآن للفراء، أ 

  .٣١: احلمـيد
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قيود صوتية خاصة تلحظ عند أداء      : " أو هي  )٣١("باللغة
ة يف  طريقة معين : "وقيل هي . )٣٢("األلفاظ يف بيئة معينة   

االستعمال اللغوي تـوجد يف بيئة خاصة من بيئـات         
  .)٣٣("اللغة الواحدة

  : العالقة بني اللغة واللهجة -جـ
هى العالقة بني العام واخلاص، أو الفرع باألصـل         
فاللهجة جزء من اللغة الىت تضم عدة هلجات، لكل هلجة 
منها خصائصها ومميزاا، لكنها تشترك مجيعا ىف جمموعة 

اهر اللغوية الىت تيسر اتصال النـاطقني ـذه         من الظو 
اللهجات بعضهم ببعض، وفَهم ما يدور بينـهم مـن          

وبيئة اللهجة جزء من بيئـة اللغـة        . معامالت كالمية 
  . )٣٤(الواسعة الشاملة 

غري أن اللغويني العرب القدماء حني أشـاروا إىل         
 الفروق بني هلجات القبائل العربية مل يستعملوا مصطلح       

" لغة"اللهجة ذا املفهوم، إمنا كانوا يستعملون مصطلح      
: الْخبع: "، واللحن، فاألول كما يف قول اخلليل      "لُغية"أو

، وهذا  )٣٥("الْخبُء ىف لغة متيم، جيعلون بدل اهلمزة عينا       
 التعبري هو الشائع ىف كتب اللغة والتفـسري واملعـاجم،        

ح عليه اليزيـدى  والثاين كما يف قول أىب املهدى حني أَلَ 
ليس هذا لَحنِـى، وال مـن لَحـنِ         : ىف مسألة حنوية  

ولعل السبب يف ذلك أم مل يتوفروا علـى          .)٣٦(قومى
دراسة هلجة كاملة من هلجات القبائل اليت كان يتكلمها         
الناس يف حيام العادية، إمنا كانت مالحظتهم تنـصب   

لذا مل على الفروق بني اللهجات اليت دخلت الفصحى؛ و
                                                

  .١٦: ىف اللهجات العربية: ينظر) ٣١(
  .٧٥: جنا/د. اللهجات العربية: ينظر) ٣٢(
عبدالغفار / د.أ. اً. أة وتطوراللهجات والقراءات نش: ينظر) ٣٣(

إحصائية  ، دور اللهجة يف التقعيد النحوي دراسة٣٣: هالل
  .٥: عالء إمساعيل مزاوي/ د. حتليلية

  .١٦: ىف اللهجات العربية: ينظر) ٣٤(
، ١/٥٧: الكتاب: ، وينظر)خ ب ع(٣/١٢٣: العني) ٣٥(

  .١٦، ٢/١٢، ١/٣٧١: اخلصائص
: ، تاج العوس٣/٤٠: لقايلا. األمايل يف لغة العرب: ينظر) ٣٦(

، ٨٢٠: ، املعجم الوسيط٢/٢٧٨: ، املزهر)ل ح ن(٣٦/١٠١
: ، ومن لغات العرب لغة هذيل١٧، ١٦: ىف اللهجات العربية

٦، ٥.  

، يف  "اللـهجات "جند كتابا تراثيا حيمل عنوانه مصطلح     
، فقد عقد ابـن     "اللغات"حني أننا جند كثريا مصطلح      
، ومثـة   "تداخل اللغـات  "جين يف خصائصه بابا بعنوان    

للغويني مثل الفـراء وأيب    ) كتاب اللغات (كتب عنواا   
عبيدة واألصمعي، غري أن هذه الكتب مل تصل إلينـا،          

إليها يف مواضع خمتلفة من كتـب التـراث         وإمنا أشري   
  .)٣٧(اللغوي

   : وتوحدها اللهجاتأسباب نشأة -د
عندما تنتشر اللغة يف مناطق واسعة وبيئات منعزلة،        
        بِحصا مجاعات، وطوائف خمتلفة من الناس فت وتتكلم
تلك اللغةُ غري قادرة على أن حتتفظ بوحدا األوىل أمداً          

ن تتشعب إىل هلجات ختتلف فيمـا      طويالً بل ال تلبثُ أ    
كلُّ جمموعـة يف سـبيل       تسلُكُهبينها يف املنهج الذي     

تطورِها حىت يتسع الفرق بينها، وتتميز بعضها عن بعض 
 عـدد بصفات خاصة، وبذلك يتولد عن اللغة األصلية        

تظلُّ من اللهجات ختتلف يف عدد من الوجوه، ولكنها         
، ومن هنا نشأت اللـهجات      )٣٨(يف وجوه أخرى   متفقةً

  : العربية وهذا راجع إىل عاملني مها
الصراع : االنعزال بني الشعب الواحد، وثانيهما    : أوهلما

   .)٣٩(اللغوي نتيجة غزو أو هجرة
وعامل االنعزال سبب رئيس يف تشعب اللغة العربية 
إىل هلجات يف جزيرة العرب قبل اإلسالم، كمـا أنـه           

. وُء اللهجات العريبـة احلديثـة     للعامل الثاين نش   يعزى
وبسبب االحتكاك بني القبائل العربية للتجارة وتبـادل        
املنافع، وجتمعها يف األسواق، واحلروب األهلية وغريها،       
        بحدث صراع لغوي بني اللهجات العربية املتعددة كُت

  .النصر فيه للهجة قريش
  

                                                
، اللهجات العربية يف ١٦: يف اللهجات العربية: ينظر) ٣٧(

، من لغات القرآن الكرمي دراسة ٥٢: ٥١القراءات القرآنية 
  .٧ـ٦ :لغوية

   .١٧٢: وايف .د. علم اللغة: ينظر) ٣٨(
  .٢١: يف اللهجات العربية: ينظر) ٣٩(
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    وجه احلاجة إىل دراسة اللهجات-هـ
ميكـن  وة للدراسات اللهجية    تعددت أوجه احلاج  

   :حصرها يف اآليت
الوقوف على مراحل تطور العربية ومعامل كل مرحلة         -

  .يف تارخيها املديد يف أنظمتها املتنوعة
اكتشاف القوانني اليت سارت عليها العربية يف تطورها  -

وعوامل التطور، وارتباط كل ظـاهرة مبـسبباا يف         
  .املكان والزمان

 والدراسة الواعية -فتقر إىل معجم تارخيي ن العربية تأ -
الدقيقة املستوعبة للهجات قدميها وحديثها مـن أول        

  .األسس اليت يقام عليها مثل هذا املعجم
ن اللهجات وثيقة الصلة بالقراءات القرآنية ميكـن        أ -

  .اإلفادة منها يف إبعاد الذم والتجريح
  إمهال اللهجات غري الفصحى حيرمنا من نتـاج أديب         -

بالصور واألخيلة   منظومه ومنثوره عامر  وثقايف عريق   
  .وضرب من التفنن يف االستعمال اللغوي 

 احتفاظها بعناصر لغوية اندثرت من اللغة املكتوبـة         -
ورمبا أمهلها أصحاب املعاجم وومسوها مبا ينفر منها،        

إا رديئة أو منكرة يف حني هي حية متلك من        : فقالوا
ر اخللود ما مكنها من االنتصار      مقومات احلياة وعناص  

  .يف صراع البقاء
 التراث اللغوي الشعيب أدباً وغريه مكتوباً أو منطوقـاً   -

يساعدنا على دراسة العادات والتقاليد والقيم وأمناط       
 قدمياً وحديثاً   -السلوك للجماعات والشعوب العربية     

 وفهمها، والوقوف على أحواهلا املختلفة، ويوقفنا       -
الشخصية العربية، والـتحكم يف أمنـاط   على جذور   

  .السلوك، وتوجيهها التوجيه السليم
 الكشف عن الظواهر اللغوية املشتركة يف شىت أرجاء         -

الوطن العريب يقوي دعوة الوحدة ويوثق الروابط بني        
  .اجلماعات والشعوب على تباعد الديار

ن هناك فوائد عملية من دراسة اللهجات وهذا ما ال          أ -
 اال العسكري يف أعمال التجسس وبـث        ينكر يف 

الشائعات والدعايات املختلفة واحلـرب النفـسية،       
 دراسة هلجة املنطقة   همورجال الشرطة فال بد لكل من     

اليت جيمع عنها املعلومات دراسة دقيقة وإال افتـضح         
  .)٤٠(أمرة

 لن – ولو جمردة – دراسة اللهجات ضرب من املعرفة -
  .غفلهايسوغ لدارس العربية أن ي

كانت منطلقاً لرد النحاة لبعض القـراءات وادعـاء         -
  .)٤١(خمالفتها للفصاحة

الوصل بني القدمي واحلديث، ويف تطوير الفـصحى         -
  .حىت تكسب جدة ووفاء حباجات العصر

 دراسة اللهجات العربية أمر مرغوب فيه باعتبارهـا         -
خري معني للغة العربية على أن تتحرك يف ميدان فسيح    

فيه أن تضيق اهلوة اليت تفصلها عن اللهجات        تستطيع  
العربية احلديثة اليت هي اآلن لغة احلياة يف البالد العربية 
كلها وذا تستطيع الفصحى أن حتافظ على حيوتها        

   .ونشاطها
 املساعد على دراسة العربية على أصول ثابتة ويوضح         -

عالقتها بغريها من اللغات السامية األخرى فيتضح لنا        
ري من األحكام العامة اليت يطلقها قدماؤنا، وبعض        كث

  .)٤٢(اآلراء اليت تورطوا فيها
 زيادة ثروة لغتنا، ومنحها قوة نتيجة التوسع يف دراسة  -

  . اللهجات العربية
 تفسري كثري من خصائصها اليت مل تنفرد ا هلجة، بل           -

  .)٤٣(أسهمت يف تكوين هذه اللهجات قاطبة
  بني اإلعراب والبناءاللهجات : املبحث األول
   االختالف يف اإلعراب-املطلب األول 

لقد اختلفت بعض القبائل يف عالمات اإلعـراب        
فبعضها يتمسك حبركة يف الوقت الذي توجد فيه أخرى 

                                                
  .١١–٧: حممد خاطر/ د . أ. يف اللهجات العربية: ينظر) ٤٠(
   .١١٢: اللهجات العربية نشأة وتطوراً: ينظر) ٤١(
  .١٤ – ٩): لغة هذيل(من لغات العرب : ينظر) ٤٢(
اختالف ، ١٠٤: صبحي الصاحل. د. دراسات يف فقه اللغة) ٤٣(

  .١٢: اللهجات على املستويني الصريف والنحوي
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ختالفها، وأمثلة ذلك كثرية يف توضيح املقاصد منها ما         
يتعلق باألمساء، ومنها ما يتعلق باألفعال، ومنها ما يتعلق      

  : اتباألدو
  : التعدد اإلعرايب مع األمساء-أولًا 

  إعراب األمساء الستة -
أب أخ حم كذاك أي ترفع      : وقوله: "قال املرادي 

أي " وهـن : "بالواو وتنصب باأللف وجتر بالياء وقوله     
كذلك وأخره لوقوع اخلالف فيه فإن الفـراء أنكـر          
إعرابه باألحرف وهو حمجوج بنقل سيبويه وأيضا فـإن     

حرف قليل واألحسن فيه التزام النقص وهـو   إعرابه باأل 
حذف المه وجعل اإلعراب على عينه كيد، ومنه قوله         

من تعزى بِعزاِء اجلَاهلية فَأَعضوه  : "عليه الصالة والسالم  
والنقص : " وإىل هذا أشار بقوله    )٤٤("بِهنِ أبِيه والَ تكْنوا   

  ".يف هذا األخري أحسن
تالييه يندر، أي يندر التزام النقص ويف أب و: مث قال

  : أخ وحم ومنه قوله: يف أب وتالييه ومها
  )٤٥(في الْكَرى  عديبِأَبِه اقْتدى 

فالوجه الراجح يف هن هو املرجوح يف أب وتالييه،         
وأنكر بعضهم نقص حم وقد حكاه الفراء، وحكى أبو         

   :زيد نقص أخ، مث ذكر لغة ثالثة يف أب وتالييه، فقال
......................   

  وقصرها من نقصهن أشهر
يعين أن القصر يف أب وتالييه وهو التزام األلـف          
مطلقًا وجعل اإلعراب باحلركات املقـدرة يف األلـف         
أشهر من النقص فيها أما قصر احلم فكثري، ومن قـصر           

   :األب قول الراجز
  إنَّ أباها وأبا أباها

دجي الْما فلَغب اقَداهت٤٦( غَاي(  
  . )٤٧(" مكره أخاك ال بطل: "ومن قصر األخ قوهلم

                                                
   .٥/٢٧٢: سنن النسائي الكربى) ٤٤(
، ١/١٠٦: ، الدرر اللوامع١٨٢: الرجز لرؤبة يف ديوانه) ٤٥(

  .١/٦٤: ، التصريح١/١٢٩: املقاصد النحوية
: ، جمالس ثعلب١٦٨: ديوانه ملحق الرجز لرؤبة يف) ٤٦(

  ، ١/١٣٣: ، املقاصد النحوية٢٧٥

األول قد اتضح مبا ذكر يف هذه األرجوزة : تنبيهات
قسم ليس فيه إال : أن هذه األمساء الستة على ثالثة أقسام

لغة واحدة وهو اإلعراب باألحرف وذلـك ذو مبعـىن          
وقسم فيـه لغتـان الـنقص مث        . صاحب وفم بال ميم   

 باألحرف وهو هن وقسم فيه ثـالث لغـات          اإلعراب
اإلعراب باألحرف مث القصر مث النقص وهو أب، وأخ،         

الثاين زاد يف التسهيل يف أب التشديد فيكون فيه         . وحم
بإسكان اخلاء فيكون  وأَخوأربع لغات، ويف أخ التشديد 

فيه مخس لغات ويف حمٍ حموا كقرو، ومحئًا كقـرء،          
  .)٤٨("ت لغاتومحأ كخطأ فيكون فيه س

 فيـه أربـع   اًدي إىل أن أب يف هذا النص أشار املرا    
  :لغات هي

اإلعراب باحلروف فريفع بالواو وينـصب      : األوىل
باأللف وجير بالياء، وهذه هي اللغة املشهورة والكثرية،        

  .وتسمى هذه اللغة لغة اإلمتام
القصر وهي اللغة اليت تلزم األب األلـف        : الثانية

فع والنـصب واجلـر، واإلعـراب       مطلقًا، أي يف الر   
باحلركات املقدرة وأحسب أا لغة القبائل البدوية اليت        
تلزم املثىن األلف يف مجيع حاالته، وهي لغة بين احلارث          
بن كعب، وكنانة، وبين العنرب، وزبيد، وخثعم، ومهدان، 

 وهـذه اللغـة دون      )٤٩(وبطون من ربيعة، وبين اهلجيم    
من شواهدها ما روي عن السابقة وتسمى بلغة القصر، و

مـن  :  يوم بدر  -قال النيب   : أنس رضي اهللا عنه قال    
ينظر ما فعل أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قـد           
ضربه ابنا عفراء حىت برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبـا           
جهل؟ قال وهل فوق رجـل قتلـه قومـه؟ أو قـال             

  .)٥٠("قتلتموه
لياء، لغة النقص أي حذف الواو واأللف وا      : الثالثة

واإلعراب باحلركات الظاهرة، وقد أمهل املرادي ككثري       
                                                                       

: ، مجهرة األمثال٤١١٧ رقم ٣٠٨/ ٢:  جممع األمثال)٤٧(
  .٢/٣٤٧: ، املستقصى يف أمثال العرب٢/٢١٣
  .٣١٩: ٣١٥ /١: توضيح املقاصد) ٤٨(
  .٧/٤٥٥: ، خزانة األدب٥٨: ختليص الشواهد) ٤٩(
  .٣٧٤٦/ حديث رقم : صحيح البخاري) ٥٠(
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غريه عزو هذه اللغة، والغالب أا لغة لقبيلة بدوية عادا 
  .السرعة يف النطق

أي تشديد احلرف الصحيح    : لغة التشديد : الرابعة
جاء أبك، وشـاهدت    : من األب يف مجيع األحوال حنو     

   .أبك، ونظرت إىل أبك
ر املرادي فيه مخس لغات األربع السابقة أما أخ فذك

أخو بتسكني اخلاء، وميكن عزوها     : يف األب، واخلامسة  
   :لطيء وعلى هذه اللغة جاء قول شاعرهم

  مل تلْفه وزرا ما املرُء أخوك إن
  )٥١(عند الكريهة معوانا على النوب

وأنكر الفراء القصر وأثبته هشام الضرير لقوهلم يف        
 إذ أخاك مبتدأ مـؤخر      )٥٢(" بطَلٌكْره أخاك ال    م"املثل

وفاعل عند أيب احلسن واملشهور أخوك، ومثلـه قولـه          
 )٥٣(لَحم أَخيه ميتـا    يأْكُلَأَيحب أَحدكُم أَنْ    : تعاىل

   :واستدل ابن مالك بقوله
ةململ هأخاك الذي إن تدع  

  يجِبك مبا تبغى ويكفيك من يبغي
   جتْفُه يوما فليس مكافئًاوإن

  )٥٤(فَيطمع ذا التزويرِ والوشي أن يصغي
  : وهذا حمتمل املفعولية بتقدير الزم كما قال اآلخر

  أخاك أَخاك إنَّ من الَ أخا لَه
  )٥٥(كساعٍ إىل اهلَيجا بِغيرِ سالَحِ

   :فذكر املرادي فيه لغتني) هن(أما 
ركـات، وهـي   النقص وهو اإلعراب باحل  : أوهلما

                                                
: البيت من البسيط نسبه السيوطي لرجل من طيء، ينظر) ٥١(

، الدرر )أ خ ا (٣٧/٤٤: ، تاج العروس١/١٢٩: امعمهع اهلو
  .١/١٠٨: اللوامع

تاج . ١/٢٨٦: مغين اللبيب. ١/٩٩: البيان والتبيني) ٥٢(
  .١/٩:، املعجم الوسيط)أ خ و (٣٧/٤٤: العروس

  .١٢: سورة احلجرات من اآلية) ٥٣(
: لسان العرب: البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف) ٥٤(

: ، املعجم املفصل٢٨٩: ور الذهب، شرح شذ)ل م م(١١/٤٨١
٣/٤١٩.  
، والبيت من الطويل، وهو ملسكني ٦١: ختليص الشواهد) ٥٥(

  .٣/٦٣: ، خزانة األدب٢٩: الدارمي يف ديوانه

هذا هن وهذا هنـك،     : أفصح اللغات وأشهرها تقول   
وهنك، ونظرت إىل هنِ وهنِك فيكـون يف         ورأيت هنا 

اِإلفراد واإلضافة على حد سواء ولغة النقص مع كوا         
أَكْثر استعماال هي أَفْصح قياساً؛ وذلك َألن ما كـان          

إلضـافة  ناقصا يف اإلفراد فحقُّه أن يبقى على نقصه يف ا   
وذلك حنو يد أصلها يدي فحذفوا المها يف اِإلفراد وهي          

هذه يد مث ملا    : الياء وجعلوا اِإلعراب على ما قبلها فقالوا      
يـد اِهللا   : أضافوها أبقوها حمذوفة الالم قال اهللا تعاىل      

  .)٥٦("فَوق أَيديهم
اإلعراب باحلروف الواو رفعا واأللف نصبا      : ثانيها

هذا هنوك ورأيت هناك ومـررت      :  جرا، فتقول  والياء
نيك، وهي لغة قليلة، ولقلَّتها مل يطَّلع عليها الفراء فلم          

  . يعدها من األمساء الستة
القصر : وهناك لغة ثالثة مل يشر إليها املرادي وهي       

ويف : "قال ابن هشام   أي إلزام األلف يف مجيع األحوال،     
اإلمتام، :  يقصد )٥٧("لثالث لغات اهلن مضافًا لغري الياء ا    

والظاهر أن النحويني مل يقروا بغـري       . والنقص، والقصر 
يف هن النقص وهـو     : "النقص واإلمتام يقول السيوطي   

اإلعراب باحلركات، وهو فيه أشـهر مـن اإلعـراب          
النقص وهـو   : إحدامها" فهن فيها لغتان     )٥٨("باحلروف

  .)٥٩("اإلمتام وهو قليل: األشهر، والثانية
: ما يف حم فذكر املرادي فيه ست لغـات هـي          أ

اإلعراب باحلروف، والنقص، والقصر، وفـتح احلـاء        
حم، وضم احلاء وإسكان املـيم      : وإسكان امليم، فيقال  

: حمؤ، وفتح احلاء وامليم واهلمز، فيقال     : واهلمز، فيقال 
   .حمأ لكنه مل يعز إحداها لقبيلة بعينها

   إعراب الفم -
الفم من األمساء اليت تعرب باألحرف      : "قال املرادي 

                                                
، ٦١: ، ختليص الشواهد٧١، ٧٠: شرح شذور الذهب) ٥٦(

  .١٠: واآلية من سورة الفتح
  .٦١: ختليص الشواهد) ٥٧(
  .١/١٦٩: ألمشوينشرح ا ،١/١٢٩: مهع اهلوامع) ٥٨(
  .٥٨: ٥٥: ، علل التثنية١/٥٢: شرح ابن عقيل) ٥٩(
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هـذا  : إن حذفت منه امليم، أي زالت وفارقت، فتقول       
فوك ورأيت فاك ونظرت إىل فيك، وإن كان بامليم ففيه          
عشر لغات نقصه وقصره وتضعيفه كل منها مع فـتح          

إتبـاع  : الفاء أو كسرها أو ضمها فهذه تسع والعاشرة       
   .)٦٠("فائه مليمه وأفصحها فتح فائه منقوصا

أن فـو إمـا أن       املـرادي إىل   يف هذا النص أشار   
فـإن اسـتعملت     تستعمل جمردة من امليم أو مقترنة ا      

جمردة من امليم فتعرب باحلروف الواو رفعا، واأللـف         
جاء فوك وشاهدت فـاك،     : نصبا، والياء جرا، فتقول   

وسلمت على فيك، وأما إذا استعملت بامليم ففيها عشر         
  : لغات هي

قص أي حذف الواو واأللف والياء، واإلعـراب         الن -
باحلركات الظاهرة مع فتح الفاء وكسرها وضـمها،        

هذا فَمك، ورأيت فَمك، ونظرت إىل فَمك،       : فتقول
  . فهذه ثالث لغات

أي إلزامه األلف يف مجيع األحوال مع فـتح         :  القصر -
هذا فَما ورأيت فَما،    : الفاء وكسرها وضمها، فتقول   

  .ماونظرت إىل فَ
:  تضعيف امليم مع فتح الفاء وكسرها وضمها، فتقول        -

  .هذا فًم، ورأيت فَما، ونظرت إىل فمٍ
هذا :  إتباع الفاء للميم يف احلركات اإلعرابية، فتقول       -

فُم، ورأيت فَم، ونظرت إىل فمِ، وأفـصح اللغـات          
العشرة فَم بفتح الفاء والنقص، لكنه يالحظ عـدم         

لغة صحيحة؛  ينها وعلم أن التشديدنسبتها إىل قبيلة بع
 وأن للفم   -أفمام  :  فقالوا -لثبوت اجلمع على وفقها     

ف م ي، ف م و، ف م م، ف و : مــواد هــي 
وبالرغم من تلك اللغات املتعـددة الـيت        . ")٦١(هـ

وردت عن العرب يف األمساء الستة فاجلدير بنـا أن          
نقتصر على اللغة األوىل اليت هي أشهر تلك اللغـات         

حها، وأن مل ما عداها حرصا على التيـسري         وأفص
ومنعا للفوضى واالضطراب عنـد الناشـئني مـن         

                                                
  .١/٣١٥: توضيح املقاصد) ٦٠(
  .١٥: املطلع على أبواب املقنع) ٦١(

  .استخدام لغات وهلجات متعددة
  :  إعراب املثىن-

يف املثىن وما أحلق به لغة أخرى وهي       : "قال املرادي 
لزوم األلف رفعا ونصبا وجرا وهي لغة بين احلارث بن          

د وهو حمجوج بنقـل     كعب وقبائل أخر، وأنكرها املرب    
  إِنَّ هـذَان    األئمة وهو أحسن ما خرج عليه قـراءة       

رانلَساح")٦٢( .  
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن للعرب يف إعراب  

  : املثىن لغتني مها
:  أن املثىن يرفع باأللف، وينصب وجير بالياء، فيقولون      -

قام الرجالن، ورأيت الرجلني، ومررت بـالرجلني،       
  .)٦٣(املشهور يف لغة العربوهذا هو 

 إلزام املثىن األلف رفعا ونصبا وجرا، مث ذكر املرادي          -
  : رأيني يف إعراب املثىن باأللف مها

وهو رأي اجلمهور جواز التزام املثين األلف       : األول
رفعا ونصبا وجرا، وهذا ما رجحه املرادي مستدلًا عليه         

ـ        صحاء بقراءة بعضهم، وكذلك وروده عن العرب الف
  : كما يف قول بعضهم شعرا

  )٦٤(تزود منا بني أُذُناه طَعنةً
   :وقول رؤبة

 دجي الْما فلَغب اقَداهتغَاي  
فهذا مثال جميء املنصوب باأللف، وذاك مثال جميء    

رأي املربد وهو إنكار إعراب     : الثاين. )٦٥(ارور باأللف 
عزا املرادي لغـة    وقد  . املثىن باأللف يف مجيع األحوال    

إلزام املثىن األلف إىل بلحارث بن كعب، وقبائل أخرى         
  .دون حتديد

                                                
: ، وجزء اآلية من سورة طه١/٣٢٥: توضيح املقاصد) ٦٢(

٦٣.   
: ، أوضح املسالك١/٣٢٥: توضيح املقاصد: ينظر) ٦٣(
  .١/٧٩: ين، شرح األمشو١/١٣٣: ، مهع اهلوامع١/٦٧
دعته إىل هايب التراب عقيم، : صدر بيت من الطويل عجزه) ٦٤(

، )هـ ب ا (٦/٢٣٧: ذيب اللغة: وهو هلويرب احلارثي يف
  ).ع ق م(٤/٧٦: مقاييس اللغة

، ١/٤٠: ، مهع اهلوامع٨١: ٧٥: شرح شذور الذهب) ٦٥(
  .٧/٤٥٣: خزانة األدب
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وبالرجوع إىل بعض كتب اللغة وضـح لنـا أن          
   :لى ثالثة أقوالعالعلماء اختلفوا يف نسبة هذه اللغة 

قول الكسائي وهو نسبة الظاهرة لبلحارث      : األول
  . وزبيد وخثعم ومهدان

. هو نسبتها إىل كنانـة    قول أيب اخلطاب و   : الثاين
قول بعض العرب دون حتديد وهو نـسبتها إىل     : الثالث

  . )٦٦(بلعنرب وبلجهم وبطون من ربيعة
وبالنظر يف القبائل املذكورة جند أا من القبائـل         
البدوية عدا كنانة اليت تعد من القبائل احلجازية احلضرية       
وقد يكون من املنطقي أن يشترك مجع من الباديـة يف           

ة واحدة، ولكن من املستبعد اشتراك كنانة يف هذه         ظاهر
الظاهرة؛ وذلك ملخالفة عامة العرب وفـيهم القبائـل         
احلجازية ملا نسب لبين احلرث وغريهم من إلزام املـثىن          

 موقف كنانة هنا فيما     وتناقض. األلف يف مجيع حاالته   
نسب إليها مع موقفها يف امللحق باملثىن حيث اشـتهر          

عاملته معاملة املثىن يف مجيع احلـاالت       عنهم يف إعربه م   
 تناقضخمالفني بذلك ما اشتهر عن عامة العرب ويف هذا   

  . )٦٧(واضح
أخـف بنـات املـد      "وعلة إلزام املثىن األلف أا      

وقد وصف العكربي جعل املثنى باأللف يف       . )٦٨("واللني
وإلـزام املـثىن     .)٦٩(كلَّ حال بالشذوذ، وأنه لغة قليلة     

   عداورة، وتتحقق بذلك مناسـبة       األلف يمن إعراب ا
) هـذان (التراكيب، وموسيقى الكالم، فمثلًا جـاءت       

  ).لساحران(باأللف؛ لتناسب 
ختريج القراءة على : "حسانني إبراهيم. قال الدكتور

مراعاة التناسب املوسيقي يف التركيب الذي من أجلـه         
 ال  - وإن ارتكب يف مراعاة الفواصـل        -خرِق القياس   

                                                
  .١٢٠: ينظر ختليص الشواهد) ٦٦(
فية وعالقتها باللهجات العربية يف كتاب املسائل اخلال) ٦٧(

  .٨٩: عبد الفتاح أبو الفتوح. د: التسهيل البن مالك
، ٢/٧٠٤: ، سر صناعة اإلعراب١٥٧: اجلمل يف النحو) ٦٨(

: ، االرتشاف١/٣٣: ، اإلنصاف٥٧: علل التثنية البن جين
١/٢٥٧.   
  .١/١١٠: اللباب) ٦٩(

 أن يرتكب يف غريها لوجود مندوحة عنه؛ إذ قاس          جيب
العلماء الفاصلة على القافية؛ لذا جيب أن نتجنب القول         
بأن مراعاة التنغيم بني الفواصل والكلمات املتجـاورة        
كانت سببا يف ذلك، كما ذكر غري واحد من علمائنـا           

  .)٧٠(كعبد القاهر وغريه
  ): كال وكلتا(امللحق باملثىن  -

حكى الفراء يف كال وكلتا ثـالث       : "يقال املراد 
  : لغات

أن يعربا مع الظاهر إعراب املقصور، ومع       : األوىل
أن يعربا إعراب : املضمر إعراب املثىن كما تقدم، والثانية

أن : املثىن مع الظاهر واملضمر ونسبها إىل كنانة، والثالثة       
يعربا إعراب املقصور مع النوعني أيضا، وجعل من ذلك       

  . )٧٢(" باأللف)٧١("كالمها ومترا: قول بعضهم
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن للعرب يف إعراب  

   :كال وكلتا ثالث لغات هي
أن تعربا باحلروف يف حالة إضـافتهما إىل        : األوىل

جاء كالمها ورأيت كليهما، ونظرت إىل      : مضمر فيقال 
أما يف حالة عـدم     . كليهما، وهذه هي اللغة املشهورة    

 مضمر فتعرب إعراب املقصور فتلزم األلف       اإلضافة إىل 
يف األحوال كلها، وتعرب حبركات مقدرة على األلف        

جاء كال الرجلني، ونظرت إىل كال الـرجلني        : فيقال
  .ومررت بكال الرجلني

وهي اليت تعرب باأللف يف حـال الرفـع،    : الثانية
رأيـت كلـي   : والياء يف حايل اجلر والنصب، فيقـال      

خويك ومررت بكلـي أخويـك     أخويك، وجاء كال أ   
وهي لغة كنانة كما ذكر املرادي وابن مالـك وابـن           

 يف حني عزاها أبو حيان وكثري من علماء اللغة     )٧٣(هشام
                                                

واصل القرآنية، نظرة أصولية حنوية يف ماعاة الف: ينظر) ٧٠(
  .٤٥: حسانني إبراهيم حسانني. د. دراسة حتليلية

، ٣٠٩رقم : ، جممع األمثال١/٣٤٢: الكتاب: املثل يف) ٧١(
  .١/٤٠: مهع اهلوامع

  .١١٩/ ٣، ١/٣٢٦: توضيح املقاصد) ٧٢(
، اجلامع الصغري يف النحو البن ١٥٧، ١٢: ينظر التسهيل) ٧٣(

  .١٢: هشام
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وهي إلزام كـال وكلتـا      : الثالثة. )٧٤(إىل بكر بن وائل   
األلف يف مجيع األحوال سواء أضيفا أم جردا، وسـواء          

عزاهـا  أكانت اإلضافة إىل ظاهر أم إىل مضمر، وقـد          
  .)٧٥(الشيخ خالد إىل بين احلارث بن كعب

   : املثىن املسمى به-
: أما املثىن املسمى به ففيـه لغتـان       : "قال املرادي 

أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب قبلـها،          : األوىل
أن جيعل مثل عمران يف التزام األلف وإعرابـه         : والثانية

  .)٧٦("على النون إعراب ما ال ينصرف
أشار املرادي إىل أن املثىن إذا مسي به        يف هذا النص    

  : فيه لغتان
 إعرابه بعد التسمية مبا كان يعرب به قبلها       : األوىل

  .أي باأللف رفعا وبالياء نصبا وجرا 
إلزامه األلف يف مجيع احلـاالت وجعـل        : الثانية

اإلعراب على النون وإعرابه إعراب مـا ال ينـصرف          
    ا وجرا وبالفتحة نصبا، لكنه يالحظ أنه مل     بالضمة رفع

  . يعز إحدامها لقبلة بعينها
قامت : إذا مسي بكلتا من قولك    : "مث يقول املرادي  

منعت الصرف؛ ألن ألفها للتأنيث وإن      " كلتا جاريتك 
" أو كليت املرأتني  " رأيت كلتيهما : "مسيت ا من قولك   

على لغة كنانة صرفت؛ ألن ألفها إذ ذاك منقلبة وليست   
إذا رمخت حبلو على لغة االسـتقالل       : ويقول" للتأنيث

يا حبلى، مث مسيت به صرفت ملا       : عند من أجازه وقلت   
إذا مسيت بكلتا مـن    : "قال األمشوين . )٧٧("ذكر يف كلتا  

قامت كلتا جاريتك منعت الصرف؛ ألن ألفهن       : قولك
رأيت كلتيهمـا أو    : للتأنيث، وإن مسيت ا من قولك     
؛ ألن ألفهـا حينئـذ   كليت املرأتني يف لغة كنانة صرفت   

  .)٧٨("منقلبة فليست للتأنيث
                                                

، مهع ١/١٤٢: املساعد: ، وينظر١/٢٥٧: االرتشاف) ٧٤(
  .١/٦٨: ، التصريح١/١٣٦: اهلوامع

  .١/٦٨: التصريح: ينظر) ٧٥(
   .١/٣٤٠: توضيح املقاصد) ٧٦(
  .١٢١/ ٤: السابق) ٧٧(
   .٣/٢٣١: شرح األمشوين) ٧٨(

  : املسمى به  مجع املؤنث السامل-
إن ما كان جمموعا بألف وتاء مث مسي : "قال املرادي

به، فجعل امسا مفردا، فإنه يعرب بعد التسمية على اللغة     
الفصحى مبا كان يعرب به قبلـها، فيكـسر يف اجلـر       

 وهـو بالـذال     والنصب وينون، وقد مثل له بأذرعات     
رأيت أذرعات ومـررت    : املعجمة اسم موضع فتقول   

بأذرعات فيستوي جره ونصبه وحنوه عرفـات، ومـن      
العرب من مينعه التنوين وجيره وينصبه بالكسرة كمـا         
سبق، ومنهم من مينعه الصرف فيجره وينصبه بالفتحـة      

  .)٧٩("وال ينون
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن مجـع املؤنـث           

  :  إذا مسي به فيه ثالث لغات هيالسامل
أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب بـه         : األوىل

قبلها، أي بالضمة رفعا، وبالكسرة نصبا وجـرا مـع          
هـذه  : التنوين، ووصفها املرادي بالفـصحى، فيقـال    
ووقفت على عرفات ،ورأيت عرفات ،عرفات.   

رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة لكـن       : الثانية
هذه عرفـات، ورأيـت عرفـات،       : تنوين، فيقال بال  

 ووقفت على عرفات.  
إعرابه إعراب ما ال ينصرف، أي بالفتحـة       : الثالثة

هذه عرفات، ورأيـت    : نصبا وجرا وبال تنوين، فيقال    
   ووقفت على عرفات ،لكنه يالحظ أنه مل يبني     . عرفات

  . هذه اللغات اليت وردت عن العربلنا أصحاب
   السامل املسمى به مجع املذكر -

 ففيه أربعـة    هأما اموع على حد   : "قال املرادي 
   :أوجه

أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب بـه         : األول
أن جيعل كغسلني يف التزام الياء وجعـل        : قبلها، والثاين 

اإلعراب على نونه مصروفًا، ومل يذكر سيبويه غري هذين 
ام الـواو   الوجهني، والثالث أن جيعل كهارون يف التـز       

وجعل اإلعراب على النون غري مـصرووف للعلميـة         
                                                

: ٢٣٣/ ٣: الكتاب: ، وينظر١/٣٤٠: توضيح املقاصد) ٧٩(
  . ١/١٦٣: ، التبيان يف إعراب القرآن٢٣٦
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التزام الواو وفتح النون مطلقًـا      : وشبه العجمة، والرابع  
ذكره السريايف، وزعم أن ذلك صـحيح مـن لـسان           

  .)٨٠("العرب
يف هذا النص يذكر أن مجع املذكر السامل إذا مسي          

   :جه هيوبه جاز فيه أربعة أ
 يعرب به قبلها أي يرفع      إعرابه بعد التمسية مبا كان     -

بالواو وينصب وجير بالياء وهـذا أكثـر الوجـوه          
  .وأجودها

إلزامه الياء واإلعراب باحلركات على النون بالضمة        -
  . رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا

إلزامه الواو وجعل اإلعراب على النون غري مصروف         -
  .بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا

او وإلزامه مع ذلك فتح النون رفعا ونـصبا        إلزامه الو  -
وجرا، وهذه اللغة نظري اللغة اليت تلزم املثىن األلـف          

لكنـه يالحـظ أن     .وكسر النون مع األحوال كلها    
املرادي مل يصرح بكوا من اختالف اللغـات، ومل         

  .أستطع نسبة إحداها
   سنني -

إن باب سنني قد يستعمل مثل حني،      : "قال املرادي 
 إعرابه باحلركات على النون منونة وال تسقطها        فيجعل

هذه سنني وصحبته سنيناوما    : اإلضافة وتلزم الياء فتقول   
اللهم اجعلْهـا   " رأيته منذ سنني ويف احلد يث يف رواية       

فوسنِ يا كَِسنِينِينس هِملَيومنه قول الشاعر)٨١("ع  :  
هننِيفَإِنَّ س دجن نم انِىعد  

الَعدرا مننبيشا وبياشبِن ن٨٢(ب(  
                                                

: املقتضب: ، وينظر٣٤١: ١/٣٤٠ :توضيح املقاصد) ٨٠(
  .٥٩: ٥٣/ ١: ، أوضح املسالك٤/٣٧
جزء من حديث أخرجه النسائى ىف السنن الكربى ) ٨١(
: ، صحيح ابن حبان٦٦٠/ح رقم) القنوت ىف صالة الصبح(
والرواية فيها . ٥٨٧٣/، ح١٠/٢٧٥، مسند أىب يعلى ٥/٣٠١
)فوسكَِسنِى ي نِنيس هِملَيا علْهعاجو.(  
من الطويل، وهو للصمة بن عبد اهللا القشريي ىف شرح ) ٨٢(

، املقاصد ٧٠/٧١: ، ختليص الشواهد١٢، ٥/١١: املفصل
، أوضح ١٧٧: ، وبال نسبة يف جمالس ثعلب١/١٦٩: النحوية
  .٢/١٨٨: ، املعجم املفصل١/٧٥: ، التصريح١/٤١: املسالك

 :ومن أصحاب هذه اللغة من يسقط التنوين وقوله       
  وهو عند قوم مطرد

يعين أن إجراء سنني وبابه جمرى حني يطرد عنـد          
قوم من العرب، وقد يستعمله غريهم على وجه الشذوذ         
كما يف احلديث املذكور، وإعراب سنني إعراب حـني         

 النون مع اإلضافة لغة بين عـامر إذ         باحلركات والتزام 
يعربون املعتل الالم باحلركات يف النون كما يف غسلني         

وأقمـت بـسننيٍ     هذه سنني، ورأيت سنينا   : ويقولون
أما جعل إعراا على    .  السابق وعليها قول الرسول    

هذه سـنني   : النون دون تنوين فهو لغة متيم إذ يقولون       
واحترز من نون ال    "،  )٨٣("ورأيت سنني وأقمت بسننيِ   

مساكني وسنني يف لغة مـن أعربـه   : تلي اإلعراب حنو  
  .)٨٤("باحلركات، فإا ال حتذف لإلضافة

يف هذين النصني يذكر املرادي أن للعرب يف سنني         
  : منهجني هاك بياما

إحلاقها جبمع املذكر السامل أي بالواو والنون : األول
هـذه سـنون    : تقولرفعا، بالياء والنون نصبا وجرا، ف     

لكنه مل يعز هـذا     . ورأيت سنني، ومررت بسنني كثرية    
النهج إىل أناس بعينهم، يف حني نسب بعضهم هذا النهج 

 )٨٥(وهو إعراا إعراب اجلمع للحجازيني وعليا قـيس       
وهى أفصح اللغات الواردة فيه، وأجودها، وأوسـعها        

قَالَ  ":انتشارا على األلسنة العربية وعليها جاء قوله تعاىل
نِنيس ددضِ عي الْأَرف ملَبِثْت ٨٦("كَم( .  

إلزامها الياء والنـون وجعـل اإلعـراب        : الثاين
ورأيت سـنينا   هذه سنني   : باحلركات على النون تقول   

، وعزاه املرادي إىل بين عامر كما قـال         ومررت بسننيٍ 
 وقد أضاف أبو حيان إىل بين عـامر بـين           )٨٧(بعضهم

                                                
  .٣٣٦: ١/٣٣٥: توضيح املقاصد) ٨٣(
  .٢٤٠ /٢: السابق) ٨٤(
: ، ارتشاف الضرب١/٣٣٠: التذييل والتكميل: ينظر) ٨٥(
: ، خصائص هلجيت متيم وقريش١/١٧٣: ، مهع اهلوامع١/٢٦٨
/٢٦٣.  
  .١١٢: املؤمنون) ٨٦(
  .١/١٤٩: ، شفاء العليل١/٥٥: املساعد :ينظر) ٨٧(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

كما استـشهد   . )٨٩(لسيوطي بين متيم   وأضاف ا  )٨٨(أسد
املرادي عليها مبا جاء يف احلديث النبوي الـشريف ويف          

وقد وصف هذا النهج بقلـة      . أشعار العرب الفصحاء  
وهـذه  : "االستعمال إال أنه هو القياس قال ابن هشام         

اللغة قليلة االستعمال، ولكنها على مقتضي القياس؛ ألنه   
قول  -ري ما سبق     غ - ومن شواهدها    )٩٠("مجع تكسري 

   :جرير
  رأت مر السننيِ أخذنَ مين

  )٩١(كما أَخذ السرار من اهلاللِ
ىمياهلُج اننبِ بن سوقول قُطَي :  

  سنيين كلها قاسيت حوبا
  )٩٢(أُعد مع الصالَدمة الذُّكُورِ

  : وقول الطرماح
سقَبِ األعايلحانُ مواضعِ الن  

شراثُ الورِينِغتةُ الب٩٣(حِ صام(  
   :وقول آخر

  ألَم نسقِ احلَجيج سلي معدا
  )٩٤(سنِينا ما تعد لَنا حسابا

وإمنا أعربوه باحلركات الثالث على النون مع لزوم        
الياء؛ ألا أخف عليهم؛ وألن النون قامت مقام الذاهب 

 لكان  من الكلمة، ولو كان الذاهب من الكلمة موجودا       

                                                
، شفاء ١/٤٥: ، املساعد٦٤٥/ ٥: البحر احمليط: ينظر) ٨٨(

  .٥٩/ ٨: ، خزانة األدب١/١٤٩: العليل
: ، خصائص هلجيت متيم وقريش١/٤٧: مهع اهلوامع: ينظر) ٨٩(
/٢٦٣ .  
، لسان ١/١٠٨: ، ذيب اللغة٧٠/٧١: ختليص الشواهد) ٩٠(

   .١/٨٦: ، حاشية الصبان)س ن ن(٧٢/ ٨: العرب
، وبال ١/١٣٥: ، الدرر٥٤٦: البيت من الوافر ديوانه) ٩١(

، مهع ١٧/١٠٣: ، املخصص٤/٢٠٠: املقتضب: نسبة يف
  .١/٤٧: عاهلوام

: الوافر، وهو لقطيب بن سنان يف نوادر أيب زيد البيت من) ٩٢(
/ ٥: ، شرح املفصل٣٦٦: جمالس ثعلب: ، وبال نسبة يف٤٥٢
١٢.  

، ٨/٧٠: ، خزانة األدب٥٢٦: ديوانه البيت من الوافر) ٩٣(
  .٨/٢٥٧: املعجم املفصل

، ٧١: ختليص الشواهد: البيت من الوافر، وهو بال نسبة ىف) ٩٤(
  .١/١٧٤: اهلوامعمهع 

اإلعراب فيه كسائر املفردات، فكذلك يكون ما قـام         
  .)٩٥(مقامه

وما يزال يف هلجتنا العامية إىل اآلن إلزام امللحـق          
مرت السنني وهلجاتنا العاميـة     : فيقال) سنني(باجلمع  

امتداد للهجات عربية قدمية ومهما يكن من أمر فـإن          
إلعـراب  التميميني عاملوا سنني وبابه معاملة املفرد يف ا       

باحلركات على النون مع إلزامه الياء، ولعل ذلك ألا مل 
تكن مجع سالمة حقيقا فكـان هلـا حـق اإلعـراب           

 وقد تحدثَ املرادي عن هاتني اللغـتني        )٩٦(باحلركات
  .ناتدومنا إشارة إىل أما لغ

مث يذكر املرادي أن يف إجراء سنني جمـرى حـني           
  : لغتني

 حـني باحلركـات     إعراب سنني إعراب  : إحدامها
والتزام النون مع اإلضافة، وعزا ذلك إىل بـين عـامر،           

، ورأيت سنينا، وأقمت بـسننيٍ،      هذه سنني : فيقولون
  .معضدا كالمه مبا ورد يف احلديث الشريف

جعل إعراا على النون دون تنوين ونسب       : الثانية
هذه سنني ورأيـت سـنني      : متيم إذ يقولون   ذلك إىل 

إذا ألقت بنو متـيم     : " قال أبو حيان   )٩٧("وأقمت بسننيِ 
 قـد : األلف والالم من السنني مل يجروا سنني، فقالوا        

مضت له سنني كثريةٌ، وكنت عنده بضع سـنني يـا           
، وعزاها الفراء إىل أسد، ومتيم، وعامر، ذاكرا        )٩٨("هذا

  .)٩٩(أا كثرية فيهم
  : ا املرادي مهاموهناك لغتان مل يشر إليه

 العرب من يلزم سنني وبابه الواو وفتح        من: األوىل
النون ىف األحوال كلها، ويكون إعرابه حبركات مقدرة        

هذه سنونَ،  : على الواو منع من ظهورها الثقل، فيقول      
ذكرها السرياىف،  وأقمت سنونَ، وتتبعته ىف سنونَ عديدة

                                                
  .١/٧٥: التصريح: ينظر) ٩٥(
  .٢٦٦: خصائص هلجيت متيم وقريش: ينظر) ٩٦(
  .٣٣٦: ١/٣٣٥: توضيح املقاصد) ٩٧(
  .٣٣١، ١/٣٣٠: التذييل والتكميل) ٩٨(
  .٢/٩٢: معاىن القرآن) ٩٩(
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: الثانيـة . )١٠٠(وزعم أن ذلك صحيح من كالم العرب      
ه الواو، وجيعل اإلعـراب     بعض العرب يلزم سنني وباب    

هـذه سـنونٌ،    : حبركات على النون كزيتون، فتقول    
 وحكـم   )١٠١(وأقمت سنونا، وتتبعته ىف سنون كـثرية      

. )١٠٢(بعض النحويني على ذلك بالبعد من جهة القياس       
واحلق أن هذه اللغات مسموعة عن العرب، حكاهـا          
النحويون عنهم، وجادت ببعضها قرائح الشعراء ومـا        

املوضوعة جلمع املذكر السامل وما أُحلق بـه إال         القاعدة  
أَخذ بالكثرة املطلقة من الشواهد املسموعة، وطَرح للقلة 

     ةنا السماع بعد ض ومل يكن ميكن ألحد من     . الىت جاد
العلماء أن حييط علما مبا حتويه اللغة من كلمات، ومـا           

: حتتها من استعماالت، وكما قال بعض الفقهاء    ينضوي
حيط به إال نىب١٠٣(كالم العرب ال ي(.  

  : رفع أفعل التفضيل فاعلًا ظاهرا -
اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمري،      : "قال املرادي 

أنـه يرفـع    : إحدامها: وأما الظاهر ففي رفعه به لغتان     
مررت برجل أكرم منه أبوه حكاه : الظاهر مطلقًا فتقول  

ب أنـه ال    وهي لغة مجهور العر   : ، واألخرى ..سيبويه
يرفع الظاهر إال إذا ويل نفيا وكان مرفوعه مفضلًا على          

ما رأيت رجلًا أحـسن يف عينـه        : نفسه باعتبارين حنو  
الكحلُ منه يف عني زيد ففي هذه الصورة وحنوها يرفع          

وال بأس باستعماله بعد ي     ... الظاهر عند مجيع العرب   
ب ال يكن غريك أح   : أو استفهام فيه معىن النفي كقوله     

إليه اخلري منه إليك، وهل يف الناس رجل أحق به احلمدُ            
نم١٠٤("منه مبحسن وال ي(.   

يف هذا النص ذكر املـرادي أن يف عمـل أفعـل            
   :التفضيل الرفع يف االسم الظاهر لغتني دون عزو

                                                
  .١/٩٥: ، شرح األمشوىن١/٧٤: التصريح: ينظر) ١٠٠(
، حاشية ١/١٧٤: ، مهع اهلوامع١/٧٤: التصريح: ينظر) ١٠١(

  .١/٦٦: ، منحة اجلليل١/٨٦: الصبان
  .١/١٧٤: مهع اهلوامع: ينظر) ١٠٢(
، اختالف ١/٦٤: املزهر ىف علوم اللغة وأنواعها: ينظر) ١٠٣(

  .١/٥٣٢: اللهجات على املستويني الصريف والنحوي
  .٩٤٤: ٢/٩٤٣: توضيح املقاصد) ١٠٤(

أن االسم الظاهر يرفع بأفعل التفـضيل إذا        : األوىل
  .ي وهي لغة اجلمهور سبق بنفي أو

رفع أفعل التفضيل االسم الظاهر مطلقًـا،       : لثانيةا
مررت برجل أكرم منه أبوه، وهي لغة حكاهـا         : فيقال

وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع أفضل يف " سيبويه،
ذلك على أنه خرب مقدم وأبوه مبتدأ مـؤخر، وفاعـل           
أفضل ضمري مستتر عائد عليه، وال يرفع أكثرهم بأفعل         

: مثال ذلك قوهلم  .. سألة الكحل االسم الظاهر إال يف م    
ما رأيت رجلًا أحسن يف عينه الكحلُ منه يف عني زيد،           

  : وقول الشاعر
  ما رأيت امرءا أحب إليه

نانس ه إليك يا ابنن١٠٥(البذْلُ م(  
وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك هل        

 رجلًا أحسن يف عينه الكحلُ منه عني زيـد ؟ أو            رأيت
 )١٠٦("ال يكن أحد أحب إليه اخلرب منه إليـك        : ي حنو 

  . )١٠٧("لغة ضعيفة" وقرر ابن عقيل أا
   : متييز كم اخلربية-

ذكر سيبويه أن بعض العرب ينصب      : "قال املرادي 
مميز اخلربية مع االتصال؛ محلًا على االستفهامية وحكاه        
املصنف يف غري هذا الكتاب عن متيم، وجزم هنا باللغة          

  .)١٠٨("الفصحى
قَرر املرادي يف هذا النص أن نصب مميـز كـم           
اخلربية مع عدم الفصل بينهما جائز عند سيبويه؛ فقـد          

واعلم أن ناسا من    " حكاه لغة عن بعض العرب ولفظه     
العرب يعملوا فيما بعدها ىف اخلرب، كما يعملوـا ىف          

 أن  ويجوز هلا . االستفهام، فينصبون ا كأا اسم منون     
تعمل ىف هذا املوضع ىف مجيع ما عملت فيه رب إال أا            
تنصب؛ ألا منونةً، ومعناها منونةً وغري منونة سـواء؛         

                                                
  .٣/٥: مهع اهلوامع) ١٠٥(
:  املسالك، أوضح٢٨٢/٣٨٣: شرح قطر الندى) ١٠٦(
  .٤٢١: ، شرح شذور الذهب٣/٢٩٧
  .٣/٩٢: ، مهع اهلوامع٣/١٨٨: شرح ابن عقيل) ١٠٧(
  .٣/٣٤٠: توضيح املقاصد) ١٠٨(
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ثالثـةٌ   :ألنه لو جاز ىف الكالم أو اضطُّر شاعر، فقـال  
وبعــض  ... أثوابا كان معناه معىن ثالثـة أثـوابٍ         

  : العـرب ينشد قولَ الفرزدق
  ةً لَك يا جرِير وخالَةًم عمكَ

 لَىع تلَبح اَء قَدعارِيفَدش١٠٩(ع(  
 ىف  )١١٠("وهم كثري، فمنهم الفرزدق، والبيت لـه      

رواية من نصب، وقد حدد املرادي هؤالء العرب وهم         
متيم، وهذا هو الراجح؛ ألن البيت املذكور للفـرزدق،         

صرح بعض العلماء وهو متيمى، نطق بلغة قومه، وأنه قد 
 )١١٢( وقضى ابن عقيل بأا لغة قليلة     )١١١(بعزوها إىل متيم  

  . املرادي أن اجلر هو اللغة الفصحى وذكر
هلجة متيم تنصب متييز كـم      : "قال الدكتور أنيس  

اخلربية مفردا وهلجة غريهم توجب جره وجتيز إفـراده         
 وال مدافعة يف أن اللحن اخلاص يتعذر تركه         )١١٣(ومجعه
ييز كم اخلربية، فإنه منصوب وجوبا يف هلجة متيم،         يف مت 

كم حربا خضت، وكم فارسا جندلت، يف حني   : فتقول
وهذا يفسر  .. كم حربٍ وكم فارسٍ     : يقول احلجازيون 

 لنا ما دار من اجلدال النحوي العقيم حول بيت الفرزدق 
فإن من روى بالنصب الحظ _  وهو كما نعلم متيمي -

 حلن بلحن قومه، ومن رواه باجلر أراد        أن الفرزدق إمنا  
 - من أية قبيلـة كـانوا        -أن يؤكد أن مجيع الشعراء      

يلتزمون النطق بلهجة قريش إلميـام بأـا أفـصح          
ومن احملدثني من نسب أحوال     . )١١٤("اللهجات العربية 

متييز كم اخلربية إىل بيئات متنوعة ومراحل زمنية خمتلفة،    
                                                

، ٢/٧٢: ، الكتاب١/٣٦١: من الكامل، ديوانه) ١٠٩(
، املقاصد ١/٣٣١: ، سر صناعة اإلعراب٣/٥٨: املقتضب
  .٤/٤٨٩: النحوية

، ١/٣٢٤: ، التبصرة والتذكرة١٦٢، ٢/١٦١: الكتاب) ١١٠(
٣٢٥.  

: ، أوضح املسالك٤/١٣٣: شرح املفصل: ينظر) ١١١(
  .٤/٨١: ، شرح األمشوىن٢/٤٧٦: ، التصريح٤/٢٤٥
: ، ارتشاف الضرب٢/٤٢١شرح التسهيل : ينظر) ١١٢(
  .٤/٤٥: ، الدرر اللوامع٢/٣٥٤: ، مهع اهلوامع١/٣٨٠
  .٨٣: أنيس. د. يف اللهجات العربية) ١١٣(
، ٧٧: صبحي الصاحل. د. دراسات يف فقه اللغة) ١١٤(

  .٢٤١: ٢٤٠: خصائص هلجيت متيم وقريش

ـ     : "فقال ذه الـصورة علـي     وشيء طبيعي أن تظل ه
اختالفها؛ ألا متثل بيئات متنوعة، ومراحـل زمنيـة         

وهذا يعين أن التميميني تـارة ينـصبون        . )١١٥("خمتلفة
ألن "وأخرى جيرون، وهذا يتجاىف مع الواقع اللغـوي؛         

التميميني مل يكونوا يقصدون قصدا إىل النصب، وإمنـا         
هو شيء مرنت عليه ألسنتهم ودرجوا عليه يف النطـق،       

 معىن إذًا للقول بأم كانوا جييزون النصب، ولذلك         فال
فإننا نعتقد أن الفرزدق قد أنشد بيته السابق بالنصب؛         
ألنه متيمي وما روي من اجلر والرفع فيه فمن إجـازات       

  .)١١٦("النحاة وتوجيهام
فالتميميون اختذوا موقفًا واحدا مـن متييـز كـم          

رينة احلال، كما بنوعيها واعتمدوا يف التفرقة بينها على ق      
 أو على طريقة األداء كما يقول       )١١٧(يقول بعض العلماء  

إن احلكم يف هذا هو طريقـة       : "الدكتور عبد اهللا ربيع   
النطق وصورة األداء فأداء االستفهام غري أداء اإلخبار،        
فإذا انتهى نطق البيت بنغمة صاعدة مث بط فجأة كانت  

ى بنغمـة   كم استفهامية وما بعدها منصوب، وإن انته      
  .)١١٨("هابطة تدرجييا كانت خربية وما بعدها جمرور

    إضافة العشرين وأخواته إىل املفسر منكَّرا ومعرفًا-
إن متييز العشرين وبابه ال يكون إال       : "قال املرادي 

منصوبا كما مثل، وحكى الكسائي أن من العرب مـن   
ـ         ا، يضيف العشرين وأخواته إىل املفسر منكرا أو معرفً

عشرو درهم، وعشرو ثـوب، وهـذا عنـد         : فتقول
علـى مثلـه     تـبىن األكثرين من الـشاذ الـذي ال        

  .)١١٩("القواعد
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن مفَسر العشرين          

، عشرون رجلًا: وأخواته ال يكون إال مفردا منصوبا حنو      
واثنان ، أحد وعشرون : وعشرون امرأةً، فيقال للمذكر   

: الثة وعشرون غالما، ويقال للمؤنـث     وث، وعشرون
                                                

  .٥٢٩: لغة متيم) ١١٥(
  . ٢/٢٨٠: حاشية الشيخ يس علي شرح التصريح) ١١٦(
  .٢/٢٨٠: ، شرح التصريح١/١٨٥: ينظر مغىن اللبيب) ١١٧(
  .٤٥: علم الصوتيات) ١١٨(
  .٤/٣١٤: توضيح املقاصد) ١١٩(
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وثالث وعشرون  ، واثنتان وعشرون ، إحدى وعشرون 
مث نقل املرادي عن الكسائى حكايته الىت تثبت أن    . امرأةً

 من يـضيف    - دون حتديد ألناس بعينهم      -من العرب   
: العشرين وأخواته إىل املفسر منكرا ومعرفًا، فيقولـون       

إنَّ هذا  : ثوبِه، وأن األكثرين قالوا   عشرو درهمٍ، وأَربعو    
 وقـد   )١٢٠("وال تبىن عليه قاعـدة    " شاذ ال يقاس عليه،   

ورمبا جاء عشرو : "حكم الرضى على ذلك بالقلة، فقال   
  .)١٢١("وهو قليل، وأَربعو ثوبٍ، درهمٍ

   : حكاية العلم-
وهي : إحدامها: يف احلكاية مبن لغتان   : "قال املرادي 

    ا ما للمسئول عنه مـن إعـراب        الفصحى أن حيكى
ومل يذكر املصنف غريهـا،     .. وإفراد وتذكري وفروعهما  

 عنه فقط فتقول    املسئولأن حيكى ا إعراب     : واألخرى
قام رجل أو رجالن أو رجـال أو امـرأة أو           : ملن قال 

: منـا، ويف اجلـر    : امرأتان أو نساء منو، ويف النصب     
 مذكور مل إذا سئل مبن عن علم    : "وقال أيضا . )١٢٢("مين

   :يتيقن نفي االشتراك ففيه لغتان
أن حيكى فيه بعد مـن إعـراب األول،         : إحدامها

مـن  : قام زيد من زيد؟ ورأيت زيـدا      : فتقول ملن قال  
من زيد؟ وهذه لغة احلجـازيني،      : زيدا؟ ومررت بزيد  

وأما غريهم فال حيكون بل جييئون بالعلم املسئول عنـه          
ه من أو خرب مبتدؤه فإن      بعد من مرفوعا؛ ألنه مبتدأ خرب     

ومن زيد؟ تعني الرفع عنـد      : اقترنت بعاطف كقولك  
  : تنبيهات ...مجيع العرب
أجاز يونس حكاية سائر املعارف قياسا على : األول

  . العلم
ني يجزم املصنف يف التسهيل عن احلجـاز      : الثاين

باحلكاية بشرطها وحكى غريه عنهم جواز اإلعـراب         

                                                
  .٢/٧٠: ، املساعد١/٣٥٥: ارتشاف الضرب) ١٢٠(
: ، شرح التسهيل٣/٣٠٤: رح الرضى على الكافيةش) ١٢١(
   .٢/٥٦٢: ، شفاء العليل٢/٣٩٢
  .٣٤٣/ ٣: توضيح املقاصد) ١٢٢(

  .)١٢٣("أيضا
 فيما سبق أن من يحكى ا النكرة يف         ذكر املرادي 

  : حال الوقف فقط ويف احلكاية ا لغتان دونك بياما
أن تطابق احملكي يف مجيع أوجه املطابقـة،        : األوىل

فإذا كان املسئول عنه نكرة مذكورة حكـى ىف لفـظ           
)نما ثبت لتلك النكرة املسئول عنها من رفع ونصب ) م

فراد وتثنية ومجع سامل موجود   وجر، وتذكري وتأنيث، وإ   
رأيت رجلًـا،  : فيه، أو صاحل لوصفه به، فتقول ملن قال   

منـا؟ ىف   : وامرأةً، وغالمني، وجاريتني، وبنني، وبنات    
، وومننيِ؟ ىف   )امرأةً(، وومنه؟ ىف حكاية     )رجلًا(حكاية  
، ومنون، )جاريتني(، ومنتني ىف حكاية )غُالَمينِ(حكاية 

). بنات(، ومنات؟ ىف حكاية     )بنني(باجلمع ىف حكاية    
غري أنه ىف حالة اإلفراد والتذكري تشبع احلركة الىت على          

: النون، فيتولد منها حرف جمانس هلا، فتقول ملن قـال         
منا، وملـن   : رأيت رجلًا : منو، وملن قال  : جاءىن رجل 

منه : منِى، وىف حالة التأنيث يقال    : مررت برجلٍ : قال
ب التاء هاء، ومنت بـسكون النـون        بفتح النون وقل  

وسالمة التاء من القلب هاء هذا هو املـشهور، وقـد           
 .وصفه املرادي بأنه األفصح ومل يذكر املصنف غـريه        

 عنه فقط، فتقول ملن املسئولأن حيكى ا إعراب : الثانية
قام رجل أو رجالن أو رجال، أو امرأة أو امرأتان          : قال

أما  .)١٢٤("مين: ا، ويف اجلرمن: أو نساء منو، ويف النصب
يفِ الوصل فال يحكَى فيها شىء من ذلك، بل تكـون           

من يا فىت ىف األحـوال      : بلفظ واحد ىف اجلميع، فيقال    
  .كلها

مث ذكر املرادي أن للعرب ىف حكاية العلـم غـري           
  : املتيقَّن نفى االشتراك فيه لغتني هاك بياما

أن :  وهـى  ،)من(حكاية لفظ العلم بعد     : األوىل
املستفهم االسم على إعراب االسم املتقدم ذكره        يجري

: جاءىن خالد، قلت ىف جوابه مستثبتا     : فإذا قال الرجل  

                                                
  .٣٤٦: ٣٤٥/ ٣: السابق) ١٢٣(
  .٣/٣٥٠: توضيح املقاصد) ١٢٤(
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؟ من خالـدا  : رأيت خالدا، قلت  : من خالد؟ وإذا قال   
من خالد؟ هـذه لغـة      : مررت خبالد، قلت  : وإذا قال 

ـ       )١٢٥(احلجازيني ة  والواضح من كالم املرادي أن حكاي
العلم عند احلجازيني واجبة، وإن بدا من كالم ابن عقيل 

فيجيز احلجازيون حكايته مع كوم     : "أا جائزة، فقال  
  . )١٢٦("جييزون رفعه بكل حال

عدم احلكاية مطلقًا، ووجوب رفع ما بعد       : الثانية
)نا، أم       )١٢٧(على كل حال  ) مسواء أكان ما قبله مرفوع 

من خالد؟ : قام خالد: ن قالمنصوبا، أم جمرورا، تقول مل
من خالد؟ ملن قـال مـررت       : رأيت خالدا : وملن قال 

؟ بالرفع ىف األحوال الثالثة هذه لغة بىن         : خبالدخالد نم
  .)١٢٨(متيم

ومن خالد؟ التقت : بعاطف، حنو) من(وإذا اقترنت 
اللغتان احلجازية والتميمية ىف نطق املستفهم على حـد         

وحكم سـيبويه   . )١٢٩(ني الرفع عندهم مجيعا   سواء، فيتع 
اعلم أن أهـل    : "على لغة التميميني بأا األقيس، فقال     

من زيـدا؟  : رأيت زيدا : احلجاز يقولون إذا قال الرجل    
هـذا  : من زيد؟ وإذا قال   : مررت بزيد قالوا  : وإذا قال 

اهللا؟، وأما بنو متيم فريفعون على       من عبد : عبد اهللا قالوا  
وذكر ابن جىن أا    . )١٣٠("كل حال، وهو أقيس القولني    

  .)١٣١(أقوى اللغتني
واحلق أن اإلعراب أقيس من احلكايـة؛ ألـا ال          
تتصور إال خبروج اخلرب عما عهِد فيه من الرفع بدليل أَن           

                                                
: ، أسرار العربية١/٤٧٥: التبصرة والتذكرة: ينظر) ١٢٥(

  . ٢/٤٨٢: ، شرح مجل الزجاجى٣٩٢
، ٣/٢٦٦: ع اهلوامعمه: ، وينظر٣/٢٦٣: املساعد) ١٢٦(

  .٢/٤٨٥: التصريح
: ، شرح املفصل للخوارزمى٢/٤١٣: الكتاب: ينظر) ١٢٧(
: ، حاشية اخلضرى٣/٧٩: ، شرح الرضى على الكافية٢/٢١٣
٢/١٤٤.  
، ٤/١٩: ، شرح املفصل٣٩١: أسرار العربية: ينظر) ١٢٨(

   .٤/٩١: ، شرح األمشوىن١/٣٢٣: ارتشاف الضرب
، اختالف اللهجات على ٣/٢٦٧: مهع اهلوامع: ينظر) ١٢٩(

  . ٥٤٢: املستويني الصريف والنحوي
  .٢/٤١٣الكتاب ) ١٣٠(
  .٢/٢١١: احملتسب: بنظر) ١٣١(

احلجازيني أنفسهم يجوزون الرفع على كـل حـال،         
يون وقد يترك احلجاز: "فيوافقون بىن متيم، قال السيوطى

حكاية العلم مع وجود شرطه، ويرفعون على كل حال،     
  .)١٣٢("كلغة غريهم، فإِن بىن متيم ال جييزون احلكاية أصلًا

   احلكاية بأي -
إذا سئل بأي حكي ا ما للمسئول       : "قال املرادي 

  : عنه بشرطني
أن : أن يكون السؤال عن مذكور، والثاين     : أحدمها
  : الشرطني لغتانويف احلكاية ا ذين . يكون نكرة
أن حيكى ا ما للمسؤل عنه من إعـراب         : األوىل

قام رجل أي   : وتذكري وإفراد وفروعهما، فتقول ملن قال     
أو رجالن أيان أو رجال أيون أو امرأة أية أو امرأتـان            
أيتان أو نساء أيات، وال حيكى ا إال مجـع تـصحيح        

: موجود يف املسئول عنه أو صاحل ألن يوصف به حنـو          
ل مسلمون، وهذه اللغة هي الفصحى وا جـزم         رجا
أن حيكى ا ما له إعراب وتذكري وتأنيث        : والثانية. هنا

أي ملن قال قام رجل     : فقط، وال يثىن وال جيمع، فتقول     
أو رجالن أو رجال، وأية ملن قال قامت امرأة أو امرأتان 

أن أيا  : يعين) يف الوقف أو حني تصل    : (أو نساء، وقوله  
  .)١٣٣("يف احلالني خبالف منحيكى ا 

حيكي ا ما    أن أيا يف هذا النص أشار املرادي إىل       
للمسئول عنه بشرطني أن يكون مذكورا ومنكرا فـإذا         

  : حتقق الشرطان جاز يف احلكاية ا لغتان مها
أن حيكى ا ما للمسؤل عنه من إعـراب         : األوىل

أي قام رجل   : وتذكري وإفراد وفروعهما، فتقول ملن قال     
أو رجالن أيان أو رجال أيون أو امرأة أية أو امرأتـان            
أيتان أو نساء أيات، وهذه اللغة هي الفصحى وا جزم          
ابن مالك فاملشهور يف أي أن تطابق االسم املذكور يف          
مجيع أوجه املطابقة إعرابا، وتذكريا، وتأنيثًا، وإفـرادا،        

                                                
  .٣/٢٦٧: مهع اهلوامع) ١٣٢(
، ٣/٢٦٧: ، مهع اهلوامع٣/١٣٥٠: توضيح املقاصد) ١٣٣(

  .٤/٩١: شرح األمشوىن
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  .وتثنيه، ومجعا
عراب وتذكري وتأنيث   أن حيكى ا ما له إ     : الثانية

أي ملن قال قام رجل أو : فقط وال يثىن وال جيمع، فتقول
رجالن أو رجال، وأية ملن قال قامت امرأة أو امرأتان أو 

مث ذكر املرادي أن احلكاية يف أي عامة يف الوقف          . نساء
  . )١٣٤(والوصل كما نص على ذلك بعض العلماء

   صرف ما ال ينصرف-
وم أن صرف ما الينـصرف      وزعم ق : "قال املرادي 

وكأن هذه لغة الشعراء؛ ألم     : مطلقًا لغة قال األخفش   
اضطروا إليه يف الشعر فجرت ألسنتهم على ذلـك يف          
الكالم، وأما منع املستحق للصرف للضرورة ففي جوازه 
خالف مذهب أكثر البصريني منعه، وأكثر الكـوفيني        
واألخفش والفارسي جوازه واختاره املـصنف وهـو        

  : حيح؛ لثبوت مساعه فمنهالص
وال حابس نصوما كانَ ح  

  )١٣٥(يفُوقان مرداس يف مجمع
وفصل بعض املتأخرين بني ما فيـه       . وأبيات أخر 

العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتني وبني ما ليس         
كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك مل يسمع إال يف العلـم           

املنـصرف  وأجاز قوم منهم أمحد بن حيىي منع صـرف    
  .)١٣٦(اختيارا

ذكر املرادي يف هذا النص أن قوما مـن العلمـاء           
زعموا أن صرف ماال ينصرف مطلقًا، أى ىف االختيار         

 )١٣٧(وغريه لغة حمكية عن بعض العرب، حكاها األخفش
لغـة  : " أـا  يوحكى الرض . دون حتديد أناس بعينهم   

الشعراء، وذلك أم كانوا يضطرون كثريا؛ إلقامة الوزن 

                                                
، شرح مجل ١٣٨/ ١: اللباب: ، وينظر٢٣٦: اللمع) ١٣٤(

    .٤/٢٨١: ملسالك، أوضح ا٣٩٢: الزجاجي
يف  البيت من املتقارب، وهو للعباس بن مرداس السلمي) ١٣٥(

، سر ١٧/٥٨: ، األغاين٢/٤٩٩: ، اإلنصاف٨٤: ديوانه
 :، خزانة األدب٤/٣٦٥: ، املقاصد النحوية١٢٤: الفصاحة

  . ٤/٤٠٥: ، املعجم املفصل٢/٤٢١
  .١٢٢/ ٣: توضيح املقاصد) ١٣٦(
  .٢/٩١٠: عليل، شفاء ال٣/٤٤: املساعد: ينظر) ١٣٧(

إىل صرف ماال ينصرف، فتمرن على ذلك ألـسنتهم،         
. )١٣٨("فصار األمر إِىل أن صرفوه ىف االختيـار أيـضا         

وصرف ماال ينصرف ىف الشعر جاء منه ماال حيـصى،          
، ومنه قول )١٣٩(كما يقول الفراء وأبو الربكات األنبارى    

   :أىب كبري اهلذىل
داقوع نهو بِه لْنمح نممو  

  )١٤٠(يابِ فَشب غَير مثَقَّلِحبك الثِّ
وأما ىف االختيارفقد جاءت به بعـض القـراءات         

إِنا أَعتدنا للْكَافرِين   : القرآنية كما يف قراءة قوله تعاىل     
: ، وقراءة قولـه   )سالَسلًا( بتنوين   )١٤١(سلَاسلَا وأَغْلَالًا 

      غلَا يا واعولَا سا ودنَّ وذَرلَا تا     ورـسنو ـوقعيوثَ و
)وثًـا          )١٤٢غامسـى صـنمني ي وقعوثَ ويغبتنوين ي 

وأكواب كانـت قـواريرا     :  وقراءة قوله  )١٤٣(ويعوقًا
 بتنوين قَوارِيرا األوىل والثانية؛ جريا على       )١٤٤(قواريرا

والقول بـأن   . األصل ىف األمساء، وحتقيق التناسب بينها     
 لبعض العرب هو الراجح صرف ماال ينصرف مطلقًا لغة

إا لغة بىن أسد؛ ألنه بلغتهم نطـق قـارئهم          : إذ قيل 
 باملواالة، وإن شذَّت قراءته فهى      )١٤٥(األعمش األسدى 

وقد نطق ا أبو كبري اهلـذىل،       . حجة ىف إثبات لغتهم   
فلعلها لغة فيهم، وال ميكننا اجلزم بنسبتها إليهم؛ لعـدم         

  . وجود دليل
بني الـصرف   ) معدي كرب ( املركب تركيب مزج     -

   وعدمه
واملراد به جعل االمسني امسا واحدا ال       : "قال املرادي 

                                                
: ، التصريح١٠٧، ١/١٠٦: شرح الرضى على الكافية) ١٣٨(
  .٣/٢٧٥: ، شرح األمشوىن١/١٣٢: ، مهع اهلوامع٢/٣٥٢
  .٢/٤٨٩: ، اإلنصاف٣/٢١٨: معاىن القرآن: ينظر) ١٣٩(
، ٢/٩٢: البيت من الكامل، وهو ىف ديوان اهلذليني) ١٤٠(

: ، اإلنصاف٢/١٠١: ، شرح السرياىف للكتاب١/١٠٩: الكتاب
٢/٤٨٩.  
  .٤: سورة اإلنسان من اآلية)١٤١(
  .٢٣: سورة نوح من اآلية) ١٤٢(
: ، إحتاف فضالء البشر١٦٢: خمتصر شواذ القرآن: ينظر) ١٤٣(
٢/٥٦٤.   
  .١٦، ١٥: سورة اإلنسان من اآلية) ١٤٤(
  .٢/٥٧٧: اإلحتاف: ينظر) ١٤٥(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

بإضافة وال بإسناد بل يرتل ثانيهما من األول مرتلة تـاء   
  : التأنيث وهو نوعان

ما ختم بويه فهو مبين على األشهر فـإن         : أحدمها
  فلم مل حيترز عنه هنا؟ : قلت

معدي : (لهأن قو : أحدها: عن ذلك أجوبة  : قلت
أشار إىل أنه مبين يف بـاب    : والثاين. يقيد إطالقه ) كريا

أن يكون أطلق ليدخل يف : والثالث. العلم فاكتفى بذلك
إطالقه ما ختم بويه على لغة من أعربه، وال يرد على لغة 

والنوع ..من بناه؛ ألن باب الصرف إمنا وضع للمعربات       
  : جهما ختم بغري ويه فهذا فيه ثالثة أو: الثاين

وهو األصح أن يعـرب إعـراب مـا ال          : أحدها
ينصرف، ويبىن صدره على الفتح حنـو بعلبـك إال أن          

أو نونـا   :  كرب فإا تسكن قيل    ييكون ياء حنو معد   
باذجنانة، وإمنا بين على الفتح؛ لترتل عجزه مرتلة تاء : حنو

التأنيث، وإمنا مل تفتح الياء وإن كانت تفتح قبل تـاء           
  . تركيب مزيد ثقل فخص مبزيد خفةالتأنيث؛ ألن ال

أن يضاف صدره إىل عجزه فيعرب      : والوجه الثاين 
  العوامل، ويعرب عجـزه بـاجلر       من صدره مبا يقتضيه  

قل فإن كان تلإلضافة وجيعل العجز على هذه اللغة كاملس
فيه مع العلمية سبب يؤثر منع الصرف كهرمز من رام           

ن حضر  هرمز؛ فإن فيه العجمة وإال صرف حنو موت م        
 كرب فمصروف يف اللغـة  يموت فأما كرب من معد    

  . املشهورة، وبعض العرب ال يصرفه جبعله مؤنثًا
  : تنبيه

إذا كان آخر الصدر ياء حنو معدي كرب وأضيف         
صدره إىل عجزه على هذه اللغة استصحب سكون يائه         

ألن من العرب مـن     : قال املصنف . يف األحوال الثالثة  
ب مع اإلفراد تشبيها بـاأللف      يسكن هذه الياء يف النص    

. فالتزم يف التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا يف اإلفراد
تفتح يف النصب وتسكن يف الرفع      : وقال بعضهم  انتهى
  . واجلر

أن يبىن صدره وعجزه على الفتح      : والوجه الثالث 
ما مل يعتل األول فيسكن تشبيها خبمسة عشر، وأنكـر          

وأما تركيـب   .. ا األثبات بعضهم هذه اللغة وقد نقله    
مخسة عشر فمتحتم البناء عن البـصريني،       : العدد حنو 

فإن مسي بـه  ..وأجاز الكوفيون إضافة صدره إىل عجزه    
   :ففيه ثالثة أوجه

أن تعربه إعراب : والثاين أن تقره على حاله: أحدها
أن يـضاف صـدره إىل      : والثالـث . ما ال ينـصرف   

  .)١٤٦("عجزه
أنه قد جاء عن العـرب  يف هذا النص ذكر املرادي    

 كرب ىف الكالم أربع لغات وإن مل        يىف استعماهلم معد  
يصرح بنسبة إحداها ألناس بعينهم كما ذكـر كـثري          

   :، هاك تفصيل القول فيها)١٤٧(العلماء
جعل معديكرب امسـا واحـدا، وجعـل        : األوىل

اإلعراب ىف آخره، ومنعه من الصرف للعلمية والتركيب   
هذا معديكرب، ورأيت : رة تقولوهذه هى اللغة املشهو  

  مبعديكرب ومررت ،إضـافة  : الثانية .)١٤٨(معديكرب
معدى إىل كرب، وإعراب صدره حبـسب العوامـل،         
ويستصحب سكون يائه، فتقـدر عليهـا حركـات         
 اإلعراب؛ ختفيفًا لثقل التركيب، ويعرب عجزه بـاجلر       

:  فتقول لإلضافة وجيعل العجز على هذه اللغة كاملسقل،      
معدى كربٍ، ورأيت معدى كـربٍ، ومـررت         هذا

بعلبـك،  :  وهذه اللغة مسموعة ىف    )١٤٩("مبعدى كربٍ 
. )١٥٠(ومعد يكرب، وحضرموت، والقياس عليها سائغ     

إضافة معدى إىل كرب، وجعل كـرب امسـا         : الثالثة
: قال سيبويه. مؤنثًا ممنوعا من الصرف؛ للعلمية والتأنيث

يف وال يصرف؛   معدى كرب فيض  : ومنهم من يقول  "
جعل معد يكرب   : الرابعة. )١٥١("يجعل كرب امسا مؤنثًا   

                                                
  .١٣٩: ١٣٧/ ٤: توضيح املقاصد) ١٤٦(
: ، املخصص٤/٣١: ، املقتضب٣/٢٩٦: الكتاب: ينظر) ١٤٧(

  .٢/٣٢٩: ، التصريح٩٨: ١٤/٩٧
  .٣/٢٩٧: الكتاب: ينظر) ١٤٨ (
  .٤٦٦: علل النحو) ١٤٩ (
  .١/٤٣٣: ارتشاف الضرب: ينظر) ١٥٠ (
  .٣/٢٩٦: الكتاب) ١٥١ (
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  . )١٥٢(مخسةَ عشر: امسا واحدا مبنيا؛ تشبيها بـ
   أَجدل وأَخيل من حيث الصرف وعدمه-

ما صفته أصلية فغلبت عليه االمسية،      : "قال املرادي 
ـ      مينع إلغاءً فهذا   د لالمسية العارضة واعتبارا لألصل، وق

   :مثل بقوله
  فاألدهم القيد لكونه وضع

  انصرافُه منِع يف األصل وصفًا
حلية فيها نقط : للحية، وأرقم: للقيد، وأسود: أدهم

، االمسيةكالرقم فهده األوصاف يف األصل غلبت عليها        
وهي غري منصرفة نظرا إىل أصلها، وذكر سيبويه أن كل   

ق وأجرع،  العرب ال تصرفها كما مل تصرف أبطح وأبر       
وأن العرب مل ختتلف يف منع هذ الستة من الصرف وإن           
استعملت استعمال األمساء، وحكى غريه أن من العرب        

... من يصرف أبطح وأبرق وأجرع مالحظة لالمسية،        
  : وذكر ابن جين أن هذه األمساء كلها قد تصرف، مث قال

  مصروفة وقد ينلن املنعا.:. وأجدل وأخيل وأفعى 
تصرف أجدلًا وهو الصقر، وأخيلًـا      أكثر العرب   

ا أمسـاء يف    ألوهو طائر عليه نقط كاخليالن، وأفعى؛       
الوضع وحلظ فيها بعض العرب الوصفية فمنعهـا مـن      
 الصرف وذلك يف أفعى أبعد منه يف أجـدل وأخيـل؛          

 وهو  - ومن اخليول    -الشدة   وهو   -ألما من اجلدل    
الشتقاق لكن  الكثري اخليالن وأما أفعى فال مادة له يف ا        
  .)١٥٣("ذكره يقارنه تصور إيذائها فأشبهت املشتق

املرادي لغتني واردتني عن العرب يف أجـدل         ذكر
  : وأخيل وأفعى مها

الصرف وعليه أكثر العرب؛ ألا أمساء ىف       : األوىل
عدم الـصرف   : الثانية. )١٥٤(األصل واحلال واالستعمال  

فقد جعلها بعض العرب كالصفات فمنعها من الصرف؛ 

                                                
: ، ارتشاف الضرب١٤/٩٧: املخصص: ينظر) ١٥٢ (
  .٢/٣٣٠: ، التصريح١/٤٣٣
  .١٢٦: ١٢٥/ ٤: توضيح املقاصد) ١٥٣(
، شرح ٢٩٨: ٢/٢٩٦: شرح ابن عقيل: ينظر) ١٥٤(

  .٢/٣٢٣: ، التصـريح٣٤٥، ٣٤٤: املكودى

أفعل : شديد، وأخيل : لتخيل الوصفية، فأجدل ىف معىن    
من اخليالن ومها كصفات خلفت موصوفاا ووليـت        

ومها متفاوتتان ىف االسـتعمال     . )١٥٥("العوامل كاألمساء 
من حيث الكثرة والقلة، وخمتلفتان ىف اإلعراب من حيث 

أكثر : "الصرف وعدمه، وقد بدا ذلك واضحا من قوله       
ا وهو الصقر، وأخيلًا وهو طـائر       العرب تصرف أجدلً  

ومن الشواهد الىت استعمل فيهـا       ".قط كاخليالن نعليه  
   :بعض العرب أجدل وأخيل غري مصروفني قول القطامى

مهيتلَق موي نييلقَيكَأَنَّ الْع  
  )١٥٦(فراخ الْقَطَا الَقَين أَجدلَ بازِيا

   :وقول حسان
  مورِ وشيمتىذَرِينِى وعلْمى بِاُأل

  )١٥٧(فَما طَائرِى يوما علَيك بِأَخيالَ
والصرف كما نطق أكثر العرب هـو األفـصح         

   .واألجود
  صرف سكران  -

ومينع صرف االسم أيـضا زائـدا       : "قال املرادي 
فعالن، ومها األلف والنون يف مثال فعالن صفة ال ختتم          

  : بتاء التأنيث وذلك يشمل نوعني
سكران وسكرى وهو   : ما مؤنثه فَعلى حنو   : اأحدمه

: ما ال مؤنث له، حنـو     : واآلخر. متفق على منع صرفه   
حليان لكبري اللحية وهذا فيه خالف والـصحيح منـع          
صرفه؛ ألنه وإن مل يكن له فعلى وجودا فلـه فعلـي            
تقديرا؛ ألنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أوىل به مـن            

من باب ندمان والتقدير فعالنة؛ ألن باب سكران أوسع     
يف حكم الوجود بدليل اإلمجاع على منع صرف أكمر         

                                                
  .٣/١٥: املساعد) ١٥٥(
، املقاصد ١٨٢: البيت من الطويل، وهو ىف ملحق ديوانه) ١٥٦(

  : ، وبال نسبة يف مجهرة اللغة٤/٣٤٦: النحوية
: ، املعجم املفصل٤/١١٠: ، أوضح املسالك)ج د ل (٢/٨٠٠ 
٨/٣٣٣.  
، أوضح ٢٧١: يوانهالبيت من الطويل، وهو يف د) ١٥٧(

: ، شرح األمشوىن٢/٣٢٥: ، التصريح٤/١١١: املسالك
٣/٢٣٧.   
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لغة بـين   : الثاين..تنبيهات... وآدر مع أنه ال مؤنث له     
: أسد صرف سكران وبابه؛ ألم يقولـون يف مؤنثـه         

  .)١٥٨("سكرانة فهو عندهم كندمان
قَرر املرادي يف هذا النص أن صرف كل صفة على          

ة أسدية؛ ألم يؤنثونه بالتـاء،      سكران لغ : فعالن حنو 
وقد . سكرانة: ويستغنون فيه بفَعالنة عن فَعلى، فيقولون

حكى كثري من العلماء هذه اللغة عن بىن أسد كلـهم،           
إن باب فَعالن الذى أُنثـاه      : وقال قوم : "قال ابن سيده  

فَعلَى بنو أسد يدخلون اهلاء ىف مؤنثه وخيرجوـا مـن       
: كرانةٌ وسكرانٌ، كمـا قـالوا     س:.. املذكر، فيقولون 

. )١٥٩("خمصانٌ، وندمان : وندمانةٌ، وللمذكر . خمصانةٌ
وحكاها بعض العلماء معزوةً إىل بعض بـىن أسـد ال           

 كلـه  ي وإطالقها ىف اتمـع األسـد    )١٦٠(جمموعهم
أوىل، وقضى أبو حامت بأن هذا املذهب اللغوي ضعيف         

يحة مثَّلَت  والراجح أا لغة فص   . )١٦١(ردئ ال يؤخذ به   
  : الواقع اللغوى السائد ىف اتمع األسدى؛ ملا يلي

 أسد من القبائل العربية اخلالصة الىت       أن بين : األول
أُخذت عنـها اللغـة؛ لكوـا بعيـدة عـن التـأثر         

  .)١٦٢(باألعاجم
أن أبا حامت كان خيتار من كـالم العـرب          : الثاىن

األفصح الذى عليه اجلمهور، ويترك غـريه وإن كـان          
فحكمه املذكور ال يقدح ىف عربية      . فصيحا ال شني فيه   

هذه اللغة وفصاحتها؛ إذ هو حكم مفرد عـدمنا مـن           
جريان هذه اللغة على األصل ىف التأنيث، : الثالث. يتابعه

حلكـم عليهـا    اوهو أن يكون بالتاء، وهذا يقتـضي        
ويبدو أَنَّ هذه  .بالفصاحة؛ يئها على القياس، وقوا به

                                                
  .٤/١٢٣: توضيح املقاصد) ١٥٨(
، ٣٥٨: إصالح املنطق: ، وينظر١٤/١٤٤: املخصص) ١٥٩(

، شرح ٢/٣٢٣: ، التصريح٤٢٨/ ١: ارتشاف الضرب
  .٣/٢٣٤: األمشوىن

: ، شرح الرضى على الكافية١/٦٧: شرح املفصل: ينظر) ١٦٠(
١/١٥٩.  
  .٢/٣٢٣: التصريح: ينظر) ١٦١(
، ١١٢: االقتراح ىف علم أصول النحو للسيوطى: ينظر) ١٦٢(

١١٣.  

الصحة ملا يدور على ألـسنتنا ىف كالمنـا         غة مصدر الل
أنـا  : امرأة عطشانة، وهى تقـول    : احلاىل، فهذا يقول  

بـاب  (يقول ابن جـىن ىف آخـر        . خلإ..)١٦٣(عطشانة
وكيف تصرفت احلال   ): "اختالف اللغات وكلها حجة   

فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غـري          
  .)١٦٤("نهخمطئ، وإن كان غري ما جاء به خريا م

  مثاين  -
شذ منع صرف مثان تشبيها له جبوار       : "قال املرادي 

  : يف قوله
  )١٦٥(حيدو ثَماينَ مولعا بِلقاحها

  .)١٦٦("مها لغتان: واملعروف فيه الصرف، وقيل
يف هذا النص أشار املرادي إىل أنه قد وقع خالف          

  : لى قولنيعبني العلماء يف صرف مثان ومنعه 
 أن املعروف واملـشهور فيهـا       ذهب بعضهم إىل   -١

الصرف، وماورد من منعها من الصرف حكم عليه        
  . بالشذوذ

ذهب آخرون إىل جواز منع مثان مـن الـصرف،           -٢
وحكم عليه بأنه لغة دون التصريح بنسبة إحدامها        

  . لقبيلة بعينها
وأما ثالثة وما بعدها إخل منه مثانية       : "قال اخلضري 

 بالتـاء يف املـذكر      فإذا ركبت تكون كحاهلا قبل أي     
كثمانية عشر يوما، وحبذفها يف املؤنث كثماين عـشرة         
ليلة لكن فيها بعد احلذف حينئذ أربع لغات فتح اليـاء           
وسكوا وحذفها مع كسر النون وفتحها، وأمـا إذا مل       
تركب فإن أضيفت إىل مؤنث كانت بالياء ال غري كما          
 مر يف منع الصرف كثماين نسوة فيقدر عليهـا الـضم      

                                                
اختالف اللهجات على املستويني الصريف : ينظر) ١٦٣(

  .١/٥٤١: والنحوي
  .٢/١٤: اخلصائص) ١٦٤(
حىت مهَمن بزيغة اإلرتاجِ، : صدر بيت من الكامل عجزه) ١٦٥(

، وبال ١/١٥٧: نة األدب، خزا٩١: وهو البن ميادة يف ديوانه
، سر ٢/٩١: ، األصول يف النحو٣/٢٣١: الكتاب: نسبة يف

، املعجم ٤/٣٥٢: ، املقاصد النحوية١/١٦٤: صناعة اإلعراب
  .٢/٢٩: املفصل

   .١٣٦/ ٤: توضيح املقاصد) ١٦٦(
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والكسر، ويظهر الفتح كاملنقوص، أو إىل مذكر فبالتاء        
ال غري كثمانية رجال وكذا إن مل تـضف، واملعـدود           
مذكر فإن كان مؤنثًا فـالكثري إجراؤهـا كـاملنقوص         
كجاءين من النساء مثان ومررت بثمان، ورأيت مثانيـا         
بالتنوين ألنه مصروف كما مر ويقال رأيت مثاين بـال          

ر لفظًا ومعنى، ويقل حذف الياء مع       تنوين لشبهها جبوا  
   :إعراا على النون كقوله

  هلا ثنايا أَربع حسانُ
  )١٦٧(وأَربع فَثَغرها ثَمانُ

أما الفتح، فألن الياء    : "ويعلل الرضي ذلك فيقول   
رأيت القاضـي، وجـاء     : حتتمل الفتح خلفته، كما يف    

كنت إسكاا كثريا، لتثاقل املركب بالتركيب، كما أس      
معد يكرب وقايل قال وبادي بدا، وجوبا، وجـاز         : يف

 وبعد حذف -  أيضا–حذف الياء، مع قلته، لالستثقال 
الياء، ففتح النون أوىل من كسرها؛ ليوافق أخواته ألا         
مفتوحة األواخر مركبة مع العشرة، وجيوز كسرها لتدل     
على الياء احملذوفة، وقد حتذف الياء يف مثاين، يف غـري            

   :عراب على النون، قالكيب وجيعل اإلالتر
  هلا ثنايا أربع حسان

  وأربع فثغرها مثان
بفـتح  . )١٦٨("صلى مثان ركعـات   : "ويف احلديث 

  .)١٦٩("النون
   سراويل -

اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمي      : "قال املرادي 
جاء على وزن مفاعيل فمنع من الصرف لشبهه باجلمع         

ولسراويل ذا  ( قوله  وهلذا أشار ب  .. يف الصيغة املعتربة    

                                                
، والرجز بال نسبة يف ذيب ١/١١٠: حاشية اخلضري) ١٦٧(

، شرح ٧/٣٦٥: األدب ، خزانة)ث غ ر( ١٥/١٠٧: اللغة
: ، املعجم املفصل٣/٦٢٧: ، شرح األمشوين٢/٤٧٤: التصريح

١٢/٢٥٦.   
، مسند اإلمام أمحد ٥١٠ رقم ٢٣٥/ ٢: صحيح مسلم) ١٦٨(

  .٢٣٧٧٤: حديث رقم
، شرح مجل ٢٩٨/ ٣: شرح الرضي على الكافية) ١٦٩(

  .٢/٩٨: الزجاجي البن عصفور

إىل أنـه  ) اقتضى عموم املنع  : (، ونبه بقوله  )اجلمع شبه   
ممنوع من الصرف وجها واحدا خالفًا ملن زعم أن فيـه    

إن صـرفه مل    : وقال املصنف . املنع والصرف : وجهني
نقل األخفش أن بعض العرب     : قلت. يثبت عن العرب  

  : تتنبيها. يصرفه يف النكرة إذا جعل امسا مفردا
ذهب بعضهم إىل أن سراويل عريب، وأنـه        : األول

مجع سروالة يف التقدير مث أطلق اسم جنس على هـذه           
  : وأما قوله. اآللة املفردة، ورد بأن سروالة مل يسمع

  علَيه من اللُّؤمِ سروالةٌ
فملستعط يرق س١٧٠(فَلي(  

ذكر األخفش أنه مسـع     : قلت. فشاذ ال حجة فيه   
سروال، : من العرب من يقول   :  أبو حامت  سروالة، وقال 

أن سـروالة  : أحدمها: والذي يرد به هذا القول وجهان     
لغة يف سراويل؛ ألا مبعناه وليس مجعا هلا كما ذكر يف           

أن النقل مل يثبـت يف أمسـاء        : واآلخر. شرح الكافية 
سراويل مؤنـث   : األجناس وإمنا يثبت يف األعالم الثاين     

ه للعلمية والتأنيث وإن زالـت   فلو مسي به مث صغر صرف     
  .)١٧١("صيغة اجلمع بالتصغري

يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف سراويل لغتني          
  : مها
  . املنع من الصرف؛ لشبهه باجلمع يف الصيغة املعتربة-أ

 الصرف وهذا الوجه أنكره املصنف يف حني جعله         -ب
األخفش لغة لبعض العرب دون حتديد قبيلة بعينها        

 جواز الصرف يف النكرة إذا جعل امسا        لكنه خص 
  . )١٧٢(مفردا

  االستثناء املنقطع -
بعد ) هو املنقطع : (والراجح النصب : "قال املرادي 

نفي أو كنفي إن صح اغناؤه عن املستثىن منه فإن بـين            

                                                
، خزانة ١/٢٠٧: املقتضب: البيت من املتقارب، ينظر)١٧٠(

  .٣٣:  الشاهد رقم١/٤٤٢: دباأل
   .١٣٦: ١٣٤/ ٤: توضيح املقاصد) ١٧١(
: أوضح املسالك. ٣٤٥، ٣٢٦ / ٣: ينظر املقتضب) ١٧٢(
   .١/٩٦: ، مهع اهلوامع٤/١١٧
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إال اتبـاع   متيم جييزون فيه النصب واإلتباع ويقرأون       
 وذكر بعض النحويني أن نـصبه عنـدهم         )١٧٣(الظن

رجح وأما احلجازيون فالنصب عندهم واجب فـإن مل      أ
يصح إغناؤه عن املستثىن منه تعني نصبه عند اجلميـع،          
وهو كل استثناء منقطع ال جيوز فيه تفريغ ما قبـل إال            

ما زاد إال ما نقص وما نفع إال   : لالسم الواقع بعدها حنو   
 ال عاصم الْيوم من أَمرِ اهللا إال  وجعل املصنف منه    " ضر

  .)١٧٤("من رحم
يف هذا النص أشار املرادي إىل أنه ورد عن العرب          
ىف االستثناء املنقطع إذا وقع بعد نفى أو شـبهه لغتـان    

   :مسموعتان مها
 وجوب نصب املستثىن، وهى لغة أهـل        - األوىل

ما قام القوم إال محارا، وما فيها أحد        : احلجاز، يقولون 
وقد ذكر سيبويه هذه    . هإال وتدا، وال جيوز عندهم سوا     

، وعزاها ابن عقيل إىل     )١٧٥(اللغة معزوةً إىل أهل احلجار    
وهذه لغة مجيـع    : "، وقال األمشوىن  )١٧٦(مجهور العرب 

وقد نعتها ابن هشام بأا اللغة      . )١٧٧("العرب سوى متيم  
، )١٧٩(، ووصفها السيوطى بأا اللغة الشهرية     )١٧٨(العلْيا

إال اتبـاع    وعليها جاءت قراءة القــراء العـشرة      
  . بالنصب )١٨٠(الظن

 -أحـدمها   :  من اإلعراب  ني جواز وجه  - الثانية
اإلتباع، إذا كان املستثىن متأخرا، وصح إغنـاؤه عـن          

 إذ  -  بالرفع -ما قام القوم إال محار      : املستثىن منه، حنو  
 والثاين. ما قام إال محار   : يصح أن يستغىن بالبدل، فيقال    

، وهو الراجح عندهم، حنو ما       النصب على االستثناء   -
بالنصب جريا علـى لغـة أهـل     جاءىن أحد إال محارا  

                                                
  .١٥٧: سورة النساء من اآلية) ١٧٣(
  .٤٣: ، واآلية من سورة هود٢/١٠٥: توضيح املقاصد) ١٧٤(
، ١/٢٩٠: ، األصول ىف النحو٢/٣١٩: الكتاب: ينظر) ١٧٥(

  .١/٥٤٦: ، التصريح٢/٢٢٩: أوضح املسالك
  .٥٤٦، ١/٥٤٥: شرح ابن عقيل: ينظر) ١٧٦(
  .٢/١٤٧: شرح األمشوىن) ١٧٧(
  .٢٨٦: شرح شذور الذهب: ينظر) ١٧٨(
  .٢/٢٥٥: مهع اهلوامع: ينظر) ١٧٩(
  .١٥٧: سورة النساء من اآلية) ١٨٠(

فإن مل يصح إغناؤه . وعزاها املرادي إىل بين متيم. احلجاز
ال عاصم اليوم من    : تعني النصب، كما ىف قوله تعاىل     

ىف موضع نصب، وهذه ) من( فـ أمر اهللا إال من رحم   
ـ  -وجيوز عندهم   . لغة بىن متيم    مـا أوجبـه     -ضا   أي

وإن كان األفـصح    " )١٨١(احلجازيون فيه وهو النصب   
. )١٨٢("النصب] وهو[عندهم ما أوجبه احلجازيون فيه      

: وذكر كثري من النحويني أن بىن متيم يقرءون قوله تعاىل    
  الظن اعبإال ات   وعلى لغتهم جاء    )١٨٣()اتباع( برفع ،

   :قول الراجز
ا أَنِيسبِه سلَي ةلْدبو  

  )١٨٤(الَّ الْيعافري وإِالَّ الْعيسإِ
والنصب على االستثناء عند بىن متيم أرجح وأفصح        

 ولغة احلجازيني هى األفصح؛ ألن ما ىف        )١٨٥(من البدل 
  .القرآن الكرمي من هذا الباب منصوب جريا عليها 

  التعدد اإلعرايب مع األفعال -ثانيا 
   : إجراء القول جمرى الظن-

لغة سليم إجراء القول جمرى الظن يف    ": قال املرادي 
: العمل مطلقًا، أي بال شرط حكاها سيبويه فيقولـون        

وزعم أبو  : قلت زيدا قائما، وقل ذا مشفقًا قال سيبويه       
اخلطاب أن ناسا جيعلون بـاب قلـت أمجـع مثـل            

  .)١٨٦("ظننت
يف هذا النص أشار املرادي إىل أنه قد تجرى العرب   

ى الظن مطلقًـا، فيعملونـه      القول وما تصرف منه جمر    
فإذا دخل القـول علـى    عمله، وعزا هذا إىل بين سليم     

                                                
  .١/٥٠١: ، شفاء العليل١/٥٦٢: املساعد: ينظر) ١٨١(
: ، شرح مجل الزجاجى البن عصفور١/٥٦٢: املساعد) ١٨٢(
  .١/٥٤٥: ، شرح ابن عقيل٢٧٢/ ٢
/ ٣: ، شرح التسهيل٣٩٨، ١/١٥٠: ينظر الكتاب) ١٨٣(

   .٤/١٤٧: ، الدر املصون٣٣١، ٣٣٠
: ، شرح املفصل٩٧: الرجز جلران العود يف ديوانه) ١٨٤(
: ، وبال نسبة يف الكتاب١٠/١٥: ، خزانة األدب٢/١١٧
١/٢٦٣.   
  .٢/٣٠٣تشاف الضرب ار: ينظر) ١٨٥(
 ،١/٦٣: الكتاب: ، وينظر٥٦٩/ ٢: توضيح املقاصد) ١٨٦(

  .٢/٢٠١:  للنحاسإعراب القرآن
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قلت زيدا قائمـا، وقـد      : املبتدأ واخلرب نصبهما، فيقال   
  : اختلف العرب ىف هذا اإلجراء على لغتني

لغة مجهور العرب، يوجبـون احلكايـة،      : إحدامها
بكر منطلق، وال جييزون إجراء القـول       : قلت: فيقولون

جن وأن يك : رى الظن ىف نصب املفعولني إال بشروط      م
القول فعلًا مضارعا، للحاضر مقصودا به احلال، مبدوًءا        
بتاء اخلطاب، واقعا بعد استفهام متـصلًا بالفعـل، أو          
منفصلًا عنه بشبه مجلة، أو مفعولًا، وأال يكون الفعـل          

  .)١٨٧(عدى بالالم ملعمول
ـ    : واألخرى جرى الظـن   إجراء القول وفروعه م

وفروعه ىف العمل، فينصب املبتدأ واخلرب مطلقًا، أى بال         
: شرط من الشروط املذكورة، هذه لغة سلَيم، يقولـون     

. )١٨٨(ظننت بكرا قائمـا   : قلت بكرا قائما كما يقولون    
 وسألته عنه غري مرة     -وزعم أبو اخلطاب    : "قال سيبويه 

نو سـلَيم،    أن ناسا من العرب يوثَق بعربيتهم، وهم ب        -
مثل ظننت عمأَج قُلْت ١٨٩("جيعلون باب( .  

    خال وعدا-
وأما عدا وخال فقد ثبـت بالنقـل        : "قال املرادي 

الصحيح عن العرب أما ينصبان املـستثىن وجيرانـه،         
قم القوم عدا زيدا وعدا زيد وخال عمرا وخال         : فتقول
ومـا  ما عدا زيدا    : وبعد ما انصب حنو   : وقوله.. عمروٍ

خال عمرا، وإمنا تعني النصب بعد ما؛ ألا مـصدرية          
فتعينت فعليتهما؛ ألا ال يليها حرف جر وتعني النصب      
مع ما هو مذهب اجلمهور، وحكى اجلرمي اجلر مع ما          

واجنرار : (يف الفرخ عن بعض العرب وإليه اإلشارة بقوله
وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسـي يف       ) قد يرد 

                                                
، شرح الرضى ٧/٧٩: شرح املفصل البن يعيش: ينظر) ١٨٧(

، ارتشاف ٩٥، ٢/٩٣: ، شرح التسهيل٤/١٧٨: على الكافية
: ، مهع اهلوامع٣٨٩: ، شرح شذور الذهب٣/٧٩: الضرب

  .١/٣٨٢: ، التصريح١/٥٦٨
: ، شرح التسهيل٣/٢٤٠: شرح السرياىف للكتاب: ينظر) ١٨٨(
   .٣٨٨: ، شرح شذور الذهب٢/٩٥
: ، شرح األمشوىن١/٣٨٠: ، التصريح١/١٢٤: الكتاب) ١٨٩(
٢/٣٧.  

  . )١٩٠("عر له، وعلى هذا فما زائدة ال مصدريةكتاب الش
يف هذا النص يذكر املرادي يف املستثىن خبال وعـدا        

  : وجهني
: الثـاين  .اجلر على اعتبار أما حرفا جر     : أحدمها

النصب على اعتبار أما فعالن فاعلهما ضمري مـستتر         
وهذا هو الصحيح، ورد هذا إىل اختالف اللغات، لكنه         

هـذا إذا مل تـأت      . يعزمها لقبيلة بعينها  يالحظ أنه مل    
فإن وقعا بعد ما تعني النصب؛ ألا مصدرية " ما" بعدمها

فتعينت فعليتهما؛ ألا ال يليها حرف جر وهو مذهب         
اجلمهور، مث يذكر املرادي أن اجلرمي حكى اجلر مع ما          
عن بعض العرب وتبعه يف ذلك الكـسائي والربعـي          

وقـد  . ائدة ال مـصدرية والفارسي، وعليه فتكون ما ز  
وصف ابن هشام اجلر بالقلة لدرجة أنه ذكر أن سيبويه          
مل حيفظ يف عدا إال النصب؛ ألنه يرى أا ال تكون إال            

مث أورد ابن هشام دليلًا شعريا على جر املستثىن بـ . فعلًا
  :قول الشاعر وهو) عدا(

  أحبنا حيهم قتلًا وأسرا
  .)١٩١(عدا الشمطاِء والطفلِ الصغريِ

ويترجح نسبة اجلر إىل بكر بن وائل حيـث ورد          
  : نسبة قول الشاعر

  )١٩٢(.... خال اِهللا ال أَرجو سواك وإِنما 
إىل األعشى واألعشى ينتهي نسبة إىل بكـر بـن          

وعلى هذا فيمكن القول بنسبة اجلر لبكر بن        . )١٩٣(وائل
إا ظاهرة بدوية وقد تلحق عدا : وائل أو إن شئت قلت

 يف هـذه النـسبة الحتادمهـا يف العمـل           وحاشا خبال 

                                                
  .١٢٤: ٢/١٢٢: توضيح املقاصد) ١٩٠(
: ، شرح قطر الندى٢٨٥ :٢/٢٨٨: أوضح املسالك) ١٩١(

، ٤٣٦: جلىن الداين، والبيت من الوافر، وهو بال نسبة يف ا٢٤٨
  .٢٣٩/ ١: حاشية الصبان

أعد عيايل شعبة من : صدر بيت من الطويل عجزه) ١٩٢(
وبال نسبة . ٣/٣٤١: خزانة األدب: عيالكا، وهو لألعشى يف

: ، لسان العرب٢/٢٣٥: ، ذيب اللغة٣٠٨/ ٤: العني: يف
  ). خ ل ا( ، ٢٣٧/ ١٤

  .٣/٣١٤: خزانة األدب) ١٩٣(



  
  ٩٤   )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

  .)١٩٤(معها
  

   التعدد اإلعرايب مع األدوات-ثالثًا 
    نصب اجلزأين بإن وأخواا- ١

وهذه احلروف تنصب االسم وترفع     : "قال املرادي 
إن اخلرب باق على رفعه،     : اخلرب خالفًا للكوفيني يف قوهلم    

وبعض العرب ينصب ذه األحـرف اجلـزأين معـا،       
  .)١٩٥("قوم منهم ابن السيد أن ذلك لغةوحكى 

أشار املرادي يف هذا النص إىل أن يف إنّ وأخواـا       
  :لغتني مها) أَنْ، وكأن، ولكن، ولعل، وليت(

أا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب وهذا يف اللغة        : األوىل
أا تنصب االسـم واخلـرب معـا،        : الثانية .املشتركة
وقد حكى .. أمحد مقيما إن زيدا قائما، ولعل : فيقولون

املرادي عن ابن السيد أا لغة لبعض العرب دون حتديد          
 )١٩٦(كما قال السلسيلي   - وهم بنو متيم     -أناس بعينهم   

: يف حني حكى ابن سالم أا لغة العجاج وقومه، فقال         
ليت أباك منطلقًـا،    : مسعت أبا عون احلرمازى يقول    "

 بـالد  هن منـشأ  وليت زيدا قاعدا، وأخربين أبو يعلى أ      
والعجاج متيمي، وقال   " )١٩٨( فأخذها عنهم  )١٩٧(العجاج

وزعم أبو حنيفه الدينورى يف كتاب النبات       : "البغدادي
، ومن قبله قـال     )١٩٩("أن نصب اجلزأين بليت لغة متيم     

كذا ورد املثل نصبا،    " ليت القسي كلَّها أرجلًا   : "امليداين
يت زيدا ل: وهى لغة متيم يعملون ليت عمل ظن فيقولون

، وحكاها ابن عقيل معـزوة إىل رؤبـة       )٢٠٠(..شاخصا
، وهناك من عزا نصب اجلزأين بلعل إىل متيم         )٢٠١(وقومه

                                                
  .١/١٢٤: مغين اللبيب) ١٩٤(
  .١/٣٣٤: توضيح املقاصد) ١٩٥(
  .١/٣٥٣: شفاء العليل) ١٩٦(
  .٧٩١: طبقات فحول الشعراء) ١٩٧(
  .١/٢٣٥: خزانة األدب) ١٩٨(
، ١/٢٨٧: ، شرح املفصل للخورزمي١/٢٣٥السابق ) ١٩٩(

  .١/١٠٤: ، والبن يعيش٢٨٨
  ١/١٠٤: ، شرح املفصل٢/١٨٧: جممع األمثال) ٢٠٠(
: م اجلمحىطبقات فحول الشعراء البن سال: ينظر) ٢٠١(
  .١/٣٠٨: ، املساعد٧٩، ١/٧٨

حكى عن بعض بـىن متـيم أـم         : "قال ابن األنبارى  
وهلذه . )٢٠٢("لعل زيدا أخانا: ينصبون خرب لعل، فيقولون
إن قَعـرجهنم سـبعني" :     اللغة شواهد منها قولـه      

   : وقول الشاعر)٢٠٣("خريفًا
  إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن

  )٢٠٤(خطَاك خفافًا إن حراسنا أُسدا
   :وقول الراجز

  إِنَّ الْعجوز خبةً جروزا
  )٢٠٥(تأْكُلُ في مقْعدها قَفيزا

   :وقول العجاج
  )٢٠٦(يالَيت أَيام الصبا رواجِعا

  : وقول ابن املعتز
  فَقلْت لَها" نا سحرا طريمرت ب

طُوباك يالتيىن إياك اك٢٠٧(طُوب(  
   :وقول الشاعر

  لَيت الشباب هو الرجِيع إِلَى الْفَتى
  )٢٠٨(والشيب كَانَ هو الْبدئ اَألولُ

   :وقول النمر بن تولب
  أقَام ولَيت أَمي لَم تلدنِي

بِواد نِي حجرت٢٠٩(أَال لَي(  

                                                
، ١/٢٣: ، خزانة األدب٣٠: ملع األدلة يف أصول النحو) ٢٠٢(

  .٢٥٩: خصائص هلجيت متيم وقريش
صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة ) ٢٠٣(

 ، شرح النووى على صحيح١/١٨٦) ٣٢٩(فيها، حديث رقم 
  .٢/٧٤: مسلم

  .١/٢٤٢: خزانة األدب) ٢٠٤(
، نوادر أيب )ج ز ر(٦/٦٤: العني: الرجز بال نسبة يف) ٢٠٥(

: ، الدرر اللوامع)ج ز ر (١/٤٤١: ، مقاييس اللغة١٧٢: زيد
  .١/٤٩١: ، مهع اهلوامع٢/١٦٧
، شرح شواهد ٢/٣٠٦: الرجز للعجاج يف ملحق ديوانه) ٢٠٦(

  ).ل ي ت: (، تاج العروس٢/٦٩٠: املغين
، ١/٢٨٥:  اللبيب، مغين٢٢: البيت من البسيط ديوانه) ٢٠٧(

  .١٠/٢٣٥: خزانة األدب
: البيت من الكامل، وهو بال نسبة يف معاىن القرآن للفراء) ٢٠٨(
  .٦/٢٩١: ، املعجم املفصل٤٩٣: ، اجلىن الداين٢/٣٥٢
: ، مهع اهلوامع٤٨: البيت من الوافر وهو يف ديوانه) ٢٠٩(
  . ٢٥٨: ، ولغة متيم١/٣٣٢
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  : وقول حممد بن ذؤيب الفقيمى النعماىن

  كَأَنَّ أُذْنيه إِذَا تشوفَا
  )٢١٠(قَادمةً أَو قَلَما محرفَا

   :وقول ذي الرمة
ٌوهاتمن مهلودكأن ج  

  )٢١١(علَى أَبشارِها ذَهبا زالال
  : وقول النابغة

  كَأنَّ التاج معصوبا عليه
  )٢١٢( أبانألذواد أُِصبن بذي

ليت القـسي كلَّهـا     " ومن األمثال قول بعضهم   
وعلى الرغم من اعتراف بعض اللغـويني       . )٢١٣("أرجال

 علـى   -بأن نصب اجلزأين بعد إن وأخواا أو بعضها         
 لغة بىن متيم فهناك كثري من العلماء ينكر -خالف بينهم 

ذلك الصطدامه بقواعد اللغة النموذجيـة، وأخـذوا         
على تلك اللغة مبا يتفق مـع القواعـد         يؤولون ما ورد    

العامة، فال يعترفون بطبيعة اللغات احمللية اليت ال ختضع يف 
والظاهر .")٢١٤(كثري من األحيان لقواعد اللغة النموذجية     

، وال داعى لتكلف    )٢١٥(أن ذلك لغة، وبه صرح بعضهم     
التأويل ملا سمع جاريا على هذه اللغة، فال ريب أن ماال          

ومن . )٢١٦(أويل أوىل وأحق باالتباع مما حيتاجحيتاج إىل ت
إن إعراب ااورة وما حيقـق مـن        : املمكن أن نقول  

مناسبة صوتية على مستوى التركيب اللغوى يفسر لنـا   
لغة قوم من العرب ينصبون بإن وأخواا اجلزأين معـا          

                                                
، ٢/٤٣٣: لمربدمن الرجز املشطور، وهو يف الكامل ل) ٢١٠(

  .٢/١٦٨: ، الدرر الوامع١٠/٢٦٧: خزانة األدب
: ، ذيب اللغة١٥١: البيت من الوافر، وهو يف ديوانه) ٢١١(

  ). زل ل(١٣/١١٦
/ ١٠: ، خزانة األدب٦٨: البيت من الوافر ديوانه) ٢١٢(

  .٢٥٩: ، لغة متيم٢٣٩
  .٢/١٨٧: جممع األمثال للميداين: ينظر) ٢١٣(
، شرح مجل ٤/٣٣٥: ى الكافيةشرح الرضى عل: ينظر) ٢١٤(

   .١/٣٥: ، مغين اللبيب١/٤٣٣: الزجاجى البن عصفور
  .١/٢٦٩: حاشية الصبان) ٢١٥(
  .١/٢٥٨: املزهر: ينظر) ٢١٦(

كما فيما سبق من شعر واألوىل بـالقبول أن نـصب           
 العرب أَيدتها الشواهد    اجلزأين ذه األحرف لغة لبعض    

ونسبها بعض العلماء لبىن متيم، وهم طائفة     . )٢١٧(الكثرية
من الطوائف العربية الفصيحة الذين أُخذت عنهم اللغة        

وحكى عن متيم أم    : "وم يقتدى فيها، قال أبو حيان     
ينصبون بلعلَّ، وسمع ذلك ىف خرب إنَّ، وكَأَنَّ، ولعلَّ،          

ومل حيفظ ىف خـرب أَنَّ وال       ... يتوكثر ذلك ىف خرب ل    
 ونسبها بعضهم للعجاج وقومه، وهم      .)٢١٨("خرب لكن

        فصحاء، وأَرجازهم ىف صدارة االحتجـاج اللغـوى
والنحوى .  

النافية الداخلة على املبتدأ واخلرب بني اإلعمال       ) ما( - ٢
  واإلمهال

ما النافية حرف مهمل عند متيم وهو       : "قال املرادي 
 اختصاصه، وأحلقه أهل احلجاز بلـيس؛       القياس؛ لعدم 

ألا لنفي احلال غالبا فأعملوه عملها وبه ورد القـرآن          
مـا هـن     )٢١٩(مـا هـذا بـشرا     : قال تعـاىل  

  .)٢٢٠("أمهام
ذكر املرادي يف هذا النص أنه ورد عـن العـرب         
فـى مـا النافية الداخلـة على املبتدأ واخلرب لغتـان         

   :دونك بياما
اء ما ىف العمل مجرى ليس؛ لـشبهها        إجر: األوىل

ما : ا، فهم يرفعون ا املبتدأ وينصبون اخلرب، فيقولون       
ونص املـرادي علـى أـا لغـة        . )٢٢١(عبد اهللا راكبا  

احلجازيني، واستشهد على ذلـك مبـا ورد يف قـراءة         
 وذكر الكسائى   )٢٢٢(بعضهم، وصرح ذا العزو سيبويه    

                                                
  .١/٤٩٠: ، مهع اهلوامع١/١٠٤: شرح املفصل: ينظر) ٢١٧(
  .٢/١٣١: ارتشاف الضرب) ٢١٨(
  .٣٢: سورة يوسف من اآلية) ٢١٩(
اآلية من سورة ، وجزء ١/٥٠٦: توضيح املقاصد) ٢٢٠(

  .٢: اادلة
: ، شرح مجل الزجاجى١٢٣: اللمع البن جىن: ينظر) ٢٢١(
  .٢/١٨٣: ، شرح الرضى على الكافية١/٦٠٤
، ٩٩: شرح عيون اإلعراب البن فضال ااشعى: ينظر) ٢٢٢(

  .٣١٠: ، رصف املباىن١٤٣: أسرار العربية
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

ا ابن هشام يذكر أن      وجدن ما في )٢٢٣(أا لغة أهل امة   
. )٢٢٤("احلجازيون والتـهاميون والنجـديون    " أصحاا

ألن ... اللغة القُـدمى اجليـدة   "ووصفها الزجاج بأا    
كتاب اهللا ولغة رسول اهللا أقـوى األشـياء وأقـوى           

إمهال ما النافية فريفع بعدها املبتدأ      : الثانية. )٢٢٥("اللغات
ة بـىن متـيم،     واخلرب على األصل، وذكر املرادي أا لغ      

القيـاس؛  : "ما حممد نائم وقضى سيبويه بأنه     : فيقولون
ليس، واليكون فيها   : كـ) ما(ألنه ليس بفعل، وليس     

. )٢٢٧(يف حني عزاها الفراء إىل أهل جنـد       . )٢٢٦("إضمار
" أُمهـاتهم "، و ")٢٢٨("ما هذَا بشر  "وعلى لغتهم قرىء    

. )٢٣٠(يني وقد عزاها ابن عقيل لغري احلجـاز    )٢٢٩( بالرفع
فلغة التميميني هذه جارية على القياس، ولغة احلجازيني        

وهذا املـذهب   : "كثرية ىف االستعمال، قال ابن فَضال     
أقيس، ومذهب أهل احلجاز أكثر ىف االستعمال، وبـه         

، فهما لغتان فصيحتان، بأيتهما     )٢٣١("جاء القرآن الكرمي  
تبنطقت فقد أَص .  

   أَنْ املصدرية -٣
وال : وأما اجلازمة فقال يف التسهيل    : "يقال املراد 

جيزم ا خالفًا لبعض الكوفيني انتهى ووافقهم أبوعبيدة،       
: وحكى اللحياين أا لغة بين صباح، وقـال الرؤاسـي    

فصحاء العرب تنصب بأن وأخواا الفعل ودوم قوم        
يرفعون ا ودوم قوم جيزمون ا وقد أنشدوا علـى           

  ذلك أبياتا، 
  مهل أنْ محلًا علىوبعضهم أ

                                                
  .٢/١٠٣: ارتشاف الضرب: ينظر) ٢٢٣(
  .٢/٦: مغىن اللبيب) ٢٢٤(
  .٣/١٠٨: معاىن القرآن وإعرابه) ٢٢٥(
  . ١/٢٧٩: ، شرح ابن عقيل١/٥٧: الكتاب) ٢٢٦(
  .٣/١٣٩: معاىن القرآن: ينظر) ٢٢٧(
، شرح ١/١٠٩: ، شرح املفصل١٢٣: اللمع: ينظر) ٢٢٨(

  .١١٣، رصف املباىن ١/٣٦٩: التسهيل
، البحر ١٥٤: خمتصر شواذ القرآن البن خالويه: ينظر) ٢٢٩(

  .٢٥١/ ٧، ٤/٣٥٢: احمليط
  .١/٢٧٧: املساعد: ينظر) ٢٣٠(
، خصائص هلجيت متيم ١٠٠، ٩٩: شرح عيون اإلعراب) ٢٣١(

  .٢٢٥: ٢٢٢: وقريش

  ما أختها حيث استحقت عمال
يعين أن بعض العرب أمهـل أنْ الناصـبة حيـث          
استحقت العمل وذلك إذا مل يتقدمها علْـم أو ظـن           

  : كقوله
  أَنْ تقْرآن علَى أَسماَء ويحكُما

  )٢٣٢(منى السالَم وأَنْ الَ تشعرا أَحدا
 غري خمففـتني وقـد     فإن األوىل والثانية مصدريتان   

أعملت إحدامها وأمهلت األخرى، ومنه قراءة بعـضهم        
    َةاعضالر متأَنْ ي أَراد نمل)ووجه إمهاهلا محلها    )٢٣٣ ،

على ما أختها أعين ما املصدرية هذا مذهب البصريني،         
وأما الكوفيون فهي عندهم املخففة من الثقيلة، وقوله يف      

حملمولـة عليهـا أو علـى       كوا املخففة أو ا   : التسهيل
هل يقاس علـى    : فإن قلت . املصدرية يقتضي قولًا ثالثًا   

قال . ظاهر كالم املصنف أن إمهاهلا مقيس     : ذلك؟ قلت 
مث نبهت على أن من العرب من جييز        : يف شرح الكافية  

  .)٢٣٤("الرفع بعد أنْ الناصبة الساملة من سبق علْم أو ظن
أَنْ املصدرية فيهـا  قَرر املرادي يف النص السابق أن  
  : ثالث لغات دونك تفصيل القول فيها

نصب الفعل بعدها، وهـذه هـي اللغـة         : األوىل
إمهاهلا ورفع  : الثانية.الفصحى، ونزل ا القرآن الكرمي      
املصدرية الىت ال   ) ما(املضارع بعدها؛ محلًا على أختها      

قـراءة بعـضهم،     تعمل شيئًا، مؤيدا كالمه مبا جاء يف      
رب الفصحاء، وهى ىف الفصاحة دون ما عليه        وشعر الع 

اجلزم بأَنْ املصدرية، وقـد     : الثالثة. اجلمهور من العرب  
حكاها الكوفيون وأبو عبيدة واللحياىن، وهذه اللغة دون 
سابقتها ىف الفصاحة، وعزاها املرادي إىل بين صـباح،         

 وممـا ورد    )٢٣٥(وقد صرح ذا العزو كثري من العلماء        
   :ول امرئ القيسعلى هذه اللغة ق

                                                
: اخلصائص: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف) ٢٣٢(
  .٢٤٣: ، املنصف٢/٥٦٣: ، اإلنصاف١/٣٩١
، والقراءة يف خمتصر شواذ ٢٣٣ :سورة البقرة من اآلية) ٢٣٣(

  .٢١: القرآن
: الكتاب: ، وينظر١٨٧: ١٨٦/ ٤: توضيح املقاصد) ٢٣٤(
  .٢/١١٨: ، مغنـى اللبيب١٢٨، ٣/١٢٧
: ارتشاف الضرب: ، وينظر٣/١٢٣٧: توضيح املقاصد) ٢٣٥(
  .٢/٣٦٣: ، مهع اهلوامع٦٥/ ٣: ، املساعد٢/٣٩٠
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  إِذَا ما غَدونا قَالَ وِلْدانُ أَهلنا
  )٢٣٦(تعالَوا إِلَى أَنْ يأْتنا الصيد نحطبِ

   :وقول مجيل بثينة
  أُحاذر أَنْ تعلَم ا فَتردها

  )٢٣٧(فَتتركَها ثقَلًا علَى كَما هيا
٤- لَـن   

نفي ينصب املضارع   فأما لن فحرف    : "قال املرادي 
وحكى بعضهم أن اجلزم بلن لغـة       ..وخيلصه لالستقبال 

  .)٢٣٨("لبعض العرب
ذكر املرادي يف هذا النص أن املشهور ىف لـسان          

ـ     ، وبـذلك جـاء     )لَـن (العرب هو نصب املضارع ب
السماع الفصيح نثرا ونظما، وقد حكى اجلزم ا لغـةً          

بيها هلـا   لبعض العرب دون حتديد قبيلة بعينـها، تـش        
؛ ألا للنفى مثلها، وألن النون أخت املـيم ىف          )لَم(بـ

ونص كثري من العلمـاء     . )٢٣٩(اللغة؛ ولذلك تبدل منها   
ـ    لَن لغة حمكية عن بعض العرب، قال       : على أن اجلزم ب

وجيوز أن يكون الـسكون     : "ابن مالك عن هذه اللغة    
ـ       ، وهـى لغـة     )لَن(سكون جزم، على لغة من جيزم ب

ذكر اللحياىن  : " وقال السيوطى  )٢٤٠("ها الكسائى حكا
أن ذلك لغة لبعض العرب جيزمون بالنواصب وينصبون        

  : ، واستشهدوا هلذه اللغة بقول الشاعر)٢٤١("باجلوازم
نم كائجر نبِ اآلنَ ميِخ لَن  

لَقَهالْح ابِكب وند نم كر٢٤٢(ح(  

                                                
، ٢/٢٩٥: ، احملتسب٣٨٩: البيت من الطويل، ديوانه) ٢٣٦(

: ، شرح شواهده٢٢٧: ، اجلىن الداىن١/٢٩: مغىن اللبيب
١/٩١.  
، ١٣: ، شرح التسهيل٢٢٤: ديوانه البيت من الطويل،) ٢٣٧(

: ، مهع اهلوامع٢٢٧: ، اجلىن الداىن١/٢٩: مغىن اللبيب
٢/٣٦٣.  
  .٤/١٧٤: توضيح املقاصد) ٢٣٨(
   .٢٧٢: اجلىن الداىن: ينظر) ٢٣٩(
/ ١: ، البحر احمليط١٦٠: شواهد التوضيح والتصحيح) ٢٤٠(

  .٢/٣٦٨: ، مهع اهلوامع٢/٣: ، ارتشاف الضرب١٠٢
  .٢/٦٨٩: شرح شواهد املغىن) ٢٤١(
: البيت من املنسرح وهو ألعرايب يف الدرر اللوامع) ٢٤٢(
  .١/٢٢١: ، وبال نسبة يف مغىن اللبيب٤/٦٣

   :وبقول كثري عزة
ا عا يبى سادأَيتا كُنم ز :كُمدعب  

ظَرنم كدعنِ بينيلْعلَ لحي ٢٤٣(فَلَن(  
ويبدو من حكاية اللحياىن أن أهل هذه اللغة هـم          

، وعلى لغتهم جـاءت  )لَم(الذين ينصبون املضارع بـ   
 بالنـصب  )٢٤٤(أمل نـشرح قراءة أىب جعفر املنصور    

)٢٤٥( .  
  :  إذن-٥

إذا إذن  ..وانصب وارفعا  : "..قوله قال املرادي يف  
  من بعد عطف وقعا 

والرفع أجود الوجهني، وبـه قـرأ الـسبعة، ويف          
: .. تنبيهات.  على اإلعمال  )٢٤٦("وإذًا ال يلبثوا  " الشواذ

لغة نادرة حكاهـا     الثاين إلغاء إذن مع استيفاء الشروط     
  .)٢٤٧("عيسى وسيبويه وال قول ملن أنكرها

لعرب يهمـل  يف هذا النص ذكر املرادي أن بعض ا  
إذن مع استيفائها شروط نصب املضارع، كما ذكر أَنَّ         
عيسى بن عمر وسيبويه رويا عن بعض العرب أَنهم ال          
يعملون إذن مع استيفاء شروط النصب عند غريهـم،         

فلغتـهم إمهـال    . إِذَنْ أفعلُ كذا، ىف اجلواب    : فيقولون
مع استيفائها الشروط املقتضية للنصب ىف لغـة        ) إِذَنْ(

 مث حكم على هذه اللغة بالنـدور،        )٢٤٨(مجهور العرب 
دون أن يصرح بنسبتها إىل أناس بعينهم، وهذا ما صرح   

إىل أن حكايـة     املـالقي ، وذهب   )٢٤٩(به بعض العلماء  

                                                
، ١/٩٣: ، لسان العرب٣٢٨: البيت من الطويل، ديوانه) ٢٤٣(

: ، وبال نسبة يف رصف املباىن)س ب أ(٢٢٦/ ١: تاج العروس
٢٨٨.  

  .١: يةسورة الشرح من اآل) ٢٤٤(
، مغىن ٢٦٦: ، اجلىن الداىن٢/٣٦٦: احملتسب: ينظر) ٢٤٥(

  .٥٤٣/ ٢: ، مهع اهلوامع١/٢١٧: اللبيب
  .٧٦: سورة اإلسراء من اآلية) ٢٤٦(
  .١٩٠: ٤/١٨٩:توضيح املقاصد) ٢٤٧(
، شرح ٢/١٠: ، املقتضب٣/١٦: الكتاب: ينظر) ٢٤٨(

  .٢/٣٧٠: ، التصريح٤/٢١: التسهيل
، شرح ٢/٣٧٦: ع اهلوامع، مه٣/٧٢: املساعد: ينظر) ٢٤٩(

  .٢/٢٩١: األمشوىن
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

 وذكر ابن عصفور أن     )٢٥٠(عيسى بن عمر شاذة التعترب    
وقـد  . )٢٥١(إلغاء إِذَنْ مع استيفائها الشروط قليل جدا      

باا، فمنهم من قَبِلَها وأجازها مع      اختلف العلماء يف إث   
واحلق أا لغة مقبولة؛ ألن      .ندورها، ومنهم من أنكرها   

هو القياس، وورد عن ثقة ذلك أن عيسى        ) إِذَنْ(إمهال  
  .)٢٥٢(بن عمر ال يروى إال ما مسع

٦- لَم  
لَم قد تلغى فال جيزم ـا قـال يف          : " قال املرادي 

كافية محلًا على مـا     محلًا على ال ويف شرح ال     : التسهيل
. وهو أحسن؛ ألن ما ينفى ا املاضي كثريا خبـالف ال        

  : وأنشد األخفش على إمهاهلا
  لَوال فَوارِس من ذُهلٍ وأسرتهم

  )٢٥٣(يوم الصلَيفَاِء لَم يوفُونَ بالْجارِ
نص : فهل إمهال مل ضرورة أو لغة؟ قلت: فإن قلت

:  يف الكافيـة   بعض النحويني على أنه ضرورة، وقـال      
وشذ، ويف التسهيل وقد ال جيزم ا فلم خيصه بالضرورة          

، ...وصرح يف أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قـوم         
وحكى اللحياين عن بعض العرب أنه ينصب بلم، وقال         

زعم بعض الناس أن النصب بلم لغـة   :يف شرح الكافية 
أَلَـم نـشرح لَـك      " اغترارا بقراءة بعـض الـسلف     

ردصبفتح احلاء، وبقول الراجز)٢٥٤("ك  :  
رأَف ن املوتم ييوم ي أيف  

رقُد يوم أم رقْدلَم ي وم٢٥٥(أَي(  
وهو عند العلماء حممول على أن الفعـل مؤكـد          

                                                
  .٦٤: رصف املباىن: ينظر) ٢٥٠(
  .٢/١٧٥: شرح مجل الزجاجى: ينظر) ٢٥١(
: اختالف اللهجات على املستويني الصريف والنحوي) ٢٥٢(

٣٢١.  
: اخلصائص: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف) ٢٥٣(
، ٢/٤٢: ، احملتسب٢/٤٤٨: ، سر صناعة اإلعراب١/٣٨٨

   ).ص ل ف(٢٤/٣٥: ، تاج العروس٩/١٣٦: ربلسان الع
  .١: سورة الشرح اآلية) ٢٥٤(
: ، محاسة البحتري٧٩: الرجز لإلمام علي يف ديوانه) ٢٥٥(

   .٣/٩٤: ، اخلصائص١٣: نوادر أيب زيد: ، وبال نسبة يف٣٧

  .)٢٥٦("مث حذفت ونويت بالنون اخلفيفة ففتح هلا ما قبله
يف هذا النص ذكر املرادي أن مل حرف نفي وجزم،   

 إعماهلا ثالث لغات دون تصريح بنسبة       وأنه قد ورد يف   
   :إحداها ألناس بعينهم هي

جزم الفعل املضارع وهي اللغة األدبيـة       : إحداها
رفع الفعل املـضارع ـا،      : ثانيها .مل يضرب : فيقال
مل ينجح، وقد أورد املرادي بيتا شعريا دليلًا على         : فيقال

ـ            شعر جواز الرفع بلم وقد ذكر آراء العلماء يف هذا ال
فمنهم من قال إن الرفع ا ضرورة، ومنهم من قال إن           

 .الرفع ا لغة بعض العرب لكنه مل خيربنا عن أصـحاا  
مل يـضرب،   : نصب الفعل املضارع ا، فيقال    : ثالثها

وهذه اللغة حكاها اللحياين عن بعض العرب لكنـه مل          
يذكر لنا من نطق ا مستشهدا على كالمه مبا ورد عن           

وقد وصف املرادي   . وعن العرب الفصحاء شعرا   القراء  
إمهال مل بالضرورة، وبأنه خارج عن القياس واستعمال        
الفصحاء، خمرجا ما ورد على تلك اللغة مبا يتوافق مـع       

قـال   .)٢٥٧(اللغة النموذجية كما فعل بعـض العلمـاء   
لعله بني احلـاء    ): "نشرح(الزخمشرى معلقًا على قراءة     

، )٢٥٨("ظن السامع أنـه فتحهـا     وأشبعها يف خمرجها ف   
يقدرنْ مث حذفت نون التوكيد اخلفيفة  " نشرحن"األصل"

وبقيت الفتحة دليلًا عليها ويف هذا شذوذان توكيد النفي 
بلم، وحذف النون لغري وقف وال ساكنني، وقال أبـو          

األصل يقدر بالسكون مث ملا جتـاورت اهلمـزة     : "الفتح
ت العرب الـساكن    املفتوحة والراء الساكنة، وقد أجر    

ااور للمحرك جمرى احملرك، واحملرك جمرى الـساكن،        
، ومع ذلك مل يرشدنا     )٢٥٩("إعطاء للجار حكم جماوره   

  .اللغويون إىل أصحاا
ومن املمكن أن خيرج ما ورد من نـصب الفعـل           

                                                
  .٢٧٣/ ٣: توضيح املقاصد) ٢٥٦(
، مهع ٢٦٧: ، اجلين الداين١/٢٧٧: معىن اللبيب: ينظر) ٢٥٧(

  .٢/٦٧٤: ، شرح شواهد املغين٢/٥٦: اهلوامع
  .٢٦٦ / ٤: الكشاف) ٢٥٨(
: ، شرح عمدة احلافظ٢٧٧، ١/٩١: معىن اللبيب) ٢٥٩(

   .٥٦/ ٢: ، مهع اهلوامع٥/٦٨: ، الدرر اللوامع٣٦٧
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املضارع بلم على أنه من قبيل اإلتباع عن طريق نقـل           
مـن كلمـة    : حركة املتحرك إىل الساكن قبله مباشرة     

بفـتح  " أمل نـشرح  " أخرى فقراءة أيب جعفر املنصور    
 إتباعا لفتحة الالم بعدها ورمبا كانت أيـضا      )٢٦٠("احلاء
ففتحتها إذن فتحة إتباع وليست     .  للمفتوح قبلها  إتباعاً

  .فتحة إعراب وال بناء
   لَو-٧

وأما لو فذهب قـوم منـهم ابـن         : "قال املرادي 
شعر ورده املـصنف يف     الشجري إىل أنه جيزم ا يف ال      

: يف آخـر عوامـل اجلـزم   : وقال يف التسهيل . الكافية
واألصح امتناع محل لو على إنْ، وقال يف فصل لـو مل            

لغة فظاهره  جيزم ا إال اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على
   .)٢٦١("موافقة ابن الشجري ويتحصل فيه ثالثة مذاهب

لـو  يف هذا النص أشار املرادي إىل أن املشهور يف          
رفع الفعل املضارع بعدها، ولكن ورد عن بعض العرب         
اجلزم من غري حتديد أناس بعينهم مث ذكر أن اجلزم بلـو         
على هذه اللغة ال خيتص بالشعر، مث أبدى اعتراضا على          

" وزعم اطراد ذلك علـى لغـة   : "عبارة ابن مالك قائلًا   
لـه،  فكأنه نازع ىف اطراده ملا بىن الفعل ملا مل يسم فاع          

واألصح امتناع  : وقد تقدم له قبل هذا املكـان قولـه      
وللعلماء يف جزم لو . )٢٦٢("الشرطية) إِنْ(على ) لو(محل 

أنـه ال جيـوز     : األول :للفعل املضارع ثالثة أقوال هي    
اجلزم ا مطلقًا، وما ورد مما ظاهره اجلزم ا مـردود           

  . )٢٦٣(ومؤول
 )٢٦٤( سواه أنه جيوز اجلزم ا ىف الشعر دون       :الثاىن

   :والدليل على ذلك قول علقمة الفحل

                                                
  .٣٣٦ /٢: احملتسب) ٢٦٠(
  .٢٧٩، ٢٧٣، ٢٤٣/ ٤: توضيح املقاصد) ٢٦١(
، املقاصد ٩٦٩، ٣/٩٦٨: السابق، شفاء العليل: ينظر) ٢٦٢(
  .١/٣٣٤: ، األشباه والنظائر٢/٥٣٩: حويةالن
، مغىن اللبيب ٩٧، ٤/٨٣: شرح التسهيل: ينظر) ٢٦٣(
  .٢٨٧: ، اجلىن الداىن١/٢١٤
: ، االرتشاف٤/٤٥٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٢٦٤(
  .٤/٤٢: ، شرح األمشوىن٢/٥٦٧: ، مهع اهلوامع٢/٥٧٢

ةعيذُو م بِه أْ طَارشي لَو  
  )٢٦٥(الَحق اآلطَالِ نهد ذُو خصلْ

  : وقول لقيط بن زرارة
تعنا صم كزِنحي لَو كادفُؤ تامت  

  )٢٦٦(إِحدى نِساِء بنِى ذُهلِ بنِ شيبانا
البيت من لغته ترك مهزة فيمكن أن يكون قائل هذا     

يشا، مث أبدل األلف مهزة، كما قيل ىف عامل         :يشاء فقال 
علـى أن   " عأْمل وخأْمت، وقد خرج البيت الثاين     : وخامت

ضمة اإلعراب سكنت ختفيفًـا كقـراءة أيب عمـرو          
كمــصر ــشعركم )٢٦٧(وين ــا ي وال  )٢٦٨(وم

ذهب بعض العلماء إىل أن اجلزم : الثالث. )٢٦٩(يأمركم
         ٢٧٠(ا لغة لقوم، مطردة عندهم ىف الكـالم مطلقًـا( .

وعليها جاء البيتان السابقان، والراجح أن اجلزم ا لغة؛         
للنص على أن اجلزم بـها لغة مطردة، ووروده يف أكثر          

  : من بيت كما سبق وقول اآلخر
كُنفَلَو ي تحرا اقْتفَاَء كَمإِنَّ الْو  
بِالْم تا كُنا إِذًا ميحادد٢٧١(ز(  

وقد نص ابن هشام أَنَّ من ملَح كـالم العـرب           
) إنْ(إعطـاء   : تقَارض اللفظني ىف األحكام، ومن ذلك     

) إنْ(حكم ) لو(ىف اإلمهال، وإعطاء ) لو(الشرطية حكم 

                                                
 بين ، والمرأة من١٣٤: البيت من الرمل، وهو ىف ديوانه) ٢٦٥(

  .٢/٥٦٧: ، مهع اهلوامع١/١٨٧: األماىل الشجرية: كعب يف
، لسان ٩٨/ ٤: شرح التسهيل: البيت من البسيط، ينطر) ٢٦٦(

، وبال )ت ى م(٣١/٣٤٨: ، تاج العروس٧٥/ ١٢: العرب
ت ي  (١٤/٢٣٩: ، ذيب اللغة١/٤١١: نسبة يف مجهرة اللغة

   ).م
  .٢٠: سورة امللك من اآلية)٢٦٧(
  .١٠٩: ام من اآليةسورة األنع) ٢٦٨(
، وجزء اآلية من سورة آل ٢٧٦/ ١: مغىن اللبيب) ٢٦٩(

، إحتاف فضالء ٢٦١، ٢/٢١٣النشر : ، والقراءة يف٨٠: عمران
  . ٥٥١:البشر

: ، االرتشاف٤/٤٥٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٢٧٠(
: ، مهع اهلوامع٢٨٦: ، اجلىن الداىن١/٢١٤: ، املغىن٢/٥٧٢
٢/٥٦٨ .  
، ٥٤: الكامل، وهو للشريف الرضي ديوانهالبيت من ) ٢٧١(

  .١/١٨٦: األماىل الشجرية
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

  .)٢٧٢(ىف اجلزم
   لعل -٨

وأما لعل فتجر يف لغة عقيل ثابتـة        : "قال املرادي 
رته خالفًا ملن   األول وحمذوفته، ومفتوحة اآلخر ومكسو    

   :أنكر اجلر ا وعليها جاء قول الشاعر
........................  

  )٢٧٣( لَعلَّ أَيب املغوارِ منك قَريب
  : يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف لعل لغتني

أا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، وذلك عند       : إحدامها
 املـشهور   لعل زيدا قائم وهذا هو    : عامة العرب، فيقال  

  .فيها
جر االسم الواقع بعدها على أا حرف جر        : الثانية

ونسب ذلك إىل عقيل مؤيدا كالمه مبا جاء عن العرب          
  .)٢٧٤(وهذا ما نص عليه كثري من علماء اللغة. شعرا

   مىت -٩
وأما مىت فتجر يف لغة هذيل مبعىن من  : "قال املرادي 

  . )٢٧٥("ه، أي من كُم"أخرجها مىت كُمه "ومن كالمهم
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن الـشائع لـدى           
العرب أن مىت تستعمل اسم استفهام أو اسم شرط جازم 
فال جيوز جر ما بعدها، ولكن قد جير ما بعدها فتعمـل        
عمل من اجلارة فتكون مبعىن من االبتدائية، وذلك يف لغة 
هذيل مؤيدا كالمه مبا ورد يف كالمهم نثـرا، ومـن           

واهد الشعرية الواردة ذه اللغة، والىت جاءت فيهـا        الش
   :قول أيب ذؤيب اهلذىل) من(مبعىن ) مىت(

                                                
اختالف اللهجات : ، وينظر٢/٢٠١: مغىن اللبيب: ينظر) ٢٧٢(

  .٥٤٨: على املستويني الصريف والنحوي
، وعجز البيت من الطويل، ٢/٣٩: توضيح املقاصد) ٢٧٣(

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت داعيا، وهو لسعد : وصدره
، خزانة ٣/٢٤٧: ، املقاصد النحوية٩٦:  األصمعيات:الغنوي يف

  .١٣٦ :الالمات: ، وبال نسبة يف١٠/٤٢٦: األدب
، لسان ٣٧٥: ، رصف املباين١٤٨، ٦٦: التسهيل: ينظر) ٢٧٤(

، شرح ٨ـ ٧/ ٣: ، أوضح املسالك)ع ل ل(١١/٤٦٧: العرب
، ٤/١٧٤: ، الدرر اللوامع٢/٣٣: ، مهع اهلوامع٣/٤: ابن عقيل

  .١٩: ١٨:  العربمميزات لغات
  .٢/١٣٩: توضيح املقاصد) ٢٧٥(

تفَّعرت رِ ثُمحاِء الْببِم نرِبش  
يجئن نرٍ لَهضجٍ خى لُجت٢٧٦(م(  

   :وقول ساعدة بن جؤية
  أَخيلَ برقًا متى حابٍ لَه زجلٌ

  )٢٧٧(اضه خلَجاإذا يفَتّر من توم
   :وقول أيب املثلم اهلذيل أو صخر الغي

  متى ما تنكروها تعرِفُوها
  )٢٧٨(َعلَى أَقْطَارِها علَق نفيثُ

   :وقول اآلخر
لَه يحا قَلْبِى أُتحإِذا أَقُولُ ص  

  )٢٧٩(سكْر متى قَهوة سارت إِىل الرأْسِ
 عند كثري مـن     وقد ظهر هذا القول وذلك العزو     

علماء اللغة كاهلروى، والبطليوسى، وأىب حيان وغريهم       
   .)٢٨٠(كثري

  التردد بني اإلعراب والبناء: املطلب الثاين
الكلمات إما معربة يتوارد عليها مجيع احلركـات        
اإلعرابية، وإما مبنية تلزم حالة واحدة يف أي موقع تقع          
فيه، وهناك كلمات األصل فيها البناء ولكـن بعـض          
اللغات قد يعرا وقد تنبه املرادي هلذه الظاهرة وعرض         

 وهاك أمثلة ما    "توضيح املقصد واملسالك  " هلا يف كتابه  
                                                

، ١/٥٢البيت من الطويل، وهو ىف ديوان اهلذليني ) ٢٧٦(
، ٤/٦٧، املخصص ٢/١١٤: ، احملتسب٢/٨٧: اخلصائص

: ، اجلىن الداين٣/١٨٦: ، شرح التسهيل٩٩: جواهر األدب
، املقاصد ١٥١: ، رصف املباىن١/٣٣٤، مغين اللبيب ٥٠٥

  . ٣/٢٩٤: النحوية
، ٢/٢٠٩: ديوان اهلذليني:  البيت من البسيط، وهو يف)٢٧٧(

، شرح ٢/٢١: ، مغىن اللبيب)و م ض(٧/٢٥٢: لسان العرب
  .٧/ ٢: ، املعجم املفصل٢/٧٤٩: شواهده

: البيت من الوافر، وهو يف شرح أشعار اهلذليني) ٢٧٨(
، شرح شواهد ٢/٢١: ، مغىن اللبيب٢٨٦: /، األزهية٣/٤١٢

: ، املعجم املفصل٢/١٩٩: دب، خزانة األ٢/٧٤٩: املغىن
١/٥٦٤ .  
، )م ت ى(٢٤٦/ ١٤: البيت من البسيط، ذيب اللغة) ٢٧٩(

  .٤/٧١: ، املعجم املفصل٤/٢٨٧: األشباه والنظائر
: ، مغىن اللبيب٢٥٦: ، االقتضاب٢٠٠: األزهية) ٢٨٠(
، شرح ابن ٥٠٥: ، اجلىن الداىن٢٥٠: ، شرح قطر الندى٢/٢١

، مهع اهلوامع ٤/٤٨٠: يز، بصائر ذوى التمي٣/٦ :عقيل
  .٢/٢٠٥: ، شرح األمشوىن٢/١٩٩: ، خزانة األدب٤/٢١٠



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–امعة جازان جملة ج ١٠١

  
  

 

  :أورده يف كتابه
   فَعالِ-١

لغة احلجازيني بناء فعال علما ملؤنث      : "قال املرادي 
حذام على الكسر مطلقًا، وأما بنو متـيم ففـصل          : حنو

ضار فبنوه على الكسر، ح: أكثرهم بني ما آخره راء حنو   
وبني ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب 
النوعني إعراب ما ال ينصرف، وإمنا وافق أكثرهم فيما         
آخره راء؛ ألن مذهبهم اإلمالة فإذا كسروا توصلوا إليها      
ولو منعوه الصرف المتنعت وقد مجع األعـشى بـني          

   :اللغتني يف قوله
  ومر دهر علَى وبارِ

بارةٌ ورهلكَت ج٢٨١(فَه(  
من هذا النص وضح لنا أن وزن فعال علما ملؤنث          

  : يأيت فيه ثالث لغات هي
البناء على الكسر مطلقًا، وعزاها املـرادي       : األوىل

   :إىل احلجازيني، وعليها جاء قول الشاعر
  إذَا قَالَت حذَامِ فَصدقُوها

  )٢٨٢(فَإِنَّ الْقَولَ ما قَالَت حذَامِ
  .)٢٨٣(وهذا العزو سبق إليه كثري من علماء اللغة

اإلعراب إعراب ماال ينصرف مطلقًا، وعزاه   : الثانية
جاءت حذَام، وشاهدت حذَام،    : لبعض متيم، فيقولون  

                                                
، والبيت من خملع البسيط، ٤/١٦٠: توضيح املقاصد) ٢٨١(

: ، شرح املفصل٢/٤١: ، الكتاب٣٣١: وهو لألعشى يف ديوانه
: ، وبال نسبة يف املقتضب٤/٣٥٨: ، املقاصد النحوية٢/٦٤
  .٣/١٧٨: فصل، املعجم امل١/٢٨٢: ، املقرب٣/٥٠
العقد : البيت من الوافر، وهو للُجيم بن صعب ىف) ٢٨٢(

، وبال نسبة ىف الكامل ٢/٣٤٧، التصريح ٣/٣٦٣: الفريد
، أوضح ٤/٦٤: ، شرح املفصل٢/١٨٠: ، اخلصائص٢/٩٩

، شرح قطر ١٢٨: ، شرح شذور الذهب٤/١٢٠املسالك 
: ، املعجم املفصل٣/٢٦٨: ، شرح األمشوىن١٤: الندى

٧/٢٨٢.  
، األصول ٣/٣٧٣: ، املقتضب٣/٢٨: الكتاب: ينظر ) ٢٨٣(

، شرح ٤/٦٤: ، شرح املفصل٢٠١: ، املفصل٢/٨٩: يف النحو
: ، مهع اهلوامع١/٤٣٦: ، االرتشاف٢/٥: الكافية للرضي

  .٢/٢٢٥: ، التصريح١/٢٩

ا يف ذلك بعض علماء العربية وأعجبت حبذَام٢٨٤(متابع(.  
وهي اليت تفصل بني أن يكون خمتوما بالراء        : الثالثة

وبارِ اسـم   : فيبىن على الكسر إذا ختم بالراء مثل      أوال  
 للعلمية والعدل أو للعلمية     -لقبيلة، ومينع من الصرف     

رقـاش،  :  إذا مل خيتم بالراء مثـل      - والتأنيث املعنوي 
 وقد عزا اجلوهري    )٢٨٥(وعزاها املرادي جلمهور بين متيم    

وأهـل  : "اإلعراب يف غري ما آخره راء ألهل جند فقال        
هذه رقـاش    :يقولون..  جمرى ماالينصرف    جند جيرونه 

  . )٢٨٦("بالرفع
ووافق أكثر بىن متيم أهل احلجاز يف بناء ما آخـره         

والقياس . )٢٨٧(راء على الكسر؛ لفشو اإلمالة ىف لغتهم      
فأما ما كان آخره راء    . )٢٨٨(عند سيبويه مذهب بىن متيم    

فإن أهل احلجاز وبىن متيم متفقون فيه على كـسرها،          
ية هى اللغة األوىل القُدمى، وبنـو متـيم         واللغة احلجاز 

  .خيتاروا ىف ذلك
   حيث -٢

وحيث مثال ما بين على الضم وهو       : "قال املرادي 
ومـن حيـثُ    :اسم لدخول مـن عليـه يف حنـو        

تجرخ)وبين عند غري بين فقعس؛ الفتقاره إىل         )٢٨٩ ،
مجلة افتقارا الزما، وضم على أشهر اللغـات؛ لـشبهه     

ات ووجه الشبه أا كانت مستحقة لإلضافة إىل        بالغاي
املفرد كسائر أخواا فمنعت من ذلك كما منعت قبل         

  .)٢٩٠("وبعد اإلضافة
ذكر املرادي يف هذا النص أنه ورد عن العرب لغتان 

   :يف حيث دونك بياما
بناء حيثُ على الضم؛ تشبيها بالغايات كـ : األوىل

                                                
، شفاء ٢٠١: ، املفصل٢/٨٩: األصول يف النحو: ينظر) ٢٨٤(

  .١٢٩: ، شرح شذور الذهب٢/٩٠٧: العليل
  .١٢٩: شرح شذور الذهب: ينظر) ٢٨٥(
  ).ر ق ش (٣/١٠٠٧: الصحاح) ٢٨٦(
، اختالف اللهجات على ٤٧٤: علل النحو: ينظر) ٢٨٧(

  .٦٥٢: املستويني الصريف والنحوي
  .٣/٢٧٧: الكتاب: ينظر) ٢٨٨(
  .٦٥: سورة احلجر من اآلية) ٢٨٩(
  .٦٥/ ١: توضيح املقاصد) ٢٩٠(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

وعزاها املرادي  . اشية واألدبية قَبلُ وبعد، وهى اللغة الف    
إىل مجيع العرب غري بين فقعس، وقضى بأـا أشـهر           

 )٢٩١(اللغات يف حني عزاها بعضهم إىل قـيس وكنانـة         
على الضم روايةٌ    مبنيةٌ) حوثُ(وذكـر ابن منظور أن     

فأصلها حوثُ، فقلبت الواو    . )٢٩٢(عن العرب، لبىن متيم   
حيث، مثُ بنيت : يلياء؛ لكثرة دخول الياء على الواو، فق

على الضم؛ اللتقاء الساكنني واختري الضم؛ ليشعر ذلك        
بأن أصلها الواو؛ وذلك ألن الضمة جمانسة للواو فكأم       
أتبعوا الضم الضم، وقد خطِّىَء ذلك بأم إمنا يعقبـون          

  .)٢٩٣(ىف الكلمة ضمةً دالةً على واو ساقطة
ادي لبين فقعس،   إعراب حيثُ، وعزاها املر   : الثانية

فيخفضوا ىف موضع اخلفض، وينـصبوا ىف موضـع        
جلست حيثَ كنت، وجئت مـن      : النصب؛ فيقولون 

 )٢٩٤(حيث جئت، فيجروا مبن، وهى عندهم كعنـد       
وحكى الكسائى ذلك عن بين أسد بن احلارث بن ثعلبة          

، "من حيث الَ يعلَمـون    : "وبين فقعس كلها، فيقولون   
 وقد جاءت هذه اللغة يف      )٢٩٥( ذلك حيثَ التقينا   وكان

قراءات القرآن حيث قرأ بعـض الـسـلف قــوله         
 )٢٩٦(سنستدرِجهم من حيث ال يعلَمونَ    : تعـالـى
 وذلك إما على اإلعراب على هذه اللغة، )٢٩٧(بكسر الثاء

  .أو البناء على الكسر؛ جريا على اللغة الثانية
يف حيث مل يشر إليهن املرادي      وهناك ثالث لغات    

   :هاك بيان

                                                
اللهجات ، ١/٣١٠: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٢٩١(

  .١/٢٠: العربية يف التراث
، ٢/١٤: ، لسان العرب٥/١٣٥: ذيب اللغة: ينظر) ٢٩٢(

  ).ح ي ث(٥/٢٣٠: تاج العروس
  .السابق: ينظر) ٢٩٣(
: ، شرح ابن عقيل٢/٧٨: ، اللباب٢١١: املفصل: ينظر) ٢٩٤(
  .٢/٢٠٩:، مهع اهلوامع٥٦/ ٣
: ، البحر احمليط)ح ي ث(٢/١٤: لسان العرب) ٢٩٥(
: ، خصائص هلجيت متيم وقريش٥٠٠: ٤٩٩: متيم، لغة ١/١٥٥

١٤٢.  
  .٤٤: سورة القلم من اآلية) ٢٩٦(
: ، مغين اللبيب١٦٢: ١٦١: شرح شذور الذهب: ينظر) ٢٩٧(
١/١٢١.  

حيثَ، بالبناء على الفتح على كل حال من        : األوىل
قعدت حيثَ قعد بكر وجئت     : اخلفض والنصب، فيقال  

من حيثَ جئت؛ وذلك طلبا للخفة، لثقل الكسرة بعد         
، وهى لغة بىن يربوع     )٢٩٨(الياء كأَين وكيف أو لإلتباع    

 حكـى ذلـك عنـهم       )٢٩٩(تضم عندهم وطُهيةَ، وال   
مسعت ىف بىن متيمٍ من بىن يربوعٍ وطُهيةَ    : "الكسائى قائلًا 

من ينصب الثاء، على كل حال ىف اخلفض والنـصب          
حيثَ التقينا، ومن حيثَ الَ يعلَمـونَ،       : والرفع، فيقول 

  . )٣٠٠("وال يصيبه الرفع ىف لغتهم
سر؛ ألنه األصل ىف    حيث، بالبناء على الك   : الثانية

التخلص من التقاء الساكنني حكاها الكسائى عن بعض        
  . )٣٠١(العرب

حوثَُ، بإبدال الياء واوا، وهى لغة طَيىٍء،       : الثالثة
وعلى كل فحيث . )٣٠٢(وىف ثائها أيضا احلركات الثالث

ظرف مبين وهو يف النصب والرفع مل خيرج عن دائـرة           
قـدمي جـاء نتيجـة      البناء، ويف نصبه ورفعه إتباع ت     

االنسجام الصويت بني احلركات املتجاورة، ومجيع القبائل 
اليت نطقت باإلتباع يف تلك الكلمة بدوية إذ عرف عن          
البدو امليل إىل االنسجام واانـسة بـني األصـوات          

متيم، وطيء، وقيس، : املتجاورة وتتمثل يف القبائل التالية   
  .)٣٠٣(وبين ويربوع

   أمس -٣
نظري سحر يف امتناعه من الـصرف       ": قال املرادي 

أمس عند بين متيم فإن منهم من يعربه يف الرفـع غـري             
منصرف، ويبنيه على الكسر يف اجلر والنصب، ومنـهم   

                                                
   .٢/٣٤٢: شرح مجل الزجاجى البن عصفور: ينظر) ٢٩٨(
، ارتشاف ٤/٩١: ، شرح املفصل٣/٢٣٢: احملكم: ينظر) ٢٩٩(

  .١٤٢:  وقريش، خصائص هلجيت متيم٢/٢٦١: الضرب
  ).ح ي ث(٢/١٤: لسان العرب) ٣٠٠(
، اختالف اللهجات على ٤/٩٢: شرح املفصل: ينظر) ٣٠١(

  .٢/٦١٢: املستويني الصريف والنحوي
، شفاء ٢/١٨٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣٠٢(

  .٢/٢٠٩: ، مهع اهلوامع١/٤٨٢: العليل
، اختالف ١/٢٧٠: اللهجات العربية يف التراث: ينظر) ٣٠٣(
  .٦٢١: هجات على املستويني الصريف والنحويالل
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من يعربه إعراب ما ال ينصرف يف األحـوال الـثالث           
خالفًا ملن أنكر ذلك، وغري بين متيم يبنونه على الكسر،          

ـ        ه إعـراب مـا     وحكى ابن الربيع أن بين متيم يعربون
الينصرف إذا رفع أو جر مبذ أو منـذ فقـط، وزعـم       
الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح واستـشهد          

  : بقول الراجز
  لَقَد رأَيت عجبا مذْ أمسا

  )٣٠٤()عجائزا مثْلَ السعالى خمسا(
ومدعاه غـري صـحيح؛     : قال يف شرح التسهيل   
فع، وألن سيبويه استـشهد    المتناع الفتح يف مواضع الر    

بالرجز على أن الفتح يف أمسا فتح إعراب، وأبو القاسم          
مل يأخذ البيت من غري كتاب سيبويه فقد غلط فيمـا            

وأجـاز  . ذهب إليه واستحق أن ال يعول عليه انتـهى        
اخلليل يف لقيته أمس أن يكون التقدير باألمس فحذف         

  .)٣٠٥("الباء وأل فتكون الكسرة كسرة إعراب
ذا النص أشار املرادي إىل أن أمس فيه لغـات   يف ه 

  : هاك تفصيل القول فيها
البناء على الكسر مطلقًا سواء استعمل ظرفًا : األوىل

أو امسا غري ظرف، ىف الرفع والنصب واجلر، ونسب هذا 
النـسبة إىل   إىل غري متيم، يف حني حدد كثري من العلماء  

 مضى أمـسِ، وشـاهدت    : ، فيقولون )٣٠٦(أهل احلجاز 
أمسِ، وعجبت من أمسِ بالكسر فيهن، وعليها جـاء         

   :قول أسقف جنران
  منع البقاَء تقلب الشمسِ

  وطلوعها من حيثُ ال تمِسي
  

                                                
، ٣/٢٨٥: الكتاب: الرجز لغيالن بن حريث الربعي يف) ٣٠٤(

، األمايل ٤/١٠٦: ، شرح املفصل٥٩٨: شرح شواهد اإليضاح
، شرح شذور ٢/٤١: ، شرح مجل الزجاجى٢/٢٦٠: الشجرية
، ٣/٢٦٧: ، شرح األمشوىن٢/١٩٠: مهع اهلوامع١٣٣: الذهب

: ، املعجم املفصل)أ م س(٢/٨٤١: مهرةوبال نسبة يف اجل
١٠/٢٦١.   

  .١٦٤، ١٥٩: ١٥٧ / ٤: توضيح املقاصد) ٣٠٥(
، شفاء ٥١٩/ ١: ، املساعد٣/٢٨٣: الكتاب: ينظر) ٣٠٦(

  .٤٧٧/ ١: العليل

  اليوم أعلم ما يجِيُء به
  )٣٠٧(ومضى بِفَضلِ قَضائه أمسِ

  .)٣٠٨(فأَمسِ فاعل مضى، وهو مبىن على الكسر
الىت النصب واجلر،   بناؤه على الكسر ىف ح    : الثانية

وإعرابه إعراب ماال ينصرف حالة الرفع خاصة، وهـي         
بالرفع بال   مضى أمس :  فيقولون )٣٠٩(لغة مجهور بين متيم   

  : تنوين، وعلى لغتهم جاء قوله
يأَس ناِء إِنْ عجبِالر مصتاع  

سأَم نمضى تالَّذ اسنت٣١٠(و(  
  .)٣١١(واعتكفت أمسِ، وعجبت من أمسِ

إعراب أَمسِ إعـراب مـاال ينـصرف يف       : ثالثةال
: األحوال الثالث وهي لغة بعض بىن متـيم، فيقولـون         

ذهب أمس بالرفع بال تنوين، وشاهدت أمس، وعجبت        
 ،وعليهـا قـول الراجـز       )٣١٢(بالفتح فيهما  من أمس ،

  . السابق
إعرابه إعراب ما ال ينصرف يف حاليت الرفع : الرابعة

ط وذكر أن هذه اللغة حكاها ابن       أو اجلر مبذ أو منذ فق     
وإذا . )٣١٣(ووافقه الرضى ىف ذلـك    . الربيع عن بين متيم   

ما رأيته مذ أمس، : وقع أمسِ بعد مذ وجعلتها امسا قلت
بالرفع، وإن جعلت مذ حرفًا وافق بنو متيم أهل احلجاز          

  .)٣١٤(ما رأيته مذ أمس: ىف بنائها على الكسر، فقالوا
الفتح، ونسب هـذا إىل     بناء أمس على    : اخلامسة

الزجاج، مث ذكر نقلًا عن ابن مالك أن بناء أمس علـى       
الفتح ليس لغة خالفًا للزجاجى الذى خرج عن إمجاع         

                                                
، املقاصد ٣/٨٨: احليوان: البيت من الكامل، وهو يف) ٣٠٧(

  .٤/٣٧٢: النحوية
  .٣٤٩، ٢/٣٤٨: التصريح: ينظر) ٣٠٨(
: ، شرح املفصل٢١٦: ، املفصل٣/٢٨٣: لكتابا: ينظر) ٣٠٩(
  .٢/١٥: ، شرح الكافية للرضي٤/١٠٦
شرح التسهيل : ىف البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة) ٣١٠(
  .٤/١٢٢: ، أوضح املسالك٢/٢٢٣
  .٣/٢٦٧: حاشية الصبان: ينظر) ٣١١(
  .٢/٣٤٧: التصريح: ينظر) ٣١٢(
، شرح ٣/٢٢٩: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣١٣(

  .٣/٢٦٧: ىناألمشو
  .أ م س: لسان العرب: ينظر) ٣١٤(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

  .)٣١٥(النحاة ىف ذلك
فأمس يف حال كونه غري ظرف فيه مخس لغـات          

البناء على الكسر مطلقًا بال تنوين وبتنوين، وغري        : هي
إعرابه غري منصرف   منصرف مطلقًا، وإعرابه منصرفًا، و    
  .)٣١٦(رفعا، وبناؤه على الكسر نصبا وجرا

فإن نكِّر أَمسِ، أو لُفظَ معه بـاأللف والـالم، أو         
            ،ع تكـسري، أو ثُنِـىممع جر، أو جغأُضيف، أو ص

، ومن العرب مـن     )٣١٧(فيعرب إعراب املنصرف إمجاعا   
   :يستصحب البناء مع أل، كقول الشاعر

 قَفْتى وإِنلَهوسِ قَباَألمو موالْي  
برغت سمالش تى كَادتح ابِك٣١٨(بِب(  

السني، وهو ىف موضع نصب عطفًا علـى         فكسر
  . )٣١٩(اليوم

ولو سمى رجل بأَمسِ انصرف؛ ألن كل مفرد مبىن 
سميت به شخصا فالواجـب فيـه اإلعـراب مـع            

  . )٣٢٠(الصرف
   مع-٤

كان االصطحاب أو وقته    مع اسم مل  : "قال املرادي 
على ما يليق باملصاحب، وهو مالزم لإلضافة والظرفية        

ذهب من معه وهو معرب     : وقد جير مبن حكى سيبويه    
يف أكثر اللغات وبناؤه على السكون لغة ربيعـة، ويف          
احملكم لغة ربيعة وغنم ومل حيفظ سيبويه أنه لغة فزعم أنه 

  .)٣٢١("ضرورة 
ق أشار إىل أن الوارد عـن       فاملرادي يف نصه الساب   

                                                
  .١/٤٧٧: ، شفاء العليل١/٥٢٠: املساعد: ينظر) ٣١٥(
  .٢/١٩٠مهع اهلوامع : ينظر) ٣١٦(
، ارتشاف ٢/٤١٢: شرح مجل الزجاجى: ينظر) ٣١٧(

  .٢/٣٤٩: ، التصريح٢٥٠، ٢/٢٤٩: الضرب
، وبال ٩: البيت من الطويل، وهو لنصيب ىف ديوانه) ٣١٨(

، شرح شذور ٢/١٩٠: ، احملتسب١/٣٩٥: صاخلصائ: نسبة ىف
: ، األشباه والنظائر٣/١٠٩: ، الدرر اللوامع١٣٥: الذهب

  .١/٢٠٦: ، املعجم املفصل١/٢٠٤
  .٢/١٩١: مهع اهلوامع: ينظر) ٣١٩(
، شرح الرضى على ٢٨٤، ٣/٢٨٣: الكتاب: ينظر) ٣٢٠(

  .٣/٢٢٨: الكافية
  .٢/٨١٦: توضيح املقاصد) ٣٢١(

   :إذا وليها متحرك لغتان مها) مع(العرب ىف 
مع بفتح العني على اإلعراب، وهذه هـي        : األوىل

اللغة املشهورة؛ يئها ىف خري الكالم وأوثقـه، وهـو          
فَأُولَئك مـع   : القرآن الكرمي، من ذلك قولـه تعاىل     

    هِم ملَيع اللّه معأَن ينالَّذ نيبِيالن ن)وقوله )٣٢٢  :  إِنَّ اللَّه
فَأَرسلْ معنا بنِي إِسـرائيلَ ولَـا       : ، وقوله )٣٢٣(معنا

مهذِّبعت)٣٢٥(وهذا ما نص عليه بعض علماء اللغة. )٣٢٤( 
 يف حني نص آخـرون أـا لغـة عامـة العـرب أو        

  .)٣٢٦(مجهورهم
 يرادتسكني العني على البناء، وقد ذكر امل      : الثانية

أا لغة ربيعة وأضاف إليها غَنم نقلًا عن ابـن سـيده،    
، واقتـصر  )٣٢٧(وعزاها نفس العزو كثري من علماء اللغة     

، وعزاها الشيخ حممد حمىي الدين      )٣٢٨(بعضهم على ربيعة  
   .)٣٢٩(إىل قيس

مث ذكر املرادي أن سيبويه مل يثبت تسكني العـني          
ون وخالفه املتـأخر   )٣٣٠(بل حكم عليه بالضرورة   . لغة

محتجني بأن ذلك ورد ىف سعة الكالم ومن حفظ حجةٌ  
وحكـى  : "، قال ابـن منظـور     )٣٣١(على من مل حيفظ   

          ،ـعسكّنون العني من مم يمٍ أالكسائى عن ربيعة وغَن
فإذا جاءت األلف والالم    : معكم ومعنا، قال  : فيقولون

وألف الوصل اختلفوا فيها، فبعـضهم يفـتح العـني،          
ا، فيقولون مع القومِ، ومـع ابنـك،        وبعضهم يكِسره 

                                                
  .٦٩ :سورة النساء من اآلية)٣٢٢(
  .٤٠: سورة التوبة من اآلية)٣٢٣(
  .٤٧: سورة طه من اآلية) ٣٢٤(
  .٢/٢٦٤: شرح األشوين) ٣٢٥(
، شرح شواهد )م ع ع( ١٣/١١٤: لسان العرب: ينظر) ٣٢٦(

  .٢/٢٦٥: العيين مع حاشية الصبان على األمشوين
: ، مغىن اللبيب)م ع ع( ١٣/١١٤: لسان العرب: ينظر) ٣٢٧(
  .٢/٢٦٥: مشوىن، شرح األ١/٧١٤: ، التصريح٢/٢١
، املصباح ٣/٢٣٢: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣٢٨(

، مهع ٢/٢٤١: ، شرح التسهيل)م ع ع (٢/٧٩١: املنري
  .٢/٢٢٨: اهلوامع

  .٢/٦٧: منحة اجلليل امش شرح ابن عقيل: ينظر) ٣٢٩(
  .٣/٢٨٧: الكتاب: ينظر) ٣٣٠(
  .٢/٦٧: ، منحة اجلليل١/٧١٥: التصريح: ينظر) ٣٣١(
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  . )٣٣٢("معِ القوم، ومعِ ابنك: وبعضهم يقول
وهذه اللغة بالرغم من فصاحتها قليلة الـورود ىف         

  .)٣٣٣(الكالم العرىب بالنسبة لُألوىل الىت هى األفصح
  الذين  -٥

من األمساء املوصولة الذين وهي جلمع املذكر العاقل     
رف يف االفتقار فتلزم الياء     وحكمها البناء؛ لشبهها باحل   

يف مجيع األحوال تقول جاءين الذين أكرمـوا زيـدا،          
ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه هذا هو        

ال أننا رألينا من القبائل العربية مـن يعربوـا          إاألصل  
إعراب مجع املذكر السامل بالواو رفعا، وباليـاء نـصبا          

  . وجرا
الذين مطلقًا، رفعا ونـصبا     واآلخر  : "قال املرادي 

فلذلك مل جتمع العرب على     ..وجرا؛ ألنه مبين فال يتغري    
ترك إعراب الذين بل إعرابه يف لغة هـذيل مـشهور،           

نصر اللذون آمنوا على الذين كفـروا، وإىل        : فيقولون
  وبعضهم بالواو رفعا نطقا: هذه اللغة أشار بقوله

تنبيه  ": مث قال )٣٣٤("ونقلها بعضهم عن عقيل   : قلت
يف الذين أربع لغات املشهورة، ولغة هذيل، وحـذف         

  .)٣٣٥(.."واللغة الرابعة حذف األلف والالم. .. نونه
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف الذين لغـات      

  : هي
وهذه  لزوم الياء يف مجيع األحوال؛ ألنه مبين: األوىل

  .هي اللغة املشهورة، واليت ا نزل القرآن الكرمي
إعرابه بالواو رفعا، وبالياء نـصبا وجـرا،        : يةالثان

جاء اللذون، وشاهدت الذين قاموا وسـلمت       : فيقال
على الذين فازوا، وقد عزاها املرادي إىل هـذيل وبـين    
عقيل، وقد نص على هذا العزو بعض علماء اللغة كابن          

                                                
  ).م ع ع(١٣/١١٤: بلسان العر) ٣٣٢(
: اختالف اللهجات على املستويني الصريف والنحوي) ٣٣٣(

٣٥٦.  
  .١/٤٢٥: توضيح املقاصد) ٣٣٤(
  .١/٤٢٦: السابق) ٣٣٥(

 يف حـني عزاهـا      )٣٣٦(مالك وابن هشام والشيخ خالد    
هـا أبوزيـد إىل      وعزا )٣٣٧(بعضهم إىل هـذيل فقـط     

، وعزاها أبـو    )٣٣٩(، وعزاها الفراء إىل كنانة    )٣٣٨(عقيل
، وعزاها السيوطي إىل طيء وهذيل      )٣٤٠(حيان إىل طيء  

عقيل أدق وأرجح؛ ألا مـن       نسبته إىل " و )٣٤١(وعقيل
القبائل البعيدة عن البيئة احلجازية فهي أقرب إىل التأثر         

ولعل مما يؤيـد    " ،)٣٤٢("بلهجة متيم ومن على شاكلتهم    
نسبة هذه اللغة إىل عقيل أن هذا الشاهد نسبه أبو زيد           
أليب حرب بن األعلم وهو جاهلي مـن بـين عقيـل،      
ونسبه الصغاين يف العباب إىل ليلى األخيلية وهي أيضا         

 واملالحظ أن العلماء مل يأتوا إال بـشاهد       )٣٤٣(من عقيل 
   :واحد على هذه الظاهرة وهو
  الصباحانحن اللذونَ صبحوا 

  )٣٤٤(يوم النخيلِ غارةً ملْحاحا
وهو وإن اختلفت روايات عزوه إىل شاعر بعينـه         

مث يـذهب   . لكنها ال ختتلف يف كون القائل من عقيل       
: الدكتور أنيس إىل قول مناقض لقوله السابق فيقـول        

فلعل هذا البيت قد اشتمل يف أصله على اللذين وقـد           "
 اللذون قد مسعت غريه الرواة ليجعلوا منه شاهدا على أن 

إن وجود هذه   : ومن ثَم نقول  . )٣٤٥("من بعض القبائل  
الظاهرة يف هذيل أو عقيل معا أمر ال يتناىف ووجودهـا          
عند واحدة ال مينع من وجودها عند شقيقتها فالقبيلتان         

                                                
 ١٠٢: ١٠١:  شرح قطر الندى١/١٤٢: املساعد: ينظر) ٣٣٦(

  ١/١٤٩:  شرح األمشوين١/١٣٢: التصريح
، شرح الكافية ١/١٨٢: ينظر إعراب القرآن للنحاس) ٣٣٧(

  ١/١٤٤: ، شرح ابن عقيل١/٥٧: ، املقرب٢/٤٠ :للرضي
  .١/٥٢٦: ، االرتشاف٣١٧: النوادر) ٣٣٨(
  .٢/١٨٤: معاين القرآن) ٣٣٩(
  .١/٥٢٦: االرتشاف) ٣٤٠(
  .١/٨٣: مهع اهلوامع) ٣٤١(
  .٩٣: يف اللهجات العربية) ٣٤٢(
  .٩٤: يف اللهجات العربية) ٣٤٣(
، ولليلى ١٧٢: الرجز، وهو لرؤبة يف ديوانه البيت من) ٣٤٤(

: ، األزهية٤٧: النوادر: نسبة يف ، وبال٦١: خيلية يف ديواااأل
  .٩/٢٩٠: ، املعجم املفصل١/١٤٣: ، أوضح املسالك٢٩٨

  .٩٤: يف اللهجات العربية) ٣٤٥(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

متجاورتان كما أن قبيلة كنانة جماورة هلذيل فلقد كانت 
أما قبيلة طيء فهي القبيلة اليت . )٣٤٦(ديارهم جبهات مكة  

فهي اليت   اشتهر عنها إعراب الذين كما ذكر أبو حيان       
شاع عندها اللذون أولًا إذ عودتنا هذه القبيلة على محل          
ظواهر لغوية كثرية يقول صاحب لغة هذيل معلقًا على         

إذا صح هذا كان دليلًا صرحيا على      " قول الشاعر السابق  
 يف اللهجات العربية حىت يف      احتالف عالمات اإلعراب  

اللفظ وضعا واحدا يف اللغة  بعض األحوال اليت يلزم فيها 
أما بقية اللغات فقد سبق احلديث عنها يف        . )٣٤٧("األدبية

  .فصل احلذف
   :ذو الطائية -٦

  وهكذا ذو عند طئ شهر  :وقوله: "قال املرادي
اسم موصول يستعمل مبعىن     طيءعند   يعين أن ذو  

جاءين ذو فعـل وذو     :  بلفظ واحد فيقال   الذي وفروعه 
: تنبيهـان .. فعلت وذو فعال، وذو فعلـوا وذو فعلـن   

تسمى ذو هذه الطائية؛ ألـا ال يـستعملها         : أحدمها
موصولة إال طيء أو من تشبه م من املولدين كـأيب            

املشهور يف ذو الطائية أا مبنية،      : الثاين. نواس وحبيب 
 صـاحب ويـروى     وبعضهم يعرا إعراب ذو مبعـىن     

   :بالوجهني قول الشاعر
..........................  

  )٣٤٨("فَحسبِي من ذي عندهم ما كفانيا
  : يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف ذو لغتني مها

جـاءين ذو فعـل،     : لزوم البناء فيقـال   : األوىل
وشاهدت ذو جنح، وسلمت على ذو فاز، وهي اللغـة          

 حني عزا بعـضهم البنـاء        يف )٣٤٩(املشهورة عند طيء  
                                                

  .٢٩١: مجهرة أنساب العرب) ٣٤٦(
  .٣٤١: لغة هذيل) ٣٤٧(
، وعجز البيت من الطويل، ١/٤٣٦: توضيح املقاصد) ٣٤٨(

: تهم، وهو ملنظور بن سحيم يففإما كرام موسرون لقي: صدره
: ، شرح املفصل٢/٣٢١: ديوان احلماسة للمرزوقي شرح

، املقاصد ١/٥٦: ، املقرب٢/١٦٢: ، مغين اللبيب٣/١٤٨
  .١/١٢٧٨: النحوية

، شرح الكافية ١/٣٦٩: ، اللباب١٨٢: املفصل: ينظر) ٣٤٩(
   ١/١٥٣: ، أوضح املسالك١/١٤٦: ، االرتشاف٢/٤١: للرضي

ال وذو ىف السماء     : ومن كالم بعض الطائيني    )٣٥٠(ألسد
 وهذا هو الغالب عندهم، ومن ذلك قول حامت         )٣٥١(بيته

  : الطائى
  ومن حسد يجور علَى قَومى

 رِ ذُو لَمهالد أَىونِيودسح٣٥٢(؟ي(  
   :وقول سنان بن الفحل

   وجدىفَإِنَّ املَاَء ماُء أَبِى
تيذُو طَوو تفَربئْرِى ذُو ح٣٥٣(و(  

   :وقول آخر
  إِذَّا أَنت يممت الركَاب لقَصدهم

  )٣٥٤(تبينت طَعم املَاِء ذُو أَنت شارِبه
إعراا باحلروف الثالثة الواو رفعا واأللف      : الثانية

 ذا قام،   جاءين ذو قام، ورأيت   : نصبا والياء جرا، فيقال   
ومررت بذي قام، وعزاها لبعض طيء مؤيدا كالمه مبا         
ورد من شعر العرب الفصحاء، واملشهور البناء بدليل ما     

فذو موصـولة   " بيتهوذو يف السماء    " مسع من كالمهم  
مبعىن الذي وما بعدها صلة فلو كانت معربة جلرت بواو         

  . )٣٥٥("القسم
 من هذا وضح لنا أن ذو تستعمل مبعىن صـاحب         

تكون من األمساء الستة فترفع بالواو، وتنصب باأللف،        ف
تستعمل مبعىن الذي وحينئذ للعلمـاء       وأا. وجتر بالياء 
البناء مطلقًا وهو املشهور والغالب     : األول: فيها قوالن 

اإلعراب بـاحلروف   : الثاين. وبناؤها على سكون الواو   

                                                
  .٣/١٤٨: شرح املفصل) ٣٥٠(
  .٢/٣٦٠، ١٤٧، ١/٢٦: املساعد: ينظر) ٣٥١(
، شرح ٢٧٦: ديوانه: البيت من الوافر، وهو يف) ٣٥٢(

: ، املقاصد النحوية١/١٥٣: ، املساعد١/١٩٩: التسهيل
، شرح ١/١٧٥: ، وبال نسبة يف أوضح املسالك١/٤٥١

  .١/١٧٤: األمشوىن
، شرح ١/٣٨٤: اإلنصاف :البيت من الطويل، وهو يف) ٣٥٣(

، املقاصد ٢/٩٥٠: ، شرح ديوان احلماسة٣/١٤٧: صلاملف
: ، خزانة األدب١٠٢: ، شرح قطر الندى١/٤٣٦: النحوية

  .١/٥٢٣: ، املعجم املفصل٢/٤٢٧
: البيت من الطويل، وهو بال نسبة ىف شفاء العليل) ٣٥٤(
١/٢٢٧.  
  .٦٧: شرح شذور الذهب) ٣٥٥(
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لـيت  الثالثة الواو رفعا واأللف نصبا والياء جرا مثل ذو ا   
  .مبعىن صاحب وهذا يف لغة بعض طيء

   :ذات -٧
وكاليت أيضا لديهم : "قال املرادي يف قول ابن مالك

يعين أن بعض طـيء         ..ذات وموضع الالتى أتى ذوات
ذات إذا أراد معىن اليت، وذوات إذا أراد معـىن          : يقول

  .)٣٥٦("الاليت بالبناء على الضم فيهما
ن بعـض طَيـىٍء     يف هذا النص أشار املرادي إىل أ      

يستعملون ذات للمفردة، وذوات جلمعها مضمومتني،      
 الـيت (على أما موصوالن مستقالن مرادفـان لــ         

لقيته ذات يوم، وجلـس ذات      : ، فيقولون )٣٥٧()والاليت
: اليمني وذات الشمال وكذلك ذوات قال ابن مالـك        

وقد ترادف الىت والالتـى ذات وذوات مـضمومتني         "
. ىف األحوال الثالثة؛ لكوما مبنيتني    :  أى ،)٣٥٨("مطلقًا

كما روِى عن الفراء أنه سمع أعرابيا من بـىن طَيـىٍء            
بالفضل ذو فضلكم اهللا بِه والكرامة ذات : "يسأَلُ ويقول

  ها، فـبىن ذات       : أراد" أكرمكم اهللا ب الىت أكرمكم اهللا
ـ           ها، على الضم، ونقل حركة اهلاء األخرية إىل مـا قبل

وحذف األلف فسكنت اهلاء، وأنشد ىف ذوات مبعـىن         
   :الالتى قول الراجز

  جمعتها من أَنيقٍ موارِق
  )٣٥٩(ذَوات ينهضن بِغيرِ سائقِ

  .)٣٦٠(الالتى، وتاء ذات وذوات مضمومة أبدا: أراد
مث ذكر املرادي أنه حكى عن بعض طَيىٍء إعراب          

ركات إعراب ذات وذوات باحل) املوصولة(ذات وذوات 
ذواتـا ىف الرفـع     : مبعىن صاحبة وصاحبات، فيقولون   

                                                
  .١/٤٣٨: توضيح املقاصد) ٣٥٦(
  . ١/١٦١: السابق) ٣٥٧(
   .١/١٩٣: ح التسهيلشر) ٣٥٨(
: ، الدرر اللوامع١٨٠: الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه) ٣٥٩(
، ٢٩٥: ، األزهية١٥/٣٤: ذيب اللغة: ، وبال نسبة يف١/٢٦٧

، املعجم )ذ و(٤٠/٤٣٣: ، تاج العروس١٤٤: ختليص الشواهد
  .١١/٢٠٤: املفصل

: ، مهع اهلوامع١٩٦، ١/١٩٥: شرح التسهيل: ينظر) ٣٦٠(
١/٨٣.  

وذواتى ىف النصب واجلر، وهو ماحكاه أبو حيـان يف          
 )٣٦١(ذات، وحكاه أبو جعفر ابـن النحـاس يف ذوات         

 أن طيئًا ويبدو  .)٣٦٢("نقل غريب " وقضى أيو حيان بأنه   
هي القبيلة الوحيدة اليت احتفظت ذه الـصفة بـدليل          

ال ذو اسم موصول يف النصوص القدمية فقد جاء         استعم
ما نفس مر القيس بن عمـرو ملـك        " يف نقش النمارة  

ومعناه هذا قرب امرئ القيس     " العرب كله ذو أسر التاج    
، )٣٦٣(بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حـاز التـاج         

وهذه الصيغة ليست مستعارة من لغة أخرى بل هي من          
وملـا  : "حد الباحثني الكلمات املتوغلة يف القدم يقول أ     

كان من غري املمكن اعتبار هذه الكلمة مقترضة فـإن          
الصيغة يتحتم أن تكون راجعة إىل ما قبل عصر انفصال          
العربية الغربية عن اللغات األخرى ولكن هلجة طيء هي      
الوحيدة من اللهجات العربية الغربية اليت حتتفظ باسـم         

  .)٣٦٤("املوصول على هذه الصورة
   :ركب العدد امل-٨

فيه ثالثة  فإذا أضيف العدد املركب     : "قال املرادي 
   :أوجه

أن يبقى بناؤه وهو األكثر كما يبقى مـع         : األول
أن يعرب عجزه مع بقـاء  : الثاين. األلف والالم بإمجاع  

التركيب كبعلبك وحكاه سيبويه عن بعض العـرب،        
أحدعشرك مع أحدعـشر زيـد واستحـسنه        : فتقول

عصفور وزعم أنه األفصح، ووجه    األخفش واختاره ابن    
ذلك بأن اإلضافة ترد األشياء إىل أصلها من اإلعراب،         
ومنع يف التسهيل القياس عليه وقال يف الشرح ال وجـه      

كم رجل عندك   : الستحسانه؛ ألن املبين قد يضاف حنو     
وهي : قال بعضهم :  قلت )٣٦٥(من لَدن حكيمٍ خبِريٍ   و

                                                
  . ١/١٦٢: التصريح: ينظر) ٣٦١(
   .١/٥٢٨: ارتشاف الضرب) ٣٦٢(
، طبعة أوىل، ١٩٠: تاريخ اللغات السامية ألولفنسون) ٣٦٣(

  .دار العلم للماليني 
عبد الرمحن  .اللهجات العربية الغربية لرابني ترمجة د) ٣٦٤(

  .٣٥٩: أيوب
  .١: سورة هود من اآلية) ٣٦٥(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

     ا لغة مل ميتنع القيـاس      لغة ضعيفة عند سيبويه وإذا كو
أن يضاف صدره إىل : والثالث. عليها وإن كانت ضعيفة

عجزه مزالًا بناؤمها حكى الفراء أنه مسع من أيب فقعس          
مـا فعلـت مخـسة    : األسدي وأيب اهليـثم العقيلـي     

  . )٣٦٦("عشرك
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن العدد املركب إذا       

فيه ثالث فلتمييز أضيف إىل مستحق العدد مستغنى عن ا
   :لغات هاك بياا

البناء على فتح اجلزأين ويضاف جممـوع       : األوىل
حضر أحد عـشر    : العدد املركب إىل مستحقه، فتقول    

تسلمت أحد عشر رغيف، وحبثت عن      : رجلٍ، وتقول 
وقضى املرادي بأا األكثـر ىف      . )٣٦٧(أحد عشر طالبٍ  

هـى  : يل، وق )٣٦٨(كالم العرب كما قال بعض العلماء     
، )٣٧٠( األجـود ىف الكـالم     يه: ، وقيل )٣٦٩(الفصحى

   .)٣٧١(وومسها ابن عصفور بالضعف
إعرابه إعراب املركب املزجي بأن يعـرب       : الثانية

اجلزء الثاين حسب العوامل الداخلة عليه ويلزم اجلـزأ         
هذه أحد عشر بكرٍ، واشـتريت      : األول البناء، فتقول  

وقد .  عمرٍو أحد عشر كتابٍ، وسلمت على أحد عشرِ      
وصفها املرادي بأا ضعيفة، وهذا مـا نـص عليـه           

ومن : "، وحكم عليها سيبويه بالرداءة، فقال)٣٧٢(بعضهم
 )٣٧٣("مخسةَ عشرك، وهى لغة رديئة    : العرب من يقول  

واستحسنها األخفش، وأجاز   . )٣٧٤(إا لغة قليلة  : وقيل

                                                
  .٣١٦/ ٤: توضيح املقاصد) ٣٦٦(
، ٢/٣٧٨: ، شرح ابن عقيل٢/٨١: املساعد: ينظر) ٣٦٧(

  .٢/٤٦٣: ، التصريح٣٩١: شرح املكودى
: ، مهع اهلوامع١/٣٦٦ارتشاف الضرب : ينظر) ٣٦٨(
  .٤/٢٣٣: ، عدة السالك٤/٧١: ، شرح األمشوىن٣/٢٥٦
  .٣٩٢: شرح املكودى على األلفية: ينظر) ٣٦٩(
  .٢/٨١: ، املساعد٢/٤٠٢: شرح التسهيل: ينظر) ٣٧٠(
  .١/٣٠٩: املقرب: ينظر) ٣٧١(
  .٤/٧١: ، شرح األمشوىن٢/٨١: املساعد: ينظر) ٣٧٢(
، أوضح ١/٣٦٦: ، ارتشاف الضرب٣/٢٩٩: الكتاب) ٣٧٣(

   .٤/٢٣٣: املسالك
  .٣٩٢: شرح املكودى على األلفية: ينظر) ٣٧٤(

مث ذكر املرادي أن ابـن      . )٣٧٥(القياس عليها مع ضعفها   
ختار هذه اللغة، وزعم أـا الفـصحى؛ ألن         عصفور ا 

اإلضافة ترد األمساء إىل أصلها من اإلعراب، وأن ابـن          
  . )٣٧٦(مالك منع القياس عليها

إعراب اجلزأ األول حبسب العوامل الداخلة      : الثالثة
عليه فيعامل معاملة املركب اإلضايف كمـا تفعـل ىف          

مخسةَ هذه مخسةُ عشرِ بكرٍ، واشتريت      : عبداهللا، فتقول 
عشرِ سعد، وسلمت على مخسة عشرِ عمرٍو جبر عشرٍ          
ىف األحوال الثالثة وإعراب مخسة حبسب العوامل، وهذا       

 - ونسبها املـرادي     )٣٧٧(ما صرح به بعض علماء اللغة     
مسعتها : " إىل بين أسد وعقيل قال الفراء-نقلًا عن الفراء 

      وأىب اهليثم العقيلى س األسدىم: من أىب فَقْع   ا فعلـت
، وأجاز الكوفيون جميء هذه اللغة      )٣٧٨("مخسةُ عشرِك؟ 

 ووصف ابن )٣٧٩(نثرا ونظما، وحكوها عن بعض العرب
باطـل؛ ألنـه مل يـسمع مـن         " عصفور هذا بأنـه   

  . لكنه مردود مبا مسعه الفراء وحكاه)٣٨٠("كالمهم
   إعراب أي املوصولة وتثنيتها ومجعها -٩

عين أـا تـستعمل     أي كَما ي  : قوله: "قال املرادي 
موصولة مبعىن الذي واليت وفروعها خالفًا ألمحد بن حيىي       

تستعمل إال شرطًا أو استفهاما، وقـد        إا ال : يف قوله 
وإذا : تؤنث بالتاء إذا أريد ا املؤنث، وقال أبو موسى        

وحكـى ابـن   . أريد ا املؤنث أُحلقت التاء يف األشهر     
 :وقولـه . وجيمعوـا كيسان أن أهل هذه اللغة يثنوا      

يعين دون أخواا فلذلك أفردها بالذكر وقد       ) وأعربت(
تقدم سبب إعراا مع أن فيها ما يف أخواا من شـبه            

   :احلرف يف أول الكتاب، وقوله

                                                
  .٤/٧١: حاشية الصبان: ينظر) ٣٧٥(
، ١/٣٠٩: ، املقرب٢/٤٠١: شرح التسهيل: ينظر) ٣٧٦(

  .٤/٢٣٣: ، عدة السالك٢/٤٦٣: التصريح
، شرح ٣/٣٠٧: شرح الرضى على الكافية: ينظر) ٣٧٧(

  .١/٣٦٦: ، ارتشاف الضرب٢/٤٠٢: التسهيل
  .٢/٣٤: معاىن القرآن) ٣٧٨(
  .٤/٢٣٣: أوضح املسالك: ينظر) ٣٧٩(
  .٢/٣٠: شرح مجل الزجاجى) ٣٨٠(
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  ما مل تضف وصدر وصلها ضمري احنذف
: يعين أا أعربت ما مل جيتمع فيها هذان األمـران         

أحدمها أعربـت   اإلضافة، وحذف الصدر فإن فقدا أو     
: أن ال تضاف ويثبت الصدر حنو     : األوىل. فالصور أربع 

أن ال : الثانية. جاءين أي هو فاضل فتعرب لفقد األمرين  
جاءين أي فاضل فتعـرب     : يضاف وحيذف الصدر حنو   

أن تـضاف ويثبـت   : الثالثة. لفقد األول وهو اإلضافة   
جاءين أيهم هو فاضل فتعرب أيضا لفقـد        : الصدر حنو 

أن تضاف وحيـذف    : الرابعة.  وهو حذف الصدر   الثاين
ثُم لَنرتِعن من كُلِّ شيعة أَيهـم       : الصدر كقوله تعاىل  

دأَش)فهذه تبىن الجتماع األمرين هـذا مـذهب         )٣٨١ 
سيبويه خالفًا للخليل ويونس فإما ال يريان البناء بـل          

أمـا  . هي معربة عندمها يف األحوال كلها وتأوال اآلية       
مث : خلليل فجعلها استفهامية حمكية بقول مقدر والتقدير      ا

وأمـا  . لنرتعن من كل شيعة الذي يقال فيه أيهم أشد        
يونس فجعلها استفهامية أيضا وحكم بتعليـق الفعـل         

 ليس خمتصا بأفعـال القلـوب     قبلها؛ ألن التعليق عنده     
  : واحلجة عليهما قول الشاعر

كالنِى مب يتا لَقإذَا م  
ـُلفَس أَفْض مهلَى أَيع ٣٨٢(لِّم(  

ألن حروف اجلر ال تعلق، وال يضمر قول بينـها          
وبني معموهلا وذا بطل قول من زعم أن شرط بنائهـا         
أن ال تكون جمرورة بل هي مرفوعة أو منصوبة، وذكر          
هذا الشرط ابن إباز وقال نص عليه النقيب يف األمـايل         

زائـدة وكـل    ويف اآلية أقوال أخر قال األخفش من        
وذهب الكوفيون إىل . مفعول، وأيهم أشد مجلة مستأنفة   

ه قيل  نمبا فيه من معىن أشد كأ     "شيعة  " أن أيهم علق عنه   
                                                

، والقراءة يف خمتصر شواذ ٦٩: سورة مرمي من اآلية) ٣٨١(
  .٨٩، ٨٨: القرآن

، وهو لغسان بن وعلة بن مرة بن البيت من املتقارب) ٣٨٢(
، مغين ١٤٧/ ٣: ، شرح املفصل٤٢٣/ ٢: اإلنصاف: عباد يف
: ، املقاصد النحوية١/٢٧٢: ، الدرر اللوامع١/٧٢: اللبيب

: رصف املباين ،١٥٨: ختليص الشواهد: ، وبال نسبة يف١/٤٣٦
  .٦/٢٣٦: ، املعجم املفصل١/١٦٥: ، شرح األمشوىن١٩٧

من كل مـن    : لنرتعن من كل متشيع يف أيهم أشد أي       
نظر يف أيهم، وكأم رأوا أن لنرتعن ال تعلق فعدلوا إىل           

 عـن  هذا وقال ابن الطراوة غلطوا، ومل يبني إال لقطعها     
وهم مبتدأ، وأشد خربه، وليس بشيء؛ ألا ال      . اإلضافة

تبىن إال إذا أضيفت، وألن أيا أتت يف رسم املـصحف           
وبعضهم : موصولة بالضمري ولو كان مبتدأ لفصل مث قال

وبعض العرب أعرب أيا مطلقاً يعين      : أي. أعرب مطلقًا 
بالنصب على  " أيهم أشد "يف الصور األربع وقرئ شاذًا      

وبعـضهم بعـض    : وحيتمل أن يريد بقوله   . للغةهذه ا 
النحويني فيكون إشارة إىل مذهب اخلليل ويونس ومن        

  .)٣٨٣("وافقهما
تأتى موصولة على  أن أَياأشار املرادي يف هذا النص 

مذهب اجلمهور، خالفًا لثعلب الذي زعم أا ال تكون         
إال استفهاما أو جزاء، وهو حمجـوج بثبـوت ذلك ىف      

ب بنقل الثقات كما يف القراءة السابقة وقول        لسان العر 
الشاعر السابق، فإن االستفهامية والشرطية ال يبنيان على 

مث ذكر أن ألى املوصولة     . )٣٨٤(الضم، وال يصلحان هنا   
  : أربعة أحوال
: أن تضاف ويذكر صدر صـلتها، حنـو       : أحدها

أال تضاف وال يـذكر     : والثاىن. يعجبىن أَيهم هو قائم   
أال تضاف : والثالث. يعجبىن أَى قائم :ها، حنوصدر صلت

  .يعجبىن أَى هو قائم :ويذكر صدر صلتها، حنو
وىف هذه األحوال الثالثة تكون معربة باحلركـات        

يعجبىن أَيهم هو قائم، وأَى قائم، وأَى       : الثالث، فيقال 
ئم، هو قائم، ورأيت أَيهم هو قائم، وأَيا قائم، وأَيا هو قا

هو قائم قائم، وبأى هِم هو قائم، وبأىومررت بأَي.  
 :أن تضاف وحيذف صدر الـصلة، حنـو       : والرابع

  قائم مهوهى ىف هذه احلالة مبنية علـى       . )٣٨٥(يعجبىن أَي

                                                
  .٢٤٥: ٢٤٢/ ١: توضيح املقاصد) ٣٨٣(
، ١/١٥٧: ، التصريح٣/٥٥: التذييل والتكميل: ينظر) ٣٨٤(

  .١/١٦٥: ، حاشية الصبان١/٣٣١: ، مهع اهلوامع١٥٨
، ١/٣٤٩: ، مهع اهلوامع١/١٥٣:شرح ابن عقيل: ينظر) ٣٨٥(

٣٥٠.  
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

الضم عند سيبويه واجلمهور؛ لشدة افتقارها إىل ذلـك         
وذهب الكوفيون واخلليل ويونس إىل إعراا      . احملذوف
 وما ورد مما يوهم البناء على الضم، حنو قولـه           حينئذ،

أما اخلليل فجعلها استفهامية    . أَولُوه" أيهم أشد : "تعاىل
مث لنرتعن من كل شـيعة      : حمكية بقول مقدر، والتقدير   

وأما يونس فجعلها استفهامية    . الذي يقال فيه أيهم أشد    
أيضا وحكم بتعليق الفعل قبلها؛ ألن التعليـق عنـده          

  .بأفعال القلوبخمصوص 
لـنرتعن  : إما حمذوف، والتقـدير ) نرتع(ومفعول  

أو اجلملـة، وعلِّقـت     . أَيهم أَشد؟ : الذين يقال فيهم  
) من(و) من كل شيعة(عـن العمـل فيهـا، أو) نرتع(

  .)٣٨٦(زائدة
مث يذكر أن أي املوصولة تعرب يف مجيع حاالا إال         

أن :  بشرطنييف حالة واحدة تبىن فيها على الضم، وذلك
تضاف، وأن يكون صدر صلتها ضمريا حمذوفا هذا يف          
اللغة املشهور، والىت جاء ا الذكر احلكـيم والـشعر          
العريب الفصيح الذى حكاه أبو عمرو الـشيباىن عـن          

ولكنه يذكر أنه قد ورد أن بعض العرب أعرب         . غَسان
، وهذا  كَلِّم أَيهم أفضلُ  : أَيا يف مجيع األحوال، فيقولون    

، مث عضد كالمه    )٣٨٧(ما صرح به كثري من علماء اللغة      
) نظما(مبا جاء يف قراءة بعضهم، وقول العرب الفصحاء   

لغـة  " ووصفها سيبويه بأا  . لكنه مل حيدد أناسا بعينهم    
 ، ويرى ابن مالك أن إعراا حينئذ مع قلته        )٣٨٨("جيدة

  . )٣٨٩(يقو
املشهور والراجح احلكم عليها باجلودة مع خمالفتها       

: الذى هو عليه؛ يئها على القياس بدليل قول سـيبويه   

                                                
، ٧١١، ٧١٠، ٢/٧٠٩: ، اإلنصاف٢/٣٩٩: الكتاب) ٣٨٦(

  . ٢/١١٥: ، التبيان١٨٩: املفصل
، ٣٢٣/ ٢: ، األصول يف النحو٢/٣٩٨: الكتاب: ينظر) ٣٨٧(

، اختالف اللهجات على املستويني الصريف ١/٧٢: املغىن
  .٤٢١: والنحوي

  .٢/٣٩٩: الكتاب) ٣٨٨(
  .٢/١٢٤: ، اللباب١/٢٠٨: شرح التسهيل: ينظر) ٣٨٩(

، وورود السماع ـا     )٣٩٠("وأما الذين نصبوا فقاسوه   "
كما ىف قراءة طلحة بالنصب، وبيت غسان يف روايـة          

خرجـت مـن    : اجلر، وحكاه أبو عمر اجلرمى قائلًـا      
 حىت صرت إىل مكة، فلم - يعىن خندق الكوفة -اخلندق

كلهم ينصب : اضرب أَيهم أفضلُ، أى: ولأمسع أحدا يق
مث يذكر املراد أن للعرب يف تأنيـث أي       . )٣٩١(وال يضم 

  : وتثنيتها ومجعها لغتني مها
إفراد أَى وتذكريها دائمـا، وهـذا هـو         : األوىل

  . املشهور عند مجهور العرب والنحويني
: تأنيث أَى بالتاء عند إرادة التأنيث، فيقال      : الثانية

   :ىن أَيتهن عندك، وعلى ذلك قال الشاعريعجب
  تإِذَا اشتبه الرشد فى الْحادثَا

رقًُد ا قَدهتبِأَي ض٣٩٢(فَار(  
يعجبىن أَياهمـا   : وتثنيتها عند إرادة التثنية، فيقال    

عندك، وأيتاهما عندك، ومجعها عنـد إرادة اجلمـع،         
ك، وأَياتهن عندك، وذلـك     يعجبىن أَيوهم عند  : فيقال

 دون  )٣٩٣(حكاية عن ابن كيسان أا لغة لبعض العرب       
: حتديد ألناس بعينهم، وومسها ابن عقيل بالضعف، فقال    

  .)٣٩٤(" لغة ضعيفةيوه"
اللـهجات العربيـة يف اجلمـل       : املبحث الثـاين  

  والتراكيب
  : املطابقة بني الفعل والفاعل-١

ىل فاعل ظاهر مثىن    إذا أسند الفعل إ   : "قال املرادي 
أو جمموع جرد يف اللغة املشهورة من عالمـة التثنيـة           

مث أ شار   .. فاز الشهيدان وفاز الشهداء   : واجلمع، فتقول 
   :إىل اللغة األخرى فقال

                                                
  .٢/٤٠١: الكتاب) ٣٩٠(
، شرح ١/٧٢: ، مغىن اللبيب٢/٧١٢: اإلنصاف: ينظر) ٣٩١(

  .١٤٢: شذور الذهب
سر صناعة : ن املتقارب، وهو بال نسبة ىفالبيت م) ٣٩٢(

  .١/٣٣١: ، مهع اهلوامع١/٧٥: اإلعراب
، ١/١٤٩: ، املساعد٣/٥٨: التذييل والتكميل: ينظر) ٣٩٣(

  .١/١٥٨: التصريح
  .١/١٤٩: املساعد) ٣٩٤(
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  سعدا وسعدوا: وقد يقال
  والفعل للظاهر بعد مسند

هذه اللغة ينسبها النحويون إىل أكلوين الرباغيـث        
يتعـاقَبونَ فـيكُم" :    النيب  ومحل عليها املصنف قول     

 وقد توزع يف ذلك     )٣٩٥("مالَئكَةٌ بِاللَّيلِ ومالَئكَةٌ بِالنهارِ   
قال السهيلي ألفيت يف كتب احلديث املروية الصحاح ما 
يدل على كثرة هذه اللغة وجرها وذكر آثارا منها قوله          

كَةٌ بِاللَّيـلِ   يتعاقَبونَ فيكُم مالَئ  : "عليه الصالة والسالم  
: لكين أقول يف حديث مالك    : مث قال " ومالَئكَةٌ بِالنهارِ 

إن الواو فيه عالمة إضمار؛ أنه حديث خمتصر رواه البزار 
" إن هللا مالئكة يتعاقبون فـيكم     : "مطولًا جمردا فقال فيه   

وحكى بعض النحويني أا لغة طيء، وحكى بعـضهم         
وإن : " وقال )٣٩٦("رهاأزد شنوءة، وال يقبل قول من أنك      

رفع سببيه أفرد مطلقًا كرفعه الظاهر، ووافق يف التذكري         
مررت برجلني حسنة   : والتأنيث مرفوعه ال متبوعه حنو    

جاريتهما فحكم النعت يف ذلك كحكم الفعل الواقـع         
وقـد ذكـر يف   ).. كالفعـل : (موقعه وهذا معىن قوله   

ى التسهيل أن اجلمع يف ذلك أوىل من اإلفراد، ونص عل         
. ذلك سيبويه يف بعض نسخ الكتاب وهو مذهب املربد        

اإلفراد أحسن ونسب إىل اجلمهور وفصل بعضهم : وقيل
راد أوىل إن تبع مفـردا أو  ففقال أوىل إن تبع مجعا، واإل    

  : تنبيهان .مثىن
الوصف الرافع السبيب ومجعـه       جيوز تثنية  -األول  

مـررت  : مجع املذكر السامل على لغة طـيء، فتقـول       
رجلني حسنني غالمامها، وبرجال حسنني غلمام، وقد ب

  .)٣٩٧(..."أي على اللغتني) افعل(يفهم ذلك من قوله 
ذكر املرادي فيما سبق أنه إذا أُسند الفعل إىل فاعل          

  : فيه لغتان مها ظاهر مثىن أو جمموع
                                                

باب جامع ) كتاب قصر الصالة ىف السفر(موطأ مالك ) ٣٩٥(
، صحيح مسلم ، كتاب املساجد ومواضع ٨٢الصالة رقم 

رقم ) باب فضل صالتى الصبح والعصر واحملافظة عليهما(الصالة 
  .٣/١٦: ، شرح النووى على صحيح مسلم٢١٠

   .٥٨٧: ٥٨٦/ ٢: توضيح املقاصد) ٣٩٦(
  .١٣٨: ١٣٧ /٣ :السابق) ٣٩٧(

 جتريد الفعل من عالمة التثنية أو اجلمـع؛      -األوىل  
جنـح  : العالمات، فيقـال استغناء مبا هو ىف الفاعل من   

اد، وجنح ادان، وجنح ادون، وجنحت اـدات،        
هـذا مـذهب مجهـور العـرب يف         . وتنجح ادات 

 )٤٠٠( والفصيحة )٣٩٩(، وهو اللغة املشهورة   )٣٩٨(كالمهم
، وا )٤٠١(" الفصحىيلغة التوحيد ه: "قال الشيخ خالد

ـ  : جـاء القرآن الكرمي، قال اهللا تعاىل   أَن ـبفَاذْه ت
وقَـالَ  : ، وقوله )٤٠٢(وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ    

نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيـزِ تـراوِد فَتاهـا عـن            
فِْسهن)وقوله )٤٠٣ ، :    ـونَ إِلَّـابِعتونَ إِن تمقَالَ الظَّالو

  . )٤٠٤(رجلًا مسحورا
عل املسند إىل املـثىن، واجلمـع        إحلاق الف  -الثانية  

جنحا أخـواك،   : عالمة تدل على التثنية أو اجلمع فيقال      
وينجحون ادون، وجنحـوا إخوتـك، وينجحـون        
ادون، وجنحن ادات، وينجحن ادات، وأَخواك ما       
جنحا إال مها، وإخوتك ما جنحوا إال هم، وادات مـا           

  .)٤٠٥(ض العلماءجنحن إال هن، وهذا ما صرح به بع
 الرباغيث، وهذه اللغة يعرب عنها العلماء بلغة أكلوين  

 )٤٠٦("يتعاقَبونَ فيكُم مالَئكَةٌ  "ويعرب عنها ابن مالك بلغة      
وقد حكاها البصريون عن طيئ، وحكاها بعضهم عـن     

، وزاد ابـن هشام، وابن عقيل حكايتها   )٤٠٧(أزد شنوءة 

                                                
 ١/٤١٥: ، شفاء العليل١/٤٢٥: شرح ابن عقيل: ينظر) ٣٩٨(

  .٥٤١: اختالف اللهجات على املستويني الصرف والنحوي
: ، ارتشاف الضرب٢/١١٦: شرح التسهيل: نظري) ٣٩٩(
  .٢/٤٧: ، شرح األمشوىن١/٣٩٤: ، املساعد١/٣٥٤
  .١١٩: شرح املكودى: ينظر) ٤٠٠(
  .١/٣٠٤: التصريح) ٤٠١(
  .٢٤: سورة املائدة من اآلية) ٤٠٢(
  .٣٠: سورة يوسف من اآلية) ٤٠٣(
  .٨: سورة الفرقان من اآلية )٤٠٤(
، ١/٥٧٨: وامع، مهع اهل٢/١١٦: شرح التسهيل: ينظر) ٤٠٥(

  .٢/٤٧: شرح األمشوىن
: ، ارتشاف الضرب٢/١١٦: شرح التسهيل: ينظر) ٤٠٦(
  .١/٤٢٩: ، شرح ابن عقيل١/٣٥٤
: ، أوضح املسالك١/٣٥٤: ارتشاف الضرب: ينظر) ٤٠٧(
  .٢/٤٨: ، شرح األمشوىن١/٤٠٣: ، التصريح٢/٨٨
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

 على هذه اللغة  وقد جاء . )٤٠٨(عن بىن احلارث بن كعب    
. بعض اآليات القرآنية، واألحاديث، واألشعار واألقوال     

ثُم عموا وصموا كَثري : فمن القرآن الكرمي قوله تعـاىل
وأَسـروا النجـوى الَّـذين      : ، وقولـه  )٤٠٩(منهم

: قول الـنيب    : ومن احلديث الشريف  . )٤١٠(ظَلَموا
، وقول  "ةٌ بِاللَّيلِ ومالَئكَةٌ بِالنهارِ   يتعاقَبونَ فيكُم مالَئكَ  "

ذَكَرنَ أَزواج الـنىب    : ( رضى اهللا عنها   - السيدة عائشة 
) (   ةشبضِ الْحا بِأَرهنأَيةً روقول أحـد    )٤١١()كَنِيس ،

 احمرتـا حـىت  : (- رضـوان اهللا علـيهم    -الصحابة  
اهنيتومن الشعر قول أمية بن أيب الصل. )٤١٢()ع:   

  يلُوموننِى فى اشتراِء النخيـ
  )٤١٣(ـلِ أَهلى، فَكُلُّهم يعذلُ

  : وقول حممد بن أمية
  رأَين الْغوانِى الشيب الَح بعارِضى

  )٤١٤(فَأَعرضن عنى بِالْخدود النواضرِ
   :وقول آخر

مرِهصبِن تززتى فَاعمقَو وكرصن  
  )٤١٥(و أَنهم خذَلُوك كُنت ذَليـالَولَ

  : وقول عبيد اهللا بن قيس الرقيات
  توىل قتال املارقني، بنفسه

                                                
  .١/٤٢٥: ، وشرح ابن عقيل٢/٧٣: مغىن اللبيب: ينظر) ٤٠٨(
  .٧١: دة من اآليةسورة املائ)٤٠٩(
  .٣: سورة األنبياء من اآلية) ٤١٠(
باب (أخرجه مسلم ىف كتاب املساجد ومواضع الصالة ) ٤١١(

  .١٨حديث رقم ) النهى عن بناء املسجد على القبور
باب (جزء من حديث أخرجه مسلم ىف كتاب اإلميان ) ٤١٢(

  .٦١رقم ...) بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها
، ٢/٢٨٣: ، الدرر٤٨: ديوانهالبيت من املتقارب، ) ٤١٣(

، ٢/٩٠: وأوضح املسالك: ، وبالنسبة ىف١/٤٠٤: التصريح
، املعجم ١/٥٧٨: ، مهع اهلوامع٢/٤٦٠: املقاصد النحوية

  .٧/٢٢١: املفصل
، وألىب ٣/٤٣البيت من الطويل، وهو يف العقد الفريد ) ٤١٤(

: ، ختليص الشواهد١٤/١٩١: األغاين: عبدالرمحن العتىب ىف
شرح شذور : ، وبال نسبة ىف٢/٤٧٣: قاصد النحوية، امل٤٧٤

   .٣/٥٠٠: ، املعجم املفصل٢٠٦: الذهب
: شرح التسهيل: البيت من الكامل، وهو بال نسبة ىف) ٤١٥(
  .١/١٧٠: ، شرح األمشوىن٢/١١٧

ـيممحو دعبم اهلَمأَس قَد٤١٦(و(  
. )٤١٧(التقتا حلقتا البِطَان: ومن األقوال قول بعضهم

وال يقبـل   : "وقضى املرادي جبواز هذه اللغة حيث قال      
لغـة  " ، وومسها ابن يعيش بأـا     )٤١٨("قول من أنكرها  

فاشية لـبعض العـرب كـثرية ىف كـالم العـرب            
 )٤٢٠( ومنهم من حكم عليهـا بالقلـة       )٤١٩("وأشعارهم

لغـة  "  بأـا - ومـن تبعـه      -ووصفها ابن عصفور    
   .)٤٢١("ضعيفة

وأرى أن هذه اللغة جائزة فصيحة كما قال املرادي      
 وابن يعيش؛ لنص كثري من األئمة على أَنَّ قومـا مـن           
العرب خمصوصني يلتزمون مع تأخري االسـم الظـاهر         
األلف ىف فعل االثنني، والواو ىف فعل مجـع املـذكر،           
والنون ىف فعل مجع املؤنث، على أا عالمات دالة على          

وكذلك وردت هذه اللغة ىف مجلة صاحلة . التثنية واجلمع
 –من الشواهد العديدة املتنوعة املوثوق ا نثرا ونظمـا        

وكثرة ورود ذلك يدل على أا ليـست        " – كما سبق 
ليست مهجورة ىف االستعمال، وال     " ، فهي )٤٢٢("ضعيفة

   .)٤٢٣("بعيدة عن الفصاحة
  : مث ذكر املرادي أنه يترتب على هذه اللغة أمران مها

جاء أَسلَمت،  : أنه إذا سمى ذه اللغة فقيل     : األول
ا االسم  ورأيت أَسلَمت، ومررت بأسلمت، أعربت هذ     

  ةملسإعراب ماال ينصرف؛ للعلمية والتأنيث، إحلاقًا له مب
                                                

، شرح ١٩٦: البيت من الطويل، وهو ىف ديوانه) ٤١٦(
: ، مغىن اللبيب٤٧٣ :، ختليص الشواهد٢/١١٦: التسهيل

، املقاصد ١/٤٢٦: ، شرح ابن عقيل١٧٥: ، اجلىن الداين٢/٣٨
  .١/٥٧٨: ، مهع اهلوامع٢/٤٦٠: النحوية

   .١/٣٩٣: املساعد: ينظر) ٤١٧(
  .٢/٥٨٧: توضيح املقاصد واملسالك) ٤١٨(
، ٢/١١٧: ، شرح التسهيل٣/٨٧: شرح املفصل) ٤١٩(

  .١/٣٥٤: ارتشاف الضرب
، ١/٤٢٩: ، شرح ابن عقيل٤١، ٢/٤٠الكتاب : ينظر) ٤٢٠(

  .٢/٤٢: ، شرح األمشوىن١١٩: شرح املكودى
، شرح املقدمة اجلزولية ١/١٦٨: شرح مجل الزجاجى) ٤٢١(

  .٢/٣٧: ، مغىن اللبيب٢/٥٧٦: الكبري
  .١/٣٥٤: ارتشاف الضرب) ٤٢٢(
، اختالف اللهجات على املستويني ٢/٩٤: عدة السالك) ٤٢٣(

  .٢٤١: الصريف والنحوي
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  .علما
ـ   أَسـلَما ويـسلمان، وأَسـلَموا      : وإذا سمى ب

ويسلمون، عاملت مافيه األلف معاملة املثىن، وما فيـه         
الواو معاملة مجع املذكر السامل، وتلحق النـونَ فيمـا          

    لَموا،  : ا، فتقول ليست هى فيه، وهو أَسلَمان، وأَسلَمأَس
أَسلَمون، مث جتعل األلف والواو للرفع، واليـاء        : فتقول

وإن شئت أعربته باحلركات الظـاهرة      . للجر والنصب 
  .على النون

أعربته إعـراب مـاال     ) أَسلَمن(وإذا سميت بـ    
ينصرف؛ للعلمية وشبه العجمة؛ ألن النون ال تلحـق         

هذا : ذا الوزن ىف اللغة العربية، فتقول     األمساء ىف مثل ه   
    نلَمومررت بأَس ،نلَمورأيت أَس ،نلَمى    أَسـمولو س

بشىء من ذلك على غري هذه اللغة فإنه يحكى؛ ألنـه           
مجلة سمى ـا، واأللـف والـواو والنـون حينئـذ            

  .)٤٢٤(ضمائر
أن الصفة املشبهة على هذه اللغـة تثَنـى         : الثاين

مـررت بـرجلني    :  املذكر السامل، فيقال   وتجمع مجع 
: حسنينِ غالمامها، وبرجالٍ حسنِني غلمام كما قيـل       

مررت برجلني حسنا غالمامهـا وبرجـال حـسنوا          
وىف غري هذه اللغة إذا رفعـت الـصفةُ         . )٤٢٥(غلمام

املشبهةُ ما بعدها مل تطابق ما قبلها بل تعطى حكم الفعل 
مررت بـرجلني   :  وقع موقعها، فيقال   املؤدى معناها إذا  

حسنٍ غالمامها وبرجال حسنٍ غلمام وبامرأة حـسنٍ        
غالمها، وبرجلٍ حسنة جاريته، وبنساء حسنٍ غلمانهن       

حسن غالمامها، وحسن غلمام، وحـسن      : كما يقال 
واألحسن . غالمها، وحسنت جاريته، وحسن غلمانهن    

: لها جمع أن تجمع مجع تكسري، حنو قولـك        فيما فاع 
مررت برجالٍ حسان غلمانهم، ومذهب اجلمهـور أن        

  .)٤٢٦(اإلفراد أوىل من التكسري، وهو اختيار الشلوبني
                                                

  .٢/٩١٤: لعليل، شفاء ا٥٥: ٣/٥٣: املساعد: ينظر) ٤٢٤(
: ، املساعد١٠١، ٣/١٠٠: شرح التسهيل: ينظر) ٤٢٥(
٢/٢٢٠.  
  .٢/٦٤٠: ، شفاء العليل٣/١٠٠: شرح التسهيل: ينظر) ٤٢٦(

  للفاعل ) هلم(مطابقة اسم الفعل  -٢
اختلف العرب يف هلم فهـي عنـد        : "قال املرادي 

د متيم احلجازيني اسم فعل مبعىن احضر أو أقبل، وهي عن        
فعل أمر ال يتصرف نلتزم إدغامه، وإمنا ذكر هنا باعتبار          

فقال ال : فعليتها وقد استعمل هلا مضارعا من قيل له هلم
التزموا فتح ميم هلم، وحكى اجلرمي فيه       : الثاين. أهلم

  . )٤٢٧("الفتح والكسر عند بعض بين متيم
تكون هلم عند بين متيم فعلًا اتصلت       : "وقال أيضا 

ضمائر املرفوعة البارزة، وأكدت بنون التوكيـد،       ا ال 
هلما وهلموا وهلمي بضم امليم قبل الواو وتكسر    : فيقال

قبل الياء فإذا اتصل ا نون اإلناث القيـاس هلممـن،           
وزعم الفراء أن الصواب هلمن بفتح امليم وزيادة نـون          
ساكنة بعدها وقاية لفتح امليم، مث تدغم النون الساكنة يف 

عن أيب عمرو أنه مسع من العرب        ين الضمري، وحك  نو
هلمني يا نسوة بكسر امليم مشددة وزيادة ياء سـاكنة          
بعدها قبل نون اإلناث، وحكي عن بعضهم هلمن بضم         

  : امليم وهوشاذ وعلى لغة متيم بىن أبو الطيب قوله
قاؤهاحلَبيبِ ل دقَص ا لَهندقَص  

  )٤٢٨(إلينا وقلنا للسيوف هلُمنا
  ". فأكدها بالنون الشديدة

 ذهب بعض النحويني إىل أن هلم يف لغـة    -الرابع  
متيم اسم غلب فيه جانب الفعلية واستدل بالتزامهم فتح         
ميمها واإلدغام ولو كانت فعلًا جلـرت جمـرى رد يف           
جواز الضم والكسر واإلظهار، وأجيب بأن التزام أحد        

أحد اجلائزين يف   اجلائزين ال خيرجها عن الفعلية، والتزام       
  .)٤٢٩("كالمهم كثري

أشار املرادي فيما سـبق إىل أن ىف هلُـم لغـتني            
   :واردتني عن العرب ىف فصيح الكالم، إليك بياما

لغة أهل احلجاز استعمال هلُم اسم فعـل        : األوىل
                                                

  .١٦٥٠/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٢٧(
، سر صناعة ١٢٤: ديوانه: ينظر الطويل البيت من حبر) ٤٢٨(

  .٧٢٢/ ٢: اإلعراب
  .١٦٥٣/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٢٩(
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

أَحضر أو أقبل، بلفظ واحد مع املفرد واملثىن        : أمر، مبعىن 
هلُم يارجل، وهلُم   : ا، حنو واجلمع مذكرا كان أو مؤنثً    

امرأة، وهلُـم يـا      رجال، وهلُم يا   رجالن، وهلُم يا   يا
، وهو القياس، وبـه جـاء       )٤٣٠(امرأتان، وهلُم يانساء  

) لُـم (هلجة بىن متيم إجراؤها جمـرى       : الثانية. الترتيل
فيغريوا بقدر املخاطب، يثنون، وجيمـعون ويؤنثون،      

 يارجل، وهلُمـا يـارجالن، وهلُمـوا        هلُم: فيقولون
  .)٤٣١(يارجال، وهلُمى ياامرأة، وهلُما ياامرأتان

وحول هلُم ىف لغة بىن متيم أهى فعل أم اسم فعل؟           
  .)٤٣٢(دار اخلالف بني العلماء ال جمال لذكره هنا

وبلغة احلجازيني جاء القرآن الكرمي، فهـى لغـة         
أال هلُم  : أُناديهم: "وض  ىف حديث احل    الترتيل وقوله   

 لُم٤٣٤(؛ لذا هي أعلى اللغتني عند ابن جىن       )٤٣٣("أال ه( .
وقد جاء احلديث النبوى الشريف بلغة التميميني كثريا،        

:  وقوله)٤٣٥()يا عائشةُ هلُمى الْمديةَ  : (من ذلك قوله    
 ركُـوا    : " هلاا تم كى ْألرِيلُموقولـه    )٤٣٦("فَه ، 

هلُمـوا إِلَـى    : "الئكة ىف حديث الذكر   حكاية عن امل  
كُمتاج٤٣٧("ح( .  

    دخول الم املخاطب على املضارع-٣
وأما الالم فتدخل على فعل املفعول      : "قال املرادي 

ألعن حباجتك ولتعن حباجيت وليعن زيـد       : "مطلقًا حنو 
وأما مضارع املخاطب املبين للفاعل فدخوهلا      "... باألمر

. وهي لغة رديئـة   : صيغة أفعل قالوا  عليه قليل استغناء ب   

                                                
: ، املفصل١٤/٨٧: ، املخصص٣/٣٨: صاخلصائ: ينظر) ٤٣٠(

  .٤/٤٢: ، شرح املفصل١٧٣
: ، اخلصائص١/١٨٤: شرح السرياىف للكتاب: ينظر) ٤٣١(
٣/٣٨ .  
: ، اخلصائص٣/٢٠٣: ، املقتضب٣/٥٢٩: الكتاب) ٤٣٢(
  .٣/٢١١: ، ارتشاف الضرب٣/٣٨
  . ٢٥: موطأ اإلمام مالك) ٤٣٣(
  . ٣/٣٨: اخلصائص: ينظر) ٤٣٤(
: سلم ىف كتاب األضاحىجزء من حديث أخرجه م) ٤٣٥(

  . ١٩: باب استحباب الضحية وذحبها مباشرة، رقم
باب : جزء من حديث أخرجه مسلم ىف كتاب احلج) ٤٣٦(

  . ٤٠٢: نقض الكعبة وبنائها، حديث رقم
  . ٧/١٦٨: صحيح البخارى) ٤٣٧(

هي لغة جيدة ومن دخوهلا قراءة عثمان       : وقال الزجاجي 
: ، وقوله يف احلديث)٤٣٨(فَبِذلك فَلْتفَرحوا وأيب وأنس   

  .)٤٣٩("لتأخذوا مصافكم"
اللغة الفصيحة اجليدة  يف هذا النص أثبت املرادي أن

جمىء أمر الفاعل املخاطب جمردا من الالم ومن حـرف          
املضارعة جمعولًا آخره كآخر ازوم، وأن إدخـال الم         
األمر على املضارع املبدوء بتاء اخلطاب املبين للفاعل لغة    
جاءت ا الشواهد منثورة، مث شـرع يـورد أحكـام     
النحويني على هذه اللغة فذكر أا جـاءت خمتلفـة،          

، وذهب آخرون   )٤٤٠(فذهب بعضهم إىل أا رديئة قليلة     
، )٤٤١(يدة، ومحلوا عليها القراءة املذكورة    إىل أا لغة ج   

واحلكم جبودة هذه اللغة هو األوىل بالقبول؛ لورودهـا         
ىف الشواهد املختلفة منثورة ومنظومة فمن املنثورة مـا         

لتأْخذُوا : "، وحديث )٤٤٢("ولتزره بِشوكَة "جاء ىف اخلرب    
، ومن  )٤٤٤("لتأْخذُوا مناسكَكُم : "، وقوله )٤٤٣("مصافَّكُم

   :املنظومة قول الشاعر
  لتقُم أَنت يا ابن خيرِ قُريشٍ

  )٤٤٥(فَتقَضى حوائج الْمسلمينا
                                                

: احملتسب: ، والقراءة يف٥٨: سورة يونس من اآلية) ٤٣٨(
، إحتاف ٢/٦٣٥: قدير، فتح ال٩/٥٨: ، احملرر الوجيز١/٣١٣

  .٢/١١٦: فضالء البشر
، وينظر احلديث معاىن ٢٢٨: ٢٢٧/ ٤: توضيح املقاصد) ٤٣٩(

  .٥/٣٩٥: ، التبيان ىف تفسري القرآن١/٤٧٠: القرآن للفراء
، شرح املفصل ٢/٥٧٠: معاىن القرآن لألخفش: ينظر) ٤٤٠(

  .٣/١٢٤: ، املساعد٢٥٩ /٣:للخوارزمى
: ، ارتشاف الضرب٢٠٨: اجلمل ىف النحو: ينظر) ٤٤١(
/ ٢: ، التصريح٣/١٢٤: ، املساعد١١١: ، اجلىن الداىن٢/٥٤٢

   .٩/١٤: خزانة األدب ،٣٩٥
: اموع ىف شرح املهذب لإلمام النووى: ينظر) ٤٤٢(
  .٤/٨٥: ، وشرح الرضى على الكافية٣/١٧٤
، ١/١٨٦: ، مغىن اللبيب٢٢٧: رصف املباىن: ينظر) ٤٤٣(

: ، التصريح٣٢٣: ضية، الفضة امل٤/١٨٢: أوضح املسالك
  .٢/١١٩: ، حاشية اخلضرى٤/٣: ، شرح األمشوىن٢/٣٩٥
باب استحباب رمى مجرة : أخرجه مسلم ىف كتاب احلج) ٤٤٤(

  .٣١٠/العقبة راكبا حديث رقم
: اإلنصاف: البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف) ٤٤٥(
: ، التصريح٣/١٢٤: ، املساعد١٨٩ /١: ، مغىن اللبيب٢/٥٢٥
: ، املعجم املفصل٢/٦٠٢: ، شرح شواهد املغىن٢/٣٩٥، ١/٥١
٨/٩٣.  
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كما يعضده أيضا قول ابن اجلزرى عـن القـراءة          
ورويناها مسندة إىل النىب وهى لغة لـبعض        : "السابقة
  . )٤٤٦("العرب

  :  جميء فاعل نعم منكرا-٤
شتراط كون الظاهر معرفًا بـأل أو       ا: "قال املرادي 

مضافًا إىل املعرف بأل أو إىل املضاف إىل املعرف ا هو           
الغالب وأجاز بعضهم أن يكون مضافًا إىل ضمري ما فيه          

   :كقوله" ال"
  )٤٤٧(فنِعم أخو اهلَيجا ونِعم شبابها

والصحيح بأنه ال يقاس عليه لقلته، وأجاز الفراء أن 
  :  نكرة كقولهيكون مضافًا إىل

ملَه الَحمٍ ال سقَو ٤٤٨(فنعم صاحب(  
ونقل إجازته عن الكوفيني وابن السراج وخـصه        

وزعم صاحب البسيط أنه مل     . عامة النحويني بالضرورة  
يرد نكرة غري مضافة وليس كما زعم بل ورد ولكنه أقل 
من املضافة، وحكى األخفش أن ناسا يرفعـون بـنعم          

   : ومنه قولهالنكرة مفردة ومضافة
مونع ٤٤٩("نيم(  
اعلم أن ما ورد مما يوهم ظاهره أن الفاعل         : "وقال

علم أو مضاف إىل علم ميكن تأويله علـى أن الفاعـل    
ضمري مستتر حذف مفسره، والعلم أو املضاف إليه هو         
املخصوص ذكر هذا التأويل يف شرح التسهيل، وهـو         

 بيانه، مبين على جواز حذف التمييز يف حنو ذلك وسيأيت
                                                

  .٢٨٥: النشر) ٤٤٦(
  .٣/٣٩٧: خزانة األدب: البيت من الطويل ينظر) ٤٤٧(
وصاحب الركْبِ عثْمانُ : صدر بيت من البسيط، عجزه) ٤٤٨(

شرح شواهد : بن عفَّانا، وهو لكثري بن عبداهللا النهشلي يف
، ٤/١٧: املقاصد النحوية، ٥/٢١٣: ، الدرر١٠٠ :اإليضاح
: ، املعجم املفصل١١٧/ ٢: ، شرح ابن عقيل١/٦٦: املقرب

٨/٢٨ .  
، وجزء البيت من الوافر، متامه ٨١/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٤٩(

وريد للنساء، وهو لتأبط شرا يف ... نياف القرط غراء الثنايا
، شرح ابن ٢/٩٩٣: مجهرة اللغة: يف ، وبال نسبة٢٠٢: ديوانه
، ٥/٢١٤: ، الدرر٣/٣٩٧: ، خزانة األدب٢/١١٧: عقيل

، املعجم ٣/٣٧٣: ، شرح األمشوين٧٨٩: شرح عمدة احلافظ
  .٧/٢٦٢: املفصل

وميكن أن حيمل على هذا أيضا ما أوهم كون فاعلـهما     
إال أن حكاية األخفش أن ذلك لغة لقوم تـدفع           نكرة

  .)٤٥٠("الـتأويل
فيما سبق أشار املرادي إىل أن جمي فاعل نعم نكرة          
مضافة إىل مثلها عند عامة النحاة قليل وبابـه الـشعر           

عصفور والضرورة، وممن قال ذا أبوعلي الفارسي وابن  
  . )٤٥١(والسيوطي

ونقل املرادي أن الفراء أجاز ذلـك يف االختيـار          
معضدا قوله مبا ورد من الشعر وذكر أن الكوفيني وابن          
السراج تبعوا الفراء يف هذا القول كما نقل أن األخفش          
قد حكى أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة          

  .)٤٥٢(ومضافة إال أن هذه اللغة مل تنسب إىل أحد
   : تقدمي العامل على كم اخلربية-٥

أي كـم اخلربيـة     (إما يلزمـان    : "قال املرادي 
الصدر أما االستفهامية فواضـح، وأمـا       ) واالستفهامية

اخلربية فللحمل على رب فال يعمل فيهما ما قبلهما إال          
املضاف، وحرف اجلر، وحكى األخفـش أن بعـض         

:  على هـذا   العرب يقدم العامل على كم اخلربية فتقول      
هي من القلة حبيث ال يقـاس       : ملكت كم غالم فقيل   

  .)٤٥٣("عليها، والصحيح أنه جيوز القياس عليها وأا لغة
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن تقدمي العامل على 
كم اخلربية، وفقداا صدر الكالم لغة لبعض العـرب،         

فككت كم عان، وملكت كم     : حكاها األخفش، حنو  
 حكم عليها بالقلة منطلقًا من ذلك إىل ذكـر          غالمٍ، مث 

وهى : "قال ابن عقيل.اخلالف الذى دار ىف القياس عليها
: ال يقاس على ما سمع؛ للقلة، وقيل      : لغة قليلة، مث قيل   

                                                
  .٨١/ ٣: توضيح املقاصد) ٤٥٠(
، شرح ١/٦٦: ، املقرب٥٨: ينظر اإليضاح العضدي) ٤٥١(

   .٣/٢٤: ، مهع اهلوامع١/٦١٣: مجل الزجاجي
، ٣/١٠: ، شرح التسهيل٤/٢٥٣: شرح الرضي: ينظر) ٤٥٢(

  .٣/٢٩: ، شرح األمشوين٩/٤١٧: ، خزانة األدب١١
   .٣/١٣٤: توضيح املقاصد) ٤٥٣(
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وعزا اخلـضرى   . )٤٥٤("يقاس، وهو الصحيح؛ ألا لغة    
لغة " ووصفها ابن عصفور بأا   . )٤٥٥(حكايتها إىل الفراء  

  :  األخفش عن بعضهم أنه يقولرديئة حكاها
كم عبيد ٤٥٦(ملكت(  

وتقدمي العامل على كم اخلربية وعمله فيهـا لغـة          
لبعض العرب ال سبيل إىل إنكارها، فهى منطوق قـوم          
فصحاء، ويدل على فصاحتها جميئها ىف خـري الكـالم          

أَولَـم  : وأطيبه، وهو الذكر احلكيم كما ىف قوله تعاىل 
، وقوله  )٤٥٧(هلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون    يهد لَهم كَم أَ   

أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أـم       : عز وجلَّ 
  . )٤٥٨(إليهم ال يرجعون

   مجع مائة إذا كانت مفَسرا -٦
إذا كان متييز الثالثة وأخواا مائة مل       : "قال املرادي 

   :جيمع إال يف شذوذ كقوله
نيٍ لئاثَالَثُ مفَى بِهو لُوك٤٥٩(لْم(  

ويظهر من كالم سيبويه جواز مجع املائـة يف         : قيل
: الكالم ومتيز باملائة ثالث وتسع وما بينهما، وال يقال        

عشر مائة استغناء باأللف ذكر ذلك يف شرح التسهيل،         
عشر مائة، وأن   : وحكى الفراء أن بعض العرب يقولون     

مئني وأربـع   ثالث  : "أهل هذه اللغة هم الذين يقولون     
ال :  ويف كتاب الصفار عـن الفـراء       .فيجمعون" مئني
: ثالث مئني، إال من ال يقول ألف، وإمنا يقـول         : تقول

  )ومائة واتأللف للفرد أضف( :وقوله. عشر مئني

                                                
، ١/٣٨١: ارتشاف الضرب:  وينظر٢/١١٤: املساعد) ٤٥٤(

  .٤/٨٣: حاشية الصبان
  .٢/١٤١: حاشية اخلضرى: ينظر) ٤٥٥(
  .٢/١٢٨: التبيان ىف إعراب القرآن: ينظر) ٤٥٦(
  .٢٦: سورة السجدة من اآلية) ٤٥٧(
: معاىن القرآن: ، وينظر٣١: ة يس من اآليةسور) ٤٥٨(
  .٢/٢٠٣: ، التبيان ىف إعراب القرآن للعكربى٢/٣٧٦
رِدائى وجلَّت عن وجوه : صدر بيت من الطويل، عجزه) ٤٥٩(

، ٢/١٦٧، املقتضب ٢/٣١٠: اَألهاتمِ، وهو للفرزدق ديوانه
، شرح ٢/٣٣: ، شرح مجل الزجاجى٦/٢١: شرح املفصل

، أوضح ٣/٣٠٢: ، شرح الرضى على الكافية٢/٣٩٤ :التسهيل
: ، شرح األمشوين٢/٤٥٤: ، التصريح٢٣٢/ ٤: املسالك

   .٧/٣١٩: ، املعجم املفصل٢/٦٢٢

يعين أن املائة واأللف يضافان إىل املعدود مفـردا         
. مائة رجل وألف رجل، وتثنيتهما ومجعهما كذلك: حنو

  ).ة باجلمع نزرا قد ردفومائ: (وقوله
ثلثمائـة  : أشار به إىل قراءة محـزة والكـسائي       

:  وأشار بقوله  - بغري تنوين على اإلضافة      - )٤٦٠(سنني
هـو  : إىل تقليله، وقال جبوازه الفراء، وقال املربد     " نزرا"

خطأ يف الكالم وإمنا جيوز يف الشعر للضرورة وكالمـه          
   .)٤٦١("مردود بالقراءة املتواترة

 النص ذكر املرادي أن العلماء اختلفـوا ىف         يف هذا 
مجع مائة إذا كانت مفَـسرا؛ فـاألكثرون خيـصونه          

، وآخرون أجازوا مجع مائـة إذا كانـت         )٤٦٢(بالشعر
مفَسرا ىف سعة الكالم؛ لكونه مقتضى القياس وهو ظاهر 

، مث ذكر أنه حكـى  )٤٦٣(كالم سيبويه جوازه ىف الكالم 
 كانت مفَسرا جائز؛ لكونـه   عن الفراء أن مجع مائة إذا     

وقد نقلها بعض العلماء قـال أبـو        . لغة لبعض العرب  
عـشر  : وحكى الفراء أن بعض العرب يقـول     : "حيان

وأهل هـذه  : قال. مائة، وجيعل العقد مـن لفظ العشر   
 مستشهدا )٤٦٤("ثالثُ مئني، وأربـع مئني: اللغة يقولون

ملذكورة وىف الشعر   هلا مبا جاء ىف قراءة محزة والكسائى ا       
   :وعليها أيضا قول عامر بن الظرب

  ثَالَثُ مئنيٍ قَد مررنَ كَوامال
  )٤٦٥(وها أَنا هذَا أَشتهِى مر أَربعِ

 دليل )٤٦٦(وجمىء ذلك ىف القراءة القرآنية ويف الشعر
على ثبوت هذه اللغة، واتساع جمال القول فيها، فمـا          

                                                
حجة : يف ، والقراءة٢٥: سورة الكهف من اآلية) ٤٦٠(

: إحتاف فضالء البشر، ٢/٣١٠: النشر ،٤١٤: القراءات
٢/٢١٢.  
  .٤/٣٠٩: توضيح املقاصد) ٤٦١(
، شرح ٦/٢٣: ، شرح املفصل٢/٧٣٢:  املقتصد:ينظر) ٤٦٢(

  .٤٦٢: شذور الذهب
، إصالح ٢/١٦٧: ، املقتضب١/٢٠٩: الكتاب: ينظر) ٤٦٣(

  .٢/٢٤: ، األماىل الشجرية٢٩٩: املنطق
  . ٢/٦٩: ، املساعد٣٧٠، ١/٣٥٧: ارتشاف الضرب) ٤٦٤(
  .١/٣٩: البيت من الطويل، يف جممع األمثال) ٤٦٥(
، إصالح ٢/٢٣٤: بن األنبارىاملذكر واملؤنث ال: ينظر) ٤٦٦(

  .٣٠٠: املنطق
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فًا ملا عليه اجلمهـور مـن       جاء عن بعض الفصحاء خمال    
 يوحكم العكـرب  . العرب ينبغى أال يرد، بل يؤخذ به      

. )٤٦٧(على هذه املسألة بأـا ضـعيفة ىف االسـتعمال         
والراجح أن مجع مميز مائة لغة لبعض العـرب، كمـا          
حكى الفراء، ومثَّلَثْ ذلك قراءة محزة والكسائى وبيت        

ضعون اجلمع الفرزدق عامر بن الظرب فمن العرب قوم ي
موضع املفرد جريا علـى األصـل وإن كـان قليـل            

  . )٤٦٨(االستعمال كما قال املرادي
   : حذف خرب ال-٧

إذا علم خرب ال كثر حذفـه عنـد         : "قال املرادي 
احلجازيني، ووجب عند التميميني الطائيني ومن حذفه       

 وإن مل يعلم وجـب      )٤٦٩(قَالُوا لَا ضير  : قوله تعاىل 
  .)٤٧٠("لعربذكره عند مجيع ا

يف هذا النص أشار املرادي إىل أن يف خـرب ال إذا            
   :علم لغتني مها

إذا دل عليه دليل،    " ال" وجوب حذف خرب  : األوىل
وذهب بعضهم إىل أن بىن متيم ال       . وهذا لغة متيم وطيء   
ألبتة، ويتأولون مـا ورد مـن       " ال"جييزون ظهور خرب  

  .)٤٧١(ذلك
كان ظرفا أن اخلرب ىف هذا الفصل إن "وذكر آخرون

جمرورا فالعرب كلهم ينطقون به، وإن كان ظـاهرا          أو
امسا فال ينطق به إال بنو متيم أصلًا، ويقَدرونه مرفوعـا،       

. ال بأس، وأهل احلجاز يظهرونـه مرفوعـا       : فيقولون
وذكر ابن عصفور   . )٤٧٢("ال رجلَ أفضلُ منك   : فيقولون

مـون  أم جييزون الوجهني يف اخلرب شبه مجلـة، ويلتز        
  .)٤٧٣(احلذف يف غريه

                                                
  .٢/١٠١: التبيان ىف إعراب القرآن: ينظر) ٤٦٧(
  .٤/٦٦: حاشية الصبان: ينظر) ٤٦٨(
  .٥٠: سورة الشعراء من اآلية) ٤٦٩(
   .١/٥٥٤: توضيح املقاصد) ٤٧٠(
  .١/١٠٧: شرح املفصل: ينظر) ٤٧١(
  .١/٣٥٦: ، التصريح٢٦٥: رصف املباىن) ٤٧٢(
، ارتشاف ٢/٢٧٩: زجاجىشرح مجل ال: ينظر) ٤٧٣(

  .٢/١٦٦: الضرب

كثرة حذف خرب ال إذا دل عليه دليل وهذا         : الثانية
: هل من طالب ناجح؟ فتقول    : لغة أهل احلجاز، فيقال   

طالب وحتذف اخلرب وهو ناجح وجوبا عند التميميني         ال
والطائيني، وجوازا عند احلجازيني وهذا ظاهر كـالم        

  . )٤٧٤(سيبويه
ال إلـه إال    : ال حنو وأكثر ما حيذفه احلجازيون مع إ     

 ومن حذفـه دون إال      )٤٧٥(لنا، أو ىف الوجود   : اهللا، أى 
، )٤٧٦(قالوا الضير إنا إىل ربِنا منقَلبـونَ      : قوله تعاىل 

، وقـد  )٤٧٧(ولَو ترى إذْ فَزِعوا فَال فَـوت  : وقـوله
استشهد املرادي على حذف اخلرب مبا ورد يف القـرآن          

جب ذكره عند اجلميـع     أما إذا مل يعلم في    . )٤٧٨(الكرمي
وقـول  . )٤٧٩("ال أحد أغري من اهللا    : "كما يف قوله    

  : الشاعر
  ورد جازِرهم حرفًا مصرمةً

وحبصم انالْوِلْد نم الَ كَرِمي٤٨٠(و(  
نـوع مـن    " النافية للجـنس  " ال" فحذف خرب 

 جملـي  اًاالختصار النطقي ميكن أن نطلق عليه اختصار    
لبيئة الصحراوية فاملتكلم قد تكون بينه وبني       وهو يالئم ا  

املخاطب مسافة شاسعة، فلو نطق كل أجزاء اجلملة فقد 
يسمعها املخاطب بغري وضوح، فيكتفي حينئذ جبزء من        

وهذا شبيه بلغة الربقيات يف     . اجلملة يؤدي الداللة كاملة   
أما البيئة املستقرة فيندر فيهـا وجـود       . عصرنا احلاضر 
تكلمني، وليست هناك بالتايل ضرورة إىل      احلاجز بني امل  

بتر جزء من أجزاء الكالم فشيء طبعي إذن أال يكثـر           

                                                
  .٢٧٦، ٢/٢٧٥: الكتاب: ينظر) ٤٧٤(
  .٢/١٧: حاشية الصبان: ينظر) ٤٧٥(
  .٥٠: سورة الشعراء من اآلية) ٤٧٦(
  .٥١: سورة سبأ من اآلية) ٤٧٧(
  .١/١٩٥: ، مغين اللبيب١/٣٧: البحر احمليط: ينظر) ٤٧٨(
، ٢/٧٨٤: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس يف األحكام) ٤٧٩(

   .١/٣١٣: د اإلمام أمحدوعن
: البيت من البسيط، وهو حلامت الطائي يف ملحق ديوانه) ٤٨٠(

: ، وبال نسبة يف الكتاب١٥٧٣: ، شرح أبيات سيبويه٢٩٤
: ، رصف الباين١/٣٨٥: ، األصول٤/٣٧٠: ، املقتضب٢/٢٩٩

   .٢١١٣: ، املعجم املفصل٢٦٦
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حذف خرب ال النافية للجنس عند احلجازيني كثرته عند         
  .)٤٨١("التميميني

   إحلاق نون الوقاية السم الفعل-٨
تلزم نون الوقاية أيضا مع ياء املتكلم       : "قال املرادي 

يكين حكاه سيبويه، وحكى عل: إن نصب باسم فعل حنو    
أيضا عليكي بالياء ومسع الفراء من بعض بـين سـليم           
مكانكين يريد انتظرين يف مكانك ومل يذكر الناظم هذا         

  .)٤٨٢("يف النظم وذكره يف التسهيل
يف هذا النص أشار املرادي إىل أن نون الوقاية تلحق 

مكـانكين  : اسم الفعل املسند إىل ياء املتكلم، فيقـال       
وال "، وعزا ذلك إىل بين سليم نقلًا عن الفراء،        وعليكين

فاحلـضر مـن    أرى هذه اللهجة إال بدويـة كـذلك       
احلجازيني ال مييلون إىل هذا الثقل يف كالمهم، فهـي          
هلجة بين سليم، ومن كان على شاكلتهم من املغرقني يف         

 ونص سيبويه يف نقله عـن األخفـش أن          )٤٨٣("البداوة
 .)٤٨٤(وقاية لغة دون حتديدإحلاق اسم الفعل عليك نون ال

 خامتة
احلمد هللا يف البدء واخلتام، والصالة والسالم علـى   

 عليه أفـضل الـصالة وأمتّ        خري األنام سيدنا حممد   
السالم وعلى آله وصحبه الكرام ومن سار على درـم   

  . إىل يوم الدين
  وبعد،،

        ا للجهد، وحتصيلًا للنفع أرى من الالزم عليفتتوجي
ولة مع كتاب توضيح املقاصد حول لغات       بعد هذه اجل  

القبائل رأينا املرادي كان مهه األول عرض لغات القبائل         
من خالل قضايا صوتية، وصرفية، وحنوية رأيناه متابعا        
البن مالك يف ذكر هذه اللغات يف أغلـب األحيـان،           
ورأيناه ناقدا البن مالك يف أحيان نادرة، ورأيناه وقـد          

  .ار بعض اللغات من قبيل الضرورةتبع النحاة يف اعتب
                                                

   .٥٦٨: لغة متيم) ٤٨١(
  .١٦٤/ ١: توضيح املقاصد) ٤٨٢(
د صبحي . ا. للهجات العربية يف معاين القرآن للفراءا) ٤٨٣(

  .١٩٤: ، النون وأحواهلا يف لغات العرب٣٧٦:عبد احلميد
   .٢/٣٦١: ينظر الكتاب) ٤٨٤(

   :وأهم ما توصلت إليه من نتائج أوجزها فيما يلي
من خالل كالمه عن الظواهر اللهجية يف إعراب        -

املثىن خنلص إىل أن يف إعراب املثىن ثالث هلجات متثـل           
ثالث قواعد حنوية سائدة بشكل متفاوت كثرة وقلة يف         

   :القبائل العربية، وهي
ة تعربه باحلروف، وهـي أكثرهـا       هلج: األوىل -

شهرة وانتشارا بني معظم القبائل العربية، السيما القبائل      
  .احلجازية والتميمية، وا نزل القرآن يف قراءاته املتواترة

هلجة تلزمه األلف يف مجيع األحوال رفعا       :  الثانية -
ونصبا وجرا، وهذه تتوسط الشهرة واالنتشار ما بـني         

وأن . ا قرئ القرآن يف بعض الشواذ     األوىل والثالثة، و  
العلماء اختلفوا يف نسبة إلزام املثىن األلف فمنهم مـن          
نسبها إىل بلحارث، وزبيد، وخثعم، ومهدان، ومنهم من 
نسبها إىل كنانة، ومنهم نسبها إىل بلعنرب، وبلجهـم،         

  . وبطون من ربيعة
 :هلجة تعربه باحلركات على النون، وقيل     :  الثالثة -

 مقدرة على احلرف األخري من املفرد، وهـذه         احلركات
أقلها شيوعا وشهرة، وليس هلا مثال يف القرآن الكرمي،         
لكن قد يلجأ إليها شاعر يف قصيدة ما؛ ومن مث فاحتفاظ 
املصادر القدمية مبثل هذه اللهجة ميزة وإضافة إىل جهد         

  .النحاة واللغويني
ؤية ولعل إثبات النحاة هلذه اللهجة األخرية يعضد ر     

حسن عون بأن اإلعراب باحلركات أسبق طورا مـن    /د
البسيط يـسبق   (اإلعراب باحلروف اعتمادا على نظرية      

، وعلى قول النحاة بأن اإلعراب باحلروف إمنا        )املركب
  .)٤٨٥(هو نيابة عن احلركات

ن املشهور يف أفعل التفضيل أنه يعمل الرفع يف         أ -
 ففاعـل   حممد أفضل من خالد   : الضمري املستتر، فتقول  

أفضل ضمري مستتر يعود على حممد، ولكن ورد عـن          
: العرب رفعه لالسم الظاهر، والضمري املنفصل، فيقـال     

                                                
 نقلًا ١٨٤: عبده الراجحي .د. اللهجات العربية: ينظر) ٤٨٥(

حممد . د. ، العالمة اإلعرابية٨٣اللغة والنحو : حسن عون. عن د
  .٥٤: ، دور اللهجة يف التقعيد النحوي١٥٠: محاسة عبداللطيف



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–امعة جازان جملة ج ١١٩

  
  

 

  .مررت بطالب أحسن منه أبوه أو أنت
فمنهم من  : ن مذاهب العرب يف احلكاية كثرية     أ -

خص ا األعالم كأهل احلجاز، ومنهم من أجازها يف         
 النكـرات مـع     كل املعارف، ومنهم من عمها لتشمل     

  . املعارف، ومنهم من مل حيك ا أصلًا كبين متيم
 ال حيكي مبن وأي إال األعالم بشروط احلكايـة          -

إحدى اللغتني عندهم؛ ألم ال      عند أهل احلجاز، وأا   
  ". يلتزمون احلكاية بل جيوزون احلكاية واإلعراب

 لغة متيم أسبق وأقيس يف عدم احلكاية من لغـة           -
حلكاية بدليل أن احلجازيني قـد يتركـون        احلجاز يف ا  

حكاية العلم، ويرفعون ما بعد من فتصري لغتهم ولغة متيم 
  .سواء ولذا يرجح احلجازيون اإلعراب على احلكاية 

 الغالب أن مع اسم ملكان االصطحاب أو وقتـه          -
جلس زيد مع بكر، وجاء حممد مع علي، ودليـل          : حنو

كنا معا،  : عن اإلضافة، حنو  إفرادها   عند تنوينها: امسيتها
  .)٤٨٦(ذهب من معه: ودخول من عليها، حكى سيبويه

اللغة اليت تلزمهمـا    :  يف كال وكلتا لغات منها     -
األلف يف مجيع األحوال سواء أضيفا إىل ظاهر أم مضمر          
أم جردا، وعزيت هذه اللغة لبين احلارث بن كعب، وإذا 

؛ ألن ألفهـا    مسي ا على هذه اللغة منعت من الصرف       
ومنها اللغة اليت تعرب كلتا باأللف رفعا وبالياء . للتأنيث

نصبا وجرا يف مجبع أحواهلا وهي لغة كنانة عند املرادي،   
والسيوطي، واألمشوين، ولغة إىل بكر بن وائـل عنـد          

رأيت كلتيهما، : آخرين وعليها فإذا مسيت ا من قولك     
ألن ألفها حينئذ   أو كليت املرأتني فال متنع من الصرف؛        

   .منقلبة وليست للتأنيث
املـصدرية  ) أَنْ( اللغة الفصحى وجوب إعمال      -

النصب ىف الفعل املضارع لفظا إذا مل تباشـره، نـون           
التوكيد أونون النسوة وحملًا إذا باشرته إحداهم ودوا         

                                                
، ٢٣٩، ٢/٢٣٨: ، شرح التسهيل٣/٢٨٧: الكتاب) ٤٨٦(

  .١/٥٣٥: ، املساعد٢/٢١: مغىن اللبيب
  
  

  .لغة قوم يرفعونه بعدها، وتليها لغة لقوم جيزمونه ا
كره إذا كان غري معلوم،     النافية جيب ذ  " ال" خرب -

فإن كان معلوما التزم حذفه التميميون والطائيون كما        
يقول كثري من العلماء، والتميميون والنجديون كمـا        

. يقول ابن هشام، وجيوز الوجهان عنـد احلجـازيني        
  . ويف ثناياهثوغريها من النتائج املبثوثة داخل البح

-لُمالَ اسم من أمساء األفعال، ومسماه ا:  هعوت يت
وحنومها، وهو مبىن، وأصله أن يكون ساكنا على أصل         
البناء، وإمنا حرك آخره؛ اللتقاء الساكنني، وفتح ختفيفًا؛      

هي كلمة دعوة إىل شـىء، ومجهـور    . لثقل التضعيف 
العرب يدعون ا املفرد واملثىن واجلمع، مذكرا كان أو         

د فإم حيملوـا     سع مؤنثًا على السواء، إال ىف لغة بين      
على تصريف الفعل، ومن مث يلحقون ـا الـضمائر،          

  .هلُما، وهلُموا، وحنو ذلك :فيقولون
وما توفيقي " ويف اخلتام أسأل اهللا جل وعال التوفيق،

أُنِيب إِليهو كَّلْتوت هليإِالَّ بِاِهللا ع."  
  املؤلف          

  ثبت بأهم مصادر الدراسة ومراجعها
    . الكرميالقرآن .١
إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربع عشر للبنـا         .٢

شعبان حممد إمساعيل، عـامل     .د: الدمياطى، حتقيق 
بريوت، ومكتبـة الكليـات األزهريـة،       : الكتب

   .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧القاهرة، الطبعة األوىل سنة 
حممد .أ: اإلتقان ىف علوم القرآن للسيوطى، حتقيق      .٣

طبعة املشهد احلسيىن   أبو الفضل إبراهيم، مكتبة وم    
 -هــ   ١٣٨٧بالقاهرة، الطبعـة األوىل سـنة       

   .م١٩٦٧
اختالف اللهجات العربية على املستويني النحـوي     .٤

أمحد : والصريف بني ابن عقيل والسلسيلي للباحث     
عيد عبد الفتاح، رسالة دكتوراه يف كليـة اللغـة          

   .م٢٠٠٧العربية بالقاهرة سنة 
 حيـان   ارتشاف الضرب من لسان العـرب ألىب       .٥
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 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

مصطفى النماس، توزيع مكتبة .د: ، حتقيقياألندلس
ـ ١٤٠٤اخلاجنى بالقاهرة، الطبعـة األوىل،       -هـ

   .م١٩٨٤
: األزهية يف علـم حـروف للـهروي، حتقيـق          .٦

عبداملعني امللوحي، مطبوعات جممع اللغة العربية      .أ
   .م١٩٨١بدمشق، الطبعة األوىل، 

 حممد  :أسرار العربية ألىب الربكات األنبارى، حتقيق      .٧
جة البيطار، مطبوعات امع العلمـى العـرىب        

   .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧بدمشق، 
أمحد شاكر،  : إصالح املنطق البن السكيت، حتقيق     .٨

وعبد السالم هارون، دار املعارف مبصر، الطبعـة        
   ).بدون تاريخ(الرابعة 

عبـد  .د: األصول ىف النحو البن السراج، حتقيـق       .٩
بريوت، الطبعـة   احلسني الفتلى، مؤسسة الرسالة،     

   .م١٩٨٨الثالثة، 
، يإعراب القراءات الشواذ ألىب البقـاء العكـرب        .١٠

حممد السيد أمحد عزو، عامل الكتب، الطبعة       : حتقيق
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، 

زهـري غـازي    .د: إعراب القرآن للنحاس، حتقيق    .١١
ـ ١٤٠٩زاهد، عامل الكتـب، بـريوت،         -هـ

   .م١٩٨٨
: سيوطى، حتقيـق  االقتراح ىف علم أصول النحو لل      .١٢

محدى عبد الفتاح مصطفى، اجلريسى للكمبيوتر      .د
   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢والطباعة، الطبعة الثالثة، 

األماىل الشجرية البن الشجرى، دار املعرفة للطباعة  .١٣
   .والنشر بريوت، لبنان

دار الكتب  . أبو علي القايل  . األمايل يف لغة العرب    .١٤
   .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨العلمية، 

ائل اخلـالف ألىب الربكـات      اإلنصاف ىف مـس    .١٥
االنتصاف من اإلنـصاف    : األنبارى، ومعه كتاب  

للشيخ حممد حمىي الدين عبـد احلميـد، املكتبـة          
 -هــ   ١٤٠٧العصرية، صيدا، بريوت، سـنة      

   .م١٩٨٧

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البـن هـشام           .١٦
: عدة السالك إىل حتقيق   : األنصارى، ومعه كتاب  
حممد حمىي الدين، املكتبة    / أوضح املسالك، للشيخ  

العصرية، صيدا، بريوت، طبعة جديـدة منقحـة،    
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

. أ: اإليضاح العضدي أليب علي الفارسي، حتقيـق       .١٧
حسن شاذيل فرهـود، الطبعـة األوىل القـاهرة،         

   . م١٩٦٩
البحر احمليط ىف التفسري ألىب حيان األندلسى، طبعة         .١٨

ر الفكر سنة   زهري جعيد، دا  / جديدة بعناية الشيخ  
   .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

البيان ىف غريب إعراب القـرآن ألىب الربكـات          .١٩
طه عبد احلميد طـه، اهليئـة       .د: األنبارى، حتقيق 

   .م٢٠٠٦املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية سنة 
تاج العروس من جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي،        .٢٠

   .جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلداية: حتقيق
أمحد : تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى، حتقيق      .٢١

عبد الغفور عطار، دار العم للماليـني، بـريوت،         
   .هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة، سنة 

فتحى أمحد  .د: التبصرة والتذكرة للصيمرى، حتقيق    .٢٢
مصطفى، جامعة أم القـرى، اململكـة العربيـة         

   .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢السعودية، الطبعة األوىل 
، يعراب القرآن ألىب البقـاء العكـرب      التبيان ىف إ   .٢٣

   ).بدون تاريخ(املكتبة التوفيقية بالقاهرة 
ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد البـن هـشام         .٢٤

عباس مصطفى الصاحلي، دار    .د: األنصاري، حتقيق 
الكتاب العريب، بريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل        

   .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
يب التذييل والتكميل يف شرح كتاب التـسهيل، أل        .٢٥

األول، والثاين، والثالث، والرابع،    : حيان، األجزاء 
حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة .د: حتقيق

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠األوىل ،
التصريح مبضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري،       .٢٦
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حممد باسل عيون السود، منشورات حممد      : حتقيق
علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان،      

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة
، القسم  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميين      .٢٧

حممد السعيد عبد اهللا أمحد، رسالة      .د: الثاىن، حتقيق 
دكتوراه ىف كلية اللغة العربيـة بالقـاهرة سـنة          

   . ١٥٦٠/١٥٦١م، حتت رقم ١٩٨٠
، تعليق الفرائد على تـسهيل الفوائـد للـدماميين       .٢٨

حممـد املفـدي    .د: اين، حتقيق األول والث : اجلزآن
ـ ١٤٠٣بساط، بريوت، الطبعـة األوىل،        -هـ

   .م١٩٨٣
تقريب النشر يف القراءات العشر، البن اجلـزري،         .٢٩

إبراهيم عطوه عوض، دار احلديث، القاهرة، / حتقيق
   .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 

حممد .د: ذيب اللغة ألىب منصور األزهرى، حتقيق      .٣٠
آخرين، الدار املصرية للتأليف    عبد املنعم خفاجى و   

   ).بدون تاريخ(والترمجة 
توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالـك         .٣١

عبد الرمحن على سليمان، دار     .د: للمرادى، حتقيق 
هـ ١٤٢٢الفكر العرىب بالقاهرة، الطبعة األوىل،      

   .م٢٠٠١ -
: اجلىن الداىن ىف حروف املعاىن للمرادى، حتقيـق        .٣٢

 وة، وحممد ندمي فاضل، منشورات    فخر الدين قبا  .د
دار اآلفاق اجلديدة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة،         

   .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
حاشية األمري على مغىن اللبيب، دار إحياء الكتب         .٣٣

   ).بدون تاريخ(العربية، فيصل عيسى الباىب احللىب 
حاشية اخلضرى على شرح ابن عقيل على األلفية،         .٣٤

احللىب  سى الباىبدار إحياء الكتب العربية، فيصل عي  
   ).بدون تاريخ(

حاشية الصبان على شرح األمشـوىن، دار الفكـر          .٣٥
   ).بدون تاريخ(للطباعة والنشر والتوزيع 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر         .٣٦

عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجنى     /البغدادى حتقيق 
   .م١٩٨٩بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

حممد على النجـار،    : قيقاخلصائص البن جىن، حت    .٣٧
اهليئة املصرية العامة للكتـاب، الطبعـة الثالثـة         

   .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
الدرر الكامنة ىف أعيان املائة الثامنة للحـافظ بـن     .٣٨

هــ،  ١٣٤٩حجر العسقالىن، الطبعة األوىل سنة    
مبطبعة جملس دائرة املعارف العثمانيـة الكائنـة ىف     

   .اهلند، ببلدة حيدرآباد الدكن
لوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع       الدرر ال  .٣٩

عبد العـال   .د: ىف العلوم العربية للشنقيطى، حتقيق    
سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة       

   .م١٩٨١األوىل 
الدر املصون ىف علوم الكتاب املكنـون للـسمني          .٤٠

أمحد حممد اخلراط، دار القلـم،      .د: احللىب، حتقيق 
   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ة دمشق، الطبعة األوىل سن

دور اللهجة يف التقعيد النحوي دراسة إحـصائية         .٤١
عـالء  .حتليلية يف ضوء مهع اهلوامع للـسيوطي د       

   .احلمزاوي إمساعيل
ديوان أىب النجم العجلى، صنعة عالء الدين أغـا،          .٤٢

   .النادى األدىب بالرياض
حممد أبـو الفـضل     : ديوان امرئ القيس، حتقيق    .٤٣

ر، الطبعـة اخلامـسة     إبراهيم، دار املعارف مبـص    
   .م١٩٥٨

بـشري ميـوت،   / ديوان أمية بن أىب الصلت، مجعه     .٤٤
   .م١٩٣٤الطبعة األوىل 

نـورى  .د: ديوان جران العود الـنمريى، حتقيـق    .٤٥
محودى القيسى، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،      

   .م١٩٨٢اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر 
دار املعارف  نعمان طه أمني،    : ديوان جرير، حتقيق   .٤٦

   ).بدون تاريخ(مبصر، الطبعة الثالثة 
إميـل يعقـوب، دار     .د: ديوان مجيل بثينة، حتقيق    .٤٧

   .م١٩٩٢الكتاب العرىب، بريوت، الطبعة األوىل 
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منشورات دار ومكتبة اهلالل،    . ديوان حامت الطائى   .٤٨
   .م١٩٨٤الطبعة األوىل 

:  حتقيق – رضى اهللا عنه     –ديوان حسان بن ثابت      .٤٩
 حسنني، دار املعارف مبـصر سـنة        سيد حنفى .د

   .م١٩٧٣
ديوان احلطيئة، شرح أىب سـعيد الـسكرى، دار          .٥٠

   .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١صادر، بريوت، 
: ديوان ذى الرمة، رواية أىب العباس ثعلب، حتقيق        .٥١

مؤسسة اإلميان، بـريوت،    /عبد القدوس أبو صاحل   
   .م١٩٨٢الطبعة األوىل 

ورد، دار وليم بن ال: ديوان رؤبة بن العجاج، حتقيق .٥٢
   .هـ١٩٨٠اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية 

ديوان زهري بن أىب سلمى، دار صـادر للطباعـة           .٥٣
   .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤والنشر، بريوت، 

عـزة حـسن، دمـشق      : ديوان الطرماح، حتقيق   .٥٤
   .م١٩٦٨

حممد عبـد القـادر     : ديوان طفيل الغنوى، حتقيق    .٥٥
وىل، أمحد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، الطبعة األ      

   .م١٩٦٨
عبد احلفيظ السطلى، مكتبة : ديوان العجاج، حتقيق .٥٦

   ).بدون تاريخ(أطلس، دمشق 
ديوان عمر بن أىب ربيعة، شرح وتقـدمي، عبـدأ،          .٥٧

وعلى مهنأ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان،        
   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

ديوان الفرزدق، دار صادر بريوت، للطباعة والنشر       .٥٨
   ).اريخبدون ت(

حممود الربيعى، اهليئـة    .د: ديوان القطامى، حتقيق   .٥٩
   .م٢٠٠١املصرية العامة للكتاب 

إحسان عباس، دار الثقافة، : ديوان كثري عزة، حتقيق .٦٠
   .م١٩٧١بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

مالك ومتمم ابنـا نـويرة      : ديوان متمم بن نويرة    .٦١
، ابتسام الصفار، مطبعة اإلرشاد   /الريبوعى، تأليف 

   .م١٩٦٨بغداد 

حـسن كامـل    : ديوان املتلمس الضبعى، حتقيق    .٦٢
الصريىف، معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، الطبعة 

   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية 
حـسن كامـل    : ديوان املثقب العبدى، حتقيـق     .٦٣

الصريىف، معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، الطبعة 
   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية 

عبد املتعال الـصعيدى،    :  شرح ديوان جمنون ليلى،   .٦٤
   ).بدون تاريخ(مكتبة القاهرة 

حممد أبـو الفـضل     : ديوان النابغة الذبياىن، حتقيق    .٦٥
   .م١٩٧٧دار املعارف مبصر . إبراهيم

، )شعراء إسـالميون  (ديوان النمر بن تولب ضمن       .٦٦
نورى محودى القيسى، عـامل الكتـب،        : حتقيق

بعـة  بريوت، ومكتبة النهضة العربية، بغـداد، الط      
   .م١٩٨٤الثانية 

ديوان اهلذليني، مطبعة الكتب والوثـائق القوميـة         .٦٧
   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

رصف املباىن ىف شرح حروف املعـاىن للمـالقى،       .٦٨
أمحد حممد اخلراط، مطبوعات جممع اللغـة       :حتقيق

   ).بدون تاريخ(العربية بدمشق 
شـوقى  .د: السبعة ىف القراءات البن جماهد، حتقيق      .٦٩

   ).بدون تاريخ(ضيف، دار املعارف مبصر 
حـسن  .د: سر صناعة اإلعراب البن جىن، حتقيق      .٧٠

هنداوى، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الثانيـة         
   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

السنن الكربى للبيهقفى، دار الفكـر، بـريوت،         .٧١
   ).بدون تاريخ(

شرح األمشوىن على ألفية ابن مالـك، دار الفكـر     .٧٢
   . والتوزيعللطباعة، النشر

عبـد الـرمحن    : شرح ألفية ابن مالك، للـشيخ      .٧٣
 املكودى، دار املشاريع للطباعة والنشر والتوزيـع،      

   .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة األوىل، 
: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب        .٧٤

حممد /شرح ابن عقيل للشيخ   : منحة اجلليل بتحقيق  
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ت حمىي الدين، املكتبة العـصرية، صـيدا، بـريو        
   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

عبـد  .د: شرح التسهيل البن مالك وابنه، حتقيق      .٧٥
حممد بدوى املختون، دار    /الرمحن السيد، والدكتور  

هجر للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة األوىل        
   .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

إبراهيم بـن   .د: شرح التصريف للثمانيىن، حتقيق    .٧٦
سليمان العثيمني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة       

   .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ألوىل، ا
: شرح مجل الزجاجى البـن عـصفور، حتقيـق         .٧٧

صاحب أبو جناح، عامل الكتب، الطبعة األوىل،       .د
   .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

علـى  .د: شرح مجل الزجاجى البن هشام، حتقيق      .٧٨
حمسن عيسى مال اهللا، عامل الكتب، مكتبة النهضة        

   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العربية، الطبعة الثانية 
: على الكافيـة تـصحيح وتعليـق      شرح الرضى    .٧٩

يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس      .د
   .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

حممـد  /أ: شرح شافية ابن احلاجب للرضى، حتقيق      .٨٠
نور احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت،       

   .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لبنان 
شرح شذور الذهب ىف معرفة كالم العرب البـن          .٨١

شرح : رب بتحقيق منتهى األَ : هشام، ومعه كتاب  
حممد حمىي الدين، املكتبـة     : شذور الذهب، للشيخ  

هـ ١٤١٩العصرية، صيدا، بريوت، الطبعة األوىل      
   .م١٩٩٨ -

حممد نور /أ: شرح شواهد الشافية للبغدادى، حتقيق     .٨٢
احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان       

   .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢.م
طباعة والنـشر   شرح الشواهد للعيىن، دار الفكر لل      .٨٣

   .والتوزيع
شرح شواهد مغىن اللبيب للسيوطى، منشورات دار  .٨٤

  .مكتبة احلياة، بريوت، لبنان

ـ شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ البن مالـك،        .٨٥
رشيد عبدالرمحن العبيدي، نشر جلنة إحياء /ا: حتقيق

التراث يف وزارة األوقاف يف اجلمهورية العراقيـة        
   . م١٩٧٧الطبعة األوىل،

 عيون اإلعراب لعلى بن فـضال ااشـعى،    شرح .٨٦
عبد الفتاح سليم، دار املعارف مبـصر،       .د: حتقيق

   .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل 
شرح قطر الندى وبـل الـصدى البـن هـشام          .٨٧

الشيخ حممد حمىي الدين عبـد      : حتقيق. األنصارى
   .م١٩٩٢احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 

اجلـزء  : سعيد السرياىف شرح كتاب سيبويه ألىب      .٨٨
رمضان عبد التواب وآخـرين،     . د: األول حتقيق 

م، اجلزء الثاىن   ١٩٨٦املصرية العامة للكتاب     اهليئة
رمضان عبد التواب اهليئة املصرية العامة      .د: حتقيق

فهمى أبو .د: م، اجلزء الثالث حتقيق١٩٩٠للكتاب  
الفضل، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية مبصر،       

م، اجلزء الرابع ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ األوىل،  الطبعة
حممد هاشم عبد الدامي، مطبعة دار الكتب .د: حتقيق

   .م١٩٩٨املصرية،
 -عامل الكتب   : شرح املفصل البن يعيش، الناشر     .٨٩

   . القاهرة-بريوت، ومكتبة املتنىب 
: شرح املفصل املوسوم بالتخمري للخوارزمى، حتقيق .٩٠

  جامعـة أم   عبد الرمحن بن سليمان العثـيمني،     .د
   .م١٩٩٠القرى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل 

شفاء العليل ىف إيضاح التـسهيل ألىب عبـد اهللا           .٩١
الـشريف عبـد اهللا علـى       .د: السلسيلى، حتقيق 

الربكاتى املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، الطبعـة       
   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األوىل 

شواهد التوضيح والتصحيح ملـشكالت اجلـامع        .٩٢
حممد فؤاد عبد الباقى، : الك، حتقيقالصحيح البن م

   .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان
حممـود  .د: علل النحو ألىب احلسن الوراق، حتقيق      .٩٣

جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة       



  
  ١٢٤   )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 .........اختالف اللهجات على املستوي التركييب

   .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األوىل 
فتح الوصيد ىف شـرح القـصيد لعلـم الـدين            .٩٤

موالى حممـد اإلدريـسى،     .د: السخاوى، حتقيق 
 -هـ ١٤٢٣بة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل مكت

   .م٢٠٠٢
الفضة املضية ىف شرح الشذرة الذهبيـة ىف علـم           .٩٥

هـزاع سـعد    : العربية البن زيد العاتكى، حتقيق    
   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤املرشد، الطبعة األوىل، 

إبراهيم أنيس، ملتزم الطبع    .د. ىف اللهجات العربية   .٩٦
ـ      ة التاسـعة   والنشر مكتبة األجنلو املصرية، الطبع

   .م١٩٩٥
القاموس احمليط للفريوزابادى، اهليئة املصرية العامة       .٩٧

   .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧للكتاب 
عبد السالم هارون، اهليئة    : الكتاب لسيبويه، حتقيق   .٩٨

   .م١٩٧٧املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية 
الكتاب املوضح ىف وجوه القراءات وعللها البـن         .٩٩

ان الكبيسى، اجلماعة   عمر محد .د: أىب مرمي، حتقيق  
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، الطبعة األوىل       

   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
كشف الظنون عن أسامى الكتـب والفنـون         .١٠٠

حلاجى خليفة، دار إحياء التراث العرىب، بريوت،       
    لبنان

الكناش ىف النحو والتصريف ألىب الفداء امللـك         .١٠١
يسى على الكب .د: املؤيد إمساعيل بن على، حتقيق    

، م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣وآخرين، الدوحة سنة    
   .مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية جامعة قطر

عبد اهللا على   : لسان العرب البن منظور، حتقيق     .١٠٢
   .الكبري وآخرين، دار املعارف مبصر

عبـده  .د.أ. اللهجات العربيـة يف القـراءات      .١٠٣
   .دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية. الراجحي

ية ىف معـاىن القـرآن للفـراء،        اللهجات العرب  .١٠٤
صبحى عبد احلميد، دار الطباعـة احملمديـة،        .د

   .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

عبـد  . الـشيخ   : جمالس ثعلب، شرح وحتقيق    .١٠٥
السالم حممد هارون، دار املعارف مبصر، الطبعة       

   .م١٩٨٧اخلامسة، 
جممع األمثال ألىب الفضل امليداىن، املطبعة البهية        .١٠٦

   .املصرية
موعة شروح الشافية مـن علمـى الـصرف       جم .١٠٧

شرح اجلاربردى، وحاشية : واخلط، وحتتوى على
ابن مجاعة على هذا الشرح، وحاشـية أخـرى         
للحسني الرومى مسماة بالدرر الكافية ىف حـل        
شرح الشافية، وشرح الشافية لـسيد عبـد اهللا         
الشهري بنقره كار، واملناهج الكافيـة ىف شـرح        

نصارى، طُبعت بـدار    الشافية للشيخ زكريا األ   
 ومكتبة املتنىب، -هـ ١٣١٠الطباعة العامرة سنة 

   .م١٩٨٨القاهرة 
احملتسب ىف تبـيني وجـوه شـواذ القـراءات           .١٠٨

على النجدى  : واإليضاح عنها البن جىن حتقيق    
وأخـرين، الـس األعلـى للـشئون         ناصف

   .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠اإلسالمية بالقاهرة 
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 ضي القالأمين عبد اجللي

   لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس
    

  
   اململكة العربية السعودية- جامعة جازان- كلية التربية-قسم علم النفس

  ة مجهورية مصر العربي- جامعة طنطا- كلية اآلداب-قسم علم النفس

  
Q  

 النفس وعلم الروبوت، كما بينت خطوات بناء احملاكاة، ومدى هدفت الدراسة إىل توضيح املفاهيم اجلديدة واملشتركة بني علم
النفس، وأوضحت  علم دراسات أسس على املصممة الروبوتات ومت عرض ألنواع. االصطناعي منها يف دراسات الذكاء االستفادة

 للبناء الداخلي تفصيلياً اًصفوقدمت الدراسة و. الروبوت لشخصية املعريف البناء اليت جيب أن يتسم ا تصميم األخالقية األسس
سلوك الروبوت وأدائه عندما يقوم  بعض الدراسات السابقة يف اال، ومت وصف لاستعراضكما مت .  للروبوتواالجتماعياملعريف 

 مني ضمن منظومة الدوافع داخل نظامه املعريف، ومعرفة أمهية تضدافع اجتماعي، يف وجود أو عدم وجود حبل مشكلة يف بيئة دينامية
 أداء اإلنساين وبني األداءكما مت التعرف على الفروق بني . البناء الداخلي للروبوت على االنفعاالت، ودورها يف حل املشكالت

  . الروبوتات
  

  . حل املشكالت-الروبوت  - الذكاء االصطناعي-علم النفس املعريف: الكلمات املفتاحية
  

A  
 Artificial- االصـطناعي الـذكاء  "يهتم علم 
Intelligence "      بتصميم برامج كمبيوتر قادرة علـى
 القرار املناسب بدون تدخل مـن    واختاذحل املشكالت   

وتـسمى  . )Russell & Norvig, 1995(اإلنسان 
 بـالربامج   االصطناعيالربامج القائمة على علم الذكاء      

 تلك م ولتصمي).Rich & Knight, 1991(الذكية 
قد تستخدم يف تشغيل     واليت فيما بعد     -الربامج الذكية   

 Robot -الروبـــوت ذو الـــشكل اإلنـــساين"
Humanoid "  االجتمـاعي الروبوت ذو الشكل  "أو- 

Android Robot "-  ــذكاء ــاء ال ــاج علم  حيت
 إىل إسهامات دراسات علم النفس املعـريف        االصطناعي

 اختـاذ لتوضيح كيفية حل اإلنسان للمشكالت، وطرق  
فاعـل الـدوافع    منظومـة ت  (القرار، والبناء املعـريف     

  .عند اإلنسان) واالنفعاالت واإلدراك والذاكرة واالنتباه
(Katayama et al., 2010; Ishiguro, 

; MacDo-rman & Ishiguro, ; 

Dörner & Hille, ). 
 تلك الربامج الذكية عن طريق تشغيلها       اختبارويتم  

والـيت تتميـز   "  Simulation– حماكاة"على برامج 
 التحكم يف املتغريات املدروسة، كما أا تعرفنـا         مبرونة

املخاطر اليت ميكن أن حتدث يف البيئة احلقيقية يف املستقبل 
، كما )(Niederberger & Gross, لنتجنبها 

 وحبث مجيع احتماالت التغيري اختبارأنه من خالهلا ميكن 
اليت ميكن أن حتدث يف البيئة الواقعية وذلـك يف زمـن        

نختار أفضل احللول للمشكلة بدون التعـرض       قصري، ل 
للتجريب باحملاولة واخلطأ وما يتبع ذلك من آثار سلبية         

وبعد  .(Watson & Blackstone, )يف الواقع
الذكي من خالل احملاكاة، يتم تـشغيل         الربنامج اختبار

نتـائج  ال على   بناًء) أو أداء ما  ( ليقوم مبهمة ما  الروبوت  
  . اةاملستخلصة من احملاك

 بأنه االصطناعيويعرف الباحث احلايل علم الذكاء    
علم تصميم برامج كمبيوتر ذكية، حبيث تتعلم ذاتيـاً،         

 واختـاذ وتستفيد من اخلربة املُتعلمة يف حل املشكالت        
١٦٥٨ - ٦٠٥٠: ردمد   ayman.elkady@gmail.com: البرید االلكترونى 
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

القرار، ويكون إدراكها وعملياا املعرفية حماكاة ملا هو        
موجودة عند اإلنسان، ويتم ذلك من خالل تفسري نتائج 

ارب علم النفس املعريف يف مناذج توصـف عمليـة          جت
تسلسل السلوك، حبيث ميكن صياغتها بطريقة رياضية مث   

مفهـوم علـم الـذكاء    ) ١ -شكل(ويوضح  . برجمتها
 والذي جيمع بني تطبيقات علم النفس املعريف االصطناعي

ويكثـف  . وعلوم الكمبيوتر وعلوم صناعة الروبـوت     
م الكمبيـوتر، وعلـوم   علماء علم النفس املعريف، وعلو    

الروبوت جهودهم معاً لصنع روبوت قادر على التفاعل        
حبيث يتسم سلوك الروبـوت بالتلقائيـة       . االجتماعي

  ".Autonomous - التحكم الذايتاستقاللية"و
-الروبـوت ذو الـشكل االجتمـاعي        " فعلم  

Science Android "-) علماً جديداً،   -) ٢-شكل 
طار عمل مـشترك ـدف   جيمع العديد من العلوم يف إ  

  .(Ishiguro, )صنع روبوت اجتماعي 
  

  
  

  
  

  :مشكلة الدراسة
تعد صناعة الروبوت القائم على أسس علم النفس،     

ودف الدراسـة احلاليـة إىل      . صناعة مستقبلية واعدة  

للروبـوت، مـن     واالجتماعية املعرفية توضيح األسس 
الـنفس  خالل عرض لبعض املفاهيم املشتركة بني علم        

وعلم الروبوت وتقدمي عرض نقدي لبعض الدراسـات        
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 ضي القالأمين عبد اجللي

  .السابقة اليت حبثت هذا اال احلديث
  :أهداف الدراسة

 املفاهيم واإلطار النظري للدراسة     استعراضيهدف  
  :إيل حتقيق األهداف التالية

توضيح املفاهيم اجلديدة واملشتركة بني علم النفس       
، ناعياالصـط وعلم الروبوت، مثل مفهـوم الـذكاء        

 .ومفهوم احملاكاة بالكمبيوتر للسلوك اإلنساين
 منها  االستفادةبيان خطوات بناء احملاكاة، ومدى      

 .االصطناعييف دراسات الذكاء 
 أسـس  علـى  املصممة الروبوتات ألنواع عرض

النفس، مثل الروبوت ذو الشكل اإلنساين       علم دراسات
 وتوضـيح الفـرق     االجتماعيوالروبوت ذو الشكل    

 .بينهما
اليت جيب أن يتسم ـا       األخالقية توضيح األسس 

 .الروبوت لشخصية املعريف البناء تصميم
 واالجتماعيتفصيلي للبناء الداخلي املعريف     وصف  

ويشمل ذلك وصف ألنواع الـدوافع عنـد    . للروبوت
الروبوت، وطريقة ترتيبها، ووصف لوحدات الـذاكرة       

 الروبوت  اذاختوأخرياً وصف لطريقة    .  واإلدراك واالنتباه
 .للقرار وإصدار السلوك

 الدراسات السابقة املرتبطة    استعراضكما يهدف   
 :مبشكلة الدراسة إيل حتقيق األهداف التالية

 املفحوصـني عـن األشـكال       انطباعات توضيح
املختلفة للروبوتات، ورأيهم عن مدى إمكانيـة متتـع         

 .الروبوت خبصائص بيولوجية وعقلية
ئه عندما يقوم حبـل     سلوك الروبوت وأدا   وصف ل 

دافـع  ، يف وجود أو عدم وجود       مشكلة يف بيئة دينامية   
 ضمن منظومة الدوافع داخل نظامه املعـريف،        اجتماعي

البناء الداخلي للروبـوت علـى       ومعرفة أمهية تضمني  
 .االنفعاالت، ودورها يف حل املشكالت

مقارنة سلوك الروبوت عندما يعيش مبفرده يف بيئة        
ل أن يشبع دوافعه البيولوجية، بسلوكه      ما وعليه أن حياو   

سلوك لل ووصف. عندما يعيش يف جمتمع من الروبوتات     
 ات، وتـأثره مبعـدل    العدواين داخل جمموعات الروبوت   

 .، مع ثبات املساحة الفيزيقيةالزيادة السكانية للروبوتات
 األداء بـني    - برنامج احملاكاة    باستخدام -مقارنة  

ات علـى لعـبيت املعمـل        الروبوت أداءاإلنساين وبني   
 .البيولوجي، واجلزيرة
 الروبوتات وحلـهم ملـشكلة      أداءتوضيح تباين   
 الدافع الرئيس املسيطر على     باختالفمتعددة األهداف،   

  .شخصية كل روبوت
  :أمهية الدراسة

  : األمهية النظرية للدراسة-أ
 الباحث أسلوبني عند عرضة للجزء اخلـاص        اتبع

 األول  األسـلوب . النظـري مبفاهيم الدراسة، واإلطار    
، ويهدف إىل تقدمي صورة عامة عن عالقة علـم    )أفقياً(

 وعلم الروبوت، كمـا     االصطناعيالنفس بعلم الذكاء    
وضح مفهوم احملاكاة بالكمبيوتر للـسلوك اإلنـساين،        

 دراسات أسس على املصممة الروبوتات وعرض ألنواع 
النفس، مثـل الروبـوت ذو الـشكل اإلنـساين        علم

 الثـاين   األسـلوب . االجتماعيوت ذو الشكل    والروب
، وهدف منه الباحث تقدمي صورة تفصيلية للبناء )رأسياً(

الداخلي للروبوت والقائم على دراسات علم الـنفس،        
.  القرار واختاذوتوضيح طريقة إصدار الروبوت للسلوك      

 فكرة عامة عـن اـال،       القارئوبذلك تتكون لدى    
ين البنـاء الـداخلي     ونظرية تفصيلية عن طريقة تكـو     

 .للروبوت
مت عرض الدراسات السابقة بـصورة تفـصيلية،        
توضح املنهج املستخدم، والعينة واألدوات املستخدمة،      
وهذا يساعد الباحثني علـى التعـرف علـى طريقـة         
اإلجراءات التجريبية عند حبثهم ملوضوعات علم النفس       

  . االصطناعيوالذكاء 
  : األمهية التطبيقية للدراسة-ب

تعد الدراسة احلالية نواة تساعد الباحثني سواء من        
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ختصص علم الـنفس أو التخصـصات األخـرى، يف          
النهوض بصناعة الروبوت القائم على أسس علم النفس،  

 .واليت يعتربها الباحث صناعة مستقبلية واعدة
تثري الدراسة العديد من األفكار البحثية، واليت قد         

  . تقبلية يف هذا االتساعد الباحثني للقيام ببحوث مس
  :مفاهيم الدراسة

 :االصطناعيالذكاء 
علم الـذكاء    " Schalkoff -شالكوف"يعرف  
 بأنه العلم الذي حياول حماكـاة الـسلوك         االصطناعي

 ,Schalkoff)الذكي وتفـسريه يف صـيغ رياضـية   
ــه . (1990 ــشارنيك "ويعرفـ " Charniak-تـ

بأنه علـم دراسـة     " McDermott -مكديرموت"و
 -منـاذج رياضـية   "درات العقليـة وحتويلـها إىل       الق

Computational Models "(Charniak & 
McDermott, 1985) . رسل "ويشري- Russel "

بأنه يوجد نوعان رئيسيان من     " Norvig -ونورفيج  "و
الـذكاء  "، النـوع األول وهـو       االصـطناعي الذكاء  

والذي فيه تـصمم  " Strong AI - القوياالصطناعي
 -الشبكات العصبية " طريقة   باستخداممبيوتر  برامج الك 

Neural Networks "  حبيث يكون للكمبيوتر حـس
ويكون قادر على التعلم    " Self-aware -وعي ذايت "و

املستمر وحماكاة حل املشكالت، واختاذ القرار بـنفس        
الذكاء " والنوع الثاين هو  . الطريقة اليت يقوم ا اإلنسان    

والذي فيه تصمم " Weak AI - الضعيف االصطناعي
 -الـنظم اخلـبرية   " طريقة   باستخدامبرامج الكمبيوتر   

Expert Systems "يشترط أن حياكي فيهـا   واليت ال
الكمبيوتر نفس طريقة اإلنسان يف حل املشكالت، بل        
يشترط فيها أن يكون الكمبيوتر قـادر علـى حـل           

 القرار بغض النظر عن الطريقة الـيت        واختاذاملشكالت  
ذلك، فاألمر سيان سواء قام بذلك بطريقة آلية     يفعل ا   

وبدون وعي أو حس، أو بنفس الطريقة اليت يقوم ـا           
  ).(Russell & Norvig, 1995اإلنسان 

"  Hille-هيال"و" Doerner -دورنر"ويوضح 

) (    ميكنه أن يـتعلم     االصطناعيأن علم الذكاء 
الكثري من علم النفس، مثل معرفة طريقة حل اإلنـسان       
للمشكالت، ومن مث بناء برامج ذكيـة علـى أسـس       
القدرات العقلية عند اإلنسان، ليماثل حل تلك الربامج        
الذكية للمـشكالت؛ نفـس اإلسـتراتيجيات الـيت         

  .يستخدمها اإلنسان عند حل املشكالت
 :Computer Simulation -احملاكاة بالكمبيوتر

-لوبــارو"و"  Widman-ويــدمان"يعــرف 
Loparo  "ا عملية حل ملشكلة احملاكاةبالكمبيوتر بأ 

ما، والتنبؤ بتطورها يف املستقبل وذلـك مـن خـالل       
الكمبيوتر، والذي يغذي ببيانات واقعية عن املـشكلة        

. (Widman & Loparo, 1989) املراد دراسـتها 
وعلى هذا األساس تصمم التجارب النفـسية لدراسـة      
معطيات املشكلة، وبنـاء منـاذج توضـح طـرق أو           

تيجيات حل اإلنسان هلا، مت تغذية الكمبيوتر بتلك        إسترا
البيانات، ليقدم لنا الكمبيوتر حماكاة للمشكلة، وطرق       
حلها، ومـا ميكـن أن حيـدث مـن تطـورات يف             

ــستقبل  .(Watson & Blackstone, 1989)امل
أن حماكاة السلوك اإلنساين هي ) ١-شكل(ونالحظ من 

ـ        ه بعلـوم   حمور دراسات علم النفس املعريف يف عالقت
خطوات بناء احملاكاة،   ) ٣-شكل(ويوضح  . الكمبيوتر

واليت تتضمن حتديد حيز املشكلة، وصياغة مفاهيمهـا،        
ومجع البيانات اليت سيغذي ا الكمبيوتر، مث تصميم بيئة    
احملاكاة، وتصميم جتربة للمشكلة املـراد دراسـتها، مث         

تـائج   بالبيانات املُعطاة، مث مجع ن     ةتشغيل برنامج احملاكا  
احملاكاة، وحتليلها، وتفسريها، مث ضبط النموذج الـذي        

 & Law)على أساسه صممت دورة عملية احملاكـاة  
Kelton, 1982) .  ـاوللمحاكاة فوائد كثرية منها أ

تعرفنا املخاطر اليت ميكن أن حتدث يف البيئة احلقيقية يف          
 ,Niederberger & Gross)املـستقبل لنتجنبـها   

 وحبث مجيـع  اختبارن خالهلا ميكن ، كما أنه م   (2002
احتماالت التغيري اليت ميكن أن حتدث يف البيئة الواقعيـة      
وذلك يف زمن قصري، لنختار أفضل احللول للمـشكلة         
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بدون التعرض للتجريب باحملاولة واخلطأ وما يتبع ذلك        
 ,Watson & Blackstone)من آثار سلبية يف الواقع

1989).  

  
  :اإلطار النظري

أنواع الروبوتات املـصممة علـى أسـس        : أوالً
  دراسات علم النفس

 ميكن تقسيم الروبوتات املصممة على إسـهامات      
؛ وجتارب علم النفس    )بصفة عامة (دراسات علم النفس    

؛ إىل ثالث فئات رئيـسية تبعـاً      )بصفة خاصة (املعريف  
للتسلسل الزمين لظهورها، وتبعاً لتدرج األحباث القائمة       

  :عليها كما يلي

ظهر الروبـوت ذو  : روبوت ذو الشكل اإلنساين  ال
الشكل اإلنساين يف بداية التسعينات من القرن املاضـي         

 ماساتشوستس معهد"بأمريكا؛ بناء على جهود علماء      
 MIT(-Massachusetts Institute( للتكنولوجيا

of Technology ."   ويتميز الروبـوت ذو الـشكل
دوافـع  اإلنساين بأن تصميمه الداخلي حيتـوي علـى        

 مثل املوجودة عند اإلنسان، كما أنه يقـدم         وانفعاالت
سلوك حركي وتعبريات وجهية أثناء تفاعله مع اإلنسان        

 ,Breazeal(تتناسب مع طبيعـة مـثريات املوقـف    
مـن   "Kismet -كيسمت  "يعد الروبوت   و. )2003

، والذي قامـت بتـصميمه      أشهر الروبوتات اإلنسانية  
سـينثيا  "عليه الباحثـة    وإجراء العديد من الدراسات     

) ٤-شكل(ويوضح ". Cynthia Breazeal -بريزيال
 - احلـزن  -السعادة(التعبريات الوجهية للروبوت وهي     

 اهلدوء أو حالة الوجه بدون تعـبري        - الغضب -الدهشة
، ) امللل - االنتباه أو   االهتمام- اخلوف -االستياء -حمدد

التصميم الداخلي للوحـدات    ) ٥-شكل(كما يوضح   
وملزيد من التفاصيل عن التـصميم      . ية للروبوت النفس

الداخلي والتفاعل القائم بني الوحدات النفسية للروبوت       
 :انظر" كيسمت"

Breazeal, 2002; Breazeal & Scassell-
ati, 1999a; Breazeal & Scassellati, 1999b 
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 ظهر الروبوت ذو :االجتماعيذو الشكل الروبوت 
باليابان، بناًء علـى    ) ٢٠٠٥( عام   االجتماعيالشكل  

 Hiroshi-هريوشـي إيـشيجورو  "جهـود العـامل   
Ishiguro  " جبامعة أوساكا "أستاذ اهلندسة- Osaka 

University " مـع العـامل    وبالتعـاون . وفريق عمله
أستاذ علم النفس " Shoji Itakura -شوجي إيتاكورا"

وفريق " Kyoto University -جبامعة كيوتو "املعريف 
 عـن   االجتمـاعي يتميز الروبوت ذو الشكل     و. عمله

الروبوت ذو الشكل اإلنساين بأن الـشكل اخلـارجي         
أقرب كثرياً لشكل اجللد اإلنساين وذلـك بـسبب أن          
الطبقة اخلارجية من جسم الروبـوت مغطـاة مبـادة          
السيلكون، أما من حيث التفاعل مع البـشر فقـد زاد       

البشرية عنـد  الطابع التلقائي يف التعامل، كما أن العينة        
تفاعلها مع الروبوت ذو الشكل االجتماعي، ويف الثواين        

تعتقـد أـا    ) العينة البشرية (األوىل من التفاعل، فإا     
. تتفاعل وتتعامل مع إنسان حقيقي ولـيس روبـوت        

التعـبريات الوجهيـة للروبـوت      ) ٦-شكل(ويوضح  
 من الروبوت تطور) ٧-شكل(، كما يوضح    االجتماعي
 الروبــوت إىل) Humanoid (يناإلنــسا الروبــوت
وملزيد من التفاصـيل عـن      ). Android (االجتماعي

  : انظراالجتماعيالتصميم الداخلي للروبوت 
 (Katayama et al.,2010; Ishiguro, 

; MacDorm-an, & Ishiguro, ; 
Minato et al. 2005; Ishiguro, ). 
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و الروبـوت ذ  " هريوشي إيـشيجورو  "وقد طور   
 من حيث الشكل ليـصبح نـسخه        االجتماعيالشكل  

، وتبعه جمموعة   )٨-شكل(متطابقة منه كما يتضح من      
أخرى من العلماء اليابانيون والدمناركيون كما يتـضح        

وحالياً جترى حماوالت إلعطاء نسخة     ). ٩-شكل(من  

متطابقة من الشخـصية البـشرية للروبـوت التـوأم          
)Geminoid .(    ـ ن الروبـوت   وملزيد من التفاصيل ع

  :التوأم انظر
(Nishio, 2011; Mutlu, 2009; Nishio, 

Ishiguro, & Hagita, 2007; Sakamoto et 
al.2007). 

  

  
  

  البناء الداخلي املعريف لشخصية الروبوت: ثانياً
 أستاذ "Dietrich Doerner -ديترش دورنر"قام 

 Bamberg-جبامعـة بـامربج  "علم النفس املعـريف  
University "والـذي تـشرف باحـث       (–ملانيا  بأ

 الفتـرة مـن     يف هأن ينضم لفريق عمل   الدراسة احلالية   
 يف   باملشاركة )جبامعة بامربج بأملانيا   ٢٠٠٦ – ٢٠٠١

نساىن وعلى أسـس    إاملشروع األملاين لصناعة روبوت     
 وقد بدأ املشروع يف الثمانينيات من       .مبادئ علم النفس  
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يا، وىف سلـسلة  القرن املاضي مبعهد ماكس بالنك بأملان     
 البنـاء  من الدراسات والتجارب النفسية مت وضع أسس   

، )١٠-شكل(كما يوضحها  املعريف لشخصية الروبوت،
  : اليت يعرضها الباحث باختصار كما يليو

  
لتـصميم البنـاء املعـريف      األسس األخالقية    -١

  :لشخصية الروبوت
 ,Dörner, Bartl)  وفريق عمله"دورنر"وضع 

Detje, Gerdes, Halcour, Schaub, & 
Starker,2002; Dörner, 2000; Elkady & 

Starker, 2005)  واليت تعـد  األسس األخالقية التالية
مبثابة فلسفة ترتكز عليها أسس التجارب النفسية اخلاصة 
مبحاكاة السلوك اإلنساين، وبناء املخططـات املعرفيـة       

، اليت على أساسـها سـيماثل الروبـوت        ةواالجتماعي
  : ية اإلنسانشخص

جيب أن مياثل البناء العقلي للروبـوت املكونـات        
  .األساسية للجوانب املعرفية واالجتماعية لإلنسان

جيب أن يكون نتاج سلوك الروبـوت مـساوي         
 حىت ال يـشعر     للذكاء اإلنساين وليس أكثر منه ذكاءً     

اإلنسان يف تفاعله مع الروبوت بالدونية، كما جيب أن         
األخطاء اليت يقوم ا اإلنسان أثناء   يقوم الروبوت بنفس    

  .حل املشكالت

جيب أن تكون استراتيجيات حل املشكالت مماثلة       
لتلك اليت يقوم ا اإلنسان وليست اصطناعية أو مربجمة         

 ، عندما يقوم الروبوت حبل مشكلة ما،خرآ مبعىن .مسبقاً
ينبغي أن تكون عملية اختيـار األهـداف، وعمليـة          

لدوافع، واالنفعاالت املصاحبة أثناء    اترتيب  التخطيط، و 
 بنفس الطريقة اليت ،حل املشكلة وتأثريها على االستجابة

 .يفعلها اإلنسان
ينبغي أن يكون تصميم الروبوت وبرجمته قائم على        

 "Neural networks – الشبكات العـصبية "أسس
 Expert – النظم اخلـبرية "أسس وليست قائمة على 

systems" .  علـى أسـس    الروبـوت    مبعىن أن برجمة 
الشبكات العصبية تتيح للروبـوت أن يـتعلم بنفـسه         

 وذلك عن طريق احملاولة    ،اترياالستجابة الصحيحة للمث  
 وىف نفس الوقت تستوعب دخـول مـثريات         ،واخلطأ

 ويضيفها  أيضاًالروبوت   يتعلمها   ،جديدة يف بيئة التعلم   
جمة  بينما الرب.خلرباته املعرفية بدون استخدام برجمة خاصة    

 يقوم فيها املربمج بتحديد عـدد   ، النظم اخلبرية  بأسلوب
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، وعدد معني من االستجابات لتلـك       من املثريات  معني
األمر الذي ال يسمح بتعامل الروبـوت مـع          املثريات،

 خربة   كما أا بذلك تبىن مسبقاً     ،مثريات جديدة تقابله  
الروبوت واليت تكون كبرية أو صغرية وذلـك علـى          

 مما  ه املربمج من جتهيزها وبرجمتها مسبقاً     حسب ما قام ب   
جيعل سلوك الروبوت املربمج بالنظم اخلبرية أقرب إىل آلة 

 بينما تتيح الـشبكات العـصبية   ،نساينإمنه إىل سلوك  
  .للروبوت أن يبدو سلوكه إنسانياً

 واستقالليةيتسم سلوك الروبوت بالتلقائية   أن  جيب  
 .بدون تدخل اإلنسانو التحكم الذايت،

الوحدات الرئيسية للبناء املعـريف لشخـصية        -٢
 :الروبوت

وفريق عمله الوحدات الرئيـسة     " دورنر"وصف  
 يف العديد من الدراسات لشخصية الروبوتللبناء املعريف 

(Dörner,1999; Dörner & Schaub, 1998; 
Dörner & Hille, 1995; Elkady, 2006) وفيما 

ـ    يلي ملخص ألهم     اء املعـريف   الوحدات الرئيـسة للبن
  :لشخصية الروبوت

  :الدوافعوحدة  :أوالً
 فئات رئيسة للـدوافع والـيت       أربع "دورنر"حدد  

 وهى تعـرب    ، املعريف للروبوت  البناءينبغي أن يتضمنها    
الفئـات  و.  عن الـدوافع اإلنـسانية    اصطناعيةبصورة  
  : هي) ١١-شكل (كما يوضحها   للدوافعالرئيسة
  .لدوافع املعرفية ا- ب . الدوافع البيولوجية- أ

  .الدوافع الوظيفية -د  . الدوافع االجتماعية-ج 
  

  
  

  : ع البيولوجيةــ الدواف-أ
 املستقبل ، سيكون لروبوت"دورنر "من وجهة نظر  
 حيوي املكـون  جيب أن يكون  ه فإن دوافع بيولوجية، لذا  

 دوافع بيولوجية حـىت حيـافظ        على الدافعي للروبوت 
 وىف نفس الوقت    .قائهالروبوت على سالمة وجودة وب    

 دوافعه   فإن ، ما يف حياته   عندما يسلك اإلنسان سلوكاً   
 عند  النشطوبغض النظر عن طبيعة الدافع       - البيولوجية

 علـى اسـتجابة      دائمـاً   بـشكل مـا    تؤثر -الفرد  
  : إىل"دورنر"وتنقسم الدوافع البيولوجية عند .الفرد

 .دافع احلاجة إىل طعام
   .دافع احلاجة إىل الشرب

 عندما يتواجد   ينشط والذي   ،افع جتنب األعطال  د
الروبوت يف بيئة خطرة أو ميكن أن تسبب له العطـب           

 فعليه أن يتعلم املثريات البيئية اليت تـسبب         ،واألعطال
يتعامل معها يتعلمها و وحياول أن خيزا بذاكرته، و،ذلك

 وخيزن االستجابات الـصحيحة     ، احملاولة واخلطأ  بطريقة
االسـتجابات  ، كما خيزن     يف املستقبل  هايقوم بإصدار ل

 . ليتجنب إصدارها يف املستقبل ذاكرته أيضاًاخلاطئة يف
  :  الدوافع املعرفية-ب

 إىل  "دورنـر "وتنقسم الدوافع املعرفية تبعا لنظرية      
 -احلاجة إىل اإلحساس بالكفاءة   " ومها   ني رئيسي دافعني

Need for Competence"،احلاجة إىل اإلحساس " و
  ."Need for Certainty –  والسيطرةبالتأكد

  : احلاجة إىل اإلحساس بالكفاءة
 عىن حاجة الروبوت إىل إحساسه أنه يتعلم دائماً       تو

 وإحساسه بقدرته علـى     .خيزنه يف ذاكرته    جديداً شيئاً
 فـإن دافـع   "دورنر" ومن وجهة نظر   .تطبيق ما تعلمه  

 جيعل الروبوت   اإلحساس بالكفاءة عندما يكون مرتفعاً    
 وتعلم  ،عن مثريات جديدة    حالة نشاط دائم للبحث    يف

 وتطبيق ، وتكوين خربات جديدة،طرق االستجابة عليها
  .اخلربات القدمية

  :دافع احلاجة إىل التأكد والسيطرة
التعرف على البيئة احمليطة عىن حاجة الروبوت إىل تو

وهـذا   حنو املثريات البيئيـة،      سلوك استكشايف والقيام ب 
 عن حركة الروبوت وتنقلـه مـن        يضاًالدافع مسئول أ  
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

وعندما يرتفع هذا الدافع     .خر بالبيئة احمليطة به   مكان آل 
 ،لبيئة احمليطة بافإن الروبوت يبحث عن مثريات جديدة       

 - العـام  االستكشايفبالسلوك  " ذلك   "دورنر"ويسمى  
"General Exploration.  أما إذا مل جيد الروبـوت 

وم بإعادة استكـشاف     فإنه يق  ،مثريات جديدة يف البيئة   
املثريات القدمية بأدوات جديدة غـري تلـك األدوات         

 يتعلمـه مـن    جديـداً  يئاًش لعله جيد    ،املخزنة بذاكرته 
بالـسلوك  " ذلـك    "دورنر"ويسمى  ،  املثريات القدمية 

  . Specific "Exploration" -النوعي االستكشايف
  : الدوافع االجتماعية-ج

عية بدافع واحد    عن الدوافع االجتما   "دورنر"يعرب  
 Need for - احلاجـة إىل االنتمـاء  "فقـط وهـو   
Affiliation" .  الروبوت وجود هذا الدافع عند   ويعىن  ،

ينتمي إىل مجاعـة مـن      الروبوت يف حاجة إىل أن      أن  
 يكـون لـه    ، وأحياناً األصدقاء من الروبوتات األخرى   

 وعندما يرتفع هذا الدافع لدى الروبـوت        .أعداء أيضاً 
البحث عن الروبوتات األخـرى يف البيئـة        فإنه يقوم ب  

 "دورنر"ن إ حيث ، والتقابل معهم وتبادل التحية،احمليطة
كما أن . يعترب أن العصر القادم هو عصر اتمع الروبويت

، فعلـى   رافيـة جاملتغريات الدميو ب هذا الدافع يتأثر أيضاً   
 واليت عندما  بالروبوت، مساحة البيئة احمليطة،لاثامل سبيل
 عدد  ويتواجد فيها   وفقرية املوارد الطبيعية،    صغرية تكون

قد يؤدي ذلك إىل قيام الروبـوت   ،كبري من الروبوتات  
أما عندما  . استجابات عدوانية جتاه الروبوتات األخرى    ب

تكون مساحة البيئة الفيزيقية احمليطة بالروبوت كـبرية        
 تكوين  وغنية باملوارد الطبيعية، فإن الروبوت يسعى إىل      

  .  من الروبوتاتءأصدقا
  : الدوافع الوظيفية -د 

 -مهمة "أو بالطبع جيب أن يكون للروبوت وظيفة 
Task " ا ـ   فئة   "دورنر" ولذا صمم    .يقوم دوافع من ال

وعلـى حـسب     -تسمى الدوافع الوظيفية لتحـوى      
دافع أو   -املتطلبات املطلوبة من الروبوت والغرض منه       

قوم ا الروبوت هلا  مهمة أو أكثر ي   ، أو مبعىن أدق   .أكثر

 يبحث عنها الروبوت إلشباع منظومة      ،أهداف معلومة 
وهذا مياثل عند اإلنسان احلاجـة إىل       . الدوافع الوظيفية 

  . العمل أو القيام بوظيفة ما
   وحدة األهداف :ثانياً

 ،تلك الوحدة مسئولة عن حتديد أهداف الـدوافع       
ولـيس   .وإعطاء شكل تصوري هلا مستمد من الذاكرة      

باهلـدف أو    ربط الدافع    جمردالوحدة  غرض من هذه    ال
 تتضمن املكونـات     ولكنها أيضاً  ،األهداف اليت تشبعه  

 واألداة املناسبة ، واخلربات السابقة به،املعرفية عن اهلدف
 والوقت املتبقي الذي ينبغي للروبـوت أن      ،للتعامل معه 

 فلنفرض أن دافع    ،على سبيل املثال  ف .جيد فيه هذا اهلدف   
 فأصـبح الروبـوت يف     ،ارتفععند الروبوت قد     اجلوع

تتمثل يف ل ، هنا تنشط وحدة األهداف  ،حاجة إىل الطعام  
 الطعام واليت سبق    أنواعالذاكرة العاملة للروبوت بعض     

 كما تتمثل أيضا . إلشباع دافع اجلوع   وأن كانت أهدافاً  
 ،خريطة معرفية ألقرب الطرق إليه للوصول إىل األهداف

وحدة زمنية حتدد له الزمن املتبقي حىت       كما تنشط لديه    
أو مبعىن أخر التوقف التام عـن  (يصل إىل مرحلة املوت  

  .إذا مل يشبع هذا الدافع) العمل والعطب
   الدوافع ترتيب حدة :ثالثا

 فإن الدوافع تنشط كدالة ملـا       "دورنر"تبعا لنظرية   
  : يأيت

  :  عامل الزمن-أ
 كلما  ما،عاحلرمان من إشباع دواف زمن  فكلما زاد   

 تنشط الـدوافع  ،على سبيل املثال ف .نشط الدافع وارتفع  
وترتكز معظم  . البيولوجية واالجتماعية كدالة يف الزمن    

استجابات الروبوت على تلك الفكرة، وقـد صـمم         
ن الـدوافع ال ترتفـع      إ منظومة الدوافع حبيث     "دورنر"

العطش  يكون ارتفاع دافع ، فمثالً.بنفس درجة احلرمان  
احلاجة أو  (اجلوع   أسرع من دافع     )حلاجة إىل املاء  أو ا (

 تأخـذ الـدوافع     "دورنـر " وتبعاً لنظرية    .)إىل الطعام 
 صمم وأيضاً.  حىت ترتفع   نسبياً االجتماعية وقت طويالً  

 إمكانية أن خيتلف زمن ارتفاع الـدوافع مـن     "دورنر"
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 ضي القالأمين عبد اجللي

 عـن   "دورنر" وذلك يف ضوء فكرة      ،روبوت إىل أخر  
 .خمتلفة ومتعددة للروبـوت   إمكانية وجود شخصيات    

 ،خركما خيتلف اإلحساس بدرجة اإلشباع من دافع آل       
 كان إذا   ، فعلى سبيل املثال   .خرآومن روبوت لروبوت    

 ،هناك روبوتني لديهم نفس درجة احلاجة إىل الطعـام        
كميـة  (ومت إشباع ذلك بنفس عدد وكمية األهداف        

، خيتلف درجـة اإلحـساس باإلشـباع بـني      )الطعام
ني، فاألول قد يصل مع تلك الكمية حبالة االمتالء   الروبيت

 بينمـا قـد حيـس    ،واإلشباع التام للحاجة إىل الطعام  
 ، وعليه .خر بأنه الزال يف حاجة إىل الطعام      الروبوت اآل 

 ينتقـل  ،فالروبوت األول بعد إشباع حاجـة الطعـام       
 بينما الروبوت الثـاين يـستمر يف        ،خرآإلشباع دافع   

 حـىت يـصل لنقطـة        اجلوع البحث عن أهداف دافع   
  .اإلشباع تبعاً لطبيعة درجة اإلشباع املصممة لشخصيته

   : باعثوجود -ب 
 ا ، يتواجد الروبوت يف بيئة ماوهو يعىن أنه أحياناً

 وليس ،العديد من األهداف اليت ترتبط بدوافع غري نشطة
هـذه   فنجد أن الروبوت يف      ،الروبوت يف حاجة إليها   

احلايل للروبوت نشط الدافع الكون  ي وبشرط أن-الة احل
يتعامل مع  -يؤثر إشباعه على بقاء الروبوت أو عطبه  ال

تلك األهداف ألا أثارت الباعث لديه وحفزت حاجته        
  .الداخلية

ومن خالل ما سبق من أسس تنشيط الدوافع عند         
 هي الوحدة املسئولة ، الدوافعوحدة ترتيب  فإن   "دورنر"

  . واليت حباجة إىل اإلشباع،ة الدوافع النشطترتيبعن 
    إحلاحاًافعودأكثر الوحدة اختيار  :رابعاً

وتلك الوحدة مسئولة عن اختيار دافع واحد فقط        
 ، الـدوافع  ترتيبمن الدوافع النشطة املوجودة بوحدة      

 وإصدار االسـتجابات    ،لكي يقوم الروبوت بإشباعها   
ـ      . املالئمة  ةوهذه الوحدة ختتار الـدافع يف ضـوء ثالث

مبعىن أن الروبوت حيسبها بقيم ومعادالت ( قيمية كاتحم
  :  رئيسة وهى)رياضية

 وتعـىن  "Importance Value -  األمهيةقيمة"
  .درجة احلرمان من اإلشباع

 وتعـىن  ،" Urgency Value - الطوارئحالة "
الزمن املتبقي للروبوت والذي جيب أن جيد فيه أهداف         

   .عن العملهذا الدافع وإال ميوت أو يقف متاما 
 وتعىن ،"Expectancy Value -  التوقعقيمة"

 يف "Probability of Success - نجاحال احتمالية"
 . املناسبالوصول إىل أهداف الدافع يف الوقت 

  وحدة الذاكرة  :خامساً
حتـوى  فإن وحدة الـذاكرة     " دورنر"نظرية  تبعاً ل 

مـن حيـث    (معلومات حسية عن أهداف املـثريات       
كطريقة التعامل احلركي   (ومات حركية    ومعل ،)الشكل

 - كهدف -ربط املثري   ( ومعلومات معرفية مثل     ،)معه
 املعلومات من   واسترجاع ويتم التخزين    ).دافع أو أكثر  ب

وحدة الذاكرة من قبل الروبوت بشكل تلقـائي ودون         
من خالل وحـدة    (ولكن خارجياً   . تدخل من اإلنسان  

)  الروبوت حتكم ا العديد من عدادات ضبط شخصية      
ميكن تغيري شدة الذاكرة تبعاً لسمات الشخصية املرغوبة       

ويفيد تغيري شدة الذاكرة للروبوت، يف تفعيل     . للروبوت
 األمر الذي يعطـي سـلوك       - اإلنسان مثل   -النسيان  

فعلى سبيل املثال، عند تقليـل      . الروبوت شكل إنساين  
 شدة الذاكرة، ينسى الروبوت بعضاً مما سبق وأن تعلمه، 

 املثريات مرة أخرى بعد فتـرة مـن         استكشاففيعيد  
 يف تقليـل    - "لـدورنر " تبعاً   -ويفيد النسيان   . الزمن

  . شعور الروبوت بامللل
   وحدة االنتباه :اًدسسا

مـساعدة للوحـدات   االنتباه وحـدة    وحدة  تعد  
 بأا درجة االنتباه للمثريات     "دورنر" ويعرفها   ،السابقة

 وتتناسب درجة االنتباه للمثريات .املوجودة بالبيئة احمليطة
 مع الزمن املـستغرق للمـسح البـصري       طردياً تناسباً

 فكلمـا   . بالبيئة احمليطة بـالروبوت    للمثريات املوجودة 
 ،والتدقيق يف تفاصـيلها   ،  زادت درجة االنتباه للمثريات   
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

 ويوضـح   . للمسح البصري  كلما زاد الزمن املستغرق   
إىل مـا   ل دافع    وعندما يص  ، أنه حتت الضغوط   "دورنر"

 ،أقصى درجات احلرمان واحلاجة إىل اإلشباع الفوري       
وال يوجد وقت ملسح التفاصـيل الدقيقـة للمـثريات          

 فإن وحدة االنتبـاه تـنخفض       ،املوجودة بالبيئة احمليطة  
 لتصل إىل حتديد املثريات املوجودة بدون االنتبـاه   تلقائياً

تصميم  مت ه بأن أيضاً"دورنر" ويضيف  .للتفاصيل الدقيقة 
 حبيث تستوعب الفروق الفرديـة      ،نةورمبوحدة االنتباه   

إعطـاء  ميكـن   وبـذلك  ،بني األفراد يف درجة االنتباه   
 درجـة   يف تلف أيضاً خت ،للروبوتمتعددة  شخصيات  

  . مثلهم مثل البشر،االنتباه
 أنه عندما تكون درجـة االنتبـاه        "دورنر"ويشري  

مـن  عملية ختطيط سريع    ه  يصاحبفإن ذلك    ،منخفضة
 . ودرجة استعداد مرتفعة إلصدار االستجابة     ،الروبوت

طأ اخل احتمالية   وتكون ،ولكنها استجابة تنقصها الدقة   
 فـإن   ،عندما تكون درجة االنتباه مرتفعة    و .ةكبريفيها  

 ألن الروبـوت    طـويالً،  عملية التخطيط تستغرق وقتاً   
 ويبحث عن التفاصيل الدقيقة ،ميسح اال البصري بدقة 

 وعليه تكون االستجابة الصادرة من الروبوت      ،تللمثريا
  .احتمالية جناح كبريةذو 

   وحدة اإلدراك :سابعاً
 - لحمن خالل الوحدات السابقة يتحدد الدافع املُ      

والذي اختارته وحـدة     -والذي يتطلب إشباعاً فورياً     
، اختيار الدافع، ومن خالل وحدة حتديـد األهـداف        

 كـل تلـك     .لذاكرةتحدد أهداف الدافع امللح من ا     ت
بط رتوهى وحدة ت   (اإلدراك املعلومات تتجمع يف وحدة   

 واليت تقوم مبسح البيئة احمليطـة       ،)مع الوحدات السابقة  
 ، وحتديد األهـداف املوجـودة ـا    ،احلالية بالروبوت 

 مث بناء على تلك     ،ومقارنتها باألهداف املطلوب إجيادها   
رغوبـة  املقارنة تعطى إشارة ما إذا كانت األهـداف امل    

وىف حالة  . موجودة بالبيئة احلالية احمليطة بالروبوت أم ال      
وحـدة اإلدراك   وجود األهداف بالبيئة احمليطة، تقـوم       

باالتصال بوحدة حتديد األهـداف لتحديـد األدوات        

املناسبة للتعامل مع تلك األهداف واالستجابات املالئمة       
إلشباع الدافع امللح، وترسل تلك النتيجة إىل وحـدة          

  . إصدار السلوك
  وحدة إصدار السلوك  :ثامناً

متد وحدة اإلدراك وحدة إصدار السلوك بإحـدى        
  :النتيجتني التقديريتني للموقف ومها

  .لح موجودة بالبيئة احمليطةأهداف الدافع املُ
  . لح غري موجودة بالبيئة احمليطةأهداف الدافع املُ

 إصـدار وبناء على تلك املعلومات تقوم وحـدة        
  : ك مبا يلىالسلو

 ،لح بالبيئة احمليطة  ىف حالة تواجد أهداف الدافع املُ     
وىف ضوء ترتيب وحدة حتديد األهـداف لقـوة كـل       

 تصدر وحدة إصدار الـسلوك االسـتجابات        ،هدف
،  فعلى سبيل املثـال    .املناسبة للتعامل مع تلك األهداف    

 وأهدافـه   ،لح هو دافع اجلـوع    عندما يكون الدافع املُ   
، حبيـث   )ج(،)ب (،)أ( احمليطة وهـى     موجودة بالبيئة 

 بينما الـدافع    ،)%٧٠ (يشبع الدافع بنسبة  ) أ(اهلدف  
يـشبعه  ف) ج(الدافع  ، أما   )%٣٠(يشبعه بنسبة   ) ب(

 هنا يكون اختيار الروبوت للدوافع هي       .)%١٠ (بنسبة
 ونالحظ أنه اختيـار     .)ج (، مث )ب(، مث   )أ(وبالترتيب  

 ،خـر آمثـال   .  لقوة درجة إشباع اهلدف للدافع     تبعاً
 ،ستكشايفلح هو دافع السلوك اال    فلنفرض أن الدافع املُ   

وأصدرت وحدة اإلدراك املوقفي نتيجة مفادها وجـود        
 ، قادرين على إشباع ذلك الدافع     ،هدفني بالبيئة احمليطة  

 )أ(حبيث يعد اهلـدف   ).ب(، واهلدف  )أ(ومها اهلدف   
مـه   من قبـل أثنـاء قيا   مل يقابله الروبوتاً جديد اًمثري

هو مثري قدمي   ) ب( اهلدف   ، بينما االستكشايفبالسلوك  
مبعىن أن الروبوت قد صادفه مـن        (ومعروف للروبوت 

ألن قوته  ) أ( هنا خيتار الروبوت املثري      ).قبل واستكشفه 
يـشبع لـدى     )أ(ن املثري   إ حيث   .)ب(أكرب من املثري    

) ب( بينما املـثري     ،الروبوت السلوك االستكشاىف العام   
 اخلاص واملقصود به إعـادة      االستكشايفوك  يشبع السل 

  .استكشاف مثري قدمي
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 ضي القالأمين عبد اجللي

 أن  تشري إىل دراك نتيجة   اإليف حالة إصدار وحدة     
 هنـا   ،موجودة بالبيئة احمليطـة    لح غري أهداف الدافع املُ  

نشط وحدة إصدار السلوك اجلهاز احلركي للروبوت      ت، 
 ليبحث عـن أهـداف      ،لينتقل إىل بيئة أخرى وبسرعة    

دراك اإل اتلح، ولتبدأ دورة جديـدة لوحـد      الدافع املُ 
 ومن مث الوصول إىل نتيجة      ،وحتديد األهداف والذاكرة  
، لـح وجود أو عدم وجود أهداف الـدافع املُ      تشري إىل   

 .ولتبدأ دورة جديدة لوحدة إصدار السلوك
  :الدراسات السابقة

من خالل العرض السابق ملفاهيم الدراسة واإلطار       
ات علم الـنفس يف صـناعة       النظري، يتضح أن إسهام   

. هذه الصناعة املستقبلية  " Core -لُب  "الروبوت تعد   
وفيما يلي عرضاُ لنماذج من دراسات علـم الـنفس          
املرتبطة بدراسة الروبـوت ذو الـشكل اإلنـساين أو          

اختبار البنـاء املعـريف   ، وكذلك عرضاً عن     االجتماعي
 مـن   واالجتماعي واألسس البنائية لشخصية الروبوت    

  .  برامج حماكاة الروبوتخالل
  ):Nishio "-) 2011 -نيشيو" دراسة -١
هدفت الدراسة إىل معرفـة     :  هدف الدراسة  -١

.  األفراد اجتاهاتمدى تأثري شكل الروبوت على تغيري       
 - انطباعـات "كما هـدفت الدراسـة إىل معرفـة         

Impressions "      املفحوصني عن األشـكال املختلفـة
  .للروبوتات

متثل املتغري املستقل كمـا     : اسة متغريات الدر  -٢ 
يف التغري يف شكل الروبـوت      ) ١٢-شكل(يتضح من   

ثالثة أشـكال خمتلفـة     (القائم باحلوار مع املفحوصني     
ومتثل املـتغري   . ، باإلضافة إىل شخص بشري    )للروبوت

 حول موضوعات عامة جييب لالجتاهاتالتابع يف مقياس 
 إىل مقياس   عليه املفحوصني قبل وبعد التجربة، باإلضافة     

 انطباعـه سباعي التدرج يطبق فقط بعد التجربة لقياس        
عن احلوار الذي مت بينه وبني الروبوتات يف ظل تغـري            

  .شكل الروبوت
  

  
  

 طبقت التجربة بشكل فردي : اإلجراء التجرييب-٣
مفحوصاً من طالب اجلامعة    ) ١٤(على عينة مكونة من     

لـى كـل    يف البداية، طبق ع   . إناث) ٦(ذكور، و ) ٨(
، يقـيس   )سباعي التدرج  (لالجتاهاتمفحوص مقياساً   

هل جيب منع إصـدار جتديـد       : موضوعات عامة مثل  
رخص قيادة السيارات لكبار السن، وهل جيب السماح        

وبعد اإلجابة على   .  التليفون اخللوي  باستخداملألطفال  
كـان هـدف     املقياس تبدأ اجللسات التجريبية، حيث    

 من فهم املفحوص للتعليمات     اجللسة األوىل هو التأكد   
بينه وبني الروبوتات املستخدمة يف      وتيسري عامل األلفة  

وتتضمن التعليمات أن الصوت الذي خيرج من . الدراسة
) معاون للمجرب (الروبوت هو صوت لشخص بشري      
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

جيلس يف حجرة أخرى غري حجرة التجربة، ويقوم ببث         
ـ    .احلوار للروبوت  ربـع،   األ ةمث تبدآ اجللسات التجريبي

حبيث تشتمل كل جلسة على روبوت خمتلف أو شخص   
يتعامل معه املفحوص وملدة مثان ) ١٢أنظر شكل(بشري 
 صويف كل جلسة حياول الروبوت إقناع املفحو      . دقائق

 أوضـحه  املفحوص والـذي     اجتاهبوجهة نظر ختالف    
. املفحوص عند تطبيقه مقياس االجتاهات قبل التجربـة       

علـى املفحـوص مقيـاس       التجربة طبق    انتهاءوبعد  
االجتاهات مرة أخرى، كما طبق عليه مقياس سـباعي         

 عن احلوار الذي مت بينـه وبـني        انطباعهالتدرج لقياس   
  .الروبوتات يف ظل تغري شكل الروبوت

ال توجد ) أ: ( نتائج الدراسة إىلانتهت : النتائج-٤
 قبل وبعد   األفراد اجتاهاتفروق ذو داللة إحصائية بني      

توجد فروق ذو داللة إحصائية     ) ب. (تجرييباإلجراء ال 

 لشكل الروبوتات، فقد كان ترتيبهم      األفرادبني تفضيل   
، االجتماعيذو الشكل   (لتفضيل أشكال الروبوتات هو   

، وقد  )مث ذو الشكل اإلنساين، وأخرياً ذو الشكل اآليل       
 الشكل اخلـارجي    اقترب الباحث على أنه كلما      انتهى

 االنطبـاع  كلما كـان     للروبوت من الشكل البشري،   
  . أفضل

-كاتياما"و"  Katayama-كاتياما" دراسة -٢
Katayama  "كيتازاكي"و- Kitazaki "إيتاكورا"و 

-Itakura  "–) 2010:(  
) أ: (إىلدراسة  تلك ال هدفت  :  هدف الدراسة  -١

معرفة رأي األطفال والبالغني اليابانيني عن إمكانية متتع        
معرفة ) ب. (ي عقليةالروبوت خبصائص بيولوجية ونواح

تباين رأي األطفال والبالغني عن الروبوتـات بتبـاين         
  .عمرهم الزمين

  

  
  

تكونت عينة الدراسة مـن     :  اإلجراء التجرييب  -٢
) ٥(طفالً بعمر ) ١٩ (تضمنتثالث جمموعات، األوىل   

) ٦(طفـالً بعمـر     ) ٢١ (تـضمنت سنوات، والثانية   
قام . لبالغنيشخصاً من ا) ١٥ (تضمنتسنوات، والثالثة 

الباحثون بإجراء التجربة على كل طفـل مـن أفـراد           
بطاقـات  ) ٥(وفيها تعرض عليـة     . اموعات مبفردة 

 - أرنب - روبوت - إنسان -سيارة( تتضمن صور لـ    
، مث يسأل الطفـل     )١٣-شكل(كما يوضحها   ) ثالجة

أي شكل من تلك األشكال يستطيع      :( تسعة أسئلة مثل  
 أي –ن حي وبالتايل ميوت  أي شكل يعترب كائ-التحرك

 أي شكل يستطيع أن ينمو –شكل ميلك عينني وله قلب  
وعلـى  ).  أي شكل يستطيع أن يشعر بـاألمل       -ويكرب

أو أكثر لإلجابة علـى     ) صورة(الطفل أن خيتار شكل     
  .السؤال املقدم

 نتائج الدراسـة إىل أن      انتهت:  نتائج الدراسة  -٣
) ٦(فال بعمر ، وجمموعة األط)٥(جمموعة األطفال بعمر 

سنوات أشاروا إىل أن الروبوت ميكن أن يتمتع بنواحي         
وكانـت  . بيولوجية، بينما عينة البالغني مل تشر لذلك      

 حول رأيهم عن متتـع الروبـوت بنـواحي         -الفروق  
عمر مخـس وسـت     (بني عينتني األطفال     -بيولوجية  
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 ضي القالأمين عبد اجللي

، وبني عينة البالغني دالة إحـصائياً ملـستوى         )سنوات
ومل جتـد   .  العينة الكلية لألطفـال    اجتاه، ويف   )٠،٠٥(

فروق بني الثالث عينـات حـول النـواحي العقليـة       
، حيث أشار األطفال والبالغون أن الروبوت ال تللروبو

وقد فسر الباحثون ذلـك إىل أن       . يتمتع بنواحي عقلية  
 شـيئاً   االبتدائيـة تواجد الروبوتات باحلضانة واملدارس     

 كمـا يف    -طفال احلضانة   عادياً يف اليابان، مما جعل أ     
 يشريون إىل أن الروبوت يتمتـع بنـواحي         -الدراسة  
 & Katayama, Katayama, Kitazaki(بيولوجية 

Itakura, 2010(.  
  ):٢٠١٢ (- دراسة القاضي-٣
هدفت الدراسة إىل حبث تباين  :  هدف الدراسة  -١

أداء الروبوتات وحلهم ملشكلة متعـددة األهـداف،         
س املسيطر على شخـصية كـل        الدافع الرئي  باختالف
  . روبوت
 تكونت عينة الدراسة مـن      : اإلجراء التجرييب  -٢

مبدى عمـري   ) على برنامج احملاكاة  (روبوت  ) ٦٠٠(
عاماً، مت تقسيمهم إىل ست جمموعات، كل       ) ٢٥-١٨(

وكل جمموعة من   . روبوت) ١٠٠(جمموعة تتكون من    
وقـد  . الروبوتات يسيطر على شخصيتهم دافع واحد     

دوافع املسيطرة واليت تعامل معهـا الباحـث        كانت ال 
- الـوظيفي  -البيولـوجي (كمتغريات مستقلة هـي     

 وجمموعة أخرية   -التطبيقي -االجتماعي -االستكشايف
ومن خالل الدراسـات الـسابقة،      ). متوازنة الدوافع 

استخدم برنامج ذكي قائم يف تكوينه على دراسات علم      
يقـوم هـذا   النفس املعريف والذكاء االصطناعي، حبيث     

الربنامج بإعطاء شخصيات متعددة لكل روبوت ليقوم       

". لعبة اجلزيـرة  "حبل مشكلة الدراسة املربجمة وتسمى      
حركة الروبوت داخل اجلزيـرة     ) ١٤-شكل(ويوضح  

وقد مت قياس تـأثري الـدافع    . أثناء حله ملشكلة الدراسة   
املسيطر على كل جمموعة من الروبوتات علـى حـل          

من خالل مثانية متغريات    " ة اجلزيرة لعب"مشكلة الدراسة   
درجة السلوك االستكشايف املكـاين للبيئـة       (تابعة هي   

 درجة دقة استجابات الـسلوك االستكـشايف        -احمليطة
 درجة عدم دقة استجابات السلوك -املكاين للبيئة احمليطة 

 درجة حتقيق وإجنـاز    -االستكشايف املكاين للبيئة احمليطة   
 درجة الفشل يف حتقيق التوازن -ةالعمل أو املهمة املطلوب 

 درجـة   -بني أولويات أو مطالب الـدوافع األخـرى       
 -السلوك االستكشايف للمثريات املوجودة بالبيئة احمليطة     

درجة دقة استجابات السلوك االستكشايف للمـثريات       
 درجة عدم دقـة اسـتجابات       -املوجودة بالبيئة احمليطة  

  ).لبيئة احمليطةالسلوك االستكشايف للمثريات احمليطة با
انتهت نتائج الدراسة إىل وجود :  نتائج الدراسة-٣

تباين دال إحصائياً بني أداء جمموعات الروبوتات بتباين        
. الدافع املسيطر على شخصية روبوتات كل جمموعـة       

فعلى سبيل املثال اهتمت جمموعة الروبوتات ذات الدافع        
بوتات الوظيفي باملهمة املطلوبة أكثر من جمموعات الرو      

ذات الدافع البيولوجي واليت اهتمت بإشباع اجلوانـب        
البيولوجية فقط للروبوت، كما أن جمموعة الروبوتـات   
ذات الدافع االستكشايف تنوع استكشافها للبيئة احمليطة       
ومثرياا أكثر من جمموعـة الروبوتـات ذات الـدافع          
االجتماعي واليت ركزت فقط على استكشاف املثريات       

  ).٢٠١٢القاضي،  (االجتماعية
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

 
  

  ):٢٠٠٧ (- دراسة القاضي وشتاركر-٤
هدفت الدراسة إىل حماكـاة     :  هدف الدراسة  -١

الربنامج الذكي القائم يف تكوينه على دراسـات علـم       
والذي يقوم بإعطاء   (النفس املعريف والذكاء االصطناعي     

، ألداء جمموعة مـن     )شخصيات متعددة لكل روبوت   
انيا على لعبة مربجمة تـسمى      طالب جامعة بامربج بأمل   

  ". اجلزيرة"

طالباً من طالب   ) ٢٠( قام   : اإلجراء التجرييب  -٢
، ومت قيـاس أداء     "اجلزيرة"اجلامعة حبل املشكلة املربجمة     

الطالب على حل مشكلة الدراسة املربجمة من خـالل         
مث مت ضبط برنامج احملاكاة الذكي      . مثانية متغريات تابعة  

يفي ألداء الطالب علـى اللعبـة       تبعاً لتحليل كمي وك   
املربجمة، ليقوم مبحاكاة املتوسط العام ألداء الطالب على        
اللعبة املربجمة ومتبعاً نفس األسلوب الكيفي يف طريقـة         
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  .احلل
انتهت نتائج الدراسة إىل فاعلية :  نتائج الدراسة-٣

برنامج احملاكاة الذكي يف حماكاة املتوسط العـام ألداء         
  . لة الدراسة املربجمةالطالب على مشك

  ):Elkady"-) 2006 -القاضي " دراسة -٥
تكونت الدراسة من عدة مراحل متتابعة، وكـل        

  :مرحلة هلا أهدافها وإجرائها التجرييب كما يلي
وهدف إىل مقارنة أداء املفحوصني     :  اجلزء األول 

على حل مشكلة متعددة األهداف ويف بيئة تتسم بدرجة 
 Uncertainty- عدم التأكد(مرتفعة من الغموض أو 

عدم وفرة املـصادر    /يف ضوء متغري مستقل وهو وفرة     ) 
كما هدفت إىل معرفة    . الطبيعية املوجودة بالبيئة احمليطة   

 املفحوصني أثناء حـل     استخدمهااإلستراتيجيات اليت   
طالباً ) ٤٠(وتكونت عينة الدراسة من . مشكلة الدراسة

توسـط عمـري    من طالب جامعة بامربج بأملانيـا، مب      
ومتثلــت ). ٤،٢٢( معيــاري واحنــراف، )٢٣,٠٥(

، ومت قياس   "اجلزيرة"األدوات يف مشكلة مربجمة تسمى      
" لعبة اجلزيرة"أداء املفحوصني على حل مشكلة الدراسة  

درجـة الـسلوك    (من خالل مثانية متغريات تابعة هي       
 درجة دقة استجابات    -االستكشايف املكاين للبيئة احمليطة   

 درجة عـدم   -السلوك االستكشايف املكاين للبيئة احمليطة    
دقة استجابات السلوك االستكـشايف املكـاين للبيئـة         

 - درجة حتقيق وإجناز العمل أو املهمة املطلوبة        -احمليطة
درجة الفشل يف حتقيق التوازن بني أولويات أو مطالب         

 للمثريات   درجة السلوك االستكشايف   -الدوافع األخرى 
 درجة دقة استجابات السلوك     -املوجودة بالبيئة احمليطة  

 درجـة   -االستكشايف للمثريات املوجودة بالبيئة احمليطة    
عدم دقة استجابات السلوك االستكـشايف للمـثريات        

ومت تقسيم عينـة الدراسـة إىل       ). احمليطة بالبيئة احمليطة  
 والـيت " لعبة اجلزيرة "جمموعتني، األوىل حلت مشكلة     

كانت بيئتها غنية باملصادر الطبيعية املتجـددة، بينمـا         
واليت كانت " لعبة اجلزيرة "حلت اموعة الثانية مشكلة     

 وانتـهت . بيئتها فقرية ومصادرها الطبيعية غري متجددة     
نتائج اجلزء األول إىل عدم وجـود فـروق بـني أداء            

 التحليـل   انتهىكما  . اموعتني على املتغريات التابعة   
 املفحوصني إىل حتديد أربع إسـتراتيجيات     ألداءفي  الكي

 املفحوصني أثناء حل مشكلة الدراسة وهـم        استخدمها
 - البيولوجيـة  إسـتراتيجية  -الوظيفيـة ستراتيجية  اإل(

  ).ستراتيجية النمطية اإل-املتوازنةستراتيجية اإل
هدف اجلزء الثاين إىل حبث فاعليـة       : اجلزء الثاين 

ئم يف تكوينـه علـى      قـا ) PSI(برنامج ذكي يسمى    
دراسات علم النفس املعريف والـذكاء االصـطناعي يف        
حماكاة متوسط أداء اموعة التجريبية األوىل من طالب        

علمـاً بـأن هـذا    ". اجلزيرة"جامعة بامربج على لعبة    
الربنامج الذكي هو روبوت على جهاز حماكاة له نفس         

ما ك(خصائص العمليات املعرفية املوجودة عند اإلنسان       
مت توضيحها باجلزء اخلاص باإلطار النظري للدراسـة         

 الوحدات الرئيسة للبنـاء املعـريف       :احلالية حتت عنوان  
 يف حتويل   اإلجراء التجرييب ومتثل  ). لشخصية الروبوت 

التحليل الكيفي ألداء اموعة التجريبية الثانية إىل مناذج        
 أفراد اموعة حلـل     اختذهاتوصف تسلسل كل عملية     

 خطوات) ١٥-شكل(لة الدراسة املربجمة، ويوضح     مشك
بالبيئة، كمثال لتلـك     املوجودة املثريات تصنيف عملية

ويف ضوء النماذج التحليلية    .النماذج التحليلية والوصفية  
مت ضبط برنامج احملاكاة الذكي تبعاً للتحليـل الكمـي          
والكيفي ألداء اموعة التجريبية األوىل علـى اللعبـة         

يقوم الربنامج مبحاكاة املتوسـط العـام ألداء        املربجمة، ل 
الطالب على اللعبة املربجمة ومتبعاً نفس األسلوب الكيفي 

وانتهت نتائج اجلزء الثاين إىل فاعليـة       . يف طريقة احلل  
برنامج احملاكاة الذكي يف حماكاة املتوسط العـام ألداء         

. الطالب على مشكلة الدراسة املربجمة بأربع طرق خمتلفة 
 بني أداء الطالب والطـرق      االرتباطت معامالت   وكان

) ٠,٩٢ (األربع حملاكاة الربنامج الذكي ألدائهـم هـي     
 اتبـع ، ويف نفس الوقـت      )٠,٨٨) (٠,٨٩) (٠,٩١(
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

  .الربنامج الذكي نفس األسلوب الكيفي يف طريقة احلل
هدف اجلزء الثالث إىل حبث فاعلية      : اجلزء الثالث 

راتيجيات املختلفة الـيت  الربنامج الذكي يف حماكاة اإلست    
 املفحوصني أثناء حل مشكلة الدراسة وهـم        استخدمها

 - البيولوجيـة  إسـتراتيجية  -الوظيفيـة ستراتيجية  اإل(
ومتثـل  ). ستراتيجية النمطية  اإل -املتوازنةستراتيجية  اإل

 التجرييب يف تقسيم أداء أفراد اموعة التجريبية        اإلجراء
تخدمة، مث مت حتليل كيفي األوىل تبعاً لإلستراتيجيات املس

لكل إستراتيجية مستخدمة يف منـاذج توصـف دورة         
مث ضـبط برنـامج     . السلوك أثناء حل مشكلة الدراسة    

احملاكاة الذكي تبعاً للتحليل الكمي والكيفـي لكـل         
إستراتيجية على حدة ليقوم الربنامج مبحاكاة متوسـط        

ـ   .  تبعاً إلستراتيجيتهم  األفرادأداء   زء وانتهت نتائج اجل

الثالث إىل فاعلية برنامج احملاكاة الـذكي يف حماكـاة          
متوسط أداء كل إستراتيجية من اإلستراتيجيات األربع،       

 الربنامج الذكي نفس األسـلوب      اتبعويف نفس الوقت    
  .الكيفي يف طريقة احلل

هدف اجلزء الرابع إىل حبث فاعليـة       : اجلزء الرابع 
وصـني مـن   الربنامج الذكي يف حماكاة أداء كامل ملفح 

-شكل(وكما يتضح من    . أفراد العينة التجريبية األوىل   
، فقد جنح برنامج احملاكاة الـذكي       )١٧-شكل(و) ١٦

يف حماكاة األداء كمياً على املتغريات التابعة،       ) الروبوت(
 الربنامج الذكي نفس األسـلوب      اتبعويف نفس الوقت    

الكيفي يف طريقة حل كل مفحوص من املفحوصـني         
 ).Elkady, 2006(اسة ملشكلة الدر
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

 -جـريدس "و"  Dörner-دورنـر "دراسة  -٦
Gerdes"-) 2005 :(  

إىل حبـث    دراسـة الهدفت  :  هدف الدراسة  -١
ات، وتـأثره   السلوك العدواين داخل جمموعات الروبوت    

، مع ثبات املـساحة      الزيادة السكانية للروبوتات   مبعدل
  .الفيزيقية

ت املـستقلة   متثلت املتغريا :  متغريات الدراسة  -٢ 
 اليت يعيش   )صغرية/كبرية(الفيزيقية  املساحة  للدراسة يف   

عدم /وفرةالروبوتات، ويف  جمموعة من فيها الروبوت مع
اليت )  الطاقة- الطعام -مثل املاء  (املصادر الطبيعية   وفرة  

 بينما .تعد أهداف للدوافع البيولوجية موعة الروبوتات
 تكوين مجاعة    يف معدل  متثلت املتغريات التابعة للدراسة   

، األصدقاء ومجاعة األعداء بني جمموعـات الروبـوت       
 ويقـاس   ،السلوك العدواين داخل جمموعات الروبوت    و

  . بعدد مرات ضرب الروبوت لروبوت أخر أو عضه

  

  
  

" جريدس"و" دورنر"صمم  : اإلجراء التجرييب  -٣
 ,Dörner, Gerdes, Mayer)" ميـسرا "و"ماير"و

Misra, 2006)اكاة خاصـة لدراسـة الـسلوك     حم
العدواين للروبوتات، ومتثلت احملاكاة يف جزيرة يـسكن      

 لديها دوافع   فيها جمموعة من الروبوتات على هيئة فئران      
 -الشرب احلاجة إىل  – الطعام احلاجة إىل (بيولوجية مثل   

 احلاجـة إىل  (ودوافع اجتماعية مثل    ) احلاجة إىل اجلنس  
ـ    -تكوين أصدقاء    باإلضـافة إىل   ) ب احلاجة إىل احل

 كما ضـمن يف البنـاء       . للموقف انفعاالت متغرية تبعاً  
 -خـرائط معرفيـة     "املعريف لكل ربوت ذاكرة حتوي      

Cognitve Mapes "   بأماكن اجلزيـرة، وأهـداف
 اجتماعيـة ذاكـرة   "الدوافع البيولوجية، باإلضافة إىل     

Social Memory -"     تتـضمن جمموعـة أصـدقاء

ـ   وجمموعة أعداء الروبوت    ه اليت تتكون من خالل تفاعل
التحكم  اكاةوتتيح احمل . مع الروبوتات األخرى باجلزيرة   

يف درجة وفرة املصادر الطبيعيـة وزيـادة أو نقـصان      
-شكل(ويوضح . )املتغريان املستقالن(الفيزيقية املساحة 

، ويوضح   اجلزيرة للروبوتات وأماكن صورة عامة   ) ١٨
املظلل (روبوتات  اخلريطة املعرفية ألحد ال   ) ١٩-شكل(

، مصادر الغذاء )W (املياهويتضح فيها مصادر ) باألبيض
)F(    األماكن اخلطرة ،)D(    وأماكن العالج ،)H ( كما

  .حددها الباحثان يف دراستهما
كلمـا   انتهت نتائج الدراسة إىل أنه       :النتائج -٤

 كلما كان الروبـوت     ، كبرية الفيزيقيةكانت املساحة   
 وتكوين عدد كبري    ،البيولوجيةقادر على إشباع دوافعه     

وكلما ارتفـع  . ويصبح عدد أعدائه قليل  ،من األصدقاء 
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 املساحة معدل الزيادة السكانية بني الروبوتات، مع ثبات
 كمـا   .قل عدد األصدقاء وزاد عدد األعداء     الفيزيقية،  

 مـساحة   الروبوتات املوجودة يف   النتائج إىل أن     انتهت
 كان الـسلوك    ،الطبيعيةحمدودة املوارد   و ،بيئية صغرية 

 بسبب نقص الطعـام      بدرجة دالة  العدواين لديها مرتفع  
درجة الثقة بالنفس لـدى تلـك       وتنخفض   ،والشراب

 ،الروبوتات نتيجة لصعوبة إشباع دوافعها البيولوجيـة      
 باملقارنة بالروبوتات اليت تعيش يف مساحة بيئيـة     وذلك
وجـد  ،  وأخريا. ذو وفرة يف املصادر الطبيعية    و ،كبرية
 يرفع من درجة    للروبوتات أن السلوك العدواين     انالباحث

 يف البيئة فقرية املوارد     هأنوقد فسرا ذلك ب    ،ثقتها بنفسها 
إشـباع  كمال   عدم   ينتج ،دودة املساحة واحمل ،الطبيعية
 البيولوجية، وبالتايل تنخفض الثقـة بـالنفس        الدوافع
وبعد قيـام   .  كرد فعل لذلك    السلوك العدواين  فيحدث

روبوت بالسلوك العدواين، ترفع تلك االسـتجابات       ال
العدوانية من درجة ثقته بنفسه، فبالتايل يعـد أحيانـاً          

 وسيلة لرفع درجة الثقة     السلوك العدواين بني الروبوتات   
 القـائم بالـسلوك العـدواين       بالنفس لدى الروبوت  

(Dörner & Gerdes, 2005). 
 -شـيمادا "و" Minato -مينـاتو " دراسـة  -٧

Shimada "ــاكورا"و  Lee" -يل"و" Itakura -إيت
  ):Ishiguro -) 2005" -إيشيجورو"و

معرفة ) أ: (إىلدراسة الهدفت :  هدف الدراسة-١
اإلنسان للروبوت أثنـاء    " Gaze -حتديق  "الفرق بني   

إجراء حوار متبادل، وبني حتديق اإلنسان إلنسان أخـر    

ق معرفة الفرق بني حتدي   ) ب. (أثناء إجراء نفس احلوار   
اإلنسان لروبوت ساكن أثناء إجراء حديث متبـادل،        
وبني حتديق اإلنسان لروبوت حيرك بعض أجـزاء مـن       

  . جسمه أثناء احلديث
 يف  ة متثلت املتغريات املستقل   : اإلجراء التجرييب  -٢ 

حيرك ) ب( ربوت   -ساكن  ) أ( ربوت   -طفلة بشرية   (
رمـش  : مثـل (بعض أجزاء من جسمه أثناء احلديث       

بينما متثلت املتغريات التابعة    ). ة الشفايف  حرك -العني
 - العيـنني  اتصال عدد مرات    - العينني اتصالمدة  (يف  
وتكونت عينة الدراسة من    ).  حتديق عني املفحوص   اجتاه

طالباً باملرحلة اجلامعية والدراسات العليا، جبامعة      ) ١٨(
وتكون اإلجـراء   . باليابان" كيوتو"وجامعة  " أوساكا"

ث جلسات متتابعـة ومقننـه لكـل        التجرييب من ثال  
مفحوص، جيري املفحوص يف اجللسة األوىل حواراً مع        

سنوات، ويف اجللسة الثانية مع     ) ٥(طفلة بشرية عمرها    
سـنوات، وتكـون   ) ٥(عمرهـا   " طفله) "أ(روبوت  

الروبوت ساكنة أثناء احلديث، واحلوار الثالث جيريه مع        
أثناء سنوات، وتتحرك   ) ٥(عمرها  " طفله) "ب(ربوت  

. حترك شفتاها أثناء الكـالم     احلديث فمثالً ترمش، أو   
 تركيز عينيـه    اجتاهوكل مفحوص يضع جهازاً يسجل      

، )أ(أثناء احلديث مع الطفلـة البـشرية، والروبـوت          
مدة (وبعد إجراء احلوار، تحسب لكل ). ب(والروبوت 

 حتديق  اجتاه - العينني اتصال عدد مرات    - العينني اتصال
) ٢١-شكل( و )٢٠-شكل(ويوضح  . )عني املفحوص 

  .اإلجراء التجرييب للدراسة
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 نتائج الدراسة إىل وجود فروق      انتهت:  النتائج -٣
 بني عدد مـرات     )٠،٠٥(ذات داللة إحصائية ملستوى     

 عني املفحوصني بالطفلة البشرية، وبـني عـدد         اتصال
 اجتاه، ويف   )أ( عني املفحوصني بالروبوت     اتصالمرات  

كما ). أ( عني املفحوصني بالروبوت     الاتصعدد مرات   
 بني )٠،٠٥(وجدت فروق ذات داللة إحصائية ملستوى 

 عني املفحوصني بالطفلة البـشرية،      اتصالعدد مرات   
 عني املفحوصـني بـالروبوت      اتصالوبني عدد مرات    

 عـني املفحوصـني     اتصال عدد مرات    اجتاه، ويف   )ب(
ق وقد أرجع الباحثون زيـادة حتـدي      ). ب(بالروبوت  
املتمثل يف  " أ"سواء الروبوت   ( يف الروبوت    املفحوصني

املتمثل يف الطفلة اليت  " ب"الطفلة الساكنة، أو الروبوت     

أكثر من حتـديقهم يف الطفلـة       ) تتحرك أثناء احلديث  
البشرية أثناء احلوار إىل ميل املفحوصني إىل حماولة فهم         
طبيعة حتديق الروبوت، ومعرفة الفـرق بـني حتـديق          

 ,Minato, Shimada) اإلنـسان ت وحتديق الروبو
Itakura, Lee, & Ishiguro, 2005) .  

 -شـتاركر "و"  Dörner- دورنـر "دراسة  -٨
Starker"-) 2004 :(  

" شـتاركر "و" دورنـر "قام  :  هدف الدراسة  -١
)Dörner & Starker, 2004(    بدراسـة جتريبيـة

هل ينبغي أن حتتوي الـنظم الذكيـة علـى          "بعنوان  
 " دور االنفعـاالت يف حـل املـشكالت        االنفعاالت؟

 سلوك الروبوت وأدائه    مقارنةهدفت تلك الدراسة إىل     و
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، يف وجـود أو     عندما يقوم حبل مشكلة يف بيئة دينامية      
  . ضمن نظامه املعريفاالنفعاالتعدم وجود 

تـضمني   حدد الباحثـان  :  متغريات الدراسة  -٢
مـتغري  للروبوتـات ك   االنفعاالت داخل النظام املعريف   

، بينما متثل املـتغري التـابع يف        مستقل يف تلك الدراسة   
 الباحثان  هوعرف( عدد االستجابات اخلاطئة     -أ: حمورين

إجرائياً بأنه عدد مرات األعطاب اليت حتدث للروبوت         
 عدد االستجابات الـصحيحة     -ب). أثناء حل املشكلة  

وعرفة الباحثان إجرائياً بأنه جمموع عدد النوى الضار        (
ليت جيمعه الروبوت يف زمن حمدد مسبقاً من قبل         بالبيئة ا 
  ).الباحثني
 لعبة   الباحثان استخدم وقد   : اإلجراء التجرييب  -٣

 لقياس متغريات الدراسة،    - الثالثاإلصدار   -اجلزيرة  
واليت يكلف فيها الروبوت جبمع النوى الضار بالبيئـة         

 مع باالشتراكوقد قام الباحث احلاىل . واملوجود باجلزيرة
 اإلصـدار  - يف تقنني تعليمات لعبة اجلزيـرة     " سيدل"

 & Elkadyالثالث على طالب جامعة بامربج بأملانيا 
Seidl, 2001)( برجمة " دورنر"و" جريدس"، بينما قام

عينة وتكونت . (Gerdes & Dörner, 2003)اللعبة 
داخـل   ضمنت االنفعاالت  روبوت   )٢٠(الدراسة من   

يتميزون بأن لـديهم    و) بيةجمموعة جتري  (نظامها املعريف 
  وكـذلك تبعـاً    ، ملوقف املشكلة  انفعاالت متغرية تبعاً  

، لدرجة صحة أو خطأ االستجابة الصادرة من الروبوت       
. انفعاالتهوبالتايل تتأثر عملية التخطيط للروبوت بتغري       

مل يتـضمن    روبـوت    )٢٠ (متت مقارنة أدائهم بأداء   و
، وبالتايل ال   )طةجمموعة ضاب  (االنفعاالت نظامها املعريف 

، وأيضاً ال   انفعاالتهتتأثر عملية التخطيط للروبوت بتغري      
 النجاح أو الفشل أثناء حلـه   بانفعاالتيشعر الروبوت   

  . للمشكلة
متت مقارنة أداء اموعة التجريبيـة      :  النتائج -٤

كمـا  بأداء اموعة الضابطة وانتهت نتائج الدراسـة        
دال  ود فرق  وج إىل) ٧-شكل(و) ٦-شكل(يوضحها  

 )٠،٠١ (ملـستوى ) داللة الطرفني (بني أداء اموعتني    
اليت يتضمن بنائها   الروبوتات  (لصاحل اموعة التجريبية    

 بالنسبة لعدد االستجابات الصحيحة   ) انفعاالتاملعريف  
كان الفرق بـني أداء     كما  . )مجع النوى الضار بالبيئة   (

 لصاحل  )٠،٠١ (ملستوى) داللة الطرفني (اموعتني دال   
بالنسبة ) الروبوتات بدون انفعاالت  (اموعة الضابطة   

كثرة األعطاب اليت حدثت    (لعدد االستجابات اخلاطئة    
 ذلك بـأن اموعـة      انوقد فسر الباحث   .)للروبوتات

 كانت  ، للموقف التجريبية ذات االنفعاالت املتغرية تبعاً    
 ،أكثر مرونة وتكيف وقدرة علـى حـل املـشكالت         

 تظهر  ،لفعلى سبيل املثا  . ا متناسبة مع املوقف   وانفعاال
   صدر استجابة صحيحة على    انفعاالت السعادة عندما ت

ـ   مشكلة واجهتها، وتصدر انفعال احلزن     صدر عندما ت
اموعة الـضابطة   اتسم أداء   استجابات خاطئة، بينما    

 وزيادة عـدد    ، وعدم القدرة على التكيف    ،بعدم املرونة 
  .األخطاء
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  :Dörner  "–(2003)-دورنر"اسة  در-٩
حماكـاة  دراسة إىل   الهدفت  :  هدف الدراسة  -١

-على لعبـة اجلزيـرة   نفعالياً اخمتلفتني   شخصيتني   أداء
،  مث تضمني البناء املعريف واالنفعـاالت    ،اإلصدار الثالث 
  لتلك الشخصيتني داخل روبوتني خمتلفني    وردود األفعال 

  .يقومان مبحاكاة نفس أداء الشخصيتني
متثل املتغري التابع للدراسة يف :  متغريات الدراسة -٢

 لالسـتجابة  "Reaction time -زمـن رد الفعـل  "
يف " دورنر "اعتربه، والذي   للمثريات املوجودة باجلزيرة  

 املؤثر على عملية التخطيط     االنفعايلدراسته نتاج للتغري    
  .أثناء حل املشكالت

داء قام دورنـر بتحليـل أ     :  اإلجراء التجرييب  -٣
. طالبان من طالب جامعة بامربج على لعبـة اجلزيـرة         

تتسم   من حتليله أن ردود أفعال أحد املفحوصني       وانتهى

، بينما تتـسم ردود أفعـال       االنفعاليةبسرعة االستثارة   
مث قام  . املفحوص اآلخر باهلدوء والربود االنفعايل أحياناً     

ـ    " دورنر"  ألداء الشخـصيتني    هبتضمني نتـائج حتليل
فتني يف سرعة رد الفعل، داخل البنـاء املعـريف          املختل

لروبوتني خمتلفني على جهاز احملاكاة واليت يقـوم فيهـا    
الروبوتني بلعب لعبة اجلزيرة بنفس أداء الشخـصيتني        

  .اإلنسانيتني
مبقارنة أداء كل مفحوص " دورنر"قام :  النتائج -٤

بأداء الروبوت الذي مياثل شخصيته، وخباصة على سرعة 
 نتائج الدراسـة كمـا يوضـحها        وانتهت. علرد الف 

 بلعب لعبة اجلزيرة بنفس نيإىل قيام الروبوت) ٢٤-شكل(
 وبنفس سرعة رد الفعل للمثريات نيشخصية وأداء الطالب

  .(Dörner, 2003)املوجودة بالبيئة
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  : Detje- (2003)" -ديتيا"دراسة  -١٠
) Detje, 2003" (ديتيا"قام :  هدف الدراسة-١
وهـدفت تلـك    ة جتريبية جبامعة بامربج بأملانيا،      بدراس

 سلوك الروبوت وأدائه عندما يقوم حبل حبثالدراسة إىل 
دافـع  ، يف وجود أو عدم وجود       مشكلة يف بيئة دينامية   

  . ضمن منظومة الدوافع داخل نظامه املعريفاجتماعي
دافع االنتماء  " ديتيا"حدد  :  متغريات الدراسة  -٢

وعـرف   ،قل يف تلك الدراسة   متغري مست للروبوتات ك 
دافع اجتماعي  يف تلك الدراسة بأنه     دافع االنتماء   "ديتيا"

 وينخفض بتبادل الروبوت التحية مع      ،يرتفع مع الوقت  
روبوتات أخرى يقابلها باجلزيرة أو باالتصال بكـائن        

   ".Teddy -تيدى"موجود باجلزيرة يسمى 
لعبة  "ديتيا "استخدم وقد   : اإلجراء التجرييب  -٣ 

 لقياس متغريات الدراسة، واليت -اإلصدار الثاين-اجلزيرة 
يكلف فيها الروبوت جبمع النوى الضار بالبيئة واملوجود        

بربجمة وتقنني تعليمات لعبـة     " ديتيا"وقد قام   . باجلزيرة
. Detje, 1998)( اإلصـدار األول والثـاين   -اجلزيرة

اإلصدار (صورة عامة للعبة اجلزيرة ) ٢٥ -شكل(ويقدم 
ضمن  روبوت )٣٠(عينة الدراسة من وتكونت ). ألولا

ضمن منظومة الدوافع داخل نظامها      االجتماعيالدافع  
 )٣٠ ( متت مقارنة أدائهم بأداء،)جمموعة جتريبية (املعريف

 مل تتضمن منظومة الدوافع داخل نظامها املعريف      روبوت  
  ). جمموعة ضابطة (االجتماعيالدافع 

  

  
اء الروبوتات ذات الـدوافع      أد تباين:  النتائج -٤
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نظامهـا  يتضمن   االجتماعية عن أداء الروبوتات اليت مل     
كانت أعطاب  حيث  .  وجود الدافع االجتماعي   املعريف

  بدرجة دالـة   بدون دافع اجتماعي أكثر   اليت  الروبوتات  
 وهـذا   ،باملقارنة بالروبوتات ذات الدوافع االجتماعية    

 كما  .اطئةاخل االستجاباتبالعديد من   ناتج عن قيامها    
تأثري عدم وجـود دافـع       التحليل الكيفي إىل أن      انتهى

اجتماعي عند الروبوتات هو اخنفاض يف درجـة ثقـة          
االجتماعيـة    باملقارنة بالروبوتات ذات الـدوافع     األداء

Detje & Künzel, 2003)( . مبعىن أخر أن الروبوت
من منظومة الـدوافع    ض االجتماعيالدافع  الذي ضمن   

سواء  االجتماعي الدافع   يشبع عندما   داخل نظامه املعريف  
 فإن  "تيدى" بالكائن بالروبوتات األخرى أو     باالتصال

 ،يرفع من ثقته بنفسه   ) االجتماعيإشباع الدافع   (ذلك  
األمر الذى جيعله واثق من أدائه عندما يواجه مـشكلة          

ـ   . وتقل نسبة أخطاءه   ،باجلزيرة الـذي  وت   بينما الروب
وال خيتـرب ذلـك     أ فإنه ال يشعر     ،بدون دافع اجتماعى  

 أدائـه   يف اً األمر الذى جيعله متـردد     ،الشعور باإلشباع 
 وبالتاىل  خاطئة،باستجاباتفيقوم  ،عندما يواجه مشكلة

 ;Detje,2003 واألعطال حيدث له الكثري من األعطاب
Detje & Künzel, 2003).(  

ــل" دراســة -١١ ــرد"و"  Bartl-بارت -ورن
Dörner" -) 1998:(  

 "دورنـر "و" بارتـل "قامت  :  هدف الدراسة  -١
)Bartl & Dörner, 1998( مقارنة " بدراسة بعنوان

بني األداء اإلنساين وبني أداء الروبوت على لعبة املعمل         
هدفت تلك الدراسـة إىل مقارنـة أداء        و ".البيولوجي

 اً مفحوص )١٩ ( بأداء ، روبوت خمتلفني الشخصية   )١٩(
 على حد وصف - واليت تعد  لعبة املعمل البيولوجي  على

  . بأا مهمة صعبة وتتسم بالدينامية-الباحثان 
 تكونت عينة الدراسة مـن      :اإلجراء التجرييب  -٢

مبـدى  )  ذكـور  "٧" و ، أنثى "١٢" ( مفحوصاً )١٩(
 .عامـاً ) ٢٥( ومبتوسـط عمـري   ) ٢٩-١٩(عمري  

 جربـة،  ألداء تلك الت   لعبة املعمل البيولوجي  وصممت  

 معمـل   تتـضمن وهى عبارة عن لعبة على الكمبيوتر       
ينتج الطاقة املتمثلة يف الغاز من خالل السكر        بيولوجي  

 ويقوم املفحوص وملدة ساعة بضبط متغريات        ،والعسل
 وتعد كميـة    .املعمل البيولوجي للحصول على الطاقة    

الطاقة اليت مجعها كل مفحوص بعد لعبه على اللعبة ملدة          
) ٢٦-شكل( ويوضح .)املتغري التابع (احهساعة درجة جن

  .املعمل البيولوجيصورة عامة حملاكاة 
داء كيفـي أل  تحليـل    قام الباحثان ب   :النتائج -٤

 أهم مـتغريات    بتسجيل اقاممث   ،املفحوصني على اللعبة  
، وإسـتراتيجيات األداء، وردود األفعـال       البناء املعريف 

ـ     ة املعمـل  االنفعالية أثناء املواقف احلرجـة علـى لعب
 إحـدى نتـائج     انتهتفعلى سبيل املثال،    . البيولوجي

التحليل الكيفي إىل أن أول مرحلة مير ا املفحوص هي          
بعد ذلك .  عام لبيئة املعمل البيولوجي استكشافمرحلة  

ضمنت نتائج التحليل الكيفي ضمن منظومة البناء املعريف 
 املفحوصـني   ها عـدد  اثل عدد ميعينة من الروبوتات    ل
مث قارن الباحثان بني أداء املفحوصـني وأداء         .بشرينيال

  . الروبوتات على املتغريات التابعة
 )٢٧-شكل( كما يوضحها    املقارنةنتائج  وانتهت  

بني متوسط أداء األشخاص    دالة   فروق   إىل عدم وجود  
 على كمية الطاقـة الـيت مت        ومتوسط أداء الروبوتات  

بنائها املعريف   وكان أداء الروبوتات اليت يتضمن       .مجعها
يتضمن بنائها   اليت ال الروبوتات  ، أفضل من    نفعاالتاال

 أداءومل يستطع الروبوت حماكـاة      . نفعاالتاملعريف اال 
مفحوص واحد فقط، متيز أدائه بنجاح استثنائي علـى         

وقد فسر الباحثان ذلـك بـأن      . لعبة املعمل البيولوجي  
ناء البشر عادة ما يغريون طريقة تفكريهم وختطيطهم أث       

حل املشكالت، وأن النظرية املعرفية لبناء عقل الروبوت      
-Self -انعكـاس الـذات   "مل تتضمن بعد اللغـة و     

Reflection ."  الذات؛ التقييم الذايت    بانعكاسويقصد 
لألهداف املرغوب حتقيقها، وإعادة ترتيـب الـدوافع،       

 ,Bartl & Dörner( وإعادة التخطيط مـن جديـد  
1998.(  
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  ):Dörner "-) 1997 -دورنر" دراسة -١٢
مقارنـة    دراسة إيل ال هدفت   : هدف الدراسة  -١

سلوك الروبوت عندما يعيش مبفرده يف بيئة ما وعليه أن          
حياول أن يشبع دوافعه البيولوجية، بسلوكه عندما يعيش  

أمهيـة   كما هدفت لبحـث      .يف جمتمع من الروبوتات   
خـل  داكأحد الدوافع االجتماعية    تضمني دافع االنتماء    

  . للروبوت وتأثريه على إصدار االستجاباتاملعريفالبناء 
  

متثلت املتغريات املستقلة للدراسة     :اإلجراء التجرييب  -٢

 املعريف دافع االنتماء داخل البناء      عدم تضمني /تضمنييف  
 مساعدة الروبوت   بأنه "دورنر"، والذي يعرفه    للروبوت

عـدد  كما كان . لروبوت آخر عندما يواجه مشكلة ما 
الروبوتات املوجودين يف مدينة احملاكاة أحد املـتغريات        

صممت بيئة حماكـاة لبحـث      و. املستقلة يف الدراسة  
 وهى عبارة عن مدينة يعـيش فيهـا         ،أهداف الدراسة 

 كما يتـضح مـن      جمموعة من الروبوتات  روبوت، أو   
يوجد ا مصادر للطاقـة واملـاء       كما   ).٢٨-شكل(

كما أن  . ولوجية للروبوت والغذاء كأهداف للدوافع البي   
بعض مناطق تلك البيئة تتضمن طرق وعرة قد تـسبب        

 واملطلـوب مـن     .عطبا للروبوت عندما يتواجد ـا     
 أن يعيش يف تلك املدينة،      -  أو الروبوتات  -الروبوت  

  .ويشبع دوافعه البيولوجية بنجاح
 الروبوت إىل أن    ة نتائج الدراس  انتهت :النتائج -٤
 جيد صعوبة يف توفري أهداف ،بيئةال يعيش مبفرده يفالذي 

دوافعه البيولوجية، باملقارنة بالروبوت الذي يعـيش يف        
 كما أن   .نفس البيئة ولكن مع وجود روبوتات أخرى      

الروبوتات املتضمن داخل البناء املعريف لنظامها دافـع        
تعيش أكثر من الروبوتات اليت ال يتضمن داخل ، االنتماء

ن الروبوتات  إحيث  . دافع االنتماء البناء املعريف لنظامها    
ذات دافع االنتماء تساعد بعضها البعض عنـدما يقـع         
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  لروبوت املستقبلواالجتماعية املعرفية األسس

ألحد أفرادها عطب أو جتد صعوبة يف الوصول لألماكن        
املتوافر ا أهداف الدوافع البيولوجية، بينما ال تـساعد         
الروبوتات غري املتضمن داخل بنائها املعريف دافع االنتماء   

تتعلم الروبوتـات    كما   .بسرعةمما يؤدى إىل هالكها     
 بدون اليتذات الدوافع االجتماعية أسرع من الروبوتات 

   .(Dörner, 1997) دوافع اجتماعية
  :تعقيب الباحث

أهداف اإلطار النظري و  اهلدف الرئيس الذي يربط     
الذكاء والدراسات السابقة يف جمال علم النفس املعريف         

 على اجتماعي، هو بناء نظام معريف لروبوت االصطناعي
ولتحقيق هذا اهلدف الرئيس، توجد     . أسس علم النفس  

 أهداف فرعية تتمحور حوهلا الدراسات الـسابقة        ةثالث
 :وهي

 البناء املعريف املُقترح، ومعرفة مدى قـدرة        اختبار
الروبوت على القيام بنفس سلوك اإلنسان، ويتم ذلـك     

 .مبقارنة أداء الروبوت بأداء اإلنسان على نفس املهمـة        
 & Bartl( "دورنر"و" بارتل"فعلى سبيل املثال، دراسة 

Dörner, 1998(  واليت قارنت بني األداء اإلنـساين 
ودراسة وبني أداء الروبوت على لعبة املعمل البيولوجي،        

 أداءواليت قارنـت بـني   ) Dörner, 2003" (دورنر"
، وبـني   نفعالياً على لعبة اجلزيـرة    اخمتلفتني  مفحوصني  

يقومان مبحاكـاة نفـس أداء      نفعالياً  اني   خمتلف روبوتني
واليت قارنت ) Elkady, 2006(، ودراسة الشخصيتني

وهـو   (-يف اجلزء الثاين منها بني أداء الربنامج الذكي         
روبوت على جهاز حماكاة له نفس خصائص العمليات        

 القائم يف تكوينه على     - )املعرفية املوجودة عند اإلنسان   
 والـذكاء االصـطناعي يف     دراسات علم النفس املعريف   

حماكاة متوسط أداء اموعة التجريبية من طالب جامعة       
 ". اجلزيرة"بامربج على لعبة 

 . الوحدات الداخلية للبناء املعريف املُقتـرح      اختبار
 ,Detje" (ديتيا"فعلى سبيل املثال، هدفت دراسة قام 

 سلوك الروبوت وأدائه عندما يقـوم       حبثإىل  ) 2003
، يف وجود أو عدم وجـود        بيئة دينامية  حبل مشكلة يف  

 ضمن منظومة الدوافع داخـل نظامـه        دافع اجتماعي 
" شـتاركر "و" دورنـر " دراسـة كما هدفت   . املعريف

)Dörner & Starker, 2004 ( سـلوك  مقارنةإىل 
، الروبوت وأدائه عندما يقوم حبل مشكلة يف بيئة دينامية        

 ضـمن نظامـه     االنفعـاالت يف وجود أو عدم وجود      
تباين أداء  ) ٢٠١٢القاضي،  (كما حبثت دراسة    . ملعريفا

 باختالفالروبوتات وحلهم ملشكلة متعددة األهداف،      
 .الدافع الرئيس املسيطر على شخصية كل روبوت

 -تفاعل اإلنسان مع الروبوت   " مدى فاعلية    اختبار
Human- Robot Interaction" وما ميكن تعديله ،

 للروبوت، وإلجناح هذا    أو إضافته لتحسني البناء املعريف    
كاتيامـا  "فعلى سبيل املثال، هدفت دراسـة       . التفاعل

 إىل معرفة Katayama et al., 2010) ( -"وآخرون
ـ          ع رأي األطفال والبالغني اليابانيني عـن إمكانيـة متت

 عقلية، كما هدفت    الروبوت خبصائص بيولوجية ونواحٍ   
 ,.Minato et al) ( -"مينـاتو وآخـرون  "دراسة 
ىل معرفة الفرق بني حتديق اإلنسان للروبـوت        إ2005

أثناء إجراء حوار متبادل، وبني حتديق اإلنسان إلنسان        
 "نيشيو"كما حبثت دراسة . أخر أثناء إجراء نفس احلوار  

)Nishio, 2011 (  مدى تأثري شكل الروبوت علـى
املفحوصني عن  انطباعات األفراد، ومعرفة   اجتاهاتتغيري  

  .وبوتاتاألشكال املختلفة للر
يف عدم ) ١٩٩٨ (-" دورنر"و" بارتل"كان تفسري 

استطاعة الروبوت حماكاة أداء مفحوص واحد فقط، متيز 
أن  أدائه بنجاح استثنائي على لعبة املعمل البيولوجي، هو

البشر عادة ما يغريون طريقة تفكريهم وختطيطهم أثناء        
املشكالت، وأن النظرية املعرفية لبناء عقل الروبوت       حل

-Self -انعكـاس الـذات   "و مل تتضمن بعد اللغـة    
Reflection ."  الذات؛ التقييم الذايت    بانعكاسويقصد 

لألهداف املرغوب حتقيقها، وإعادة ترتيـب الـدوافع،       
 الدراسة مت   هإال أنه بعد هذ   . وإعادة التخطيط من جديد   

وملزيـد مـن    . تضمني اللغة للبناء املعريف للروبـوت     
 ;Künzel, 2004(ىل التفاصيل، ميكـن الرجـوع إ  
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Künzel, 2003( . الـذات  انعكاسومل يتم تضمني 
 - حىت كتابة هذه املقالة      -ضمن البناء املعريف للروبوت     

ن ذلك يتطلب العديد مـن التجـارب علـى          إحيث  
اإلنسان، ملعرفة مىت يغري اإلنسان من أهدافه أثناء حـل          
املشكالت، وما هي العوامل اليت تؤدي لذلك، وكيف        

عملية التخطيط اجلديدة، وما هي الفروق بـني        تكون  
 الذات، وملاذا ال توجد     انعكاسشخص وآخر يف عملية     

   عند كل األفراد؟
عنـدما   "sensitive"يكون األفراد حـساسون     

أو حـىت  (حيدق فيهم وبشكل مباشر شـخص آخـر         
 & ,Macrae, Hood, Milne, Rowe).)حيـوان 

Mason, 2002)     ويكون مـن املرعـب أن نـصمم
وبوتات تظل حتدق بنا، وقد يقلل ذلك من درجة إقبال ر

كما و). Roese & Amir, 2009( عليها نياملستهلك
 ينبغي أن يراعى    )٢٠٠٥ ميناتو وآخرون، (تشري دراسة   

 جتاه وشدة حتديق العينني، وخباصة    يف تصميم الروبوت ا   
على سبيل املثال؛ ف. شدة تدرجها يف التفاعل مع اإلنسان    

وبوت لشخص ما أول مـرة، جيـب أن         يف مقابلة الر  
يتواصل الروبوت بالعينني مع اإلنسان إلعطاء انطبـاع        
جيد يف املقابلة األوىل لإلنسان؛ ويقل حتـديق العيـنني       
املركز من الروبوت جتاه اإلنسان كلما ذادت لقـاءات         

 ,Minato, Shimada( الروبوت ومعرفته بالشخص
Itakura, Lee, & Ishiguro, 2005.(  

  :حتقيق الدراسة ألهدافهامدى 
حققت الدراسة احلالية األهداف الـيت حـددها        
الباحث، فقد أوضحت الدراسـة املفـاهيم اجلديـدة         
واملشتركة بني علم النفس وعلم الروبوت، كما بينـت         

 منها يف دراسات االستفادةخطوات بناء احملاكاة، ومدى 
 الروبوتـات  ومت عرض ألنـواع   . االصطناعيالذكاء  
 تـوأوضح النفس، علم دراسات أسس على املصممة
 البنـاء  اليت جيب أن يتسم ا تصميم      األخالقية األسس
 اًصـف و الدراسـة  وقدمت. الروبوت لشخصية املعريف

.  للروبـوت  واالجتماعي للبناء الداخلي املعريف     تفصيلياً
سلوك  ل اً الدراسات السابقة وصف   استعراضكما أوضح   

، مشكلة يف بيئة دينامية   الروبوت وأدائه عندما يقوم حبل      
 ضمن منظومـة   دافع اجتماعي يف وجود أو عدم وجود      

البناء  الدوافع داخل نظامه املعريف، ومعرفة أمهية تضمني      
الداخلي للروبوت على االنفعاالت، ودورها يف حـل        

 املفحوصني  انطباعاتكما مت التعرف على     . املشكالت
ى عن  عن األشكال املختلفة للروبوتات، ورأيهم عن مد      

. إمكانية متتع الروبوت خبصائص بيولوجية ونواحي عقلية
 عدد من الدراسات السابقة مت      استعراضكما من خالل    

 أداء اإلنـساين وبـني      األداءالتعرف على الفروق بني     
سلوك الروبوت عندما يعيش كما مت توضيح . الروبوتات
بسلوكه عندما يعيش يف جمتمع ومقارنته بيئة، المبفرده يف 

ـ  ووصف. الروبوتاتمن   سلوك العـدواين داخـل     ال
 الزيادة الـسكانية    ات، وتأثره مبعدل  جمموعات الروبوت 

كما مت توضيح   . ، مع ثبات املساحة الفيزيقية    للروبوتات
 الروبوتات وحلهم ملشكلة متعددة األهداف،      أداءتباين  

 الدافع الرئيس املسيطر على شخـصية كـل         باختالف
  .روبوت

  :يةتوصيات وحبوث مستقبل
توصي الدراسة مبزيد من البحوث حول كيفية حل        
األفراد ملوقف مشكل، يتضمن دافعني متناقضني يف نفس  

 اإلنسان قرار يف ضـوء دافعـني        اختاذفكيفية  . الوقت
 اختـاذ متناقضني، يسهم بشكل كبري يف تضمني طريقة        

القرار اإلنسانية داخل املنظومة املعرفية للروبـوت، أي        
املعريف يف التطبيق الفعال ال الذكاء      تسهم نتائج علم    

  .االصطناعي وعلم الروبوت
  املراجع

  :أوالً املراجع العربية
تباين حـل الروبوتـات     ). ٢٠١٢( القاضي، أمين  .١

ملشكلة متعددة األهداف بتباين الدافع املسيطر على       
دراسة بينية بني جمايل علم الـنفس       . (كل روبوت 
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  . )٢٠٠٧( وشتاركر، اولريكا القاضي، أمين .٢
٣. Simulating Different Human Action 
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The current study is an interdisciplinary study between Cognitive Psychology and Artificial 
Intelligence. It describes an overview of the framework of artificial intelligence. The study 
provides an overview of the framework of PSI-theory and describes the internal structure of 
the motivated emotional-cognitive system. General description of basic units of PSI–agent 
and the process of running intentions, and action regulation will be discussed too. Moreover, 
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task, and the simulation of social emotions, especially for aggression in groups of social 
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Keywords: Cognitive Psychology - Artificial Intelligence - Robotic- Problems Solving. 

 
  
 
 
 

 

١٦٥٨ - ٦٠٥٠: ردمد   ayman.elkady@gmail.com: البرید االلكترونى 
 



  
  ١٦٠  )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 ......درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية

   للمهارات األساسيةاإلسالميةدرجة ممارسة معلمي التربية 
إلدارة الصفوف من وجهة نظر مدراء املدارس الثانوية وطلبة املرحلة 

  الثانوية يف حمافظة جرش
 

 
   اململكة العربية السعودية- جامعة امللك سعود - التربية أصول قسم -كلية التربية 

  
Q  

مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصفوف من وجهة على التعرف إىل ة هدفت هذه الدراس
نظر مديري املدارس الثانوية األكادميية وطلبة املرحلة الثانوية األكادميية يف حمافظة جرش، ولتحقيق هذا اهلدف أجاب الباحث عن 

  :األسئلة اآلتية
  ة اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصف من وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية؟ ما مدى ممارسة معلمي التربي-
 هل ختتلف تصورات طلبة املرحلة الثانوية ملدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصف -

  ).علمي، أديب، معلوماتية(عليم وفرع الت) ثانويالاألول الثانوي، والثاين (والصف ) ذكر، أنثى(باختالف اجلنس 
   ما مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصفوف من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية؟-
 هل ختتلف تصورات طلبة املرحلة الثانوية ملدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية إلدارة الصفوف عن تصورات مديري -

  ؟نويةاملدارس الثا
 طالبا وطالبة من الطلبة التابعني ملديرية التربية والتعليم حملافظة جرش ٤٨٥بلغ عدد أفراد عينة الدراسة لطلبة املرحلة الثانوية 

) ٥٥(كانت أداة الدراسة استبانة مكونة من . مديرا ومديرة) ٤٢(، وعدد عينة مديري املدارس ٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام الدراسي 
تجيب أن حيدد مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية يف إدارة الصفوف وفق مقياس  وكان على املس،فقرة

  :ليكرت اخلماسي لإلجابة عن أسئلة الفقرات وكانت نتائج الدراسة على النحو اآليت
لبة املرحلة الثانوية،  ميارس معلمو التربية اإلسالمية املهارات األساسية إلدارة الصف بدرجة متوسطة من وجهة نظر ط-

  .وبدرجة كبرية من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية
 هناك فروق بني تصورات الذكور واإلناث لدرجة ممارسة معلميهم ملهارات اإلدارة الصفية لصاحل الذكور، وكذلك وجود -

هم ملهارات اإلدارة الصفية لصاحل األول ثانوي حنو ممارسة معلميالفروق يف تصورات طلبة األول الثانوي وتصورات طلبة الثاين 
وأظهرت النتائج عدم وجدد فروق بني تصورات طلبة املرحلة الثانوية حول مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات . الثانوي

  ).٠,٠٥ = α(اإلدارة الصفية تعزى ملتغري فرع التعليم عند مستوى الداللة 
ية بني تصورات مديري املدارس الثانوية وطلبة املرحلة الثانوية لدرجة ممارسة معلمي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ-

  .التربية اإلسالمية ملهارات اإلدارة الصفية
  

  ة، مدراء املدارس، حمافظة جراش التربية اإلسالميو إدارة الصفوف، معلم:الكلمات املفتاحية
  

A  
وانبه إن وظيفة التعليم املتمثلة يف صناعة اإلنسان جب

املختلفة، جعلت العلماء والباحثني التربويني، يظهرون 
اهتماما كبريا يف فهم هذه املهنة، وإجياد الطرق 

وملا . واملهارات املناسبة لتحقيق أهدافها بشكل فعال
كانت الغرفة الصفية هي املصنع الذي تعد فيه األمم 

أفرادها للحياة، كان البحث عن األسلوب األمثل الذي 
لتحقيق خمرجات ) الصف(يه املعلم هذا املصنع يقود ف

كمية ونوعية، تعمل على تطور احلياة، وترفع مستوى 
معيشة األفراد واجلماعات يف اتمع، حمط اهتمام 

  .الباحثني املتزايد
إن املهارات األساسية إلدارة الصف أمر هام 
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 وليد رفيق العياصرة

وضروري، إذا ما أراد املعلم أن ينجح يف عمله؛ وذلك 
نب اليت يتعامل معها وخباصة عامل العالقة لتعدد اجلوا

اإلنسانية، اليت جيب أن تسود ما بينه وبني طالبه 
وزمالئه، من هنا كان من الضروري أن يهتم بإعداد 
املعلم إعدادا مسلكيا وعلميا، بشكل يتالءم وخطورة 
املهمة امللقاة على عاتقه إذا ما أريد مساعدته على 

املهارات األساسية الالزمة النجاح يف تدريسه وتزويده ب
بدأ احلديث يف اآلونة ). ١٩٩٥عدس، . (إلدارة صفه

األخرية عن تعقيد مهنة التعليم، واجلوانب املختلفة اليت 
جعلت من هذه املهنة مهنة معقدة وصعبة، واهلدف من 
توضيح درجة تعقد هذه املهنة كما يذكر هارون 

رات اليت هو تربير أمهية امتالك املعلم للمها) ٢٠٠٣(
تساعده يف حتمل مسؤولياته، والنجاح يف حتقيق أهدافه 
بشكل عام، وتوضيح حاجته الكتساب مهارات يف 

  . اإلدارة الصفية
إن التغيري املتسارع بسبب الثورة املعلوماتية تفرض 
على الدول واتمعات، أن تُطور نظامها التربوي، 

عصر العوملة ووظائفه املتكاملة؛ ليتمشى مع هذا العصر، 
وعصر إثبات الوجود واملكانة بني األمم، مما يوجب على 
املعلم امتالك مهارات جديدة ومتنوعة يف إدارته لصفه 

. وأسلوبه يف التدريس، تساعده على القيام بدوره اجلديد
مل يقتصر األمر على املعلم فحسب، بل مشل هذا التغيري 

 العملية أيضا املتعلم والدور الذي جيب أن يلعبه يف
التعليمية، واملهارات اليت جيب أن يتقنها؛ ليصل هذا 
الفرد إىل املستوى الذي يأمله اتمع من أفراده، وأجيال 

كل هذا يؤكد على ضرورة تزويد . املستقبل من بلوغها
  . املعلم باملهارات الالزمة إلدارة الصف

من هنا فإن عملية التعلم الصفي ال تقتصر فقط 
ساب الطلبة املفاهيم واملعارف اجلديدة يف على عملية إك

الصف، وإمنا تتعداها حبيث يتمكن الطلبة من توظيف 
هذه املهارات التعليمية يف مواقف حياتية يومية تفيدهم، 

ومبا أن أداءهم، يتأثر . وتفيد اتمع الذي يعيشون فيه

مبدى امتالكهم للمهارات واالجتاهات واألساليب والقيم 
إن عملية التعلم الصفي اليت تعد وسيلة ف، التعليمية

التربوية واليت ال حتدث  ولتحقيق هذه األهداف التعليمية
كما أن هذا التعلم الصفي الفعال هو التعلم ، من فراغ

الذي يكون مضبوطا مبهارات أساسية الزمة إلدارة 
الصف وتنظيم البيئة التعليمية اليت توفر للطالب أفضل 

  ).١٩٨٩، عودةالشنطي و(فرص التعلم 
تشري عدد من الدراسات إىل أمهية إدارة الصف 
كشرط أساسي للتدريس الفعال، ومدى ارتباطه بأداء 

فقد أظهرت نتائج الدراسة اليت . الطلبة وحتصيلهم
 ,Evertson & et al(أجراها إفرتسون وزمالؤه 

أمهية إدارة الصف كشرط ضروري للتدريس ) 1983
ضمن عدة عناصر منها الفعال وأن هذه اإلدارة تت

 ةالتخطيط والتنفيذ اجليد للدرس وفقا لفترات زمنية حمدد
تباع أسلوب منظم يهدف إىل زيادة ايف الصف، و

حتصيل الطلبة وتقدمي تغذية راجعة من خالل وسائل 
  . متعددة واختزال سلوك الطالب املشاغب

ن إدارة الصف تشتمل على عدة جوانب منها إ
ناخ الوجداين واالجتماعي الذي حفظ النظام وتوفري امل

يشجع على التعلم وتنظيم البيئة الفيزيقية للتعلم، وتوفري 
اخلربات التعليمية وتنظيمها وتوجيهها، ومالحظة 
التالميذ ومتابعة تقدمهم وتقوميهم، وتقدمي تقارير عن 

الناشف، (سري العمل وحفظ امللفات والسجالت 
١٩٨٧.(  

ضرورة على ) Good, 1983(ويؤكد جود 
االهتمام مبوضوع تدريب املعلمني على مهارة إدارة 
الصف ليس قبل اخلدمة فحسب بل جيب تدريبهم عليها 

  .أثناء اخلدمة كذلك
كذلك على ) ١٩٨٣(وأكد إفرتسون وزمالؤه 

أمهية ودور تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف إدارة الصف 
بشكل أفضل، حيث قام بدراسة هدفت إىل تقومي 

 املعلمني على إدارة الصف أثناء اخلدمة، وذلك تدريبات
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باختبار جمموعتني من املعلمني، األوىل جتريبية قدم هلا 
برامج تدريبية خمتلفة ملهارات إدارة الصف، واموعة 
الثانية جمموعة ضابطة، مل يقدم هلا أي من الربامج 

وأظهرت النتائج تفوق اموعة التجريبية يف . التدريبية
ممارسة مهارات اإلدارة الصفية اليت خضعت إدارة و

  .للتدريب على اموعة الضابطة
تظهر أمهية التربية اإلسالمية يف أثرها املردود على 
الفرد واتمع يف مجيع جماالت احلياة، ويتحقق هذا األثر 

  إجيادمن خالل مناهج التربية اإلسالمية اليت تسعى إىل
وار معلم التربية  تتضاعف أد، من هناالفرد املسلم

 تعىن بتربية النشء تربويةاإلسالمية الذي يدير عملية 
جلميع نواحي حيام العامة واخلاصة متوازنة تربية شاملة 

 وحتقيق ذلك ، اإلسالميةالطالبمن أجل بناء شخصية 
للتربية اإلسالمية مؤهل ميتلك عددا يتطلب وجود معلم 

ومن . يام بأدوارهليتمكن من القمن املهارات املختلفة 
إن عملية التعلم . أبرز هذه املهارات مهارة إدارة الصف

داخل الصف لن تتم بفاعلية لتحقق األهداف املخطط 
هلا إال بإدارة فاعله للصف وبالتايل على معلم التربية 
اإلسالمية أن يتسلح باملعرفة النظرية والتطبيقية لألساليب 

  .الفاعلة هلذه اإلدارة
 هذه الدراسة اليت قام ا الباحث يف وتأيت أمهية

كوا تكشف عن مدى فاعلية كفايات معلم التربية 
  .اإلسالمية يف إدارة الصف بشكل فعال

  : مشكلة الدراسة
إن معلم التربية اإلسالمية، صاحب رسالة سامية 
يف املدرسة، باإلضافة إىل كونه مشتركاً يف مسؤولية 

 واملعارف والقيم صناعة اإلنسان، املزود باملفاهيم
واألخالق الفاضلة واالجتاهات واملهارات، وإعداد 
اإلنسان للحياة املادية والروحية، من خالل منهاج التربية 

  . اإلسالمية
إن معلم التربية اإلسالمية يسعى إىل حتقيق أهداف 

أن  الصف، ومع مناهج التربية اإلسالمية وتنفيذها داخل
ساسي لتنفيذ هذه الصف الدراسي يعترب املكان األ

األهداف إال أن عددا من معلمي التربية اإلسالمية 
يفتقرون إيل القدرة على إدارة الصف الدراسي بشكل 

 من الدراسات، فمشكلة الدراسة يشري عددفعال كما 
تتمثل يف جانب مهم من عمل معلم التربية اإلسالمية، 

  . وهو إدارته للصف الدراسي بفاعلية
إىل أن ) ٢٠٠٥( الكحاليت فقد أشارت دراسة

مهارات إدارة الصف من أبرز املهارات اليت حيتاجها 
كما أشارت دراسة مصطفى . معلمي التربية اإلسالمية

إىل أن معلمي التربية اإلسالمية ) ٢٠٠١(والكيالين 
ميارسون أدوار املعلم يف ضوء االقتصاد املعريف بدرجة 

  . متوسطة
اليت تتناول موضوع جتدر اإلشارة إىل أن الدراسات 

إدارة الصف عند معلمي التربية اإلسالمية بشكل خاص 
  .نادرة وقليلة جدا

كل ذلك ولد عند الباحث إحساسا بأمهية 
املوضوع فشرع إىل ضرورة معرفة درجة ممارسة معلمي 
التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصفوف 

 الثانوية ي مدارسهم وطلبة املرحلةيرمن وجهة نظر مد
  . يف حمافظة جرش

  :أسئلة الدراسة
تكمن أهداف الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة 

  :اآلتية
ما درجة ممارسة معلمي التربية : السؤال األول

اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصف من وجهة 
  نظر طلبة املرحلة الثانوية؟

هل ختتلف تصورات طلبة املرحلة : السؤال الثاين
نوية ملدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات الثا

) ذكر، أنثى(األساسية إلدارة الصف باختالف اجلنس 
وفرع التعليم ) ثانويالاألول الثانوي، والثاين (والصف 

  ).علمي، أديب، معلوماتية(
ما درجة ممارسة معلمي التربية : السؤال الثالث

فوف من اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الص
  ؟وجهة نظر مديري املدارس الثانوية
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هل ختتلف تصورات طلبة املرحلة : السؤال الرابع
الثانوية ملدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية إلدارة 

  ؟الصفوف عن تصورات مدراء املدارس الثانوية
  :أهداف الدراسة

  : ما يلي الدراسة إىلتهدف
ارات درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية مله .١

إدارة الصف بفاعلية يف حمافظة جرش من وجهة نظر 
 .طلبة املرحلة الثانوية

الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة  .٢
إحصائية بني متوسطات املستجيبني على درجة ممارسة 
معلمي التربية اإلسالمية ملهارات إدارة الصف تبعا 

األول (والصف ) ذكر، أنثى(اجلنس : ملتغريات الدراسة
علمي، أديب، (وفرع التعليم ) ثانوياللثانوي، والثاين ا

 ).معلوماتية
درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات  .٣

إدارة الصف بفاعلية يف حمافظة جرش من وجهة نظر 
 .مديري املدارس الثانوية

الكشف عما إذا كان هناك اختالف بني  .٤
جة تصورات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جرش لدر

ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات إدارة الصف 
  .عن تصورات مدراء املدارس الثانوية

  :أمهية الدراسة
إن عملية التعليم والتعلم تواجه اليوم مشكالت 
مجة، تعد االجتاهات وامليول اليت تتكون عند الطلبة من 
أخطرها على العملية التعليمية التعلمية، كيف ال وهي 

ع الطلبة إىل التعلم وحب املدرسة أو العكس اليت تدف
  . متاما

معلم التربية اإلسالمية جيب أن يكون صاحب دور 
مميز يف املدرسة؛ ألنه حيمل للطلبة رسالة اهللا سبحانه 
وتعاىل اخلالدة، اليت أنزلت إىل األرض لبناء إنسان 

، فهو )اجلسد والعقل والروح(متكامل الشخصية 
ملسلم، ذي اخللق واالجتاهات مصلح، ومرب لإلنسان ا

احلميدة، اليت تدفع الطالب إىل اخلري وحبه والتعاون بني 
أفراد املدرسة، واألهم من ذلك، فإنه يبين عند الطلبة 
اجتاهاً إجيابياً حنو التعلم والنظر إليه كفريضة يتقرب ا 
العبد إىل ربه، عندها سيقبل الطلبة على التعلم، واملدرسة 

  .ذه الفريضةاليت تزودهم 
هنا يظهر الدور الذي يلقى على عاتق معلم التربية 
اإلسالمية، واملهارات املختلفة اليت جيب أن ميتلكها 

من . وميارسها ليتمكن من حتقيق دوره الرائد يف املدرسة
هنا تأيت أمهية هذه الدراسة اليت تكشف عن جانب مهم 

م التربية من الكفايات اليت جيب أن ميتلكها وميارسها معل
  . اإلسالمية إلدارة صفه بشكل فاعل ومتكامل

تستمد الدراسة أمهيتها من املوضوع الذي تتناوله، 
وهو التعرف على درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية 
للمهارات األساسية إلدارة الصف بشكل فعال من 
وجهة نظر مديري املدارس الثانوية وطلبة املرحلة 

وقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة ومن املت. الثانوية
املعلمون أنفسهم؛ ألن هذه الدراسة مبثابة تقييم ألدائهم 
يف إدارة الصف فيتعرفون على جوانب القوة وجوانب 
الضعف يف إدارم لصفوفهم، ويتوقع أن يستفيد منها 
كذلك املسؤولون يف مديرية التدريب يف وزارة التربية 

 تدريبية للمعلمني من أجل والتعليم يف إعداد دورات
متكينهم من الكفايات الالزمة إلدارة الصف نظرياً 

ومن املتوقع أن تستفيد منها كليات التربية يف . وعملياً
إعداد خطط تدريسية متكن املعلمني من املهارات النظرية 

  .والعملية إلدارة الصف
  : من خالل ما يلي الدراسة احلاليةتتضح أمهيةكما 

 إدارة د املوضوعات اهلامة وهو موضوع  أحاتناوهل
 .الصف عند معلمي التربية اإلسالمية

  ندرة الدراسات اليت تبحث هذا املوضوع اهلام عند
 .معلمي التربية اإلسالمية

  بأمهية  العملية التعليميةتوجيه أنظار القائمني على
معلم التربية اإلسالمية ودوره الفعال يف املدرسة، 
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 ......درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية

يده باملهارات الفعالة إلدارة وضرورة تأهيله وتزو
 .الصف

  يأمل الباحث يف أن تقدم هذه الدراسة ملتخذي القرار
احلقائق العلمية اليت تساعد يف معرفة درجة ممارسة 

الصف وأمهية  إدارة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات
يتم االستفادة من النتائج  ممارستها مستقبال وأن

لتدريبية النوعية اليت والتوصيات يف إعداد الدورات ا
 .حتسن من أداء املعلمني

  :ةالدراس حدود
  :جرت هذه الدراسة ضمن احلدود اآلتية

لقد أجرى الباحـث دراسـته       : املكانية دوداحل
  امليدانية باملدارس الثانوية يف حمافظة جرش

يف  عينة من طلبة املرحلة الثانوية    : بشريةالدود  احل
  .ويةحمافظة جرش ومدراء املدارس الثان

 الفصل خالل الدراسة  طبقت هذه : زمنيةالدود  احل
  .م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨الثاين للعام الدراسي الدراسي 

  إجابة أفراد العينة عنتتحدد دقة وصحة النتائج على 
 .االستبانة

  :مصطلحات الدراسة
 جمموعة اإلجراءات التنظيمية واألنشطة : إدارة الصف

 املعلم للحد والعالقات اإلنسانية اجليدة اليت يقوم ا
من السلوك غري الفعال وتعزيز املناسب إلجياد مناخ 
تعليمي واجتماعي فعال من خالل التفاعل اللفظي 

 .وغري اللفظي واالتصال الفعال
  مهارة معلم التربية اإلسالمية يف إدارة الصف

جمموعة من األساليب واإلجراءات التنظيمية : الدراسي
ها معلم التربية املصممة وفق أسس نظرية إذا مارس

 .اإلسالمية بفاعلية يكون قد حقق املهارة
 ما يطبقه معلم التربية اإلسالمية من مهارات : املمارسة

 .يف إدارة الصف الدراسي
 معلم املرحلة الثانوية يف حمافظة جرش: املعلم. 
 مدراء املدارس الثانوية يف حمافظة جرش: املدراء.  

هج الوصفي  استخدم الباحث املن  : منهجية الدراسة 
  .التحليلي

  : األدب النظري والدراسات السابقة
أن املناخ الصفي من أهم     ) ٢٠٠٣(يذكر هارون   

العوامل اليت تؤثر على سلوك الطلبة واجتاهام حنو التعلم 
واملدرسة، وهلذا فإن تطوير املناخ املدرسي الذي يساهم        
 يف خلق عالقات إجيابية بني املعلمني والطلبة وبني الطلبة        
أنفسهم يؤثر إجيابيا على سلوك الطلبة ويسهم يف زيادة         

  .حتصيلهم
إىل دور املعلم يف توفري املناخ ) ١٩٨٩(يشري الزيود 

النفسي واالجتماعي يف غرفة الصف، وأمهيته يف عملية        
التعلم الصفي الفعال، ليكون مضبوطا بإدارة وتنظـيم        

ضل فرص  البيئة التعليمية املناسبة اليت توفر للمتعلمني أف      
  .التعلم

 ,Talton & Simpson(اعترب تالتون ومسبسون 
أن البيئة الغنية بالتفاعل اإلجيايب بـني الطلبـة         ) 1987

واملعلمني واملنهاج تؤثر يف املواقف التعليمية للطلبة ويف        
تعددت الدراسات حول موضـوع     . حتصيلهم الدراسي 

 إدارة الصف والكفايات اليت ميتلكها املعلم إلدارة صفه       
بشكل فعال، فمن هذه الدراسات ما تطرق إىل أمهيـة          
إدارة الصف للتدريس الفعال، ومنها ما تطرق إىل حتديد 
مكونات إدارة الصف واملهارات املختلفة فيها، ومنها ما     

. تطرق إىل أمهية التدريب للمعلم قبل وبعد عملية التعليم
  : وسوف يعرض الباحث عددا من هذه الدراسات

بدراسـة هـدفت إىل     ) ٢٠٠٥(  قامت الكحاليت 
التعرف على احتياجات معلمي التربية اإلسالمية ومن مث        

  ملعلمني التربية اإلسالمية، تكونت     اقتراح برنامجٍ تدرييب
معلما ومعلمة مـن حمافظـة      ) ٤٢٠(عينة الدراسة من    

) ٣٢(صنعاء مت اختيارهم بطريقة عـشوائية طبقيـة و        
حتياجات معلمي  مشرفا ومشرفة، وقد أظهرت النتائج ا     
طرق وأساليب : التربية اإلسالمية تنازليا على النحو اآليت

التدريس، إدارة الصفوف، الوسائل التعليمية، التقـومي،       
التخطيط اليومي، التخطيط للتـدريس، مث اقترحـت        
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  .الدراسة برناجما تدريبيا
) م٢٠١١(يف دراسة قام ا مصطفى، والكـيالين      

ارسة معلمـي التربيـة     هدفت إىل التعرف إىل درجة مم     
اإلسالمية ألدوار املعلم يف ضوء االقتصاد املعريف مـن         

تكونت عينة الدراسة من مشريف     . وجهة نظر مشرفيهم  
مشرفا، استخدم  ) ٦٢(التربية اإلسالمية والبالغ عددهم     

الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة       
دراسـة أن  أظهـرت ال . فقرة) ٣٨(استبانة مكونة من    

درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألدوار املعلـم يف   
ضوء االقتصاد املعريف من وجهة نظر مشرفيهم كانـت         
بدرجة متوسطة، وعدم وجـود فـروق ذات داللـة          
إحصائية يف درجة ممارسة معلمي التربية اإلسـالمية يف         

 تعـزىضوء االقتصاد املعريف من وجهة نظر مشرفيهم        
  .ؤهل العلمي واخلربة اإلشرافيةملتغري امل

هـدفت إىل   ). ٢٠٠٧(ويف دراسة قام ا الرزقي      
الوقوف على واقع ممارسة معلمي املرحلـة املتوسـطة         
ملهارات إدارة الصف يف حمافظة القتفذة، تكونت عينـة        
الدراسة من معلمي املرحلة املتوسطة يف حمافظة القنفذة        

ثانويـة يف   ، ومن مدراء املـدارس ال     ٣٢٨وبلغ عددهم   
 مديرا، ومن املشرفني التربويني     ٦٨احملافظة وبلغ عددهم    

استخدم الباحـث املنـهج     .  مشرفا ٥١وبلغ عددهم   
الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة       

فقرة موزعة على ستة جماالت، وقد أظهرت       ) ٦٠(من  
املوافقة بدرجة عالية على ممارسة معلمي املرحلة     الدراسة  

التخطيط، تنظيم البيئة   (توسطة ملهارات إدارة الصف     امل
الصفية وترتيبها، إدارة الوقت، االتـصال، والتفاعـل        
االجتماعي الصفي، يئة مناخ الصف، حفظ النظـام        

وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات . واالنضباط الصفي
 وبني داللة إحصائية يف متغري الوظيفة بني آراء املشرفني       

 املعلمني وبني آراء املـديرين واملعلمـني        املعلمني لصاحل 
لصاحل املعلمني وبني آراء املديرين واملـشرفني لـصاحل         

فروق ذات داللة إحصائية بني آراء كل  املديرين، وجود

  .من البكالوريوس واملاجستري لصاحل البكالوريوس
بدراسة هدفت إىل معرفة ) ١٩٩٦(قام عاشور 

 الريموك للمهارات درجة ممارسة طلبة التأهيل يف جامعة
األساسية إلدارة الصف، وأثر متغريات اجلنس وسنوات 
اخلربة ومرحلة التدريس على درجة ممارسة هؤالء 

تكونت عينة الدراسة من طلبة . الطالب هلذه املهارات
جامعة الريموك امللتحقني يف برنامج التأهيل للعام 

، مت اختيارهم بطريقة عشوائية ١٩٩٥/١٩٩٦الدراسي 
واستخدم .  طالب وطالبة٢٠٠ية، بلغ حجمها طبق

 يف املعاجلة اإلحصائية عند مستوى الداللة )ت(اختبار 
 يف نيأظهرت النتائج أن املعلمني امللتحق). ٠,٠٥(

برنامج التأهيل ميارسون مهارات اإلدارة الصفية، 
وكذلك أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 فروق ذات داللة ، بينما ال توجد)إناث(لصاحل اجلنس 
  .تعزى إىل متغري سنوات اخلربة ومرحلة التدريس

بدراسة هدفت إىل بيان )  هـ١٤٢٣(وقام حبريي 
عدد من املهارات اليت جيب أن يتقنها املعلم، إلدارة 

أظهرت الدراسة ضرورة امتالك . صفية بشكل فعال
املعلم مهارات متكنه من مراعاة الفروق الفردية بني 

 واملثريات والتهيئة للدرس، الدافعية،ارة الطالب، ومه
والتعزيز، واألسئلة الصفية وتوجيهها، والتحرك داخل 

  .غرفة الصف، والتقييم الذايت
بدراسة هدفت إىل ) Stoiber, 1988(قام ستويرب 

الكشف عن أثر تدريب املعلمني على مهارات إدارة 
 معلما ٩٠وقد طبق دراسته على . الصف على كفايتهم

أظهرت الدراسة أن لتدريب املعلم . لة املتوسطةللمرح
على أداء املعلمني  أثرا إجيابياعلى مهارات اإلدارة الصفية 

بعد التدريب، كما أن استخدام خربات تدريسية خمتلفة 
  .مع الطالب له أثر إجيايب على عملية إدارة الصف

) Packard, 1995(ويف دراسة قام ا باكارد 
نامج للتدريب على مهارات هدفت إىل تصميم بر

أساسية يف عملية التدريس وإدارة الصف، وبيان أمهية 
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ومت تطبيقه يف والية أريزونا  هذه املهارات للمعلم،
 معلما، ومشل ١٠٨٠األمريكية، تكونت عينة الدراسة 

الربنامج على مناذج للصفات الشخصية للمعلم وعالقتها 
 جماال ١٢ج من تكون الربنام. بتحصيل الطلبة األكادميي

حتديد األهداف، والتخطيط، وصناعة القرار، : هي
وحتديد مستوى الطالب، وحتديد االحتياجات الذاتية، 
وفعالية الوقت، واالتصال، وبناء العالقات واحملافظة 
عليها، وتطوير العالقات مع الزمالء، وااللتزام الوظيفي، 

ئج أظهرت نتا. وحتسني طرق التدريس، وفاعلية املدرسة
الدراسة أمهية هذه املهارات للمعلمني، وأن إتقاا مبهارة 

من أفراد % ٧٥على حتصيل الطالب، وأن  أثر إجيايب
  . العينة ميارسون هذه ااالت

ثالث مهارات ) Brophy, 1982(حدد برويف 
إذا أتقنها املعلم من بداية العمل باملدرسة فإنه سينجح يف 

-Systematic App(تباع مدخل منظم ا: عمله وهي
roach( وإعداد مسبق ،)Advanced Preparati-

on ( وختطيط جيد)Good Planning(  قبل بداية
  .الدراسة

 & Moskowitz(قام موسكويتز، وهاميان 
Hayman, 1976 ( بدراسة هدفت إىل معرفة أثر خربة

طبقت الدراسة على جمموعة . املعلم على مناخ الصف
 اجلدد وجمموعة أخرى من من معلمي املرحلة اإلعدادية

. املعلمني ذوي اخلربة ممن يدرسون الصفوف نفسها
أظهرت الدراسة أن املعلمني ذوي اخلربة يشعرون بنجاح 
أكرب ومييلون إىل خلق مناخ جيد بالصف ويهتمون 

  .باختزال السلوك غري املرغوب فيه
 ,Walberg & Rasher(أكد ولربج وريشر 

 البيئة النفسية يف دراستهما على أمهية) 1977
واالجتماعية لغرفة الصف باعتبارها متنبئا بتحصيل 
الطلبة واجتاهام حنو طبيعة املادة التعليمية داخل غرفة 

  . الصف
   :تعقيب على الدراسات السابقةال

قدمت الدراسات السابقة العديد من النتائج اهلامة       

اليت تربز أمهية إدارة الصف بشكل فعال وضرورة امتالك 
علم هلذه املهارات، وبينت كذلك أثر املناخ الـصفي         امل

على العملية التعليمية وحتصيل الطلبة، وأشار عدد مـن         
الدراسات إىل حاجة معلمني التربيـة اإلسـالمية إىل         

  .مهارات إدارة الصف
من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح     

   :أن الدراسات أكدت على
 املناخ النفسي واالجتماعي أمهية ودور املعلم يف توفري 

  . املناسب يف الصف
 التفاعل اإلجيايب يف الصف وأثره على أمهية  أكدت

 .على املوقف التعليمي وحتصيل الطلبة
  التأكيد على أن مهارات إدارة الصف من أبرز

احتياجات معلم التربية اإلسالمية، واقتراح مناذج 
 .مناسبة للدورات التدريبية

 علمني ميارسون مهارات إدارة الصف اإلشارة إىل أن امل
 .بشكل متوسط

  أمهية تدريب املعلمني على مهارات إدارة الصف
وتصميم برامج للتدريب على املهارات األساسية يف 

 . عملية التدريس وإدارة الصف
  حتديد عدد من املهارات اليت تساعد املعلم يف أداء

 . مهامه بنجاح وفاعلية
 كـثرياً   دراسة استفادت ومما ال شك فيه أن هذه ال      

 امن نتائج البحوث والدراسات السابقة يف إثراء إطاره       
 هذه  مييز ، ولعل ما  ا وتفسري نتائجه  اوبناء أدا  النظري
تناوهلا ملوضـوع إدارة     عن الدراسات السابقة     الدراسة

  .الصف ومعلم التربية اإلسالمية
ركزت الدراسات السابقة علـى إدارة الـصف        

رق أي منها لدرجة ممارسة معلمـي    بشكل عام ومل يتط   
التربية اإلسالمية ملهارات إدارة الصف، وبذلك انفردت       
الدراسة يف الكشف عن درجة ممارسة معلمي التربيـة         
اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الـصفوف مـن        
وجهة نظر مديري مدارسهم وطلبة املرحلة الثانويـة يف       

  .حمافظة جرش
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 وليد رفيق العياصرة

 الدراسـات الـسابقة يف       مع احلاليةتتفق الدراسة   
، واالعتماد علـى     التحليلي استخدامها للمنهج الوصفي  

   . كأداة للدراسةالستبانه
  :الطريقة واإلجراءات

 :جمتمع الدراسة
  : تكون جمتمع الدراسة من

 يف مدارس ةمجيع طالب املرحلة الثانوية األكادميي
  .طالبا وطالبة) ٤٨٥٠(حمافظة جرش، والبالغ عددهم 

دارس الثانوية األكادميية يف حمافظة جرش مدراء امل
  . مديرا ومديرة) ٤٢(والبالغ عددهم 

  : عينة الدراسة
  :تكونت عينة الدراسة من

  . طلبة املرحلة الثانوية األكادميية يف حمافظة جرش .١
مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية فبلغ 

 طالبا وطالبة موزعني كما هو مبني ٤٨٥حجمها 
  .١جلدول رقم با

  ١جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات اجلنس والصف وفرع التعليم 

  اموع  معلوماتية  أديب  علمي  معلوماتية  أديب  علمي  الصف  الثاين الثانوي  األول الثانوي

  ٢١٨  ٢٠  ٤٦  ٣٥  ٢٩  ٤٨  ٤٠  ذكور
  ٢٦٧  ١٦  ٨٥  ٣٦  ٢٥  ٧١  ٣٤  إناث

  ٤٨٥      اموع الكلي
  

مديرو املدارس الثانوية األكادميية يف حمافظة . ٢
  .جرش

مت اختيار مجيع مديري املدارس الثانوية األكادميية 
 ليف حمافظة جرش وذلك لتمكن الباحث من إيصا

.  مديرا ومديرة٤٢االستبانة إليهم مجيعا، فبلغ حجمها 
 توكاناستبانه ) ٣٢(وقد متكن الباحث من استرداد 

 الدراسة، عينةمن عدد أفراد تقريبا ) %٧٦(نسبتهم 
وبذلك يكون احلجم الفعلي لعينة الدراسة من مدراء 

  ٣٢: املدارس الثانوية يف حمافظة جرش
  :أداة الدراسة

قام الباحث بتطوير استبانة خاصة باملهارات 
 ىطالع علاألساسية إلدارة الصف بشكل فعال، بعد اال

صفية األدب التربوي والدراسات املتعلقة باإلدارة ال
 ٧٨وتكونت االستبانة من . واملهارات األساسية فيها

: جماالت للمهارات األساسية هي) ٧(فقرة موزعة على 
السلوك العام، األنشطة التعليمية والتفاعل الصفي، 
األنظمة والتعليمات الصفية، إثارة الدافعية، التوجيه 
واإلرشاد، تنظيم الصف، إدارة املناخ النفسي والعالقات 

  . تماعية يف غرفة الصفاالج
وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي 
لإلجابة عن أسئلة الفقرات، ومثلت رقميا باألرقام 

  . على التوايل) ١،٢،٣،٤،٥: (التالية
  : صدق األداة

وللتحقق من صدق األداة قام الباحث بعرضها على 
عدد من احملكمني واملختصني يف عدد من اجلامعات 

كومية واخلاصة، وطلب منهم إبداء احل األردنية
مناسبة الفقرات للمجاالت، والصياغة : مالحظام حول

اللغوية، أو أي اقتراحات أو تعديالت أو أي إضافات أو 
أخذ الباحث مبالحظات احملكمني، . مالحظات أخرى

بعد التعديل . وأجريت التعديالت املناسبة إلثراء الدراسة
 فقرة موزعة ٥٥اسة النهائي أصبح عدد فقرات الدر

  . على ستة جماالت
  :ثبات األداة

للتحقق من ثبات األداة قام الباحث بتطبيق األداة 
 طالباً وطالبة من خارج عينة ٣٠على عينة مكونة من 

الدراسة، حيث طبقت بطريقة االختبار وإعادة االختبار 
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)test- retest( وبفارق أسبوعني بني التطبيق األول 
ب معامل الثبات باستخدام معامل ، مت حساوالثاين

ومن مث . )٠,٨٩(ارتباط بريسون فبلغ معامل بريسون 
مت استخراج معامل كرومباخ ألفا للتأكد من االتساق 

   .)٠ .٩١(الداخلي ألداة الدراسة وكانت قيمتها 
  :إجراءات الدراسة

عينة  على أفراد تقام الباحث بتوزيع االستبانا
طالبا وطالبة من طالب  ٤٨٥ البالغ عددهم الدراسة

يف حمافظة جرش، وكان األكادميية املرحلة الثانوية 
  .  الدراسةجمتمعمن عدد أفراد ) %١٠(نسبتهم 

وكذلك قام الباحث بتوزيع االستبانة على مديري 
 ٤٢املدارس الثانوية يف حمافظة جرش والبالغ عددهم 

  مديرا ومديرة
 ة عناإلجاب ،من أفراد عينة الدراسةالباحث طلب 

 درجات : وإبداء رأيهم من حيث،مجيع فقرات االستبانة
ملهارات إدارة الصف من معلمي التربية اإلسالمية ممارسة 

) ٤٨٥( بلغ عدد االستبانات املسترجعة. وجهة نظرهم
 أما عينة مديري املدارس فقد .%١٠٠استبانة، بنسبة 
استبانة وكان عدد االستبانات ) ٤٢(وزع الباحث 

  %. ٧٦استبانة، بنسبة ) ٣٢(املسترجعة 
  : املعاجلات اإلحصائية

مت حساب املتوسطات لإلجابة عن أسئلة الدراسة 
احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار ت للداللة على 

الفروق بني املتوسطات، وكذلك حتليل التباين األحادي 
 ).علمي، أديب، معلوماتية(ملعرفة أثر متغري فرع التعليم 

 - ٤,٥٥(لباحث املتوسطات اليت تتراوح بني اعترب ا
 - ٣,٩٩(متوسطات عالية، واليت تتراوح بني ) ٤,٠٠
 ٢,٩٩(متوسطات متوسطة، واليت تتراوح بني ) ٣,٠٠

  متوسطات متدنية) ٢,٠٠ -
  : نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضا للنتائج اليت توصلت إليها 
سة على الدراسة حيث مت تصنيفها وفقا ألسئلة الدرا

  :النحو اآليت
ما مدى ممارسة : النتائج املتعلقة بالسؤال األول

معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة 
الصفوف بشكل فعال من وجهة نظر طلبة املرحلة 

  ؟الثانوية
ملعرفة مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية 
للمهارات األساسية إلدارة الصفوف من وجهة نظر 

ة املرحلة الثانوية يف حمافظة جرش، وزع الباحث طلب
استبانة على عينة الدراسة، وبعد مجع البيانات مت 
معاجلتها إحصائيا حيث استخرجت املتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 
كل جمال من جماالت الدراسة، كما هو مبني يف جدول 

  .٢رقم 

  ٢دول رقم ج
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جمال من جماالت الدراسة الستة مرتبة ترتيبا تنازليا

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اال  رقم اال يف األداة  الرتبة
  ٠,٥٩  ٤,١٣  السلوك العام  ١  ١
  ٠,٨٠  ٤,٠٧  إدارة املناخ النفسي والعالقات االجتماعية   ٦  ٢
  ٠,٧١  ٣,٩٤  التعليمات الصفية  ٣  ٣
  ٠,٧٥  ٣,٩١  إثارة الدافعية  ٤  ٤
  ٠,٧٦  ٣,٩٠  التوجيه واإلرشاد  ٥  ٥
  ٠,٦٧  ٣,٨٣  األنشطة التعليمية والتفاعل الصفي  ٢  ٦

  ٠,٥٥  ٣,٩٦  الكلي
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 وليد رفيق العياصرة

  

 أن املتوسطات احلسابية ٢يتضح من اجلدول رقم 
كحد ) ٤,١٣(للمجاالت الستة تراوحت ما بني 

كحد ) ٣,٨٣(و) السلوك العام(جال األول أعلى للم
األنشطة التعليمية والتفاعل (أدىن للمجال الثاين 

  ويظهر اجلدول كذلك أن املتوسط الكلي ). الصفي
  

وفيما يلي بيان ). ٣,٩٦(للمجاالت الست بلغ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات 

ن ااالت  فقرات كل جمال معنأفراد عينة الدراسة 
  .الستة مرتبة ترتيبا تنازليا

  السلوك العام: اال األول
  

  ٣جدول رقم 
  )السلوك العام(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات جمال 

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  ٠,٨٨  ٤,٥٧  لصفيفشي السالم عند دخوله ا  ١  ١
  ٠,٩٧  ٤,٢٢  يبدأ احلصة يف وقتها احملدد  ٨  ٢
  ٠,٩٤  ٤,٢٠  يعامل الطلبة بود واحترام  ٣  ٣
  ١,٠٣  ٤,١٧  .يهتم مبظهره وأناقته  ٥  ٤
  ١,٠٩  ٤,٠٨  يعدل بني الطالب يف املعاملة  ٤  ٥
  ١,٠٨  ٤,٠٢  .يوفر بيئة تعليمية فاعلة خالية من القلق والتوتر  ٧  ٦
  ١,٠٣  ٣,٩٠  ه بشوشيدخل الصف بوج  ٢  ٧
  ١,٠٨  ٣,٨٤  يبتعد عن املزاجية والعصبية أثناء معاملته لطالبه  ٦  ٨

  ٠,٥٩  ٤,١٣  الكلي
  
  

 أن املتوسطات احلسابية ٣يتبني من اجلدول رقم 
) السلوك العام(إلجابات عينة الدراسة عن اال األول 

حيث حصلت ). ٤,٥٧ - ٣,٨٤(قد تراوحت بني 
على ) السالم عند دخوله الصفيفشي ) (١(الفقرة رقم 

، وحصلت الفقرة رقم )٤,٥٧(أعلى متوسط مقداره 

يبتعد عن املزاجية والعصبية أثناء معاملته ) (٦(
وكان ). ٣,٨٤(على أدىن متوسط ومقداره )لطالبه

  ). ٤,١٣(املتوسط الكلي هلذا اال 
  األنشطة التعليمية والتفاعل الصفي: اال الثاين
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  ٤م جدول رق
األنشطة التعليمية والتفاعل (املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات جمال 

  ):الصفي

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  ٠,٨٨  ٤,٣٥  يوضح املفاهيم بلغة سهلة  ٦  ١
احلفاظ على انتباه الطلبة يتحرك يف الغرفة الصفية بطريقة تسهم يف   ٧  ٢

  ويقظتهم
١,٠٩  ٤,١٦  

  ٢,٤٧  ٤,٠٧  يطرح أسئلة باستمرار للتحقق من انتباه الطلبة  ١١  ٣
  ١,١٨  ٤,٠٤  يتيح جلميع الطلبة فرصة املشاركة يف األنشطة التعليمية  ٣  ٤
  ١,١٣  ٣,٩٥   يوزع االتصال البصري بعدالة بني الطلبة  ٨  ٥
  ١,١٤  ٣,٩٣  .ينوع يف أساليبه التعليمية  ٢  ٦
  ١,١٥  ٣,٨٠  يشجع العمل اجلماعي يوفر مناخا صفيا  ٤  ٧
  ١,٢٨  ٣,٧٧  .يفوض الصالحية للطالب فيعطي فرصة ألحدهم لعرض الدرس  ٥  ٨
  ١,٢٩  ٣,٦٧  يوزع األسئلة واملهام على الطلبة بشكل عشوائي  ٩  ٩
يوزع األنشطة التعليمية على الطلبة ضمن الوقت احملدد للحصة   ١  ١٠

  .يةبفاعل
١,٢٥  ٣,٦٣  

  ١,٥٦  ٣,٦٠  حيضر معه كل األدوات واملواد الالزمة لتنفيذ احلصة  ١٠  ١١
  ١,٤٢  ٣,٠٢  يقسم الصف إىل جمموعات للمشاركة الفعالة يف الصف  ١٢  ١٢
  ٠,٦٧  ٣,٧٧  الكلي

  
  

أن املتوسطات احلسابية ) ٤(يتبني من اجلدول رقم 
ة األنشط(إلجابات عينة الدراسة عن اال الثاين 

 - ٣,٠٢(قد تراوحت بني ) التعليمية والتفاعل الصفي
يوضح ) (٦(حيث حصلت الفقرة رقم ). ٤,٣٥

  على أعلى متوسط مقداره ) املفاهيم بلغة سهلة
  

يقسم الصف ) (١٢(، وحصلت الفقرة رقم )٤,٣٥(
على أدىن ) إىل جمموعات للمشاركة الفعالة يف الصف

كلي هلذا وكان املتوسط ال). ٣,٠٢(متوسط ومقداره 
  ). ٣,٧٧(اال 
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 وليد رفيق العياصرة

  التعليمات الصفية: اال الثالث
  

  )٥(جدول رقم 
  )التعليمات الصفية(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات جمال 

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

يرجى إلقاء النفايات يف : ة بشكل إجيايب مثليصوغ التعليمات الصفي  ٨  ١
  .سلة القمامة

٢,٤٨  ٤,١٧  

ميارس السلوك املقبول أمام الطلبة لتشجيعهم على تنفيذ التعليمات   ٩  ٢
  الصفية

١,١١  ٤,١٢  

  ١,١٧  ٤,٠٧  حيث الطلبة على االلتزام بالتعليمات املدرسية  ٢  ٣
  ١,٠٩  ٤,٠٣  يعطي تعليمات صفية واضحة وبسيطة  ٤  ٤
  ١,١٠  ٤,٠٣  يوضح التعليمات املنظمة للصف يف بداية عملية التدريس  ١  ٥
  ١,٠٩  ٣,٩٩  ينظم عالقة الطالب مع بعضهم ومع املعلم  ١٠  ٦
  ١,٢٣  ٣,٩٦  .يعزز إجيابيا سلوكات الطلبة امللتزمني بالتعليمات الصفية  ٦  ٧
ينظم الصف بشكل ميكن كل طالب من حتديد أدواره وأعماله   ١١  ٨

  .وأهداافه
١,١٤  ٣,٨٠  

  ١,١٧  ٣,٨٠  .يعاقب الطلبة املخالفني للقواعد والتعليمات الصفية  ٥  ٩
  ١,٢٨  ٣,٧٨  يستخدم األسلوب الدميقراطي يف إدارته للصف  ٧  ١٠
  ١,٣١  ٣,٥٩  .يشرك الطلبة يف عملية تنظيم الصف وإدارة شؤونه  ٣  ١١
  ٠,٧١  ٣,٩٤  الكلي

  
  

سابية أن املتوسطات احل) ٥(يتبني من اجلدول رقم 
التعليمات (إلجابات عينة الدراسة عن اال الثالث 

حيث ). ٤,١٧ - ٣,٥٩(قد تراوحت بني ) الصفية
يصوغ التعليمات الصفية ) (٨(حصلت الفقرة رقم 

، )٤,١٧(على أعلى متوسط مقداره ) بشكل إجيايب

يشرك الطلبة يف عملية تنظيم ) (٣(وحصلت الفقرة رقم 
ىن متوسط مقداره على أد) الصف وإدارة شؤونه

  ). ٣,٩٤(وكان املتوسط الكلي هلذا اال ). ٣,٥٩(
    إثارة الدافعية: اال الرابع
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 ......درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية

  ٦جدول رقم 
  ):إثارة الدافعية(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات جمال 

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  ١,٠٢  ٤,٠٩  يثري اهتمام الطلبة باملادة التعليمية أثناء احلصة  ٢  ١
  ١,٠٩  ٤,٠٥  يستخدم أسلوبا شيقا يف إعطاء الدروس  ١  ٢
  ١,١٠  ٣,٩٧  يستخدم كلمات موجهة للفت أنظار الطلبة للنقاط املهمة يف الدرس  ٧  ٣
  ١,١٥  ٣,٩٥  يقدم أمثلة واقعية ترتبط حبياة الطلبة وبيئتهم  ٥  ٤
  ١,١٦  ٣,٩٢  يغري نربة صوته يف أثناء التدريس حسب احلاجة  ٦  ٥
  ١,٢٦  ٣,٨١   التدريسيستعمل الوسائل التعليمية السمعية والبصرية يف  ٣  ٦
  ١,٢٦  ٣,٥٧  يتعرف على مشكالت الطلبة التعليمية ويعاجلها  ٤  ٧

  ٠,٧٥  ٣,٩١  الكلي
  
  

أن املتوسطات احلسابية ) ٦(يتبني من اجلدول رقم 
) إثارة الدافعية(ابات عينة الدراسة عن اال الرابع إلج

حيث حصلت ). ٤,٠٩ - ٣,٥٧(قد تراوحت بني 
يثري اهتمام الطلبة باملادة التعليمية أثناء ) (٢(الفقرة رقم 

، وحصلت )٤,٠٩(على أعلى متوسط مقداره ) احلصة

يتعرف على مشكالت الطلبة التعليمية ) (٤(الفقرة رقم 
وكان ). ٣,٥٧(أدىن متوسط ومقداره على ) ويعاجلها

  ). ٣,٩١(املتوسط الكلي هلذا اال 
  التوجيه واإلرشاد: اال اخلامس

  

  ٧جدول رقم 
  )التوجيه واإلرشاد(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات جمال 

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  ٠,٩٨  ٤,٣٥  ينمي لدى الطلبة القيم واألخالق الدينية  ٦  ١
  ١,٠٧  ٤,٠٧  يعرف الطلبة بدورهم يف احلياة واتمع  ١  ٢
  ١,٢٣  ٣,٨٧  يشجع الطلبة على استشارته حلل املشكالت اليت يواجهوا  ٧  ٣
  ١,١٧  ٣,٨٢  ينمي لدى الطلبة مهارات التوجيه الذايت واجلماعي  ٥  ٤
  ١,٢١  ٣,٨٠  وعي الطلبة مبتطلبات املرحلة العمرية اليت ميرون ايثري   ٤  ٥
  ١,٢٠  ٣,٧٣  يهتم برغبات وميول الطلبة الذاتية والتعليمية  ٢  ٦
  ١,١٨  ٣,٦٩  يطور قدرات الطلبة يف التعامل مع املواقف التعليمية املختلفة  ٣  ٧

  ٠,٧٦  ٣,٩٠  الكلي
  

التوجيه (إلجابات عينة الدراسة عن اال اخلامس ابية أن املتوسطات احلس) ٧( يتبني من اجلدول رقم 



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ١٧٣

  
  

 وليد رفيق العياصرة

حيث ). ٤,٣٥ - ٣,٦٩(قد تراوحت بني ) واإلرشاد
ينمي لدى الطلبة القيم ) (٦(حصلت الفقرة رقم 

، )٤,٥٧(على أعلى متوسط مقداره ) واألخالق الدينية
على أدىن متوسط ومقداره ) ٣(وحصلت الفقرة رقم 

  ). ٣,٩٠( هلذا اال وكان املتوسط الكلي). ٣,٦٩(
إدارة املناخ النفسي والعالقات : اال السادس

  االجتماعية

  

  ٨جدول رقم 
إدارة املناخ النفسي (املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات جمال 

  )والعالقات االجتماعية

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

اف االحنر
  املعياري

  ٣,٢٨  ٤,٤٢  خملص وصادق يف عالقته مع طالبه  ٥  ١
  ١,٠٧  ٤,٢٥  .ينادي الطلبة بأمسائهم  ٩  ٢
  ١,١٣  ٤,١٨  يستمع ملا يقوله الطلبة باهتمام  ١٠  ٣
  ١,٠٧  ٤,١٥  .يبين نظاما من التواصل مع الطلبة قائما على الثقة واالحترام املتبادل  ١  ٤
  ١,٠٩  ٤,١٤   مساعدةيقدم للطالب ما حيتاجونه من  ٦  ٥
يسهم بعالقاته اإلجيابية مع طالبه يف بناء اجتاهات إجيابية لديهم حنو   ٢  ٦

  املدرسة والتعلم
١,٠٤  ٤,٠٤  

  ١,٠٦  ٣,٩٩  يبين مناخا تعليميا يركز على التعاون بني الطلبة  ٣  ٧
  ١,١٩  ٣,٩٢  يطور عالقات إجيابية بني الطلبة تشبع حاجام للحب واالنتماء  ٨  ٨
  ١,٣٢  ٣,٨٤  يشارك الطالب مشاعر الفرح واحلزن  ٧  ٩
 اليت ةحيصل على معلومات من الطلبة حول نوعية العالقات اإلجيابي  ٤  ١٠

  يقيمها معهم
١,١٧  ٣,٧٣  

  ٠,٨٠  ٤,٠٧  الكلي
  

أن املتوسطات احلسابية ) ٨(يتبني من اجلدول رقم 
إدارة املناخ (إلجابات عينة الدراسة عن اال السادس 

 ٣,٧٣(قد تراوحت بني )  والعالقات االجتماعيةالنفسي
خملص ) (٥(حيث حصلت الفقرة رقم ). ٤,٤٢ -

على أعلى متوسط مقداره ) وصادق يف عالقته مع طالبه
على أدىن متوسط ) ٤(، وحصلت الفقرة رقم )٤,٤٢(

وكان املتوسط الكلي هلذا اال ). ٣,٧٣(ومقداره 
)٤,٠٧ .(  

  

 هل ختتلف تصورات :الثاينالنتائج املتعلقة بالسؤال 
طلبة املرحلة الثانوية ملدى ممارسة معلمي التربية 
اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة الصف باختالف 

األول الثانوي، والثاين (والصف ) ذكر، أنثى(اجلنس 
  ؟)علمي، أديب، معلوماتية(وفرع التعليم ) ثانويال

ات ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسط
احلسابية ألفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة، 

  .٩كما يبني اجلدول رقم 
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 ......درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية

  )٩(جدول رقم 
  املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة حسب متغريات اجلنس وفرع التعليم والصف 

  الصف  الفرع التعليمي  اجلنس  
   ثانويثان  أول ثانوي  معلوماتية  أديب  علمي  أنثى  ذكر  
  ٣,٨٢  ٤,٠٩  ٤,٠٤  ٣,٨٣  ٣,٩٦  ٣,٩٠  ٤,٠٣  سايبالوسط احل
  ٢٣٨  ٢٤٧  ٩٠  ٢٥٠  ١٤٥  ٢٦٧  ٢١٨  العدد

  
  

 أن املتوسطات احلسابية ٩يتضح من جدول رقم 
) ٣,٩٠(ولإلناث ) ٤,٠٣(ملتغري اجلنس بلغت للذكور 

كما يظهر . ويالحظ أن هناك فروقا لصاحل الذكور
م بلغ اجلدول أن املتوسطات احلسابية ملتغري فرع التعلي

وللفرع ) ٣,٨٣(وللفرع األديب ) ٣,٩٦(للفرع العلمي 
ويالحظ أن هناك فروقا لصاحل فرع ) ٤,٠٤(املعلوماتية 
كما يظهر اجلدول متوسطات متغري الصف، . املعلوماتية

) ٤,٠٩(حيث بلغ متوسط الصف األول الثانوي 

ويالحظ أن هناك ) ٣,٨٢(ومتوسط الثاين الثانوي 
  . لثانويفروقا لصاحل األول ا

 -T ()ت(وكذلك قام الباحث باستخدام اختبار 
Test( اجلنس للداللة على الفروق بني متوسطات 

األول الثانوي، (الصفمستوى متغري ، و)ذكور، إناث(
 يبني نتيجة اختبار ت ١٠، واجلدول رقم )ثانويالالثاين 

  ٠,٠٥ملتغري اجلنس والصف عند مستوى الداللة 
  

  

  )١٠(جدول رقم 
  ملتغري اجلنس ومستوى الصف ) ت( اختبار نتيجة

  الثاين الثانوي  األول الثانوي  أنثى  ذكر  املتغري  الصف  اجلنس
  ٣,٨٢  ٤,٠٩  ٣,٩٠  ٤,٠٣  الوسط

  ٠,٥٧  ٠,٥٠  ٠,٥٦  ٠,٥٤  االحنراف املعياري
  ٥,٣٤٨  ٥,٣٦٢  ٢,٤٨٩  ٢,٤٨٤  )ت(قيمة 

  ٤٦٨,٨٩١  ٤٨٣  ٤٦٧,٥٩٨  ٤٨٣  درجات احلرية
  .٠٠٠  .٠٠٠  .٠١٣  .٠١٣  مستوى الداللة

  
  

 أن هنالك فرقاً بني ١٠يتضح من اجلدول رقم 
تصورات الذكور واإلناث لدرجة ممارسة معلميهم 
ملهارات اإلدارة الصفية، لصاحل الذكور حسب متوسط 

ويتضح من اجلدول كذلك ). ٤,٠٣(الذكور البالغ 
وجود فرق يف تصورات طلبة األول الثانوي وتصورات 

ي حنو ممارسة معلميهم ملهارات اإلدارة طلبة الثاين الثانو
الصفية لصاحل األول الثانوي حسب املتوسط احلسايب 

  ) ٤,٠٩(لطلبة األول الثانوي والبالغ 
وقام الباحث باستخدام حتليل التباين األحادي 

)ANOVA ( للكشف عن وجود خالف يف تصورات
طلبة املرحلة الثانوية عن مدى ممارسة معلميهم ملهارات 

علمي، أديب، (ارة الصفية وفق متغري فرع التعليم اإلد
 يبني نتيجة حتليل التباين ١١ واجلدول رقم ،)معلوماتية
  .األحادي
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 وليد رفيق العياصرة

  ١١جدول رقم 
حتليل التباين ملتغري فرع التعليم لتصورات طالب املرحلة الثانوية ملمارسة املهارات األساسية إلدارة الصف بشكل 

  .فعال
  مستوى الداللة  ) ف(قيمة   متوسط جمموع املربعات  درجات احلرية  عاتجمموع املرب  مصدر التباين
  .٢٥٢  ١,٣٨٣  .٤٣٠  ٢  .٨٦٠  بني اموعات

  -  -  .٣١١  ٤٨٢  ١٤٩,٨٠٤  )اخلطأ(داخل اموعات
  -  -  -  ٤٨٤  ١٥٠,٦٦٤  اموع الكلي

  
بأنه ال يوجد فروق ) ١١(يظهر من اجلدول رقم 

ول مدى ممارسة بني تصورات طلبة املرحلة الثانوية ح
معلمي التربية اإلسالمية ملهارة اإلدارة الصفية تعزى 

  ).٠,٠٥(ملتغري فرع التعليم عند مستوى الداللة 
 ما مدى ممارسة :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة 

  الصفوف من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية؟
مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملعرفة 

للمهارات األساسية إلدارة الصفوف من وجهة نظر 
مديريهم، استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن كل جمال من 

  ١٢ كما هو مبني يف جدول رقم ،جماالت الدراسة
  

  )١٢(جدول رقم 
  واالحنرافات املعيارية لكل جمال من جماالت الدراسة الستة مرتبة ترتيبا تنازليااملتوسطات احلسابية 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اال  رقم اال يف األداة  الرتبة
  ٠,٥٦  ٤,١٣  السلوك العام  ١  ١
  ٠,٦٢  ٤,١٢  إثارة الدافعية  ٤  ٢
  ٠,٧٤  ٤,٠٩  التوجيه واإلرشاد  ٥  ٣
  ٠,٦٩  ٤,٠٧  التعليمات الصفية  ٣  ٤
  ٠,٧٢  ٤,٠٣  إدارة املناخ النفسي  ٦  ٥
  ٠,٦٢  ٤,٠١  األنشطة التعليمية والتفاعل الصفي  ٢  ٦
  ٠,٥٥  ٤,٠٧  الكلي

  

 أن املتوسطات احلسابية ١٢يتضح من اجلدول رقم 
كحد أعلى ) ٤,١٣(للمجاالت الستة تراوحت ما بني 

كحد أدىن ) ٤,٠١( و)السلوك العام(للمجال األول 
). األنشطة التعليمية والتفاعل الصفي(لثاين للمجال ا

على الترتيب الثاين ) إثارة الدافعية(وحصل اال الرابع 
كما حصل ). ٤,١٢(حيث بلغ املتوسط احلسايب له 

على املرتبة الثالثة ) التوجيه واإلرشاد(اال اخلامس 

وحصل اال الثالث ). ٤,٠٩(مبتوسط حسايب مقداره 
على متوسط حسايب مقداره ) ةالتعليمات الصفي(
) إدارة املناخ النفسي(وحصل اال السادس ). ٤,٠٧(

ويظهر كذلك ). ٤,٠٣(على متوسط حسايب مقداره 
  ). ٤,٠٧(أن املتوسط الكلي للمجاالت الست بلغ 
 هل ختتلف :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع

تصورات طلبة املرحلة الثانوية ملدى ممارسة معلمي 
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ة اإلسالمية إلدارة الصفوف عن تصورات مدراء التربي
  ؟املدارس الثانوية

ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات 
احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من إجابات طلبة 

 ولبيان ،املرحلة الثانوية وإجابات مدراء املدارس الثانوية
ر  احلسابية مت استخدام اختباتالفروق بني املتوسطا

عند ) ت(يبني نتيجة اختبار  ١٣واجلدول رقم ) ت(
  .٠,٠٥مستوى الداللة 

  

  )١٣(جدول رقم 
للكشف عن اختالف بني إجابة طلبة املرحلة الثانوية " ت"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

  ومديري املدارس الثانوية 
  حلة الثانويةإجابات طالب املر  إجابات مديري املدارس الثانوية  

  ٣,٩٦  ٤,٠٧  الوسط احلسايب
  ٠,٥٥  ٠,٥٤  االحنراف املعياري

  ٠,٩١٧  ٠,٩٠٤  قيمة ت
  ٣٥,٣٥٤  ٥١٥  درجات احلرية
  ٠,٣٦٦  مستوى الداللة

   
  

 عدم وجود فروق ١٣يالحظ من اجلدول رقم 
) ٠,٠٥ = α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

لبة املرحلة بني تصورات مديري املدارس الثانوية وط
الثانوية لدرجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات 

  . اإلدارة الصفية
  مناقشة النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، 
وقد بينت . واستخالص ما تنطوي عليه من توصيات

الدراسة مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات 
ن وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية اإلدارة الصفية م

وسعت إىل التعرف على مدى . ومدراء املدارس الثانوية
اختالف تصورات طلبة املرحلة الثانوية لدرجة ممارسة 
معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة 
الصف باختالف اجلنس ونوع التعليم وفرع التعليم، وقد 

  . ن النتائجأسفرت هذه الدراسة عن عدد م
 :مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

ما مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات 
األساسية إلدارة الصفوف من وجهة نظر طلبة املرحلة 

  الثانوية؟
من خالل عرض نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات 

  : فقرات أداة الدراسة يتضح ما يليعنعينة الدراسة 
ن معلمي التربية اإلسالمية ميارسون املهارات أ -

األساسية إلدارة الصف بدرجة متوسطة من وجهة 
نظر طلبة املرحلة الثانوية، حيث بلغ املتوسط الكلي 

وكان االحنراف املعياري ) ٣,٩٦(إلجابات الطلبة 
وقد يعزى السبب يف ذلك إىل نوع ). ٠,٥٥(

لمون يف التدريب والتأهيل الذي حيظى به املع
  . اململكة األردنية اهلامشية

  : على مستوى ااالت يالحظ ما يلي-
على أعلى ) السلوك العام(حصل اال األول 

وأنه حسب تصورات ) ٤,١٣(املتوسطات مقداره 
الطلبة ميارس من قبل معلميهم بدرجة كبرية، ويرجع 
ذلك إىل إدراك معلم التربية اإلسالمية أمهية ودور 

عام يف إدارة الصف وانعكاس ذلك على السلوك ال
الطلبة والتفاعل اإلجيايب معهم، وإذا كان هدف اإلدارة 
الصفية يئة الظروف والشروط املناسبة للتعلم من خالل 
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 وليد رفيق العياصرة

تشكيل عملية تفاعل إجيابية بني معلم التربية اإلسالمية 
وطالبه فمعلم التربية اإلسالمية صاحب رسالة يف 

ن يكون يف سلوكه العام قدوة املدرسة ويتوقع منه أ
. وموجهاً للطلبة، وقد جاءت النتائج لتؤكد على ذلك

يف ) ١٩٩٦عاشور، (وبذلك اتفقت هذه النتائج مع 
  .حصول جمال السلوك العام على أعلى متوسط

إدارة املناخ النفسي (حصل اال السادس 
) ٤,٠٧(على متوسط مقداره ) والعالقات االجتماعية

ات الطلبة، ميارس من قبل معلميهم، وأنه حسب تصور
ويرجع ذلك إىل تركيز معلمي التربية . بدرجة كبرية

اإلسالمية، على إجياد نوع إجيايب من املشاعر، اليت تسود 
الغرفة الصفية، والتفاعل الصفي، وال يتم ذلك إال من 
خالل بناء اجتاهات وانفعاالت وقيم وعالقات اجتماعية 

بذلك ينجح املعلم والطالب يف بني األفراد يف الصف، و
. حتقيق أهدافهم، وخاصة يف هذه املرحلة املصريية للطلبة

، ٢٠٠٣هارون، (وبذلك اتفقت هذه النتائج مع 
  ).١٩٨٩الزيود، 

التعليمات الصفية، وإثارة (وحصلت باقي ااالت 
األنشطة التعليمية والدافعية، والتوجيه واإلرشاد، 

متوسطة من املتوسطات على درجة ) والتفاعل الصفي
ا حسب تصورات الطلبة إحيث ) ٣,٨٣(-)٣,٩٤(

ويرجع ذلك . متارس من قبل معلميهم بدرجة متوسطة
إىل طبيعة املرحلة الثانوية، اليت تركز على تبسيط مادة 
التربية اإلسالمية وحفظها أكثر من التركيز على أهداف 

ذلك التفكري وتنميته، واملهارات األخرى والعالقات، ل
  . قل اهتمام معلمي التربية اإلسالمية ذه ااالت

 :مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين
هل ختتلف تصورات طلبة املرحلة الثانوية ملدى ممارسة 
معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية إلدارة 

األول (والصف ) ذكر، أنثى(الصف باختالف اجلنس 
علمي، أديب، (وفرع التعليم ) ثانويال والثاين الثانوي،
  ).معلوماتية

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر لكل 
من اجلنس ومستوى الصف على تصورات طلبة املرحلة 
الثانوية لدرجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات 

وأظهرت نتائج الدراسة كذلك عدم . اإلدارة الصفية
على ) علمي، أديب، جتاري( التعليم وجدد أثر لفرع

تصورات طلبة املرحلة الثانوية لدرجة ممارسة معلمي 
وقد يعزى . التربية اإلسالمية ملهارات اإلدارة الصفية

السبب يف ذلك كون أغلب املدارس الثانوية حتتوى على 
فروع التعليم هذه وأن املعلم الذي يدرس الفرع العلمي 

  . املعلوماتية واألديبهو املعلم نفسه الذي يدرس
 :مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث

ما مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات 
األساسية إلدارة الصفوف من وجهة نظر مديري 

  املدارس الثانوية؟
من خالل عرض نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات 

  :  يتضح أنه فقرات أداة الدراسةعنعينة الدراسة 
 ميارس معلمو التربية اإلسالمية املهارات األساسية -

إلدارة الصف بدرجة كبرية، من وجهة نظر مدراء 
املدارس الثانوية، حيث بلغ املتوسط الكلي 

وكان االحنراف املعياري ) ٤,٠٧(إلجابام 
جاءت هذه النتائج منسجمة مع نتائج ). ٠,٥٥(

وية؛ لتؤكد أن إجابات عينة طلبة املرحلة الثان
  .معلمي التربية اإلسالمية ميارسون هذه املهارات

 على مستوى الفقرات يالحظ أن مجيع ااالت -
السلوك العام، وإثارة الدافعية، والتوجيه واإلرشاد، (

والتعليمات الصفية، وإدارة املناخ النفسي، 
حصلت على ) واألنشطة التعليمية والتفاعل الصفي

وأا حسب ) ٤,٠١ (-) ٤,١٣(متوسطات عالية 
تصورات مديري املدارس الثانوية متارس من قبل 

  . معلّمي التربية اإلسالمية بدرجة كبرية
 :مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع

هل ختتلف تصورات طلبة املرحلة الثانوية ملدى ممارسة 
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معلمي التربية اإلسالمية إلدارة الصفوف عن 
  يري املدارس الثانوية يف حمافظة جرش؟تصورات مد

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فرق 
بني تصورات مدراء املدارس الثانوية وطلبة املرحلة 
الثانوية لدرجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ملهارات 

). ٠,٠٥ = α(اإلدارة الصفية، عند مستوى الداللة 
عينيت الدراسة يتفقون يالحظ من هذه النتيجة أن أفراد 

على أن معلمي التربية اإلسالمية ميارسون املهارات 
  .األساسية إلدارة الصفوف

  :التوصيات
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة 

  :يوصي الباحث باآليت
 تركيز كليات العلوم التربوية على تزويد معلمي -

  .املستقبل مبهارات إدارة الصف بشكل فعال
كيز وزارة التربية والتعليم على الدورات التدريبية  تر-

املتخصصة اليت تزود املعلم باملهارات الالزمة إلدارة 
  .الصف

 التركيز يف تدريس مساق إدارة الصفوف يف كليات -
التربية ويف الدورات التدريبية اليت تقدمها وزارة 
التربية والتعليم على اجلانب التطبيقي يف إدارة 

  .الصف
ظيف التكنولوجيا والتقنيات التربوية احلديثة يف  تو-

تدريب وتأهيل املعلمني على املهارات األساسية يف 
إدارة الصفوف؛ لفاعليتها يف مساعدة املعلم على 

  .فهم املهارات الصفية والتعامل معها
 زيادة االهتمام بنوعية الدورات اليت تقدم ملعلمي -

  .التربية اإلسالمية
وامل املؤثرة يف إدارة الصف مثل عدد  االهتمام بالع-

  .الطلبة يف الصف
  :املراجع العربية واألجنبية

إدارة الصفوف، . )هـ١٤٢٣( .حبريي، السيد .١
 . وزارة املعارف، اململكة العربية السعودية

واقع ). ٢٠٠٧( .الرزقي، معيض زيدي حممد .٢
ممارسة معلمي املرحلة املتوسطة ملهارات إدارة 

قنيفذة، كلية التربية، قسم الصف يف حمافظة ال
  .اإلدارة التربوية والتخطيط، جامعة ام القرى

التعلم ). ١٩٨٩( .الزيود، نادر فهمي وآخرون .٣
  .دار الفكر: عمان. والتعليم الصفي

 .شفشق، حممود عبد الرزق، والناشف، هدى .٤
دار : القاهرة. إدارة الصف املدرسي). ١٩٨٧(

  .الفكر العريب
. حممد عبد اهللا). ١٩٨٩( .الشنطي، راشد، وعودة .٥

األهلية للنشر : عمان. التعلم والتعليم الصفي
 . والتوزيع

تصورات طلبة جامعة ). ١٩٩٦( .عاشور، حممد .٦
الريموك لدرجة ممارسة املهارات األساسية إلدارة 

  .جامعة الريموك. الصف بشكل فعال
اإلدارة الصفية واملدرسة ). ١٩٩٥( .عدس، حممد .٧
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درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ). ٢٠١١(
ألدوار العلم يف ضوء االقتصاد املعريف من وجهة 

، جملة جامعة دمشق، الد األردننظر مشرفيهم يف 
 .الرابع+ ، العدد الثالث )٢٧(

يب برنامج تدري). ت.د(الكحاليت، كرمية علي  .٩
مقترح ملعلمي التربية اإلسالمية بالتعليم األساسي يف 
ضوء احتياجام التدريبية، املركز الوطين 
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  .دار وائل: عمان. الصفية
11. Stoiber, Callan.(1988). The Effects of 

Technical principle, Reflective Deci-
sion-making and Integrated strategy 
instruction on preservice Teachers 
classroom management competence. 
DAI- A 50/30, P. 652, sep.  

12. Packard, Richard. D. and Others. 



  
  )م٢٠١٣مايو (هـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢الد        فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ١٧٩

  
  

 وليد رفيق العياصرة

(1995). Professors Collaborating on 
Building a Model of Essential Teach-
ing and Classroom Management Ski-
lls a Major Reform Program. Paper 
Presented at the Annual Meeting of 
the American Association of School 
administrators. San Francisco, CA, 
February 23-26. 

13. Evertson, C.M., Emmer, E.T.; Sanfo-
rd, J. P; & Clements, B.S. Improving 
classroom Management: An Experi-
ment in Elementary school classroo-
ms, The Elementary school Journal, 
1983, volume 84, No. 2, pp. 173-182. 

14. Good, T. (1983). Research on classro-
om teaching. In Schulman, L. & Syk-
es, G. (Eds.) Handbook of Teaching 
and Policy. New York: Longman. 

15. Brophy, J. (1982). Supplemental Gro-

up Management Techniques. In Duk-
e, D. (Ed.) Helping Teachers Mange 
Classroom. Alexandria, VA: ASCD.  

16. Moskowitz, G. & Hayman, J. Success 
Strategies of Inner-city Teachers: A 
year-long study. Journal of Educat-
ional Research. 1976, 69, 283-289. 

17. Walberg, H. J. Singh and Rasher, S. 
P.(1977). Predictive Validity of stud-
ent Perception. Across- cultural Repl-
ication. American Research Journal, 
14, 45-49. 

18. Talton, E. L. and Simpson, R. d. 
(1987). Relationship of Attitude Tow-
ard Classroom Environment with Att-
itude Toward Achievement in Sci-
ence Among 10th. Grade Biology Stu-
dents. Journal of Research in science 
Technology , 24(6), pp 507-525. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  ١٨٠  )م٢٠١٣مایو (ھـ ١٤٣٤ رجب ٢ العدد ٢المجلد        فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 ......درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للمهارات األساسية

The Extent of Islamic Education Teacher’s Practice of Basic Skills 
In Class Management In The Point Of View Of Secondary School 

Principals And Students In Jerash Governorate. 
 

W. R. Alayasreh 
Faculty of education, 

Department of foundation of education, 
King Saud University KSA 

 
Abstract 

 
This study aimed at recognizing the extent of Islamic education teacher’s practice of the basic 
skills in class management in the point of view of the academic secondary school principals and 
students in Jerash governorate through answering the following questions: 
To what extent do teachers of Islamic education practice the basic skills in class management in 
the secondary school students’ view point? 
Do students’ perceptions of the extent of the Islamic education practice of the basic skills in 
class management differ according to gender, and class level (1st secondary, 2nd secondary) 
and branch of education (scientific, literary and IT)? 
What is the extent of the Islamic education teachers’ practice of the basic skills in class 
management in school principals’ view point? 
Do the secondary school students’ perceptions differ from those of the secondary school 
principal? 
Participants in this study were 485 male and female students from enrolled in Jerash directorate 
of education in the school year 2006/2007, and the sample of principal comprised42 
headmasters and headmistresses.The instrument of study was a questionnaire which consisted 
of 55 items divided into six areas. 
The results of study were as following: 
-The Islamic Education teachers practice the skills of class management to a great extent in the 

point of the secondary school principals and to a moderate extent in the point of the 
secondary school students. 

-There are differences between the perception of males and females of the extent of their 
teachers’ practice of class management skills in favor of the males. 

There are also differences in the perception between the first secondary students and second 
secondary students towards their teachers’ practice of class management skills in favor of the 
first secondary. The results revealed that there are differences between the perceptions of the 
secondary school students regarding the extent of the Islamic Education teachers’ practice of 
class management skills due to the variable of branch of education at the level of significance. 
There is no difference between the perceptions of the academic secondary school teachers and 
those of the academic secondary stage students to the extent of the Islamic Education teachers’ 
practice of the class management skills. 
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