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اعتلػػ  اإلنسػػاف العراقػػ  منصػػة الشػػرؼ عنػػدما كقػػف باختيػػار  كبفتػػول اٞنرجعيػػة الدينيػػة ليصػػد العػػدكاف 

يف التاريخ البشرم كبعد عقود من ال من عادت كلمة الػوطن اٟنمج  الترتم ال م ذكرنا بالعصور اٞنظلمة 
ٗنيلػػة علػػ  السػػن العػػراقيٌن يتفػػو  ّٔػػا الفقػػراء كالبسػػطاء بعػػد أف اغتصػػبها الساسػػة كاٜنكػػاـ . كيقػػاتلوف مػػن 

 اجل  باذلٌن دماءهم زكية عل  أرض  بعد أف كاف مسلوبان يتقامر باٚن  مراهقو السياسة.
بيػػان باٜنشػػد الشػػعف ع مرفػػوع الػػرأس كلمػػا زادت الػػدماء علػػ  أرضػػ  أل ػػا ٖنػػن عػػاد العػػراؽ شػػا٢نان ع يػػ ان أ

 اٜنرية كالع ة كالكرامة ككاف البد اف يتحوؿ العراؽ كل  اُف حشد كينقل  الشع  األي كل  إُف حشود .
حشػػػد علػػػ  جبهػػػات القتػػػاؿ كحشػػػد يف اٞنصػػػان  كحشػػػد يف اٞنػػػ ارع كاٜنقػػػوؿ . كحشػػػد يف اٛنامعػػػات 

كالت لف ك٪نق  النصر يف التعليم كالبح  العلم  ع فاإلنساف العراق  يف جهاد العلم ليس يصارع اٛنهل 
بأقػػل عػػن ٠ناهػػدة مغػػوؿ العصػػر يف جبهػػات االنبػػار كبيجػػ  كالفلوجػػة فهػػو امتػػداد ٛنػػابر بػػن حيػػاف الكػػويف 

 كابن النفيس كابن البيطار كالكندم.
 ات اإلبداع كيأخ  بناصية العلم .فه ا هو اإلنساف العراق  إذا احتشد كقرر أف ٫نوض غمر 

 كه ا زمن اٜنشد..
ففػػ  جامعتنػػا ٥نػػن ُناجػػة إُف حشػػد جهػػادم نقاتػػل الرتهػػل العلمػػ  الػػ م أصػػاب اٛنامعػػات العراقيػػة 
كنقاتل اٞنناه  اٞنت لفة الي عف  عليهػا الػ من كنقاتػل مػن اجػل غػد مشػرؽ للعػراؽ يبػىن بػالعلم كاٞنعرفػة ال 

 يبىن باٛنهل كالت لف.



ٖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5002ضق ٌشيؿ اىِٔاب فٖ حلؽٗغ اىلٔاَُ٘ فٖ دـخٔر اىؼؽاق ىؼام 

The right of parliament in legislating the laws in iraq's 

constitution of 2005 

امدكتور ودسي ةاكر املزويٌي 
(ُ)

 Dr. Mohsen al Qazwini 

 اىٍلػٌث

هػػو  ال ابتػػة لػػدل فقهػػاء القػػانوف أف اٟنػػدؼ مػػن إقامػػة ٠نػػالس الشػػع  اك االمػػة اك الربٞنػػافمػػن اٜنقػػائ  
اٜنػػػ  يف التشػػػري  مػػػن اإلختصاصػػػات اٞنهمػػػة ٟنػػػ    لػػػ ا يعػػػدلتشػػػري  القوانٌنعكباإلضػػػافة اُف سػػػلطة الرقابػػػة 

ٚنيت  كٟن اراطية. آّالس كالي عل  اساسها مت الفصل بٌن السلطات ال الثة الي تقـو عليها اٜنياة الد٬نق
 ه   السلطة بالتشريعية لتميي ها عن السلطتٌن التنفي ية كالقضائية.

لكن كبسب  حصر ه ا اٜن  يف بعض الدساتًن باٜنكومة اك ٠نلس الوزراء يف غياب اٜنياة النيابية اك 
البعض تأثر ّٔ   غياب اية سلطة ٕن ل االمة يف اٜنكومات الدكتاتوريةعاك كجود صورم ٟن   اٜنياة ٤ند اف 

ال قافة كاصبح من غًن اٞنستوع  لدي  اف يكوف ٞنم ل  الشع  ه ا اٜن  حىت لو كفل  الدستور كما هػو 
الػ م كفػل حػ  ٠نلػس النػواب يف التشػري  كلطػرح هػ ا اٞنوضػوع  ـََِٓاٜناؿ يف الدسػتور العراقػ  لسػنة 

 اٞنهم عل  بساط البح  كاف ال بد من تناكل  من ثالثة جوان :
 قف الفكر السياس  كالقانوين.مو  -ُ
 موقف الدساتًن العربية. -ِ
 موقف الدساتًن العراقية. -ّ

                                                        
 .ََِٓكعضو ٛننة كتابة الدستور لسنة  /البيت جامعة أهل   - ُ



 

  ََِٓحق مجلي النواب  ي تشريع القوان    ي دس ور ال راؽ ل اـ 
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 اوال:ٌٔكف اىفهؽ اىف٘اـٖ واىلأُُٖ:

يقػػػػـو النظػػػػاـ الربٞنػػػػاين علػػػػ  مبػػػػدأ الفصػػػػل بػػػػٌن السػػػػلطات للحفػػػػاظ علػػػػ  ركنػػػػٌن مهمػػػػٌن ٨نػػػػا التػػػػوازف 
نفي ية متوازنة توازنان دقيقان ُنيػ  ال٬نكػن كالتعاكف.فف  ٠ناؿ التوازف البد اف تكوف السلطتاف التشريعية كالت

كلن يتحقػ  هػ ا التػوازف  ترجيح كفة عل  اخرل كال ٔنض  سلطة الخرل إ٧نا ٨نا سلطتاف ّنستول كاحد.
مت اصػػػمتٌن بػػػل    قػػػدرو مػػػن التعػػػاكف حػػػىت التكونػػػا سػػػلطتٌنإال بقيػػػاـ كػػػل سػػػلطة ّنهامهػػػا اٞننوطػػػة ّٔػػػا مػػػ

، متوازنتٌنعكإسػػػتنادان ٟنػػػ ا اٞنبػػػدء فػػػاف كظيفػػػة التشػػػري  يف االصػػػل هػػػ  مػػػن اختصاصػػػات السػػػلطة التشػػػريعية
لتحقي  التعاكف بٌن السلطتٌن كفل الدستور اٜن  للسلطة التنفي ية بوض  مشاري  القػوانٌن   بعػد ذلػك ك 

 فيها اك تعديلها. عرضها عل  السلطة التشريعية للتصويت عليهاعاك اعطاء الرام
كبػػػ لك يػػػتم ٓنقيػػػ  االمػػػرين معػػػان:التوازف كالتعػػػاكف بػػػٌن السػػػلطتٌنع كعلػػػ  هػػػ   الكيفيػػػة سػػػارت اك ػػػر 

 االنظمة السياسية يف العاَف الد٬نقراط  كمن  العاَف العري كالعراؽ.
 ذاُ٘ا:ٌٔكف اىػـاح٘ؽ اىؼؽة٘ث:

عدة العامة إٌف مهمة التشري  تدخل اصالن نبدا بالدستور اٞنصرمعيقوؿ ابراهيم عبد الع ي  شيحا: )القا
مػػن الدسػػتور علػػ  اف يتػػوُف ٠نلػػس الشػػع   ٖٔيف اختصػػاص ٠نلػػس الشػػع  كتبعػػان لػػ لك نصػػت اٞنػػادة 

سػػلطة التشػػري عكتتم ل العمليػػة التشػػريعية الػػي يقػػـو ّٔػػا الربٞنػػاف يف عمليتػػٌن متػػاليتٌن اكٟنمػػا اقػػرتاح القػػوانٌن 
مػػن الدسػػتور علػػ  اف لػػرئيس اٛنمهوريػػة كلكػػل عضػػو مػػن  َُٗٞنػػادة كنصػػت ا…كال انيػػة اقػػرار القػػوانٌن 

اعضػػاء ٠نلػػس الشػػع  حػػ  اقػػرتاح القػػوانٌن كتبعػػان ٟنػػ ا الػػن  يعتػػرب حػػ  اقػػرتاح مشػػركعات القػػوانٌن حقػػا 
 .ِمشرتكا لرئيس اٛنمهورية كألعضاء ٠نلس الشع  عل  سواء(

 .ّمة ح  اقرتاح القوانٌن()لعضو ٠نلس االَُٗنصت اٞنادة ُِٔٗاما الدستور الكويي لسنة 
 .ْ)العضاء ٠نلس الشع  ح  اقرتاح القوانٌن(َٕكيف اٞنادة  ُّٕٗ/ّ/ُّاما الدستور السورم يف 

)لكػػػل مػػػن رئػػػيس اٜنكومػػػة كالنػػػواب حػػػ  اٞنبػػػادرة ُُٗتػػػن  اٞنػػػادة ُٔٗٗكيف دسػػػتور اٛن ائػػػر لسػػػنة 
 .ٓركف نائبان(بالقوانٌن.. تكوف اقرتاحات القوانٌن قابلة للمناقشة اذا قدمها عش

لػػرئيس اٛنمهوريػػة اك ٠نلػػس الػػوزراء اك ألم  -ُ)ٕٖنصػػت اٞنػػادة ُٖٗٗامػػا الدسػػتور السػػوداين لسػػنة 
كزير آنادم كما الية ٛننة للمجلس الوطين اك الم عضػو ّنبػادرة خاصػة التقػدـ للمجلػس ّنشػركع قػانوف 

بعػد إحالتػ  اُف اللجنػة اٞن تصػة اذا كاف مشػركع القػانوف ّنبػادرة خاصػة فػال ٩نػوز عرضػ  علػ  آّلػس إال ك 
 .ٔلتقرر ان  ينطوم عل  مصلحة عامة هامة(

                                                        
 .َٗٔ-َٖٔشيحا: النظم السياسية ص - ِ
 .ّْٖالدساتًن العربية ص  - ّ
 .ْٖٓالدساتًن العربية ص  - ْ
 اٞنعهد الدكِف ٜنقوؽ االنسافعنيويورؾ. ََِٓع ُطُٗٓالدساتًن العربية ص  - ٓ
 .ُِٓالدساتًن العربية ص  - ٔ
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)للػػوزير االكؿ كالعضػاء الربٞنػػاف علػ  السػػواء  ِٓفقػػد نصػت اٞنػادة  ُِٔٗامػا الدسػتور اٞنغػػري لسػنة 
 . كاٞنقصود بالوزير االكؿ هو رئيس الوزراء.ٕح  التقدـ باقرتاح القوانٌن(

الدكؿ العربية الي ٓنظػ  بنظػاـ برٞنػاين ٤نػد اف اختصػاص التشػري  مػن  من ه   اٞنطالعة لبعض دساتًن
مهمػػة السػػلطة التشػػريعية تشػػاركها ايضػػا السػػلطة التنفي يػػة إال اف االقػػرار النهػػائ  هػػو مػػن مسػػ كلية السػػلطة 
التشػػريعيةعكهك ا حافظػػت هػػ   االنظمػػة السياسػػية علػػ  ركػػين التػػوازف كالتعػػاكف بػػٌن السػػلطتٌن تنفيػػ ا ٞنبػػدا 

 لفصل بٌن السلطات.ا
 ذاىرًا: ٌٔكف اىػـاح٘ؽ اىؼؽاك٘ث:

يف العهػد اٞنلكػ  الػ م اعطػ   ُِٓٗاكؿ دستور لدكلة العراؽ اٜندي ة هػو الدسػتور الصػادر سػنة إٌف 
مػادة كهػو َْح  تشري  القوانٌن للسلطة التشريعية كخص  بابان ٟن   السػلطة هػو البػاب ال الػ  تضػمن 

اف  قػانوف االساسػ  كهػ  ٔنػ  ب الثػة اختصاصػات تشػريعية كماليػة كرقابيػةعمن أك ر األبػواب مػوادان يف ال
شػػػريعة متم لػػػة بسػػػن القػػػوانٌن كمناقشػػػتها   التصػػػويت عليها.كقػػػد اشػػػرؾ اُف جانػػػ  السػػػلطة التشػػػريعية لا

السػػلطة التنفي يػػة يف اقػػرتاح مشػػركعات القػػوانٌن االٌ أف اقػػرتاح القػػوانٌن الػػي فيهػػا شػػ كف ماليػػة فقػػد ا٥نصػػر 
لكػػل عضػػو مػػن أعضػػاء ٠نلػػس النػػواب أف يقػػرتح  ْٓبالسػػلطة التنفي يػػة دكف التشػػريعية:فقد اكػػدت اٞنػػادة 

 ٖكض  الئحة قانونية عدل ما يتعل  باألمور اٞنالية عل  شرط اف ي يد  عشرة من زمالئ .
ح هػ ا تراجعت العملية الد٬نقراطيػة يف العػراؽ فتلكػأت اٜنيػاة النيابيػة كأصػب ُٖٕٓٗنوز ُْكبعد ثورة 

 اٜن  يف التشري  ١نصوران بالسلطة التنفي ية بالرغم من اصدار دساتًن عديدة يف فرتات العهد اٛنمهورم.
  اٜنػ  طػعأكهػو دسػتور م قػت  ُٖٕٓٗنػوزِٕفأكؿ دستور يف العهد اٛنمهورم هو الػ م صػدر يف 

لػػس النػػوابعاذ السػػلطة يف اقػػرتاح مشػػركعات القػػوانٌن اُف ٠نلػػس الػػوزراء حيػػ  الكجػػود ّٓلػػس االمػػة كال ّٓ
 .ٗكحس  الدستور تتكوف من ٠نلس الوزراء ك٠نلس السيادة فاالكؿ يشرع القوانٌن كال اين يصادؽ عليها 

عػػدة انقالبػػات عسػػكرية كانػػت تػػ يل باصػػدار دسػػاتًن  ُٖٔٗكحػػىت  ُٖٓٗكقػػد شػػهد العػػراؽ بػػٌن 
ارؼ مت اصػدار دسػتور م قػت يف م قتة ال ٔنتلف ك ًنان عن دستور ثورة ٕنوز فعق  انقالب عبد السالـ ع

الي يد عدد مواد  عن عشرين مادة تنظم عمل آّلس الوطين لقيادة ال ورة ال م ال ي يد ُّٔٗنيساف  ْ
عػػدد اعضػػائ  عػػن عشػػرين عضػػوان كقػػد مػػنح الدسػػتور هػػ ا آّلػػس اٞنعػػٌن مػػن قبػػل االنقالبيػػٌن اختصاصػػات 

 ديلها كالغائها.كاسعة ا٨نها اٜن  يف اقرتاح القوانٌن كاالنظمة كتع
كهػو اشػب  مػا  ُْٔٗنيسػاف ِٗمت اصدار دستور م قػت يف  ُّٔٗتشرين ال اين  ُٖكبعد انقالب 

.َف نلحػػػػه يف هػػػػ ا ُْٔٗاذار  ِٓيكػػػػوف بدسػػػػتور اٛنمهوريػػػػة العربيػػػػة اٞنتحػػػػدة اٞن قػػػػت الػػػػ م صػػػػدر يف 
اعط  صالحية سن القػوانٌن  الدستور اية مالمح للد٬نقراطية النيابية كَف يات عل  ذكر آّالس النيابية بل
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يس اٛنمهوريػػػة يف حالػػػة اٝنطػػػر اك ئكتنفيػػ ها بيػػػد ٠نلػػػس الػػػوزراء الػػػ م اسػػػتبدؿ بلفػػه اٜنكومػػػة كأعطػػػ  لػػػر 
 ُٓاحتماؿ حدكث  بشكل يهدد سالمة البالد كامنها اف يصدر قرارات ٟنا قوة القانوف كما كرد يف اٞنػادة 

يتضػػمن  ُٖٔٗايلػػوؿ ُِتور م قػػت يف صػػدر دسػػ ُٖٕٔٗنػػوز  ُٕكبعػػد انقػػالب حػػ ب البعػػ  يف  َُ
كيكػرر اك ػر مػواد ع كهػو ايضػان اعطػ  حػ  تشػري  القػوانٌن  ُْٔٗمادة كيف أك ر  مقتبس من دسػتور ٕٓ

( ِّٓلػػس قيػػادة ال ػػورة كاقتصػػر بانػػ  يػػتم تسػػميتهم بقػػانوف لكنػػ  اقتصػػر علػػ  تشػػكيل  ّنوجػػ  بيػػاف رقػػم )
 .ُُة ال ورة بأٚنائهمالصادر من االنقالبيٌن ال م ٚن  اعضاء ٠نلس قياد

إف رئػػيس  ٬َٓنػارس ٠نلػس قيػػادة ال ػورة السػلطة التشريعية.كنصػػت اٞنػادة منػػ  أف )) ٖٓفنصػت اٞنػادة 
اٛنمهوريػػة هػػو رئػػيس ٠نلػػس قيػػادة ال ػػورة كهػػو رئػػيس الدكلػػة أيضػػا أم بيػػد  السػػلطات التشػػريعية كالتنفي يػػة 

 .ُِ((معان 
شػػػػهد العػػػػراؽ اسػػػػتقراران نسػػػػبيان ٕن ػػػػل باصػػػػدار دسػػػػتور كيف السػػػػبعينات كقبػػػػل اٜنػػػػرب العراقيػػػػة االيرانيػػػػة 

كهػػو ايضػػان دسػػتور م قػػت مت كضػػع  مػػن قبػػل بعػػض اسػػات   القػػانوف مػػنهم الػػدكتور منػػ ر  َُٕٕٗنػػوزُٔ
الشػػاكم كبعػػد عقػػد عػػدة اجتماعػػات كضػػعوا نتػػائ  مػػا توصػػلوا اليػػ  أمػػاـ ٠نلػػس قيػػادة ال ػػورة ككػػاف دسػػتوران 

س كقػد اعطػ  هػ ا الدسػػتور صػالحية اصػدار التشػريعات اُف ٠نلػػس مػادة كافػ  عليهػػا آّلػٕٔمتكونػان مػن 
قيادة ال ورة كما كان  كض  احكاـ عامة الكؿ ٠نلس نياي ٚن  بآّلس الوطين كال م َف يظهر اُف الوجود 

حػدد عػػدد ُٓٗٗلسػنة  ُّٗ  الغػ  كحػل ١نلػ  قػانوف آّلػس الػوطين رقػم  َُٖٗلسػنة ٓٓإال بقػانوف 
قد مػػنح هػػ ا آّلػػس حسػػ  القػػانوف اختصػػاص كضػػ  مشػػركعات القػػوانٌن يف غػػًن عضػػوان.ك َِٓاعضػػائ  بػػػ

االمور العسكرية كش كف االمن الوطين كما أشرتط عل  اقرتاح القوانٌن بأف يصدر مػن عػدد مػن االعضػاء 
 اليقل عددهم عن رب  عدد اعضاء آّلس الوطين.

كاحتكػػار  ٛنميػػ  السػػلطات بعػػد كال ٫نفػػ  علػػ  ام عراقػػ  مصػػًن هػػ ا آّلػػس يف ظػػل هيمنػػة صػػداـ 
عن السلطة كٓنوؿ آّلػس الػوطين اُف اداة للدعايػة السياسػيةعاذ  ُٕٕٗٗنوز من عاـ  ُٗازاحة البكر يف 

 َف ي كر يف عهد  أم تشري  للقوانٌن كَف نلمس من  ام رقابة عل  كزير اك مس كؿ كبًن اك صغًن.
 ٖٕٓٓاملٛلف اٌمبٟٔٛٔ ثؼذ ػبَ 

تاقػػػػػت نفػػػػػوس العػػػػػراقيٌن اُف الد٬نقراطيػػػػػة كاٜنيػػػػػاة النيابيػػػػػة بعػػػػػد عقػػػػػود مػػػػػن  ََِّ/ْ/ٗكبعػػػػػد التغيػػػػػًن يف 
حكومػة ٓنكػم بالوكالػة  ;الدكتاتورية كاالرهابعلكن خابت آماٟنم بنمط اٜنياة السياسية الي يريدها اتػل

اء سػػػػول االعػػػػالف عنػػػػ  لكػػػػن تػػػػدخل اٞنرجعيػػػػة كاصػػػػرارها علػػػػ  اجػػػػر  تلٌنعدسػػػػتور مت كتابتػػػػ  كَف يبػػػػ عػػػػن ا
االنت ابػات الختيػػار اعضػػاء اٛنمعيػػة الوطنيػة اٞنسػػ كلة عػػن كضػػ  الدسػػتور هػو الػػ م اخػػ  العػػراؽ اُف دنيػػا 
الد٬نقراطيػػة كقػػاد مسػػار االحػػداث باْنػػا  االنت ابػػات كتشػػكيل اٛنمعيػػة الوطنيػػة الػػي اصػػدرت اكؿ دسػػتور 

                                                        
 .ُّٔاٞنصدر نفس  ص  - َُ
 .ّٓٔاٞنصدر نفس  ص  - ُُ
 .ّٔٔاٞنصدر نفس  ص  - ُِ
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مػػن البػػاب ال الػػ  اكؿ يتنػػاكؿ الفصػػل االكؿ  ََِٓدائػػم يف العػػراؽ بعػػد ٙنسػػة عقػػود مػػن الػػ من دسػػتور 
سػػػلطة مػػػن السػػػلطات ال الثػػػة كهػػػ  السػػػلطة التشػػػريعيةعكمن عنوا ػػػا ٬نكػػػن االسػػػتدالؿ علػػػ  مهمػػػة هػػػ   

الػػي تضػػمنت تسػػعة اختصاصػػات ّٓلػػس النػػواب أكٟنػػا تشػػري  القػػوانٌن  ُٔالسػػلطةعكجاء ذلػػك يف اٞنػػادة 
لقوانٌن:اكالن:مشػركعات القػوانٌن ه ا االختصاص ب كر مصدرين لتشري  ا َٔاالٓنادية كقد عاٛنت اٞنادة 

تقػػػدـ مػػػن رئػػػيس اٛنمهوريػػػة ك٠نلػػػس الػػػوزراء ثانيػػػان: مقرتحػػػات قػػػوانٌن تقػػػدـ مػػػن عشػػػرة مػػػن اعضػػػاء ٠نلػػػس 
 النوابعأك من احد ٛنان  اٞن تصة.

مػن النظػاـ الػداخل  تقػدـ مشػرعات القػوانٌن مػن رئػيس اٛنمهوريػة ك٠نلػس الػوزراء اُف ُِٖكُنس  اٞنػادة 
ب كهو ٪نيلها اُف اللجاف اٞن تصة لدراستها كإبداء الرام فيهػا قبػل عرضػها علػ  آّلػس رئيس ٠نلس النوا

ٞنناقشتها أما مقرتحات القوانٌن اٞنقدمة من عشرة من اعضاء ٠نلس النواب ٓناؿ اُف اللجنػة القانونيػة عػرب 
 االقػػرتاح أك رئػػيس ٠نلػػس النػػواب لدراسػػتها كاعػػداد تقريػػر عنهػػا للمجلػػس يتضػػمن الػػرام يف جػػواز النظػػر يف

رفض  أك تاجيل  كهك ا فاف ه ا الدسػتور كضػ  حػدان الحتكػار السػلطة التنفي يػة ٜنػ  التشػري  الك ػر مػن 
عنػػػدما اصػػػدرت ََُِ/ٕ/ُِنػػػا كتفاجػػػأ ٠نلػػػس النػػػواب العراقػػػ  بتػػػاريخ أكاربعػػػٌن عامان.لكنػػػا تفاج يػػػةٖنان

اسػػػقطا حػػػ  ٠نلػػػس النػػػواب يف تشػػػري  اٞن ػػػًنين للجػػػدؿ كالػػػ ين  ْْكّْاكمػػػة االٓناديػػػة العليػػػا قراريهػػػا 
 القوانٌن كهو ما سوؼ نتناكل  يف اٞنبح  اآليت.

 ٌٔكف اىٍطهٍث االحطادٗث اىؼي٘ا ٌَ ضق ٌشيؿ اىِٔاب فٖ اىخلؽٗغ

مػن قػانوف ادارة الدكلػة للمرحلػة االنتقاليةعفقػػد ْْة االٓناديػة العليػا اسػتنادان للمػادة مػكيعػود إنشػاء ا
لسػنة ّكػاف ٫نػت  بتشػري  القػوانٌن بنػاءان علػ  قػانوف ادارة الدكلػة اصػدر االمػر أصدر ٠نلس الوزراء الػ م  

قػػػانوف اكمػػػة االٓناديػػػة العليػػػاعكَف يكػػػن مػػػن اختصاصػػػات  يػػػـو صػػػدكر  تفسػػػًن ََِٓ/ِ/ِْيف  ََِٓ
 النصوص الدستورية.

ريػان كأشػارت كرد ذكر اكمة عل  ا ا هيئة قضػائية مسػتقلة ماليػان كاداِٗيف اٞنادة ََِٓكيف دستور 
لبنػػد ال ػػاين ا ػػا تتكػػوف مػن عػػدد مػػن القضػػاة كخػػرباء يف الفقػ  االسػػالم  كالقػػانوف ٪نػػدد عػػددهم ااٞنػادة يف 

 .ُّيارهم كعمل اكمة بقانوف يسن بأغلبية ثل   اعضاء ٠نلس النوابتكتنظيم طريقة اخ
الك ػػًنة ال٨نيػػة كجػػود  كٜنػػد كتابػػة هػػ ا البحػػ  َف ييسػػن هػػ ا القػػانوف علػػ  رغػػم التأكيػػدات كاػػاكالت

مػن الدسػتور ّٗ(.كقػد اضػيفت يف اٞنػادة ْٗ-ّٗ-ِٗه   اكمة بالصورة الي اكردهتا مواد الدسػتور )
كهػ  اختصػاص اكمػة االٓناديػة العليػا  ََِٓ/ِ/ِْ(الصادر يف َّكظيفة اخرل َف توجد يف االمر )

 بتفسًن نصوص الدستور.

                                                        
   .ََِٓالدستور العراق   -ُّ
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اختصاصػػات اكمػػة بػػالرغم مػػن ا ػػا َف تنشػػأ اسػػتنادان اُف كمػػن البػػديه  اف تضػػاؼ هػػ   الوظيفػػة اُف 
.كفعالن قامت يف العديد من اٞنرات بتفسًن نصوص الدسػتور كافلحػت يف الك ػًن مػن قراراهتػا ََِٓدستور

 كال٨نية ه ا القرار نأيت عل  ذكر  مفصالن:ََُِ/ٕ/ُِ(بتاريخ ْْ-ّْإال ا ا اخفقت يف قرارم )
ليا كجد اف اٞندع  رئيس ٠نلس الوزراء إضافة لوظيفت  عن اكمة االٓنادية ال)لدل التدقي  كاٞنداكلة م

( لسػػػػػنة َِن بعػػػػػدـ دسػػػػػتورية قػػػػػانوف فػػػػػك ارتبػػػػػاط دكائػػػػػر كزارة البلػػػػػديات كاالشػػػػػغاؿ العامػػػػػة اٞنػػػػػرقم )عػػػػػط
ٞن الفت  الحكاـ الدستور ككجدت اكمة من اسػتقراء نصػوص الدسػتور انػ  قػد تبػىن مبدأالفصػل ََُِ

منػػ  كإف مشػػركعات القػػوانٌن خػػ  بتقػػد٬نها السػػلطة التنفي يػػة كيلػػـ  اف تقػػدـ ْٕطات يف اٞنػػادة بػػٌن السػػل
كاجتماعيػة كإف  ةمن جهات ذات اختصاص يف السلطة التنفي ية لتعلقها بالت امػات ماليػة كسياسػية كدكليػ

 اٞنػػػادة الػػػ م يقػػػـو بإيفػػػاء هػػػ   األلت امػػػات هػػػ  السػػػلطة التنفي يػػػة كذلػػػك حسػػػبما نػػػ  الدسػػػتور عليػػػ  يف
منػػ  بػػٌن منفػػ ين نقػػدـ َٔمنػ  كليسػػت السػػلطة التشػػريعية. حيػ  اف دسػػتور ٗنهوريػػة العػػراؽ يف اٞنػادة َٖ

مػػن خالٟنمػػا مشػػركعات القوانٌنعكهػػ اف اٞننفػػ اف يعػػوداف حصػػران للسػػلطة التنفي يػػة ك٨نػػا رئػػيس اٛنمهوريػػة 
أكالن مػن الدسػتور  َٔلػن  اٞنػادة ك٠نلس الوزراء كإذا ما قدمت من غًن٨نا فإف ذلػك يعػد ٢نالفػة دسػتورية 

( مػن الدسػتور اجػػازت ّٓلػس النػواب تقػدمي مقرتحػات القػوانٌن عػن طريػػ  َٔكإف الفقػرة ثانيػان مػن اٞنػادة )
عشػػرة مػػن أعضػػاء ٠نلػػس النػػواب كمػػن احػػدل ٛنانػػ  اٞن تصػػة كمقػػرتح القػػانوف اليعػػين مشػػركع القػػانوف الف 

ـ  أف يأخػػ  اٞنقػػرتح طريقػػ  اُف احػػد اٞننفػػ ين اٞنشػػار اليهمػػا اٞنقػػرتح هػػو فكػػرة كالفكػػرة التكػػوف مشػػركعان كيلػػ
العداد مشركع قانوف كف  ما رٚنت  القوانٌن كالتشريعات الناف ة اذا ما كاف  ذلك سياسة السلطة التنفي ية 

كهك ا عرٌب ه ا القرار )ّنقرتح القوانٌن( الػ م هػو مػن حػ  عشػرة أعضػاء مػن  ُْالي اقرها ٠نلس النواب(
يف ٠نلس النواب بأن "فكرة كالفكرة التكوف مشركعان" فكػاف مػن كظيفػة اعضػاء اكمػة االٓناديػة  أية ٛننة

قبل اف يفسركا )مقرتح القوانٌن(بأن  )فكرة كالفكرة التكوف مشركعان( اف يراجعوا النقاط االتية كه  معايًن 
 لكل من يريد اف يفسر الن  الدستورم.
 إصطالحيةعفكاف البد من العودة اُف اٞنعىن اإلصطالح ال اٞنعىن اكالن: هناؾ بعض الكلمات ٟنا معاين

اللغومعالف اٞنشرع عندما يستعمل لفظان معينان اليستعمل  إال يف معنا  اإلصطالح عفلفه مقػرتح القػوانٌن 
لػػػيس لفظػػػان لغويػػػان كهػػػو مػػػا اسػػػتند اليػػػ  اعضػػػاء اكمػػػة االٓناديػػػة العليػػػا بػػػل هػػػو مصػػػطلح لػػػ  معنػػػا  كلػػػ  

 ات  يف الدساتًن العربية.است دام
 ثانيان: األخ  بركح الدستور كحكمة اٞنشرع يف ذكر الن 

فاٞنشرع َف يض  نصػان يف الدسػتور بصػورة اعتباطيػة أك لػدكاع  بالغيػة بػل هنػاؾ حكمػةه كسػب ه موجػ  
لغاية وصل اُف معرفة اتيف ذكر الن عل ا كاف ل امان عل  اٞنفسر مهما كانت كظيفت  اك اهداف  اف ٪نرص لل

 كاٜنكمة من ذكر كل ن .

                                                        
 اٞنوق  الرٚن  للمحكمة االٓنادية العليا. - ُْ



 
 

ُْ 

 عشر ثام ال ال دد

فاٜنكمة من إيراد اٞنشرع العراق  اقرتاح القوانٌن منسوبان اُف عشرة من اعضاء ٠نلس النواب هو إشراؾ 
لسػػلطة التشريعية.كاسػػت داـ لفػػه اقػػرتاح لػػيس ل٠نلػػس النػػواب يف تشػػري  القػػوانٌن بإعتبػػار  اٞنهمػػة الرئيسػػية 

 االٓنادية العليا.ّنعىن فكرة كما تقدـ يف قرار اكمة 
 ثال ان: العودة اُف اٞنصادر الدستورية:

مػػػا مػػػن نػػػ  دسػػػتورم إال كقػػػد كرد يف نصػػػوص دسػػػتورية لػػػدكؿ أخػػػرل فكػػػاف البػػػد مػػػن مراجعػػػة هػػػ   
 ًن لتلك النصوص كاأللفاظ.تاٞنصادر ٞنعرفة استعماالت ه   الدسا

مشػػػاري  القػػػوانٌن كمػػػا يف الدسػػػتور فػػػن  )إقػػػرتاح القػػػوانٌن( كرد يف اك ػػػر الدسػػػاتًن العربيػػػة مػػػرةن ّنعػػػىن 
اٞنصػرم كالكػػويي اليػػرل فػػرؽ بػػٌن اللفضػػٌن كطػػورا ّنعػىن اقػػرتاح قػػوانٌن كمػػا يف الدسػػتور السػػوداين مفرقػػانبٌن 

 اللفظٌن.
 رابعان: العودة اُف الوثائ  كاٞنشرعٌن

 فهنػػػػاؾ كثػػػػائ  يسػػػػتعٌن ّٔػػػػا مفسػػػػر الػػػػن  الدسػػػػتورم فعليػػػػ  العػػػػودة اُف ١ناضػػػػر اللجػػػػاف الػػػػي كتبػػػػت
الدسػػػتورعكليس مػػػن الصػػػع  العػػػودة اُف هػػػ   ااضػػػرعبل لػػػيس مػػػن الصػػػع  ايضػػػان العػػػودة اُف مػػػن كتػػػ  

ال ين كتبو  الزالوا احياء إذ َف ٬نر عل  كتابت  اك ر اف ع ََِٓالدستور كخصوصان الدستور العراق  لسنة 
كشػف لنػا خلفيػات من عشرة اعواـ.فهػ الء كتلػك الوثػائ  افضػل مػن يسػتطي  اف يوضػح لنػا اٞنبهمػات كي

الن  الدستورم كالن  )اقرتاح القوانٌن( ال م است دـ يف الدستور العراق  كيف الدساتًن العربية كعملت 
 ّنوجب  آّالس النيابية يف البالد العربية.

ن ذكػر السػب  الػ م أكقػ  اكمػة االٓناديػة العليػا يف هػ ا اإللتبػاسعإذ مػكيف ختاـ البح  كاف البد 
علػػ  ذكػػر مصػػطلحٌن االكؿ مشػػركع القػػوانٌن كال ػػػاين  ََِٓ(مػػن دسػػتور َٔالدسػػتورية ) جػػاءت اٞنػػادة

مقػػػرتح القػػػوانٌنع كهنػػػاؾ فػػػرؽ بينهمػػػا كٜنكمػػػة اسػػػت داـ اٞنشػػػرع لفػػػه مشػػػركع القػػػوانٌن لػػػرئيس اٛنمهوريػػػة 
 نٌنك٠نلػػس الػػوزراء كذلػػك الف السػػلطة التنفي يػػة ٕنتلػػك الوسػػائل الكافيػػة الػػي تتػػيح ٟنػػا كضػػ  مشػػاري  القػػوا

ات ٣نػا دفػ  باٞنشػرع العراقػ  نػبصورة اك ر نضجان كتكامليةن بينما يفتقر أعضاء آّػالس النيابيػة ٟنػ   اإلمكا
إلست داـ مقرتح القوانٌن كالي بدكرها ٓنوؿ اُف ٛننػة ٢نتصػة إلبػداء الػرام فيهػا كإنضػاجها كمػا يف الك ػًن 

اُف مشػػركع قػػانوف.كلك  تػػأيت ايضػػا هػػ   القػػوانٌن مػػن الدسػػاتًن العربيػػة أك اُف اللجنػػة القانونيػػة لتحويلهػػا 
بعيدة عن اٞنصاٌف اٜن بية كالفئوية اقتض  االمر مراجعتها قبل طرحهػا علػ  ٠نلػس النػواب للتصػدي  عليهػا 

قرتحػػات كَف يسػػميها اٞنشػػرع ّنشػػركعات القػػوانٌن كمػػا هػػ  كٟنػػ ا اطلػػ  علػػ  هػػ   القػػوانٌن قبػػل تشػػريعها ّن
 ت التنفي ية كالي تلف حاجة ماسة كمطابقة للواق .القوانٌن الصادرة من اٛنها

ا تقدـ يتبٌن لنا اف من ح  اعضاء ٠نلس النواب تشري  القوانٌن كالتصػويت عليهػا كمػا كاف ممن كل 
لمجلس ايضا ه ا اٜن  لكن هناؾ الية حددها الدستور لكل طرؼ من اٛنهتٌن عندما يريد عرض هػ   ل

 القوانٌن   التصويت عليها.
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 اىٍفخغيم: 

الي تستجد كالي بدكرها تبع  عل  التفكػًن يف ٠نػاؿ آخػر تتباين أهتماـ السياسات طبقا لألحداث 
 ََِّيكوف كثي  الصلة بنمو آّتمػ  كرفاهيتػ  ، كمػن هنػا بػدأت االصػوات تتعػاُف يف العػراؽ بعػد العػاـ 

 أفبضػػركرة االهتمػػاـ بتوسػػي  خيػػارات النػػاس للوصػػوؿ اُف معػػدالت مقبولػػة مػػن التنميػػة البشػػرية السػػيما ك 
 .ََِّبناء نظاـ سياس  كاقتصادم جديد بعد التغيًن السياس  عاـ  يتج  اُف أالعراؽ بد
 ََِّ العػػػاـ منػػػ  العػػػراؽ يف اٜناصػػػل كاالقتصػػػادم السياسػػػ  التحػػػوؿ هػػػ ا فػػػػأف معػػػركؼ هػػػو ككمػػػا

 الواقػػ  أرض كعلػػ . ذلػػك يف دكر التشػػريعية طػػرلألي  ككػػاف كالتناقضػػات الت ػػبط مظػػاهر مػػن بك ػػًن أتصػػف
 .السياس  االستقرار عدـ كمنها البشرية التنمية إلْناهات اٞنعرقلة العوامل من ك ًن هناؾ كانت

Abstract  
Interest of policies different according to events that arise, which in turn 

give rise to thinking in another area to be closely related to the growth and 

welfare of society. Thus began the voices resound in Iraq after 2003, the 

need for interest in expanding people's choices to reach acceptable levels 
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of human development, especially since Iraq began building a political and 

economic system again after the political change in 2003. 

As is known, this political and economic transformation taking place in 

Iraq since 2003, characterized much of the manifestations of the confusion 

and contradictions and legislative frameworks had a role in it. On the 

ground, there were a lot of factors impeding the trends of human 

development, including political instability. 

 ٍلػٌث:اى

ٓنتية جيدة كنظػامان للتعلػيم كالرعػػاية الصحػػية  ةينيات من القرف اٞناض  طػور العػراؽ بنػيانقبل عقد ال م
ك٧نػػو أقتصػػادم كاضػػح مػػن خػػالؿ م شػػرات  اال٩نابيػػة. كمنػػ  ذلػػك اٜنيػػػن، أدت اٜنػػػركب اٞنتعػػػاقبة كالنظػػػاـ 

النمػػػو كالتنػػػمية كتدهػػػور حػػاؿ البنػػػية األسػاسػػػية االقتصػػػادم اٞنركػػػ م الػػ م هيمنػػت علػػػي  الدكلػػػة إُف خنػػػ  
العقوبػػػات األقتصػادية الدكلػػػية التػػ   أفكاٝنػدمػات االجتمػاعػية األسػاسػية اٞنقػدمة للشػػع  العػػراق  ، كمػػا 

علػػ  الػػػػرغم مػػن اٞنػػػوارد الطبيػػػعية  -أٜنقػػػت األذل باالقتصػػػػاد. كأصػػػبح العػػػػراؽ  ُُٗٗفرضػػت فػػػػ  عػػػػاـ 
٪نتػل اد  قائمػة م شػػػرات التنػػػمية البػػشرية فػػػ  اٞننطػػػقة، حيػ  لعػػبت التػػػأثًنات  -لوفػػًنة الػي يتػػمت  ّٔػػا ا

. كاسػتمرت اٜنكومػة بتكػرار اٞننشودةالسػياسػية كاألزمػات اٞنتػالحقة دكران فػ  إجهػاض كل اٝنطط التنموية 
قادهػا إُف اإلفػالس  ٣نا تسرعة الي كلفت العراؽ الك ًن، ال بل زادت عليها بأناذ القرارات اٞن اإلخفاقات

كالػػي أدت إُف احتػػػػالؿ العػػراؽ  ََِّعػػاـ  حػػربالسياسػػ  كالػػدخوؿ يف متػػاهػػػػات غػػًن ١نسػػوبة كآخرهػػا 
 لتنته  ب لك مرحلة سػػياسية كإدارة حكم لتبدأ مرحلة جديدة من التحوؿ السياس  كاالقتصادم.

ل حكم سلطة االئتالؼ اٞن قتة كاٜنكومات اٞنتعاقبة كاُف الوقػت اٜناضػر كبعد التغيًن السياس  كيف ظ
ظػػاهرة بػػارزة كهػػ  ظػػاهرة عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  نتيجػػة عوامػػل عػػدة. كمػػن الطبيعػػ  ت ايػػد لشػػهد العػػراؽ 

خطػًنة علػػ  أفػػاؽ التنميػة البشػػرية. كمػػن  انعكاسػػاتٟنػػا  -فضػالن عػػن عوامػػل أخػرل  –هػػ   الظػػاهرة  أففػ
 مت تقسيم  اُف اٞنباح  اآلتية:  ة باٞنوضوع كٓنديد أبعاداجل اإلحاط

اٞنبح  االكؿ: تناكؿ االطار اٞنفاهيم  لظاهرة عدـ االسػتقرار السياسػ  كمظاهرهػا ، كمفهػـو التنميػة 
 البشرية اٞنستدامة.

كاقػػػػ  التنميػػػػة البشػػػػرية يف العػػػػراؽ قبػػػػل كبعػػػػد التغيػػػػًن السياسػػػػ  يف العػػػػراؽ عػػػػاـ  تنػػػػاكؿاٞنبحػػػػ  ال ػػػػاين: 
ََِّ. 

عكاسػػات ظػػػاهرة عػػدـ االسػػػتقرار السياسػػ  علػػػ  م شػػرات التنميػػػة أنمناقشػػػة  تنػػاكؿاٞنبحػػ  ال الػػػ : 
 .ََِّالبشرية يف العراؽ بعد عاـ 
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 عشر ثام ال ال دد

اىٍتطثثد االول: االٌثثار اىٍفثثاٍْٖ٘ ىعثثاْؽة ػثثػم االـثثخلؽار اىف٘اـثثٖ 

 اْؽْا ، وٌفٓٔم اىخٍِ٘ث اىتلؽٗث.وٌع

نسػػلط الضػػوء يف هػػ ا اٞنبحػػ  علػػ  االطػػار اٞنفػػػاهيم  ٞنتغػػًنم البحػػ  مػػن خػػالؿ مطلبػػٌن خيصػػػ  
االكؿ لتوضيح ظاهرة عدـ االستقرار السياسػ  ، كأهػم مظاهرهػا يف العػراؽ بعػد تػف ٢نتصػر ألهػم العوامػل 

 توضػػػيح مفهػػػـو التنميػػػة البشػػػرية اينٞنطلػػػ  ال ػػػالػػػي دفعػػػت بأْنػػػا  ظهورهػػػا اُف السػػػطح. بينمػػػا ٥نػػػاكؿ يف ا
  اٞنستدامة.

 املـٍت االٚي: ِفَٙٛ ظب٘شح ػذَ االعزمشاس اٌغ١بعٟ ِٚظب٘ش٘ب يف اٌؼشاق:
خالؿ تاريخ العراؽ اٜندي  كاٞنعاصر، َف يسػب  ٟنػ ا آّتمػ  أف شػهد أزمػة سياسػية داخليػة تتم ػل يف 

صػحيح  ،ََِّمرحلة ما بعد الغ ك االمًنك  يف عاـ  تعرض  لعدـ االستقرار السياس  كما هو اٜناؿ يف
قػد شػػهد فػرتات متالحقػػة مػن عػػدـ االسػتقرار السياسػػ   ُُِٗالعػراؽ اٜنػدي  كمنػػ  تشػكل  يف عػػاـ أف 

قالبات العسػكرية الػي َف تكتفػ  فقػط بتغيػًن شػكل النظػاـ السياسػ  مػن ملكػ  إُف ٗنهػورم نٕن ل يف اال
ضػػمن سػػياؽ النظػػاـ اٛنمهػػورم نفسػػ  كهػػو ماكػػاف يعػػرب عػػن صػػراع  بػػل بلغػػت حػػد التكػػرار يف األنقالبػػات

اٞنرحلػة الراهنػة يف بنػاء العػراؽ اٞنعاصػر  أفحقيق  عل  السلطة بٌن فئات أجتماعية كسياسية ٢نتلفػة ، أال 
كالي ٕن لت بالرعاية األمًنكية للمشركع السياس  يف العراؽ القائم عل  بناء دكلة د٬نقراطية مدنيػة ذات  -

لية التداكؿ السلم  آت ابات اٜنرة العلنية لتنظيم نية سياسية يكوف فيها اٜنكم قائمان عل  أساس االتعدد
قػػد صػػاحبتها الك ػػًن مػػن أالزمػػات الػػي عكسػػت أشػػد  -للسػػلطة بعيػػدان عػػن االحتكػػار الفػػردم أك الفئػػوم 

سػت داـ العنػف كوسػيلة إلدارة الصػراع إحاالت عدـ االستقرار السياس  يف التاريخ العراق  كو ػا ٕن لػت ب
 تكوف ه  الوسيلة إلدارة الصراع. أفاالجتماع  بعيدان عن اٞن سسات السياسية كالدستورية الي يفرتض 

كّٔدؼ التعرؼ عل  األسباب الػي أدت بػالعراؽ إُف الػدخوؿ يف هػ   األزمػة، سػعينا يف هػ ا اٞنطلػ  
كمفهػػـو مػػن خػػالؿ التطػػرؽ إُف كجهػػات النظػػر اٞن تلفػػة الػػي  مػػا يعنيػػ  عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ   ينإُف تبػػ

 .اط أ٧نتناكلت  بالدراسة كالتحليل ، فضالن عن التعرؼ عل  مستويات  ك 
 أكال: مفهـو ظاىرة عدـ االس قرار الس اسي:

تعد ظاهرة عػدـ االسػتقرار السياسػ  مػن الظػواهر اٜندي ػة يف دراسػة العلػـو السياسػية علػ  اعتبارهػا َف 
تأخ  حي ها من االهتماـ بشكل أكاد٬ن  إال بعد النصف ال اين من القرف العشػرين حيػ  ظهػرت الػدكؿ 

عػػػدـ االسػػػتقرار اٜندي ػػػة االسػػػتقالؿ يف العػػػاَف النػػػام  كظهػػػرت معهػػػا يف الوقػػػت ذاتػػػ  إشػػػكاالت كأزمػػػات 
السياس  بسب  ٗنلة من العوامل الي ترد إُف طبيعة التكوين ال قايف كاالجتماع  ٟن   الدكؿ، أضف إُف 

 أيضان من مظاهر اينثقايف( أخ ت تع -بعض الدكؿ الي تتمي  بدرجة أقل من التنوع )السوسيو أفذلك 
 قليدم إُف آّتم  اٜندي  ك)اٞنعصرف(. تقاؿ من آّتم  التنعدـ االستقرار السياس  كه  يف طور األ

)عدـ االستقرار( يف الظواهر االجتماعية بشكل عاـ ك٠نرد يعرب عن غياب ال بػات  أفك٣نا الشك في  
الظػػاهرة تكتسػ  صػػفات جديػػدة كتفقػد بعضػػها كهػػو مػػا  أفيف خصػائ  كصػػفات هػػ   الظػاهرة، ُنيػػ  
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إُف أخرل خالؿ فرتات زمنية قد تطوؿ أك تقصر تبعان  طباع باستمرارية التحوؿ كالتغيًن من حالةنيعط  اال
 :قسػم إُف عػدة انػواعيي  أف للعوامل اٞنسببة لظاهرة عدـ االسػتقرار، كعػدـ االسػتقرار كظػاهرة ٠نتمعيػة ٬نكػن

لكل حالة مسبباهتا  أن م ل عدـ االستقرار السياس ، عدـ االستقرار االقتصادم،...اٍف، كعل  الرغم من 
يوجػػد يف أك ػػر مػػن نػػوع، كػػ لك مػػن النػػادر يف بعػػض أف  أك ػػر مػػن عامػػل ٬نكػػنأف ة أال كعواملهػػا الفاعلػػ

  غالبػان مػا يػ دم كجػود أحػد٨نا إُف التػأثًن يف األخػػر نػػيوجػد نػوع كاحػد مػن عػدـ االسػتقرار أل أف افاألحيػ
 فعدـ االستقرار االقتصادم يولد عدـ استقرار اجتماع  كهك ا. 

ستقرار السياس  فه  تعبًن عن التبدؿ اٞنستمر أك غياب ال بات يف كبقدر تعل  األمر بظاهرة عدـ اال
 أفاإلطػػار اٞن سسػػايت للدكلػػة أك النظػػاـ السياسػػ  ك/أك غيػػاب ال بػػات يف منظومػػة السػػلم االجتمػػاع ، أال 

نفهػم  أف٬نكػن  التبدؿ اٞنسػتمر قػد يكػوف حالػة مرضػية كا٩نابيػة لك ػًن مػن الظػواهر االجتماعيػة كبالتػاِف ال
الستقرار بشكل ْنريدم عل  ان  كبشكل دائم أنعكاس للتغيًن اٞنستمر أك التحوالت بقدر ما يعػرب عدـ ا

ات غًن منتظمة يف طبيعة النظاـ السياس  كّنا ي دم إُف استبداؿ م سسات سياسية بأخرل ٓنل ًن عن تغي
 ئػػػ  لطبيعػػػة هػػػ   التغيػػػًنات بصػػػورة عنيفػػػة كٓنػػػدث نتيجػػػة كجػػػود رفػػػض عػػػاـ أك جرم ١نلهػػػا كغالبػػػا مػػػا ْنػػػ

اٞن سسات القائمة كالنس  ال م تعمل كفق  ه   اٞن سسات م  توافر الرغبة الستبدال  بنسػ  آخػر، كيػتم 
 التعبًن عن ه ا الرفض بأسالي  عنيفة كليست ضمن اآلليات اٞنتف  عليها إلدارة الصراع االجتماع . 

نػا أنث عػدـ اسػتقرار سياسػ  فعدـ االستقرار عل  أنواع، كعندما نتحدث عن حػدك  أفكم لما ذكرنا 
ٖنػة خلػل أصػاب عمػل النظػاـ السياسػ  كبػدأ يعرضػ  لصػدمات أك تغيػًنات رّنػا تكػوف متوقعػة أك  أفنعػين 

 أفغًن متوقعة كّنا يعط  نتائ  سلبية عل  أفراد ه ا النظاـ اٞنػرتبطٌن بػ  بوظػائف عػدة، كبعبػارة أخػرل، فػ
عػػدـ االسػػػتقرار هػػػو تعبػػػًن عػػن اٝنلػػػل يف سػػػًن عمػػػل النظػػاـ بشػػػكل متسػػػ  كمقبػػػوؿ مػػن قبػػػل أغلػػػ  أفػػػراد 

 . آّتم 
ظمػػػة اٞنوجػػػودة يف آّتمػػػ  البشػػػرم، نواع األأنػػػع عػػػدـ االسػػػتقرار تتحػػػدد حسػػػ  أف انػػػوا ك٬نكػػػن القػػػوؿ 

بيل اٞن ػػاؿ علػػ  سػػ .فكػػرم –فهنػػاؾ نظػػاـ سياسػػ ، نظػػاـ اقتصػػادم، نظػػاـ اجتمػػاع  كحػػىت نظػػاـ قيمػػ  
ه ا النظاـ مكوف من ٠نموعة مرتابطة من الوحدات  أفعندما نأخ  بنظر االعتبار النظاـ االقتصادم ٤ند 

سل  غ ائية ك٪نكم  ريكوف يف صورة صناعة سلعة أك تقدمي خدمة أك تاج أفالي ت دم عمالن اقتصاديان ك
سة تسع  إُف ٓنقي  منػاف  اٞنػرتبطٌن ّٔػ ا ٌن الي تنظمها سياانالعالقة بٌن ه   الوحدات ٠نموعة من القو 

عدـ االستقرار االقتصادم هو حدكث  أفوا منتجٌن أك مستهلكٌن، كبالتاِف فانالنظاـ االقتصادم سواء ك
تػػاج نخلػػل يف سػػًن عمػػل هػػ ا النظػػاـ بشػػكل متسػػ  كمقبػػوؿ كّنػػا يػػ دم إُف تقلبػػات مسػػتمرة يف حجػػم األ

تعػاش كمػن   أنطوار الػدكرة االقتصػادية مػن )ركػود، كسػاد، أ أفكمقدار الدخل كمستول األسعار، ُني  
تض م( تعرب عن اختالؿ يف اٜنياة االقتصادية ينشأ عنها مصػاع  كنتػائ  سػلبية تػنعكس علػ  اٞنػرتبطٌن 

  ِّٔ ا النظاـ االقتصادم. 
                                                        

 . ُّ، ص ُٕٗٗد. موس  إبراهيم، السياسة االقتصادية كالدكلة اٜندي ة، دار اٞننهل اللبين، بًنكت،  -ِ
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كيف معػػػرض تكػػػوين إطػػػار مفػػػاهيم  ٞنػػػا يعنيػػػ  عػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػ ، تقتضػػػ  الضػػػركرة التعػػػػرض 
اختلفت اٞنعاٛنات حسػ   أفتقدـ رؤية نظرية كعملية ٟن   الظاهرة ك  أفريفات اٞن تلفة الي حاكلت للتع

  " اٜنالة الي َف يعػد أن( عدـ االستقرار السياس  بMerrison -اٞننطلقات الفكرية، إذ يعرؼ )مًنسوف 
للنظػاـ االجتمػاع  ٣نػا  فيها الصراع االجتمػاع  منظمػان بصػورة مناسػبة بواسػطة آليػات م سسػاتية متكاملػة

  ّسار سري  كمتطرؼ يف بنية العالقات االجتماعية. أ٥ني دم إُف 
عدـ االستقرار السياسػ  يشػًن إُف " الطبيعػة اٞنتغػًنة للنظػاـ الدسػتورم  أف( Duff -فيما يرل )داؼ 

عل  التعاق  ٣نػا تظاـ نكك رة التحديات الي يواجهها حينما يفتقد النظاـ السياس  للشرعية كالفاعلية كاأل
اٞنركنة فقدان  ّٓتم  فضال عن امواجهة متطلبات كحاجات عل  يعكس عدـ امتالك  ال القوة كال القدرة 

 . ْلظركؼ اٞنتغًنة ". م  االتكيف  عل 
عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  ٪نصػػل عنػػدما تكػػوف اٞن سسػػات  أف( فػػًنل " Johnson -أمػػا )جونسػػوف 

السياسية يف ٠نتم  معٌن غًن فاعلة يف تلبية مطالي  اٛنماهًن أك االسػتجابة المػاٟنم ٣نػا يفضػ  إُف حالػة 
( عػػػدـ االسػػػتقرار Johnsonمػػػن النفػػػور السياسػػػ  بػػػدرجات ٢نتلفػػػة مػػػن الشػػػدة "، كتبعػػػا لػػػ لك يعػػػرؼ )

اع بٌن اٜنكومات كاٛنماعات الي ٕن ل قول اجتماعية منافسة ٟنا، كغالبان ما   " حالة من الن  أنالسياس  ب
يكػػوف التعبػػًن عػػن هػػ ا النػػ اع مػػن خػػالؿ أعمػػاؿ العنػػف العلنيػػة كداللػػة علػػ  التطػػرؼ السياسػػ  مػػن اجػػل 

  ٓزع عة الوض  القائم ". 
للعنػػػف ( عػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػ  هػػػو " كضػػػ  مػػػرادؼ Curr -كضػػػمن السػػػياؽ ذاتػػػ  يعػػػرؼ )كػػػًن

وف كال م ٓندث انالسياس ، كالنظاـ السياس  غًن اٞنستقر هو ذلك النظاـ ال م يفتقد السلم كطاعة الق
في  التغيًنات السياسية كاالجتماعية كتتم عملية أناذ القرارات ليس كفقان إلجراءات م سسية دستورية بػل 

  عنػػػف موجػػػ  مػػػن قبػػػل أنػػػاسػػػ  ب( عػػػدـ االسػػػتقرار السيCurrتبعػػػان إلعمػػػاؿ العنػػػف اٛنمػػػاع "، كيصػػػف )
  ْٔنا  النظاـ السياس . أاألفراد ب

  " حالػة مػن التغيػًن السػري  غػًن أنػعرؼ )إكراـ عبػد القػادر بػدر الػدين( عػدـ االسػتقرار السياسػ  بكيي 
 ٕفاض يف قدرات النظاـ".٦ناٞننضبط أك اكـو تتسم بت ايد العنف السياس  كتناق  الشرعية كاأل

أغلبها ينحو باْنػا  تكػوين فكػرة العنػف اك أف تعراض ه   التعريفات ٬نكن القوؿ كلعل  من خالؿ اس
  غيػاب القػػدرة للنظػاـ علػػ  أنػيشػ   نظريػان علػػ   أفعػدـ االسػتقرار السياسػػ  كظػاهرة اجتماعيػة ٬نكػػن 

                                                        
ّ- Merrison, Donald, integration and instability, patterns of African political development, 

american political sciences review, No 3, September 1972, p 206. 
ْ- Ernest A. Duff and John F. Mecamant with Waltrand Morales, Violence and Depression in 

Latin America, the free press, U.S.A, 1976, p 17. 
ٓ- Kenneth F. Johnson, causal factors in Latin American political instability, In: Harry Kebschull, 

politics in transitional societies, Meredith Corporation, U.S. A, 1973, p 312. 
ٔ- Ibid, p 312  
(، ٠نلة السياسة الدكلية، م سسة األهػراـ، َُٕٗ – ُِٓٗد. إكراـ عبد القادر بدر الدين، االستقرار السياس  يف مصر ) -ٕ

 .َّ(، ص ُِٖٗ(، ٕنوز )ٗٔالقاهرة، العدد )
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 اُف االسػت داـبعض القػول كاٛنماعػات يان هو ٛنوء ئاالستجابة اك التكيف م  التغيًنات السياسية، كاجرا
اُف االسػالي  الدسػتورية يف حػل الصػراع االجتمػاع  القػائم كعجػ  ٛنوؤهػا اٞنت ايد للعنف السياسػ  كعػدـ 

ليػػ  كالنابعػػة مػػن داخػػل البيئػػة الداخليػػة للنظػػاـ أك مػػن أالنظػػاـ السياسػػ  عػػن االسػػتجابة للمطالػػ  الوافػػدة 
 البيئة اٝنارجية ل .

 أفسػػ  مصػػدر  تنػػاق  الشػػرعية الػػي يفػػرتض عػػدـ االسػػتقرار السيا أفكلكػػن هػػل ٬نكػػن القػػوؿ فعػػالن 
باعتبػار  م شػر لعػدـ  –  ّٔػا النظػاـ، أـ هػو م لمػا تشػًن بعػض التعريفػات الػي تنػ ع باْنػا  رد العنػف ظ٪ن

اُف فشل النظاـ السياسػ  يف االسػتجابة اُف التطلعػات البازغػة ٣نػا يػدف  االفػراد اُف  -االستقرار السياس  
أغلػػ  مظػػاهر عػػدـ االسػػتقرار هػػو أف عنف السياسػػ   ، الشػػ ء اٞنتفػػ  عليػػ  بػػال افالتعبػػًن عػػن هػػ ا اٜنرمػػ

ننسػػ  أدبيػػات  أفت تتولػػد بسػػب  أحػػد هػػ ين اٞنصػػدرين أك كليهمػػا، دكف انػػالسياسػػ  يف العػػاَف النػػام  ك
التنمية السياسية الي اعتمػدت اٞنػنه  اٞنقػارف يف دراسػة العػاَف ال الػ  ركػ ت علػ  ٠نموعػة أزمػات اعتربهتػا 

كمعضالت تتسب  يف شيوع ظاهرة عدـ االسػتقرار السياسػ ، كمػن هػ   األزمػات )أزمػة اٞنشػاركة(  عوائ 
، كعليػػ  عنػػدما يعمػػد الدارسػػٌن كاٞنفكػػرين اُف (أزمػػة اٟنويػػة)دماج( ك)أزمػػة التوزيػػ ( فضػػالن عػػن نػػك)أزمػػة األ

الك ًن من األزمات  أفاعتبار مصادر عدـ االستقرار السياس  ّٔا تعكس )أزمة الشرعية( ك)أزمة فاعلية( ف
دماج( هػػ  امتػػدادات فرعيػػة نػػالسػػابقة الػػ كر تػػرتبط بطريقػػة أك أخػػرل ّٔػػ ين اٞنصػػدرين، فػػػ)أزمة اٟنويػػة كاأل

)ألزمة الشرعية( ك)أزمة التوزي  كالتداخل( أيضان امتػداد )ألزمػة الفاعليػة(، لػ ا اسػتقر رأم اغلػ  البػاح ٌن 
ل عػػػاـ كاقػػػ  كحالػػػة النظػػػاـ السياسػػػ ، ك٬نكػػػن تشػػػ ي  علػػػ  )الشػػػرعية كالفاعليػػػة( هػػػ  الػػػي ٓنػػػدد بشػػػك

  -األفكار الرئيسة الي دارت حوٟنا ه   التعريفات بااليت:
الصػراع االجتمػاع ، كيكػػوف  إلدارةليػة آاٞن شػر الػرئيس لعػدـ االسػتقرار السياسػ  هػو كجػود العنػف ك .ُ

ًنات الي تطرأ عل  بنية النظاـ السياس ، كالنس  االْناه  الغال  ٟن ا العنػف يكجود  مصاحبان للتغ
 يكوف موجهان من األفراد باْنا  النظاـ السياس . 

النظػػاـ السياسػػ   اففقػػد. ك النظػػاـ السياسػػ  للشػػرعية يكػػوف مصػػدران لعػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  اففقػػد .ِ
 ئيسان لعدـ االستقرار السياس . للقدرة عل  تلبية تطلعات الشع  يعد أيضان مصدران ر 

كبشػػػكل ٢نتصػػػر ٬نكػػػن توضػػػيح اٝنصػػػائ  الػػػي قػػػد تتػػػوافر كلهػػػا اك بعضػػػها يف إحػػػدل حػػػاالت عػػػدـ 
  -االستقرار السياس  يف ٠نموعة من النقاط:

حالػة سػلبية ٬نػر ّٔػا النظػاـ السياسػ  تتجلػ  فيهػا صػور مػن التغيػًن غػًن اٞننػتظم أك اٞنتوقػ  سػواء علػػ   .ُ
م أك عل  مستول تغيًن النظاـ السياسػ  ككػل اك علػ  مسػتول التغيػًن آّتمعػ  حػىت اٞنستول الوزار 

 م  بقاء اٞنستول اٜنكوم  اك مستول النظاـ دكف تغيًن. 
النظػاـ للشػرعية كالفاعليػة كهػو مػا يعكػس عػػدـ  افحالػة مػن عػدـ الرضػا االجتمػاع  بسػب  مػن فقػػد .ِ

 استقرار سياس  ساكن. 
تقرار السياس  يف مظاهر عدة م ل العنف اٞنوج  ٥نو الدكلة كآّتم  يكوف عدـ االس أفمن اٞنمكن  .ّ

 بصيغة االرهاب اك يف شكل اٜنرب االهلية اك يف صيغة ثورة كٕنرد شعف. 



 
 

ِِ 

 عشر ثام ال ال دد

 ةاغلػػ  ظػػواهر عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  سػػواء يف الػػدكؿ اٞنتقدمػػة اـ يف الػػدكؿ الناميػػة تنبػػ  مػػن ثالثػػ .ْ
 ضها أك كلها كه  )الشرعية، الفاعلية كاٞنشاركة(.٪نتوم النظاـ بع أفمصادر رئيسة ٬نكن 

 ثان ا: مظاىر عدـ االس قرار الس اسي  ي ال راؽ 
نشًن اُف العوامل الي تسببت يف ظاهرة عدـ االستقرار السياس  يف العراؽ كبشكل  أف بداية البد من

 كه : ها في قبل الدخوؿ يف مظاهر  –٢نتصر 
 الديين كاالثين(أشكالية الوحدة الوطنية )التنوع  .ُ
 السياس  كغياب النض  اٞن سسايت. –ضعف البناء االجتماع   .ِ
 إشكالية تكوين اٞن سسات االمنية. .ّ
 االزمات االقتصادية كتع ر التنمية  .ْ
 الوجود االجنف كأشكالية القبوؿ كالرفض  .ٓ
 التدخل اٝنارج  )االقليم  كالدكِف( .ٔ

 افاهرة عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  يف العػػراؽ ككػػٟنػػ   العوامػػل ٠نتمعػػة الػػدكر اٜناسػػم يف تفشػػ  ظػػ افككػػ
 ٟن   الظاهرة مظاهر عدة ٬نكن أ٩نازها بااليت.

 اٝنالفات اٜنكومية الداخلية:  .ُ
٬ن ل ه ا اٞنتغًن عامل آخر أسهم يف تع ي  حالة )الالإستقرار( السياس  يف العراؽ، بقػدر مػا تػأثر هػو 

ن علػػػ  تغ يػػػة بعضػػػهما لةخػػػر يف صػػػورة مػػػن الػػػرتابط بػػػدكر  بواقػػػ  التػػػدهور األمػػػين، إذ عمػػػل كػػػال اٞنتغػػػًني
عداـ فاعلية أنعدـ اإلستقرار السياس  يف أحد أكجه  هو  أفعلمنا  ااٛندِف، كتبدك ه   نتيجة منطقية إذ

عػدـ قدرتػ  علػ   أفحافه النظػاـ شػكليان علػ  حالػة )عػدـ التغيػًن اٜنكػوم ( إال  أفالنظاـ، كعلي  حىت ك 
اتية ل  ٬ن ل كاُنان لشيوع حالة اإلستقرار السياس ، كعليػ  يعمػل عػدـ اإلسػتقرار   العمل يف ظل بيئة غًن م

هػػ ا الشػػلل قػػد رافػػ  تشػػكيل  أفكيبػػدك  .حػػدة الشػػلل السياسػػ  اٜنكػػوم  ع يػػ كاٞنتم ػػل باإلرهػػاب علػػ  ت
، أخ ت األطراؼ السياسية ََِْح ير  ِٖالنظاـ السياس  اٛنديد من  البداية، فمن  نقل السيادة يف 

اإلجتماعيػة كعلػ  أدكات السػلطة  – تلفة تتنافس فيمػا بينهػا مػن أجػل إعػادة توزيػ  اٞنػوارد اإلقتصػادية اٞن
الصػػراع السياسػػ  اٜنكػػوم  عكػػس كجػػود مسػػاع  متناقضػػة أف السياسػػية، كيبػػدك ّنػػا ال يػػدع ٠نػػاالن للشػػك 

كباٞنقابػػل هنػػاؾ  ت معدكمػػةانػػمتعاكسػػة يف اإلْنػػا : مسػػاع  إلزالػػة اٜنيػػف كإسػػتعادة إمتيػػازات كحقػػوؽ ك
 ٖمساع  إلستعادة السلطة كالنفوذ. 

 االرهاب كصراع الفرد م  السلطة:  .ِ

                                                        
، ص ََِٕأربيػل،  –النػ اع يف العػراؽ: تقيػيم إسػرتاتيج ، معهػد الدراسػات اإلسػرتاتيجية، بغػداد فري  أُناث، ديناميكيات  -ٖ

ٖ. 
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 طبيعػػة كمضػػموف الظػػاهرة اإلرهابيػػة بإعتبارهػػا بػػٌٌن ني  أفلسػػنا بصػػدد كضػػ  تعريػػف لألرهػػاب بػػل ٥نػػاكؿ 
نعط  واع لإلرهاب ك٬نكن أن، ككما هو معلـو هناؾ عدة  أحد مظاهر عدـ اإلستقرار السياس  يف العراؽ

 واع ه :نكاضحان ل ، كه   األلكل نوع تش يصان 
كهو عبارة عن أفعاؿ عنيفة تتضمن )القتل، اٞنالحقة، السجن( ٕنارسها الدكلة ضمن إرهاب الدكلة: - أ

حػػػدكدها السياسػػػية بالضػػػد مػػػن اٞنعارضػػػٌن ٟنػػػا مػػػن أجػػػل إثػػػارة الرعػػػ  لػػػيس فقػػػط يف نفػػػوس هػػػ الء 
عارضٌن مشأٌّن يف األمد القري  أك البعيد، كه ا النوع اٞنعارضٌن كلكن أيضان من أجل من  ظهور م

مػػن األرهػػاب يوجػػد بصػػفة خاصػػة يف الدكلػػة الػػي تتميػػ  بطػػاب  حكػػم اٜنػػ ب الواحػػد الشػػموِف كالػػي 
ٓناكؿ فرض ايديولوجيا معينة كتعترب أم أفكار ال تنسجم معها ّن ابة هتديد لل قافة السياسية للنظػاـ 

حكم النظاـ الساب . افاب ََِّؽ قبل العاـ القائم. كه ا ماشهد  العرا
  مسػػلحة يإرهػاب األفػػراد كاٛنماعػات: كيتميػػ  هػػ ا النػوع بكونػػ  أعمػاؿ عنيفػػة ٬نارسػػها أفػراد أك ٠نػػام - ب

داخػػل حػػدكد دكلػػة ينتمػػوف إليهػػا يف الغالػػ  بالضػػد مػػن النظػػاـ السياسػػ  كأيضػػان ٕنػػارس بالضػػد مػػن 
نظاـ السياس  يف ٘ناية مواطني ، فهو يوج  ضد الدكلػة فراد من أجل إثارة الرع  كإظهار عج  الاأل

من خػالؿ إسػتهداؼ م سسػات حكوميػة، أك ش صػيات عامػة أك رجػاؿ السػلطة كمػا يكػوف هدفػ  
اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك عرقلة ٣نارسة السلطات العامة لدكرها يف آّتم .

ة مالزمة للتطور السياس ، حي  من  اإلحتالؿ األمًنك  للعراؽ، بات اإلرهاب ٚناالرهاب الدكِف: - ت
أصػػبح العػػراؽ مػػالذان لػػبعض التنظيمػػات الػػي ٓنركهػػا أيػػديولوجيات دينيػػة كبػػاألخ  )تنظػػيم القاعػػدة( 

 ٓنت غايات ١ناربة األحتالؿ األمًنك  كإقامة نظاـ إسالم  يف اينالي كسعت من نطاؽ عملها اٞنيد
لتنظيمات بلغت حد إستهداؼ آّتم  بأعنف العراؽ كف  فق  اٝنالفة الراشدة، لكن عمليات ه   ا

هػػ   آّموعػػات تسػػع  اُف ٓنقيػػ  غاياهتػػا عػػن طريػػ  إثػػارة  أفالطػػرؽ كاألسػػالي  كهػػو مػػا أكػػد فعػػالن 
الرع  كالرهبة يف نفوس اٛنمي .

 اٜنرب االهلية كصراع الفرد م  الفرد:  .ّ
تتقاتػػل فيػػ  ٠نػػامي  ا " صػػراع عنيػػف داخػػل بلػػد أ ػػ٬نكػػن كصػػف اٜنػػرب االهليػػة بشػػكل مبسػػط علػػ  

عل  السلطة يف اٞنرك  أك االقليم أك لتغيًن سياسات حكومية". كبقدر تعلػ   ءمسلحة هتدؼ اُف االستيال
يف  م  تفجًن قبي اإلمامٌن العسكريٌن  بدأ أن ٤ند ك ، كاف هناؾ أقتتاؿ طائف    األمر باٜنالة العراقية

أسػػاس اٟنويػػة الطائفيػػة، كترافػػ  هػػ ا مػػ  ٘نػػالت ، أذ أصػػبح هنػػاؾ قتػػل متبػػادؿ علػػ  ََِٔسػػامراء شػػتاء 
تتوقػف حػدة هػ   اٜنػرب إال  متبادلة من التهجًن القسرم ُني  أصبحت هناؾ أحيػاء مغلقػة طائفيػان، كَف

مػن خػالؿ اإلتفػاؽ مػا بػٌن الفرقػاء السياسػيٌن علػػ  توزيػ  السػلطات بشػكل تشػارك  ّنػا يف ذلػك ال ػػركات 
 كاٞنوارد.
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 عشر ثام ال ال دد

 اششاد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ املغزذاِخ:ٟ: ِفَٙٛ ِٚبٔاملـٍت اٌض

 أكال: مفهـو ال نم   البشري  المس دام :
التنميػػة البشػػرية اٞنسػػتدامة تغيػػًنان أجتماعيػػان موجهػػا مػػن خػػالؿ أيديولوجيػػة معينػػة كهػػ  عبػػارة عػػن  دعػػتي 

كالسياسػية ملية معقدة ككاعية عل  اٞندل الطويل كشاملة كمتكاملة يف ابعادهػا االقتصػادية كاالجتماعيػة ع
كال قافيػػة كالبيئيػػة كالتكنولوجيػػة. كهنػػا البػػد مػػن التمييػػ  بػػٌن النمػػو االقتصػػادم كالتنميػػة االقتصػػادية كالتنميػػة 

 البشرية.
 ٗشػػػًن النمػػػو االقتصػػػادم اُف ٠نػػػرد ال يػػػادة الكميػػػة يف متوسػػػط نصػػػي  الفػػػرد مػػػن الػػػدخل اٜنقيقػػػ . يي 

التنميػػة االقتصػػادية ظػػاهرة مركبػػة  دعػػكاٞنفهػػـو العكسػػ  للنمػػو االقتصػػادم هػػو الركػػود االقتصػػادم. بينمػػا تي 
كأحػػػد عناصػػػرها اٞنهمػػػة باالضػػػافة اُف حػػػدكث تغيػػػًن يف اٟنياكػػػل االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة  تتضػػػمن النمػػػو

ا أ ػػيػػة أ ػػل مػػن النمػػو ، إذ كاٞنفهػػـو العكسػػ  للتنميػػة هػػو الت لػػف. كٟنػػ ا فالتنم َُ .كالسياسػػية كال قافيػػة
 تعين النمو ، باالضافة اُف التغيًن.

  أهػػتم خػػالؿ يػػلقػد تطػػور مفهػػـو التنميػػة مػػ  تطػػور البعػػد البشػرم يف الفكػػر االقتصػػادم السػػائد ، ُن
عقػػػد اٝنمسػػػينيات مػػػن القػػػرف اٞناضػػػ  ّنسػػػائل الرفػػػا  االجتمػػػاع  لينتقػػػل خػػػالؿ السػػػتينيات اُف االهتمػػػاـ 

  اُف الرتكيػػػػ  علػػػػ  ٔنفيػػػػف حػػػػدة الفقػػػػر كتػػػػأمٌن اٜناجػػػػات االساسػػػػية للبشػػػػر خػػػػالؿ  بػػػػالتعليم كالتػػػػدري 
حيػ   -ينيػات ان  البشػرم خػالؿ عقػد ال مانػاٞنالحه أغفػاؿ اٛن أف السبعينيات من القرف اٞناض . غًن

مت الرتكيػػ  علػػ  سياسػػات الت بيػػت االقتصػػادم كالتكييػػف اٟنيكلػػ  لصػػندكؽ النقػػد كالبػػك الػػدكليٌن. كعنػػد 
  البشػرم انػائ  اُف اعػادة الرتكيػ  علػ  اٛن٧نػة تسعينيات القرف اٞناض  بػادر برنػام  االمػم اٞنتحػدة األبداي

يف التنمية. كيف ه ا السياؽ شهد مفهـو التنمية يف التسػعينيات عػدة تطػورات ، فقػد ظهػر مفهػـو التنميػة 
ظهػػػر مفهػػػـو التنميػػػة البشػػػرية كمػػػن    َُٗٗالبشػػػرية بتقريػػػر التنميػػػة البشػػػرية الػػػ م اصػػػدر  الربنػػػام  عػػػاـ 

 اٞنستدامة. 
ائ  دكران مهمػان يف تبػين هػ ا ٧نػأما فيما ٫ن  مفهـو التنمية البشرية فقػد أدل برنػام  االمػم اٞنتحػدة األ

جوهر التنميػة  افسنكيشكل األُُ. َُٗٗاٞنفهـو من خالؿ تقارير التنمية البشرية الي صدرت من  عاـ 
تطلبػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة ككػػ لك السياسػػية. كحسػػ  االمػػم تسػػتجي  للمأف الػػي ٩نػػ   البشػػرية

اٞنتحػػدة تعػػرؼ التنميػػة البشػػرية بعمليػػة توسػػي  اٝنيػػارات اٞنتاحػػة لألفػػراد لتمكيػػنهم مػػن العػػيش حيػػاة طويلػػة 
كصػػػحية ، ككػػػ لك اٜنصػػػوؿ علػػػ  اٞنعػػػارؼ باالضػػػافة اُف اٜنصػػػوؿ علػػػ  اٞنػػػوارد الضػػػركرية لتػػػوفًن مسػػػتول 

 اٞنعيشة اٞنناس .

                                                        
١نمد عبد الع ي  عجمية كأ٬ناف عطية ناصف ، التنمية االقتصادية: دراسات نظرية كتطبيقية ، االسكندرية ، الدار اٛنامعية ،  -ٗ
 . ُٕ، ص ََِّ

 . ُٖ-ُٕ، ص ص  ََِّ متغًن ، القاهرة ، دار الشركؽ ، أبراهيم العيسوم ، التنمية يف عاَف -َُ
 . ُِٕ، ص ََِٕمدحت كاظم القريش  ، التنمية االقتصادية ، عماف ، دار كائل للنشر ،  -ُُ
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كمػػن جهػػة أخػػرل تيعػػرؼ التنميػػة البشػػرية ّٔػػا توسػػي  اٝنيػػارات اٞنتاحػػة ٛنميػػ  النػػاس يف آّتمػػ . كيعػػين 
ا تعػػين أ ػػكالفئػػات الضػػعيفة. كمػػا  كِناصػػة الفقػػراء –ترتكػػ  عمليػػة التنميػػة علػػ  الرجػػاؿ كالنسػػاء  أفذلػػك 

ليها اٜنياة. كذلك ٩نعل اٟندؼ ٘ناية فرص اٜنياة لألجياؿ القادمة... ك... كالنظم الطبيعية الي تعتمد ع
  ُِيتمت  فيها اٛنمي  ُنياة طويلة كصحية كمبدعة. أف اورم للتنمية يتم ل يف خل  بيئة ٕنكينية ٬نكن 

ست دـ االٓناد الدكِف للحفاظ عل  البيئػة عبػارة التنميػة اٞنسػتدامة اكؿ مػرة أأما التنمية اٞنستدامة فقد 
ا التنميػػػة الػػي ْنيػػػ  عػػن حاجػػػات اٜناضػػػر دكف أ ػػػة للبقػػػاء كتعػػرؼ بيف االسػػػرتاتيجية العاٞنيػػ َُٖٗعػػاـ 

كقػػد مت دمػػ  فكػػرة التنميػػة اٞنسػػتدامة بالتنميػػة البشػػرية لتكونػػا  ُّتعػػريض قػػدرات االجيػػاؿ القادمػػة لل طػػر.
 مفهـو التنمية البشرية اٞنستدامة.

اٞنستدامة. كقد أكضػح  بل كسيلة لتحقي  التنمية البشرية –كالنمو االقتصادم ليس غاية يف حد ذات  
ي دم بصورة آليػة اُف التنميػة البشػرية اٞنسػتدامة  النمو االقتصادم ال أف ُٔٗٗتقرير التنمية البشرية لعاـ 

متقػدما مػن حيػ  نصػي  الفػرد مػن  اذ ٤ند علػ  سػبيل اٞن ػاؿ البلػد الػي ٓنتػل موقعػان  كالقضاء عل  الفقر.
يبها عند تصنيفها حس  دليل التنمية البشرية. عػالكة علػ  ذلػك النات  ال  االٗناِف ك ًنا ما يرتاج  ترت

الغنيػػة كالفقػػًنة علػػ  حػػد سػػواء كهػػ  التباينػػات الػػي تبػػدك اشػػد  افتباينػػات ملحوظػػة داخػػل البلػػدهنػػاؾ ، 
 كضوحا عند تقييم التنمية البشرية للشعوب االصلية كاالقليات العرقية بصورة منفصلة. 

ائ  يف ٧نػ)التنمية البشرية اٞنستدامة( الػي أطلقهػا برنػام  األمػم اٞنتحػدة األكه   الرؤية اٛنديدة للتنمية 
يف أكلويػػة أهػػدافها كتصػػن  التنميػػة مػػن أجلػػ . قػػد  افسػػنكالػػي تضػػ  األ ُّٗٗتقريػػر التنميػػة البشػػرية لعػػاـ 

ار يف عرؼ التنمية البشرية ه  تنمية الناس من اجل النػاس بواسػطة النػاس. كتنميػة النػاس معناهػا االسػت م
قدرات البشر ، سواء يف التعليم أك الصحة أك اٞنهارات حىت ٬نكنهم العمل بشكل منت  كخالؽ. كالتنمية 

عدالػػة التوزيػػ  ل مػػار النمػػو االقتصػػادم الػػ م حققػػو  توزيعػػان عػػادالن. كأمػػا  افمػػن اجػػل النػػاس معناهػػا ضػػم
  ُْالتنمية بواسطة الناس، أم إعطاء كل امرئ فرصة اٞنشاركة فيها. 

 ه ا اإلطار يعد مفهػـو التنميػة البشػرية مفهومػان أك ػر  ػوالن كعموميػة مػن مفػاهيم أخػرل تػرتبط ّٔػا يف
كمنهػػػػا مفهػػػػـو "إدارة اٞنػػػػوارد البشػػػػرية" الػػػػ م ييعػػػػىن أساسػػػػان بتعظػػػػيم إسػػػػتغالؿ طاقػػػػات األفػػػػراد العػػػػاملٌن يف 

ـ "ٔنطيط اٞنوارد البشرية" م سسات بعينها، كالسياسات كاٞنمارسات اٞنتبعة يف ه ا اإلطار. ك لك، مفهو 
الػػػ م يشػػػًن إُف كضػػػ  تصػػػور ألهػػػداؼ آّتمػػػ  أك اٞن سسػػػة مػػػ  العمػػػل علػػػ  خلػػػ  شػػػبكة مػػػن العالقػػػات 

                                                        
، علػػ   ُٕٗٗبرنػػام  االمػػم اٞنتحػػدة األ٧نػػائ  ، تقريػػر حػػوؿ " أدارة اٜنكػػم ٝندمػػة التنميػػة البشػػرية اٞنسػػتدامة ، نيويػػورؾ ،  -ُِ

  www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicyااللكرتكين:  اٞنوق 
التنميػػة اٞنسػػتدامة كاالدارة آّتمعيػػة: االدكار اٞنسػػتقبلية للحكومػػات اٞنرك يػػة كاليػػة كالقطػػاع اٝنػػاص كآّتمػػ  اٞنػػدين: اكراؽ  -ُّ

 . ٖٔبية للتنمية االدارية ، اٞننامة ، ص عمل اٞن ٕنر العري لألدارة البيئية ، )تنظيم( اٞننظمة العر 
نقال عن رعد سام  عبد الرزاؽ، العوٞنة كالتنمية البشرية اٞنستدامة يف الوطن العري، أطركحة دكتورا  )منشورة(، كلية العلـو  -ُْ

 .ِّ، ص ََِٔالسياسية ،جامعة النهرين ، 
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االرتباطية بٌن ه   األهداؼ من ناحية، كاٞنوارد البشرية اٞنتاحة كتلك اٞنطلوبة لتحقيقها عدديان كنوعيان من 
  ُٓحي  الت صصات كاٞنهارات.

ا ٗنيعػان تتضػمن مفهػـو أساسػ  كهػو إتاحػة أ ػٞنفهـو التنميػة البشػرية اٞنسػتدامة ف رغم تعدد التعريفات
أفضل الفرص اٞنمكنة السػتغالؿ الطاقػات البشػرية اٞنتاحػة مػن أجػل ٓنقيػ  مسػتول رفاهػة أفضػل لألفػراد. 

 أف فالبشػػر هػػم اٟنػػدؼ األساسػػ  للتنميػػة البشػػرية، كهػػم أيضػػان األداة األساسػػية لتحقيػػ  هػػ   التنميػػة. كمػػا
ا النهػوض بأكضػاعهم أ٧نػالتنمية ّٔ ا اٞنعىن ال تعىن فقط زيادة ال ركة أك الػدخل للمجتمػ  أك حػىت األفػراد ك 

ال قافية كاالجتماعية كالصػحية كالتعليميػة كٕنكيػنهم سياسػيان كتفعيػل مشػاركتهم يف آّتمػ  كحسػن توظيػف 
 فسهم ك٠نتمعاهتم.أنطاقاهتم كقدراهتم ٝندمة 

 ل نم   البشري  المس دام :ثان ان: مؤ رات ا
س للمفػاهيم اٞنسػػت دمة يف كػػل مراحػػل اعكػػأنتعػد مقػػاييس التنميػػة البشػػرية اٞنسػتدامة كم شػػراهتا ّن ابػػة 

اٟنػػاجس  افالفكػػر التنمػػوم فكلمػػا تطػػور اٞنفهػػـو تطػػورت معػػ  اٞنقػػاييس لكػػ  تعػػرب عنػػ  بدقػػة. فعنػػدما كػػ
عكػػس الفقػػر البشػػرم بإبعػػاد  اٞن تلفػػة )الفقػػر ت اٞنقػػاييس تانػػالتنمػػوم يػػدكر حػػوؿ قيػػاس مسػػتول الفقػػر ك

الفسػػلج  كالفقػػر اٞنعػػريف كالصػػح ...اٍف( كهكػػ ا كصػػوال ٥نػػو اسػػت داـ مفهػػـو التنميػػة البشػػرية اٞنسػػتدامة 
 .  ال م مت تطوير مقاييس  كم شرات  ّنا ينسجم كركح ه ا اٞنفهـو

البشػػرم كالػػ م عػػرب عػػن نفسػػ  يف  اٞنفهػػـو األكؿ يف دليػػل التنميػػة البشػػرية اٞنسػػتدامة هػػو مفهػػـو البعػػد
  ُٔأك ر من مقياس. كأبرز تلك اٞنقاييس هو دليل التنمية البشرية ال م يتشكل من ثالثة م شرات ه :

 . طوؿ العمر مقاسا بالعمر اٞنتوق  عند الوالدة.ُ
 . التحصيل العلم  مقاسا ّن شرات فرعية ه :ِ

 أ. نسبة البالغٌن ال ين يقرأكف كيكتبوف.
 القيد اإلٗناِف يف اٞنراحل الدراسة االبتدائية كاٞنتوسطة كاإلعدادية.ب. معدؿ 

االمًنك  ١نسوبا  . مستول اٞنعيشة مقاسان بنصي  الفرد اٜنقيق  من النات  ال  اإلٗناِف بالدكالرّ 
 طبقان ٞنبدأ تعادؿ القوة الشرائية.

   البشرم يف اٞن شر فه :انأما اٞنقاييس األخرل اٞنرتبطة باٛن

                                                        
لسػػػػلة قضػػػػايا ، القػػػػاهرة ، مركػػػػ  االهػػػػراـ للدراسػػػػات السياسػػػػية ١نمػػػػد كامػػػػل التػػػػابع  سػػػػليم، التنميػػػػة البشػػػػرية اٞنسػػػػتدامة، س -ُٓ

 .ٓ، صََِٔ( ، أب َِكاالسرتاتيجية، العدد)
د.كامل اٞنريايت ، الفكر التنموم كمقاييس التنمية البشرية، م سسة مدارؾ لدراسة آليات الرق  الفكػرم ،شػبكة اٞنعلومػات  -ُٔ

 www.madarik.net/mag2/10.htmالدكلية )الرتنت(عل  اٞنوق :
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دليل التنمية اٞنرتبط باٛننس: كهػو م شػر يشػب  دليػل التنميػة البشػرية مػن حيػ  اٞن شػرات الفرعيػة الػي 
فضػال عػن  -  ينصرؼ إُف دراسة أكضاع اٞنرأة يف ه   اٞن شرات كيعكس ه ا الػدليل أنتشكل منها، إال 

 مدل اٞنشاركة يف آّتم  أك مظهران من مظاهر ه   اٞنشاركة. -البعد البشرم 
 البشرم فه : افأما م شرات اٜنرم

 profile of human Deprivation(P. H. Dالبشرم. ) افأ. سجل اٜنرم
 (.H. P. Iم.)ب. دليل الفقر البشر 

 (.C. P. Mج. مقياس قدر القدرات.)
كٓنتوم ه   اٞن شرات علػ  م شػرات فرعيػة تتعلػ  بالوضػ  الصػح  كاٞنػدين كمسػتول اٞنعيشػة الالئػ . 

عػػداـ الفػػرص. أمػػا البعػػد البيئػػ  يف نمػػن القػػدرات الػػ م هػػو نتيجػػة أل اف شػػرات بقيػػاس اٜنرمػػكهتػػتم هػػ   اٞن
اٞنفهـو فيعرب عن نفس  من خالؿ سجل التدهور البيئ  ال م يتضمن ٗنلة م شرات تعكس مدل الضرر 

 أك التحسٌن ال م يصي  البيئة يف سياؽ النشاط االقتصادم.
االجتماعية أك االقتصاد االجتماع  فيعرب عن  َنملة من اٞن شػرات الػي أما اٛنوان  اٝناصة باٞنشاركة 

ٔنػػ  اٞنشػػاركة السياسػػية كالتم يػػل، فضػػال عػػن الػػدالالت اٞنتضػػمنة يف اٞن شػػرات اٞنتقدمػػة، فالقيػػد اٞنػػادم 
ن يعيػػ  مشػػاركة الفقػػراء ، كػػ لك الفقػػر اٞنعػػريف بدرجاتػػ  اٞن تلفػػة يعػػد قيػػدان حاٚنػػان علػػ  اٞنشػػاركة كسػػببان مػػ

 أسباب تدهور االقتصاد.
كهنػاؾ ٙنسػػة جوانػ  للتنميػػة البشػػرية اٞنسػتدامة تػػ ثر ٗنيعهػا علػػ  حيػػاة الفقػراء كالفئػػات اٞنستضػػعفة، 

  ُٕه : 
ػ التمكػٌن: توسي  القػدرات كاٝنيارات اٞنتاحة أماـ األفراد ي يد من قدرهتم عل  ٣نارسػة تلػك اٝنيػارات 

 شاركة يف صن  القرارات كاٞنوافقة عليها.  يضاعف الفرص اٞنتاحة ٟنم للمأن، كما 
تمػاء نػ التعػاكف: هتتم التنميػة البشػرية بػالطرؽ الػي يعمػل ّٔػا النػاس معػان كيتفػاعلوف يف ظػل الشػعور باأل

 كبوجود هدؼ كمعىن للحياة.
يػػػات كاٞنهػػػارات كالفػػػرص يعػػػين مػػػا هػػػو أك ػػػر مػػػن زيػػػادة الػػػدخل، إذ يعػػػين انصػػػػاؼ: توسػػػي  اإلمكنػػػػ األ

 م الن يف كجود نظاـ تعليم  ٬نكن للجمي  االلتحاؽ ب .صاؼ ناأل
ػػػ االستدامػػػة: البػػد مػػن تلبيػػة احتياجػػات هػػ ا اٛنيػػل دكف اٞنسػػاس ُنػػ  األجيػػاؿ اٞنقبلػػة يف التحػػرر مػػن 

 ، كيف ٣نارسة قدراهتا األساسية. افالفقر كاٜنرم
ي هتدد معيشتهم م ل اٞنرض أك ػ األمػػن: السيما أمن اٞنعيشة فاألفراد ٪نتاجوف يتحرركا من الظواهر ال

 القم  أك التقلبات الضارة اٞنفاجئة يف حياهتم.

                                                        
: علػػػػػػػػػػػ  اٞنوقػػػػػػػػػػػ : ُٕٗٗبرنػػػػػػػػػػام  األمػػػػػػػػػػػم اٞنتحػػػػػػػػػػػدة األ٧نػػػػػػػػػػػائ ، إدارة اٜنكػػػػػػػػػػػم ٝندمػػػػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػػػػة البشػػػػػػػػػػػرية اٞنسػػػػػػػػػػػتدامة،  -ُٕ

www.poger.org/publications/other/undp  
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اٞنتحػػػػدة األ٧نػػػػائ  علػػػػ  أهػػػػداؼ أساسػػػػية كمهمػػػػة مػػػػن أهػػػػداؼ التنميػػػػة البشػػػػرية  االمػػػػم كيركػػػػ  برنػػػػام 
 ُٖاٞنستدامة: القضاء عل  الفقر ، كخل  الوظائف كأستدامة الرزؽ كسبل العيش ك٘ناية البيئة كْنديػدها. 

 تنمية التعليم كتطوير قدرات األفراد اٞنعرفية كالتقنية.  تند ه   األهداؼ ٗنيعها علكتس
اىٍتطد اىراُٖ: واكغ ٌؤكؽات اىخٍِ٘ثث اىتلثؽٗث فثٖ اىؼثؽاق كتثو وةؼثػ 

 .5002اىخغ٘٘ؽ اىف٘اـٖ فٖ اىؼؽاق ػام 

   ٖٕٓٓاٌغ١بعٟ ػبَ  اٚال: ِاششاد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ يف اٌؼشاق لجً اٌزغ١ري
َف يكػػن كاقػػ  التنميػػة البشػػرية يف العػػراؽ ّن شػػرات  الصػػحية كالتعليميػػة كخػػط الفقػػر ّنعػػ ؿ عػػن تػػأثًنات 

  االجتمػاع  ١نػورا مهمػا يف انػشػكل اٛن أفالتدهور اٜناصػل الػ م طػاؿ البنيػة االقتصػادية للبلػد ، فبعػد 
ل م جاء يف إطار التطور كا -ينيات من القرف اٞناض  انخطط التنمية خالؿ عقد السبعينيات كبداية ال م

ليػػأيت عقػػد التسػػعينيات كتػػرتؾ أحداثػػ  آثارهػػا اٞنباشػػرة علػػ  م شػػرات  -تاجيػػة ناٜناصػػل يف القطاعػػات األ
التنمية البشرية نتيجة الدمار ال م حل بالبىن التحتية كنق  الغ اء كالدكاء كالعج  عن تػوفًن اٞنسػتل مات 

 الصحية كالتعليمية. 
 يف ظمةناأل هو افضل تربوم بنظاـ ٪نظ  ينياتانعقد ال م خالؿ العراؽ افك االجتماع  الصعيد فعل 

 االثػار بسػب  اٜنػٌن ذلػك منػ  تػدهورت ك ػًنان  االكضػاع أف غػًنذلػك ،  الرئيسػة اٞن شػرات تبػٌٌن  كمػا اٞننطقػة
 من عنها ٤نم كما االكُف اٝنلي  ( كحربُٖٖٗ-َُٖٗية )اناالير  –العراقية  اٜنرب نتيجة اٞنرتاكمة السلبية

 اقتصادية.  عقوبات
 مؤ ر الصح : -ُ

اٞننطقػة خػالؿ عقػد التسػعينيات كالسػنوات قبػل  نتػائ  أاسػو  مػن هػ  الصػح  افاٞنيػد يف النتػائ  أف٤نػد 
 سػجل الرضػ  كفيػات فمعػدؿ،  اٞنػن فض الػدخل ذات دافمسػتويات البلػ مػن بك ػًن اقػل  كهػ االحػتالؿ

 .  (ُكما يف اٛندكؿ )  االقتصادم. مرحلة اٜنصار خالؿ ارتفاعان كبًنان 
( كفػاة 2003-1989( كفيات حدي   الوالدة كالرض  كاالطفػاؿ ٓنػت سػن ٙنػس سػنوات )ُجدكؿ )

 كالدة 1000لكل 
كفػػاة حػػدي    اٛننس  دةاٞن

 الوالدة
معػػػػػدؿ كفػػػػػاة 

 الرض 
معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 
كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ُٗالرض 

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االطفػػػػػػاؿ ٓنػػػػػػت سػػػػػػن 

 ٙنس سنوات

                                                        
 .ٖاٞنصدر نفس  ، ص  -ُٖ
 يقدر معدؿ كفيات الرض  بالفرؽ بٌن معدؿ كفيات االطفاؿ كمعدؿ كفيات حدي   الوالدة .  - ُٗ

، اٛنػػ ء  ََِْصػػدر: كزارة الت طػػيط كالتعػػاكف األ٧نػػائ  كبرنػػام  االمػػم اٞنتحػػدة األ٧نػػائ  ، مسػػح االحػػواؿ اٞنعيشػػية يف العػػراؽ اٞن
 .ُٓال اين التقرير التحليل  ، بغداد ، ص
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 36 25 11 15 آّموع 1989-1993
 40 30 11 19 ذكر 
 31 20 10 11 ان  

 38 30 11 19 آّموع 1994-1998
 43 34 11 23 ذكر

 32 26 11 15   أن
 40 32 12 20 آّموع 1999-2003

 44 35 12 23 ذكر
 35 29 12 17   أن

حالػة  1000( طفال ٬نوتوف يف السنة االكُف من حيػاهتم لكػل 32هناؾ ) أفكيتضح من اٛندكؿ اعال  
حالػة لػدل الػ كور  25حالػة ك  29ث نػامعدؿ كفيات االطفػاؿ اال اف. كك2000-1991كالدة للمدة من 

حالػػة للجميػػ   40 اف( امػػا معػػدؿ الوفيػػات ٓنػػت سػػن ٙنػػس سػػنوات فكػػ2003-1999بػػٌن ) يف اٞنػػدة مػػا
حالة كالدة. ك لك شهد الوض  الصح  يف العراؽ تدهوران كبًنان خالؿ  1000ذكور( لكل  4ث كناا 35)

، كمػا  ََِِ%( مػن النػات  الػ  االٗنػاِف لعػاـ ٓ.ُفاؽ الصػح  َف تتجػاكز )نذات اٞندة ، فنسبة األ
فػاض أ٦ن( دكالر يف العػاـ ذاتػ  االمػر الػ م ترتػ  عليػ  ُُفػاؽ الصػح  ُنػدكد )ننصي  الفرد مػن األ اف

ت الطبية كالصحية كال م ٕن ل يف النق  اٞنستمر يف االدكية كبقية اٞنستل مات ، فضػالن نياامستول االمك
 االفضل بٌن دكؿ اٞننطقة.  افك  أف يار بعد عن هجرة معظم االطباء ٣نا عرض النظاـ الصح  إُف األ

مػن االمػػراض كفيمػا تيعلػ  بوضػ  التغ يػة يف العػراؽ كالػ م يعػػد مقومػا اساسػيان لتقػدـ الصػحة كالوقايػة 
( مليوف فرد ال٪نصلوف عل  تغ ية كافية كيعيشوف يف فقر حاد بالرغم من حصوٟنم ٔيقارب من ) ما أفف

يعتمػػػػدكف بالدرجػػػػة  اف%( مػػػػن السػػػػكَٔ) أف. كمػػػػا ُٗٗٗعلػػػػ  مفػػػػردات البطاقػػػػة التموينيػػػػة يف العػػػػاـ 
( سػعر / ََُِمػن ) االساس عل  مفردات تلك اٜنصة كالي اسػهمت يف ارتفػاع قيمػة السػعرات اٜنراريػة

ا بقيػػػت عػػػاج ة عػػػن بلػػػوغ اٞنسػػػتويات أ ػػػ( سػػػعر  / يػػػـو اال ََِِيػػػـو قبػػػل تنفيػػػ  مػػػ كرة التفػػػاهم إُف )
السعرات الي تضمنتها مفردات البطاقة التموينية  ف( سعر  / يـو ألُّٖٓكالبالغة ) ُٖٗٗاٞنتحققة عاـ 

  َِ%( من االحتياج اليوم  للفرد. ٖٓالتغط  سول )
 ذلػك االجتماعيػة كغػًن كالع لة الفقر ٞن اطر خاصة تعرضت بصورة فئات هناؾأف ف ذكر  كمن ماتقدـ

 ثابت دخل كلديهم سكنهم مغادرة مناط  عن العاج كف كاٞنسنوف سرهنأل اٞنعيالت فالنساء اٞنصاع  من
 مػن كلهػم هػم عػائالهتم إعالػة عػن العػاج كف العمػل العػاطلوف عػن كالرجػاؿ االسػعار ارتفػاع كتػًنة ال٩نػارم
 مػػن عقػػػد اينكػػل ذلػػك حػػدث علػػ  الػػرغم مػػػن مػػا شػػهد  النصػػف ال ػػ  ُِ الػػي تعرضػػػت للفقػػر. الفئػػات

                                                        
 .ُُّ" ، بغداد ، ص َََِهيئة الت طيط:" تقرير التنمية البشرية" يف العراؽ لعاـ  -َِ
 . ْ، ص ََِٔدائرة االقتصادية ، ُن  عن شبكة اٜنماية االجتماعية ، بغداد ، كزارة اٞنالية ، ال -ُِ



 
 

َّ 

 عشر ثام ال ال دد

 افمسػتول الت صيصػات اٞناليػة كػأف اال  ُٔٗٗالتسعينيات يف استئناؼ العراؽ تصدير النفط  اية عػاـ 
التنمية اٞننشودة نتيجة القيود الي فرضتها االمم اٞنتحدة  إلحداثضئيالن باٞنقارنة م  االحتياجات الالزمة 

( كاقتطاع ج ءان من العوائد النفطية لدف  التعويضات كنفقات االمم اٞنتحػدة ، ُٔٔكالي ٕن لت باللجنة )
ف  منها لغاية اذار أن( مليار دكالر ٔٓفطيلة ستة اعواـ من الربنام  بلغ اٗناِف العوائد النفطية مايقارب )

( مليػػػػػار دكالر علػػػػػ  شػػػػػكل عقػػػػػود لتجهيػػػػػ  الغػػػػػ اء كالػػػػػدكاء كبعػػػػػض اٞنسػػػػػتل مات ْْمايقػػػػػارب ) ََِّ
% مػن قيمػة تلػك العقػود طيلػة تلػك السػنوات. َِالضركرية كَف يتجاكز نصػي  قطػاع  التعلػيم كالصػحة 

قبت ١ندكدان يف اٞنرحلة الي اع افل لك يالحه مستول التحسن يف البعض من م شرات التنمية البشرية ك
تطبيػػ  مػػػ كرة التفػػػاهم حػػىت كقػػػوع اٜنػػػرب كاحػػػتالؿ العػػراؽ كبػػػركز صػػػورة جديػػدة للواقػػػ  االجتمػػػاع  كهػػػو 

( دكلػة ُُُ( عاٞنيػان مػن اصػل )َُُماعكس  تراج  العراؽ إُف اٞنرتبة االخًنة بٌن الدكؿ العربيػة كاٞنرتبػة )
  ِِ. ََِِية العربية لعاـ انسنت تقرير التنمية األناكفقان لبيا

 ال  ل م مؤ ر  -ِ
ظمػة يف اٞننطقػة ، حيػ   نمػن افضػل األ افأما ما ٫ن  م شر التعليم ، فالنظاـ التعليمػ  يف العػراؽ كػ

ييعػػػد أبنػػػاء  مػػػن خػػػًنة اٞنتعلمػػػٌن يف اٞننطقػػػة. كتتجلػػػ  نتػػػائ   افالعػػػراؽ كاحػػػدا مػػػن االقطػػػار الػػػي كػػػ افكػػػ
اضػ  يف معػدالت التعلػيم العاليػة ينيات مػن القػرف اٞناناالصالح التعليم  ال م جرل يف السبعينيات كال م

 اف. كلكن َف ٪نافه ه ا النظاـ ، ككسػائر القطاعػات االخػرل ، علػ  كضػع  فكػافبٌن البالغٌن من السك
ية. كأكػػد دمػػن ضػػحايا كقػػائ  العقػػدين االخػػًنين كمػػا شػػأّا مػػن الصػػراعات كاٜنػػركب كالعقوبػػات االقتصػػا

دؿ معرفػة القػراءة كالكتابػة بػٌن الشػباب الػ ين تقػ  مع أفب ََِْتقرير مسح االحوؿ اٞنعيشية يف العراؽ 
%( كه  اعل  بقليل من نسبة اٞنعرفة بالقراءة كالكتابة عل  ْٕ( سنة يصل اُف )ِْ-ُٓاعمارهم بٌن )

-ِٓالعراؽ بشكل عاـ. لكنها يف نفس الوقت اقل من نسبة تعليم الفئة العمرية مابٌن ) افمستول سك
 تراج  يف التعليم. يف اٞنقابل َف تتحسن معدالت التعليم اينيل االصغر يعاٛن أف( سنة ، ٣نا يشًن اُف ّْ

ت نػاالبيا كػ لك تػدؿِّبالنسبة للنساء حىت مستول االمية قد ارتف  بينهن يف بعض اٞنناط  مػن العػراؽ. 
( ُٓ)يػرتاكح بػٌن  ّنقػدار كاالردف كسػوريا ٠نػاكرةاف يف بلػد عليػ  ٣نػا هػ  علػ أ اأ ػك  مرتفعػة االميػة أف علػ 

افريقيػا  ك ػاِف االكسػط الشػرؽ بلػد يف ٣نػا اد  فهػ  اٞندرسػ  التسػجيل مئويػة. امػا معػدالت ( نقطػةَِك)
 غػًن البنػات يصػل عػدد حيػ  الريفيػة اٞننػاط  يف "خصوصػا اٛننسػٌن بػٌن كمت ايػدة كبػًنة فػركؽ كهنػاؾ

  ِْ.افالسك من الفئة ه   ثل  اُف االبتدائية اٞندارس يف اٞنسجالت

                                                        
 .َِٓ-َِّ، ص ص ََِِبرنام  االمم اٞنتحدة األ٧نائ  ، تقرير التنمية السية العربية  -ِِ
، مصدر سػب   ََِْكزارة الت طيط كالتعاكف األ٧نائ  كبرنام  االمم اٞنتحدة األ٧نائ  ، مسح االحواؿ اٞنعيشية يف العراؽ  -ِّ

 .ُٗذكر  ، ص 
 .ْ،ص ََِٕعالء جلوب فهد ، ُن  عن شبكة اٜنماية االجتماعية ، كزارة اٞنالية ، الدائرة االقتصادية ، -ِْ



 

 ََِّأثر عدـ االس قرار الس اسي على مؤ رات ال نم   البشري   ي ال راؽ ب د عاـ  
 

ُّ 

 الفقر كتفاكت الدخل:مؤ ر  -ّ
يػة األسػرة )اٛنهػاز اٞنركػ م لالحصػاء( للعػاـ انفيما ٫ن  مستول الفقر، فقد أظهرت نتػائ  مسػوح مي  

ال يسػػتطي  فيهػػا  %( )كهػػ  اٜنالػػة الػػيُُ مػػن الفقػػر اٞنػػدق  بلػػغ )ايننسػػبة األسػػر الػػي تعػػ أف، بػػََِّ
عػػدد معػػٌن مػػن السػػعرات اٜنراريػػة الػػي  لتػػأمٌن خػػالؿ دخلػػ  الوصػػوؿ اُف اشػػباع حاجاتػػ  الغ ائيػػة افسػػناأل

%( )ه  اٜنالة الي ّْ من الفقر اٞنطل  )اينٕنكن  من مواصلة حيات  عند حدكد معينة(، كالنسبة الي تع
كالوصػوؿ اُف اشػباع حاجاتػ  االساسػية اٞنتم لػة بالغػ اء كالرعايػة  التصػرؼ بدخلػ  افسنال يستطي  فيها األ

 من اينيع افأك ر من نصف السك أفم كغًنها من اٝندمات(. ه ا يعين بالصحية كالتعليم كالسكن اٞنالئ
 نق  االحتياجات األساسية.

كػػػ لك أظهػػػرت الدراسػػػة الػػػي اجراهػػػا اٛنهػػػاز اٞنركػػػ م لالحصػػػاء العراقػػػ  بالتعػػػاكف مػػػ  برنػػػام  االمػػػم 
يف الدخل بػٌن  هناؾ زيادة يف التفاكت أف ََِْائ  يف مسح االحوؿ اٞنعيشية للعراؽ لعاـ ٧ناٞنتحدة األ

علػػ   افهنػػاؾ نسػػبة عاليػػة مػػن العػػراقيٌن يعيشػػوف يف مسػػتويات ٢نتلفػػة مػػن الفقػػر كاٜنرمػػ أفك  ِٓ. افالسػػك
الػػرغم مػػن اٞنػػوارد الطبيعيػػػة كاٞناديػػة اٟنائلػػة للػػػبالد. كػػ لك أظهػػرت الدراسػػػة " تراجػػ  يف اٞنسػػتول اٞنعيشػػػ  

كمػػػا ".  ت خاصػػة يف مػػا ٫نػػ  البنيػػة التحتيػػةللعػػراقيٌن كخسػػارة مػػا مت ٓنقيقػػ  يف السػػبعينيات كال مانينيػػا
 اٞننطقة اٛننوبية من ايناء العراؽ حي  تعأ٥نيف مستول اٞنعيشة يف  كبًنان   هناؾ اختالفان أف أكدت الدراسة 

تتبعها اٞننطقة الوسط    الشمالية. كاضافة اٞنناط  القركية تعاين من اٜنرماف بنسبة  افابرز عالمات اٜنرم
 ن اٞندف حي  تعترب مناط  بغداد من افضل اٞنناط  يف العراؽ.ت يد ثالث مرات ع

 .ٖٕٓٓصب١ًٔب: ِاششاد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ يف اٌؼشاق ثؼذ ػبَ 

 مؤ ر الصح   -ُ
 اٜنػركب بسػب  الصػح  الوضػ  يف مسػتمر تراج  من اٞناضية ال الثة العقود مدل عل  العراؽ عا  لقد

 األحػتالؿ اُف أضػافة عامػا، عشػر اثػين مػن ألك ػر أسػتمر الػ م األقتصػادم كاٜنصػار هػافي نفسػ  الػي أقحػم
 غياب ظل يف كالطبية الصحية اٝندمات مستول يف كبًنهور  تد اُف أدل ٣نا 2003 عاـ يف األمريك  للعراؽ
  .الشاملة التنمية منظومة ضمن كاٜنيوم للنهوض ّٔ ا القطاع اٞنهم اإلسرتاتيجية كالرؤية اإلرادة السياسية

كضػػاع الصػػحية منػػ  تسػػعينيات القػػرف اٞناضػػ  اُف ا٦نفػػاض متوسػػط العمػػر اٞنتوقػػ  عنػػد قػػاد تراجػػ  اال
  ِٔ.ََِٔسنة عاـ  ِ.ٖٓاُف  ُٕٖٗسنة عاـ  ٓٔالوالدة من 

 للتنميػة األلفية اؼهدأ م شرات مراقبة حوؿ اإل٧نائ كالتعاكف  الت طيط كزارة عن الصادر كيشًن التقرير
 لأللفيػة اإل٧نائيػة داؼهاأل م شرات ٞنراقبة اٞنتحدة الرٚن  لألمم اٞنوق  أف كما 2005 عاـ الصادر العراؽ يف

                                                        
، مصدر سػب   ََِْكزارة الت طيط كالتعاكف األ٧نائ  كبرنام  االمم اٞنتحدة األ٧نائ  ، مسح االحواؿ اٞنعيشية يف العراؽ  -ِٓ

 كما بعدها . َُٓذكر  ، ص 
 .ٖٓ، بغداد ، ص  ََِٖكزارة الت طيط ، التقرير الوطين ٜناؿ التنمية البشرية يف العراؽ لعاـ  -ِٔ



 
 

ِّ 

 عشر ثام ال ال دد

 نسػبة (2) رقػم اٛنػدكؿ يوضػح حيػ  العػراؽ مػن مقدمػة علػ  بيانػات اٞنبنيػة األرقػاـ بعػض أيضػا يػورد للعػراؽ
 ِٕ :يل  ككما اٞنصدر ُنس  ( سنواتٓعن) همعمر  يقل ٣نن الوزف ناقص  األطفاؿ

 ( ٓ) عن همعمر  يقل ٣نن الوزف ناقص  األطفاؿ نسبة (2) اٛندكؿ
 ِٖاٞنصدر ُنس  سنوات
 (موق  االمم اٞنتحدة ٞنراقبة اٞن شرات) النسبة )تقرير كزارة الت طيط( النسبة السنة 

ُُٗٗ ٗ ُُ.ٗ 
ُٗٗٔ ِّ.ْ ِِ.ٗ 
ُٕٗٗ ِْ.ٕ - 
ُٖٗٗ ِِ.ٖ - 
ُٗٗٗ ُِ.ّ - 
َََِ ُٗ.ٓ ُٓ.ٗ 
ََِِ ٗ.ْ - 
ََِّ ُُ.ٓ - 
ََِْ ُُ.ٕ ُُ.ٕ 
ََِٔ - ٕ.ٔ 

 نسػبة أف اُف يشػًن فأنػ  2009 لعاـ العاٞنية الصحية اأحصاءاهت تقرير فأف العاٞنية، الصحة منظمة أما
 بلغػت)% 2006 كلغايػة 2000 من مدةلل العراؽ يف سنوات 5 عنهم عمر  يقل ٣نن الوزف ناقص  األطفاؿ

 .ةللمد لنفس سوريا يف (% 10) ك األردف يف (% 3.6) ػب مقارنة7.1)
 ََِٗكيقػػػػدـ لنػػػػا تقريػػػػر االحصػػػػاءات الصػػػػحية العاٞنيػػػػة الصػػػػادر عػػػػن منظمػػػػة الصػػػػحة العاٞنيػػػػة لعػػػػاـ 

( ك ٖٓكهػ  ) ََِٕك  َََِك  َُٗٗعػواـ معدالت كفيات االطفاؿ ٣نن هم دكف سػن اٝنامسػة أل
للتنميػػػة  ( علػػػ  التػػػواِف. فيمػػػا يقػػػدـ موقػػػ  االمػػػم اٞنتحػػػدة ٞنراقبػػػة م شػػػرات االلفيػػػة اال٧نائيػػػةْٖ( ك )ِٓ)

 َََِ( ، كعػػػػػاـ ْٖ) ُٓٗٗ( ، كعػػػػاـ ّٓكقػػػػدرها ) َُٗٗعػػػػواـ ٠نموعػػػػة مػػػػن االرقػػػػاـ التقديريػػػػة لأل
( طفػػل دكف سػػن اٝنامسػػة مػػن ْْقػػدرها ) ََِٕ( ، كعػػاـ ْٓقػػدرها ) ََِٓ( ، كعػػاـ ْٖكقػػدرها )

 العمر يتوىف مقابل كل الف كالدة حية.
لكػل  الرضػ  األطفاؿ كفيات معدؿ حوؿ اناتالبي من ٠نموعة اما معدؿ كفيات االطفاؿ الرض  توفرت

 فػالرقم الدكليػة. كاٞننظمػات اٞن تلفػة اٜنكوميػة تهػااٛن عػن الصػادرة التقػارير مػن الك ػًن يف حيػة كالدة1000

                                                        
د. علػػػ  العنبػػػورم ، الوضػػػ  الصػػػح  يف العػػػراؽ يف ضػػػوء االهػػػداؼ اال٧نائيػػػة لاللفيػػػة كالنظػػػاـ الصػػػح  يف العػػػراؽ ، معهػػػد  -ِٕ

 َُ، ص ََُِاالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ، بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد ، 
http://www.iier.org/i/uploadedfiles/260610HealthStatusAliAlanbori3B.pdf: 

كالنظػػاـ الصػػح  يف العػػراؽ ،  لأللفيػػةاٞنصػػدر: د. علػػ  العنبػػورم ، الوضػػ  الصػػح  يف العػػراؽ يف ضػػوء االهػػداؼ اال٧نائيػػة  - ِٖ
 http://www.iier.org/i/uploadedfiles. َُ، ص ََُِمعهد االصالح االقتصادم ، بغداد ، 
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 تهػااألم كفيػات معػدؿ مسػح نتػائ  عل  يستند اإل٧نائ  كالتعاكف الت طيط كزارة تقرير يقدم  الوحيد ال م
 1000 كل مقابل( 101)ػب الرض  األطفاؿ كفيات معدؿ أف أعترب كال م 1999 عاـ ال م إجرم كاألطفاؿ

 .حية كالدة
 معػدالت لنػا فيقػدـ 2009 لعػاـ العاٞنيػة الصػحة منظمػة عػن ةالصػادر  العاٞنيػة الصػحية األحصػاءات أمػا

التواِف. ( عل  ّٔ( ، )ّٖ، )(ِْ)بالتتاب   ه ك  2007 ك 2000 ك 1990 ألعواـ كفيات االطفاؿ الرض 
 األرقػاـ مػن ٠نموعػة جديػد مػن فيقػدـ للتنميػة اإل٧نائيػة األلفيػة م شػرات ٞنراقبػة امػا موقػ  االمػم اٞنتحػدة

 2005 كعػاـ (38) هاكقػدر  2000 كعػاـ (39) اهكقػدر  1995 عػاـك  (42) هاكقػدر 1990 لألعػواـ "التقديريػة"
 .حية كالدة ألف كل مقابل يتوىف رضي  طفل (36) هاكقدر  2007كعاـ (37) هاكقدر 

 مؤ ر ال  ل م  -ِ
 التعلػيم حػ  خػاص بشػكل كمنهػا السػابقة العقػود خػالؿ صػدرت الي الرتبوية التشريعات من الرغم عل 

 إف إال ، اٞنتوسػطة اٞنرحلػة ُفا مػد  ك١ناكلػة االبتػدائ  كإل اميػة التعلػيم الدراسػية اٞنراحػل ٗنيػ  يف آّػاين
 (ٕٗ% بػػ ) كتقػدر كاضػح بشػكل ا٦نفضػت االبتدائيػة اٞندرسػة يف االلتحػاؽ نسػ  إف إُف تشػًن التقػديرات

 .  ََِٕعاـ  يفكذلك 
 كػاف غػًن اٞنلتحقػٌن اٞنبحػوثٌن مػن (43.5 %) إف ََِْجػرم عػاـ أي اٞنسػح الػ م  نتػائ  أظهػرت كقػد
 مػن (22.1 %)التحػاؽ عػدـ سػب  حػٌن كػاف يف الوالػدين رغبػة عػدـ هػو التحػاقهم عػدـ يف الػرئيس السػب 

  اٞندرسة. بيعد سببها كاف  (18.3 %) ك ،اٞنادية اٜنالة ضعف إُف يعود بالدراسة اٞنبحوثٌن
علػ  الشػهادة االبتدائيػة ك  ا( سػنة حصػلو ُْ-َُبعمػر ) التػاركٌن الطػالب مػن (92%) إف ظهػر كمػا

( ُٖ-ُٓ%( مػن الطػػالب التػاركٌن بعمػػر ) ّ.ٕٔعلػػ  الشػهادة اٞنتوسػػطة مقارنػة بػػػ) ا%( حصػلو ٖ.ٔ)
%( ٖ.َٔعلػػػ  الشػػػهادة اٞنتوسػػػطة. ك ) ا%( حصػػػلو  ٕ.ُِعلػػػ  الشػػػهادة االبتدائيػػػة. ك ) اسػػػنة حصػػػلو 

 ِٗ( سنة.ِْ-ُٗ%( عل  اٞنتوسطة للفئة العمرية من )ْ.ِٔعل  الشهادة االبتدائية ك ) احصلو 
كاكدت اليونيسيف "بدأ النظاـ التعليم  يتهاكل بعد نشوب اٜنرب بٌن إيراف كالعراؽ يف ال مانينيات، 

بسػػب  الضػغط علػػ  اٞنػػوارد النػػاجم عػػن عقػد مػػن العقوبػػات الدكليػػة طػػواؿ  ُُٗٗٝنلػػي  يف عػػاـ كحػرب ا
التسػػعينيات، كمػػا ادت العقوبػػات إُف ا٦نفػػاض ركاتػػ  اٞنعلمػػٌن، كارتفػػاع معػػدؿ تبػػديل اٞنػػوظفٌن، كنقػػ  

مػػوارد م ػػل  اٞنعلمػػٌن اٞنػػ هلٌن، كا٦نفػػاض التنميػػة اٞنهنيػػة، كإ٨نػػاؿ البنيػػة التحتيػػة كتػػدين فػػرص اٜنصػػوؿ علػػ 
 النشرات الدكرية.

تقييمػػا أجرتػػ  األمػػم "ـ كال قافػػة )اليونسػػكو( اُف اف و بينمػػا اشػػارت منظمػػة األمػػم اٞنتحػػدة للرتبيػػة كالعلػػ
مدرسػػػػة تضػػػػررت مػػػػن أعمػػػػاؿ النهػػػػ ، كأف معاهػػػػد تػػػػدري   َََّخلػػػػ  اُف أف  ََِّاٞنتحػػػدة عػػػػاـ 

 يف الشماؿ، كأف اٞنكتبات كالكليات تعرضتاٞنعلمٌن تأثرت يف ٗني  اافظات، عدا اافظات الكردية 
                                                        

د. مهدم ١نسن العالؽ ، هدل هداكم ١نمد ، م شرات أحصائية عن الطفولة يف العراؽ ، اٛنهاز اٞنرك م لالحصاء،  -ِٗ
ََِٕ http://www.cosit.gov.iq/pdf/2011/Researchs_6.pdf 
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 عشر ثام ال ال دد

للنهػػػ  كاٜنػػػرؽ كمػػػا احرقػػػت يف أعقػػػاب الغػػػ ك اٞنرافػػػ  التعليميػػػة ك بػػػت علػػػ  نطػػػاؽ كاسػػػ ، فقػػػد فقػػػدت 
باٞنائة من معداهتا، كفقان لوزارة الرتبية كالتعليم العراقية"، كمػا تقػوؿ  َٖاٞندارس اٞنهنية، عل  سبيل اٞن اؿ، 

 اليونسكو.
أف "اجت ػػػاث البعػػػ ، كهػػػو سياسػػػة قػػػوات االحػػػتالؿ إلعفػػػاء ٗنيػػػ  اٞنسػػػ كلٌن الػػػ ين كأضػػػاؼ التقريػػػر 

ينتموف إُف ح ب البع  ال م توُف قيادت  الرجػل اٞن لػوع مػن مناصػبهم، عػ ز تراجػ  التعلػيم ألنػ  تسػب  
ها يف هجرة العقوؿ من اٛنامعات". كذكر أف "األدلة الظاهرة للعياف تشًن إُف أف اٜنرب ال ال ة الي خاضػ

العػػػراؽ يف ثالثػػػة عقػػػود، قػػػد خلفػػػت كراءهػػػا نظػػػاـ تعلػػػيم متهالػػػك تضػػػرر مػػػن اٞن ػػػاكؼ اٞنتعلقػػػة بالسػػػالمة 
 َّ" كارتفاع التكاليف كالنق  اٜناد يف اٞنعلمٌن كاٞنواد التعليمية

أكاد٬نيػان  َِٖكاشار اُف ان  "يف السنوات األرب  الي تلت الغ ك، قتل اٞنتمردكف كاٛنماعات اٞنسػلحة 
٣نا أفقد العراؽ الن بة اٞنتعلمة القوية القادرة عل  مساعدة البالد كنظػاـ  ََِٕقل م   اية عاـ عل  األ

كػاف لػدينا كافػة  التعليم عل  التعايف". كنقل التقرير عن عضػو ٛننػة الرتبيػة كالتعلػيم الربٞنانيػة عػالء مكػ  "
ا اآلف، فقػػػد غػػػادر معظػػػم هػػػ الء األشػػػ اص اٞنػػػ هلٌن لبنػػػاء الػػػبالد كتأسػػػيس نظػػػاـ يف ٗنيػػػ  آّػػػاالت، أمػػػ

 . األش اص البلد، كرحل العديد من األطباء كاٞنهندسٌن أل م شعركا بالتهديد
ا٦نفػػاض نسػػبة االطفػػاؿ اٞنلتحقػػٌن بريػػاض  ََِٖكي كػػد تقريػػر حالػػة التنميػػة البشػػرية يف العػػراؽ لعػػاـ 

% بينما شهدت  ّ.َبنسبة  ََِٕك ََِٔمن جهة كاالعواـ  ُٔٗٗك ُٓٗٗاالطفاؿ بٌن االعواـ 
مراحػػػل التعلػػػيم االخػػػرل ارتفاعػػػات كاضػػػػحة يف نسػػػبة االلتحػػػاؽ باٞن سسػػػات التعليميػػػة. كرأل التقريػػػػر اف 

لتحػػاؽ االطفػػػاؿ غػػًن مرضػػػية ف ػػالؿ الطفولػػػة اٞنبكػػرة تنمػػػو قابليػػات االطفػػػاؿ العقليػػة كسػػػلوك  إمعػػدالت 
 ُّاالجتماع  كتوجهات  ٥نو التعليم. 

كيينظػػػر إُف اإلحصػػػاءات يف العػػػراؽ بشػػػكل عػػػاـ كعلػػػ  نطػػػاؽ كاسػػػ  علػػػ  أ ػػػا احصػػػاءات ال ٬نكػػػن 
االعتماد عليها ، كتلك اٝناصػة بااللتحػاؽ باٞنػدارس ٔنتلػف اسػتنادان إُف الفئػات العمريػة لألطفػاؿ كمػا إذا  

سػػػجلٌن يف كانػػػت تقػػػيس صػػػايف معػػػدؿ االلتحػػػاؽ )نسػػػبة األطفػػػاؿ يف سػػػن الدراسػػػة االبتدائيػػػة الرٚنػػػ  اٞن
اٞنػػدارس االبتدائيػػة( أك االلتحػػاؽ اإلٗنػػاِف )النسػػبة اٞنئويػػة لألطفػػاؿ الػػ ين يلتحقػػوف باٞنػػدارس االبتدائيػػة يف 
أم عمر(. لكن ما يبدك كاضحان هو أف العراؽ َف ٪نق  التقدـ ال م كاف ّنقدكر  أف ٪نقق . فقد أنتجت 

باٞنائػػػة )بػػػٌن  ْ.َٗالتحػػػاؽ صػػػايف بلػػػغ معػػػدؿ  2011اٞنسػػػوحات العنقوديػػػة متعػػػددة اٞن شػػػرات يف عػػػاـ 
. م  َُٗٗيف عاـ  ٖ.َٗعامان(، أم أقل قليالن من اٞنعدؿ اٜنكوم  البالغ  ُُإُف  ٔاألطفاؿ من سن 

 . ِّذلك، فإف كاحدان من كل سبعة أطفاؿ يف سن اٞندرسة ال انوية يدرس يف اٞنرحلة االبتدائية 

                                                        
 .http://www.lalishduhok.com/lalish/index.php?optionشبكة الش االعالمية  -َّ
 . ّٔ-ِٔ، ص ص  ََِٖ، التقرير الوطين ٜناؿ التنمية البشرية يف العراؽ لعاـ كزارة الت طيط  -ُّ
 للم يد انظر االحصائيات اٞننشورة عل  اٞنوق  االلكرتكين لوزارة الت طيط كالتعاكف اال٧نائ  ، اٛنهاز اٞنرك م لألحصاء . -ِّ



 

 ََِّأثر عدـ االس قرار الس اسي على مؤ رات ال نم   البشري   ي ال راؽ ب د عاـ  
 

ّٓ 

 مؤ ر الفقر:  -ّ
نسػػبة األسػػر بػػأف ، ََِّ)اٛنهػػاز اٞنركػػ م لالحصػػاء( بعػػد عػػاـ  يػػة األسػػرةانأظهػػرت نتػػائ  مسػػوح مي  

خالؿ دخل  الوصوؿ اُف  افسنال يستطي  فيها األ % )كه  اٜنالة اليُُ من الفقر اٞندق  بلغ اينالي تع
أشباع حاجات  الغ ائية لتأمٌن عدد معٌن من السػعرات اٜنراريػة الػي ٕنكنػ  مػن مواصػلة حياتػ  عنػد حػدكد 

التصػػرؼ  افسػػن% )هػػ  اٜنالػػة الػػي ال يسػػتطي  فيهػػا األّْ مػػن الفقػػر اٞنطلػػ  ايننسػػبة الػػي تعػػمعينػػة(، كال
كالوصػوؿ اُف اشػباع حاجاتػ  االساسػية اٞنتم لػة بالغػ اء كالرعايػة الصػحية كالتعلػيم كالسػكن اٞنالئػم  بدخلػ 

 ألساسية. من نق  االحتياجات ااينيع افأك ر من نصف السك أفكغًنها من اٝندمات(. ه ا يعين ب
ككاصلت نسبة الفقر أرتفاعها ، فف  حٌن بلغػت نسػبة االفػراد الػ ين يقعػوف ٓنػت خػط الفقػر الػوطين 

%( عػػػاـ ٗ.ِِ)نسػػػبة االفػػػراد الػػػ ين اليسػػػتطيعوف تػػػأمٌن حاجػػػاهتم االساسػػػية الغ ائيػػػة كغػػػًن الغ ائيػػػة( )
الفقػر كمالمػح  شار لػ لك تقريػر كزارة الت طػيط عػن " خػطأ%( كما ِّفقد أرتفعت اُف ) ّّ. ََِٕ

وف الفقػر تشػكل خطػران اننسبة االفػراد الػ ين يعػ أفكه ا يدلل عل   ّْ (.ََِٗالفقر يف العراؽ " )اذار 
(. ِعل  الرغم من االرتفاع اٞنسػتمر يف متوسػط دخػل الفػرد مػن النػات  الػ  االٗنػاِف )كمػا يف اٛنػدكؿ 

مػػن دائػػرة الفقػػر كالعمػػل علػػ  التوزيػػ  كنسػػ  الفقػػر هػػ   تتطلػػ  السػػع  لػػدف  عمليػػة التنميػػة ألخػػراجهم 
 العادؿ للدخل كتوفًن اٜناجات االساسية. 

ّٓ)دينار عراق ( (ََِٗ-ََِّ( م شر متوسط دخل الفرد العراق  خالؿ اٞندة )ِجدكؿ )

 ََِٗ ََِٖ ََِٕ ََِٔ ََِٓ ََِْ ََِّ اٞن شرات
متوسػػط دخػػل 
الفػػػػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػػػػن 
النػػػػػات  الػػػػػ  
االٗنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف 
باالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعار 
اٛناريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
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بػاف نسػبة  َُِِكيف تصريح لالمٌن العاـ لالمم اٞنتحدة ، بػاف كػ  مػوف يف األشػهر األكُف مػن عػاـ 
اعلنػت  َُِِدكالر للفرد ، يف شهر نيساف  ِ% " ُنساب خط فقر كطين ِّالفقر يف العراؽ بلغت 

ذم قػػار % كيف ١نافظػػات َْكزارة الت طػػيط علػػ  لسػػاف كزيرهػػا بػػاف نسػػبة الفقػػر يف ١نافظػػة اٞن ػػىن بلغػػت 
                                                        

 .ُُّص َُُِ، القاهرة ، ََُِاٞنوحد  االمانة العامة ٛنامعة الدكؿ العربية ، التقرير االقتصادم العري -ّّ
 . ّٓ، ص ََِٗكزارة الت طيط ، خط الفقر: مالمح الفقر يف العراؽ ، بغداد ، آذار/  -ّْ
 . ََُِاٞنصدر: البنك اٞنرك م العراق  ، م شرات االقتصاد العراق ، نشرة أحصائية ، بغداد ،  - ّٓ



 
 

ّٔ 

 عشر ثام ال ال دد

% ، كَف يػػتم اإليضػػاح عػػن اٞنقيػػاس اٞنعتمػػد للوصػػوؿ اُف هػػ   َّكبابػػل كصػػالح الػػدين بلغػػت اك ػػر مػػن 
النسػػبة ، مػػ  اف العػػراؽ يفتقػػد اٞنعلومػػات كاإلحصػػاءات اٞنطلوبػػة ٞن ػػل هػػ   اٜنسػػابات باعتبػػار عػػدـ تنفيػػ  

ن الػ كر بػاف اٞنعػدؿ نوات ألسػباب يقػاؿ عنهػا "سياسػية" ، البػد مػسػمسح شػامل للسػكاف كاٞنعطػل منػ  
لكػل فػرد" يف  % ، أم اف الفرؽ بٌن معػدؿ الفقػر"ِٕالعاٞن  لنس  الفقر يف البلداف الفقًنة جدا ،يبلغ 

% فقػػػػط ، بػػػػل كْنػػػػاكز ذلػػػػك علػػػػ  مسػػػػتول اافظػػػػات حسػػػػ  ْالعػػػػراؽ كالػػػػدكؿ االشػػػػد فقػػػػرا يف العػػػػاَف 
 ّٔماذكر.
سػػلطة ، اف تتنػػاكؿ الفقػػر كظػػاهرة َف تسػػتط  ام مػػن اٜنكومػػات الػػي كصػػلت اُف ال ََِّ عػػاـ بعػػد

ذات إبعػػاد اجتماعيػػة اقتصػػادية سياسػػية تار٫نيػػة ، كاف تسػػتوع  تلػػك اٜنكومػػات ، حقػػوؽ اإلنسػػاف كمػػا 
كردت يف مواثي  األمم اٞنتحدة كالي تن  عل  أف التنمية كمكافحة الفقػر حقػا مػن حقػوؽ اإلنسػاف غػًن 

ٜنػػػاد كاٞنػػػ من علػػػ  السػػػلطة ٛنػػػين اٞنكاسػػػ  التصػػػارع ْنػػػ  مسػػػار القػػػول السياسػػػية اُف اأقابلػػػة للتصػػػرؼ ، ف
اٞنكونػػػات " ، كتقهقػػػرت الوطنيػػػة  كحلػػػت االثنيػػػة كالطائفيػػػة كالعرقيػػػة ٓنػػػت صػػػيغة " الش صػػػية كالفئويػػػة ،

"   توافػ  كشػراكة ة "صػك١نركها آّتم  اٞندين بأجندات  الليرباليػة كاإلصػالحية ،كاٜنصػيلة ، حكومػات ١ناص
أكفاء ِنلفيػات مت لفػة تنظػر اُف  سدة اٜنكم سياسيٌن كمت  م قرار ، غًنكما يقاؿ عنها ، أكصلت ل

الفقراء " كمساكٌن "ككصفاهتم لعالج الفقر من باب اإلحساف كال واب كالدليل صرؼ اإلعانات الشهرية  
 ( دكالر.َٓكرعاية اجتماعية ّنبالغ ال تتجاكز )

ا كػػاف التعريػػف علػػ  أسػػاس الػػدخل " ف تعريػػف الفقػػر كفهمػػ  يػػنعكس علػػ  القياسػػات اٞنعتمػػدة ،فػػاذأ
اٞنفهـو السائد يف العراؽ " ، يعين كض  حلوؿ اقتصػادية فقػط كهػو مفهػـو سػاد النصػف ال ػاين مػن القػرف 
اٞناضػػػػ  كثبػػػػت بطالنػػػػ  ، أمػػػػا اٞنفهػػػػـو اٜنػػػػدي  للفقػػػػر بإبعػػػػاد  اإلنسػػػػانية كالػػػػ م ٩نمػػػػ  بػػػػٌن فقػػػػر الػػػػدخل 

األساسػػية ،كمسػػتول التعػػرض كالتهمػػيش ،ّٔػػ ا اٞنفهػػـو  كاٞن شػػرات االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كاالحتياجػػات
 ارتبطت مكافحة الفقر بأجندة اٝنطط التنموية ارتباطا ١نوريا. 

مت تبنيهػػا ٓنػػت  بالتػػاِف َف تكػػن كػػل اػػاكالت ٞنكافحػػة الفقػػر يف العػػراؽ اال ١نػػاكالت فاشػػلة كبائسػػة،
 ّٕاعتبارين: 

 لتصر٪نات يف الفضائيات".١ناكالت الكس  السياس  كاالست داـ اإلعالم  " ا -ُ
 الضغط اٞنستمر لألمم اٞنتحدة كاٞننظمات الدكلية كمنظمات آّتم  اٞندين. -ِ

                                                        
 .ََِّم اٞنتحدة البنك الدكِف / اكتوبر التقديرات اٞنشرتكة العادة اعمار العراؽ / االم -ّٔ
( مػايو ِالكويػت ، سلسػلة اٝنػرباء: ) –عل  عبد القادر ، الد٬نقراطية كالتنمية يف الػدكؿ العربيػة ، اٞنعهػد العػري للت طػيط  -ّٕ
ََِٖ  .ّٗ . 



 

 ََِّأثر عدـ االس قرار الس اسي على مؤ رات ال نم   البشري   ي ال راؽ ب د عاـ  
 

ّٕ 

اىٍتطد اىراىد:أُؼهاـات ػػم االـخلؽار اىف٘اـٖ ػيٕ ٌؤكؽات اىخٍِ٘ث 

 اىتلؽٗث فٖ اىؼؽاق:

االقتصػػادية تشػػكل ٣نػػا الشػػك فيػػ  أف حركػػة النشػػاط االقتصػػادم كم شػػرات االقتصػػاد الكلػػ  كالتنميػػة 
العمود الفقرم للتنمية البشرية. كّنا اف االخًنة ٩ن  اف تكوف عملية ٢نططة كقائمة عل  رسػم سياسػيات 

كاٞن شػػػرات االقتصػػػادية الكليػػػة ا٩نابيػػػة حػػػىت يصػػػبح  معامػػػة صػػػحيحة فالبػػػد اف يكػػػوف اٛنانػػػ  االقتصػػػاد
ّن شػػراهتا اُف جانػػ  الت طػػيط النػػاجح القػػائم تػػوفًن اٞنػػوارد الالزمػػة لقيػػاـ تنميػػة بشػػرية كاالرتقػػاء  باإلمكػػاف

 عل  بيانات كاقعية تظهر حاجات السكاف بشكل كاضح.
ككما مر بنا يف اٞنبح  ال اين فأف م شرات التنمية البشػرية يف العػراؽ قبػل كبعػد التغيػًن السياسػ  عػاـ 

كال مانينيػات ككانػت اكُف قد شػهدت تراجعػا كبػًنا قياسػا بػ ات اٞن شػرات يف عقػدم السػبعينيات  ََِّ
 -االسػػباب لػػ لك هػػو ظػػاهرة عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  كالػػي بػػدكرها لعبػػت دكر اٞننػػت  لك ػػًن مػػن العوامػػل

كشػػػػكلت  -السػػػػلبية االخػػػرل كالػػػػي بػػػدكرها أثػػػػرت سػػػلبان علػػػػ  م شػػػرات التنميػػػػة البشػػػرية  -االنعكاسػػػات
لقػػرف اٞناضػػ  كالعقػػد االكؿ مػػن القػػرف كهػػو ماشػػهد  العػػراؽ خػػالؿ عقػػد التسػػعينيات مػػن ا -معوقػػات ٟنػػا 

 اٜناِف اُف كقتنا اٜناضر.
بقرار دكِف دخلت التنمية منعطفان حرجان بل رّنا أسػوأ  ََِّكم  التغيًن السياس  ال م حدث عاـ 

مػػن السػػػنوات السػػػابقة. فػػػإذا كػػاف النظػػػاـ السػػػاب  قػػػد اسػػػت دـ التنميػػة االقتصػػػادية باالعتمػػػاد علػػػ  ال ػػػركة 
ٜنػػل إشػػكالية الشػػرعية اٞنفقػػودة فأنػػ  يف ظػػل النظػػاـ اٛنديػػد بػػدت مسػػألة الشػػرعية مفػػركغ النفطيػػة مػػدخالن 

منها م  تبين خيار العملية السياسية اسلوبان إلدارة السلطة يف البالد ُني  اخت لت مسألة التنمية يف إطار 
كلويػػة بعػػد اف زا٘نتهػػا تػػوفًن اٝنػػدمات العامػػة كَف تأخػػ  مكا ػػا يف هػػ ا اٞننػػاخ السياسػػ  اٛنديػػد باعتبارهػػا أ

كعل  الرغم من أف النيات اٞنعلنة سواء مػن قبػل االدارة األمًنكيػة  .قضايا أخرل طغت عل  اٞنشهد القائم
نػػاه ت العػػاـ أك مػػن خػػالؿ اٜنكومػػات اٞنتعاقبػػة كانػػت تبشػػر بإعػػادة إعمػػار  دةالػػي تولػػت حكػػم العػػراؽ ٞنػػ

ار سػػواب  تأر٫نيػػػة تسػػتلهم إرثهػػػا مػػن التجػػػربتٌن العػػراؽ كإحػػداث تنميػػػة شػػاملة كفػػػ  برنػػام  دكِف علػػػ  غػػر 
اليابانيػػة كاألٞنانيػػة إال أف األحػػداث الػػي اعقبػػت كاقعػػة التغيػػًن السياسػػ  أرجئػػت هػػ ا اٞنشػػركع بسػػب  مػػن 
استمرار حالة التدهور األمين كبركز الصػراعات السياسػية الكامنػة مػا بػٌن أطػراؼ العمليػة السياسػية كٓنػوؿ 

ُني  أصبحت مسألة التنمية غًن كاردة يف الربنام  اٜنكوم  أك ا ا ٓنولت اُف  األمر اُف إحتقاف طائف 
 ٠نرد إ٤ناز خدمات ضئيلة كأحد سياسات آّالس الية.

ك٬نكن تبياف أهم أنعكاسات عدـ االستقرار السياس  يف العػراؽ علػ  ٠نمػل م شػرات التنميػة البشػرية 
  -باآليت:

 ٚاػحخ: ٠ّٕٛخاملـٍت األٚي: غ١بة بعرتار١ج١خ ر
عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  يف العػػراؽ يف تعميػػ  معانػػاة الشػػع ، إذ فشػػلت السػػلطات ظػػاهرة  تتسػػبب

العراقية مرارا يف كض  إسرتاتيجية تنموية شامل  لتلبية االحتياجػات األساسػية يف ميػادين الصػحة، التعلػيم، 
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الػػػدكتاتورم َف يتصػػػرؼ ّنسػػػ كلية اٞنيػػػا  الصػػػاٜنة للشػػػرب، الصػػػرؼ الصػػػح ، كالصػػػناعة النفطيػػػة. فالنظػػػاـ 
 ّٖفحس  ، بل كظف معاناة الشع  كتدين مستويات  اٞنعيشية لألغراض السياسية . 

ٞنعاٛنة آثار ه   الرتكة ال قيلة  - إف الت طيط للتنمية كإعادة األعمار ككض  إسرتاتيجية تنموية شاملة
اصػػطدـ ّنجموعػػة مػػن الفرضػػيات كالتقػػديرات القاصػػرة  - كلتحقيػػ  إصػػالحات هيكليػػة لالقتصػػاد العراقػػ 

فال جداؿ يف أف  .لألكضاع اٞنستجدة يف العراؽ ٣نا انعكس سلبيا" عل  تنفي  الربام  كالفعاليات اٞنقرتحة
علػػػ  معظػػػم األكليػػػات الواجػػػ  تنفيػػػ ها إلزالػػػة الت لػػػف كإ٧نػػػاء االقتصػػػاد العراقػػػ  كمعاٛنػػػة  هنالػػػك اتفاقػػػان 

ة، إال أف اٝنػػالؼ كمػػا يبػػدك قػػد انعكػػس يف اٞنقاربػػة الواجػػ  اعتمادهػػا لبلػػوغ هػػ   مشػػاكل الفقػػر كالبطالػػ
 الغايات. 

يف هػػ ا السػػياؽ، كانػػت هنالػػك مقاربتػػاف، األكُف اٞنسػػماة ٠نػػازا" باٞنقاربػػة اإليديولوجيػػة، كترتكػػ  علػػػ  
ب لوضػػ  خطػػط اعتبػػار أف انتهػػاء اٜنػػرب كسػػقوط النظػػاـ السػػاب  قػػد كفػػرا الشػػركط الالزمػػة كاٞننػػاخ اٞنطلػػو 

ج رية إلصالح الوض  العاـ كتطبي  كصفات )جاه ة( مستقاة من ْنارب مغايرة لبلػداف أخػرل كالسػيما 
،  post-conflictبلػداف أكركبػا الشػػرقية، كهػ  الػػي اسػتندت اُف اسػت داـ مصػػطلح مرحلػة مػػا بعػد النػػ اع 

لصػراع الػداخل  كاتسػعت موجػة غًن أف تطور األحداث أباف قصور ه   الرؤيا كالتقديرات، حي  تفػاقم ا
التمػػرد كأعمػػاؿ العنػػف كاإلرهػػاب كمػػا اقػػرتف بػػ لك مػػن ن اعػػات طائفيػػة. أمػػا اٞنقاربػػة ال انيػػة فهػػ  اٞنوسػػومة 
بالرباغماتية )ال رائعية أك العملية(، حي  تنطل  من إعطاء تقدير سػليم للتطػورات اٛناريػة يف الواقػ  اٜنػ  

مرحلػػة مػػا بعػػد سػقوط النظػػاـ. كهػػ  اٞنقاربػػة الػػي تسػػتدع  اعتمػػاد كتفهػم كمالحظػػة اٞنتغػػًنات اٛنديػػدة يف 
منه  تدر٩ن  يف مواجهة األخطار اٛنديدة كتطبي  برنام  اإلصالحات، أم إنػ  يأخػ  بنظػر االعتبػار أف 
العػػراؽ مػػا زاؿ يعػػاين مػػن ن اعػػات داخليػػة، كَف تتػػوافر لػػ  بعػػد أسػػباب األمػػن كاالسػػتقرار علػػ  ٥نػػو يسػػمح 

  عية كطموحة للتنمية كإعادة األعمار.بوض  برام  كاق
فػػالفهم الصػػحيح للظػػركؼ اٛنديػػدة يف العػػراؽ كاٞنتغػػًنات الناشػػئة باالرتبػػاط مػػ  سػػقوط النظػػاـ كفػػرض 
االحػػػتالؿ األجنػػػف، كػػػاف أمػػػرا" يف غايػػػة األ٨نيػػػة مػػػن الناحيػػػة اٞننهجيػػػة لصػػػياغة الػػػربام  اإل٧نائيػػػة الالحقػػػة. 

اٝنطػػط قػػد تع ػػرت أك أ ػػا َف تػػر النػػور أبػػدا" بسػػب  التػػدهور األمػػين كالواقػػ  أف العديػػد مػػن هػػ   الػػربام  ك 
كهجمات الت ري . األمر ال م ي كد خطأ اٞنراهنة عل  اٞنقاربة األكُف كاعتمادهػا، إذ كػاف ينبغػ  اعتمػاد 
منه  تدر٩ن  كبراغمايت يوفر إمكانية ٓنديد األكلويات عل  ٥نو ٢نتلف كيأخػ  بنظػر االعتبػار التحػديات 

دة كالسػػع  ٞنواجهتهػػػا بأسػػلوب فعػػاؿ، كالسػػػيما يف ٠نػػاؿ حفػػه األمػػػن كاالسػػتقرار كترسػػيخ الوحػػػدة اٛنديػػ
  ّٗالوطنية كبناء م سسات الدكلة. 

                                                        
 التنميػػػػػػػػػػػػػة اٞنسػػػػػػػػػػػػػتدامة يف العػػػػػػػػػػػػػراؽ اٜنػػػػػػػػػػػػػدي ، مقػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػػور علػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػبكة اٞنعلومػػػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػػػة االنرتنيػػػػػػػػػػػػػػت: -ّٖ

www.freebab.com/inp/category_view 
د. مهػػدم اٜنػػافه، التنميػػة اٞنسػػتدامة يف ظػػل الصػػراع الػػدائر يف العػػراؽ، جريػػدة الصػػباح ، علػػ  شػػبكة اٞنعلومػػات الدكليػػػة  -ّٗ

 www.alsabaah.comاالنرتنيت. 
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الػػػ م خػػػرج نتيجػػػة توافقػػػات  – ََِٓكػػػ لك اليفوتنػػػا اف نػػػ كر اف الدسػػػتور العراقػػػ  لػػػدائم لعػػػاـ 
هػػػػػ ا قػػػػػاد اُف عػػػػػدـ كضػػػػػوح الػػػػػرؤل َف ٪نػػػػػدد الفلسػػػػػفة االقتصػػػػػادية للدكلػػػػػة العراقػػػػػ  بوضػػػػػوح ك  -سياسػػػػػية 

كالتصػورات حػوؿ فهػم كأدراؾ كاقػ  االقتصػاد العراقػ  كمػاه  االسػرتاتيجية االقتصػادية اٞنطلوبػة لتغيػًن هػ ا 
الواقػػ . لػػ ا عانػػت التوجهػػات االقتصػػادية مػػن الفوضػػ  الػػي ترافقػػت مػػ  اٞنتغػػًنات اٛنديػػدة يف العػػراؽ بعػػد 

  غياب أسرتاتيجية تنموية شاملة.. كبالنتيجة انعكس ه ا االمر يف ََِّعاـ 
 املـٍت اٌضبٟٔ: اٌٙجشح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ:

لقػػد ترتػػ  علػػ  العنػػف الػػدائر يف العػػراؽ مشػػكلة هتجػػًن كنػػ كح َف يسػػب  ٟنػػا م يػػل يف منطقػػة الشػػرؽ 
إحتػػل العػػراؽ يف بدايػػة (، UNHCR )األكسػػط. كحسػػ  إحصػػائية اٞنفوضػػية السػػامية لشػػ كف الالجئػػٌن

اٞنرتبة اٝنامسة بٌن دكؿ العاَف يف الن كح كمن   بلغ اٞنرتبة األكُف بعد أحداث  ََِٓاـ شهر آذار من ع
، كلعل كل من مشكلة الرتحيل كالن كح قد باتػت جػ ء مػن التػاريخ العراقػ  اٞنعاصػر  َْ ََِٔسامراء يف 

شتد أك ر م  نتيجة الصراعات الداخلية. كعادت موجات الن كح كاٟنجرة الداخلية ت ُّٔٗبدءان من عاـ 
 بفعل أحداث العنف الي إشتدت يف عدة مناط .  ََِّبدأ اإلحتالؿ األمًنك  للعراؽ عاـ 

إزديػاد هجػرة العقػوؿ  يف ، عكس كل من عدـ اإلستقرار كتفاقم ازمة اٟنجرة الداخليػة كاٝنارجيػةأنكقد 
العلميػػة الػػػي تضػػاعفت يف السػػػنوات األخػػػًنة السػػيما بعػػػد تعػػرض عػػػدد مػػػن الكفػػاءات العلميػػػة لعمليػػػات 
إغتياؿ مقصود كمنظم كأيضان عشوائ ، كهػو مػا يعػد مػن أشػد النتػائ  سػوءان الناٗنػة عػن اإلرهػاب كاٜنػرب 

اٞن هبيػة ُنيػ  ٬نػارس مػن قبػل األطػراؼ  األهلية، السيما عندما يكوف هػ ا القتػل قػائم علػ  أسػاس اٟنويػة
اٞنتصارعة بشكل متبادؿ، كَف يسب  للعراؽ أف شهد فرتة ن كح كهجرة للعقوؿ العلمية م لما شهد  خػالؿ 
السنوات الي أعقبت اإلحتالؿ األمًنك ، إذ كاف اٛنامعيوف كاألطبػاء االختصاصػيٌن أك ػر الفئػات تعرضػان 

 ََِٔكلغايػػػة نيسػػػاف  ََِّت اإلسػػػتهداؼ اٞنوثقػػػة منػػػ  نيسػػػاف ػػػاكالت اإلغتيػػػاؿ، كقػػػد بلغػػػت حػػػاال
( حالػػػة إسػػػتهداؼ، علمػػػان اف الك ػػػًن مػػػن اٜنػػػاالت َف يػػػتم توثيقهػػػا ألسػػػباب تػػػرتاكح مػػػا بػػػٌن َُّٖنػػػدكد )

اٝنػػوؼ مػػن العمليػػات اإلنتقاميػػة أك الفوضػػ  االمنيػػة فضػػالن عػػن ضػػعف ٠نهػػودات التوثيػػ  يف اٞن سسػػات 
 سلف ٕن ل يف تناق  راس اٞناؿ البشرم يف ميادين الصحة كالتعليم كغًن٨نا.العراقية. كه ا كاف ل  اثر 

 املـٍت اٌضبٌش: اٌفغبد اإلداسٞ ٚاملبٌٟ:
يعػػد الفسػػاد االدارم كاٞنػػاِف أحػػد ٢نرجػػات عػػدـ اإلسػػتقرار السياسػػ  الػػ م ترتػػد آثػػار  لتػػنعكس علػػ  

تػػأثًن الفسػػاد يف عػػدـ اإلسػػتقرار  اٞنػػدخالت مػػرة أخػػرل ليعمػػل علػػ  تنشػػيط دكرة الفسػػاد، ّنعػػىن آخػػر، أف
السياسػػػ  هػػػو تػػػأثًن متبػػػادؿ، كالفسػػػاد اإلدارم يف أبسػػػط معانييػػػ  هػػػو " إسػػػتغالؿ اٞننصػػػ  العػػػاـ لتحقيػػػ  
مصػػػاٌف كمكاسػػػ  ش صػػػية "، كتتضػػػمن قائمػػػة الفسػػػػاد: الرشػػػوة، اإلبتػػػ از، إسػػػتغالؿ النفػػػوذ، اسػػػػوبية 

 كاإلحتياؿ.

                                                        
َْ- International organization for migration, iraq displacement – 2007 year in review, 2008, p 3. 
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 عشر ثام ال ال دد

اؽ تعود إُف حقبة النظاـ الساب  إال أ ا تفشت بشكل كبًن كعل  الرغم من أف ظاهرة الفساد يف العر 
( الػي حكمػت العػراؽ ٞنػدة ت يػد عػن العػاـ CPAال سػيما كأف سػلطة اإلئػتالؼ اٞن قتػة ) ََِّبعد عاـ 

تورطت يف نشاطات الفسػاد علػ  حػد رأم )سػتيوارت بػوين( اٞنفػتش اٝنػاص بعمليػة إعػادة إعمػار العػراؽ 
( مليػار دكالر مػن أمػواؿ الػنفط ٖ.ٖف ه   السلطة قامت بتبديد ما مقدار  )كال م سب  كأف أشار إُف أ

العراقية كالي إنفقت عل  شػكل ركاتػ  كنفقػات تشػغيلية كرأٚناليػة كمشػاري  إعػادة تعمػًن خػالؿ اٞنػدة مػا 
، كقد استفحلت شػبكات الفسػاد مػ  ضػعف اٞنرك يػة اإلداريػة  ََِْكح يراف  ََِّبٌن تشرين األكؿ 

تػػداخل أجهػػ ة األحػػ اب اٞن تلفػػة مػػ  أجهػػ ة الدكلػػة كضػػعف الرقابػػة اٞناليػػة كالسياسػػية ، كيقػػدر للسػػلطة ك 
كلغايػػػة كػػػانوف ال ػػػاين  ٠ََِْنمػػػوع مػػػا مت إهػػػدار  نتيجػػػة للفسػػػاد اإلدارم يف العػػػراؽ للفػػػرتة مػػػن ح يػػػراف 

 ُْ ( مليار دكالر.ٖحس  تقديرات مفوضية الن اهة العامة ُندكد ) ََِٕ
فساد أنعكس بشكل كبًن يف تردم م شرات التنمية البشرية السيما مػ  التأكيػد بػاف كمن اٞن كد اف ال

أغلبػػ  جػػاء نتيجػػة االشػػكاليات السياسػػية كالػػي افػػرزت لنػػا الصػػراعات السياسػػية بػػٌن الكتػػل اٞن تلفػػة علػػ  
تقاسػم مكػػامن النفػػوذ يف م سسػػات الدكلػػة كنػػت  عػن ذلػػك ضػػعف يف االداء اٞن سسػػايت نتيجػػة ااصصػػة 

طائفيػػػػة كالعرقيػػػػة كالسياسػػػػية كالػػػػي بػػػػدكرها كرسػػػػت االبتعػػػػاد مػػػػن معػػػػايًن الكفػػػػاءة كاالختصػػػػاص يف أدارة ال
 م سسات الدكلة.

 االـخِخاسات واىخٔن٘ات:

أف ظاهرة عدـ االستقرار السياس  تعبًن عن التبدؿ اٞنستمر أك غياب ال بػات يف اإلطػار اٞن سسػايت   -ُ
ال بات يف منظومة السلم االجتماع ، أال التبدؿ اٞنسػتمر قػد للدكلة أك النظاـ السياس  ك/أك غياب 

يكوف حالة مرضية كا٩نابيػة لك ػًن مػن الظػواهر االجتماعيػة كبالتػاِف ال٬نكػن أف نفهػم عػدـ االسػتقرار 
أنعكاس للتغيػًن اٞنسػتمر أك التحػوالت بقػدر مػا يعػرب عػن  -كبشكل دائم -بشكل ْنريدم عل  ان  

عػػة النظػػاـ السياسػػ  كّنػػا يػػ دم إُف اسػػتبداؿ م سسػػات سياسػػية بػػأخرل تغػػًنات غػػًن منتظمػػة يف طبي
ٓنػػل ١نلهػػا كغالبػػا مػػا تكػػوف هػػ   التغيػػًنات ْنػػرم بصػػورة عنيفػػة كٓنػػدث نتيجػػة كجػػود رفػػض عػػاـ أك 
ج ئ  لطبيعة اٞن سسات القائمة كالنس  ال م تعمل كفق  ه   اٞن سسات م  توافر الرغبة الستبدال  

عن ه ا الرفض بأسالي  عنيفة كليست ضػمن اآلليػات اٞنتفػ  عليهػا إلدارة  بنس  آخر، كيتم التعبًن
 الصراع االجتماع .

أف نقػ  اٜنريػػات مقػػرتف مباشػػرة بػالفقر االقتصػػادم الػػ م يسػػل  النػاس حقهػػم يف اٜنريػػة كاٜنصػػوؿ  -ِ
علػػػ  حاجػػػاهتم األساسػػػية، كيف أحيػػػاف أخػػػرل يكػػػوف افتقػػػاد اٜنريػػػات مقرتنػػػا بضػػػعف اٞنرافػػػ  العامػػػة 

عاية االجتماعية، م ل برام  مكافحة األكبئة، أك الرعاية الصحية كاالجتماعية كالتعليمية. بعػدها كالر 

                                                        
كػػوثر عبػػاس الربيعػػ ، أمػػواؿ العػػراؽ كسػػوء اإلدارة األمًنكيػػة، أكراؽ دكليػػة، مركػػ  الدراسػػات الدكليػػة، جامعػػة بغػػداد، العػػدد  -ُْ

 .ُ، ص ََِٓ(، آذار، ُِْ)



 

 ََِّأثر عدـ االس قرار الس اسي على مؤ رات ال نم   البشري   ي ال راؽ ب د عاـ  
 

ُْ 

اتفقػػت ٗنيػػ  األدبيػػات التنمويػػة العاٞنيػػة ، علػػ  اف التنميػػة البشػػرية تتمركػػ  حػػوؿ البشػػر ، كاف التنميػػة 
 .ٝنيارات البشرتكوف بالبشر لتنمية البشر كمن أجل البشر ، كإ ا ّنفهومها العريض ، توسي  

االنساف هو غاية التنمية البشرية اٞنستدامة. ّنعىن آخر اف االخًنة تتبىن هدؼ سام  اال كهو رفاهية  -ّ
االنساف ، ه ا من جان . كمن جان  آخر فأف اٜن  يف التنميػة حػ  اساسػ  مػن حقػوؽ االنسػاف 

هاـ يف ٓنقيػػ  تنميػػة غػػًن قابػػل للتصػػرؼ كّنوجبػػ  ٪نػػ  لكػػل إنسػػاف كٛنميػػ  الشػػعوب اٞنشػػاركة كاإلسػػ
اقتصػػػادية كاجتماعيػػػة كثقافيػػػة كسياسػػػية كالتمتػػػ  ّٔػػػ   التنميػػػة الػػػي ٬نكػػػن فيهػػػا إعمػػػاؿ ٗنيػػػ  حقػػػوؽ 

تتحمػػل الدكلػػة اٞنسػػ كلية الرئيسػػية عػػن هتيئػػة األكضػػاع  أفك  اإلنسػػاف كاٜنريػػات األساسػػية إعمػػاال تامػػا.
 الوطنية كالدكلية اٞنواتية إلعماؿ اٜن  يف التنمية.

التنمية البشرية التعين ٓنقي  النمو االقتصادم كبالتاِف التعين التنمية االقتصادية ، اال اف صحيح اف  -ْ
االخًنة تشكل العمود الفقرم لقياـ التنمية البشرية اٞنستدامة. فالتنميػة البشػرية تقػـو علػ  ضػركرة اف 

رد كتنػػوع مصػػادر ف الدكلػػة يف كضػ  اقتصػػادم متحقػ  فيػػة تنميػػة اقتصػادية قائمػػة علػ  تنػػوع اٞنػواو تكػ
اٞنوازنػػة العامػػة للدكلػػة. فػػال ٬نكػػن ٓنقيػػ  تنميػػة بشػػرية بػػدكف تنميػػة اقتصػػادية تشػػكل العصػػ  الػػرئيس 

 لالرتقاء ّن شرات التنمية البشرية االساسية )التعليم ، الصحة ، الدخل(.
اف الوضػػػػ  السياسػػػػ  كالوضػػػػ  االقتصػػػػػادم شػػػػديدا الػػػػرتابط يف ام بلػػػػد مػػػػػن بلػػػػداف العػػػػاَف فالوضػػػػػ   -ٓ

قتصادم ي ثر تأثًنان كبًنان يف الوض  السياس  كي ثر بالتاِف يف البدائل الي يفكػر فيهػا صػان  القػرار اال
يف ٓنديػػد عػػدد البػػدائل كاٝنيػػارات اٞنطركحػػة امػػاـ صػػان  القػػرار. كالعكػػس   السياسػػ  مػػن خػػالؿ تػػأثًن 

سػ  فطاٞنػا تكػوف صحيح فالقرار االقتصادم كمن   الوض  االقتصادم شديد الرتابط بالوضػ  السيا
االكضػػاع السياسػػية غػػًن مسػػتقرة كيعػػاين البلػػد مػػن عػػدـ اسػػتقرار سياسػػ  فهػػ ا لػػ  اثػػر كبػػًن يف الوضػػ  
االقتصادم للدكلة كمن   يف اْناهات التنمية االقتصادية كالي ه  العمود الفقرم كالعنصر االساس 

 ،االت )الصػػػحة، التعلػػػيملتحقيػػػ  التنميػػػة البشػػػرية مػػػن خػػػالؿ القػػػدرة علػػػ  توسػػػي  االنفػػػاؽ علػػػ  ٠نػػػ
كالػػدخل( هػػػ ا مػػػن جهػػػة ، كمػػػن جهػػة أخػػػرل فػػػأف عػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػ  ٪نػػػد مػػػن حريػػػة االفػػػراد 
كبالتػػاِف ٪نػػد مػػن خيػػاراهتم كهػػ ا يػػنعكس سػػلبا علػػ  التنميػػة البشػػرية كالػػي ١نورهػػا الػػرئيس هػػو توسػػي  

 خيارات الناس. 
آّتم  أف شهد أزمة سياسػية داخليػة تتم ػل يف خالؿ تاريخ العراؽ اٜندي  كاٞنعاصر، َف يسب  ٟن ا  -ٔ

 .ََِّتعرضػػ  لعػػدـ االسػػتقرار السياسػػ  كمػػا هػػو اٜنػػاؿ يف مرحلػػة مػػا بعػػد الغػػ ك االمًنكػػ  يف عػػاـ 
كاٞنرحلة الراهنة يف بناء العراؽ اٞنعاصر قد صػاحبتها الك ػًن مػن أالزمػات الػي عكسػت أشػد حػاالت 

قػػػ  كو ػػا ٕن لػػػت باسػػت داـ العنػػػف كوسػػيلة إلدارة الصػػػراع عػػدـ االسػػتقرار السياسػػػ  يف التػػاريخ العرا
تكػػػوف هػػػ  الوسػػػيلة إلدارة  أفاالجتمػػػاع  بعيػػػدان عػػػن اٞن سسػػػات السياسػػػية كالدسػػػتورية الػػػي يفػػػرتض 

 الصراع.
،كمن مراقبة الوضػ  الػداخل   ََِّمن خالؿ التقييم الدكِف للحكومات العراقية اٞنتعاقبة من  عاـ  -ٕ

ف هػػػػ   اٜنكومػػػػات أخفقػػػػت بدرجػػػػة كبػػػػًنة يف قيػػػػادة العمليػػػػة أألمػػػػن(( ، فػػػػ))اٝنػػػػدمات اٜنكوميػػػػة كا
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 االنفاؽ اٟنائل الػ م تػوفر ٟنػاالسياسية اُف ا٤ناز األهداؼ التنموية اٞننشودة ٞنواطنيها عل  الرغم من 
، كالي تعكس جدكل النظاـ السياس  اٜناِف ، ال م يسًن ٥نو آّهوؿ ، كالف النظاـ السياس  هو 

 م ٪نػوم مكونيػ  االقتصػادم كاالجتمػاع  للػبالد ، لػ لك ال يتوقػ  حصػوؿ تغيػًن يف حيػاة اإلناء ال
العػراقيٌن ضػػمن مػػا أطلػػ  عليػ  " بالعمليػػة السياسػػية " اٜناليػػة، كالػ م ٪نتػػاج حسػػ  اٝنػػرباء الػػدكليٌن 

 عاما.  َِاُف  َُمابٌن 
 اٌزٛط١بد: 

تعػػد ظػػاهرة االسػػتقرار السياسػػ  ألم بلػػد االرضػػية اٝنصػػبة كاالسػػاس لكػػل عمليػػة تطػػور اك تقػػدـ كيف  .ُ
آّاالت كافة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كال قافية...اٍف ، اُف جان  ٓنقي  االمن. كمن ه ا 

ٞنركنػة يف امػاد اٞننطل  البد اف تض  الكتل السياسية يف العراؽ نص  عينيها هدؼ ساـ اال كهػو اعت
التعامل م  االخر عل  اساس ال قة اٞنتبادلة كاف يتف  اٛنمي  عل  خدمة البلد كاألرتقاء بأكضاع  يف 
آّاالت كافة. اذ اف ذلك يوفر االساس لنجاح عملية التنمية االقتصادية يف البلد كالي تعد الدعامة 

افر امكانية تع ي  االنفاؽ يف ٠ناالت التعليم االساسية لألرتقاء ّن شرات التنمية البشرية من خالؿ تو 
 كالصحة كالتصدم للفقر.

رتقػػػاء ّن شػػػرات التنميػػػة البشػػػرية ، تبتػػػدئ بػػػأطر م سسػػػية ، تتبػػػىن عمليػػػة التنميػػػة أف أم اْناهػػػات لإل .ِ
كالت طيط التنموم كيقاس مدل ٤ناح اٝنطط التنموية ّنا تستند علي  ه   اٝنطط كما يتػوفر ٟنػا مػن 

مػات كم شػرات ، حيػ  ال ٬نكػن للم ططػػٌن كراٚنػ  السياسػات التنمويػة ْناهػل م ػػل بيانػات كمعلو 
ه   اٞنتغًنات اٟنامة اٞنتعلقة بالسكاف خاصة كأف األهداؼ األساسية اٞنتوخػاة مػن الت طػيط موجهػ  

كهػػػػ   البيانػػػػات كاٞنعلومػػػػات ، ستكشػػػػف  للسػػػكاف كرفػػػػاهيتهم كتقػػػػدمهم االقتصػػػػادم كاالجتمػػػاع ،
كية يف كض  السياسات التنموية كاالقتصادية اٞنستقبلية اكتوطن  ، كٕن ل حجر ال  حجم الفقر كشدت  

 الكفيلة بتطويق  كاٜند من  اُف مستويات ضئيلة ال تشكل حاج ا يعي  اٞنسار التنموم للبالد.
اف خطػػورة الفسػػاد يف الػػدكؿ تكمػػن يف انػػ  م شػػر ذك داللػػة مطلقػػة ٞنػػدل ٤نػػاح التنميػػة فيهػػا كمػػدل  .ّ

ريا. كال زاؿ العراؽ ٪نتل مرات  متدنية يف تراج  الفساد حس  تقارير منظمة الشفافية تقدمها حضا
 العاٞنية كحس  ما يظهر من عرب كسائل االعالـ. ل ا البد اف تتظػافر اٛنهػود مػن قبػل ٗنيػ  الفئػات

 كاٞن سسات آّتمعية كافة للحد من ه   اآلفة اٝنطًنة كالي تن ر ّنقدرات البلد كثركات .
 ٍهادر:اى

 اٌىزت  
 .ََِّأبراهيم العيسوم ، التنمية يف عاَف متغًن ، القاهرة ، دار الشركؽ ، د.  -
الكويت ،  –عل  عبد القادر ، الد٬نقراطية كالتنمية يف الدكؿ العربية ، اٞنعهد العري للت طيط د.  -

 .ََِٖ( مايو ِسلسلة اٝنرباء: )



 

 ََِّأثر عدـ االس قرار الس اسي على مؤ رات ال نم   البشري   ي ال راؽ ب د عاـ  
 

ّْ 

عطية ناصف ، التنمية االقتصػادية: دراسػات نظريػة كتطبيقيػة ،  اف١نمد عبد الع ي  عجمية كأ٬ند.  -
 .ََِّاالسكندرية ، الدار اٛنامعية ، 

 .ََِٕمدحت كاظم القريش  ، التنمية االقتصادية ، عم ، دار كائل للنشر ، د.  -
  .ُٕٗٗد. موس  إبراهيم، السياسة االقتصادية كالدكلة اٜندي ة، دار اٞننهل اللبين، بًنكت، 

 ؿبس٠ح:  اال
رعػػػػد سػػػػام  عبػػػػد الػػػػرزاؽ، العوٞنػػػػة كالتنميػػػػة البشػػػػرية اٞنسػػػػتدامة يف الػػػػوطن العػػػػري، أطركحػػػػة دكتػػػػورا   

 ََِٔ)منشورة(، كلية العلـو السياسية ،جامعة النهرين ، 
 اٌزمبس٠ش:

 .ََِِ ، ية العربيةنسانائ  ، تقرير التنمية األ٧نبرنام  االمم اٞنتحدة األ .ُ
 : عل  اٞنوق :ُٕٗٗاأل٧نائ ، إدارة اٜنكم ٝندمة التنمية البشرية اٞنستدامة، برنام  األمم اٞنتحدة 

www.poger.org/publications/other/undp  
 .ََِٗكزارة الت طيط ، خط الفقر: مالمح الفقر يف العراؽ ، بغداد ، آذار/  .ِ
 .َََِ،  " ، بغدادَََِيف العراؽ لعاـ هيئة الت طيط:" تقرير التنمية البشرية"  .ّ
 .ََِّالتقديرات اٞنشرتكة العادة اعمار العراؽ / اكتوبر البنك الدكِف كاالمم اٞنتحدة ،  .ْ
، القػػاهرة  ََُِاالمانػػة العامػػة ٛنامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ، التقريػػر االقتصػػادم العػػري اٞنوحػػد  .ٓ

،َُُِ. 
 .ََِٖالت طيط ، التقرير الوطين ٜناؿ التنمية البشرية يف العراؽ لعاـ  كزارة .ٔ
برنام  االمم اٞنتحدة األ٧نائ  ، تقرير حوؿ " أدارة اٜنكم ٝندمة التنمية البشرية اٞنستدامة ،  .ٕ

 ، عل  اٞنوق  االلكرتكين: ُٕٗٗنيويورؾ ، 
www.poger.org/publications/other/undp/governance/undp 

، ، بغػػػداد  ََِٖكزارة الت طػػػيط ، التقريػػػر الػػػوطين ٜنػػػاؿ التنميػػػة البشػػػرية يف العػػػراؽ لعػػػاـ  .ٖ
ََِٖ. 

ائ  كبرنػام  االمػػم اٞنتحػدة األ٧نػائ  ، مسػح االحػواؿ اٞنعيشػػية ٧نػكزارة الت طػيط كالتعػاكف األ .ٗ
 . ََِْالعراؽ يف 

، ديناميكيػػػػػػػات النػػػػػػػ اع يف العػػػػػػػراؽ: تقيػػػػػػػيم إسػػػػػػػرتاتيج ، معهػػػػػػػد الدراسػػػػػػػات فريػػػػػػػ  أُنػػػػػػػاث .َُ
 .ََِٕأربيل،  –اإلسرتاتيجية، بغداد 

 اٌجحٛس ٚاملمبالد:
(، ٠نلػة السياسػة َُٕٗ – ُِٓٗ. إكراـ عبد القادر بدر الدين، االستقرار السياس  يف مصر )د-

 (.ُِٖٗ(، ٕنوز )ٗٔالعدد ) الدكلية، م سسة األهراـ، القاهرة،

http://www.poger.org/publications/other/undp
http://www.poger.org/publications/other/undp
http://www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy
http://www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy
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ُنػػػػ  عػػػػن شػػػػبكة اٜنمايػػػػة االجتماعيػػػػة ، كزارة اٞناليػػػػة ، الػػػػدائرة االقتصػػػػادية  عػػػػالء جلػػػػوب فهػػػػد ، -
،ََِٕ 

الوض  الصح  يف العراؽ يف ضوء االهداؼ اال٧نائية لاللفية كالنظاـ الصح  يف .عل  العنبورم ، د -
 ،  ََُِالعراؽ ، معهد االصالح االقتصادم ، بغداد ، 

http://www.iier.org/i/uploadedfiles/260610HealthStatusAliAlanbori3B.pdf 
كامل اٞنريايت ، الفكػر التنمػوم كمقػاييس التنميػة البشػرية، م سسػة مػدارؾ لدراسػة آليػات الرقػ   .د -

 www.madarik.net/mag2/10.htmفكرم ،شبكة اٞنعلومات الدكلية )الرتنت(عل  اٞنوق :ال
كوثر عباس الربيع ، أمواؿ العراؽ كسوء اإلدارة األمًنكية، أكراؽ دكلية، مرك  الدراسات الدكلية، د.   -

 .ََِٓ(، آذار، ُِْجامعة بغداد، العدد )
اٞنسػػتدامة، سلسػػلة قضػػايا ، القػػاهرة ، مركػػ  االهػػراـ ١نمػػد كامػػل التػػابع  سػػليم، التنميػػة البشػػرية د.  -

 .ََِٔ( ، أب َِللدراسات السياسية كاالسرتاتيجية، العدد)
د. مهدم اٜنافه، التنمية اٞنستدامة يف ظل الصراع الدائر يف العراؽ، جريدة الصباح ، عل  شبكة  -

  www.alsabaah.com اٞنعلومات الدكلية االنرتنيت.
لعػػػالؽ ، هػػػدل هػػػداكم ١نمػػػد ، م شػػػرات أحصػػػائية عػػػن الطفولػػػة يف العػػػراؽ ، د. مهػػػدم ١نسػػػن ا -

 http://www.cosit.gov.iq/pdf/2011/Researchs_6.pdf ََِٕاٛنهاز اٞنرك م لالحصاء، 
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 ٌيغم اىتطد

ٓنديػػد مهػػارات التنميػػة البشػػرية الالزمػػة لطلبػػة قسػػم التػػاريخ يف كليػػة الرتبيػػة  إُف اٜنػػاِف هػػدؼ البحػػ 
اٞنػنه   افالباح ػ تعمللتحقيػ  هػدؼ البحػ  اسػك ،  نظػرهم جامعػة كػربالء مػن كجهػة -للعلـو االنسانية 

ٗني  طلبة قسم التاريخ يف كلية الرتبية للعلػـو االنسػانية  ٠نتم  البح  ضم)الدراسة اٞنسحية( ، الوصف  
 ساسيةعينة البح  اال(  طال  كطالبة ، اما ََّيف جامعة كربالء الدراسة الصباحية ،كالبالغ عددهم  )

( َُِْ –  َُِّللدراسة الصػباحية فقػط للعػاـ الدراسػ  ) ( طالبان كطالبة من طلبةُٕٓ لت ) فقد
اداة البحػػ   افالباح ػلكػ  ٪نػدد الباح ػاف  مهػارات  التنميػة  البشػرية الالزمػة لطلبػة قسػم التػاريخ  اعػد  ك 

كاٞنفػردات اٝناصػة بالػػدكرات  اٜنقائػ  التدريبيػػة  ا علػ  مػػاطالعه كذلػك  بعػد )اسػػتبانة( كهػ  عبػارة عػن 
التدريبيػػة  ٞنهػػارات التنميػػة البشػػرية ككػػ لك مشػػاركة احػػد٨نا  يف عػػدد مػػن تلػػك الػػدكرات كالػػربام  التدريبيػػة 

التنمية البشرية  الدراسات كاألُناث كاألدبيات الي تناكلت مهارات  فضال عن اطالعهما عل  ،التنموية 
الصػػػػدؽ  قػػػػاـ الباح ػػػػاف باسػػػػت راج يكومرتية للمقيػػػػاس اسػػػػاٝنصػػػػائ  ال ك كلتحقػػػػ  مػػػػن صػػػػدؽ االداة  ،

  ( خبًنا.ُٕمن خالؿ عرضها عل  ٠نموعة من اٝنرباء  بلغ عددهم ) الظاهرم 
معامػػل ارتبػػاط بًنسػػوف   مت تصػػحيح االرتبػػاط تعماؿ اسػػت رج ال بػػات بطريقػػة التج ئػػة النصػػفية باسػػك 
،فاصػػبحت معادلػػة الفػػا كركنبػػاخ  عماؿاسػػتمعادلػػة سػػبًنماف بػػراكف كػػ لك مت حسػػاب ال بػػات ب عماؿباسػػت

  ( ٠ناالت.ٔمهارة موزعة عل  )( ٖٖمن )تتكوف   النهائية  يغتهابص االستبانة

                                                        
 كالنفسية.استاذ اٞنناه  كطرائ  التدريس/ جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية/ قسم العلـو الرتبوية  - ُ
 باح ة يف طرائ  تدريس االجتماعيات/ جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية/ قسم العلـو الرتبوية كالنفسية. - ِ
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 إالحصػػائية العمليػات ،كاف ٟنػدؼ البحػػ  اٞنناسػػبة اإلحصػائية الوسػػائل مػن العديػػد الباح ػاف اسػتعمل
 .((Excel 2010 كالربنام  (.Spss)االحصائ  الربنام  باستعماؿ ٕنت

 -اظٙشد إٌزبئظ ِب٠برٟ: 
( حصػػل علػػ  الرتبػػة االكُف بالنسػػبة  80.758اف ٠نػػاؿ مهػػارات ادارة الوقػػت الػػ م بلػػغ كزنػػ  اٞنئػػوم  ) .ُ

ّٓاالت االستبانة الستة ،كه ا يدؿ عل  كع  الطلبة با٨نية الوقت كضػركرة اكتسػاب مهػارات ادارتػ  
 بشكل فعاؿ. 

 .مهارة( 41) عددها بلغ( 90-80) بٌن يرتاكح اٞنئوم كز ا كاف الي البشرية التنمية مهارات اف .ِ
 .مهارة( 47) عددها بلغ( 80-70) بٌن يرتاكح اٞنئوم كز ا كاف الي البشرية التنمية مهارات اف .ّ

 -اٌزٛط١بد:
 تضمٌن مناه  قسم التاريخ / اٞنرحلة اٛنامعية ّنفردات التنمية البشرية. .ُ
 يف جامعة كربالء كتاهيلها بكافة اٞنستل مات التدريبية.فتح مراك  تدريبية للتنمية البشرية  .ِ

اجراء دراسات ْنريبية لكل ٠ناؿ من ٠ناالت التنمية البشرية علػ  حػد  للتعػرؼ علػ    الباح اف كاقرتح
 اثر  يف مستول التحصيل العلم  للطلبة.

Abstract 
The current research aims to identify the skills of human  development 

necessary  for the students of the Department of History at the College of 

Education for Human Sciences - University of Karbala, in their point of  

view.  
To achieve the objectives of the research, the researcher used the 

descriptive approach (survey), the research community included all 

students in the Department of History at the College of Education for 

Human Sciences at the University of Karbala morning study, totaling 300 

students, where  as the sample included (175) students from students 

study the morning study  only for the academic year (2013-2014)  

In order to determine, human development skills resources necessary 

for students of the history department The researche  prepared a search 

tool which is about (questionnaire), after knowing the training  portfolio and 

vocabulary training courses for the skills of human development, as well as 

participate in a large number of those courses and training programs of 

development, as well as  Reading studies and  previous literature that dealt 

with the skills of human development, and to check the validity of the tool 

and psychometric  characteristics  of the scale, the researcher  extracted  

face validity through exposing it to a group of experts (17 ones) and 



 

 م  كجه  نظرىم جام    رببل  - ل   ال رب   لل لـو االنسان     زم  لطلب  قسم ال اريخ  يمهارات ال نم   البشري  البل 
 

ْٕ 

extracted relcability utilizing  splithalf method using the Pearson correlation 

coefficient  then corrected it by using the equation Spearman Brown as 

well as stability was calculated using the equation Alpha  Cronbach, The 

find form of  thescale consisted of (88) skills distributed in to (6) fields.   
The researcher used several statistical methods appropriate to the 

goals of her research, All the statistical operations using statistical software 

(Spss.) program and Excel (2010) 

After analyzing the data results showed the following   
  1 - The field of time management skills, which weighed percentile 

(80.76) won the first grade for six areas of the questionnaire, and this 

shows the students' awareness of the importance of time and the need to 

acquire the skills of his administration effectively. 

2 - the skills of human development, which was weighing between (80-

90) (41) skill 

3 - the skills of human development, which was weighing between (70-

80) percentage were (47) skills. 

Based on the study have exceeded the results of the researcher 
recommended a number of recommendations 

1-Include human development skill in the curricula of the   Department 

of History Karbala  University. 
2- open training centers for Human Development at the University of 

Karbala and rehabilitation of all training requirements. 
The researcher has proposed a set of proposals including, conduct  

experimental   studies for each area of human development alone to get to 

know its impact on the level of educational achievement for students. 

 اىخؼؽٗف ةاىتطد:اىفهو االول

 Research                        Problem OF Theِشىٍخ اٌجحش 
يف خضم االنفجار اٞنعلومايت ال م يشهد  العاَف اليـو ،كالتطور التكنولوج  الفائ  السرعة ، تلوح يف 
االف  مشكلة يعاين منها الك ًن من الناس كخصوصا طالب العلم، كه  مواكبة ه ا التطور عل  اٞنستول 

تكيػػػف للتعامػػػل مػػػ  كػػػل تلػػػك الطفػػػرات النوعيػػػة اٜناصػػػلة ،كنعػػػين بػػػ لك ضػػػركرة اكتسػػػاب الش صػػػ  كال
الطال  مهارات جديدة تتمي  باٜنداثة، كتكػوف عامػل دعػم ٟنػم يف ٓنقيػ  النجػاح كبنػاء ش صػية متوازنػة 

ي تعمػل ملمة بضركرات اٜنيػاة اليوميػة ، كهػ ا ٤نػد  متػوافر يف اٞنهػارات الػي تقػدمها لنػا التنميػة البشػرية الػ
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عل  توسي  دائرة اٝنيػارات اٞنتاحػة امػاـ الفػرد ليحصػل علػ  افضػل اٜنلػوؿ الػي ٔنػدـ مسػًنة حياتػ  كْنعلػ  
 دكما يف تطور كرق .

اف التنمية البشرية تسع  اُف اٛنم  بٌن القدرة ، كاستعماؿ ه   القدرة يف ميادين اٜنيػاة ،كلػو تعمقنػا 
هػػو تشػػكيل القػػدرات البشػػرية م ػػل ٓنسػػٌن -ٟنػػا جػػانبٌن االكؿ:اك ػػر يف مفهػػـو التنميػػة البشػػرية سػػنجد اف 

مستول اٞنعرفة كهو ما٪نتاج  الطالب ، كال اين هو انتفاع االفراد )الطالب( بقدراهتم اٞنكتسبة يف ٠ناالت 
 (  َّ-ِٗ،صََِٖالعمل اك التمت  باكقات الفراغ. )الساعدم ،

لبشرية ، فهو الطاقة اركة ٟنػا النػ  اٞنسػ كؿ عػن كيعد التعليم مدخال مهما يف ٓنقي  اهداؼ التنمية ا
تشكيل افراد آّتم  من خالؿ تكوين قدرات الفرد كمعارفػ  كمهاراتػ  بػل كاكسػاب  القػيم كاالْناهػات الػي 
ٕن ل االطار العاـ لتوظيف ه   القدرات ، كيعد التعليم اٛنامع  اٞنصدر الرئيس لتنمية القدرات كاٞنهارات 

ر الػراهن كتػوفًن احتياجػات سػوؽ العمػل مػ  القػدرة علػ  انتػاج كاسػتعماؿ البحػوث العلميػػة اٞنطلوبػة للعصػ
كتطويرهػػػا يف الصػػػناعة كاٝنػػػدمات ، لػػػ لك يكػػػوف الطالػػػ  اٛنػػػامع  عنػػػد ٓنسػػػٌن مسػػػتوا  العلمػػػ  كحػػػدة 

م راٚناليػػػة منتجػػػة لتنميػػػة آّتمػػػ  ،كتعػػػد اٛنامعػػػة احػػػدل الركػػػائ  اٞنهمػػػة الػػػي يبػػػىن عليهػػػا ام تقػػػدـ حضػػػار 
كاقتصادم يف معظم دكؿ العاَف ، فه  الي تقـو بتطوير العلم كاٞنعرفة مػن اجػل تنميػة االنسػاف كتقدمػ  ، 
كتتم ػػل كظيفػػة اٛنامعػػة يف التعلػػيم كالبحػػ  العلمػػ  كخدمػػة آّتمػػ  باالضػػافة اُف دكرهػػا يف تػػدري  افػػراد 

  (ُّ-ُِ،صََِٕآّتم  كت كيدهم ّنهارات التنمية البشرية الضركرية.)ابراهيم ،
يف ضوء ماتقدـ اصبح لدل الباح اف شعور بضركرة كحاجة اف تكوف هناؾ دراسة تسلط الضوء عل  
مهػارات التنميػة البشػػرية الالزمػة لطلبػػة قسػم التػػاريخ يف اٛنامعػة يف الصػػفوؼ الدراسػية االربعػػة ، كمػن هػػ ا 

لباح ػػاف اف موضػػوع مهػػارات اٞننطلػػ  اختػػار الباح ػػاف موضػػوع الدراسػػة اٜناليػػة ،كبػػاالخ  عنػػدما كجػػد ا
التنميػػة البشػػرية موضػػوع معاصػػر َف ياخػػ  نصػػيب  مػػن االهتمػػاـ  بشػػكل كاؼو يف جامعاتنػػا علػػ  حػػد علػػم 
الباح ػػاف ،علػػ  الػػرغم مػػن ا٨نيتػػ  القصػػول الفػػراد آّتمػػ  عمومػػا ك لطلبػػة اٛنامعػػات علػػ  كجػػ  اٝنصػػوص 

  -ٜناِف يف االجابة عن الس اؿ االيت:،كتاسيسا عل  ماذكر ٬نكن اف ٪ندد الباح اف مشكلة البح  ا
ما مهارات التنمية البشرية الي ينبغ  اف يكتسػبها طلبػة قسػم التػاريخ يف كليػة الرتبيػة للعلػـو االنسػانية 

   جامعة كربالء من كجهة نظرهم   –

  The Importance Of the Research :ؤ١ّ٘خ اٌجحش
يتمي  العصر اٜناِف بالتطور السري  يف ٠ناالت العلم كالتكنولوجيا ككافة ميادين اٜنياة اٞنتباينة ّنػا فيهػا 
ميداف الرتبية ، الػ م يهػدؼ اُف بنػاء االنسػاف ليكػوف قػادرا علػ  مواكبػة التطػور العلمػ  لضػماف اسػتمرار 

 داد يومػا بعػد يػـو كتتضػح ا٨نيتهػا يف ( إف ا٨نيػة الرتبيػة تػٖ، صَُِّتكيف  م  البيئة.)عامر كاٞنصرم ، 
قػدرة االنسػػاف علػ  اٜنيػػاة يف آّتمعػات اٞنعاصػػرة ، الػي تػػ داد تعقيػدا ب يػػادة اٞن رتعػات اٜندي ػػة كالتغػػًنات 
السريعة الي ٓندثها الصناعات اٞنتقدمة يف كافة آّػاالت ،كمػا اف صػورة الرتبيػة اليػـو قػد تغػًنت كسػتتغًن 

اـ الرتبػػػوم اٞنعاصػػػر لػػػيس مسػػػتودعا للمعػػػارؼ ، كا٧نػػػا هػػػو اداة مػػػن ادكات اٜنركػػػة علػػػ  الػػػدكاـ ، الف النظػػػ
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كالتغيًن ، ككس  اٞنهارات الي تساعد عل  النمو اٜنقيق  لالفراد ، كاصبحت ا٨نية الرتبية تنب  من كو ا 
ة.)ناصػر، تعمل عل  تنمية كع  االفراد ّنا يدكر حوٟنم ، كتوجيههم للعيش السليم يف ٠نتمعػاهتم اٞنتجدد

 (  ُّ، ص ََِٕ
كما اف الرتبية تشمل كػل انػواع النشػاطات الػي هتػدؼ اُف تنميػة قػدرات الفػرد كاْناهاتػ  ،كغًنهػا مػن 
اشكاؿ السلوؾ ذات القيمة اال٩نابية يف آّتم  ال م يعػيش فيػ  ،حػىت ٬نكنػ  اف ٪نيػا حيػاة سػوية يف هػ ا 

نقػػل اٞنعرفػػة ككسػػ  اٞنهػػارات النافعػػة يف مناشػػط  آّتمػػ  ، كهػػ  ايضػػا تعلػػيم مػػنظم كمقصػػود ، يهػػدؼ اُف
 ( َِ، ص ََِٖاٜنياة.)اٟنا   كالدليم  ، 

كالتعلػيم هػػو احػد اٞنيػػادين الػػي ترفػ  مػػن كفايػة الفػػرد الحػػداث تغيػًنات منتظػػرة يف سػلوك  ،مػػن خػػالؿ 
اداة  فهػو (َِ،صَُِِنقل اٞنعارؼ كاٝنػربات كاٞنهػارات كايصػاٟنا لػ  بشػكل مػنظم ك٢نطط.)العفػوف، ،

الرتبية ال م يهدؼ اُف تعديل سػلوؾ الطلبػة كتنميػتهم ليكونػوا افػرادا فػاعلٌن قػادرين علػ  التكيػف بصػورة 
 ( ٔ،صََِٓا٩نابية م  ٠نتمعهم ،مدركٌن ٞنس لياهتم ْناه  من اجل تطوير  كتقدم .)مراد ،

 اذا ما عالية تقدـ كتائر ي كٓنق شامل  تنمية اُف ي دم فهو آّتمعات ة تنمي يف دكر مهم العاِف لتعليمكل
 ال ٬نكػن فانػ  تقدمػ  كمتطلبػات آّتمػ  حاجػات تلػف  ككفػوء متطػورة تعلػيم منظومػة فبػدكف تنظيمػ  احسػن
 ( ُ ص ،ََِْ)جريو ، في . كفكرية علمية  ض  اية ٓنقي 

www.iier.org/.../1365999014_010104IIERHigerEducationDakhelJrew4.. 
يعد  اهم عنصػر مػن عناصػر االنتػاج  يف كػل آّتمعػات ،فهػو الػ م  ٩نعػل مػن  اف راس اٞناؿ البشرم

العناصر االخرل مػن امػواؿ كتكنولوجيػا كغًنهػا ذات معػىن كقيمػة كفائػدة كمػا انػ  اك رهػا فاعليػة كتػاثًنا يف 
ا من البشرية كتدريبهوارد أف إعداد اٞنف ل ا (ُٓ، ص ََِٖالتقدـ كالتطور يف كل آّاالت.)الكاللد ، ،

أكلويػػات أهػػداؼ التعلػػيم العػػاِف باعتبػػار أف العنصػػر البشػػرم هػػو مصػػدر ال ػػركة كعلػػ  قػػدر إعػػداد  كتنميػػة 
 ص ،ََُِمعارفػػ  كقدراتػػ  كتطػػػوير مهاراتػػ  كخرباتػػػ  يكػػوف مقػػػدار عطػػاء  ك إنتاجػػػ  غ يػػران. )إٚناعيػػػل ، 

ُْٔ ) 
 كه ا اٞنيػداف فريػدان مػن نوعػ عاِف اٞنيادين الرئيسة يف برام  التعليم ال تعد احدالعلـو االجتماعية  كتعد

نسػػاف كتطػػور  كسػػلوك  كنظمػػ  السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة مػػن خػػالؿ تفاعلػػ  مػػ   لرتكيػػ   علػػ  االس
نسػانية فهػ  هتػتم بإتقػ اف اٜنقػائ  البيئة الطبيعية كالبيئة االجتماعية كتسػع  هػ   العلػـو إُف ترقيػة اٞنعرفػة االس

نسػػاف اٞنتشػػعبة اذ هػػ  علػػـو  كاٞنعلومػػات كغػػرض أٚنػػ   كيتنػػاكؿ كػػل فػػرع فيهػػا جانبػػان مػػن جوانػػ  حيػػاة االس
 ( َِص، َُِِكجاسم ،  متداخلة كثيقة الصلة ببعضها البعض. )عبد الصاح 

مػن  كمن العلـو االجتماعية ذات اال٨نية التاريخ ، فهو يبح  يف االحػداث اٞناضػية كيسػجلها ابتػداءا
تكوين اٝنليقة حىت كقتنا الراهن ، كما ٫نت  بدراسة اٜناضر كجػ كر  الضػاربة يف اٞناضػ  القريػ  كالبعيػد 
كهػػو ّٔػػ ا يتتبػػ  نشػػاة االنسػػاف كتطػػور عالقاتػػ  كمشػػكالت  كجػػ كر منػػاب  اٜناضػػر الػػ م يعيشػػ  كمػػا ٪نػػدد 

اكمػات االنسػػانية كالسياسػية الػػي اْناهػات اٞنسػتقبل ، فهػػو ٪نلػل البعػد ال مػػاين للموقػف اٜناضػػر كيبػٌن الرت 
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ادت اليػػ  ،فضػػال عػػن تطرقػػ  للحضػػارات السػػابقة ك٧نوهػػا كمراحػػل تطورهػػا كازدهارهػػا كمػػن   افوٟنػػا كحلػػوؿ 
  (ِّ-ُٖص،  ََِٕ  اخرل ١نلها. )جامل ،

ككما هو معلـو اف التاريخ يسهم يف اكساب االفراد خػربات كمهػارات  متنوعػة اال انػ  يف الوقػت ذاتػ  
مػن االفػراد مهػارات كقػدرات معينػة  لدراسػت  كاسػتيعاب  كاالفػادة منػ  َنوانػ  اٜنيػاة اٞنتعػددة ،فهنػا  يتطل 

يػػربز دكر مهػػارات التنميػػة البشػػرية الػػي تصػػقل القػػدرات كتنميهػػا كتشػػح  الػػ هن كتسػػهم بشػػكل فعػػاؿ يف 
بوتػػػػة  لػػػػدل االفػػػػراد اطػػػػالؽ الطاقػػػػات الفكريػػػػة كاالبداعيػػػػة  كفسػػػػح آّػػػػاؿ امػػػػاـ االمكانػػػػات كاٞنواهػػػػ  اٞنك

 الست مارها بالكامل كتوظيفها ّنا يعود بالنف  عل  الفرد كآّتم  يف آف كاحد.
اف ا٨نيػػة مهػػارات  التنميػػة البشػػرية تنبػػ  مػػن  مفهومهػػا اٞنتطػػور الػػ م ي كػػد علػػ  ا ػػا  مسػػ لية تنمويػػة 

  -تربوية بالدرجة االكُف،ك٬نكن توضيح ذلك من خالؿ اٞنرتك ات االتية:
 هتدؼ اُف تنمية افراد آّتم  بالرتكي  عل  تكوين كبناء قدراهتم.ا ا 

ا ا هتػدؼ اُف تنميػة مػن اجػل  افػراد آّتمػ  ٞنػا ت كػد  مػن ضػركرة اسػت داـ هػ   القػدرات يف انشػطة 
 انتاجية ، تضمن استمرارية التنمية ، كالتوزي  العادؿ ل مارها.

مػػػد علػػػ  توسػػػي  اختيػػػاراهتم كتعمػػػيم مشػػػاركاهتم يف أنػػػاذ ا ػػػا تنميػػػة بواسػػػطة افػػػراد آّتمػػػ  ، ال ػػػا تعت
القػػػرارات، كالبػػػػد اف تتكامػػػل هػػػػ   اٞنرتكػػػ ات بشػػػػكل صػػػحيح الف عجلػػػػة التنميػػػة البشػػػػرية سػػػتتع ر حػػػػٌن 

    (ِٖ،صََِٔيت لف احدها..)كوجك ،
ٞنػا يقػ  كمن اٞنعلـو اف الطالب هم من اهم شرائح آّتم  كاك ر الفئات الي ينبغ  تنميتها كتطويرهػا 

علػػػيهم مػػػن مسػػػ لية يف بنػػػاء بلػػػدهم كتقدمػػػ  كجعلػػػ  مواكبػػػا للػػػدكؿ اٞنتقدمػػػة ، لػػػ ا فػػػاف ت كيػػػدهم ّنهػػػارات 
.  التنمية البشرية بات من الضركريات اليـو

كتػػربز ا٨نيػػة التنميػػة البشػػرية مػػن ا٨نيػػة ابعادهػػا ،فالبعػػد االكؿ يهػػتم ّنسػػتول النمػػو االنسػػاين يف ٢نتلػػف 
رات االنسػػػاف ، طاقاتػػػ  البدنيػػػة ، كالعقليػػػة ،كالنفسػػػية ، كاالجتماعيػػػة ، كاٞنهاريػػػة مراحػػػل اٜنيػػػاة لتنميػػػة قػػػد

،كالركحيػػة ،امػػا البعػػد ال ػػاين فهػػو اف التنميػػة البشػػرية عمليػػة مرتبطػػة باسػػت مار اٞنػػوارد كاٞنػػدخالت كاالنشػػطة 
وير اٟنياكػػل كالبػػىن االقتصػػادية الػػي تولػػد ال ػػركة كاالنتػػاج لتنميػػة القػػدرات البشػػرية عػػن طريػػ  االهتمػػاـ بتطػػ

،  ََُِاٞن سسػػية الػػي تتػػيح اٞنشػػاركة كاالنتفػػاع ّن تلػػف القػػدرات لػػدل كػػل الناس.)العػػ ارم كالػػدعم  
 (ِِص

لقػػد اسػػتحوذ موضػػوع التعلػػيم كعالقتػػ  بالتنميػػة البشػػرية ، اك دكر  فيهػػا حيػػ ا كبػػًنا مػػن اهتمػػاـ كفكػػر 
اكاالجتمػاع  اك السياسػ  لعلمهػم اف التعلػيم هػو ككتابات الباح ٌن كالعلماء سػواء مػا كػاف مػنهم الرتبػوم 

 ( ََِٖ،الساعدم ،ٕٓاالداة الي تقـو عل  اعداد العنصر البشرم كرف  درجة كفاءت .)ص
كتتضمن التنمية البشرية العديد من اٞنهارات الضركرية لالفراد بشكل عاـ كللطلبة بشكل خاص منهػا 

ية كمهارات الرب٠نة اللغوية العصبية كمهارات التفاكض كمهارات مايتعل  باٞنهارات القيادية كاٞنهارات االدار 
التواصػػل كمهػػارات التفكػػًن كمهػػارات تقويػػة  الػػ اكرة كمهػػارات االقنػػاع كالتػػاثًن كمهػػارات االسػػتماع الفعػػاؿ 
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كادارة الوقت كالقراءة السريعة كالتصويرية كمهارات االنشاء كالتنظيم كالتاطًن اللغػوم كغًنهػا ك ػًن ، كلكػل 
 مهارة اك ٠ناؿ ا٨نية كدكرة كتاثًن  يف حياة الفرد كآّتم . 

كرك  الباح اف يف ه   الدراسة عل  ستة ٠ناالت فقط من ٠ناالت مهارات التنمية البشرية كالي تعترب 
 –٠ناؿ مهارات ادارة الوقت  –ضركرية للطلبة كه   آّاالت الستة ه  )٠ناؿ مهارات االستماع الفعاؿ 

٠ناؿ مهارات  –٠ناؿ مهارات التفكًن  –٠ناؿ مهارات االنشاء كالتنظيم  –ت القراءة السريعة ٠ناؿ مهارا
 ال اكرة(.

 -كتاسيسا عل  ماسب  ٬نكن اف يصوغ الباح اف ا٨نية ُن هما اٜناِف  كاٜناجة الي  بالنقاط االتية:
ـ الكػايف مػن قبػل اف البح  يسلط الضوء عل  موضوع غايةن يف اال٨نيػة كمػ  ذلػك َف ٪نػه باالهتمػا .ُ

 الك ًن من الباح ٌن.
اف البح  َف يقتصر عل  اٞنهارات الي تسهم يف  اغناء اٛنان  اٞنعريف للطالب بل تعدل ذلك اُف  .ِ

 اٛنان  الوجداين كاٞنهارم فضالعن كيفية التواصل الفعاؿ م  آّتم .
   Research   of the  Aim٘ذف اٌجحش   

 –الكشػػف عػػن مهػػارات التنميػػة البشػػرية الالزمػػة لطلبػػة قسػػم التػػاريخ يف كليػػة الرتبيػػة للعلػػـو االنسػػانية 
 جامعة كربالء. 

    Limitation of the Researchحذٚد اٌجحش 
 -يتضمن البح  اٜناِف عل  مايايت:

ربعػػة  للدراسػػػة الصػػفوؼ اال -طلبػػة قسػػم التػػاريخ يف كليػػػة الرتبيػػة للعلػػـو االنسػػانية  -اٜنػػد البشػػرم: .ُ
 الصباحية.

 جامعة كربالء -اٜند اٞنكاين: .ِ
 ـ(. َُِْ -َُِّالعاـ الدراس  ) -اٜند ال ماين: .ّ

 Definition of the Termsرحذ٠ذ املظـٍحبد 

 Skillاكال:المهارة 
 من: لّّ كي   افهعرٌ 

  ََُِكمصطف   اٟنادم عبد .ُ
                           كإتقػػػػػاف. بسػػػػػرعة الفػػػػػرد بػػػػػ  يقػػػػػـو الػػػػػ م العمػػػػػل إ٤نػػػػػاز إُف يػػػػػ دم الػػػػػ م اٞنػػػػػنظم اٞنتناسػػػػػ  األداء" بأٌ ػػػػػا

  (َُّصعََُِاٟنادم كمصطف ، عبد)
  َُِِالعفػػػػػػوف  .ِ

با ا "نشاط عقل  جسم  منسجم ، منظم كقد يكػوف عقليػا فقػط ، كاالداء اٞنػاهر هػو اداء متناسػ  
 ( ِٖ، صَُِِمنظم يتسم بالدقة كالسرعة ".)العفوف ،
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 -ائ  للمهارة:التعريف االجر 
اٞنهاـ الواردة ّنقياس مهارات التنمية البشرية ال م اعدت  الباح ة لطلبة قسم  أداء الفرد عل  ه  قدرة

 عالية كاتقاف باقل ما٬نكن من اٛنهد كالوقت كالتكاليف. بكفاءة التاريخ 
 Developmentثان ا:ال نم   

 من: لّّ كي   افهعرٌ 
 ََِٓ  السيد .ُ

                                                    كٕنكنػػػػػػػ  مػػػػػػػن اتقػػػػػػػاف ٗنيػػػػػػػ  اٞنهػػػػػػػارات بدرجػػػػػػػة منتظمػػػػػػػة ".   كٓنسػػػػػػػناداء الطالػػػػػػػ  تطػػػػػػػوير   با ػػػػػػػا "
  ( ُٕٖ ص، ََِٓ)السيد ، 

 َُُِالرب   جاد .ِ
با ا "مصطلح اك مفهـو يدؿ عل  التقدـ كالرق  يف ٠ناؿ ما من خالؿ اتباع خطة اك برنام  لتطػوير 

 من القطاعات"ك٧نو قطاع 
 ( َٖ، ص َُُِ)جاد الرب ،

 للتنمية: التعريف اإلجرائ 
 االنتقػػاؿ هػػ  النمػػو ك التطػػور كالتغػػًن يف القػػدرات كاٞنهػػارات اٞنتصػػلة بالتنميػػة البشػػرية   لػػدل الطلبػػة ك

 حضارم. ٧نط إُف ٧نط تقليدم كمن ارق  ، إُف مستول أد  مستول من ّٔم
 Development Humanثالثا:ال نم   البشري  

 من: لّّ كي   افهعرٌ 
 ََِِالعاين  .ُ

 فإن  ١ندكدة غًن اٝنيارات ه   كوف كم  الناس، أماـ اٞنتاحة القدرات زيادة إُف هتدؼ عملية" بأ ا
 كأف العلػل، مػن خاليػة طويلػة حيػاة النػاس ٪نيػا أف ضػركرة يف تتم ػل مهمػة خيارات ثالثة ٕنيي  ٬نكن

 "كر٬نة حياة مستول  لتحقي  الالزمة اٞنوارد عل  ك٪نصلوا اٞنعرفة يكتسبوا
   (ُّ ص ، ََِِ  ، العاين)
 َُُِالربنام  االمم اٞنتحدة اال٧نائ  لعاـ  .ِ

با ػػػا " توسػػػي  ٜنريػػػات البشػػػر كامكػػػانتهم ، فيعيشػػػوف اٜنيػػػاة الػػػي ٫نتارك ػػػا كينشػػػدك ا ، هػػػ  توسػػػي  
اسػية اُف الك ػًن مػن الغايػات لل يارات ، كمفهػـو اٜنريػات كاالمكانػات يتجػاكز حػدكد االحتياجػات االس

 االخرل الضركرية لعيش حياة الئقة. "
  (ُ،ص َُُِ)تقرير التنمية البشرية لربنام  االمم اٞنتحدة اال٧نائ  لعاـ 

 -التعريف االجرائ  للتنمية البشرية:
 كالقػدرات اٞنواهػ  مكػامن اسػت راج خالؿ من يف اٜنياة  مخياراهت نطاؽ توسي  الطلبة من ٕنكٌنبا ا 

 كاست مارها ّنا ينفعهم كيرتق  ّٔم. كتنميتها لديهم
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 اىفهثثثو اىراُثثثثٖ:اىغيف٘ث اىِعؽٗث 

 ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ:
اذا القينا نظرة فاحصة عل  موضوع التنمية البشرية من زاكية تار٫نية ٤ند  ليس ب لك اٞنوضوع الطارئ 

كعلػ  امتػداد االفػ  الواسػ  للتػاريخ ١نػط اهتمػاـ اٞنفكػرين كالعلمػاء كاف    -التنميػة البشػرية  –فلقد كانت 
ّنصػطلح  اٜنػاِف، اال اف اٞنعػىن الػ م   –ام التنميػة البشػرية  –كاف االكلػوف َف يسػت دموا هػ ا اٞنفهػـو  

.)السػػ ( ّْ، صََِٖاعدم،اكردتػػ  تلػػك اٞن لفػػات يتفػػ  كاٞنعػػىن الػػ م تػػدكر حولػػ  التنميػػة البشػػرية اليـو
فقد اهتمت اٜنضارات االنسانية اٞنتتالية اهتماما كبًنا خصوصا ُنياة الفرد كمعيشت  ، ل ا فمفهـو التنمية 
البشرية ليس باٛنديد ٕناما، كلكننا نلحه اف هنػاؾ فتػورا يف االهتمػاـ بػ  يف كقتنػا اٜنػاِف ،يف حػٌن انػ  كرد 

كغًنهم كلكن ٓنت تسػميات كصػيغ ٢نتلفة.)العػ ارم ضمن اسهامات مفكرين م ل ارسطو كابن خلدكف 
( فػػرأم ارسػػطو يف التنميػػة البشػػرية ٬نكػػن اف نستشػػف  مػػن خػػالؿ مػػا جػػاء يف ُٖ، صََُِكالػػدعم  ،

مبح ػ  عػن غايػػة اٜنيػاة ،كالػ م يػػن  علػ  اف "كػل فػػن ككػل فحػ  عقلػػ  ككػل فعػل ككػػل اختبػار مػػركم 
ا إليػػ  يىقصػػدي الكيػػل" اف ارسػػطو يعػػد كجػػوب تػػوفر فهػػ  ترمػػ  اُف خػػًن مػػا ل لك،كرسػػم اٝنػػًن ُنػػ  بأنػػ  مػػ

 شرطٌن يف اٝنًن ك  يكوف خًنا، ٨نا:
تاري ل ات ، كاليكوف كسيلة لغاية ابعد.  .ُ  اف يكوف غاية قصول اكخًنا تاما ٫ني
 اف يكوف كافيا بنفس ، ام كفيال كحد  لك  يسعد اٜنياة دكف حاجة ٝنًن آخر، .ِ

اٜنياة عل  اكمل حاؿ ،كمػن هنػا ٬نكػن القػوؿ اف فلسػفة ارسػطو اذف ف ًن االنساف يقـو ّن اكلة ه   
االخالقية التبح  يف خًن االنساف من حي  هو ٤نار اك طبي  اك غًن  ،بل من حي  هو انساف.)كـر 

( كعند االنتقاؿ اُف العالمة ابن خلدكف م سس علم االجتماع االكؿ فقد ذكر يف الباب ُٖٓ،د.ت،ص
 مقدمت  يف اٞنعػاش ككجوبػ  مػن الكسػ  كالصػنائ  كحقيقػة الػرزؽ كالكسػ  اٝنامس من االبواب الستة يف

كشػػرحهما "اف الكسػػ  هػػو قيمػػة االعمػػاؿ البشػػرية " فنػػرل انػػ  ي كػػد علػػ  مسػػالة العمػػل ّنػػا يعػػود بػػالنف  
.)ابن  لالنساف كضركرة توفًن اٞنعيشة الكر٬نة للفرد بكػل تفاصػيلها ،كهػو مات كػد عليػ  التنميػة البشػرية اليػـو

 (ُِْ،صُٖٔٗدكف  ،خل
فاالهتماـ بالتنمية ليس جديدا كاف العودة اٞنتاخرة اليـو اُف التنمية البشػرية معناهػا اٞنطالبػة مػن جديػد 
ػػل مفهػػـو التنميػػة البشػػرية موضػػوع الػػدخل ك٧نػػو  بوصػػف  كسػػيلة ،  بػػرتاث قػػدمي ،كطػػواؿ اٜنقػػ  اٞنبكػػرة يعامو

ة هػو نوعيػة حيػاة النػاس كمػاهم قػادركف علػ  القيػاـ كتوس  االهتماـ كاصبح الشغل الشاغل الرئيس للتنميػ
  ( ُْ،صُْٗٗب  كما يقوموف ب  فعال.)تقرير التنمية البشرية لربنام  االمم اٞنتحدة اال٧نائ  ، 

كما حظيت التنمية البشرية ّن شػراهتا ّنكانػة بػارزة يف كػل الػديانات السػماكية ّنػا فيهػا االسػالـ الػ م 
ف ينتبػػػ  اليهػػػا الفكػػػر الغػػػري ّنئػػػات السػػػنٌن ، كالػػػ م اكػػػد علػػػ  اال٨نيػػػة اكػػػد علػػػ  حقػػػوؽ االنسػػػاف قبػػػل ا

اٛنوهريػػػة للتعلػػػيم كالصػػػحة كالعمػػػل اٞننػػػت  اٛنػػػاد كاٞنشػػػاركة بكػػػل صػػػورها كاٞنسػػػاكاة بػػػٌن الرجػػػاؿ كالنسػػػاء يف 
اٜنقػػػوؽ كالواجبػػػات االقتصػػػادية كالسياسػػػية كاالجتماعيػػػة ، كمػػػا يػػػ اؿ االهتمػػػاـ يف ت ايػػػد   يومػػػا بعػػػد يػػػـو 
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 عشر ثام ال ال دد

النساف كتنميت  باعتبار  اور الرئيس  يف التنمية ككض  اسرتاتيجية للتنميػة البشػرية ٕنكػن آّتمعػات مػن با
االنطػػػػالؽ اُف مرحلػػػػة النمػػػػو للوصػػػػوؿ لالهػػػػداؼ االسػػػػرتاتيجية اٞنبتغػػػػاة الػػػػي تتم ػػػػل يف االرتقػػػػاء باٞنسػػػػتول 

 ( ٗ، صََِٕابراهيم ، االقتصادم كاالجتماع  كال قايف لالنساف ّٔدؼ تغيًن نوعية حيات .)
كّنػػػا اف االنسػػػاف يف ضػػػوء اكضػػػاع  االجتماعيػػػة كالطبيعيػػػة ، هػػػو ٢نًطػػػط التنميػػػة ك١نركهػػػا ، فقػػػد كرمػػػ  
االسػػػػالـ كعػػػػد  جػػػػوهر العمليػػػػة التنمويػػػػة ك١نورهػػػػا فبدكنػػػػ  المعػػػػىن  للحيػػػػاة كالكجػػػػود للتنميػػػػة اصػػػػال،فقد 

ا يف اٜنياة ّنا اكدع  ا تعاُف في  من القدرة نظراالسالـ لالنساف  عل  ان  قيمة عليا حقيقية كركنا اساسي
لىقنىػػػػا دلىقىػػػػ))اٛنسػػػػدية كال هنيػػػػة كقابليػػػػة التكيىػػػػف اٞنسػػػػتمر قػػػػاؿ تعػػػػاُف:  ػػػػنى  خى ػػػػنً  يف  ٱإًلنسىَٰ  ((ْ تىقػػػػًومي أىحسى

كالدليل ذلك ان  جعل  مكلفا مس ال يستطي  من خالؿ تلك القدرات اف ٪نق  مهمة اٝنالفة ، (ْ)التٌن:
خلقػػت لػػ  خلقػػا فريػػدا متميػػ ا كاكدع ا تعػػاُف فيهػػا كػػل مػػا يسػػاعد  علػػ  العػػيش كاٜنركػػة  يف االرض الػػي

 (ّّ، صُٖٗٗكالتغيًن.)عبد اٜنميد ، ،
يعػ رضً هيوى ٱلًَّ م خىلى ى لىكيم مَّا يف ٱألى ))كقاؿ تعاُف:   ٚنىىَٰػوىَٰت سىػب ى  فىسىػوَّ ػَٰهينَّ  ٱلسَّػمىاءً  ًإُفى  تػىوىلَٰ ا  يَّ ٱسػٗنًى

ػةً ؿى رىبُّكى لًلقىاكىًإذ   ِٗ عىًليم شى ءو  ًبكيلّْ  كىهيوى  لىًَٰئكى اًعػل ًإينّْ  مى ًليفىػة  جى  (َّ-ِٗ)البقػرة:(( َّيف ٱألىرًض خى
تً  يف  مَّػػا لىكيػػم سىػػ َّرى  ٱللَّػػ ى  أىفَّ  تػىػػرىكاٍ كقػػاؿ تعػػاُف: ))أىَفى  وىَٰ ػػ ي  عىلىػػيكيم كىأىسػػبىغى  ٱألىرضً  يف  كىمىػػا ٱلسَّػػمىَٰ ظىًَٰهػػرىة  ۥنًعىمى

 (َِ)لقماف:(( َِكىبىاًطنىة
كما اف االسالـ اكد عل  ا٨نية اٜنفاظ عل  حياة االنساف كتامٌن سالمت  كعيش  الكرمي ،قاؿ تعػاُف 

ػػا قػىتىػػلى  مىػػن ۥأىنَّػػ ي )) أى٧نَّىػػا قػىتىػػلى  أىك نىفػػسو  ًبغىػػًنً  نىفسى ػػاد يف ٱألىرًض فىكى يعػػفىسى أى٧نَّىػػٱلنَّػػاسى ٗنًى ػػا فىكى ا أىحيىػػا ا كىمىػػن أىحيىاهى
يعٱلنَّاسى   (ِّ(( )اٞنائدة:ِّا ٗنًى

كب لك ٤ند الديانات السماكية عموما كاالسالـ خصوصا اتاح خيارات يف التنمية البشرية ه  االك ر 
تالؤمػػػػػا مػػػػػػ  كاقػػػػػػ  انسػػػػػانية الفػػػػػػرد ّنػػػػػػا يػػػػػ رع فيػػػػػػ  ركح اٞنسػػػػػػ لية كينشػػػػػط  للمطالبػػػػػػة ُنقوقػػػػػػ  اٞنشػػػػػػركعة يف 

  (ِّ، ص َُِّاٜنياة.)اٝنرساف  ،
كخركج البلػداف الػي شػاركت يف  ال انيةاٜنرب العاٞنية بدأ مفهـو التنمية البشرية يتضح عق  انتهاء   

تطػور مفهػـو  ٣نػا ادل اُف ،اٜنرب مصدكمة من الدمار البشرم كاالقتصادل اٟنائل كخاصة الػدكؿ اٝناسػرة
كمن ه ا التاريخ  ،اٜنربللعمل معان لل ركج ٣نا آلت الي  التنمية االقتصادية ككاكبها ظهور التنمية البشرية 

تنته  سياسة التنمية البشرية م  الػدكؿ الفقػًنة ٞنسػاعدهتا يف اٝنػركج مػن حالػة الفقػر  األمم اٞنتحدةبدأت 
 -يػػة البشػػرية ليشػػمل ٠نػػاالت عديػػدة منها:)اإلداريػػةتطػػور مفهػػـو التنمكهػػ ا سػػاعد علػػ  الػػي تعػػا  منهػػا 

  .كال قافية(، كيكوف اإلنساف هو القاسم اٞنشرتؾ يف ٗني  آّاالت السابقة - التعليمية - كالسياسية
http://ar.wikipedia.org/wiki  

ة الت لف معتمدة عل  الك ًن من النماذج اٞنرسومة اصال كما حاكلت البلداف النامية اٝنركج من دائر 
يف مػػدارس الفكػػر الغربيػػة ، كعلػػ  الػػرغم مػػن اخػػتالؼ منػػاح  هػػ   اٞننػػاه ،اال ا ػػا تعتمػػد علػػ  اٛنانػػ  

اٞنػػادم اساسػػا لتحقيػػ  النمواالقتصػػادم  ، كا٨نلػػت العنصػػر البشػػرم كدكر  يف ٓنقيػػ  التنميػػة ،كبػػالرغم مػػن  
رتفػػت بكػػوف السػػبعينات كال مانيػػات "عقػػودا ضػػائعة " للتنميػػة فػػاف ذلػػك َف يػػ د اُف اف االمػػم اٞنتحػػدة اع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki


 

 م  كجه  نظرىم جام    رببل  - ل   ال رب   لل لـو االنسان     زم  لطلب  قسم ال اريخ  يمهارات ال نم   البشري  البل 
 

ٓٓ 

انتشاؿ البلداف النامية من دائرة الت لف ، كت امنا م  االثػار االقتصػادية كاالجتماعيػة السػلبية الػي اٜنقتهػا 
ـو جديػد للتنميػة برام  التكيػف اٟنيكلػ  يف اقتصػاديات البلػداف اٞنطبقػة ٟنػا ، كانػت اٜناجػة اُف تبػين مفهػ

مفهػػـو  َُٗٗيعطػػ  لالنسػػاف الػػدكر االهػػم كالقػػدرة علػػ  النهػػوض بالتنميػػة ، فتبنػػت االمػػم اٞنتحػػدة عػػاـ 
   (ُُ-َُ، صََِِ"التنمية البشرية" بصيغت  اٜنالية.)العاين، ، 

  -ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ:
للتنميػػة خلػػ  بيئػػة مواتيػػة لالفػػراد لتوسػػي  يعتػػرب االنسػػاف ال ػػركة اٜنقيقيػػة لالمػػم كتعتػػرب اٞنهمػػة االساسػػية 

خياراهتم ،كتتم ل اٝنيػارات الرئيسػة يف اف يتمتػ  اٛنميػ  ُنيػاة صػحية مديػدة ، كُنػ  الوصػوؿ اُف العلػم ، 
كاف يتمكنػػػوا مػػػن العػػػيش ّنسػػػكن الئػػػ  كهنػػػاؾ خيػػػارات اخػػػرل تتضػػػمن اٜنريػػػة السياسػػػية كضػػػماف حقػػػوؽ 

ف التنميػػة البشػػرية تػػ ه  اُف ابعػػد مػػن ذلػػك ، اذ تػػرتكاح ٠نػػاالت االنسػػاف كاالحػػرتاـ الػػ ايت كغًنهػػا ،اال ا
االختيار اٛنوهرية الي ي منها الناس ك ًنا بٌن الفرص السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الي تتيح االبػداع 

، َُُِكاالنتاج كالتمت  باحرتاـ ال ات فضال عن التمكن كالشعور باالنتمػاء اُف اٛنماعػة.)جاد الػرب ، 
  (ُٖص

َف يكػن مفهػػـو التنميػة البشػػرية مركبػا بسػػب  الصػًنكرة التار٫نيػػة للمفهػـو ذاتػػ  بػل بفعػػل الطبيعػة اٞنركبػػة 
للمفهػػػػـو كتعػػػػدد ابعػػػػاد  كاخػػػػتالؼ مسػػػػتويات  ،اف مفهػػػػـو التنميػػػػة البشػػػػرية يلتصػػػػ  بالعديػػػػد مػػػػن اٞنفػػػػاهيم 

،ك٬نحور مفهػـو التنميػة البشػرية حػوؿ  االقتصادية كاالجتماعية كالعلمية كالسياسية كالطبية كالرياضية...اٍف
الكائن البشرم ذات  فالناس هم ال ركة اٜنقيقية الم امة ،هػ ا الف هػدؼ التنميػة البشػرية اف يعػيش النػاس 

 (َِ-ُٗ، صَُِّحياة كر٬نة كخالية من العلل.)حسن ،
ر كيف كػل فػرتة كتطورمن عقد اُف اخػ بدا ككمفهـو الواسعة التنمية جوان  احد ه  البشرية التنمية اف

تعبًن "تنمية العنصر  –م ال  -يست دـ اك ر من تعبًن للداللة عل  ه ا اٞنفهـو ،فلقد است دـ يف البداية
البشػػرم " اك "تنميػػة الراٚنػػاؿ البشػػرم "اك "تنميػػة اٞنػػوارد البشػػرية "اك "التنميػػة االجتماعيػػة "...اٍف ،اُف اف 

ت داـ ه ا اٞنفهػـو بالشػكل  الػ م حػدد  برنػام  االمػم استقر الرام حاليا عل  اٞنستول الفكرم عند اس
اٞنتحػػػػػػدة اال٧نػػػػػػائ  عػػػػػػرب عملػػػػػػ  الرائػػػػػػػد الػػػػػػ م بػػػػػػرز مػػػػػػ  بدايػػػػػػة التسػػػػػػػعينات عػػػػػػرب اصػػػػػػدار تقريػػػػػػر التنميػػػػػػػة 

 (ِٗ، ص  ََِٖالبشرية.)الساعدم ،
علػػ  ا ػػا "عمليػػة توسػػي  نطػػاؽ خيػػارات  َُٗٗلقػػد عػػرؼ تقريػػر االمػػم اٞنتحػػدة التنميػػة البشػػرية عػػاـ 

ر، كالدخل هو احد تلك اٝنيارات لكن  ليس اٝنيار الوحيد اذ اف التنميػة تعػين اف يتمتػ  النػاس ُنيػاة البش
طويلة كصحية كخالقة " فالتنمية البشرية تكمن كراء السع  اُف تلبية االحتياجات البشرية االساسية فه  

الصػػحية ،كيسػػتطي  ٗنيػػ  النػػاس تتطلػ  عاٞنػػا ال٪نػػـر فيػػ  طفػػل مػػن التعلػػيم كال٪نػػـر فيػ  انسػػاف مػػن الرعايػػة 
،  ََِٓتوظيػػػػػػف طاقػػػػػػاهتم يف كافػػػػػػة اٞنيػػػػػػادين االقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة كال قافيػػػػػػة كالسياسػػػػػػية.)العطار،

 (َُٖص
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كب لك انتقل ه ا اٞنفهػـو مػن داللتػ  االقتصػادية الضػيقة اُف داللتػ  اٛنديػدة اٞنالزمػة للطػاب  االنسػاين 
لقػرف اٞناضػ  كهػو مفهػـو التنميػة البشػرية كبػ لك التعػين ،حي  ساد مفهـو جديد منػ  مطلػ  تسػعينات ا

التنميػػة ٓنقيػػ  النمواالقتصػػادم الػػ م هػػو عمليػػة كميػػة ،فحسػػ  بػػل ا ػػا تعػػين ٓنسػػٌن نػػوع  الطػػار اٜنيػػاة 
 ( ُٖ، ص  َُِّاالنسانية.)حسن ،

اٞنشػاركة بػل توجػ  العػاَف ٥نػو  –رغػم ا٨نيتػ   –فقد اصبح االمر ال يتعل  باٛنان  االقتصادم للتنميػة 
اٛنماهًنيػػة كالػػي تعػػين اشػػراؾ النػػاس عػػن ك ػػ  يف العمليػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كال قافيػػة كالسياسػػية 
الي ت ثر يف حيػاهتم ،فػاٞنهم اف تكػوف لػدل النػاس امكانيػة الوصػوؿ اٞنسػتمر اُف صػن  القػرار كاُف السػلطة 

ير التنميػػػة البشػػػرية ٞننظمػػػة االمػػػم اٞنتحػػػدة ،كاٞنشػػػاركة ّٔػػػ ا اٞنعػػػىن عنصػػػر جػػػوهرم مػػػن عناصػػػر التنميػػػة.)تقر 
 ( ُِ، ص ُّٗٗ،

اف ه ا اٞنفهـو يرك  عل  تنمية قدرات البشر يف كافة آّاالت  سواء كاف يف التعليم اك يف الصحة اك 
االقتصاد كغًنها حىت ٬نكنهم من العمل عل  ٥نو منت  كخالؽ ،كبناءا عل  ما تقدـ ٬نكن ٓنديد االركاف 

  -ية البشرية كمضامينها كما هو موضح يف الشكل االيت:الرئيسة للتنم
 (االركاف الرئيسة للتنمية البشريةُشكل )

 (ِْ-ِّ، ص ََُِ)الع ارم كالدعم  ،
 آّتمػ  أك الفػرد مػن تدار األهداؼ، ١نددة ٟنا، ٢نطط مدركسة، علمية عملية ه  حاليان  البشرية فالتنمية

 اىزَْٞخ ث٘اؿطخ اىْبؽ  -ج

ٕظا ٝـز٘جت اُ ٝشزغك اىْبؽ ٍشبعمخ مبٍيخ فٜ 
اىجٖض اىزَْ٘ٛ ٗفٜ رشطٞط اؿزغارٞجٞبد اىزَْٞخ 

ٗرْفٞظٕب ٗطىل ٍِ ساله اىٖٞبمو اىَؤؿـبرٞخ اىَالئَخ 
 .الرشبط اىقغاعاد

 اىزَْٞخ ٍِ اجو اىْبؽ  -ة

فٌٖ اىَـزٖضفُ٘ ثبىزَْٞخ ٍِٗ ثٌ اشجبع دبجبد مو 
اىز ٕٗ٘ ..فغص فٜ اىَجزَغ ٍِ ٍبمو ٍٗيجؾ ٍٗـنِ

   .اٍغ ٝزطيت ر٘ػٝؼب ػبصال ىيجَٞغ ٍِ ثَبع اىزَْٞخ

 

 رَْٞخ اىْبؽ   -أ

اٛ اُ ٝنُ٘ اىْبؽ ٌٕ ٍ٘ض٘ع اىزَْٞخ ٗٝزٌ  طىل  ٍِ  
ساله االؿزثَبع اىجشغٛ ،اٛ  االؿزثَبع فٜ قضعاد  االفغاص  

ؿ٘اء ثبىزؼيٌٞ اٗ اىصذخاٗ ٍـز٘ٙ اىَؼٞشخ اىٌَٖ اُ 
 . ٝصجخ اّزبجٌٖ ٗػطبءٌٕ ىيزَْٞخ امجغ



 

 م  كجه  نظرىم جام    رببل  - ل   ال رب   لل لـو االنسان     زم  لطلب  قسم ال اريخ  يمهارات ال نم   البشري  البل 
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 تطػرؽ فهػ  حػدكد ٓنػدها ال كافػة، باٞنسػتويات كتنعطػف كتقػدـ، تطػور إحػداث اُف تسػع  كليهمػا، مػن أك
 إيػديولوجيا منب  من تيسق  األهداؼ تلك فكل كآّتم ، الفرد يف ت ثر الي كافة اٜنياة ٠ناالت أبواب ٗني 

 ّٔػاح كاٞنسػمو  اٞنمكنػة الوسػائل كافػة مػ  كالتعامل علي ، اٞنٌعوؿ التطور لتحقي  هتدؼ ١نددة كونية كرؤيا أك
 يعيشػ  الػ م كالػ من لإلنسػاف خدمػة تنمويػة بطفػرة الشػامل التغيػًن هدفها كمعنوية، كمادية بشرية آليات من

غػًن  الفرد مػن السػلوؾبػ منتقلػٌن كاألجػدر األفضػل كاٞنسػتول اإل٩نابيػة ببعػ  كذلك يستوطن ، ال م كاٞنكاف
 التنميػة يف ك١نوريتػ  اإلنسػاف أ٨نيػة كّنقتضػ ، األحسػن إُف اٜنسػن كمػن ،فيػ  اٞنرغػوب  السػلوؾاُف اٞنرغػوب
يف حيػاة   البشر خيارات توسي  أ ا عل  البشرية التنمية حدد قد اٞنتحدة لألمم اإل٧نائ  الربنام  فاف البشرية

 ( ُٖ،ص َُِّكر٬نة متطورة.)الكماِف،  
    -ِاششاد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ:

العاملٌن يف ٠ناؿ الت طيط كذلك للوصوؿ اُف نالت عناصر التنمية البشرية اكم شراهتا اهتماما كبًنا من 
مقاييس كم شرات ٬نكن اف يستعاف ّٔا يف ٠ناالت التنمية يف دكؿ العاَف ،سواء كانت اٞنتقدمة منها اك 
النامية ،فعن طريقها ٬نكن ٓنديد الفوارؽ بٌن ه   الدكؿ يف ٗني  جوان  اٜنياة كمن ابرز ه   اٞن شرات 

 (ِٓ،صََِٕ)ابراهيم ، -اآليت:

 -مؤ ر ال  ل م: .ُ
اف االْنػػػا  باالنسػػػاف التقليػػػدم اُف العصػػػرية كاٜنداثػػػة يتوقػػػف علػػػ  عػػػدد مػػػن اٞنتغػػػًنات منهػػػا التعلػػػيم 

( اذ يعد التعليم احد اهم كابرز م شرات التنمية البشرية ،فهو االداة الي يتم من ُْ،صَُُِ)اٜنسن ،
طالع عل  اٛنديد مػن االسػالي  التكنولوجيػة خالٟنا ت قيف االفراد كاٛنماعات كافساح آّاؿ امامهم لال

كاٞنسػػتحدثة مػػن االفكػػار كالنظريػػات الػػي تشػػػكل يف ٠نموعهػػا حصػػيلة اٞنعرفػػة العلميػػة كالتجربػػة اٜنضػػػارية 
ٞن تلػف شػعوب العػػاَف ،كللتعلػيم ا٨نيػة كبػػًنة فهػو يسػهم يف رفػػ  مكانػة االنسػاف كانسػػانيت  كيسػهل عمليػػة 

فػراد ك الشػعوب ،كيعمػل علػ  تضػيي  حػدة الفجػوة اٜنضػارية يف آّتمػ  االتصاؿ كالتفاعل بٌن ٢نتلػف اال
،ك٬نكػػن القػػوؿ اف التعلػػيم ٬ن ػػل احػػد اهػػم الوسػػائل الفاعلػػة يف االرتقػػاء االجتمػػاع  كاٞنهػػين لالنسػػاف ، بػػل 
ضػػركرة مػػن ضػػركريات اٜنيػػاة الػػي الغػػىن عنهػػا الم ٠نتمػػ  مػػن آّتمعػػات االنسػػانية مػػن ٓنصػػيلها كتنميتهػػا 

 ( ٕٓ-ٔٓ،ص ََِٖ مارها من اجل دف  حركة تقدـ االنساف اُف االماـ.)الساعدم ،كاست
 -مؤ ر الصح : .ِ

يسػػهم االسػػت مار يف الصػػحة كالتغ يػػة اُف زيػػادة انتاجيػػة الفػػرد كبالتػػاِف يف زيػػادة االقتصػػاد القػػوم  ٣نػػا 
تم  ،كتعد حياة االنساف ٩نعل للتنمية البشرية دكرا مهما يف مكافحة الفقر كالت فيف من معاناة افراد آّ

كالي ٩نػ  علػ  ام ٠نتمػ  اف ،حياة طويلة خالية من العلل هدفا من االهداؼ االساسية للتنمية البشرية 
لتحقيق  كما  ان  ايضا احد الوسائل الفعالة الي ٬نكن من خالٟنا رف  انتاجية البشر كبالتاِف ت داد  يسع 
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دخػػوٟنم كتصػػبح اصػػلة النهائيػػة ٓنقيػػ  مسػػتويات عاليػػة مػػن التنميػػة البشػػرية يف آّتمػػ  ككػػل. )ابػػػراهيم 
 (   ِٗ،صََِٕ،

  -مؤ ر ال مل: .ّ
لقػػد تطػػور مفهػػـو التنميػػة البشػػرية يف السػػنوات القليلػػة اٞناضػػية ،كَف يعػػد ي كػػد  علػػ  تػػوفًن قػػوة العمػػل 

ت ،كمػػػن   تقػػػاس كفػػػاءة تنميػػػة اٞنػػػوارد البشػػػرية مػػػن منظػػػور القػػػادرة علػػػ  انتػػػاج اٞن يػػػد مػػػن السػػػل  كاٝنػػػدما
اقتصػػادم فحسػػ  ،ا٧نػػا اٞنطلػػوب  اف يػػرتبط النمػػو االقتصػػادم بػػنمط كعدالػػة توزيػػ  هػػ ا النمػػو كعوائػػد  

، ص ََِٔمػػػن حيػػػاة حػػػرة كر٬نػػػة.)كوجك، ، –كػػػل النػػػاس   –كالرتكيػػػ  علػػػ  اتاحػػػة مػػػوارد ٕنكػػػن النػػػاس 
اصر كاٞنرتك ات االساسية كاٞنهمة يف عملية التنمية ،ٞنا ل  من دكر ( كما اف العمل يعد احد العنِٖ-ُٖ

 (  ّٔ، ص ََِٖفعاؿ ككبًن يف العملية االنتاجية كتكوين راس اٞناؿ.)الساعدم ،
 -ِجبالد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ:

هػػا الرب٠نػػة اللغويػػة ك ػػًنة كلعػػل أبرز كموضػػوعات   تضػػمن ٠نػػاالت عديػػدةتالتنميػػة البشػػرية ل تتشػػعبلقػػد 
كلغػة اٛنسػد كفػن االقنػاع كاسػػالي  التػاثًن بػاالخرين  كمهػارات االتصػاؿ ك التواصػل مػػ  ( NLPية )العصػب

الناس  كٓنليل الش صية عن طري  خػط اليػد كاسػرار النجػاح كمهػارات االسػتماع  الفعػاؿ كمهػارات ادارة 
كمهارات التفكًن اٞنتنوعة الوقت كمهارات القراءة التصويرية كالقراءة السريعة كمهارات ال اكرة كقوة الرتكي  

  /http://ar.wikipedia.org/wikiكانواع ال كاءات....اٍف 
ل ا تطرؽ الباح اف يف الدراسة اٜنالية اُف ستة ٠ناالت من ٠ناالت التنمية البشرية كمهاراهتا كه  عل  

مهػارات االنشػاء  –مهارات القػراءة السػريعة  –مهارات ادارة الوقت  –التواِف )مهارات االستماع الفعاؿ 
مهارات ال اكرة( كقػد ركػ  الباح ػاف علػ  هػ   آّػاالت بالتحديػد لسػببٌن  –مهارات التفكًن  –كالتنظيم 

اكٟنما حاجة الطلبة يف قسم التػاريخ )٠نتمػ  البحػ  اٜنػاِف كعينتػ ( ٟنػ   اٞنهػارات بصػورة كبػًنة  كضػركرية 
انيهمػػػػػا صػػػػػعوبة االٞنػػػػػاـ بكػػػػػل ٠نػػػػػاالت كمهػػػػػارات التنميػػػػػة البشػػػػػرية يف دراسػػػػػة كاحػػػػػدة كذلػػػػػك لسػػػػػعتها ،كث

   -كتعددها،كفيما يايت ايضاح ال٨نية كل ٠ناؿ من آّاالت الستة الي تضمنها البح  اٜناِف:
   -مجاؿ مهارات االس ماع الف اؿ: .ُ

لػػوال  ٞنػػا  ا٤نػػ ت اعمػػاؿ كالحسػػمت يعػػد االسػػتماع منطلػػ  كػػل نشػػاط انسػػاين علػػ  امتػػداد التػػاريخ ك 
مواقػػػف كالٓنقػػػ  هػػػدؼ كالسػػػارت اٜنيػػػاة ٥نػػػو غايػػػة مػػػا ،اف االسػػػتماع اسػػػب  كجػػػودا مػػػن القػػػراءة كالكتابػػػة 
باالؼ السنٌن فقد قامت امػم كصػنعت حضػارات كشػيدت صػركح كعاشػت مػا قػدرٟنا اف تعػيش دكف اف 

 (ُّٓ، صََِٓتعرؼ القراءة كالكتابة.)اٟنا   كالع اكم ،
ا اف لالسػػتماع ا٨نيتػػ  الػػي عرفتهػػا البشػػرية كمازالػػت ت كػػدها كادركتهػػا اٞن سسػػات التعليميػػة كمػػازاؿ كمػػ

ادراكها ٟنا ي داد يوما بعد يوما كعلي  اعتمد االنساف يف اتصال  بغًن  قبػل اف ٫نػرتع الكتابػة كَف يكػن ٠نػرد 
دبيػػة فاسػػتق  الشػػعر ،كمػػاثور الن ػػر اتصػػاؿ يف شػػ كف اٜنيػػاة اك اغػػراض العػػيش بػػل امتػػد ايضػػا اُف اٜنيػػاة اال

كاللغػػة كاالخبػػارمن اصػػحأّا عػػن طريػػ  الركايػػة عػػنهم ،كعليػػ  اعتمػػد ٧نػػو اللغػػة عنػػد الطفػػل يف زمػػن مػػا قبػػل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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اٞندرسػػة ،فاسػػتماع  كػػالـ مػػن ٪نيطػػوف بػػ  ،كفهمػػ  لػػ  ،كتفاعلػػ  معػػ  تكونػػت ثركتػػ  مػػن اٝنػػربات كاالفكػػار 
 ( ُٖ، صََِٓكااللفاظ كالرتاكي .)اٟنا   كالع اكم 

  -مجاؿ مهارات ادارة الوقت: .ِ
ػػتً  ًإُفىَٰ  لىمىجميوعيػػوفى  ْٗ كىٱألًخػػرًينى  ٱألىكَّلًػػٌنى  ًإفَّ قيػػل  ْٖقػػاؿ تعػػاُف:)) -  ((َٓ مَّعليػػـو يىػػـو ًميقىَٰ

 ( َٓ-ْٗ)الواقعة:

تػيهيم ٱلفىصلً  ـى ًإفَّ يىو قاُف تعاُف: )) -  (َْ)الدخاف: ((َْ أىٗنىًعٌنى  ًميقىَٰ

ةى كىانىت ... : ))قاؿ تعاُف -  ًمًنٌنى  عىلى ًإفَّ ٱلصَّلىوَٰ
ي
 ( َُّ)النساء:((ًَُّكتىَٰبا مَّوقيوتا  ٱٞن

اف الوقػت مػورد نػادر ال٬نكػن ْنميعػ  ،كٞنػا كػاف سػػري  االنقضػاء كمػا مضػ  منػ  لػن يرجػ  كلػن يعػػوض 
بشػػػ ء ،فهػػػو انفػػػس ما٬نلكػػػ  االنسػػػاف ،كترجػػػ  نفاسػػػة الوقػػػت اُف انػػػ  كعػػػاء لكػػػل عمػػػل ،فهػػػو راس اٞنػػػاؿ 

قيقػػ  لالنسػػاف فػػردا اك ٠نتمعػػا ،انػػ  مػػورد ٬نتلكػػ  كػػل النػػاس بالتسػػاكم ،كاليسػػتطي  احػػد زيادتػػ  ،فكػػل اٜن
( ساعة يف السنة.)ابو شي ة ، ٕٖٔٔ(ساعة يف االسبوع ،ك)ُٖٔ( ساعة يف اليـو ،ك)ِْانساف ٬نلك )

رد ذاتػ  تعد ادارة الوقت امرا ضركريا لتحقي  النجاح ،فالوقػت يػرتبط بشػ   الفػ (ِٕ-ِٔ، صََِٗ
يف اٞنقػػاـ االكؿ ،فػػاذا تفهػػم اٞنبػػادئ االساسػػية الدارة الوقػػت كحػػاكؿ ٓنويػػل هػػ   اٞنبػػادئ اُف عػػادات فػػاف 

   (ُٕ، صَََِالنجاح يف ادارة كقت  سيكوف حليف .)د٬ناس  ،
   -مجاؿ مهارات القرا ة السري  : .ّ

ا بينهػػػا كاٞنرتبطػػػة بػػػدالالت ٬نكػػػن اف تعػػػرؼ القػػػراءة با ػػػا ترٗنػػػة ّٓموعػػػة مػػػن الرمػػػوز ذات العالقػػػة فيمػػػ
معلوماتية معينة ،كه  عملية اتصاؿ تتطل  سلسلة من اٞنهارات فه  عملية تفكًن متكاملة كليست ٠نرد 

القراءة السريعة عبػارة عػن ٠نموعػة مػن اما ( ُُ، ص ََِٔ.  )بيرت كجر٩نورم ،.ٕنرين يف حركات للعٌن
دكف التأثًن بشكل كبًن عل  الفهم أك اٜنفه، ه    القراءةاألسالي  الي هتدؼ إُف زيادة معدالت سرعة 

بالرغم من أف العٌن الواحدة تكوف م بتة عل  كل كلمة كفراغ أثنػاء .ال اكرةالطرؽ تشمل طرقا الست داـ 
عمليػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػراءة، إال أف سػػػػػػػػػػرعة القػػػػػػػػػراءة تصػػػػػػػػػػبح ٣نكنػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد التقليػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػدة كقفػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػٌن 

  http://ar.wikipedia.org/wiki.كثباهتا
  -مجاؿ مهارات االنشا  كال نظ م: .ْ

ة يعترب من اهم ما اخرتع  االنساف علػ  كجػ  البسػيطة ،الف الكلمػة اٞننطوقػة بعػد اف اف اخرتاع الكتاب
ٔنرج من فم االنساف تطًن يف اٟنواء اما الكلمة اٞنكتوبة فتبق  كتدـك فرتة طويلػة ،كتتناقلهػا االجيػاؿ جػيال 

ية هامة ،يست دمها بعد جيل كمن هنا جاءت ا٨نية الكتابة ،كقد كانت الكتابة كالت اؿ كسيلة تعليمة تربو 
  (ُٕٓ، صََِٕكغًنها.)ناصر ، العاملوف يف العملية الرتبوية كالتعليمية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
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 -مجاؿ مهارات ال فك ر: .ٓ
اف للتفكًن ا٨نية كبًنة يف حياة االنساف فهو يساعد عل  حل الك ًن من اٞنشكالت كعل  ْنن  ك ًن 

تدالالت كٓنليػػػل ،اف االهتمػػػاـ مػػػن االخطػػػار ،كذلػػػك عػػػن طريػػػ  توقػػػ  اٝنطػػػر نتيجػػػة ٞنػػػا يقػػػـو بػػػ  مػػػن اسػػػ
بػػػالتفكًن يعػػػرب عػػػن حاجػػػة آّتمعػػػات اٞنعاصػػػرة ل يػػػادة ثركاهتػػػا البشػػػرية كتنميتهػػػا اذ يػػػرل ك ػػػًن مػػػن العلمػػػاء 
كاٞنهتمػػٌن ّٔػػ ا اٞنيػػداف  اف التفكًنعمليػػة اساسػػية يف ٗنيػػ  ميػػادين اٜنيػػاة ،لػػ ا كػػاف ٓنسػػٌن التفكػػًن كازالػػة 

،  َُِِ)العفػػوف ،.ة مرغوبػػة كهػػدفا فرديػػا كٗناعيػػا علػػ  حػػد سػػواءالعقبػػات الػػي تعيػػ  ٧نػػو  كتطػػور  غايػػ
 (ُٓص
  -مجاؿ مهارات ال ا رة: .ٔ

لعقػػل االنسػػاف قػػدرة هائلػػة علػػ  ٔنػػ ين اٞنعلومػػات كاسػػرتجاعها كٟنػػ ا الغػػرض كجػػ  علينػػا معرفػػة طػػرؽ 
كيعمػل علػ  اتاحػة االفادة منها بقػدر اٞنسػتطاع فالعقػل كالتنظػيم الػ ايت هػو نظػاـ يتػاثر بالعوامػل اٝنارجيػة 
 (ِّٓ، صََِٗالفرصة للمعلومات باف تشكل نفسها بنفسها كتنظم ذاهتا يف بيئة خاصة.)الع ع م ، 

فال اكرة تساعدنا عل  ت كر قػدر هائػل مػن اٞنعلومػات الػي نتعػرض ٟنػا ،فمفهػـو الػ اكرة يشػًن اُف عمليػة 
دخػػػػػاؿ معلومػػػػػات اُف الػػػػػ اكرة ترميػػػػػ  كٔنػػػػػ ين كاسػػػػػرتجاع اٞنعلومػػػػػات فعمليػػػػػة تػػػػػ كر ام حػػػػػدث تسػػػػػتلـ  ا

 )ترمي (كاالحتفاظ بتلك اٞنعلومات)ٔن ين(   استعادهتا)اسرتجاع(.
  (َُٕ-ُٗٔ، ص ََِٗال ؽ ،)

  -دساعبد عبثمخ:

  -اكال // دراسات عرب  :
 اىثقبفٞخ( اىَزغٞغاد ىجؼض  ّظغٝخ صعاؿخ  اىجشغٝخ ٗاىزَْٞخ اىثقبفخ)2002 اىـبػضٛ صعاؿخ .1

عل  ماهية كا٨نية موضوع التنمية البشرية  الضوء تسليط اجريت ه   الدراسة يف العراؽ كاٟندؼ منها 
،فضػػال عػػن معرفػػة ا٨نيػػة بعػػض اٞنتغػػًنات  بينهمػػا اٞنتبػػادؿ كالتػػاثًن البشػػرية بالتنميػػة ال قافػػة عالقػػة كمعرفػػة ،

 علػػػ  الباح ػػػة يف دراسػػػتها اعتمػػػدت كقػػػدال قافيػػػة )اللغػػػة ،الػػػدين ،االعػػػالـ( كتاثًنهػػػا يف التنميػػػة البشػػػرية، 
 البيانػات فهػ  االداة ٛنمػ  الرئيسػة االداة ،امػا ،كاالسػتقرائ  كالتػار٫ن  ، اٞنقػارف ابرزها اٞنناه  من ٠نموعة
،مػن خػالؿ االفػادة مػن الكتػ  كآّػػالت كالوثػائ  كالتقػارير كاٞنطبوعػات اٞنتعلقػة ّنوضػوع الدراسػػة  اٞنكتبيػة

يا من االدكات االخػرل كاٞنقابلػة اك االسػتبياف اك االختبػار ،كالتوجػد عينػة للبحػ  ،كَف تست دـ الباح ة ا
 توصػلت كا٧نا ٓنليل ١نتول للكت  ذات الصلة ّنوضوع الدراسة ، كالتوجػد كسػائل احصػائية تػ كر ، كقػد

 نتائ  ن كر منها ما يايت: اُف الدراسة
 اسػت مار ينبغػ  الػي العناصر اهم احد ا،ال  االحواؿ من حاؿ بام ال قافة عن التنمية فصل صعوبة .ُ

  تنموية عملية اية يف عناصرها بعض
 .اٞنباشر كغًن اٞنباشر الصح  الت قيف عناصر من مهما عنصرا اللغة تعد .ِ
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 التنميػة ٓنقيػ  عمليػة يف سػرعت احسػن اسػت دامها ما اذا الي اٞنهمة اٞنوارد من االعالـ كسائل تعد .ّ
 .البشرية

 اٜنػس كنشػر ، التعلػيم كدعػم ، الصػحية اٛنوانػ  مػن بك ػًن الفػرد ت قيف عل  االعالـ كسائل تعمل .ْ
  .كاالست مار االنتاج طرؽ تطوير عل  كاٜن  التنموم كالوع 

 (ُٗ-ُٖ،صََِٖ)الساعدم ،

 )اىزَْٞخ اىجشغٝخ فٜ اىقـغاُ اىنغٌٝ(-(:2013صعاؿخ اىنَبىٜ ) .2

 خػاص فهػػم اسػػتجالءاجريػت هػػ   الدراسػػة يف العػػراؽ ،كليػػة الفقػ  / جامعػػة الكوفػػة، كهػػدفت اُف 
 عظمػة بيػاف عػن كالكشػف الوضػعية اٞنػ اه  يف عػرؼ ّنػا موازنػة القرآنيػة اٞنعرفيػة اٞننظومة يف البشرية للتنمية

 منػػاه  علػػ  هػػ ا ُن ػػ  يف ٓنقيقها،كاعتمػػد الباحػػ  كمنهجيػػة خياراتػػ  كطموحاتػػ  كسػػعة كمكانتػػ  اإلنسػػاف
 الرسػالة، هػ   مباحػ  مػن ك ػًن عل  طغ  كالتحليل  قد اٞنوضوع  اٞننه  أف غًن متعددة، كُن ية علمية

فقد است دـ ٓنليل ١نتول النصوص القرانية ككت  التفسًن كاداة للبح  ،كمن اٞنالحه خلو الدراسة من 
  -الوسائل االحصائية  ، ككانت ابرز النتائ  الي توصل اليها البح  مايايت:

 اٜنياة ٠ناالت ٗني  يف ج كرها تضرب أل ا الشمولية ٚنة ه  البشرية التنمية مفهـو ٚنات أهم من إف -
  اٞن تلفة

 لإلنساف األكُف الوالدة م  كانت البشرية التنمية ٞنفهـو األكُف االنطالقة إف -
 اٞنستول عل  سيما ال كجل  كاضح بشكل اٞنطهرة كالسنة الكتاب يف كرد قد البشرية التنمية تأصيل إف -

 د.الفر  ال الفكرم
 (َُٗ،ص َُِّ)الكماِف ، 

  -ثان ا // دراسات اجنب  :
 )اؿزغارٞجٞخ االؿزَبع اىْبجذخ ٗاىفبشيخ ىيطالة(((1984(Nobuyukiّ٘ث٘ٝ٘مٜ )صعاؿخ  .1

Listening strategy successful and unsuccessful students 

اجريػػت هػػ   الدراسػػة يف اليابػػاف كهػػدفت اُف الكشػػف عػػن اسػػرتاتيجية االسػػتماع الناجحػػة كالفاشػػػلة 
للطػػػالب اٞنبتػػػدئٌن بالكليػػػات اليابانيػػػة ،كتناكلػػػت هػػػ   الدراسػػػة مهػػػارة االسػػػتماع، كقػػػد اسػػػت دـ الباحػػػ   

  -اداتٌن يف ُن   لتجمي  اٞنعلومات ٨نا:
( طالبا مػن افػراد عينػة البحػ  ، مت تقسػيمهم ُٖ  )اٞنقابلة // كه  عبارة عن مقابالت ش صية م -ُ

يف البداية عل  ٠نموعتٌن آّموعة العليا كآّموعة الدنيا كذلك بناء عل  ٕنارين االستماع الست الي 
ٕنت دراستها خالؿ سنة دراسػية سػابقة ،كٚنػ  طػالب آّموعػة االكُف طالبػا نػاجحٌن يف االسػتماع 

موعػة الػدنيا طالبػا فاشػلٌن يف االسػتماع مػ  الفهػم كيف اٞنقػابالت م  الفهم يف حٌن ٚنػ  طػالب آّ
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استم  كل طال  لركايتٌن كعرب عن طريقت  يف ١ناكلة فهمهػا   ٕنػت مقارنػة )اسػرتاتيجيات( اسػتماع 
 للطالب الناجحٌن كالفاشلٌن.

د عينػػػة االسػػػتبانة //  كهػػػ  عبػػػارة عػػػن ٠نموعػػػة مػػػن االسػػػئلة الػػػي ٔنػػػ  موضػػػوع الدراسػػػة تقػػػدـ الفػػػرا -ِ
( مػػػػػن الطػػػػػالب. كبعػػػػػد ٓنليػػػػػل االسػػػػػتجابات مت َِٖالبحػػػػػ  لالجابػػػػػة عليهػػػػػا كقػػػػػد كزعػػػػػت علػػػػػ  )

اسػػػت الص عػػػدد مػػػن العوامػػػل ٕن ػػػل اهػػػم مايتطلبػػػ  االسػػػتماع اٛنيػػػد كهػػػ : )ال قػػػة بػػػالنفس ،كتركيػػػ  
الكلمات ،كالبحػ  عػن اٞنعػاين ، كاٞنشػاركة الفاعلػة يف اثنػاء االسػتماع(، كاظهػرت نتػائ  الدراسػة اف 
الطالب الناجحٌن كالفاشلٌن لديهم )اسرتاتيجيات( اسػتماع كاف هنػاؾ بعػض االختالفػات حػوؿ مػا 
يفعل  الطالب لفهم الدركس الشفوية كج  اف يكوف اٞندرسوف عل  علم ّٔ   االسرتاتيجيات ك٧نط 

ا   اٟن)اٞنشاركة ٞنساعدة الطالب عل  تنميتها كِناصة الطالب االقل ٤ناحا يف استيعاب االستماع.
 (. Nobuyuki Fujita,1984( )ُ،طَٖ-ٕٗ،صََِٓك الع اكم ، 

 ىالفغاص اى٘قذ اصاعح ٍٖبعاد ( )رط٘ٝغBhuta  and Huang   (2008صعاؿخ ث٘رب ٕٗ٘اّغ   .2

 اىَشغٗع( الصاعح اىَؼغفخ ٕٞئخ ثبؿزشضاً اىؼبٍيِٞ

Develop Time Management Skills for Individuals Working with The 

Knowledge to Manage The Project 

اجريػػػت هػػػػ   الدراسػػػة يف الواليػػػػات اٞنتحػػػػدة االمريكيػػػة ّندينػػػػة جورجيػػػػا ،كهػػػدفت  اُف التعػػػػرؼ علػػػػ  
( فردا مػن العػاملٌن يف جامعػة جورجيػا ٗٗتاثًنات إدارة الوقت  يف االفراد العاملٌن كبلغت عينة الدراسة )

د٬ن  ، كَف تػػػػػػ كر الوسػػػػػػائل االحصػػػػػػائية ، ككانػػػػػػت االداة يف إدارة الوقػػػػػػت كاالداء االكػػػػػػا حػػػػػػوؿ مهػػػػػػاراهتم
اٞنست دمة ه  االستبانة، ككجدت الدراسة اف االختالفػات بػٌن االفػراد يف مهػارات إدارة الوقػت هػ  مػن 
ابػػرز االسػػباب  الػػي ينبغػػ  اف ت خػػ  بنظػػر االعتبػػار االختالفػػات يف إمكانػػاهتم الدارة الوقػػت خػػالؿ اٜنيػػاة 

لباح اف العالقة بٌن طريقة العمل كالوقت اٞنقض  بالعمل  ، كقد توصلت الدراسة اُف اٛنامعية ،كقد بٌن ا
 -٠نموعة من االستنتاجات ا٨نها:

 اف امتالؾ االفراد العاملٌن ٞنهارات ادارة الوقت ٟنا تاثًن كبًن يف الت فيف من الضغط الوظيف . -
ن نق  مهارات إدارة الوقت كالػ م لػ  اف االفراد العاملٌن يف اٞنستويات الدنيا يعانوف بشكل عاـ م -

 (ُُ-َُ، صَُُِمردكد سلف يف اداء اعماٟنم.)العبيدم ،
 (اٜنالية ()موازنة الدراسات السابقة ك الدراسةُجدكؿ )

 العينة هدؼ الدراسة الباح  ت
الوسػػػػػػائل 
االحصػػػػػػا

 ئية 

أداة 
 ابرز النتائ  البح 

 نوبويوك  ُ
ُْٖٗ 

كهػػدفت اُف الكشػػػف عػػػن 
اسػػػػػػػػػػػػػػػرتاتيجية االسػػػػػػػػػػػػػػػتماع 

َِٖ 
 طالبا

 اليوجد
 االستبانة

 ك
كاظهػػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػػائ  اف الطػػػػػػػػػػالب 
النػػػػػػػػػػػاجحٌن كالفاشػػػػػػػػػػػلٌن لػػػػػػػػػػػديهم 
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الناجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالفاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة 
للطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب اٞنبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدئٌن 

 بالكليات اليابانية

)اسرتاتيجيات( استماع كاف هناؾ  اٞنقابلة
بعض االختالفات حوؿ مػا يفعلػ  

الشػػػػفوية  الطػػػػالب لفهػػػػم الػػػػدركس
كجػػػػ  اف يكػػػػوف اٞندرسػػػػوف علػػػػ  
علػػػػػم ّٔػػػػػ   االسػػػػػرتاتيجيات ك٧نػػػػػط 
اٞنشػػػػاركة ٞنسػػػػاعدة الطػػػػالب علػػػػ  
تنميتهػػػػػا كِناصػػػػػة الطػػػػػالب االقػػػػػل 

 ٤ناحا يف استيعاب االستماع.

ِ 
بوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كهوانغ
ََِٖ 

استهدفت الدراسة التعرؼ 
علػػػ  تػػػاثًنات إدارة الوقػػػت  

 يف االفراد العاملٌن

ٗٗ 
 فردا

 االستبانة اليوجد

اف امػػػػػػػػػػػػػتالؾ االفػػػػػػػػػػػػػراد العػػػػػػػػػػػػػػاملٌن 
ٞنهارات ادارة الوقت ٟنا تاثًن كبػًن 
يف الت فيػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػن الضػػػػػػػػػػػػػػػغط 

 الوظيف .
اف االفػػػراد العػػػاملٌن يف اٞنسػػػتويات 
الػػػػػدنيا يعػػػػػانوف بشػػػػػكل عػػػػػاـ مػػػػػن 
نق  مهارات إدارة الوقت كال م 

 ل  مردكد سلف يف اداء اعماٟنم

 الساعدم ّ
ََِٖ 

 اُف الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفت
 ا٨نيػػػة علػػػ  الضػػػوء طتسػػػلي

 الشػػػاملة التنميػػػة يف ال قافػػػة
 ، ِناصػػػػة البشػػػػرية كالتنميػػػػة
 بعػػػػػػػػػػػض  عالقػػػػػػػػػػػة كمعرفػػػػػػػػػػػة
 بالتنميػػػػػػػػة ال قافػػػػػػػة عناصػػػػػػػر
 اٞنتبػػػػػػػادؿ كالتػػػػػػػاثًن البشػػػػػػػرية

 بينهما

الكتػػػػػػػػػ  
كاٞنصػػػػػػػاد

ر ذات 
 العالقة

 اليوجد
ٓنليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 ١نتول

 ال قافػػػة عػػػن التنميػػػة فصػػػل صػػػعوبة
 االحواؿ. من حاؿ بام

 اساسػية بصورة التعليم يعتمد
 يف اساسػػية كػػاداة اللغػػة علػػ 

 .كاٞنعلومات االفكار توصيل
 علػػػػػػػػػػ  االعػػػػػػػػػالـ كسػػػػػػػػػػائل تعمػػػػػػػػػل
 اٛنوانػػػ  مػػػن بك ػػػًن الفػػػرد ت قيػػػف

 كنشػػر ، التعلػػيم كدعػػم ، الصػػحية
 كاٜنػػػػػػ  التنمػػػػػػوم كالػػػػػػوع  اٜنػػػػػس
 االنتػػػػػػػػػػػػاج طػػػػػػػػػػػػرؽ تطػػػػػػػػػػػػوير علػػػػػػػػػػػػ 

 كاالست مار
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الكمػػػػػػػػػاِف  ْ
َُِّ 

 هػػػػدؼ الدراسػػػػة هػػػػو 
 خػػاص فهػػم اسػػتجالء

 اٞننظومة يف البشرية للتنمية
 ّنػا موازنػة القرآنيػة اٞنعرفيػة
 اٞنػػػ اه  يف عػػػرؼ

 عػػػػػػػن كالكشػػػػػػػف الوضػػػػػػػعية
 اإلنسػػػػػػػػػػػاف عظمػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػاف

خياراتػػػػػػػ   كسػػػػػػػعة كمكانتػػػػػػػ 
 كمنهجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة كطموحاتػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ٓنقيقها

القػػػػػػػػػػػػػػػراف 
 الكرمي 

ككتػػػػػػػػػػػػػػ  
 التفسًن

 اليوجد
ٓنليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 ١نتول

 التنميػة مفهـو ٚنات أهم من إف
 أل ػا الشػمولية ٚنػة هػ  البشػرية
 ٠ناالت ٗني  يف ج كرها تضرب
 اٞن تلفة اٜنياة

 التنمية ٞنفهـو األكُف االنطالقة إف
 األكُف الػوالدة مػ  كانػت البشرية

 لإلنساف
 كرد قد البشرية التنمية تأصيل إف
 بشكل اٞنطهرة كالسنة الكتاب يف

 علػػ  سػػيما ال كجلػػ  كاضػػح
 الفردم ال الفكرم اٞنستول

 

 ال بيدم ٓ
َُِْ 

هػػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػػة اٜناليػػػػػػػػػة 
الكشػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػن مهػػػػػػػػػارات 
التنميػػػػػػػػة البشػػػػػػػػرية الالزمػػػػػػػػة 
لطلبة قسم التاريخ يف كلية 

 –الرتبيػػة للعلػػػـو االنسػػػانية 
 جامعة كربالء

ُٕٓ 
طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كطالبة

الربنػػػػػػػام   
االحصػػػػػػا

 ئػػػػػ 
spss 

 كبرنام 
Excel 
2010 

 سنتطرؽ ٟنا يف الفصل الراب  االستبانة

 ثالثا // جوانب اال ادة م  الدراسات السابق  
 افاد الباح اف من الدراسات السابقة يف اٛنوان  االتية:

 االفادة من اٝنلفية النظرية ٟن   الدراسات يف تع ي  ه   الدراسة. .ُ
 .الدراسة اٜنالية أ٨نيةمصادر ه   الدراسات يف تع ي  االفادة من  .ِ
 .كدالئل عل  أ٨نية الدراسة اٜناليةنتائ  تلك الدراسات بوصفها م شرات  .ّ
 االفادة منها يف بناء أداة البح  اٜنالية. .ْ

 اىفهو اىراىد:ٌِٓز اىتطثثثد واسؽاءاحثثثثّ 

يتضػػػػمن هػػػػ ا الفصػػػػل كصػػػػفا ٞنػػػػنه  البحػػػػ  ك٠نتمعػػػػ  كعيناتػػػػ ، ككيػػػػف مت تصػػػػميم اداة البحػػػػ  الػػػػي 
اسػػػػػػتعملت ٛنمػػػػػػ  اٞنعلومػػػػػػات كالبيانػػػػػػات الػػػػػػي تتطلبهػػػػػػا الدراسػػػػػػة، كتطػػػػػػرؽ هػػػػػػ ا الفصػػػػػػل اُف اٝنصػػػػػػائ  
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ٓنليػػل كالوسػػائل االحصػائية اٞنسػػتعملة يف  بياناهتػػا تفريػغ كعمليػػة السػايكومرتية  لػػألداة كاجػراءات تطبيقهػػا،
  -النتائ  ،كسيعرض الباح اف ه   االجراءات بالتفصيل عل  النحو اآليت:

 Methodology    Research البحث منهج: أواًل

اكد الباح وف عل  ا٨نية اٞننهجية يف البحوث العلمية، فقيمة البح  كنتائج  ٟنا ارتباط كثيػ  بػاٞننه  
 اساسػػيات مػػن البحػػ  مػػنه  ٓنديػػد عمليػػة أف كمػػا   (ِٖٔ،ص ََُِالػػ م يتبعػػ  الباحػػ  )ملحػػم،

 يهػدؼ اٜنػاِف البح  كاف كٞنا ، كاهدافها كطبيعتها الدراسة لنوع كفقان  كيتحدد ، البح  تصميم مراحل
 – االنسػانية للعلػـو الرتبيػة كليػة يف التػاريخ قسػم لطلبػة الالزمػة البشػرية التنميػة مهػارات علػ  التعرؼ) اُف

 طبيعػػػة مػػػ  ينسػػػجم ألنػػػ  الوصػػػف  اٞنػػػنه  الباح ػػػاف اسػػػتعمل فقػػػد ،( نظػػػرهم كجهػػػة مػػػن كػػػربالء جامعػػػة
 .البح  كأهداؼ

 كضػػ  ٓنديػػد إُف كيهػػدؼ ، غػػًن  مػػن أك ػػر الرتبويػػة اٞنشػػكالت مػػن العديػػد يالئػػم الوصػػف  اف اٞنػػنه 
   (َُُ،ص ُِٗٗ ، عدس. )كصفها عل  العمل   كمن ، الدراسة موضوع االشياء
 and Samples Research Population وعينبته البحث مجتمع: ثبنيًب

 Research Population البحث مج مع – أ
 ملحػم. )لػديهم اٜنػدث اك الظػاهرة بدراسػة الباح  يقـو ال ين األفراد ٗني  البح  ّنجتم  اٞنقصود

بشػكل دقيػ   يتعػرؼ أف إال بعػد مػا ٠نتمػ  نتائ  إُف التوصل للباح  ٬نكن كال ،( ُِٗ ،ص َََِ ،
 اٜناِف البح  ٠نتم  كيشمل ،( ُِْ ،ص ََُِ، حالؽ) آّتم  ه ا منها يتكوف الي اٞنفردات عل 

 للعػػػاـ الصػػػباحية الدراسػػػة كػػػربالء جامعػػػة يف االنسػػػانية للعلػػػـو الرتبيػػػة كليػػػة يف التػػػاريخ قسػػػم طلبػػػة ٗنيػػػ 
 طالبان ( َُٓ)ال كور عدد بلغ ، كطالبة طالبان ( ُّٗ) عددهم بلغ كال م ،( َُِْ -َُِّ) الدراس 

 الرتبيػػة  كليػػة يف التػػاريخ لقسػػم األربعػػة الصػػفوؼ علػػ  مػػوزعٌن طالبػػة( ُِْ) االنػػاث عػػدد بلػػغ حػػٌن يف
 ( ِ) اٛندكؿ رقم يف مبٌن هو كما الصباحية الدراسة  االنسانية لعلـو

 اٛنػػػنس حسػػػ  مػػػوزع كػػػربالء جامعػػػة – االنسػػػانية للعلػػػـو الرتبيػػػة كليػػػة البحػػػ  ٠نتمػػػ ()ِ) اٛنػػػدكؿ
 (كالصفوؼ

 المجموع ال دد الجني الدراس  الصفوؼ  ت

 32 ذكور االكؿ -1
 56 اناث 88

 37 ذكور ال اين -2
 40 اناث 77

 65 15 ذكور ال ال  -3
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 50 اناث

 21 ذكور الراب  -4
 68 اناث 89

 319 آّموع  -5

 Samples  Research البحث ع نات – ب
 ٗنيػػ  علػػ  كتػػ ثر ٓنػػدد فهػػ   أساسػػية عمليػػة مهمػػة ك العلمػػ  يف البحػػ  العينػػة اختيػػار عمليػػة تعتػػرب

 يقػـو الػي الدراسػة طبيعػة علػ  يعتمد الباح  ٪نتاجها الي العينة حجم كاف خطوات البح  كاجراءات  ،
 مػػػػن ج ئيػػػػة ٠نموعػػػػة( sample) بالعينػػػػة كيقصػػػػد( َُٖ - ٓٗ ،ص ََِٕ ، زينػػػػة كأبػػػػو الػػػػبطش. )ّٔػػػػا

 ُٖٗٗ ، الناصػػرك اٞنػػرزكؾ. )صػػحيحان  ٕن ػػيالن  آّتمػػ  ٕن ػػل لكػػ  خاصػػة قواعػػد كفػػ  اختيارهػػا ٩نػػرم آّتمػػ 
 (َُ ،ص
 ( اىفقغاد ٗض٘ح ػْٞخ) االٗىٞخ االؿزطالػٞخ اىؼْٞخ: أٗاًل

اختًنت عشػوائيا  الي االستطالعية العينة االداة )االستبانة( بصيغتها االكلية عل  بتطبي  الباح اف قاـ
 .اناث( َُ)ك ذكور( َُ)  كطالبة طال ( َِ) عددها التاريخ كبلغمن طلبة الصف االكؿ / قسم 

 مػػن اف كجػػدت،  فيهػػا الضػػعف جوانػػ  عػػن كالكشػػف الفقػػرات كضػػوح مػػدل علػػ  التعػػرؼ كهػػدفها
. صػياغتها إعػادة ّٔػدؼ الصػعبة أك الغامضة الفقرات بتش ي  آّيبٌن كقياـ ، كاٞنضموف الصياغة حي 

 (.ُٕٔ ،ص ََِٕ ، الكبيس )
  االدصبئٜ اىزذيٞو ػْٞخ: ثبًّٞب

 اإلحصػػػائ  التحليػػل إجػػػراء انػػ  مػػػن اٞنهػػم  النفسػػ  كالرتبػػػوم األدبيػػػات اٝناصػػة بالقيػػػاس تػػ كر اغلػػ 
 عينػػػة حجػػػم بلػػػغ إلي ،كقػػػد تنتمػػػ  الػػػ م للمجتمػػػ  مناسػػػبة ك٣ن لػػػة عينػػػات علػػػ  الرتبويػػػة اٞنقػػػاييس لفقػػػرات
 جامعػػػة كليػػػة الرتبيػػػة للعلػػػـو االنسػػػانية يف  يف التػػاريخ قسػػػم مػػػن كطالبػػػة طالبػػػان ( ََُ) االحصػػػائ  التحليػػل
  .االحصائ  التحليل عينة افراد توزي  ينب( ّ)  لت الصفوؼ الدراسية االربعة كاٛندكؿ كربالء

 الصفوؼ( حس  موزعٌن االحصائ  التحليل عينة افراد اعداد()ّ) اٛندكؿ
 عدد الطلب  الصف ت
 28 االكؿ 1

 27 ال اين 2

 15 ال ال  3

 30 الراب  4



 

 م  كجه  نظرىم جام    رببل  - ل   ال رب   لل لـو االنسان     زم  لطلب  قسم ال اريخ  يمهارات ال نم   البشري  البل 
 

ٕٔ 

 100 آّموع 5

  االؿبؿٞخ اىجذث ػْٞخ: ثبىثًب

 العوامػل من اٞنطلوب ال قة مستول اُف اضافةن  كحدات  داخل التباين كحجم الكل  آّتم  حجم يعترب
 عينػة حجػم بلػغ فقػد ،(َُٔ ،ص ََُِعكآخػركف النجػار.)اٞنناسػ  العينة حجم اختيار عل  ت ثر الي

 جامعػة كػربالء ،حيػ  عمػد يف الرتبيػة كليػة يف التػاريخ قسػم  من كطالبة طالبان ( َُٗ) االساسية البح 
مػػن طلبػػة الصػػف االكؿ / قسػػم ( َِ)اسػػتبعاد طلبػػة العينػػة االسػػتطالعية كالبػػالغ عػػددهم  علػػ  الباح ػػاف

 طالبػػػان ( ََُ) عػػػددها البػػػالغ االحصػػائ  بالتحليػػػل  لػػػت الػػػي العينػػة افػػػراد التػػاريخ ، ككػػػ لك مت اسػػػتبعاد
 اسػػتبعادهم مت مػػنظم بشػػكل فقػػرات االسػػتبانة علػػ  ٩نيبػػوا َف ٠نموعػػة مػػن الطلبػػة  كمػػا اف هنػػاؾ ، البػػةكط

يوضػػح  (ْ) كاٛنػػدكؿ رقػػمطالبػػا كطلبػػة، ( ُٕٓ) فبلػػغ عػػددها النهػػائ  كطالبػػة طالبػػان  (ُٓ) عػػددهم كبلػػغ
 .افراد عينة البح  االساسية بصيغتها النهائية مصنفة حس  الصف كاٛننس 

 (كاٛننس الصف ُنس  االساسية البح  عينة افراد()ْ) اٛندكؿ

      Research Instrument اٌجحش ؤداح: صبٌضًب
إف األداة اٞنناسبة للبح  تتحدد عادة يف ضوء أهداؼ البح  كفرضيات  كاألسئلة الي يسع  البح  

( كالباحػػ  عليػػ  أف ٫نتػػار األداة بكػػل عنايػػة لتعطيػػ  ِّٕ،ص ََِٗلإلجابػػة عنهػػا. )عبػػاس كآخػػركف ،
،كاذا كػاف ( ٖٓ،ص ََِٕبيانات يتوصل من خالٟنا للنتائ  اٞنستهدفة مػن ُن ػ  )الكػيالين كالشػريفٌن ،

اٞنػػنه  الػػػ م يسػػت دم  الباحػػػ  لتحقيػػ  اهػػػداؼ البحػػ  هػػػو اٞنػػنه  الوصػػػف  )الدراسػػة اٞنسػػػحية( فانػػػ  
،ص ََِٖسيحتاج اُف االستبياف كاداة رئيسة ٛنم  ماتتطلب  الدراسة من معلومات كبيانات )قنديلج ،

 صفال ت
 اٛننس

 آّموع
 إناث ذكور

 40 26 14 االكؿ 1
 42 24 18 ال اين 2
 43 28 15 ال ال  3
 50 35 15 الراب  4

 175 113 62 اٞنػجمػوع العاـ

 175 بح  االساسيةآّموع الكل  لعينة ال



 
 

ٖٔ 

 عشر ثام ال ال دد

  حريػػة علػػ  ( حيػػ  يتميػػ  بامكانيػػة اٜنصػػوؿ علػػ  معلومػػات مػػن عػػدد كبػػًن مػػن االشػػ اص كيعطػػُٖٓ
االجابػػة ّنوضػػػوعية ٞنػػا يتتمتػػػ  بػػ  مػػػن سػػرية كعػػػدـ ذكػػر االسػػػم ٣نػػا يعطػػػ  معلومػػات اك ػػػر صػػحة )ملحػػػم 

كػػأداة للبحػػ  اٜنػػاِف ٞنالئمتهػػا ٞنػػنه  البحػػ   االسػػتبانة()  افلػػ لك  أعتمػػد الباح ػػ (ُّٕ،ص ََُِ،
 الوصف  ، كما أن  يسهل توزيعها كٗنعها من الطلبة يف كقت ااضرة.

   اداة البحث:بنا -أ 
نظرا لعدـ توفر قائمة معػدة  ّنهػارات التنميػة البشػرية الالزمػة للطلبػة بشػكل عػاـ كلطلبػة قسػم التػاريخ 

  -باعداد قائمة ّنهارات التنمية البشرية كفقا لل طوات االتية: افبشكل خاص ، قاـ الباح 
  .ة قيد البح االطالع عل  األدبيات الرتبوية كالتنموية الي تطرقت ٞنوضوع الدراس .ُ
االطالع عل  الدراسات السابقة الي ٟنا صلة ببعض مهارات التنمية البشرية كالي كردت يف الفصل  .ِ

 ال اين من ه ا البح .
االطػػػالع علػػػ  مفػػػردات  مػػػواد لػػػدكرات تدريبيػػػة حػػػوؿ موضػػػوع مهػػػارات التنميػػػة البشػػػرية مػػػن خػػػالؿ   .ّ

ئبهػا التدريبيػة، كفيمػا يػايت اسػم كمكػاف كزمػاف اٜنضوركاٞنشاركة  يف تلك الدكرات اك االفػادة مػن حقا
  -تلك الدكرات:

  ََِٕ( / / كربالءمهارات القراءة السريعة )اٞننتدل العري للتنمية البشريػػػػػػػػػػة  -
 ََِٕ/  / بغػػػداد(مهارات االتصاؿ االنساين )منظمة االغاثة االسالمية عرب العاَف -
 ََِٕ( / / كربالءتقوية ال اكرة كتنمية ال كاء )اٞننتدل العري للتنمية البشريػػػػػة  -
 ََِٖ / كربالء(برنام  التعليم الناشط )م سسة اٞنرتق  العراقية للتنمية البشريػػػػػة -
  ََُِ/ /كربالء(اٞننتدل العري للتنمية البشرية) (MIND MAP)اٝنارطة ال هنية  -
 ََُِ( / كربالءالرب٠نة اللغوية العصبية )اٞنرك  الكندم للتنمية البشرية  (NLP)دبلـو  -
  َُُِ( //كربالءمهارات التفكًن بالقبعات الست  )اٞننتدل العري للتنمية البشريػػػػة -
  َُُِ( // كربالء)اٞننتدل العري للتنميػػػة البشريػػػػة  (CORT)مهارات التفكًن -
 /كػػػربالء(بريطانيػػػا يف )اكاد٬نيػػػة قػػػادة التطػػػوير العاٞنيػػػة  (Iron Memory)الػػػ اكرة اٝنارقػػػة  -

/َُِْ 
قائمػػة بفقػػرات مهػػارات التنميػػة البشػػرية بصػػيغتها االكليػػة  افكيف ضػػوء االجػػراءات اٞنػػ كورة  أعػػد الباح ػػ

ه ا العدد من الفقرات ٓنوطا ألستبعاد  اف( فقرة ، كقد صاغ الباح ْٗ( ٠ناالت ك)ٔكالي تكونت من )
 ٓنليلها منطقيا من قبل اٝنرباء أك ٓنليلها إحصائيا.  بعضها عند

 :(االس بان ) الدراس  اداة كصف -ب
مهػارات  –مهػارات االسػتماع الفعػاؿ ) كهػ  فرعيػة ٠نػاالت مػن سػتة( االسػتبانة) الدراسػة اداة تتكػوف

مهػػػػارات  –مهػػػارات التفكػػػًن  –مهػػػارات االنشػػػاء كالتنظػػػيم  –مهػػػارات القػػػراءة السػػػريعة  –ادارة الوقػػػت 
 كالػي عليػ  الدالػة الفقػرات مػن عػددان  ٠نػاؿ كػل تىضىػمىنى  متػدرج مقيػاس كفػ  عليهػا االجابػة تكػوف ال اكرة(
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اٞن مػػ   ام لػػة تار٫نيػػة بسػػيطة  توضػػح اٞنهػػارة  تتضػػمن الطلبػػة علػػ  الفقػػرات مػػن ٠نموعػػة عػػرض علػػ  تقػػـو
 مػن عليػ  اإلجابة معها كتكوف اتفاق  شدة عن تعرب الي اإلجابة بدائل احد اختيار منهم قياسها كالطل 

 يف كاٞنتبعػة الشػائعة الطرائ  من ه  الطريقة ه   إف علمان  ، اٞنناس  اٜنقل أماـ  صح اشارة كض  خالؿ
  -:٣ني ات من ٟنا ٞنا كذلك كالرتبوية النفسية اٞنقاييس بناء

 .كالتصحيح البناء بسهولة تتمي  .ُ
 .بالتجانس يتمي  مقياس توفر .ِ
 ( ِّٓ،ص َُٗٗعاإلماـ. )علي  الفقرة انطباؽ شدة إظهار يف للمستجي  أكس  حرية تعط  .ّ

 موافػ ) كهػ  الفقػرات علػ  لإلجابػة بػدائل ٙنسػة كضػ  مت فقػد( Likert) ليكرت طريقة إُف كاستنادان 
 علػػػػ ( ُ-ِ-ّ-ْ-ٓ) الػػػػدرجات تقابلهػػػا( اكافػػػ  مطلقػػػػا ال ،  اكافػػػػ  ال موافػػػ ، ١نايػػػػد ، ، كبػػػػًن ٜنػػػد

 .التواِف
 -:اٌغب٠ىِٛرت٠ٗ اٌخظبئض:ساثؼًب

 علػػ  كبػػًنة بدرجػػة االختبػػار جػػودة كتعتمػػد االختبػػار مػػن الغػػرض علػػ  للفقػػرات التحليػػل نػػوع يعتمػػد
 تفػػػ  فقػػػرات علػػػ  للحصػػػوؿ الفقػػػرات ٓنلػػػل أف جػػػدان  اٞنهػػػم مػػػن فػػػأف كبالتػػػاِف لػػػ  اٞنكونػػػة االختبػػػار فقػػػرات

 -:كالرتبوية النفسية البحوث يف اٞنتبعة التحليل عمليات أهم كمن ، اٛنودة كٓنمل بالغرض
 .Validity Coefficient(   الصدؽ معامل)الصدؽ م شرات .ُ
 .Reliability Coefficient( ال بات معامل)ال بات م شرات .ِ
  Discrimination Coefficient( التميي  معامل)التميي  م شرات .ّ

 معينػة إحصػائية إجػراءات خػالؿ من عليها اٜنصوؿ ٬نكن التحليل يف الرئيسة ال الث العمليات كه  
 : يأيت ككما منها كل عل  للحصوؿ الباح اف سع 

 ((Validity Coefficient))الصدؽ مؤ رات: ُ
 مقػػدرهتا هػػو االداة كصػػدؽ منػػ  التأكػػد كاضػػع  أك االختبػػار ٞنسػػتعمل ينبغػػ  الػػي العوامػػل مػػن الصػػدؽ

 كهػو( ُُٖ صع َُٗٗع الػر٘نن كعبػد داكد. )قياسػها اٞنػراد السػمة أك اجلػ  مػن كضػعت مػا قيػاس عل 
 ينبغػػ  الػػي الضػػركرية الشػػركط مػػن كالصػػدؽ( ُُّ ،صََِٗ ، الضػػامن) اٞنقيػػاس الختبػػار اكِف اجػػراء

 عن دالئل توفر يعين كالصدؽ ،( ْٓٔ ،ص ََِٕ ، عالـ ابو)  البح  يعتمدها الي األداة يف توافرها
 ال م آّاؿ كعناصر االداة عناصر بٌن اٞنضاهاة من نوعان  يتضمن اٞنعىن ّٔ ا كهو اخر بش ء ش ء عالقة

 يف اعتمػد الباح ػاف كقػد ، الصػدؽ عػن للكشػف كطريقػة م شػر مػن أك ػر كهنػاؾ لتقيسػها صػممت االداة
  -:ادنا  موضح كما كه  اسلوبٌن عل  است راج 

 ((Face Validity))اىظبٕغٛ اىصضق: أ
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كاف  ، فقػػرات يبػػدك علػػ  ا ػػا ذات صػػلة بػػاٞنتغًن الػػ م يقػػاس الداةتضػػمن اتالصػػدؽ الظػػاهرم هػػو اف 
( كيػػتم التوصػػل إليػػ  مػػن خػػالؿ حكػػم َُّ،ص  َُٗٗمتفػػ  مػػ  الغػػرض منػػ . )االمػػاـع داةمضػػموف اال

بعػػػػرض  اف( لػػػػ ا قػػػػاـ الباح ػػػػَّٕ: ٢ُّٗٗنػػػت  علػػػػ  درجػػػػة قيػػػػاس االختبػػػػار للسػػػػمة اٞنقاسػػػػة  )عػػػػودة،
ن اكمػػػٌن يف كػػػل مػػػن قسػػػم التػػػاريخ كقسػػػم العلػػػـو الرتبويػػػة االسػػػتبانة بصػػػيغتها االكليػػػة علػػػ  ٠نموعػػػة مػػػ

( ُٕكالنفسية كطرائ  تدريس االجتماعيات فضال عن عرضها عل   خبًن تنمية بشرية ، بلػغ ٠نمػوعهم )
١نكمان كيسم  ه ا النوع من الصدؽ بصدؽ اٝنرباء أك اكمٌن ، كطلبػت مػنهم إبػداء آرائهػم يف فقراهتػا 

بآّػاؿ الػ م تنتمػ  اليػ  ككضػوح فكرهتػا كسػالمة لغتهػا كفيمػا اذا كانػت هنػاؾ أم كمدل ارتباط كل فقرة 
ضػػافة لتحديػػد مػدل صػػالحيتها يف قيػػاس مػا كضػػعت مػػن  مالحظػات كمقرتحػػات باٜنػػ ؼ كالتعػديل ك االس

%( كحد اد  لقبػوؿ الفقػرة فضػال عػن اسػت داـ مربػ   َٖعل  نسبة اتفاؽ ) افأجلً  ،كقد اعتمد الباح 
 (ٓكم شر لقبوؿ الفقرات ككما هو مبٌن يف اٛندكؿ )( ِكام )كا

 ككما يايت: ةالتعديالت عل  االستبان افالباح  لعل  ضوء آراء اٝنرباء كاكمٌن اجر 
-َِ-ٓ-ّ-ُاعػػادة صػػياغة بعػػض الفػػرات الػػي عػػدت صػػاٜنة بعػػد التعػػديل كهػػ   الفقػػرات هػػ  ) -

ّٕ-ّٖ-َْ-ٓٔ-ٕٓ-ٔٓ-ٖٔ-ْٕ-ٕٓ-َٖ-ِٖ) 
 ( من ٠ناؿ مهارات االستماع الفعاؿ اُف ٠ناؿ ال اكرة َُنقلت الفقرة رقم ) -
 (ْٖ-ُٕ- ِٖ -ِٔ -ُٖ-ُُح فت الفقرات االتية: ) -

فقػػػرة بصػػػيغتها االكليػػػة كبعػػػد عرضػػػها علػػػ   ( ْٗللدراسػػػة ) ة اٞنعػػػد داةحيػػػ  كانػػػت عػػػدد فقػػػرات اال
يدت صياغة ( فقرات لتكرار مضمو ا يف فقرات أخرل اك عدـ كضوحها ، كاعٔح فت منها )كمٌن ا

(  فقػرة ،كاٛنػدكؿ ٖٖ( فقرة ،كعلي  أصػبحت أداة البحػ  تتكػوف مػن )ُٓبعض الفقرات ككاف عددها )
( التفػػػاؽ اكمػػػٌن علػػػ  قائمػػػة مهػػػارات التنميػػػة ِ( يوضػػػح النسػػػبة اٞن يػػػة كقيمػػػة مربػػػ  كػػػام )كػػػآرقػػػم )

 البشرية.

 

 ستبانة(( كداللت  االحصائية لفقرات االِ)قيمة مرب  كام )كػػا(ٓ) اٛندكؿ
فقػػػػػػػرات اسػػػػػػػػتبياف مهػػػػػػػػارات التنميػػػػػػػػة 

 البشرية
 عدد

 المحكمين

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 اٞنوافقٌن

عدد غير 

 المىافقين

النسبببببببببب  

 المئىيــــ 

مسبببتىي  2كـــب

 الدالل 

1-ّ-ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-َُ-ُّ-
ُٔ-ُٕ-ُٗ-َِ-ُِ-ِِ-
ِْ-ِٓ-ِٕ-ِٗ-َّ-ُّ-
ِّ-ّْ-ّٓ-ّٔ-ّٕ- ّٖ-
َْ-ْْ-ْٓ-ْٔ-ْٕ-ْٖ-

 دالة ُٕ %ََُ _ ُٕ ُٕ
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ُٕ 

ْٗ -َٓ-ُٓ-ِٓ-ّٓ-ْٓ-
ٓٓ-ٓٔ-ِٔ-ْٔ-ٔٓ-ٔٔ-
ٕٔ-ٔٗ-َٕ-ْٕ-ٕٓ-ٕٔ-
ٕٕ-ٕٖ-ٕٗ-َٖ-ُٖ-ِٖ-
ّٖ-ٖٓ-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-
ُٗ-ْٗ 

ْ-ٓ-ُِ-ُْ-ُٓ-ِّ-ّّ-
ّٗ-ّْ-ٕٓ-ٖٓ-ٓٗ-َٔ-
ُٔ-ّٔ-ٖٔ-ِٕ-ّٕ-َٗ-
ِٗ-ّٗ 

 دالة ِْ.ُّ %ٗٗ ُ ُٔ ُٕ

 دالة ْٗ.ٗ %ٖٖ ِ ُٓ ُٕ ِْ-ِ
 دالة ُِ.ٕ %ِٖ ّ ُْ ُٕ ُْ
 غًن دالة ٖٖ.ِ %ُٕ ٓ ُِ ُٕ ْٖ
 غًن دالة ْٕ.ُ %ٓٔ ٔ ُُ ُٕ ُٕ-ِٖ -ِٔ- ُٖ -ُُ

 (1بدرجة حرية ) (0.05عند مستول )(3.21( اٛندكلية )ِقيمة مرب  كام )كا
 (Contract Validity) اىجْبء صضق: ة

 كبػػػٌن ، لػػػالداة النظػػػرم  األسػػػاس بػػٌن العالقػػػة مػػػدل يبػػػٌن الصػػػدؽ،ال م مػػن النػػػوع ذلػػػك بػػػ  كيقصػػد
 الفقػرات فاعلية أسلوب بإتباع لالداة )االستبانة( البناء صدؽ دالالت من التحق  ك٬نكن ، االداة فقرات

 ( ّّ ، ُٗٗٗ  ، الركساف. )االداة عل  الكلية بالدرجة فقرات االداة من فقرة كل ارتباط مدل أم
 أ٨نيػة أك ػر داخلػ  أك خػارج  ّنحك ارتباطها معامل خالؿ من للفقرة البنائ  الصدؽ حساب كيعد

 التكػػػويين اتػػول ارتبػػاط مػػدل إُف يشػػػًن للفقػػرات التجػػريف أك البنػػائ  الصػػػدؽ ألف اٞننطقػػ  صػػدقها مػػن
 معامل باست داـ البناء صدؽ حساب مت(  ُْْ ،صُّٖٗ الر٘نن، عبد. )اآلخر ببعض  بعض  للسمة
ا٩نػػاد معػػامالت ارتبػػاط الفقػػرة بػػآّموع العػػاـ لػػالداة ككػػ لك ا٩نػػاد معػػامالت  خػػالؿ مػػن بًنسػػوف ارتبػػاط

 ارتباط الفقرة بآّاؿ كك لك ارتباط آّاؿ بآّموع العاـ لالداة. 
 ((Reliability Coefficient))الثبات  : مؤ راتِ

 االداة تكػوف أف اٞنفػركض مػن الفع اٛنيدة الي تتمي  ّٔػا  االداة )االسػتبانة( الصفات من ال بات يعد
 فهػػو (.ُُٖ: ُٗٗٗعاٟنػػادم عبػػد) مػػرة مػػن أك ػػر اسػػتعماٟنا حالػػة يف النتػػائ  نفػػس تعطػػ  ا ػػا إمعثابتػػة

 علػػػ  أعيػػد مػػا أذا النتػػائ  يف كاالسػػتقرار نفسػػها مػػ  االداة نتػػائ  اتسػػاؽ مػػدل علػػ  التعػػرؼ إُف يهػػدؼ
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 ال قػة مقػدار تقريػر يف ال بػات أل٨نية كبالنظر( ُٖٗٗ،صُُْ، ٚنار )الظركؼ. نفس يف أنفسهم األفراد
 . كمنها ال بات حساب يف طريقة من اك ر باعتماد الباح اف قاـ فقد بالنتائ 

 ( Split-Half Method) اىْصفٞخ اىزجؼئخ طغٝقخ: أ

 توفًن عل  قائمان  تصميمها يكوف اف هو الطريقة ه   م ل است داـ تقبل الي االختبارات يف االساس
 ال كاف سػػابقتها علػػ  ترتتػػ  خطػػوة كػػل اف ّنعػػىن تراكميػػان  عليهػػا االداء يكػػوف ال كاف متجانسػػة كحػػدات

 االختبار بقسمة الطريقة ه   كتقـو( ُّٓ ،ص ََِٕع فرج. )١نددة فرتة خالؿ اٞنطلوب االداء يكوف
 نصف  عل  االداء ثبات عن االرتباط معامل كيعرب بينهما االرتباط معامل كحساب متساكيٌن نصفٌن اُف

  فقط االختبار
 قيمتػ  بلغػت اذ بًنسػوف ارتبػاط معامػل باسػتعماؿ االختبػار نصػف  بػٌن ال بػات معامل حساب مت كقد

 معامل حساب اف إال الفردية كالفقرات ال كجية لالستبانة ، الفقرات اساس عل  التقسيم كاف اذ (0.84)
 عػػػادةن مػػػن عليهػػػا ٥نصػػػل الػػػي االداء عينػػػة نصػػػف اسػػػتعملنا اننػػػا هػػػ ا يعػػػين االختبػػػار نصػػػف  بػػػٌن االرتبػػػاط
 هػو ٣نػا ثباتػان  اقل االداء يظهر كبالتاِف ال بات معامل يف ملحوظ ا٦نفاض ذلك عل  كيرتت  كل  االختبار

 يػػ داد كال بػػات ، االختبػػار نصػػف مػػ  يتعامػػل سػػوؼ النصػػفية التج ئػػة بطريقػػة ال بػػات كألف الواقػػ  يف عليػػ 
 تصػحيح إُف يصػار السػب  كٟنػ ا الواقػ  يف عليػ  هػ  ٣نػا اقػل ال بػات نتػائ  سػتظهر ل لك االختبار بطوؿ

( ُّٖ ،ص ََِٕع فػػػػرج) بػػػراكف سػػػبًنماف معادلػػػة بأسػػػتعماؿ النصػػػفية التج ئػػػة بطريقػػػة ال بػػػات معامػػػل
 (.0.91) براكف سبًنماف ّنعادلة تصحيح  بعد ال بات معامل قيمة كبلغت

 (Cronbach's Alpha) مغّٗجبر اىفب طغٝقخ: ة

يقرتح كركنباخ معادلة ٜنساب ثبػات االداة )االسػتبانة( يطلػ  عليهػا معامػل ألفػاعكتنطب  هػ   الصػيغة 
العامة ٜنساب ال بات سواء أكانػت أجػ اء االداة عبػارة عػن نصػفٌن أك كانػت أجػ اء االداة تتعػدل إُف أف 

ائجهػػا  )الكنػػاين كجػػابرع تكػػوف فقػػرات االداة  ٗنيعهػػا، كهػػ  طريقػػة تتميػػ  بتناسػػقها كامكانيػػة الوثػػوؽ بنت
 ( يبٌن معامالت ال بات بالطرؽ اٞنشار اليها يف اعال . ٔ(. كاٛندكؿ )ُٕٔ: َُُِ

 مهارات التنمية البشرية( إلستبانة ال بات معامالت()ٔ) اٛندكؿ

 الفا كركنباخ سبًنماف براكف معامل ارتباط بًنسوف

0.84 0.91 0.97 

 (.االعزجبٔخ) اٌجحش ِم١بط رـج١ك: خبِغًب
 الطلبة من بالبح  اٞنشمولة العينة عل  النهائية بصيغتها االستبانة يف اٞنتم لة ُن ها أداة الباح اف طب 

 إُف( َُِْ-ُ-َِ) اٞنوافػ  االثنػٌن يػـو بٌن الواقعة ال منية اٞندة يف كطالبة طالبان ( ُٕٓ) عددهم البالغ
كعل   ، االثنٌن يـو عل  الصف االكؿ االستبياف الباح اف طب  اذ( َُِْ-ُ-ِّ) اٞنواف  اٝنميس يـو



 

 م  كجه  نظرىم جام    رببل  - ل   ال رب   لل لـو االنسان     زم  لطلب  قسم ال اريخ  يمهارات ال نم   البشري  البل 
 

ّٕ 

 حػرص كعل  الصف ال ال  يـو االربعاء كعل  الصف الراب  يػـو اٝنمػيس كقػد الصف ال اين يـو ال الثاء 
 العينػػػػػة أفػػػػػراد أسػػػػػئلة علػػػػػ  كاإلجابػػػػػة البحػػػػػ  أداة فقػػػػػرات عػػػػػن اإلجابػػػػػة كيفيػػػػػة توضػػػػػيح علػػػػػ  الباح ػػػػػاف

 من العينة أفراد من استماراهتا الباح اف ٗن  اإلجابة ٕنت اف كبعد ، مإجاباهت يف التأثًن دكف كاستفساراهتم
 . إحصائيان  ٞنعاٛنتها بياناهتا تفريغ اجل

 .اٌجحش ؤداح ث١بٔبد رفش٠غ: عبدعًب
( Spss) االجتماعيػة للعلػـو اإلحصػائ  الربنػام  يف بياناهتػا تفريػغ مت االسػتبانات ٗن  من االنتهاء بعد

 بدائل ٙنسة يضم م شر فقرة كلكل ، البح  هدؼ لتحقي  اٞنناسبة اإلحصائية العمليات إلجراء كذلك
 يف مبػػٌن كمػػا اٝنمسػػة البػػدائل مػػن بػػديل لكػػل درجػػة إعطػػاء طريػػ  عػػن التفريػػغ عمليػػة ٕنػػت فقػػد متدرجػػة
  .(ٕ) اٛندكؿ

 ( (االستبانة) االداة فقرات عل  اإلجابة بدائل أكزاف)(ٕ) اٛندكؿ

 اإلكزاف بدائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اإلجابة ت

 5 ٜند كبًنواف  م 1
 4 واف م 2

 3 ١نايد 3

 2 ال اكاف  4
 1 مطلقا ال اكاف    5

 ((Statistical Means -اإلحظبئ١خ: اٌٛعبئً: عبثؼًب
 العمليػػػػات ٗنيػػػػ  كاف البحػػػػ ، ٟنػػػػدؼ اٞنناسػػػػبة اإلحصػػػػائية الوسػػػػائل مػػػػن العديػػػػد الباح ػػػػاف اسػػػػتعمل

 -كه  كاآليت: ((Excel 2010 كالربنام  (.Spss) االحصائ  الربنام  باستعماؿ ٕنت إالحصائية
 ( Chi-Square( )ِكا) مرب  اختبار .ُ
  Pearson correlation Coefficient  بًنسوف ارتباط معامل .ِ
 ( Spearman- Brown) براكف – سبًنماف معادلة .ّ
 : كركنباخ الفا معادلة .ْ
 معادلة الوسط اٞنرجح  .ٓ
 الػػػػػػػوزف اٞنئػػػػوم  .ٔ
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 ػؽض ُخائز اىتطد وحفف٘ؽْا :اىفهو اىؽاةثثثثثغ

كاٞنتم ػل ّنػا  دؼ البحػ  اػدديتضمن ه ا الفصل عرضان لنتائ  البح  الي مت التوصل اليها كفقػا ٟنػ
  -يايت:

 –نية الكشػػف عػػن مهػػارات التنميػػة البشػػرية الالزمػػة لطلبػػة قسػػم التػػاريخ يف كليػػة الرتبيػػة للعلػػـو االنسػػا
  جامعة كربالء.

  -باٝنطوات االتية: افلبح  قاـ الباح التحقي  هدؼ 
طالػ  كطالبػة مػن قسػم التػاريخ  (ُٕٓ)حساب تكرارات اجابات عينة البح  االساسية كالبالغة   .ُ

يف جامعة كػربالء ، حيػ  قػدمت ٟنػم الباح ػة اسػتبانة مهػارات التنميػة البشػرية كاجػابوا عػن فقراهتػا ، 
( اٝنماسػػ  اٞنتكػػوف مػن ٙنسػػة بػػدائل ٓنمػػل اكزانػػا تنحصػػربٌن Likert)كقػد اسػػت دـ مقيػػاس ليكػػرت 

 حي  ترتاكح بٌن مواف  ٜند كبًن كال اكاف  مطلقا.  (ُ -ٓ)
است راج الوسط اٞنرجح كالوزف اٞن م لكل فقرة من فقػرات اسػتبانة مهػارات التنميػة البشػرية كاٛنػدكؿ  .ِ

 يبٌن ذلك. (ُِ)رقم 
مػػن  (ّ)%(ّّترتيػػ  مهػػارات التنميػػة البشػػرية لكػػل ٠نػػاؿ ترتيبػػا تنازليػػا ،   تفسػػًن ال لػػ  االعلػػ  ) .ّ

  ( ٠ناالت.ٔ)ضمن مهارة فرعية  (ِٗ)مهارات التنمية البشرية ، كقد بلغ عددها 
بتفسًن ال ل  االعل  ضمن كل ٠ناؿ من ٠ناالت  افقـو الباح يلبح  سالتحق  من ٓنقي  هدؼ لك 

  -مهارات التنمية البشرية ككاآليت:
   -املجبي االٚي // ِٙبساد االعزّبع اٌفؼبي:

اال٪نػػػػاء القػػػػدرة علػػػػ  التعبػػػػًن عػػػػن احػػػػرتاـ اٞنتحػػػػدث )مػػػػ ال  ( "6( أف اٞنهػػػػارة )8يتبػػػػٌن مػػػػن جػػػػدكؿ )
للتدريس  اثناء شرح ااضػرة التار٫نيػة بتعبػًنات الوجػ  كغًنهػا ٣نػا يػدؿ علػ  االحػرتاـ كالتقػدير(" حصػلت 

( بالنسبة لكل مهارات التنميػة البشػرية اٞنتضػمنة يف االسػتبياف اذ  1(، بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )1عل  الرتبة )
 (. 90.971م )( ككز ا اٞنئو 4.549كانت قيمة الوسط اٞنرجح ٟنا )

قد تع ل نتيجة ذلك اُف اف عينة البح  تعد احرتاـ التدريس  امر ضركرم جػدا يف عمليػة االسػتماع 
الفعػػاؿ كخاصػػة عنػػدما يػػدعم ذلػػك االحػػرتاـ بلغػػة اٛنسػػم الػػي ت كػػد ذلػػك كت يػػد  كتحريػػك الػػراس بشػػكل 

 يتحدث ب   التدريس .عمودم م ال ٣نا يوح  للمقابل بالقبوؿ كاٞنوافقة  من قبل اٞنستم  عل  ما
حي  اف ابرز الصفات الي يتمي  ّٔا اٞنستم  اٛنيد الستيعاب مهارة االستماع الفعاؿ  ه  االهتماـ 

، ََِٓكاالنتبػػػػا  ٞنػػػػا يقولػػػػ  اٞنتحػػػػدث كابػػػػداء االحػػػػرتاـ كالتقػػػػدير لػػػػ  اثنػػػػاء اٜنػػػػدي .)اٟنا   كالعػػػػ اكم ، 
باٞنتحػػػدث عػػػادة مػػػا يكػػػوف كسػػػيلة إلظهػػػار ( إف اإلصػػػغاء اإل٩نػػػاي الػػػ م يظهػػػر درجػػػة االهتمػػػاـ ُْص

                                                        
%( مػػن الفقػػرات اٝناصػػة بتلػػك البحػػوث كمنهػػا ّّاف عػػدد مػػن الدراسػػات السػػابقة فسػػرت ال لػػ  االعلػػ  ) افكجػػد الباح ػػ - ّ

 عتمدت االسلوب ذات  يف مناقشة مهارات االستبياف.( كب لك اَُُِدراسة )اٝنفاج ، 
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االحرتاـ كالتقدير للمتلق ، ل لك فإف معظم الناس الناجحٌن هم أناس ٪نسنوف اإلنصات كيدركوف أ٨نيػة 
  ،ْاستماعهم لةخرين لتدعيم العالقات اال٩نابية أثناء االتصاؿ

 ال تركػػػ  نظػػػرؾ علػػػ  القػػػدرة علػػػ  التواصػػػل البصػػػرم اثنػػػاء االسػػػتماع )مػػػ ( "15كلقػػػد نالػػػت اٞنهػػػارة )
( بالنسػػػػبة ٞنهػػػػارات التنميػػػػة البشػػػػرية 8( بالنسػػػػبة ّٓاٟنػػػػا كالرتبػػػػة )2التدريسػػػػ  يف ١ناضػػػػرة التػػػػاريخ(" الرتبػػػػة )

 (. 84.000بوزف مئوم قدر  ) (4.200اٞنتضمنة يف االستبانة كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  )
ال٨نية الي تتمت  ّٔػا عمليػة التواصػل البصػرم كقد يعود السب  يف ذلك اُف كع  افراد عينة البح  با

 كتاثًنها عل  مستول الفهم كاالستيعاب للمادةالتار٫نية  اٞنطركحة من قبل التدريس .
اف العيوف ه  مفتاح ال ات ، ا ا افضل كسيلة كاغناها لالتصاؿ ،حي  يبدا كينشا االساس اٜنقيق  

،كه ا االتصاؿ ٩نعل االخرين يػدركوف اننػا مرتػاحوف  لالتصاؿ عندما تنظر العٌن اُف عٌن الش   االخر
جػػػػدا عنػػػػدما يتحػػػػدثوف الينػػػػا ،اف االتصػػػػاؿ بػػػػالعٌن هػػػػو اساسػػػػ  لبنػػػػاء ال قػػػػة كاٞنعرفػػػػة كاالدراؾ.)شػػػػحركر 

 (ُٖ-ُٕ،صََِٖ،
القدرة عل  انتقػاء مايسػتم  اليػ  )مػ ال الرتكيػ  علػ  اٞنفػاهيم كاالفكػار التار٫نيػة  ( "8حضيت اٞنهارة )

بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف  (10.5( بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )3غًن اٞنكررة( بالرتبة )اٛنديدة 
 (. 83.657)ككزف مئوم قيمت  ) 4.183االستبانة كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  )

علػػػ  صػػػل  نظػػػرة افػػػراد عينػػػة البحػػػ  اُف اٜناجػػػة اٞناسػػػة للرتكيػػػ  اُف كقػػػد يعػػػ ل سػػػب  هػػػ   النتيجػػػة 
اٞنوضػػوع التػػار٫ن  اٞنطػػركح كاالبتعػػاد عػػن حشػػو الكػػالـ اك العبػػارات اٞنتكػػررة الػػي تسػػت دـ لػػربط االفكػػار 

 كاٞنفاهيم م  بعضها البعض.
االصغاء الدقي  ٬ن ل كسيلة الكتساب اٞنعلومات كتوسي  اٞنعارؼ كتنمية اٛنان  اللغوم كرصد اذ اف 

،  ََِٖيٌن كػػػػػانوا اـ طلبػػػػػة علميػػػػػا ك حياتيا.)سػػػػػعادة ، ،الكلمػػػػػات الػػػػػي يتحػػػػػدث ّٔػػػػػا االفػػػػػراد تدريسػػػػػ
 (ّٕٓص

( "القدرة عل  ٕنيي  االفكار الرئيسة من خالؿ االستماع )م ال معرفػة اف الفكػرة 7كما نالت اٞنهارة )
( بالنسػبة ّٓاٟنػا كالرتبػة 4.5الرئيسة يف موضوع كثيقػة اٞندينػة اٞننػورة هػ  لتنظػيم شػ كف اٞنسػلمٌن( "بالرتبػة )

( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  12.5)
 (.83.086(  ككزف مئوم قيمت  )4.154)

قػػد يرجػػ  سػػب  هػػ   النتيجػػة اُف ادراؾ افػػراد عينػػة البحػػ  ال٨نيػػة ٣نارسػػتهم لعمليػػة تشػػ ي  الفكػػرة 
بػاق  االفكػار الفرعيػة كالضػمنية الػي تناكٟنػا اٞنوضػوع حيػ   الرئيسة للموضوع التار٫ن  اٞنطركح كٕني ها عن

 اف ذلك يساعدهم عل  استيعاب االصل اٞنهم ال م يتضمن  اٞنوضوع كالرتكي  علي  اك ر من غًن .
تعد مهارة ٓنديد االفكار الرئيسة حالة من حاالت التعرؼ عل  اال٧ناط كالعالقات حي  كانت ه   

  دركس القراءة من خالؿ است الص الفكرة الرئيسة من الن  القرائ  ،بيد اٞنهارة فيما مض  تقتصر عل
                                                        

ْ- http://www.addustour.com/16361. 
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ا ا االف تست دـ عل  نطػاؽ كاسػ  يف موضػوعات اخػرل كػاٜنوار الشػفوم كغًنهػا ، كمػن اٞنفيػد يف هػ ا 
آّػػاؿ اف يقػػـو التدريسػػيٌن بتحديػػد انػػواع مػػن الرتاكيػػ  اللغويػػة يف نػػ  مػػا ،ّٔػػدؼ تػػدري  الطلبػػة علػػ  

  (ٕٗ، ص َُِّكرة الرئيسة يف ه   الرتاكي .)ابو جادك كنوفل، ٓنديد الف
القػػدرة علػػ  اسػػت داـ لغػػة اٛنسػػد للتعبػػًن عػػن رايػػك عنػػد ٚنػػاع موقػػف تػػار٫ن   ("14حصػػلت اٞنهػػارة )

معٌن )م ال هت  راسك بشكل يوح  بالقبوؿ كاٞنوافقة عل  رام التدريس  يف موقػف تػار٫ن  معػٌن(" علػ  
( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ 12.5اٟنا كالرتبة )( بالنسبة 4.5ّٓالرتبة )

 (. 83.086(  ككزف مئوم قيمت  )(4.154حصلت عل  كسط مرجح قيمت   
٬نكن اف تكوف ه   النتيجة نابعة من شعور الطلبة ضمن عينة البح  بضركرة جعػل اٞنتحػدث ٪نػس 

 ّٔم ٞنا يتطرؽ ل  من مواضي  كامور اثناء ااضرة التار٫نية.بتفاعل اٞنستمعٌن مع  كْناك 
لقد اثبتت الدراسات اف لغة اٛنسد ٓندد اٛنػ ء االكػرب مػن هويػة كتكػوين ش صػية الفػرد ككيفيػة نظػرة 

( الي توصلت اُف نتائ  مفادها ََُِكمن تلك الدراسات الي ت كد ذلك  )دراسة ربايعة  ، االخرين ل 
 كالي ,أخرل صورا ليشمل ذلك يتعدل كإ٧نا ,فقط اٞننطوؽ الكالـ خالؿ من يتم ال البشر بٌن التواصل " إف
 أك مسػتقلة كانػت سػواء ,اٝناصػة الػدالالت ذات اٛنسػدية اٜنركػات يف تتم ػل كالػي ,اٛنسػد لغػة أ٨نهػا مػن

 كالػ قن كالشػفتٌن كاألذنٌن كاألنف العينٌن يشمل متكامل كنظاـ كاكضحت اف  الوج ،اٞننطوقة للغة مرافقة
 تكػوين يف مػا بدرجػة اٞنػ كورة األعضػاء مػن عضػو كػل يسػهم حيػ  ,التواصػل عمليػة يف دكرا كيلعػ  ,كالفػم

 َُٓ، ص ََُِ" )ربايعػة  ،.لةخػرين األفكػار إليصػاؿ أداة يشػكل بػدكر  كالػ م ,للوجػ  الكلػ  اٞنظهػر
– َُٔ)  

االستماع )م ال هل انت تستم  للتدريس  من القدرة عل  ٓنديد اٟندؼ من  ("12كحصلت اٞنهارة )
( بالنسبة 6.5اجل التعرؼ عل  اٜنقائ  التار٫نية اك ٞنعرفة تفسًن ٜندث تار٫ن  اك غًنها("   نالت الرتبة )

( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسػط 20.5ّٓاٟنا كالرتبة )
 (82.057ككزف مئوم قيمت  ) (4.103مرجح قيمت )

قػػػد يكػػػوف سػػػب  هػػػ   النتيجػػػة هػػػو الدراؾ عينػػػة البحػػػ  ال٨نيػػػة ٓنديػػػد اٟنػػػدؼ مػػػن االسػػػتماع الػػػ م 
يتطلػػػػػ  ادراؾ هػػػػػدؼ اٞنتحػػػػػدث كادراؾ معػػػػػاين الكلمػػػػػات كفهػػػػػم االفكػػػػػار كادراؾ العالقػػػػػات فيمػػػػػا بينهػػػػػا 

 كتنظيمها كتبويبها.
ع  ا٨ناٟنػػا اك ْناهلهػػا كعنصػػر مهػػم مػػن عناصػػر اف مهػػارة االسػػتماع الفعػػاؿ مهػػارة ضػػركرية جػػدا كيصػػ

العمليػػػة التعليميػػػة التعلميػػػة ،كتتم ػػػل اهػػػم ٠نػػػاالت تطبيػػػ  هػػػ   اٞنهػػػارة يف تبػػػادؿ اٞنعلومػػػات مػػػ  االخػػػرين 
، ََِٖكاكتسػػاب اٞنعلومػػات مػػن التفاعػػل داخػػل القاعػػة الدراسػػية اك ايػػة بيئػػة تعليميػػة اخرل.)سػػعادة  ، 

 (ّٕٓص
ة عل  التفاعل م  ما تسػمع  )مػ ال تشػعر ّنػرارة اٝنسػارة عنػد ذكػر ه ٬نػة القدر  ("13حصلت اٞنهارة )

( بالنسبة ٞنهػارات التنميػة 20.5( بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )6.5هػػ( عل  الرتبة )ّاٞنسلمٌن يف غ كة احد سنة 
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متػػ  ( ككز ػػا اٞنئػػوم قي4.103البشػػرية اٞنتضػػمنة يف االسػػتبياف كلهػػا ،اذ حصػػلت علػػ  كسػػط مػػرجح قيمتػػ  )
(82.057.)  

قد ترج  ه   النتيجة اُف كوف الطلبة يستشػعركف ضػركرة التفاعػل مػ  مايسػمعون  مػن احػداث تار٫نيػة 
يلقيها التدريس  امامهم اذ  تعد عملية التفاعل بٌن بٌن اٞنستم  كاتول اٞنسػموع كالتفاعػل بػٌن اٞنسػتم  

 اسػػتيعاب اٞنسػػموع كٓنديػػد عناصػػر  كاٞنتحػػدث اك اٞنرسػػل مػػن صػػفات اٞنسػػتم  اٛنيػػد ، حيػػ  يػػ دم اُف
(  فقػػػػراءة اٞنشػػػػاعر كاٜنركػػػػات كالتعػػػػاطف مػػػػ  ِِٗ-ِِٖ، ص ََِٖالرئيسػػػػة كاالفػػػػادة منها.)عطيػػػػة ،

اٞنتحدث اك التامل يف كالم  امر مهم جدا ،كعندما ٥نػاكؿ اٜنلػوؿ مكػاف اٞنتحػدث لفهػم مػا يقولػ  كٞنػاذا 
ّنعظػػػم احاسيسػػػ  كانفعاالتػػػ . )عبػػػد اٟنػػػادم  يقػػػوؿ فػػػنحن يف هػػػ   اٜنالػػػة نتعػػػاطف مػػػ  اٞنتحػػػدث كنشػػػعر

 ( َُٔ-ُٗٓ،صََِٗكاخركف ،
الوسط اٞنرجح كالوزف اٞنئوم لفقرات ٠ناؿ مهارات االستماع الفعاؿ،م  بياف رتبتها  وضح(يٖجدكؿ )

 بالنسبة ّٓاٟنا كرتبتها ضمن مهارات التنمية البشرية كلها
رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
اٞنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
 باالستبياف

 مهارات االستماع الفعاؿ 
رتبتهػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػػػمن 

 آّاؿ

رتبتهػػا ضػػمن 
مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 

 االستبياف

الوسػػػػػػػػػػػط 
 اٞنرجح

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 
 اٞنئوم

6- 
القدرة عل  التعبًن عػن احػرتاـ اٞنتحػدث )مػ ال اال٪نػاء 
للتدريس  اثنػاء شػرح ااضػرة التار٫نيػة بتعبػًنات الوجػ  

 كغًنها ٣نا يدؿ عل  االحرتاـ كالتقدير(
1 1 

4.54
9 

90.971 

15- 
التواصػػػل البصػػػرم اثنػػػاء االسػػػتماع )مػػػ ال القػػػدرة علػػػ  

 ترك  نظرؾ عل  التدريس  يف ١ناضرة التاريخ(
2 8 

4.20
0 

84.000 

8- 
القػػػدرة علػػػ  انتقػػػاء مايسػػػتم  اليػػػ  )مػػػ ال الرتكيػػػ  علػػػ  

 اٞنفاهيم كاالفكار التار٫نية اٛنديدة غًن اٞنكررة(
3 10.5 

4.18
3 

83.657 

7- 
خالؿ االسػتماع  القدرة عل  ٕنيي  االفكار الرئيسة من

)م ال معرفة اف الفكرة الرئيسة يف موضوع كثيقة اٞندينة 
 اٞننورة ه  لتنظيم ش كف اٞنسلمٌن(

4.5 12.5 
4.15

4 
83.086 

14- 

القػػػدرة علػػػ  اسػػػت داـ لغػػػة اٛنسػػػد للتعبػػػًن عػػػن رايػػػك 
عنػػػػػد ٚنػػػػػاع موقػػػػػف تػػػػػار٫ن  معػػػػػٌن )مػػػػػ ال هتػػػػػ  راسػػػػػك 

التدريسػ  يف بشكل يوح  بػالقبوؿ كاٞنوافقػة علػ  رام 
 موقف تار٫ن  معٌن(

4.5 12.5 
4.15

4 
83.086 

12- 
القػػػدرة علػػػ  ٓنديػػػد اٟنػػػدؼ مػػػن االسػػػتماع )مػػػ ال هػػػل 
انت تستم  للتدريس  من اجػل التعػرؼ علػ  اٜنقػائ  

6.5 20.5 
4.10

3 
82.057 
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 التار٫نية اك ٞنعرفة تفسًن ٜندث تار٫ن  اك غًنها(

13- 
)مػ ال تشػعر ّنػرارة القدرة علػ  التفاعػل مػ  مػا تسػمع  

اٝنسػػارة عنػػد ذكػػر ه ٬نػػة اٞنسػػلمٌن يف غػػ كة احػػد سػػنة 
 هػػ(ّ

6.5 20.5 
4.10

3 
82.057 

5- 

القػػػدرة علػػػ  الػػػربط بػػػٌن مايسػػػمع  حاليػػػا مػػػن احػػػداث 
تار٫نيػػػة كبػػػٌن خرباتػػػ  السػػػابقة )مػػػ ال يػػػربط بػػػٌن انتصػػػار 
اٞنسػلمٌن يف غػ كة بػػدر كبػٌن معانػػاة اٞنسػلمٌن يف بدايػػة 

 ية الي سب  اف درسها(الدعوة االسالم

8 23 
4.09

7 
81.943 

2- 
القدرة عل  عدـ مقاطعة التدريس  اثناء سرد موضػوع 

 تار٫ن  معٌن.
9 30 

4.06
3 

81.257 

3- 
القػػػدرة علػػػ  حفػػػػه اٞنفػػػاهيم  يف الػػػ هن كاسػػػػرتجاعها 
عنػػد اٜناجػػة.)م ال مالحظػػة تكػػرار كلمػػة اٝننػػدؽ عنػػد 

 شرح ه   الغ كة(
10 39 

4.02
3 

80.457 

18- 
القػػػػػدرة علػػػػػ  تػػػػػدكين اٞنسػػػػػموع )مػػػػػ ال تػػػػػدكين بعػػػػػض 
اٞنالحظػػػات عػػػػن مقاكمػػػػة اٞنشػػػػركٌن للػػػػدعوة االسػػػػالمية 

 عند االستماع اضرة التدريس (
11 40 

4.01
7 

80.343 

1- 
القدرة عل  تطبي  فن االستماع )م ال االنتبػا  لسػماع 

 ١ناضرة التاريخ(
12 44 

3.97
1 

79.429 

19- 
العالقػػػػػػػات يف النصػػػػػػػوص القػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  الػػػػػػػربط بػػػػػػػٌن  

اٞنسموعة )م ال الربط بٌن اسباب غ كة احد كنتائجهػا 
 عل  اٞنسلمٌن(

13 46 
3.94

3 
78.857 

17- 
القػػػػدرة علػػػػ  تل ػػػػي  مايسػػػػم  شػػػػفويا اكيقػػػػرأ كتابيػػػػا 
)مػػػ ال تل ػػػي  غػػػ كة بػػػدر بعػػػد االسػػػتماع اُف ١ناضػػػرة 

 التدريس (
14 50 

3.92
6 

78.514 

11- 
السػػػػػػػػمع  )اٜنػػػػػػػػدي  القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػ  تفسػػػػػػػػًن اتػػػػػػػػول 

اٞنسػػػػػموع()م ال تفسػػػػػًن اٜنػػػػػدث التػػػػػار٫ن  مػػػػػن خػػػػػالؿ 
 االصغاء كبناء اٞنصريٌن لالهرامات(

15 55 
3.90

9 
78.171 

20- 
القػػػدرة علػػػػ  كشػػػف التحيػػػػ  كالتعصػػػ  يف اٞنعلومػػػػات 
من خالؿ االسػتماع )مػ ال عنػد االسػتماع اُف كتابػات 

 اٞنستشرقٌن عن االسالـ(
16 59.5 

3.87
4 

77.486 
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9- 

القػػػػدرة علػػػػ  ٓنديػػػػد االفكػػػػار الفرعيػػػػة اك ال انويػػػػة مػػػػن 
خػػالؿ االسػػتماع )مػػ ال مػػن االفكػػار الفرعيػػة يف كثيقػػة 
اٞندينػػػة اٞننػػػورة ،٘نايػػػة اٞندينػػػة ،عػػػدـ التػػػآمر مػػػ  قػػػريش 

 عل  اٞنسلمٌن ،...اٍف(

17 62 
3.85

7 
77.143 

21- 
القػػدرة علػػ  ادراؾ معػػاين اٞنفػػاهيم التار٫نيػػة مػػن خػػالؿ 

 ....اٍف(-ثغور  – دكاكين االستماع )م ال
18 64.5 

3.85
1 

77.029 

4- 
القدرة عل  ادراؾ التناقض اثنػاء ٚناعػ  لفكػرة  تار٫نيػة 
)م ال ادراؾ التناقض بٌن مبدا كلسن يف حػ  الشػعوب 
 لتقرير مصًنها ككض  العراؽ ٓنت االنتداب الربيطاين(

19 76 
3.74

3 
74.857 

10- 

اثنػػػاء ااضػػػرة القػػػدرة علػػػ  اسػػػتقباؿ شػػػرح التدريسػػػ  
كْناهػػػػل مصػػػػادر الضوضػػػػاء )مػػػػ ال الرتكيػػػػ  علػػػػ  شػػػػرح 
التدريسػػ  ٞنوضػػػوع تػػار٫ن  كْناهػػػل االصػػوات الصػػػادرة 

 من داخل كخارج قاعة الدرس(

20 80 
3.69

1 
73.829 

16- 
القػػػػدرة علػػػػ  التمييػػػػ  بػػػػٌن االراء كاٜنقػػػػائ  مػػػػن خػػػػالؿ 
االسػػتماع )مػػ ال الػػرأم القائػػل بػػاف اليهػػود هػػم السػػكاف 

 االصليٌن الرض فلسطٌن(
21 83 

3.62
3 

72.457 

  -املجبي اٌضبٟٔ // ِٙبساد اداسح اٌٛلذ:
حصػلت علػػ   "القػدرة علػػ  احػرتاـ الوقػػت كتقػدير ا٨نيتػػ "22)( اف  اٞنهػػارة )9)يظهػر لنػا مػػن اٛنػدكؿ 

تبياف كلهػػػا ،اذ ٞنهػػػارات التنميػػػة البشػػػرية اٞنتضػػػمنة يف االسػػػ ( بالنسػػػبة2كالرتبػػػة )بالنسػػػبة ّٓاٟنػػػا  (1الرتبػػػة )
 .(90.514( ككزف مئوم قيمت  )4.526قيمت  )حصلت عل  كسط مرجح 

ك٬نكػػػن اف تعػػػ ل هػػػ   النتيجػػػة اُف كعػػػ  الطلبػػػة يف عينػػػة البحػػػ  اُف اال٨نيػػػة القصػػػول الػػػي ينبغػػػ  اف 
نتعامل ّٔا م  الوقت، حي  اف  االنساف هو عبارة عن كقت كلما انقض  من  يـو انقض  ج ء من ذلك 

كهػػو غػػًن قابػػل للعػػودة مػػرة اخػػرل ، فػػاذا ادركنػػا هػػ ا اٞنعػػىن يف تعريػػف االنسػػاف كصػػلنا اُف اٞنكانػػ   الوقػػت 
 الصحيحة الي ينبغ  اف نض  فيها الوقت. 

فهو اٞنورد االهم لالنساف ،كاالفادة من  بشكل جيد ْنعل حياة  اف ضياع الوقت معنا  ضياع العمر ،
الفػػػرد اك ػػػر انتاجػػػا كفعاليػػػة ،خاصػػػة كاف الكػػػل ١ناسػػػ  عليػػػ  يف االخػػػرة ،فعمليػػػة ادارة الوقػػػت هتػػػدؼ اُف 
اسػػتعماؿ الوقػػػت اٞنتػػاح للشػػػ   يف كػػل اسػػػبوع ككػػل يػػػـو لتنفيػػ  اٞنهػػػاـ اٞنناطػػة ب .)السػػػويداف كالعػػػدلوين 

 ( ُِ-ٕ،صََِْ،
("القػػدرة علػػ  ٔنصػػي  جػػ ء مػػن الوقػػت للراحػػة مػػن حػػٌن الخػػر )مػػ ال تضػػ  فػػرتة 27)الػػت اٞنهػػارة ن

بالنسػػػبة ٞنهػػػارات  (3كالرتبػػة )ٟنػػػا ( بالنسػػبة ّٓا2اسػػرتاحة بػػػٌن دراسػػة مػػػادة تار٫نيػػة كخػػػرل("  علػػ  الرتبػػػة )
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ككزف مئػػوم ( 4.337قيمتػػ  )التنميػػة البشػػرية اٞنتضػػمنة يف االسػػتبياف كلهػػا ،اذ حصػػلت علػػ  كسػػط مػػرجح 
 (.86.743)قيمت 

قد يرجح اٜنصػوؿ علػ  هػ   النتيجػة اُف ادراؾ افػراد عينػة البحػ  حػاجتهم اٞناسػة اُف ٔنصػي  جػ ء 
مػػن الوقػػت للراحػػة بػػٌن فػػرتة كاخػػرل السػػتعادة نشػػاطهم كضػػماف اسػػتمراية الدراسػػة بشػػكل جيػػد كمفيػػد ، 

فػرتات طويلػة يػ ثر سػلبا علػ  عمليػة الفهػم حي  اف االرهػاؽ اك الشػعور باٞنلػل عنػد االسػتمرار بالدراسػة ل
كاالسػػتيعاب ٞنػػا يقػػرا مػػن مػػادة دراسػػية ايػػا كانػػت تلػػك اٞنػػادة اٞندركسػػة ، فالطالػػ  ُناجػػة اُف الرتكيػػ  عنػػد 
الدراسة كه ا الرتكي  ٪نتاج اُف طاقة متجددة ك تعد فرتات االسرتاحة  اٞن صصة بػٌن اكقػات اٞنػ اكرة مػن 

 ماف الستمرار الرتكي  اٞنطلوب.االمور الضركية لتجديدها كض
( "القدرة عل  تع ي  ال ات بعد االنتهاء من عمل معػٌن بوقتػ  اػدد)م ال تقػوؿ 35اٞنهارة )كحصلت 

( 3سآخ  قسطا من الراحة اذا انتهيت من دراسة موضوع االحػتالؿ الفرنسػ  يف كقتػ  اػدد("اُف الرتبػة )
ات التنميػػة البشػرية اٞنتضػػمنة يف االسػتبياف كلهػػا ،اذ حصػلت علػػ  ٞنهػار  ( بالنسػػبة5بالنسػبة ّٓاٟنػػا كالرتبػة )

 (.86.057( ككزف مئوم قيمت )4.303)كسط مرجح قيمت  
كقد تع ل ه   النتيجة اُف نظرة الطلبة اُف مسالة  تع ي  ال ات نظرة خاصة ٞنا يلمسو  فيها من فائدة  

 جدية كتركي  اعم .كبًنة يف زيادة دافعيتهم ٥نو التعلم كالدراسة بشكل اك ر 
اف سػلوؾ الفػرد امػا اف يتبعػ  تع يػ  ا٩نػاي اك عقػاب اك اف يػتم ْناهلػ  ،فالسػلوؾ ٬نكػن ٬نكػن اف يعػ ز 
كيػػدعم باشػػكاؿ متعػػددة منهػػا اٞنكافػػاة كالتع يػػ  اال٩نػػاي الػػ م يقػػوم السػػلوؾ كي يػػد مػػن احتمػػاؿ تكػػرار  

قسػػػػػط مػػػػػن الراحػػػػػة اك تنػػػػػاكؿ كجبػػػػػة  ،كيقػػػػػدـ عػػػػػادة يف هػػػػػ ا النػػػػػوع مػػػػػن التع يػػػػػ  م ػػػػػًن مرغػػػػػوب فيػػػػػ  م ػػػػػل
 (ُْٗ، صََِٗمفضلة...اٍف.)ال ؽ ،

(" القدرة عل  الرتتي  كالتنظيم للمحاضرات اٝناصة ّنادة التاريخ ّنا يساعد عل  32)كما اف اٞنهارة 
النسبة ٞنهػارات التنميػة البشػرية اٞنتضػمنة ( ب6( بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )4توفًن الوقت" حصلت عل  الرتبة )

 (.85.486( ككزف مئوم قيمت  )4.274قيمت  )يف االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح 
قد نرجح سسب  ذلك اُف اف افراد عينة البح  يشعركف بضػركة الرتتيػ  كالتنظػيم اضػراهتم ككتػبهم  

اجػة الدراسية الف ذلك ٩نعلهم اك ر استعدادا للدراسة كيسهل عملية كصوٟنم اُف كل اٞنلفات حسػ  اٜن
اليها بوقت اسرع كجهد اقل ٣نا يسهل عملية الدراسة برمتها كحلوؿ التنظيم كالرتتيػ  بػديال عػن الفوضػ  

 كالت بط.
اف االنشاء اٞنسب  ٜنافظة اٞنلفات يساعد عل  تع ي  االهداؼ الي ت دم اُف النجاح كالتفوؽ ،كعل  

ينشػػم ملػػف خػػاص لكػػل مػػادة دراسػػية اقػػل تقػػدير فػػاف هػػ   اٜنافظػػة ْنعػػل الفػػرد منظمػػا ،كخاصػػة عنػػدما 
لوحػدها مػن اجػل اسػرتجاع مايريػد  كاختيػار  بسػرعة كسػػهولة ٣نػا يعمػل علػ  تػوفًن الوقػت كاٛنهػد كيسػػهل 

 (َُّ -ُِٗ،صََِٖديفيد سوف ،)عملية الدراسة بشكل عاـ.
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( " القػػدرة علػػ  ٔنصػػي  كقػػت كػػاؼو لالسػػرة )مػػ ال رغػػم انشػػغالك بالدراسػػة فػػاف 25اٞنهػػارة )كنالػػت 
ٞنهػارات التنميػة البشػرية اٞنتضػمنة يف  ( بالنسػبة14( بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبػة )5سرتك ح  عليك(" الرتبة )ال

 (.82.857( ككزف مئوم قيمت )4.143)االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  
كاالجتماعيػة بػالرغم قد يع ل سب  ذلك اُف اف الطلبة يدركوف ا٨نيػة اٜنفػاظ علػ  العالقػات االسػرية 

من انشغاٟنم بالدراسػة ، الف االنسػاف بػالفطرة ٢نلػوؽ اجتمػاع  ال٬نكػن ع لػ  عػن التعامػل مػ  بػين جنسػ  
 مهما كانت الظركؼ الي ٬نر ّٔا  كاٞنهمات الي يقدمها اك اٞنلقاة عل  كاهل  من دراسة اكعمل اكغًن .

م مػػدل يسػػتطي  الشػػ   اف يػػتحكم يف اف خػػًن بدايػػة لتحسػػٌن اسػػت داـ الوقػػت هػػ   ٓنديػػد اُف ا
الوقت اٞنتاح ل  ، علما ان  من الصع  اف  يستطي  الفرد السيطرة عل  كقت  كلػ  ، حتمػا سػوؼ يػتحكم 
بعض االفراد م ل االسرة كاالقارب كاالصدقاء َن ء مػن ذلػك الوقػت ، كلكػن لكػل انسػاف  جػ ء مػن كقتػ  

  (ٔٔ،ص٬ََِْنكن  اف يتحكم في .)السويداف ،كالعدلوين،
الوسػػط اٞنػػرجح كالػػوزف اٞنئػػوم لفقػػرات ٠نػػاؿ مهػػارات ادارة الوقػػت ،مػػ  بيػػاف رتبتهػػا  وضػػح(يٗجػػدكؿ )

 بالنسبة ّٓاٟنا كرتبتها ضمن مهارات التنمية البشرية كلها

رقم اٞنهارة 
 مهارات ادارة الوقت باالستبياف

رتبتهػػػا 
ضمن 

 آّاؿ

رتبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن 
مهػػػػػػػػارات 
 االستبياف

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 اٞنرجح

 اٞنئوم الوزف

 90.514 4.526 2 1 القدرة عل  احرتاـ الوقت كتقدير ا٨نيت  -22

27- 
القدرة عل  ٔنصي  ج ء من الوقت للراحة من حٌن الخػر 

 )م ال تض  فرتة اسرتاحة بٌن دراسة مادة تار٫نية كخرل(
2 3 4.337 86.743 

35- 
القدرة عل  تع ي  ال ات بعد االنتهػاء مػن عمػل معػٌن بوقتػ  
اػػدد)م ال تقػػوؿ سػػآخ  قسػػطا مػػن الراحػػة اذا انتهيػػت مػػن 

 دراسة موضوع االحتالؿ الفرنس  يف كقت  ادد(
3 5 4.303 86.057 

32- 
القػػػدرة علػػػػ  الرتتيػػػ  كالتنظػػػػيم للمحاضػػػرات اٝناصػػػػة ّنػػػػادة 

 التاريخ ّنا يساعد عل  توفًن الوقت
4 6 4.274 85.486 

25- 
لالسػػػػػػرة )مػػػػػػ ال رغػػػػػػم القػػػػػػدرة علػػػػػػ  ٔنصػػػػػػي  كقػػػػػػت كػػػػػػاؼو 

 انشغالك بالدراسة فاف السرتك ح  عليك(
5 14 4.143 82.857 

26- 
القػػػدرة علػػػ  اسػػػت مار كقػػػت الدراسػػػة ُنيويػػػة كنشػػػاط )مػػػ ال 

 تدرس مادة السًنة النبوية بشغف كسركر(
6 15 4.137 82.743 
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 عشر ثام ال ال دد

23- 
)مػػػ ال كضػػػ  جػػػدكؿ  القػػػدرة علػػػ  الت طػػػيط السػػػليم للوقػػػت

الػػدركس ،كالقػػراءات اٝنارجيػػة كغًنهػػا يف بالتوقيتػػات ٞنػػ اكرة 
 بداية العاـ الدراس (

7 16.5 4.126 82.514 

 81.486 4.074 29 8 القدرة عل  قضاء الوقت كفقا ٞنتطلبات كحاجات الطال . -24

34- 
القػػػػدرة علػػػػ  اسػػػػت داـ بعػػػػض التقنيػػػػات الػػػػي تػػػػوفر الوقػػػػت 
كاٛنهػػػد )مػػػ ال تسػػػت دـ بػػػرام  اٜناسػػػوب الػػػي تسػػػاعدؾ يف 

 تصنيف التواريخ كاٞنفاهيم التار٫نية ّنا يوفرلك  الوقت(
9 56 3.897 77.943 

30- 
القدرة عل  التعامل بركح ا٩نابية م  االمور الطارئة الي ت ثر 

 عل  ٔنطيطك للوقت.
10 70 3.817 76.343 

 75.771 3.789 71.5 11 القدرة عل  مراجعة الواجبات اليومية يف كقتها ادد. -33

31- 
القػػدرة علػػ  قػػوؿ كلمػػة )ال( لالعمػػاؿ اٝنارجػػة عػػن خطتػػك 
الدارة الوقػػت )مػػ ال تعتػػ ر عػػن القيػػاـ بػػامور َف ٔنصػػ  ٟنػػا 

 كقتا مسبقا(
12 77 3.731 74.629 

 74.400 3.720 79 13 القدرة عل  ٓنديد سقف زمين لدراسة كل مادة تار٫نية -29

28- 
تػػػار٫ن  القػػػدرة علػػػ  مقاكمػػػة الرغبػػػة يف تاجيػػػل دراسػػػة نػػػ  

 مطوؿ
14 81 3.657 73.143 

 -املجبي اٌضبٌش // ِٙبساد اٌمشاءح اٌغش٠ؼخ:
("القػدرة علػ  ٓنديػد اٞنكػاف اٞنالئػم للدراسػة )مػ ال مكتبػة 36) ( اف اٞنهػارة10اٛنػدكؿ )يتضح لنا مػن 

بالنسػػبة ٞنهػػارات  (4( بالنسػػبة ّٓاٟنػػا كالرتبػػة )1الرتبػػة )حصػػلت علػػ   ،مسػػجد ،قاعػػة دراسػػية ،.....اٍف(
مئػػوم ( ككزف 4.326قيمتػػ  )التنميػػة البشػػرية اٞنتضػػمنة يف االسػػتبياف كلهػػا ،اذ حصػػلت علػػ  كسػػط مػػرجح 

 (.86.514)قيمت  
قػػػد يكػػػوف السػػػب  ٟنػػػ   النتيجػػػة اعتبػػػار ٓنديػػػد اٞنكػػػاف اٞنالئػػػم للدراسػػػة مػػػن اكلويػػػات الطلبػػػة يف عينػػػة 

برمتها من حيػ  صػفاء الػ هن كالرتكيػ  يف الدارسػة ،  البح  ٞنا ل  من مردكد عل  ٓنسٌن عملية الدراسة
النفسػ  يعػد امػرا مهمػا كضػركريا للبػدء بدراسػة ام مػادة ، كمػا اف  حي  اف الشعور باالرتياح كاالستعداد

الطلبة يتباينوف يف طبيعة دراستهم فمنهم من يفضػل الدراسػة بشػكل منفػرد يف مكػاف هػادئ كمعػ كؿ عػن 
 دراسة بصورة ٗناعية م  ال مالء م ال اك يف مكاف عاـ.االخرين ،كمنهم من يفضل ال
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اف من مقومات الفهم اٛنيد اثناء القراءة هو انتقػاء مكػاف اٞنػ اكرة بشػكل صػحيح مػن حيػ  التهويػة 
كاالضػػػاءة بعيػػػدا عػػػن الضوضػػػاء كالصػػػ   الػػػي تسػػػب  شػػػتات الفكػػػر كانعػػػداـ  الفهػػػم كالرتكي .)عبػػػد ا 

  (ُِ،صَُِِ،
( 2("القػدرة علػ  تصػفح الكتػاب التػار٫ن  اٛنديػد قبػل قراءتػ " علػ  الرتبػة )47)كما حصػلت اٞنهػارة 

ٞنهػارات التنميػػة البشػرية اٞنتضػػمنة يف االسػتبياف كلهػػا ،اذ حصػلت علػػ   ( بالنسػػبة7بالنسػبة ّٓاٟنػػا كالرتبػة )
 (.85.257( ككزف مئوم قيمت  )4.263)كسط مرجح قيمت  

يجػػػة اف افػػػراد عينػػػة البحػػػ  يعتقػػػدكف اف مهػػػارة تصػػػفح قػػػد يكػػػوف السػػػب  يف اٜنصػػػوؿ علػػػ  هػػػ   النت
الكتػػاب التػػار٫ن  اٛنديػػد قبػػل قراءتػػ  تعػػد م شػػرا مهمػػا عػػن مػػدل  اٞنػػاـ الطالػػ  بعمليػػة الدراسػػة كاٞنػػ اكرة 
كالرتكيػ  علػ  االمػػور اٞنهمػة يف هػ ا الكتػػاب الحقػا ، الف عمليػة التصػػفح تعطػ  للطالػ  فكػػرة اكليػة عػػن 

 كتوجد نوعا من االلفة بٌن الطال  كاٞنعلومات اٞن كورة في . الكتاب كمدل فائدت  ل  ،
اذ يعترب التصفح السري  قبل الدخوؿ للج ء اٞنقػرر قراءتػ  احػدل اهػم الطػرؽ الخػ  فكػرة ٢نتصػرة عػن 

ٕنريػػر العػػٌن سػػريعا علػػ  االسػػطر اك  فضػػالن عػػن اٞنوضػػوع ،كذلػػك يكػػوف بقػػراءة العنػػاكين الرئيسػػة كالفرعيػػة 
الفقػػرات ك١ناكلػػة قػػراءة االم لػػة الػػي عػػادة مػػا توجػػد يف كسػػط الفقػػرات لفهػػم فكػػرة الفقػػرة بػػدايات ك ايػػات 

،ذلػػك مػػن شػػأن  اف يسػػهم يف جعػػل القػػارئ أك ػػر راحػػة كسػػرعة عنػػد البػػدء بػػالقراءة لكونػػ  الوػػفى اٞنوضػػوع 
 (.ٖ،ص َُُِكاصبحت لدي  صورة عن مايدكر حول  ه  الكتاب.  )٘ناية ،

قػػدرة علػػ  اختيػػار الوقػػت اٞنناسػػ  لدراسػػة اٞنػػواد التار٫نيػػة )مػػ ال يف الصػػباح ( " ال37اٞنهػػارة )كنالػػت 
بالنسػػػػبة ٞنهػػػػارات التنميػػػػة البشػػػػرية  (10.5( بالنسػػػػبة ّٓاٟنػػػػا كالرتبػػػػة )3البػػػػاكر اك اٞنسػػػػاء اك..اٍف(" الرتبػػػػة )

 (.83.657( ككزف مئوم قيمت )4.183قيمت  )اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح 
قػد يرجػ  سػب  هػ   النتيجػة اُف ادراؾ افػراد عينػػة البحػ  اال٨نيػة القصػول الػي ٓنتلهػا مسػالة اختيػػار 

 الوقت اٞنناس  كتاثًنها اٞنباشر عل  عملية الفهم كاالستيعاب للمادة الدراسية.
مػػن اٞنهػػم اف ٫نتػػار الطلبػػة االكقػػات اٞنناسػػبة للدراسػػة كذلػػك مػػن خػػالؿ ٓنديػػد اكقػػات قمػػة النشػػاط ف

البشرم اليوم  كاست مارها يف القراءة ،كٓنديد االكقات الي يكوف فيها النشاط اضعف مايكوف كاستبعاد  
 (ٕٓٓ، ص ََِٖمن االكقات اٞن صصة للدراسة.)سعادة ، ،

(" القدرة عل  تنوي  السرعة يف القراءة)م ال هناؾ مواضي  تار٫نية كاضحة تقرأها 39اٞنهارة )كحصلت 
( بالنسػبة ّٓاٟنػا كالرتبػة 4مواضي  متشابكة االحداث ٓنتاج اُف تأين يف القراءة(" اُف الرتبة )بسرعة كهناؾ 

قيمت  نسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح ( بال16.5)
  (.82.514( ككزف مئوم قيمت )4.126)

ينػػة البحػػ  علػػ  اطػػالع ّنهػػارة التنويػػ  يف سػػرعة القػػراءة اك قػػد تعػػ ل هػػ   النتيجػػة اُف اف الطلبػػة يف ع
ا م قد مارسوا ه   اٞنهارة سابقا كٞنسو ا٨نية امتالكهم ٟنا من خالؿ التدري  اٞنستمر عليها، ٣نا يعطيهم 

 مركنة اك ر يف التعامل م  النصوص كاٞنواد التار٫نية اٞن تلفة كتسهيل عملية دراستها كاستيعأّا . 
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ت القراءة السريعة من األمور اٞنطلوبة يف عصرنا ال م يتمٌي  بالسرعة ، أل ا توٌفر لنا اٛنهد لقد أصبح
ًدثى ٓنٌسنان يرتاكح بػٌن  ََُإُف  َٓ) كالوقت ،كقد أثبتت الدراسات أف الش   العادم يستطي  أف ٪ني

ا ،كثبت أيضان عدـ صحة يف سرعت  يف القراءة دكف أف يفقد شيئان من فهم  للمعاين الي يقـو بقراءهت %(
يفهم أك ر بػل علػ  العكػس فالشػ   سػري  القػراءة قػد يتفػٌوؽ عليػ   ماالعتقاد الشائ  بأف من يقرأ ببط

 ُني ي ٪نصل عل  أفكار كمعلومات أك ر ٣نن يقرأ ببطء يف كقت ١ندد.
اف رتبتها الوسط اٞنرجح كالوزف اٞنئوم لفقرات ٠ناؿ مهارات القراءة السريعة،م  بيوضح (يَُجدكؿ )

 بالنسبة ّٓاٟنا كرتبتها ضمن مهارات التنمية البشرية كلها

رقم اٞنهارة 
 مهارات القراءة السريعة  باالستبياف

رتبتهػػا 
ضمن 

 آّاؿ

رتبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػمن 
مهػػػػػػػػارات 
 االستبياف

الوسػػػػػػط 
 اٞنرجح

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 
 اٞنئوم

36- 
القػػدرة علػػ  ٓنديػػد اٞنكػػاف اٞنالئػػم للدراسػػة )مػػ ال مكتبػػة 

 )دراسية ،.....اٍف،مسجد ،قاعة 
1 4 4.326 86.514 

 85.257 4.263 7 2 القدرة عل  تصفح الكتاب التار٫ن  اٛنديد قبل قراءت  -47

-37 
القػػػػػػدرة علػػػػػػ  اختيػػػػػػار الوقػػػػػػت اٞنناسػػػػػػ  لدراسػػػػػػة اٞنػػػػػػواد 

 ) التار٫نية )م ال يف الصباح الباكر اك اٞنساء اك..اٍف
3 10.5 4.183 83.657 

39- 
السرعة يف القػراءة)م ال هنػاؾ مواضػي  القدرة عل  تنوي  

تار٫نيػػة كاضػػحة تقرأهػػا بسػػرعة كهنػػاؾ مواضػػي  متشػػابكة 
 االحداث ٓنتاج اُف تأين يف القراءة(

4 16.5 4.126 82.514 

 82.286 4.114 19 5 القدرة عل  الرتكي  اثناء قراءة حدث تار٫ن . - 45

38 - 
 القػػػدرة علػػػ  تنويػػػ  القػػػراءة حسػػػ  نػػػوع الكتػػػاب )مػػػ ال

انػػػت تقػػػرأ القصػػػة التار٫نيػػػة بشػػػكل ٫نتلػػػف عػػػن قراءتػػػك 
 (لن  تار٫ن  مطوؿ كمتشع 

6 33 4.046 80.914 

48 - 
القػػػػػػدرة علػػػػػػ  ٓنديػػػػػػد عنػػػػػػاكين  الكتػػػػػػ  اٞنطلوبػػػػػػة اثنػػػػػػاء 

 78.743 3.937 47.5 7 استعارة مصدر تار٫ن  من اٞنكتبة.

44 - 
القػػدرة علػػ  ْنسػػيد اٜنػػدث التػػار٫ن  ذهنيػػا عنػػد القػػراءة 

انػػك تت يػػل صػػوت السػػيوؼ كغبػػار اٝنيػػوؿ عنػػد )مػػ ال 
 ) قراءة موضوع يتعل  بالغ كات اك اٜنركب

8 78 3.726 74.514 
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42- 
القدرة عل  السيطرة علػ  حركػة العينػٌن اثنػاء قػراءة نػ  
تػػػػار٫ن  )مػػػػ ال انػػػػك التطيػػػػل النظػػػػر اكالوقػػػػوؼ عنػػػػد كػػػػل  

 كلمة من الن  التار٫ن (
9 82 3.640 72.800 

43- 
الػػتحكم ّنػػػدل النظػػر عنػػد قػػراءة النصػػػوص القػػدرة علػػ  

التار٫نيػػػػة )مػػػػ ال ْنعػػػػل عينػػػػك تنظػػػػر اُف الػػػػن  التػػػػار٫ن  
 سطرا سطرا كليس كلمة كلمة(

10 84.5 3.617 72.343 

46- 
القػػدرة علػػ  ٣نارسػػة القػػراءة كسػػلوؾ يػػوم  )مػػ ال القػػراءة 

 يف اكقات الفراغ اكيف السيارة اكغًنها(
11 86 3.583 71.657 

40- 
عل  ٣نارسة القراءة الصامت  للمواضي  كالنصػوص القدرة 

 التار٫نية.
12 87 3.514 70.286 

41- 

القػػػدرة علػػػ  القػػػراءة بطريقػػػة اٞناسػػػح الضػػػوئ  )السػػػكنر(  
)مػػػػ ال تقػػػػرأ كتػػػػاب التػػػػػاريخ صػػػػفحة صػػػػفحة ام كانػػػػػك 
تلػػػػػتقط صػػػػػورة لكػػػػػل صػػػػػفحة لتاخػػػػػ  فكػػػػػرة عامػػػػػة عػػػػػن 

 ١نتواها(

13 88 3.406 68.114 

 -ِٙبساد االٔشبء ٚاٌزٕظ١ُ: املجبي  اٌشاثغ //
(" القػػدرة علػػ  اافظػػة علػػ  كضػػوح اٝنػػط عنػػد االجابػػة يف كرقػػة 50( اف اٞنهػػارة )11)يوضػػح اٛنػػدكؿ 

ٞنهػارات التنميػة البشػرية  ( بالنسػبة23( بالنسبة ّٓاٟنػا كالرتبػة )1اختبار مادة التاريخ" حصلت عل  الرتبة )
  (.81.943( ككزف مئوم قيمت )4.097قيمت  )اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح 

قد يكوف السب  كراء ه   النتيجة اُف اف طلبة قسم التاريخ لديهم كع  با٨نية العناية باٝنط كاٜنفاظ 
رقػة االختبػار ، خاصػة كاف بعػض االسػئلة اٞنقاليػة يف عل  كضوح  عند االجابة عل  االسئلة التار٫نيػة يف ك 

مادة التاريخ تتطلػ  سػردا مطػوال عنػد االجابػة عنهػا ،٣نػا قػد يسػب  شػعور الطالػ  بالتعػ  اك القلػ  مػن 
عدـ االنتهاء بالوقت ادد لالختبار في ثر ذلك سلبا عل  نوع اٝنط كجودت  ككضوح  عند االجابة، ل ا 

لطال  ه   اٞنهارة الي تساعد  عل  التعامػل مػ  هػ   اٞنسػائل كْناكزهػا بنجػاح فمن الضركرم اف ٬نتلك ا
٣نػا يعػود بػالنف  علػػ  الطالػ  نفسػ  كذلػػك برفػ  درجاتػ  الػػي ٪نصػل عليهػا ،كيعػػود بػالنف  علػ  التدريسػػ  

 حي  يسهل ل  كضوح اٝنط عملية التصحيح بدقة كامعاف .
فرد كغًن  مهما فصلت بينهم اٞنسػافات ال مانيػة كاٞنكانيػة اف التعبًن الكتاي هو كسيلة لالتصاؿ بٌن ال

،كاٜناجػػة ماسػػة اُف الكتابػػة يف ٗنيػػ  اٞنهػػن كاالكقػػات ،كتتضػػاعف هػػ   اٜناجػػة كاال٨نيػػة يف ٠نػػاؿ التعلػػيم. 
 (ََِ، ص َُِّ)عوف ، 

الوسػػط اٞنػػرجح كالػػوزف اٞنئػػوم لفقػػرات ٠نػػاؿ مهػػارات االنشػػاء كالتنظيم،مػػ  بيػػاف  وضػػحي(ُُجػػدكؿ )
 بتها بالنسبة ّٓاٟنا كرتبتها ضمن مهارات التنمية البشرية كلهارت
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رقم اٞنهارة 
 م ػػػػاء كالتنظيػػػػػمهارات االنش باالستبياف

رتبتهػػا 
ضمن 

 آّاؿ

رتبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػمن 
مهػػػػػػػػارات 
 االستبياف

الوسػػػػػػػػػػػػػػط 
 اٞنرجح

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 
 اٞنئوم

50- 
القػػدرة علػػ  اافظػػة علػػ  كضػػوح اٝنػػط عنػػد االجابػػة 

 مادة التاريخيف كرقة اختبار 
1 23 4.1097 81.943 

49- 
القػػػدرة علػػػ  اافظػػػة علػػػ  تػػػرابط االفكػػػار عنػػػد كتابػػػة 

 ُن  اك مقاؿ تار٫ن 
2 25 4.091 81.829 

52- 
القدرة عل  استعماؿ عبارات كمفاهيم تار٫نية كاضحة 

 عند الكتابة.
3 53 3.914 78.286 

51- 
 القػػػدرة علػػػػ  اسػػػػتعماؿ عالمػػػات التنقػػػػيط اثنػػػػاء كتابػػػػة

النصػػػوص التار٫نيػػػة )مػػػ ال اسػػػتعماؿ الفػػػارزة اك عالمػػػة 
 الس اؿ اكعالمة التعج ...اٍف(

4 84.5 3.617 72.343 

 -املجبي اٌخبِظ //  ِٙبساد اٌزفىري:
( "القػػػػدرة علػػػػ  اسػػػػتعماؿ السػػػػب  كالنتيجػػػػة لفهػػػػم االحػػػػداث 74( اف اٞنهػػػػارة )12)يوضػػػػح اٛنػػػػدكؿ 

سػبة ٞنهػارات التنميػة البشػرية اٞنتضػمنة يف ( بالن9ّٓاٟنػا كالرتبػة )( بالنسػبة 1التار٫نية."حصلت عل  الرتبػة )
 (.83.886( ككزف مئوم قيمت )4.194قيمت  )االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح 

قػػػد تعػػػ ل هػػػ   النتيجػػػة اُف ادراؾ الطلبػػػة يف عينػػػة البحػػػ  ٞنكانػػػ  هػػػ   اٞنهػػػارة كا٨نيتهػػػا يف اسػػػتيعاب  
اف هػ   اٞنهػارة تعطػ  كصػفا للصػلة بػٌن حػدثٌن تػار٫نيٌن  . اذ بشػكل اك ػر دقػةاالحداث التار٫نية كفهمػا 

حيػػ  يكػػوف االكؿ سػػببا يف كقػػوع ال ػػاين ، كتعتػػرب هػػدذ  اٞنهػػارة مػػن مهػػارات التفكػػًن الناقػػد حيػػ  ٕنػػنح 
الطلبة الفرصة ليفهموا اف حدثا ما قد يسفر عن  احداث اخرل كيساعد ذلك الطلبة الدراؾ ماقد يرتتػ  

 ( َِٓ،ص ََُِنتائ  تصرفاهتم اك عواق  سلوكهم.)حسٌن  كف رك ،  علي 
(" القػػدرة علػػ  اسػػتقراء التعميمػػات التار٫نيػػة )مػػ ال ضػػعف الدكلػػة كانقسػػامها 73اٞنهػػارة )كمػػا نالػػت 

بالنسػػػبة ٞنهػػػارات التنميػػػة البشػػػرية اٞنتضػػػمنة يف  (23( بالنسػػػبة ّٓاٟنػػػا كالرتبػػػة )2يػػػ دم اُف زكاٟنػػػا(" الرتبػػػة )
 (.81.943( ككزف مئوم قيمت )4.097قيمت  )بياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح االست

قد يكوف سب  ذلك هو اف  افراد عينة البح  ينظركف بعٌن االهتماـ اُف ه   اٞنهارة كيعدك ا مهمة 
يػة يف دراسة مادة دراسية م ل التاريخ ٞنػا فيهػا مػن احػداث متتاليػة كمتكػررة علػ  مػر االزمػاف ٣نػا يعطػ  ا٨ن

 جلية المتالؾ م ل ه   اٞنهارة.
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اف اتقػػػاف الطلبػػػة ٞنهػػػارة االسػػػتقراء تتطلػػػ  مػػػنهم االنتقػػػاؿ  مػػػن اٛنػػػ ء إُف الكػػػل حيػػػ  يهػػػتم التفكػػػًن 
االستقرائ  ّنشاركة الطلبة يف الوصوؿ إُف اٞنعايًن أك القواعد الرئيسية أك القوانٌن كيف مهارة االستقراء ٩ن  

 (ٓ)اجعة ٞنا توصلوا إلي  من حقائ .عل  الطلبة القياـ ّنرحلة اٞنر 
("القدرة عل  تطبي  اٞنواقف التار٫نية كاٞنعلومات الي مت تعلمهػا يف مواقػف جديػدة 56كنالت اٞنهارة )

يف  ا)مػػػ ال عنػػػد دراسػػػتك لسػػػنة  الرسػػػوؿ الكػػػرمي )صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم( فانػػػك تعمػػػل علػػػ  تطبيقهػػػ
( بالنسػػبة ٞنهػػارات التنميػػة البشػػرية اٞنتضػػمنة يف 27ّٓاٟنػػا كالرتبػػة )( بالنسػػبة 4حياتػػك اليوميػػة(" اُف الرتبػػة )

  (.81.600( ككزف مئوم قيمت )4.080االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  )
قد تع ل ه   النتيجة اُف اف الطلبة افراد عينة البح  علػ  يقػٌن  با٨نيػة هػ   اٞنهػارة الػي مػن خالٟنػا 

ادرا عل  التعامل م  اٞنواقف كاٞنشكالت الي قد يتعرض ٟنا كذلك باالفادة من كل يتطور الفرد كيصبح ق
 ما تعلم  مسبقا من معلومات كاكتسب  من خربات ،كيواجهها ُنكمة كدراية لتجاكزها.

اف مهػػارة التطبيػػ  ضػػركرية للغايػػة للطلبػػة حيػػ  توضػػح ٟنػػم كيفيػػة نقػػل اٞنعرفػػة كاالْناهػػات كاٞنهػػارات 
قػػف اٜنيػػاة االخػػرل ،فهػػ  تركػػ  علػػ  انتقػػاؿ اثػػر الػػتعلم اُف مواقػػف اخػػرل مشػػأّة )العتػػـو  كالقػػيم اُف موا

 (ِٓ، صََِٕكاخركف  ،
( " القدرة عل  اٞنقارنة ام التعرؼ علػ  اكجػ  الشػب  كاالخػتالؼ بػٌن االحػداث 58)كحصلت اٞنهارة 

نسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف بال (27( بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )4كاٞنواقف التار٫نية." عل  الرتبة )
 (.81.600( ككزف مئوم قيمت )4.080قيمت  )االستبياف كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح 

قػػػد يكػػػوف السػػػب  كراء هػػػ   النتيجػػػة هػػػونظرة الطلبػػػة ٟنػػػ   اٞنهػػػارة بشػػػكل يػػػنم عػػػن ضػػػركرة امتالكهػػػا 
كاالخػتالؼ بػٌن ٢نتلػف االحػداث كاٞنواقػف  ك٣نارستها ٞنا تلعب  من دكر بارز يف الكشف عن نقاط الشػب 

التار٫نية بغية التعرؼ عليها اك ر كفهمها بصورة اكرب عمقػا ،فمقارنػة نتػائ  معركػة بػدر بنتػائ  معركػة احػد 
 تساعد الطلبة عل  فهم افضل للحدث التار٫ن  كاستيعاب مدلوالت .

ٟنم ٞنالحظة كتامل اٞنواضي  التار٫نية كما اف ٣نارسة الطلبة ٟن   اٞنهارة تفتح للتفكًن بابا كاسعا يف عقو 
ٓنتوي  من اختالفات كتشػأّات ،كلكػ  يػتم ذلػك يتطلػ  االمػر اف تكػوف ٟنػم القػدرة علػ  ٓنديػد اٞنعيػار 
ال م تقـو علي  اٞنقارنة ،  يصفوا بلغتهم نقاط التشاب  كاالختالؼ كينظموا االفكػار الػي يتوصػلوف اليهػا 

كمػػػػػػػا اعتمػػػػػػػادا علػػػػػػػ  اٞنعيػػػػػػػار اػػػػػػػدد للمقارنة.)السػػػػػػػيد كعبػػػػػػػد اٜنميػػػػػػػد بصػػػػػػػورة متسلسػػػػػػػلة   يصػػػػػػػدركا ح
  (ّٔ،صََِٕ،

( بالنسبة ّٓاٟنػا 4القدرة عل  اعطاء خالصة للموضوع التار٫ن ." الرتبة ) ("69اٞنهارة ) لك نالت كك
جح ( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشػرية اٞنتضػمنة يف االسػتبياف كلهػا ،اذ حصػلت علػ  كسػط مػر 27كالرتبة )
 (.81.600مئوم قيمت ) ككزف (4.080قيمت  )

                                                        
ٓ - http://nfffs.blogspot.com/2012/05/blog-post_9869.html. 

http://nfffs.blogspot.com/2012/05/blog-post_9869.html
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قد يكوف ذلك ناْنا عن الضركرة الكبًنة الي يستشعرها افراد عينة البح  ال٨نية ه   اٞنهارة ٞنا توفر  
ٟنػػم مػػػن الوقػػػت كاٛنهػػػد يف دراسػػػة النصػػػوص كاالحػػػداث  التار٫نيػػػة اٞنتنوعػػػة كتسػػػهل ٟنػػػم عمليػػػة تػػػ كرها ك 

 اسرتجاعها عندما يريدكف ذلك.
اف مهارة التل ي  اك اعطاء خالصة تعين التعبًن عن االفكار الرئيسة للموضػوع بعبػارات كاضػحة يف 
اٞنضموف كاٞنعىن كباقل عدد من الكلمات م  اافظة عل  االفكار كاعادة صػياغتها.)عبد اٟنػادم ، نبيػل 

  (ََِ، ص  ََِٗكاخركف ،
قػػات كاٞنفػػاهيم التار٫نيػػة مػػ  بعضػػها الػػبعض" القػػدرة علػػ  ربػػط االفكػػار كالعال ("53كحصػػلت اٞنهػػارة )

( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف االستبياف كلها ،اذ 31بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة ) (6عل  الرتبة )
 (.81.029) ( ككزف مئوم قيمت 4.051حصلت عل  كسط مرجح قيمت  )

ضػػركرة اكتسػػأّم ٟنػػ   اٞنهػػارة اٞنهمػػة كالػػي  قػػد ترجػػ  هػػ   النتيجػػة اُف اف افػػراد عينػػة البحػػ  يػػدركوف
 هػا مػن ربط لطلبػة الغىن عنها خاصة عند دراسة كت  التاريخ ٞنا ٓنتوي  من افكار كمفاهيم متعددة البد ل

تعػػد لكػػ  تكػػوف عمليػػة اسػػتيعأّا كفهمهػػا افضػػل كبالتػػاِف تسػػهل عمليػػة التػػ كر اك االسػػرتجاع ٟنػػا الحقػػا ،
اٞنهػػػارات الػػػي ت لػػف بػػػٌن اٛنمػػػل يف نظػػػاـ ١نكػػػم لفقػػػرات اٞنوضػػػوع كْنعػػػل  مهػػارة الػػػربط بػػػٌن األفكػػػار مػػػن

 (ٔ)عناصرها أك ر ٕناسكا كتربط بينها بشكل منطق  يساعد عل  إبراز تسلسل اٞنوضوع كانسجاـ أج ائ .
( " القدرة عل  مالحظة التناقض اٞنوجػود يف سػرد االحػداث التار٫نيػة بػاختالؼ 60اٞنهارة )كحصلت 

( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة يف االستبياف  33) ّٓاٟنا كالرتبة ( بالنسبة7اُف الرتبة )اٞنصادر." 
  (.80.914( ككزف مئوم قيمت )4.046كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  )

قػػد نعػػ ك هػػ   النتيجػػة اُف اف افػػراد عينػػة البحػػ  يهتمػػوف ّنسػػألة مالحظػػة التنػػاقض اٞنوجػػود يف سػػرد 
حداث كالركايات التار٫نية نتيجة لتعاملهم اكاطالعهم عل  مصادر متباينة من الكت  التار٫نية الي ٤ند اال

فيهػا ك ػًنا مػن التناقضػات كاالختالفػات يف التعبػًن اكايصػاؿ اٜنػدث اك الركايػة التار٫نيػة ، لػ ا فهػم يػدركوف 
لتناقضػات كمعرفػة اسػبأّا كأنػاذ ا٨نية اكتسػاب هػ   اٞنهػارة كاتقا ػا لكػ  تسػهل ٟنػم الكشػف عػن تلػك ا

موقف منها ،كما اف  ه   اٞنهارة تتضمن التػدقي  يف االشػياء اك الػتمعن يف االحػداث التار٫نيػة مػن اجػل 
فهم كجهي النظراٞنتناقضتٌن ، كما ترك  ه   اٞنهارة عل  صحة اٞنعلومات فليست كل اٞنعلومات الي تػرد 

نػػاؾ العديػػد مػػن اٞنعلومػػات اٝناطئػػة الػػي نسػػتطي  اف ٥نػػدد با ػػا  الينػػا اك الػػي ٥نصػػل عليهػػا صػػحيحة ، فه
 ك لك من خالؿ كجود تناقض كاضح بينها. 

اخػػ  ب حيػػ  تسػػهم لػػدل الطلبػػةع تنميػػة التفكػػًن اٞنهػػارات اٞنهمػػة يف عمليػػةتعػػد هػػ   اٞنهػػارة مػػن  اذ 
،ص ََِٕ ع )الطيطػػ شػػياء اك االحػػداث بقصػػد فهمهػػا علػػ  حقيقتهػػا.عػػن االكالتصػػورات االنطباعػػات 

ُُْ ) 

                                                        
ٔ -.http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_867.html 
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(" القدرة عل  اافظة علػ  تتػاب  االحػداث التار٫نيػة بشػكل مػنظم" علػ  الرتبػة 72كحصلت اٞنهارة )
اٞنتضػمنة يف االسػتبياف كلهػا ،اذ حصػلت  ( بالنسبة ٞنهػارات التنميػة البشػرية35( بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )8)

 (.80.800( ككزف مئوم قيمت )4.040قيمت  )عل  كسط مرجح 
قد يكوف سب  اٜنصوؿ عل  هػ   النتيجػة هػو اهتمػاـ عينػة البحػ  بعمليػة تتػاب  االحػداث التار٫نيػة 
كتنظيمها الف ذلك ل  اثر  الفعػاؿ علػ  سػرعة كصػوؿ اٞنعلومػة ٟنػم  كادراكهػا كفهمهػا كسػهولة الػربط فيمػا 

 ية كاستيعأّا. بٌن اٜندث التار٫ن  كاالخر كبالتاِف تبسيط عملية التعاط  م  النصوص التار٫ن
تعد مهارة التتاب  مهمة للطلبػة بوصػفها  احػدل مهػارات التفكػًن ، حيػ  تعمػل علػ  تسػهيل عمليػة 
تتػػػاب  التفكػػػًن كتسػػػاعد الطلبػػػة علػػػ  االحتفػػػاظ باٞنعلومػػػات كاعػػػادة تػػػ كرها بشػػػكل اك ػػػر فاعليػػػة ،كتعمػػػل  

ة برتتيػ  اٜنػوادث اك االشػياء اك ك لك عل  ٓنقي  العديد من االهداؼ الرتبوية اٞننشودة م ل قيػاـ الطلبػ
االٚنػاء اك اٞنصػطلحات بػػنمط تنظيمػ  معػػٌن ،كزيػادة فاعليتهػا عػػن طريػ  تطبيقهػػا بشػكل متتاب .)سػػعادة  

 (ِِِ،ص ََِٖ،
(" القػػدرة علػػ  التنبػػ  ّنػػا سػػيحدث مػػن احػػداث تار٫نيػػة اعتمػػادا علػػ  معلومػػات مت 57اٞنهػػارة )كنالػػت 

اد االدارم كاٞنػػاِف يف ام دكلػػة فػػاف مصػػًنها اٞنرتقػػ  هػػو اال يػػار(" تعلمهػػا مسػػبقا )مػػ ال اف انتشػػار الفسػػ
بالنسػػبة ٞنهػػارات التنميػػة البشػػرية اٞنتضػػمنة يف االسػػتبياف   (36.5( بالنسػػبة ّٓاٟنػػا كالرتبػػة )9.5علػػ  الرتبػػة )

 (. 80.686) ( ككزف مئوم قيمت 4.034)كلها ،اذ حصلت عل  كسط مرجح قيمت  
قػػػد يكػػػوف السػػػب  يف ذلػػػك هػػػو انػػػدفاع الطلبػػػة افػػػراد عينػػػة البحػػػ  كشػػػغفهم للتنبػػػ  ّنػػػا سػػػيحدث يف 
اٞنسػػتقبل فاالنسػػاف منػػ  طفولتػػ  لديػػ  رغبػػة جا١نػػة يف االستكشػػاؼ كالتنبػػ  كحػػ  االسػػتطالع كاٞنغػػامرة ، 

 ل مصػدرا مهمػا فضال عن ا٨نية ه   اٞنهارة يف االفادة ٣نا سب  اف تعلم  الطلبة من معلومات كمفاهيم ٕن
ٟنم فيما بعد للتعامل م  االحداث كاٞنواقف اٛنديدة ككض  التوقعات كالتنب ات الصحيحة ٞنا ست كؿ الي  

 االمور بناءا عل  معرفتهم اٞنسبقة. 
اف التنب  ه  قدرة الطال  عل  توق  احداث تاسيسا عل  معلوماتػ  السػابقة ، سػواءكانت ناْنػة عػن 

ت خػػرج ّٔػػا مػػن ْنػػارب معينػػة اك تعلمهػػا فيمػػا مضػػ  ،حيػػ  اف هػػ   اٞنهػػارة  مالحظاتػػ  اك عػػن اسػػتنتاجا
ت يد من قدرت  يف التعرؼ عل  العالقة بٌن االسباب كالنتائ  ، كما اف ه   اٞنهارة تساعد عل  الت طيط 

  (َٔ، ص ََُِاٞنسب  كالتجهي  الدقي  كاست داـ بعد النظر.)حسٌن كف رك، ، 
( 9.5("القدرة عل  تدكين اٞنالحظات عند دراسة ن  تار٫ن " عل  الرتبة )79كما حصلت اٞنهارة )

يف االستبياف كلها ،اذ حصلت  ( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضمنة36.5بالنسبة ّٓاٟنا كالرتبة )
 (.80.686( ككزف مئوم قيمت )4.034) عل  كسط مرجح قيمت 

اؾ افراد عينة البح  ال٨نية تدكين اٞنالحظات عند دراسة قد يع ل اٜنصوؿ عل  ه   النتيجة اُف ادر 
النصوص التار٫نية حي  ا ا تساعد عل  الرتكي  عل  االمور اٞنهمة كالنقػاط الرئيسػة كبالتػاِف ْنعػل عمليػة 

 الفهم كاالستيعاب كاالسرتجاع اك ر سهولة كسرعة.
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ك الطلبػة علػ  تنظػيم اٞنعلومػات اٞنهمػة تتم ل ا٨نية مهارة تدكين اٞنالحظات يف ا ا تساعد اٞنتعلمػٌن ا
كفرزها عن اٞنعلومات غًن اٞنهمة عن طري  كلمات اساسية مفتاحية اك فقرات قصًنة ،اك عبارات ٢نتصرة 
،فتػػدكين اٞنالحظػػات اٞنهمػػة  خػػالؿ ااضػػرات ي يػػد مػػن امكانيػػة حفػػه اٞنعلومػػات الشػػفوية مػػن الضػػياع 

،  ََِٖتسػػػػػػجيل اٞنسػػػػػػموعة كاٞنرئيػػػػػػة اٞنعركفة.)سػػػػػػعادة ، كِناصػػػػػة اذا َف يػػػػػػتم تسػػػػػػجيلها علػػػػػػ  اجهػػػػػ ة ال
  (  ُّٔص

الوسػػػط اٞنػػػرجح كالػػػوزف اٞنئػػػوم لفقػػػرات ٠نػػػاؿ مهػػػارات التفكػػػًن ،مػػػ  بيػػػاف رتبتهػػػا  وضػػػحي(ُِجػػػدكؿ )
 بالنسبة ّٓاٟنا كرتبتها ضمن مهارات التنمية البشرية كلها

رقم اٞنهارة 
 مهارات التفكًن  باالستبياف

رتبتهػػػػػػػػػا 
 ضػػمن

 آّاؿ

رتبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن 
مهػػػػػػػػارات 
 االستبياف

الوسػػػػػػػػػػػػط 
 اٞنرجح

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 
 اٞنئوم

74- 
القػػػدرة علػػػ  اسػػػتعماؿ السػػػػب  كالنتيجػػػة لفهػػػم االحػػػػداث 

 التار٫نية.
1 9 4.194 83.886 

73- 
القػػػػدرة علػػػػ  اسػػػػتقراء التعميمػػػػات التار٫نيػػػػة )مػػػػ ال ضػػػػعف 

 الدكلة كانقسامها ي دم اُف زكاٟنا(
2 23 4.197 81.943 

56- 

تطبيػػػػ  اٞنواقػػػػف التار٫نيػػػػة كاٞنعلومػػػػات الػػػػي مت القػػػػدرة علػػػػ  
تعلمهػػػػػا يف مواقػػػػػف جديػػػػػدة )مػػػػػ ال عنػػػػػد دراسػػػػػتك لسػػػػػنة  
الرسػػػوؿ الكػػػرمي )صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم( فانػػػك تعمػػػل 

 يف حياتك اليومية( اعل  تطبيقه

4 27 4.080 81.600 

58- 
القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػ  اٞنقارنػػػػػػػػة ام التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػ  اكجػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػب  

 االحداث كاٞنواقف التار٫نية.كاالختالؼ بٌن 
4 27 4.080 81.600 

 81.600 4.080 27 4 القدرة عل  اعطاء خالصة للموضوع التار٫ن   -69

53- 
القدرة عل  ربط االفكار كالعالقػات كاٞنفػاهيم التار٫نيػة مػ  

 بعضها البعض
6 31 4.051 81.029 

60- 
القػػدرة علػػ  مالحظػػة التنػػاقض اٞنوجػػود يف سػػرد االحػػداث 

 التار٫نية باختالؼ اٞنصادر.
7 33 4.046 80.914 

72- 
القدرة علػ  اافظػة علػ  تتػاب  االحػداث التار٫نيػة بشػكل 

 منظم 
8 35 4.040 80.800 
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57- 

القدرة عل  التنب  ّنا سيحدث من احداث تار٫نية اعتمادا 
علػػ  معلومػػات مت تعلمهػػا مسػػبقا )مػػ ال اف انتشػػار الفسػػاد 

ام دكلػػػػػػة فػػػػػػاف مصػػػػػػًنها اٞنرتقػػػػػػ  هػػػػػػو االدارم كاٞنػػػػػػاِف يف 
 اال يار(

9.5 36.5 4.034 80.686 

 80.686 4.034 36.5 9.5 القدرة عل  تدكين اٞنالحظات عند دراسة ن  تار٫ن . -79

66- 
القػػدرة علػػ  اسػػتنتاج اٜنقػػائ  التار٫نيػػة )مػػ ال الػػوطن العػػري 

 كاف عرضة لالطماع االجنبية يف القرف التاس  عشر(
11 38 4.029 80.571 

67- 
القػدرة علػ  طػرح اسػئلة تار٫نيػػة لغػرض ٗنػ  اٞنعلومػات مػػن 

 التدريس  لتوضيح الغموض كااللتباس
12 41 4.011 80.229 

81- 
القػػػػػدرة علػػػػػ  ترتيػػػػػ  اٞنفػػػػػاهيم التار٫نيػػػػػة كفقػػػػػا ال٨نيتهػػػػػا يف 

 الدراسة
13 42 3.994 79.856 

80- 
القػػػػػدرة علػػػػػ  نقػػػػػل اٝنػػػػػػربة اٞنكتسػػػػػبة مػػػػػن دراسػػػػػة اٞنواقػػػػػػف 

 كاالحداث التار٫نية اُف مواقف اٜنياة اٞنشأّة اٛنديدة.
14 43 3.983 79.657 

65- 
القػػػػدرة علػػػػ  اعطػػػػاء تفاصػػػػيل حػػػػوؿ اٜنػػػػدث التػػػػار٫ن  مػػػػن 

 اجل تعمي  كتكامل الفكرة اٞنراد ايصاٟنا.
15 47.5 3.937 78.743 

 78.629 3.931 49 16 القدرة عل  تش ي  اٜندث التار٫ن  لتقو٬ن  كبياف ا٨نيت . -59

55- 
القػػػػدرة علػػػػ  تقيػػػػيم االراء التار٫نيػػػػة اٞنتناقضػػػػة )مػػػػ ال هنػػػػاؾ 
رايػػػاف حػػػوؿ الػػػنفط يف اٞننطقػػػة العربيػػػة ،االكؿ نعمػػػة كال ػػػاين 

 نقمة(
17 51 3.920 78.400 

62- 
القػدرة علػ  تفسػًن اٜنػدث التػار٫ن  باالعتمػاد علػ  االدلػػة 

 التار٫نية.
18.5 53 3.914 78.286 

70- 
اٜنػدث التػار٫ن  كابػراز مال١نػ  للوصػوؿ  القدرة عل  كصف

 اُف اقرب فكرة عن .
18.5 53 3.914 78.286 

71- 
القػػدرة علػػ  التحقػػ  مػػن صػػحة ركايتػػٌن تػػار٫نيتٌن ٢نتلفتػػٌن 

 اكاك ر حوؿ موقف كاحد.
20 58 3.880 77.600 

 77.486 3.874 59.5 21القػػػػػدرة علػػػػػ  نقػػػػػد الػػػػػن  التػػػػػار٫ن  كمعرفػػػػػة مػػػػػواطن القػػػػػوة  -78
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 كالضعف في .

54- 
القػػػػدرة علػػػػ  ٓنليػػػػل اٞنعلومػػػػات التار٫نيػػػػة اٞنركبػػػػة اُف اجػػػػ اء 

 صغًنة م  ٓنديد مسميات ٟنا.
22 61 3.869 77.371 

68- 
القػػػدرة علػػػ  تنظػػػيم الكػػػم اٟنائػػػل مػػػن اٞنعلومػػػات كاٞنفػػػاهيم 

 التار٫نية بشكل يسهل دراستها كفهمها.
23.5 64.5 3.851 77.029 

77- 
مفهػومٌن تػار٫نيٌن اك اك ػر ّٔػدؼ  القدرة عل  التعمػيم بػٌن

 توضيح اٝنصائ  اٞنشرتكة فيما بينها.
23.5 64.5 3.851 77.029 

63- 
القدرة عل  استعماؿ العصف ال هين )طريقة طرح االسئلة 
اٞنفاجئة السريعة(كاسلوب ٛنم  اٞنعلومات عػن االحػداث 

 التار٫نية اٞنهمة.
25 68.5 3.829 76.571 

64- 
فرضيات معينة بشاف معلومات تار٫نيػة القدرة عل  صياغة 

 اك بيانات اك كجهات نظر لتقليل الغموض ال م يشؤّا.
26 71.5 3.789 75.771 

76- 
القدرة عل  التميي  بٌن اٞنفاهيم التار٫نيػة حسػ  التسلسػل 
ال مين لظهورهػا )مػ ال مفهػـو الػوزارة حػدي ا مشػاب  اُف حػد 

 ما  ٞنفهـو الديواف قد٬نا(
27 73 3.783 75.657 

61- 
القدرة عل  تصنيف اٞنفاهيم التارخية كاٞنعلومات كاالفكػار 
اٞن تلفة )م ال تصػنيف اٞنفػاهيم التار٫نيػة اُف مفػاهيم زمنيػة 

 ، مفاهيم اقتصادية ،....اٍف(
28.5 74.5 3.777 75.543 

75- 
القدرة عل  ٓنرم مػواطن االتفػاؽ كاالخػتالؼ يف الركايػات 

 التار٫نية 
28.5 74.5 3.777 75.543 

  -املجبي اٌغبدط //  ِٙبساد اٌزاوشح:
القدرة عل  ادراؾ االنفعاؿ ال م يسػود اٜنػدي  )مػ ال مشػاعر  ("88( اف اٞنهارة )13يوضح اٛندكؿ)

( بالنسػبة ّٓاٟنػا 1الف ر كال هػو عنػد التحػدث عػن االنتصػار يف غػ كة بػدر الكربل("حصػلت علػ  الرتبػة )
ٞنهارات التنمية البشػرية اٞنتضػمنة يف االسػتبياف كلهػا ،اذ حصػلت علػ  كسػط مػرجح ( بالنسبة 18كالرتبة )
 (. 82.400( ككزف مئوم قيمت  )4.120قيمت  )

قػػد نعػػ م هػػ   النتيجػػة اُف اهتمػػاـ الطلبػػة افػػراد عينػػة البحػػ  ّٔػػ   اٞنهػػارة الػػي ٕن ػػل جانبػػا مهمػػا مػػن 
حاسػيس الػػي ٟنػا ا٨نيػػة كبػًنة يف عمليػػة التفاعػل مػػ   الػ كاء العػػاطف  اك الوجػداين الػػ م يعػىن باٞنشػػاعر كاال

  االحداث كاٞنواقف اٞن تلفة.
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يعد علماء ال كاء االنفعاِف اف ٣نارسة التدري  عل  التعبًن عن اٞنشاعر ،كادارة االنفعػاالت ،كالتمييػ  
لػػػ  تنميػػػة بػػػٌن التعبػػػًنات االنفعاليػػػة لالخػػػرين اليسػػػاعد يف تطػػػور النضػػػ  االنفعػػػاِف فقػػػط ،كا٧نػػػا يسػػػاعد ع

التفكػػػًن كتطػػػور  ،علػػػ  اعتبػػػار اف الضػػػبط االنفعػػػاِف هوم شػػػر علػػػ  التكيػػػف السػػػليم الػػػ م يسػػػمح بازالػػػة 
  (ِٓ، صََِٕاٞنعوقات اماـ التفكًن الفعاؿ.)العتـو كاخركف ،

( 2(" القػدرة علػ  االنتبػا  كالرتكيػػ  اثنػاء دراسػة اٞنواضػي  التار٫نيػة." علػ  الرتبػػة )83اٞنهػارة )كحصػلت 
( بالنسبة ٞنهارات التنمية البشرية اٞنتضػمنة يف االسػتبياف كلهػا ،اذ حصػلت علػ  33بة ّٓاٟنا كالرتبة )بالنس

يكوف السب  كراء ه   النتيجة هو ادراؾ  (. قد80.914( ككزف مئوم قيمت  )4.046كسط مرجح قيمت  )
ل الوصوؿ اُف افضل مستول من الطلبة ال٨نية االنتبا  كالرتكي  عند دراسة اٞنواضي  التار٫نية كذلك من اج

 الفهم كاالستيعاب كتقليل اٛنهد كالوقت اٞنطلوب للدراسة.
اف مهارة االنتبا  ٟنا ا٨نيتها القصول بالنسبة للطلبة يف ٗنيػ  اٞنراحػل اذ عليهػا يعتمػد تعلػم كاكتسػاب 

تنػػػدرج بعػػػدها بػػاق  اٞنهػػػارات العقليػػػة االخػػرل فهػػػ  االسػػػاس االكؿ لكػػل العمليػػػات العقليػػػة االخػػرل الػػػي 
،فضػال عػػن مسػػاعدة الطلبػػة علػػ  ادارة الطاقػػة ال هنيػػة بشػكل فعػػاؿ يفيػػد يف اكتسػػاب اٞن يػػد مػػن اٞنعػػارؼ 

 (ّْٔ، ص ََِٖ)سعادة  ،كاٞنعلومات كاٞنهارات كاالْناهات اٞنرغوب فيها.
الوسػػػط اٞنػػػرجح كالػػػوزف اٞنئػػػوم لفقػػػرات ٠نػػػاؿ مهػػػارات الػػػ اكرة ،مػػػ  بيػػػاف رتبتهػػػا  وضػػػحي(ُّجػػػدكؿ )

 لنسبة ّٓاٟنا كرتبتها ضمن مهارات التنمية البشرية كلهابا

رقم اٞنهارة 
 مهارات ال اكرة  باالستبياف

رتبتهػػا 
ضمن 

 آّاؿ

رتبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػمن 
مهػػػػػػػػارات 
 االستبياف

الوسػػػػػػط 
 اٞنرجح

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 
 اٞنئوم

88- 
القػدرة علػػ  ادراؾ االنفعػػاؿ الػػ م يسػػود اٜنػػدي  )مػػ ال 

االنتصػػػار يف مشػػػاعر الف ػػػر كال هػػػو عنػػػد التحػػػدث عػػػن 
 غ كة بدر الكربل(

1 18 4.120 82.400 

83- 
القػػػػػػدرة علػػػػػػ  االنتبػػػػػػا  كالرتكيػػػػػػ  اثنػػػػػػاء دراسػػػػػػة اٞنواضػػػػػػي  

 التار٫نية.
2 33 4.046 80.914 

87- 
القدرة علػ  ا٩نػاد صػفة مشػرتكة بػٌن حػدثٌن تػار٫نيٌن اك 

 اك ر )م ال خسارة نابليوف كهتلر بعد غ ك٨نا ركسيا(
3 45 3.960 79.200 

84- 
القػػػػدرة علػػػػ  توثيػػػػ  اٜنػػػػدث التػػػػار٫ن  مػػػػن خػػػػالؿ ربطػػػػ  
بتاريخ حصول  )م ال انس  االحداث التار٫نية اُف سػنة 

 ...اٍف(-حدكثها   اتفاقية سايكس بيكو 
4 57 3.886 77.714 

 77.029 3.851 64.5 5القػػػػػػدرة علػػػػػػػ  اعػػػػػػادة الصػػػػػػػياغة كالتل ػػػػػػي  لالحػػػػػػػداث  -85
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 التار٫نية )م ال ٝن  كعد بلفور ب الثة اسطر(

86- 
القػػدرة علػػ  تتبػػ  االحػػػداث التار٫نيػػة حسػػ  تسلسػػػلها 
ال مين )م ال تتب  الفتوحات االسالمية حس  تسلسلها 

 ال مين(
6 67 3.840 76.800 

82- 
 

القػػػػػدرة علػػػػػ  اسػػػػػتدعاء كتػػػػػ كر االحػػػػػداث التار٫نيػػػػػة يف 
مواعيػػػد حصػػػوٟنا)م ال اسػػػت كر االحػػػداث التار٫نيػػػة الػػػي 

  ( ُّٗٗحدثت يف عاـ 
7 68.5 3.829 76.571 

 االـخِخاسات واىخٔن٘ات واىٍلخؽضات :اىفهو اىغاٌؿ

كٓنليل نتائجػ  ، تعػرض الباح ػة يف هػ ا الفصػل االسػتنتاجات الػي  بح إجراءات ال االنتهاء منبعد 
 -ككاآليت:الي طرحتها الباح ة التوصيات كاٞنقرتحات  فضال عنتوصلت إليها، 

  Conclusion االعزٕزبعبد: اٚال
 -يف ضوء نتائ  الدراسة الي عرضتها الباح ة استنتجت مايايت:

حظيت ٗني  آّاالت اٝناصة بالتنمية البشػرية الػواردة يف هػ   الدراسػة باال٨نيػة مػن قبػل الطلبػة ، اذ  .ُ
 .80.758)  77.661 -تراكحت اكزا ا اٞنئوية ما بٌن )

( حصػػل علػػ  الرتبػػة االكُف بالنسػػبة  80.758اف ٠نػػاؿ مهػػارات ادارة الوقػػت الػػ م بلػػغ كزنػػ  اٞنئػػوم ) .ِ
ّٓاالت االستبانة الستة ،كه ا يدؿ عل  كع  الطلبة با٨نية الوقت كضػركرة اكتسػاب مهػارات ادارتػ  

 بشكل فعاؿ.
 ( بلغ عددها مهارتٌن.90اف مهارات التنمية البشرية الي حصلت عل  كزف مئوم اك ر من ) .ّ
 ( مهارة.41( بلغ عددها )90-80اٞنئوم يرتاكح بٌن ) اف مهارات التنمية البشرية الي كاف كز ا .ْ

 The Recommendationsصب١ٔب: اٌزٛط١بد 
 -كتاسيسا عل  ماتوصلت الي  الدراسة من نتائ  اكصت الباح ة بعدد من التوصيات:

 تضمٌن مناه  قسم التاريخ/ اٞنرحلة اٛنامعية ّنفردات ذات صلة بالتنمية البشرية. .ُ
  ة ُنقائ  تدريبية شاملة عن التنمية البشرية كمهاراهتا.بناء برام  تنموية ٠نه .ِ
 فتح مراك  تدريبية للتنمية البشرية  يف جامعة كربالء كتاهيلها بكافة اٞنستل مات التدريبية. .ّ
 فتح دكرات تدريبة مك فة  للطلبة يف مهارات التنمية البشرية بغية  اكسأّا ٟنم. .ْ

 The suggestionsصبٌضب: املمرتحبد   
  -رتح الباح ة مايايت:تق 

اجػػػراء دراسػػػات ْنريبيػػػة لكػػػل ٠نػػػاؿ مػػػن ٠نػػػاالت التنميػػػة البشػػػرية علػػػ  حػػػد  للتعػػػرؼ علػػػ   اثػػػر  يف  .ُ
 مستول التحصيل العلم  للطلبة.
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اجراء دراسات هتدؼ اُف تنمية مهارات التنمية البشرية لدل الطلبة باست داـ اسرتاتيجيات كطرائػ   .ِ
 .تدريس معينة
 اىٍهادر:

  ؤٚاَل: املظبدس اٌؼشث١خ   
 القرآف الكرمي 
،دار الوفػاء لػدنيا ُابػراهيم ، ابػراهيم ا٘نػد السػيد،التعليم كالتنميػة البشػرية )خػربات عاٞنيػة( ،ط •

 ََِٕالطباعة كالنشر ،االسكندرية ،
 ،مقدمة بن خلدكف ،دار مكتبة اٟنالؿ ،بًنكت ،لبناف.ُٖٔٗابن خلدكف ،عبد الر٘نن ، •
،تعلػػػػيم التفكػػػػًن )النظريػػػػة كالتطبيػػػػ ( َُِّاٌف ١نمػػػػد ،كنوفػػػػل ،١نمػػػػد بكػػػػر، ابػػػػو جػػػػادك ،صػػػػ •

 ،دار اٞنسًنة ،عماف، االردف ْ،ط
 ، ،دار اٞنسًنة ،عماف ،االردف.ُ،مدخل اُف ادارة الوقت ،طََِٗابو شي ة ،نادر ا٘ند  •
دار ،  ٔ، منػػاه  البحػػ  يف العلػػـو النفسػػية كالرتبويػػة ، طََِٕأبػو عػػالـ ، رجػػاء ١نمػػود ،  •

 النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر
، تقػومي أداء اٞنػدٌرس اٛنػامع  مػن كجهػة نظػر الطلبػ  كأعضػاء  ََُِإٚناعيل ، ١نمػد علػ  ، •

 (  ، كلية الرتبية ، العراؽ ّهيئة التدريس  ، ٠نلة جامعة االنبار للعلـو االنسانية ، العدد )
القيػػػػػاس ، دار اٜنكمػػػػػة للطباعػػػػػة ، التقػػػػػومي ك َُٗٗاالمػػػػػاـ  ، مصػػػػػطف  ١نمػػػػػود ،كآخػػػػػركف  ، •

 كالنشر، بغداد 
، منػػػاه  البحػػػ  العلمػػػ  تصػػػميم  ََِٕالػػػبطش ، ١نمػػػد كليػػػد ، كأبػػػو زينػػػة ، فريػػػد كامػػػل ، •

 ، دار اٞنسًنة ، عماف ، األردف  ُالبح  كالتحليل اإلحصائ  ، ط
،ركافػػد للنشػػر ُ،معجػػم مصػػطلحات التنميػػة البشػػرية ،طَُُِجػػاد الػػرب ، حسػػاـ الػػدين ، •

 كالتوزي  ،القاهرة ، مصر 
،دار اٞننػاه  ُ،طرؽ تدريس اٞنواد االجتماعية ،،طََِٕجامل ،عبد الر٘نن عبد السالـ ،  •

 للنشر كالتوزي  ،عماف ، االردف
اؽ كبعػػض متطلبػػات االصػػالح ، ٠نلػػة ،التعلػػيم العػػاِف يف العػػر  ََِْجريػػو، داخػػل حسػػن،  •

 ( ، العراؽ ُ( ، العدد )ُٓآّم  العلم  العراق  ، آّلد )
 ،االعالـ كالتنمية ،دار زهراف للنشر كالتوزي  ،عماف، االردفَُُِاٜنسن ،عيس  ١نمود ، •
،اضػػاءات يف التنميػػة البشػػرية كقيػػاس دليػػل الفقػػر الػػدكِف  َُِّحسػػن ، كسػػن عبػػد الػػرزاؽ، •

 ار اٜنامد للنشر كالتوزي  ،عماف ، االردف،دُ،ط
مهارة  ََُ،دليل مهارات التفكًن   ََُِحسٌن ،ثائر غازم ، كعبد الناصر ا٘ند ف رك،  •

 ،عماف، االردف   ِيف التفكًن ، جهينة للنشر كالتوزي  ،ط
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  ،كنػػػوز للنشػػػر كالتوزيػػػُ،اتقػػػاف القػػػراءة السػػػريعة كالتفكػػػًن اٞنػػػنظم ،ط َُِِ٘نايػػػة ، ياسػػػر،  •
 ،القاهرة،مصر

،دكر الرسػػػػوؿ االعظػػػػم يف تاصػػػػيل التنميػػػػة البشػػػػرية )الػػػػرتاحم َُِّاٝنرسػػػػاف ،١نمػػػػد صػػػػادؽ، •
 ا٧نوذجا(، دار النرجس للطباعة 

، منػػػػاه  البحػػػػ  الرتبػػػػوم ، جامعػػػػة َُٗٗداكد، ع يػػػػ  حنػػػػا ، كأنػػػػور حسػػػػٌن عبػػػػد الػػػػر٘نن،  •
 بغداد، مطاب  دار اٜنكمة للطباعة كالنشر ، بغداد  

 ،دار ابن حـ  للطباعة كالنشر ،بًنكت ،لبناف ُ،فن ادارة الوقت ،ط َََِ،١نمد،د٬ناس  •
 ،مكتبة جرير ،الرياض ِثانية ،ط َٔ،نظم كقتك يف  ََِٖديفيد سوف ، جيف ، •
،لغػة اٛنسػد يف القػرآف الكرمي،رسػالة ماجسػتًن  ََُِربايعة ،أسامة ٗنيل عبد الغين ربايعػة،  •

 بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطٌن غًن منشورة ،قسم أصوؿ الدين 
، أسػػػالي  القيػػػاس ك التشػػ ي  يف الرتبيػػػة اٝناصػػػةع دار الفكػػػر ُٗٗٗالركسػػاف ،  فػػػاركؽ ،  •

 للطباعة ك النشر ، األردف 
 ،دار كائل للنشر ،عماف  ُ، علم النفس ،طََِٗال ؽ ،ا٘ند ٪نٍن ، •
،ال قافػػػة كالتنميػػػة البشػػػرية ،رسػػػالة ماجسػػػتًن منشػػػورة  ََِٖالسػػػاعدم ،اشػػػواؽ عبػػػد اٜنسػػػن، •

 ،اٜنضارية للطباعة كالنشر ،بغداد  ُ،ط
،دار الشركؽ للنشػر كالتوزيػ   ُ،تدريس مهارات التفكًن ، ط ََِٖسعادة ،جودت ا٘ند ، •

 ،عماف، االردف 
، دار الفكر للطباعة ُقومي يف الرتبية ، ط، مبادئ القياس كالتُٖٗٗٚنار  ، ع ي  كآخركف ،  •

 كالنشر كالتوزي  ، عماف ، االردف
،قرطبػة للنشػر ِ،فػن ادارة الوقػت ،ط ََِْالسويداف ،طارؽ ١نمد، ك١نمػد اكػـر العػدلوين ، •

 كالتوزي  ،كاالبداع اٝنليج  ، الرياض 
سػت داـ اٜناسػوب ، ع تنمية تعليم النحو يف اٞنػدارس العربيػة بآََِالسيد ، حسٌن ا٘ندع  •

 ، مرك  دراسات الوحدة  ، بًنكت، لبناف. ّٗسلسلة كت  اٞنستقبل العري ، العدد 
،اسػرتاتيجيات حدي ػة  ََِٕالسيد ،جيهاف كماؿ ١نمد،كعبػد اٜنميػد صػربم عبػد اٜنميػد ، •

 ، مركػػ  الكتػػاب للنشػػرُلتػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة داخػػل الصػػف الدراسػػ  )النظريػػة كالتطبيػػ ( ،ط
 ،مصر اٛنديدة القاهرة ،مصر 

 ،الدار العربية للعلـو ناشركف ،بًنكت ،لبناف. ُ،لغة اٛنسد ،طََِٖشحركر ، ليل  ، •
  ُ،كتاب القراءة السريعة ،ترٗنة ا٘ند هوشاف،طََِٔشيفرد ،بيرت ،كميتشل ،جر٩نورم ، •
ر كالتوزيػػ  ، دار اٞنسػػًنة للنشػػ ِ، أساسػػيات البحػػ  العلمػػ  ، ط ََِٗالضػػامن ، منػػ ر ،  •

 كالطباعة ، عماف، ،االردف 
 ،دار اٞنسًنة ،عماف االردف. ّ،تنمية قدرات التفكًن ،ط ََِٕالطيط  ،١نمد ٘ند، •
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،م سسػػة ُ،الػػتعلم النشػػط ،ط َُِّعػػامر ،طػػارؽ عبػػد الػػرؤكؼ ،كايهػػاب عيسػػ  اٞنصػػرم، •
 طيبة للنشر كالتوزي  ،القاهرة،مصر. 

الم  للتنميػػػػػة البشػػػػػرية، مركػػػػػ  اإلمػػػػػارات للدراسػػػػػات ، اٞننظػػػػػور اإلسػػػػػََِِالعػػػػػاين ،اسػػػػػامة ، •
 كالبحوث االسرتاتيجية ،االمارات 

، مدخل إُف مناه  البح  يف الرتبية كعلم النفس ،  ََِٗعباس ،١نمد خليل ، كآخركف ، •
 ، دار اٞنسًنة للنشر كالتوزي  ، عماف ، األردف ِط

،دار اٞننػػارة للنشػػر كالتوزيػػ  ُة ،ط،االسػػالـ كالتنميػػة االجتماعيػػ ُٖٗٗعبػػد اٜنميػػد ،١نسػػن، •
 ،جدة 

 ، مكتبة الفالح ، الكويت ُ، القياس  النفس  ،ط ُّٖٗعبد الر٘ننعسعد، •
، ماهيػة  اٞنفػاهيم كأسػػالي  َُِِعبػد الصػاح ، إقبػاؿ مطشػػر ، كأشػواؽ نصػيف جاسػػم ، •

 ، دار صفاء للنشر كالتوزي  ، عماف، االردف  ُتصحيح اٞنفاهيم اٞن طوءة ، ط
.،اٞنػػػػػػ اكرة الناجحػػػػػػة اقصػػػػػػر الطػػػػػػرؽ للتفػػػػػػوؽ السػػػػػػري   َُِِد ا ،١نمػػػػػػد بػػػػػػن ١نمػػػػػػود ،عبػػػػػػ •

 ،كنوز للنشر كالتوزي  ،القاهرة، مصر  ُ،ط
ع القيػاس كالتقػػومي الرتبػػوم كاسػت دام  يف ٠نػػاؿ التػػدريس الصػػف ع ُٗٗٗعبػد اٟنػػادمع نبيػػلع  •

 ع دار كائل للطباعة كالنشرععمافع األردف ُط
، التفكػػػًن عنػػػد األطفػػػاؿععدار صػػػفاء للنشػػػر ََُِكناديػػػة نػػػف مصػػػطف ععبػػػد اٟنادمعنبيػػػلع  •

 كالتوزي ع عمافع األردف
،دار اٞنسػًنة للنشػر ّ، مهػارات يف اللغػة كالتفكػًن ، ط ََِٗعبد اٟنادم، نبيل ، كاخػركف ، •

 كالتوزي  ،عماف 
اء االفػػػراد ،ادارة الوقػػت كاٞنهػػارات الوظيفيػػة كاثرهػػا علػػ  ادَُُِالعبيػػدم ،نػػور علػػ  عبػػود ، •

 العاملٌن ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،جامعة اٞنوصل ،كلية االدارة كاالقتصاد،العراؽ .
 ،دار اٞنسًنة ، عماف  ُ،تنمية مهارات التفكًن ،طََِٕالعتـو ،عدناف يوسف ،كاخركف ، •
، دار الفرقػػػػاف للنشػػػػر  ّ، أساسػػػػيات البحػػػػ  الرتبػػػػوم  ، طُِٗٗعػػػػدس ، عبػػػػد الػػػػر٘نن ،  •

   ، عماف،االردف  كالتوزي
، االقتصػػػػػػاد اٞنعػػػػػػريف  ََُِالع ارم،عػػػػػػدناف داكد ١نمػػػػػػد،ك هػػػػػػدل زكيػػػػػػر ٢نلػػػػػػف الػػػػػػدعم ، •

 ،دار جريرللنشرك التوزي  ،عماف ُكانعكاسات  عل  التنمية البشرية ،ط
، دار ِ،موسػوعة التنميػة البشػػرية يف تنميػة الفػرد كآّتمػػ  ،طََِٗالع عػ م ،عبػد اللطيػػف ، •

 توزي  ،االمارات العربية اٞنتحدة الضياء للنشر كال
 ،دار العلـو العربية ،بًنكت لبناف ُ،التنمية االقتصادية كالبشرية ،ط ََِٓالعطار،عل ، •
 ،عماف ُ،مهارات االتصاؿ اللغوم كتعليمها ، دار اٞنناه  ،طََِٖعطية ،١نسن عل  ، •
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كتنميػػػػػة التفكػػػػػًن ،االْناهػػػػػات اٜندي ػػػػػة يف التػػػػػدريس َُِِالعفػػػػػوف ،ناديػػػػػة حسػػػػػٌن يػػػػػونس ، •
 ،دار صفاء للنشر كالتوزي  ،عماف ُ،ط

، القيػاس كالتقػومي يف العمليػة التدريسػية ، دار األمػل للنشػػر،  ُّٗٗعودة ، ا٘ند سليمافع   •
 أربدع األردف.

، طرائ  تدريس اللغػة العربيػة كاسػالي  تدريسػها ، دار صػفاء َُِّعوف ،فاضل ناه  عبد، •
 ،عماف  ُللنشر كالتوزي   ،م سسة دار الصادؽ للنشر ،ط

 ع القياس النفس  ، اٞنكتبة اال٤نلو مصريةع مصر ََِٕفرجع صفوتع •
يديػػػػػػػػة ،البحػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػ  كاسػػػػػػػػت داـ مصػػػػػػػػادر اٞنعلومػػػػػػػػات التقلََِٖقنػػػػػػػػديلج ، عػػػػػػػػامر ، •

 ، دار اٞنسًنة ، عماف ،االردف.ُكااللكرتكنية.اسس .اساليب .مفاهيم . ادكات  ،ط
، دار جريػر  ُ، القيػاس كالتقػومي ْنديػدات كمناقشػات ، ط ََِٕالكبيس  ،عبد الواحػد ،  •

 ، عماف ، االردف
 كـر ،يوسف ،د.ت  ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،دار العلم ،بًنكت ،لبناف  •
، دار عػػػاَف ال قافػػػة للنشػػػر ُ،تنميػػػة كادارة اٞنػػػوارد البشػػػرية ،طََِٖطاهر ١نمػػػود ،الكاللػػػد ، •

 ،عماف، االردف  
، التنميػػة البشػػرية يف القػػراف الكػػرمي ،رسػػالة ماجسػػتًنغًن  َُِّالكمػػاِف،طالؿ فػػائ  ٠نبػػل ،  •

 منشورة ،كلية الفق  ،جامعة الكوفة ،العراؽ 
ع مكتبػػة ِع القيػػاس كالتقػػوميع طَُُِالكنػػاينع ٣نػػدكح  عبػػد اٞنػػنعمع عيسػػ  عبػػد ا جػػابرع  •

 الفالح للنشر كالتوزي ع الكويت. 
،عاَف الكت  ّ،اْناهات حدي ة يف اٞنناه  كطرؽ التدريس،ط ََِٔكوجك، كوثر حسٌن، •

 للنشر ،القاهرة ،مصر 
، مػػػدخل البحػػػ  يف العلػػػـو  ٌََِٕن ، الكػػػيالين ، عبػػػد ا زيػػػد ، كنضػػػاؿ  كمػػػاؿ الشػػػريف •

، دار اٞنسًنة ، عماف ،  ِالرتبوية كاالجتماعية أساسيات  ، مناهج  ، تصاميم  ، أساليب  اإلحصائية ، ط
 االردف 

،معلػػػػم الصػػػػف كاصػػػػوؿ التػػػػدريس اٜنػػػػدي  ،دار اسػػػػامة ،عمػػػػاف ََِٓمػػػػراد ،عبػػػػد القػػػػادر ، •
 ،االردف  
التقػػػػومي يف الرتبيػػػػة كعلػػػػم الػػػػنفس ، دار اٞنسػػػػًنة ، ، القيػػػػاس ك َََِملحػػػػم ، سػػػػام  ١نمػػػػد ،  •

 عماف،االردف
 ،دار اٞنسًنة ،عماف االردف.ٔمناه  البح  يف الرتبية كعلم النفس ،طََُِ، •
ع العينات ، مطبعة كزارة التعليم العاِف ُٖٗٗالناصر ،عبد آّيد ٘ن ة ك عصرية رداـ اٞنرزكؾ،  •

 يف اٞنوصل ، العراؽ
 ،دارعمار للنشر كالتوزي  ،عماف ، االردف ِ، اسس الرتبية ،ط ََِٕناصر ،ابراهيم ، •
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،  ِ، أسػػالي  البحػ  العلمػػ  منظػور تطبيقػػ  ، ط ََُِالنجػار ، فػاي  ٗنعػػة ، كآخػركف ، •
 دار حامد للطباعة كالنشر ، عماف، االردف 

يف  ، اسػرتاتيجيات حدي ػة ََِٖاٟنا   ، عبد الػر٘نن عبػد ، طػ  علػ  حسػٌن الػدليم  ،   •
 ، دار الشركؽ ، عماف ،االردف ُفن التدريس ، ط

،تدريس مهارة االستماع من منظور كاقع   ََِٓاٟنا   ،عبد الر٘نن ،فائ ة ١نمد الع اكم ، •
 ،داراٞنناه  للنشر كالتوزي  ،عماف، االردف  ُ،ط

 ثانيا: التقػػػاريػػػػػػػػر   •
، مرك  دراسات الوحدة العربية ، ُّٗٗدة لعاـ . تقرير التنمية البشرية ٞننظمة االمم اٞنتحُٕ •

   ُّٗٗبًنكت ، لبناف،
• http://crtda.org.lb/ar/node/12051 
، مركػػػ  دراسػػػات ُْٗٗ.   تقريػػػر التنميػػػة البشػػػرية لربنػػػام  االمػػػم اٞنتحػػػدة اال٧نػػػائ  لعػػػاـ ِٕ •

  ُْٗٗالوحدة العربية ،بًنكت، لبناف ،
• http://crtda.org.lb/ar/node/12051  
، الواليػػات اٞنتحػػدة  َُُِ. تقريػػر التنميػػة البشػػرية لربنػػام  االمػػم اٞنتحػػدة اال٧نػػائ  لعػػاـ ّٕ •

 htt://hdr.undp.org َُُِاالمريكية ،
 رابعا : مصادر االنرتنيت    •

•www.iier.org/.../1365999014_010104IIERHigerEducationDakhelJrew4 ..-  
• - http://ar.wikipedia.org/wiki 
 •http://www.addustour.com/16361  
• http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source -   
• http://nfffs.blogspot.com/2012/05/blog-post_9869.html -       
• http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_867.html-
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 اىٍيغم

،ابتػػدأ ّنقدمػػة ـ ُْٖٔتنػػاكؿ هػػ ا البحػػ  صػػلح كسػػتفاليا كاثػػر  يف ا ػػاء النػػ اع الػػديين يف اكربػػا عػػاـ 
اسػػتعرض فيهػػا ١نػػاكر البحػػ  ،كمػػن   تطرقػػ  اُف الظػػركؼ اٞنمهػػدة لعقػػد ذلػػك الصػػلح، كتسػػمية كسػػتفاليا 
كموقعها اٛنغرايف ،كاالسباب كالدكاف  الي عجلت يف عقد الصلح ،كك لك البنود الي ن  عليهػا ،فضػال 

 عن اهم النتائ  الي ٕن ضت بعد تطبي  ذلك الصلح.
Abstract  
This  papev deals with the Treaty of westvalia  and its influence on the 

ending of the religious conflict in Europe in 1648.             

The research starts with introduction and then it deals with the condtion 

that led to the finalizafion of the treaty.the naming ofwestvalia and its 

geographicl locations.It also deals with the cavses  and mofivations that led 

to the treaty and the items of the treaty.It concludes with the findings of the 

study.

                                                        
 جامعة كربالء. /كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية   - ُ



 

 ـُْٖٔكأثره  ي إنها  الصراع الديني  ي أكربا عاـ  Westphalia صلح كس فال ا 

َُُ 

 اىٍلػٌث

لػػ م كػػاف لػػ  األثػػر الكبػػًن يف إ ػػاء عذلػػك الصػػلح أُْٖتناكلػػت هػػ   الدراسػػة صػػلح كاسػػتفاليا لعػػاـ 
مرحلػػػة الصػػػراع الػػػديين كالطػػػائف  كاٞن هفعذلكالصػػػراع الػػػ م أخػػػر عجلػػػة التقػػػدـ كالتطػػػور يف أكربػػػا بصػػػورة 

 عامةعكفسح آّاؿ إماـ اٜنرية الدينية كالتسامح الديين ال م فقد لفرتة طويلة.
لظركفواألكضاع الي مػرت ّٔػا أكربػا تضمنت ه   الدراسة الظركؼ اٞنمهدة لعقد الصلحعاذكاف لتلك ا

متلػػػك اٜنػػػرب ُْٖٔ-ـُُٖٔاألثػػػر الكبػػػًن يف ظهػػػور صلحوستفالياعالسػػػيما قيػػػاـ حػػػرب ال الثػػػٌن عػػػاـ 
التيكانػػت دينيػػة طائفيػػة يف الك ػػًن مػػن مراحلهػػاعاذمرت بأربعػػة مراحػػل أك أدكار بػػدأت بالػػدكر اليػػوهيم    

ويدم األمػػر الػػ م تطلػػ  ضػػركرة عقػػد صػػلح ينهػػ  السػػ–الػػد٧نارك  كالسػػويدم كاختتمػػت بالػػدكر الفرنسػػ 
 ذلك الصراع كتلكاٜنرب الطويلة الي عا  منها اٛنمي .

تناكلػػػػػت الدراسػػػػػة أيضػػػػػا اصػػػػػل تسػػػػػمية كلمػػػػػة كسػػػػػتفاليا كموقعهػػػػػا كو ػػػػػا اٞنكػػػػػاف الػػػػػ م مت فيػػػػػ  عقػػػػػد 
د ذلػػك الصلحعكاألسػباب كالػدكاف  اٞنباشػرة الػي عجلػت عقػد الصػػلح كجعلتػ  حيػ  التطبي عفضػال عػن بنػو 

الصلح الي أصبحت سارية اٞنفعوؿ من  إقرارها كتوقيعها من قبل مندكي الدكؿ اٞنتنازعةعكاهم النتائ  الي 
 ٕن ضت بعد توقي  الصلح كظهور  عل  مسرح اٜنياة السياسية يف أكربا.

عصػر  اعتمدت الدراسة عل  العديد من اٞنصادر اٞنهمة كالقيمة كالي من أ٨نها كتاب تأريخ أكربػا مػن
للم لػػػف ١نمػػػد ١نمػػػد صػػػاٌفعككتاب اٞنػػػ لفٌن عبػػػد اٜنميػػػد ُٖٕٗ-ََُٓالنهضػػػة حػػػىت ال ػػػورة الفرنسػػػية 

عبػػػد الع يػػػ  نػػػوار اٞنوسػػػـو التػػػأريخ األكري اٜنػػػدي  مػػػن عصػػػر النهضػػػة إُف أكاخػػػر القػػػرف ال ػػػامن -البطريػػػ  
جنبيػة فقػد كػاف ٟنػا دكر  عشرعككتاب تأريخ اركبا اٜنػدي  كاٞنعاصػر ٞنػيالد اٞنقرحػ  إمػا بالنسػبة للكتػ  األ

 R.B.MOWATكبًنا يف رفد الدراسة باٞنعلومات اٞنهمة كالقيمة كالي من أ٨نها كتاب اٞن لف.
 Modrenككتػاب  A history of Europe and the modern world 1422-1928اٞنوسػـو 

Europe, Vol.1   للم لفةKathleen Nilan. 
( األثػػر الفعػاؿ يف تػػوفًن اٞنعلومػات اٞنهمػػة كالقيمػةعالي ٕنػػت ككػاف لشػػبكة اٞنعلومػات العاٞنيػػة )االنرتنػت

االستفادة منها يف العديد مػن ١نػاكر البحػ  ، كاخػًنآ تضػمنت اٝنإنػة أهػم االسػتنتاجات الػي مت التوصػل 
 أليها.

 اىعؽوف اىٍٍٓػة ىؼلػ اىهيص

ٌن الػػدكؿ ذات حفػػل القػػرف السػػاب  عشػػر بالعديػػد مػػن اٞنشػػاكل الػػي ٤نمػػت عػػن اٞننافسػػة الشػػديدة بػػ
اٞنصاٌف اٞن تلفة يف أكرباعالي من أبرزها نشوب حرب دينية طائفية أ كت أكربا بصورة عامةععرفت ُنرب 

ـعإذا عػػدت أكؿ اٜنػػركب الػػي نشػػبت يف أكربػػا يف القػػرف السػػاب  عشػػرعالي  ُْٖٔ-ُُٖٔال الثػػٌن عامػػا 
اسػػػػية عػػػػربت عنهػػػػا الػػػػدكؿ كانػػػػت ذات صػػػػيغة دينيػػػػة يف بػػػػادئ األمػػػػرعكمن   أصػػػػبحت ذات مالمػػػػح سي

 .(ِ)اٞنتحاربة الي غلبت مصاٜنها السياسية اٝناصة عل  مستقبل أكربا الديين 
                                                        

 .ُٔٔ-ُٓٔ، ص صَُِِزين العابدين  س الدين ٤نم، تاريخ أكربا اٜندي  كاٞنعاصر، عماف،  -ِ



 
 

َُِ 

 عشر ثام ال ال دد

( ، ٓنكػػػػػم يف النمسػػػػػا كبوهيميػػػػػا كهنغاريػػػػػا فضػػػػػال عػػػػػن عػػػػػرش Hapcpricكانػػػػػت أسػػػػػرة أؿ هبسػػػػػربؾ)أ
اإلمرباطوريػػة الركمانيػػة اٞنقدسػػةعالي أخػػ ت بالضػػعف كفقػػدت الك ػػًن مػػن عظمتهػػا كقوهتػػا تػػدر٩نياعككانت 
تلػك األسػرة الطػػرؼ األكػرب يف إثػػارة حػرب ال الثػػٌن عامػا كجعلػػت األراضػ  االٞنانيػػة مسػرحا إلحػػداثهاع٣نا 

 .(ّ)الت ندؽ ضدها  دف  بالدكؿ األخرل إُف
ـ يف أرضاء الكاثوليك كالربكتستانتععل  الرغم من تضمن  ُٓٓٓفشل صلح اكج برج اٞنوق  يف عاـ 

للعديػػد مػػن البنػػود اٞنهمػػة الػػي نظمػػت العالقػػة بػػٌن الطرفٌنعكذلػػك لعػػدـ االلتػػ اـ مػػن قبػػل األطػػراؼ اٞنوقعػػة 
ض الكاثوليكية عل  الشػع  األٞنػاين كلػ عحىت علي عفضال عن عدـ استطاعة اإلمرباطور فرديناند ال اين فر 

ان  اضطر إُف ترؾ اٜنرية إُف كل حاكم يف كاليت  إف ٫نتػار اٞنػ ه  الػ م يفضػل عل لك كػاف هػ ا الصػلح 
عبػػارة عػػن هدنػػة إتاحػػة لكػػل طػػرؼ ٓنسػػٌن موقعػػ  علػػ  حسػػاب الطػػرؼ األخرعفكانػػت أمػػالؾ الكنيسػػة 

، (ْ)ٜنكومػػات الكاثوليكيػػة كانػػت تضػػطهد الربكتسػػتانت الكاثوليكيػػة مطمعػػا للربكتسػػتانت ككمػػا أف كػػل ا
فضػػال عػػن أف ذلػػػك الصػػلح َف ينصػػػف إتبػػاع اٞنػػ ه  الكلفػػػين يف أٞنانيػػاعم  أف الكلفنيػػػة كانػػت اٞنػػػ ه  
الػػػػ م اعتنقػػػػ  الك ػػػػًنكف مػػػػن األٞنػػػػاف كأصػػػػبح اٞنػػػػ ه  الرٚنػػػػ  لػػػػبعض الواليػػػػات االٞنانيػػػػة م ػػػػل برانػػػػد نػػػػربج 

(Byarndcnpurng) (كالبالتػػٌنplatine إذ اقتصػػرت شػػركط ذلػػك الصػػلح علػػ  الربكتسػػتانت متجػػاهال،)
الكلفنيٌنع٣نػػا أدل إُف حقػػدهم علػػ  اللػػوثريٌن كانقسػػم الفريقػػاف الربكتسػػتنتياف علػػ  أنفسػػهمعكاختلفوا يف 

ٓنديػػػد مبػػػادئ الربكتسػػػتانتية كشػػػعائرها يف الوقػػػت الػػػ م أنػػػتعش فيػػػ  اٞنػػػ ه  الكػػػاثوليك  عػػػن اإلصػػػالح  
اليسوعيوف)اٛن كيت(٣نا ساعد عل  ت بيت دعائم الكاثوليكية يف العديد من الدكؿ م ل  اٞنضاد كما قاـ ب 

بولنػدا كاألراضػ  اٞنن فضػة كفرنساعكاسػبانيا كايطاليػا كقػد أدل هػ ا االنتعػاش الكػاثوليك  إُف بعػ  األمػل 
هػػػ ا فضػػػال عػػػن ،(ٓ)يف احتمػػػاؿ القضػػػاء علػػػ  الربكتسػػػتانتيةع كعػػػودة أٞنانيػػػا إُف أحضػػػاف الكنيسػػػة الركمانيػػػة

ارتبػػػاط اٞنشػػػاكل الدينيػػػة بالعوامػػػل السياسػػػيةعإذا كػػػاف إمرباطػػػور اإلمرباطوريػػػة الركمانيػػػة اٞنقدسػػػة كػػػاثوليك  
كبالتاِف كاف حام  للكاثوليكية يف األراضػ  األٞنانيػة ككاف األمػراء األٞنػاف الػ ين اختػاركا الكاثوليكيػة كػانوا 

 (.ٔ)همعل لك كانوا يكنوف ل  الكر  الشديد ٫نشوف من سيطرة اإلمرباطور عليهم كعل  أراضي

أف تػػػػدهور العالقػػػػات بػػػػٌن الكاثوليػػػػك كالربكتسػػػػتانت أدل إُف تشػػػػكيل االٓنػػػػاد الربكتسػػػػتاني يف عػػػػاـ 
الػ ين شػكلوا بػدكرهم اٜنلػف الكػاثوليك  يف  ليػكـ للدفاع عن مصاٌف الربكتسػتانت أمػاـ الكػاثؤَُٖ

، كفضػال عػن مػا  (ٕ)نضػماـ إليػ  مدعيػة ٘نايتهػا للكاثوليػك ـ األمر ال م دفػ  اسػبانيا إُف االَُٗٔعاـ 
قاـ ب   اإلمرباطور فرديناند ال اين مػن ١ناربتػ  كاضػطهاد  للربكتسػتانتعكون  كاثوليكيػا متعصػباععمل علػ  
مضايقتهم يف الك ًن من اٞندف السيما يف بوهيمياعكجعل الكاثوليك اٞنتحكمٌن يف اٜنياة الدينية كالفكريػة 

                                                        
 .ِٕٖ، صُِٖٗـ، بغداد، ُٖٕٗ –ـ ١ََُٓنمد ١نمد صاٌف، تاريخ أكربا من عصر النهضة حىت ال ورة الفرنسة  -ّ
 .ُٔٔالعابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر الساب ، صزين  - ْ
عبد الع ي  نػوار، التػاريخ األكري اٜنػدي  مػن عصػر النهضػة اُف أكاخػر القػرف ال ػامن عشػر، مصػر، د  –عبد اٜنميد البطري   - ٓ

 .ُٓٓت ، ص –
 .ِٔٓ – ِٓٓ، ص صََِٔ  اٞنرزكق ، بًنكت، علجفرم بركف، تاريخ أكربا اٜندي ، ترٗنة:  - ٔ
 .ُُٓ، صُّٗٗ ، تاريخ أكربا اٜندي  كاٞنعاصر، الرياض، غإٚناعيل ا٘ند يا –عبد الفتاح أبو علية  - ٕ



 

 ـُْٖٔكأثره  ي إنها  الصراع الديني  ي أكربا عاـ  Westphalia صلح كس فال ا 

َُّ 

خفيظة الربكتستانت السيما يف بوهيميا معقلهم الرئيسػ  األمػر الػ م أدل إُف إشػعاؿ حربػا دينيػة  ٣نا إثار
١نسػػ  صػػلح كسػػتفاليا الػػ م أ ػػ  تلػػك اٜنػػرب ُْٖٔاسػػتمرت ٞنػػدة ثالثػػٌن عامػػاعَف تتوقػػف آاليف عػػاـ 

ادكار أك ، كهكػػػ ا بػػػدات حػػػرب ال الثػػػٌن عػػػاـعكالي انقسػػػمت إُف أربعػػػة  (ٖ)كذلػػػك النػػػ اع الػػػديين اٞنقيػػػت 
 -مراحل الي ٕن لت بااليت:

 ـُِّٔ-ـ  ُُٖٔالدكر البوهيم -ُ
 ـُِٗٔ-ـ ُِٓٔالدكر الدنيمارك -ِ
 ـُّٓٔ-ـ َُّٔالدكر السويدم -ّ
 ـُْٖٔ-ـ ُّٓٔالسويدم –الدكر الفرنس  -ْ
 َٖٕٙٔ-َ ٛٔٙٔاٌذٚس اٌج١ّٟ٘ٛ -ٔ

ككانػت بوهيميػا معقػال مهمػا مػن ـ ُُٖٔاعتل  فرديناند ال ػاين عػرش اإلمرباطوريػة النمسػاكية يف عػاـ 
ـعككػػػػػػػاف كصػػػػػػػول  إُف العػػػػػػػرش ُِٓمعاقػػػػػػػل الربكتسػػػػػػػتانتيةعإذ كانػػػػػػػت تتمتػػػػػػػ  ُنكػػػػػػػم مسػػػػػػػتقل منػػػػػػػ  عػػػػػػػاـ 

ان ارآللبوهيمٌن بصورة عامةعال ين كصفو  باٞنتعص  الكاثوليك  أك )اليسوع (كقد ٓنققت نب هتم عندما 
ـ ُُٖٔأدل إُف انتفاضػهم ضػد  يف ح يػراف  أمر ّٔػدـ العديػد مػن الكنػائس كدكر العبػادة التابعػة ٟنػم ٣نػا

كاٟنجـو عل  قلع  براغ مقرا اٜنكومة كإلقائهم القبض عل  رجاؿ اٜنكومة م  الوفد ال م أرسػل  فردينانػد 
ال اين ٟنم كالقوهم من النواف  تطبيقا للتقاليد الشائعة يف بوهيميا، كال م يعين معارضتهم لنظاـ اٜنكمع٣نا 

توجػ  البوهيميػوف إُف ،(ٗ)نانػد ال ػاين الػ م أمػر بتجهيػ  ٘نلػة كبػًنة إلخضػاعهماغض  ذلك التصػرؼ فردي
طلػػػ  اٞنسػػػاعدة اٝنارجيػػػة بعػػػد أف تيقنػػػوا بعػػػدـ قػػػدرهتم علػػػ  ٠نأّػػػة جػػػيش اإلمرباطورعكبالتحديػػػد طلبػػػوا 

عحاكم كالية البالتٌنعكاحػد زعمػاء الربكتسػتانت الكلفنيػٌن، فلػ  (َُ)(Fredrikمساعدة األمًن فرد ريك )
لػػػػبهم كتػػػػ عم حػػػػركتهم كتػػػػوج امػػػػًنآ علػػػػ  بوهيميػػػػا باسػػػػم فػػػػرد ريػػػػك اٝنامسعكدعػػػػا قػػػػوات مػػػػن التحػػػػالف ط

يف حٌن تلقػ  اإلمرباطػور فردينانػد ال ػاين مسػاعدات ماليػة كبػًنة (ُُ)الربكتستاني ٞنساندة القوات البوهيمية 
مػػػػػػػن اسبانياعفضػػػػػػػال عػػػػػػػن كصػػػػػػػوؿ قػػػػػػػوات مسػػػػػػػاندة لػػػػػػػ  مػػػػػػػن مػػػػػػػيالف كمػػػػػػػن بافاريػػػػػػػاعإذ كقػػػػػػػف حاكمهػػػػػػػا 
مكسػػػيميليافعال م هػػػويف الوقػػػت ذاتػػػ  زعػػػيم اٜنلػػػف الكػػػاثوليك  إُف جانػػػ  قػػػوات اإلمرباطػػػور فردينانػػػد 

 Whiteمبػػالقرب مػػن مدينػػة بػػراغ يف موقعػػة التػػل األبػػيض )َُِٔنيسػػاف  ٖال ػػاينعكالتق  الطرفػػاف يف 
Hill كالي ا ـ  فيها البوهيميوف كمن ساندهم)(ُِ)  . 

                                                        
د ١نمػػد ٗنػػاؿ الػػدين، التػػاريخ األكري اٜنػػدي  مػػن عصػػر النهضػػة حػػىت  ايػػة اٜنػػرب العاٞنيػػة األكُف، و ١نمػػ –عبػػد الع يػػ  نػػوار  - ٖ

 .ُْٓ، صُٗٗٗالقاهرة، 
 .ُّٖ، صََِٗؿ التاريخ األكري اٜندي  كاٞنعاصر، الكويت، شرؼ صاٌف ١نمد السيد، أصو  - ٗ

البالتػػٌن للفػػرتة اك ناخػػ  ـ، امػػًن ُِّٔتشػػرين ال ػػاين  ِٗـ كتػػويف يف ُٔٗٓأب  ُٔالبالتػػٌن كلػػد يف  ناخػػ فردريػػك:  - َُ
 نظر:ـ( ، كاف عقالنيان كككلفنيان، ككاف عضوان بارزان يف االٓناد الربكتستاني. للتفاصيل ئُِّ –ـ َُُٔ)
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 .ُٕٓعبد الع ي  نوار، اٞنصدر الساب ، ص –عبد اٜنميد البطري   - ُُ
. داغػػػر ، بػػػًنكت، . ـفريػػػد –، ترٗنػػػة: يوسػػػف اسػػػعد داغػػػر ُٕ-ُٔالقرنػػػاف  –، تػػػاريخ اٜنضػػػارات العػػػاـ ي ركالف موسػػػني - ُِ
 .ِّٔ، صََِٔ



 
 

َُْ 

 عشر ثام ال ال دد

ًن ، فػػػدخل جػػػيش االمرباطػػػور بوهيميػػػا  كمت اسػػػر العديػػػد مػػػن هػػرب فردريػػػك تاركػػػا جيشػػػ  ألسػػػوء مصػػػ
زعماء الربكتستانتعكنف  عددا كبػًنا منهمعكهػاجرت اآلالؼ مػن األسػرعكدخل اٞنبشػركف كاليسػوعيوف إُف 
بوهيميا من اجل فرض الكاثوليكيػة مػن جديػد، إذ مت أنشػاء العديػد مػن اإلرسػاليات التبشػًنية ، كمت خلػ  

 gamesٌن كإسنادها إُف مكسيملياف حػاكم بافارياعكقػد تعػاطف جػيمس األكؿ)فردريك من حكم البالت

I(  ملػػك انكلػػرتا مػػ  فردريػػك كونػػ  زكج ابنتػػ  إلي ابيػػ)Elizapith عكحػػاكؿ حػػل اٞنسػػالة سػػلميا كونػػ  كػػاف)
َف (ُّ)منشغال يف صراع  م  الربٞنافعفضال عن عدـ رغبت  معاداة اسبانيا  حليفة اإلمرباطور فرديناند ال اين 

يقػػػف ألمػػػراء األٞنػػػاف اللػػػوثرين مػػػ  فردريػػػك إذ فضػػػلوا البقػػػاء علػػػ  اٜنيػػػادامة يف اٜنصػػػوؿ علػػػ  اٞن يػػػد مػػػن 
ـ كمن   انتقاؿ ٣ُُِٔنا أدل إُف ا يار التحالف الربكتستاني يف عاـ ، (ُْ)االمتيازات من اإلمرباطورية 

األمر ال م أدل إُف دخوؿ (ُٓ)( Christian TVزعامة الربكتستانت إُف ملك الدا٧نارؾ كريستياف الراب  )
 (ُٔ)الدا٧نارؾ يف تلك اٜنرب 

 -َ:ٜٕٙٔ-َ ٕ٘ٙٔاٌذٚس اٌذأّبسوٟ  -ٕ
ـ كالػ م كػاف مػدفوعا أيضػا برغبتػ  يف ُِٓٔاستجاب اٞنلػك الػدا٧نارك  لطلػ  الربكتسػتانت يف عػاـ 

اٜنصوؿ عل  بعض اٞنكاس  اٞنادية يف  اؿ أٞنانياعفضال عن تعصب  الديين  للربكتستانتعكقد دعم ه ا 
ّنوقػف كزيرهػا  ريشػيليو  اٞنوقف من قبل انكلرتا الي بدات  تقدمي اٞنسػاعدة اٞناليػة كمػن قبػل فرنسػا اٞنتم ػل

أدرؾ اإلمرباطػور فردينانػد ال ػاين قػوة الربكتسػتانت  (ُٕ)ال م أبدل تعاطف  كتقدمي اٞنسػاعدات اٞناليػة أيضػا 
( الػ م لػ  خػربة walchenstienيف ه   اٞنرحلة  فعمل عل  ْنهي  جيش قوم مستعينا بالقائد كلتشتٌن )

القيػػػػػادة  لػػػػػ  علػػػػػ  الػػػػػرغم مػػػػػن كجػػػػػود القائػػػػػد تلػػػػػ   طويلػػػػػة يف اٞنعػػػػػارؾ كاٜنركبعالػػػػػ م اشػػػػػرتط أف تكػػػػػوف
(Tally اٞنقػػرب مػػن اإلمرباطورعالػػ م  كافػػ  علػػ  ذلػػك الطلػػ  مػػن اجػػل كسػػ  اٞنعركػػة)(ُٖ)  انػػ ؿ القائػػد

ـ ُِٔٔكلتشتٌن ه ٬نة كبًنة َنيش اٞنلك كريستياف الر اب  كمن  ٓنالف مع  بعد التقػاء اٛنيشػاف يف عػاـ 
ابعػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػدا٧نارؾ يف الشػػػػػػػػػػماؿ األٞنػػػػػػػػػػاين كالػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن كمت االسػػػػػػػػػػتيالء علػػػػػػػػػػ   الواليػػػػػػػػػػات الت

هولشتاينوشػػل كيكوجتلندعكحاكؿ كلتشػػتٌن بعػػد ذلػػك التوغػػل ٥نػػو السػػاحل لتقويػػة  نفوذ عكحػػاكؿ السػػيطرة 
كنتيجػػة لػػ لك، ( ُٗ)(عكحاصػػر  ٞنػػدة ٙنسػػة اشػػهر كلكػػن دكف جػػدكل staralsandعلػػ  مينػػاء سرتالسػػند )

رب إُف جانػػ  الربكتسػػتانت اقتنػػ  اإلمرباطػػور فردينانػػد ال ػػاين فضػػال عػػن الت ػػوؼ مػػن دخػػوؿ السػػويد اٜنػػ

                                                        
 .١َِٗنمد ١نمد صاٌف، اٞنصدر الساب ، ص - ُّ
 در نفس .اٞنص - ُْ
ـ كهػػو بعمػػر احػػدل عشػػر ُٖٖٓـ، تػػوُف اٜنكػػم يف عػػاـ ُٕٕٓكريسػػتياف الرابػػ : ملػػك الػػدا٧نارؾ كالنػػركي ، كلػػد يف عػػاـ  - ُٓ

 . للتفاصيل ينظر:ُْٖٔسنة، توُف اٜنكم ٞندة تس  كٙنسوف عامان حىت كفات  يف عاـ 
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 .ُٖٔالساب ، صزين العابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر  - ُٔ
 .ِٕ، صُٓٗٗ ، تاريخ أكربا اٜندي  كاٞنعاصر، طرابلس، حميالد اٞنقر  - ُٕ
 .َُّٖ، صُّٔٗكليم ال٤نر، موسوعة تاريخ العاَف، ترٗنة: ١نمد مصطف  زيادة، القاهرة،  - ُٖ
 .ِٕ ، اٞنصدر الساب ، صحميالد اٞنقر  - ُٗ



 

 ـُْٖٔكأثره  ي إنها  الصراع الديني  ي أكربا عاـ  Westphalia صلح كس فال ا 

َُٓ 

كالقائػػد كلتشػػتٌن بعقػػد الصػػلح  كباٞنقابػػل رحػػ  اٞنلػػك كريسػػتياف الرابػػ  بػػ لك الصػػلح أيضػػا لعػػدـ حسػػم  
اٞنعركة بصورة سريعة لصاٜن  فضال عن عدـ كصوؿ اٞنساعدات  اٞنالية ل  الػي كعػد  ّٔػا اٞنلػك االنكليػ م 

، كالػ م نػ  (ُِ)ـُِٗٔعػاـ  (يفLubeckعكبالفعل عقػد صػلح لوبيػك )(َِ)(Charles Iاألكؿ )شارؿ 
علػػ  إرجػػاع ٣نتلكػػات الػػد٧نارؾ بعػػد تعهػػدها بعػػدـ التػػدخل يف  الشػػأف األٞناينعكنتيجػػة لعقػػد ذلػػك الصػػلح 
تع ز موف  اإلمرباطور كشعر  الربكتستانت بأ م اصبحوا ٓنت ر٘نة الكاثوليك ال ين ارادك انتهاز  الفرصة 

لػػ م خولػػت ّنوجبػػ  الكنيسػػة الركمانيػػة لػػدعم مرك همعفحرضػػوا اإلمرباطػػور علػػ  إصػػدار مرسػػـو  اإلعادةعا
ـع٣نػػا افػػ ع هػػ ا اٞنرسػػـو ٗنيػػ  ُٓٓٓاسػػرتجاع كػػل األمػػالؾ الػػي  انت عػػت منهػػا منػػ  صػػلح اكج بػػرج عػػاـ 

 .(ِِ)الربكتستانت يف أٞنانيا بشكل خاص كيف أكربا بشكل عاـ 
كػػػاف تػػػوجس السػػػويديوف خوفػػػا مػػػن ذلػػػك اٞنرسػػػـو كسػػػاندهم بػػػ لك الفرنسػػػيوف لكػػػن الػػػوزير ريشػػػيليو  

منشػػغال مػػ  النػػبالء آذ حػػاكؿ تقلػػي  سػػلطتهمعلكن  عمػػل علػػ  تأييػػد ملػػك السػػويد جوسػػتاؼ أدكلػػف 
كمد  باٞناؿ الالـز مػن اجػل التػدخل إُف  جانػ  الربكتسػتانت ك٘نػايتهم ، (ِّ)(GustavusAdolphus)ؿ

 .(ِْ)من تسلط اإلمرباطور فرديناند ال اين كتطرف ، الديين 
  -:َٖ٘ٙٔ-ٖٓٙٔاٌذٚس اٌغ٠ٛذٞ  -ٖ

بدا ه ا الدكر عندما تدخل اٞنلػك جوسػتاؼ أدكلفعكالػ م دفعػ  إُف القيػاـ بػ لك هػو ١ناكلتػ  إنقػاذ 
ماتبق  من الربكتستانت ال ين اضطهدكا كهجركا من األراض  األٞنانيةعه ا فضال عن ان عاجػ  مػن ١ناكلػة 

دخػل (ِٓ)فػوذ سػويدية اإلمرباطور فرديناند ال اين السيطرة عل  ُنر البلطي عالػ م عػد  جوسػتاؼ منطقػة ن
ـ كتعلقػػػػت أمػػػػاؿ الربكتسػػػػتانت ب عكاعتقػػػػد َُّٔجوسػػػػتاؼ مػػػػ  قواتػػػػ  إُف األراضػػػػ  االٞنانيػػػػة يف ح يػػػػراف 

جوسػػتاؼ يف هػػ   اٞنرحلػػة بػػاف األمػػراء الربكتسػػتانت السػػيما أمػػًنم سكسػػونياكبراندبرج سػػوؼ يقفػػاف معػػ  
فقػػػػػط  كّنسػػػػػاعدة بعػػػػػض لكنهمػػػػػا رفضػػػػػا ذلػػػػػكعاألمر الػػػػػ م أدل اُف خػػػػػوض جوسػػػػػتاؼ اٞنعركػػػػػة َنيشػػػػػ  

األهػػاِفعكالتق  الطرفػػاف كا ػػـ  جوسػػتاؼ كجيشػػ  كانتصػػر جػػيش اإلمرباطػػور بقيػػادة القائػػد تل عكالػػ م َف 
يكتػػف بػػ لك االنتصػػارعآذ توجػػ  الحػػتالؿ سكسػػونياكبراندبرج كو ػػا بركتسػػتانتيافعدف  ذلػػك إُف اتصػػاؿ 

 .(ِٔ)يناند  ال اين أمًنيهما َنوستاؼ كتعهدا ل  بالتحالف مع  ضد اإلمرباطور فرد

                                                        
ـ، كهػو ابػن اٞنلػك جػػيمس األكؿ، ُِٓٔـ، تػوُف العػػرش يف ََُٔتشػرين ال ػاين  ُٗشػارؿ األكؿ: ملػك إنكلػرتا كلػػد يف  - َِ

عنػػدما كػػاف ُناجػػة اُف األمػػواؿ، قطػػ   ـ،َُْٔـ، اسػػتدع  الربٞنػػاف مػػن جديػػد يف عػػاـ َُْٔ-ـُِٗٔحػػاكؿ اٜنكػػم ّنفػػرد  للتفػػرة 
 ـ. للتفاصيل ينظر:ُْٗٔ، ال م نف  يف عاـ باإلعداـحكم علي   ـ،ُْٓٔعالقت  م  الربٞناف من جديد عاـ 

Encyclopedia Britannica,Vol.3,U.S.A,1979,p.112 
 .َُٕزين العابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر الساب ، ص - ُِ
 .ِْٖ، صُِٗٗعمر عبد الع ي ، دراسات يف التاريخ األكري كاالمريك  اٜندي ، اإلسكندرية،  - ِِ
ـ، عػػد مػػن اهػػم القػػادة ُُُٔيف عػػاـ  ـ، تػػوُف اٜنكػػمُْٗٓأيلػػوؿ عػػاـ  ُٗجوسػػتاؼ ادكلػػف: ملػػك السػػويد، كلػػد يف  - ِّ

 . للتفاصيل ينظر:ُِّٔاٞنشرتكٌن يف حرب ال الثٌن عامان تويف بعد جرح  يف احد اٞنعارؾ يف عاـ 
http//ar.wikipedia.org 

 .ُٓٔ – ُٗٓعبد الع ي  نوار، اٞنصدر الساب ، ص ص  –عبد اٜنميد البطري   - ِْ
 .ُّْص اشرؼ صاٌف ١نمد السيد، اٞنصدر الساب ، - ِٓ
 .ُُٕزين العابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر الساب ، ص - ِٔ



 
 

َُٔ 

 عشر ثام ال ال دد

(كالتقوا َنيش تلػ  يف ناحيػة  براتفلػد بػالقرب مػن ليبػ ؾ Liepzigتقدـ جوستاؼ كحليفي  ٥نو ليب ؾ )
ـ ،اظهر جوستاؼ شػجاعة كبػًنة كانتصػر يف تلػك اٞنعركةعكتقػدـ بعػد ذلػك إُف األراضػ  ُُّٔيف أيلوؿ 

تلػػػػك اٞنعػػػػارؾ كتػػػػويف بعػػػػدهاعفقرر  الغربيػػػػة كاسػػػػتوُف علػػػػ  العديػػػػد مػػػػن اٞنػػػػدف، كجػػػػرح القائػػػػد تلػػػػ  يف احػػػػد
جوستاؼ التوج  ٥نو ميونخ عاصمة بافاريػاعكإزاء تلػك التطػورات اسػتعاف اإلمرباطػور بالقائػد كلتشػتٌن مػن 

تشرين ُٔجديدعبعد أف ع ل  من قبل نتيجة ألفعال  اٞنشينة ضد الربكتستانتعكبالفعل التق  اٛنيشاف يف 
ـ  جيش كلتشتٌن يف ه هاٞنعركة يف الوقت الػ م جػرح فيػ  (عكهLutzenمف  موقعة لوت ف )ُِّٔال اين 

(عكتراجػػػ   كلتشػػػتٌن إُف oxenstiernجوسػػػتاؼ جرحػػػا  بليغػػػا أدل إُف كفات عف لفػػػ  القائػػػد اكستنسػػػبرتف)
ع عكحاكؿ  االتصاؿ بالوصػ  علػ  عػرش السػويد مػن اجػل عقػد (ِٕ)بوهيميا ١ناكال ٗن  فلوؿ جيش  اٞننهـ 

 عاألمر الػ م اغضػ  اإلمرباطػػور ك ػًنا فع لػ  ٠نػػددا مػن قيػادة اٛنػػيش صػلح يفػرض مػػن خاللػ  شػركط  عليػػ
 .(ِٖ)كأباح قتل عكبالفعل فقد قتل من قبل جندم ايرلندم طمعا  باٞنكافأة الي خصصها اإلمرباطور 

قػػاد جػػيش اٞنلػػك بعػػد ذلػػك ابنػػ  فردينانػػد الػػ م كػػاف ملكػػا علػػ  آّػػرعكدارت  معركػػة يف نػػور دلػػنجن 
(nordingen يف)ٔ مهػـ  فيهػا اٛنػيش السػويدم كمت عقػد صػلح بػراغ يف ح يػراف ُّْٔين األكؿ عاـ تشر

ـ ، كانسػػحبت مػػن خاللػػ  سكسػػونيا كبعػػض الواليػػات األٞنانيػػة مػػن دعػػم السػػويد كباٞنقابػػل ألغػػ  ُّٓٔ
 .(ِٗ)اإلمرباطور مرسـو اإلعادة من اجل هتدئة الربكتستانت كتامٌن أكضاعهم بصورة عامة 

بػػػٌن الواليػػػات األٞنانيػػػة ،حػػػىت بػػػدأت اٜنػػػركب الدينيػػػة الداخليػػػة علػػػ  كشػػػك  هتيػػػأت األجػػػواء للتقػػػارب
االنتهاءعيف حٌن أف حرب ال الثٌن عاما الزالت مستمرةعكوف فرنسا قررت تلبية طل  الوص  عل  عرش 

 (َّ)السويد بالتدخل فأصبح لفرنسا دكرا يف تلك اٜنرب 
 َٛٗٙٔ-َ ٖ٘ٙٔاٌذٚس اٌفشٔغٟ اٌغ٠ٛذٞ  -ٗ

يف االدكار السابقة من اٜنرب بتقدمي اٞنسػاعدات اٞناليػة اُف السػويدعلكن يف هػ   الفػرتة اكتفت فرنسا 
كبعػػػد اٟن ٬نػػػة الػػػي ٜنقػػػت بػػػاٛنيش السػػػويدم قػػػرر الػػػوزير الفرنسػػػ  ريشػػػيلوع إرسػػػاؿ جػػػيش فرنسػػػ  اربػػػة 

ؿ اإلمرباطػػػػػور  كيف الوقػػػػػت نفسػػػػػ  أعلػػػػػن اٜنػػػػػرب علػػػػػ  اسػػػػػبانيا الػػػػػي ٪نكمهػػػػػا الفػػػػػرع ال ػػػػػاين مػػػػػن  أسػػػػػرة أ
،آذ كانت دكاف  فرنسا  (ُّ)هبسربؾعكٕني ت ه   اٞنرحلة بفقداف الطاب  الديين كسب  من أسباب اٜنرب 

سياسػػية ُنتةعمرتبطػػة برغبػػة ريشػػيلو بأبعػػاد آسػػرة آؿ هبسػػربؾ عػػن مركػػ  ال عامػػة يف أكربػػا كنقلهػػا إُف فرنسػػا 
،فضال عػن الرغبػة يف توسػي  السػيطرة الفرنسػية ُنيػ  تصػل إُف  ػر الػراين شػرقا كجبػاؿ الػربنس جنوبػا (ِّ)
،كهكػػػػ ا دخلػػػػت حػػػػرب ال الثػػػػٌن عامػػػػا يف دكرهػػػػا األخػػػػًن كاٜناسمعاشػػػػرتكت فيػػػػ  فرنسػػػػا إُف جانػػػػ   (ّّ)

                                                        
 .ُِٕاٞنصدر نفس ، ص - ِٕ
 .ُِٔعبد الع ي  نوار، اٞنصدر الساب ، ص –عبد اٜنميد البطري   - ِٖ
 .َُْاشرؼ صاٌف ١نمد السيد، اٞنصدر الساب ، ص - ِٗ
 .ُّٔعبد الع ي  نوار، اٞنصدر الساب ، ص –عبد اٜنميد البطري   - َّ
 .ُِٕزين العابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر الساب ، ص - ُّ
 .َِٓعمر عبد الع ي ، اٞنصدر نفس ، ص - ِّ
 .َٔٓت، ص –١نمود شاكر، موسوعة اٜنضارات القد٬نة كاٜندي ة كتاريخ األمم، األردف، د  - ّّ



 

 ـُْٖٔكأثره  ي إنها  الصراع الديني  ي أكربا عاـ  Westphalia صلح كس فال ا 

َُٕ 

دك فرنسا السويدعكحاكؿ ريشيلو ضم إُف جانب  كل أعداء آؿ هبسربؾعكباألخ  أعداء الفرع االسباين ع
األكؿعككػػاف هػػدؼ ريشػػليو أضػػعاؼ سػػيطرة اسػػبانيا علػػ  األراضػػ  اٞنن فضػػة االسػػبانية،كوف أف الوجػػود 
االسػػباين يف تلػػك األراضػػ  عػػد هتديػػدا للمػػدف الفرنسػػية كالسػػيما باريسعهػػ ا فضػػال عػػن عقػػد  ٓنالفػػا مػػ  

داؼ سياسػػية بعيػػدة اٟنولنػػديٌن ال ػػائرين ضػػد األسػػبافعكب لك أصػػبحت تلػػك اٜنػػرب حربػػا دكليػػة ذات أهػػ
 .(ّْ)اٞندل 

كانػػت خطػػة ريشػػيليو زحػػف جيشػػ  ٥نػػو الػػراين بػػنفس التوقيػػت الػػ م ينطلػػ   فيػػ  اٛنػػيش السػػويدم 
اٞنساند ل  من قواعد  يف ُنر البلطي  ٥نو األراض   األٞنانية كمن   ١ناصرة جيش اإلمرباطورعال م صمم 

تواِف اٟنجمات الفرنسية بقيادة القائدين كونديػ  كبكل قوة عل   ١ناربة اٛنيشاف مهما تطل  األمرعاالاف 
conde  كتػػػػورينTurenne(ع كانتصػػػػار٨نا عليػػػػ  يف عػػػػدة  مواقػػػػ  كػػػػاف أ٨نهمػػػػا موقعػػػػة رككػػػػركاrocroy يف)

 .(ّٓ)األراض  اٞنن فضة جعلت  غًن قادر عل  مواصلة القتاؿ 
الػػ م تقلػػػد منصػػػ  ـ كخلفػػ   ابنػػػ  ُّٕٔكيف خضػػم ذلػػػك تػػويف اإلمرباطػػػور فردينانػػد ال ػػػاين يف عػػػاـ 

ـعكلكنػ  َف يػػنجح ُُْٔاإلمرباطػور باسػم فردينانػػد ال ال عكالػ م حػاكؿ عقػػد الصػلح مػ  فرنسػػا يف عػاـ 
ـعكهكػػ ا فضػػػال عػػن تػػػواِف ُِْٔبسػػب  رفػػض ريشػػػيلو كلكػػن األمػػور تغػػػًنت بعػػد كفػػاة األخػػػًن يف عػػاـ 

الػػػ  إُف إ ػػػاء تلػػػك اٜنػػػرب ، فسػػػع  فردينانػػػد ال (ّٔ)ـُْٔٔاالنتصػػػارات الفرنسػػػية كاحتالٟنػػػا لبافارياعػػػاـ 
السػػيما بعػػد مشػػاهدت  األكضػػاع السػػيئة الػػي حلػػت باألراضػػ  األٞنانيةعفضػػال عػػن االسػػتياء الشػػعف جػػراء 
ذلكعفػػػػػدخل يف مفاكضػػػػػات الصػػػػػلح إل٩نػػػػػاد تسػػػػػوية  ائيػػػػػة كالػػػػػي  ٕن ػػػػػض عنهػػػػػا صػػػػػلح كسػػػػػتفاليا عػػػػػاـ 

 .(ّٕ)ـُْٖٔ
بيػة مػن صػراع كنػ اع ٕن ػل ُنػرب ال الثػٌن من خالؿ ماتقدـ نالحػه مػامرت بػ  العديػد مػن الػدكؿ األكر 

عاما الي جلبت الدمار كاٝنراب عل   أطراؼ ذلك الن اع فضال عن ترسي ها لل الؼ الػديين كالطػائف   
كساعدت عل  تقوية ج كر عكو ا كانت حربا دينية طائفيةععل  الرغم  من تدخل الغايات السياسية يف 

ا السياسػػيةعالي تػػدخلت يف اٞنرحلػػة األخػػًنة مػػن تلػػك اٜنػػربعكمن  ايػػة تلػػك اٜنػػرب كاٞنتم لػػة بغايػػة فرنسػػ
اجل  ذلك حاكلت العديد من األطراؼ إيقاؼ تلك اٜنرب بشىت الوسائلعفكاف  البد من عقد معاهدة 
اكصلح لضػماف إيقػاؼ تلػك اٜنػرب كمػن   كضػ  مبػادئ كأسػس كبنػود تكػوف مل مػة لكػل األطػراؼ الػي 

 األماف لفرتة من ال من سوؼ توق  علي  ، لتكوف صماـ 
 اىخفٍ٘ث واىٍٔكغ

كالي تعين فاليا الغربية، كالي ه  مقاطعة اٞنانيػة   Westfalenكباألٞنانية فستفالنWestphaliaكستفاليا
ألكؿ مػػػرة يف عػػػاـ  Westphaliكانػػػت مسػػػتقلة ذاتيػػػان ضػػػمن اطػػػار دكلػػػة بركسػػػيا، كظهػػػر اسػػػم كسػػػتفاالم

                                                        
 .ُّٔعبد الع ي  نوار، اٞنصدر الساب ، ص –عبد اٜنميد البطري   - ّْ
 .ُْٔ-ُْٓ، ص ص ُٓٗٗآخركف، موسوعة تاريخ أكربا العاـ، ترٗنة: كجي  البعيين، بًنكت، جاف بًن٤ني  ك  - ّٓ
 .١ِٕٗنمد ١نمد صاٌف، اٞنصدر الساب ، ص - ّٔ
 .ُْٔاشرؼ صاٌف ١نمد السيد، اٞنصدر الساب ، ص - ّٕ
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الفر٤نية كتسمية ٛن ء من قبيلة السكسوف القاطنة اُف الغرب من  ـ يف ٢نطوطة تعود اُف اإلمرباطوريةٕٕٓ
 ر في ر، كأطل  السكسوف القدماء اسم كستفاليا ] فاليا الغربيػة  علػ  اٛنػ ء الغػري مػن األراضػ  اٞنرتبطػة 
ّننطقػػة فاليػػا، كاسػػم انفػػرف علػػ  منػػاط  الوسػػط نسػػبة اُف السػػكاف األصػػليٌن االنفريػػوف، كاٞننػػاط  الشػػرقية 

 Falahم أسػػفاليا ]فاليػػا الشػػرقية  ، كقػػد ظهػػر يف النصػػوص السكسػػونية القد٬نػػة اسػػم فاهػػا اك باألٞنانيػػةباسػػ
 .(ّٖ)كالي تعين اٜنقل اك األرض اٞنسطحة اك اٞنن فضة

ـ عنػػػدما اشػػػرتؾ الوسػػػتفاليوف مػػػ  َُٕٔاصػػػبح اسػػػم ] كسػػػتفاليا  ذا مغػػػ ل سياسػػػ  بػػػدءان مػػػن عػػػاـ 
ـ ، كالػػ م اجػػرب علػػ  َُُٖ-ـُُٖٕ (Hanpersh IV)السكسػػوف يف انتفاضػػة ضػػد هػػاينربش الرابػػ  

 التنازؿ عن سيادت  عل  األج اء الغربية من سكسونيا لصاٌف رئيس أساقفة كولونيا عقاباي علػ  التمػرد ضػد
 .(ّٗ)االمرباطور فردريك األكؿ بربركسا، كمن ذلك الوقتحمل اسقف كولونيا لق  امًن كستفاليا

كيلػػػػو مػػػػرت مربػػػػ ، كالػػػػي تنتمػػػػ  نسػػػػبة اُف لغتهػػػػا كتقاليػػػػدها   ِْٕ.ُِقػػػػدرت مساحةكسػػػػفاليا ُنػػػػواِف 
 كأسلوب العمارة التقليدية اُف  اؿ غرب اٞنانيا، كمن اهم اٞندف الي تضمها

 .(َْ)غل نكربشن –مونسرت–بيليفيلد–بوخـو–] دكرٕنوند
ك٣نػػا تقػػدـ نالحػػه األ٨نيػػة الكبػػػًنة الػػي ٕنتعػػت ّٔػػا مدينػػة كسػػػتفاليا بالنسػػبة للمػػدف األٞنانيػػة، كالػػػي مت 
اختيارها لتكوف مكانان لعقد الصلح الػ م ٘نػل اٚنهػا فعػرؼ بصػلح كسػتفاليا، إذ أجتمعػت كػل األطػراؼ 

 الصلح ال م أكقف مرحلة إراقة الدماء كنقل أكربا اُف مرحلة جديدة.اٞنتنازعة فيها كمت توقي  بنود ذلك 
 أـتاب ودوافغ ػلػ اىهيص

كانػػت هنػػاؾ العديػػد مػػن األسػػباب كالػػدكاف  اٞنباشػػرة فضػػال عػػن كػػل مػػا ذكػػر مػػن سػػوء األكضػػاع كمػػا 
لػػك خلفتػػ  حػػرب ال الثػػٌن مػػن التػػدين يف كػػل ٠نػػاالت اٜنيػػاة بالنسػػبة للػػدكؿ اطػػراؼ النػػ اع، إذ سػػا٨نت ت

األسػػباب كالػػدكاف  بشػػكل فعػػاؿ يف التوصػػل اُف اتفػػاؽ بػػٌن األطػػراؼ اٞنتصػػارعة، فكانػػت تلػػك األسػػباب 
 ّن ابة ارؾ كالداف  األساس  لعقد صلح كستفاليا كنل   تلك األسباب كالدكاف  بالتاِف:

إذ أدت  اٝنسائر اٞنادية كاٞنعنوية الي تكبدهتا الواليات األٞنانية كو ا مسرح تلك االحداث، .ُ
حرب ال الثٌن عامان اُف خسائر كبًنة يف األركاح كاألمواؿ، فضالن عن ما حل باٞندف كالقرل 

 عل  حد سواء من دمار كخراب.
التغيًن الد٬نوغرايف ال م انتجت  اٜنرب، كالي أدت اُف هجرة الك ًن مػن العوائػل الػي كانػت  .ِ

 م اجػػػػ  الطائفيػػػة كاٞن هبيػػػة بػػػػٌن متعايشػػػة فيمػػػا بينهػػػػا نتيجػػػة الصػػػراع الػػػػديين اٞنقيػػػت، كالػػػ
 الدكيالت األٞنانية.

                                                        
38- http//ar.wikipedia.org. 
39- Justin Mccarthy and others , The Standard History of The World by great 

Historians,Vol.VI,New York,1907,p.3234 
40- Ibid,p3236. 



 

 ـُْٖٔكأثره  ي إنها  الصراع الديني  ي أكربا عاـ  Westphalia صلح كس فال ا 

َُٗ 

انتشار االمراض كاالكبئػة الفتاكػة كالطػاعوف، كتفشػ  آّاعػة بشػكل ملفػت للنظػر يف اٞنػدف  .ّ
 .(ُْ)كالقرل األٞنانية، كال م كلد ذلك ت مران كبًنان بٌن صفوؼ األهاِف

 ، ال م كجد خ ينة الدكلة خاكية كفاة االمرباطور فريدناند ال اين، ك٠ن ء ابن  فريدناند ال ال .ْ
كمفلسػػة، فضػػالن عػػن عػػدـ ٓنقػػ  جيوشػػ  ألم انتصػػارات حاٚنػػة، ٣نػػا دفعػػ  اُف التفكػػًن يف 

 عقد الصلح.
االنتصارات الكبًنة الي بدأت ٓنققها اٛنيوش الفرنسية كالسويدية كمن ٓنالف معهػا، كالػي  .ٓ

 بدأت هتدد العاصمة فيينا نفسها.
نسػػا اُف الك ػػًن مػػن اٞنتاعػػ  الداخليػػة الك ػػًنة نتيجػػة إطالػػة امػػد تعػػرض نظػػاـ ريشػػيليو يف فر  .ٔ

 اٜنرب.
القياـ بالعديد من حركات التمرد يف اسػبانيا بسػب  تلػك اٜنػرب كمػا كبدتػ  لكػل األطػراؼ  .ٕ

 .(ِْ)اٞنتنازعة من خسائر كبًنة كعل  كافة اٞنستويات
اٜنػػرب كدعػػت يف ، كالػػي كانػػت ضػػد اسػػتمرار (Christina)موقػػف ملكػػة السػػويد كريسػػتينا  .ٖ

اك ػػر مػػن مناسػػبة اُف ا ػػاء اٜنػػرب كمػػا رافقهػػا مػػن صػػراع ديػػين مقيػػت، هػػ ا فضػػالن عػػن مػػا  
 .(ّْ)كانت ٓنمل  من مشاعر كعواطف إنسانية كبًنة دفعتها اُف تبين فكرة عقد الصلح

ظهور العديد من اآلراء الداعية اُف تبين اعػراؼ جديػدة يف التعامػل مػ  االحػداث كاٜنػركب  .ٗ
كرة التحاكر كالدبلوماسية السياسية الي أخػ ت بػالظهور التػدر٩ن  يف هػ   الفػرتة كتغلي  ف

 .(ْْ)كالي ساعدت يف  اية االمر اُف الدف  ٥نو ٓنقي  الصلح كالسالـ
ك٣نػػا تقػػدـ نالحػػه اف هػػ   األسػػباب كالػػدكاف  قػػد عجلػػت مػػن السػػع  اُف عقػػد الصػػلح بػػأقرب كقػػت 

ل سري  بعد ما مرت ب  أطراؼ الن اع من مشاكل ك ًنة، كبالتاِف ٣نكن، كدفعت ٥نو ٓنقيق  كانعقاد  بشك
فقد أدت تلك األسباب كالعوامل اُف جعل قضية عقد صلح ضركرة حتمية فرضها الواق  كاٞنكاف كال ماف 
كسػػاعد علػػ  تػػوفًن البيئػػة اٞنالئمػػة لتقبػػل فكػػرة الصػػلح كبالتػػاِف االتفػػاؽ علػػ  صػػيغت  النهائيػػة الػػي سػػوؼ 

 ي  الدكؿ اٞنتنازعة كمن ٓنالف معها لتحل كل األمور العالقة بطريقة ترض  اٛنمي .يشارؾ ّٔا ٗن
 اىخطي٘ؽات اىخٖ ـتلج ػلػ اىهيص

كاف حكاـ العديد من الدكيالت األٞنانية فضالن عن بعػض الػدكؿ الػي كانػت طرفػان يف النػ اع الطػائف  
سوف الرأم العاـ، كيستطلعوف اآلراء الي اٞنتم ل ُنرب ال الثٌن عامان يساندهم بعض الدبلوماسيٌن، يتحس

، (Arain VIII)ـ، تلك السنة الي اقرتح فيهػا البابػا أريػاف ال ػامن َُّٔدعت اُف كقف اٜنرب من  عاـ 
                                                        

41-Andrlwmarr, A History of Modern Britain, London, 2008, p.9. 
، ُٖٗٗميالديػة، بغػداد،  ُٖ -ُٔال ػورة الفرنسػة القػركف  –عصػر النهضػة  –١نمد مظفر االد٨ن ، تػاريخ أكربػا اٜنػدي   -ِْ

 .َٕص
ا٘نػد  –أصوؿ التاريخ األكري اٜندي  من النهضػة االكربيػة اُف ال ػورة الفرنسػية، ترٗنػة: زينػ  عصػمت راشػد هربرت فيشر، -ّْ

 .ِٔٓ، صَُٕٗعبد الرحيم مصطف ، مصر، 
44- Kathleen Nilan, Modern Europe,Vol.1, United states, 1996, p.18. 
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عقػد مػ ٕنر لبحػ  شػػركط اٞنصػاٜنة، كبالفعػل اجتمػ  اٞننػػدكبوف كاٞنفاكضػوف للتفػاكض كالتباحػ  يف مدينػػة  
 .(ْٓ)ة ت كركولوف، كلكنهم َف يتوصلوا اُف نتيج

ـ، مػن ُُْٔكيف مدينة هامبورغ اجتم  ٣ن لوا فرنسا كالسويد كاالمرباطوريػة الركمانيػة اٞنقدسػة يف عػاـ 
ـ، اذ أعػػدت العػػدة ُِْٔاجػػل صػػياغة اتفاقيػػة مبدئيػػة مػػن اجػػل عقػػد مػػ ٕنر مػػ دكج يف كسػػتفاليا يف عػػاـ 

برعايػة البابػا، كلقػاء السػويد مػ   Munsterللقاء فرنسا م  اإلمرباطورية الركمانية اٞنقدسة يف مدينة مونسػرت
الواليات الربكتستانتية األٞنانية برعاية ملك الد٧نارؾ كريستياف الراب  يف مدينة استبابركؾ، كو م غًن راغبٌن 

 .(ْٔ)يف لقاء البابا كالرعايا الكاثوليك
مػػن كػػل  عضػػوان  ُّٓـ، كالػػ م ضػػم ُْْٔكػػانوف األكؿ عػػاـ  ْ عقػػد االجتمػػاع اٞنػػ دكج مبػػدئيان يف 

األطراؼ ّنا فيهم رجاؿ الدين، كيف خضم ذلك كيف اثناء التحضًنات الي سبقت عقد اٞنعاهدة، ظهرت 
بعض اٞنشاكل السطحية، كالي عكست عدـ االحرتاـ بٌن الدكؿ آّتمعة من جهة كعدـ احرتامها إلرادة 

يسػػػب  مػػػن يف الشػػػعوب مػػػن جهػػػة أخػػػرل، فمػػػ الن مػػػن اجػػػل مشػػػكلة بسػػػيطة علػػػ  كضػػػ  اٛنلػػػوس اك مػػػن 
الدخوؿ اُف قاعة اٞن ٕنر، تنقط  اٞنفاكضات لعدة أشهر، كيف حالة أخػرل رفػض السػفًن الفرنسػ  الػدخوؿ 
اُف اٞنفاكضات، اذ َف ٫ناط  بلق  ] صػاح  الف امػة ، هػ ا فضػالن عػن ْننبػ  السػفًن االسػباين كرفػض  

صل بينهما عن طري  ش   ثال ،  االسباين اٞنتج ر، كمت التوا –كال٨نا اللقاء، بسب  العداء الفرنس  
، كتنازع السويديوف فيما (ْٕ)كما رفضت اسبانيا االعرتاؼ ّنلك فرنسا بلق  ملك الربتغاؿ كامًن كاتالونيا

بينهم، كاضاعوا الك ًن من الوقت حىت تدخلت اٞنلكة كرستينا ملكة السويد كأ ت ذلك اٝنالؼ، فضالن 
لػبعض الػدكؿ سػًن اٞنفاكضػات كعملػوا علػ  ابتػداع انصػاؼ اٜنلػوؿ عن عرقلة ااموف كاٞنم لٌن القانونيٌن 

يف الك ًن من األكقات كيف ختاـ تلك اٝنالفات أصرت فرنسا عل  حضػور ٣ن لػٌن عػن كػل االمػراء االٞنػاف 
حىت أكلئك ال ين عقدكا الصلح يف فرتة الصلح يف فرتة سابقة م  االمرباطور فريدناند ال اين ٣نا يعين ذلك 

، االمر ال م دفػ  اسػبانيا اُف (ْٖ)صل اُف اتفاؽ  ائ  حىت يتم حضور كل ٣ن لٌن االمراء االٞنافتأخر التو 
ـ، من اجل اضػعاؼ موقػف فرنسػا، كٜنقتهػا هولنػدا يف ذلػك ُْٖٔكانوف ال اين  ٖ عقد صلح منفرد يف 

بانيا، ٣نػػا االمػػر ٣نػػا أدل ذلػػك اُف تصػػعيد اٝنػػالؼ مػػرة أخػػرل بػػٌن اطػػراؼ النػػ اع السػػيما بػػٌن فرنسػػا كاسػػ
تطل  تدخل البابا كملكة السويد لتقري  كجهة النظر بٌن تلك األطراؼ، ه ا فضالن عن حدكث بعػض 
النكسات كالتمردات بٌن صفوؼ االسباف كالفرنسيٌن، االمر ال م عجػل باإلسػراع بالتحضػًنات الػي قػد 

دة اٝنالفػػػػات الدينيػػػػة بػػػػدأت مسػػػػبقان، بعػػػػد اف اصػػػػبح ذلػػػػك مطلبػػػػان لكػػػػل األطػػػػراؼ اٞنتنازعػػػػة، كنظػػػػران لشػػػػ
كحساسػػػيتها، فقػػػد تعػػػ ر ٗنػػػ  كػػػل األطػػػراؼ ٓنػػػت سػػػقف كاحػػػد، كهػػػ ا مػػػا ٕنػػػت الػػػدعوة اليػػػ  منػػػ  البػػػدء 

 .(ْٗ)بتحضًنات االجتماع كالدعوة لعقد الصلح
                                                        

45  - http//ar.m.wikipedia.org. 
46 - Justin Mccarthy,op.cit,p.3242 
47- kathleenNilan, op.cit, p.20. 
48- Ibid. 
49 -http//ar.m.wikipedia.org. 
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ـ بالنسػػبة للكاثوليػػك ُْٖٔمػػايس  ُٓكبالفعػػل فقػػد مت توقيػػ  الصػػلح يف كػػل مػػن مدينػػة مونسػػرت يف 
مدينػػة اسػػنابركؾ بالنسػػبة للربكتسػػتانت، كبػػ لك ا ػػ  صػػلح كسػػػتفاليا ـ يف ُْٖٔتشػػرين األكؿ  ِْكيف 

حربػان دينيػة دمويػة اسػػتمرت ثالثػوف عامػان، ككقػػ  ذلػك الصػلح منػدكبوف عػػن اإلمرباطوريػة الركمانيػة اٞنقدسػػة 
، فضػػػػالن عػػػػن حضػػػػور الك ػػػػًن مػػػػن (َٓ)كفرنسػػػػا كاسػػػػبانيا كالسػػػػويد كهولنػػػػدا ك٣ن ػػػػل عػػػػن البابػػػػا ككنيسػػػػة ركمػػػػا

 .(ُٓ)كاالعياف كاالثرياء، ُني  اصبح ذلك الصلح صلحان اكربيان م ل كافة االْناهات الدبلوماسيٌن
ك٣نػػػا ْنػػػدر اليػػػ  اإلشػػػارة نالحػػػه الػػػدكر الكبػػػًن الػػػ م مارسػػػت  بعػػػض األطػػػراؼ الٕنػػػاـ عمليػػػة الصػػػلح 
 كالتعجيل ب  كيف مقدمة تلك األطراؼ، الدكر ال م مارست  ملكة السويد كريسينا فضالن عن موقف البابا

ككنيسػػػة ركمػػػا، كمػػػا سػػػاعدهم مػػػن ظػػػركؼ ١نيطػػػة كفػػػرت بيئػػػة جيػػػدة لعقػػػد الصػػػلح كصػػػياغة بنػػػود  بشػػػكل 
يناس  اٛنمي  كيلف طموحاهتم، كمن اٞنالحه أيضان كعل  الػرغم مػن الػدعوات اٞنسػتمرة قبػل كاثنػاء عقػد 

اٞنفاكضػٌن كالػ ين  الصلح لنب  الطائفية كاٞن هبية كلكننا نالحه اف ذلك الن اع بق  مستمران بػٌن األعضػاء
َف ٩نتمعػوا يف مكػاف كاحػد، كهػػ ا يػدؿ علػ  عمػػ  اٝنػالؼ بػٌن تلػػك األطػراؼ، اذ اجتمػ  الكاثوليػػك يف 
مكػػاف كالربكتسػػتانت يف مكػػاف آخػػر، كلكػػن بطبيعػػة اٜنػػاؿ فػػأف أم قضػػية سػػلبية اك سػػلوؾ غػػًن سػػوم ال 

متطلبػان كقتػان كافيػان لتجػاكز ينته  كال يػ كؿ بسػرعة كبشػكل مفػاجم، اذ يكػوف ْنػاكز ذلػك بشػكل تػدر٩ن  
 اٞناض .

 ةِٔد اىهيص

بعد توقي  صلح كستفاليا من قبل اٞنندكبٌن كاٞنم لٌن عن أطراؼ الن اع مت االتفاؽ عل  ٠نموعػة نقػاط 
م لت بنود ذلك الصلح، اذ جرت العديد من اٞنناقشات كاٜنوارات، كالي استمرت لفرتة ليست بالقصًنة 

البنػود، بعػد اف حػاكؿ كػل طػرؼ مفػاكض اٜنصػوؿ علػ  مكاسػ  كفوائػد  ٕن ض من خالٟنا ٠نموعػة مػن
 عل  حساب األطراؼ األخرل. كنل   تلك البنود ّنا يأيت:

أقرارا اٞن ه  الربكتستاني كعقيدة معرتؼ ّٔا اُف جانػ  الكاثوليكيػة، كقػد سػاهم ذلػك يف  .ُ
 .(ِٓ)ا اء الصراع الديين كلو بصورة تدر٩نية

ـ، كاالعػػػػػرتاؼ باٞنػػػػػ ه  الكلفػػػػػين مػػػػػ  ٕنتػػػػػ  ُٓٓٓاكج بػػػػػرج لعػػػػػاـ التأكيػػػػػد علػػػػػ  شػػػػػركط  .ِ
 .(ّٓ)اللوثرينوالكلفنيٌن عل  حد سواء باٜنرية الدينية

 .(ْٓ)ـُِْٔاسرتداد رجاؿ الدين الربكتستانت ما انت ع منهم من أمالؾ قبل عاـ  .ّ
عػػدـ فػػرض االمػػراء االٞنػػاف علػػ  اتبػػاعهم كرعايػػاهم أم ديػػن اك مػػ ه  كتػػرؾ اٜنريػػة ٟنػػم يف  .ْ

 اختيار اٞن ه  ال م يرتأك ، كب لك يكوف ذلك االمر حقان للمحكومٌن كليس للحاكم.
                                                        

50 - R.B Mowat, A History of Europe and The Modren world, 1422-1928, London, 1931, p. 
162. 
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إعادة تنظيم آّلس االمرباطورم بنسبة كاحدة من الكاثوليػك كالربكتسػتانت، كبػ لك حقػ   .ٓ
 .(ٓٓ)الصلح للربكتستانت اافظة عل  مرك هم كمصاٜنهم

استطاعت بػ لك السػيطرة علػ  ك  Verdenكفرداف  Bermenإعطاء السويد أسقفيي بر٬نن  .ٔ
ا ار االكدر كاالل  كالفي ر كانفتح امامها الطري  لتوسي  نفوذها يف  اؿ اٞنانيا، ٣نا جعلها 
تتمتػػػ  ّنركػػػ  مهػػػم يف ُنػػػر البلطيػػػ  كيف الشػػػ كف األٞنانيػػػة، فضػػػالن عػػػن احتفاظهػػػا ببيومًنانيػػػا 

 الغربية.
تتنػازؿ عنهػا السػويد، فضػالن عػن مدينػة   إعطاء كالية براند برج بومًنانيا الشرقية، الػي سػوؼ .ٕ

كػػامن كمينػػدف كمعظػػم أقػػاليم ٠نػػدبرج، كانتقػػاؿ زعامػػة الربكتسػػتانت مػػن امػػًن سكسػػونيا اُف 
 .(ٔٓ)امًن براندبرج

احتفػػػاظ بافاريػػػا بػػػالبالتٌن العليػػػا، كبالتػػػاِف اتسػػػاع مسػػػاحتها ُنيػػػ  تصػػػبح زعيمػػػة الواليػػػات  .ٖ
 Charles Lewis)وهيميػا السػاب  شػارؿ لػويس)اٛننوبية، كاعيدت البالتٌن الدنيا اُف ملك ب

 .(ٕٓ)، كإعطاء أكشاسيا اُف سكسونيا
فػرداف  فضػالن عػن معظػم أراضػ  االلػ اس مػا عػدا  –تػوؿ  –احتفػاظ فرنسػا بكػل مػن ] متػ  .ٗ

 مدينة سرتاسبورج.
 .(ٖٓ)اإلعالف رٚنيان عن استقالؿ هولندا كسويسرا .َُ
كِنػالؼ ذلػك يعػرض نفسػ  اُف فقػداف أراضػي  عدـ تغًن أم امًن من االمراء االٞناف لدين ،  .ُُ

 الي سوؼ تصادر.
السماح ألكلئك االمراء بتكوين اٛنيوش كعقػد التحالفػات فيمػا بيػنهم، اك مػ  بقيػة الػدكؿ،  .ُِ

 .(ٗٓ)كلكن بشرط اف ال يكوف ذلك ضد اإلمرباطورية الركمانية اٞنقدسة
عليهػػا لتصػػبح شػػركطان أساسػػػية يف كبػػ لك فقػػد كانػػت تلػػك البنػػود النقػػاط األساسػػػية الػػي مت االتفػػاؽ 

عالقات الدكؿ اٞنتنازعة مستقبالن، كلتكوف القاعدة الي تنطل  منها السياسة اٞنستقبلية للعديػد مػن الػدكؿ 
االكربية، كبالتاِف تنظيمها للحياة السياسية االكربية لفرتة طويلة، سػاعدت يف  ايػة االمػر علػ  جلػ  نػوع 

 االقتصادم كاف مفقودان من قبل.من االستقرار السياس  كالديين ك 
 اىِخائز اىٍخٍغيث ٌَ ػلػ نيص وـخفاى٘ا

بعد اجتماع األطراؼ اٞنتنازعة كتوقيعهم عل  الصلح كظهور  اُف حي  التطبي ، أصبحت بنود  سارية 
اٞنفعوؿ كمل مة لألطراؼ اٞنوقعة علي  كبطبيعة اٜناؿ فأف القياـ بػأم عمػل مػا يكػوف لػ  اثػاران كنتػائ  بغػض 

                                                        
 .ُٕٓ-ُْٕزين العابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر الساب ، ص -ٓٓ
 .ُٕٓميالد اٞنقرح ، اٞنصدر الساب ، ص -ٔٓ
 .ُٕٓزين العابدين  س الدين ٤نم، اٞنصدر الساب ، ص -ٕٓ
 .َُُعل  حيدر سليماف، اٞنصدر الساب ، ص -ٖٓ
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لنظػػر، اذا كانػػت تلػػك النتػػائ  إ٩نابيػػة كانػػت اـ سػػلبية، كنل ػػ  ابػػرز تلػػك النتػػائ  الػػي ٕن ضػػت جػػراء ا
 -تطبي  صلح كسفاليا ّنا يأيت:

عػد هػ ا الصػلح اكؿ اتفػاؽ دبلوماسػػ  يف العصػر اٜنػدي  كالػ م ارسػػ  نظامػان جديػدان يف أكربػا مبنيػػان  .ُ
وانٌن الدسػػػتورية لالمرباطوريػػػة الركمانيػػػة علػػػ  أسػػػاس سػػػيادة الػػػدكؿ، كأصػػػبحت مقرراتػػػ  جػػػ ءان مػػػن القػػػ

 اٞنقدسة فيما بعد.
ا ػػػ  حػػػرب ال الثػػػٌن عامػػػان، الػػػي كبػػػدت العديػػػد مػػػن الػػػدكؿ االكربيػػػة الك ػػػًن مػػػن اٝنسػػػائر يف األركاح  .ِ

 .(َٔ)كاٞنعدات
كاف ذلك الصلح  ائية لعصر اإلصالح الديين، كأصبح الوض  الديين كاضحان، كقد قض  عل  امل  .ّ

ٓنطػػيم الكاثوليكيػػة الركمانيػػة الػػي تتبػػ  كنيسػػة ركمػػا، ككػػ لك فشػػلت حركػػة اإلصػػالح اٞنصػػلحٌن يف 
الػػػديين اٞنضػػػادة يف إعػػػادة الػػػوالء اٞنطلػػػ  للبابػػػا كللكنيسػػػة، كبالتػػػاِف كػػػاف البػػػد مػػػن بقػػػاء اٞنػػػ هبٌن ] 

الربكتسػػػػتاني  كتعايشػػػػهما جنبػػػػان اُف جنػػػػ  يف أكربػػػػا، كسػػػػيادة مبػػػػدأ التسػػػػامح الػػػػديين  –الكػػػػاثوليك 
 .(ُٔ)ادت  يف أكربا بصورة عامة فيما بعدكسي

، ٣نػا يعػين ذلػك (CordinalMezarin)كضعت معظم بنود الصلح بتأثًن الكارديناؿ الفرنس  مازاراف .ْ
 حصوؿ فرنسا عل  العديد من اٞنكاس  كاالمتيازات.

عػػن  مت إزالػػة اٜنػػواج  الكمركيػػة امػػاـ االعمػػاؿ التجاريػػة كاالقتصػػادية الػػي كضػػعت أيػػاـ اٜنػػرب، فضػػالن  .ٓ
 .(ِٔ)االتفاؽ عل  حرية اٞنالحة بدرجة معينة يف  ر الراين

انقساـ األراض  األٞنانية اُف اك ر من مائي كالية، كاصػبح كػل امػًن يػدع  االسػتقالؿ يف كاليتػ ، كمت  .ٔ
االعػػػرتاؼ القػػػانوين بسػػػلطة االمػػػراء، ٣نػػػا أثػػػر ذلػػػك سػػػلبان علػػػ  عمليػػػة الوحػػػدة األٞنانيػػػة كاخرهػػػا ٞنػػػدة 

 .(ّٔ)طويلة
جعل ذلك الصلح، اإلمرباطورية الركمانية اٞنقدسة، ضعيفة كمرتهلػة كَف تعػد سػول آنػاد ضػعيف، كَف  .ٕ

تعػػد هنػػاؾ سػػلطة مرك يػػة تسػػتطي  سػػن القػػوانٌن كْننيػػد اٛنيػػوش كتفػػرض الضػػرائ ، حػػىت اخػػ  يطلػػ  
 .(ْٔ)عليها بأ ا ] ال امرباطورية كال ركمانية كال مقدسة 

كػرب بعػد توقيػ  ذلػك الصػلح اذ تراجعػت مكانتهػا ك ػًنان، السػيما كانت الكنيسػة الضػحية اٝنفيػة كاال  .ٖ
ـ، حػىت اف البابػا يف ُِْٔبعد تنازٟنا عن الك ًن من امالكهػا كاعادهتػا اُف مػا كانػت عليػ  قبػل عػاـ 

بادئ اٞنفاكضات رفض التوقيػ  علػ  الصػلح، ٣نػا أدل اُف ْناهلػ  ايضػان، فكانػت تلػك بدايػة تقلػي  
 در٩نيان.دكر  ال م اخ  ينحسر ت

                                                        
60 - http//ar.m.wikipedia.org. 
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ساعد ذلك الصلح عل  توجي  الك ًن من افراد آّتمعات االكربية ٥نو العلم كالتعلم كدراسة الفلسفة  .ٗ
كاٞننطػػػ ، كأ ػػػاء سػػػيطرة الالهػػػوت علػػػ  العقػػػل األكري، كالػػػدعوة اُف ٓنكيمػػػ  يف الك ػػػًن مػػػن األمػػػور 

 .(ٓٔ)كالقضايا
عرفػان شػائعان بػٌن الػدكؿ االكربيػة بعػد عقػد ظهور التم يل الدبلوماس ، كتبادؿ السفراء، كالػ م اصػبح  .َُ

ذلػػػك الصػػػلح، كأصػػػبحت تلػػػك الػػػدكؿ تعامػػػل مػػػ  بعضػػػها الػػػبعض علػػػ  أسػػػاس اٞنسػػػاكاة كالسػػػيادة، 
 كأصبحت الدبلوماسية مهنة ُند ذاهتا فيما بعد.

أصبحت اٞنعاهدات كاالحالؼ التجارية كاالفات الدفاعية، األساس ال م تبىن علي  العالقات بٌن  .ُُ
، بعػػد اف كانػػت تبػػىن علػػ  أسػػاس اٞنصػػاهرة كال ٩نػػات بػػٌن العوائػػل اٞنالكػػة، اذ أصػػبحت تلػػك الػػدكؿ

 (ٔٔ)الظاهرة من تراث النظاـ العائل  كاالسرم ال م انته  عهد 
ظهور القانوف الدكِف، السيما بعد مػا تعرضػت لػ  آّتمعػات كاٞنػدف مػن خػراب كدمػار كقتػل كسػل   .ُِ

كاالسػػس ٜنمايػػة الػػدكؿ اايػػدة، كأكؿ مػػن نػػادل بػػ لك  ك ػػ ، لػػ لك توجػػ  إ٩نػػاد بعػػض القواعػػد
الػػ م أٞنتػػ  فوضػػ  اٜنػػػرب، فكتػػ  كتابػػ  ]شػػػرائ   (Crosheeois)اٞنشػػرع القػػانوين الػػدكِف كركشػػػيوس

 .(ٕٔ)السلم كاٜنرب ، ال م اصبح اساسان للقانوف الدكِف اٜندي 
كالػػ م يعػػين افسػػاح آّػػاؿ الػػدعوة اُف مبػػدأ التػػوازف الػػدكِف كالػػ م يبػػدأ بػػالظهور بعػػد ذلػػك الصػػلح،  .ُّ

لدكلة اك ٠نموعة من الدكؿ اٞنتحالفة بأف تتقول اُف درجة هتػدد مصػاٌف الػدكؿ األخػرل، كذلػك عػن 
 .(ٖٔ)طري  تشكيل كتلة ثانية مضادة تستطي  إعادة التوازف الدكِف

  ٥نو العمل عل  ترسيخ مبدأ اإلصالح السياس ، بعد انتهاء مرحلة الصراع الديين كالطائف ، كالتوج .ُْ
االهتماـ بالش كف السياسية لتنتقل أكربا من مرحلة الصراع الديين اُف الصراع السياس  ال م صاحب  
نشوء ك٧نو اٞنلكيات اٞنستبدة، كالي سػوؼ تصػطدـ فيمػا بعػد بػاالراء كاألفكػار اٜنػرة عنػد قيػاـ ال ػورة 

 .(ٗٔ)الفرنسية
ويات حي  اكجدت مبادئ كقضػايا غػًن نالحه اف نتائ  الصلح كانت مهمة كم ثرة عل  كافة اٞنست

موجودة يف الساب ، اذ كاف ذلك الصلح سباقان يف ترسيخ العديد من اٞنبادئ كاالسس الي َف تكن معركفة 
يف آّتمعػػػات االكربيػػػة مػػػن قبػػػل، كبالتػػػاِف فقػػػد كانػػػت لتلػػػك النتػػػائ  األثػػػر الكبػػػًن يف رسػػػم االسػػػرتاتيجية 

عامة، ٣نػا سػاعد ذلػك علػ  ا ػاء مرحلػة مقيتػة كمظلمػة مػن الصػراع السياسية اٛنديدة يف كل أكربا بصورة 
الػػديين كالطػػائف  الػػ م فتػػك بػػآّتم  األكري بصػػورة عامػػة، لتبػػدأ مرحلػػة جديػػدة يسػػودها التسػػامح الػػديين 
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 .١َُّنمد ١نمد صاٌف، اٞنصدر الساب ، ص -ٔٔ
 .َُِعل  حيدر سليماف، اٞنصدر الساب ، ص -ٕٔ
 .َّّ، اٞنصدر الساب ، ص١نمد ١نمد صاٌف -ٖٔ
 .َُِعل  حيدر سليماف، اٞنصدر الساب ، ص -ٗٔ
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كاٞن هف كتقنٌن عالقة آّتم  برجاؿ الدين كالدعوة اُف اٜنرية الدينية من اجل اف تكػوف عالقػة الفػرد بربػ  
قة خالصة ال يتدخل فيها احد، كبطبيعة اٜناؿ فػأف تلػك اٞنرحلػة بػدات بشػكل تػدر٩ن  يف آّتمعػات عال

االكربيػػػة الػػػي َف تكػػػن معتػػػادة علػػػ  تلػػػك القضػػػية مػػػن قبػػػل، كمػػػن   رافقػػػت تلػػػك اٞنرحلػػػة ظػػػاهرة الصػػػراع 
كظهػػػور السياسػػػ  الػػػ م نقػػػل أكربػػػا اُف مرحلػػػة جديػػػدة مػػػن النػػػ اع الػػػ م تركػػػ  علػػػ  اإلصػػػالح السياسػػػ  

اٞنلكيات اٞنستبدة كمن   ظهػور مػا يعػرؼ بالفلسػفة القوميػة الػي أدخلػت أكربػا مرحلػة تشػكيل القوميػات 
 كاستغالٟنا كبالتاِف التغيًن يف اٝنارطة السياسية االكربية بأسرها.

 اىغاحٍث

 من خالؿ ما تقدـ توصلنا اُف ٠نموعة استنتاجات نل صها بااليت:
لصػػػراع الػػػديين كالطػػػائف  كاٞنػػػ هف يف أكربػػػا، مػػػ  الػػػدعوة اُف التعػػػايش ا ػػػ  صػػػلح كسػػػتفاليا مرحلػػػة ا .ُ

 السلم  كالتسامح الديين بٌن كل مكونات آّتمعات االكربية تقريبان.
كضػػ  حػػدان ٜنػػرب اسػػتمرت ثالثػػٌن عامػػان، أ كػػت الػػدكؿ اٞنتحاربػػة كدمػػرت مػػد ا كقراهػػا كاضػػعفتها  .ِ

 سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان.
زيػػف االدعػػاءات الدينيػػة، كالسػػيما للك ػػًن مػػن ملػػوؾ الػػدكؿ االكربيػػة، عنػػد عػػدـ  كشػػف الصػػلح عػػن .ّ

ٚنػاعهم الراء البابػا كعػدـ الوقػوؼ معػ  يف الك ػًن مػػن األحيػاف، االمػر الػ م دفػ  بػالك ًن اُف التوجػػ  
 ٥نو العلم كاالطالع كٓنكيم العقل كاجتهادت  يف شىت ميادين اٜنياة.

لشع  األٞناين ال م عا  ك ًنان من جراء حرب ال الثٌن عامان كوف اف تركي  بنود الصلح عل  احرتاـ ا .ْ
األراضػػ  األٞنانيػػة كانػػت مسػػرحان لتلػػك اٜنػػركب، كعمػػل علػػ  تعويضػػهم نتيجػػة ٞنػػا فقػػدك ، ٣نػػا سػػاهم 

 ذلك يف  اية االمر يف تكاتف الشع  األٞناين كسعي  اُف ٓنقي  كحدت  اٞننشودة.
تنظػػيم العالقػػات بػػٌن الػػدكؿ الػػي كانػػت تعتمػػد علػػ  اٞنصػػاهرة اكجػػد هػػ ا الصػػلح سياسػػة جديػػدة يف  .ٓ

 كال ٩نات بٌن العوائل اٜناكمة يف أكربا، اذ أصبحت السيادة اساسان يف تلك العالقات.
ساعد الصلح عل  ظهور القانوف الدكِف ال م استند عل  العديػد مػن اٞنبػادئ كالقػوانٌن الدكليػة الػي  .ٔ

مػن اجػل السػيطرة علػ  األكضػاع اٞنرتديػة كاٜنيلولػة دكف اسػت داـ  تنظم العالقات الدكليػة بػٌن الػدكؿ
 مبدأ القوة كالضعف يف التفاهم يف العالقات الدكلية مستقبالن.

اكد الصلح عل  مبدأ التوازف الدكِف كجعل  ضركرة كاجبػة التطبيػ ، مػن اجػل عػدـ تسػلط دكلػة علػ   .ٕ
إ٩ناد نوع من التوازف بٌن الدكؿ كاٜنيلولة أخرل اك ٓنالف عل  دكلة، كبالتاِف عمل ذلك اٞنبدأ عل  

 دكف است داـ سياسة العنف كالقوة كالتسلط يف التعامل الدكِف.
سػػاعد هػػ ا الصػػلح علػػ  فهػػم قضػػية الػػدين كالتػػدين اٜنقيقػػ  اذ كانػػت القضػػية سػػطحية مبنيػػة علػػ   .ٖ

د آّتمػػ  اٝنرافػات كاالكاذيػػ  الػػي كانػت تسػػت دـ مػػن قبػػل بعػض رجػػاؿ الػػدين يف تعػاملهم مػػ  افػػرا
السػػػيما البسػػػطاء مػػػنهم، إذ عمػػػل هػػػ ا الصػػػلح علػػػ  ٓنريػػػك الفكػػػر كالعقػػػل كتشػػػجي  مبػػػدأ آّادلػػػة 
كالنقػػاش مػػن اجػػل التوصػػل اُف اٜنقيقػػة مهمػػا كػػاف شػػكلها، كدعػػا اُف جعػػل مصػػلحة الشػػعوب فػػوؽ 
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ضػمن  اٛنمي  كليس مصلحة رجاؿ الدين، كبالتاِف الرتكي  عل  الناحيػة الفكريػة مػن اجػل بنػاء دكؿ ت
 كافة اٜنقوؽ.
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 اىٍيغم    

البحػػ  عػػن ظػػاهرة بػػارزة يف تػػاريخ تطػػور الشػػعر العػػري  إذ شػػكل الػػدكبيت ٧نطنػػا شػػعرينا يتحػػدث هػػ ا 
مستحدثنا من بٌن األشكاؿ الفنية الناضجة، منب قنػا مػن البيئػة اٛنديػدة الػي اختلطػت فيهػا أجنػاس متباينػة 

حدثة )كاٞنواليػا كثقافات متنوعة،كطباع متمي ة كعادات ٢نتلفة. كا٧نػاز مػن غػًنة مػن الفنػوف  الشػعرية اٞنسػت
كال جل كالكاف ككاف كالقوما كالبند( بكون  ١نل  بقواعد األعراب كالصرؼ كحالكة االيقاع َنان  ارتباطػ  

 ّنعاين اٜن  الوجداين اٞنفعم بالعواطف الصادقة كنوازع ال هد كالعرفاف كالتأمل الفلسف .
Abstract 
The present  study discusses a prominent phenomenon in the history of 

Arab poetry. 

The(dubait – double – lines) forms a poetic Style created from the new 

environment in which different genres, cultures, traditions, distinguished 

behavior, are blended. This genre is distinguished from other modern 

poetic Arts like Mawalia, Zajal,  Al – kan wa  kan, Al Quma and Band, as it 

is  decorated with grammatical rules and sweet tune, in addition to its 
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connection with the meanings of subjective – love which is charged by 

truthful passions and the tendency of asceticism, mysticism and the 

philosophical meditation.    

 اىٍلػٌث

اٜنمد  رب العاٞنٌن كالصالة كالسالـ عل  سيد اٝنل  أٗنعٌن ١نمد بن عبد ا اٞنبعوث للناس كافة 
 هداية للعاٞنٌن كعل  آل   كمن تبعهم بإحساف إُف يـو الدين.

ا كأغ رهػػا ثػػراءنع كَنملتػػ  ٬ن ػػل أعلػػ  مراحػػل تطػػور يعػػد العصػػر العباسػػ  مػػن أطػػوؿ العصػػور األدبيػػة عمػػرن 
األدب العري كنضج ، فقد اتسعت ال قافة يف ه ا العصر أتساعنا شامالن أستوع  الك ًن من تراث األمم 

مػػا آؿ إليػػ  الواقػػ  اٜنضػػارم  مبنتاجػػاهت فالقد٬نػػة كحضػػاراهتا، فصػػار الكتػػاب كالشػػعراء العباسػػيوف يسػػت مرك 
ر كٚنػػو يف اٞننطػػ  كتعػػدد يف مصػػػادر اٞنعرفػػة كتطػػور يف أسػػالي  التعبػػػًن كاألداء اٛنديػػد مػػن عمػػ  يف الفكػػػ

اللغػػوم، كال سػػػيما يف الشػػػعر كالتجديػػد يف البنيػػػة كاألكزاف كالقػػػوايف، كلعػػل مػػػا كسػػػم ش صػػية العػػػري مػػػن 
خصائ  النمو العقل  كالتطور اٞنعريف األصيل، جعلت  ٪نرص بشغف عل  ارتشاؼ كػل جديػد، كإعمػاؿ 

اكلػة اكتشػػاؼ الطريػف كاٞنبتكػر،  ككػػاف الشػعر مػن بػػٌن مػا  لتػ  تلػػك اػاكالت اٛنػادةع السػػيما العقػل 
بعد جني  ٖنار التطور اٜنضارم الباهر حىت  اية العصر العباس ع فإذا بنا نسػتقبل مػ  بػواكًن القػرف الرابػ  

 –بنػاء كترتيبػا  –إيقاعيػة مغػايرة  اٟنجرم كما تال  أشكاالن فنية مبتكرة من الشعر العري، ٕن لت بتنويعػات
للمعهود يف النظاـ العددم لتفعيلة األكزاف اٞنعركفة، ذه  بعضػهم إُف اعتبارهػا أكزاننػا جديػدة تضػاؼ إُف 
سابقاهتا، عل  الرغم من أ ا َف ٔنرج عػن الوحػدات الصػوتية كااليقاعيػة لبنيػة التفعيلػة كجرسػها، كمػا درج 

أصطلح علػ  تسػميتها )الػدكبيت( مػن عل  ما نطق  العرب كساغ اٚناعهم فنينا فقد كانت الرباعية أك ما 
بٌن ه   االشكاؿ الفنية الناضجة  الي تتمي  من عًنها مػن الفنػوف الشػعرية اٞنسػتحدثة )كاٞنواليػا كال جػل 
كالكاف ككاف كالقوما(، فقد امتازت ه   بكو ا ١نالة بقواعد األعػراب كمػوازين الصػرؼ، كحػالكة االيقػاع 

 اين اٞنفعم بالعواطف الصادقة كنوازع ال هد كالعرفاف كالتأمل الفلسف .َنان  ارتباطها ّنعاين اٜن  الوجد
لقػد كػاف أقػدامنا علػ  دراسػة هػ ا النػوع أمػرا طبيعيػا، خصوصنػا أف م ػل هػ   الظػاهرة البػارزة يف تػاريخ 
تطػػور الشػػػعرع الػػػي دامػػػت قركنػػػا طويلػػػة كغطػػػت خالٟنػػػا مسػػػاحات كاسػػػعة مػػػن األقػػػاليم كاسػػػتغرقت  امتػػػ  

كأقرّٔػػػا إُف الػػػنفس، كأثػػػرت َنماليػػػة مظهرهػػػا الشػػػعرم)زمننا كنظامنػػػا( يف الك ػػػًن مػػػن  ٧نػػػاذج  أغػػػراض الشػػػعر
الشعر التقليدم ذم العركض الصريح، فظهر فيهػا التصػري  كالتجنػيس اٞنقتػبس مػن نظػاـ الرباعيػة اٞنبتكػر، 

لػػ  كفػػ  مػػنه  كهػػ ا يف العديػػد مػػن النمػػاذج الشػػعرية. لػػ ا فقػػد تطلػػ  اإليفػػاء َنوانػػ  اٞنوضػػوع دراسػػت  ع
يتم ل عرب ثالثة مباح ، يسبقها ٕنهيد كجي  يعرض إُف ش ء عن مفهـو شعر الدكبيت كمالمح نشأت . 
يتناكؿ األكؿ منها )اٛن كر الفنية ٟن ا النمط الشعرم، فيما يتناكؿ ال اين جوانب  الفنية، عل  حػٌن يوظػف 

منتقػاة تعػرب عػن أغراضػ  عػرب القػركف اٞنبح  ال ال  لعػرض جانػ  مػن أبعػاد مضػامين ع مشػفوعة بنمػاذج 
 العشرة.

 كقد أعقبت تلك اٞنباح  خإنة ضمنت أبرز النتائ  الي توصل إليها البح .



 

 المضموف –ال طور, الشكل  –النشأة  قوالب )الدكب ت( الش ري  

ُُِ 

 كبعدع فلم يدًٌع باح  قبالن لبح   الكماؿ، كما كاف لنا أف ندعي  لبح نا ه ا.
 حٌٔئث

علػػ  شػػاكلت  العديػػد مػػن تشػػكل الرباعيػػات أك مػػا يسػػم  )بالػػدكبيت( ٧نطنػػا شػػعرينا مسػػتحدثنا، نظػػم 
ػػػػا عػػػن ُنػػػػور اٝنليػػػػل السػػػتة عشػػػػر كيعرؼ)عنػػػػد  (ّ)الشػػػعراء كقػػػػد عػػػٌد  معظػػػػم الدارسػػػػٌن كزننػػػا خاصنػػػػا خارجن

ادثٌن(ببحر السلسلة أك الربػاع ، كيػأيت يف العربيػة علػ  كزف )فعلػن متفػاعلن فعػولن فعلػن( بتكػرار  أربػ  
كما يرل الدكتور كامل الشػيف   –ء إُف النظم ب  مرات، مصحوبة بوحدة القافية كمن أهم ما يدف  الشعرا

عػػػراب عػػػن أحاسيسػػػهم، كِناصػػػة شػػػ كف حيػػػاهتم اليوميػػػة كمشػػػاعرهم يعػػػود إُف حاجػػػة الشػػػعراء إُف اإل –
الش صية اٝناصة، بقط  من الشعر فيها شكل القصيدة العاـ دكف التطويل اٞنتب . إذ جرت األمػور علػ  

دـ اٜناجػػات اآلنيػػة كاٞنتطلبػػات السػػريعة، لػػ لك اعتمػػدها الشػػعراء ، أم أ ػػا ٔنػػ(ْ)مقتضػػ  الطبػػاع اٞنتغػػًنة
توافقػػا مػػ  طبيعػػة السػػلوؾ كالتعامػػل اٝنػػاص ّنجريػػات اٜنػػدث اآلين، فالشػػاعر يسػػتجم  فيهػػا قػػوا  الفكريػػة 
كإحساسػػات  النفسػػية كإ٬ناءاتػػػ  الداخليػػة دكف البحػػػ  عػػن منافػػ  تعبًنيػػػة ٔنضػػع  لعمليػػػة اختياريػػة ٞنسػػػتول 

درة عل  االنتقاء كالبناء، كلعل ظهػور نػوع مػن الرباعيػات يف القػرف ال ػاين اٟنجػرم، مقػوال علػ  ال كؽ كاٞنق
هػػػ يعػػد دلػػيالن علػػ  الرغبػػة يف التغيػػًن ُٓٔهػػػ كبشػػار بػػن بػػرد ُِٔالسػػنة الشػػعراء مػػن أم ػػاؿ ٘نػػاد عجػػرد 

هػ  قصػيدة طويلػة هػػ الػي ٚناهػا )اٞنربعػة( ك ِّْتدخل ضمن ه ا اإلطار الفػين منظومػة أبػن دريػد اٞنتػويف 
كحػػدهتا أربعػػة أبيػػات تبػػدأ كلهػػا ُنػػرؼ كتنتهػػ  بػػ  باعتبػػار قافيتهػػا،   تػػرد أربػػ  أخػػرل تبػػدأ بػػاٜنرؼ التػػاِف 

 .(ٓ)بيتنأُُكتنته  ب  حىت تستويف حركؼ اٞنعجم لتكوف 
إفَّ هػ ا الػػنمط الشػعرم الػػ م عػرؼ عنػػد العػرب بكونػػ  كحػدة شػػعرية ذات مصػاري  أربعػػة تتحػد فيهػػا 

، كقػػد كجػػد )مػػا يشػػاكل ( يف اآلداب األخػػرل، إذ ظهػػر فيمػػا (ٔ)، أك قػػد ٔنتفػػ  فيهػػا القافيػػة ال الػػ القافيػػة
هػ كغًن ، كظهر ك لك يف القوال  الرتكيػة ِّٗبعد يف الشعر الفارس  عل  لساف )الركدك ( اٞنتويف سنة 

الشػػعرم اٞنكػػوف مػػن أربعػػة ، بينمػػا تعػػين الرباعيػػة أك )الػػدكبيت( يف الشػػعر االنكليػػ م اٞنقطػػ  (ٕ)كالتاجيكيػػة
كعل  الػرغم ٣نػا ٪نظػ  بػ  هػ ا  (ٖ)أبيات تتف  يف قافية  كاحدة أك اثنٌن، كما تتحد يف كزف كاحد أك اثنٌن

الفن من شهرة كاسعة كركاج كبًن بٌن الشعراء كاٞنت كقٌن طيلػة القػركف العشػرة اٞناضػية، بػدأ نػور  ٫نبػو شػيئنا 
دار األدي لشػيوع أ٧نػاط أخػرل جديػدة، يػأيت يف طليعتهػا مػا أصػطلح فشينا، كيتجػ  ٥نػو اال٥نسػار فآننػا اٞنػ

                                                        
-ٖٓ/  ُِٕٗأنظػػر: ديػػواف الػػدكبيت يف الشػػعر العػػري)يف عشػػرة قػػركف(: د. كامػػل مصػػطف  الشػػيف: دار ال قافػػة: بػػًنكت:  -ّ

األدب الرفي  يف مي اف الشعر كقوافيػ :  .ُْٔ/َُٕٗ: دار مكتبة ٜنياة: بًنكت: ُْ.أنظر: العركض الواضح: د. ٣ندكح حق :طٖٔ
/ ُٔٔٗ، بػػًنكت:ِفػػن  التقطيػػ  الشػػعرم كالقافيػػة: د.صػػفاء خلوصػػ : ط :ُُْ/ُٗٔٗمعػػركؼ الرصػػايف: مطبعػػة اٞنعػػارؼ: بغػػداد: 

أدب العصػػور اٞنتػػأخرة: د. نػػاظم رشػػيد:  يف: ُْٔ/ُٕٔٗ: القػػاهرة: ٕد مصػػطف : ط: أهػػدل سػػبيل إُف علمػػ  اٝنليػػل: ١نمػػو ُِٗ
 .ْٔ/ُٖٓٗمطبعة جامعة اٞنوصل: 

 .  ّٓ-ّْأنظر: ديواف الدكبيت./ ص -ْ
 . ّٖأنظر: نفس / -ٓ
 . ُْٔسبيل/ أنظر: أهدل -ٔ
 . ٔٗالدكبيت/ديواف  أنظر: -ٕ
 .ُْٖٗأنظر: معجم اٞنصطلحات العربية يف اللغة كاألدب: ٠ندم كهبة ككامل اٞنهندس: لبناف:  -ٖ



 
 

ُِِ 

 عشر ثام ال ال دد

 –عل  تسميت  بالشعر اٜنػر، تسػاكقنا مػ  سػنة التطػور التلقػائ  يف األدب. إذ أنػ  صػار كمػا يقػوؿ الشػيف 
من تراثنا اٞنوسيق  الكالسيك ، باعتبار  من اٞنوشحات!، فك ًننا ما تغين فرؽ اإلنشاد رباعيات الػدكبيت 

. كه ا يعين ))اف دكر الدكبيت َف ينته  بعد، كأف في  من اٜنيوية كالقوة ما ٬نكن  (ٗ)أ ا موشحات!عل  
أف يستمر يف الفصح  كالعامية سنٌن طويلة آتية، كخصوصنا يف ٠ناؿ االكبريػت الغنػائ ، )فكػل مػا ٪نتػاج 

كفلسػػفة كتأمػػل مػػن ناحيػػة إليػػ  شػػ ء مػػن اإلٜنػػاح يف لفػػت النظػػر إليػػ (، ذلػػك أنػػ  غنػػاء كإيقػػاع مػػن ناحيػػة 
أخػػػػرل، كمناجػػػػاة كحػػػػ  مػػػػن ناحيػػػػة ثال ػػػػة، كهػػػػ  عناصػػػػر ْنػػػػ ب إليهػػػػا النػػػػاس بشػػػػىت أجناسػػػػها كميوٟنػػػػا 

. كال شك يف أ ا معطيات كسم ّٔا )العصر اٜندي (، كرّنا كجدت ٟنػا إمػدادات فنيػة يف (َُ)كأهدافها((
 أجناس أدبية أخرل، أك قوال  فنية مستحدثة.

 اىؽةاػ٘ات، ُلأحٓا وحٍٔرْا اىٍتطد األول: سؼور 

 اٌزغ١ّخ ٚإٌشإح:
( بشعرنا العري اٞنعاصر، ّنصطلح )الدكبيت(ع كقد ذه  بعض الدارسػٌن (ُُ)اقرتنت لفظة)الرباعيات

، كمعنػا  البيتػاف، بوصػفة )قالبنػا شػعرينا مكوننػا مػن بيتػٌن (ُِ)كاٞن رخٌن إُف أن  مأخوذ يف األصل عن الفػرس
شػػرؽ م ػػل ظهػػور اٞنوشػػح يف األنػػدلس كاٞنغػػرب، كاالسػػم اٞن كور)الػػدكبيت(، بأربعػػة مصػػاري (، ظهػػر يف ال

مركػػ  عنػػدهم مػػن لفظتػػٌن )دك( الفارسػػية كمعناهػػا االثنػػاف، ك)بيػػت( العربيػػة، ذلػػك أف الفػػرس َف يكونػػوا 
علػػػ  الػػػرغم مػػػن كونػػػ  بيتػػػٌن، بغيػػػة ٕنيػػػ   مػػػن  –عنػػػدهم  -، كٚنػػػ  بالرباعيػػػة(ُّ)لينظمػػػوا أك ػػػر مػػػن بيتػػػٌن

لفارس ، ال م يتكوف بيت  من شطرين يف بيت مصرع، فػدخل يف ٠نػاؿ اٞنػ دكج العػري باعتبػار  )اٞن نوم( ا
كحدتػػ  بيتنػػا مصػػرعنا ال صػػلة لػػ  ّنػػا قبلػػ  كال ّنػػا بعػػد  يف القافيػػة، كعنػػد ظهػػور الػػدكبيت كاشػػتهار  كػػاٞن نوم 

ػػا يف كي يػػد،  كالػػ م هػػو بيػػت كاحػػد، عػػن الػػدكبيت الػػ م تتكػػوف كحدتػػ  مػػن بيتػػٌن، كػػاف منطقينػػ ا كقياسن
، كلعػل تسػمية الفػرس لػ  بػػ )الربػػػاع ( (ُْ)Xِزعمهم أف يطبػ  علػ  الػدكبيت )الربػاع ( بضػرب اٞن نػوم 
 .(ُٓ)بسب  اشتمال  عل  أربعة أشطر موحدة القافية يف الغال 

كقد ذه  بعض الدارسٌن إُف أف اصل اللفظة )الدكبيت( بأعجاـ ال اؿ ال إ٨ناٟنا كه  عربية األصل 
، غًن أف الرصػايف يػرجح إ٨ناٟنػا كيشػاطر  يف ذلػك (ُٔ)صاح  البيت أفسدهتا العامة إُف )دك بيت(كتعين 

                                                        
 . ٓٗينظر: ديواف الدكبيت/ -ٗ

 . ُُّنفس /  -َُ
ربػػ : الػػراء كالبػػاء كالعػػٌن، أصػػوؿ ثالثػػة: احػػد٨نا جػػ ء مػػن أربعػػة أشػػياء،ينظر: معجػػم مقػػاييس اللغػػة، يقػػوؿ أبػػن فػػارس إفَّ  - ُُ

 ، فالرباع : ما رك  من أربعة أشياء. كه  رباعية ينظر: اٞنعجم الوسيط، مادة )رب (ُْٖص))مادة رب (( 
، فػػػن التقطيػػػ  ُْٔ، العػػػركض الواضػػػح/ُْٔ، أهػػػدل سػػػبيل/ُُْ(، األدب الرفيػػػ /ُٖ-ُٕأنظػػػر: ديػػػواف الػػػدكبيت / ) -ُِ
 . ُْٔ-ُْٓ : أ٘ند اٟنا  ، ، مي اف ال هْٔ/ُٖٓٗ، يف أدب العصور اٞنتأخرة: د. ناظم  رشيد: اٞنوصل ُِٗالشعرم/
 . ُِٗأنظر: فن التقطي  الشعرم/ -ُّ
 . ٓٓأنظر: ديواف الدكبيت/ -ُْ
 . ُْٔأنظر: أهدل سبيل/  -ُٓ
، َّٓ/ّ، كاٞنػػػػ دم يف سػػػػلك الػػػػدر َُٖ/  ُاألثػػػػر )اسػػػػتنادنا إُف رأم )اػػػػف( يف خالصػػػػة ُُِأنظػػػػر: ديػػػػواف الػػػػدكبيت -ُٔ

 ، كليس أصالن(.ا  أعجم تصحيحنا كٓنريفن .. يف أنُّٖ/ُكاالبيارم يف سعود اٞنطال  
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د. مصػػػػطف  جػػػػواد، الػػػػ م يػػػػرل أف التحريػػػػف جػػػػرل علػػػػ  األصػػػػل، كهػػػػو )الػػػػدكبيت( إُف )ذك بيػػػػت(   
أصػلها مػا ، كلعل من الطريػف يف ٓنديػد نسػبة التسػمية ك (ُٕ)إُف)البوذيت(   إُف )بوذيٌة(  قالوا: )أبوذيٌة(

ذكر  )رام  حيدر( من أف الفرن  أطلقوا قد٬ننا عل  كحدة الرباعية يف الشعر العري)الدكبيت( كمعناها ُنر 
مػن)دك( بػالفر٤ن  أم االثنػٌن، كبيػت بػالعري، ككػل بيػت منهػا يقسػػم  –كمػا يػرل   –البيتػٌن، كهػ  مركبػة 

إُف ْننػػ  نظػػم  –كمػػا يعتقػػد   - شػػطرين، كهػػ  علػػ  ذلػػك )عربيػػة األصػػل(، كهػػ ا مػػا دعػػا عمػػر اٝنيػػاـ 
ٓنػػرزا مػػن افتضػػاح مصػػدرها العػػري الػػ م تػػأثر بػػ ، بػػل كانتحػػل  –كهػػ  لغػػة عامػػة ادبػػ   –رباعيتػػ  بالعربيػػة 

بعض  لنفس ، كمن  ما ٚن  عن أي ١نجن ال قف  كبشار كأي ن اس كأي العتاهية كاٞنعرم كحىت أي العباس 
 ( ما سب  لعدم بن زيد قول )كهو شاعر جاهل (:الباخرزم، فها هو م ال ينسخ )فكرة كبناء
 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػها الر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبوف

 

  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األرض المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكف 
 

 ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
 

 فقاؿ اٝنياـ: 
ػػػػا علػػػػى   الغبػػػػرا  قػػػػد ىجػػػػدكاأرل أناسن

 

 كإف نظػػػػػػػػػػرت لصػػػػػػػػػػحرا  الفنػػػػػػػػػػا  أرل
 

 كم شػػػػرنا تحػػػػت ا بػػػػاؽ الثػػػػرل رقػػػػدكا 
 

 (ُٖ)قومنػػػػا تولػػػػوا كقومنػػػػا ب ػػػػد لػػػػم يػػػػردكا
 

عل   –كما نعتقد   –كمهما يكن من أمر فأف ما ذكر  )رام  حيدر(، رّنا ال يعط  دليال عليما كافيا 
يف  –ٓنديػػػد بػػػدء اسػػػتعماؿ كزف الرباعيػػػة)لقال  العػػػركض الػػػ م سػػػبقت اإلشػػػارة إليػػػ (، غػػػًن أنػػػ  يشػػػكل 

اٛن ر األساس ال م تطورت من  لتصل إُف ما ه  علي ، تساكقنا م  نػاموس اٜنيػاة يف التطػور،  –تقديرنا 
ت اإلشارة إُف ١ناكالهتم كِناصة ما يتصل بالفكر كاألدب، كلعل ما ي يد ذلك إحاطة الشعراء ال ين سبق

أل٧ناط قريبة من السمات الفنية اٝناصة بالرباعية أك الػ كبيت، فضػالن عػن أف )نوعنػا مػن الرباعيػات العربيػة  
كاف معركفنا يف القػرف ال ػاين اٟنجػرم كمقػوال علػ  السػنة بعػض الشػعراء( م ػل ٘نػاد عجػرد كبشػار بػن بػرد،  

 ة تبي  الطيور، مازحنا:  كما بدا علي  بيتا بشار اٞنشهوراف يف جاري
 ربػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دجػػاجػػػػػػػػػػػػػػػػات  
 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػب الخػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػي الػزيػػػػػػػػػػػػػت 
 

 كديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت
 

 (ُٗ)ه   الرباعية عدا اٞنصراع ال ال (())حي  آندت قافية مصاري  
هػػ مػن اف مكتشػف الرباعيػة هػو)الركدك ( ِٖٔكإذا كانت م اعم  س الدين الرازم اٞنتويف بعد سنة 

ا قصػة ٚناعػً  صػبيا يػردد متوازيػة يف أثنػاء لعبػ ، ِّٗعبد ا بن جعفر السمرقندم اٞنتويف سنة  هػ، معتمػدن
ػا  مطبوعنػػا يػرتبط بأحػػد فػػركع اٟنػ ج فػػنظم علػ  نسػػق  )بعػد إصػػالح ( اشػػعارنا، كجػد فيهػػا كزننػا مقبػػوالن كنظمن

 .(َِ)اقتصر من كل قطعة منها عل  بيتٌن، احد٨نا مصرع كاآلخر مقف 
                                                        

 .  ِِّأنظر: يف الرتاث العري /ج -ُٕ
 . ٕ-ّ/ُٓٔٗ: بًنكت: سنة ُأنظر: رباعيات أي ن اس: رام  حيدر: ط -ُٖ
 . ّٔ،ّٖأنظر: ديواف الدكبيت../ -ُٗ
 )نقال عن معجم البلداف لياقوت اٜنموم(. ُٗ-ُٖأنظر: ديواف الدكبيت../ -َِ



 
 

ُِْ 

 عشر ثام ال ال دد

هػ من أف كركد مصػطلح الرباعيػات علػ  لسػاف اٛننيػد البغػدادم ُِْفأف رأم )السلم ( اٞنتويف سنة 
ار  الرباعية ضربنا من الشػعر ٫نتلػف عػن القصػائد، ٣نػا يعػٌن هػ(  أم قبل الركدك ، باعتبِٖٗاٞنتويف سنة )

قبل تعرؼ غػًن العػرب  (ُِ)الدارسٌن عل  القوؿ بتحديد تاريخ مبكر لظهور فن)الرباعية( يف الشعر العري
 علي .

 اٌزـٛس:
كمػػا عرفهػػا كػػ لك   –كإذا كانػػت بػػواكًن ظهػػور الرباعيػػات أك شػػعر الػػدكبيت يف القػػرف ال ػػاين اٟنجػػرم 

تصوفة كال هاد، فأف كتائر تطورها كنضجها كانتشارها بدأت بشكل ملمػوس عػرب القػرنٌن اٝنػامس بعض اٞن
 (ِِ)كالسػػادس، كإف كانػػت مالمػػح اسػػتوائها بػػدأت منػػ  القػػرف الرابػػ  اٟنجػػرم، فقػػد ذكػػر د. كامػػل الشػػيف

ا إُف ركايػػة )اٜنػػاكم النيسػػابورم ت   العربيػػة  هػػػ( إُف أف أكؿ كانضػػ  رباعيػػة نظمػػت مدكنػػة يفَْٓمسػػتندن
هػػ، اذ مػن رباعيػات َْٓكانت ألي العباس )الباخرزم( كهو من شيوخ اٜناكم النيسابورم، اٞنتػويف سػنة 

 الباخرزم اٞنشهورة م الن قول :
 قػػػػػػػد صػػػػػػػػ رني الهػػػػػػػػول أسػػػػػػػػ ر ال لػػػػػػػػ 

 

 كاس أصػػػػػػػػػػل ىجػػػػػػػػػػره بصػػػػػػػػػػبرم  لػػػػػػػػػػو  
 

 كاسػػػػػػػػػ نهكني كمػػػػػػػػػا بجسػػػػػػػػػميى ًعلٌػػػػػػػػػ  
 

 ال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة إال بػػػػػػػػػػػػػػاه
 

كه ا ما يعضد الرأم القائل بأسبقية الرباعية العربيػة علػ  سػواها مػن اللغػات األخػرل، كيف ذلػك نفػ  
السػػيما كقػػد ظهػػر  (ِّ)لػػرأم الرافعػػ  أيضنػػا مػػن أف الػػ كبيت َف يكػػن يف العربيػػة قبػػل القػػرف السػػاب  اٟنجػػرم

هػػ( كغػًن ، كمػا أف هػل َْْ -ّٕٓلعديد من ناظم  الرباعية العربية من أم اؿ أي سعيد ابػن أي اٝنػرب)
القرف السادس اٟنجرم حىت بلغ الشغف بالرباعيات أرض العراؽ، فكاف الناظموف للرباعية يف هػ   الفػرتة 

-ْٖٔهػػ( كسػديد الدكلػة األنبػار ِِٓمن رجاؿ الدكلة كالقضاء، كالوزير اٜنسن بن عل  بن صػدقة)ت 
هػػ( ُْٓعػراؽ ك)ابػن قسػيم اٜنمػوم ت ( يف الٖٓٓهػ، كغًنهم ك ًن، كبػرز مػنهم: )أبػن القطػاف تٖٓٓ

هػ(   انتقل إُف مصر يف القرف الساب  ُٖٓاٞنتويف يف الشاـ، كمن األسرة األيوبية )ناصر الدين كامل ت 
هػػػ( الػػ م نقلػػ  أبػػو  مػػن الشػػاـ إُف ِّٔ-ٕٔٓهػػػ( ك)ابػػن الفػػارض ُُٔاٟنجػػرم علػػ  يػػد)أبن ٣نػػايت ت 

هػػ(. كيبػدك ٔٓٔ-ُٖٓكبػرز مػن اٞنصػريٌن)البهاء زهػًن مصر حي  كانتا موحدتٌن أباف حكػم األيػوبيٌن، 
أف القرف الساب  اٟنجرم كاف عصر ال كبيت ال هف، إذ ي كر د. كامل الشيف أن  كقف عل  دكبية تسعة 
كأربعٌن شاعرنا ٣نػن مارسػوا نظمػ ، ككػاف بيػنهم الصػوفية كاٞنلػوؾ كالفقهػاء كالفالسػفة كاألطبػاء، كمػن بيػنهم 

، حي  كجد ل  نصًن الدين الطوس   كجالؿ الدين الركم  ال م كاف ل  الفضل يف إيصاٟنا إُف بالد الرـك
هػػ لػ  سػتٌن رباعيػة، كمػن الش صػيات ٖٔٔ-ُٖٔتس  عشرة رباعية كك لك سعد الدين بن عمر عػري 

                                                        
 .  ْٓ -ّْأنظر: نفس   -ُِ
 .ُّٕ، ّٓ-َٓ/ أدباء العرب/ديواف الدكبيتأنظر: تاريخ  -ِِ
 .ُِٕ/نفس   -ِّ
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هػ ال م نظم ديواننا برأس ، ضمن ألف بيت منها عل  القوايف من َٖٔاٞنهمة نظاـ الدين االصفهاين ت 
 الياء، فضالن عن ترٗنة للك ًن من الرباعيات الفارسية، فكاف أكؿ من ترجم لعمر اٝنياـ.األلف 

كيف القػػرف ال ػػامن اٟنجػػرم بػػرز العديػػد مػػن شػػعراء )الػػدكبيت( اٞنعػػركفٌن يف مصػػر كالشػػاـ كالعػػراؽ م ػػل 
هػػ( يف َٕٓ -ٕٕٔهػػ( يف مصػر، ك )صػف  الػدين اٜنلػ  َُٕ -ُّٔ)كماؿ الدين لشوص  الشافع  

 اؽ، ال م تفنن يف شكل الرباعية، كما فعل يف ه   الرباعية من فنوف التجنيس التاـ:العر 
 ال  دأتػػػػػػػػػػى كمػػػػػػػ  ت شػػػػػػػقت ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د

 

 مػػػا ال ػػػ    ػػػ ا لكػػػ  مػػػ  عػػػاش ر  ػػػد  
 

 مػػػػػا اصػػػػػنع ب ػػػػػدي من ػػػػػ  القلػػػػػب ب  ػػػػػد 
 

 مػػػػػػػ   ػػػػػػػازؿ  زالنػػػػػػػا أك عا ػػػػػػػر   ػػػػػػػد
 

نظمهػػا أبػػو بكػػر اٞنكػػ ، كمػػا اف طػػل القػػرف كعػػرب مسػػارها الطويػػل، مضػػت الرباعيػػات إُف مكػػة حيػػ  
التاس  اٟنجرم، حىت بدت اٞنراج  تشح، فلم يظهر منها سول القليل م ل: السعيد اٝنػوارزم  اٞنكػ  ت 

هػػػػ، صػػػاح  خ انػػػة االدب، كهػػػ ا مػػػا كسػػػم رباعيػػػات القػػػرف ّٕٖ-ٕٕٔهػػػػ، كابػػػن حجػػػة اٜنمػػػوم ُّٖ
هػػػ( كبػػرز يف القػػرف اٜنػػادم عشػػر َٕٗ-َُٗ العاشػػر أيضنػػا إذ كػػاف مػػن أشػػهر شعرائها)فضػػوِف البغػػدادم

هػ( صاح  تراجم األعياف ال م تعلم الفارسية كالرتكية َُِْ -٩ّٗٔنيدكف لغتٌن أك ثالث)كالبوريين 
هػػ( الفقيػ  الفيلسػوؼ اٞنوسػوع ، ُُّٓ-ّٓٗكاتقنهما، كمن أشهر شعراء العصر: )ّٔاء الدين العامل  

هػػػ(.. كيف القػػرف ال ػػاين عشػػر َُِٖبػػو ُنػػر اٝنطػػ  ت كقػػد شػػهد هػػ ا العصػػر ظهػػور شػػاعر عراقػػ  هو)أ
اٟنجرم ظهرت ٧ناذج ك ًنة من ال كبيت عل  صورة رباعيات كموشحات لشعراء ينتمػوف إُف اٞنشػرؽ كػاف 

( مػػػػن ُٖٔٔهػػػػػ( كهػػػػو مػػػػن فقهػػػاء كػػػػربالء ك )صػػػػاٌف بػػػػن اٞنعمػػػػار تُُٕٓمػػػنهم نصػػػػر ا اٜنػػػػائرم ت 
قبيلػػػػة كعػػػػ  العربيػػػة يف إيػػػػراف، ك)أزاد البلكرامػػػػ   هػػػػػ( مػػػنُُٕٖاٞنوصػػػل، كمػػػػنهم )شػػػهاب اٞنوسػػػػوم ت 

هػػػ( مػػن اٟننػػد الػػ م لػػ  ديػػواف بالعربيػػة.. كدخػػل القػػرف ال الػػ  عشػػر فػػإذا اال٥نسػػار الكبػػػًن ََُِ/ُُٔ
لل كبيت بسب  من ترب  االستعمار الغري للدكلة الع مانية كاالنصراؼ التاـ عن ال قافة، فلم يظهر مػن 

هػػ(. كمػا ُِْٔ -ُُٖٖهػ( ك )ع ماف اٞنوصػل  َُِّلشريف اٝنشاب ت الشعراء إال ثالثة منهم: )ا
أف دخل القرف الراب  عشر اٟنجرم حىت شهدنا ا٥نسار فن الرباعيات من دكاكين شعراء مػا يسػم  بعصػر 

 .(ِْ)النهضة، أم اؿ ١نمود سام  الباركدم كشوق  كحافه كالكاظم  كالشيف كالرصايف، إال ما ندر
 م اىؽةاػ٘ات اىفِ٘ث، ةِ٘خٓا وإٗلاػاحٓا...اىٍتطد اىراُٖ: عهائ

 ث١ٕزٙب اٌؼشٚػ١خ: - ؤ
الرباعيػػة أك الػػدكبيت قالػػ  شػػعرم ٣نيػػ  م لػػف مػػن أربعػػة مصػػاري ، ٚنػػ  العػػرب الواحػػد منهػػا رباعيػػة 
يراع  يف اٞنصراع األكؿ كال اين كالراب  من  يف األقػل قافيػة كاحػدة، كإال فقوافيهػا موحػدة، ككزنػ  العركضػيٌن 

 العرب اٞنتأخرين هو:كاٞنصنفٌن 

                                                        
 . ٕٖ-ِٕأنظر: ديواف الدكبيت/ -ِْ
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 عشر ثام ال ال دد

 (ِٓ)بتكرار  ارب  مرات ]فٌػٍعليٍن ميتفاًعليٍن فػىٍعوليٍن فىًعليٍن 
 هػ:ِّٔكقوؿ شرؼ الدين بن الفارض/ 

 نفسػػػػػي لػػػػػ  زائػػػػػرنا ك ػػػػػي الهجػػػػػر  ػػػػػدا
 

 إف  ػػػػػػػػاف  راقنػػػػػػػػا مػػػػػػػػع الصػػػػػػػػبح بنػػػػػػػػدا  
 

ػػػػػػػدا   يػػػػػػػا مػػػػػػػؤني كحػػػػػػػدتي إذا ال ػػػػػػػل ىى
 

 ال اسػػػػػػػػػػفرى ب ػػػػػػػػػػد ذاؾى صػػػػػػػػػػبحه ابػػػػػػػػػػدا
 

متحد القوايف يف ٗني  مصاريع ، فأف اختلفت ال ال ة منها، ٚن  )اعرجا(، م ل  –كما كاضح   –كهو 
 قوؿ ابن الفارض نفس :

 أىػػػػػػػػول ر ػػػػػػػػأليى األسػػػػػػػػى قػػػػػػػػد ب ثػػػػػػػػا
 

 ناديػػػػػػػت كقػػػػػػػد  كػػػػػػػرت  ػػػػػػػي خلق ػػػػػػػو
 

 مػػػػػػػػػػػ  عاينػػػػػػػػػػػو تصػػػػػػػػػػػبرم مػػػػػػػػػػػا لبثػػػػػػػػػػػا 
 

 (ِٔ)سػػػػػبحان  مػػػػػا خلقػػػػػت ىػػػػػ ا عبثػػػػػا
 

كقد تطرأ عل  قالب  زحافات عديدة، ٣نا دعػا الػبعض إُف إٜناقػ  بػأكزاف تقليديػة معركفػة كػالرج  كاٟنػ ج 
 مػػػرات(، ٔأجػػػ اء )ُنػػر اٟنػػػ ج( الػػ م كزنػػػ  )مفػػاعلٌن كالػػوافر. فػػالفرس أفرغػػػو  يف قالػػ  عركضػػػ  يناسػػ  

 الوزف عندهم: يف قصة اكتشاف  اٞن عومة، فاضح  إلي  تعديل )الركدك (كلكن باإليقاع نفس  آؿ 
ليٍن فاع  أرب  مرات.  ]مىٍفعوؿي مىفاًعيلي مىفاًعيػٍ

كلكن  ال يستعمل إال ٠ن كءنا فيصػًن  مرات(، ٔكزن  )مفاعلٌن كاعتربك  من ملحقات ُنر اٟن ج: ال م 
 مرات: ْمفاعلٌن( )

 .]مفاعيلن مفاعيلن       مفاعيلن مفاعيلن 
إُف أف أحد أ٧نوذج )ُنر السلسلة( اٞنلح  بال كبيت، الػ م يتػألف كزنػ   (ِٕ)كي ه  )٣ندكح حق (

مػػػن ]تػػػن مسػػػتفعلن مسػػػتفعلن مسػػػتقعلن  هػػػو باألسػػػاس جػػػ ء مػػػن )ُنػػػر الرجػػػ ( الػػػ م كزنػػػ  ]مسػػػتفعلن 
مسػػتفعلن مسػػتفعلن  مكػػرر، لػػ ا فهػػو يلحقػػ  بػػ ، ألف حػػ ؼ السػػب  )تػػن( األكؿ، يعيػػد  إُف كزف الرجػػ  

 ك٬ن ل بقول :
 ػػػػػػػم مػػػػػػػ  احبػػػػػػػػػو بالبػػػػػػػػػػارم)قػػػػػد( اقسػ

 

 )اف( يب ػػػػػػػػػػػث   فػػػػػػػػػػو مػػػػػػػع االسػػػػػػحار 
 

مػػن اٞنصػػراع ال ػػاين،  اٝنفيػػف)اف(مػػن اٞنصػػراع األكؿ، ككػػ لك السػػب   اٝنفيف)قػػد(فحػػ ؼ السػػب  
يعيد البيت إُف اٟن ج، كقد يستعمل ال كبيت ٠نػ كءنا، فيكػوف كزنػ : ]فعلػن متفػاعلن فعػولن  مػرتٌن، كقػوؿ 

 الباء زهًن:
 يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ  ل بػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػػػوؿ

 
 مػػػػػػػػػػػػػػا ألػػطػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه الشمائػػػػػػػػػػػػػل 

مػػرات، غػػًن أف ُنػػر  ٔكزنػػ  )مفػػاعل ( يف األصػػل، الػػ م  )ُنػػر الػػوافر(كقػػد عػػٌد  بعضػػهم منتسػػبا إُف  
 صحيحنا، بل البد من قطف عركضت  فيصًن  –عادة  –الوافر ال يرد 

                                                        
 الػدكبيت -   ، كميػ اف الػ ه  للهػا  ، كهػو عنػد  ،ّٖ))حاشية الػدمنهورم ص  :، نقال عنٖٓينظر: ديواف الدكبيت/ -ِٓ

(( كقػد ُْٕ-ُْٔالربػاع  اٞنػردكؼ، ص ، الربػاع  اٞنمنطػ  ، ، الربػاع  اٞنرفػل اٝنال ، الرباع  اٞنعرج، الرباع   عل  ٙنسة أنواع -
 .ُْٔجاء مصراع  األكؿ يف )أهدل سبيل: ))ركح  لك يا مواصل الليل فدا((، ص

 . ُْٕأهدل سبيل/  -ِٔ
 . ُٕٔالعركض الواضح/  -ِٕ



 

 المضموف –ال طور, الشكل  –النشأة  قوالب )الدكب ت( الش ري  

ُِٕ 

يظهػر ذلػك يف رباعيػة البهػاء زهػًن اٞنػ كورة آنفنػا، فيكػوف  ]مفاعل  مفاعل  كٓنوؿ إُف )فعػولن(. كمػا
 كز ا:

 مصراعي .]فعلن متفاعلن فعولن  ُن ؼ )فىًعليٍن( من 
 رفؼ١ٍزٙب ٚب٠مبػبرٙب:  - ة

إُف مػػا ذكػػر  يػػاقوت  -يف ذلػػك –كمػػا ثبتػػ  د. صػػفاء خلوصػػ ، مسػػتندا   –ييقطٌػػ  كزف الرباعيػػة التػػاـ 
 ( من اف لل كبيت كزنا خاصا هو:ُِٓص ْاٜنموم يف ترٗنت  أي يعل  بن عل  بن العٌن زري)ج

 ل مصراع، م ل:فىًعليٍن  لك –فػىعيٍوليٍن  –ميتػىفىٍاًعليٍن  –]فػىٍعليٍن 
 نػىٍفًسػػػػػػػػػػٍي 

___ ___ 
  ػىٍ ليٍ            

 لى ى زىٍائًرنا
 –ب  -ب ب 

 مي ػىفىٍاًعلي ٍ 

 كىً ي اٍلهىٍجػ
 ب__ __
  ػى ىػػٍوليػ ٍ 

اٍ   ًر  ػػًدى
 –ب ب  -

  ػى ىلي ٍ 

 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاميٍؤ  
- -   

  ػىٍ لي            

ًتيٍ   ًنيى ًكٍحدى
  -ب –ب ب

 مي ػىفىٍاًعلي  

 ًإذىا اٍللى ػػػٍػػػ
 - -ب 

  ػى ىػػٍوليػ ٍ 

اٍ   ؿي ىىدى
 -ب ب

  ػى ىلي ٍ 
 كيكرر ه ا التقطي  اإليقاع  عل  اٛن ء ال اين من الرباعية ّنصراعي  كهو:

ػػػػػػػػػػػٍا    ))ًإٍف  ى
 

اٍ  مىعى الٍصبػي  فى ً رىٍاقػينىاٍ  ٍ اىٍسػ  ًح بىدى اٍ  ؾى صيٍبحه  ػفىرى بػىٍ دى ذىاٍ  الى  (ِٖ)أىبىدى
 كقد يستعمل الدكبيت ٠ن كءنا هك ا:

 )فعلن متفاعلن فعولن( مرتٌن، كقوؿ البهاء زهًن:  
ػػػػػػػػػػػػػٍولي ٍ   يػىػٍػػػػػػػػػا مػىػػػػػػػػػػٍ  لىً بػػػىػػػػػػػػػػٍت بػػػًػػػػػػػػػػًو  ىمي

 
ػػػػػػػػػػػػػٍاًئلٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػً ًه الشىمى  مػػىػػػػػػػػػػٍا أىٍلػػطىػػػػػػػػػػػػػػػفى ىى

 فػىييقطَّ :/ 
 يىٍا مى ٍ 
  ػىٍ لي ٍ 

-- 

 لىً بىٍت ًبًهيٍ 
 مي ػىفىٍاًعلي ٍ 

 -ب  -ب ب 

  ىميٍولي ٍ 
  ػى ىػػٍوليػ ٍ 

 -   - ب

 مىػػٍا أىٍلػػ 
  ػىٍ لي ٍ 

- - 

 ػػػػػػطىفى ىػػػىػٍاًذًىٍشػػػ 
 مي ػىفىٍاًعلي ٍ  

 -ب  –ب ب 

ٍائػًػػػػػلٍ    ػػىمى
  ػى ىػػٍوليػ ٍ 

 - -ب 

كيكرر ه ا التقطي  اإليقاع  عل  اٛن ء ال اين من الرباعية ّنصراعية، كهو: 

ٍؿه  يىهػيػػػػػػػػػػػػزُّهي في  نىٍشػػػػػػوىٍا   دىالى
 

  ىاىٍلغيٍصػػػػػػػػػػ  
 

 (ِٗ)ػًم مىٍاًئلٍ  ًف مىعى النىًس ػ

 اىٍتطد اىراىد:أًْ اىفٍات اىفهؽٗث, ٍُاذج ٌغخارة ةطفب اىؼهٔر

من الطبيعػ  أف يكػوف للفسػحة ال منيػة الطويلػة الػي اسػتغرقها نظػم الرباعيػات كالرقعػة اٞنكانيػة اٞنت امنػة 
أثػر كاضػح يف إثػراء الػرتاث العػري بنمػاذج رائعػة طػرزت نسػيج  بإيقاعاتػ  اٛن ابػة كجرسػ  الي انتشر فيهػاع 

الشػج ، فكػػاف كعػاءن شػػهينا لعػدد مػػن األغػػراض كاٞنعػاين القريبػػة مػن الػػنفس، كأف كجودهػا كك رهتػػا يف تراثنػػا 
كدرجػػػة  الشػػػعرم كاهتمػػػاـ الشػػػعراء ّٔػػػا، إ٧نػػػا يتعلػػػ  بظػػػركؼ اٞنوضػػػوع الػػػ م نظمػػػت فيػػػ  كطبيعػػػة الغػػػرض،

، أل ػػا (َّ)االنفعػاؿ كطبيعتػ  عنػد الشػاعر، كهػػو ُناجػة إُف هػ ا الػنمط م ػػل حاجتػ  إُف اٞنقطوعػة كالطػواؿ

                                                        
 . ِّٗ -ُِٗأنظر: التقطي  الشعرم كالقافية/  -ِٖ
 . ُُٓ../أنظر: األدب الرفي  -ِٗ
 . ُٖٔ/ُينظر: العمدة:  -َّ
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، فتعىن ب  أصناؼ ابٌن، كحلقت بأخيلػة عركضػت  اٞنمتعػة تػأمالت (ُّ)أكًف يف اٞنسام  كاجوؿ يف اافل
بأحاسػػيس صػػادقة، كأف كػػاف نصػػي  الصػػوفيةع كاٞنتفلسػػفٌن ٣نػػن جنحػػوا إُف التعبػػًن عػػن أعمػػاؽ نفوسػػهم 

األغػػراض األخػػرل ضػػئيالن.. ذاؾ أ ػػم تنػػاكلوا بعػػض أغػػراض أهػػل اٞنشػػرؽ ّنفهػػـو اٝنػػاص، كالسػػيما الغػػ ؿ، 
ال م توسػعوا يف أنواعػ  كتفننػوا بألوانػ ، كبرعػوا يف كصػف الطبيعػة، معػربين مػن خالٟنػا عػن طبيعػة بالدهػم 

اسػػتحدثوا أغراضنػػا جديػػدة مػػن الشػػعر، كشػػعر االسػػتلطاؼ السػػاحرة كأ٧نػػاط حيػػاهتم الرخيػػة الناعمػػةع كقػػد 
كاالسػػتعطاؼ كاٞنناجػػاة، فضػػالن عػػن تػػولعهم بالشػػعر التعليمػػ  كألفيػػة مالػػك كسػػواها، ٣نػػا يىٌسػػر ٟنػػم حفػػه 
الػػرتاث العػػري اإلسػػالم ، كلعػػل مػػا أفاضػػت بػػ  ٨نػػت الػػدكتور كامػػل الشػػيف للبحػػ  عػػن النصػػوص، أغػػىن 

، إذ ٗنػػ  اٞنئػػات مػػن قصػػائد الػػدكبيت لعشػػرات الشػػعراء علػػ  مػػدل (ِّ)البػػاح ٌن مضػػنة التنقيػػ  كالبحػػ 
القركف العشرة الي  لها ديوان  )الػدكبيي( األثػًن، أثرنػا أف ننتقػ  منهػا مػا يعػرب عػن تنػوع األغػراض كتعػدد 

 األٚناء كتسلسل القركف، ّنا ٪نرـت اٞنقاـ.
رٛاعرذٖ يف )اٌحرت   لبي ؤثٛ اٌؼجبط اٌجبخشصٞ، ِٓ اٌمشْ اٌشاثغ اٌٙجرشٞ  ِجغرًذا    .ٔ

 حذ اٌزغ١ٍُ..(
 قػػػػػػػد صػػػػػػػػَ رني الهػػػػػػػػول أسػػػػػػػػ رى ال لٌػػػػػػػػ  
 كاس أصػػػػػػػػػػلى ىجػػػػػػػػػػرهي بصػػػػػػػػػػبرم  لٌػػػػػػػػػػو

 

 كاسػػػػػػػػػ نهكىني كمػػػػػػػػػا بجسػػػػػػػػػمي ًعلٌػػػػػػػػػ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى كال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػوةى إال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه  ال حى

 

لقػػػد صػػػدرت الشػػػكول مػػػن الشػػػاعر عنػػػدما كجػػػد نفسػػػ  متوجعػػػة ))كاسػػػتنهكىن(( أمػػػاـ اٟنػػػول كهجػػػر 
الشػػػعر الػػػدكبيي، فلجػػػأ إليػػػ  معػػػربنا عػػػن مكوناتػػػ  النفسػػػية كانػػػٌن شػػػكوا ، اٜنبيػػػ ، ال ٬نلػػػك أمامهػػػا ردنا إال 

، كهو االقػدر علػ  ْنسػيد اٞنعانػاة الدائمػة بػٌن اإلنسػاف الشػاعر (ّّ)فالشعر ))فيض تلقائ  ٞنشاعر قوية((
كما ٪نػيط بػ ، كعاٞنػ  فيسػمح للتعبػًن عػن الرغبػات كاالنكسػاراتع كبعػد هػ ا أراد الشػاعر أف يضػف  علػ  

هالة من اٜنسن كالبهػاء كالصػدؽ كالرفعػة فالتجػأ إُف القػرآف الكػرمي كاقتػبس منػ  آيػات كضػمنها هػ ا شعر  
 .  ّْ ّٗالشعر، فالعبارة األخًنة مقتبسة من قول  تعاُف: ))ما شاء ا ال قوة إالٌ با(( ]الكهف:

 ٘ر يف )املٕبعبح(:ٓٗٗ-ٖٚ٘ٚلبي ؤثٛ عؼ١ذ ثٓ ؤثٟ اٌخري،  .ٕ
، رَب،  ا لػػػ ى  نٌجنػػػي، منًػػػ ى  ىػػػبلححمػػػدن

 مػػػػػػ  عنػػػػػػدؾ  ػػػػػػ ح  ػػػػػػل  بػػػػػػاب، ربٌػػػػػػي
 

  ػػػػػكرنا لػػػػػ ى  ػػػػػي  ػػػػػٌل مسػػػػػا و كصػػػػػباحٍ  
 ا ػػػػػػػػػ ح لػػػػػػػػػيى أبػػػػػػػػػوابى   ػػػػػػػػػوحو ك  ًػػػػػػػػػاحٍ 

 

 يف )اٌحت ِٕٚبعبح إٌفظ(: ٛ٘٘-ٛٙٗٚلبي عذ٠ذ اٌذٌٚخ االٔجبسٞ  .ٖ
 يػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػب االـ ال يف ػػػػػػػػػػد النٍصػػػػػػػػػػػحي 

 
 دىٍع مزحػػػػػ   ػػػػػم ىػػػػػولن جنػػػػػاهي المػػػػػٍزحي  

 
                                                        

 . ُٕٖ/ُينظر: اٞنصدر نفس :  -ُّ
هػػػ( ، قػدـ لػػ  كضػػبط  كشػػرح  د. ِٖٓينظػر: اٞنسػػتطرؼ يف كػػل فػن مسػػتطرؼ/ لشػػهاب الػدين ١نمػػد بػػن أ٘نػد االبشػػيه ) -ِّ

 ـ. ََِ، مط دار اٟنالؿ، بًنكت، لبناف، ُصالح الدين اٟنوارم، ط
 .ُِٖ، مكتبة الفالح، الكويت، د.ت، صُألدبية، د. عبد اٞننعم إٚناعيل، طنظرية األدب كمناه  الدراسات ا -ّّ
أك مقتبسة من قوؿ الرسػوؿ الكػرمي )ص( ، قػاؿ النػف)ص(: ))ال حػوؿ كال قػوة إال بػا فأ ػا كنػ  مػن كنػوز اٛننػة((. ينظػر  - ّْ

 .ّّّ/ِمسند أ٘ند بن حنبل:



 

 المضموف –ال طور, الشكل  –النشأة  قوالب )الدكب ت( الش ري  

ُِٗ 

 جػػػػػػػػرحي مػػػػػػػػا جارحػػػػػػػػ ه منػػػػػػػػ ى خىبلىػػػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػا تشػػػػػػػ ر بالخيٌمػػػػػػػار ح ػػػػػػػى تىصػػػػػػػحو
 
 
 
 

ًِب   ٙٛ٘ٚلرربي اٌغررٙشٚسدٞ، ؤثررٛ اٌفزررٛن: لزررً عررٕخ       .ٗ ٘ررر يف )اٌجفرربء(، ِغررزخذ
 اٌزج١ٕظ اٌزبَ:

 قػػػػػػػوـه رقػػػػػػػدكا  هػػػػػػػم ن ػػػػػػػاـ، يػػػػػػػا قلػػػػػػػبٍ 
 مػػػػػػا ينفػػػػػػعي بالنصػػػػػػح  ػػػػػػبلـه، يػػػػػػا قلػػػػػػبٍ 

 

  ػػ ا ظػػػبلـه، يػػا قلػػػبٍ  –بػػػاه  –دعهػػم  
  اصػػػفٍح عػػػنهمي كقػػػػٍل، سػػػبلـه يػػػا قلػػػػبٍ 

 

 ٘ر يف )اٌجٙبد(:ٜٔ٘ػّبد اٌذ٠ٓ األطفٙبٟٔ، رٛيف عٕخ ٚلبي  .٘
 أقسػػػمت سػػػول الجهػػػاد مػػػالي يػػػا ربي 
 إالٌ بالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال يينػػػػػػػػػػػػػاؿي الطلػػػػػػػػػػػػػبي 

 

 كالراحػػػػػػػ   ػػػػػػػي سػػػػػػػواه عنػػػػػػػدم ت ػػػػػػػبي  
 كال ػػػػػػػػ  ي بػػػػػػػػػبل جػػػػػػػػد جهػػػػػػػػػاده ل ػػػػػػػػػبي 

 

 ٘ر يف )شىٜٛ اٌضِبْ(:ٜٚ٘ٚلبي ؤثٛ اٌفشط، )اثٓ اٌجٛصٞ( رٛيف  .ٙ
 صػػػػػػػػػفاكاىػػػػػػػػػا لزماننػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػػاف 

 ذابػػػػػػػت ركحػػػػػػػي كمػػػػػػػا أرل منػػػػػػػو جنػػػػػػػا
 

 أبكػػػػػى مرضػػػػػي كلػػػػػ ي لػػػػػي منػػػػػو  ػػػػػفا 
 ىػػػػػػػػػػػػػ ا رمقػػػػػػػػػػػػػػي، تسػػػػػػػػػػػػػلموه بو ػػػػػػػػػػػػػػا

 

أف أهات الشػكول كاٜنػ ف ظػاهرة يف الػدكبيت الشػعرم، كهػ  عػربت عػن حالػة مػن حػاالت اإلنسػاف 
اٞننكونػػة بفعػػل تػػأثًنات داخليػػة كخارجيػػة كقػػد رٚنػػت االنكسػػار كالضػػعف الػػ م انتػػاب الشػػاعر، فالشػػعراء 

 .(ّٓ)هم))اسرع الناس تعبًننا عما يعتمل يف نفوسهم، كيف نفوس اآلخرين من األَف كالشعور اض((
 كيف )عش  ال ات االٟنية(، قاؿ:

 يػػػػػػػػا ملػػػػػػػػ  مهج ػػػػػػػػي ككالػػػػػػػػي دينػػػػػػػػي
 ىجرانػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػع محب ػػػػػػػػي، يضػػػػػػػػن ني

 

  ػػػػػػم ينشػػػػػػرني الهػػػػػػول كلػػػػػػم يط ػػػػػػويني 
 ىػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػدر ني بنظػػػػػػػػػػرة تح  نػػػػػػػػػػي ي

 

٘ر يف)اٌغضي اٌؼرزسٞ  ٘ٔٙؤثٛ ِحّذ( رٛيف عٕخ  ٚلبي فز١بْ اٌشبغٛسٞ)عّبي اٌذ٠ٓ .ٚ
 اٌجبِح(/ رج١ٕظ:

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػورد بػوجػنػ ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ  زاهو زاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ 
 كال شػػػػػػػػق  ػػػػػػػػي ىػػػػػػػػواؾ سػػػػػػػػاهو سػػػػػػػػاىرٍ 

 

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػحر بمقل ػػػػػػػػػػ   كاؼو كا ػػػػػػػػػػػػرٍ  
 يرجػػػػػػو كيخػػػػػػاؼ،  هػػػػػػو  ػػػػػػاؾو  ػػػػػػا رٍ 

 

كػػد ذهنػػ  يف إ٩نػػاد    كػػم اتعػػ  الشػػاعر نفسػػ  يف هػػ   األبيػػات الػػي تفتقػػر إُف اٜنػػس الشػػعرم ! ككػػم
كلمات تالئم التجنيس كالقافية ! أن  كما يبدك أراد أف يبٌن ح ق  يف التالع  اللفظ ، مضحيا بأبسط 

 عناصر البعد النفس  الوجداين.
 ٘ر يف )فٍغفخ اٌح١بح(:ٕٛٙٚلبي املٍه االِجذ، املمزٛي عٕخ .ٛ

  ػػم يػػ ىب ىػػ ا ال مػػر  ػػي الخسػػراف
 ضػػػػػػػػػ  ت زمػػػػػػػػػاني  لػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػب

 

 ي   ػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػا أنسػػػػػػػػػػانيمػػػػػػػػػػا أ فلنػػػػػػػػػػ 
 يػػػػػا عمػػػػػر،  هػػػػػل ب ػػػػػدؾ عمػػػػػر ثػػػػػاف ي

 

                                                        
 .  ُٔٓشيد التميم ، دار اٞنسًنة، بًنكت،د.ت، اْناهات اٟنجاء يف القرف ال ال  اٟنجرم، قحطاف ر  -ّٓ



 
 

َُّ 

 عشر ثام ال ال دد

فقػػػد عػػػرب عػػػن رحلػػػة هػػػ ا العمػػػر يف اٝنسػػػارة كالغفلػػػة كالنسػػػياف كعكسػػػت كاقعػػػ  اٞنريػػػر، كرٚنػػػت األمػػػ  
كأخران ع ل ا توصػف بكو ػا اٞنػرآة العاكسػة لضػعف  كعجػ   يف مواجهػة هػ   الرحلػة كشػجو ا، فالتجػأ إُف 

 . (ّٔ)األَف((الشكول لػ))ٔنفف اٟنم كت يل 
٘ر )يف حت اٌرزاد  ٕٖٙٚلبي )اثٓ اٌفبسع( ششف اٌذ٠ٓ ؤثٛ حفض ػّش، رٛيف عٕخ  .ٜ

 اال١ٌٙخ(:
   -كأنػػػت سػػػا  ه أحشػػػائي -لػػػم أخشػػػىى 

  النػػػػػػػػػػػاسي اثنػػػػػػػػػػػاًف: كاحػػػػػػػػػػػده اعشػػػػػػػػػػػقوي 
 

 إف اصػػػػػػػػػبحى عنػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػل خػػػػػػػػػلو نػػػػػػػػػاى ً  
 كاآلخػػػػػػػري لػػػػػػػم أحسػػػػػػػٍبو  ػػػػػػػي األح ػػػػػػػا ً 

 

سلطاف العاشقٌن، فشعر  ا ياالن ذاتيا كاندفاقا فكريا كعاطفينا يف غًن اهتماـ   –هك ا هو ابن الفارض 
كبًن بلغة كصفتهاع كيف غًن اهتماـ كبًن للصياغة اإليضاحية ٨ن  أف يندؽ عن ذلػك الكػالـ يكػوف تعبػًننا 

 (ّٕ)عما يف نفس  من شوؽ كًضراـ
 :٘ر يف )فٍغفخ اٌٛعٛد(ٕٚٙٚلبي عالي اٌذ٠ٓ اٌشِٟٚ، رٛيف عٕخ  .ٓٔ

ي مػػػػػا ألػػػػػ ي مػػػػػا أحػػػػػػػػبلناي  مػػػػػا أ  ػػػػػػػػبى
 اف  ػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  رامػػػػػػػػػػػػػػػ  موالنػػػػػػػػا

 

  نػػػػػػػا مهػػػػػػػػػػػجا كلػػػػػػػػػػم نكػػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػػػػػدانا 
 ي فػػػػػػػػػػػػػػػػو كيػ ػ ػػػػػػػػػػػػػدنا  ػػػػػػػػػػػػما أبػػػػػػػػػػػػػػدانا

 

ٚلبي عؼذ اٌذ٠ٓ ثٓ ػشثٟ )ِحّذ ثرٓ ِحّرذ ثرٓ ػٍرٟ اٌـربئٟ اٌحربرّٟ( ررٛيف         .ٔٔ
 ٘ر: ٙٛٙ

 يػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػػػلي اال  لػػػػػػػػتي بػػػػػػػػاه عل ػػػػػػػػ 
 نػػػػػػاداني: "ال تخػػػػػػػ   لػػػػػػوع الفجػػػػػػػري

 

 قػػػػػػػػػد زارنػػػػػػي الحب ػػػػػػب كاألمػػػػػػر ال ػػػػػػ  
 مػػػػػػا يطل ػػػػػػػو ك مسػػػػػػػو بػػػػػػػ   يػػػػػػػدي "ي

 

 ٘ر يف )اٌغضي(:ٕ٘ٚؤٚ  ٓ٘ٚٚلبي )طفٟ اٌذ٠ٓ اٌحٍٟ( رٛيف  .ٕٔ
 يػػػػػػا مىػػػػػػٍ  لجمػػػػػػاؿ يوسػػػػػػف قػػػػػػد كرثػػػػػػا

 أىذ تػػػػرل حسػػػػن  ذا –كالنػػػػاس تقػػػػوؿ 
 

 لحػػػػػػػػػػػػػالي كرثػػػػػػػػػاال ػػػػػػػػػػػػاذؿ قػػػػػػػػػػػػػد رؽ  
 "سبحانػػػػػػػػ  مػػػػػػػا خلقػػػػػت ىػػػػػ ا عبثنػػػػػا"

 

٘رررر )يف ِٕبعرربح  ٖٜٙٚلرربي )فؼررٌٟٛ اٌجغررذادٞ( ِحّررذ ثررٓ اٌحغرر ، رررٛيف يف      .ٖٔ
املزظٛفخ ٚاٌض٘بد(

 فأكدع خفقات قلب  يف شعر  العرفاين، كجعل من  صورة لنفس  اٜن ينة، كنرا  يك ر في  من الدعاء. 
 الحمػػػػػػػدي لمػػػػػػػ  انػػػػػػػػار قلبػػػػػػػي كىػػػػػػػػدل

 كاىبػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػواهي ابػػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػدحي 
 

 كالشػػػػػكر لمػػػػػا   ػػػػػو مػػػػػ  الشػػػػػوؽ بىػػػػػدا 
 ال ا ػػػػػػػػػرؾ  ػػػػػػػػػي ثنػػػػػػػػػاً  ربٌػػػػػػػػػي احػػػػػػػػػدا

 

                                                        
 ـ. ُُٔٗ، دار اٜنياة، بًنكت، ّْٖ/١ِناضرات األدباء، الراغ  األصفهاين،  -ّٔ
 . ُٖٔهػ، صُِّٕينظر: اٛنام  يف تاريخ األدب العري/ حنا الفاخورم، مط ذكم القرىب / طهراف  -ّٕ



 

 المضموف –ال طور, الشكل  –النشأة  قوالب )الدكب ت( الش ري  

ُُّ 

أف الشػػػعر البػػػد لػػػ  أف يعػػػرب عػػػن ركحيػػػ  قائلػػػ ع فهػػػو ))إذ َف يعػػػرب عػػػن الغصػػػة الكيانيػػػة الػػػي يقاسػػػيها 
اٞنرئيػات كعػن اإلنساف، أك عػن الفػرح الػ م ينب ػ  عػن رؤيػا الشػاعر إذ يٍنفػ  إُف عػاَف الغيػ  الكػامن كراء 

 .(ّٖ)دهشت  كافتنان  غ  ينظر إلي ، فليس شعرا((
٘رر: )ِرٓ   ٙٗٔٔٚلبي )ػضّبْ املٛطٍٟ( اثٛ ٠ٛعف ثٓ ػض اٌذ٠ٓ اٌمبدسٞ، رٛيف عرٕخ   .ٗٔ

 ِٕبعبح اٌظٛف١خ ٚاٌض٘بد(
 يػػػا مػػػ  عػػػ لوا اخػػػا الهػػػول  ػػػي الحػػػب
 مػػػػػػػػاذا نف ػػػػػػػػٍت زينػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػوبي: يبلػػػػػػػػىي

 

 مػػػػػا ال  ػػػػػد سػػػػػول رؤيػػػػػ  كجػػػػػو الًحػػػػػب   
    أىػػػػػػل ال يٍجػػػػػػبً مػػػػػػاذا صػػػػػػن ت مشػػػػػػ

 

فاٞنوصػػل  أدل غرضػػ  بأبيػػات بسػػيطة كاضػػحةع كقػػد أتػػت الصػػورة عنػػد  حاملػػة لشػػحنة عاطفيػػةع كمػػا  
يتحقػػ  منهػػا كػػل مػػا يطمػػح إليػػ   -بأسػػلوب القصػػر –كانػػت إال أمنيػػة منػػ  ))سػػول رؤيػػة كجػػ  اٜنػػ (( 

 .(ّٗ)فكانت الصورة ))١نكومة بأنفعاؿ طاغ أك أفكار مفصلة أك صور أثارها ذلك االنفعاؿ((
 كقاؿ أيضنا يف )مناجاة اٝنال  اٞنتجل  بلطف  عباد (:

 مػػػػػ  مػػػػػاؿ إلػػػػػى   ػػػػػرؾ  هػػػػػو الجاىػػػػػلٍ 
 يػػػػػػػا مػػػػػػػ  ىػػػػػػػو للجمػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػرده  امػػػػػػػل

 

 لٍ كالغى ػػػػػػػػػػػػػري تخ ُّػػػػػػػػػػػػػل ككىػػػػػػػػػػػػػم باً ػػػػػػػػػػػػػ 
 بػػػػػػػػػاللطًف عيب ػػػػػػػػػدؾ الم نػػػػػػػػػى عامػػػػػػػػػلٍ 

 

 َ يف رشعّزٗ سثبػ١بد اٌخ١بَ:ٜ٘ٛٔٚلبي )احّذ اٌظبيف إٌجفٟ( رٛيف عٕخ  .٘ٔ
 البلبػػػػػػػلي قػػػػػػػد  ػػػػػػػدا علػػػػػػػى اال صػػػػػػػاًف 
 كالػػػػػػػػوردي زىىػػػػػػػػا،  قػػػػػػػػم كبػػػػػػػػاًدر عىًجػػػػػػػػبل

 

  ا ػػػػػػػػػرب صػػػػػػػػػهبا ىىا مىػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػدمافً  
 يػػػػػػػػوم   مػػػػػػػػ  الهنػػػػػػػػا   ػػػػػػػػي البيسػػػػػػػػ افً 

 

منهػػا  إذ أف الصػػور جػػاءت مغسػول  ))كالشػػعر اٞنغسػػوؿ لػػيس  فػالن  َف ٫نلػػ  الشػػعريةع بػػل َف يتقػرب
 .(َْ)من الشعر   ألن  ال تتحق  في  الشعرية كه  التدف  كركعة التعبًن كطرافة التصوير((

هكػػ ا يكػػاد كلػػف الشػػعراء باٛننػػاس يكػػوف عامنػػا يف فػػن الػػدكبيت، كاختصػػوا باٛننػػاس النػػاق  بشػػكل 
فػػػن الرجػػػاؿ كيعلػػػيهم   ألف اٛننػػػاس النػػػاق  يرفػػػ  مػػػن األثػػػر خػػػاص يف تطبيقػػػاهتم عليػػػ ، كهػػػو أمػػػر يػػػتمم 

اٞنوسيق  يف الشعر كي يد من ألوان  أما اٛنناس التاـ في ل  طاب  الرتابة عل  الشعر كتلك ظاهرة ال ٓنمػد 
يف التصػػػني  كإف التلػػػوين يف أكزاف األلفػػػػاظ اٞنسػػػتعملة يف التجنػػػيس تتحػػػػوؿ إُف مسػػػارات صػػػوتية متحركػػػػة 

 .(ُْ)اٞنتلق  كتشد  إليهاتستأثر ِنواطر 

                                                        
 . ُُْ، صَُٔٗالشعر يف معركة الوجود، دار ٠نلة شعر ،  -ّٖ
 . ُٖٔـ، صُٖٓٗسلسة نوابغ الفكر الغري، كولدرج، ترٗنة ١نمد مصطف  بدرم، دار اٞنعارؼ، مصر،  -ّٗ
 .ٖٗ، صُٖٗٗالشعرية، د. أ٘ند مطلوب ، فرز  من ٠نلة آّم  العلم  العراق   -َْ
السػػنة ال ال ػػة  -ـ ، ٘نيػػد ٢نلػػف اٟنيػػي، ٠نلػػة اٛنمعػػة اٞنستنصػػرية، العػػدد / ال الػػ ينظػػر: ُنػػ  تطبيقػػات البػػدي  عنػػد أي ٕنػػا -ُْ
 . ِٗلسالـ بغداد، صاـ، مط دار ُِٕٗ



 
 

ُِّ 

 عشر ثام ال ال دد

 اىغاحٍث: 

يف اٞنتقػػدـ مػػن الصػػفحات، طفنػػا يف رحػػاب لػػوف مسػػتحدث مػػن ألػػواف شػػعرنا العػػري، أمتعنػػا بأنغػػػاـ 
عركض  اٞنبتكػر، كمعػاين التأمػل كالوجػداف، فأغرانػا إُف التعػرؼ علػ  جانػ  مػن قػدرات شػعرائنا اٞنبػدعٌن، 

 ت الشعرم.كحيوية لغتنا النامية، كنعين ب لك فن الرباعيا
أف مػػا كقفنػػا عليػػ  مػػن ١نػػاكالت التجديػػد األكُف اٞنتم لػػة باعتمػػاد نظػػاـ البيتػػٌن ذكم اٞنصػػاري  األربعػػة 
اٞنتحػدة يف القافيػة أك بػاختالؼ ال الػ  منهػػا، يف شػعر القػرف ال ػاين اٟنجػػرم، مػركرنا بنمػاذج شػعر الصػػوفية 

اضح يف ظهور )فن الرباعية كاسػتوائ  بقالبػ  اٞن تلف عن نظاـ القصائد السائدة، كل ذلك كاف ل  أثر  الو 
العركضػػ  اٞنتميػػػ  لػػػدل العػػرب منػػػ  القػػػرف الرابػػ  اٟنجػػػرم علػػػ  يػػد أي العبػػػاس البػػػاخرزم ٣نػػا حػػػدا بػػػبعض 
اٞنعاصرين إُف اعتبار  ُنرا جديدا يضاؼ إُف البحور الستة عشر، عل  حػٌن عػد  آخػركف مػن ُنػر الرجػ ، 

 ُنر الوافر، فيما أرجع  إُف اٟن ج كهك ا.بينما رأل قسم ثال  أن  من ملحقات 
علػػػ  حػػػٌن عػػػد  بعػػػض اػػػدثٌن كاحػػػدا مػػػن اإلرهاصػػػات الفنيػػػة كالفكريػػػة لتجديػػػد الشػػػعر يف العصػػػر 
اٜندي ، بدءا من ١ناكالت ٗناعة الديواف كأبولو، كانتهاء ّندرسة الشعر اٜنر اٞنكتملة ذات اٞنعاَف ال ابتة، 

قافية ككحدة الوزف كعدد التفعيالت يف الشكل، كاٞنيل إُف الغموض كالسيما من حي  التحرر من قيود ال
 الشفاؼ كالرم  اب  كاللغة اٞنوحية يف اٞنضموف.

لقد طالعنا عرب سياحتنا يف رحاب الفكر الصويف كالفلسف  ال م ميػ  بعػض مضػامٌن هػ ا النػوع مػن 
لحيػػاة، كالسػػيما مػػا يتصػػل بكشػػف الشػػعر صػػور فنيػػة طريفػػة، كػػاف ٟنػػا كقعهػػا يف كجػػداف اٞنتلقػػ  كرؤيتػػ  ل

خػػواًف الػػنفس اإلنسػػانية، الػػي أضػػحت تواجػػ  ظػػواهر التبػػاين اٜنػػاد يف الرؤيػػة اٞنعاصػػرة ٞننظومػػة القػػيم الػػي 
 تناكٟنا ه ا النوع اٞنمي .

يف ٠نمػػل  –ّن ايػػا  اإليقاعيػػة اٞنتفػػردة اٛنميلػػة ك موضػػوعات  الطريفػػة  –كأخػػًنا فقػػد ٞنسػػنا مقػػدار تػػأثًن  
ري، ٣نا ي ه  بنا القوؿ بعيدا إُف اف من اٛندير بنا اف ٧ننح  الفرصة يف أف ٪نظػ  بالػدعم عػرب شعرنا الع

 التعريف ب : ُن ا كنشرا كأعالما، ليستعيد ٠ند  اآلفل يف مدار )أدبنا اٞنعاصر(.
ُف مواطن كمن  اٟنداية إ -ّنا يتحمل  اٞنقاـ –كا نرجو التوفي  يف مسعانا اٞنتواض  للتعريف اٞنوج  ب  

 الصواب.. أن  ٠ني  الدعاء.
 كائٍث ةاىٍؽاسغ االـاـ٘ث:

 القرآف الكرمي .ُ
 .اْناهات اٟنجاء يف القرف ال ال  اٟنجرم، قحطاف رشيد التميم ، دار اٞنسًنة، بًنكت،د.ت .ِ
 .ُٗٔٗاألدب الرفي  يف مي اف الشعر كقوافي : معركؼ الرصايف: مطبعة اٞنعارؼ: بغداد:  .ّ
 .ُٕٔٗ: القاهرة: ٕ: ١نمود مصطف : طالعركض كالقافية اٝنليلأهدل سبيل إُف علم   .ْ
 : إخراج )١نمد سعيد العرياف(.َُْٗ: مصر/ّتاريخ آداب العرب: مصطف  صادؽ الرافع : ج .ٓ



 

 المضموف –ال طور, الشكل  –النشأة  قوالب )الدكب ت( الش ري  

ُّّ 

السػنة  -معػة اٞنستنصػرية، العػدد / ال الػ اتطبيقات البدي  عند أي ٕناـع ٘نيد ٢نلف اٟنيػي، ٠نلػة اٛن .ٔ
 )ُن (.للسالـ بغدادـ، مط دار ُِٕٗال ال ة 

 .هػُِّٕاٛنام  يف تاريخ األدب العري/ حنا الفاخورم، مط ذكم القرىب / طهراف  .ٕ
ديػواف الػػدكبيت يف الشػػعر العػػري)يف عشػػرة قػػركف(: د. كامػػل مصػػطف  الشػػيف: دار ال قافػػة: بػػًنكت:  .ٖ

ُِٕٗ. 
 .ُٓٔٗ: بًنكت: سنة ُرباعيات أي ن اس: رام  حيدر: ط .ٗ

 .ـُٖٓٗم، دار اٞنعارؼ، مصر، ك ري، كولدرج، ترٗنة ١نمد مصطف  بدسلسة نوابغ الفكر الغ .َُ
 .َُٔٗالشعر يف معركة الوجود، دار ٠نلة شعرع  .ُُ
 .ُٖٗٗالشعرية، د. أ٘ند مطلوبع فرز  من ٠نلة آّم  العلم  العراق   .ُِ
 .َُٕٗ /سنةٜنياة: بًنكتا: دار مكتبة ُْالعركض الواضح: د. ٣ندكح حق :ط .ُّ
هػػ( ٓنقيػ : ْٔٓعر كآدابػ  كنقػد : أبػو علػ  اٜنسػن بػن رشػي  القػًنكاينع )تالعمػدة: يف ١ناسػن الشػ .ُْ

 ـ. ١ُِٕٗنمد ١نٌ  الدين عبد اٜنميد، دار اٛنيل، بًنكتع 
 .ُٔٔٗ/ سنة ، بًنكتّفن  التقطي  الشعرم كالقافية: د.صفاء خلوص : ط .ُٓ
 .ُٖٓٗالعراؽ: سنة أدب العصور اٞنتأخرة: د. ناظم رشيد: مطبعة جامعة اٞنوصل:  يف .ُٔ
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 أٍُٔذساً  اىِيؽ ةَ اىطارث-اىٍٔكف اىلؽآُٖ ٌَ زػٍاء كؽٗق

The Quranic Stance about Quraish Leaders - Al-Nadir 

Bin Al-Hareth as a sample 
م.م كاسه ودىد ودي امىامكي

(1) 

 Qassim Mohammad Mohie Al-Maliki 

 اىغالنث 

ف ككيػف آتناكؿ ه ا البح  موقف النضر بػن اٜنػارث مػن الرسػوؿ صػل  ا عليػ  كآلػ  كالرسػالة كالقػر 
إُف اٞنواقػف اٜنكيمػة  صػل  ا عليػ  كآلػ  النػفالقػرآف كيػف ارشػد ك  معػ ، النف صػل  ا عليػ  كآلػ  تعامل

كعقػوٟنم ٣نػا يسػهل عليػ  مهمتػ  كرسػالت  الػي تػدعو اُف التوحيػد كنبػ  الشػرؾ  ماٞنناسبة ل قافتهم كنفسيا هت
 باعتبارهػاتضمن ه ا البح  مقدمة عن مكػة كهدايتهم اُف مبادئ اإلسالـ النًنة،  كتأسيسا  عل  ذلك 

النضر بن  م كحصلت فيها اٞنواجهة  ،ل  ا علي  كآل ص كعاش فيها الرسوؿ ،البيئة الي ن ؿ فيها الوح 
اٞنواجهػػة  بيػػاف تنػػاكؿ األكؿ منهػػا ،مباحػػ  ةعلػػ  ثالثػػ احتػػول، ككػػ لك كغػػًن  مػػن زعمػػاء قػػريش اٜنػػارث

بينما تناكؿ اٞنبح  ال اين موقف  ّنا فيهم النضر، كسائر زعماء قريش مة بٌن النف صل  ا علي  كآل االع
عن هوية للبح  من   األكؿاٞنطل   كخص ن النف صل  ا علي  كآلوالقراف الكرمي مبن اٜنارث النضر 

اٞنبحػ  ال الػ  فتنػاكؿ  ْنػا  الرسػالة كالرسػوؿ ، أمػا مواقفػ األخرل   لاٞنطابينما بينت النضر كش صيت  
ال ػػاين مػن النضػر بينمػا  األكؿ موقػف القػرآفكقسػم إُف مطلبػٌن موقػف القػرآف الكػرمي  كالرسػوؿ مػن النضػر 

مػػن النضػػر لكػػن لػػيس معنػػا  هنػػاؾ فػػرؽ اك عػػدـ تػػداخل بػػٌن اٞنػػوقفٌن  موقػػف الرسػػوؿ صػػل  ا عليػػ  كآلػػ 
كالقػػرآف كإ٧نػػا اٞنوقػػف كاحػػد كاٟنػػدؼ كاحػػد كاف النػػف يسػػتمد مواقفػػ  مػػن القػػرآف  صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  النػػف
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ػػوى  ًإفٍ } {اٍٟنىػػوىل عىػػنً  يىنًطػػ ي  كىمىػػا} كمػػا هػػ ا التقسػػيم إال مسػػالة تنظيميػػة ال  ّ ،ْالػػنجم{ييػػوحى  كىٍحػػ ه  ًإالَّ  هي
 .صل  ا علي  كآل أك ر الف هناؾ ادكار عملية ال ٬نكن أف تصدر إال عن النف 

Abstract 
This nadhar bin Harith's search of the Apostle 

This research position nadhar bin Harith of Prophet and the message 

and the Koran and how to deal with the Prophet and his machine, and how 

inspired the Quran the Prophet and God to the wise positions appropriate 

to their culture and psychologically charged, their minds, facilitating the 

mission and message of tawheed and shirk and guided to the enlightened 

principles of Islam, and therefore the research introduction to Mecca as the 

environment where the hostel revelation, he lived the Prophet God and got 

in The confrontation with the nadhar bin Harith and other leaders of the 

Quraysh, as well as three detectives, contains the first address a public 

confrontation between the Prophet and other leaders of quraish including 

nadhar, while the second episode's nadhar bin Harith of Prophet 

walwalkran and the first requirement was to search for the identity of 

nadhar personality while the other demands outlined its positions towards 

the message and the Messenger, as section III dealt with the position of 

the Holy Quran and the Prophet of nadhar and divided into two first 

position The Qur'an of nadhar while the second position of the Prophet and 

God of nadhar but for... 

But one position and one target and that is his Prophet Quran {and only 

a fancy} {it only inspired suggests} Star 4, 3 and this Division not only 

organizational issue because there is no process roles can be issued only 

for the Prophet and God. 

 اىٍلػٌث

يف القدـ ك ٟنا تار٫نها اٝناص ال م ٫نتلف عن أم مدينة يف  تمكة من اٞندف اٞنقدسة الي توغل تعد
لك ػػًن مػػن األنبيػػاء كاألكليػػاء، كهػػ  أقػػدـ قبلػػة  العػػاَف، فهػػ  أكؿ مكػػاف حػػل فيػػ  اإلنسػػاف، ككانػػت مسػػكنان 

لألديػػاف، ففػػ  بعػػض األخبػػار سػػكنها آدـ كأنػػ ها مسػػجدا، كمػػا مػػن نػػف إال كقصػػدها، كال كِف إال دعػػا 
 فيهػػػا، يقصػػػدها الػػػداين كالقاصػػػ  للػػػدعاء كلقضػػػاء حوائجػػػ  يقصػػػد مكا ػػػا الك ػػػًن للتػػػربؾ كالػػػدعاء، حػػػىت

َف ت ؿ القبة الي أن ٟنا ا عل  آدـ  ، كقيلِدك ا للدعاء كالتربؾ يقص رس كاٟننود كغًنهممن الفي  ٗناعات
قائمة حىت كاف أياـ الطوفاف يف زماف نوح فلما غرقت الدنيا رف  ا تلك القبة ك غرقت الدنيا ك َف تغرؽ 

                                                        
 .ِ:ِِْاٞنسعودم مركج ال ه  -ِ
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 عشر ثام ال ال دد

در يف فلما أمر ا ع  ك جل إبػراهيم أف يبػين البيػت َف يػ ّألن  أعت  من الغرؽ العتي مكة فسم  البيت 
السػػػالـ  اكٞنػػػا بػػػىن إبػػػراهيم كإٚناعيػػػل عليهمػػػ ،أم مكػػاف يبنيػػػ  فبعػػػ  ا جربائيػػػل ف ػػػط لػػػ  موضػػػ  البيػػػت

رَبَػنىػػػا ًإن ػػػي  ﴿ٜنكػػػيم :كقػػػاؿ كمػػػا جػػػاء يف الػػػ كر ا اك جػػػدد بنائهػػػا دعػػػ  ا اف يبػػػارؾ ٟنػػػ ا اٞنكػػػافالكعبػػػة 
َرـً رىبَػنىا لً يًق ميواٍ الَصل  أىٍسكىنتي ًم  ذير يًَ ي ًبوىادو  ىٍ ًر ًذم زىرٍعو ًعندى بػى  ةن م  ى الَناًس و ٍ ً  ى اٍلميحى ةى  ىاٍج ىٍل أىٍ ًئدى

ػػٍم يىٍشػػكيريكفى  ػػرىاًت لى ىَلهي فاسػػتجاب لػػ  ربػػ  فصػػار يقصػػدها  ،ّٕإبػػراى م ﴾ تػىٍهػػًوم ًإلىػػٍ ًهٍم كىاٍرزيقٍػهيػػم م ػػ ى الَثمى
بًاٍلحىج  يىٍأتيوؾى رًجىاالن كىعىلىى  يل  ضىػاًمرو يىػٍأتً  ى ًمػ   يػل  ً ي الَناًس  كىأىذ ف ﴿ الناس للح  من كل ف  عمي 

تػػػ كج ف العربيػػػة، جػػػرهم قبيلػػػة معهػػػم تفسػػػكن ،ألبنػػػاء إٚناعيػػػل كصػػػارت مسػػػكنان  ،ِٕالحػػػج ﴾ ىػػػَج عىًم ػػػقو 
 أبنػاءكت عمها آخركف كالعمالي  كخ اعة كغًنهم إُف اف عػادت إُف  أقواـ  تواردت عليها  ،منهم إٚناعيل

كنظامهػػا أفضػػل  إدارةخػػًن  إدارهتػػاإٚناعيػػل كانتظمػػت أك ػػر كصػػار قصػػ  زعيمهػػا كقػػريش سػػكا ا فكانػػت 
نظػػاـ حػػىت شػػبه  الػػبعض باألنظمػػة اٛنمهوريػػة اٞنعاصػػرة، تػػوُف قصػػ  ال عامػػة بعػػد أف حكػػم لػػ  عمػػرك بػػن 

كديػػػة فجمػػػ  قومػػػ  مػػػن األ ،عػػػوؼ باألحقيػػػة يف كاليػػػة البيػػػت مػػػن خ اعػػػة بعػػػد صػػػراع  علػػػ  كاليتهػػػا معهػػػم
٩نتمػػػ  فيػػػ  كجهػػػاء قػػػريش يتشػػػاكركف  النػػػدكة،كالشػػػعاب كاٛنبػػػاؿ إُف مكػػػة. كابتػػػىن مقػػػرا لرئاسػػػت  ٚنػػػ  دار 

كمػػػػن ٗنلػػػػة  ،لقضػػػػايا االجتماعيػػػػة اٞن تلفػػػػةامػػػػن األحكػػػػاـ يف أمػػػػور السػػػػلم كاٜنػػػػرب ك  ءكاكف مػػػػا شػػػػار كيقػػػػر 
ا كػرب قصػ  كعلػم قػرب كٞنػ، أف يػدخل هػ   الػدار العمػرعدـ أحقية من َف يبلغ األربعػٌن مػن : التشريعات

عبد مناؼ السػقاية   عبد الدار السدنة كدار الندكة كاللواء، كأعط  كفات  قسم أمور مكة بٌن بني ، فأعط
حىت أصػبحت أسػواقها مركػ ا ْناريػا عاٞنيػا  ، كيف األثناء توسعت التجارة كاألسواؽ فيها،ْكالرفادة كالقيادة 

الػ م كقػ  يف النقػػل البحػرم بسػب  الصػراع القػائم بػػٌن الػدكؿ العظمػ  كالػرـك كالفػػرس  ضػطراب األمػينلال
كاألحباش، فأصبح اٞنمر التجارم الربم أك ر أمانا فاندفعت آالؼ اإلبل تنقػل البضػائ  كٓنػط الرحػاؿ يف 

األحباش ٟنا، كٞنا  بعد ا داـ اٞنمالك العربية يف أطراؼ اٛن يرة كدخوؿ  السيمامكة اطة العاٞنية األمينة، 
ك رت بيوت قػريش كصػار التنػافس علػ  هػ   اٞنناصػ  ابتكػرت مناصػ  جديػدة ككجػد ٟنػا فػركع  أخػرل 

 كذكرنا شم من التفصيل يف ُن  الوليد بن اٞنغًنة ا٧نوذجان. إل٩ناد اٞنوازنة بٌن بيوت قريش، 
الؿ ه ا النظاـ معنا  الصراع ك فاخت ،ٟنا نظاـ متقدـ يوازف بٌن بيوتاهتا اكّٔ ا ٬نكن اف يقاؿ اف قريش

رجاٟنػا مػن  ،عظمتها كمكة يف أفضػل ازدهارهػا  االقتصػادم أكجاٜنركب، فقريش يف ه ا الوض  تعترب يف 
ْنتم  فيها العرب من كل حدب كصوب بٌن تػاجر كمعتمػر  ،األسواؽ أكس أعظم  التجار كأسواقها من 

كال يفت ػر  ،ألشػعار كتتبػارل العػرب ّنفاخرهػاتلقػ  فيهػا اٝنطػ  كتقػاؿ ا  ،كحاج كشاعر ككاهن كخطي 
 كتقػػدـ النػػ كر كالقػػرابٌن ألصػػنامها فتنتفػػ  منهػػا قػػريش كاليتقػػدمها يف الفضػػائل متقػػدـ، علػ  قػػريش مفت ػػر

 ػ ماديا كمعنويا

                                                        
 .ُ:ّْٓتفسًن ٠نم  البياف الطربس   -ّ
 .َْمكة قسم جعفر اٝنليل   اٞنقدسة العتبات موسوعة ، ٔٔلالزرق  أخبار مكة -ْ
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كهػ ا ، مػسنظامػا خاصػا ٚنػ  اٜني  ألنفسهمبالتفوؽ حىت كضعوا ها كشعور ئها كربياأكج  فقريش تعيش 
 األكل كاللباس كأسلوب اٜنػ  يفمكة عن غًنهم  أهلاٜنـر كهم  أهلتعسفية ٕني  النظاـ يتضمن قرارات 

، ه   القرارات تعرب عن مشاعر التفوؽ كاالسػتعالء عنػد قػريش هػ ا الشػعور دفػ  بعػض أشػقيائهم كالعمرة
  يعقػدكا حلفػا لنصػرة اٞنظلػـو ٚنػ أف مالنجدة كالنبل منه أهلاف يتعدل عل  الضعفاء كالغرباء ٣نا اضطر 

ن ؿ الوح  كبع  ١نمد صل  ا عليػ  كآلػ   كه   األجواء حلف الفضوؿ، فف  ه   البيئة كه   اٞنشاعر
ليصػػلح الفاسػػد كيقػػيم اٞنعػػوج كيضػػيف قػػيم جديػػدة ك٪نػػوؿ آّتمػػ  مػػن الشػػرؾ إُف التوحيػػد، فلػػم تقبػػل منػػ  

منػ  موقػف تيازاهتػا ، فوقفػت  يضر ّنصاٜنها ك٫نالف الك ًن من قيمهػا كامًنه ا التغي أفٌ  أل ا ترل  قريش
ها اٞننتفعٌن مػن ؤ كبارها كزعما  السيمامن اٞنسلمٌن بأشد ما يكوف،  أتباع كناب ت  كاعتدت عل   اٞنعادم

 الوض  اٞن تلفٌن إيا .
الػ ين كقفػوا موقػف اٞنعػارض  ،كيف ه ا البح  ٥ناكؿ اف نطل  القارئ الكرمي عل  حاؿ أكلئػك العتػاة

ْنا  رسػالة اإلسػالـ كالػوح   أفعاٟنماربة النف صل  ا علي  كآل ، كنوضح ردكد من الدعوة اإلسالمية ك١ن
ككيػف ٕنكػن  أمامػ  كالعقبػات الػي كضػعوها صل  ا علي  كآل  كالقرآف، كنبٌن اٞنعاناة الي عاشها الرسوؿ

 القيم كأحسنمة تقود العاَف بأسر  بأفضل ي سس أل من أفكٕنكن  ،يتجاكز كل تلك العقبات أفالرسوؿ 
 نظاـ.

ال م سوؼ نطرح  يف ه ا البح  هو النضر بن اٜنػارث، كهػو مػن أكلئػك العتػاة  اٞنعارض فاأل٧نوذج
 كالرسالة كعا  منػ  النػف صػل  ا عليػ  كآلػ  ككػاف مصػداقان  ال ين كقفوا بوج  الرسوؿ صل  ا علي  كآل 

  .لشياطٌنلك ًن من اآليات الي تندد بالطغاة كالعتاة كاٞنردة كا
، تلػػػك موقػػػف قػػػريش مػػػن الرسػػػوؿ صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كالرسػػػالة بشػػػكل إٗنػػػاِف تنػػػاكؿ اٞنبحػػػ  األكؿ

مػػرت  تلػػك اٞنواقػػفككانػػت  ،صػػل  ا عليػػ  كآلػػ اٞنواقػػف الػػي كقفهػػا معظػػم زعمػػاء قػػريش اٞننػػاكؤف للنػػف 
النضػر فأخػ نا اٞنبحػ  ال ػاين كأما ، بعد إعال ااٞنرحلة ال انية  قبل إعالف الدعوة ك اٞنرحلة األكُف رحلتٌنّن

تظهػػر مواقفػػ  عػػدة هػػ ا اٞنبحػػ  مطالػػ   تضػػمنف ،بشػػكل تفصػػيل  ك لتلػػك اٞنواقػػف كػػأ٧نوذجبػػن اٜنػػارث  
تنػػػاكؿ موقػػػف  فقػػػد اٞنبحػػػ  ال الػػػ  كتبػػػٌن أسػػػاليب  يف مواجهػػػة النػػػف صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كمعارضػػػت ، أمػػػا

مواجهتػ  كحػوار  كتبكيتػ ، ك سػب  اف  أسػلوباٜنػارث ك  الرسوؿ صل  ا علي  كآل  كالقرآف من النضر بػن
 كستلي  إنشاء ا ٧ناذج أخر. أكال الوليد بن اٞنغًنة أ٧نوذجااألكؿ ال م تناكلنا في  ا ننشرنا ُن 

 واىؽـاىث كؽٗق اإلسٍاىٖ ٌَ اىؽـٔل  زػٍاء ٌٔكف:ولاىٍتطد األ

 كفي  مطال :
 اٌذػٛح ٚي: ِٛلف لش٠ش لجً بػالْاملـٍت األ

بػ  كالتجػارة الػي امتػازت ّٔػا  تاٞنكاف العاِف بفضل النظػاـ الػ م ٕنتعػ تمكة تبوأ أفسب  كاف ذكرنا 
 العػرب مسػاكن ا، ٣نا جعل مكة عامرة ذات أ٠ناد كشهرة انفردت ّٔػا بػٌن ٗنيػ ّٔكاألسواؽ الي اشتهرت 

فػػراح زعماؤهػػا ، الشػػهرةعلػػ  األ٠نػػاد ك  البيوتػػات ، فتعػػددت فيهػػا ال عامػػات كتنافسػػت فيمػػا بينهػػاكقبػػائلهم
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ي سسػوف اإليالفػات مػ  اٞنلػوؾ كالرؤسػاء الػي أمنػت ٟنػػم الطػرؽ، كسػهلت ٟنػم السػبل مػن خػالؿ اتفاقػػات 
 كعهود م  اٞنلوؾ كالقبائل الي تق  عل  الطرؽ التجارية.

ارهػػا ككجػػود الك ػػًن مػػن األصػػناـ قػػريش اسػػتئما ا علػػ  الكعبػػة كخدمػػة حجاجهػػا كعمٌ  ةك٣نػػا قػػول شػػوك
علػػ  الكعبػػة كالصػػفا كاٞنػػركة الػػي تعػػود إُف قبائػل متعػػددة كعشػػائر متباعػػدة تقػػـو تلػػك القبائػػل ب يارهتػػا فيهػا 

٣نػػا دعػػا تلػػك القبائػػل اف يقيمػػوا عالقػػات طيبػػة كصػػالت  ٓكذبػػح القػػرابٌن ٟنػػا يف اٞنواسػػم كتنػػ ر ٟنػػا النػػ كر
يش من جهتها تريد اف ٓنافه ركة يف األسواؽ بأماف. كقر اعل  تلك األكثاف كاٞنش م  قريش حفاظان  ةحسن

كل تغيًن ٟن ا   أفعل  ه ا الوض  ال م يضمن ٟنا سيادهتا كْنارهتا كأسواقها كمنافعها األخرل، فال شك 
 ،ٔنظػرهم بسػمعتها كيضػي  عليهػا امتيازاهتػا اٜنػاؿ سػوؼ ي عػ ع تػوازف قػريش ك٫نػل يف  الوضػ  كتبػديل ٟنػ 

 نف.ارب  بعٓنك٣نا الشك في  سوؼ تقف بوجه  بشدة ك 
ال تشػكل  مادامػت ل لك ٤ند أف زعماء قريش َف يعبئوا بػادئ األمػر بػدعوة النػف صػل  ا عليػ  كآلػ 

 كَف تتجػػػػاكز اٝنطػػػػوط اٜنمػػػراء الػػػػي رٚنوهػػػػا ضػػػػمانان  ،خطػػػران علػػػػ  ْنػػػػارهتم كمػػػوقعهم أمػػػػاـ القبائػػػػل األخػػػرل
كَف تتعرض  شيئان   يف بادئ األمر عل  امتيازاهتم، ل ا َف تنل من النف صل  ا علي  كآل ٞنصاٜنهم كحفاظان 

من قػريش تتحسػس مػن هػ ا األمػر الػ م جػاء  اتنعم هناؾ بعض البيوت للنف صل  ا علي  كآل  بسوء،
ٔنشػ   اتفػبعض البيوتػ ،قػريش اتب  ١نمد صل  ا علي  كآل  عل  أساس ان  نوع من التنػافس بػٌن بيوتػ

األخػرل بسػب  تنػافس قػدمي كتنػافر تػار٫ن   اتلبيوتػف بين هاشم عل  حساب اأمن ش ه ا األمر اف يرف 
عرفػوا عنػ  مػن   ، فهم ٫نشوف أف يسود ١نمد صل  ا علي  كآل  ك تصبح ل  ال عامة اٞنطلقػة ٞنػا(ٕ)معركؼ

 كفاءات كم هالت كافية ألف توصل  إُف السيادة العامة فيسود بين أبي  في .
ي طالػػػ ، كأل أيٓنػػػت ٘نايػػػة أعظػػػم زعمػػػائهم  اٞنواجهػػػة كػػػوف ١نمػػػد صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ يػػػ خر ك٣نػػػا 

زعامة عامة ال تريد قريش اف تتجاكز  اك تغضب  ك النف صل  ا عليػ  ل  ك  يف قريش طال  مكانة خاصة
ي طالػػ  كمػػن قبلػػ  عبػػد اٞنطلػػ  لػػ لك َف تواجهػػ  بشػػم يػػ كر يف هػػ   أكآلػػ  ٬نلػػك اٜنصػػانة التامػػة مػػن 

 الفرتة.
ي ج  نار كآل  يف أكؿ أمر  حرص عل  أف ال يستف  قريش كي ًن حفيظتها ك النف صل  ا علي    أف 

فأٔنػػػ  مػػػن الػػػدعوة  كمنافراهتػػػا كحكمهػػػا كحكامهػػػا، منافسػػػاهتاطبيعػػػة هػػػو اٝنبػػػًن بوضػػػ  قػػػريش ك عصػػػبياهتا، 
دعوتػ  قػريش ال تعلػم ب أفطريقان يف التبليغ ثالث سػنوات، ال ّنعػىن ساتران كالدعوات الفردية مالذان ك السرية 

 نعم تعلم بوجػود دعػول مػن قبػل ١نمػد صػل  ا عليػ  كآلػ  بنحػو إٗنػاِفكال تلحه ٓنركات  إطالقان،   ائيان 
كموقفػػ  ٣نػػا هػػم عليػػ  مػػن عبػػادة ال تعلػػم بتفاصػػيلها التشػػريعية كالعقائديػػة  أل ػػا كتلحػػه ٓنركاتػػ  بػػال ريبػػة 

 ،صػل إُف قػريش مػا يسػتف ها كينفرهػاي ال أفؿ ألنػ  صػل  ا عليػ  كآلػ  ٪نػاك  األكثاف كعػاداهتم كعبػاداهتم 
                                                        

، َِّك ِ:١َِِنمػد شػكرم اآللوسػ   بلػوغ اإلرب يف معرفػة أحػواؿ العػرب، ُ:ِْٓا٘ند بن اي يعقوب  اليعقوي تاريخ -ٓ
 .ُ:ٕٓلبناف –القوؿ اٞنبٌن يف سًنة سيد اٞنرسلٌن ١نمد الطي  النجار الناشر دار الندكة اٛنديدة بًنكت 

 .ُ:ُُٔلبناف –ة سيد اٞنرسلٌن ١نمد الطي  النجار الناشر دار الندكة اٛنديدة بًنكت القوؿ اٞنبٌن يف سًن  -ٔ
 .ُ:ْٕمناق  آؿ اي طال  ابن شهر آشوب  -ٕ
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 كمػػا تشػػًن إُف ذلػػك بعػػض األخبػػار كالركايػػات، ففػػ   كيعمػػ  اإل٬نػػاف حي مػا تتقػػول الػػدعوة كيك ػػر األنصػػار
أكؿ شػم علمتػ  مػن أمػر رسػوؿ ا صػل  ا عليػ  كآلػ  » :ن مسػعود أنػ  قػاؿبػكن  العماؿ عن إ  خرب عن

ن عبػد اٞنطلػ  فانتهينػا إليػ  كهػو جػالس إُف زمػػـ  بػإُف العبػاس إأين قػدمت مكػة مػ  عمومػة ِف فأرشػدكنا 
أقػػىن  ،لػ  كفػػرة جعػدة إُف أنصػاؼ أذنيػ  ،فبينػا ٥نػن عنػد  إذ أقبػل رجػػل مػن بػاب الصػفا أبػػيض تعلػو  ٘نػرة

عليػػػ  ثوبػػػاف  ،شػػػئن الكفػػػٌن كالقػػػدمٌن ،دقيػػػ  السػػػرية ،كػػػ  اللحيػػػة  ،العينػػػٌن أدعػػػ  ،نايػػػابػػػراؽ ال ٌ  ،األنػػػف
فقػد  امػرأة لقمر ليلة البدر ٬نش  عل  ٬نين  غالـ أمرد حسن الوجػ  مراهػ  أك ١نػتلم، تقفػو كأن  ا  ،أبيضاف

فقصػػػد ٥نػػػو اٜنجػػػر فأسػػػتلم ،   اسػػػتلم  الغػػػالـ كاسػػػتلمت  اٞنػػػرأة   طػػػاؼ بالبيػػػت سػػػبعان  ،سػػػرتت ١ناسػػػنها
قاؿ:   شم حدث الدين َف نكن نعرف  فيكم. أك ه ا يا أبا الفضل إف :فقلنا ،كالغالـ كاٞنرأة يطوفاف مع 

خد٩نػة، أمػا كا مػا علػ   امرأتػ كاٞنػرأة  ،ابن أي طالػ  عل كالغالـ هو  ،عبد اأخ  ١نمد بن ابن ه ا 
عدـ اكػرتاث العبػاس  عل  كه ا يدؿ ٖ«ا ّٔ ا الدين إال ه الء ال الثة كج  األرض من أحد نعلم  يعبد

 . ا الفعل كه ا الدينّٔكال غًن  
 ،يػػٌن يف تلػػك اٞنرحلػػة َف يتحسسػػوا بأخطارهػػاكلكػػن اٞنكٌ  ،ة فقػػد سػػربت أخبارهػػاكمػػ  أف الػػدعوة سػػريٌ 

وا أف حدي ها ال ي يد عن أحادي  الكهاف كاٞنتأٟنٌن أم اؿ قس بن ساعدة كزيد بن عمرك كأمية كلعلهم ظنٌ 
 .ٗبن أي اٝنلف ك غًنهم ٣نن تركوا عبادة األصناـ ك خرجوا من مكة يبح وف عن دين تقبل  عقوٟنم

كالواق  أف أصل الدعوة كاف معلومان لدل قػريش إال أف تفاصػيلها غػًن معلومػة ك خاصػة مػا ٫نػ  نبػ  
 ٟنتهم.آ

صل  ا علي  كآلػ  ثػالث سػنٌن يكػتم أمػر  كهػو يػدعو إُف التوحيػد  فقد ذكر اليعقوي أقاـ رسوؿ ا
عبػداٞنطل  لػيكلم مػن  ابػنمػن قػريش قػالوا أف فػىت  ت ، فكاف إذا مر ّنػألكعبادت  كاإلقرار بنبوٌ  كجلٌ   ع ٌ 

 ، كه ا يدؿ عل  علمهم اإلٗناِف بالدعوة كَف تكن معهم مواجهة.َُالسماء
من  رساالن أإسحاؽ بعد ذكر ٣نن أسلم قبل الدعوة العلنية يقوؿ:   دخل الناس يف اإلسالـ  ابنكذكر 

مػرهم ّنكػة أعظمػت ذلػك قػريش كغضػبت لػ  النساء كالرجاؿ كٓنػدث بػ ، فلمػا أسػلم هػ الء النفػر كفشػا أ
ان كنوعػان هػو الػ م أغضػ  كمن  يظهر أف ك رة عدد اٞنسلمٌن كمٌ  ،ُُكظهر فيهم لرسوؿ ا البغ  كاٜنسد

 قريش.
 صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  رسػػوؿ ا لفلمػػا بػػاد :كيف نػػ  ابػػن هشػػاـ الػػ م يركيػػ  عػػن ابػػن إسػػحاؽ يقػػوؿ

ٟنػػتهم آيبعػػد منػػ  قومػػ  كَف يػػركا عليػ _ فيمػػا بلغػػين _ حػػىت ذكػػر  قومػ  باإلسػػالـ كصػػدع بػػ  كمػػا أمػر  ا َف
ٟنة الي ٕن ل القبائل العربية كرّنا ذكر اآل ُِكعأّا، فلما فعل ذلك أعظمو  كناكرك  كأٗنعوا خالف  كعداكت 

                                                        
 .ٗ:ِِّ، ٠نم  ال كائد للهي م  ٕٓ:ٕاٞنتق  اٟنندم  كن  العماؿ  -ٖ
 .ُ:ِِٓابن هشاـ  السًنة النبوية -ٗ

 .ِ:ّْْتاريخ اليعقوي  -َُ
 .ُْْسًنة ابن اسحاؽ ٓنقي  الدكتور سهيل زكار ص -ُُ
 .ِِٖ/ُسًنة ابن هشاـ  -ُِ
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مػن القبائػل فتفسػد علػيهم ْنػارهتم كأسػواقهم فلػم يعػد بإمكػا م  أصػحأّافػيهم ٫نشػوف التعػرض ٟنػا عػداء 
 ر بأماف عرب ه   الصحراء البعيدة فتتعرض قوافلهم إُف ٓنرشات تلك القبائل.السف

أكجػػ  عنػػدما صػػدع بالرسػػالة كأعلػػن مبادئهػػا الػػي اعتربهػػا يف ككػػاف  ،كالواقػػ  أف التصػػعيد كػػاف تػػدر٩نيان 
كػػػل أ٠نػػػادهم كتضػػػي  علػػػيهم ْنػػػارهتم كزعػػػامتهم اٞنعنويػػػة   هتػػػدـاٞنبػػػادئ الصػػػحيحة دكف غًنهػػػا فشػػػعركا أ ػػػا 

 صقاع.شرفهم ال م ذاع يف األك 
 ثذػٛرٗ )ص( ْ طذع اٌشعٛيؤعب١ٌت املٛاعٙخ ثؼذ ؤاملـٍت اٌضبٟٔ: 

بػأمر الرسػوؿ صػل  ا عليػ  كآلػ   صػدع ّٔػا الػيبعد اف عرفػت قػريش مبػادئ الػدعوة كحقيقػة الرسػالة 
ػػا تػيػػٍؤمىري كىأىٍعػػًرٍض عىػػً  اٍلميٍشػػرًً   ى  مػػن ا ﴿ ما زعمائهػػػا كاجهتػػ  قػػريش كالسػػيٌ  ،ْٗالحجػػر ﴾ ىاٍصػػدىٍع ًبمى

صػل  ا عليػ   ّن تلف األسالي  كناب ت  بكل الوسائل كس رت كل قواها كرجاٟنا للحيلولة بٌن الرسوؿ
 ه : كآل  كنشر رسالت ، فمن ه   األسالي 

 الحوارات كالوسا ات
للتعػػػرؼ علػػػ  رات ازعمػػػاء قػػػريش بػػػادئ األمػػػر مػػػ  النػػػف صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  الك ػػػًن مػػػن اٜنػػػو  لاجػػػر 

، كا إُف  الوساطاتأكٞنا علموا ان  ال تنف  مع  ه   اٜنوارات التج، كمن   إقناع  لإلعراض عنها ،أهداف 
 عليػػ  األكؿ، كاٞنػػ ثر كزعػػيم قػػريش كاقػػرب النػػاس اليػػ  الرسػػوؿعتبػػار  حػػام  إاي طالػػ  ب عمػػ  إُف السػػيما

 راحػل عػدة كاسػتعملتّناقػ  اف هػ ا اٜنػوار مػر كالو  كعل  قريش فه  ال تتجػاكز  كال تأخػ  رأيػان مػن دكنػ ،
 منها:بٌن اللٌن كالشدة كاإلغراء كاٜنرماف ٗناعات ككحدانا  سالي أعدة 

 أسلوب الحوار اإل رائي: األكلىالمرحل  
صل  ا علي  كآلػ  كإنسػاف عػادم ٪نمػل اٞنشػاعر الػي  اى ١نمد أفكيف ه   اٞنرحلة تصور زعماء قريش 

كالطموحات الي ٪نلموف ّٔا كاألحالـ الي ينشدكها فعلي  لو ٓنققت  إليهالي يتوقوف ٪نملو ا كاألطماع ا
هػ   األهػداؼ كاألحػالـ كالطموحػات سػػوؼ يعػرض عػن دعوتػ  كيػرتؾ رسػػالت ، كهػ ا يف الواقػ  مػن كحػػ  

ال  ، ركا أف طموحات ١نمد صل  ا علي  كآلطموحاهتم كنفسياهتم كآماٟنم كأحالمهم اٞنادية، فإ م تصوٌ 
عن آمػاٟنم كنفسػيت  ال تتعػدل نفسػياهتم، لػ لك قػدموا لػ  العػركض  ال ٔنتلف مكآماٟن ،تتعدل طموحاهتم

، اٞنػػػاؿ كهػػػ  اٛنػػػا ، النسػػػاء، ،الػػػي هػػػ  يف الواقػػػ  عبػػػارة عػػػن أعلػػػ  طموحػػػاهتم كآمػػػاٟنم اٞنغريػػػة كاٝنيػػػارات
كفرناهػػا لػػ  فقػػد بلػػغ هدفػػ  ككصػػل الغايػػة  فػػإذاهػػ   دكافػػ  دعوتػػ  كسػػب  نشػػاط  كعلػػة ٨نتػػ ،  أفركا كتصػػوٌ 

إنشػػغل ّنػػا لديػػ  ككػػف عػػن سػػ  آٟنػػتهم كنبػػ  عقائػػدهم سػػتمرار  بالػػدعوة كبػػ لك فعنػػدها َف يبػػ  مػػربر إل
ه   طموحات كل إنساف فعندها حىت لو َف تكن ه   اك بعضها  أفحلت اٞنشكلة، كلعل البعض يرل ك 

 أفعتقػدكا إكلػ لك  األصلية،ة ل ني  عن دعوت  كحركات  ف ه   العركض مغرية ككافيإمن طموحات  اركة ف
ست ناء السػلف كيف نظرهم اإل ،ست نائ إم ل هك ا إنساف ال ت ثر ب  ه   العركض فهو إنساف غًن طبيع  

حسم قد ف كبعيد عن كل طموحاهتم لكل توقعاهتم  ان كٞنا جاء جواب  صل  ا علي  كآل  مغاير  ،٩نايال اإل
كا لػػو كضػػعت الشػػمس يف ٬نيػين كالقمػػر يف  ػػاِف مػػا تركػػت » ل  ا عليػػ  كآلػ  اٞنشػػهور:صػػ األمػر بقولػػ 
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غرائيػة علػ  دعوتػ  كَف تػ ثر بػ  كػل هػ   العػركض اإل نػ  مصػرأ، ك «ُّحػىت أنفػ   أك أقتػل دكنػ  األمػره ا 
 عندها بدءكا يفكركف بأسالي  أخرل ككسائل غًنها. الي عرضوها من ماؿ كملك كنساء

 المطالب ال  ج زي  الثان  :المرحل  
يف نظػػرهم  هػػ  ٠نموعػػة مػػن اٞنطالػػ  كاألسػػئلة ففػػ  هػػ   اٞنرحلػػة قػػدمت للرسػػوؿ صػػل  ا عليػػ  كآلػػ 

ف  إف كػاف ظاهرهػا طلبػات كاقعيػة كحاجػة ملحػة ٞنكػة ك إة للنف ١نمد صػل  ا عليػ  كآلػ  ك بتعجي ية بالنس
مػن معانػات لػيس هػو بعيػد  أهلهػاحاجة مكة كٔنلػ  إجابتها ت بت نبوة ١نمد صل  ا علي  كآل  كتلف 

كقػػد ذكػػر القػػرآف الكػػرمي تلػػك اٞنطالػػ  كأجػػاب النبػػوة كرفػػا  مكػػة،  إثبػػاتكبػػ لك حققػػت اٟنػػدفٌن  ،عنهػػا
أىٍك تىكيػوفى لىػ ى  ﴾َٗ﴿ كىقىاليوٍا لى  نػُّػٍؤًم ى لىػ ى حى َػى تػىٍفجيػرى لىنىػا ًمػ ى األىٍرًض يىنبيوعػان ﴿ عليها بقول  تعاُف: 

ػا تػىٍفًج ػران  ػارى ًخبللىهى َن ه م   َنًخ لو كىًعنىػبو  ػى ػيفىج ػرى األىنٍػهى نىػا   كى  ﴾ُٗ﴿ جى ػا زىعىٍمػتى عىلى ػٍ تيٍسػًقطى الَسػمىا   ىمى
ً  قىًب بلن  لى  ﴾ أىٍك يىكيوفى لى ى بػىٍ ته م   زيٍخريؼو أىٍك تػىٍرقىى  ً ي الَسمىا  كى ِٗ﴿ ً سىفان أىٍك تىٍأًتيى بًاًه كىاٍلمىآلًئكى

نىا ً  ىابان نَػٍقرىؤيهي قيٍل سيٍبحىافى رىب ي ىىٍل  ينتي إىالَ بىشىران َرسيػوالن   ،اإلسػرا ﴾ّٗ﴿ نػٍُّؤًم ى ًلريًق   ى حىَ ى تػينػىز ؿى عىلى ػٍ
لىػ   تىٍأتً نىا مىا َلوٍ  ﴿ كأ   .ٕالحجر﴾ الَصاًدًق  ى  ًم ى   ينتى  ًإف ػػًئكى ً بًاٍلمى

علي  كآل  َف  لكن  صل  ا ، ًنكا مشاعر اٞنكيٌن علي  كبياف عج   كك ب كلعل من ٗنلة أهدافهم اف ي
إ٧نا اٞنبادئ الػي ٓنملهػا رسػالت  كحكمػة األسػالي   ،ال عج ان كال رغبة كال أنفة كال ِنالن  يستج  ٞنطالبهم

سػببان اُف اٞنكلف بإتباعها يف دعوت ، كمصػلحة ٠نتمعػ  كأمتػ  الػي كػاف عليهػا حريصػان، فػال يريػد أف يكػوف 
 ػػايتهم كطريقػػان إلبػػادهتم كمػػا أبيػػدت األمػػم األخػػرل مػػن قػػبلهم، فهػػو رحػػيم ّٔػػم حػػىت ٚنيػػت أٌمتػػ  األٌمػػة 

الػػي يف ظاهرهػػا  فواجهػػو  ّٔػػ   اٞنطالػػ  اٞنرحومػػة، كٚنيػػت خػػًن أمػػة بأفضػػل ديػػن، أمػػا اٞنشػػركوف مػػن قومػػ 
هػم عمػـو اهػل يقهػا ليتعػاطف معصل  ا عليػ  كآلػ  مػن ٓنق لو ٕنكن ١نمدكسعادهتم  مكة أهلمصلحة 

 ، كيف حالة يغًن قابلة للتحق كأمور مطال  تعجي ية أ ا، كهم يف قرارت أنفسهم يعتقدكف كسكا ا مكة
 عندئػ و  فلهػم اٜنجػة البالغػة أشاعوا ان  عاج  ك اب ليس نػف كلػيس لػ  عالقػة يف السػماء، ستجابت إعدـ 

 اك حبس اك حجر اك تصػفيد قتل أك اك إبعاد من طرد شاءكااف يتصرفوا م  ١نمد صل  ا علي  كآل  ّنا 
 طالػػ  للتػآمر لقتػػل النػػف صػل  ا عليػػ  كآلػػ  أيجتمػاع الػػ م حصػػل بعػد كفػػاة مقدمػػة لإل ككأ ػا ك...،ا

يعرفػػػوا أبعػػػاد  َفكلكػػػن هػػػ الء  كأٗنعػػػوا أمػػػرهم علػػػ  إ ائػػػ ، فتوحػػػدت كلمػػػتهم علػػػ  ذلػػػك كالػػػت ل  منػػػ ،
رسػػوؿ ا علػػ  قػػدر عقػػوٟنم كّنػػا يتناسػػ  كنفسػػياهتم فأجػػأّم كال مػػن يرعاهػػا هتػػا غايايعلمػػوا  َفالرسػػالة ك 

ػٍل  ينػتي  ﴿الكػرمي  القرآف ذلك الي طرحت علي  كما ذكر األسئلةلكل  كاحدان  جوابان  قػٍل سيػٍبحىافى رىب ػي ىى
ػػػران َرسيػػػوالن ﴾ رمي يف سػػػورة اٜنجػػػر كٞنػػػا طلػػػ  منػػػ  نػػػ كؿ اٞنالئكػػػة كمػػػا ذكػػػر القػػػرآف الكػػػ ،ّٗاإلسػػػرا إىالَ بىشى

ػػا الَػػً م نػيػػز ؿى عىلىٍ ػػًو الػػ  ٍ ري ًإنَػػ ى لىمىٍجنيػػوفه ﴿ ػػً  ًإف  ينػػتى ًمػػ ى  ﴾ٔ﴿ كىقىػػاليوٍا يىػػا أىيػُّهى لَػػٍو مىػػا تىٍأتً نىػػا بًاٍلمىبلًئكى
ػ ى ًإالَ  فكاف جواب  كما ذكر  القرآف يف نفس السورة ﴿ ،الحجر﴾ٕ﴿ الَصاًدًق  ى  بًػالحىق  مىا نػينػىز ؿي اٍلمىبلًئكى

ػػانيوٍا ًإذان مُّنظىػػرًي ى  فلػػم يعػػد ٟنػػم  علػيهمف اٜنجػػة سػػوؼ تػػتم أل ،فنػػ كؿ اٞنالئكػػة معنػػا   ػايتهم ﴾ٖ﴿ كىمىػا  ى
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 عشر ثام ال ال دد

كاألقػػواـ السػػالفة كقػػـو نػػوح  عػػ ر اذا مػػا خػػالفوا فيسػػتحقوا العػػ اب كهػػ  سػػنة جػػرت علػػ  األمػػم السػػابقة
 اكعاد كٖنود كقـو صاٌف كما قـو لوط عنهم ببعيد فلما إستجاب ٟنم رسلهم ٞنػا أرادكا كمػ  ذلػك َف يطيعػو 

جاءهم الع اب من حي  ال يعلموف، كرسوؿ ا يعلم اف أسئلتهم كمطػالبهم ليسػت اسػتفهامية كال ُن ػان 
ف فيػػ  يريػػد  الرسػػوؿ ٟنػػم أل  ا مػػا الهػػ ا ظػػنهم، كهػػ  كآلػػ  لتعجيػػ  النػػف صػػل  ا عليػػ كإ٧نػػا عػػن اٜنقيقػػة

ايتهم كالنف صل  ا علي  كآل  جاء ر٘نة للعاٞنٌن، ال نقمة لةخرين، كمن جهػة ثانيػة مقتضػ  االبػتالء  
بػأمور مػن خالٟنػا يعػرؼ صػدؽ  ٬نػتحن عبػاد  يف تصػدي  الرسػل سػبحان  كتعػاُف أف ا حيػ  كاالمتحاف

فلػو كشػف  األدلػة كالرباهػٌن يقػدـ ٟنػم مػن كإستنتاج كتعقل ّنػا  عن تفكر كتأملهل هو ، ك إ٬نا م كعمق 
كلػػػ لك  االبػػػتالء كضػػػاعت الفائػػدة مػػػن االمتحػػػاف فػػال تفاضػػػل كال درجػػػات، الغطػػاء لبطلػػػت اٜنكمػػػة مػػن 

كمػا يف الركايػة كهػو ،  كاحدة عل  كل ما عرضو  علي  من مطال  كما مر كعرب عن  بلسػان  إجابت كانت 
ف تقبلػػوا مػػا جئػػتكم بػػ  فهػػو حظكػػم يف الػػدنيا إكلكػػين بع ػػين بشػػًنان كنػػ يرا، فػػ»  صػػل  ا عليػػ  كآلػػ : قولػػ

، فلػو اسػتجاب ٞنطػالبهم لضػاعت «ُْأصرب ألمر ا حىت ٪نكػم ا بيػين كبيػنكم كاآلخرة كإف تردك  عل ٌ 
إبػالغ الرسػالة اٝنإنػة لكػل  اٜنكمة، فإذا استجاب ٞنطالبهم كَف ي عنوا أبيدكا كهلكوا كالرسوؿ لديػ  مهمػة

 البشر يف كل األجياؿ، كاإلنساف البد ل  من امتحاف فال يعط  ما يريد إال بعد االمتحاف.
 الحرب النفس    المرحل  الثالث :

كاٛننوف كالصفات السيئة   هم الكاذبةصل  ا علي  كآل  بك ًن من التٌ  النف  رمه   اٞنرحلة إٌتصفت ب
كىيػىقيوليػوفى أىئًنَػا  كما ذكر ذلػك القػرآف الكػرمي ﴿  الشعر كأضغاث أحالـ كإفرتاء كك ب،كالسحر كالكهانة ك 

ً نىا ًلشىاًعرو َمٍجنيوفو  الى ىارً يوا  ا لىسىػاًحره مُّبًػ  ه ﴿ :كقػاؿ تعػاُف، ّٔالصػا ات ﴾ ًلهى ػػ ى ػاً ريكفى ًإَف ىى  ﴾ قىػاؿى اٍلكى
ػ﴿  :كقاؿ تعػاُف، ِال اريات ػاً ريكفى ىى ػَ ابه كىقىػاؿى اٍلكى ا سىػاًحره  ى ػا ﴿  :كقػاؿ تعػاُف، ْص ﴾  ى كىقىػاليوا يىػا أىيػُّهى

بػان  ًللَناسً  أى ىافى  ﴿كقاؿ تعػاُف:  ،ْٗ الزخرؼ﴾  الَساًحري ادٍعي لىنىا رىَب ى ًبمىا عىًهدى ًعندىؾى ًإنَػنىا لىميٍه ىديكفى   عىجى
نىػػا أىفٍ  هيمٍ  رىجيػػلو  ًإلىػػى أىٍكحى ػٍ ـى  لىهيػػمٍ  أىفَ  آمىنيػػواٍ  الَػػً ي ى  بىش ػػرً كى  النَػػاسى  أىنػػً رً  أىفٍ  م ػػنػٍ  قىػػاؿى  رىب ًهػػمٍ  ًعنػػدى  ًصػػٍدؽو  قىػػدى

ا ًإفَ  اٍلكىاً ريكفى  ػا يىػا كىقىػاليواٍ  ﴿، قػاؿ تعػاُف: ِيػوني ﴾ مًُّب  ه  لىسىاًحره  ىىػ ى  ًإنَػ ى  الػ  ٍ ري  عىلىٍ ػوً  نػيػز ؿى  الَػً م أىيػُّهى
لَػٍوا ثيػمَ  ﴿، كقػاؿ تعػاُف: ٔالحجػر ﴾ لىمىٍجنيوفه   ﴿، كقػاؿ تعػاُف:ُْالػدخاف ﴾ َمٍجنيػوفه  مي ىلَػمه  كىقىػاليوا عىٍنػوي  تػىوى

، قػاؿ ُٓالقلػم ﴾ لىمىٍجنيػوفه  ًإنَػوي  كىيػىقيوليوفى  ال  ٍ رى  سىًم يوا لىَما بًأىٍبصىارًًىمٍ  لى ػيٍزًلقيونى ى   ىفىريكا اَلً ي ى  يىكىادي  كىًإف
ػا بًآيىػ و   ػىٍل ىٍأتًنىػا  ىػاًعره  ىيػوى  بىلٍ  ا ٍػ ػىرىاهي  بىلً  أىٍحبلىـو  أىٍضغىاثي  قىاليواٍ  بىلٍ  ﴿تعاُف:  األنب ػا   ﴾ األىَكليػوفى  أيٍرًسػلى   ىمى

، كغًنهػا مػن الػٌتهم الػي تعتػرب َّالطػور ﴾ اٍلمىنيػوفً  رىيٍػبى  بًػوً  نَػ ػىػرىَبصي   ىاًعره  يػىقيوليوفى  أىـٍ  ﴿، كقاؿ تعاُف: ٓ
يظنػوف أ ػم يضػعفوا إرادة الرسػوؿ أك يفتػوا يف عضػد  أك من اٜنرب النفسية ل ع عة ثقػة النػاس بػ  أك أ ػم 

 :القرآف الكرمي يبع وا يف نفس  اليأس من إستجاب قريش ل  فأجأّم الرسوؿ صل  ا علي  كآل  كما ذكر
 قىًل بلن   ىاًى و  ًبقىٍوؿً  كىالى  ﴿، كقاؿ تعاُف: ِٗالطور ﴾  ى ى  ٍر  ىمىا أىنتى بًًنٍ مىًت رىب  ى ًبكىاًى و كىالى مىٍجنيوفو  ﴿
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ػػاًعرو  ًبقىػػٍوؿً  ىيػػوى  كىمىػػا ﴿، كقػػاؿ تعػػاُف: ِْالحاقػػ  ﴾ تىػػ ىَ ريكفى  مىػػا ، كقػػاؿ ُْالحاقػػ   ﴾ تػيٍؤًمنيػػوفى  مىػػا قىًلػػ بلن   ى
، ِِال كوير ﴾ ًبمىٍجنيوفو  صىاًحبيكيم كىمىا ﴿، كقاؿ تعاُف: ِالقلم ﴾ ًبمىٍجنيوفو  رىب  ى  بًًنٍ مى ً  أىنتى  مىا ﴿تعاُف: 

القرآف اف ه   اٞنس كلية نعمة، كتبليغها نعمة، كقبوٟنا نعمة،   توجػ  اُف اٞننػاكئٌن كرد كػل ٔنرصػاهتم فبٌن 
 كمدعياهتم فال هو كاهن كال شاعر كال ساحر كال مفرتم كال كاذب كال تاب  كال ٠ننوف.

يعاٛنو  ٣نا هو في  اف يطببوا النف صل  ا علي  كآل  ك  أرادكا اؤهم بأ مدعمن ٗنلة اٜنرب النفسية إك 
     رئػػ  تػػرا  قػػد غلػػ  عليػػك، يأتيػػك فقػػالوا لػػ : إف كنػػت تريػػد بػػ  ملكػػان ملكنػػاؾ علينػػا كإف كػػاف هػػ ا الػػ م 

فرّنا كاف ذلك ب لنا أموالنا يف طل  الط  لك حىت نربئػك منػ ي، أك  ػػػػ ككانوا يسموف التاب  من اٛنن رئ 
ما جئتكم ب  لطل  أموالكم،  ،ما أدرم ما تقولوف» كآل :صل  ا علي   ع ر فيك، فقاؿ ٟنم رسوؿ ان

 ان لكػم بشػًن  كتابػان، كأمػرين أين  شرؼ فيكم، كال اٞنلك عليكم كلكن ا بع ين إليكم رسػوالن كأنػ ؿ علػ ٌ  كال
ف تقبلػوا مػين مػا جئػتكم بػ  فهػو حظكػم يف الػدنيا كاآلخػرة، إكن يران فبلغتكم رسالة ري، كنصػحت لكػم فػ

النػػف صػػل  ا فكػػاف اٛنػواب كاحػػد مػن  ،«ُٓأصػرب ألمػػر ا حػىت ٪نكػػم ا بيػػين كبيػنكم  ٌ كإف تػردكا علػػ
 .إصرار  عل  مواصلة اٞنسًنة كالصرب عل  كل ألواف األذل كاألقاكيلعلي  كآل  

بػدكا أاحد اٜنلوؿ، بعػد اف كضػعوا لكػل احتمػاؿ حػلن يف تقػديرهم، ف ػػػ كما يدعوفػػػ  فوضعوا التطبي  
اف يبػػ لوا كػػل مػػا يسػػتطيعوف مػػن مػػاؿ مػػن أجػػل تطبيبػػ  مػػن هػػ   اٜنػػاالت الػػي يػػدعو ا كونػػ   اسػػتعدادهم

ككراء ذلك حرب نفسية حاكلوا اف يفٌتوا من عضد النف كيفرقوا النػاس  كما شاكل ذلك اك مسحوران  ٠ننونان 
ٞنا عرفو  من ش صية ١نمػد  يف دكاخلهمي منوف ب   الك حتماؿ ضعيف يف نظرهم ، كيف الواق  ه ا اإلعن 

٤نػد مػن يػ من  فال ينطب  علي ، لػ ا ال كالشعر عرفو  من اٛنن كالكهانة كالسحر كما، صل  ا علي  كآل 
للمشكلة لتكوف  حتماالت الي ٬نكن اف تكوف سببان ستقراء كل اإلّٔ ا اٜنل، كلكن رّنا طرح  بعضهم إل

اك  طفهم معػػ  لػػًند التعػػاطف بالتعػػاطفاظهػػار تعػػكنػػة اك إلكتمػػاؿ االسػػتقراءات اٞنمإل  اٜنجػػة تامػػة نظريػػان 
بػل النػف صػل  ا عليػ  كآلػ  علػ  كػل السلبية من قً  ةجابحتماالت بعد اإل، كطرحت ه   اإلحربان نفسية

حرص عل  تعاطف ك  ، فتطبي  النف صل  ا علي  كآل  ال م ظاهر كاإلغراءات الكبًنة العركض السابقة
سػت فاؼ بػالنف مػن هػدؼ كغػرض لقػريش لعػل بعضػها اإل أك رآل ، لكن  يستبطن ك   النف صل  ا علي

النػػاس عنػػ ، كهػػو جػػ ء مػػن  إلبعػػادالنػػاس كاالزدراء بش صػػيت   أمػػاـكتضػػعيف موقفػػ   صػػل  ا عليػػ  كآلػػ 
ككػػػاف النضػػػر بػػػن  اٜنػػرب النفسػػػية كاإلعالميػػػة الػػػي شػػػنها زعمػػاء قػػػريش ٞنواجهػػػة النػػػف صػػػل  ا عليػػ  كآلػػػ 

 ٓهػػ  النػػف صػػل  ا عليػػ  ك آلػػ  فقابػػل، ارث مػػن أك ػػر الػػ ين اسػػتعملوا اإلشػػاعات كاٜنػػرب النفسػػيةاٜنػػ
مػن خػالؿ تكػرار  ٛنػواب كاحػد يف ٗنلػة مقتضػبة   لػًند الصػاع صػاعٌن  بالالمباالة كعػدـ االكػرتاثاٜنرب 

 ينالوا من  شيئا. أفكّٔ ا فقد ه مهم نفسيا كإعالميا قبل  ،كما ذكرنا سابقا 
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 عشر ثام ال ال دد

 ٌَ اىؽـٔل واىؽـاىث ٌٔكف اىِيؽ ةَ اىطارث:طد اىراُٖاىٍت

كٗنيػػػ    ٞنعارضػػػة النػػػف صػػػل  ا عليػػػ  ك آلػػػ  اٞن تلفػػػة كػػػل األسػػػالي     _كمػػػا مػػػر  _اسػػػتعملت قػػػريش
نعػ  مػن الوصػوؿ كأصػناؼ العقبػات ٞنللحئوؿ دكف تبليغ رسالت ،  ، كشىت الوسائل لوقوؼ بوجه ل الطرؽ 

دفعتهػػا خوفػػا  إالكال كسػػاطة   ،سػػلكت  إال طريقػػاكال  ،اتبعتػػ  إاللػػم تػػرتؾ أسػػلوبا للمواجهػػة ف  ،إُف  هدفػػ 
ٟنػدايتهم إال طريقػا عل  مصاٜنها كعنادا كعصبية ٛناهليتهػا،  ككػ لك النػف صػل  ا عليػ  ك آلػ  َف يػرتؾ 

كبتوجيػػػ  مػػػن   كعمػػل ّٔػػػا يسػػػتمد ذلػػك مػػػن السػػماء إالحكمػػػة ال ك  أسػػػلوبا إال كاسػػتعمل ، كال   سػػلكة، 
{ ًإٍف هيػوى ًإالَّ كىٍحػ ه ّ{ كىمىػا يىنًطػ ي عىػًن اٍٟنىػوىل}ِمىا ضىػلَّ صىػاًحبيكيٍم كىمىػا غىػوىل}):  كما قاؿ تعاُف مرسل   

 }اتَّبًػٍ  مىػا أيكًحػ ى ًإلىٍيػكى ًمػن رَّبّْػكى ال ًإلىػػ ى ًإالَّ  :كقولػ  تعػاُف ٓػػِالنجم اآليػة  { عىلَّمى ي شىًديدي اٍلقيوىلْييوحى }
 َُٔ األنعاـهيوى كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكٌنى{ 

بدعوة من  اك منهم تػارة بلػٌن ك  ،اٜنوار م  زعماء قريش بشكل فردم :كمن ٗنلة األسالي  اٞنتبادلة 
 ،أخرل بشدة ، كه ا النضر بن اٜنارث كاحد من أكلئػك ال عمػاء الػ ين كاجهػوا النػف ّن تلػف األسػالي 

مػن هنػا  ،ٞنواجهة النف صل  ا علي  ك آلػ  ك١ناربتػ  ك ًنة كاستعمل كسائل   مع  حوارات متعددة لكاجر 
ككيػػف  كخططػػ  الػي عػػارض ّٔػػا الرسػػوؿ صػل  ا عليػػ  ك آلػػ  أسػػاليب سػوؼ نعػػرض تلػػك اٞنواقػف كسػػائر 

 .باالستعانة بالقرآفكاجهها الرسوؿ صل  ا علي  ك آل  
 املـٍت األٚي: ٠ٛ٘خ إٌؼش ٚصمبفزٗ

نعرض مواقف  كأساليب  يف اٞنواجهة علينا اف نتعرؼ عل  هويت  كش صيت  ال قافيػة كالقػيم الػي  أفقبل 
هويتػػ  فهػػو النضػػر بػػن اٜنػػارث بػػن علقمػػة بػػن كلػػدة بػػن عبػػد  أمػػاتسػػًن  كاألفكػػار كاألخػػالؽ الػػي يتبناهػػا ، 

النصػارل  طخػال، ، ككػاف صػاح  أحاديػ ، كنظػر يف كتػ  الفػرس، قائػدمنػاؼ بػن عبػد الػدار يكػىن أبػا 
، كهو ابن خالة النبی صل  ا علي  ك آل ، اما ثقافت   إذا كاف رجل من قريش ٪نمل كقرأ  كتبهم  كاليهود

فكاف ذا ركاية ألحادي  الناس ك أشعارهم كمػا كرد ذلػك عػن أي  ،بعض اٞنعارؼ فهو النضر بن اٜنارث
يتتفػ  ّٔػا لالطػالع علػ  أحػواؿ األمػم ك إُف  مطالعات  كانت ل ي أسػفار  باإلضافةفهو ،  ُٔجعفر الطربم

عػػاداهتم ك أعػػرافهم ك قصصػػهم. فقػػد ذكػػركا أف النضػػر بػػن اٜنػػارث كػػاف ٫نتلػػف إُف  اٜنػػًنة فيسػػم  سػػج  
. ك كػ لك كػاف يتجػر في ػرج إُف  بػالد فػارس فيشػرتم أخبػار األعػاجم ك ٪نػدث ّٔػا ُٕأهلها ك كالمهػم 

ك قػد أخػ  الطػ   كاف يلقػ  شػيطاف قػريش،ك . ُٖرة قريشان بأحادي  رستم ك إسفنديار ك أخبار األكاس
، كغػىن غنػاء أهػل اٜنػًنة، كعلػم ذلػك قومػان مػن ُٗكالفلسفة م  أبي  يف اٜنًنة ، كك لك تعلم ضرب الػرببط

                                                        
، تػاريخ االمػم كاٞنلػوؾ ٖ:ّّ، االعالـ خًن الدين ال ركلػ  ّ:ّٕٖر القرآف الع ي  ابن عطية االندلس  ارر الوجي  يف ٓنري -ُٔ

 ِّٖ: ُّ:الطربم
 ْ:ْٔابن ک ًن:، تاريخ ِّٖ: ُّتاريخ االمم كاٞنلوؾ الطربم -ُٕ
 ِّ: ُّ:تاريخ االمم كاٞنلوؾ الطربم -ُٖ
 الرببط آلة موسيق  ذات اكتار -ُٗ
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،  كقػالوا َف تكػن قػريش تعػرؼ مػن  َِأهل مكة. ككاف غنػاؤهم قبػل ذلػك النصػ ، كاشػرتل قينتػٌن للغنػاء
ن اٜنارث بن كلىدىة بن علقمة بن عبد مناؼ بن عبد الدار بن قص  الغناء إال النص ، حىت قدـ النضر ب

مػػن العػػراؽ كافػػدان علػػ  كسػػرل بػػاًٜنًنىًة  فػػتعلم ضػػرب العػػود كالغنػػاء عليػػ   فقػػدـ مكػػة فعلٌػػم أهلهػػا، فأنػػ كا 
يسػابور كػاف  مػا كػاف يدعيػ  مػن علػم تلقػا  مػن مدرسػة جنػد كقيل أف النضر بن اٜنػارث علػ  ،ُِالقينات

 .ِِار الفرس فقط يعلمهم أخب
كقيل ان  تعلم ه   األحادي  بعد مػا كػاف النضػر بػن اٜنػارث ٫نتلػف تػاجرنا إُف  فػارس، فيمػٌر بالًعبػاد 
ا صػل  ا عليػ  كسػلم قػد أنػ ؿ عليػػ   كهػم يقػرءكف اإل٤نيػل كيركعػوف كيسػجدكف. فجػاء مكػة، فوجػد ١نمػدن

ػػ  مػػن العبػػاد. فن لػػت كهػػو يركػػ  كيسػػجد، فقػػاؿ النضػػر: "قػػد ٚنعنػػا لػػو نشػػاء لقلنػػا م ػػل  هػػ ا!"، للػػ م ٚنًى
لىػػػػػػ  كىًإذىا} ِّاآليػػػػػة ٍعنىػػػػػا قىػػػػػػدٍ  قىػػػػػاليواٍ  آيىاتػينىػػػػػػا عىلىػػػػػٍيًهمٍ  تػيتػٍ ػػػػػاء لىػػػػػػوٍ  ٚنًى ا ًم ٍػػػػػلى  لىقيٍلنىػػػػػػا نىشى ػػػػػػػ ى ا ًإفٍ  هى ػػػػػػ ى ػػػػػػاًطًني  ًإالَّ  هى  أىسى

 .ُّاألنفاؿ{األكًَّلٌنى 
يف التجارة فاشرتل أحادي  كليلة كيف قوؿ آخر نقل  القرطف يف تفسًن   كاف النضر  خرج إُف  اٜنًنة 

كدمنة، ككسرل كقيصر، فلما ق  رسوؿ ا صل  ا علي  كآل  كسػلم أخبػار مػن مضػ  قػاؿ النضػر: لػو 
يوظفػ  يف  أف،.ك٬نكن اف تكوف ل  اك ر من رحلة كيف كػل مػرة يػتعلم شػيئا ٪نػاكؿ ِْشئت لقلت م ل ه ا

 .ِٓمعارضت  للنف صل  ا علي  كآل 
قػػػد كػػاف أشػػػد قػػػريش مبػػػاداة للنػػف صػػػل  ا عليػػػ  آلػػ  بالتكػػػ ي  كاإلشػػػاعة كاالدعػػػاء ك امػػا موقفػػػ   ف

 سوؼ نعرض ذلك يف اٞنطال  التالية.
 املـٍت اٌضبٟٔ: دٚس إٌؼش يف ِٛاعٙخ اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 صػػاراألصػقاع كاألمإُف  الك ػًن مػن   تعػػددةسػب  كاف ٓنػدثنا عػن  ش صػػية النضػر ال قافيػة كرحالتػ  اٞن
٣نػػا جعػػل منػػ  كسػػيلة دعائيػػة ضػػد النػػف صػػل  ا عليػػ  ك آلػػ ، ك   كاألفكػػار،كاطالعػػ  علػػ  بعػػض العقائػػد 

 هػػػ   ك مػػن ، كمعارضػػت   قػػريش منػػ   تػػػدف  بػػ  للمواجهػػة كجػػػداؿ النػػف صػػل   ا عليػػ  ك آلػػػ  تاسػػتفاد
صػل  ا عليػ  ك آلػ    كاإلشػاعات الػي تشػو  ش صػية النػف األكاذيػ ١ناكات  يف ٠نلس  كبػ  الدعايػة ك 

ان  َف يوف  يف كل ذلك فالتجأ إُف  التشويش كاالسته اء ك ب  الػدعايات اٞنعاديػة  إالكتشٌن اُف ٚنعت ، 
ٞنواجهػة الرسػػوؿ صػل  ا عليػػ  كلكػػن  إمكاناتػػ للنػف صػػل  ا عليػ  ك آلػػ  كالتحػريض عليػػ ، فوظػػف كػل 

 أفعال :كاآلخرة  ك ه   بعض الوح  خاب كخسر الدنيا  كإسنادبفضل حكمة النف 

                                                        
 ِّٖص\يف اٟنامش: ُّػالطربی: تاريخ االمم كاٞنلوؾ -َِ
 ِ:ُِِللمسعودم مركج ال ه  -ُِ
-هػػُُْٓالطبعػة: الرابعػة  هػ(الناشر: دار الفكر العريُِْٕتاريخ الفكر الديين اٛناهل  ١نمد إبراهيم الفيوم  )اٞنتوىف: ا -ِِ

ُِِ:ُٓ 
 ُ:ُِِتاريخ الفكر الديين اٛناهل  ١نمد إبراهيم الفيوم   -ِّ
 ٕ:ُْالقرطبی:اٛنام  الحكاـ القرآف  -ِْ
 ٕ:ّٕٗاٛنام  ألحكاـ القرآف القرطف  -ِٓ



 
 

ُْٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 جلوس النضر مجلي النبي صلى اه عل و ك آلو كتقل ده بقصصو كأحاديثو اكال:
ػٌ رى قػىٍومىػ ي  -صىٌل  الٌل ي عىلىٍيً  كآل  كىسىٌلمى  -كىافى النضر  إذىا جىلىسى رىسيوؿي الٌل   ٠نىًٍلسنا فى ىٌكرى ًفيػً  بًاىللٌػً  كىحى

ٌ قىػاؿى أىنىػا كىاىللٌػً  يىػا مىٍعشىػرى قػيػمىا أىصىابى مىٍن  ـى  ي لىفىػ ي يف ٠نىًٍلًسػً  إذىا قىػا ػًة اللٌػً ، خى لىهيٍم ًمٍن اأٍليمىػًم ًمػٍن نًٍقمى ، قػىبػٍ رىٍيشو
ٌ ٪نيىػػػٌدثػيهيٍم عىػػػٍن ميليػػػوًؾ فىػػػاًرسى كىريٍسػػػ ًدي ًػػػً   ي ػػػٌدثيكيٍم أحسػػػن  ًمػػػٍن حى ليػػػٌم إِفىٌ فىأىنىػػػا أيحى ػػػًدي نا ًمٍنػػػ ي فػىهى تيمى أحسػػػن  حى

ٌ يػىقيوؿي ّنىاذىا ١نيىٌمده أحسن  حىًدي نا ًميٌن  كلعل بعض الناس ال ٬ني  بٌن حكمة القػرآف كٟنػو    ِٔكاسفنديار،  ي
النضر، كالبعض اآلخر  ما يهمػ  اف يشػغل نفسػ  بلهػو اٜنػدي   بعيػدا عػن اٛنػد كاٞنسػ كلية كالبحػ  عػن 

ٜنكمػػة كاللهػػو كالكػػالـ البليػػغ كاللغػػو   كاٜنقيقػػػة اٜنقيقػػة ، لكػػن يف العػػرب كقػػريش الك ػػًن ٣نػػن ٬نيػػػ  بػػٌن ا
كلغػػػو  كلكػػػن اٞنصػػػاٌف كاٞنطػػػام   كأكهامػػػ قصصػػػ   فهػػػ الء َف تنطػػػل علػػػيهم  خيػػػاالت النضػػػر كال ،كاٝنيػػػاؿ

صحار ب  ، كقد رد القرآف  الكرمي عل  جلوس  ه ا كاٝنوؼ عل  اٛنا  كالسمعة ٬ننعهم من قوؿ اٜن  كاإل
 .كسنعرض تلك اآليات يف مطل  خاصآية، من  أك رعلي  ك آل  يف  عل  النف صل  ا كٔنرصات 

القصػػػ  القػػػرآين اٞنملػػػوء باٜنكمػػػة كاٞنوعظػػػة اٜنسػػػنة  كالعػػػرب مػػػن  كأسػػػاطًن  النضػػػر قصػػػ  أيػػػنلكػػػن 
 كاقعية خالية من الشك كالوهم كاالفرتاء.كعلمية حقائ  تار٫نية  كما في  منكاالعتبار 

  ات  اذب  :ثان ا:  مواجه  النبي م  خبلؿ مدع

 ٓ اىَالئنخ ثْبد اهللؤاـ اصػب

جلدتػ  ليضػللهم فػراح يػدع  دعػاكم عريضػة  أبنػاءالنضر يبدك ان  ك ًنا مػا يتفػاخر ّنعارفػ  علػ   أف  
معرفة من النف صل  ا علي  كآل  كاك ر خربة كاطالع ،   فمن ٗنلة ذلك  أك ر٪ناكؿ اف يظهر فيها ان  

اف اٞنالئكة بنات ا  كما يف الركاية الي يركيها ميقىاًتًل بٍػًن سيػلىٍيمىافى قىػاؿى قىػاؿى الٌنٍضػري بٍػني اٜنٍىػاًرًث   دعاان  
ػافى لًلػٌرٍ٘نىًن كىلىػده فىأىنىػا أىٌكؿي اٍلعىابًػًدينى{ الٌ ٍخػريًؼ  ػةي  ًُٖحٌنى نػى ىلىػٍت }قيػٍل ًإٍف كى ًئكى ػافى الٌنٍضػري قىػٍد قىػاؿى اٍلمىالى   كىكى

ػ ى اآٍليىػةى قىػاؿى أىالى تػىػرىا ي قىػٍد صىػٌدقىيًن، فػىقىػاؿى لىػ ي أيمىيٌػةي بٍػني خىلىػفو بػى  ػافى أىٍفصىػحى ًمٍنػ ي  -نىاتي الٌرٍ٘نىًن فػىلىٌما ٚنًى الى  -كىكى
كىاىلٌلً  بىٍل كىٌ بىك، فػىقىاؿى مىا كىافى لًلٌرٍ٘نىًن ًمٍن كىلىدو 

ِٕ. 

 ػيٞٔ ٗآىٔ ٓ أّ أدـِ  دضٝثب ٍِ ٍذَض صيٚ اهللؤة ـ اصػب

حػػدي ا مػػن النػػف صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  لػػ ا كػػاف ٩نلػػس ٠نلػػس النػػف  أحسػػنيف اك ػػر مػػن مػػرة يػػدع  انػػ  
مػػػر يف الفقػػػرة    كقػػػد ِٖصػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  ككػػػاف ٪نػػػدث،   يقػػػوؿ: أينػػػا أحسػػػن  حػػػدي ا، أنػػػا أـ ١نمػػػد

 سركف ك ًناالتاريخ كاٜندي  كاٞنف أصحابمن مرة  كذكر ذلك  أك رالسابقة  كتكررت من  

 األٗىِٞ أؿبطٞغٓ اُ اىقغآُ ؤج ـ اصػب

                                                        
 ِ:ِٓ،السًنة النبوية ابن ك ًن ِّٗ،ُ:ُٓٗ، سًنة ابن هشاـ  ْ:ُِٖسًنة ابن اسحاؽ ١نمد بن يسار بن اسحاؽ  -ِٔ
 ُِ:ُٓاٛنام  الحكاـ القرآف القرطف  -ِٕ
 .ُٖ:ِِْبياف الطربم ، جام  الَٓحليف ٢ن ـك صدر الدين شرؼ الدين  -ِٖ



 

 أنموذجان  النضر ب  الحارث-الموقف القرآني م  زعما  قري  

ُْٕ 

مػن يػدعوف هػ ا  كأم الػ فكاف يقوؿ: إ٧نا يأتيكم ١نمد بأساطًن األكلٌن. فن لت فيػ  عػدة آيػات توِنػ  
االدعػػػاء منهػػػا: " كإذا تتلػػػ  علػػػيهم آياتنػػػا قػػػالوا قػػػد ٚنعنػػػا لػػػو نشػػػاء لقلنػػػا م ػػػل هػػػ ا إف هػػػ ا إال أسػػػاطًن 

اف النضر أطلق  كاخ  يػردد  الك ػًن مػن اٞنشػركٌن يف مناسػبات متعػددة لبيػاف  ه ا شعار يبدك " ِٗاألكلٌن
ال ٬نتػػاز عػػن غػػًن ، فهػػ ا النضػػر يسػػرد لكػػم مػػن األقاصػػي  اٞن ػػًنة كاالخبػػار  صػػل  ا عليػػ  كآلػػ اف ١نمػػد 

يسػ   الغريبة  الي ْنل  االنتبا  كتشد السامعٌن كَف يدع  نبيػا كال يكلػم مػن السػماء كال يأتيػ  كحػ  كال
 األجداد كال ينكر اآلٟنة، فن لت ٗنلة من اآليات توبخ ه ا النوع من التفكًن كمن ٪نمل ه ا االدعاء. 

 النبي ال م توقع ظهوره إتباعثالثا : النضر يخالف ت هده م  
ٚنػػ  مػػنهم اف نبيػػا علػػ  كشػػك الظهػػور كٞنػػا ٢نالطتػػ  اليهػػود كالنصػػارل  أثنػػاءالنضػػر انػػ   ك٣نػػا امتػػاز بػػ 

لكن  َف  يواف  اٜنه بل كقػف موقػف اٞننػاكئ للنػف صػل   ،من ي من ب  أكؿيكوف  أفعهدا  أعط عندها 
فػػػ كر  القػػػرآف بػػػ لك كنػػػدد ّنوقفػػػ  اٞن ػػػالف  ،رسػػػالت  أداءا عليػػػ  ك آلػػػ   كاٞنعػػػادم لػػػ  ك٣نػػػن يصػػػد  عػػػن 

 لعهد ،
ط اليهود ك النصارل . كاف النظر بن اٜنارث ينظر يف كت  الفرس ك ٫نالَّن األثًن يف الكاملبي كر إ

ك ٚنػػ  بػػ كر النػػف صػػل  ا عليػػ  ك الػػ  ك سػػلم ك قػػرب مبع ػػ  فقػػاؿ إف جاءنػػا الػػ كر لنكػػوف أهػػدل مػػن 
نػدى فن لت في   }كىأىٍقسىميواٍ بًالٌلً  جىٍهدى أى٬ٍنىاً ًٍم لىًئن جىاءتٍػهيٍم آيىػةه لَّيػيػٍ ًمنينَّ ًّٔىػا قيػٍل ًإ٧نَّىػا اآليىػاتي عً    األممإحدل 

ػػػاءٍت الى يػيٍ ًمنيػػوفى  اللٌػػ ً  ػػا ًإذىا جى يف الرسػػػوؿ  كإ٬نانػػ كبػػدؿ مػػػن كفائػػ  لقسػػػم   َُٗاألنعػػػاـ }كىمىػػا ييٍشػػػًعريكيٍم أىنػَّهى
كهػػو قػػادر اف يقػػوؿ أحسػػن  منػػ ،  األكلػػٌن أسػػاطًنيقولػػ  ١نمػػد هػػ   راح يػػدع  اف مػػالػػ   د يػػكنصػػرت  كتأي

ف ٞنػا تعهػد بػ  مػن اتبػاع الرسػوؿ صػل  ا كب لك اسػتح  هػ ا التقرًيػ   كالتنديػد بػ  نتيجػة  ٞنوقفػ  اٞن ػال
ل   هتيأتبعد اف    ،من لدي  ه ا االطالع كه   اٞنعرفة  اف يكوف اكؿ اٞنهتدين اف علي  كآل  ، كاٞنفركض

كهػو اآلف يعاينػ  ،الكتاب بالرسوؿ صل  ا علي  ك آل  كعلمػ  بظهػور   أهلطالع اٞنسب  من الالفرصة ل
كهػػو الػػ م بشػػرت بػػ   األمػػٌنمكػػة يسػػمون  الصػػادؽ  كأهػػلليػػ  كآلػػ  صػػادقا صػػل  ا ع اكيعػػرؼ اف ١نمػػد
، كيتحػدث بالبنػاف إليػ ٨نػ  اف يشػار  ،، لكن  راح ٫نبط يف معارف  كعهود  خبط عشػواءاليهود كالنصارل 

اف ينظػر يف عواقػ  األمػور مػن انػ  خػالف عهػد   مػن غػًن عن  يف أندية قريش ان  عػارض ١نمػدا كٓنػدا  ،
لكنػ    ، ،الوفػاء ّنػا عهػد علػ  نفسػ كمن أبرزهػا ألعراؼ السائدة عند العري كنقض مس كليت  كابتعد عن ا

كالوسائل كالوقوؼ بوج  من يتهاكف م   ّنحاربة النف بكل السبلالقاض   لقرار القرش خض  لكما يبدك 
قػػريش ككافقهػػم سػػائر  زعمػػاءعقػػال ٗنعيػػا_ تبنػػا  كلػػد  يػػدا أك قبػػوال  هػػ ا القػػرار النػػف اك يبػػد لػػ  لينػػا أك تأي

كٚنػاع قولػ  كتصػدي   صػل  ا عليػ  كآلػ  ٬نػنعهم مػن التقػرب مػن النػف غطا عل  النضر كغًن اضالناس_ 
أنس  كأيهم أعظم تقريعا، ه ا ال م  اذا ، صل  ا علي  كآل دين  فراحو يتياركف أيهم اشد عل  الرسوؿ 

 النضر عهود  كالغ  مواثيق .

                                                        
 ٗ:ّٖتفسًن القرآف ١نمد حسٌن الطباطبائ  اٞني اف يف -ِٗ
  ِ:ّٕالكامل يف التاريخ ابن اثًن  -َّ



 
 

ُْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 راب ا : النضر يحاكؿ اف يق ل النبي صلى اه عل و ك آلو
ككػاف اك ر من طاغية من طغاة قريش حاكؿ قتل النػف صػل  ا عليػ  كآلػ  كبػاءت جهػودهم بالفشػل 

ػػػػرً ى ال ػػػػم }ييرًيػػػػديكفى أىف ييٍطًفػػػػ يكاٍ نيػػػػورى اللٌػػػػً  بًػػػػأىفٍػوىاًهًهٍم كىيىػػػػا ٟنػػػػم باٞنرصػػػػاد  ٍأىبى اللٌػػػػ ي ًإالَّ أىف ييػػػػًتمَّ نيػػػػورى ي كىلىػػػػٍو كى
ػػػرً ى اٍلكىاًفريكفى{الصػػػف ِّاٍلكىاًفريكفى{التوبػػػة  ٖ}ييرًيػػػديكفى لًييٍطًفػػػ يكا نيػػػورى اللَّػػػً  بًػػػأىفٍػوىاًهًهٍم كىاللَّػػػ ي ميػػػًتمُّ نيػػػورًً  كىلىػػػٍو كى

 علي  كآل  كما يركيها عركة بن ال بًن واحدة من ااكالت اٝنسيسة الي قاـ ّٔا النضر لقتل النف صل  اف
كاف النضر بن اٜنارث ٣نن ي ذم رسوؿ ا صل  ا علي  كآلػ  كيتعػرض لػ  ف ػرج رسػوؿ » حي  قاؿ: 

ا صل  ا علي  كآل  يوما يريػد حاجتػ  نصػف النهػار يف حػر شػديد فبلػغ أسػفل مػن ثنيػة اٜنجػوف ككػاف 
ٜنػارث فقػاؿ: ال أجػد  أبػدا أخلػ  منػ  السػاعة فأغتالػ  قػاؿ: فػدنا يبعد إذا ذه  ٜناجت  فػرآ  النضػر بػن ا

إُف رسوؿ ا صل  ا علي  كآل    انصرؼ راجعا مرعوبا إُف من ل  فلقي  أبو جهل فقاؿ: من أين اآلف   
فقػػاؿ النضػػر: أتبعػػت ١نمػػدا رجػػاء أف أغتالػػ  كهػػو كحػػد  لػػيس معػػ  أحػػد فػػإذا أسػػاكد تضػػرب بأنيأّػػا علػػ  

كه   اٜنالة  ُّ«ة أفواهها فهالتين ف عرت منها ككليت راجعا فقاؿ أبو جهل: ه ا بعض سحر  رأس  فآن
٪نميػ  ا بالعنايػة اٝناصػة كػ  كيف كػل مػرة جهػل  وابػ مكمنهقاـ ّٔا أك ر من كاحد  من مرة أك رتكررت 

 .كدليال كبرهانا عل  نبوت حجة عليهم  ا كتكوف رادع
 الك اب أىل: النضر رسوؿ قري  إلى  خامسا

معتمػد قػريش يف اٞنسػائل صار ف ،كما بينا سابقاكعالقت  بأهل الكتاب كالفرس   عل  ثقافة النضر بناءن 
اك ٓنجيمػ  اك إيقافػ    تاٞنعرفية. كبعد اف عجػ ت كػل الوسػائل ل ػين الرسػوؿ صػل  ا عليػ  كآلػ  عػن رسػال

 ، عليػ  كآلػ  مػن اهػل الكتػاب١نمد صل  ا أمرخطوة جديدة كه  استطالع  عند حد ، أقدمت عل  
الػي رّنػا كجػدكا اٜنػل فيهػا ، كاآلثػار القد٬نػة  اطالع ٞنا عندهم من الكتػ  اٞنقدسػة كأكس فهم اك ر خربة 

قػػدمو  مػػن  بعػػد حػػوارهم الطويػػل مػػ  النػػف صػػل  ا عليػػ  ك الػػ  ك سػػلم كمػػا افػػ كرت الركايػػات اف قريشػػ
 يتمكنػوا مػن اف ي نػوا النػف صػل  ا عليػ  ك آلػ  عػن كساطات ككعيد م  كػل ذلػك َف إغراءات كهتديد ك

يصلوا إُف نتيجة ترضيهم اك يفتوا يف عضد  ، اك ينالوا من ع ٬نت  ه ا من جهة، كمن  أفتبليغ رسالت  كال 
 النف صػل  ا عليػ  ك آلػ  أماـجهة أخرل التصر٪نات اٝنطًنة من بعض زعمائهم الي تعرب عن ضعفهم 

 كأبػوكالوليػد كعتبػة  يصبو إُف النػف صػل  ا عليػ  ك آلػ  أفف كبالغت  حىت كاد بعضهم بالقرآ كإعجأّم
احيحػة كحػػىت النضػػر نفسػػ  ، كهػو عمػػدهتم الفكريػػة فقػػد قػاؿ مػػرة لقػػريش : فأنػػ ي ك ا لقػد نػػ ؿ بكػػم أمػػر 

 ،القرآفاـ كأمالنف صل  ا علي  ك آل   أماـ. كل ه ا يعرب عن العج  ال م كصلت الي  قريش ِّعظيم 
اعلػػم  أ ػم٣نػا دفعهػم إُف اف يسػتطلعوا امػػر ١نمػد صػل  ا عليػ  ك آلػػ  مػن أهػل الكتػاب حيػػ  يعتقػدكف 

ً ًٍم عىػٍن ١نيىٌمػدو صػل  ا عليػ  ك آلػ   منهم ، فأىٍرسىلىٍت قػيرىٍيشه الٌنٍضػرى كىابٍػنى أىًي ميعىػٍيطو إُف أىٍحبىػاًر يػىهيػودى يىٍسػأىالى
 كه ا ن  الركاية:

                                                        
 ُ:َِْ، دالئل النبوة اي نعيم ْ:ُِِ، إمتاع األٚناع اٞنقري م  ُ:ٖٔمناق  آؿ اي طال  ابن شهر آشوب  -ُّ
 ِٗٗ: ُسًنة ابن هشاـ -ِّ



 

 أنموذجان  النضر ب  الحارث-الموقف القرآني م  زعما  قري  

ُْٗ 

هيٍم عىٍن ١نيىٌمدو كىًصفىا ٟنىيٍم ًصفىتى ي كىأىٍخربىاهيٍم ًبقىٍوًلً  فىًإنٌػهيٍم أىٍهلي اٍلًكتىاًب اأٍليكىؿً قىالي  كىًعٍندىهيٍم ًعٍلمه  وا ٟنىيمىا: سىالى
ػىٌت قىػًدمىا اٍلمىًدينىػةى، فىسىػأىالى أىٍحبىػارى يػىهيػودى  ػا حى نىا ًمٍن ًعٍلًم اأٍلىنًٍبيىاًء فى ىرىجى صىػٌل  اللٌػ ي  -عىػٍن رىسيػوًؿ اللٌػً  لىٍيسى ًعٍندى

نىػاكيٍم لً  -عىلىٍيً  كىسىٌلمى  تيٍ ربيكنىػا كىكىصىفىا ٟنىيٍم أىٍمرى ي كىأىٍخبػىرىاهيٍم بًػبػىٍعًض قػىٍولًػً  كىقىػاالى ٟنىيػٍم إٌنكيػٍم أىٍهػلي التٌػػٍورىاًة، كىقىػٍد ًجئػٍ
ا. فػىقىالىٍت ٟنىيمىا أىٍحبىاري يػىهيودى سىلي  ثو نىػٍأميريكيٍم ًًّٔػٌن فىػًإٍف أىٍخبػىػرىكيٍم ًًّٔػٌن فػىهيػوى نىػًفٌ ميٍرسىػله عىٍن صىاًحًبنىا هى ى و ي عىٍن ثىالى

بيوا يف الٌدٍهًر اأٍلىٌكًؿ مىػ يىةو ذىهى ػافى أىٍمػريهيٍم فىًإنٌػ ي قىػٍد  كىًإٍف َفٍى يػىٍفعىٍل فىالٌرجيلي ميتػىقىٌوؿه فػىرىٍكا ًفيً  رىأٍيىكيٍم. سىليو ي عىٍن ًفتػٍ ا كى
 حىًدي ه عىجى ه كىسىليو ي عىٍن رىجيلو طىٌواؼو قىٍد بػىلىغى مىشىارًؽى اأٍلىٍرًض كىمىغىارًبػىهىا مىا كىافى نػىبػى ي ي كىسىليو ي عىنٍ  كىافى ٟنىيمٍ 

ًلك فىػاتًٌبعيو ي فىًإنٌػ ي نىػًفٌ، كىًإٍف َفٍى يػىٍفعىػٍل فػىهيػوى رىجيػله ميتػىقىػٌوؿه فى  نػىعيوا يف أىٍمػرًً  مىػا اٍصػالٌركًح مىا ًه ى   فىًإذىا أىٍخبػىػرىكيٍم بًػ ى
ػػٍم. فىأىقٍػبىػػلى الٌنٍضػػري بٍػػني اٜنٍىػػاًرًث كىعيٍقبىػػةي بٍػػني أىًي ميعىػػٍيًط بٍػػًن أىًي عىٍمػػرًك بٍػػًن أيمىيٌػػةى بٍػػًن عىٍبػػدً  ا لىكي ٍػػًس بٍػػًن عىٍبػػًد  بىػػدى  ى

: يىا مىٍعشىرى قػيرىيٍ  ، فػىقىاالى ػنىكيٍم كىبػىػٌٍنى مىنىاًؼ ٍبًن قيصىٌ  حىىٌت قىًدمىا مىٌكةى عىلى  قػيرىٍيشو نىػاكيٍم ًبفىٍصػًل مىػا بػىيػٍ ، قىػٍد ًجئػٍ شو
ػا فػىهيػػ ػػودى أىٍف نىٍسػػأىلى ي عىػٍن أىٍشػػيىاءى أىمىريكنىػػا ًّٔىػا، فىػػًإٍف أىٍخبػىػػرىكيٍم عىنػٍهى وى نىػػًفٌ، كىًإٍف َفٍى يػىٍفعىػػٍل ١نيىٌمػدو قىػػٍد أىٍخبػىرىنىػػا أىٍحبىػاري يػىهي

ػػػمٍ  ػػػلي ميتػىقىػػػٌوؿه فػىػػػرىٍكا ًفيػػػً  رىأٍيىكي ، فجػػػاءكا رسػػػوؿ ا صػػػل  ا عليػػػ  كسػػػلم فقػػػالوا: يػػػا ١نمػػػد، أخربنػػػا:  ّّفىالٌرجي
فسػػألو  عمػػا أمػػركهم بػػ ، فقػػاؿ ٟنػػم رسػػوؿ ا صػػل  ا عليػػ  كسػػلم: "أخػػربكم غػػدا ّنػػا سػػألتم عنػػ ". كَف 
ػػدث ا إليػػ  يف  يسػػت ن، فانصػػرفوا عنػػ ، كمكػػ  رسػػوؿ ا صػػل  ا عليػػ  كسػػلم ٙنػػس عشػػرة ليلػػة، ال ٪ني

ا، كاليػـو ٙنػسى ذلك ك  حينا، كال يأتي  جربيل، علي  السالـ، حىت أرجف أهل مكة كقالوا: كعػدنا ١نمػد غػدن
ربنػػا بشػػ ء عمػػا سػػألنا  عنػػ . كحػػىت أحػػ فى رسػػوؿ ا صػػل  ا عليػػ  كسػػلم  عشػػرةى قػػد أصػػبحنا فيهػػا، ال ٫ني

، مػن عنػد ا، عػ  مك ي الوح  عن ، كش  عليػ  مػا يػتكلم بػ  أهػل مكػة،   جػاء  جربيػل، عليػ  السػالـ
كجل، بسورة أصحاب الكهف، فيهػا معاتبتػ  إيػا  علػ  ح نػ  علػيهم، كخىػربى مػا سػألو  عنػ  مػن أمػر الفتيػة 

ًم كالرجل الطواؼ، كقوؿ ا ع  كجل: }كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيػًل الػرُّكحي ًمػٍن أىٍمػًر رىيّْ كىمىػا أيكتًيػتيٍم ًمػنى اٍلًعٍلػ
.ذكرنا الركاية بطوٟنا أل ػا يف الواقػ  تعكػس اٜنالػة الػي يعيشػها زعمػاء قػريش ّْ  ٖٓسراء:ًإال قىًليال{ ]اإل

كتبػػٌن موقػػف النػػف صػػل  ا عليػػ  ك آلػػ  بشػػكل كاضػػح كلعػػل الركايػػة فيهػػا الك ػػًن مػػن اٞنسػػائل العقائديػػة 
ريش يف أمػػر النػػف كاٞنعرفيػػة كتػػرد عليهػػا الك ػػًن مػػن األسػػئلة لػػيس هػػ ا ١نلهػػا كإ٧نػػا الشػػاهد فيهػػا اضػػطراب قػػ

 كاعتمادها عل  النضر يف م ل ه   اٞنسائل. صل  ا علي  ك آل 
ػػػا يف رحلػػػة ثانيػػػة أف قريشػػػان أرسػػػلوا النضػػػر بػػػن اٜنػػػارث ك عقبػػػة بػػػن معػػػيط ك  ك يف ركايػػػة أخػػػرل ك لعلهي

ليستعلموا من علماء النصارل مسػائل يسػألو ا عػن رسػوؿ ا صػل ا عليػ   ّٓالعاص بن كائل إُف ٤نراف
مػػػن ١نمػػػد مػػػىت تقػػػـو السػػػاعة ، فػػػأن ؿ ا اف يسػػػالوا ك الػػػ  ك سػػػلم. ككػػػاف ٣نػػػا طلػػػ  النصػػػارل مػػػن الوفػػػد 

ػا ًعنػدى رىيّْ الى  ػا ًإالَّ هيػوى ثػىقيلىػػٍت يف  سػبحان  }يىٍسػأىليونىكى عىػًن السَّػاعىًة أىيَّػافى ميٍرسىػاهىا قيػػٍل ًإ٧نَّىػا ًعٍلميهى ػا ًلوىٍقًتهى ٩نيىلّْيهى

                                                        
 ُ:ََِابن هشاـ  سًنة -ّّ
 ُّٔ: ٓ.تفسًن ابن ک ًن ُِٕ:ُٓتفسًن   يف الطربم ركا  -ّْ
 ،تفسػًن الصػػايف ِْٔ: ّ( ُُُِسػػنة )اٜنػػوي ل اٞنتػوىف  تفسػًن نػور ال قلػػٌن: اػدث الشػػيخ عبػد علػػ  بػن ٗنعػػة العركسػ  -ّٓ

 ّ:ِْْالفيض الكاشاين



 
 

َُٓ 

 عشر ثام ال ال دد

ػا ًعنػدى  ػا قيػٍل ًإ٧نَّىػا ًعٍلميهى ًفػ ّّ عىنػٍهى أىنَّػكى حى  اللٌػً  كىلىػػًكنَّ أىٍك ػىػرى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض الى تىٍأتًيكيٍم ًإالَّ بػىٍغتىةن يىٍسػأىليونىكى كى
 .ُّٔ ٕٖالنَّاًس الى يػىٍعلىميوفى{ األعراؼ 

تسػػاعد اف تعطػػ  أل ػا ات متعػػددة يف خصػوص بع ػػة النضػر ال بػػاس مػػن االطػالع عليهػػا ككردت ركايػ
كاٞنوقف القرآف كالنف صل  ا  رؤيا عن حالة الصراع كاٛندؿ بٌن زعماء قريش كالنف صل  ا علي  ك آل 

 من ه ا الصراع كاٛندؿ فمن تلك األخبار ه : علي  ك آل 
عن ابن عباس قاؿ: بع ت قريش النضر بن اٜنارث بن علقمة كعقبة ابػن أي معػيط كغًن٨نػا إُف يهػود 
ي رب كقالوا ٟنم: سلوهم عن ١نمد، فقدموا اٞندينة فقالوا: أتيناكم ألمر حػدث فينػا، منػا غػالـ يتػيم حقػًن 

مػػة، قػػالوا: صػػفوا لنػػا صػػفت ، يقػػوؿ قػػوالن عظيمػػان يػػ عم أنػػ  رسػػوؿ الػػر٘نن، كال نعػػرؼ الػػر٘نن إال ر٘نػػاف اليما
فوصفوا ٟنم، قالوا: فمن تبع  منكم  قالوا: سفلتنا، فضػحك حػرب مػنهم كقػاؿ: هػ ا النػف الػ م ٤نػد نعتػ  

.كهػػ   الركايػػة ٓنتػػاج إُف كقفػػة حيػػ  نفهػػم منهػػا علػػ  اف مواصػػفات ّٕك٤نػػد قومػػ  أشػػد النػػاس لػػ  عػػداكة 
ن صػفات  اف قومػ  مػن يقػف بوجهػ  كمػن يتبعػ  هػم الكتاب كمػ أهلالنف صل  ا علي  كآل  معلومة عند 

صػدؽ  أدلػةدليػل مػن  كأشػباه الضعفاء، كمعىن ذلك اف موقف زعماء قريش السلف كمن ضػمنهم النضػر 
 .قوم   الكتاب كعل أهلالرسوؿ صل  ا علي  ك آل  كعالمة من عالمات نبوت  فهو حجة عل  

ك سػواء كانػت إُف اٞندينػة أك  أك ػرأك رحلتػٌن أك كمن ٠نموع ه   الركايات سواء كانػت رحلػة كاحػدة 
كهو اٞنتكلم فيهػا ألف هػ ا الرجػل شػب   رأسهاتتف  عل  اف النضر عل   فإ اإُف ٤نراف اك غًنها من اٞندف 

مت ص  يف قضايا العقائد ك األدياف كاألعراؼ خارج نطاؽ مكة ٞنا ل  من الػرحالت كالسػفر إُف خػارج 
أف يكػوف أكؿ اٞنػ منٌن بػ  اٞن يػدين لػ  ألنػ ي  أشباه ٞنهمة، ك اٞنتوق  من  كمن ٟن   ا انت  مكة، ك ل لك 

من أهل االختصاص. كالتحليل النفس  ٞنوقف  ه ا يقض  ان  يسًن خالؼ عقلػ  كأحاسيسػ ، لػ ا حػاكؿ 
 فهػػرب إُف  اٞنوقػػف اٞنعػػادميػػ ، عل اٞنلقػػاةاف يبتعػػد عػػن كاقعػػ  إُف عػػاَف آخػػر بعيػػد عػػن الواقػػ  كاٞنسػػ كلية 

كاٞنك ب للرسوؿ كبالغ يف ه ا العداء حىت يبتعد أك ر كيأتلف اختيار  اٝناطم كيف نفس الوقت يسرتض  
عمـو قريش ل ا التجأ إُف ه   الت رصات من قول  إ٧نا بأتيكم ١نمد بأساطًن األكلٌن كقاؿ ٞنػا ٚنػ  كػالـ 

ء لقلنا م ل ه ا ٪نسب  م ل سػج  النف صل  ا علي  ك ال  ك سلم ك القراف فقاؿ ٚنعنا م ل ه ا لو نشا
٬نلػػك الشػػجاعة  كيبػػدكا انػػ  ال العبػػاد أك أحاديػػ  رسػػتم ك اسػػفنديار ك األكاسػػرة كغًنهػػا مػػن الت رصػػات

 اٜن . إلتباعالكافية الي تدفع  
 : نص ح  النضر إلى قري سادسا

ات  َف يػتمكن م  كل ال م أبدا  النضر من مواقف معادي  للنف صػل  ا عليػ  ك آلػ  كمػ  كػل ٔنرصػ
كلصػدؽ النػف صػل   بالغة القرآف كتأثًن  كمشػاهدات  ألفعػاؿ النػف صػل  ا عليػ  ك آلػ  أماـمن الصمود 

، اٝناصة الي دفعػت الطاغيػة اإلٟنيةا علي  ك آل  كاستجابة دعائ  يف ك ًن من اٞنواطن ك شعور  باٜنماية 
                                                        

 القرآف الطباطبائ  الحه تفسًنا آلية تفسًن يف اٞني اف -ّٔ
 ُ:ُٓٔسعد:البن  الکربی الطبقات -ّٕ
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مػػػرأل  أمػػػاـالػػ  ك سػػػلم ٞنػػػا القػػا ي مػػػن أمػػػر عجيػػ  ا عليػػػ  ك  صػػػل ن قتػػػل النػػف عػػػأبػػا جهػػػل أف يرتاجػػ  
النضػػر كغػػًن  مػػن زعمػػاء قػػريش فكانػػت ردة فعػػل النضػػر بػػن اٜنػػارث علػػ  ذلػػك أف قػػدـ نصػػيحة  كمسػػم 

مهمػػة لقػػريش فقػػاؿ: يػػا معشػػر قػػريش، إنػػ ي ك ا قػػد نػػ ؿ بكػػم أمػػر مػػا أتيػػتم لػػ  ٜنيلػػة بعػػد، قػػد كػػاف ١نمػػد 
كم حػػػدي ان، ك أعظمكػػػم أمانػػػة، حػػػىت إذا رأيػػػتم يف صػػػدغي  فػػػيكم غالمػػػان حػػػدثان أرضػػػاكم فػػػيكم، ك أصػػػدق

الشػػي ، ك جػػاءكم ّنػػا جػػاءكم بػػ ، قلػػتم سػػاحر ال ك ا مػػا هػػم بسػػاحر، لقػػد رأينػػا السػػحرة ك نفشػػهم ك 
عقػػػدهم ك قلػػػتم كػػػاهن، ال كا مػػػا هػػػو بكػػػاهن قػػػد رأينػػػا الكهنػػػة ك ٔنػػػاٛنهم، ك ٚنعنػػػا سػػػجعهم، ك قلػػػتم 

قػػػد رأينػػػا الشػػػعر ك ٚنعنػػػا ّٔ جػػػ  ك زجػػػر ، ك قلػػػتم ٠ننػػػوف، ال كا مػػػا هػػػو بشػػػاعر،  وشػػػاعر، ال كا مػػػا هػػػ
آّنوف، لقد رأينا اٛننوف فما هو ٫ننق ، ك ال كسوست ، ك ال ٔنليط ، يا معشر قريش فانظركا يف شأنكم ك 

منػ  ككػرر  الف  أخػ  ػوه ا الكالـ كما مر ينس  إُف الوليػد كلعػل النضػر  ،ّٖا لقد ن ؿ بكم أمر عظيم
 ك لكن قريش َف تنتف  من صحوة الضمًن ه   ك النصيحة بل استمرت يف مواقفها، الوليد ابلغ من النضر

فكاف ردها عل   ،تبكت  كتعًن  حىت يرج  عن موقف فكالوقوؼ بوج  من ٫نالف ه ا اإلٗناع  اٞنعادية للنف
معػػيط إُف أحبػػار يهػػود اٞندينػػة ك يف  أيبػػ  بػػن موقػػف النضػػر اٞنرتاجػػ  يف نضػػرهم اف بع ػػو  ك بع ػػوا معػػ ي عق

يسػػألوهم عػػن أمػػر النػػف صػػل  ا عليػػ  ك الػػ  ك سػػلم، الف يف ذلػػك تػػ كًن  أسػػلفناركايػػة إُف ٤نػػراف. كمػػا 
َف تفلح يف ه   اٞنرة كسابقاهتا يف صد النف صل  ا  االف قريشبنفس  يف قريش كاعتداد   بأ٨نيت بالنضر 

الكتاب عل  الوفد يف  أهل أمالهاالت .كقد تصدل القرآف للرد عل  التساؤالت الي رس أداءعلي  كآل  عن 
كرد كيػػدهم إُف ٥نػػورهم ك قػػد خػػاب مػػن  أيػػديهممػػا يف  فأسػػقطتسػػورة الكهػػف ببالغػػة القػػرآف اٞنعهػػودة 

 افرتل.
 : النضر يمنع أبا أح ح  م  نص ح  قري اب اس

 كاحػرتاـ قػريش كعظمائهػا كلػ  تػاثًن علػ  قػريشكاف أبو أحيحػة سػعيد بػن العػاص بػن أميػة مػن كجػو  
خاص،تػػ كر بعػػض الركايػػات التار٫نيػػة ، كػػاف ابػػو احيحػػة إذا اعػػتم، َف يعػػتم أحػػد ّنكػػة بعمامػػة علػػ  لػػوف 
عمامتػػ  إعظامػػان لػػ  كتكر٬نػػا ، فكػػاف يػػدع  ذا التػػاج. كفيػػ  يقػػوؿ أبػػو قػػيس بػػن األسػػلت، كاٚنػػ  صػػيف  بػػن 

 عامر بن جشم، من األكس:
  حػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػد علمػػػػػػػػػ مك ػػػػػػػػػاف أبػػػػػػػػػو أح

 إذا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال مامػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذات يػػػػػػػػػػػػػػػػػـو
  قػػػػد حرمػػػػت علػػػػى مػػػػ   ػػػػاف يمشػػػػي
 كب ػػػػػػػ كم ر  ػػػػػػػع  ػػػػػػػي قػػػػػػػري  من ػػػػػػػف
 كسػػػػػػػػػطت ذكائػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػػرع   مػػػػػػػػػنهم
  ػػػػػػػػػػػريم مػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػراة بنػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػؤم

 

 بمكػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػر مه ضػػػػػػػػػػػػػػم ذمػػػػػػػػػػػػػػ م 
 كقػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػالي كالخصػػػػػػػػػـو

 بمكػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػر ذم دنػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػق م
  ػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػديث ك ػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػديم
  أنػػػػػػػػػػػت لبػػػػػػػػػػػاب  ػػػػػػػػػػػرعهم الصػػػػػػػػػػػم م

 ّٗ بػػػػػػدر الل ػػػػػػل راؽ علػػػػػػى النجػػػػػػـو 
 

                                                        
 ِٗٗ: ُسًنة ابن هشاـ -ّٖ
 ُ:ِٔانساب االشراؼ للبالذرم  -ّٗ
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 عشر ثام ال ال دد

 شػػأفٟنػػ ا الرجػػل  أفاحيحػػة مػػن كرامػػات النػػف كٚنػػو أخالقػػ  كقػػوة برهانػػ  كجاذبيتػػ  فعلػػم  أبػػوكٞنػػا رال 
١نمػػدان كال تعرضػػوا لػػ ، فػػإف كػػاف مػػا يقػػوؿ  اال تقػػف بوجهػػ  فكػػاف يقػػوؿ: دعػػو  أفعظػػيم ٕنػػىن علػػ  قػػريش 

، قامت قريش ب  دكنكم. فكاف النف صػل  ا عليػ  حقا، كاف فينا دكف غًننا من قريش. كإف كاف كاذبا
. اف هػػػ ا اٞنوقػػف مػػػن اي احيحػػة َف يعجػػػ  قػػػريش َْكآلػػ  ٬نػػػر باحيحػػة. فيقػػػوؿ: إنػػ  لػػػيكلم مػػػن السػػماء

مكة، ككاف النضر لػ  عالقػة متينػة معػ  فاسػتفاد النضػر مػن تلػك  أهلكخشيت من ان  لو صبا مد صبا 
لغين أنك ٓنسن القوؿ يف ١نمد  ككيف ذلػك كهػو يسػ  اآلٟنػة، كيػ عم العالقة حىت أتا . فقاؿ ل : إن  يب

أف آباءنػػا يف النػػار، كيتوعػػد مػػن َف يتبعػػ  بالعػػ اب   فػػأظهر أبػػو أحيحػػة عػػداكة رسػػوؿ ا صػػل  ا عليػػ  
. ُْكسلم، كذم ، كعي  ما جاء بػ ، كجعػل يقػوؿ: مػا ٚنعنػا ّن ػل مػا جػاء بػ ، ال يف يهوديػة كال نصػرانية 

احيحػػػػػة مػػػػن موقفػػػػػ  كانقالبػػػػ  إُف ١نػػػػػارب كمعانػػػػػد ابػػػػو إُف تراجػػػػػ   أدلسػػػػػويل مػػػػن قبػػػػػل النضػػػػر كّٔػػػػ ا الت
للرسػػوؿ،فقويت أنفػػس اٞنشػػركٌن حػػٌن رجػػ  عػػن قولػػ  األكؿ ، كهػػ ا الصػػد صػػدر مػػن أك ػػر مػػن كاحػػد مػػن 

ككػػاد اف يػػ من لػػوال تػػأثًن اي جهػػل  نصػػح قػػريش اف يرتكػػوا النػػف كشػػان زعمػػاء قػػريش كمػػنهم النضػػر نفسػػ  
ا مػن النػف صػل  ا عليػ  ا٩نابيػاف يقف موقفػا ك٬ننع  من  يف ه   اٞنرة النضر يصد ابا احيحة  لكن  علي 
 ضالل .استجابت  ل شاكران ل  عل  يأتي    كآل 

احد من زعماء قريش اف يصبوا إُف اٜن  تصدل ل  من شياطينهم ما ٪نرف  من اٜن   أرادکلما ا  كهک 
 إُف الباطل، لكن ا متم نور  كلو كر  اٞنشركوف فكانت  ايتهم اٝن م كالعاقبة للمتقٌن.

 لنبي صلى اه عل و كآلول الم ادي قف او م:مشار ات النضر المشر     ي الثامنا
طالػ  لتحػاكر  يف شػاف النػف ١نمػد صػل   أيا ػ شارؾ النضر م  اٞنشػركٌن يف الوفػود الػي تػ ه  إُف 

 ا علي  كآل  منها:
قػػاؿ اٞنفسػػركف أف أشػػراؼ قػػريش ك هػػم ٙنسػػة ك عشػػركف مػػنهم الوليػػد بػػن اٞنغػػًنة ك هػػو أكػػربهم ك أبػػو 

بػن اٜنػارث......... أتػوا أبػا طالػ  ك جهل ك أي ك أمية ابنػا خلػف ك عتبػة ك شػيبة ابنػا ربيعػة ك النضػر 
قػػالوا أنػػت شػػي نا ك كبًننػػا ك قػػد أتينػػاؾ لتقضػػ  بيننػػا ك بػػٌن ابػػن أخيػػك فإنػػ  سػػف  أحالمنػػا ك شػػتم آٟنتنػػا 

الء قومػك يسػألونك فقػاؿ   فدعا أبو طال  رسوؿ ا )صل  ا علي  كآل  كسٌلم( ك قػاؿ يػا ابػن أخػ  هػ
كسٌلم( أ تعطوين كلمة كاحدة  ندعك ك إٟنك فقاؿ )صل  ا علي  كآل ما ذا يسألونين قالوا دعنا ك آٟنتنا 

ٕنلكوف ّٔا العرب ك العجم فقاؿ أبػو جهػل  أبػوؾ نعطيػك ذلػك عشػر أم اٟنػا فقػاؿ قولػوا ال إلػ  إال ا 
 .ِْفقاموا 

 كمنهػػا كمػػا يف الػػدر اٞنن ػػور، أخػػرج ابػػن أي حػػامت عػػن السػػدم قػػاؿ: ٞنػػا حضػػر أبػػا طالػػ  اٞنػػوت قالػػت
قريش: انطلقوا فلنػدخل علػ  هػ ا الرجػل فنػأمر  أف ينهػ  عنػا ابػن أخيػ  فإنػا نسػتحي  أف نقتلػ  بعػد موتػ  

                                                        
 ُ:ِٔ اٞنصدر نفس  -َْ
 ُ:ِٔ اٞنصدر نفس  -ُْ
 ٖ:٠َِّنم  البياف الطًنس   -ِْ
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فتقوؿ العرب: كاف ٬ننع  فلما مات قتلو . فانطل  أبو سفياف ك أبػو جهػل ك النضػر بػن اٜنػارث ك أميػة ك 
ك بع وا رجػال مػنهم يقػاؿ أي ابنا خلف ك عقبة بن أي معيط ك عمرك بن العاص ك األسود بن الب رتم، 

 .ّْل  اٞنطل  فقالوا: استأذف لنا عل  أي طال  فدخلوا فلم يستج  ٟنم كرجعوا خائبٌن
اجتمعػػوا يف دار النػػدكة  أفب ػ كشػػارؾ اٞنشػػركٌن يف التػػآمر علػػ  قتػػل النػػف صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  بعػػد 

كالقصة معركفة  ٬ْْنكر بك ال ين كفركا( كأن كا قرارا حاٚنا بتصفية النف صل  ا علي  كآل  كن ؿ ) كإذ 
 ي رب. إُفهجرة النف صل  ا علي  ك آل   إُف أدت

ج ػ كشارؾ يف اإلعداد ٞنعركة بدر ككاف احد اٞنطعمٌن ٛنيش اٞنشركٌن كصاح  لوائهم ببدر كيف ه   
  ْٓاٞنعركة كانت  ايت  قتل بعد اف كاف اسًنا

فكاف هو كعقبة بن أي معػيط ٫نرجػوف إُف الطرقػات الػي  طال  ػ كشارؾ يف اٞنقاطعة يف شع  اي د
تدخل مكة، فمن رأك  مع  مًنة  و  أف يبي  من بين هاشػم شػيئا ، ك٪ن ركنػ  إف بػاع شػيئا أف ينهبػوا مالػ  

ْٔ 
 ٌَ اىِيؽ ةَ اىطارثاىؽـٔل واىؽـاىث  ٌٔكف:اىٍتطد اىراىد

 :املٛلف اٌمشآٟٔ األٚياملـٍت 
، كطبيعة مواقف  النابعة من ثقافت ، كتردد  بٌن صحوة الضمًن كضالؿ اٟنولبعد أف ذكرنا هوية النضر 

ال يتعرضوا مد  أف انصح قريشيفحاكؿ اف ٩نهر ّٔا  إليهابٌن ما ٬نلي  علي  ضمًن  كاٜنقائ  الي كصل  ك
صل  ا علي  كآل  فقد جاء بشم عظيم لقريش في  رفعة كمصلحة، كمن جهة أخػرل هػوا  كهػول قػريش 

لي ترل اف مصاٜنها مهددة من قبل ١نمد صل  ا علي  ك آل  كما جػاء بػ  فلػم تقبػل منػ  النصػيحة بػل ا
غركر  كنفخ يف  وخ  فازداد تعنتػا  كأهاجما اثار عصبيت   ١نمد صل  ا علي  كأٟنم أماـاهتمت  بالضعف 

كػاف اٞنػ ثر األكؿ علػ  النضػر هػو كهتورا حىت كصل ب  األمر اف ٪نػاكؿ قتػل النػف صػل  ا عليػ  ك آلػ ، ك  
كاٜنقائ  الي كاد اف يصبو ٟنا لوال التعص ، جعلت  أذهلت القرآف الكرمي ببالغت  الي أّرت  كمعارف  الي 

حالػػػػت بينػػػػ  كبػػػػٌن هػػػػدا   اإلنػػػػسمنػػػ  يف موقػػػػف اإلعجػػػػاب كالػػػػ هوؿ كلكػػػػن اٟنػػػػول كالتعصػػػػ  كشػػػػياطٌن 
الؿ فنػػاؿ تلػػك العاقبػػة السػػيئة مػػن خػػالؿ اٞنواقػػف كرجحػػت اٟنػػول علػػ  العقػػل فحسػػم امػػر  باختيػػار الضػػ

الدنيئػػػة كقػػػد كصػػػف لنػػػا القػػػرآف الكػػػرمي بعػػػض تلػػػك اٞنواقػػػف لتكػػػوف عػػػربة لكػػػل إنسػػػاف  كميػػػ اف تقػػػاس بػػػ  
 اٞنواقف. من هنا

نػػ كر بعػػض تلػػك اآليػػات الػػي ن لػػت ككػػاف النضػػر كمواقفػػ  مصػػداقها األظهػػر ككأ ػػا ٔناطبػػ   آف٥نػػاكؿ 
، كلعل بعض مواقف  ت كر من  أسباب الن كؿ ك٫نتلف مضموف تلك امباشرة كٔنت  ب  فت ثر ب  تأثًنا بليغ

                                                        
 ٕ:َُٖتفسًن اٞني اف الطباطبائ  -ّْ
 ِ:ُِاٜنوي منور ال قلٌن  -ْْ
 ّ:ُٕٓالكاشاين  الفيض االصف  .التفسًنّّ :ٖلل ركل  ، كاألعالـ ْٗ :ِانظر الكامل يف التاريخ  -ْٓ
  ِ: ُٗآّلس ، ُنار األنوار ُ:ٕٕحلية األبرار السيد هاشم البحراين -ْٔ
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 إجابػػة أك أمػػرخبػػار عػػن إ أكلسػػ اؿ  إجابػػة آكبيػػاف ٞنوضػػوع اك حجػػة أك تػػوبيخ  أكاآليػػات مػػن هتديػػد لػػ  
ٞنسػػألة عقائديػػة اك تار٫نيػػة غيبيػػة اك مسػػتقبلية، ك مػػن ٚنػػات اآليػػات القرآنيػػة تبقػػ  حيػػة ٔناطػػ  كػػل مػػن 

 رسالة عاٞنية لكل العصور كاألمصار. القرآف ألن كه ا شأف   يسلك سلوك  كيقتف  اثر 
 ه : األكربهو مصداقها  أكالي يقاؿ ا ا ن لت يف النضر  اآلياتفمن ه   
ػػًبيًل اللَّػػً  ًبغىػػًٍنً ًعٍلػػمو كىيػىتًَّ ػػ ىهىا اكال : قولػػ ٍػػوى اٜنٍىػػًديً  لًييًضػػلَّ عىػػن سى   تعػػإُف : }كىًمػػنى النَّػػاًس مىػػن يىٍشػػرتىًم ٟنى

ػػ يكان أكلئػػك ٟنىيػػٍم عىػػ ىابه مًُّهٌنه{لقمػػاف  ألحاديػػ ن لػػت يف النضػػر بػػن اٜنػػارث ككػػاف النضػػر ذا ركايػػة قيػػل  ٔهي
كهػػػو الػػػ م كػػػاف ٩نلػػػس ٠نلػػػس  األٜنػػػافٟنػػػو الغنػػػاء كعلمهػػػم كهػػػو الػػػ م علػػػم قػػػريش  ْٕالنػػػاس كأشػػػعارهم 

 كغًنهم كيشرتم كتبهم ،فاستح  ه ا التوبيخ كه ا التهديد. األكاسرةالرسوؿ ليله  الناس بقص  
{اٞنعػػارج، ػػاًئله ًبعىػػ ىابو كىاًق و ػػأىؿى سى يف هػػ   اآليػػة اقػػواؿ عديػػدة فمنهػػا إف هػػ ا  ُثانيػػا : كن لػػت فيػػ  }سى

للهم إف كاف ه ا هو اٜن  من عندؾ اآلية ك هو النضر بن اٜنارث بن كلدة  كأيد السائل هو ال م قاؿ ا
هػػ ا القػػوؿ ركايػػة عػػن ابػػن أي حػػامت عػػن السػػدم: " قػػاؿ. اآليػػة ن لػػت ّنكػػة يف النضػػر بػػن اٜنػػارث بعػػد اف 

يـو بدر فقتػل  أسًنابعد اف كاف  ،ْٖقاؿ: "اللهم إف كاف ه ا هو اٜن  من عندؾ" ك كاف ع اب  يـو بدر
صربا.كك ا ما كرد يف تفسًن نور ال قلٌن كك ًن من التفاسًن اف سأؿ سائل اجابة آليػة أخػرل كهػ  إف كػاف 

 .ْٗه ا هو اٜن  من عندؾ فأمطر علينا حجارة من السماء أكائتنا بع اب أليم 
يػـو  لكن يف ه   اآلية كالـ آخر فقيل اف اآلية ن لت يف اٞندينة بعد بيعة الغدير كالنضر كما بينا قتل

 أشػ اصبدر كَف يكن حيا يف ذلك الوقػت حػىت يقػوؿ هػ ا اٞنقػاؿ اك ٩نػاب ّٔػ   االجابػة. لػ لك فهنػاؾ 
اخر ي كرهم اٞنفسركف كاإلخبارية هم اٞنعنيٌن باآلية فاختلفوا يف اسم اٛناحدع فمنهم من قاؿ : انػ  جػابر 

ضر قػد قتلػ  امػًن اٞنػ منٌن صػربا ع كه ا ٣نا ال يستبعد يف صحت  ع الف النَٓبن النضر بن اٜنارث بن كلدة
 ُٓيـو بدر الكربل بأمر من النف صل  ا علي  كآل  ع كما بينا ك ذكر  االميػين يف التعليقػات مػن غػدير  

نقال عن سًنة ابن هشاـ ع كتاريخ اليعقوي كالطربم. كلعل انكار  ذلك بسب  اٜنقد تتيجة لتلك القضية 
 أخػػرلكهنػاؾ اقػػواؿ  ِٓبػػدر ، كقيػػل اٜنػارث بػػن النعمػاف الفهػػرمالػي جػػرت علػ  ابيػػ  حيػ  قتػػل صػربا يف 

 ٥نن يف غىن عنها.
،  َِكىًمػنى النَّػاًس مىػن ٩نيىػاًدؿي يف اللَّػً  ًبغىػًٍنً ًعٍلػمو كىالى هيػدنل كىالى ًكتىػابو مًُّنًنو{لقمػاف {ثال ا:. كن لػت فيػ :

 إتبػاعالعنػاد ك ػًن التعصػ  ففضػل  قيل انػ  هػو النضػر بػن اٜنػارث  كػاف ك ػًن اٛنػدؿ ك ػًن االدعػاءات ك ػًن
هػػ ا التعصػػ   فقػػاد  الػػ م يػػوح  اليػػ  مػػن السػػماء الرسػػوؿ إتبػػاعآبائػػ  اٛنهلػػة بػػوح  مػػن الشػػيطاف علػػ  

                                                        
 ْ:َِٖاٜنوي م  ال قلٌن نور تفسًن -ْٕ
 ٓ:َِ الطباطبائ  تفسًن اٞني اف -ْٖ
 ِ:ِِ اٜنوي م تفسًن نور ال قلٌن -ْٗ
 َُ:َُْالبياف اللطًنس   ،٠نم ُِْ: ُعبد اٜنسٌن ا٘ند األميين النجف   الغدير -َٓ
 ُِْ: ُعبد اٜنسٌن ا٘ند األميين النجف   الغدير -ُٓ
 ٓ:ُْ سيشواهد التن يل ٞنن خ  بالتفضيل عيدركس بن ا٘ند السقاؼ العلوم اٞنعركؼ بابن ركيش االندكني -ِٓ



 

 أنموذجان  النضر ب  الحارث-الموقف القرآني م  زعما  قري  

ُٓٓ 

كأم الػػ  إُف جهػػنم، ففػػ  تفسػػًن القمػػ  عػػن البػػاقر عليػػ  السػػالـ هػػو النضػػر بػػن اٜنػػارث قػػاؿ لػػ  رسػػوؿ ا 
 .ّٓقاؿ: بل أتب  ما كجدت علي  آبائ  صل  ا علي  كآل : اتب  ما أن ؿ إليك من ربك.

 ِِاألنفاؿ{ يػىٍعًقليوفى  الى  الًَّ ينى  اٍلبيٍكمي  الصُّمُّ  الٌل ً  ًعندى  الدَّكىابّْ  شىرَّ  ًإفَّ }كن لت رابعا : 
 . ٓٓاألنفاؿ{ يػيٍ ًمنيوفى  الى  فػىهيمٍ  كىفىريكاٍ  الًَّ ينى  الٌل ً  ًعندى  الدَّكىابّْ  شىرَّ  ًإفَّ }

اٜنيواف ال ين يسمعوف آيػات ا الػي ْنلػ  كػل حػ  كتبػٌن كػل غػامض كتنػًن كػل اف شر الدكاب ام 
جهػػل كمػػ  ذلػػك اليػػدركوف اٜنقيقػػة كال يبصػػركف نػػور اٜنػػ  كيصػػركف علػػ  الضػػالؿ كال ينطقػػوف بالصػػدؽ 

قاؿ الباقر )علي  السالـ( ن لت اآلية يف بين عبد الدار َف يكن  ، فه الء شر الدكاب صم بكم ال يبصركف
 النضػر بػن اٜنػارثمنهم غًن مصع  بن عمًن ك حليف ٟنم يقاؿ لػ  سػويبط ك قيػل ن لػت اآليػة يف أسلم 

 .ْٓبن كلدة من بين عبد الدار بن قص 
لى  كىًإذىاخامسا : قول  سبحان } يػٍره  اٍلفىرًيقىٌٍنً  أىمُّ  آمىنيوا لًلًَّ ينى  كىفىريكا الًَّ ينى  قىاؿى  بػىيػّْنىاتو  آيىاتػينىا عىلىٍيًهمٍ  تػيتػٍ  خى

ك إ٧نا تفاخركا باٞناؿ ك زينة الدنيا ك َف يتفكركا يف العاقبػة ك  ،أم ٠نلسانديا  ّٕمرمي{نىًديٌان  كىأىٍحسىني  مَّقىامان 
لبسوا عل  الضعفة بأف من كاف ذا ماؿ يف الدنيا فك لك يكوف يف اآلخرة   نػبههم سػبحان  علػ  فسػاد 

لىهيم أىٍهلىٍكنىا كىكىمٍ بن اٜنارث }إف اٞنعين باآلية النضر  :ه ا االعتقاد قاؿ ابن عباس  أىٍحسىػني  هيػمٍ  قػىػٍرفو  مّْن قػىبػٍ
ك ذكك  ك كانوا يرجلوف شػعورهم ك يلبسػوف خػ  ثيػأّم ك يفت ػركف بشػارهتم ك هيػأهتم  ْٕمرمي{كىرًٍئيان  أىثىاثان 

السم ال م  تطييبا ٝناطر اٞن منٌن باٞنستقبل فأجأّما اعل  أصحاب النف )صل  ا علي  كآل  كسٌلم( 
تػىهيمٍ  كىنػيقىلّْػػػػػػػ ي } ٓٓينتظػػػػػػػر هػػػػػػػ الء ػػػػػػػا كىأىٍبصىػػػػػػػارىهيمٍ  أىٍفئًػػػػػػػدى  طيٍغيىػػػػػػػاً ًمٍ  يف  كىنىػػػػػػػ ىريهيمٍ  مىػػػػػػػرَّةو  أىكَّؿى  بًػػػػػػػ ً  يػيٍ ًمنيػػػػػػػواٍ  َفىٍ  كىمى

  َُُاألنعاـ{يػىٍعمىهيوفى 
ٍعهىا كىأىفَّ يف أيذينػىٍي ً  لى  عىلىٍيً  آيىاتػينىا كىُفَّ ميٍستىٍكربان كىأىف َفٍَّ يىٍسمى كىٍقران فػىبىشٍّْر ي  سادسا: : قول  تعإُف : }كىًإذىا تػيتػٍ

{لقماف  كغًن  ٔٓن لت يف النضر بن اٜنارث كما يف تفسًن نور ال قلٌن  ًٕبعى ىابو أىلًيمو
ػػػػػػٍم سػػػػػػابعا : كنػػػػػػ ؿ فيػػػػػػ  }كىالى ٬نىٍ  ػػػػػػًهدى بًػػػػػػاٜنٍى ّْ كىهي ػػػػػػفىاعىةى ًإالَّ مىػػػػػػن شى لًػػػػػػكي الَّػػػػػػً ينى يىػػػػػػٍدعيوفى ًمػػػػػػن ديكنًػػػػػػً  الشَّ

ذلك أف النضر بن اٜنارث ك نفرا من قريش قالوا إف كاف ما يقول  ١نمد حقا فنحن  ٖٔيػىٍعلىميوفى{ال خرؼ
 فن لت اآلية. ٕٓة لنا من عنتوُف اٞنالئكة ك هم أح  بالشفا

  اآلية ن لت يف النضر بن اٜنارث، لقول : إٌف الالت كالع ل يشفعاف لػ ي عنػد كقد ذكر الطربم أف ه 
  ٖٓا يـو القيامة

                                                        
 ُٔٔ: ِألي اٜنسن عل  بن إبراهيم القم   تفسًن القم  ، ْ:ُْٗتفسًن الصايف الفيض الكاشاين -ّٓ
   ْ:ّٗٗتفسًن ٠نم  البياف الطربس   -ْٓ
 ٔ:ّٔٗالطربس  البياف ٠نم  ،ِّٖ: ُّالطربی:نفسًن  -ٓٓ
 ْ:َِٖاٜنوي م  ال قلٌن نور تفسًن -ٔٓ
 ٗ:ٖٗالطربس  البياف ٠نم  -ٕٓ
 ُّّٕٓرقم اٜندي  ُّتفسًن ػالطربم: -ٖٓ
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ػػاًطًني  لىػػ  عىلىٍيػػً  آيىاتػينىػػا قىػػاؿى أىسى ثامنػػا: كنػػ ؿ يف النضػػر ٖنػػاين آيػػات مػػن القػػرآف كػػل منهػػا تقػػوؿ :) ًإذىا تػيتػٍ
 علي  كآل  يرددها هو كباق  طغاة قريش يف فصارت شعار كدعاية إعالمية ضد النف صل  اٗٓاألكًَّلٌنى ( 

 منا سبة كيف غًن مناسبة ك اآليات ه :
رىٍكاٍ كيلَّ آيىةو }كىًمنػٍهيم مَّن يىٍستىًم ي ًإلىٍيكى كىجىعىٍلنىا عىلى  قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىف يػىٍفقىهيو ي كىيف آذىاً ًٍم كىٍقران كىًإف يػى  - ُ

ا ًإالَّ أىسىػاًطًني األىكَّلًػٌنى{ االنعػاـ الَّ يػيٍ ًمنيوٍا ًّٔىا حىىتَّ إً  ذكػر  ِٓذىا جىآؤيكؾى ٩نيىاًدليونىكى يػىقيوؿي الًَّ ينى كىفىريكاٍ ًإٍف هى ى
كتبػػٌن حػػاٟنم مػػن اٛنهػػل كالعمػػ  كاٛنػػدؿ العقػػيم كادعػػائهم هػػ ا  كأم الػػ ن لػػت تػػوبخ النضػػر  اآليػػةاف هػػ   

كهػ ا هػركب عػن اٜنقيقػة  إلحساسػاهتمفػرتاءا كخالفػا القرآف ال م ّٔػر عقػوٟنم انػ  أسػاطًن األكلػٌن كػ با كا
كأحرجت ضمائرهم كّٔرت عقوٟنم ف الفوا ذلك كل ، كذكر بعض من اٞنفسرين ا ا  أٚناعهمالي صكت 

 .َٔن لت يف شاف النضر
ا ًإالَّ أىسىػاًطًني  - ِ ػػ ى ا ًإٍف هى ػػػ ى ٍعنىػا لىػػٍو نىشىػاء لىقيٍلنىػا ًم ٍػلى هى لىػ  عىلىػٍيًهٍم آيىاتػينىػا قىػػاليواٍ قىػٍد ٚنًى  األكَّلًػػٌنى{ }كىًإذىا تػيتػٍ

من خالؿ جلوسػ  بعػد ٠نلػس الرسػوؿ كحدي ػ  قصػ  كسػرل  ُٔقيل قائل  النضر بن اٜنارث  ُّاالنفاؿ
 ٫نتلف عن حدي  الرسوؿ كيف اآلية شمء من التهكم بقولػ  الف الفػرؽ كرستم فيتصور اف حدي   ه ا ال

الشاس  يعرف  السام  كخاصة قريش ال ين هم أهل البالغة كالبياف فال ينطل  عليهم ذلك كهػ   اٞنواقػف 
 .ِٔذكرت  الك ًن من كت  التاريخ فضال عن كت  التفسًن

ػػمٍ  - ّ ػػػاًطًني األىكَّلًػػٌنى النحػػل  }كىًإذىا ًقيػػلى ٟنىيػػم مَّػػاذىا أىنػػػ ىؿى رىبُّكي الػػػي  اإلشػػاعةيبػػػدك اف هػػ    ِْقىػػاليواٍ أىسى
سػلبيا خاصػػة بػػٌن اٛنهلػػة كاٞنتعصػػبٌن فػػرد القػػرآف  تػػأثًنا كأثػػرتطريقهػػا إُف النػػاس  أخػػ ت ّٔابتػدعها النضػػر

 من آية أك ره   الت رصات يف 
ػػػ ى  - ْ ا ًمػػػن قػىٍبػػػلي ًإٍف هى ػػػ ى ػػػاًطًني اأٍلىكَّلًػػػٌنى{ اٞن منػػػوف}لىقىػػػٍد كيًعػػػٍدنىا ٥نىٍػػػني كىآبىاؤينىػػػا هى كهػػػ ا قػػػوؿ  ّٖا ًإالَّ أىسى
كغًن  من ال ين ال ي منوف باآلخرة فال ي منوف بالنشور كاٜنساب ، فيدعوف اف هػ ا الوعػد كعػد  ْٔالنضر

 األكلٌن أساطًنآباؤنا فلم نرل منهم من اخربنا ب لك فالنتيجة اف ه ا الكالـ 
ا ًإالَّ أىسىػاًطًني اأٍلىكَّلًػٌنى{ ػ قول  تعػاُف : }لىقىػٍد كيًعػٍدنىا ٓ ػ ى ا ٥نىٍػني كىآبىاؤينىػا ًمػن قػىٍبػلي ًإٍف هى ػ ى  ٖٔالنمػل  ٓٔهى

كمػػػػا يرتتػػػ  عليهػػػا مػػػػن  بػػػاآلخرة اإل٬نػػػافكهػػػ   االيػػػة تكػػػػررت يف سػػػورة اٞنػػػ منٌن كهػػػػو عػػػ ر كهػػػركب عػػػػن 
 اإلشػػاعة  مسػ كليات فكمػػا كعػػد آبائنػػا بػػ لك كَف نػػرل شػػيئا ملموسػا منػػ  فكػػ لك ٥نػػن   استشػػهدكا ّٔػػ 

 الي مهدها النضر بن اٜنارث.

                                                        
 .َُ:ُُالتفسًن كاٞنفسركف الشيخ ١نمد هادم معرفة لناشر:اٛنامعة الرضوية للعلـو االسالمية  -ٗٓ
 ْ:٠ِٓنم  البياف الطًنس   ،ِ:ِٓٔتفسًن الصايف الفيض الكاشاين -َٔ
 ُ:ْٖٔتفسًن الصايف الفيض الكاشاين  -ُٔ
 ُْٖ: ُالوجي  يف تفسًن الكتاب الع ي  اٞن لف: عل  بن أ٘ند الواحدم أبو اٜنسن -ِٔ

 ٗ:ْٓتفسًن اٞني اف الطباطباث   ّٕٓ: ٖ، كاألعالـ لل ركل  ّٕ: ٍِلكىاًمل يف التاريخ اًلٍبًن اأٍلىًثًن، طبعة بًنكت 
 ٔ:٠ُِِنم  البياف الطربس   -ّٔ
 ُ:ْٕٖالتفسًن األصف  الفيض الكاشاين  -ْٔ
 .ُٕٕ: ّسبد قط يف ظالؿ القرآف تفسًن  -ٓٔ
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ٍلى  عىلىٍيً  بيٍكرىةن كىأىًصيالن{ الفرقاف - ٔ ذكر بعض اٞنفسرين ان   ٓ}كىقىاليوا أىسىاًطًني اأٍلىكًَّلٌنى اٍكتىتىبػىهىا فىًه ى ٕني
لي  أكتتبها ١نمد، فه  ٕنل  ع األكلٌن، ، قاؿ: أساطًن  ٔٔهو قوؿ النضر بن اٜنارث بن علقمة بن كلدة 

من اهل الكتاب كيف آية اخرم تتواف  م  هػ ا االفػرتاء علػ  النػف  األش اصبكرة كأصيال من قبل بعض 
ا ًإالَّ ًإٍفكه افٍػتػىرىا ي كىأىعىانى ي عىلىٍيً   أهلان  يعين  كيساعد  يف ذلك  الكتاب قول  تعإُف}كىقىاؿى الًَّ ينى كىفىريكا ًإٍف هى ى

ػػاؤيكا ظيٍلمػػان كىزيكران{الفرقػػاف ػػريكفى فػىقىػػٍد جى كيف ركايػػة عػػن أي جعفػػر )عليػػ  السػػالـ(، كأعانػػ  عليػػ  قػػـو  ْقػىػػٍوـه آخى
. إذا فهػػػ   التهمػػػة مػػػن ضػػػمن ٕٔعابسػػػان مػػػوُف حويطػػػ آخػػػركف " يعنػػػوف أبػػػا فكيهػػػة، كحػػػربان، كعداسػػػان، ك 

اإلعػػالـ القرشػػ  لتضػػليل النػػاس كالقػػدح بش صػػية النػػف صػػل  ا عليػػ  كالػػ  كالقػػرآف الكػػرمي، فنػػدد القػػرآف 
الػػي  األفعػػاؿّٔػػ الء الػػ ين يفػػرتكف علػػ  النػػف صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كيػػ كركف اٜنقػػائ ، كالكػػ ب مػػن اخطػػر 

 لوصوؿ إُف اٜنقيقة.ٓنوؿ بٌن اإلنساف  كبٌن ا
ػػاًطًني اأٍلىكَّلًػػػٌنى{ االحقػػاؼ - ٕ لىػػ  عىلىٍيػػً  آيىاتػينىػػػا قىػػاؿى أىسى الرئيسػػية الػػػي  اإلشػػاعةكهػػ   هػػػ   ُٓ}ًإذىا تػيتػٍ

 ليشوش عل  دعوة النف صل  ا علي  كآل  كيضلل الناس ّٔا كرددها اآلخركف. ٖٔانطل  ّٔا النضر
لى  عىلىٍيً  آيىاتػينىا  - ٖ  ُّقىاؿى أىسىاًطًني اأٍلىكًَّلٌنى{ اٞنطففٌن}ًإذىا تػيتػٍ

 ٗٔكقاؿ الطربم يف تفسًن  ككل ما ذيًكر في  األساطًن يف القرآف. فالنضر مصداقها 
ػ : كىكى ػا بػىلىغىػيًن: سىػأيٍن ًؿي ًم ٍػلى مىػا أىنٍػػ ىؿى اللٌػ ي. قىػاؿى ابٍػني إٍسػحىاؽى : كىهيوى اٌلً م قىاؿى ًفيمى افى ابٍػني كقىاؿى اٍبني ًهشىاـو

ػػا  -بٌػػاسو عى  ػػا بػىلىغىػػيًن: نػىػػ ىؿى ًفيػػً  ٖنىىػػاًف آيىػػاتو ًمػػٍن  –رىًضػػ ى اللٌػػ ي عىنػٍهيمى ايػػد نػػ كؿ ٖنػػاف آيػػات فيػػ  فهػػو يػىقيػػوؿي ًفيمى
ػػٌل  -اٍلقيػػٍرآًف قػىػػػٍوؿي اللٌػػ   ػػػٌل مىػػا ذيكًػػػرى ًفيػػً  ًمػػػٍن -عىػػػٌ  كىجى ػػػاًطًني اأٍلىٌكلًػػٌنى{. كىكي لىػػػ  عىلىٍيػػً  آيىاتػينىػػػا قىػػاؿى أىسى : }ًإذىا تػيتػٍ

  َٕاأٍلىسىاًطًًن ًمٍن القرآف 
 ه   ٗنلة من اآليات الي ن لت يف شاف النضر اك ان  احد مصاديقها.

 املـٍت اٌضبٟٔ : ِٛلف اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ِٓ إٌؼش ثٓ اٌحبسس
، الف النف صل  ا ل ال ٔنتلف مواقف الرسوؿ صل  ا علي  كآل  من معارضي  ك٢نالفي  كاٞنعاندين 

كأداء  ك٨ن  الوحيد تبليغ رسػالت  للنػاس كافػة ،يعمل ّٔا م  اٛنمي     كآل  صاح  رسالة كمبادئ ثابت علي
ك طبيعة ش صاياهتم ال قافيػة  مواقفهم من الرسالةع ّنا يناس  ك، كيتناس  موقف  من األش اص مهمت 

كالبيئػة الػي تربػوا كعاشػوا  نػوف ّٔػاكاألعراؼ الػي ي مكالعرفية كادراكاهتم العقل  كاستيعأّم لألمور كالنفسية 
 كأسلوبالقرآين  األسلوبعنادهم،   اف هناؾ تناس  بٌن شدة معارضتهم ك  أسلوب أساس، كعل  فيها 

ال يقف موقػف كال ينطػ  بكلمػة إال  فاف النف صل  ا علي  كآل  ،الرسوؿ صل  ا علي  كآل  يف مواقف 
ل   كالقرآف الكرمي يقوؿ اال هو كح  يوح  ينط  عن اٟنولكما   كاستمدها من القرآف فهو القرآف العمل 

                                                        
 ٕ:ٓنور ال قلٌن ، ِ:ُٔٓتفسًن الصايف الفيض الكاشاين -ٔٔ
 .ُُُ: ِألي اٜنسن عل  بن إبراهيم القم   تفسًن القم  -ٕٔ
 َِ:ِٔالتفسًن االم ل مكاـر شًنازم  -ٖٔ
 ِّٖ: ُّالطربی:تفسًن ػ -ٗٔ
 ُ:ََِسًنةابن هشاـ  -َٕ
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 عشر ثام ال ال دد

ػػوى كلكػػل الػػدعاة  ػػاًدٍٟنيم بًػػالًَّي ًهػػ ى أحسػػن ًإفَّ رىبَّػػكى هي ػػنىًة كىجى ػػًة كىاٍلمىٍوًعظىػػًة اٜنٍىسى ػػًبيًل رىبّْػػكى بًاٜنًٍٍكمى }ادٍعي إُف سى
ًبيًلً  كىهيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى{النحل كهػ   النف صل  ا علي  كآلػ   أسلوبفه ا  ُِٓأىٍعلىمي ّنىن ضىلَّ عىن سى

ك ثقافتػػ  كنفسػػيت   العملػػ  ، كٞنػػا كػػاف النضػػر مػػن أكلئػػك اٞنعانػػدين كقػػد مػػر بنػػا مواقفػػ  فهػػو القػػرآفطريقتػػ  
، كمان ؿ في  من التقري  كالتهديد تبٌن موقف القرآف من  من خالؿ ما ن ؿ يف حق  من اآليات كأسلوب  ك

هػم تلػك منػ  ، كسػنبٌن ا كآلػ  ذلك سوؼ يكوف موقف النف صػل  ا عليػ  أساسعل  كالوعد كالوعيد ف
 ا تعإُف. إنشاءاٞنواقف 

 اكال: حوار النبي صلى اه عل و كآلو مع النضر
م  الوليد بن  جلس رسوؿ ا )صل  ا علي  كآل  كسلم( يومان فيما بلغين»جاء يف سًنة ابن هشاـ: 

ن رجػاؿ اٞنغًنة يف اٞنسجد، فجاء النضر بن اٜنارث حىت جلس معهم يف آّلس، كيف آّلس غًن كاحد م
قريش، فتكلم رسوؿ ا)صل  ا علي  كآل  كسلم(فعرض ل  النضر بن اٜنػارث، فكلمػ  رسػوؿ ا)صػل  

ػنَّمى  ا علي  كآل  كسلم( حىت أفحم   ٌ تال علي  كعليهم: )}ًإنَّكيٍم كىمىا تػىٍعبيػديكفى ًمػن ديكًف اللَّػً  حىصىػ ي جىهى
، ك يف تكملػػػة الركايػػػة اف  ُٕاـ رسػػػوؿ ا)صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم( ٌ قػػػ ٖٗأىنػػػتيٍم ٟنىىػػػا كىارًديكفى{األنبيػػػاء

عبػدا بػن ال بعػػرم السػهم  عنػػدما اقبػل كاخػ  ٠نلسػػ  ، قػاؿ لػػ  الوليػد بػن اٞنغػػًنة: كا مػا قػػاـ النضػر بػػن 
ا كما نعبد من آٟنتنا ه   حص  جهنم، فقػاؿ اٜنارث البن عبد اٞنطل  آنفان كما قعد، كقد زعم ١نٌمد أنٌ 

عبدا: أمػا كا لػو كجدتػ  ٝنصػمت ، فسػلوا ١نٌمػدان: أكػلُّ مػا يعبػد مػن دكف ا يف جهػنم مػ  مػن عبػد   
فنحن نعبد اٞنالئكة، كاليهود تعبد ع يران، كالنصارل تعبد عيس  بن مرمي )عليهما السالـ(، فعج  الوليد 

د احػػتٌ  كخاصػػم، فػػ كر ذلػػك لرسػػوؿ كمػػن كػػاف معػػ  يف آّلػػس مػػن قػػوؿ عبػػدا بػػن ال ٌبعػػرم، كرأكا أنٌػػ  قػػ
كسػػلم(: ردا  ا)صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كسػػلم( مػػن قػػوؿ ابػػن ال بعػػرم، فقػػاؿ رسػػوؿ ا)صػػل  ا عليػػ  كآلػػ 

إف كل من أحٌ  أف يعبد من دكف ا فهو م  من عبد ، إٌ م إ٧ٌنا يعبدكف الشياطٌن »لشبهة ابن ال بعرل 
العبػادة لع يػر كعيسػ  حػىت يكونػوا حصػ  جهػنم كال حػىت لألكثػاف  فلػيس يف الواقػ « كمن أمرهتم بعبادتػ 

معاين العبػادة هػ   كأكضحكانت عبادهتم للشيطاف بطاعتهم إيا  كب لك استحقوا كالشيطاف جهنم    كإ٧نا
 الطاعة.

 ثان ا: دعا  النبي صلى اه عل و كآلو على النضر
ك٣نػن دعػا عليػ  لشػدة فػيهم،  ا دعػاء  بفأجػادعا النف صل  ا علي  كآل  علػ  بعػض اٞنسػتكربين 

ك كاف ٣نن دعا علي  رسوؿ ا )صل  ا علي  كآلػ  كسػلم( يػـو حضػور  بػدرا  ،مكر  كعداكت  هو النضر 
فسأؿ ا أف يكفي  أمر  فقاؿ: اللهم اكفين نوفػل بػن خويلػد فقتلػ  أمػًن اٞنػ منٌن )عليػ  السػالـ(. ك زمعػة 

كمػنهم  ِٕ، ك النضر بن اٜنارث بػن عبػد الػدار، كذكػر آخػرين كلهػم قتلػوا بن األسود ك اٜنارث بن زمعة

                                                        
 ّٖٓ: ُسًنة ابن هشاـ،  -ُٕ
 ٗ:ُٕ الطباطبائ  اٞني اف يف تفسًن القرآف، ّٖٓ: ُسًنة ابن هشاـ،  -ِٕ
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النضر بن اٜنارث حي  قتل بعد أسر  من قبل اٞنسلمٌن كَف يقبل النف فديتػ  كبػاق  األسػرل لشػدة مكػر  
 كخب  .

 يامر بق ل النضر ثالثا : النبي صلى اه عل و كآلو
مػن الػ ين اسػتيقنوا ّٔػا كجحػدهتا للنف صل  ا علي  ك آلػ    ٞنا كاف النضر من  اٞنتكربين  كاٞنعاندين

،  للنػػاس أٗنعػػٌن ففػػ  قتلػػ    الك ػػًن مػػن العػػربأنفسػػهم  فمػػن م لػػ  التنفػػ  معػػ  اٞنػػواعه كالػػدالئل كالرباهػػٌن 
 األك ر سوءا كاألشد تػأثًنا فكػاف النضػر يسػت ف  منها ان  غالبا ماتكوف  اية  الطاغية  تتواف  م  موقف 

، فكما رال اٜنقيقة شاخصة كيسته ئ ب  كيستعل  علي  كيعرؼ اٜن  كينكر  ف صل  ا علي  ك آل  النب
ليتبعنػػػ ، كخػػالف ذلػػػك تبعػػػا لعصػػػبيت  كهػػػوا  ،  النػػف صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  أرسػػػلف عهػػػدا إل كأعطػػػ  أمامػػ 

الف ل النضػػر، عيانػػا كبشػػكل كاضػػح كضػػوح نبوتػػ  لػػد جػػاءت  ايتػػ  علػػ  يػػد النػػف صػػل  ا عليػػ  ك آلػػ 
 فلمػػا أسػػر ، ت  العصػػبيات دكف ا العلػػ  العظػػيم كاسػػتعبدغػػركر   كسػػف  عقلػػ أرادتػػ  الشػػيطاف  أسػػر النظػػر

، ففی ركاية عن سعيد كخربت نتيجة لعناد  حي  َف تنفع  معارف  كعقل  استح  القتل النف صل  ا علي  
ر ثالثة رهط من قريش صربنا: اٞنطعم بػن عػدٌم، بن جبًن: أف رسوؿ ا صل  ا علي  كسلم قىتل يـو بد

قاؿ: فلما أمر بقتل النضر، قاؿ اٞنقداد بن األسود: أسًنم، يا  ،كالنضر بن اٜنارث، كعقبة بن أي معيط
رسوؿ ا! قاؿ: إن  كاف يقوؿ يف كتاب ا كيف رسػول  مػا كػاف يقػوؿ! قػاؿ: فقػاؿ ذلػك مػرتٌن أك ثالثنػا، 

. كال م ّٕ علي  كسلم: "اللهم اٍغن اٞنقداد من فضلك! ككاف اٞنقداد أسر النضرفقاؿ رسوؿ ا صل  ا
 األسػػرلقتلػػ  علػػ  بػػن اي طالػػ  ككػػاف النضػػر طلػػ  مػػن النػػف صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  اف يعاملػػ  كغػػًن  مػػن 

ا علػػ  كيف ركايػػة اف النف)صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كسػػٌلم( قػػاؿ يػػ ،كلكػػن النف)صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كسػػٌلم( اىب
بالنضر أبغي  فأخ  عل  بشػعر  ك كػاف رجػال ٗنػيال لػ  شػعر فجػاء بػ  إُف النػف )صػل  ا عليػ  كآلػ   عل 

كسػػٌلم( فقػػاؿ يػػا ١نمػػد أسػػألك بػػالرحم بيػػين ك بينػػك إال أجػػريتين كرجػػل مػػن قػػريش إف قتلػػتهم قتلتػػين ك إف 
نك قط  ا الرحم باإلسػالـ قدمػ  يػا فاديتهم فاديتين فقاؿ )صل  ا علي  كآل  كسٌلم( ال رحم بيين ك بي

مػن النػف )صػل  ا عليػ  كآلػ  كسػٌلم( يبػدكا  اإلصػرارهػ ا يف كالسب   ْٕعل  فاضرب عنق  فضرب عنق 
الشيطانية  بأساليب تبليغ الرسالة  إماـلنف لللرسوؿ كالعقبات الي كضعها  أذا بسب  مواقف  اٝنبي ة كشدة 

كشدة عنػاد  مػ  معرفتػ  باٜنقيقػة النػ  سػب   اإلسالـكمنعتهم من دخوؿ عل  الك ًن من الناس  أثرتالي 
فلػػم تبػػ  اٞنهتػػدين  أكؿسػػوؼ يكػػوف  بأنػػ الكتػػاب بػػاف نبيػػا علػػ  كشػػك الظهػػور كتعهػػد  أهػػلكاف ٚنػ  مػػن 

سلبيا عل  قريش  ألثر تأثًنا األسرل، فلو فادا  كغًن  من حجة ٬نكن اف يهتدم ّٔا فيطل  سرح  ألجلها
ّٔدايتػػ  فاسػػتح  القتػػل الفػػورم كػػ  ال  أمػػلهػػ ا العنػػاد فلػػم يعػػد هنػػاؾ ٬نلػػك عنػػد   ةمػػ  كضػػوح الرؤيػػ ألنػػ 

 .أك ر ٣نا افسد ثانيتا األرضيفسد يف 
 :قالت فيهاكقيل قالت أخت  ٔناط  النف صل  ا علي  كآل  يف أبيات 

                                                        
 َٔٓ: ُّالطربی:تفسًن  -ّٕ
 ْ:٠َّْنم  البياف يف تفسًن القراف الطربس ، ِِٔ: ُالکامل فی التاريخ:  -ْٕ



 
 

َُٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 من صبح خامسةو كأنت موف  ..يا راكبان إف األثيل مظنةه.
 ما إف ت اؿ ّٔا النجائ  ٔنف  ..فإف ٓنيةن. أبلغ ب  ميتان 

 جادت ٞنائحها كأخرل ٔنن  ..مين إلي . كعربةن مسفوحةن.
 بل كيف يسم  ميته ال ينط  ..هل يسمعن النضر إف نادبت .
ـه هناؾ تشق  ..ظلت سيوؼ بين أبي  تنوش .   أرحا

 رسف اٞنقيد كهو عافو موث  ..قسران يقاد إُف اٞننية متعبان.
 يف قومها كالفحل فحله معرؽ ..أ١نمد كلدتك خًن ٤نيبةو.

 من الفىت كهو اٞنغيه ان  ..ما كاف ضرؾ لو مننت كرّنا.
 .ٕٓكأحقهم إف كاف عت ه يعت  ..فالنضر أقرب إف تركت قرابةن.

كيف ركايػػة هنػػاؾ مػػن يػػرل أف النضػػر َف يقتػػل صػػربا كإ٧نػػا أصػػابت  جراحػػة، فػػامتن  عػػن الطعػػاـ كالشػػراب 
 .األشهره   كاألكُف. ٕٔـ يف أيدم اٞنسلمٌن، فماتمادا

 اىِخ٘شث

صػػل  ا   مػػن خػػالؿ سػػًنة النضػػر كمواقفػػ  كموقػػف القػػرآف كالنػػف النتػػائ  الػػي كصػػلنا اليهػػا إ٩نػػاز٬نكػػن 
 :بالنقاط التالية من   علي  كآل 
اٞننػاكئٌن للنػف ١نمػد صػل  ا  عليػ  كآلػ  كػل  ك : هناؾ نوع من توزيػ  اٞنواقػف بػٌن زعمػاء قػريشاكال

 . كإمكاناتحس  قدرات  كاختصاصات  
النػػػف صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  يف تصػػػرفات  التبليغيػػػة  ك١ناكػػػاة: الػػػدكر اٞنميػػػ  للنضػػػر هػػػو التشػػػويش  ثان ػػػا
 بالضد النوع  من خالؿ النضر بن اٜنارث. صل  ا علي  كآل  ة النفمواجه قريش كحاكلت
لنضر بن اٜنارث بعد اسر  يف معركة بػدر كعػدـ قبػوؿ الفػداء منػ  ا: قتل النف صل  ا علي  كآل  اثالث

 كاليأس من هدايت   للرسوؿ كالرسالة كباق  األسرل يدؿ عل  مدل خطورة ه ا الرجل كشدة اذا 
قبػل  أمامػ ها بشكل صاـر ليقطػ  الطريػ  ه: القرآف الكرمي تاب  تصرفات النضر بن اٜنارث ككاجراب ا

 اٟندامة. بأفكار عل  القرشيٌن  التأثًناف يصل اُف مرام  من 
: هناؾ ظاهرة كه  كلمػا اراد زعػيم مػن زعمػاء قػريش اف يصػبوا اُف النػف صػل  ا عليػ  كآلػ   خامسا

فكػاف النضػر ٣نػن اكصػل   ّنػا كصػل اليػ  عقلػ  كمػا حاسػب  عليػ  ضػمًن يأخػ  تعرض لػ  اآلخػركف ٞننعػ  مػن 
 ل  آخركف فأضل آخرين عندما أكشكوا عل  اٟنداية.عقل  كأض

                                                        
، كالبدايػػػة ُّْ :ّ، كالػػػركض األنػػػف َُٗ :ٓلل ركلػػػ  كاألعػػػالـ ، َْٗ :ْ (،ٖٖٗت: يف معرفػػػة الصػػػحابة ) اإلصػػػابة -ٕٓ
 . كشػػف اًجػػة ل مػػرة اٞنهجػػة السػػيد ابػػن طػػاككس ِْ :ِ ، كسػػًنة ابػػن هشػػاـْٕٕ :ُ، كديػػواف اٜنماسػػة َّٔ: ّابػػن اثػػًن  كالنهايػػة

اٜنػػاكم الكبػػًن اٞنػػاكردم أبػػو ، َُٓٗ -هػػ   َُّٕللناشػػر منشػػورات اٞنطبعػػة اٜنيدريػػة يف النجػػف  ُ:ُٕٗهػػ  ْٔٔاٜنسػػين ٞنتػػوىف 
 ٖ:َُّٖ دار النشر / دار الفكر ػ بًنكت اٜنسن اٞناكردل

 .ّّ: ٖاألعالـ لل ركل   -ٕٔ
 



 

 أنموذجان  النضر ب  الحارث-الموقف القرآني م  زعما  قري  

ُُٔ 

 أصػحاب مػن يواجهػ  أكؿمن ه ا الصراع اف اٞنصلح كمن يريػد التغيػًن  نأخ ها: اٜنكمة الي ساساد
 كمػن فعلػ  كػل عامػل كمن ل  موق  اجتمػاع  حفاظػا علػ  موقعػ  كحسػدا ٞنػن سػاد اك ػر ٣نػا سػاد، اٞنناف 

مػن الصػرب جلبابػا يف  يت ػ اف ٪ن ر ه الء ك٩نأّهم ّنا يتناسػ  كنفسػياهتم كمصػاٜنهم كاف  مصلح كمغًن
 اٞنواجهة.

 ىٍهادرا

 ػالقرآف الكرميُ
 ا()
٤نػػػػم الػػػػدين العسػػػػكرم مطبعػػػػة اآلداب النجػػػػف صػػػػل  ا عليػػػػ  كآلػػػػ   طالػػػػ  حػػػػام  الرسػػػػوؿ أبػػػػوػػػػػ ِ

 االشرؼ.
منشػػػورات دار ٓنقيػػػ  السػػػيد ١نمػػػد بػػػاقر اٝنرسػػػاف  قَٔٓت  االحتجػػػاج أ٘نػػػد بػػػن علػػػ  الطربسػػػػػػػ ّ

 النعماف.
ق مطبعػة ُّٕٖػػالطبعة االكُف  قّْٓبػن العػري أي بكػر ١نمػد بػن عبػدا ت القػرآف إل ػػ أحكػاـْ

 .أمًن
 ق دار ال قافػػة مكػػةَُْٖسػػنة  طبػػ  ألزرقػػ ألي الوليػػد ١نمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ا٘نػػد اخبار مكػػة ػػػٓ

 . اٞنكرمة
هػػػ ُّْاٞنفيػػد ١نمػػد بػػن النعمػػاف العكػػربم البغػػدادم ت جػػ  ا يف العبػػاد للشػػيخػػػ اإلرشػػاد إُف حٔ

 اٞنقدسة إيراف. قم العري حياء الرتاثٓنقي  م سسة آؿ البيت إل
توزيػ  دار البػاز للنشػر  (ْٖٔ)ت ي اٜنسػن علػ  بػن أ٘نػد الواحػدم النيسػابورمأل ػ أسباب النػ كؿٕ

 اٞنكرمة. مكةكالتوزي  عباس أ٘ند الباز 
 مطبعة اٟنالؿ بالفجالة مصر. شتقاؽ كالتعري  عبدالقادر اٞنغرياإلػ ٖ
   طبػػ  سػػنةيطقبػػن ١نمػػد بػػن اٞن تػػار الشػػن األمػػٌنيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف ١نمػػد  إاضػػواء البيػػاف يف ػػػٗ

 .بًنكتق دار الفكر للطباعة كالنشر ُُْٓ
ق دار العلػم للماليػٌن َُُْشهر الرجاؿ كالنساء خًنالدين ال ركلػ  تعالـ قاموس تراجم ألاأل ػَُ
 بًنكت.
 ٓنقيػ  ١نمػد اٞنعتصػم بػا البغػدادم ػ أعػالـ النبػوة للمػاكردم أبواٜنسػن علػ  بػن ١نمػد بػن حبيػ ُُ

 الكتاب العري بًنكت. مدارُٕٖٗالطبعة األكُف سنة
 إلحيػػاءم سسػػة آؿ البيػػت   هػػػْٖٓت  الفضػػل بػػن اٜنسػػن الطربسػػ  ،عالـ التقػػأعالـ الػػوری بػػأػػػُِ

 . اٞنقدسة إيراف الرتاث قم
 .بًنكت دار الكت  قّٔٓاألصفهاين تفرج  ياألغاين ألػ ُّ



 
 

ُِٔ 

 عشر ثام ال ال دد

تػػأليف العالمػػ   ـعليهػػا السػػالكاٝنصػػـو بتكػػ ي  مػػا افػػرتك  علػػ  سػػيدتنا اـ كل ػػـو  األعػػداءػػػاقحاـ ُْ
الكبػػًن السػػيد ناصػػػر حسػػٌن اٞنوسػػػوم اٟننػػدم ٓنقيػػػ  كتعليػػ  الػػدكتور ١نمػػػد هػػادم األميػػػين مكتبػػة نينػػػول 

 ف ايراف.اٜندي   طهرا

 هػ، حقق  كعلػ  عليػ  الشػيخ ١نمػد ٕٕٗالبالذرم ا٘ند بن ٪نٍن بن جابر ت  األشراؼػ أنساب ُٔ
 بًنكت لبناف.  باقر امودم م سسة األعلم

لم لػف جػابر بػن موسػ  بػن عبػد القػادر بػن جػابر أبػو بكػر لسػر التفاسػًن لكػالـ العلػ  الكبػًن ػ أيُٕ
مكتبػػة العلػػـو كاٜنكػػم اٞندينػػة اٞننػػورة اٞنملكػػة العربيػػة  الناشػػر ـََِّق/ُِْْاٛن ائػػرم الطبعػػة اٝنامسػػة 

 .السعودية

 النجف االشرؼ.ق ُِّٕ طب  سنة ُّّت طال  الشيخ اٞنفيد ي٬ناف اإػ ُٖ
 (ب)

 دار إحياء الرتاث العري بًنكت لبناف. ُُُُػ ُنار االنوار العالمة الشيخ ١نمد باقر آّلس  تُٗ
أبػػو الفػػداء إٚناعيػػل بػػن عمػػر بػػن ك ػػًن القرشػػ  البصػػرم   الدمشػػق  ت إلبػػن ك ًن  البداية كالنهايػػةػػػَِ

 ت.بًنك  ـ دار إحياء الرتاث العريُٖٖٗ/قَُْٖاألكُف  الطبعة عل  شًنم هاق ْٕٕ
 بعػة ال انيػةطالػبلوغ األرب يف معرفػة أحػواؿ العػرب ١نمػود شػكرم األلوسػ  ٓنقيػ  ١نمػد ّٔجػت ػػ ُِ

 .بًنكت دار الكت  العلمية

 (ت)
 .طبعة الكويت تاج العركس من جواهر القاموس ١نمد بن ١نمد بن عبد الرزاؽ اٞنرتض  ال بيدمػػ 22
ٓنقي  احساف  ُٖٔالدين ا٘ند بن ١نمد ت س  (اٞنعركؼ كفيات االعياف)تاريخ ابن خلكاف  ػ22

 عباس دار ال قافة بًنكت.
 هػ. ُُٗالسيوط  عبدالر٘نن بن الكماؿ جالؿ الدين ت اإلسالـتاريخ ػ ِّ

الطبعػة  قَُّجعفػر ١نمػد بػن جريػر الطػربم تأبو ػ تاريخ االمم كاٞنلوؾ اٞنعركؼ بتاريخ الطربم ِْ
 علم  للمطبوعات بًنكت.الرابعة م سسة األ

 العلميػة هػ   دار الكت ِْٔد بن عل  اٝنطي  البغدادم ت٘نتاريخ بغداد ابوبكر ١نمد بن ا ػِٓ 
 بًنكت.
 ـ.ُٖٖٗ/قَُْٖسنة  الدار السعودية للنشر كالتوزي  تاريخ قريش تاريخ قريش حسٌن م نسػػ  ِٔ
كػػػػر هالطبعػػػػة االكُف دار الفِْٖتػػػػاريخ اليعقػػػػوي ا٘نػػػػد بػػػػن اي يعقػػػػوب بػػػػن جعفػػػػر اليعقػػػػوي تػػػػػ ِٕ
 بًنكت.
دار  َّـ عػدد األجػ اء ُٕٗٗػ التحرير كالتنوير الطبعة التونسية الشيخ ١نمد الطػاهر بػن عاشػور ِٖ

 .سحنوف للنشر كالتوزي  تونس
هػػػ ِْٔت للقاضػػ  أي القاسػػم صػػاعد بػػن أ٘نػػد بػػن صػػاعد األندلسػػ  ػػػ التعريػػف بطبقػػات االمػػمً ِٗ

 ارؼ مصر.ـ مكتبة دار اٞنعُّٗٗبتحقي  الدكتور حسٌن م نس سنة 
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ُّٔ 

 هػػػػػ مطبعػػػة النجػػػػفُّٕٖال انيػػػة  بعػػػػةطالألي اٜنسػػػن علػػػػ  بػػػن إبػػػػراهيم القمػػػ   ػػػػ تفسػػػًن القمػػػػ َّ
 .االشرؼ

لناشػػر:اٛنامعة  اقػػ  الشػػيخ ١نمػػد هػػادم معرفػػة األسػػتاذاٞن لػػف : َُ:ُُالتفسػػًن كاٞنفسػػركف ػػػ ُّػػػ
 الرضوية للعلـو االسالمية.

 (ث)
ٖنار القلوب يف اٞنضاؼ كاٞننسوب اٞن لف عبد اٞنلك بن ١نمػد بػن إٚناعيػل ال عػالف اقػ  ١نمػد  ػِّ

 .ـََِّ/قُِْْأبوالفضل إبراهيم الناشر اٞنكتبة العصرية سنة النشر 
 (ج)

 ق.َُْٔجام  البياف يف تفسًن القرآف أبو جعفر ١نمد بن جرير الطربم، دار اٞنعرفة بًنكت ػ ّّ
ق دار عاَف الكت  ُٕٔحكاـ القرآف ابوعبدا ١نمد بن ا٘ند  س الدين القرطف تػ اٛنام  ألّْ
 .الرياض

بػن ٢نلػوؼ اي زيػد ػ جواهر اٜنساف يف تفسًن القرآف اٞنسم  بتفسًن ال عالف عبدالر٘نن بػن ١نمػد ّٓ
 ٞنالك  ال عالف دار إحياء الرتاث العري بًنكت.ا

 (ح)
تػأليف العلػػم العالمػة السػػيد هاشػم البحػػراين م سسػػة  كآلػػ  االطهػػار حليػػة االبػرار يف احػػواؿ ١نمػدػػ ّٔ

 اٞنعارؼ اإلسالمية.
 (د)

 ارـ دُّٗٗسػػػنة ٖالػػدر اٞنن ػػور عبػػد الػػػر٘نن بػػن الكمػػاؿ جػػالؿ الػػػدين السػػيوط  عػػدد األجػػ اءػػػ ّٕ
 .بًنكت الفكر

دار الكتػػػ   ق َُّاٞنتػػػوىف سػػػنة  دالئػػػل النبػػػوة ألي بكػػػر جعفػػػر بػػػن ١نمػػػد بػػػن اٜنسػػػن الفريػػػايػػػػ ّٖ
 ق بًنكت.َُْٓالعلمية 

 (ر)
-ُُِٕ الفضل شهاب الػدين السػيد ١نمػود اآللوسػ  ركح اٞنعاين يف تفسًن القرآف العظيم، ابوػ ّٗ
 ـ(.ُْٖٓ-َُِٖهػ، َُِٕ
أبوالقاسػم عبػدالر٘نن بػن عبػدا بػن :  ػ الركض األنف يف شرح السًنة النبوية البن هشػاـ اٞن لػف َْ

دارإحيػػػاء الػػػرتاث العػػػري، :  عمرعبدالسػػػالـ السػػػالم  الناشػػر:  اقػػػ  (هػػػُٖٓ:  اٞنتػػػوىف) أ٘نػػد السػػػهيل 
 ـَََِ/ هػُُِْ الطبعة األكُف،: بًنكت
 (س)

 ق دار الفكر بًنكت.ُُٓػسًنة ابن إسحاؽ السًن كاٞنغازم ، ١نمد بن إسحاؽ بن يسار تُْ
هػػػ دار اٞنعرفػػة  بػػًنكت َُْْالسػػًنة اٜنلبيػػة يف سػػًنة األمػػٌن اٞنػػأموف علػػ  بػػن برهػػاف الػػدين ت ػػػ ِْ
 هػ.ََُْ



 
 

ُْٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 بًنكت. هػ، دار اٛنيل ُِّابو ١نمد عبداٞنلك بن هشاـ اٞنعافرم ت ،بن هشاـإػالسًنة النبوية ػ ّْ
 ش()

ق اقػ  ١نمػػد ّّٔالقاضػ  اٞنغػري ت علػيهم السػػالـػػ شػرح االخبػار يف فضػػائل االئمػة االطهػار ْْ
 اٞنقدسة. قم التابعة ٛنماعة اٞندرسٌناٛنالِف م سسة النشر االسالم   اٜنسيين
 ق م سسة االعلم  بًنكت لبناف.656اٞنعت ِف ت  اٜنديد شرح    البالغة ابن ايػ ْٓ

 ط()
 .طبعة ليدف  هػَِّبن سعد تإلػ الطبقات الكربل ْٔ

 ع()
ب  ط هػ  ٓنقي  ١نمد سعيد العريافِّٖػ العقد الفريد، ا٘ند بن عبدا بن عبد رب  االندلس  تْٕ

 دار الفكر بًنكت.
ق ٓنقيػػ   ِٖٖبػػن عنبػػة ا٘نػػد بػػن علػػ  بػػن اٞنهنػػا تإل ػػػ عمػػدة الطالػػ  يف انسػػاب آؿ اي طالػػ ْٖ

 .االشرؼ ١نمدحسن الطباطبائ  الطبعة ال ال ة الطبعة اٜنيدرية النجف

 ١نمػد بػن عبػدا بػن ٪نػ  بػن سػيدالناس ألي الفػتحػ عيوف االثر يف فنوف السًنكاٞنغازم كالشمائل ْٗ
 هػ.ّْٕت

دار الكتػػػ   ّٕٔػػػ عيػػوف األخبػػار ابػػػن قتيبػػة ابػػو ١نمػػػد عبػػدا بػػن مسػػلم بػػػن قتيبػػة الػػدينورم تَٓ
 العلمية

 غ()
 عبد اٜنسٌن االميين م سسة اإلعالـ بًنكت. يف الكتاب كالسنة كاألدب ػ الغديرُٓ
ضػػػ  القضػػػاة شػػػيخ اإلسػػػالـ العاٌلمػػػة بػػػدر الػػػدين ١نمػػػد ػػػػ غػػػرر التبيػػػاف ٞنبهمػػػات القػػػرآف اٞن لػػػف قآِ

 .هػّّٕتاٜنموم الشافع  
 ؼ()

 .هػ دار الرياف للرتاثَُْٕػ فتح البارم بشرح صحيح الب ارم البن حجر العسقالين ّٓ
فػػتح القػػدير اٛنػػام  بػػٌن فػػين الركايػػة كالدرايػػة مػػن علػػم التفسػػًن لإلمػػاـ ١نمػػد بػػن علػػ  بػػن ١نمػػد ػػػ ْٓ

 .بًنكت دار الفكرق َُِٓالشوكاين ت
 ؾ()

 بًنكت لبناف. دار العلم للماليٌن الكاشف ١نمد جواد مغنيةػالتفسًن ٓٓ
 ػ الكامل يف التاريخ إبن األثًن دار إحياء الرتاث العري بًنكت لبناف.ٔٓ
عمػػر  الكشػػاؼ عػػن حقػػائ  غػػوامض التن يػػل كعيػػوف األقاكيػػل يف كجػػو  التأكيػػل لإلمػػاـ ١نمػػود بػػنػػػ ٕٓ

 .ق دار الرياف للرتاثَُْٕسنة  بعةال ال ةط الهػ ِٖٓت  اٞنعت ِفال ٢نشرم 
بن  دسحاؽ ا٘ند بن ١نمد بن ابراهيم النيسابورٍم ٓنقي  اي ١نمإالكشف كالبياف للنيسابورٍم ابو ػ ٖٓ

 .تعاشور دار احياء الرتاث العري بًنك 
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   اٟننػػدم م سسػػة الرسػػالةلػػدين اٞنتقػػاكنػػ  العمػػاؿ كسػػنن االقػػواؿ كاالفعػػاؿ عالءالػػدين بػػن حسػػاـػػػ  ٗٓ
 ـ.ُٖٗٗق/َُْٗبًنكت 

 ـ()
 للطربس  دار اٞنعرفة لبناف. لقرآف٠نم  البياف يف تفسًن اػ َٔ

دار اآلفػػاؽ   قِْٓ ١نمػػد بػن حبيػػ  بػن أميػػة بػن عمػرك اٟنػػا  ، أبػو جعفػػر البغػدادم تاػرٌب  ػػُٔ
 اٛنديدة بًنكت.

 هػ. َُّْارر الوجي  البن عطية م سسة دار العلـو للطباعة كالنشر الدكحة ػ ِٔ
 هػ.ُُّٗسنة  مصر ٢نتصر السًنة عبدا التميمی القاهرةػ ّٔ
ٓنقيػػ  ١نمػػد ١نػػ  عبػػد   قّْٔمػػركج الػػ ه  كمعػػادف اٛنػػوهر علػػ  بػػن اٜنسػػٌن اٞنسػػعودم تػػػ ْٔ

 اٜنميددار اٞنعرفة بًنكت.
 ٓنقيػ البغوم( اٞن لف أبو١نمػد اٜنسػٌن بػن مسػعود بػن ١نمػد الفػراء البغػوم  معاَف التن يل )تفسًنػ ٓٔ

 ـ دار طيبة.ُٖٗٗق/  ١َُْٗنمد عبدا النمر، ع ماف ٗنعة ضمًنية، سليماف مسلم اٜنرش  سنة 
 ُِّّ  اٝنػػا٤نطبػ   ـِٔٔالبغػدادم  اٜنمػوم بػن عبػد ا يػػاقوتابػو عبػد ا  معجػم البلػدافػػ ٔٔ

 . ه
ف ػر الػدين ١نمػد بػن عمػر التميمػ  الػرازم الشػافع  العالمة الكبػًن  لغي  اٞن لف اإلماـمفاتيح اػ 67

 ـ دار الكت  العلمية بًنكت.َََِق/ُُِْالطبعة األكُف 
 أ٘ند شلف.األستاذ الدكتور مفاهيم اسالمية ػ ٖٔ
   الناشر دار الساق .العرب جواد عل  تاريخاٞنفصل يفػ ٗٔ
 .١نمدهادی اليوسفیموسوعة التاريخ ػ َٕ
 ـ بًنكت.ُٕٖٗسنة الطبعة ال انية موسوعة العتبات اٞنقدسة جعفر اٝنليل  ػ ُٕ
   م سسة االعلم  للمطبوعات بًنكت لبناف.ف ١نمد حسٌن الطباطبائآػ اٞني اف يف تفسًن القر ِٕ
" اٍسػػىتى ػػػمصنف ابػػن اي شػػيبة عبػػدا ابػػن ١نمػػد بػػن القاضػػ  أي شػػيبة إبػػراهيم بػػن ع مػػاف بػػن خيوى ّٕ

 . ،أبوبكر العبس  موالهم الكويف
 ف() 

النكػػت كالعيػػوف )تفسػػًن اٞنػػاكردم( ألىب اٜنسػػن علػػ  بػػن ١نمػػد بػػن حبيػػ  اٞنػػاكردم البصػػرم ت ػػػ ْٕ
 ق دار الصفوة مصر.ُُّْكُف سنة بعةاالطالهػ َْٓ

 ػ النهاية يف غري  اٜندي  ابن ك ًن.ٕٓ
ٓنقيػ : ١نمػد علػ  قرنػة مراجعػة:عل  ١نمػد اٛنػاكم ي ي سعد منصور بن اٜنسػٌن اآلألػ ن ر الدر ٕٔ

 .اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب
 ك()
هػ دار القلم دمش .ُُْٓ الوجي  للواحدم ٓنقي  صفواف الداككدم الطبعة االكُفػ ٕٕ



ُٔٔ 
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 اىتطد:ٌيغم       

ع فلكلّْ علمو مصطلحاتي  اٝناٌصة ب ع ك ال نتمٌكني من الدخوًؿ يف أٌم  تيعدُّ اٞنصطلحاتي مفاتيحى العلـو
ا  علمو من العلوـً حىت نتعٌرؼ عل  مصطلحات ع ك اللغة العربيةي كاحدةه مػن هػ   العلػـو الػي ٟنػا مصػطلحاهتي

اع ك هػ   اٞنصػطلحات َف تكػن ٠نػرد مفػاتيح عنػد بعػض اٞنبػدعٌنع بػل كانػت اٞنػادة األٌكليػة الػي اٝناٌصةي ّٔػ
نسػ ى منهػػا إبداعػػ  األديع ك مػػنهم أبػو العػػالء اٞنعػػٌرمع إذ شػػٌكل اٞنصػطلحي اللغػػوم ظػػاهرةن بػػارزةن يف أعمالػػ  

 األدبيةع يلمسها كلُّ من يتصٌفحيها.
اٞنصػػػطلحاًت اللغويػػػًة ك كيفيػػػة اسػػػتعماٟنا ك توظيفهػػػا يف ديػػػواف يتضػػػٌمني البحػػػ ي اٜنػػػاِف الكشػػػفى عػػػن 

)سقط ال ند( للداللة عل  معافو ٢نتلفةو.
Abstract: 
The keys to the terms of Sciences, Every science has its own 

terminology, And we can not engage in any knowledge of science even 

know the terminology, The Arabic language is one of those sciences that 

have their own terminology, And these terms were not just keys when 

some poets creators, But the raw material that weave them literary 
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creativity, And including Abu Ala Marri, Shape the term linguistic 

phenomenon prominent in his literary works, Understood by all of his 

literary surfs. 

This research includes the disclosure of the terms of language and how 

to use them in Diwan sakt alZend, To denote different meanings. 

 حٌٔئث:

اعػػرتضى بعػػػضه مػػػن النٌقػػػاد علػػ  بعػػػض الشػػػعراء  بسػػػبً  اسػػتعماًٟنم اٞنصػػػطلحاًت اللغويػػػة يف إبػػػداًعهم 
ق( إذ يقوؿ: " ك من كض  األلفػاظ موضػعها أاٌل ْٔٔاألدي )شعرنا ك ن رنا(ع منهم: ابن سناف اٝنفاج  )

يسػػػػتعمل يف الشػػػػعر اٞننظػػػػـو ك الكػػػػالـ اٞنن ػػػػور مػػػػن الرسػػػػائل ك اٝنطػػػػ  ألفػػػػاظ اٞنتكلمػػػػٌن ك النحػػػػويٌن ك 
ع يف حػػػٌن ٤نػػػد أٌف ابػػػن األثػػػػًن (ّ)اٞنهندسػػػٌن ك معػػػانيهم ك األلفػػػاظ الػػػي ٔنػػػػت ُّ ّٔػػػا أهػػػل اٞنهػػػن ك العلػػػػـو

ن سنافع إذ يقوؿ: " إٌف صناعة اٞننظـو ك اٞنن ور مستمدة من كل علم ك  ق( ل  رأم ٢نالفه لرأم ابّٕٔ)
كل صناعة   ألٌ ا موضوعة عل  اٝنوض يف كل معىنع ك ه ا ال ضابط ل  يضبط ع ك ال حاصر ٪نصر ع 
فإذا أخ  م لف الشعر أك الكالـ اٞنن ور يف صوغ معىن مػن اٞنعػاين ك أٌدا  ذلػك إُف اسػتعماؿ معػىن فقهػ  

أك حسػػاي أك غػػًن ذلػػك فلػػيس لػػ  أف يرتكػػ  ك ٪نيػػد عنػػ    ألنٌػػ  مػػن مقتضػػيات هػػ ا اٞنعػػىن الػػ م  أك ٥نػوم
، إذ مػػػن اٞنعػػػركؼ لػػػدينا أٌف الشػػػاعر يسػػػتعملي كػػػلَّ مػػػا أكيتى مػػػن خػػػرباتو ك معػػػارؼ يف نتاًجػػػ  (ْ)قصػػػد  " 

ابداًعػػػ  خرباتًػػػ   األدي، فكيػػػف إذا كػػػاف هػػػ ا األديػػػ  لغويِّػػػا يف الوقػػػًت ذاتػػػ ع فمػػػن البػػػديه  أف نلمػػػسى يف
 اللغويةىع ك من ضمًنها مصطلحاتي اللغًة.

ك ًَفى ال ك هػػػو ينظػػػري إُف اللغػػػًة بعػػػٌن الفيلسػػػوؼ اللغػػػوم الػػػ م رصػػػدى فيهػػػا ظػػػواهرى الطبيعػػػًة ك الوجػػػوًد:  
كالتغًٌن ك الفساًدع ك الصحًة ك االعتالًؿع ك سيطرة ك قصور ذايتع ك جسم ك ركحع ك عاَف غي  ك عاَف 

 .(ٓ)شهادة 
فال ري ى يف أف يستعملى أبو العالء اٞنعٌرم ما ٬نتلك من معارؼ لغوية ك فلسفية يف ما ييبدعي من شعرو 

كسػػطى ثالثيػػة معرفيػػة )فلسػػفة ك لغػػة ك أدب( فهػػو فيلسػػوؼ لغػػوم  -إف صػػحَّ التعبػػًني –ك ن ػػروع فهػػو يعػػيشي 
 أدي ع فهو يستعملي اللغة بنظرةو فلسفيةو يف ابداًع  األدي.

ب  ٤نػػػدي  طاغينػػػا يف كػػػلّْ م لفاتًػػػ  األدبيػػػًةع إذ ٤نػػػدي الفلسػػػفةى ك اللغػػػةى حاضػػػرتٌن يف ابداعاتػػػ  ك هػػػ ا الطػػػا
األدبيػػػةع ك نقصػػػدي باللغػػػًة قواعػػػدىها ك مصػػػطلحاهًتا الػػػي تيػػػدرسي يف كتػػػ و ٢نٌصصػػػة ٟنػػػ ا الغػػػرض غػػػًن كتػػػ  

ند أي العالء اٞنعٌرم ييشًني إُف " األدب )شعرنا ك ن رنا(ع ك إاٌل فاألدبي هو لغةه ك من اللغًةع ك ه ا الطاب ي ع
أنٌ  اخت فى يف ذاكرت  م ى اللغًة نوادرى ك أكابدى ك غريبناع ٣نٌا ال تلقا  يف أدب الكٌتاب ٣نٌن عاصرك  أك تقٌدمو  

. ك هػػػ   اٞنعرفػػػة اللغويػػػة اٞن ت نػػػة يف ذاكػػػرًة أي العػػػالء قػػػٌدمها يف إطػػػارو فلسػػػفٌ  يف صػػػورة (ٔ)أك خلفػػػو  " 
                                                        

 .ُٔٔسر الفصاحة:  - ّ
 .ّٖٓ/ِاٞن ل السائر:  -ْ
 .ّٖينظر: اٞنعرم ذلك آّهوؿ:  -ٓ
 .ُّم  اٞنعرم اللغوم:  -ٔ
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دبيةع إذ " أٌن  من اللغة أقنعػة ألفكػار  ك خػواطر  كػاف يسػت رجها مػن حػركؼ هجائهػا مػرة ك إبداعاتو أ
ك منهػػا ديوانػ  )سػػقط ال نػد( ك هػػ ا مػػا سيٌتضػحي لنػػا يف صػػفحات  ع(ٕ)مػن مصػػطلحات علومهػا أخػػرل " 

 البح  القادمة.
 يقوؿ اٞنعٌرم:

 تػػػػػػػػػػػػئ ُّ ك نصػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػي أن نػػػػػػػػػػػػ  كاجػػػػػػػػػػػػبه 
 

 (ٖ)إف    مػػػػػػا كجػػػػػػػبى النصػػػػػػبي اع را نػػػػػػػا علػػػػػػػى 
 

ه ا البيت من قصيدة يرث  فيها أبا  )عبد ا بػن سػليماف(ع ك ذكػر يف شػطر  ال ػاين مصػطلحنا ٥نويِّػا 
ك خػ َّ الشػاعري  ع(ٗ)هو )النص (ع هو لق ه من ألقاب اإلعراب الي ه : رف  ك نص  ك جٌر ك جػـ  

حالػػةى الوجػػوب يف هػػ ا النصػػ  ك هػػ  كجػػوب نصػػ  اسػػم )إٌف( ليقر ػػا ُنالػػًة تعبًػػ  ألنػػًٌن اٞنرثػػٌ    ك لعلٌػػ  
اختار كجوب نص  اسػم )إٌف( علػ  غًنهػا مػن اٞننصػوبات الواجبػة النصػ  لسػب و يعػود إُف قضػية الػوزف 

عل  حرؼ النػوفع ك مػا اختػار  الشػاعر مػن الشعرمع فالشاعر ملت ـه بقضية الوزف يف قصيدت ع فه  مبنية 
 اٞننصوبات الواجبة يتناس  م  حرؼ النوف ال م بىن قصيدت  علي .

ك هنػػا تظهػػر براعػػة الشػػاعر يف قرنػػ  ك جػػوب نصػػ  اسػػم )إٌف( مػػ  تعبًػػ  علػػ  أنػػٌن اٞنرثػػ  إذ " معػػىن 
رٌب عػن اٜنالػة النفسػية الػي ع فاستعمل الشػاعر مصػطلحنا ٥نويِّػا ليعػ (َُ)كجوب النصبٌن أنٌ  البٌد منهما " 

 هو فيها.
 ك يقوؿ يف قصيدة ييعٌ م فيها بعضى إخوانً  ّنوًت بعًض أهًل ع فيقوؿي ل  معت رنا عن تأخًًن تع يًت  ل :

 (ُُ)من فوًقهاع ك كأٌنين من ٓنًتها   فاألرضي تعلمي أٌنين متصرّْؼه 
يعػػين تغػػًٌن بنيػػة الكلمػػة ك  اسػػتعمل الشػػاعر يف هػػ ا البيػػت مصػػطلح )متصػػٌرؼ( ك هػػو مصػػطلح صػػريف

تقٌلبهػػػا مػػػن حػػػاؿ إُف حػػػاؿع ففػػػ  االٚنػػػاء يعػػػين تغيػػػًن االسػػػم مػػػن اسػػػم فاعػػػل إُف اسػػػم مفعػػػوؿ إُف صػػػيغة 
ع كهػو مػا  (ُِ)مبالغةع ك يف االفعاؿ يعين إتياف اٞنضارع ك األمر ك اٞنصدر ك الوصػف مػن الفعػل اٞناضػ  

ع ك هػػو يشػػًن إُف أٌف اللغػػة  (ُّ)كسػػيلة لتوليػػد األلفػػاظ  ييعػػرؼي يف اللغػػة بػػػػ )االشػػتقاؽ( ك الػػ م ييعػػدُّ أهػػمَّ 
 االشتقاقية لغة حية.

ك هنا نلحهي كيف كيٌف ى اٞنعٌرم يف استعماؿ مصطلح لغوم )متصٌرؼ( يف ه ا البيت ك ال م عػينى بػ  
 .(ُْ)اٜنياةع ك ذكر يف الشطر ال اين ما يضٌد  ك هو اٞنوت يف عبارة )ك كأٌنين من ٓنتها(

 رثاء كالدت : ك يقوؿ يف

                                                        
 .ٕٗلغة الشعر عند اٞنعرم:  -ٕ
 .ُٔديواف سقط ال ند:  -ٖ
 .َِالعربية: ينظر: اسرار  -ٗ

 .ِّٗشركح سقط ال ند:  -َُ
 .ِٗديواف سقط ال ند:  -ُُ
 .ٕٕ/ِينظر: ٨ن  اٟنوام :  -ُِ
 .ُّّينظر: دراسات يف فق  اللغة لالنطاك :  -ُّ
 .َُِٗينظر: شركح سقط ال ند:  -ُْ
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ُٔٗ 

  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ني  غٌ رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه 
 

 (ُٓ)سػػػػػػػػػػ ي قبيني بحػػػػػػػػػػػ ؼو ك اٌد ػػػػػػػػػػػاـً  
 

استعمل الشاعري يف ه ا البيت ثالثة مصطلحات صرفية: الصرؼ/التغيًن ك اٜن ؼ ك االدغاـع يقػوؿي 
ع بالتصريف اٞنسػتعمل يف ُِٓالبطليوس  ) ق(: " شٌب  تصريف ال ماف ل ع ك نقل  إيٌا  من حاؿو إُف حاؿو

يتػ  ك ييدخلػ  يف األرضع فيكػوف  صناعة النحو. ك أخرب أٌف تصريف ال ماف إيٌػا ع سػيكوف عاقبػة أمػر  أف ٬ني
نوعػاف مػن  ّنن لة حرؼو أيدًغمى يف حرؼو آخر ف هبت صورت ع ك صارت معدكمة... ك اٜن ؼ ك االدغاـ:

: كنا (ُٔ)التصػػريف "  يػػة عػػن اٞنػػوت   ألنٌػػ  ع فصػػرٌفين: كنايػػة عػػن التغيػػًن مػػن حػػاؿو إُف حػػاؿع ك حػػ ؼه
أذه ى صورتى  ك أعدمها من الوجودع كح ؼ اٜنرًؼ ال م تيعدـي صورت  ك ييرفػ  مػن الكلمػة في تفػ  مػن 
ـه: كنايػػة عػػن االدخػػاؿ يف القػػرب. ك إذا عرفنػػا أٌف االدغػػاـ هػػو " جعػػلي حػػرفٌن ّنن لػػة حػػرؼ  الوجػػود. ك ادغػػا

ف  اللساف ّٔما رفعةن كاحػدةن طلبنػا للت ف ع عرفنػا دقٌػة اختيػار هػ ا اٞنصػطلح مػن لػدف  (ُٕ)يػف " كاحدع لًني
الشػػاعرع فهػػو ييشػػٌب  االنسػػاف ك القػػرب)االرض( ُنػػرفٌن متمػػاثلٌن صػػاٜنًٌن لالدغػػاـ   ألٌف حقيقػػة االنسػػاف 

 تراب االرضع فكأنٌ  ك األرض متماثالًف.
 ك يقوؿي مادحنا جدَّ  ألٌم :

 مضػػػػػػػػػػػى ك ت ػػػػػػػػػػػٌرؼ األعػػػػػػػػػػػبلـ   ػػػػػػػػػػػو
 

 (ُٖ) نػػػػػػػٌي الوسػػػػػػػم عػػػػػػػ  ألػػػػػػػفو ك الـً  
 

لدرجػةو تيشػب ي تعػٌرؼ اٚنػاء األعػالـً  (ُٗ)أراد يف ه ا البيت أف يبٌٌنى أفَّ جػدَّ  ألٌمػ  كػاف معركفنػا بػالكرـً 
مػػػن دكف أداة التعريػػػف )أؿ(ع فاسػػػتطاع أبػػػو العػػػالء أف يوٌضػػػح صػػػورة هػػػ   الشػػػهرة مػػػن خػػػالؿ اسػػػتعمال  
مصطلح  )التعٌرؼ ك األعالـ(ع فقد ذكر النحويوف " أٌف العلمى هو االسم اٝناص ال م ال أخػ َّ منػ  ك 

ع فهػػو ال ٪نتػػاج إُف )أؿ( ليتعػػٌرؼ فهػػو معرفػػة  (َِ)ٚنيػػة " ييرٌكػػ ي علػػ  اٞنسػػٌم  لت ليصػػ  مػػن اٛنػػنس باال
بنفس  ك ال ٪نتاج إُف معٌرؼ غًن ع فوٌظف اٞنعٌرم ه ا اٞنعىن من خػالؿ اسػتعماؿ مصػطلح  )التعريػف ك 

 العلم( للداللة عل  شهرة من ٬ندح .
:  ك يقوؿي

 
 ك أىػػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػػػػػػػ و أريح ٌػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

, لػػػػػ ي مػػػػػ   ػػػػػأنو الضػػػػػمُّ    (ُِ) ػػػػػآخًر مػػػػػاضو
 

يف هػػ ا البيػػت اسػػتعمل الشػػاعر مصػػطلحٌن لغػػويٌن ٨نػػا: مػػاضو   أم الفعػػل اٞناضػػ ع ك الضػػٌمع يقػػوؿ 
ا للنػػػدلعغًن منضػػػٌمةو للب ػػػًلع كػػػآخر الفعػػػل َِٓالتربيػػػ م ) ق(: " أم راحتػػػ  هتتػػػ ُّ للعطػػػاءع مفتوحػػػة أبػػػدن

اع ما داـ مفردنا "   .(ِِ)اٞناض  اٞنبين عل  الفتحع ال م ال ينضمُّ أبدن
                                                        

 .ُْديواف سقط ال ند:  -ُٓ
 .ُّْْشركح سقط ال ند:  -ُٔ
 .ُْٕ/ْالكتاب:  ع ك ينظر:ّّٗ/ِالتبصرة ك الت كرة: -ُٕ
 . ْٓديواف سقط ال ند:  -ُٖ
 .ُْْٕينظر: شركح سقط ال ند:  -ُٗ
 .ِٕ/ُشرح اٞنفصل:  -َِ
 .ُٔٓديواف سقط ال ند:  -ُِ
 .ُُٖٓشركح سقط ال ند:  -ِِ
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( ٬نكػػن أف نسػػٌميها حالػػة االسػػتدعاءع إذ  ك هنػػا نلحػػهي  حالػػةن يف اسػػتعماؿ الشػػاعر عبػػارة )آخػػر مػػاضو
اسػػػتدع  ّٔػػػا مصػػػطلحنا لغويِّػػػا آخػػػر هػػػو )الفػػػتح(ع إذ َف يقصػػػد الشػػػاعر اٞنصػػػطلح الػػػ م ذكػػػر  يف البيػػػت 

قابلػة الشعرمع ك إ٧ٌنا استدع  ب  مصطلحن آخرع ك ه ا مػن شػأن  أف يرسػمى لنػا صػورةن بالغيػةن رائعػة هػ  اٞن
بػػٌن األلفػػاظع إذ قابػػل بػػٌن الفػػتح الػػ م يعػػين الكػػرـى ك اطػػالؽ اليػػدع ك الضػػم الػػ م يعػػين الب ػػل ك مسػػك 
اليػد. ك هػ ا دليػل علػ  براعػة أي العػالء يف رسػم هػ   الصػورة البالغيػة مػن خػالؿ اسػتعماؿ مصػطلحات 

 اللغة.
 ك من  قول :

 ك ييلفػػػػى المػػػػر ي  ػػػػي الػػػػدن ا, صػػػػػح حنا
 

, ال ييفار    (ِّ)قيػػػػػػػػػػو اعػػػػػػػػػػ بلؿي  حػػػػػػػػػػرؼو
 

يف ه ا البيت اسػتعمل اٞنعػٌرم ثالثػة مصػطلحات لغويػة هػ : الصػحيح ك اٜنػرؼ ك اٞنعتػلع لًنسػم لنػا 
صورةن من نسً  خيال  ال ٌر عن حاًؿ اإلنساف يف ه   الدنياع إذ إٌف " اٞنرء يف الدنيا ك إف ظنَّ أنٌ  صػحيحه 

يف أصػػل كضػػع  مطبػػوعه علػػ   مػػن العلػػًل العرضػػيًة الػػي تعػػرضي مػػن فسػػاد اٞنػػ اج ك تعػػادم األخػػالطع ك هػػو
االعتالؿ   ألنٌ  مرٌك ه من طبائ  متناقضة ال بدَّ ٟنا من التباين ك اال٥نالؿع فمن لت  من لة حرؼ بيػين علػ  

ملى لنا حاؿ اإلنساف يف هػ   الػدنيا  (ِْ)االعتالؿ يف أصل كضع  "  ع فرباعة أي العالء استطاعت أف ْني
صػطلحات لغويػة هػ : )الصػحيح ك اٜنػرؼ ك االعػتالؿ(ع ناهيػك يف بيت شعرم كاحػد مسػتعيننا ب الثػة م

عن االسلوب البالغػ  الػ م اسػتعمل  اٞنعػٌرم يف هػ ا البيػت ك هػو تشػبي  اإلنسػاف بػاٜنرؼ ك اٞنقابلػة الػي 
 استعملها بٌن الصحيح ك اٞنعتٌل.

 ك يقوؿي أيضنا:
ػػػػرنل, جػػػػا ت لم ننػػػػى أردتيػػػػو  حػػػػركؼه سي

 

 (ِٓ)برتنػػػػػػػػي اسػػػػػػػػما ه لهػػػػػػػػَ  ك أ  ػػػػػػػػاؿي  
 

ه ا البيت يػ ٌكرنا بػأكؿ موضػوعو يناقشػ  النحويػوف ك هػو تقسػيم الكلمػةع إذ يقػوؿي سػيبوي : " فػالكلمي 
ع فاٞنعرم يستعمل ه   اٞنصطلحات اللغوية  (ِٔ)اسم ك فعل ك حرؼ جاء ٞنعىن ليس باسم ك ال فعل " 

ك معناهػػا يف بيػػاف حالًػػ  يف سػػفرً ع إذ شػػٌب  اًٛنمػػاؿى بػػاٜنركؼ   لضػػعفها بسػػب  السػػفرع ك هػػ   اٜنػػركؼ 
جاءت ٞنعىنن أراد  الشاعر ك هو سًنها يف الليلع أٌما االٚناء فهػ  اٜنػركؼ الػي أطلقهػا عليهػا الشػاعرع ك 

انسح  ضعفها علي ع ك قصد باألفعاؿ: عملية اٜنركة ك االنتقاؿ الي  ه   اٜنركؼ امتازت بالضعفع ك
هو فيها بسب  السفر علػ  هػ   اٜنػركؼ )اٛنمػاؿ(   ألٌف األفعػاؿ تصػرؼ االٚنػاء فتػارة ترفعهػا ك أخػرل 
تنصػػػبهاع ك ٩نػػػوز أف يقصػػػد باالٚنػػػاء اٞنسػػػٌميات   ألٌف األفعػػػاؿ مػػػن دكف هػػػ   اٞنسػػػٌميات ال تقػػػـو بػػػ اهتا 

(ِٕ). 

                                                        
 .ُْٖديواف سقط ال ند:  -ِّ
 .َُٔٔشركح سقط ال ند:  -ِْ
 .ِِّديواف سقط ال ند:  -ِٓ
 .ُِ/ُكتاب سيبوي :   -ِٔ
 .ُِٓٓ،ُِٔٓينظر: شركح سقط ال ند:  -ِٕ
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 احٍث:اىغ

اسػتطاع أبػػو العػالء أف ٩نعػػل مػن اٞنصػػطلح اللغػوم كعػػاءن يسػتوع  مفػػاهيم كائنػة يف الوجػػود كػػاٞنوت  .ُ
 م الن ال م عرٌب عن  باٜن ؼع ك اٜنياة عرٌب عنها باٞنتصٌرؼ.

 َف يكن أبو العالء يستعمل اٞنصطلح اللغوم ل ات  بل استعمل  لغًن  من الدالالت. .ِ
 -ك ال سٌيما اٞنصطلح اللغوم–اٞنعرم توظيف ما ٬نتلك من خربة لغوية ك لكون  أديبنا بارعنا استطاع  .ّ

 يف أعمال  األدبية. 
 اىٍهادر و اىٍؽاسغ:

  ( ع ٓنقيػػ : ٕٕٓأسػػرار العربيػػةع أبػػو الربكػػات عبػػد الػػر٘نن بػػن ١نمػػد بػػن أي سػػعيد األنبػػارم)ق
 ١نمد ّٔجت البيطارع مطبوعات آّم  العلم  العري بدمش ع د.ط.ع د.ت.

  التبصػرة ك التػ كرةع ابػػو ١نمػد عبػػد ا بػن علػػ  بػن اسػحاؽ الصػػيمرم )مػن ٥نػػاة القػرف الرابػػ (ع
 ـ.ُِٖٗ -ه َُِْع ُٓنقي : د.فتح  ا٘ند مصطف  عل  الدينع دار الفكرع دمش ع ط

 ـ.ُٗٔٗع دار الشرؽ العريع بًنكتع ْدراسات يف فق  اللغةع ١نمد االنطاك ع ط 
  ـ.ُٕٓٗ-قُّٕٔرمع دار بًنكت ك دار صادرع بًنكتع سقط ال ندع أبو العالء اٞنع 
 (  ع ْٔٔسػػر الفصػػاحةع أبػػو ١نمػػد عبػػد ا بػػن ١نمػػد بػػن سػػعيد بػػن سػػناف اٝنفػػاج  اٜنلػػ)ق

 ـ.ُِٖٗ-قَُِْلبنافع -ع دار الكت  العلميةع بًنكتُط
  للتربيػػ م ك البطليوسػػ  ك اٝنػػوارزم ع ٓنقيػػ : ٛننػػة بإشػػراؼ  -ٙنسػػة أجػػ اء–شػػركح سػػقط ال نػػد

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔالدكتور ط  حسٌنع اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتابع 
 ( ع ادارة الطباعػة اٞننًنيػةع ّْٔشرح اٞنفصلع الشيخ موف  الػدين يعػيش ابػن علػ  بػن يعػيش)ق

 مصرع د.ت.
  ع ّمصػػػرع ط –كتػػػاب سػػػيبوي ع ٓنقيػػػ : عبػػػد السػػػالـ ١نمػػػد هػػػاركفع مكتبػػػة اٝنػػػا٤ن ع القػػػاهرة

 ـ.ََِٔ - هُِْٕ
 ع عػػػاَف ُدراسػػػة لغويػػػة فنيػػػة يف سػػػقط ال نػػػدع د.زهػػػًن غػػػازم زاهػػػدع ط-د اٞنعػػػرملغػػػة الشػػػعر عنػػػ

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٕالكت  ك مكتبة النهضة العربيةع بًنكتع 
 (  ع ّٕٔاٞن ل السائر يف أدب الكات  ك الشاعرع أبو الفتح ضياء الدين ابػن األثػًن اٞنوصػل)ق

 اٜنلف ك أكالد  ّنصر.ٓنقي : ١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميدع مطبعة مصطف  الباي 
 ع دار اٛنديػػػدع ّرحلػػػة يف فكػػػر  ك عاٞنػػػ  النفسػػػ ع عبػػػد ا العاليلػػػ ع ط-اٞنعػػػرم ذلػػػك آّهػػػوؿ

 ـ.ُٓٗٗلبنافع -بًنكت
 ـ.ُْٖٗ-قَُْْع م سسة الرسالةع بًنكتع ُم  اٞنعرم اللغومع د.ابراهيم السامرائ ع ط 
  ٨ن  اٟنوام. 
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فٖ  اإلدراكٌلخؽح ىخهًٍ٘ حؼيٍٖ٘ ػيٕ وفق ٌِلٍات  أٍُٔذجفاػي٘ث 

 اىٍخٔـً األولٌالب اىهف ػى حطه٘و ٌادة اىشغؽاف٘ث ى

The Effectiveness of a sample of Suggestion for an 

Educational Design According to the Stimulants of 

cognition in the Attainment of Geography  

أ.م.د ًجدت عتد امرؤوف عتد امرضا
(1)

Dr.Najdt Abdul-Raoof                 

خىادي عني تكيم.م.أياد صاخب  
(2)

Iad Sahib Hamadi Ali Tuki           

 :ٌفخغيم اىتطد     
نتيجةن للبحوث كالدراسات الي قاـ ّٔا علمػاء نفػس اإلدراؾ كالػي أصػبحت دلػيالن يسرتشػد بػ  علمػاء 

مػن  هػانتائج أثبتػت كالػي التصميم التعليم  لدل تصميم اٞنواقػف التعليميػة كتنظػيم ١نتػول اٞنػادة الدراسػية
تبػػػاينهم يف قػػػدرهتم اٞنعرفيػػػة الػػػي هػػػ   إُفالتبػػػاين اٞنوجػػػود بػػػٌن اٞنتعلمػػػٌن يف مسػػػتويات ٓنصػػػيلهم يعػػػ ل إف 

تعمل عل  ٓنسػٌن قػدرة اٞنػتعلم  علػ  التعامػل مػ  اٞنعلومػات إدراكهم الي اسرتاتيجيات  األساسبالدرجة 
تكػػوين ٠نموعػػة مػػػن  علػػػ  تعلمتػػػدريس الػػ م يسػػاعد اٞنػػلالدراسػػية كذلػػك أل ػػا تػػػرل التػػدريس اٛنيػػد هػػو ا

يف  أسػػلوب طريقػة اٞنػتعلم يف التعامػل مػػ  اٞنعلومػات مػن حيػ   إُفتشػػًن الػي الفعالػة  اإلدراؾاسػرتاتيجيات 
التعامل م  اٞنعلومػات  إفتوضح  إذ  األشياءالفهم  كه  ترتبط باٜنكم عل  ك  التفكًن كطريقت  يف الت كر

ات كٓنليلهػا كتركيبهػا كٔن ينهػا كاسػتدعائها عنػد الضػركرة كهػ   منها تصنيف ٞنعلومػ ك ًنةيعتمد عل  صيغ  
تفاعلػػ  اليػػوم  تسػػهم بػػدكر كاضػػح يف ٧نػػو   أكالعمليػػات الػػي ٬نارسػػها اٞنػػتعلم مػػن خػػالؿ اٞنواقػػف التعليميػػة 

يف التفكًن الفعاؿ حىت يكوف  الطال   أساسية أدكاتٕن ل  الي الفكرية   العقل  كتوضيح مدارك  كمهارت 
كتطبيقػػ  مهػػارات معرفيػػة  كإٞنامػػ ذلػػك يعتمػػد علػػ  اكتسػػاب   كيف حياتػػ   أكمهنتػػ   أكيف مدرسػػت   ناجحػػا

                                                        
 جامعة بغداد/كلية تربية ابن رشد. - ُ
 جامعة بغداد/كلية تربية ابن رشد. - ِ
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 إفهامػة م ػل التػ كر كاٞنقارنػة كالتصػػنيف كاالسػتنتاج كالتعمػيم كالتحليػل كالتقػومي كالتجريػ ع كمػػ   أساسػية
بيقهػا ٩نعػل مػن الضػركرم اٜناجػة لتفعيلهػا كتػدريبها كتط إف إاللػدل الطلبػة  متأصػلةه   اٞنهػارات  فطريػة 

 درسٌن.الرتكي  عليها خالؿ عملية التدريس من جان  اٞن
كانطالقان من تلك الضػركرات كجػد الباحػ  بػأف هنػاؾ حاجػة ماسػة إُف إحاطػة هػ ا اٛنانػ  بالبحػ  
كالدراسػػػةع إذ إف ١ناكلػػػة بنػػػاء تصػػػميم تعليمػػػ  علػػػ  كفػػػ  منشػػػطات اإلدراؾ كتبػػػٌن فاعليتػػػ  علػػػ  ٓنصػػػيل 

األكؿ اٞنتوسط كتنمية مهارات التفكًن العلم  لديهم تسهل عملية إكسأّا للطالب تلك طالب الصف 
 اٞنرحلة كٞندرسيهم يف آف كاحد.

Abstract 
As a result of research and studies carried out by psychologists 

perception, which has become a guide for scientists instructional design in 

the design of educational situations and regulate the content of the subject 

matter and which have proven results of the disparity that exists between 

the learners' levels of achievement is attributed to Tbainehm in their 

knowledge that are primarily the basis of strategies that they understand 

that working to improve the learner's ability to deal with the information the 

school because they see good teaching is teaching that helps the learner 

to create a set of strategies for the realization of effective which refers to 

the way the learner in dealing with information in terms of his style of 

thinking and his way of remembering and understanding, which is linked to 

judging things it shows that deal with the information depends on the 

formats of many of them classified information and analysis, installation 

and storage, and is invoked when necessary and these processes 

practiced by the learner through educational situations or interaction daily 

contribute to a clear role in the growth of mental and clarify his mind and 

skill of intellectual that represent essential tools in effective thinking even 

be the student is successful in his school or his career or in his life and it 

depends on the acquisition and familiarity and applied cognitive skills 

essential as important as remembering and comparison and classification 

and the conclusion and generalization, analysis, and evaluation and 

experimentation, however that these skills are innate ingrained among 

students, but that need to be activated, training and application makes it 

necessary to focus on during the process of teaching by teachers.  

Out of those necessities researcher found that there is an urgent need to 

enclose this aspect of research and study, as if trying to build instructional 

design on according to dope perception and show the effectiveness of the 

collection of first-grade students average and the development of scientific 
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thinking skills they facilitate the process of teaching them to students that 

stage and their teachers at the same time. 

Research objectives: 

This research aims to: 

1. constructing a model of instructional design according to the doping 

strategies perception. 

2. statement on the effectiveness of instructional design strategies 

according to dope perception in the collection of first-grade students in the 

average geographical material. 

Find the limits: 

Confine the search:  

1 first-grade students in the average school day for middle and high 

school boys belonging to the Directorate of Education in the province of 

Karbala.  

Topics Book 2 general geographical principles for first grade average to be 

taught for the academic year (2013 2014), i 30, for the year 2011.  

Research Hypothesis: 

 1.There is no difference statistically significant at the level of 

significance (0.05) between the average scores of the experimental group 

students who are studying material general geographic Bonmozj 

instructional design according to the doping strategies perception, and the 

average scores of the control group students who are studying the same 

material in the traditional way in the achievement test. 

2. research procedures:  

Included research sample (76) students of the medium immortality Boys 

of the Directorate of Educational holy city of Karbala and chosen by the 

search Qsidia distributors on two experimental and the number of students 

(40) Taba officer and the number of students (36 students) studied the 

experimental group according to dope perception contained and separated 

by the nature of the lesson and studied the control group in the traditional 

way after a promising researcher (30) study plan for each group, as the 

researcher drafted (150) target behaviorally and preparing achievement 

test consisted of (50), paragraph-risk trial of the type of multiple-choice and 

four alternatives were extracting charity virtual The sincerity of the content 

and effectiveness of alternatives wrong and the difficulty of paragraphs and 

a coefficient of excellence and consistency using Cronbach's alpha 

equation, which amounted to (0.86). 
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The researcher chose the experimental design a partial adjustment for 

groups with equal posttest collectible and pretest and posttest for scientific 

thinking skills 

The researcher conducted parity between the two sets of search terms 

(test prior knowledge, chronological age in months testing the level of 

intelligence, academic achievement to parents, grades geographical 

material for the previous year 

3 statistical methods: 

For the purpose of verification of the search results used researcher 

means the following statistical (coefficient of difficulty, coefficient of 

excellence paragraph, effective alternatives wrong Point Biserial 

Correlation Coefficient spot for internal consistency, the equation of the 

alpha Cronbach's stability, samples t-test (t-test) for two independent 

samples is equal, Chi square (Ca 2), 

Search Results 

 Researcher found several results including: 

1. constructing a model of instructional design according to the 

doping strategies perception., 

2. superiority of the experimental group to a control group test 

grades.  

Recommendations:  

3. The researcher recommended several recommendations, including:  

4. use of instructional design is proposed according to the perception 

doping strategies in teaching the geographical middle of the first row 

because of their deep impact in raising the level of achievement  

5. introduction of doping strategies perception within the vocabulary of 

teaching methods in the educational colleges so mastered by students  

Proposals:  

And an update of the aspects that were not addressed in current 

research researcher suggested several studies including: 

1. to conduct a study on the impact of doping strategies in the teaching 

of cognitive stages other study. 

2. to conduct a study of the balance between the effect of teaching 

strategies using steroids and cognition are included in the separate 

collection or in the development of scientific thinking skills. 

3. study on the effectiveness of instructional design strategies according 

to dope perception proposed in other subjects or between males and 

females. 
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 أْػاف اىتطد:

 يهدؼ ه ا البح  إُف:ػ
 بناء أ٧نوذج لتصميم تعليم  عل  كف  منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ.  .ُ
فاعليػػة تصػػميم تعليمػػ  علػػ  كفػػ  منشػػطات اسػػرتاتيجيات اإلدراؾ يف ٓنصػػيل طػػالب الصػػف بيػػاف  .ِ

 مادة اٛنغرافية. يف أألكؿ اٞنتوسط 
 ضػود اىتطد:

 أقتصر البح  عل :ػ
تربيػػة للمديريػػة  ٌنالتػػابعيف اٞنػػدارس النهاريػػة للبنػػٌن اٞنتوسػػطة كال انويػػة طػػالب الصػػف األكؿ اٞنتوسػػط  .ُ

 كربالء اٞنقدسة. ١نافظة  
اٞنقػػػػرر تدريسػػػػ  للعػػػػاـ الدراسػػػػ  موضػػػػوعات كتػػػػاب مبػػػػادئ اٛنغرافيػػػػة العامػػػػة للصػػػػف األكؿ اٞنتوسػػػػط  .ِ

 .َُُِسنة لع َّط (ع َُِْػ  َُِّ)
 فؽى٘ث اىتطد:

موعة آّ البدرجات طبٌن متوسط ( َٓعَعند مستول دالل  )فرؽ ذك داللة إحصائية  ليس هناؾ
 اتاسرتاتيجيمنشطات عل  كف  بأ٧نوذج التصميم التعليم   وف مادة اٛنغرافية العامةدرسي  ينالتجريبية ال

يف  قليديػةلتالطريقػة ااٞنػادة نفسػها ب وفدرسػي لػ ينموعػة الضػابطة اآّ الب، كمتوسط درجات الطػاإلدراؾ
 ألتحصيل .االختبار 

 إسؽاءات اىتطد:

( طالبان من طالب متوسطة اٝنلود للبنٌن التابعة ٞنديرية تربية كػربالء اٞنقدسػة ٕٔ لت عينة البح  )
( طابػان كضػابطة كبلػغ َْكالي اختارها البح  قصديان موزعٌن علػ  ٠نمػوعتٌن ْنريبيػة كبلػغ عػدد طالّٔػا )

رسػػػت أّٓموعػػػ  التجريبيػػػة علػػػ  كفػػػ  منشػػػطات اإلدراؾ اٞنتضػػػمنة كاٞننفصػػػلة ( طالبػػػان دّٔعػػػدد طالّٔػػػا )
( خطػػة َّحسػػ  طبيعػػة الػػدرس كدرسػػت أّٓموعػػ  الضػػابطة بالطريقػػة التقليديػػة بعػػد أف اعػػد الباحػػ  )

( هدفا سلوكيا كبإعداد اختباران ٓنصػيليان مكونػا مػن َُٓدراسية لكل ٠نموع ع كما قاـ الباح  بصياغة )
تباريػػ  مػػن نػػوع اختيػػار مػػن متعػػدد كبأربعػػة بػػدائلع كمت اسػػت راج صػػدقة الظػػاهرم كصػػدؽ ( فقػػرة اخَٓ)

اتول كفاعلية البدائل اٝناطئة كصعوبة الفقرات كمعامل التمي  ل  كال بات باستعماؿ معادلة إلفا كركنباخ 
 (. ٖٔعَكال م بلغ)

ألبعػدم  ذات االختبار ةاٞنتكافئات للمجموع ذا الضبط اٛن ئ  كقد اختار الباح  التصميم التجريف
 للتحصيل  كاالختبار القبل  كالبعدم ٞنهارات التفكًن العلم  

كما قاـ الباح  بإجراء التكاف  بٌن ٠نموعي البح  من حي  )اختبار اٞنعرفة السػابقةعالعمر الػ مين 
 لسنة السابقةباألشهر اختبار مستول ال كاءع التحصيل الدراس  للوالدينعدرجات مادة اٛنغرافية ل
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 اىٔـائو اإلضهائ٘ث:

لغرض التحق  من نتائ  البح  استعمل الباح  الوسائل اإلحصائية اآلتية )معامل الصعوبةع معامل 
ٕني  الفقرةع فاعلية البدائل اٝناطئةعبام سػًنياؿ النقطػ  لالتسػاؽ الػداخل ع معادلػة ألفػا كركنبػاخ لل بػاتع 

 ع(ِمرب  كأم )كاغًن متساكيتٌنع  لتٌن( لعينتٌن مستقt-testاالختبار التائ  )
 ُخائز اىتطد:

 توصل الباح  إُف نتائ  عد  منها:ػ
 .بناء أ٧نوذج لتصميم تعليم  عل  كف  منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ .ُ
 تفوؽ آّموعة التجريبية عل  أّٓموع  الضابطة باالختبار ألتحصيل . .ِ

 اىخٔن٘ات: 

 كقد أكص  الباح  بتوصيات عد  منها:ػ .ُ
منشػػػػطات اسػػػػرتاتيجيات اإلدراؾ يف تػػػػدريس مػػػػادة التصػػػػميم التعليمػػػػ  اٞنقػػػػرتح علػػػػ  كفػػػػ  اسػػػػتعماؿ  .ِ

 اٛنغرافية للصف األكؿ اٞنتوسط ٞنا ٟنا من أثر بالغ يف رف  مستول التحصيل
إدخاؿ منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ ضمن مفردات طرائ  التدريس يف الكليات الرتبوية لك  يلم  .ّ

 ّٔا الطالب
 ات:اىٍلخؽض

 كاستكماالن للجوان  الي َف يتناكٟنا البح  اٜناِف اقرتح الباح  دراسات عد  منها:ػ 
 إجراء دراسة حوؿ أثر منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ يف تدريس مراحل دراسية أخرل .ُ
إجػػػػراء دراسػػػػة للموازنػػػػة بػػػػٌن اثػػػػر التػػػػدريس باسػػػػتعماؿ منشػػػػطات اسػػػػرتاتيجيات اإلدراؾ اٞنتضػػػػمنة ك  .ِ

 لتحصيل أك يف تنمية مهارات التفكًن العلم اٞننفصلة يف ا
اٞنقػػرتح يف مػػواد دراسػػية علػػ  كفػػ  منشػػطات اسػػرتاتيجيات اإلدراؾ دراسػػة فاعليػػة التصػػميم التعليمػػ   .ّ

 أك بٌن ال كور كاإلناث. أخرل
 اىفهو األول

 Problem Of The Research ِشىٍخ اٌجحش:
تتعاُف االنتقادات اٞنوجهة إُف اٞندرسٌن كاٞنتهمى ليس فقط بالتقصًن يف تعليم الطلبة ككيػف يسػتعملوف 
عقػػوٟنم بػػل فػػوؽ ذلػػك بأنػػ  تكػػاد تكػػوف هػػ  السػػب  يف إٙنػػاد فتيػػل الرغبػػة يف التفكػػًن كاسػػتعماؿ مهاراتػػ  

بعػػ  ركح اٞنلػػل كالرتابػػة لػػدل بسػػب  تركيػػ  اٞندرسػػٌن اٞنبلػػغ فيػػ  علػػ  األسػػالي  التعليميػػة التقليديػػة الػػي ت
الطلبػػة كتقػػف حجػػر ع ػػرة أمػػاـ فهػػم الطلبػػة مػػن خػػالؿ اعتمادهػػا علػػ  سػػرد اٞنعلومػػات كحشػػوها يف ذهػػن 
الطلبة دكف ترتي  أك تنظيم كعل  اٜنفه كاالستظهار األعم  ٣نا ٩نعل دكر الطلبة أشب  ببغاكات يرددكف 
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كراء اكتشاؼ اٜنقائ ع كه ا ال يعين إننػا ننكػر  ما يلق  إليهم من معلومات دكف تأمل أك تبصر أك سع 
ما للحفه من أ٨نية كفائدة علمي  يف تدري  ال اكرة كتقويتها كحفه كمعرفة القوانٌن كالقواعد العلمية فال 
عيػػ  يف اٜنفػػه كاٜنػػ  عليػػ  إذا كػػاف يف موضػػوع  الصػػاٌف كإ٧نػػا العيػػ  كػػل العيػػ  يف االقتصػػار عليػػ  بػػل 

 العلـو ٣نا يعطل قول التفكًن األخرل لدل ألطلب  باست ناء قوة الت كركتعميم  عل  الك ًن من 
 (ُٕع ص ُٔٔٗ)اٞنان : 

كٟن ا كمن خالؿ خربة الباح  كشعور  باٞنشكلة ارتأل أجراء ُن   للتعرؼ عل  فاعلية أ٧نػوذج مقػرتح 
كؿ لتصػػػػميم تعليمػػػػ  علػػػػ  كفػػػػ  منشػػػػطات اإلدراؾ يف ٓنصػػػػيل مػػػػادة اٛنغرافيػػػػة لػػػػدل طػػػػالب الصػػػػف األ

 اٞنتوسط.
 ك٬نكن ٓنديد اٞنشكلة باإلجابة عن الس اؿ اآليت:ػ

هل لأل٧نوذج اٞنقرتح للتصميم التعليم  عل  كف  منشطات اإلدراؾ أثر يف ٓنصيل مادة اٛنغرافية لدل 
 طالب الصف األكؿ اٞنتوسط   

   Importance OF the research ٚاٌحبعخ ب١ٌٗ: ١ّ٘خ اٌجحشؤ
ع تجسػًن العالقػة بػٌن اٞنبػادئ النظريػة كتطبيقاهتػا يف اٞنوقػف التعليمػ التعليمػ  بتل   أ٨نية التصميم 

االعتمػاد علػ  بالعمػلع كبالنظريات التعليمية يف ٓنسٌن اٞنمارسات الرتبويػة مػن خػالؿ التعلػيم عماؿ استكب
 تلفػػػة بطريقػػػة التعليميػػػة اٞن كاألجهػػػ ةالوسػػػائل كاٞنػػػواد عماؿ اسػػػتع ك اٛنهػػػد الػػػ ايت للمػػػتعلم يف عمليػػػة الػػػتعلم

كاإلسػػػػهاـ يف ٓنقيػػػػ   العمػػػػل علػػػػ  تػػػػوفًن الوقػػػػت كاٛنهػػػػد مػػػػن خػػػػالؿ اسػػػػتبعاد البػػػػدائل الضػػػػعيفةع ك م لػػػػ 
ع درجػػػة ٣نكنػػػة مػػػن التفاعػػػل مػػػ  اٞنػػػادة أقصػػػ اٞنػػػتعلم يف عمليػػػة الػػػتعلم بطريقػػػة ٓنقػػػ   األهػػػداؼع كبإدمػػػاج

تفريػػػغ اٞنعلػػػم للقيػػػاـ ع كبلمتوضػػيح دكر اٞنعلػػػم علػػػ  انػػ  مػػػنظم للظػػػركؼ البيئيػػػة الػػي تسػػػهل حػػػدكث الػػتعكب
درس.                       تقػػػػػػػػػػومي تعلػػػػػػػػػػم الطلبػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػدريس اٞنػػػػػػػػػػع ك التعلػػػػػػػػػػيم إُف باإلضػػػػػػػػػػافة األخػػػػػػػػػػرلبالواجبػػػػػػػػػػات الرتبويػػػػػػػػػػة 

 ( ُّع ص ُٗٗٗ)اٜنيلة: 
يف التفكػًن  أسػلوب طريقة اٞنتعلم يف التعامل م  اٞنعلومػات مػن حيػ   إُف اإلدراؾسرتاتيجيات اكتشًن 
التعامل م  اٞنعلومات يعتمد  إفتوضح  إذ،  األشياءالفهم ، كه  ترتبط باٜنكم عل  ك  الت كركطريقت  يف 
منهػػػػا تصػػػػنيف ٞنعلومػػػػات كٓنليلهػػػػا كتركيبهػػػػا كٔن ينهػػػػا كاسػػػػتدعائها عنػػػػد الضػػػػركرة كهػػػػ    ك ػػػػًنةعلػػػػ  صػػػػيغ  

كاضػػح يف ٧نػػو   تفاعلػػ  اليػػوم  تسػػهم بػػدكر أكالعمليػػات الػػي ٬نارسػػها اٞنػػتعلم مػػن خػػالؿ اٞنواقػػف التعليميػػة 
كمهػارات ٕنكػػن  أسػالي  إ ػامػا ك( َُ، ص ُٕٖٗ)شػػريف:  العقلػ  كتوضػيح مداركػ  كمهارتػ  الفكريػة

( مػػػن خػػػالؿ تعليمػػػ  كيػػػف يػػػتعلم ككيػػػف ّٔ، ص ُٓٗٗاٞنػػتعلم مػػػن اٜنصػػػوؿ علػػػ  اٞنعلومػػػات )١نمػػػد: 
مػػن  أك ػػركتسػػاب اٞنعرفػػة كت كيػػد  بوسػػائل ا  التعلميػػ  -علػػ  ١نػػوران للعمليػػة التعليميػػة ٩نيفكػػر تفكػػًنا علميػػا 

 ( ِٕ، ص ُٖٓٗ: كزارة الرتبيةاٞنعرفة ذاهتا)
ضػػركريا لكػػل مػػن  أصػػبحالتعلػػيم ، فقػػد  ةلعمليػػ األساسػػيةهػػ  الركػػائ   اإلدراؾكمادامػػت اسػػرتاتيجيات 

، كاف يعػرؼ   اإلدراكيػةالي تعمػل علػ  تنشػيط االسػرتاتيجيات  اإلدراكيةيلم بالوسائل  أفاٞندرس كاٞنتعلم 
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 العمليةأهداؼ  ٓنقي إُف  العملية التعليمية ، لك  ت دم أثناءاٞننشطات  أكه   الوسائل عمل كيف تست
   .كأكمل  كج أفضل  عل  التعليمية

 (   ُُٗػ  ُُٖع ص ُٓٗٗ)دركز : 
 كبناءن عل  ما مت عرض  ٬نكن إ٩ناز أ٨نية البح  باآليت: 

 قلة البحوث الي تناكلت علم التصميم التعليم  يف ٠ناؿ اٛنغرافية عل  حد علم الباح .  .ُ
إلغناء عملية  -بصورة عامة  –قل  البحوث الدراسات الي تناكلت منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ  .ِ

 التدريس عل  حد علم الباح .
علػػ  اٞنرحلػػة اٞنتوسػػطة  دراؾاإلقلػػة البحػػوث كالدراسػػات الػػي تناكلػػت التصػػميم التعليمػػ  كمنشػػطات  .ّ

 عل  حد علم الباح .
 ؤ٘ذاف اٌجحش:

 يهدؼ ه ا البح  إُف:ػ
 بناء أ٧نوذج لتصميم تعليم  عل  كف  منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ.  .ُ
فاعليػػة تصػػميم تعليمػػ  علػػ  كفػػ  منشػػطات اسػػرتاتيجيات اإلدراؾ يف ٓنصػػيل طػػالب الصػػف بيػػاف  .ِ

 مادة اٛنغرافية. يف أألكؿ اٞنتوسط 
 حذٚد اٌجحش:   

 أقتصر البح  عل :ػ
تربيػػة للمديريػػة  ٌنالتػػابعيف اٞنػػدارس النهاريػػة للبنػػٌن اٞنتوسػػطة كال انويػػة طػػالب الصػػف األكؿ اٞنتوسػػط  .ُ

 كربالء اٞنقدسة. ١نافظة  
اٞنقػػػػرر تدريسػػػػ  للعػػػػاـ الدراسػػػػ  موضػػػػوعات كتػػػػاب مبػػػػادئ اٛنغرافيػػػػة العامػػػػة للصػػػػف األكؿ اٞنتوسػػػػط  .ِ

 .َُُِنة سلع َّط (ع َُِْػ  َُِّ)
 فشػ١خ اٌجحش:

موعة آّ البدرجات طبٌن متوسط ( َٓعَعند مستول دالل  )فرؽ ذك داللة إحصائية  ليس هناؾ
 اتاسرتاتيجيمنشطات عل  كف  بأ٧نوذج التصميم التعليم   وف مادة اٛنغرافية العامةدرسي  ينالتجريبية ال

يف  لتقليديػةالطريقػة ااٞنػادة نفسػها ب وفدرسي ل ينموعة الضابطة اآّ الب، كمتوسط درجات الطاإلدراؾ 
 ألتحصيل .االختبار 
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   Definition of the Terms رحذ٠ذ املظـٍحبد:

 Effectiveness : الػفػاعػلػ  أكال

 لغ ن:
الفىاعليَّػػةي: كصػػف كػػل مػػا هػػو فاعػػل )مػػ ( )الفىعىػػاؿ(: الفعػػل اٜنسػػن كػػاف أك قبيحػػان إذا كػػاف مػػن فاعػػل 

( إذا كاف من فاعلٌن. )مسعود: كاحد كالعمل اٜنميد   (ٓٔٔع ص ُِٗٗكالكـر )الًفعىاؿي

 اصطبلحان: 
 عرفها كل من:ػ 

   ََِّ  شحاتة كزين  .ُ
ٓندث  اٞنعاٛنة التجريبية باعتبارها متغًنان مستقالن يف احػد اٞنتغػًنات التابعػة  أفال م ٬نكن  األثر"مدل  بأ ا

 ( َِّص، ََِّ:")شحاتة كزين 
 ََِٓزيتوف   .ِ

 ٣نكػن حد بأقص  ها إِف كالوصوؿ اٞنرجوة النتائ  اٞندخالت لبلوغ أك األهداؼ إ٤ناز عل  القدرة "ا بأ
 (ُْ ص ، ـ ََِٓ زيتوف:)."

                           Model ثان ان: األنموذج

 لغ ن:
النِّميوذىج : ما النَّموهٍذٌج: م اؿ للش ء: ٗنعها ٧نوذجات ك٧ناذج: )صن  اٞنهندس للبناء ٧نوذجان مصغران: 

 أمكن أناذ  ٧نوذجان أك م االن.
 (ِِٖع ص ُِٗٗ)مسعود:

 اصطبلحان:
 عرف  كل من:

 (Jones &etal,1980)جونيس كإتاؿ  .ُ
ذات خطػػوات معينػػة ٬نكػػن للمػػدرس اعتمادهػػا ّٔػػدؼ توجيػػ  تػػدريس  إلسػػرتاتيجيةتصػػميم  أكبأنػػة "خطػػة 

 (Jones &etal,1980;p.4موضوع ما".    )
  ُٓٗٗ  ملحم .ِ

اٞنتسلسػػػػلة الػػػػي يتبعهػػػػا اٞنػػػػدرس يف بنيػػػػة اٞنػػػػادة التعليميػػػػة اٞنقدمػػػػة  أكبأنػػػػ  "توظيػػػػف اٜنركػػػػات اٞنتتابعػػػػة 
 (ٖ ص،ُٓٗٗللطالب".)ملحم:
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   Instructional Designال صم م ال  ل ميثالثان: 

 لغ ن:
 (َُٓع ص ُِٗٗصىممَّ تىٍصميمان  يف األمر أك علي : مض  في  غًن من نو أك مرتدد)مسعود: 

 تػىعىلَّم تػىٌعليمان )ع ؿ ـ( الش ء: عرؼ حقيقت  كرعاها )تعلم األدبع أتقن (.
 (ِِِع ص ُِٗٗالتػٍَّعليٍم )ع ؿ ـ( مصدر عٌلم: حرفة اٞنعلم. )مسعود: 

 اصطبلحان:
 عرف  كل من:

  ُّٗٗ   اٝنوالدة .ُ
ان إ٩نابيػػان يف ٓنسػػٌن إُف أنػػ  )صػػيغة هيكليػػة بنائيػػة ، تػػنظم فيهػػا ٠نموعػػة مػػن العناصػػر البيئيػػة الػػي ٕن ػػل دكر 

التعلػػػػػيم كْنويػػػػػد  لغػػػػػرض جعػػػػػػل عمليػػػػػة الػػػػػتعلم أشػػػػػب  بتكنولوجيػػػػػػا ، ٕنهيػػػػػدان للػػػػػتحكم يف عمليػػػػػة الػػػػػػتعلم 
 (. ُِ صعُّٗٗكتطوير (.)اٝنوالدة: 

  ُٖٗٗ   قطام  كآخركف .ِ
ٓنقيػ  النتاجػات التعليميػة ، كاٞنػراد  إُفبأن  )علم يهتم بوصف تطوير اٞنمارسات التعليمية الي ت دم 

 ص، ُٖٗٗتصػميمها علػػ  كفػ  منطػػ  اٞنػادة ك٧نػػو اٞنػتعلم اٞنعػػريف ليسػارع يف تعلمػػ (. )قطػام  كآخػػركف: 
ُُِ  ) 

  Cognitive Strategies Activators نشطات اإلدراؾراب ان: م

 :لغ ن 
 اٞنًٍنشىط )ف ش ط( ك ًن النشاط.
 (ْٕٕع ص ُِٗٗ.)مسعود: نىشَّطى تٍنشيطن: جعل  ذات نشاط

 (ّٕع ص ُِٗٗاإلدراؾ ًإٍدراكان )د ر ؾ(: ٜنق  كبلغ . )مسعود: 

 اصطبلحان:
 عرفها كلي من: 

   ُِٖٗإبراهيم    .ُ
األنشطة الي يقـو ّٔا اٞندرس أك الطال  أك كال٨نا معا بقصد تدريس أك دراسة العلـو سواء أكانت ه   

 (ُْٗعص ُِٖٗ)إبراهيم:األنشطة داخل اٞندرسة أك خارجها. 
  ((Wolm, 1987ككَف .ِ

"عمليػػػات عقليػػػة معرفيػػػة أك نشػػػاط ذهػػػين يقػػػـو بػػػ  الطالػػػ  ّٔػػػدؼ التوصػػػل إُف الفهػػػم كاالسػػػتيعاب 
 (Wlom, 1987, p. 50)    " كالتبصر
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  Achievement ال حص لخامسان: 

 لغ ن: 
شػ ء منػ : مػا رجػ  ػ    ك حىصىلى الش ء ػ حصوالن: بق  كذهػ  مػا سػوا : كيقػاؿ مػا حىصىػلى يف يػدم 

علي  ك ا: ثبت ككج ى ػ كفالف عل  ش ء: أدرك  كنال . كيقاؿ: ما حىصىلتي من  ش ء ػ كيقػاؿ حىصىػل لػ   
 ك ا: حدث.

 (ُٕٗع ََِْ)ٓنىىصَّلى( الش ء: ْنم  كثبت  )٠نم  اللغة العربية: 

 اصطبلحان:
 عرف  كل من:

 َََِالورايف  .ُ
ارات اٞنكتسبة من خالؿ تعلم اٞنواد الدراسية كيعرب عن  بالدرجات الػي ان  ٠نموعة اٞنعارؼ كاٝنربات كاٞنه

 (.ُٕ،صَََِ:٪نصل عليها الطال .)الورايف
   ََِّ كزين  شحاتة .ِ

مهػػػارات معػػػربا عنهػػػا بػػػدرجات يف أك معػػػارؼ أك ٪نصػػػل عليػػػ  الطالػػػ  مػػػن معلومػػػات  هو"مقػػػدار مػػػا
 (ٖٗ ص،ََِّكزين : اتةشحاالختبار اٞنعد بشكل ٬نكن قياس اٞنستويات اددة".)

 دراـات ـاةلّاىفهو اىراُٖ:

نظػػران لعػػدـ كجػػود دراسػػات ُنسػػ  علػػم البػػاح ٌن تناكلػػت توظيػػف بنػػاء تصػػميم التعليمػػ  كمنشػػطات 
اسرتاتيجيات اإلدراؾ يف ٓنصيل مادة اٛنغرافية يف الوقت نفس  ل ا مت الرتكي  عل  الدراسات الػي تناكلػت 

 البح  كقد صنفت اُف ١نورين ٨نا:متغًنان كاحدان  من متغًنات 
 اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟدساعبد رٕبٌٚذ املحٛس األٚي: 

 ََِٓدراس  عبد األم ر
)تصميم تعليم  ػ تعلم  كف  نظرية مًنؿ كأثػر  يف التفضػيل اٞنعػريف كتنميػة اٞنهػارات اٞن تربيػة يف مػادة 

 ة اٞنوصل فسلجة النبات العلم  لطلبة قسم علـو اٜنياة ػ كلية الرتبية ػ جامع
 أجريت ه   الدراسة يف جامع  اٞنوصل ػ كلية الرتبية لنيل درجة الدكتورا  كهدفت إُف:ػ

التعلم  كف  نظرية مًنؿ يف التفضيل اٞنعريف كتنمية اٞنهارات اٞن تربية ، –معرفة اثر التصميم التعليم  
 لدل طلبة قسم علـو اٜنياة يف كلية الرتبية َنامعة اٞنوصل.

كليػة الرتبيػة –( طالبا كطالبة من طلبػة الصػف الرابػ  قسػم علػـو اٜنيػاة َّ)تكونت عينة البح  من 
ـع اختػػػػار الباحػػػػ  كبشػػػػكل عشػػػػوائ  ٠نمػػػػوعي عينػػػػة ََِٓ-ََِْجامعػػػػة اٞنوصػػػػل للعػػػػاـ الدراسػػػػ  –
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 البةع( طالبا كطُٓ( كعدد طلبتها )A3البح  لتكوف إحدا٨نا آّموعة التجريبية ككانت طلبة آّموعة )
 ( طالبا كطالبة. ُٓ( آّموعة الضابطة كعدد طلبتها )A1كطلبة آّموعة )

كتطل  ٓنقي  أهداؼ البح  أعداد أداتٌن ،األكُف اختبار أ٧ناط التفضيل اٞنعريف بأ٧ناط  األربعة كه  
صدق  كثبات  ٧نط االسرتجاع ك٧نط تكملة اٞنعلومات )نقدها( ك٧نط التطبيقات كاٞنبادئ كقد مت التحق  من 

( فقػػػرة ،كمػػػا كاعػػػد الباحػػػ  اسػػػتمارة مالحظػػػة لقيػػػاس اٞنهػػػارات اٞن تربيػػػة َٓكبلغػػػت عػػػدد فقراتػػػ  مػػػن )،
فسػػػلجة النبػػػات العملػػػ  ،كمػػػا كاعػػػد الباحػػ  اٞن ططػػػات التدريسػػػية كاٝنطػػػط التدريسػػػية للتصػػػميم  لطلبػػة

بيػ  ْنربػة البحػ  يػـو االثنػٌن التعلم  لنظرية مًنؿ للعػرض الرتكيػف ألتقػد٬ن ع بػدأ الباحػ  بتط–التعليم  
( أسػػابي  مػن الفصػػل الدراسػػ  األكؿ َُـ علػ  ٠نمػػوعي البحػ  ، كاسػػتمرت التجربػة )ََِْ/َُ/ُُ

ـ ،كمػػػػا اسػػػػتعمل ََِْ/ُِ/ِٕـ كانتهػػػػت التجربػػػػة يف يػػػػـو االثنػػػػٌن اٞنصػػػػادؼ ََِٓ-ََِْللعػػػػاـ 
(ع معامل االرتباط بًنسوفع T-testالباح  الوسائل اإلحصائية اآلتية )االختبار التائ  لعينتٌن مستقلتٌن)

 معادلة كوبرع النسبة اٞنئوية(.
كبعػػد تصػػحيح إجابػػات الطلبػػة علػػ  األداتػػٌن ٗنعػػت البيانػػات كحللػػت إحصػػائيا أظهػػرت النتػػائ  مػػا 

 يأيت:
يف بعػػض أ٧نػػاط التفضػػيل اٞنعػػريف كهػػ   CDTالتعلمػػ  كفػػ  نظريػػة مػػًنؿ –فاعليػػة التصػػميم التعليمػػ   .ُ

 َكالتطبي  كاٞنبادئ عل  الرتتي  ٧نط تكملة اٞنعلومات 
فاعليػػػػة التػػػػدريس االعتيػػػػادم يف ٢نتػػػػرب فسػػػػلجة النبػػػػات يف إظهػػػػار ٧نػػػػط التفضػػػػيل اٞنعػػػػريف كهػػػػو ٧نػػػػط  .ِ

 (ّٗػ  ُِعصََِٓعبد األمًن: ) .االسرتجاع
 ََِٔدراس  الرب  ي 

 ليةتصميم تعليم  ٞنادة الكيمياء كأثر  يف ٓنصيل طالبات الصف الراب  العاـ كمهاراهتن العم
 أجريت ه   الدراسة يف جامعة بغداد ػ كلية الرتبية ابن اٟني م لنيل درجة الدكتورا  كهدفت إُف:ػ

 بناء تصميم تعليم  يف مادة الكيمياء للصف الراب  العاـ.  .ُ
تعػػرؼ أثػػر التصػػميم التعليمػػ  يف عػػدد الطالبػػات اٞنػػاهرات يف أدائهػػنَّ اٞنهػػارات العمليػػة الكيميائيػػة يف  .ِ

 الصف الراب  العاـ يف مادة الكيمياء كمهاراهتنَّ العملية الكيميائية  ٓنصيل طالبات
 تعرؼ أثر التصميم التعليم  يف اٞنهارات العملية لطالبات الصف الراب  العاـ يف مادة الكيمياء.  .ّ

( طالبة يف الصف الراب  العاـ ، موزعات يف شعبتٌن دراسػيتٌن ، م لػت 60تكونت عينة البح  من )
 (طالبػة َّ)تٌن آّموعة التجريبية الي درست عل  كف  التصميم التعليمػ  ، كتكونػت مػن إحدل الشعب

طالبػة ،   (َّ)، كم لت الشعبة األخرل آّموعة الضابطة الي درست بالطريقة التقليدية ، كتكونت مػن 
( فقػرة علػ  كفػ  خارطػة اختباريػ  تقػيس اٞنسػتويات َٔكما مت إعداد اختبػار ٓنصػيل  معػريف تكػوف مػن )

. كمت التأكد من صدق  كمعامػل صػعوبت  ، كقػوة ٕنييػ   ، كثباتػ  ، كمػا أعػدت  اٝنمس األكُف لتصنيف بلـو
 ، كمت التأكد من صدقها كثباهتا.استمارات اٞنالحظة لقياس أداء الطالبات للمهارات العملية الكيمائية 
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كبعػد انتهػاء التجربػة مت تطبيػ  أدكات  2005/5/8كحػىت  2005/2/5مت تطبي  التجربة خالؿ اٞندة من 
البح  ، كحللت النتائ  باست داـ مربػ  كػام كاالختبػار التػائ  لعينتػٌن مسػتقلتٌن ، فػأظهرت النتػائ  مػا 

  -يأيت:
وايت درسػنَّ علػػ  كفػ  التصػميم التعليمػ  علػ  طالبػات آّموعػػة تفػوؽ طالبػات آّموعػة التجريبيػة اللػ .ُ

الضػػابطة اللػػوايت َف يدرسػػنَّ علػػ  كفػػ  ذلػػك التصػػميم التعليمػػ  يف عػػدد الطالبػػات اٞنػػاهرات يف أداء 
 اٞنهارات العملية الكيميائية.

التصػػميم َف تظهػػر فػػركؽ دالليػػة إحصػػائية بػػٌن طالبػػات آّموعػػة التجريبيػػة اللػػوايت درسػػنَّ علػػ  كفػػ   .ِ
التعليم  كطالبات آّموعة الضابطة اللوايت َف يدرسنَّ عل  كفػ  ذلػك التصػميم التعليمػ  يف أدائهػن 

(ُُٖػ  ٖع ص ََِٔللمهارات العملية. )الربيع : 
 املحٛس اٌضبٟٔ: دساعبد رٕبٌٚذ ِٕشـبد اعرتار١ج١بد اإلدسان

 Richards 1980دراس  
 كاالستيعاب(كاٞنفاهيم اٞنهمة يف القدرة عل  الت كر فاعلية است داـ اٝنطوط ٓنت الكلمات )

 :إُفه   الدراسة يف جامع  سًناكوز األمًنكية كهدفت  أجريت
 اٝنطوط ٓنت الكلمات كاٞنفاهيم اٞنهمة يف القدرة علػػػ  الت كر كاالستيعاب  معرفة فاعلية است داـ

كزعػػػوا إُف ٠نموعتٌن بصورة عشوائية بواق  ( طالبان كطالبة من الطلبة اٛنامعيٌن َٗتكونت العينة من )
 ( طالبان كطالبة لكل منهما.ْٓ)
آّموعػػة التجريبيػػة األكُف: طلػػ  منهػػا أف تقػػرأ نصػػان تعليميػػان كطلػػ  منهػػػػػػػا أف ٔنطػػط ٓنػػػػػػػت اٜنقػػائ   -

 كاألفكار الي تعتقد أ ا مهمة خالؿ دراستهم للن  التعليم . 
كػػاف   إذكجهػػت أف تقػػرأ الػػن  التعليمػػ  نفسػػ  مػػن دكف أم طلػػ  منهػػػػا.  آّموعػػة التجريبيػػة ال انيػػة: -

 الن  م كدان ّن ل ه   اٝنطوط. 
اعػد الباحػػ  اختبػار التػػ كر اٛن ئػ  )تعبئػػة الفػراغ( يقػػيس مسػتول التػػ كر اسػت دـ الباحػػػػػ  االختػػػبار 

 التائ  كالوسط اٜنساي كوسائل إحصائية ٞنعاٛنة البيانات كأظهرت النتائ . 
تفوؽ آّموعة التجريبية األكُف علػ  آّموعػة التجريبيػة ال انيػة كػ لك كجػػػػػػػد أف آّموعػػػػة التجريبيػة  -

األفكػػػار التػػػػ  َف ٔنطػػػط  أيضػػااألكُف اسػػرتجعت لػػيس فقػػػط اٛنمػػل كالكلمػػات الػػػي خططػػت ٓنتهػػػا كإ٧نػػا 
 (Richards, 1980, p.5-11)ٓنتها.

 اىفهو اىراىد:ٌِٓز اىتطد وإسؽاءاحّ:

بنائػػ   مراحػػل  يتضػػمن هػػ ا الفصػػل كصػػفان لإلجػػراءات اٞنتبعػػة يف بنػػاء التصػػميم التعليمػػ  اٞنتكونػػة مػػن
كمرحلػػػة التقػػػومي ، كيتضػػػمن كػػػ لك إجػػػراءات  نفيػػػ كمرحلػػػة الت صػػػميمرحلػػػة التحليػػػل كمرحلػػػة التكاٞنتم لػػػة ّن

عينػػة التمػػ  كاختيػػار تطبيػػ  التصػػميم التعليمػػ  الػػي تتضػػمن اختبػػار التصػػميم التجػػريف للبحػػ  كٓنديػػد ٠ن
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ككػػ لك إعػػداد مسػػتل مات البحػػ  كأدكاتػػ  كتعيػػٌن الوسػػائل اإلحصػػائية اٞنسػػتعملة يف عمليػػة ٓنليػػل نتػػائ  
 كفيما يل  كصفان ٞنا تقدـ. البح ع

 :مراحل بناء التصميم التعليم 
اعتمػػاد منهجيػػة منظمػػػة يف  يتطلػػ  بنػػاء تصػػميم تعليمػػػ  علػػ  كفػػ  منشػػطات اسػػػرتاتيجيات اإلدراؾ

تصػػػميم كعلػػػ  كفػػػ  خطػػػوات كمراحػػػل ٬نكػػػن قياسػػػها كتقو٬نهػػػا بأسػػػالي  تقو٬نيػػػة مناسػػػبةع كبعػػػد اطػػػالع ال
الباح  عل  عدد من أسػالي  بنػاء التصػاميم التعليميػة الحػه إف هنالػك آراء ٢نتلفػة فيهػا إال إ ػا ٗنيعػا 

لتقومي(  )العدكاف ك تتف  عل  أربعة مراحل ه  )مرحلة التحليلع مرحلة التصميمع مرحلة التنفي ع مرحلة ا
 .كفيما يل  تفصيالن لكل مرحلة من ه   اٞنراحل ( َّعصَُُِاٜنوامد :

 ( Analysis stage): ِشحٍخ اٌزح١ًٍ .ٔ
ٓنليل اتول التعليم  ، كٓنليل الفئة اٞنسػتهدفة كٓنليػل االحتياجػات ٓنديد اٞنادة الدراسيةع ك كتشمل 

 التعليمية ، كٓنليل البيئة التعليمية.
 Determination subject المادة الدراس  :تحديد  - أ

حػػػددت اٞنػػػادة الدراسػػػية بالفصػػػوؿ األربعػػػة األكُف مػػػن كتػػػاب مبػػػادئ اٛنغرافيػػػة العامػػػة للصػػػف األكؿ 
  اٞنتوسط الطبعة ال انية كال الثوف كاٞنقرر من قبل كزارة الرتبية اٞنتضمن:ػ

 (.ُّػ  ْالفصل األكؿ ػػ اٝنرائط كالصور اٛنوية كالفضائية من صفحة ) .ُ
 ( ُِػ  ُْالفصل ال اين ػػ أّٓموع  الشمسية كاألرض من صفحة ) .ِ
 (ُّػ  ِِالفصل ال ال  ػػ أغلفة األرض من صفحة ) .ّ
 (ْٖػ  ِّالفصل الرب  ػػ الطقس كاٞنناخ من صفحة ) .ْ

 Analysis of educational contentتحل ل المح ول ال  ل مي: ب ػ 
بأ ػػا "ٗنيػػ  اإلجػػراءات الػػي يقػػـو ّٔػػا كاضػػع  اٞنػػادة التعليميػػة تعػػرؼ عمليػػة ٓنليػػل اتػػول التعليمػػ  

لتج ئػػة اٞنهمػػات التعليميػػة إُف العناصػػر الػػػي تتكػػوف منهػػا حػػىت يتوصػػل إُف ذلػػػك اٛنػػ ء مػػن اٞنعرفػػة الػػػ م 
 (ُُّع ص ٬ُٗٗٗنتلك  اٞنتعلمع كيوجد ضمن معرفت  السابقة "  )اٜنيلة: 

األكُف  لكتاب اٛنغرافية للصف األكؿ اٞنتوسط عن قائمة  كقد أسفرت عملية التحليل الفصوؿ األربعة
ع كقائمة باٞنبادئ بلػغ عػددها )َُٕباٞنفاهيم اٛنغرافية بلغ عددها ) ( مبػدأع كقائمػة باٜنقػائ  ِِ( مفهـو

(ع كقػد مت عرضػها علػ  ٠نموعػة مػن اٝنػرباء ّ( حقيقةع كقائمة باإلجراءات بلػغ عػددها )ّٗبلغ عددها )
لرتبية كطرائ  تدريس اٛنغرافية للتأكد من صحتها كصدؽ ٕن يلهػا للمحتػول الدراسػ ع كاٞن تصٌن ّنجاؿ ا

 فقػػراتال تعػػد، ك  (ُ)  ملحػػ كقػػد ابػػدكا مػػوافقتهم عليػػ  ٗنعيػػان كبنػػاءن علػػ  ذلػػك ٓنقػػ  صػػدقها الظػػاهرمع 
،  ََِٖ)العػػػػ اكم ،   % مػػػػن آراء اكمػػػػٌن   َٖعلػػػػ  موافقػػػػة  تإذا حصػػػػل ةن صػػػػاٜنقائمػػػػة التحليػػػػل 

 .منها كبق  العدد كما هو علي  فقرة ؼ أم ٓنكبناءن عل  ذلك َف  ( ّٔص
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 Analysis of the target groupتحل ل الفئ  المس هد  :  -ج 
يشػػًن مصػػطلح الفئػػة اٞنسػػتهدفة إُف ٠نموعػػة اٞنتعلمػػٌن الػػي سػػيتوج  إلػػيهم التعلػػيم كعػػادةن مػػا توصػػف 

 (ُْٔع ص ُٗٗٗكاٛننس)اٜنيلة: أّٓموع  عن طري  العمر كاٞنستول الدراس  
 :يأيتكتبٌن ما  من خالؿ استمارة ٗن  اٞنعلومات البكقد حددت اٝنصائ  اٞنشرتكة للط

 (.ُْ-ُِتق  الفئة اٞنستهدفة ضمن فئة عمرية متقاربة بٌن ) .ُ
 .َُِّػػ َُِِللعاـ الدراس   االبتدائيةمن خر٩ن  اٞنرحلة ٗنيعهم تقارب مستواهم العلم  إذ أف  .ِ
 أف تعرضوا لربنام  تعليم  ٣ناثل ك ربة سابقة. ب  للطالَف يسب .ّ
 ذكرها ضمنت نسبة عالية من ْنانس عينة البح . سيتمإجراءات التكاف  الي  .ْ
 .ال كورأفراد عينة البح  من  .ٓ
 ألغلبية اٞنشاركٌن.  كاالقتصادم تقارب اٞنستول االجتماع  .ٔ

     Analysis of the educational needsتحل ل االح  اجات ال  ل م  :  -د 
كهتػدؼ إُف الكشػف عػن االحتياجػات الغػًن مشػبعة الػػي تعػاين منهػا اٞن سسػات الرتبويػة كافػة كالعمػػل 

كلغػػػرض ٓنديػػػػد ( ُُٖع صُٗٗٗعلػػػ  إشػػػباع هػػػػ   االحتياجػػػات علػػػػ  كفػػػ  سػػػلم األكلويات.)اٜنيلػػػػة:
 باٝنطوات اآلتية:ػ االحتياجات الدراسية للفئة اٞنستهدفة ، قاـ الباح  

 مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة اٞنرتبطة بعملية ٓنليل حاجات اٞنتعلمٌن. 
 َُِّللعػػاـ الدراسػػ   ػاين متوسػػط توجيػ  اسػػتبياف اسػػتطالع  لعٌينػة مػػن طػػالب الصػػف ال-َُِْ  

من طالب  ( طالبان ْٓ، بلغ عددهم )َُِّ-َُِِيف العاـ الدراس   اٛنغرافيةال ين درسوا مادة 
، كذلػك ّٔػدؼ التعػرؼ علػ  آرائهػم باٜناجػات  أجريػت فيهػا التجربػة شػعبة )أ( متوسطة اٝنلود الػي

كذلػػك مػن خػػالؿ توجيػػ   األكؿ اٞنتوسػط للصػػف  اٛنغرافيػة لتعلػيم مػػادة  التعليميػة الػػي يرك ػا مناسػػبة
 الس اؿ اآليت:ػ

كمػػػا ك ،   األكؿ اٞنتوسػػػط يف الصػػػف اٛنغرافيػػػة الصػػػعوبات الػػػي كاجهتموهػػػا يف دراسػػػة مػػػادة / مػػػا ُس
 (.ُ) رقم  يف اٛندكؿموضح 

 (إجابات الطالب عن الصعوبات ٞنادة اٛنغرافية للصف األكؿ اٞنتوسطُجدكؿ )
 النسبة التكرار الصعوبات كاٜناجات التعليمة ت
 %َِ ٗ قلة الوسائل التعليمية كقلة استعماٟنا ُ
 %ُٖ ٖ ضعف قدرة اٞنتعلم عل  تنظيم أفكار  ِ
 % *ُٔ ٕ التعليم  ّنحتول السنوات السابقةضعف ارتباط اتول  ّ
 % *ُّ ٔ ١ندكدية الطرؽ اٞنستعملة يف عرض اٞنادة ْ
 %  *ٗ ْ ضعف مشاركة الطالب يف عملية التعليم ٓ
 %  *ٕ ّ قلة األم لة الي توضح اٞنواضي  الدراسية ٔ
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 %  *ٕ ّ ضعف االنسجاـ كالتفاعل م  اٞنادة ٕ
 %  *ْ ِ الفهمالتأكيد عل  اٜنفه دكف  ٖ
 %  *ْ ِ ضعف تفاعل كانسجاـ  اٞندرس م  الطال  يف أثناء التدريس ٗ

 %  *ِ ُ عدـ قدرة الطالب عل  تطبي  ما تعلمو  يف اٜنياة اليومية َُ
 %ََُ ْٓ آّموع

  اٛنغرافيػػة للصػػف األكؿ اٞنتوسػػط  الػػ ين درسػػوا عينػػة مػػن مدرسػػ  مػػادة  إُفكمت توجيػػػ  سػػ اؿ مفتػػوح
حػوؿ ( مدرسانع كذلك ّٔدؼ التعرؼ عل  أرائهػم َِمادة اٛنغرافية للسنوات السابقة بلغ عددهم )

كذلك من  األكؿ اٞنتوسط صف ال اٛنغرافية لطالبلتعليم مادة  الي يرك ا مناسبةاٜناجات التعليمية 
 خالؿ توجي  الس اؿ اآليت:ػ

                                                               يف  األكؿ اٞنتوسػػػػػػطالصػػػػػػف  البلتػػػػػػدريس طػػػػػػالػػػػػػي ترك ػػػػػػا مناسػػػػػػبة ٜناجػػػػػػات التعليميػػػػػػة )مػػػػػػا هػػػػػػ  ا 
 .(ِ) رقم  كما يف اٛندكؿبالشكل اآليت ك  كٝنصت إجاباهتم ،( من كجهة نظرؾ  اٛنغرافية  مادة 

 ليم مادة اٛنغرافية من كجهة نظر مدرسيهم(حاجات التعليمية اٞنناسبة لتعِجدكؿ )
 النسبة ال كرار اٜناجات التعليمية ت
 %َِ ْ تقليل عدد الطالب يف الصف الواحد ُ
 %َُ ِ توفًن أنشطة تعليمية يف دليل اٞندرس ِ
 %َُ ِ تأهيل اٞندرس الستعماؿ طرائ  كأسالي  تدريس حدي ة يف تدريس اٛنغرافية ّ
 %َُ ِ اٞنناسبةكالتقنيات الرتبوية اٜندي ة  توفًن الوسائل التعليمية  ْ
 % ٓ ُ خارج اٞندرسةالتعليمية توفًن فرص إلجراء األنشطة  ٓ
 %َُ ِ زيادة األم لة التطبيقية يف الكتاب اٞندرس  ٔ
 % ٓ ُ تكنولوجيا اٜندي ة يف التعليم.  عماؿتأهيل اٞندرسٌن حوؿ كيفية است ٕ

ُنيػػػ  تكػػػوف مرتابطػػػة  البقػػػدرات كتفكػػػًن الطػػػ لػػػيالءـتقيػػػيم اتػػػول التعليمػػػ   ٖ
 كمتسلسلة  

ِ َُ% 

 %َُ ِ توفًن مكتبة يف كل مدرسة ٓنتوم عل  مصادر جغرافية ٗ
ربػػػػػط اٞنعلومػػػػػات اٛنغرافيػػػػػة يف اٞنرحلػػػػػة السػػػػػاب  باٞنرحلػػػػػة اٜناليػػػػػة كٓنويػػػػػل بعػػػػػض  َُ

 كالرياضيات إُف كت  اٛنغرافيةاٞنوضوعات اٞنوجودة يف كت  العلـو 
ِ َُ% 

 Analysis of the educational environmentػ حل ل الب ئ  ال  ل م  :  ىػ
هػ  أحػػد العوامػل الرئيسػػة اٞنػ ثرة يف نتػػائ  التعلػيم ، كمػػا أف التفاعػل بػػٌن حاجػػات  التعليميػػة أف البيئػة

 كآخػػركف:)قطػػام  التعليمػػ .  بالطػػالعامػػل مهػػم يف تفسػػًن سػػلوؾ ّٔػػم كالظػػركؼ البيئػػة ايطػػة  بالطػػال
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نشاطهم كتعلمهم من خالؿ  بل ا فينبغ  ٓنليل طبيعة البيئة الي ٬نارس فيها الطال ( ،ْٖ، ص َََِ
ػكتشمل عملية ٓنليل البيئة التعليمية عل : عناصر البيئة الصفيةع

  ٓنليل البيئة الفي يقية 
كتكمن أ٨نيتها بإدارة الصف ، كتشػمل ترتيػ  مقاعػد اٛنلػوس، عػدد طػالب الصػفع كموضػ  كعػدد 

،الوقػػػت اٞن صػػػ  للػػػدرسعخربة اٞنػػػدرس الػػػ م يػػػدرس اٞنػػػادةع  إليهػػػاالوسػػػائل التعليميػػػة كسػػػهولة الوصػػػوؿ 
ظيمهػا كقابلػة للمالحظػة ، لػ ا ينبغػ  ترتيبهػا كتن  األضائة كهتوية الصػفع  كحيػ  أف هػ   اٛنوانػ  عيانيػ

األمانة كاٜنرية كالراحػة ليسػتطيعوا أف ينػد٠نوا يف األنشػطة التعليميػة  الببصورة حسنة ، كبطريقة تتيح للط
  .(ّ)الي ْنرم دكف زحػػاـ أك تعرض ٞنػػا يشػػتت انتباههػػم كيعطلػػهم 

اٞندرسػة كمػدل ( مكاف التجربة من اجػل التعػرؼ علػ  كاقػ  اٝنلود للبنٌنقاـ الباح  ب يارة متوسطة )
 توفر اٞنستل مات إلجراء التجربة كقد تبٌن اآليت:ػ

ازدحػػاـ الصػفوؼ الدراسػػية بإعػداد كبػػًنة مػػن تتكػوف اٞندرسػػة مػن ٙنسػػة صػفوؼ لػػألكؿ اٞنتوسػػط مػ   .ُ
 همكحركػػة مدرسػػ مكغالبػػان مػػا تكػػوف حػػركته ان ( طالبػػْٔ  -ْٓ، يػػرتاكح أعػػدادهن مػػا بػػٌن ) البالطػػ

 داخل الصف ١ندكدة. 
 . مكتبة يف اٞندرسةعدـ توفر  .ِ
 . مادة اٛنغرافية يف الصف األكؿ اٞنتوسطلالزمة لتدريس ا الوسائل التعليميةقلة  .ّ
  م.كنتاجاهت البعدـ كجود مكاف ٜنفه كاجبات الط .ْ
إذ إف كػل رحلػة مػن حيػ  اٜنجػم علػ  ٥نػو مػريح  الباٞنقاعد الدراسية كمناسبتها للطػ مالئمةعدـ  .ٓ

  .لألدراج بأقفاؿ عل  ٥نو آمن ئها عل  إغالؽكعدـ احتوآنتوم عل  ثالثة طالب 
حيػػ  عػػػدـ كجػػود اللوحػػات كاٞنلصػػػقات مػػن عػػدـ ترتيػػ  الصػػفوؼ الدراسػػػية ترتيبػػان سػػاران كجػػػ ابان ،  .ٔ

 اٞنلونة  كالنباتات. 
 قلة اإلضاءة كالتهوية.   .ٕ
تػػدريس مػػادة اٛنغرافيػػة للصػػف األكؿ اٞنتوسػػط تػػتم مػػن خػػالؿ مػػدرس كاحػػد يعتمػػد علػػ  األسػػالي   .ٖ

 .   قليدية يف التدريسالت
 . للحصة الواحدة  ( دقيقةْٓيتحدد كقت الدرس ُنصتٌن أسبوعيا كبواق  ) .ٗ

 Design Step. ِشحٍخ اٌزظ١ُّ )األػذاد( ٕ
إعػػداد أسػػالي  ك األهػػداؼ السػػلوكية اٝناصػػة  ٓنديػػدكتشػػمل هػػ   اٞنرحلػػة عػػددان مػػن اٝنطػػوات، كهػػ  

اٞنػواد كالوسػػائل التعليميػة، اختيػػار منشػطات إسػػرتاتيجيات اإلدراؾ كإعػداد اٝنطػػط  اختيػػارالتقػومي كأدكاتػ ، 
 .الدراسية

                                                        
ّ - ((Weinstein Magana: 1992,p15- 26 
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  Performance Objectiveتحديد األىداؼ السلو   :  - أ
نشاط ي اكل  كل من اٞندرس كالدارسٌن ك سلوؾ قابل ألف يكوف موض  مالحظة كقياس كتقومي.  كهو

ع كبنػػاءن علػػ  قائمػػة اٞنفػػاهيم كاٞنبػػادئ كاٜنقػػائ  كاإلجػػراءات الػػي مت التوصػػل (ُٖ ص، ََِْ)الػػدري : 
( هػػدفان سػػلوكيان كعلػػ  اٞنسػػتويات ال الثػػة األكُف مػػن َُٓإليهػػا يف مرحلػػة التحليػػلع قػػاـ الباحػػ  بإعػػداد )

١نتػول  )معرفةع فهمع تطبي ( ّنا يتالءـ م  اٞنرحلة العمرية للفئة اٞنسػتهدفة كطبيعػة Bloomتصنيف بلـو 
 اٞنادة الدراسية اٞنقرر تدريسها خالؿ مدة التجربة.

 (ّككما موضح باٛندكؿ رقم )
 (مستويات األهداؼ السلوكية كعددها الكل  كعددها لكل فصل م  نسبها اٞنئويةّجدكؿ )

 اٞنستول    ت
 الفصل

 

 معرف 
 

 النسبة
 

 فهم
 

 النسبة
 

 تطبي 
 

 النسبة
 

 آّموع
 

 النسبة
 %ُٖ ِٕ ّعٓ ٖ %ْ ٔ ٕعٖ ُّ األكؿ ُ
 ٕعَِ  ُّ %ْ ٔ ٕعٔ َُ %َُ ُٓ ال اين ِ
 ّعُٗ ِٗ ٕعْ ٕ ّعٓ ٖ ّعٗ ُْ ال ال  ّ
 %ِْ ّٔ %ٔ ٗ ٕعُٔ ِٓ ّعُٗ ِٗ الراب  ْ

 %ََُ َُٓ %َِ َّ ٕعِّ ْٗ %ّعْٕ ُٕ آّموع
كقػد مت عرضػها علػ  ٠نموعػ  مػن اكمػٌن كاٞن تصػػٌن يف ٠نػاؿ الرتبيػة كطرائػ  تػدريس اٛنغرافيػة ٞنعرفػػة 

(ع كقػد كافػ  ُدقة صياغتها ككضوحها كالتأكد من مدل مالءمتها ٞنسػتول اٟنػدؼ الػ م تقيسػ  ملحػ  )
إجػراء التعػديالت اٝنرباء علػ  ٗنيػ  األهػداؼ مػ  إجػراء بعػض التعػديالت عليهػا  فػتم اإلبقػاء عليهػا بعػد 

 ََِٖ)العػ اكم ، % من أراء اٝنرباء كاكمٌن َٖاٞنطلوبةع كيعد اٟندؼ صاٜنان أذا حصل عل  موافقة 
 كبناءن عل  ذلك َف ٪ن ؼ أم هدؼ كبق  العدد كما هو. (عّٔص، 

 بنا  أداة البحث: - ب

 تصم م االخ بار أل حص لي 
ٞنعرفة ما ٪نصل علي  الطال  من اٞنعلومات الي تعلمها أك اٞنهػارات الػي  التحصيلي تصمم اختبارات 

كقد مرت عملية تصميم االختبار ألتحصيل  بػاٝنطوات  (ّّْ ص، ُٖٗٗتدرب عليها.   )العساؼ: 
 اآلتية:ػ

 اٟندؼ من االختبار ألتحصيل :ػ .ُ
 األكؿ اٞنتوسػػػػطلصػػػف ا طػػػالبيهػػػدؼ االختبػػػار إُف التعػػػرؼ علػػػ  كميػػػة اٞنعلومػػػات الػػػي حصػػػل عليهػػػا 

اٞنعػػػػػدة لالختبػػػػػار كمػػػػػا مت ا٤نػػػػػاز   ال الثػػػػػةكحسػػػػػ  اٞنسػػػػػتويات  اٛنغرافيػػػػػةيف مػػػػػادة للفصػػػػػوؿ األربعػػػػػة األكُف 
  تحسٌن يف مستواهم العلم  لتدريس اتول ادد الك 
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 Determining the subject ٓنديد اٞنادة العلمية:ػ  .ِ
كتػػاب مبػػادئ اٛنغرافيػػة العامػػة للصػػف األكؿ اٞنتوسػػط  حػػددت اٞنػػادة العلميػػة بالفصػػوؿ األربعػػة األكُف مػػن  

 كاٞنقرر من كزارة الرتبية الطبعة ال انية كال الثوف كاٞنتضمن 
 (ُّػ  ْالفصل األكؿ ػػ اٝنرائط كالصور اٛنوية كالفضائية من صفح  ) -أ 
 (ُِػ  ُْالفصل ال اين ػػ أّٓموع  الشمسية كاألرض من صفحة ) -ب 
 (ُّػ  ِِض من صفحة )الفصل ال ال  ػػ أغلفة األر  -ج 
 (ْٖػ  ِّالفصل الرب  ػػ الطقس كاٞنناخ من صفحة ) -د 

 the formulation of behavioralصػػػ ا   األىػػػداؼ السػػػلو   :  -ج
objectives 

)معرفػةع فهػمع  Bloom( هدفان سلوكيان كللمستويات ال الثة األكُف من تصنيف بلػـو َُٓمت صياغة )
 ( هدفان سلوكيا للتطبي  َّ( هدفان سلوكيان للفهمع ك)ْٗ( هدفان سلوكيان للمعرفةع ك )ُٕتطبي ( كبواق  )

  Specification Tableإعداد جدكؿ المواصفات:  -د
جدكؿ  إعدادٕنتاز باٞنوضوعية كالشموؿ هو الي  التحصيلي اختبارات  إعداداٞنهمة يف  اإلجراءاتمن 

فات ألن  يكفل اختبار عينة ٣ن لة من الفقرات للسلوؾ اٞنراد قياسها موزعة توزيعان متوازنان عل  اٞنػادة اٞنواص
مػػػن مػػػادة  األربعػػػة أألكُف جػػػدكؿ اٞنواصػػػفات تػػػول الفصػػػوؿ  إعػػػدادالعلميػػػة يف أهػػػدافها ك١نتواهػػػا لػػػ ا مت 

، فهػػم ، معرفػػة سػتوياهتا الػػ الث )يف مللصػػف األكؿ اٞنتوسػػط كلألهػداؼ السػػلوكية اٞنشػػتقة منهػػا  اٛنغرافيػة
 ككما مبٌن يف ادنا  (ٔٗ ص، ُٗٗٗ)الظاهر كآخركف: ع (تطبي 

 ( جدكؿ اٞنواصفاتْجدكؿ )
 األهداؼ السلوكية                   

 اتول      
 آّموع تطبي  فهم معرفة اٞنستول

 َُٓ َّ ْٗ ُٕ العدد

عػػػػػػػػػػدد األهػػػػػػػػػػداؼ  الفصوؿ
 السلوكية

النسببببببببببببب   

 للمستوى
ْٕ ٘ ّّ٘ َِ ٘ ََُ ٘ 

النسببببببببببببب   

 للمحتوى
 عدد الفقرات االختيارية

 ٗ ِ ّ ْ ُٖ٘ ِٕ األكؿ 
 َُ ِ ّ ٓ ُِ٘ ُّ ال اين

 َُ ِ ّ ٓ ُ٘ٗ ِٗ ال ال  
 ُِ ْ ٕ َُ ِْ٘ ّٔ الراب 

 َٓ َُ ُٔ ِْ ََُ٘ َُٓ آّموع
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 The drafting of the paragraphs of theص ا    قرات االخ بار:      -ق
test 

مت صػػياغة فقػػرات االختبػػار علػػ  كفػػ  جػػدكؿ اٞنواصػػفات كقػػد اعتمػػدت االختبػػارات اٞنوضػػوعية أل ػػا 
  (عُّٗ، ص َُٖٕٗنتػػاز بالشػػػمولية كاٞنوضػػػوعية كاألك ػػػر ثباتػػان كصػػػدقان كاقتصػػػادان يف الوقػػػت )اٝنطيػػػ : 

لكو ػػػػا أفضػػػػل  (Multiple Choice)كقػػػػد صػػػػيغت فقػػػػرات االختبػػػػار مػػػػن نػػػػوع االختيػػػػار مػػػػن متعػػػػدد 
االختبارات اٞنوضوعية كأك رها شيوعان كاستعماالن كتقلل من أثر الت مٌن كتغط  مسػاحة كبػًنة مػن ١نتػول 

  (ِّٖ، ص ُٕٗٗاٞنادة الدراسية.)مي ائيل: 
ككل فقرة منها ٓنتوم عل  أربعة بدائل ٬ن ل إحدا٨نا اإلجابة الصحيحة ، كقد خصصت درجة كاحدة 

( لكػل إجابػة خاطئػة ، كعوملػت اإلجابػة اٞنرتككػة معاملػة اإلجابػة اٝناطئػة ، لكػل إجابػة صػحيحة ك)صػفر
كقد اتب  األسلوب العشوائ  يف اختيار الفقرات من كل مستول من مستويات األهػداؼ علػ  أف يشػمل 

( فقرة ،  َٓأكرب مساحة ٣نكنة من اٞنادة الدراسية الي  لتها ْنربة البح  ، كبلغ عدد فقرات االختبار )
 : كف  اٝنطوات اآلتيةلتحق  من صالحيت  مت ا، ك  ا أعدت تعليمات اإلجابة عل  االختباركم

  Face Validity الصدؽ الظاىرم:ػ .ُ
جػػػػل ع أم يػػػػبدك أكيتحقػػ  إذا كػػاف عنػػواف االختبػػار كظػػاهر  يػػػشًن إُف قيػػاس اتػػول الػػ م كضػػ  مػػػن 

 ي يػػػػػػػد ثقػػػػػػػة الطالػػػػػػػ  يف االختبار)العػػػػػػػدكافصادقػػػػػػػػػان يف الظػػػػػػػػاهر يف عػػػػػػػدد أكراقػػػػػػػ  كأسػػػػػػػئلت  األمػػػػػػػر الػػػػػػػ م 
  ( َِٓ-َِْع صَُُِكاٜنوامد :

كلتحقيػػ  الصػػدؽ عرضػػت فقػػرات االختبػػار كتعليماتػػ  مػػ  ١نتػػول اٞنػػادة الدراسػػية كاألهػػداؼ السػػلوكية 
 كالقيػػػاس كالتقػػػومي اٛنغرافيػػػة كجػػػدكؿ اٞنواصػػػفات علػػػ  ٠نموعػػػة مػػػن اٝنػػػرباء كاٞن تصػػػٌن يف طرائػػػ  التػػػدريس

ك اعتمػد الباحػ  نسػبة تأكد من صالحية الفقرات كمالئمة البدائل األربعة لكل منهػا ،، لل (ُ) ملح 
كقػد كافػ  ٗنيػ  اٝنػرباء علػ  ٗنيػ  فقػرات األخبػار ألتحصػيل  مػ  إجػراء بعػض  % من اتفاؽ آراءهمعَٖ

كَف ٪نػػ ؼ الباحػػ  التعػػديالت للفقػػرات  أجريػػتكيف ضػػوء توجيهػػاهتم كآرائهػػم التعػػديالت علػػ  صػػياغتها 
 فقرة اختباري . أم

 Content Validityصدؽ المح ول:  .ِ
كيقصػػد بػػ  مػػدل ٕن يػػل فقػػػرات االختبػػار تػػول اٞنػػادة اٞنػػراد قياسػػػهاعأك مػػدل ارتبػػاط الفقػػرة ّنحتػػػول 

مػن خػالؿ  ي التحصيل االختباراتل  أ٨نية يف ك   (ُْٗعصُٗٗٗاٟندؼ ال م تقيس .)الظاهر كآخركف:
ععلػػ  ذلػػك (ِّٕ، ص ُٖٗٗ،  عػػود ) االختبػار يعػد م شػػران لصػػدؽ اتػػول الػػ م جػدكؿ اٞنواصػػفات 

( مػػن أجػػل ضػػماف ْ( كمػػا موضػػح يف اٛنػػدكؿ )األختباريػ ارطػػة اٝن) فقػد أعػػد الباحػػ  جػػدكؿ اٞنوصػػفات
السػػػلوكية ، كهكػػػ ا يعػػػد االختبػػػار صػػػادقان مػػػن حيػػػ   لألهػػػداؼٕن يػػػل الفقػػػرات تػػػول اٞنػػػادة الدراسػػػية ك 

 .اتول
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  the exploratory sample :ػألستطالعيةالعينة ا .ّ
كلغػػرض الوقػػوؼ علػػ  مػػدل كضػػوح التعليمػػات كصػػياغة فقػػرات االختبػػار كٓنديػػد الوقػػت اٞنسػػتغرؽ يف 

الغمػػوض فقػػد جػػرل  اإلجابػػة عػػن فقػػرات االختبػػار كالكشػػف اٞنبػػدئ  عػػن مسػػتويات الفقػػرات مػػن حيػػ 
( طالبػػان مػػن َّاٞنتوسػػط تكونػػت مػػن )تطبيػػ  االختبػػار علػػ  عينػػة اسػػتطالعية مػػن طػػالب الصػػف األكؿ  

بعػد انتهػائهم مػن دراسػة اٞنػادة الػي  لتهػا اٝنلود )شعبة ج( من غًن اٞنشػمولٌن بالتجربػة طالب متوسطة 
، كيف أثناء التطبي  أبدل الطالب موافقتهم عل  كضوح  َُِْ/ ُ / ٓاألحد ْنربة البح  كذلك يـو 

، أما ي  اٞنالحظات الي أبداها الطالب يف أثناء االمتحاف كما مت تسجيل ٗنالتعليمات كفقرات االختبار  
تسػػػجيل كقػػػت انتهػػػاء كػػػل طالػػػ  مػػػن الوقػػػت اٞنسػػػتغرؽ يف اإلجابػػػة فقػػػد توصػػػل إليػػػ  الباحػػػ  عػػػن طريػػػ  

 ، ( دقيقة ْْمعدؿ زمن اإلجابة )اإلجابة   احتساب متوسط الوقت اٞنستغرؽ كتبٌن إف 

  Statistical Analysis Sample :عينة التحليل اإلحصائ  .ْ
بعػػد أف مت ت بيػػت الباحػػ  مػػن كضػػوح الفقػػرات كتعليمػػات االختبػػار مػػن خػػالؿ التطبيػػ  االسػػتطالع  

 بالبح  لٌنشمو اٞنغًن من  انفسه متوسطة اٝنلوديف  التحليل اإلحصائ األكُف طبق  مرة ثانية عل  عينة 
تلػػػػك ( طالػػػػ  باالتفػػػػاؽ مػػػػ  مػػػػدرس اٞنػػػػادة يف ََُ( كعػػػػددهم )َُِْ/  ُ/  ٔ) يػػػػـو االثنػػػػٌن اٞنوافػػػػ 

)السػػػيكومرتية(  ّٔػػػدؼ التحقػػػ  مػػػن اٝنصػػػائ  بعػػػد التأكػػػد مػػػن إ ػػػاء اٞنػػػادة أٞنقػػػرر  بالبحػػػ ع عاٞنتوسػػػطة
كبعػػد إٔنػػاـ عمليػػة التصػػحيح مت ٓنليػػل فقػػرات  (ُُ ص ، ُٖٗٗ)عبيػػدات كآخػػركف:  لفقػػرات االختبػػار

 َٓ%( كأد  ) َٓنازليػػان   أخػػ ت أكراؽ إجابػػة أعلػػ  )االختبػػار برتتيػػ  درجػػات طػػالب العينػػة ترتيبػػان ت
،   حللػػت  (p128 ،1971 ،Ahman) الف اعتمػاد هػػ   النسػػبة يقػدـ لنػػا ٠نمػػوعتٌن بتمػاي  مقبػػوؿ %(

 -كذلك إل٩ناد ما يأيت: إحصائياآّموعتٌن العليا كالدنيا  إجابات

  Coefficient of ease and difficulty of the items  م امل سهول  كص وب  الفقرات:. ُ
                    صػػػحيحة يف عينػػػة مػػػا  إجابػػػةكيقصػػػد ّنعامػػػل السػػػهولة هػػػو نسػػػبة الطػػػالب الػػػ ين أجػػػابوا علػػػ  الفقػػػرة 

كعنػػد حسػػاب معامػػػل عمعامػػل السػػػهولة( -ُأمػػا الصػػعوبة فيػػػتم احتسػػأّا ) ( ٕٕ،صُُٖٗ:)ال كبعػػ 
كعلية تعد ٗني  فقرات (ع ٕٓعَ –ِِعَ) رات االختبار كجد أ ا ترتاكح بٌن الصعوبة لكل فقرة من فق
كعند حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقػرات .عمناسباصعوبتها سهولتها ك االختبار جيدة ك معامل 

( كتعػػػد االختبػػػارات جيػػػدة إذا كانػػػت فقراهتػػػا تتبػػػاين يف ٕٓعَ –ِِعَ) االختبػػػار كجػػػد أ ػػػا تػػػرتاكح بػػػٌن
كعلية تعد ٗني  ع (Bloom & others, 1971, P.60) (َٖعَ – َِ،َوبتها لتكوف بٌن )مستول صع

 .مناسباصعوبتها سهولتها ك فقرات االختبار جيدة ك معامل 
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 Item discrimination. م امل تم ز الفقرات:ػ ِ
ملحػػ  ( ٖٔعَػػ ّٔعَقيمتهػا تػرتاكح بػٌن )إف  كجػد أالختباريػػ بعػد تطبيػ  معادلػة قػوة ٕنييػ  الفقػرات 

كانػػػػػت قوهتػػػػػا   إذاتكػػػػػوف جيػػػػػدة كصػػػػػاٜنة  أالختباريػػػػػ الفقػػػػػرات  إف إُف( Stanley، 1972( كيشػػػػػًن )ُِ)
 كب لك تكوف ٛنمي  الفقرات قدرة ٕنيي ية مناسبة. ((Stanley,1972,p.102%( َِمن ) أك رالتميي ية 

 Effectiveness of distracts.  اعل   البدائل الخا ئ :ػ ّ
بتطبيػػػ  معادلػػػة فعاليػػػة البػػػدائل علػػػ   االختياريػػػةليػػػة البػػػدائل اٝناطئػػػة للفقػػػرات مت التحقػػػ  مػػػن فعاكقػػػد 

-)       رت قيمتهػا السػالبة بػٌن صكا٥ناالختبار درجات آّموعتٌن العليا ك الدنيا لكل فقرة من فقرات 
يكوف نات  معادلة فعاليػة البػدائل سػالبا، لكػ  يكػوف  أف( ُٖٗٗ، ٚنار  ) يرل إذع(ّٔعَ-،  َُعَ

 كّٔ ا فاف ٗني  البدائل ذات فعالية مناسبة. ( َُٖ ص، ُٖٗٗ ٚنار :)  البديل فعاال

 . االتساؽ الداخلي:ػْ
مت حساب معامالت ارتباط بػٌن كػل فقػرة بالدرجػة الكليػة لالختبػار ككػل باسػتعماؿ معامػل االرتبػاط 

ػػػػ  ُّعَكقػػد تراكحػػت قيمهػػا بػػٌن )( Point Biserial Correlation Coefficientال نػػائ  النقطػػ   )
(ع  كعنػػد مقارنػػة قػػيم معامػػل االرتبػػاط لكػػل درجػػة بالقيمػػة اٜنرجػػة ٞنعامػػل االرتبػػاط أٛندكليػػ  عنػػد ْٔعَ

( تبػػػػٌن إف ٗنيػػػػ  قػػػػيم معامػػػػل االرتبػػػػاط  ُٔٗعَ( كالبالغػػػػة  )ٖٗ( كدرجػػػػة حريػػػػة )َٓعَمسػػػػتول داللػػػػ  )
 من القيمػة أٛندكليػ  كهػ ا يعػين أ ػا دالػة إحصػائياع كّٔػ ا يكػوف االختبػار صػادقان مػن حيػ  اسوبة أكرب

 البناء كجاه ا لالستعماؿ.
 Test Reliability ك. ثبات االخ بار    

كٜنسػػػاب  (ِْٖع ص َََِال بػػػات هػػػو االتسػػػاؽ يف الشػػػ ء الػػػ م تقيسػػػ  أداة القيػػػاس )ملحػػػم: 
( كرقػػػة مػػػن إجابػػػات الطػػػالب يف عينػػػة التحليػػػػل َْ  بسػػػػح  )ثبػػػات االختبػػػار ألتحصػػػيل  قػػػاـ الباحػػػ

كركنبػػػاخ(   -اسػػػتعمل الباحػػػ  ثبػػػات التجػػػانس باسػػػتعماؿ معادلػػػة )ألفػػػا  اإلحصػػػائ  كبصػػػورة عشػػػوائية ،
(Coefficient-Alpha) (  كيعد معامل ٖٔٓعَكجد إف معامل ثبات االختبار ألتحصيل  كانت قيمت )

 إُف( ُٖٗٗكم شػران جيػدان يف الوقػت نفسػ  علػ  ثبػات االختبػار ألتحصػيل ع إذ يشػًن )عػػودة، ثبػات عػاؿو 
( حػػػىت يعػػػد هػػػ ا االختبػػػار ثابتػػػان ٖٓعَال تقػػػل عػػػن ) أف٩نػػػ   التحصػػػيلي معامػػػل ثبػػػات االختبػػػارات  إف

 (.ّٕٔ، صُٖٗٗ)عودة،
   Executive Step. ِشحٍخ اٌزٕف١ز ٖ

علػػ  عينػػة البحػػ  األصػػلية  تػػ التصػػميم التعليمػػ  عػػن طريػػ  ْنربيف هػػ   اٞنرحلػػة قػػاـ الباحػػ  بتنفيػػ  
ع التصميم التجريفع ٓنديد ٠نتم  البح  كعينتػ ع ضػبط اٞنتغػًناتع اٞنهمةضمن اٝنطوات اآلتية )تسهيل 

 تطبي  التجربة(.
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 تسه ل المهم : .ُ
كحصوؿ موافقة األخًن عل  ا ينوم القياـ ب  ّنفقط اٝنلود للبنٌن  متوسطةمدير  بعد أف اطل ى الباح 

قػػاـ مػػن مديريػػة تربيػػة كػػربالء اٞنقدسػػةع ف علػػ  أف يػػأيت الباحػػ  بكتػػاب فيػػ  موافقػػة رٚنيػػة االتفػػاؽمٌت ذلػػك 
( يف َِٔٔاٞنػػرقم )رشػػد للدراسػػات اإلنسػػانية  ابػػنالباحػػ  َنلػػ  كتػػاب تسػػهيل مهمػػة مػػن كليػػة الرتبيػػة  

 كربالء اٞنقدسة موٌج  إُف مديرية تربية   َُِّ/ٗ/ّ
 :Experimental Designال صم م ال جريبي  .ِ

ألبعػدم  ذات االختبار ةاٞنتكافئات للمجموع ذا الضبط اٛن ئ  كقد اختار الباح  التصميم التجريف
)اٞنتغػػًن اٞنسػػتقل(  منشػػطات اسػػرتاتيجيات اإلدراؾ، حيػػ  ٬ن ػػل التصػػميم التعليمػػ  علػػ  كفػػ  للتحصػػيل  

 (:ُ) ٢نططكما موضح يف ك  (ك٬ن ل التحصيل )اٞنتغًن التاب  للتجربةع
 االختبار ألبعدم اٞنتغًن التاب  اٞنتغًن اٞنستقل آّموعة
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 الضابطة
 التصميم التجريف( ٢ُنطط )

 :Research Community and at Sampleتحديد مج مع البحث كع ن و  .ّ

 the Research:  of Communityأ. ٠نتم  البح 
يشمل ٠نتم  البح  ٗني  طالب اٞنرحلة اٞنتوسطة كال انوية  الصباح  كاٞندارس اٞنتوسطة كال انوية يف 

 َُِْػ  َُِّمديرية تربية قضاء اٟنندية التابعة ٞنديرية تربية كربالء اٞنقدسة للعاـ الدراس  

 the Research of sample:عينة البح ب. 
قاـ الباح  باختيار متوسطة اٝنلود للبنٌن بصورة قصدي  من بٌن اٞندارس التابعػة ٞنديريػة تربيػة اٟننديػة 

هػػ  تلػػك العينػػة الػػي يتقصػػد الباحػػ   ألقصػػدي كالعينػػة لتكػػوف عينػػة لبح ػػ  كلتطبيػػ  إجػػراءات ُن ػػ  فيهػػاع 
 (ُُٓعص ََِٓأخ ها ليعمم نتائ  ه   العينة عل  الكل لسهولة ٗنعها. )١نجوب: 
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 sample Studentsج. ع ن  الطبلب 
كيف ضوء التصميم التجريف اختار الباح  شعبتٌن بطريقة السح  العشوائ  البسيط  فوق  االختيار 
عل  شعبي )أع ب( كحصل بالتعٌن العشوائ  ايضان اختيار شعبة )أ( لتكوف آّموعة التجريبية الي تدرس 

رس كفػػػ  الطريقػػػة كفػػػ  منشػػػطات اسػػػرتاتيجيات اإلدراؾ كشػػػعبة )ب( لتكػػػوف آّموعػػػة الضػػػابطة الػػػي تػػػد
شػػعبة )أ(ع ك  ( طالبػػان يفْٓبواقػػ  ) ( طالبػػان ُٗ( )ب)أ( ك) بلػػغ عػػدد طػػالب شػػعبي البحػػ التقليديػػةع 

 ( يف شعبة )ب(ْٔ)

 د. تكافؤ مجموعتي ال حث

)التجريبيػة كالضابػػطة( إحػصائػػيا  حػػرص الػػباحػ  قػبػل الشركع بػػالتجربة عػل  تػكافػ  ٠نمػوعي البػح 
  ػكهػػ   اٞنتغًنات ه : عتػػ ثػػر فػػ  دقػػة نػػػتائػ  التػجػػربػةيرل إ ا قد يف بػػعػػض مػتػغػيػرات التػ  

  Test Prior Knowledgeاخت ار المعزف  السابق  .1

اٛنغرافيػػة علػػ  كتػػاب    فقراتػػ ةغياالسػػابقة اعتمػػد يف صػػ رفػػة اٛنغرافيػػةاختبػػار للمع بإعػػدادقػػاـ الباحػػ  
ٞنرحلػػػة اٝنػػػامس االبتػػػدائ  جغرافيػػػة الػػػوطن العػػػري( ككتػػػاب اٛنغرافيػػػة ٞنرحلػػػة السػػػادس االبتػػػدائ  )جغرافيػػػة 

كللتأكد من سالمة االختبار قبل  ع( فقرة من نوع االختيار من متعددَْلف االختبار من )أكيت العراؽ(.
كمت تطبيػػ   اٛنغرافيػػة كالقيػػاس كالتقػػوميرائػػ  التػػدريس علػػ  ٠نموعػػة مػػن اٝنػػرباء يف مػػادة ط  تطبيقػػ  مت عرضػػ

( لعينتػػػػػٌن t-testاالختبػػػػػار التػػػػػائ  ) عتمػػػػػادكباقبػػػػػل بػػػػػدأ التجربػػػػػة  َُِّ/ٗ/ِٔيػػػػػـو اٝنمػػػػػيس االختبػػػػار 
إذ بلغػػػت القيمػػػة التائيػػػة اسػػػوبة ظهػػػر عػػػدـ كجػػػود فػػػرؽ ذم داللػػػة إحصػػػائية  غػػػًن متسػػػاكيتٌن مسػػػتقلتٌن

 ،(ْٕكدرجػػة حريػػة ) (َٓ.َعنػػد مسػػتول داللػػة ) (ٖٗعُلبالغػػة )( كهػػ  اصػػغر مػػن أٛندكليػػ  أٔعَ)
 .كه ا يعين تكاف  آّموعتٌن يف ه ا اٞنتغًن

 ( تكاف  آّموعتٌن التجريبية كالضابطة ّنتغًن اٞنعرفة اٛنغرافية السابقةٓجدكؿ )
حجػػػم  آّموعة ت

 العينة
درجػػػػػة  التباين اال٥نراؼ اٞنتوسط

 اٜنرية
 الداللػػػػػػػػػة القيمة التائية

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
مسػػػػتول 

ٓ% 

 جدكلي  ١نسوبة

التجػػػػػػػػػػػػػري ُ
 بية

 ْٕ ُٗعِٖ ِّٖٕٔعٓ ٕٓعُٖ َْ
 

 ٔٔعَ
 

غًن دالة  ٖٗعُ
إحصػػػػػػػػائ

 ٗٗعِٓ ََٕٖٗعٓ ْٕعُٕ ّٔ الضابطة ِ يا
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 Age in months العمز الزمني باألشهز .2

كتػػم تسجيػل سػنػػة التػػولػػد  تػػم اٜنػصػػوؿ عػػلػ  الػعمػر ال مين من البطاقة اٞندرسية كمن الطالب أنفسهم
(  لعينتػػٌن t-testكبعػػد اسػػتعماؿ االختبػػار التػػائ  ) َُِّ/َُ/ُلغايػػة كحسػػػػاب العمػػػر ال مػػػين باألشػػهر 

ٞنعرفة داللػة الفػرؽ اإلحصػائية بػٌن آّمػوعتٌنع ظهػر عػػدـ كجػػود فػػرؽ ذك داللػػة غًن متساكيتٌن مستقلتٌن 
( كه  اقػػػل مػػن القػػيمػة الػتائػيػة ُّٕعَ)إحصائية بيػن ٠نموعي البػح ع إذ بػلغت القيمة التائية اسوبة 

 لك تػػػػػكوف ٠نموعتػػػا ( كبػػػػػْٕ( كدرجػػػػػة حريػػػػػة )َٓعَ( عنػػػػد مػػػػستول داللػػػة )ٖٗعُالػػػػبالغة )أٛندكليػػػ  
 البحػػ  متكافئتيػن فػ  مػتغًن الػعمر الػ مػنػ 

 ( تكاف  آّموعتٌن التجريبية كالضابطة ّنتغًن العمر ال مينٔجدكؿ )
حػػػػػػػػج آّموعة ت

ـ 
 العينة

درج التباين اال٥نراؼ اٞنتوسط
ة 

اٜنػػػػػػػػػػر 
 ية

الداللػػػػػػػػة  القيمة التائية
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 مستول
ٓ% 

 جدكلي  ١نسوبة

التجػػػػػػػػػػػػري ُ
 بية

ِٖعُْٖ َْ
ٓ 

َْٓٓٓعٔ
ّ 

ٔٗعِْ
ٖ 

ْٕ 
 

ُٕعَ
ّ 

ٗعُ
ٖ 

غًن دالة 
إحصػػػػػػػػػػػا

ِٓعُْٖ ّٔ الضابطة ِ ئيا
ٕ 

ُّّٖٓعٖ
ْ 

ُّعَٕ
ّ 

   IQ Test the level of مستوى الذكاءاخت ار  .3

لػغػػػػػػرض معرفػػة مسػػتول ذكػػاء طػػالب البحػػ ع كٓنقيػػ  التكػػاف  بػػٌن ذكػػاء آّمػػوعتٌن كألجػػل الدقػػة يف 
 كاٞنقننػػػة علػػػ  البيئػػػة العراقيػػػة  ( للمصػػفوفات اٞنتتابعػػػةRavenطبػػػ  الباحػػػ  اختبػػػار رافػػػن ) نتػػائ  البحػػػ ع

-tكعنػػد معاٛنػػة تلػػك البيانػػات إحصػػائيا باسػػتعماؿ االختبػػار التػػائ  ) (ُِْصُّٖٗ)الػػدباغ كآخػػركفع
testع ظهر عػدـ كجػود فػرؽ ذك داللػة إحصػائية بػٌن ٠نمػوعي البحػ غًن متساكيتٌنع ( لعينتٌن مستقلتٌن 

( عنػػد مسػػتول ٖٗعُ) أٛندكليػػ ( كهػػ  اقػػل مػػن القيمػػة التائيػػة ِْٓعَإذ بلغػػت القيمػػة التائيػػة اسػػوبة )
 .( كب لك تكوف آّموعتاف متكافئتٌن يف متغًن ال كاءْٕ( كبدرجة حرية )َٓعَداللة )

 ( تكاف  آّموعتٌن التجريبية كالضابطة ّنتغًن مستول ال كاء )اختبار رافن(ٕجدكؿ )
حػػػػػػج ّٓموعةا ت

ـ 
 العينة

درج التباين اال٥نراؼ اٞنتوسط
ة 

اٜنػػػػػػػػر 
 ية

الداللة عند  القيمة التائية
ٓمسػػػػػػػػػػػتول

جػػػػدكلي ١نسوبة %
 ق
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ُٕٗ 

التجػػػػػػػػػػػري ُ
 بية

َٕعِِ َْ
ٓ 

ُْْٖعٓ
ْ 

ُعّْ
ِ 

ْٕ 
 

ْٓعَ
ِ 

غػػػػػػػػػًن دالػػػػػػػػػة  ٖٗعُ
 إحصائيا

الضػػػػابط ِ
 ة

ّٖعُِ ّٔ
ٖ 

ّّٕٓعٕ
ِ 

ُعْٓ
ّ 

 Educational attainment of parentsالتحصيل الدراسي للوالدين  .4

 ك ل التحصيل الدراس  للوالدين ما يأيت:ػ

 التحصيل الدراسي لآلباء .1

بعدـ كجود فركؽ ( لالستقاللية ِبعد معاٛنتها احصائيان بواسطة مرع )كاأظهرت نتائ  ٓنصيل اآلباء 
( ِ)كاكهػػ  اقػػل مػػن قيمػػة( ُّعْ( اسػػوبة )ِ)كاذكم داللػػة إحصػػائية بػػٌن آّمػػوعتٌنع إذ بلغػػت قيمػػة

( كبػػػ لك تكػػػوف آّموعتػػػاف ّ( كبدرجػػػة حريػػػة )َٓعَ( عنػػػد مسػػػتول داللػػػة )ُٖٓعٕالبالغػػػة ) أٛندكليػػػ 
 لةباءمتكافئتٌن يف متغًن التحصيل الدراس  

 التحصيل الدراسي لؤلمهات   .2

 تظهر فػػأ األمهػػاتعيف حسػػاب نتػػائ  ٓنصػػيل  لةبػػاء  نفػػس اٞنعاٛنػػات اإلحصػػائية اسػػتعمل الباحػػ 
( ِ)كػػاإذ بلغػػت قيمػػة  التجريبيػػة كالضػػابطةع عػػدـ كجػػود فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػٌن آّمػػوعتٌنالنتػػائ  

( َٓعَ(عنػػػػد مسػػػتول داللػػػػة )ُٖٓعٕالبالغػػػة ) أٛندكليػػػػ ( ِ)كا( كهػػػػ  اقػػػل مػػػػن قيمػػػةَٗ.َاسػػػوبة )
 هات(ع كب لك تكوف آّموعتٌن متكافئتٌن يف متغًن التحصيل الدراس  لألمّكبدرجة حرية )

 Degrees of geographical material forدرجػات مػادة الجغرا  ػ  للسػن  السػابق .ىػػ  ػ 
the previous year 

حصػل الباحػ  علػ  درجػات التحصػيل السػاب  يف مػػادة اٛنغرافيػة لعينػة البحػ  مػن البطاقػة اٞندرسػػية 
  باسػػػتعماؿ االختبػػػار ع كٞنعرفػػػة الفػػػرؽ بػػػٌن آّمػػػوعتٌن أجػػػرل الباحػػػ  عمليػػػة التكػػػافعاٝناصػػػة بػػػالطالب

، إذ ظهػػػر عػػػدـ كجػػػود فػػػرؽ ذك داللػػػة إحصػػػائية بػػػٌن غػػػًن متسػػػاكيتٌن  ( لعينتػػػٌن مسػػػتقلتٌنt-testالتػػػائ )
( كهػ  اقػل مػن القيمػة التائيػة أٛندكليػ  البالغػة ّْٔع٠َنموعي البح ع إذ بلغت القيمػة التائيػة اسػوبة)

 لك تكػوف آّموعتػاف متكػافئتٌن يف هػ ا (، كبْٕ( كبدرجة حرية )َٓعَ( عند مستول داللة )ٖٗعُ)
 .اٞنتغًن

 (تكاف  آّموعتٌن التجريبية كالضابطة ّنتغًن درجات مادة اٛنغرافية للسنة السابقةٖجدكؿ )
الداللػػة عنػػد  القيمة التائيةدرجػػة  التباين اال٥نراؼ اٞنتوسطحجػػػػػم  آّموعة     



 
 

ُٖٗ 

 عشر ثام ال ال دد

اٜنػػػػػػػػػػر  العينة ت
 ية

 %ٓمستول جدكلي  ١نسوبة

 ْٕ ْعُْٗ ّْْٗعُّ ٕٖٓعُٕ َْ التجريبية ُ
 

غػػػػػػػػػػًن دالػػػػػػػػػػة  ٖٗعُ ّْٔعَ
 ٕعَِّ ِِْٕعُْ ْٗٔعَٕ ّٔ الضابطة ِ إحصائيا

  Control of Extraneous Variablesضبط الم غ رات الدخ ل :. ْ
ألجل اٜنفاظ عل  سالمة تطبي  التجربةع كألجل دقة النتائ  الي سيتم التوصل إليهاعحاكؿ الباح  
قدر اإلمكاف السيطرة عل  بعض اٞنتغػًنات الدخيلػة )غػًن التجريبيػة( الػي تػ ثر يف سػًن التجربػة أك التقليػل 

تجربة كأثنائها الف ضبطها من أثرهاع ذلك من خالؿ ع ؿ كت بيت أثرها يف ٠نموعي البح  قبل تطبي  ال
    اٞنتغًنات ككيفية ضبطها:ٟني دم إُف نتائ  دقيقة، كيف اآليت عرض 

 Contemporary history اٜنوادث اٞنصاحبة - أ
يقصد ّٔا اٜنوادث كالكوارث الطبيعية الي يتعرض ٟنا أفػراد العينػة أثنػاء تطبيػ  التجربػة م ػل )الػ الزؿع 

غًنهػا ٣نػا يعرقػل سػًن التجربػة( كَف يتعػرض أفػراد آّمػوعتٌن ألم حػادث الرباكٌنع اٜنركبع كالتفجػًناتع ك 
 من ه   اٜنوادث. 

 Experimental mortality الرتؾ كاالنقطاع - ب
)ال كبع    ثناء التجربةأ م يفعينة البح  أك انقطاعه الطالبا األثر النات  عن ترؾ عدد من يقصد ّٔ

كقػػد ظهػػر بعػػض التغيػػ  الضػػئيل اٞنتفػػاكت بػػٌن  عبػػة٣نػػا يػػ ثر علػػ  نتػػائ  التجر  (ٔص  ُُٖٗكآخػػركف: 
آّموعتٌن كقد حاكؿ الباح  السيطرة عل  ه ا العامل كذلك من خالؿ ١ناسبة الطالب الغػائبٌن للحػد 

 من غياباهتم.

 Maturation  النض   - ت
يقصػػػد بػػػ  التغػػػًنات البيولوجيػػػة كالفسػػػيولوجية الػػػي ٓنػػػدث لػػػدل أفػػػراد ٠نمػػػوعي البحػػػ  أثنػػػاء تطبيػػػ  
التجربػػػةع كَف يكػػػن ٟنػػػ   العامػػػل أم تػػػأثًن علػػػ  نتػػػائ  التجربػػػةع ألف مػػػدة التجربػػػة كانػػػت قصػػػًنة كموحػػػدة 

، كانتهػت يف يػـو  َُِّ/ َُ/ ُ ل الثاءللمجموعتٌن )التجريبية كالضابطة(ع إذ بدأت التجربة يف يـو ا
 .، أم أجريت التجربة يف الفرتة ال منية نفسها َُِْ/  ُ/  ٗاٝنميس 

  جرب :تطب ق ال .ٓ
ٞنػػد  (َُِْ/  ُ/  ٗكلغايػػة يػػـو اٝنمػػيس ) (َُِّ/ َُ/ ُ) مػػن يػػـو ال الثػػاءالتجربػػة  تطبيػػ  بػػدأ

 ( أسبوع.ُٓ)
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ُٗٗ 

 Evaluation Step. ِشحٍخ اٌزم٠ُٛ ٗ
 نوع من التقومي:أ ثالثة  يتم يف ه   اٞنرحلة إجراء    

 اختبػػػار اٞنعرفػػػة اٛنغرافيػػػة السػػػابقةعمل التقػػػومي التمهيػػػدم: كيػػػتٌم يف بدايػػػة العمليػػػة التعليميػػػة كقػػػد اسػػػتي  .ُ
 لتفكًن العلم  لغرض تكاف  العينة.مهارات  كاختبار

التقػومي التكػػويين: كهػػو عبػارة عػػن ٠نموعػػة اإلجػػراءات التعليميػة الػػي تتعلػػ  بتقػدير مػػدل فاعليػػة تعلػػم  .ِ
ـ (ع كقػػػػد قػػػػآَِع صُٗٗٗاٞنػػػػتعلم كإتقانػػػػ  للمهػػػػارات التعليميػػػػة يف أثنػػػػاء سػػػػًن التجربػػػػة )اٜنيلػػػػة:

كّٓمػػوعي البحػػ  باإلضػػافة  َُِّ/ُِ/ ُٔالباحػػ  بػػإجراء تقػػومي تكػػويين يػػـو االثنػػٌن اٞنصػػادؼ 
 إُف االختبارات أليومي .

 كاختبارالتفكًن العلم   اختبار مهارات عملالتقومي اٝنتام : كيتٌم يف  اية العملية التعليمية كقد استي  .ّ
إل٩نػػاد الفػػركؽ بػػٌن درجػػات االختبػػارين قبػػل ك   لقيػػاس اٞنتغػػًن التػػاب  ٟنػػ ا البحػػ ن  ألتحصػػيل  ألبعػػدم

  ا.تنفي  التجربة كبعد االنتهاء من تنفي ه
 اىفهو اىؽاةغ:ػؽض اىِخائز وحفف٘ؽْا

  Results orientationؤٚال: ػشع إٌزبئظ: 
 بناء أ٧نوذج لتصميم تعليم  عل  كف  منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ. .ُ
ألبعػدم  التحصيل باالختبار التجريبية كالضابطةالبح   يبعد تطبي  التجربة كاختبار طالب ٠نموع .ِ

، صححت إجابات الطػالب ، كعنػد إجػراء اٞنوازنػات بػٌن متوسػطات الػدرجات الػي حصػلوا عليهػا 
درسػػت علػػ  كفػ  منشػػطات اسػػرتاتيجيات كجػد أف متوسػػط درجػػات طػالب آّموعػػة التجريبيػػة الػي 

يف حػٌن ( َُُّْٔعِٓكتباين مقػدار  ) ( َّٕٗٔٔعٓ) معيارم با٥نراؼ( ٫ّٖٓبلغ ) اإلدراؾ
( ُٕٔٔٗعِِبالطريقػػػة االعتياديػػػة بلػػػغ) درسػػػتمتوسػػػط درجػػػات طػػػالب آّموعػػػة الضػػػابطة الػػػي 

كٞنعرفػػ  داللػػة الفػػرؽ اإلحصػػائية بػػٌن (ع ْٓعِٓكبتبػػاين مقػػدار  ) ( َْْٕٗٗعٓبػػا٥نراؼ معيػػارم )
( لعينتػػػػٌن مسػػػػتقلتٌن إلظهػػػػار T-Testػ  )متوسػػػػط  آّمػػػػوعتٌن اسػػػػتعمل الباحػػػػػػ  االختػػػػػػػػبار التائػػػػػػػػ

 (ٗككما موضح يف جدكؿ )النتائ ،
لػػدرجات كالتبػػاين كالقيمػػة التائيػػة اسػػوبة كاٛندكليػػ  اٞنتوسػػط اٜنسػػاي كاال٥نػػراؼ اٞنعيػػارم (ٗ) جػػدكؿ

 ألتحصيل  االختبارالبح   يف  ي٠نموع

 آّموعة ت

حجم العينة
 

درجة  التباين اال٥نراؼ اٞنتوسط
 اٜنرية

الداللة عند  القيمة التائية
 جدكلي  ١نسوبة %ٓمستول

ٔعِٓ َّٗٔٔعٓ ٓعّٖ َْ التجريبية ُ
ْ 

ْٕ 
دالة  ٓٗٗعُ ُْعُّ 

 إحصائيا
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ُٗعِِ ّٔ الضابطة ِ
ْعِٓ َْْٕٗعٓ ٔ

ٓ     

( كهػػ  اكػػرب مػػن ُْعُّالقيمػػة التائيػػة اسػػوبة بلػػػغت) إفيالحػػػه مػػن النتػػائ  اٞنعركضػػة يف اٛنػػدكؿ ك 
( ٣نػا يػدؿ علػ  ْٕ( كدرجػ  حريػة )َٓعَ( عنػد مسػتول داللػة )ٓٗٗعُالبالغػة ) أٛندكليػ القيمة التائية 

كلصػػػاٌف آّموعػػػة  ألتحصػػػيل  االختبػػػاركجػػػود فػػػرؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػٌن نتػػػائ  ٠نمػػػوعي البحػػػ  يف 
فػرؽ ذك داللػة  " ليس هناؾ  أىنٌ  كيف ضوء ه   النتيجة ترفض الفرضية الصفرية الي نصت علع التجريبية

بػػأ٧نوذج  وف مػػادة اٛنغرافيػػة العامػػةدرسػػي  ينموعػػة التجريبيػػة الػػآّ البدرجػػات طػػإحصػػائية بػػٌن متوسػػط 
موعػػػػة آّ الب، كمتوسػػػػط درجػػػػات الطػػػػاإلدراؾ  اتاسػػػػرتاتيجيمنشػػػػطات علػػػػ  كفػػػػ  التصػػػػميم التعليمػػػػ  

 ألتحصيل  " كتقبل الفرضية البديلة.يف االختبار  يةلتقليدالطريقة ااٞنادة نفسها ب وفدرسي ل ينالضابطة ا
 Interpretation Resultsصب١ًٔب: رفغري إٌزبئظ: 

 تعنهػػػا البحػػػ ، ظهػػػر تفػػػوؽ طػػػالب آّموعػػػة التجريبيػػػة الػػػي درسػػػػ مػػػن خػػػالؿ النتػػػائ  الػػػي أسػػػفر
 التقليديػة بالطريقػة تعلػ  طػالب آّموعػة الضػابطة الػي درسػ منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾباستعماؿ 

ّننشػػطات ع كيعػػ ل هػػ   التفػػوؽ اٛنػػوهرم بػػٌن طبيعػػة اٞنعاٛنػػات التجريبيػػة كلصػػاٌف التػػدريس التحصػػيليف 
 ػ إُف عدة نقاط أ٨نها: اسرتاتيجيات اإلدراؾ

حريػػة التفكػػًن كالرتكيػػ  علػػ  األفكػػار الرئيسػػية اٞنهمػػة  طػػالبتػػوفر لل اإلدراؾمنشػػطات اسػػرتاتيجيات  .ُ
كربط اٞنعلومات اٛنديدة باٞنعلومات القد٬نة اٞن  كنة كه ا يساعد علػ  تكػوين ركابػط معرفيػة بػٌن مػا 

 هو متعلم كما يراد تعلم 
مػػن اٜنصػػوؿ علػػ  كػػم مػػن اٞنعلومػػات  وفعػػن طريػػ  منشػػطات اسػػرتاتيجيات اإلدراؾ يتمكنػػالطػػالب  .ِ

  إدراكهااالت ٣نا ي دم إُف بشىت آّ
 (َُٖٗ) Richards كتتف  ه   النتيجة م  نتائ  العديد من الدراسات السابقة منها دراسة 

 اىفهو اىغاٌؿ

 Deducements االعزٕزبعبد:
 يف ضوء النتائ  مت التوصل إُف االستنتاجات اآلتية:ػ

يف زيادة ٓنصيل طالب للصػف  فاعلية التصميم التعليم  باستعماؿ منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ .ُ
 األكؿ اٞنتوسط يف مادة اٛنغرافية.

 السػػػرتاتيجياتكػػػوف هػػػ   يسػػػتعمل منشػػػطات اسػػػرتاتيجيات اإلدراؾ لتػػػ داد فاعليػػػة الطالػػػ  عنػػػدما  .ِ
 االعتماد عل  اآلخرينتنم  لدي  االستقاللية ، كال قة بالنفس ، كتبعد  يف الوقت نفس  عن 

  Recommendationsاٌزٛط١بد:
 ضوء نتائ  البح  اٜناِف يوص  الباح  ّنا يأيت:ػيف 



 

  ي تحص ل مادة الجغرا    اإلدراؾمق رح ل صم م ت ل مي على ك ق منشطات  أنموذج اعل    
 

َُِ 

منشػػػػطات اسػػػػرتاتيجيات اإلدراؾ يف تػػػػدريس مػػػػادة التصػػػػميم التعليمػػػػ  اٞنقػػػػرتح علػػػػ  كفػػػػ  اسػػػػتعماؿ  .ُ
 اٛنغرافية للصف األكؿ اٞنتوسط ٞنا ٟنا من أثر بالغ يف رف  مستول التحصيل لدل الطالب.

ائ  التدريس يف الكليات الرتبوية لك  يلم إدخاؿ منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ ضمن مفردات طر  .ِ
 ّٔا الطالب
          Propositionsاملمرتحبد:

 استكماالن ٟن   الدراسة يقرتح الباح  إجراء الدراسات اآلتية:ػ
 إجراء دراسة حوؿ أثر منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ يف تدريس مراحل دراسية أخرل  .ُ
متغػػػػًنات أخػػػػػرل م ػػػػػل اٞنفػػػػػاهيم اٛنغرافيػػػػػةع التفكػػػػػًن إجػػػػراء دراسػػػػػة حػػػػػوؿ أثػػػػػر منشػػػػػطات اإلدراؾ يف  .ِ

 اإلبداع ع التفكًن اٞنتشع ع التعلم ال ايت.
 اىٍهادر اىؼؽة٘ث

 ُِٖٗ،القاهرة ،دار اٞنعارؼ،ٕ،ط تدريس العلـو كالرتبية العلميةإبراهيم:عمًنة كفتح  الدي ، .ُ
 .ُٗٗٗاٞنسًنة، عمافع األردفع ،دار ُ، طالتصميم التعليم )نظرية ك٣نارسة(اٜنيلة: ١نمد ١نمودع  .ِ
 ، دار العدكؿ ِ، طأسالي  تدريس اٞنواد االجتماعيةاٝنطي : رشيد إبراهيم  ،  .ّ
 .َُٖٗللطباعة ، عماف ،  .ْ
 .ُّٗٗ، اٛنمهورية اليمنية ،  ُ، ط طرؽ التدريس العامةاٝنوالدة: ١نمد ١نمود كآخركف ،  .ٓ
 ،     كأساس لتصميم التعليماسرتاتيجيات اإلدراؾ كمنشطاهتا  دركزة: أفناف نظًن، ٓ .ٔ

i. نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ،  ُط ،ُٗٗٓ. 
ع آّلػة العربيػة للرتبيػة:عأثر ٣نارسة اٞنعلم ٞنهارات تصميم التعليم عل  أدائ  كدافعيت  كٓنصػيل الطلبػةع  .ٕ

 .ََِِ(ع ِ(ع عدد )٠ِِنلد )
 ُ، طكفايات من ٧نوذج التدريس باألهداؼ إُف ٧نوذج التدريس بال الدري : ١نمدع .ٖ
 .  ََِْدار الكتاب اٛنامع  ، العٌن ، اإلمارات العربية اٞنتحدة  .ٗ

 الربيع :أحالـ عل  ١نمودع تصميم تعليم  ٞنادة الكيمياء كأثر  يف ٓنصيل .َُ
i.  أطركحة دكتورا  غًنطالبات الصف الراب  العاـ كمهارهتن العلميةع(   
ii. ََِٔدادع كلية الرتبية ابن اٟني مع جامعة بغدادع بغ  منشور (ع. 

 ع                               مناه  البح  يف الرتبية : عبد اٛنليل إبراهيم ك١نمد أ٘ند الغناـ.ال كبع  .ُُ
a. ـ.ُُٖٗمطبعة جامعة بغدادع العراؽع    ، ُج 

 ََِٓ عدار شركؽ ، عماف عُ، ط العلـو تدريس أسالي  عزيتوف: عايش ١نمودع .ُِ
 ، دار الفكر للنشر ِ، طكالتقومي يف الرتبيةمبادئ القياس ٚنار :ع ي  كآخركفع    .ُّ

a.  ُٖٗٗكالتوزي ، عمافع. 



 
 

َِِ 

 عشر ثام ال ال دد

ع الػػدار اٞنصػػرية اللبنانيػػةع مصػػرع ُع طمعجػػم اٞنصػػطلحات الرتبويػػةشػػحاتة: حسػػن كزينػػ  النجػػارع  .ُْ
ََِّ. 

٠نلة شريف: قاسم الصراؼ ، دراسة اثر األسلوب اٞنعريف عل  األداء يف بعض اٞنواقف االختبارين ،  .ُٓ
 . ُٕٖٗ،  (ُّ)، العدد  (ْ)، آّلد  ماعيةالعلـو االجت

 ، دار ُ، ط  مبادئ القياس كالتقومي يف الرتبيةالظاهر: زكريا ١نمد كآخركف  ،  .ُٔ
a.  ، ُٗٗٗال قافة ، عماف. 

اٞنعريف كتنميػة   عبد األمًن:١نمد جاسمع تصميم تعليم  ػ تعلم  كف  نظرية مًنؿ كأثر  يف التفضيل  .ُٕ
اٞنهػػارات اٞن تربيػػة يف مػػادة فسػػلجة النبػػات العلمػػ  لطلبػػة قسػػم علػػـو اٜنيػػاة ػ كليػػة الرتبيػػة ػ جامعػػ  

 .ََِٓكلية الرتبيةع جامع  اٞنوصلع اٞنوصلع   )أطركحة دكتورا  غًن منشور (اٞنوصلع 
 ع كالتطبي  تصميم التدريس بٌن النظرية, العدكاف: زيد سليماف  ك اٜنوامد  ١نمد ف اد .ُٖ

i. َُُِع دار اٞنسًنة للنشر كالتوزي  كالطباعةع األردفع ُط. 
 ، دار دجلة ،  ُ، ط  القياس كالتقومي يف العملية التدريسيةالع اكم: رحيم يونس  ،  .ُٗ

a.  ، ََِٖبغداد. 
 ، جامعة ١نمداٞندخل إُف البحوث يف العلـو السلوكية العساؼ: صاٌف بن ٘ندع   .َِ

a. ُٖٗٗضع بن سعود اإلسالمية ، الريا. 
، دار ّ، ط التدريسػػية القيػػاس كالتقػػومي يف العمليػػة ع ك اٝنليلػػ  خليػػل يوسػػف عػػودة: ا٘نػػد سػػليماف .ُِ

 .ُٖٗٗاألمل، عمافع 
 . ُٖٗٗ، دار الشركؽ ، عمافع  ُ، ط ٧ناذج التدريس الصف  قطام : يوسف  كنايفة قطام ع  .ِِ
 .ََِْمصرع  ع مكتبة الشركؽ الدكليةعْ: طاٞنعجم الوسيط٠نم  اللغة العربية:  .ِّ
،   تقرير منشور١نمد: حسٌن مرس ع برنام  تطوير العادات الدراسية للطالبات اٞنعوقات بالكلية ،   .ِْ

 .ُٓٗٗكلية الرتبية جامعة اإلمارات ، 
 .ُٕٗٗ، منشورات جامعة دمش    القياس كالتقومي يف الرتبية اٜندي ةمي ائيل:أمطانيوس  ،  .ِٓ
ع دار العلػػػػم رتبػػػػت مفرداتػػػػ  حسػػػػ  اٜنػػػػركؼ األكُف الرائػػػػد معجػػػػم لغػػػػوم عصػػػػرممسػػػػعود: جػػػػربافع  .ِٔ

 .ُِٗٗع بًنكتع لبنافع ٕللمالينع ط
ع دار اٞننػػػػاه  للنشػػػػر كالتوزيػػػػ ع عمػػػػػافع ِع طأصػػػػوؿ البحػػػػ  العلمػػػػ  كمناهجػػػػ ١نجػػػػوب: كجيػػػػ ع  .ِٕ

ََِٓ. 
ع دراسػة اثػر كػل مػن التنظػيم كاٝنػربة التعليميػة كالػ كاء  .ِٖ ملحم: سام  ١نمدع إسرتاتيجية تعليم اٞنفهػـو

٠نلػة كليػة كاألسلوب اٞنعريف يف تعلم تالميػ  اٞنرحلػة اٞنتوسػطة للمفػاهيم كاٞنعلومػات كاالحتفػاظ ّٔػا ، 
 .ُٓٗٗ،كلية الرتبية جامعة قطرع  َُ،العدد  الرتبية
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َِّ 

لػ ع أثػر أسػلوب حػل اٞنشػكالت كالتػدري  علػ  اٞنهػارات الدراسػية يف زيػادة الورايف: حسن نػاج  ع .ِٗ
أطركحػػػة دكتػػػورا  غػػػًن ٓنصػػػيل الطػػػالب اٞنتػػػأخرين دراسػػػيان يف مرحلػػػة التعلػػػيم األساسػػػ  يف الػػػيمن ،  )

 . َََِ( ، كلية الرتبية ، اٛنامعة اٞنستنصرية ، بغدادع منشورة
تدري  / اٞنعهد التدري  كالتطوير الرتبوم  بالتنسي  مػ  مركػ  اٞنديرية العامة لإلعداد كال :كزارة الرتبية .َّ

الندكة العربية اٞن صصة لتطوير العلـو للفػرتة  التدري  القيادات الرتبوية يف عماف / اليونسكو )كقائ 
 .ُٖٓٗعمديرية مطبعة كزارة الرتبية ، بغداد ، العراؽعُٖٓٗ/  ِت - ِٖ - ُٔمن 
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 (8ٌيطق )

العلمػ  كاٜنػركؼ اٝنرباء ال ين استعاف ّٔم الباحػ  يف ا٤نػاز ُن ػ  مػرتبٌن ُنسػ  اللقػ  السادة  أٚناء
 األَندية

 نوع االستشارة مكاف العمل الت ص  االسم اللق  ت
 ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ 

ثنػػػػػػػػػػػػػاء ٪نػػػػػػػػػػػػػٍن  أ.د ُ
 قاسم

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد /  
كليػػػػػػة الرتبيػػػػػػة ابػػػػػػن 

 رشد

* * * * * * * 

  * * * * * *جامعة بابل / كلية علػػػػػػػػػػػػػػم نفػػػػػػػػػػػػػػػس حسػػػػػػٌن ربيػػػػػػ   ا. د ٔ



 
 

َِْ 
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 الرتبية تربوم ٘نادم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح   أ.د ِ

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج  
 اٛنبورم

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

اٛنامعػػة اٞنستنصػػرية 
/ كليػػػػػػػػػػػػػػػة الرتبيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 األساسية

* * * * * * * 

ع يػػػػػػػ  كػػػػػػػػاظم  أ ّ
 نايف

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

جامعػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػربالء 
 /كلية الرتبية

* * * * * * * 

فرحػػػػػاف عبيػػػػػد  أ.د ْ
 عبيس

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

جامعة بابل / كلية 
 الرتبية

* * * * *  * 

إقبػػػػاؿ مطشػػػػر  أ.ـ.د ٓ
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 الصاح 

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

اٛنامعػػة اٞنستنصػػرية 
 / كلية الرتبية

* * * * * * * 

٘نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  أ.ـ.د ٔ
 مهدم عباس

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

جامعة بابػل /كليػة 
 الرتبية األساسية

* * * * * * * 

خالػػػػػػػد ٗنػػػػػػػاؿ  ـ.دأ. ٕ
 ا٘ند

جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد /   قياس كتقومي
كليػػػػػػة الرتبيػػػػػػة ابػػػػػػن 

 رشد
 

* *  *  *  

عبػػػػػد اٜنسػػػػػٌن  أ.ـ.د ٖ
 رزكق  ٠نيد

جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد /   قياس كتقومي
كليػػػػػػة الرتبيػػػػػػة ابػػػػػػن 

 رشد

* *  *  *  

عبػػػػػػد السػػػػػػالـ  أ.ـ.د ٗ
 جودت

علػػػػػػػػػػػػػػم نفػػػػػػػػػػػػػػػس 
 تربوم

جامعة بابل / كلية 
 الرتبية األساسية

* * * * * *  

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  أ.ـ.د َُ
 أٞنرشدم

جامعة بابل / كلية  كتقوميقياس 
 الرتبية األساسية

* * * * * *  

كػػػػػػػاظم عبػػػػػػػد  ا.ـ.د ُُ
 نور

علػػػػػػػػػػػػػػم نفػػػػػػػػػػػػػػػس 
 تربوم

جامعة بابل / كلية 
 الرتبية

* * * * * *  

 * * * * * * *جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد /  طرائػػػػػ  تػػػػػدريس هنػػػػػاء خضػػػػػًن  أ.ـ.د ُِ
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َِٓ 

كليػػػػػػة الرتبيػػػػػػة ابػػػػػػن  التاريخ جالب
 رشد

ياسػػػػػٌن ٘نيػػػػػد  أ.ـ.د ُّ
 عياؿ

جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد /   كتقوميقياس 
كليػػػػػػة الرتبيػػػػػػة ابػػػػػػن 

 رشد

* *  *  *  

١نمػػػػػػد كػػػػػػاظم  ـ.د ُْ
 اٜنمداين

طرائػػػػػ  تػػػػػدريس 
 اٛنغرافية

جامعة بابل / كلية 
 الرتبية األساسية

* * * * * * * 

ػػ ْػ استبياف مهارات التفكًن العلمػ  ّػ االختبار ألتحصيل  ِػ األهداؼ السلوكية ُ نوع االستشارة:ػ
 ػ ٓنليل اتولٕػ اختبار اٞنعرفة السابقة ٔػ اٝنطط الدراسية ٓمهارات التفكًن العلم  اختبار 

( أٍُثثٔذج عٍثثث حػرٗفثث٘ث ػيثثٕ وفثثق ٌِلثثٍات اـثثخؽاح٘ش٘ات 5ٌيطثثق )

اإلدراك اىٍخيٍِث
(6)

: 

 الصف: األكؿ اٞنتوسط عاٞنادة: اٛنغرافية
 دقيقة        ْٓال من: ع اٞنوضوع: آّموعة الشمسية كاألرض

 األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ:ر
 جعل الطال  قادران عل  أف:ػ

 يعط  تعريفان للمجموعة الشمسية. .ُ
 ي كر خصائ  الكواك  )أكج  الشب  كاالختالؼ(. .ِ
 يعلل كوك  ال هرة اس ن الكواك  بالرغم من إف كوك  عطارد أقرب إُف الشمس. .ّ
 يعدد الكواك  السيارة حس  بعدها عن الشمس كبالرتتي . .ْ
 )الكواك ع النيازؾع اٞن نباتع الشه (يعرؼ كل من  .ٓ
 يرسم شكل أّٓموع  الشمسية. .ٔ
 ٪ندد عل  اٝنريطة موق  الكواك  كبدقة .ٕ
يرسػػم شػػكل أّٓموعػػ  الشمسػػية ك٪نػػدد الكواكػػ  عليػػ  بدقػػة يف ضػػوء اٞنعلومػػات الػػواردة يف الكتػػاب  .ٖ

 اٞنقرر.
 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ:ر

سيةع٠نسػػػم الكػػػرة األرضػػػيةع ٠نموعػػػة كػػػرات زجاجيػػػة السبورةعالطباشػػػًن اٞنلػػػوفع خريطػػػة أّٓموعػػػ  الشم
 ٢نتلفة اإلحجاـعمغناطيس م  برادة حديد.

                                                        
 منشطات اسرتاتيجيات اإلدراؾ اٞنتضمنة : تقدـ اٞننشطة جاه ة للطالب من قبل اٞندرس. - ْ



 
 

َِٔ 

 عشر ثام ال ال دد

  -:عري اٌذسط

 ألمقدمو:
لتهيئة أذهاف الطػالب كجػ ب انتبػاههم للمػادة التعليميػة يقػـو اٞنػدرس بػربط الػدرس السػاب  بالػدرس  

 اٜناِف من خالؿ توجي  األسئلة اآلتية:ػ
 ما مفهـو اٝنريطة.  .ُ
 ة اٝنريطة. ما أ٨ني .ِ
 ما عناصر اٝنريطة.  .ّ
 ما أنواع مقاييس الرسم.  .ْ
 ما أنواع اٝنرائط.  .ٓ

 كبعد استماع إُف إجابات طالب يبدأ اٞندرس بالدرس اٛنديد كهو )أّٓموع  الشمسية(.
 :ال رض

يتم تعريف الطالب باألهػداؼ التعليميػة اٞنػراد ٓنقيقهػا عػن طريػ  الػدرس التعليمػ  اٞنوضػحة يف بدايػة 
بعد ذلك يقـو اٞندرس بتقدمي منظم شارح للمجموعة عالدراسية )كمنشط  للتفسًن كأحداث معىن(اٝنطة 

الشمسػػػػية )كمنشػػػػطة للتنظػػػػيم كالتجمي (عآّموعػػػػة الشمسػػػػية هػػػػ  )نظػػػػاـ  سػػػػ  يتكػػػػوف مػػػػن الشػػػػمس 
كالكواكػػػ  كاألقمػػػار كالكويكبػػػات كاٞنػػػ نبات كالشػػػه  كالنيػػػازؾ كتػػػرتبط بالشػػػمس بقػػػوة اٛناذبيػػػة لػػػ لك 

‖ تفسػًن ‖ٓنليػل ‖  يػتم إثػارة الطػالب باألسػئلة التعليميػة )كمنشػطة للتكػرار عبآّموعة الشمسية( تسم 
 اسرتجاع(‖ ربط 

 س/ماذا نقصد بآّموعة الشمسية. 
 ج/ نظاـ  س  أم تسًن كف  نظاـ دقي  ال ٠ناؿ لل طأ في .

 س/٣نن تتكوف أّٓموع  الشمسية. 
 ار كالكويكبات كاٞن نبات كالشه  كالنيازؾ.ج/ تتكوف من الشمس كالكواك  كاألقم

 س/ّناذا ترتبط عناصر أّٓموع  الشمسية بالشمس. 
 ج/ بواسطة قوة اٛناذبية.

 اٞندرس أحسنتم
كلك  يقرب اٞندرس فكرة اٛناذبية ألذهاف الطالب يقـو بعرض مغناطيس ك٠نموعػ  مػن بػرادة اٜنديػد 

 أماـ الطالب )كمنشط للصورع الت يالت(
 (تنظػػػيم‖اٞنػػػدرس بإعػػػادة صػػػياغة أّٓموعػػػ  الشمسػػػية ككتابتػػػ  علػػػ  السػػػبورة )كمنشػػػط تكػػػرار  يقػػػـو 

  ‖ تنظيم( ‖ كيطل  اٞندرس من الطالب كض  خط ٓنت مصطلح أّٓموع  الشمسية )كمنشط ْنمي  
‖ تنظػػيم ‖ )كمنشػػط ٓنليػػل  يقػػـو اٞنػػدرس برسػػم ٢نطػػط علػػ  السػػبورة يوضػػح مكونػػات أّٓموعػػ  الشمسػػية

 ْنمي (
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 رسم توضيح  للنظاـ الشمس 
 س/ ما عدد الكواك  الي تدكر حوؿ الشمس. 

 ج/ ٖنانية
 س/عدد الكواك  الي تدكر حوؿ الشمس بالرتتي . 

 زحلع أكرانوسع نبتوف.‖ اٞنشرتم ‖ اٞنريخ ‖األرض ‖ ال هرة ‖ ج/ عطارد 
 اٞندرس يرسم شكالن توضيحيان عل  اٝنارطة يوضح ترتي  ه   الكواك 

 زحل      أكرانوس    اٞنريخ       اٞنشرتم      األرض       الشمس       عطارد       ال هرة     
 نبتوف       

 س/ أم الكواك  تدكر م  عقارب الساعة. 
 ال هرة كأكرانوس يدكراف م  عقارب الساعة.ج/ كوكف 

اٞندرس: أحسنتم    يعرض ٧نوذج ٠نسم لسػاعة كػ  يقػرب فكػرة حركػة الكواكػ  حػوؿ الشػمس مػ  
 ٓنليالت(‖ عقارب الساعة كعكس عقارب الساعة. )كمنشطة صور 

 اٞندرس:
 س / ما خصائ  الكواك  )أكج  الشب (. 

 ج/أكج  الشب  ه :ػ
 ري  من الكركم.الشكل الكركم أك الق .ُ

)كهنا يعرض اٞندرس ٧نوذج الكرة األرضية أماـ الطالب لتوضػيح الشػكل الكػركم للكواكػ  كيضػرب ٟنػم 
 ٓنليالت(‖ م ل ألبيض  لتقري  الشكل القري  من الكركم )كمنشط صور 

 دكرا ا حوؿ الشمس ّندارات ثابتة عكس عقارب الساعة من الغرب إُف الشرؽ. .ِ
 من الشمستستمد الضوء كاٜنرارة  .ّ

المػػػػػػػ ن

الشػػػػػػػػػػػم

الكػػػوا 

الكػػػػػػػػػويك

األقمػػػا

الن ػػاز    

الشػػػػػه



 
 

َِٖ 

 عشر ثام ال ال دد

اٞندرس أحسنتم كلك  يقرب اٞندرس ه   الفكرة يضرب م الن باٞنصػباح الكهربػائ  آّػود يف غرفػة الصػف 
)كمنشػػػػط الصػػػػورع ٓنلػػػػيالت(ع   يطلػػػػ  اٞنػػػػدرس أعػػػػادة ٝنصػػػػائ  الكواكػػػػ  السػػػػيارة )أكجػػػػ  الشػػػػب ( 

السػيارة  كيطل  من الطالب أف يضعوا خط ٓنت ٗنلة خصػائ  الكواكػ ‖ تكرار( ‖ )كمنشط تنظيم 
 تنظيم(.‖ )كمنشط ْنمي  

   يسأؿ اٞندرس:ػ
 س / ما أكج  االختالؼ بٌن الكواك . 

 ج/  أكج  االختالؼ:ػ
 بعدها عن الشمس. .ُ

 س/ ّناذا ي ثر بعد الكواك  عن الشمس. 
ج/ يػػ ثر يف االخػػتالؼ يف درجػػة حػػرارة سػػطحها فتكػػوف الكواكػػ  القريبػػة مػػن الشػػمس أك ػػر حػػرارة مػػن 

 ة عن الشمس.الكواك  البعيد
ٔنتلػػػف مػػػن حيػػػ  حجمهػػػا فمنهػػػا كواكػػػ  كبػػػًنة م ػػػل اٞنشػػػرتم كمنهػػػا كواكػػػ  صػػػغًنة م ػػػل عطػػػارد  .ِ

)يعػرض اٞنػػدرس عػػددان مػػن الكػػرات ال جاجيػػة ٢نتلفػة اإلحجػػاـ لكػػ  يقػػرب فكػػرة اخػػتالؼ الكواكػػ  
 باٜنجم( )كمنشط ٔنيل(

( ُُن األقمار يصل إُف )عدد األقمار الي تدكر حوؿ الكواك  فمنها ما يوجد حوٟنا عدد كبًن م .ّ
يف حٌن يػدكر حػوؿ كوكػ  األرض قمػر كاحػد هػو القمػر. )كهنػا يطلػ  اٞنػدرس ‖ قمران م ل اٞنشرتم 

من احد الطالب أف ٪ندد عل  اٝنريطة موق  كوك  اٞنشرتم كيطل  من طال  آخر أف ٪ندد عل  
 تنظيم(.‖ اٝنريطة موق  كوك  األرض( )كمنشط ْنمي  

 االختالؼ بالشكل أآليت:ػ   يل   اٞندرس أكج 
‖ )ٔنتلف الكواك  فيمػا بينهػا مػن حيػ  بعػدها عػن الشػمس كهػ ا يػ ثر علػ  درجػة حػرارة سػطحها 

كمن حي  عدد أقمػار الػي تػدكر حوٟنػا فمنهػا مػا ‖ كمن حي  حجمها فمنها كبًنة كمنها صغًنة اٜنجم 
‖ ربػط ‖ )كمنشط ٓنليل  األرض ( قمر م ل اٞنشرتم كمن  ما يدكر حول  قمر كاحد م لُُيدكر حول  )

يسػتعمل اٞنػدرس ٠نموعػة مػن ع )كمنشػط ٔنيػل( كيتم عرض خارطة أّٓموع  الشمسػية‖ تنظيم( ‖ تفسًن 
 األسئلة التعقيمية لتنشيط اسرتاتيجيات اإلدراؾ اٞن تلفة

 س/ ٞناذا يكوف كوك  عطارد أحر الكواك  كنبتوف أبردها. 
 توف ابعد الكواك  عنها.ج/ الف كوك  عطارد األقرب للشمس كنب

 س/ حدد موقعهما عل  اٝنريطة بدق .
 س/ما الكوك  ال م ٪نتوم عل  اكرب عدد من األقمار. 

 ج/اٞنشرتم
 س/ حدد موقع  عل  اٝنريطة بدق 
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س/ ٞنػػاذا يكػػوف كػػوب ال هػػرة أسػػ ن الكواكػػ  يف أّٓموعػػ  الشمسػػية بػػالرغم مػػن أف كوكػػ  عطػػارد 
 أألقرب إُف الشمس. 

أل هر  ٪نتوم غالف  عل  نسبة عالية من غاز ثنائ  أككسيد الكاربوف ال م يعمل عل   ج/الف كوك 
 امتصاص اٜنرارة. )كمنشط ٓنليل(
 س/ ماذا نقصد بالكويكبات. 

ج/ هػػ  أجػػراـ ٚناكيػػة منتشػػرة بػػٌن مػػدارم اٞنػػريخ كاٞنشػػرتم)يقـو اٞنػػدرس بتوضػػيح ذلػػك علػػ  خريطػػة 
 أّٓموع  الشمسية( )كمنشط ٔنيل(

 ا نقصد باٞن نبات. س/ ماذ
ج/هػ  أجػػراـ ٚناكيػػة منتشػػرة ضػػمن أّٓموعػػ  الشمسػية كٚنيػػت باٞنػػ نبات الف ٟنػػا كهػػ  مضػػ ء يشػػب  

 ال يل عند مركرها م ل م ن  هاِف.
 س/ماذا نقصد بالنيازؾ. 

 ج/ ه  كتل بقايا الكواك  تدكر ضمن الكوف كعند مالمستها للغالؼ الغازم ٓنرتؽ 
 س/ ماذا نقصد بالشه . 

 ه  أصغر من النيازؾ ٬نكن مشاهدهتا يف السماء ليالن. ج/
ْنميػ  ‖ الشػه ( )كمنشػط ربػط ‖ النيػازؾ ‖ اٞنػ نبات ‖ اٞندرس ض  خطان ٓنت كلمات )الكواكػ  

 تنظيم(‖ 
س/ مػػػػاذا ٪نػػػػدث لػػػػو إف احػػػػد النيػػػػازؾ أك الشػػػػه  أك اٞنػػػػ نبات اخػػػػرتؽ الغػػػػالؼ الغػػػػازم ككصػػػػل إُف 

 ربط(‖ األرض.  )كمنشط ٔنيل 
ؼ ٪نػػػرتؽ ّنجػػرد دخولػػػ  الغػػالؼ الغػػػازم كإذا مػػا كصػػػلت بقايػػا  إُف األرض سػػػوؼ تصػػػطدـ ج/ سػػو 

 ١ندث  أضرار كبًنة.
 الخبلص : 

يقـو اٞندرس بالشرح عل  خريطػة أّٓموعػ  الشمسػية مستعرضػان الكواكػ  السػيارة كخصائصػها )أكجػ  
 تنظيم( ‖ تفسًن ‖ ربط ‖ الشب  كاالختالؼ( )كمنشط ٓنليل 

 ال قويم:
 تقومي الطالب من خالؿ اإلجابة عن األسئلة اآلتية:ػيتم 

 ماذا نقصد بآّموعة الشمسية.  .ُ
 عدد كواك  أّٓموع  الشمسية حس  بعدها عن الشمس كبالرتتي .  .ِ
 ما خصائ  كواك  أّٓموع  الشمسية )أكج  الشب  كاالختالؼ( .ّ
 حدد موق  األرض عل  خريطة أّٓموع  الشمسية.  .ْ
 اس ن الكواك . ٞناذا كوك  ال هرة  .ٓ
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 ماذا نقصد بػاٞن نبات.  .ٔ
 ماذا نقصد بػالنيازؾ  .ٕ
 ماذا نقصد بالشه    .ٖ

 الواجب ألب  ي:
 .ُٖػػ  ُٔحركة األرض السنوية( من صفحة ‖ حركة األرض اليومية ‖ ٓنضًن )األرض من الفضاء  .ُ
 رسم شكل أّٓموع  الشمسية يف دفرت اٝنرائط. .ِ
 

 -املظبدس:
ع جامعػػػػة ُط  عاسػػػػرتاتيجيات اإلدراؾ ك منشػػػػطاهتا كأسػػػػاس لتصػػػػميم التعلػػػػيمدركز : أفنػػػػاف نظػػػػًنع  .ُ

 .ُٓٗٗالنجاحع نابلسع
 .َََِعمافع دار الشركؽع  ُع ط النظرية يف التدريس ك ْنريبها عملياػػػػػػػػػػػػع  .ِ
 ‖   اٞننقحة  َّمبادئ اٛنغرافية العامةع الكتػاب اٞنقرر للصف األكؿ اٞنتوسط ، ط .ّ

 . َُُِلبناف ،  -اٞنطبعة العربية ش.ـ.ؿ
 (2ٌيطق )

 فمشاد االخزجبس ؤٌزحظ١ٍٟ
كل رسم مصغر أك ٢نطط مبسط لتم يل سطح الكرة األرضية أك ٛن ء صغًن منها أك ٞنوق  أك مناط  

 معين  باستعماؿ الرموز كاأللواف يسم 
 د.  إطار اٝنريطة  ج. اٝنريطة ب. عنواف اٝنريطة  أ. عناصر اٝنريطة 

سػػػم( فػػػأف البعػػػد َِ) َََعََُ: ُإذا كانػػػت اٞنسػػػافة بػػػٌن مػػػدينتٌن علػػػ  اٝنريطػػػة مقيػػػاس رٚنهػػػا 
 اٜنقيق  بٌن اٞندينتٌن 

 كمَِكم  د. ِٓكم  ج.    ُٓكم  ب. َُأ. 
 مرب  أك مستطيل يوض  أسفل اٝنريطة يوضح اٞنعلومات اٞنوجودة عل  اٝنريطة يسم 

 أ. اْنا  الشماؿ  ب. إطار اٝنريطة  ج. مفتاح اٝنريطة  د. عنواف اٝنريطة 
 كل شكل ٬ن ل الظواهر البشرية عل  سطح األرض

 ج.  صور فضائية  د.  خريطة بشرية  أ.  خريطة طبيعية  ب.  صور جوية 
 يالدم أٚن   العاًَف العري ال م أ٤ن  خريطة العاَف كضمنها يف أطلس  يف القرف ال اين عشر اٞن

 البل    ب. األدريس   ج. اٞنسعودم  د. ابن ماجد . أ
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ُُِ 

   أم األرقاـ تشًن إُف عنواف اٝنريطةيف الشكل آّاكر 
         ْد.   ّج.   ِب.   ُأ. 

 

 يستعمل مقياس الرسم يف اٝنرائط لػ:ػ
 معرفة االْناهات  ب. معرفة العنواف  ج. معرفة الظواهر  د. معرفة األبعاد  . أ

عمليػػة تصػػوير الظػػواهر اٞنوجػػودة علػػ  سػػطح األرض دكف اللمػػس أك التواجػػد يف اٞنوقػػ  اٞنػػراد تصػػوير  
 نطل  علي   

 أ. اٝنرائط  ب.  اٝنرائط الطبيعية  ج. االستشعار عن بعد  د. اٝنرائط البشرية   

األشكاؿ الي ٕنكن اإلنساف من التعرؼ عل  سطح األرض كدراست  كٓنديد مواقػ  الظػواهر كشػكلها 
 كتوزيعها كانتشارها كقياسها تسم 

 أ.  اٝنريطة  ب. الصور الفضائية  ج.  اٞنسح اٞنيداين  د. الصور اٛنوية
 يف الشكل آّاكر حدد مرتبة الكوك  ال م ٪نتوم عل  قمر كاحد  

 ِد.  ْج.   ّب.  ُأ. 
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 بسب  دكراف األرض حوؿ نفسها ٓندث ظاهرة:ػ
 ج. تعاق  الليل كالنهار  د. خسوؼ القمر أ. كسوؼ الشمس  ب. الفصوؿ األربعة 

 ٪ندث االعتداؿ الربيع  يف:ػ
 اذار    ُِح يراف  د.ُِج.  أيلوؿ  ُِكانوف األكؿ  ب. ُِأ.  

 ٓنديد:ػيستفاد من دكائر العرض يف 
 أ. اٞنناخ  ب. الوقت  ج. الفلك  د. األماكن

يعػػد كوكػػ  ال هػػرة أسػػ ن الكواكػػ  بآّموعػػة الشمسػػية علػػ  الػػرغم مػػن إف كوكػػ  عطػػارد أألقػػرب 
 للشمس كذلك:ػ

أ. احتػواء غالفػػ  علػ  غػػاز األككسػجٌن  ب.   عػػدـ احتػواء غالفػػ  علػ  غػػازات  ج.  احتوائػ  غالفػػ  
                                                                             عل  غاز النرتكجٌن  د.   احتواء غالف  عل  غاز ثنائ  أككسيد الكاربوف                                                           

شػػرقان التاسػػعة صػػباحان فمػػا الوقػػت يف  ْٓإذا كػػاف الوقػػت يف مدينػػة بغػػداد الػػي تقػػ  علػػ  خػػط طػػوؿ 
 مدينة لندف الي تق  عل  خط طوؿ صفر 

 ( مساءن ُِ( صباحان  د. )ٔ( صباحان  ج. )ُُب. ) ( مساءن ٔأ. )
( ِْؿ ١نػػػور ك٨نػػػ  مائػػػل يصػػػل بػػػٌن قطبيهػػػا ّنػػػدة )دكراف األرض أمػػػاـ الشػػػمس يف حركػػػة دكرانيػػػة حػػػو 

 ساعة يعين:ػ
 ج. االعتداؿ اٝنريف   د. اٜنركة اليومية    أ. اٜنركة السنوية  ب. االنقالب الصيف 

 أكرب كواك  آّموعة الشمسية حجمان كوك :ػ
 أ. األرض  ب. اٞنشرتم  ج.  عطارد  د. نبتوف

 كعند مالمستها للغالؼ الغازم ٓنرتؽ تسم :ػ كتل بقايا الكواك  الي تدكر ضمن الكوف
 ج. النيازؾ  د. اٞن نبات أ. الكويكبات  ب. الشه  
 ٪ندث االنقالب الشتوم يف:ػ

 كانوف األكؿ  ِّكانوف األكؿ  د.  ِِكانوف األكؿ  ج. َِب.   كانوف األكؿ  ُِأ. 
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 يف الشكل آّاكر الرقم ال م ٬ن ل طبقة السرتاتوسفًن هو:ػ
   ْد.   ّج.   ِب.   ُأ. 

 

   

 

 إذا أردنا أف نرت  ايطات تنازليان من الكبًن إُف الصغًن يكوف الرتتي  كاآليت:ػ
 أ. اٟنادمع األطلس ع اٟنندمع اٞنتجمد الشماِف  ب.  اٟنادمع اٟنندمع األطلس ع اٞنتجمد الشماِف     

اٟننػدم  د. اٟننػدمع األطلسػ ع اٟنػادمع اٞنتجمػد الشػماِفج. األطلس ع اٟنادمع اٞنتجمد الشماِفع 
  

 ُنر العرب من أنواع البحار:ػ
 ج. ايطات  د. اٝنارجية أ. اٞنغلقة  ب. الداخلية 

كهػػػ  ٠نػػػارم مائيػػػة ع بػػػة منحػػػدرة تنتهػػػ  إُف ُنػػػر أك ُنػػػًنة أك خلػػػي  أك ١نػػػيط أك تتالشػػػ  أحيانػػػا يف 
 كمص  تسم :ػ األراض  اليابسة كلكل منها كنب  ك٠نرل

 أ. البحًنات  ب.   أأل ار  ج.اٞنيا  اٛنوفية  د.اٛنليد
 ٗني  األراض  الي تعلو فوؽ مستول سطح البحر تسم  بالغالؼ:ػ

 ج.  الصل   د. القارات أ. اٞنائ   ب. الغازم 
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األراضػػػ  الػػػي يغلػػػ  علػػػ  سػػػطحها االنبسػػػاط كلكنهػػػا مرتفعػػػة عػػػن سػػػطح البحػػػر كجوانبهػػػا شػػػديدة 
 اال٥ندار نسميها:ػ

 أ. اٟنضاب  ب. الودياف  ج.السهوؿ  د. اٛنباؿ
 األراض  ااطة باٞنيا  من ثالثة جهات نسميها:ػ

 أ. ج يرة  ب. قارة  ج. شب  ج يرة  د. سهوؿ
 الطبقة الي ٓندث فيها معظم التغًنات اٛنوية ه :ػ

 ك سفًن   أ. السرتاتو سفًن  ب. الرتبو سفًن  ج.ال رمو سفًن  د. اٞني  
 أك ر اٞنظاهر التضاريسية استيطانان بالعاَف 

 أ. السهوؿ  ب. اٛنباؿ  ج. التالؿ  د. اٟنضاب
 يف الشكل آّاكر الرقم ال م ٬ن ل قارة اسرتاليا هو:ػ

 ْد.   ّج.   ِب.   ُأ. 

 

 

 سنة نطل  علية أسم:ػمعدؿ أحواؿ الطقس ٞننطقة معينة كٞندة طويلة من ال من كأف تكوف 
 ج. الضغط اٛنوم  د. اٞنناخ أ. الطقس  ب. اٜنرارة 

 للمناخ عدة عناصر أهم عنصر فيها:ػ
 ج. اٜنرارة  د. األمطار  الرياح  ب. الضغط اٛنوم . أ
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 من خالؿ الشكل آّاكر اٞننطقة اٜنارة تتم ل بالرقم  
           ْد.   ّج.   ِب.   ُأ.  

 

 ي داد الضغط اٛنوم كلما:ػ
ج. كػػػػاف اٛنػػػػو صػػػػافيان                   أ. ارتفعنػػػػا عػػػػن مسػػػػتول سػػػػطح البحػػػػر     ب. ارتفعػػػػت درجػػػػات اٜنػػػػرارة

 د. كانت حركة اٟنواء ٥نو األسفل

 ترتف  درجات اٜنرارة يف اٞنناط  اصورة بٌن مدارم السرطاف كاٛندم بسب :ػ
ج.ارتفاعها عن مستول سطح البحػر  د. ك ػرة ِنػار  الشمس  أ. طوؿ النهار  ب.زاكية سقوط أشعة

 اٞناء
 ( درجات مئوية تقابلها:ػَُ( فهر ايت فأف )ِّإذا كانت الدرجة)صفر( مئوية تقابلها الدرجة )

 فهر ايت َِْفهر ايت  د.  َِّفهر ايت  ج. َِّفهر ايت  ب.  ِْأ. 
كزف اٟنػواء ٣نتػدان مػػن مسػتول سػػطح البحػر حػػىت  ايػة الغػالؼ الغػػازم علػ  مسػػاحة مقػدارها سػػنتمرت  

 مرب  كاحد يسم :ػ
 د. الضغط اٛنوم       ج. األمطار  أ. اٜنرارة  ب. الرياح

 عدد مناط  الضغط اٞنرتف  عل  سطح الكرة األرضية هو:ػ
 ْد.    ّج.    ِب.   ُأ. 

 طقتٌن متجاكرتٌن بسب :ػتتحرؾ الرياح بٌن من
 ج.ك رة األمطار  د. قلة الغطاء النبايت ب. درجات اٜنرارة  أ.الضغط اٛنوم 
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 يف الشكل آّاكر الرقم ال م ٬ن ل الرياح العكسية هو:ػ
 ْد.    ّج.    ِب.    ُأ.   

 

اْناههػا يف النصػف الشػماِف للكػرة األرضػية القوة الي ت ثر عموديا علػ  اْنػا  الريػاح كٓنرفهػا إُف ٬نػٌن 
 كيسار اْناهها يف النصف اٛننوي تسم :ػ

 أ. الرياح العكسية  ب. قانوف فرؿ  ج. الرياح التجارية  د. الرياح القطبية

 يف الشكل آّاكر الرقم ال م ٬ن ل مناط  هبوب الرياح اٞنوٚنية هو:ػ

 

 ْد.   ّج.   ِب.   ُأ. 
 الشكل آّاكر ٬ن ل ظاهرة:ػ

 أ. نسيم الرب كالبحر  ب. نسيم اٛنبل كالوادم  ج. األمطار التضاريسية  د. األمطار اإلعصارية   
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 العملية الي يتحوؿ فيها ِنار اٞناء من اٜنالة الغازية إُف السائلة   الصلبة تسم  درجة:ػ
 التكاثف  د. سرعة الرياحأ. الرطوبة  ب. اٜنرارة  ج. 

يقيس الضغط بواسطة م شر يرسم خطان بيانيان ٬ن ل تغًنات الضغط اٛنوم خالؿ اسبوع ال م  هازاٛن
 يسم :ػ

 أ. البارككراؼ  ب. ال رموكراؼ  ج. األنيمومرت  ج. اٞنايكرككراؼ
 اٛنهاز ال م يقيس سرعة الرياح يسم :ػ

 ج. دكارة الرياح  د. االنيمومرت   ال رمو مرت  ب. الباركمرت . أ
 الشكل ال م ٬ن ل األمطار التضاريسية هو:ػ

   ب.    أ. 

 د.        ج. 

 اٛن ء الناق  يف الشكل ال م أمامك هو اْنا   
 الشماؿج. الغرب  د.  أ. اٛننوب  ب. الشرؽ 

 

 دراسة الظواهر اٛنوية يف مكاف كزماف معينٌن قبل حدكثهما بفرتة زمنية تسم :
 ج. األنواء اٛنوية  د. الضغط اٛنوم أ. الطقس  ب. اٞنناخ  
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 التصاعدية كاإلعصارية كالتضاريسية من أنواع:
 د. األمطار     ج.التيارات البحرية      أ. الرياح         ب. اٜنرارة     

 حركة الرياح من اٞناء إُف اليابس  ارا كمن اليابس إُف اٞناء ليالن من أنواع الرياح:ػ
 أ. العامة  ب. اليومية  ج. الية  د. اٞنوٚنية  
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 ىهاظٍّ٘افٖ واسٓات اىؽوىث  اىغهائم اىفِ٘ث ىيهاكٖ اىهؽةالئٖ

Technical characteristics of Kashi Karbalai interfaces in 

kindergarten Kazimiyah 
امدكتورة أثىار خىيد كريه

1
    Dr. Ahtmar  Hamid cream 

 اىٍلػٌث
االكؿ يف القػػػػػػرف الرابػػػػػػ   نشػػػػػػاء  الكاظميػػػػػػة يف إحػػػػػػدل ضػػػػػػواح  مدينػػػػػػة بغػػػػػػداد،تقػػػػػػ  الركضػػػػػػة  :(الركضػػػػػة الكاظميػػػػػػة )

اٝنشػػ  كاقػػيم ككضػػ  علػػ  القػػربين الشػػريفٌن صػػندكقاف مػػن خشػػ  السػػاج كبنيػػت فوقهػػا قبتػػاف مػػن بنيػػت الركضػػة(ِ)اٟنجػػرم
 بكسػػ  كاضػػيفت اليػػ  قبػػاع اذٌنالضػػر٪ن ينعنايػػة ّٔػػ حوٟنمػػا سػػور كيعػػد هػػ ا البنػػاء اكؿ مػػا شػػيد علػػ  اٞنرقػػدين   تولػػت ال

كيضػم القػرباف اٛنػدين الطػاهرين ع(ّ) كماذف كشيدت يف اطرافػ  حجػرات كغػرؼ كقػد انصػبت العنايػة علػ  صػندكق  القػربين
ـ كحفيػد  االمػاـ التاسػ  ٕٗٗهجريػة  ُّٖاٞنتػوىف سػنة ك٨نػا االمػاـ السػاب  موسػ  الكػاظم  من اؿ بيػت الرسػوؿ 

ٚن  االماـ موس  ابػن جعفػر بالكػاظم ْـ كاٞندفوناف يف نفس اٞنكاف ّٖٓهجرية َِِاٞنتوىف سنة  ١نمد اٛنواد 
الػػ ين نقلػػو  مػػن السػػجن اُف السػػجن حػػىت استشػػهاد  ٜنلمػػ  كعفػػو  عػػن االسػػاءة ككظمػػ  للغػػيض كتسػػا١ن  مػػ  الػػد اعدائػػ 

كالصابر أك ر أهل زمان  تعبدان كأفقههم اف اإلماـ موس  الكاظم اٞنلق  بالعاَفٓ)وما يف سجن السندم بن شاهكمسم
كأس اهم، ككػاف أشجعهم كالناس شأنان كأعالهم يف الدين مكانان، كأفصحهم لسانان كأك رهم حفظان لكتاب ا، ك أجل

كاٜنكمة كاألدب ككماؿ العقل.غ يف العلمآية يف العلم كالفضل بالرغم من صغر سن ، كقد بل

                                                        
 .قسم الرتبية الفنية/ لة كلية الفنوف اٛنمي/جامعة بابل -ُ
عيسػػ  سػػلماف ك٤نلػػة العػػ م كهنػػاء عبػػد اٝنػػال  ك٤نػػاة يػػونسع العمػػارة العربيػػة االسػػالمية يف العػػراؽ ، كزارة ال قافػػة كاالعػػالـ ،  -ِ

 .ُْٖ. صُِٖٗ،ِالعراؽ ج:
 .ُٖٓص نفسةعاٞنصدر  -ّ

ع سػػػػػػػػػػػػ اؿ حػػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػػًنة االئمػػػػػػػػػػػػة االثػػػػػػػػػػػػىن عشػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػيهم السػػػػػػػػػػػػالـع دار البػػػػػػػػػػػػاقر ََٓال بيدمعماجػػػػػػػػػػػػد ناصػػػػػػػػػػػػرع ْ-
 .ِّٓعصََِّبًنكتعلبنافع

 ٖٕ. صَُُِالسجاينعجعفرعاهل البيتع م سسة ال قلٌنعدمش ع ٓ-
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ككانت يف اكٟنا  (ٔ)اٞننطقة ايطة باٞنرقد ٚنيت بالكاظمية بعد اف كانت تسم  بالشوين م الصغًناف 
لقريش. يقوؿ اٝنطي  البغدادم اف مقػابر قػريش باٛنانػ  الغػري يف اعلػ  اٞندينػة هػ  االك ػر شػهرة  مقربة

يهػا موسػ  بػن جعفػر الصػادؽ بػن ١نمػد البػاقر بػن علػ  زيػن العابػدين بػن فقػد دفػن ف ع(ٕ)مقابر بغداد بٌن
بػػن امػػًن الػػ منٌن علػػ  بػػن اي طالػػ  )سػػالـ ا علػػيهم اٗنعػػٌن( اف ا٘نػػد بػػن حنبػػل كػػاف  اٜنسػػٌن السػػبط

اف  ( (ٖمػػا٨نين امػػر فقصػػدت قػػرب موسػػ  بػػن جعفػػر فتوسػػلت بػػ  اال كسػػهل ا تعػػاُف ِف مػػا أحػػ  يقػػوؿ:
 .ٟنا باب ي دم اُف اٞنرقد يدع  باب اٜنوائ  اك باب اٞنراد كهو الباب الشرق  قضاء اٜناجات اصبح

كالقبتػاف مغلفتػاف بصػفائح الػ ه  م بتػة علػػ  أربػػ  مػآذف الكاظميػ  احتوائهػا  ٣نػػي ات اٜنػػضرة اف مػن
قة عل  قط  ٥ناسية كثبتت ه  األخرل عل  اجر القبة )الطابوؽ( ال م قد ي يد ٚنكة عن اٞنرتين يف منط

األكاكيػػػن كترتػػك  عػػل  أعػػػمدة  ، كمػػا ٕنػػػي  بػػناء اٜنػػضرة باحتوائػ  علػػ  ثػالث سػقائف تتقػدـانتفػاخ القبػة 
يف جػدار القبػلة. امػػتازت هػ   السػقيفة بارتفاعهػا كمتانػة  ذات تيجاف مقرنصة، أض مها السقيفة القائمة

ة كركعتهػا، التشػكيالت ال خرفيػة الػي تغطػ  ي يػد مػن ٗنػاؿ اٜنضػر  ك٣نػا.البديعػة كالدقيقػة أعمدهتا كزخارفهػا
علػػػ   تكالسػػػقوؼ مػػػن الػػػداخل كاٝنػػػارج، بعضػػػها ذات أشػػػكاؿ هندسػػػية كتصػػػاميم نباتيػػػة نفػػػ  اٛنػػػدراف

اٜنضػرة ٓنفػة فنيػة رائعػة ت يػد مػن  كاٝنشػ ، كمػا تعتػرب أبػوابالكاشػ  الكربالئػ  كاٞنرايػا كالػ ه  كالفضػة 
إُف القمريػات القائمػة  باإلضػافة .واع العقػود كأشػكاؿ الطيػوركأنػ عنصػر اٞنقرنصػات فضػال عػنٗناؿ اٞنبػىن، 

حيػ  ال خػارؼ الػي ت ينهػا، كمعظمهػا منفػ ة علػ   علػ  نوافػ  اٞنبػىن، كػل قمريػة ٔنتلػف عػن األخػرل مػن
  لغرض التهوية كاإلنارة. ، كجعلت ٢نرمةالكاش  الكربالئ  

كالعناصػر العماريػة اٞنتنوعػة،  ػائس اٝنػط كال خرفػةفػ  الػواق  تعػترب متحػفان فنػيان يضػم تػحف كنف فاٜنػضرة
 م  أنفس األسالي  كالطرائ  كاٞنناه  يف العمػارة كالت طػيط، كمػا تعتػربْنكتعترب مدرسة يف اٝنط العري 

كظهػرت فيهػا الرباعػة كالعبقريػة  إحدل العمائر الفريدة يف العاَف، إذ التق  فيها اإلتقػاف كاٛنمػاؿ كالكمػاؿ،
 .ي  من كحدات زخرفية كنصوص خطيةيف تنفي  ما ف

Submitted 
(Kindergarten Kazimiyah): Scene Kadhimiya is located in a suburb of 

the city of Baghdad, the first Nchaih in the fourth century AH (), where the 

children of the scene and put on the graves Mosques two boxes of teak 

and built over two domes of wood and held around them Sur This is 

building the first thing that was built on the shrine and then came to this 

shrine care, since expanded and added to it Domes and minarets 

constructed in his limbs cabins and rooms have focused attention on the 

Funds graves (), and includes the graves grandparents divine from the 

                                                        
 .ٗٓعصُٕٗٗناج ععل عبغدادعمطبعة ال ورةعبغدادع ٔ-
 .ٕٕعصنفسةع اٞنصدر ٕ-
 .ٖٗ.صَُٖٗالـعاٞنطبعة العصريةعبغدادعاٛنوادعكامل نقي عدار الس ٖ-
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house of the Prophet (r) and two seventh Imam Musa al-Kazim (peace be 

upon him (who died in 183 AH 799 m and his grandson, the ninth imam 

Muhammad al-Jawad (peace be upon him), who died in 220 AH, 835 m 

and Almedfonan in the same place () is called Imam Musa Ibn Ja'far 

Eazem to dream and forgiveness for hurting and Kzation for the tip and 

tolerance with the father of his enemies, who took him from prison to prison 

until his martyrdom poisoned in Sindi prison Ben Hahec (. (the Imam Musa 

al-Kadhim, nicknamed the world and the patient more people of his time 

adoration and Avqham and most preserved the book of God, and for the 

people's affair and the most senior in religion a place, and the most 

eloquent tongue and encourage them and Oschahm, and it was a verse in 

the science and credited in spite of his young age, has reached the 

knowledge and wisdom, literature and Kamal mind unless one informing 

him of the chieftains of his time 
The area surrounding the shrine has been named Kazemiya after it was 

called Little Bcuyenzi () was the first of the cemetery to the Quraysh. Al-

Khatib al-Baghdadi said that the graves of Quraish west side at the top of 

the city are the most popular among the tombs of Baghdad (), has buried 

Musa bin Jafar Sadeq bin Mohammed Baqir Ben Ali Zine El Abidine Ben Al 

Hussein Bin tribe Alamnin Amir Ali bin Abi Talib (peace be upon them all) 

The story goes that Ahmad ibn Hanbal was saying: Mahemena Vqsdt is 

the tomb of Musa Bin Jaafar I pleaded with him not easy to Almighty God 

to me what I like)) needs to spend became her door that leads to the shrine 

called the door or door meeting needs to be a door-east. 
The features of the Al-Kadhimiya Mosque contain four minarets and two 

domes of pure gold, as marked by the construction Hadra features the 

three sheds progressing Alawawin based on columns with capitals 

muqarnas, the largest of the existing penthouse in the qibla wall. This 

penthouse characterized the upside and the durability of its columns and 

decoration magnificent and Adakkikh.omma increases the beauty of Hadra 

and splendor, decorative profiles that cover the walls and ceilings of the 

home and abroad, some with geometric floral designs implemented on 

Kashi Karbalai, mirrors, gold, silver, wood, and doors Hadra is a wonderful 

masterpiece increase the beauty of the building, add this element to the 

stalactites and the types of contracts and forms of birds. In addition to 

Aalghemriaat based on the windows of the building, the ears of every lunar 

different from the other in terms of motifs that are embellished, mostly 

executed on Kashi Karbalai, perforated and made for the purpose of 
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ventilation and lighting. Valhoudrh actually considered a museum art 

featuring antiques and precious calligraphy and decoration elements 

Ammaria diverse, and is the school in calligraphy gathering souls 

techniques, methods and approaches in architecture and planning, is also 

considered one of the unique buildings in the world, where he met with 

perfection and beauty and perfection, and appeared where ingenuity and 

genius in the implementation of what the units decorative written texts. 

اىخِثثٔع اىلثثهيٖ ىيخهِٔٗثثات اىؾعؽف٘ثثث اىِتاح٘ثثث فثثٖ واسٓثثات اىؽوىثثث 

 اىهاظٍّ٘

بشكل خػاص  كمفردات اف التنوع الشكل  العاـ للتكوينات ال خرفية النباتية كما تتضمن  من كحدات
 :اُفقسم نتيف الركضة الكاظمي  

 اٌزٕٛع يف اٌزمغ١ُ املغبحٟ ٌٍزظ١ُّ  اٌضخشيف:  -اٚال 
األكُف يف  اٞنرحلػػػةفهػػو  فػػػننيأخػػ  التقسػػػيم اٞنسػػاح  للتكوينػػػات ال خرفيػػة عنايػػػة كاسػػعة كمهمػػػة مػػن اٞن

عملية بناء العمل ال خريف كيقـو بتنظيم ١ناكر تقسػيم للمسػاحة بشػكل متجػانس كمتناسػ  مػ  مكونػات 
العمل ُني  يكوف لكل عنصر من عناصػر التصػميم أ٨نيػة يف أظهػار خصوصػيت  أك كظيفتػ  اٞنعينػة ضػمن 

عند ذلك ٪ناكؿ اٞن خرؼ من ك  ان ٗنالي كشكالن  ان تعبًني ان هيكل العمل ُني  ينج  كل ج ء من التصميم معن
خالؿ تلك العملية أعطاء معىن أك داللة معينة ليستطي  اٞنتلق   بفعل توحيد العناصر )التصميم ال خريف( 

فضػػائ   -يلجػػأ اليهػػا اٞن خػػرؼ ألسػػباب عديػػدة )منهػػا ٓنقيػػ  اْنػػاه  الػػي ْناهيػػةالتقسػػيمات ايػػرل الف ا
ائ  ناشم عن أحداث اٞنعاٛنات التناسبية بٌن الكل فض –اْناه   ناشم عن أحداث تنوع ات اين كتقسيم

كاٛن ء فضال عػن اٞنعاٛنػات التتابعيػة ككػ لك الصػفات االيقاعيػة اٞنتنوعػة للكػل كاٛنػ ء كيف حػاالت الرتكيػ  
 (ٗ)عل  مساحة دكف أخرل (.

صر فمن اكلويات أ٤ناح العمل الفين هو ٤ناح تكوين  عرب الرتابط لألشكاؿ كاالست داـ الصحيح لعنا
 العمل ُني  ال يفقد قيمت  عند كضع  ب لك اٞنكاف أك يف تلػك الصػيغة كهػو يعتمػد علػ  خػربة اٞن خػرؼ

)٪نوؿ الشكل كبقية العناصر الي تشكل التصميم ٣نػا يكسػب  كحػدة  مال  األمر ةكال كقيالفنية  كامكانيت 
 .(َُ)العناصر كعملها داخل (

كل منهما األخر ضمن العملية التصميمية كالي تبدأ  إلظهارذف فالشكل كاٞنساحة يشكالف تالزما إ
ُنركػػة نقطػػة تصػػميم )تقسػػيم اٞنسػػاحة( ضػػمن عمليػػة التنظػػيم الػػي تكػػوف ّنوجػػ  تقسػػيمات ٢نتلفػػة طبقػػا 

                                                        
 .ِْ.ص١ََُِنمدع نصيف جاسم، مدخل يف تصميم االعالف، بغداد،  -ٗ

 .ٔ.صُْٖٗ، ِفتح البابع عبد اٜنليم، التصميم يف الفنوف التشكيلية القاهرة ط:  -َُ
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للمساحة اٞنراد ت يينها أم كض  العناصر من اٞنفردات كالوحدات ال خرفيػة )يف كحػدة كنسػ  مػنظم ٝندمػة 
 (  ُُ)الشكل العاـ(.

١نػػاكر حيػػ  ٫نضػػ  التصػػميم اُف علػػ  يقػػـو بػػ  اٞنصػػمم كاٞن خػػرؼ يتم ػػل بتقسػػيم الفضػػاء فػػأكؿ عمػػل 
كفػ  كػل علػ  اٞنسػاح   –١ناكر رئيسة تتػوزع بانتظػاـ يف كحػدة تصػميمية مرتابطػة مت نػة التنظػيم الشػكل  

 (ُِ)ذلك ْنرم العمليات التصميمية كالي تعط  ناْنا اٚن  التنظيم الشكل  
تنظػيم توزيػػ  العناصػر )اٞنفػردات كالوحػػدات(  هػو ١نػاكر كمػػا تبػٌن علػ فضػػاء أف اٟنػدؼ مػن تقسػيم ال

عػدة أقسػاـ )ُنيػ   علػ ال خرفية كيتم التقسيم باست داـ اٝنطوط اٟنندسية فالتكوين اٞنراد زخرفتػ  يقسػم 
( Lineفعنصر اٝنط ) ( ُّ)مرتابطة( إنشائية٪نتل كل ج ء مساحة معينة تربط  ّنا يلي  أك ّنا يسبق  بعالقة 

كفػػ  تقسػػيمات ٢نتلفػػة للتصػػميم ال خػػريف يف مظهػػر  علػػ   طة ١نػػور التنػػاظرايػػدخل يف تقسػػيم الفضػػاء بوسػػ
أسػػاس توزيعػػ  علػػ  التنظػػيم اٞنتػػوازف كاٞنتجػػانس ك )مػػا يتعامػػل معػػ  اٞنصػػمم مػػن يف  الشػػكل  الػػ م يرتكػػ 
مات اورية كهو األك ر بعاد هو الفضاء اٞننتظم اٟنندس  ال م يستجي  للتقسيالفضاء متغًن الشكل كا

. فتنظػيم الفضػاء يهػػدؼ بالنتيجػة اُف )ربػط أجػ اء التكػوين بعػدة أنظمػػة (ُْ)تػداكال يف التصػميم ال خػريف( 
. كيػتم التقسػيم اٞنسػاح  ُٓمتداخلة للبنية بطريقػة تػ دم للتنػوع الكامػل للتقسػيم اٝنػاص َنميػ  العناصػر(

 اكر أفقية كعمودية.١ن عل . تقسيم الفضاء ُللفضاء بعدة أشكاؿ منها:
 ١ناكر متقاطعة. عل . تقسيم الفضاء ِ
 .١ناكر شعاعية عل . تقسيم الفضاء ّ
 شبكة من اٝنطوط اٞنتقاطعة. عل . تقسيم الفضاء ْ

 اٌزٕٛع يف األغظبْ إٌجبر١خ ٚرٕظ١ّٙب:-صب١ٔب 
 ّنا يأيت: تصنف حركة األغصاف للبناء األساس  اٝنط  يف التكوينات ال خرفية النباتية

تبعػا لتبػاين نػوع اٜنشػو كدرجػة  مػايتبػابن ٚنكه ٌنل بػػ)خط أك خطػٌن مػ دكج ػمت.اٜنركة اٜنل كنيػة كتُ
كفػ   عل كيتج  اٞنصمم ال خريف اُف توظيف عنصر اٝنط أسػاس يف بنػاء األغصػاف كحركاهتػا(  ُٔ)خشونت (

صاف كتفرعاهتا يساعد ك ًنا عل  مقتضيات الفضاء األساس  كذلك )أف اعتماد مبدأ اٜنركة اٜنل كنية لألغ
تغطية أية مساحة مهما اتسػعت بسػهولة كيسػر نظػرا المكانيػة هػ   اٜنركػة علػ  التولػد اٞنسػتمر لألغصػاف 

                                                        
 ْٖ.صُْٖٗ،  ُ:الشاؿ، عبد الغين، اٞنصطلحات يف الفن كالرتبية الفنية ، مطاب  جامعة اٞنلك سعود ، ط -ُُ
 ْٖ.صََُِ،  اإلعالف١نمدع نصيف جاسم، مدخل يف تصميم  -ُِ
اٛنبورم،سػػػتار ٘نػػػادم، العالقػػػات اللونيػػػة كتأثًنهػػػا علػػػ  حركػػػة السػػػطوح اٞنطبوعػػػة يف الفضػػػاء التصػػػميم  اٞنطبػػػوع العراقػػػ ،  -ُّ

 ْٖ.صُٕٗٗأطركحة دكتورا  )غًن منشورة(، كلية الفنوف اٛنميلة، جامعة بغداد ، 
ـ كامل عبػد االمػًن، أسػالي  تصػميم ال خػارؼ النباتيػة يف كاجهػات اٜنضػرة العباسػية ، رسػالة اٞناجسػتًن)غًن منشػورة(،  كسا ُْ-

 ْٖ.صََِّكلية الفنوف اٛنميلة جامعة بغداد 
 ٕٔ.صُِٖٗالقاهرة  سكوت، ركبرت جيالـ، أسس التصميم، مكتبة اال٤نلو اٞنصرية، ُٓ-
م ال خارؼ النباتية الية اٞنعاصرة علػ  اآلجػر اٞنػ ج ، ُنػ  مطبػوع، ٠نلػة األكػاد٬ن ،  عبد الرضا ّٔية، أسس تصمي داككدع ُٔ-

 ٖٖ.صُٔٗٗكلية الفنوف اٛنميلة 
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كتفرعاهتا الػي تشػكل منػاب  جديػدة للتفػرع َنميػ  االْناهػات( كيعتمػد ك ػًنا علػ  اٜنركػة اٜنل كنيػة يف بنػاء 
 التكوين ال خريف النبايت )كأس  كزهرم(.

شب  دائرة تدكر حوؿ نفسها من اٝنارج يكتت   اٜنركة اٜنل كنية شكال يشب  قوقعة اٜنل كف اٞنلفوفة أك 
اُف الػػداخل أك مػػن الػػداخل اُف اٝنػػارج فاألغصػػاف )تلػػف حػػوؿ نفسػػها ّنوجػػات متتاليػػة منتظمػػة يف شػػكل 

  (ُٕ)حل كف(
ة بصورة مقعرة ك١ندبة أك ّٔيئة تتكوف من حركة كاحدة عل  شكل ٕنوجات متتالي : .اٜنركة اٞنتموجةِ

خطػػٌن متنػػاظرين فيمػػا بينهمػػا ذات تناسػػ  يف التضػػادات اٞنت للػػة عنػػد حركػػة ٕنػػوج الغصػػن النبػػايت كهػػ   
اٜنركة تشكل )التناس  كالرشاقة فه  أك ر انسجاما نتيجػة تغػًن اْناهاهتػا كانتقاٟنػا االيقػاع  عنػد ٢نتلػف 

 (. ِْ،صّْ)ُٖا٥نناءاهتا(
( الالتيين أك مقلوبة ( توظف بشكل Sٕن ل كضعها العاـ )حركة حرؼ ):نية اٞنعكوسة. اٜنركة الدكراّ

أساسػػ  يف ال خػػارؼ النباتيػػة ال هريػػة اٞنرتكػػ ة علػػ  ١نػػور التنػػاظر أك الػػي تعتمػػد علػػ  االنشػػاء اٜنػػر كمػػا يف 
ببقيػة اٜنركػات ( كيعتمد أساس توزي  الغصػن للحركػة الدكرانيػة علػ  التػوازف غػًن اٞنتماثػل أسػوة ٖالشكل )

الغصنية األخرل يف التكػوين ال خػريف اذ )البػد مػن االهتمػاـ بالتناسػ  الشػكل ، أم األثػر اٝنطػ  اٞنػ دم 
ة ،متصػػػلة، متواصػػػلة، قاُف اسػػػتجابة النظػػػر كتعػػػود للتأكيػػػد علػػػ  ضػػػركرة أف تكػػػوف اٜنركػػػة الغصػػػنية متناسػػػ

 (.ٕٓ،صُّمتناسبة كم تلفة()
نب ػ  مػن نقطػة تتوسػط اٞنسػاحة ال خرفيػة لتكػوف مرتكػ ا للسػيادة عنػد كيرتك  توزي  البنػاء ال خػريف ك )ي

مكانية د٠نها م  اٜنركة اٞنتموجة من غصن ا فضالنعن(.ٖ،صِْتوزي  اٞنفردات عل  األساس الغصين( )
 است دامها يف أشغاؿ اٞنساحة األساسية للتصميم. كاحد

فصػػوص النباتيػػة بصػػورة مقعػػرة ك١ندبػػة، كتتم ػػل ُنركػػة متسلسػػلة تتابعيػػة تشػػب  ال . اٜنركػػة اٞنفصصػػة:ْ
أمكانيػة اسػتغالؿ هػ    افتوظف ه   اٜنركة لألغصاف عل  ١نور التناظر ال نائ  أك الربػاع  أك الشػعاع  

اٜنركة لتحديد اٞنرتك ات الي تنطل  منها اٜنركات الغصنية كك لك أمكانية دم  غصنٌن معا الستحداث 
٬نكػػن دمػػ  اٜنركػػة اٜنل كنيػػة مػػ  اٜنركػػة اذ   األسػػاس لألغصػػاف يف توزيػػكاظهرهػػا  كاظهػػار خصػػائ  ٗناليػػة

اٞنفصصػػػة لرسػػػم األسػػػاس الغصػػػين كعلػػػ  اٞن خػػػرؼ مراعػػػاة )التناسػػػ  اٞنظهػػػرم بػػػٌن الغصػػػنٌن اٞنػػػد٠نٌن مػػػ  
بعضهما من خالؿ تنظيم حركة األغصاف كاستداراهتا كنقاط تفرعاهتا ضمن اٞنساحة ال خرفيػة كفػ  ترتيػ  

سػػاس خطػػػ  امكانيػػة ابتكػػار فضػػالن ا. (ُٗ)ر اٜنركػػة ال انيػػة كفقػػداف خصوصػػػيتها(ال يػػ دم اُف تقػػويض دك 

                                                        
 ُٗ.ص١ُٖٕٗنمود إبراهيم حسن، ال خرفة االسالمية )االربسك(، اٞنطبعة التجارية اٜندي ةع القاهرة،  ُٕ-
 ِْ.صُِٖٗكتبة مناب  ال قافة العامة،سام  رزؽ، مبادل الت كؽ الفين كالتنسي  اٛنماِف، م ُٖ-
 ّٗكساـ كامل عبد االمًن، أسالي  تصميم ال خارؼ النباتية يف كاجهات اٜنضرة العباسية، مصدر سب  ذكرةعص ُٗ-
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ك اسػػتنباط  مػػن هػػ   األسػػالي  اٞنتنوعػػة للحركػػات الغصػػنية اذ )ال ينفػػرد عنصػػر اٜنركػػة بأسػػلوب الغصػػن 
 . (َِ)س  التعبًن الفين اٞنقصود ال م يوظف اجل  ألداء رؤية جديدة(ُنكنتيجة كاحدة بل يتغًن 

 ٛع يف ث١ٕخ املفشداد اٌضخشف١خ إٌجبر١خ:اٌزٕ-صبٌضب 
اعتمدت اٞنفردات الكأسية يف أناذ أشكاٟنا عل  )عنصر كأس ال هرة البسػيط(  المفردات الكأس  :

ٞنفػػردات منهػػاع فضػػال عػػن أمكانيػػة االبتكػػارات الػػي سػػع  اٞن خػػرؼ يف امػػن حيػػ  االشػػتقاقات كاسػػتنباط 
عملػت تلػك )التقسػيمات يف بنيػة كػأس ال هػرة البسػيط اذ قريبػة مػن الواقػ   اـاخراجهػا سػواء كانػت ٠نػردة 

 .(ُِ)تنوعات يف الرتاكي  التصميمية لل خارؼ الكأسية(
كيظهػػر دكر التنػػوع يف بنيػػة هػػ   ال خػػارؼ مػػن أشػػغاٟنا ٞنسػػاحات ٢نتلفػػة القيػػاس مػػن خػػالؿ مطاكعػػة 

عن التنػػػػوع يف الن للتكػػػػوين ال خػػػػريف فضػػػػ اٞنفػػػػردات للتكيػػػػف طبقػػػػا ٞنواصػػػػفات اٞنسػػػػاحة أك الفضػػػػاء اٞنت لػػػػل
هػػػ ا التنػػػوع  فيظهػػػرمنالصػػػفات اٞنظهريػػػة للمفػػػردات الكأسػػػية مػػػن حيػػػ  اٞنظهػػػر العػػػاـ كاٜنشػػػو الػػػداخل  

للتصػػميم ال خػػريف مػػن خػػالؿ االنسػػجاـ كالتوافػػ  عػػن طريػػ   (ِِ))متػػنفس ٗنػػاِف يضػػمن لنػػا تنوعػػا حيويػػا(
الفضػػائية  -)تنوعػػا يف العالقػػات الشػػكلية نابغيػػة أحػػداثتوزيػػ  اٞنفػػردات الكأسػػية للمسػػاحة اٞنػػراد زخرفتهػػا 

        ِّالظاهرة (.
 كتتكوف اٞنفردات الكأسية من:

 .عناصر كأسية كاملة.ُ
 أنصاؼ عناصر كأسية..ِ
 .أكراؽ كأسية.ّ
 .اٜنلقات كالعقد الرابطة.ْ
 . الرباعم كاألشواؾ.ٓ
 النهايات الغصنية اٞنلتفة..ٔ
 مضاعفة(. ك مركبة ك اٞنفردات ال هرية من:)األزهار البسيطةاٞنفردات ال هرية:كتتكوف .ٕ

 اٌزٕٛع يف ث١ٕخ اٌٛحذاد اٌضخشف١خ إٌجبر١خ:-ساثؼب 
سػ  التنػػوع اٞنظهػػرم ُن يف العػػراؽتصػنيف الوحػػدات ال خرفيػة اٞنوجػػودة يف كاجهػػات العتبػات اٞنقدسػػة 

 اآلنية ال خرفية( كالقلوب ال خرفية )ٟنا من حي  اٞنظهر العاـ كاٜنشو الداخل  اُف

                                                        
مػػا يػػ ر، برنػػا رد، الفنػػوف التشػػكيلية ككيػػف نتػػ كقها، ت: سػػعد اٞنظفػػورم كمسػػعد الفاضػػ ، مكتبػػة النهضػػة اٞنصػػرية، القػػاهرة  َِ-

 َِّ.صُٔٔٗ
داككدع عبد الرضا ّٔية، ٓنديد اٞنقومات التصميمية لل خارؼ الكأسية اٞنعاصرةع ُن  مطبوع، ٠نلة االكاد٬ن ، كلية الفنػوف  -ُِ

 ٖ.صُٔٗٗاٛنميلة،جامعة بغداد 
ة داككدع عبػػد الرضػػا ّٔيػػة، األسػػس الفنيػػة لل خػػارؼ اٛنداريػػة يف ا ٞندرسػػة اٞنستنصػػرية، رسػػالة اٞناجسػػتًن)غًن منشػػورة(، كليػػ -ِِ

 ّّ.صُٖٗٗالفنوف اٛنميلة جامعة بغداد 
١نمدعنصػػيف جاسػػمع االبتكػػارات يف التقنيػػات التصػػميمية لالعػػػالف اٞنطبػػوع أطركحػػة دكتػػورا )غًن منشػػورة(، كليػػة الفنػػػوف  -ِّ

 ِِٖ. صُٗٗٗاٛنميلة، جامعة بغداد 
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كه  عبارة عػن مسػاحة زخرفيػة ٫نتلػف شػكلها كقياسػاهتا مػن تصػميم اُف أخػر  .القلوب الزخر   :ُ
كلكنهػػا تتوسػػػط اٞنسػػػاحة الكليػػػة أك تكػػوف مركػػػ  السػػػيادة الواضػػػحة يف االنشػػاء ال خػػػريف كتعػػػد كاحػػػدة مػػػن 

 يػأة ا جػ ء مكػاين ذات شػكل كهالتكوينات األساسية الي ٓنق  البعد اٛنماِف للعمل الفين من حي  كو 
كقيػػػاس ٫نتلػػػف مػػػن تنظػػػيم اُف أخػػػر ٟنػػػ ا ٤نػػػدها ْنػػػ ب االنتبػػػا  لكو ػػػا )ٓنتػػػوم علػػػ  نظػػػاـ خػػػاص مػػػن 

كّٔػ ا ٕن ػل البػ رة األساسػية الػي )تتػدف  منهػا العناصػر  (ِْ)العالقات اٞنغلقة الي تنت  ما يسػم  بالوحػدة(
. كتت ػػ  القلػػوب ال خرفيػػة هيئػػات متنوعػػة مػػن (ِٓ)ريف(ال خرفيػػة فضػػال عػػن اسػػتقطأّا ٜنركػػة التكػػوين ال خػػ

حي  اٞنظهر اٝنارج  العاـ ٟنا أك من حي  اٜنشو الداخل  تكوف يف بعض التكوينات مشرتكة م  حركة 
اٜنل كف الغصين ال م يشغل اٞنساحات الكلية للتصميم أك أحيانا ذات حشو غصين مفص  ك مفردات 

ضػػػػ  اُف تقسػػػيمات عديػػػدة حسػػػػ  طبيعػػػة التكػػػػوين ٔناذ زهريػػػة بسػػػيطة أك تكػػػػوف ذات زخػػػارؼ كأسػػػية 
ربػػػاع  أك شػػػعاع  لػػػ ا يعمػػػد اٞن خػػػرؼ اُف تصػػػميم )النقػػػاط االرتكازيػػػة ك  األساسػػػية، كذات تنػػػاظر ثنػػػائ 

 .(ِٔ)م  اٞنتجاكرات ك  ال ٕن ل مناط  اعاقة أك حج  بصرم( أ للمساحة الي ٩ن  أف تتكاف
 العاـ كاٜنشو الداخل  اُف: ك٬نكن تصنيف القلوب ال خرفية من حي  تنوع الشكل

 . قلوب زخرفية ذات شكل لوزم من حي  اٞنظهر اٝنارج  منظمة بصورة عمودية ثنائية التناظر.ُ
. قلػػػوب زخرفيػػػة ذات أشػػػكاؿ هندسػػػية )بيضػػػوية أك دائريػػػة( مفصصػػػة ، منظمػػػة بصػػػورة عموديػػػة أك ِ

 أفقية ثنائية التناظر أك رباعية التناظر.
 أفق  مستقيم القاع يعلو  تكوين كأس . . قلوب زخرفية ذات طاب ّ
 .  قلوب زخرفية  ٕن ل كأس ال هرة ثالث  الفل  أك متضمنة عناصر جناحية لكأس ال هرة.ْ

 أما من حي  اٜنشو الداخل  فأن  يتألف من:
قلوب زخرفية ذات حشو داخل  يتضمن اٞنفردات ال هرية  القريبة من الواق  ضمن شكل يوح  بباقة 

 عناصر زخرفية زهرية ١نورة.األزهار أك 
 قلوب زخرفية ذات حشو داخل  يتضمن اٞنفردات الكأسية ثالثية أك ثنائية أك أحادية الفل .

 قلوب زخرفية ذات حشو متداخل من االنشاء لنوعٌن الكأس  كال هرم.
 كالبسيطة. ة١نملة باألزهار اٞنركب قلوب ال خرفة ذات حشو داخل  يتضمن آنية

للكاشػ  تكوينات ذات أشػكاؿ ١نػورة رم يػة يرتكػ  توظيفهػا يف ال خػارؼ النباتيػة    :.اآلن   الزخر ِ
د نظًنا يعكس شكل اآلنية يف ٤نكْنسد ٕني ا شكليا غًن مألوؼ يف التصاميم ال خرفية اذ قد ال  الكربالئ 

 .التصاميم ال خرفية الكأسية كال هرية أك الغصنية اال عند توظيفها يف الت يٌن العمارم

                                                        
 .ّٖص سكوت، ركبرت جيالـ، أسس التصميم، مصدر سب  ذكرةع -ِْ
ال خػػارؼ ال هريػػة يف الفػػن العػػري االسػػالم ، ُنػػ  مطبػػوعع ٠نلػػة األكػػاد٬ن ، كليػػة الفنػػوف اٛنميلػػة،  داكدععبػػد الرضػػا ّٔيػػةع -ِٓ

 َٕ.صُٔٗٗجامعة بغداد 
نصػػيف جاسػػمع االبتكػػارات يف التقنيػػات التصػػميمية لالعػػالف اٞنطبػػوع أطركحػػة دكتػػورا )غًن منشػػورة(، كليػػة الفنػػوف  ١نمػػدع -ِٔ

 ّٗ.صُٗٗٗاٛنميلة، جامعة بغداد 
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جرل التحويرات مػن كا يف يه ا التكوين قد استلهم  الفناف اٞن خرؼ من الواق  فقد عمل عل  تك فإ
خالؿ است داـ عناصر زخرفية بغية ٓنقي  اٟندؼ اٛنماِف ٟنا من حي  البناء ال خريف لةنية كاخ  يكيف 

 اـتقطاب بصػػرم سػػ  اٞنسػػاحة اٞنػػراد زخرفتهػػا سػػواء جعلهػػا يف موقػػ  السػػيادة كمركػػ  اسػػُنذلػػك التكػػوين 
اكػرب مػن التصػميم الكلػ  )كٔنتلػف هيئػات ال هريػات مػن تصػميم اُف أخػر  شػغاٟنا حيػ ان اسيادة مكانية يف 

 (ِٕ)س  طبيعة اٞنساحة األساسية كمواصفاهتا(.ُن
 كتتكوف اآلنية ال خرفية من عدة أج اء:

ار اٞنرتاكبػػػة )القريبػػػة مػػػن ٕن ػػػل راس اآلنيػػػة.كتتكوف يف اغلػػػ  التصػػػاميم ال خرفيػػػة ١نملػػػة باألزهػػػالفوىػػػ :  .ُ
سػػػ  طبيعػػػة ُنشػػكلها الػػػواقع ( كاألكراد كاألكراؽ البسػػيطة كتكػػػوف ذات تنػػػاظر ثنػػائ  ٫نتلػػػف شػػكلها 

كاٞنسػاحة األساسػية للتصػاميم ال خػريف اذ  هاتصميمها الشكل  من حي  اٞنساحة اٞن صصة لةنية كل
اليػػة مػػن األزهػػار كاألكراد اٝنفصػػ  اٞنشػػكل السػػتقيمة أحيانػػا تكػػوف ذات اٞنفوهػػة التػػرد أشػػكاٟنا ذات 

علوهػا كحػػدة زخرفيػػة صػػغًنة ككبػػًنة القيػػاس كتػػرد أيضػػا ذات شػػكل يشػػب  كػػأس ال هػػرة ال الثػػ  تكاألكراؽ 
فضال عن كركدها ١نملة ب هرة أك مفردة زخرفيػة مشػكلة نقطػة انب ػاؽ األغصػاف منهػا أك خاليػة  ، الفل 

 من أم عنصر زخريف.
كف  شكل ٥نيف  عل  فوهة ببدف اآلنية، كنتيجة الٔناذ  ه ا اٞنوق  يظهريشكل منطقة ربط ال ال نق: .ِ

ٔنتلػػػف أشػػػكاٟنا مػػػن البسػػػاطة أك التعقيػػػد يف  ةالفوهػػػة كتظهػػػر يف بعػػػض التصػػػاميم عقػػػد رابطػػػوازنػػػة بم
التكػػوين أحيانػػا توظػػف مفػػردة مركبػػة أك بسػػيطةع كقػػد يتضػػمن يف بعػػض أشػػكال   مفػػردات كآسػػية أك 

 رتكي .مفردات زهرية بسيطة ال
ا من حي  كرب قياسػ  نسػبة اُف ا مظهرين : كيشكل جسم اآلنية، كيعد من اك ر أج اء اآلنية تنوعن البدف .ّ

بقيػة أجػ اء اآلنيػة كامكانيػة احتوائػ  علػ  تراكيػ  زخرفيػػة مػن مفػردات كأسػية ضػمنا مػ  األغصػاف الػػي 
لنوعٌن داخل بدف اآلنية  اـشكلت جسم اآلنية أك تكوين زخريف سواء كاف لنوع من االنشاء ال خريف 

اؽ مػػػػن األعلػػػػ  كاألسػػػػفل فضػػػػال عػػػػن بعػػػػض قككػػػػ لك اٞنغػػػػايرة الشػػػػكلية مػػػػن حيػػػػ  االتسػػػػاع كاالسػػػػتد
التصرفات اٞنظهرية من اضافة زكج من اٞنقابض ذات مفردات كأسػية أك أم شػكل أخػر أك كركدهػا يف 

 .من أم تفاصيل زخرفية بعض التصاميم ذات لوف مصمت خاؿو 
كتكػوف ذات أشػكاؿ  ستند اليها أج اء اآلنيػةت: اٛن ء األخًن من أج اء اآلنية ٬ن ل اٞننطقة الي القاعدة .ْ

حشػو زهػرم أك كأسػ  أك غصػين أك أتشػاء لنػوعٌن مػن  مجناحيػة أك تكػوين مفصػ  ذمتعػددة منهػا 
وظػػف داخلػػػ  ال خػػارؼ ذات قػػاع ٠نػػوؼ أك مسػػتقيم أحيانػػا يكػػوف ١نيطهػػا الكفػػايف كعناصػػر كأسػػية ت

  .زهرية ،زخارؼ غصنية 

                                                        
 ْٕدععبد الرضا ّٔية ال خارؼ ال هرية يف الفن العري االسالم عمصدر سب  ذكرةعصداك  ِٕ-
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 اٌزٕٛع اٌٍٟٛٔ ٌٍزى٠ٕٛبد اٌضخشف١خ إٌجبر١خ: -خبِغب 
٬ن ل اللوف يف التكوينات ال خرفية عنصرا فاعال الضفائ  قيمة ٗنالية من اٞنفػردات كالوحػدات كفصػلها 

مػا كرد يف  بعضها عن بعض من اجل التماي  كتػأيت أ٨نيػة اللػوف مػن رم يػة ١نببػة لػدل اٞن خػرؼ مػن خػالؿ
صوصية اللوف كتأثًن  يف نفس اٞنتلق  ٝنالقرآف الكرمي من آيات بليغة تعطينا دالالت كرموز ك ًنة كمتنوعة 

 (ِٖ))كقد ذكر القرآف الكرمي ستة ألواف ه  األبيض كاألسود كاأل٘نر كاألصفر كاألخضر كاألزرؽ(.
ة م ػل النػار كاٛننػة كاالخػرة كغًنهػا مػن كه   األلواف ٕن ل مرموزات ألشياء أك مقوالت يف الفكر كاٜنيا

لػ ا  (ِٗ)اٞنقوالت يف اٞنعتقد االسالم  اذ )أف اللوف ٩نرم ٠نرل اداة للتأكيل تعظيم قدرت  يف اخػ  البصػر(
فقػد اسػتغل اٞن خػػرؼ هػ   اٝنصوصػػية كعػدها عنصػرا مػػن عناصػر العمػػارة الدينيػة مػن خػػالؿ اختيػار  الوانػػا 
خاصة ككظفها يف بقية التكوينات ال خرفية بشكل )يسهم يف بناء عالقات شكلية ت يد مػن ثػراء اٞنوضػوع 

 (َّ) (الفين ، فاٞن خرؼ ٪ناكؿ اف ٪نق  كال من اٛنماؿ كالنظاـ عند ترتي  عناصر 
كّٔ ا تكتس  التكوينات هويتها من خالؿ رم ية اللوف كدالالت  التعبًنية داخل التصػميم أك التكػوين 
ال خػػػريف )فػػػاأللواف ٗنيعهػػػا تتػػػأثر ّنحيطهػػػا اٝنػػػارج  فهػػػ  ٕنػػػت  قسػػػما مػػػن اللػػػوف اٞنػػػنعكس عليهػػػا كيتػػػأثر 

 (ُّ)ّنجاركاهتا اللونية(.
 اٌزٕٛع اٌزمٕٟ -عبدعب 

مت يف هػػ ا العمػػل الفػػين هػػ  تقنيػػة الكاشػػ  الكربالئػػ  مربعػػات مػػن الكاشػػ  اف التقنيػػة الػػي اسػػت د
سػػم ْسػػم كنصػػف فيكػػوف آّمػػوع ُسػػم كنصػػف ك النتػػوئٌن اٝنلفيػػٌن ِ( سػػم بسػػمك َِ×َِ) اٞنػػ ج 

 علما باف النتوئٌن يف ظهر كل قطعة يستفاد منهما يف ت بيت قط  الكاش  عل  اٛندار.
يػػػوح  باٞنعػػػاين كالػػػدالالت الركحيػػػة فػػػإٌف فيػػػ  مػػػن اٝنصػػػائ  الكاشػػػ  الكربالئػػػ  فضػػػالن عػػػن كونػػػ   اف

مػػا يشػػب  اإلحسػػاس، فصػػناعة الكاشػػ  األزرؽ مهنػػة عراقيػػة قد٬نػػة يعػػود تار٫نهػػا إُف  اٛنماليػػة كاٞنتعػػة الفنيػػة
العصر البابل ، كمن  ذلك الوقت كاف يسم  بػ)كاش  اٞنلوؾ( كاللوف األزرؽ الغال  عل  أك ر  يرم  إُف 

 ا  إُف السماء.النقاء كاالْن
 اىلفً اىؼٍيٖ 

 (ٔرر١ٕخ )ػر
 : الواجهة اٝنارجية ايطة بالضريح )الركضة الكاظمية(. الموقع

                                                        
الربيعػػ ع عبػػاس جاسػػم ١نمػػود، الشػػكل كاٜنركػػة كالعالقػػات الناْنػػة يف العمليػػات التصػػميمية ثنائيػػة األبعػػاد، أطركحػػة دكتػػورا   ِٖ-

 ّٔ.صُٗٗٗ)غًن منشورة( كلية الفنوف اٛنميلةعجامعة بغداد، 
 ِٗهػ.ص ُّْٓ،١ِنمد حسن البصرم، ٗنهرة اللغة، مطبعة ٠نلس دائرة اٞنعارؼ الع مانية، ج: االزدم، ِٗ-
اٛنبػػورم، سػػتار ٘نػػادم، العالقػػات اللونيػػة كتأثًنهػػا علػػ  حركػػة السػػطوح اٞنطبوعػػة يف الفضػػاء التصػػميم  اٞنطبػػوع العراقػػ ،  َّ-

 ُِ.صُٕٗٗأطركحة دكتورا  )غًن منشورة(، كلية الفنوف اٛنميلة، جامعة بغداد، 
 ُّْ.صُِّٕٗٔنس ععفيف ع علم اٛنماؿ عند اي حياف التوحيدم كمسائل يف الفن مطاب  ثنيافع بغدادع ُّ-
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 مرت. َِعِامتار، العرض:  َٖعّ: الطوؿ: الق اسات
 : عقد مدب  من االعل  ذكاستطالة من االسفل.اله أة

 التحػػػػليل:
عامػػان علػػ  كفػػ  التنػػاظر ال نػػائ  ذم اػػور العمػػودم اعتمػػد التقسػػيم اٞنسػػاح  لفضػػاء التصػػميم نظامػػان 

نصف التكوينات اٞنوظفة داخل التصميم ، فضالنعن التقسيم الضمين للقل  ال خريف )اٞنرك م( عل  كف  
التنػػاظر الربػػاع  كشػػكل ضػػمنان مػػ  فضػػاء التصػػميم تنػػاظران ثنائيػػان ٣نػػا حقػػ  توازنػػان متمػػاثالن مػػن خػػالؿ توزيػػ  

يف اٟنيأة العامػة للفضػاء ال خػريف بشػكل متكػايفء علػ  كفػ  اٞنغػايرة يف القياسػات بػٌن الوحدات كاٞنفردات 
الوحدات كاٞنفردات حي  اسهم ه ا يف احداث نوع من التقسيم عل  تشكيل منظقة ج ب ٥نو القل  

 ال خريف )اٞنرك م( بفعل القياس كاٞنعاٛنة اللونية.
ئ  لتكػػرار الوحػػدة االساسػػية داخػػل فضػػاء االطػػار ٣نػػا امػػا االطػػار ال خػػريف فػػنظم علػػ  كفػػ  التػػاظر ال نػػا

اضػػػف  نوعػػػان مػػػن التناسػػػ  كاالسػػػتقرار مػػػن خػػػالؿ اشػػػغاؿ اٞنسػػػاحة كاغالقهػػػا فضػػػائيان عمػػػل علػػػ  الػػػرتابط 
 الشكل  م  الفضاء االساس  للتصميم.

 التنوع يف بنية اٞنفردات كاالغصاف النباتية كتنظيمهما:
هػرم( كمػا تتضػمن  مػن مفػردات زخرفيػة اذ كظفػت ال خػارؼ أنشاء زخريف مػ دكج لنػوعٌن )كأسػ  ، ز 

النباتية الكأسية اٞنصمتة لونيان عند الغصن ذم اٞنفردات الكأسية االبتكارية كاعتمد يف تصميم اٞنفردة عل  
الورقة السعفية البسيطة مسننة اٜنواؼ شغلت عناصرها االحاديػة الفلػ  كال نائيػة كال الثيػة كاٝنماسػية علػ  
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حركة الغصن الرئيس فضالنعن توظيف عقد رابطة ذات مفردات كاسية ضمنان شكلت ١نيطها  كف  مسار
الكفػايف بشػػكل يػوح  بكػػاس ال هػرة ال الثػػ  الفلػ  اسػػت دمت كمنػاط  لتفػػرع االغصػاف كبفعػػل االشػػغاؿ 

يم اٞنساح  كاٞنغايرة اللونية لالغصاف الكاسية كمفرداهتا حققت ٟنا السػيادة الواضػحة ضػمن فضػاء التصػم
 العاـ.

امػػا ال خػػارؼ النباتيػػة ال هريػػة فتضػػمنت مفػػردات )اغصػػانان كازهػػاران مركبػػة كبسػػيطة كاكراقػػان نباتيػػة سػػعفية 
مسػػننة كملسػػاء( اذ اظهػػر ذلػػك التنػػوع اٞنظهػػرم للمفػػردات اٞنركبػػة ذات الشػػكل الػػ م يػػوح  بورقػػة العنػػ  

٢نتلػػػف القياسػػػات طبقػػػان لطبيعػػػة  علػػػ  كفػػػ  تصػػػرؼ الورقػػػة السػػػعفية اٞنسػػػننة ذات اٞنظهػػػر اٞنصػػػمت لونيػػػان 
اٞنسػػػاحة اٞنتاحػػػة ضػػػمن الفضػػػاء االساسػػػ  ، فضػػػالن عػػػن مفػػػردات مركبػػػة مسػػػننة متعػػػددة األكراؽ م دكجػػػة 
اٝنطوط ذات حشو ّنفردة بسيطة ثالثية الفصوص كازهار ثالثية االكراؽ كثنائية كرباعية م دكجػة اٝنطػوط 

ت قػاع كأسػ  ثالثػ  الفلػ  يف حػٌن  لػت االكراؽ كمفردات بسيطة ٙناسية الفصوص كرباعيػة كثالثيػة ذا
النباتية السعفية اٞنسننة تنوعات مظهرية بفعل اٞنغايرة الشكلية ٟنا منها اكراؽ مفردة كاخرل مرتاكبة االكراؽ 
ملح  ّٔا بعض االزهار البسيطة ثالثية الفصوص كرباعية ذات قاع كأس  ثالث  الفل  ، اذ اضفت تلك 

يان عرب اٞنغايرة الشكلية ٟنا مػ  مػا تتضػمن  االغصػاف مػن بػراعم مػدكرة كمفصصػة ثنائيػة االكراؽ تنوعان مظهر 
االشػػػػواؾ كثالثيػػػػة مسػػػػننة مفػػػػردة كم دكجػػػػة شػػػػغلت الفضػػػػاءات اٞنت للػػػػة بػػػػٌن اٞنفػػػػردات كالوحػػػػدات داخػػػػل 

 التصميم.
  مسػتقيمة اما االطار ال خريف فتم ػل ّنفػردتٌن اساسػيتٌن ضػمن اٞنسػاحة الواحػدة الكأسػية ثالثيػة الفلػ

القاع شغلت ُنشو مفردة زخرفية بسيطة ثالثية الفصوص ذات قاع كاسػ  ثالثػ  الفلػ  ، كمفػردة زخرفيػة 
زهرية مسننة متعددة االكراؽ م دكجة اٝنطوط داخلها فضاء مشغوؿ ّنفردة كأسية ثالثية الفل  مركبة عل  

الن عػػن اٞنفػػردات ال هريػػة عنصػػر كأسػػ  مفصػػ  ذ هيػػأة مسػػتوحاة مػػن عنصػػر كػػأس ال هػػرة البسػػيطة ، فضػػ
البسػػيطة ال نائيػػة االكراؽ كالرباعيػػة شػػغلت اٞننطقػػة اصػػورة بػػٌن اٞنفػػردتٌن علػػ  كفػػ  مسػػار حركػػة الغصػػن 

 كازهار مفصصة ثالثية ذات قاع كأس  ثالث  الفل . 
كتتحرؾ االغصاف الكاسية كال هرية ضمن االنشاء اٞن دكج يف اٛن ء االساس  للتصػميم يف ضػوء حركػة 

 ل كنية ذات مغايرة اْناهية بٌن حركة االغصاف ال هرية بفعل اختالؼ مواق  انب اقها.ح
امػػػا االطػػػار ال خػػػريف فنظمػػػت حركػػػة اغصػػػان  علػػػ  كفػػػ  اٜنركػػػة الدكرانيػػػة كنتيجػػػة للمغػػػايرات يف حركػػػة 
االغصػػاف ضػػمن فضػػاء التصػػميم كاالطػػار ال خػػريف ٤نػػم عنػػ  اسػػتقاللية متكافئػػة منتظمػػة لكػػل التكوينػػات 

 وظفة يف التصميم.اٞن
 التنوع يف بنية الوحدات ال خ فية:

اعتمػػدت القلػػوب ال خرفيػػة يف التصػػميم علػػ  اٞنغػػايرة ببنيتهػػا كهيأهتػػا العامػػة ضػػمن اٞنسػػاحة االساسػػية 
كظهرت بصورة ْناكرات شكلية عل  كف  تباعد مسايف متباين عل  امتداد كاحد بشكل عمودم ، كجاء 

أة لوزيػة مفصصػػة رباعيػة التنػاظر شػػغل فضػاء  انشػاء زخػػريف كاحػد )ال خػػارؼ القلػ  ال خػريف )اٞنركػػ م( ّٔيػ
الكاسية( كمفرداهتا االحادية الفلػ  كال نائيػة كال الثيػة ذات حشػو خػاؿو مػن اٜنػ كز تتحػرؾ بصػورة حل كنيػة 
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كمتموجػػة ضػػمنان يف بعػػض اٞنفػػردات ، امػػا تكوينػػات القلػػوب العليػػا كالسػػفل  فظهػػرت ّٔيػػأة مسػػتوحاة مػػن 
كأسػػػ  ثالثػػ  الفلػػػ  مفصػػػ  ٠نػػوؼ القػػػاع تضػػػمن زخػػارؼ كاسػػػية احاديػػػة الفلػػ  كثنائيػػػة كثالثيػػػة   عنصػػر

يعلوهػػا عنصػػر كأسػػ  ثالثػػ  الفلػػ  متضػػمن مفػػردات كاسػػية ضػػمنان مػػ  ١نيطػػ  الكفػػايف. احتلػػت القلػػوب 
 ال خرفية مساحة ضمنان م  فضاء التصميم يف حٌن كظف القل  ال خريف )اٞنرك م( نقطة انب اؽ االغصػاف

 الكاسية عل  كف  التناظر الرباع  اُف باق  اٞنساحة االساسية.
 التنوع يف تكرار التكوينات:    

ظهر التكرار اٞنتماثل عل  كف  اٜنركة االْناهية لالغصاف الكأسية كال هرية ، فضالنعن التكرار اٞنتماثل 
يف حركػػػة كاشػػػكاؿ اٞنفػػػردات الكلػػػ  للتصػػػميم علػػػ  كفػػػ  التقسػػػيم ال نػػػائ  كالتكػػػرار غػػػًن اٞنتماثػػػل اٛن ئػػػ  

 غًن متناظر( –ال خرفية عل  كف  التقسيم )متناظر 
كقػػد حقػػ  التنظػػيم الكلػػ  للقلػػوب ال خرفيػػة علػػ  كفػػ  تكػػرار متغػػًن احػػداث السػػيادة اٞنظهريػػة للقلػػ  
)اٞنرك م( ال م كلد تنوعان مظهريان بٌن باق  تكوينات الفضاء من خالؿ اشغال  اٜني  اٞنكاين االكرب ضمن 
الفضػاء االساسػػ  كتكػرار متعػػاكس ٞنكونػػات االطػار ال خػػريف علػ  كفػػ  تنػػاكب يف مواقػ  اٞنفػػردات النباتيػػة 
ال هرية كالكأسية اورة كاٞنتم لة بالوحدة األساسية القابلة للتكرار عل  رغم من تنظيمهػا بقيػاس مسػاح  

متناس  يف حجم اشغاؿ اٞنساحة كاحد شغل ّٔا فضاء االطار ال خريف عرب االمتدادين االفق  كالعمودم 
العامػػػػة كاالطػػػػار ال خػػػػريف كادل اُف اتػػػػ اف مظهػػػػرم متناسػػػػ  يف حجػػػػم اشػػػػغاؿ اٞنسػػػػاحة باسػػػػت ناء القلػػػػ  
)اٞنركػػ م( اٞنتم ػػل بالسػػيادة الشػػكلية كالتضػػاد اللػػوين مػػن حيػػ  اٟنيػػأة العامػػة كاٜنشػػو الػػداخل  علػػ  كفػػ  

 تنظيم منسجم لكل التكوينات.
 التنوع اللوين:

الفضاء العاـ للتصميم باللوف األزرؽ الداكن كفضاء القل  ال خريف بطريقػة مغػايرة للفضػاء العػاـ عوًف 
بػػاللوف )األبػػيض( فضػػالنعن  اسػػت داـ اللػػوف ال يتػػوين الفػػاتح لفضػػاء التكػػوين الػػ م يعلػػو القلػػ  ال خػػريف 

للونيػػػة للفضػػػاءات  كاللػػػوف األصػػػفر للتكػػػوين األسػػػفل ٣نػػػا حقػػػ  تقاربػػػان لونيػػػان اذ شػػػكلت تلػػػك التنوعػػػات ا
األساسػػػية أحػػػداث تنػػػوع مظهػػػرم للتصػػػميم يف حػػػٌن ٕن لػػػت اٞنعاٛنػػػات اللونيػػػة لل خػػػارؼ النباتيػػػة الكأسػػػية  
اللوف )األصفر( اٞنغػاير للفضػاء األساسػ  كاللػوف الشػ رم الػ م شػغل مسػاحات بسػيطة ضػمن اٞنفػردات 

اُف الوضوح كالسيادة لل خارؼ الكأسية  الكأسية كاٞنتقارب م  لوف الفضاء األساس  كاٞنغايرة اللونية ادت
عػػػن بقيػػػة اٞنكونػػػات األخػػػرل  داخػػػل التصػػػميم ،فضػػػال عػػػن اسػػػت داـ اللػػػوف )األبػػػيض( لل خػػػارؼ النباتيػػػة 

 ال هرية اٞنغاير للفضاء األساس  كاٞنتقارب م  فضاء القل  ال خريف.
ٞنفػػردة نفسػػها كعوٛنػػت أمػػا اٞنفػػردات ال هريػػة ظهػػرت ذات االلػػواف )األصػػفر كاأل٘نػػر اٞنتػػدرج( ضػػمن ا

األكراؽ النباتية بطريقتٌن األكُف باللوف األصفر اٞنتقارب م  لوف األغصاف الكأسية كال انية باللوف الش رم 
اٞنتقػػارب مػػ  لػػوف الفضػػاء األساسػػ . يف حػػٌن كانػػت اٞنعاٛنػػات اللونيػػة لألغصػػاف اٞنوظفػػة داخػػل القلػػ  

صفر كاألبيض(ضمن اٞنفردات الكأسية اذ شكلت تضادا ال خريف كالتكوينات األخرل باللوف )األسود كاأل
لونيػػػا مػػػ  فضػػػاءهتا أظهػػػرت السػػػيادة اللونيػػػة لألغصػػػاف كلتقػػػارب االلػػػواف كتفاكهتػػػا ُنسػػػ  درجاهتػػػا اللونيػػػة 
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 عشر ثام ال ال دد

كاٞنتضادة يف بعضها االخر كاسػت دامها كتوظيفهػا بصػورة منسػجمة أدل اُف أنتػاج تصػميم زخػريف متػوازف 
 ظيفية كٗنالية.شكليا كلونيا حق  أبعادا ك 

كفيمػػا ٫نػػ  التنػػوع اللػػوين لألطػػار ال خػػريف شػػغلت اٞنسػػاحة األساسػػية بػػاللوف )الشػػ رم( اٞنتقػػارب مػػ  
لوف الفضاء األساس  ٣نا حق  توليفػة لونيػة منسػجمة لعمػـو التصػميم.كتوظيف اللػوف )األسػود(لل خارؼ 

ضػػائ  كاحػػدث اظهارهػػا علػػ  حسػػاب الكأسػػية اٞنغػػاير لفضػػاء اإلطػػار ال خػػريف تركيػػ ا أك ػػر يف موقعهػػا الف
القيم اللونية اٞنتباينة داخل اإلطار ال خريف ترابطان شكليان كلونيان كبصريان م  بقية االغصػاف الكأسػية اٞنوظفػة 
ضمن فضاء القلوب ال خرفية. أمػا اٞنفػردات ال خرفيػة ال هريػة فعوٛنػت بػاللونٌن )األصػفر كاألزرؽ( ٣نػا عػ ز 

 طار ال خريف كحدة لونية متوافقة كمنتظمة م  الفضاء االساس  للتصميم.التنوعات اللونية داخل اإل
 (ٕػررر١ٕخ )
 الواجهة اٝنارجية ٞنداخل الضريح )الركضة الكاظمية(. الموقع:

 امتار. َِعّامتارع العرض: ْالطوؿ:  الق اسات:
 : عقد مدب  من االعل  كاستطالة من االسفل.اله أة

 التحػػليل 
ٕن ل التقسيم اٞنساح  لفضاء التصميم اعتماد نظاـ قػائم علػ    التقسيم اٞنساح  للتصميم:التنوع يف 

ف التكوينات اٞنوظفة ضمن اٞنسػاحة االساسػية فضػالنعن التقسػيم التناظر ال نائ  ذم اور العمودم نص
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ثنائيػان ٣نػا حقػ  الضمين للقل  ال خػريف علػ  كفػ  التنػاظر الربػاع  كشػغل ضػمنان مػ  التصػميم العػاـ تنػاظران 
توازنػػػان شػػػكليان منتظمػػػان مػػػن خػػػالؿ توزيػػػ  اٞنفػػػردات كالوحػػػدات ال خػػػريف الداخلػػػة يف عمليػػػة بنػػػاء التصػػػميم 

تظامنهػا مػ  الفضػاء االساسػ  عػرب تكػوين زخػريف اعتمػد يف تقسػيم   فػأظهرتال خريف.اما االطر ال خرفيػة 
لتنظيمػػػ  لتكوينػػات اخػػػرل ضػػمن اٞنسػػػاحة اٞنسػػاح  علػػ  التنػػػاظر ال نػػائ  ٣نػػػا حقػػ  تكػػػاف ان مػػ  اٛنانػػ  ا

 االساسية.
 التنوع يف بنية اٞنفردات كاالغصاف النباتية كتنظيمهما:

تضمن التصػميم ال خػريف نػوعٌن مػن االنشػاء ال خػريف )الكأسػ  كال هػرم( اظهػرت االغصػاف ال خػارؼ 
ريفات احػػػدثها النباتيػػة ك الكأسػػية اٞنصػػػمتة لونيػػان عنػػػد الغصػػن ذات مفػػردات تتضػػػمن حشػػو داخلػػػ  لتصػػ

اٞن خػرؼ لشػكل الورقػػة النباتيػة البسػػيطة مسػننة اٜنػػواؼ شػغلت العناصػػر الكأسػية االحاديػػة الفلػ  كال نائيػػة 
ضمن مسار حركة الغصن كشػكلت ال خػارؼ الكأسػية السػيادة الواضػحة مػن خػالؿ كػرب حجمهػا مقارنػة 

 باالغصاف النباتية ال هرية.
مظهريػػة مػػن حيػػ  اٞنظهػػر العػػاـ اٞنتجسػػد يف بنيػػة االغصػػاف  ك لػػت االغصػػاف النباتيػػة ال هريػػة تنوعػػات

من براعم كاشواؾ ٢نتلفة عملت عل  اشغاؿ الفضاءات اٞنت للة يف حٌن ٕن لت اٞنفػردات ال خرفيػة النباتيػة 
ال هريػػة بػػاٞنفردات البسػػيطة اٞنتنوعػػة مػػن ازهػػار ٙناسػػية الفصػػوص كمفػػردات ثنائيػػة االكراؽ كرباعيػػة كثالثيػػة  

فردات ثالثية الفصوص ذات القاع الكأس  ثالث  الفل  كك لك التنوع يف اٞنفردات اٞنركبة من فضالنعن اٞن
مفػػردات ذات اكراؽ مسػػػننة اٜنػػواؼ م دكجػػػة اٝنطػػوط كاخػػػرل مفصصػػة متعػػػددة االكراؽ مشػػغولة بعنصػػػر  

اخل التصميم كأس  ثالث  الفل  اما االكراؽ النباتية فقد اظهرت تنوعان شكليان ساعد عل  فاعلية التنوع د
ال خريف اذ ٕن لت بعدة اشكاؿ سواء كانت مفردة اـ مد٠نة م  االغصاف اٝنالية من اٜنشو الداخل  منهػا 

 مسننة اٜنواؼ كاخرل ملح  ّٔا بعض مفردات بسيطة.
كضمن االطار ال خريف مفردات زخرفية نباتية )كأسية زهرية( ٢نتلفة اٞنظهر كاٜنجم اذ ظهرت مفردات  

ات عناصر كاسية انصاؼ اكراؽ ثنائية الفل  كمفردات زهرية مركبة متعددة االكراؽ م دكجة كأسية ١نورة ذ
اٝنطػػوط يف الػػداخل، كظفػػت كمركػػ  النب ػػاؽ االغصػػاف النباتيػػة ال هريػػة كالكاسػػية فضػػالنعن توظيػػف مفػػردة 

فػ  مسػار زخرفية بسيطة رباعية الفصوص شاغلة الفضاءات اٞنت لل  عنػد عمليػة التكػرار اٞنتعػاكس علػ  ك 
 حركة الغصن ال هرم.

كاسهمت االغصاف النباتية )الكأسػية كال هريػة( تنوعػان يف اٛنانػ  التنظيمػ  الشػغاٟنا اٞنسػاحة ال خرفيػة 
ٕن ل بعضها بالتناظر الرباع  كحق  االخر تنظيمان ثنائيان متناظران اعتمادان عل  حركة حل كنيػة كاحػدة داخػل 

الداخلة ضمنا م  التصميم العاـ اما االطػار ال خػريف فقػد اعتمػد علػ  الفضاء االساس  كباق  التكوينات 
 حركة غصنية مغايرة لالغصاف الرئيسة ٕن لت باٜنركة اٞنتموجة ذات التكرار اٞنتعاكس.

 التنوع يف بنية الوحدات ال خرفية:
اهتػػا  لػػت القلػػوب ال خرفيػػة اآل٨نيػػة اٞنوقعيػػة ضػػمن الفضػػاء االساسػػ  للتصػػميم مػػن خػػالؿ تعػػدد هيئ

التكوينية عرب تنوع شكل  كمظهرم منسجم م  الفضاء االساس  كمعتمد عل  تنظيمها اٞنتغًن يف القياس 
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مػن القلػ  ال خػريف )اٞنركػػ م( كقلػ  زخػريف متجػػ  ٥نػو النهايػة العليػػا كالسػفل  ٣نػا سػػاعد علػ  ٓنقيػ  مركػػ  
لتكوينػػات االخػػرل اٞنماثلػػة ، اذ اسػػتقطاب بصػػرم مػػن خػػالؿ اٞنغػػايرة الشػػكلية كاللونيػػة كترابطػػان مػػ  بقيػػة ا

اظهػػر القلػػ  ال خػػريف )اٞنركػػ م( ّٔيػػأة مفصصػػة شػػب  دائريػػة خضػػ  تقسػػيم  اٞنسػػاح  اُف التنػػاظر الربػػاع  
كشغل فضاء  أنشاء زخريف كاحػد كهػ  )ال خػارؼ النباتيػة( الػي  لػت تنوعػان يف بنيتهػا مػن انصػاؼ اكراؽ 

عناصػػر كأسػػية ثالثيػػة الفلػػ  كاخػػرل اخػػ ت القػػاع اٞنسػػتقيم نباتيػػة كأسػػية مقسػػومة احاديػػة الفلػػ  كثنائيػػة ك 
اٝناِف من اٜن كز كٕن لت القلوب ال خرفيػة األخػرل اٞنكملػة لالشػغاؿ الفضػائ  بقلػ  زخػريف )علػوم( ذم 
هيػػأة مسػػتوحاة مػػن عنصػػر كاسػػ  ثالثػػ  الفلػػ  خضػػ  تقسػػيم  اٞنسػػاح  للتنػػاظر ال نػػائ  شػػغل ب خػػارؼ  

عناصػػر احاديػػة الفلػػ  كثنائيػػة كثالثيػػة يف حػػٌن ٕن ػػل القلػػ  ال خػػريف كاسػػية مػػن مفػػردات انصػػاؼ اكراؽ ك 
)السػػػػػفل ( ّٔيػػػػػأة مفصصػػػػػة ١نػػػػػورة عػػػػػن كػػػػػأس ال هػػػػػرة ال الثػػػػػ  الفلػػػػػ  شػػػػػغلت مسػػػػػاحت  ب خػػػػػارؼ نباتيػػػػػة  
كاسػػػية.أن ت القلػػػوب ال خرفيػػػة مسػػػاحة ضػػػمن الفضػػػاء االساسػػػ  للتصػػػميم فضػػػالنعن االداء الػػػوظيف  

 ك ان النب اؽ االغصاف الرئيسة عل  كف  التناظر الرباع .للقل  ال خريف )اٞنرك م( شكل مر 
كٕن ػػل يف التكػػرار اٞنتماثػػل عػػل كفػػ  اٜنركػػة االْناهيػػة لالغصػػاف الكأسػػية  التنػػوع يف تكػػرار التكوينػػات:

ال هريػة كتكػػرار االلتفافػػات الغصػػنية الكأسػية ككػػ لك التكػػرار اٞنتماثػػل الكلػ  للتصػػميم علػػ  كفػػ  التقسػػيم 
ار غػػًن اٞنتماثػػل اٛن ئػػ  يف حركػػة اٞنفػػردات ال خرفيػػة كاشػػكاٟنا ضػػمن النصػػف ال خػػريف الواحػػد ال نػػائ  كالتكػػر 

غًنمتنػػػػاظر( فضػػػػالنعن التكػػػػرار اٞننػػػػتظم اٞنتقابػػػػل للمكونػػػػات ال خرفيػػػػة اٞنتناسػػػػبة  –كفػػػػ  تقسػػػػيم  )متنػػػػاظر
اٞنعتمد ، يف حٌن  كاٞننسجمة مظهريان اٞنعتمدة عل  اْناهات حركة االغصاف اٜنل كنية عرب التقسيم اورم

ْنسد التكرار الشكل  ضمنان يف اٞنفردات ال خرفيػة النباتيػة ال هريػة اٞننظمػة بصػورة انتشػارية ُنسػ  اشػغاٟنا 
 اٞنساح  اٞنتاح يف الفضاء االساس .

كٕن ػػل التكػػرار اٞنتغػػًن للقلػػوب ال خرفيػػة اٞنوظفػػة ضػػمن اٞنسػػاحة االساسػػية للتصػػميم ٣نػػا ادل اُف بػػػركز 
هريػػػة للقلػػػ  ال خػػػريف )اٞنركػػػ م( كفقػػػان للتتػػػاب  يف توزيػػػ  القلػػػوب بشػػػكل عمػػػودم ٥نػػػو االعلػػػ  السػػػيادة اٞنظ

كبتنظػػػيم متبػػػاين يف حجػػػم تلػػػك القلػػػوب كقياسػػػها كموقعهػػػا فحققػػػت تنوعػػػان مظهريػػػان مػػػ  بقيػػػة التكوينػػػات 
 االخرل من حي  اشغاٟنا اٜني  االكرب يف التصميم العاـ.

ا ال خريف عل  التكرار اٞنتعػاكس للوحػدة االساسػية ال خرفيػة القابلػة اما االطر ال خرفية فقد ارتك  بناؤه
للتكػػرار تضػػمنت مفػػردات كاسػػية كزهريػػة ١نػػورة بطريقػػة منتظمػػة كبقيػػاس مسػػاح  كاحػػد احػػدثت توازنػػان يف 
اشػػػػغاؿ االطػػػػر مت تنظيمهػػػػا عػػػػرب االمتػػػػدادين االفقػػػػ  كالعمػػػػودم ٣نػػػػا ادل اُف تػػػػرابط تتػػػػابع  بصػػػػرم ٟنػػػػ   

 ف  االمتداد اٞنساح  لالطار ٣نا كلد انسجامان متنوعان كشكليان كمتآلفا م  التصميم العاـ.اٞنكونات عل  ك 
 التنوع اللوين:

عوًف الفضاء العاـ للتصميم باللوف األزرؽ الداكن كفضاء القل  ال خريف بطريقػة مغػايرة للفضػاء العػاـ 
التكػػوين الػػ م يعلػػو القلػػ  ال خػػريف عػػن اسػػت داـ اللػػوف ال يتػػوين الفػػاتح لفضػػاء  بػػاللوف )األبػػيض( فضػػالن 

كاللػػػوف األصػػػفر للتكػػػوين األسػػػفل ٣نػػػا حقػػػ  تقاربػػػان لونيػػػان اذ شػػػكلت تلػػػك التنوعػػػات اللونيػػػة للفضػػػاءات  
األساسػػية أحػػداث تنػػوع مظهػػرم للتصػػميم يف حػػٌن اٞنعاٛنػػات اللونيػػة لل خػػارؼ النباتيػػة الكأسػػية ظهػػرت 
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للػػػوف الشػػػ رم الػػػ م شػػػغل مسػػػاحات بسػػػيطة ضػػػمن ذات اللػػػوف )األصػػػفر( اٞنغػػػاير للفضػػػاء األساسػػػ  كا
اٞنفردات الكاسية اٞنتقارب م  لوف الفضاء األساس  كادت اٞنغايرة اللونية اُف الوضوح كالسيادة لل خػارؼ 
الكأسػػية عػػن بقيػػة اٞنكونػػات األخػػرل  داخػػل التصػػميم، فضػػالن عػػن اسػػت داـ اللػػوف )األبػػيض( لل خػػارؼ 

ء األساسػػػ  كاٞنتقػػػارب مػػػ  فضػػػاء القلػػػ  ال خػػػريف أمػػػا اٞنفػػػردات ال هريػػػة النباتيػػػة ال هريػػػة اٞنغػػػاير مػػػ  الفضػػػا
فظهػػرت ذات االلػػواف )األصػػفر كاأل٘نػػر اٞنتدرج(ضػػمن اٞنفػػردة نفسػػها كعوٛنػػت األكراؽ النباتيػػة بطػػريقتٌن 
األكُف باللوف األصفر اٞنتقارب م  لوف األغصاف الكاسية كال انية باللوف الش رم اٞنتقارب م  لوف الفضاء 

ألساس . يف حٌن كانت اٞنعاٛنات اللونيػة لألغصػاف اٞنوظفػة داخػل القلػ  ال خػريف كالتكوينػات األخػرل ا
بػػااللوف )األسػػود كاألصػػفر كاألبػػيض( ضػػمن اٞنفػػردات الكاسػػية حيػػ  شػػكلت تضػػادا لونيػػا مػػ  فضػػاءهتا 

تضػػادة يف بعضػػها أظهػػرت السػػيادة اللونيػػة لألغصػػاف.كلتقارب االلػػواف كتفاكهتػػا ُنسػػ  درجاهتػػا اللونيػػة كاٞن
االخر كاست دامها كتوظيفها بصورة منسجمة أدل اُف أنتاج تصميم زخريف متوازف شكليا كلونيا ٣نا حق  

 أبعادان كظيفية كٗنالية.
كفيما ٫ن  التنوع اللوين لألطار ال خريف  فشغلت اٞنساحة األساسية باللوف )الش رم ( اٞنتقػارب مػ  

 فػػػة لونيػػػة منسػػػجمة لعمػػػـو التصػػػميم.ككلد توظيػػػف اللػػػوف )األسػػػود(لػػػوف الفضػػػاء األساسػػػ  ٣نػػػا حقػػػ  تولي
لل خػارؼ الكأسػية اٞنغػاير لفضػاء اإلطػار ال خػريف تركيػ ا أك ػر يف موقعهػا الفضػائ  كاظهارهػا علػ  حسػاب 
القيم اللونية اٞنتباينة داخل اإلطار ال خريف ٣نا احدث ذلك ترابطان شكليان كلونيان كبصريان م  بقيػة االغصػاف 

أسػية اٞنوظفػة ضػمن فضػاء القلػػوب ال خرفيػة. أمػا اٞنفػردات ال خرفيػػة ال هريػة فعوٛنػت بػاللونٌن )األصػػفر الك
كاألزرؽ( ٣نػػاع ز ذلػػك التنوعػػات اللونيػػة داخػػل اإلطػػار ال خػػريف كحػػدة لونيػػة متوافقػػة كمنتظمػػة مػػ  الفضػػاء 

 .االساس  للتصميم
 (ٖرخ )رػ١ٕر

 (: كتف جانف ٞندخل )الركضةالكاظمية الموقع
 سم. َٔامتار،  العرض: َْعْ: الطوؿ: الق اسات

 : مستطيلة اله أة
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 التنوع يف التقسيم اٞنساح  للتصميم:
ٕن ل التصميم بالتقسيم ال نائ  كفقان ور التناظر ال نائ   فضال عن احتواء التصميم عل  تنوعػات يف 

آلنيػة ال خرفيػة كفقػان للتنػاظر ال نػائ  تقسيمات التكوينات اٞنوظفة ضمن اٞنساحة االساسية اذ جاء تنظػيم ا
منب قػػػػة منهػػػػا تكوينػػػػات )القلػػػػوب( ٢نتلفػػػػة اٟنيئػػػػات منهػػػػا ذات تنػػػػاظر ثنػػػػائ  كاخػػػػرل تنػػػػاظر ربػػػػاع   امػػػػا 
التكوينات الركنية الشاغلة للمساحة العليا للتصميم فجاءت كفقان للتناظر ال نائ  ضمنان م  التصميم العاـ 

نػػوع مػػن انػػواع التقسػػيم بػػل اعتمػػدت علػػ  االنشػػاء ال خػػريف اٜنر.كخضػػ   اال  ا ػا َف ٔنضػػ  يف بنيتهػػا الم
 االطار ال خريف للتناظر ال نائ  ضمن الوحدة االساسية.

 التنوع يف بنية اٞنفردات كاالغصاف النباتية كتنظيمهما:
اعتمػػػػد االشػػػػغاؿ ال خػػػػريف للمسػػػػاحة االساسػػػػية علػػػػ  ال خػػػػارؼ النباتيػػػػة ال هريػػػػة كال خػػػػارؼ الكاسػػػػية 

وينػػات الركنيػػة كاآلنيػػة كالقلػػوب ال خرفيػػة اذ  لػػت ال خػػارؼ ال هريػػة مفػػردات بسػػيطة ثالثيػػة افصػػوص للتك
كٙناسػػية كسػػباعية كاخػػرل ثالثيػػة الفصػػوص مركبػػة علػػ  عنصػػر كأسػػ  ثالثػػ  الفلػػ  كازهػػار بسػػيطة ثنائيػػة 

كازهػػار االكراؽ كٙناسػػية كسداسػػية م دكجػػة اٝنطػػوط بعضػػها مركػػ  علػػ  عنصػػر كاسػػ  ضػػمنا مػػ  اٞنفػػردة 
مركبة متعددة االكراؽ م دكجة اٝنطوط كازهار  تشب  كرقة العن  مسننة اٜنواؼ فضال عن التنوع الشكل  
لالكراؽ النباتية ذات التكاثف الشكل  ضػمن التصػميم العػاـ كاكراؽ سػعفية مسػننة اٜنػواؼ كمسػننة ذات 

ملحقػػة بػػبعض اٞنفػػردات  حشػػو ّنفػػردات بسػػيطة ٙناسػػية الفصػػوص، كاكراؽ بسػػيطة ملسػػاء مد٠نػػة كمفػػردة
ال خرفيػػة كمت توظيػػف ازهػػار مركبػػػة ذات قيػػاس كبػػًن نسػػػبيا بغيػػة اشػػغاؿ اٞنسػػػاحة العليػػا للتصػػميم اٞننصػػػف 
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للتكوينات الركنية كفقان ٟنيأة متعددة االكراؽ م دكجة اٝنطوط مشغولة ُنشو زهرم ٞنفردة ثالثية الفصوص 
 الث  الفل .منب قة منها مفردة زخرفية مركبة عل  عنصر كاس  ث

يف حػٌن شػغلت التكوينػات الركنيػة ب خػارؼ كأسػية مصػػمتة لونيػا عنػد الغصػن كم دكجػة اٝنطػوط عنػػد 
اٞنفػػػردات االحاديػػػة الفلػػػ  كال نائيػػػة ك ايػػػات غضػػػية ملتفػػػة شػػػكل هػػػ ا التوظيػػػف ال خػػػريف اػػػيط اٝنػػػارج  

 للتكوين الركين.
الكأسػػػية( مػػػن مفػػػردات مركبػػػة متعػػػددة -يػػػةامػػػا االطػػػر ال خرفيػػػة فاعتمػػػد اشػػػغاٟنا علػػػ  ال خػػػارؼ )ال هر 

االكراؽ مركبة عل  عنصر كاس  ثالث  الفل  ملح  ّٔا االكراؽ كالعناصر الكاسية االحادية كال نائية الفل  
 .مت تنظيمها كفقان لتكرار متعاكس ضمن امتداد مساحة االطار ال خريف كاشغاؿ مساحت  بالكامل

( ٕزخارؼ اٞنساحة االساسية ُنركة حل كنية عرب اسػت داـ )اما مسارات اٜنركة الغصنية فقد اظهرت 
منػػاط  النب ػػاؽ االغصػػاف احػػدها مػػن اسػػفل قاعػػدة االنيػػة كنقطػػة انب ػػاؽ مػػن االزهػػار اٞنركبػػة ضػػمن فوهػػة  
االنية كاربعة اغصاف منب قػة مػن القلػوب ال خرفيػة فضػال عػن نقطػة انب ػاؽ اسػفل اٞنفػردة ال هريػة اٞنركبػة الػي 

التصػػميم منهػػا بصػػورة متصػػاعدة ٥نػػو االعلػػ  كملتفػػة يف بعػػض اآلجػػ اء كاخػػرل متدليػػة ٥نػػو تقػػ  يف اعلػػ  
االسفل لغرض اشغاؿ اٜني  اٞنكاين اٞنتاح  كاالطار ال خريف اعتمد اٜنركة الدكرانية اٞنعكوسة ذات االمتداد 

 االفق  بصورة متعاكسة.
 التنوع يف بنية الوحدات ال خرفية النباتية:

قلوب ال خرفيػة اُف التقسػيم اػورم للمسػاحة االساسػية مػن خػالؿ اعتمػاد االمتػدادين استند تنظيم ال
العمػػودم كاالفقػػ  كمت توزيعهػػا بصػػورة شػػريطية متتابعػػة علػػ  كفػػ  قياسػػات متغػػًنة كهيئػػات ٢نتلفػػة نظمػػت 

انف كاكراؽ نباتية اآلنية ذات الفوهة املة باالزهار اٞنرتاكبة القريبة من الواق  تعكس اٞننظورين الراس  كاٛن
سعفية مسننة اٜنواؼ كازهار ثنائية الفصوص منتشرة عل  امتداد فوهة االنية.كالعن  ذك اتساع من االعل  
كمسػػتدؽ مػػن االسػػفل مػػرتبط ببػػدف اآلنيػػة بوسػػاطة عقػػدة رابطػػة مفصصػػة امػػا البػػدف اٞنتسػػ  مػػن االعلػػ  

طػػػة ذات هيػػػأة جناحيػػػة كالقاعػػػدة ّٔيػػػأة كاٞنتػػػدرج االسػػػتدقاؽ ٥نػػػو االسػػػفل فيفصػػػل  عػػػن القاعػػػدة عقػػػد راب
مستوحاة من عنصر كأس  ثالث  الفل  ٠نوؼ القاع عل  كف )هيأة شكلية جناحية( اذ شغلت ال خارؼ 
الكأسية فضاء اآلنية َنمي  اج ائها فضالن عن احداث ايط الكفايف اٝنارج  لةنية من خالؿ ال خارؼ 

 ل كنية كاٞنفصصة يف بعض اج ائها. الكأسية نفسها  الي نظمت كفقان للحركة اٜن
م لػػت اآلنيػػة اٞنركػػ  النب ػػاؽ القلػػوب ال خرفيػػة الػػي تعلوهػػا كانطالقهػػا ٥نػػو االعلػػ  بامتػػداد عمػػودم ذم 

 تباعد مسايف متوازف منتظم بٌن التكوينات )القلوب ال خرفية(. 
القل  ال خريف ذك هيأة عنصر كأس  ثالث  الفل  مستقيم القاع مشغوؿ ب خارؼ كاسية مصمتة لونيا 
بالكامل كمفرداهتا  اآلحادية الفلػ  كال نائيػة كال الثيػة  امػا بػاق  القلػوب ال خرفيػة االخػرل فتنوعػت هيئاهتػا 

فياف ّٔيأة جناحيػة ٢نتلفػة منها لوزية مفصصة كاخرل شب  مستطيلة مفصصة يف بعض اج ائها كقلباف زخر 
اٞنظهػػر العػػاـ شػػغلت ب خػػارؼ كأسػػية مصػػمتة لونيػػا اال ا ػػا اختلفػػت مػػن حيػػ  تنظػػيم حركػػة اغصػػا ا مػػن 

 حل كنية ملتفة ٥نو الداخل كاالخرل مفصصة ضمن تكوين القلوب ذات اٟنيأة اٛنناحية. 
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القلػػوب عػػرب التعدديػػػة  اف اعتمػػاد هػػ ا التنػػوع يف التصػػميم جػػاء لكػػرب اٞنسػػػاحة بصػػورة طوليػػة كظفػػت
الشػػكلية اٞن تلفػػة لل ػػركج مػػن الرتابػػة الناشػػئة مػػن التكػػرارات ذات الػػرتابط اٞنتكػػافم يف توزيعهػػا مػػ  بػػاق  

 التكوينات االخرل.
كيتم ل يف التكرار اٞنماثػل بصػورة متوازنػة ١نوريػا للمكونػات ال خرفيػة مػ  اظهػار السػيادة اٛن ئيػة لةنيػة 

يم بفعل كرب مساحت  كمعاٛنت  اللونية كتكرار متغًن للقلوب ال خرفية عل  كف  ال خرفية اسفل فضاء التصم
االمتػػداد العمػػودم كالتكػػرار اٞننػػتظم اٞنتطػػاب  للتكوينػػات الركنيػػة فضػػال عػػن التكػػرار اٞنتغػػًن يف مراكػػ  انب ػػاؽ 

ا التكػرار االغصاف يف حٌن اعتمد التكرار اٞنتعاكس للوحدة االساسية لالطار ال خػريف ، حيػ  اضػف  هػ 
 اٞنتعدد االنسجاـ م  الكل ال خريف. 

اف التعػػدد اللػػوين كتعػػدد التكوينػػات اٞنوظفػػة داخػػل التصػػميم كاعتمادهػػا معاٛنػػات لونيػػة مػػن التقػػارب 
كالتوافػػ  اذ شػػغل )األزرؽ( الفضػػاء االساسػػ  اٞنتقػػارب مػػ  لػػوف التكوينػػات كزخارفهػػا الغضػػية ذات اللػػوف 

ضػػمن اآلنيػػة ال خرفيػػة مػػن األ٘نػػر اٞنتػػدرج للمفػػردات الواقعيػػة كالشػػ رم  )األصػػفر( فضػػالنعن التعػػدد اللػػوين
كاألخضر لالكراؽ النباتية كالشػ رم كاألصػفر اٞنتقػاربٌن لةنيػة كاالغصػاف الكأسػية ضػمن القلػوب متعػددة 
االلػواف مػن )الشػ رم كاأل٘نػر الفػاتح كاألسػود كاألخضػر كاألبػيض( لفضػائها كاللػوف األبػيض اٞنضػاد للػػوف 

اء ال م شغل ب  االغصاف ال هرية كبعض مفرداهتا فضالنعن اللوف األ٘نر كاألخضر للمفردات ال هرية الفض
البسيطة بفعل اٞنغايرة اللونية بٌن الفضاء االساس  )األزرؽ( كلوف فضاء االطار ال خريف )األصفر( احدث 

 نقطة ج ب بصرم بارزة للتصميم.
رؼ ذات االغصاف )األسود( كاعتماد التقارب اللوين ضمن اما فضاء االطار ال خريف )األصفر( كال خا

اٞنفػػردات اٞنوظفػػة مػػن )األزرؽ كاأل٘نػػر اٞنتػػدرج( ذات تػػأثًن ضػػعيف الفاعليػػة اٞنظهريػػة نتيجػػة لطػػوؿ امتػػداد 
 مساحة االطار.
 اىتطد:عالنث 

ػ  اتاحػت مسػاحة التصػميم خيػارات متنوعػة مػن خػالؿ اعتمػاد تقسػيم معػٌن لتصػميم )متنػاظر أك  ُ
 غًن متناظر أك شعاع ( فضالن عن امكانية ضم التصميم أك ر من تقسيم داخل فضاء  بصورة موحدة. 

ُني   ػ اتاح التنوع اٜنرك  لألغصاف النباتية )تنظيمها ( خيارات تصميمية يف نشر حركة األغصاف ِ
 تنسجم م  طبيعة كاٞنساحة األساسية كتقسيمها. 

ػ التنػوع اٞنتغػًن يف بنيػة اٞنفػردات ال خرفيػة النباتيػة )كاسػية كزهريػة كغصػنية( مػن حيػ  اٞنظهػر العػاـ  ّ
كاٜنشػػو الػػداخل  كباخراجػػات لونيػػة متنوعػػة سػػواء كانػػت لنػػوع كاحػػد أك لنػػوعٌن أسػػهم يف اضػػفاء التنػػوع 

 دات ال خرفية من كحدة تصميمية مرتابطة. كالتعدد اٞنظهرم للمفر 
ػػػػػ اسػػػػت داـ ال خػػػػارؼ النباتيػػػػة كفػػػػ  شػػػػاكلتٌن منهػػػػا اػػػػورة كالقريبػػػػة مػػػػن الواقػػػػ  كبأسػػػػالي  متنوعػػػػة  ْ

فضػػػالنعن التك ػػػف الشػػػكل  يف بعػػػض مفرداهتػػػا علػػػ  عكػػػس ال ػػػراء اٞنظهػػػرم كاٞنركنػػػة كاٞنطاكعػػػة لل خػػػارؼ 
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بيلتهػػا علػػ  توظيػػف أشػػكاؿ عماريػػة كحيوانيػػة ضػػمنا بغيػػة كامكانيػػة اشػػغاٟنا أم مسػػاحة مػػن التصػػميم كقا
 ٓنقي  تنوعات يف اٛنان  اٛنماِف للتصميم. 

ػ اعتماد أسالي  تصميمية غًن مألوفة عرب توظيف نصوص قرائية ذات مفػردات زخرفيػة مد٠نػة مػ   ٓ
طاكعة التكػوين الن  ٣نا ينطوم عل  أحداث الوظيفة القرائية ضمنا م  الوظيفة الت ينية لشكل ينم عن م

 اٝنط  كتقبل  لالضافة ال خرفية كمطاكعة ال خارؼ للم اكجة م  بنية اٜنركؼ كالكلمات اٞنكونة للن .
ػػػػ توظيػػػف الوحػػػدات ال خرفيػػػة النباتيػػػة )القلػػػوب( علػػػ  كفػػػ  هيػػػأت متباينػػػة شػػػكليان داخػػػل التصػػػميم ٔ

 لل ركج من الرتابة الناشئة من التكرار كبصورة متناسب  ٗناليان. 
ػ الرتكي  يف ٓنديد مواق  اٛن ب البصرم من خػالؿ اٞنعاٛنػات الشػكلية ك اللونيػة للوحػدات )اآلنيػة  ٕ

 كالقلوب( لكرب قياساهتا كاحتالٟنا مواق  السيادة الواضحة داخل التصميم. 
ػػ اعتمػػاد االنشػػاء ال خػػريف بصػػيغة مسػػتحدثة غػًن متداكلػػة يػػدؿ علػػ  مطاكعػػة ال خػػارؼ كتكيفهػػا يف  ٖ

افات كالتغػػًنات اٛنديػػدة الػػي تطػػرأ علػػ  ال خػػارؼ ك٬ن ػػل ذلػػك اْناهػػان زخرفيػػان ٬نكػػن اسػػت راج تقبػػل االضػػ
 مفردات ككحدات تتكيف كفقا ٞنظهر يعد نوعان جديدان. 

ػ است داـ اٞنبالغة يف القياس كتوظيف أك ر من أنشاء زخريف ضمن أج اء اآلنية ال خرفيػة كبػااللواف  ٗ
ال مألوفيػػة شػػكلية تصػػدر اثػػارة االهتمػػاـ ٟنػػ ا التكػػوين علػػ  بقيػػة التكوينػػات اٞنتضػػادة كاٞنتقاربػػة أدل اُف 

 األخرل. 
ػػػ اتػػاح التكػػرار ال ابػػت كاٞنتنػػاكب علػػ  كفػػ  اْنػػا  كاحػػد ا٪نػػاءا بالتوسػػ  ٥نػػو االعلػػ  كاالسػػفل عػػرب  َُ

 أشغاؿ التكوينات ال خرفية مساحة ضمنا م  التصميم العاـ. 
 اىٍهادر:

، ِرم ، ٗنهػػرة اللغػػة ، مطبعػػة ٠نلػػس دائػػرة اٞنعػػارؼ الع مانيػػة ، ج:االزدم ، ١نمػػد حسػػن البصػػ .ُ
 هػ. ُّْٓ

مطػػػػػػاب  ثنيػػػػػػافع  علػػػػػػم اٛنمػػػػػػاؿ عنػػػػػػد اي حيػػػػػػاف التوحيػػػػػػدم كمسػػػػػػائل يف الفػػػػػػن ّٔنسػػػػػػ ععفيف ع .ِ
 .ُِٕٗبغدادع

اٛنبػػػورم، سػػػتار ٘نػػػادم، العالقػػػات اللونيػػػة كتأثًنهػػػا علػػػ  حركػػػة السػػػطوح اٞنطبوعػػػة يف الفضػػػاء  .ّ
العراق ، أطركحة دكتورا  )غًن منشورة(، كلية الفنػوف اٛنميلػة، جامعػة بغػداد، التصميم  اٞنطبوع 

ُٕٗٗ. 
اٛنبورم،سػػػػتار ٘نػػػػادم، العالقػػػػات اللونيػػػػة كتأثًنهػػػػا علػػػػ  حركػػػػة السػػػػطوح اٞنطبوعػػػػة يف الفضػػػػاء  .ْ

التصػػػػميم  اٞنطبػػػػوع العراقػػػػ ، أطركحػػػػة دكتػػػػورا  )غػػػػًن منشػػػػورة(، كليػػػػة الفنػػػػوف اٛنميلػػػػة، جامعػػػػة 
 .ُٕٗٗبغداد،

 .َُٖٗوادعكامل نقي عدار السالـعاٞنطبعة العصريةعبغدادعاٛن .ٓ
ال خارؼ ال هرية يف الفن العري االسالم ، ُن  مطبوعع ٠نلة األكاد٬ن ،   داكدععبد الرضا ّٔيةع  .ٔ

 .ُٔٗٗكلية الفنوف اٛنميلة، جامعة بغداد 
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اٞنستنصػػػػػرية، رسػػػػػالة داككدع عبػػػػػد الرضػػػػػا ّٔيػػػػػة، األسػػػػػس الفنيػػػػػة لل خػػػػػارؼ اٛنداريػػػػػة يف ا ٞندرسػػػػػة  .ٕ
 .ُٖٗٗاٞناجستًن)غًن منشورة(، كلية الفنوف اٛنميلة جامعة بغداد 

داككدع عبد الرضا ّٔيػة، ٓنديػد اٞنقومػات التصػميمية لل خػارؼ الكأسػية اٞنعاصػرةع ُنػ  مطبػوع،  .ٖ
 .٠ُٗٗٔنلة االكاد٬ن ، كلية الفنوف اٛنميلة،جامعة بغداد 

رؼ النباتيػػة اليػػة اٞنعاصػػرة علػػ  اآلجػػر اٞنػػ ج  ، داككدععبػػد الرضػػا ّٔيػػة ، أسػػس تصػػميم ال خػػا .ٗ
 .ُُٔٗٗن  مطبوع، ٠نلة األكاد٬ن ، كلية الفنوف اٛنميلة 

الربيع ع عباس جاسم ١نمػود، الشػكل كاٜنركػة كالعالقػات الناْنػة يف العمليػات التصػميمية ثنائيػة  .َُ
 .ُٗٗٗد ، األبعاد، أطركحة دكتورا  )غًن منشورة(  كلية الفنوف اٛنميلةعجامعة بغدا

س اؿ حوؿ سًنة االئمة االثىن عشر عليهم السالـع دار الباقر )ع (ع ََٓال بيدمعماجد ناصرع .ُُ
 .ََِّبًنكتعلبنافع

 .ُِٖٗسام  رزؽ ، مبادل الت كؽ الفين كالتنسي  اٛنماِف ، مكتبة مناب  ال قافة العامة ، .ُِ
 . َُُِالسجاينعجعفرعاهل البيتع م سسة ال قلٌنعدمش ع .ُّ
 .ُِٖٗأسس التصميم، مكتبة اال٤نلو اٞنصرية ،القاهرة  ،ت جيالـ سكوت ، ركبر  .ُْ
،  ُالشاؿ، عبد الغين ، اٞنصطلحات يف الفن كالرتبية الفنية ، مطاب  جامعػة اٞنلػك سػعود ، ط: .ُٓ

ُْٖٗ. 
عيس  سلماف ك٤نلة الع م كهناء عبد اٝنال  ك٤ناة يونسع العمارة العربية االسالمية يف العػراؽ ،  .ُٔ

 . ُِٖٗ،ِكاالعالـ ، العراؽ  ج:كزارة ال قافة 
 .ُْٖٗ،   ِفتح البابع عبد اٜنليم  ، التصميم يف الفنوف التشكيلية  القاهرة ط:  .ُٕ
مػػا يػػ ر ، برنػػا رد ، الفنػػوف التشػػكيلية ككيػػف نتػػ كقها ، ت: سػػعد اٞنظفػػورم كمسػػعد الفاضػػ  ،  .ُٖ

 .ُٔٔٗمكتبة النهضة اٞنصرية ، القاهرة 
 .ََُِاالعالف ، بغداد ،  ١نمدع نصيف جاسم ، مدخل يف تصميم .ُٗ
االبتكارات يف التقنيات التصميمية لالعػالف اٞنطبػوع أطركحػة دكتػورا )غًن ١نمدعنصيف جاسمع  .َِ

 . ُٗٗٗمنشورة( ، كلية الفنوف اٛنميلة ، جامعة بغداد 
االبتكارات يف التقنيات التصميمية لالعػالف اٞنطبػوع أطركحػة دكتػورا )غًن ١نمدعنصيف جاسمع  .ُِ

 .ُٗٗٗية الفنوف اٛنميلة ، جامعة بغداد منشورة( ، كل
١نمػػػود إبػػػراهيم حسػػػن ، ال خرفػػػة االسػػػالمية )االربسػػػك ( ، اٞنطبعػػػة التجاريػػػة اٜندي ػػػةع القػػػاهرة ،  .ِِ

ُٖٕٗ. 
 .ُٕٗٗناج ععل عبغدادعمطبعة ال ورةعبغدادع .ِّ

كسػػاـ كامػػل عبػػد االمػػًن ، أسػػالي  تصػػميم ال خػػارؼ النباتيػػة يف كاجهػػات اٜنضػػرة العباسػػية ، رسػػالة 
.ََِّاٞناجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًن)غًن منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة( ، كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف اٛنميلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد  



ُِْ 
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 "ٌلارُث دراـث" 

The Concept of Reference between Relativism and 

Absolutism and the Restrictions of Functional Solution 

كديط وهدي صامح. م.م
(1)

 Salih Mahdi Ighait                                   

        

 اىٍفخغيم

إف اٞنعطيػػات الػػي يسػػتند اليهػػا اٞنشػػرع الػػوطين يف ٓنديػػد غايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، يػػتم التعامػػل معهػػا يف 
مقتضا  أما القبوؿ –مرحلة زمنية سابقة كحالية من قبل بعض التشريعات كفقا ٞننه  نظرم شامل ك عاـ 

يػػتم التوصػػل مػػن خاللػػ  إُف حػػل ك قػػد ال تراعػػ  فيػػ  توقعػػات االفػػرادع ك ال  –أك الػػرفض لنظريػػة اإلحالػػة 
ٞنالئمػػػػػػة مقتضػػػػػػيات التجػػػػػػارة الدكليػػػػػػة، ك انعػػػػػػداـ التنسػػػػػػي  بػػػػػػٌن الػػػػػػنظم اؿ قانونيػػػػػػة اٞن تلفػػػػػػة، ك نتيجػػػػػػة 
لتطورعالقات التجارة الدكلية، ك فسح آّاؿ اماـ االش اص لالرتبػاط يف عالقػات قانونيػة دكليػة خاصػة، 

تلػػػك العالقػػػات اف تبحػػػ  يف تشػػػريعاهتا امكانيػػػة تطبيػػػ   اثػػػار تسػػػاب  القػػػوانٌن الوطنيػػػة للػػػدكؿ الػػػي ٕنسػػػها
القوانٌن االجنبيةع ّنا يصػلح ٜنكػم تلػك العالقػات اٞنشػوبة بعنصػر اجنػفعك حيػ  اف القػوانٌن الوطنيػة ٟنػا 
الواليػػة التشػػريعية ك القضػػائية يف حػػدكد اقليمهػػاع اقتضػػ  اٜنػػاؿ اف تكػػوف اشػػارهتا لتطبيػػ  القػػانوف االجنػػف 

القانوفعفقػػػد يقبػػػل القػػػانوف االجنػػػف بػػػاف يكػػػوف صػػػاح  االختصػػػاص ك يسػػػمح بتطبيػػػ  غًنمل مػػػة لػػػ لك 
القواعد اٞنوضػوعية فيػ  ٜنكػم العالقػةعك قػد ٬نتنػ  عػن قبػوؿ االختصػاص فتتحػرؾ قواعػد االسػناد فيػ  لعقػد 
االختصاص اُف قانوف اخرعقد يكوف قانوف القاض  ال م ينظػر النػ اع اك قػانوف اخػر اجنػفع فالتشػريعات 

لػػي اكػػدت االكتفػػاء بتطبيػػ  القواعػػد اٞنوضػػوعية َف تسػػمح  تطبيػػ  االحالػػةع امػػا تلػػك التشػػريعات الػػي ا
                                                        

 كلية القانوف /جامعة اهل البيت.  - ُ
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تأخ  بالقانوف االجنف بوصف  كػال غػًن قابػل للتج ئػة فإ ػا تقػرر االخػ  بأحكػاـ االحالػةعك اٞنتتبػ  لطريقػة 
تطبي  انس  القوانٌن ٜنكم  يتسب  بضياع فرصة الوصوؿ اُف القبوؿ اك الرفض الشامل آّرد لإلحالة قد

العالقػػة القانونيػػة الدكليػػة اٝناصػػةعكلك  ٥نقػػ  اٟنػػدؼ الػػ م كجػػدت قاعػػدة االسػػناد ٜنمايتػػ  مػػن توقعػػات 
االطػػراؼ اٞنشػػركعة اكٓنقيػػ  مبػػدا العدالػػة اقتضػػ  االمػػر اف ٦نفػػف مػػن كطػػأة اٛنػػـ  بقبػػوؿ االحالػػة أكرفػػض 

ًنهاعكبعبػارة اخػرل البػد مػن الوقػوؼ علػ  الغػرض اكنض  ٞنصلحة االطػراؼ حسػابا يف تقريراالحالػة مػن غ
 .ال م تسع  قواعد االسناد اُف ٓنقيق  ك نبح  عن حلوؿ لتحديد كظيفة قاعدة االسناد

كاف خلو ساحة القانوف الدكِف اٝنػاص مػن دراسػات معمقػة مفصػلة تتػوُف كضػ  حلػوؿ تفصػيلية ٟنػ   
ي تفضػ  اليهػا حالػة االختالفػات اٜناصػلة بػٌن االشكالية ت ًن اٜناجة اُف ُنػ  عػرض تفصػيل  للنتػائ  الػ

فقهػػػاء القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص حػػػوؿ قبػػػوؿ االحالػػػة ك رفضػػػها مػػػ  موقفػػػا لتشػػػريعات كمػػػا يػػػ دم اليػػػ  هػػػ ا 
االخػػتالؼ مػػن تفويػػت لغػػرض قاعدةاالسػػنادع ككػػ لك اٜنلػػوؿ اٞنقرتحػػة يف نطػػاؽ القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص 

 االسناد. لتحديد كظيفة قواعد
Abstract 
The data which it is based national legislator in determining the very 

base of attribution, it is dealt with in previous and current point in time by 

some of the legislation, according to a comprehensive theoretical approach 

And in –which its impose The acceptance or rejection of the theory of 

referral - which may not take into account the expectations of individuals, 

and are not reached through a solution and to fit the requirements of 

international trade, and the lack of coordination between the different legal 

systems, As a result the international trade, and make way for people to 

link in the private international legal relations, sparked raced the national 

laws of countries that affect them those relationships that are looking at the 

possibility of the application of legislation of foreign laws, including those fit 

to rule the vestiges foreign relations component, 

And where the national laws of its legislative mandate and the judiciary 

within its territory, the case required to be Referring to the application of 

foreign law non-binding of that law, the foreign law accepts that the owner 

of jurisdiction and allow the application of the substantive rules in which the 

rule of the relationship, and may refrain from acceptance of jurisdiction,the 

rules of attribution in which to hold jurisdiction to another law, may be the 

judge hearing the dispute other law or the law of a foreign, Legislation, 

which confirmed sufficiency applying the substantive rules did not search 

application assignment, either such legislation that take foreign law as both 

an indivisible they decide to adopt the provisions of the assignment 
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And follower of the way of acceptance or destruction rejection abstract 

referral  may cause the loss of access to the application of the most 

suitable laws for the rule of international legal relationship, and in order to 

achieve the goal that found the backing base to protect it from the 

legitimate expectations of the parties the principle of justice it is necessary 

to temper the impact of the assertion to accept assignment for the benefit 

of the parties account of others, in other words to be standing on the 

purpose for which it seeks to achieve attribution rules and look for solutions 

to determine the function of attribution base. 

And that free yard of private international law of in-depth studies 

detailed is developing detailed solutions to the dilemma raises the need to 

discuss a detailed presentation of the results that lead to it the case of 

winning the differences between scholars of private international law on 

accepting the assignment and its refusal to stand for the legislation and 

what it leads to this difference of miss for the purpose of it, as well as 

within the scope of the proposed private international law to determine the 

function Attribution rules solutions.

 اىٍلػٌث:

إف االعتبارات الي يستلهم منها اٞنشرع الوطين غاية قاعدة اإلسناد، يتم التعامل معها يف مرحلة زمنية 
سػػػابقة كحاليػػػة مػػػن قبػػػل بعػػػض التشػػػريعات يػػػدعمها الػػػبعض مػػػن فقػػػ  القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص، فضػػػال عػػػن 

مقتضا  أمػا بػالقبوؿ أك الػرفض لنظريػة اإلحالػة، كبنػاء  التطبيقات القضائية، كفقا ٞننه  نظرم شامل كعاـ
علػػ  هػػ ا اٞنػػنه  قػػد ال تراعػػ  توقعػػات األطػػراؼ، كال يػػتم التوصػػل إُف حلػػوؿ مالئمػػة ٞنقتضػػيات التجػػارة 
الدكلية، كانعداـ التعايش كالتعاكف بٌن النظم القانونية اٞن تلفة، كه ا ال م ذكرنا  من أثار ٟن ا اٞننه  ه  

ع علمػػػػا اف التطػػػػور اٜناصػػػػل يف أهػػػػداؼ كغايػػػػة قاعػػػػدة اإلسػػػػناد الوطنيػػػػة الػػػػي ترمػػػػ  لتحقيقهػػػػاالػػػػي ٕن ػػػػل 
التعامالت الدكلية شج  البعض من التشريعات منها القانوف الدكِف اٝناص االٞناين كك ا القانوف التشيك  

لتوقعػػات االفػػراد  اُف تبػػين موقفػػا مرنػػا مػػن االحالػػة كتبنيهػػا فيمػػا اذا حقػػ  االخػػ  ّٔػػا العدالػػة كحقػػ  ٘نايػػة
اٞنشػػػركعةع ِنػػػالؼ التشػػػريعات االخػػػرل كباٝنصػػػوص التشػػػريعات ذات النظػػػاـ الالتيػػػين كالقػػػانوف الفرنسػػػ  
كاٞنصرم كالعراق  الي الزالت متمسكة بػاٞنوقف العػاـ آّػرد اٞنسػب  مػن االحالػةع مػ  االخػ  ّٔػا علػ  ٥نػو 

فيمػػػا اذا كرد الػػػن  عليهػػػا ّنوجػػػ  االتفاقيػػػات االسػػػت ناء م ػػػل اهليػػػة اٞنلتػػػـ  بالسػػػفتجة كاالخػػػ  باإلحالػػػة 
 الدكلية.

تشػريعية  مواقػفاٞنتقػدـ، ظهػرت اجتهػادات فقهيػة تبعتهػا التقليػدم كنتيجة لشػعور القصػور يف اٞنػنه  
لتغيػػًن فلسػػفة التعامػػل مػػ  اإلحالػػة، مػػن خػػالؿ ربػػط األخػػًنة بغايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، كالوظيفػػة الػػي ت ديهػػا، 

اقرها اٞنشرع قصد من كرائها اختيػار انسػ  القػوانٌن ٜنكػم العالقػة الدكليػة اٝناصػة فقاعدة اإلسناد حينما 
من بٌن النظم القانونية اٞن تلفة، ك٘ناية التوقعات اٞنشركعة لألفراد، ل ا ارتأينا ُن  ه ا اٞنوضوع ٞنا ٪نوي  
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ين علػػ  مػػنه  مػن أ٨نيػػة كمػػا ينطػػوم عليػػ  مػن اثػػر يػػنعكس علػػ  العالقػػات ذات العنصػر األجنػػف، معتمػػد
ٓنليل  للنصوص التشريعية، كالفق  اٞنقارف باإلضافة إُف التطبيقات القضائية يف الكشػف عػن غايػة قاعػدة 
اإلسػػناد الوطنيػػة للوصػػوؿ إُف حػػل كظيفػػ  يسػػمح ألخػػ  موقػػف مػػن اإلحالػػة بػػالقبوؿ أك الػػرفض ّنػػا ٪نقػػ  

  .اٞنصلحة كالعدالة يف العالقة موضوع اٞننازعة
ينػا مػن اال٨نيػة ّنكػاف البحػ  يف هػ ا اٞنوضػوع ٝنلػو سػاحة القػانوف الػدكِف اٝنػاص من كل مػا تقػدـ را

من دراسات معمقة مفصلة تتوُف كض  حلوؿ تفصيلية ٟن   االشكالية كسنقسم ه   الدراسة اُف مبح ٌن 
نتنػاكؿ يف االكؿ الوقػوؼ علػ  ُنػ  عػرض تفصػيل  للنتػػائ  الػي تفضػ  اليهػا حالػة االختالفػات اٜناصػػلة 

كمػا يػ دم اليػ  هػ ا  عفقهاء القانوف الدكِف اٝناص حوؿ قبوؿ االحالة كرفضها مػ  موقػف التشػريعات بٌن
االخػػتالؼ مػػن تفويػػت لغػػرض قاعػػدة االسػػناد امػػا اٞنبحػػ  ال ػػاين فسػػندرس فيػػ  اٜنلػػوؿ اٞنقرتحػػة يف نطػػاؽ 

 .القانوف الدكِف اٝناص لتحديد كظيفة قواعد االسناد
ةثثَ٘ اىثثؽفو واىلتثثٔل وأضهثثام االحشثثاه ٌفٓثثٔم اإلضاىثثث : اىٍتطثثد االول

 اىخلي٘ػي 

لقد مرت التشريعات اٞنقارنة فضال عن الفق  كالقضاء يف نطػاؽ تنػازع القػوانٌن ّنػرحلتٌن، سػابقة علػ  
يف قضية )فورجػو(، االسػاس  ُٖٕٖظهور االحالة كالحقة ٟنا، كالفاصل ال مين بٌن اٞنرحلتٌن حصل عاـ 

االجنف ال م تشًن الي  قواعػد االسػناد الوطنيػة، بعػدما كػاف القاضػ   ال م برر ظهور فهم جديد للقانوف
الوطين يتج  فورا اُف القواعد اٞنوضوعية اٞنادية، فيتعرؼ عليها ك٪نػدد مضػمو ا ليطبقهػا علػ  النػ اع، دكف 

وف االكػرتاث اُف قواعػػد االسػناد يف القػػانوف االجنػف، كمػػن ا ػػا تعقػد االختصػػاص لقانو ػا، اـ تت لػػ  لقػػان
دكلة اخرل، ما دع  لظهور فكرة االحالة كاختالؼ الفقػ  كالقضػاء يف تبنيهػا بػٌن م يػد كمعػارض كألجػل 
الوقوؼ عل  تلك االختالفات كحج  اصحأّا ارتأينا تقسيم ه ا اٞنبح  اُف مطلبٌن نتناكؿ يف اٞنطل  

   ال اين.االكؿ االْنا  الرافض االخ  باإلحالة كدراسة االْنا  اٞن يد ٟنا يف اٞنطل
 االرجبٖ اٌشافغ ٌألخز ثبإلحبٌخ : املـٍت األٚي

إف اإلحالة كفقا ألنصار ه ا االْنا ، تعد من اٞنفاهيم القانونية غًن القابلة للتطبي ، كيسند رأيهم ه ا 
٠نموعة من اٜنج ، كاٞنربرات القانونية، كالواقعية، تفرضها العالقػات القانونيػة الدكليػة اٝناصػة، فهػم يػركف 

قواعػػػػد اإلسػػػػناد يف دكلػػػػة القاضػػػػ ، فيمػػػػا إذا أشػػػػارت إُف تطبيػػػػ  قػػػػانوف أجنػػػػف، ينطبػػػػ  منػػػػ  القواعػػػػد  إف
فاإلسػػناد إُف القػػانوف األجنػػف، هػػو إسػػناد موضػػوع ، إم إسػػناد إُف . (ِ)اٞنوضػػوعية، دكف قواعػػد اإلسػػناد

إلسناد الي يتضمنها القانوف . فقواعد ا(ّ) القواعد اٞنادية يف القانوف الواج  التطبي ، كليس إسنادا إٗناليا
األجنف، غًن معنية ُنكم العالقة، إال باٞنقدار ال م أشارت إلي  قاعدة اإلسناد يف دكلة القاض ، كألجل 

                                                        
للم يد من التفصيل ينظر د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن "دراسة مقارنة"، دار اٞنطبوعات اٛنامعية، اإلسكندرية،  -ِ
 .ِْٕ، صَُِّ، بغداد، ُ. د. عبد الرسوؿ عبد الرضا، القانوف الدكِف اٝناص، مكتبة السنهورم، طُٕٓ -ُٔٓ، صََُِ
 .َٗ، صََِٔ، ُد.صالح الدين ٗناؿ الدين، تنازع القوانٌن، دراسة مقارنة بٌن الشريعة كالقانوف، ط -ّ
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ِْٓ 

الوقػوؼ أك ػر علػ  مضػموف تلػك اٜنجػ  كاٞنػربرات سنقسػم هػ ا اٞنطلػ  إُف فػرعٌن ٦نصػ  الفػرع األكؿ 
 اين اٞنربرات الواقعية. لدراسة اٞنربرات القانونية كندرس يف الفرع ال 

 المبررات القانون   :الفرع األكؿ
يستند أنصار ه ا اٞن ه ، الرافض لإلحالة، يف تربير موقفهم، إُف حجة مفادها، إف اٞنشرع الوطين ػ 
بالنسبة لقاض  اٞنوضوع ػ إذا حكم باختصاص القانوف األجنف، فه ا ال يعين ان  قبل الت ل  عن اٞنهمة، 

. فإذا أشارت، قواعد اإلسناد يف دكلة القاض ، إُف تطبي  قانوف (ْ)ابتداء كه  حل التنازع الي عرض ٟنا
اٛننسية، بالنسػبة للشػ   اٞنطلػوب ٓنديػد أهليتػ ، إ٧نػا تفعػل ذلػك كفػ  سياسػة ٓنقػ  العدالػة، أمػا تركهػا 

ب لك، قد فٌوت  كيكوف القاض  .(ٓ)كتنفي  سياسة أجنبية، فاألمر ّٔ   الصورة، ي دم إُف نتائ  عكسية
هدؼ قاعدة اإلسناد الساعية إُف التوفي  كالتنسي  بٌن األنظمة القانونية اٞنتعددة، الختيار احدها، ٜنكم 
العالقػة الدكليػة اٝناصػة اٞنشػػوبة بعنصػر أجنػف. كال يبقػ  يف ضػػوء ذلػك، إال االنتقػاؿ إُف تطبيػ  األحكػػاـ 

.فإخضػاع النػ اع للحػل كفقػا لقواعػد (ٔ)العالقػة القانونيػةيف القانوف األجنف، علػ   -اٞنوضوعية -الداخلية 
اإلسناد يف القانوف األجنف فإننا نكوف ب لك قد خضعنا لنظػرة اٞنشػرع األجنػف كتقػدير  للمقتضػيات الػي 
ٕنلػ  اٜنػل الواجػ  اإلتبػاع يف ٠نػاؿ العالقػات الدكليػة اٝناصػة كهػ ا اٜنػل يتنػاىف مػ  طبيعػة قواعػد اإلسػناد 

. إذ يػػرل بعػػض الفقػػ  الفرنسػػ ، إف القاضػػ  الػػ م ينظػػر النػػ اع، يطبػػ  ُنػػ  (ٕ)هػػا كغرضػػهاككظيفػػة كجود
قاعدتػػػ  التنازعيػػػة اٝناصػػػة، ككظيفتهػػػا حسػػػن التوصػػػل، إُف ٓنديػػػد كامػػػل، لنظػػػاـ قػػػانوين، يتػػػوُف حػػػل النػػػ اع 

 .(ٖ)اٞنعركض أمام ، كفقا ٞنا ٕنلي  علية إرادة مشرع  الوطين
ي دم إُف نتائ  شاذة، إذ يلـ  القاض  الوطين، ُنل التنػازع  -اإلحالةقبوؿ  -كاف القوؿ بغًن ما تقدـ

مػػرتٌن، األكُف بتوجيػػ  مػػن قواعػػد اإلسػػناد الوطنيػػة، كاألخػػرل بتوجيػػ  قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف، 
يف  . كمػػا إف إلػػ اـ القاضػػ ، بتطبيػػ  قواعػػد اإلسػػناد(ٗ)ك٪نصػػل االخػػتالؼ يف اٞنػػرة ال انيػػة عنػػ  بػػاٞنرة األكُف

القػػػػانوف األجنػػػػف، يػػػػ دم إُف تطبيػػػػ  نظػػػػاـ قػػػػانوين علػػػػ  شػػػػ   معػػػػٌن، غػػػػًن معػػػػركؼ بالنسػػػػبة لقانونػػػػ  
لي يػػا سػػفيها مقيمػػا يف العػػراؽ، . فلػػو أف ا٤ن(َُ)الش صػػ ، الواجػػ  التطبيػػ  طبقػػا لقاعػػدة اإلسػػناد الوطنيػػة

  اٜنجػػر عليػػ  كفقػػا كعػػرض أمػػر اٜنجػػر عليػػ  أمػػاـ اػػاكم العراقيػػة، فػػاألخًنة إف أخػػ ت باإلحالػػة، سػػتوق

                                                        
الكتاب األكؿ، اٞنبادئ العامة يف تنازع القػوانٌن، منشػورات اٜنلػف د.حفيظة السيد اٜنداد، اٞنوج  يف القانوف الدكِف اٝناص،  -ْ

 .ُٓٓ، صَُِّاٜنقوقية،بًنكت، 
تنفيػ  األحكػاـ األجنبيػة،  -تنازع االختصػاص القضػائ  الػدكِف -د.٣ندكح عبد الكرمي، القانوف الدكِف اٝناص، تنازع القوانٌن -ٓ

 .ُٔ، صََِٓ، ُدار ال قافة، ط
اٞنضػػموف الواسػػ  اٞنتعػػدد اٞنوضػػوعات، منشػػورات اٜنلػػف  -لبسػػتاين، اٛنػػام  يف القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاصينظػػر د.سػػعيد يوسػػف ا -ٔ

 .ْٗٔ، صََِٗ، ُاٜنقوقية، ط
للم يػػد مػػن التفصػػيل ينظػػػر د.فػػ اد عبػػد اٞنػػػنعم ريػػاض، د.سػػامية راشػػػد، تنػػازع القػػوانٌن كاالختصػػػاص القضػػائ  الػػدكِف كأثػػػار  -ٕ

 .ُُُ، صُْٗٗلعربية، األحكاـ األجنبية، دار النهضة ا
 .ِِٔ، صََِٖ، ُفانساف هوزي ، القانوف الدكِف اٝناص، اٞن سسة اٛنامعية للدراسات كالنشر كالتوزي ، ط -. بيار مايرٖ
 .ُٕٓ-ُٔٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ٗ

، ُْٕٗ، بغػداد، ِالتفػيض، ط ، مطبعػةُللم يد من التفصيل ينظر د.جابر جاد عبد الػر٘نن، القػانوف الػدكِف اٝنػاص، ج -َُ
 .ِٖٖص
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 عشر ثام ال ال دد

لي يػػة بتطبيقػػ ، يف حػػٌن إف نظػػاـ شػػارت قواعػػد اإلسػػناد اال٤نأللقػػانوف العراقػػ ، كهػػو قػػانوف اٞنػػوطن، الػػ م 
 )اٜنجر لسف ( غًن معركؼ يف القانوف االنكلي م، بل يعترب ٢نالفا للنظاـ العاـ. 

ٟنػا، بشػكل قػد يتسػب  اإلحالػة ّنػوقفهم الػرافض  ولكل ما تقدـ من اٜنج  القانونية، ٕنسك مناهضػ
بضػػياع حقػػوؽ األطػػراؼ، لعػػدـ احػػرتاـ التوقعػػات اٞنشػػركعة ٟنػػم، أك انتفػػاء مبػػدأ العدالػػة، نتيجػػة التمسػػك 

دكف قواعػػد  -بشػػكل ٠نػػرد عػػن هػػدؼ قاعػػدة اإلسػػناد   -بتطبيػػ  القواعػػد اٞنوضػػوعية يف القػػانوف األجنػػف
ح للقاضػػ  بالبحػػ  عػػن كظيفػػة قاعػػدة الػػي قػػد تكػػوف األقػػرب ٜنكػػم العالقػػة، فيمػػا لػػو ٚنػػ -اإلسػػناد فيػػ 

 اإلسناد الي أعطت االختصاص للقانوف األجنف.
 المبررات الواق     :الفػػرع الثػاني

كمن ضػمن اٜنجػ  الػي اسػتند إليهػا االْنػا  اٞنعػارض، إف األخػ  باإلحالػة يػ دم إُف الوقػوع يف حلقػة 
قاضػػػ  اٞنوضػػػوع، إُف القػػػانوف الواجػػػ  . كال ٬نكػػػن اٝنػػػالص منهػػػا، كال توصػػػل (ُُ)مفرغػػػة ال فكػػػاؾ منهػػػا

. كذلػػك أمػػر مػػن (ُِ)التطبيػػ ، ٣نػػا يفقػػد أصػػحاب العالقػػة االطمئنػػاف إُف خضػػوع عالقػػتهم لقػػانوف معػػٌن
شػػان ، عػػػدـ احػػرتاـ توقعػػػات األطػػػراؼ، كفقػػداف األمػػػاف القػػانوين بالنسػػػبة لفرقػػػاء العالقػػة القانونيػػػة الدكليػػػة 

لقػػػػػػانوف الػػػػػػ م ٪نكػػػػػػم عالقػػػػػػاهتم كركابطهػػػػػػم اٞناليػػػػػػة اٝناصػػػػػػة، إذ سػػػػػػيكوف مػػػػػػن العصػػػػػػ  علػػػػػػيهم معرفػػػػػػة ا
. كه ا ما ٫نالف هدؼ قاعدة اإلسناد الساعية لتحقي  العدالة ك٘ناية التوقعػات اٞنشػركعة (ُّ)كالش صية

 ألطراؼ العالقة. 
( ُْ)كتفسًن مػا تقػدـ، إف قاعػدة اإلسػناد يف القػانوف األجنػف، فيمػا إذا أشػارت إُف تطبيػ  قػانوف أخػر

جػػة، يقضػػ  الرجػػػوع أكال إُف قواعػػد اإلسػػناد يف األخػػًن، فػػػإذا قضػػت هػػ   القواعػػد تطبيػػػ  فػػاف منطػػ  اٜن
 .(ُٓ)قانوف معٌن، تعٌن الرجوع أكال إُف قواعد اإلسناد يف ه ا القانوف اٛنديد، كهك ا اٜناؿ إُف ماال  اية

لقاضػػ ، أف كهكػػ ا يرتػػد االختصػػاص بػػالن اع مػػن قػػانوف دكلػػة إُف قػػانوف دكلػػة أخػػرل، دكف أف يسػػتطي  ا
. كهػػػ ا (ُٔ) ػػػائ  مػػػرة أخػػػرللالايتوقػػػف عنػػػد حػػػد معػػػٌن، كهػػػو مػػػا يػػػ دم إُف البػػػدء يف تسلسػػػل اإلحالػػػة 

االنتقػاد ينطلػػ  فيػػ  خصػػـو اإلحالػػة، مػػن اٜنجػػة األساسػػية الػػي يتسػػلح ّٔػػا أنصػػارها، اٞنتم لػػة بانتفػػاء قػػدرة 
، إف القػػانوف األجنػػف يعػػد كػػال ال الفصػػل، بػػٌن قواعػػد القػػانوف األجنػػف الواجػػ  التطبيػػ ، أك بعبػػارة أخػػرل

                                                        
 . ُٕٓ-ُٔٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ُُ
للم يد من التفصيل حوؿ هػ ا اٞنوضػوع ينظػر د. غالػ  علػ  الػداكدم، د. حسػن ١نمػد اٟنػداكم، القػانوف الػدكِف اٝنػاص،  -ُِ

. ِٕ، صََِٗ، ّ، العاتك لصناعة الكتػاب، طِ، جتنفي  األحكاـ األجنبية -تنازع االختصاص القضائ  الدكِف -تنازع القوانٌن
 أشار ل لك باٞنضموف. ِْٕد. عبد الرسوؿ عبد الرضا، مصدر ساب ، ص

 .ُٗٓد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر ساب ، ص -ُّ
ن سػػواء كػػاف القػػانوف الػػ م أشػػارت إليػػ  قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف الواجػػ  التطبيػػ  هػػو قػػانوف القاضػػ  نفسػػ  )اإلحالػػة مػػ -ُْ

 الدرجة األكُف(، أـ قانوف دكلة ثال ة )اإلحالة من الدرجة ال انية(.
، كللم يػػد مػػن التفصػػيل حػػوؿ الفكػػرة أعػػال  يػػ كر اٞن لػػف ُُُ. د. فػػ اد عبػػد اٞنػػنعم ، د. سػػامية راشػػد ، مصػػدر سػػاب  ص ُٓ

 ( من نفس الصفحة.ِ( يف اٟنامش رقم)Batiffolتعليقا للفقي  )
.هشػػاـ ١نمػد صػػادؽ، د.عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػاؿ، د. حفيظػػة السػػيد اٜنػػداد، القػػانوف الػػدكِف للم يػد مػػن التفصػػيل ينظػػر د -ُٔ

 .ٓٗ، صََِٔاٝناص، تنازع القوانٌن، االختصاص القضائ  الدكِف، اٛننسية، دار اٞنطبوعات اٛنامعة، مصر، 



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِْٕ 

للقػوؿ إف األخػػ  باإلحالػػة يعػػد ٢نالفػػة ألبسػػط اٞنبػػادئ  (ُٖ). هػػ ا الػػ م دعػػ  الػػبعض مػػن الفقػػ (ُٕ) يتجػ أ
 القانونية الي تقض  بضركرة االطمئناف كاالستقرار يف اٞنراك  القانونية.

الفقيػ  االيطػاِف )بػوزاين( إُف تشػبي  إف الفكرة الي تقدمت حوؿ اإلحالة كارتػداداهتا، هػ  الػي دفعػت 
اإلحالػػػػة "بلعبػػػػة اٞنضػػػػرب"، كالفقيػػػػ  األٞنػػػػاين )كػػػػاهن( علػػػػ  تشػػػػبيهها )بغػػػػرؼ اٞنرايػػػػا(، كمػػػػا اعتػػػػرب  معظػػػػم 

. إذ إف القاضػػػػ  (ُٗ)انػػػػ  كقػػػػوع يف حلقػػػػة مفرغػػػػة ال سػػػػبيل لل ػػػػركج منهػػػػا -اٞنعارضػػػػٌن لإلحالػػػػة -الفقهػػػػاء
ل، كتوصػل  إُف االسػتحالة يف الوقػوؼ علػ  قػانوف ٪نكػم سيكوف يف حركة دائرية، تقتضػ  الػدكر كالتسلسػ

العالقة القانونية، ّنا ي دم إُف اإلخػالؿ ّنبػدأ إ٩نػاد قػانوف ٪نكػم كػل عالقػة قانونيػة ٜنظػة نشػوئها. كنتفػ  
مػػ  الفقػػ  الػػ م يػػرل، إف هػػ ا االْنػػا  ينطلػػ  مػػن نقطػػة جوهريػػة مفادهػػا، حسػػم تنػػازع القػػوانٌن يػػتم ٞنػػرة 

اإلسناد يف قانوف القاض ، فاٞنشرع الوطين إ٧نا يرـك اختيػار انسػ  القػوانٌن مالئمػة كاحدة، حس  قواعد 
القواعػػد اٞنوضػوعية يف القػػانوف  -ٜنكػم العالقػة القانونيػػة اٝناصػة، كانسػ  القػػوانٌن هػو القػػانوف اٞنشػار إليػ 

 .(َِ)ّنوج  قواعد اإلسناد الوطنية -األجنف
كبالتػػاِف ٓنقيػػ  االسػػتقرار  -حسػػ  هػػ ا االْنػػا  -فرغػػةكعلػػ  ذلػػك فػػال سػػبيل لل ػػركج مػػن اٜنلقػػة اٞن

للمراك  القانونية، إال بتطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف األجنف، الػ م تشػًن إليػ  قواعػد اإلسػناد، أم 
. فمػن (ُِ)خػ  باإلحالػةإهدار اآلخ  بنظرية اإلحالة. كفهم ما تقدـ يفسر مبىن التشريعات الي تػرفض األ

 ُْٖٗلسنة  ّٖ نصت صراحة عل  رفض اإلحالة اٞنشرع اٞنصرم يف القانوف اٞندين رقم التشريعات الي
( كالي جاء ّٔا" إذا تقرر إف قانونا أجنبيا هو الواجػ  التطبيػ ، فػال يطبػ  منػ  إال أحكامػ  ِٕيف اٞنادة )

إذ نصػت الفقػرة  . كه ا هو مسلك اٞنشرع العراقػ ،(ِِ) الداخلية دكف الي تتعل  بالقانوف الدكِف اٝناص"
علػػ  انػػػ  "إذا تقػػػرر إف قانونػػػا  ُُٓٗلسػػػنة  َْ( مػػػن القػػػانوف اٞنػػدين العراقػػػ  رقػػػم ُّاألكُف مػػن اٞنػػػادة )

أجنبيػػػػا هػػػػػو الواجػػػػ  التطبيػػػػػ ، فإ٧نػػػػا تطبػػػػػ  منػػػػ  أحكامػػػػػ  اٞنوضػػػػوعية دكف الػػػػػي تتعلػػػػ  بالقػػػػػانوف الػػػػػدكِف 
 .  (ِّ)اٝناص"

كنعتقد إف ال م دع  اٞنشرع العراق  إُف ه ا اٞنوقف من اإلحالة، نػات  عػن تصػور مفػاد ، إف منطػ  
اإلحالة ي ًن صعوبات كاقعية، من الصعوبة ّنكاف تالفيها، كبالرغم من سػالمة موقػف اٞنشػرع العراقػ ، إال 

ّنركنة اكرب حفاظا عل  توقعات  إننا كنا نتمىن علي  االبتعاد عن الرفض العاـ آّرد من اإلحالة، كالتعاط 
األشػػ اص اٞنشػػركعة، كحرصػػا علػػ  تبػػين اٞنوقػػف الػػ م ٪نقػػ  العدالػػة، كاف اسػػتلـ  اٜنػػاؿ اآلخػػ  باإلحالػػة 

                                                        
 .ْٗٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ُٕ
 .ُٗنقال عن د. صالح الدين ٗناؿ الدين، مصدر ساب ، ص -ُٖ
 .َٓٔد.سعيد يوسف البستاين، اٞنصدر نفس ، ص -ُٗ
 .َُٔللم يد من التفصيل ينظر د.عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن...، مصدر ساب  اإلشارة إلي ، ص -َِ
، ُْٔٗ( مػػن القػانوف اٞنػػدين اليونػاين لعػػاـ ِّكاٞنػادة )، ُِْٗ( مػن القػػانوف اٞنػدين االيطػػاِف لعػاـ َّينظػر نػ  اٞنػػادة )  -ُِ
 .َُٖٗلسنة  ٕٔ( من القانوف اٞندين الكويي رقم ِٕ، كاٞنادة )ُْٗٗ( من القانوف اٞندين السورم لعاـ ِٗكاٞنادة )

الح الػػدين للم يػد مػن التفصػػيل عػن موقػف اٞنشػػرع اٞنصػرم كتربيػرات فقهػػاء القػانوف الػدكِف اٝنػػاص ٟنػ ا اٞنوقػف ينظػػر د.صػ -ِِ
 .ٓٗ-ْٗٗناؿ الدين، مصدر ساب ، ص

 .ِْٖ.ينظر للتفصيل عن موقف اٞنشرع العراق  كاألساس ال م يستند إلي  د. عبد الرسوؿ عبد الرضا، مصدر ساب ، ص-ِّ



 
 

ِْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

٘ناية لوظيفػة قاعػدة اإلسػناد، ك٘نايػة التطػور اٜناصػل يف نطػاؽ التجػارة الدكليػة. ٟنػ ا اخػ  اٞنشػرع العراقػ  
أهليػة اٞنلتػـ  ّنقتضػػ  اٜنوالػة التجاريػة، إذ نػ  يف الفقػػرة األكُف ّنفهػـو اإلحالػة بصػورة اسػػت نائية ِنصػوص 

عل  أف " يرج  يف ٓنديد أهلية اٞنلتػـ  ّنقتضػ   ُْٖٗلسنة  َّ( من قانوف التجارة رقم ْٖمن اٞنادة )
. فػػإذا أحػػاؿ هػػ ا القػػانوف إُف قػػانوف دكلػػة أخػػرل كانػػت  اٜنوالػػة إُف قػػانوف الدكلػػة الػػي ينتمػػ  إليهػػا اٞنلتػػـ 

 .(ِْ) واعد اٞنوضوعية يف قانوف تلك الدكلة كاجبة التطبي "الق
 اإلحبٌخ رفغري ٚؤعظ املا٠ذ٠ٓ اٌضبٟٔ: حجظ املـٍت

 قانوف إُف أشارت ما إذا القاض  قانوف يف اإلسناد قاعدة إف التقليدم، الفق  من اإلحالة أنصار يرل
 فان  أجنف،

. دكف االكتفاء بالقواعد اٞنوضوعية (ِٓ)األجنف يتعٌن عل  القاض  استشارة قواعد اإلسناد يف القانوف
. كهػػ ا االْنػػا  كػػاف ينطلػػ  مػػن موقػػف القضػػاء الفرنسػػ  مػػن مفهػػـو (ِٔ) ٜنكػػم العالقػػة القانونيػػة كتطبيقهػػا

 . (ِٕ)اإلحالة
كيرتكن أصػحاب هػ ا النظػر إُف مػربرات قانونيػة ككاقعيػة، كمػربرات ت كػد مفهػـو التنسػي  بػٌن القػوانٌن 
اٞنتنازعػػة، كتسػػهيل تنفيػػ  األحكػػاـ األجنبيػػة، كمػػا حػػاكلوا تلمػػس أساسػػا قانونيػػا كعلميػػا سػػليما يف تفسػػًن 

كاألسػس، اقتضػ  األمػر اإلحالة، كبياف أسس كمباين األخ  باإلحالة كألجػل الوقػوؼ علػ  تلػك اٞنػربرات 

                                                        
 .ِْْيف اٞنادة  َُٕٖلعاـ  ُْٗكه ا هو موقف قانوف التجارة العراق   اٞنلغ  رقم  -ِْ
 ُٖٕٖ/ ٔ/ ِْتعػػد اػػاكم الفرنسػػية أكؿ مػػن لفػػت انتبػػا  الفقػػ  كالتشػػريعات إُف مفهػػـو اإلحالػػة يف قضػػية )فوركػػػو(  يف  -ِٓ

كالػػي  أخػػ ت بإحالػػة بسػػيطة كبدرجػػة كاحػػدة كاُف قػػانوف دكلػػة اكمػػة كبقيػػت اػػاكم الفرنسػػية متمسػػكة ّٔػػا كانتقلػػت إُف دكؿ العػػاَف 
( سػنوات كتػػوىف ٓف فوركػو مػن أـ بافاريػ  )مػن اٞنانيػا( كلػد طبيعػ  قػدـ إُف فرنسػا مػ  أمػ  كعمػر  )األخػرل بػدرجات كبصػور ٢نتلفػة، كػا

فيهػػا دكف أف ٪نصػػل علػػ  اٞنػػوطن القػػانوين فيهػػا كتػػرؾ أمػػواال طائلػػة يف فرنسػػا دكف كارث ظػػاهر سػػول الورثػػة اٜنواشػػ  عػػن طريػػ  أمػػ ، 
إف رفػ  اٜنواشػ  أمػاـ اػاكم الفرنسػية دعػول مطػالبٌن بالرتكػة ألنفسػهم كفقػا كضعت كزارة اٞنالية الفرنسػية يػدها علػ  هػ   الرتكػة، إُف 

ألحكاـ قانوف مقاطعة بافاريا، استجابت ١نكمة البداءة ك١نكمة استئناؼ )بوردك( إُف ه   الطلبات بعػد أف إٔنػت التكييػف كاإلسػناد 
واجػػ  التطبيػػ  الػػ م ٪نكػػم الرتكػػة علػػ  أسػػاس انػػ  قػػانوف مػػوطن كفقػػا للقػػانوف الفرنسػػ  كتقػػرر تطبيػػ  القػػانوف األٞنػػاين بوصػػف  القػػانوف ال

 لك اٞنتويف القانوين، كه ا هو تطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف البافارم كترؾ تطي  القانوف البافارم كترؾ تطبي  قواعد اإلسناد، كب
تحقٌن من حي  القانوف األٞناين الػ م ٪نكػم نظػاـ تكوف نظرية اإلحالة قد رفضت من حي  التطبي  الفعل ، كإ م يعتربكف الورثة مس

بقواعد اإلسناد البافارية، إذ ذٌكر ١نكمػة الػنقض الفرنسػية بػاف  القضية، كٕنسك ١نام  الوزارة=  = اإلرث، درست كزارة اٞنالية الفرنسية
القواعػد األٞنانيػة ّنػا فيهػا القواعػد اٞنتعلقػة  اٞنقصود من القانوف البافارم األجنف ال م تقرر تطبيق  كف  قواعػد اإلسػناد الفرنسػية هػو كػل

ابت بتنازع القوانٌن، إذ إف قواعد إسناد األخًن ٓنيل اٜنكم إُف القانوف الفرنس  بوصف  قانوف اإلقامة الفعلية للمتويف عند الوفاة، استج
طلبات الورثػة اٜنواشػ  بػالطعوف الػي  ١نكمة النقض الفرنسية إُف ه ا الطل  كقبلت بنظرية اإلحالة كبقيت متمسكة ّٔا، كرفضت كل

، كأصػػػػدرت ١نكمػػػػة الػػػػنقض الفرنسػػػػية قػػػػرارات ٟنػػػػا باإلحالػػػػة يف أعػػػػػواـ ُِٖٗ/ِ/ِِقػػػػدمت ٟنػػػػا ككػػػػاف آخػػػػر تلػػػػك الػػػػدفوع بتػػػػاريخ 
. د. هشػػػاـ صػػػادؽ، ٗٓ، ينظػػػر د. ٣نػػػدكح عبػػػد الكػػػرمي، مصػػػدر سػػػاب ، صُٓٔٗ/ّ/ ُٗ، كيف ُّٔٗ/ٓ/ُٓ، كيف َُُٗ/ّ/ُ

أمػاـ القضػػاء الػػوطين "دراسػة مقارنػػة" يف تطبيػػ  القػانوف األجنػػف أمػػاـ ١نكمػة اٞنوضػػوع كرقابػػة اكمػة العليػػا علػػ   مركػ  القػػانوف األجنػػف
(، د. هشاـ خالد، االحالة "دراسة تطبيقية يف نطاؽ القانوف ُهامش رقم ) ّٕٕ، صُٖٔٗمنشاة اٞنعارؼ، اإلسكندرية، تفسًن ، 

 .           ّٕ، صَُِْامع ، ، دار الفكر اٛنُالدكِف اٝناص العري، ط
، أشػػار إليػػ ، َٔٔ، ُٖٓٗللم يػد مػػن التفصػػيل ينظػػر د.١نمػػد كمػػاؿ فهمػػ ، أصػوؿ القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص، طبعػػة ثانيػػة،  -ِٔ

 .ْٓٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص
 ينظر لالست ادة موقف االْنا  اٞنعارض لإلحالة يف ه ا البح . -ِٕ



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِْٗ 

أف نقسػػم هػػ ا اٞنطلػػ  إُف فػػرعٌن، نتنػػاكؿ يف الفػػرع األكؿ اٜنجػػ  الػػي اسػػتند إليهػػا أنصػػار هػػ ا االْنػػا  يف 
 دعم موقفهم، أما الفرع ال اين فسن صص  لبح  أسس تفسًن اآلخ  باإلحالة.

 حجج اآلخ  باإلحال  :الفرع األكؿ
سناد يف قانوف القاض  إُف قانوف دكلة أجنبية، فان  يتعٌن يرل أنصار اإلحالة ان  إذا أشارت قاعدة اإل

عل  القاض  أف يبدأ بتطبي  قواعػد اإلسػناد يف هػ ا القػانوف، إذ إف الفقهػاء الػ ين يشػددكف علػ  ضػركرة 
  :اآليتاألخ  باإلحالة يربركف موقفهم اٞن يد ٟنا بعدة حج  كأراء نقسم البح  فيها إُف التفصيل 

 : نون  أكال: الحجج القا
إف النظػػاـ التشػػريع  لكػػل دكلػػة يتكػػوف مػػن قواعػػد موضػػوعية، كقواعػػد إسػػناد تتػػوُف تعيػػٌن اختصػػاص 

إف األخػ  بنظريػة اإلحالػػة يػ دم إُف كحػدة تطبيػ  القػانوف األجنػف الػػ م  أك قػانوف أخػر. ،قػانوف القاضػ 
.يف (ِٖ) يػػ دم هػػ ا إُف تشػػويه تقػػرر تطبيقػػ  كفػػ  قواعػػد اإلسػػناد يف دكلػػة اكمػػة الػػي تنظػػر يف النػػ اع كال 

الوقت ال م َف تشر في  قواعد اإلسناد الوطنية بضركرة تطبي  قواعد اإلسناد يف القانوف الوطين أـ القواعد 
اٞنوضػػوعية فيػػ . فكػػل دكلػػة حػػرة يف تطبيػػ  القػػانوف األجنػػف يف األحػػواؿ كيف الفػػركض الػػي تراهػػا مناسػػبة، 

. إذ يػػرل جانػػ  مػػن فقػػ  القػػانوف الػػدكِف (ِٗ)بقػػ  ككػػل ال يتجػػ أكلكنهػػا إذا قضػػت بتطبيقػػ  فعليهػػا إف تط
إف ٓنديػػػد اختصػػػاص القػػػانوف األجنػػػف بنظػػػر النػػػ اع ال ٫نلػػػو مػػػن فرضػػػٌن فأمػػػا أف تشػػػًن قواعػػػد  (َّ)اٝنػػػاص

اإلسناد يف القانوف األجنف إُف تطبي  قانوف الدكلة األجنبيػة نفسػها، أك أف تشػًن قواعػد اإلسػناد األجنبيػة 
نوف أخر غًن قانو ا، كيف ه   اٜنالة يتعٌن عل  القاض  الوطين قبوؿ هػ   اإلحالػة، كتطبيػ  إُف تطبي  قا

أحكاـ ه ا القانوف، كيستوم يف ه ا الصدد كػوف هػ ا القػانوف هػو قػانوف دكلػة القاضػ  نفسػ ، أـ قػانوف 
يػار انسػ  القػوانٌن كغًن ذلك يعين ٢نالفة قاعدة اإلسناد يف قانوف القاض  اٞنتم لػة باخت .(ُّ)دكلة أجنبية

كأك رها مالئمة ٜنكم العالقة القانونية. فتطبي  القواعد اٞنوضوعية يف قانوف أجنف ِنالؼ ما تقرر  قواعد 
القضػػاء  ةإسػناد ، معنػا  تطبيػػ  لقػانوف خػػارج نطاقػ  كظيفتػ ، هػػ ا كغػًن  مػػن اٞنػربرات هػ  السػػب  يف جػرأ

ذلك ٩نػ  علػ  القاضػ  الػوطين، احػرتاـ قواعػد اإلسػناد كيف ضوء  .(ِّ) الفرنس  كاألٞناين اآلخ  باإلحالة
يف القانوف األجنف، كالتسليم ٞنا تقض  ب ، كعدـ تطبي  األحكاـ الداخلية يف ه ا القانوف، إال إذا قبلت 

                                                        
.  للم يد مػن التفصػيل حػوؿ هػ   اٜنجػة يراجػ  د. عبػد الرسػوؿ عبػد الرضػا، َٔمصدر ساب ، ص د. ٣ندكح عبد الكرمي، -ِٖ

 .ِْٔمصدر ساب ، ص
. للم يػد مػن التفصػيل حػوؿ حجػ  االْنػا  اٞن يػد لإلحالػة ينظػر ْٔٔ-ْٓٔد. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ِٗ

 كما بعدها. َِٖد. بًن ماير، د. فانساف هوزي ، مصدر ساب ، ص
 .َُٖد. ف اد عبد اٞننعم، مصدر ساب ، ص -َّ
 .َُٖينظر للم يد من التفصيل د. ف اد عبد اٞننعم، مصدر ساب ، ص -ُّ
يقػرر الفضػل يف تطػػوير نظريػة اإلحالػة إُف القضػػاء الفرنسػ  كاالنكليػ م كالقضػػاء األٞنػاين ينظػر يف التفصػػيل د. غالػ  علػػ    -ِّ

 كما بعدها. ُُٖ، صُٔٗٗ، ُلكتاب األكؿ، األردف، طالداكدم، القانوف الدكِف اٝناص األردين، ا
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 عشر ثام ال ال دد

. فكػػل الػػدعوات الػػي تنظػػر إُف اإلحالػػة بوصػػفها حػػل ضػػركرم كمنطقػػ  يف (ّّ)بػػ لك قواعػػد اإلسػػناد فيػػ 
 ُف فكرة جوهرها عدـ السماح بتطبي  قانوف أجنف خالفا إلرادة مشرع . تنازع القوانٌن تستند إ

كنعتقػػد يف ضػػوء مػػا تقػػدـ أف هػػ ا االْنػػا  ينسػػجم مػػ  خصػػائ  قاعػػدة اإلسػػناد، إذ توصػػف قاعػػدة 
اإلسناد إ ا قواعد م دكجة اٛنان ، كمن   فهػ  الػي تتكفػل بتحديػد ٠نػاؿ تطبيػ  القواعػد اٞنوضػوعية يف 

. فػػإذا قضػػت هػػ   القواعػػد )قواعػػد اإلسػػناد كالقواعػػد (ّْ)للقاضػػ  اٞنعػػركض أمامػػ  النػػ اع  القػػانوف الػػوطين
اٞنوضوعية( باإلحالة فال مناص من إتباعها، كمن   ال ٩نوز تطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف األجنف، 

"القواعػد اٞنوضػوعية، إال إذا كانت قواعد اإلسناد األجنبية تسمح بتطبيقها، كهو ما يعرب عن  البعض بػاف 
كبالتاِف ال ٬نكن الفصل بٌن تلك القواعد،  .(ّٓ)مرتبطة يف تطبيقها بقواعد اإلسناد ارتباط اإلنساف بظل "

 كالتقيد بإحداها دكف األخرل.  

 : ثان ا: ضركرات تسه ل تنف   األحكاـ األجنب  
يػػ ه  أنصػػار هػػ ا االْنػػا ، إُف باإلضػػافة ٞنػػا تقػػدـ مػػن اٜنجػػ  القانونيػػة يف مناصػػرة نظريػػة اإلحالػػة، 

مربرات عملية ترتك  عل  أف األخ  باإلحالػة، مػن شػان  ضػماف تناسػ  اٜنلػوؿ، كتسػهيل تنفيػ  األحكػاـ 
. فإعمػػاؿ قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف، يػػ دم إُف (ّٔ)يف الػػدكؿ الػػي تتصػػل فيهػػا العالقػػة القانونيػػة

. (ّٕ)ا القاضػ  األجنػف، إذا كانػت الػدعول قػد رفعػت إليػ الفصل يف الن اع، ب ات الطريقة الي يفصػل ّٔػ
كبالتاِف ٓنقي  ضماف نفاذ اٜنكم ال م يصدر  القاض  يف الدكلة الي ٕنػت اإلحالػة منهػا كيف الدكلػة الػي 

. إذ إف بعض الدكؿ تشرتط لتنفي  األحكػاـ األجنبيػة، أف يكػوف القاضػ  األجنػف، (ّٖ)ٕنت اإلحالة إليها
إلسناد الي يقض  ّٔا قانوف الدكلة اٞنراد تنفيػ  اٜنكػم فيهػا، كإ٨نػاؿ ذلػك سػيكوف سػببا قد اعمل قاعدة ا

.كهػػ ا بػػدكر  سػػيجرد اٜنكػػم مػػن قيمتػػ  العمليػػة، إذ إف الدكلػػة األجنبيػػة (ّٗ)يف رفػػض تنفيػػ  اٜنكػػم األجنػػف
الصػادر يف  اكمة قانو ا، خالفا ٞنا تقض  قواعػد اإلسػناد فيهػا، سػوؼ تػرفض تنفيػ  اٜنكػم تالي طبق

م اؿ ذلك إذا اسند القاض   .(َْ)الدعول، لصدكر  كفقا لقانوف أخر هو يف نظرها غًن ٢نت  بنظر الن اع
العراق ، االختصاص يف مسالة طالؽ بريطاين توطن يف العراؽ، ٜنساب القانوف الربيطاين، كاصدر حكما 

                                                        
 .ْٔٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ّّ
للم يػػػػػد مػػػػػن التفصػػػػػيل حػػػػػوؿ خصػػػػػائ  قواعػػػػػد اإلسػػػػػناد عنػػػػػد فقهػػػػػاء القػػػػػانوف الػػػػػدكِف اٝنػػػػػاص الفرنسػػػػػ  ينظػػػػػر يف ذلػػػػػك                        -ّْ

Bernard Audit ،international prive 3e edition economica pavis ،2000،p65. 
. كهػ ا اٞنعػىن هػو الػوارد يف ُُٓ، صُٖٔٗ، ٔ، بػال مكػاف طبػ ، طِد. ع  الدين عبػد ا، القػانوف الػدكِف اٝنػاص،ج  -ّٓ

 . سبقت اإلشارة إلي  يف البح .ُٖٕٖ( لعاـ FORGOحكم ١نكمة النقض الفرنسية يف قضية )
، ُّّٗ، ُيػاض، مبػادئ القػانوف الػدكِف اٝنػاص، مطبعػة مصػر اٜنػرة، طللم يد مػن التفصػيل ينظػر د. ١نمػد عبػد اٞنػنعم ر  -ّٔ

 .َٔ. د. ٣ندكح عبد الكرمي، مصدر ساب ، صُْٔ-ُْٓص 
 .ُْٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ّٕ
 .ْٕٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ّٖ
 .َُُد. ف اد عبد اٞننعم، د. سامية راشد، مصدر ساب ، ص -ّٗ
ينظػػر يف تفصػػيل ذلػػك كرد خصػػـو اإلحالػػة علػػة هػػ   اٜنجػػة د.هشػػاـ صػػادؽ، د. عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػػاؿ، د. حفيظػػة  -َْ

 .ٔٗ-ٓٗالسيد اٜنداد، مصدر ساب  ص
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اعػرتاؼ كتطبيػ  يف بريطانيػا، كونػ   بالطالؽ ّنوج  القانوف األخًن فاف م ل ه ا اٜنكم سوؼ لن ٩ند ل 
اٜنكػػم يسػػتند القضػػاء  . كعلػػ  هػػ ا(ُْ)صػػدر ّنوجػػ  قػػانوف أخػػر، غػػًن ٢نػػت  ُنسػػ  القػػانوف الربيطػػاين

الفرنسػػ ، كيشػػرتط يف اٜنكػػم اٞنطلػػوب تنفيػػ   يف فرنسػػا، إف يكػػوف قػػد طبػػ  علػػ  النػػ اع القػػانوف اٞن ػػت  
ا الشػرط سػيكوف متحققػا يف كاقػ  اٜنػاؿ، إذا مت إعمػاؿ كهػ ، (ِْ)كفقا ٞنا تشًن ب  قواعد اإلسناد الفرنسػية

 .(ّْ)بتطبيػػ  قاعػػدة اإلسػػناد اٝناصػػة بالقاضػػ  اٞنطلػػوب منػػ  التنفيػػ  اإلحالػػة، إم إذا قػػاـ القػػانوف الػػوطين
كنعتقد أف عل  الرغم من موقف القضاء الفرنس  من اإلحالة إال ان  ال ٬نكن تعميم ذلك، الف ه ا اٜنل 
غػػًن متبػػ  لػػدل ك ػػًن مػػػن دكؿ العػػاَف، بػػل إف جانبػػا مػػن الفقػػػ  الفرنسػػ ، َف يػػرتدد يف توجيػػ  االنتقػػػاد إُف 

 قضاء يلتـ  بإرادة مشرع . موقف قضائ ، كالبد من ترؾ اٞنوقف من اإلحالة إُف التشريعات الوطنية كال
عالكة عل  ما تقدـ، فاف األخ  باإلحالة يتماش  م  اٞنبادئ العامة السائدة يف إطار القانوف الػدكِف 

ف حػػػل تنػػػازع القػػػوانٌن، فقبػػػوؿ اإلحالػػػة مػػػن الدرجػػػة األكُف، أك أاٝنػػػاص، كالػػػي تغلػػػ  الن عػػػة الوطنيػػػة بشػػػ
الن عػة الوطنيػة كتأكيػدا ٟنػا، إذ يقػـو القاضػ  بتطبيػ  قواعػد اإلحالة الدائرية، ليس إال ٠نرد تعبًن عن تلك 

. الف تطبي   القواعد اٞنوضوعية يف القانوف األجنف (ْْ)قانوف القاض  ال م يعلم ب  كيعرف  أك ر من غًن 
مباشرة، من غًن أف يتحدد ه ا االختصػاص ّنقتضػ  قاعػدة اإلسػناد األجنبيػة ذاهتػا، فيػ  ٢نالفػة م دكجػة، 

اعػػدة اإلسػػناد الوطنيػػة إذ سػػنطب  قانونػػا غػػًن القػػانوف الػػ م أشػػارت إليػػ ، ك٢نالفػػة إلرادة اٞنشػػرع ٢نالفػػة لق
األجنػػػف، علػػػ  أسػػػاس إف القاضػػػ  الػػػوطين سػػػيطب  القػػػانوف األجنػػػف يف حػػػاالت ال يػػػرل اٞنشػػػرع األجنػػػف 

إهػدار إلرادة . كيف هػ   اٞن الفػة كتلػك ا٥نػراؼ بقاعػدة اإلسػناد الوطنيػة عػن كظيفتهػا، ك (ْٓ) خضوعها لػ 
 اٞنشرع األجنف.

 اسي تفس ر االخ  باإلحال :الفرع الثاني
ليػ م، ك١نػاكم الػنقض الفرنسػية، كتبػين هػ ا اف االخ  باإلحالة استند كما مر اُف موقػف القضػاء اال٤ن

اٞنوقف من االحالة من قبل التشريعات، كالفقػ  كالقضػاء االجنػف كالعػري، َف يكػن كليػد الصػدفة كعفويػا، 
تفسػر تبػين هػ ا  -مػن كجهػة نظػرهم -ا تستند تلك اٞندارس التشريعية كالقضائية اُف مربرات موضوعيةكا٧ن

                                                        
إف القػػػانوف اٞن ػػػت  يف اٞن ػػػاؿ أعػػػال  هػػػػو القػػػانوف العراقػػػ  بوصػػػف  قػػػانوف مػػػػوطن الػػػ كج الربيطػػػاين ُنسػػػ  قواعػػػد اإلسػػػػناد  -ُْ

م ل هك ا نتائ  ستكوف ضارة ّنصلحة األطراؼ الف حكم الطالؽ سوؼ لن ينه  العالقػة ال كجيػة ُنسػ  القػانوف إف    الربيطانية، 
اٞنػػراد االحتجػػاج ُنكػػم الطػػالؽ ّنوجبػػ  أمػػاـ القػػانوف الربيطػػاين كهػػ ا يعػػين أف الػػ كج يف بريطانيػػا ال يػػتمكن مػػن الػػ كاج يف بريطانيػػا الف 

كال يعػػرتؼ بطالقػ  ألنػ  جػػاء مقػررا ّنوجػ  قػػانوف أخػر غػًن ٢نػػت  كفقػا للمنظػور الربيطػػاين  د.  القػانوف الربيطػاين ٪نظػػر تعػدد ال كجػات
 .ِْٔ-ِْٓعبد الرسوؿ عبد الرضا، مصدر ساب ، ص

 .ْٕٔأشار إلي  د. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص  -ِْ
 .ٔٗص د.هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، -ّْ
 .ُْٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ْْ
يقػػرتح الػػبعض لل ػػركج مػػن الػػدائرة الال ائيػػة مراعػػاة التػػدرج يف ضػػوابط اإلسػػناد أك االرتكػػاف إُف فكػػرة كجػػود قاعػػدة إسػػناد  -ْٓ

احتياطية يف قانوف القاض  كضعت خصيصا لعالج اٜناالت الي ٬نكن أف ترتت  عل  فكرة التنازع السلف بٌن قواعد اإلسناد، كيقػرتح 
تعػػايش بػػٌن الػػنظم القانونيػػة إل٩نػػاد اٜنػػل النمػػوذج  الػػ م ٬نكػػن معػػ  التغلػػ  علػػ  العيػػ ، للم يػػد مػػن الػػبعض األخػػر العمػػل بفكػػرة ال

كما بعدها، مصػدر أشػار إليػ  د. عكاشػة ١نمػد  ِٔالتفصيل حوؿ تلك اٜنلوؿ ينظر د. فرنسيكاكيس، موسوعة القانوف الدكِف، فقرة 
 (.ُ، هامش رقم )ُْٔعبد العاؿ، مصدر ساب ، ص
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االحالػػػة، كالتعػػػرؼ عليػػػ  يقتضػػػ  التوقػػػف عنػػػد تلػػػك النظريػػػات يف التفسػػػًن بشػػػ ء مػػػن –اٞنفهػػػـو القػػػانوين 
 التفصيل، كه ا ما سنبح   يف الفقرات االتية:

 ني االحال :الفقرة األكلى: نظري  ال دال   ي تب
ا دكف قيود، كأيا كانت نتيجتها هيفسر انصار االحالة، كفقا ٟن ا االْنا  االخ  باإلحالة، أيا كاف نوع

. فػػاذا تبػػٌن للقاضػػ  اف تطبيػػ  االحكػػػاـ (ْٔ)العدالػػة أدكف حػػدكد، مػػىت كػػاف ذلػػك يػػ دم اُف ٓنقيػػ  مبػػد
باختصاصػػ ، سػػي دم اُف حػػل غػػًن عػػادؿ، اٞنوضػػوعية، يف القػػانوف الػػ م اشػػارت قواعػػد االسػػناد الوطنيػػة 

فيكوف ل  اف يستشًن قواعد االسناد الي يتضمنها ه ا القػانوف، كتبػين االحالػة منهػا اُف قػانوف اخػر ٪نقػ  
. كه ا سي دم اُف ٓنقي  نتيجة ٕن ل غاية قاعػدة االسػناد، كهػ  ضػماف كفالػة (ْٕ)العدالة عل  ٥نو افضل

. كْننػ  تعػارض االحكػاـ الصػادرة علػ  (ْٖ)ظورة امػاـ القضػاء اٞن ػت اثار اٜنكم الصادر يف اٞننازعة اٞنن
اٞنسػػتول الػػدكِف، كهػػو مػػا توجبػػ  ضػػركرات التعػػاكف القضػػائ  بػػٌن الػػدكؿ، حفاظػػا علػػ  االسػػتقرار اٞنتطلػػ  

. هػػ ا هػو الػدكر االنتقػػائ  لإلحالػة، كمػا يػػرا  جانػ  مػن الفقػػ  االٞنػاين، كهػػو دكر (ْٗ)للمعػامالت الدكليػة
 .(َٓ)القاض  النتيجة النهائية، الي سي دم اليها تطبي  القانوف اٞن ت يراع  في  

كنعتقد ّنا ي ه  الي  جان  كبًن من الفق ، اف تبػين هػ ا االسػاس يف تفسػًن االخػ  باإلحالػة بػالرغم 
مػن ْنػرد  كم اليتػ  النظريػػة، اال انػ  سػيمنح القاضػػ  سػلطة تقديريػة مطلقػة يف االخػػ  باإلحالػة مػن عدمػػ ، 

. اذ ليس من اٞنقبوؿ اف يطب  القاض  (ُٓ)للعدالة يف كل مرة عل  حدة اضوء ما قد يرا  اك ر ٓنقيقعل  
القاعدة القانونية عل  ٥نو ٫نتلف من حالة ألخرل، حىت لو كانت ٓنت ستار العدالة، كا٧نا عل  القاض  

ت، كرعايػػػة لتوقعػػػات اف يت ػػػ  مسػػػلكا موضػػػوعيا يف تطبيػػػ  القاعػػػدة القانونيػػػة، صػػػيانة السػػػتقرار اٞنعػػػامال
 .(ِٓ)األفراد

 الفقرة الثان  : نظري  ال نس ق ب   قواعد االسناد  أساس لقبوؿ االحال 
( يف كض  افكار ه   النظرية، كيرل اف الطبيعة الدكلية للعالقات Batiffolيعود الفضل اُف االستاذ )

ت بػأك ر مػن قػانوف كاحػد، كعلػ  الي ينظمها القانوف الػدكِف اٝنػاص، تفػرتض بداهػة ارتبػاط هػ   العالقػا
ذلك فال يصح اف يفض التنازع عن طري  قواعد االسناد الوطنية فقط، اذ يف ذلك ْناهل لقواعد القانوف 

                                                        
 .ْٓٔيوسف البستاين، مصدر ساب ، صد. سعيد  -ْٔ
 .َُٗد. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ْٕ
، ُٖٔٗ، ُينظر للم يد من التفصيل د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، االجراءات اٞندنية كالتجارية الدكلية، الدار اٛنامعية، ط -ْٖ

 .َُٕص
هيم السػػداكم، الػػدف  باإلحالػػة لقيػػاـ ذات النػػ اع امػػاـ ١نكمػػة اجنبيػػة، اٞننصػػورة، اشػػار اليػػ  د. هشػػاـ يراجػػ  د. مػػاهر ابػػرا .-ْٗ

 (.ُ، هامش رقم )َٕ، صََِٓصادؽ، القانوف الدكِف اٝناص، دار الفكر اٛنامع ، 
 .َُٗد. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -َٓ
 .ْٓٔيوسف البستاين، مصدر ساب ، ص د. سعيد -ُٓ
للم يػػػد مػػػن التفصػػػيل ينظػػػر د. هشػػػاـ صػػػادؽ، د. عكاشػػػة ١نمػػػد عبػػػد العػػػاؿ، د. حفيظػػػة السػػػيد اٜنػػػداد، مصػػػدر سػػػاب ،  -ِٓ

 .َُٗص



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِّٓ 

.فاإلحالة (ّٓ)الدكِف اٝناص يف النظاـ االجنف، ال م اشارت قواعد االسناد يف قانوف القاض  باختصاص 
لػػػوؿ بػػٌن قواعػػػد االسػػناد الوطنيػػػة كقواعػػد القػػػانوف الػػػدكِف سػػتكوف كسػػػيلة اٞنشػػرع يف ٓنقيػػػ  التناسػػ  يف اٜن

 .(ْٓ)اٝناص
كم ػػاؿ ذلػػػك لػػو رفعػػػت دعػػػول طػػالؽ مػػػواطن بلجيكػػػ  مػػن امػػػرأة فرنسػػػية يقيمػػاف يف العػػػراؽ، كالنػػػ اع 
معركض اماـ ااكم الفرنسية، اذ ستعط  ااكم الفرنسية االختصػاص التشػريع  للقػانوف العراقػ  )قػانوف 

الػػ م يقبػػل باختصاصػػ ،  -القػػانوف البلجيكػػ  – (ٓٓ)( الػػ م ٪نيػػل بػػدكر  اُف قػػانوف الػػ كجاٞنػػوطن اٞنشػػرتؾ
 كبالتاِف فاف تطبي  االحالة سيطب  قانوف يتف  م  ٗني  قواعد االسناد يف القواعد ذات العالقة.

ة كال يعػػين ذلػػك اف القػػانوف الػػوطين قػػد تػػرؾ حػػل مسػػالة التنػػازع إلرادة اٞنشػػرع االجنػػف، فإعمػػاؿ قاعػػد
االسناد االجنبية َف يتم عفوا، كا٧نا بناء عل  ارادة اٞنشرع الوطين، فهو ال م حدد القانوف اٞن ت  ُنكػم 

. كعل  (ٔٓ)العالقة ابتداء، كمن   فاف استشارة قواعد التنازع يف ه ا القانوف تعد يف ذاهتا تعبًنا عن ارادت 
اٞنتقػدـ هػ  ضػركرة يفرضػها التنسػي  الػالـز بػٌن  الرغم مػن اف استشػارة قواعػد التنػازع االجنبيػة علػ  النحػو

النظم اٞنتنازعػة ٜنكػم اٞنسػالة اٞنعركضػة، اال اف ٣نػا ي خػ  علػ  نظريػة التنسػي  ا ػا َف تكشػف بوضػوح عػن 
السػػػب  الػػػداع  اُف التوقػػػف عنػػػد حػػػد االحالػػػة مػػػن الدرجػػػة االكُف، كتطبيػػػ  االحكػػػاـ الداخليػػػة يف قػػػانوف 

بقوٟنم اف ه   النظرية قد اخفقت اُف حد كبًن، يف  (ٕٓ)كبًن من الفقهاءالقاض ، كه ا ما ي كد  جان   
كضػ  اسػػاس نظػػرم سػليم، ٞنػػا اسػػتقر عليػػ  القضػاء الفرنسػػ  التقليػػدم، يف شػأف التوقػػف عنػػد االحالػػة اُف 

 قانوف القاض .

   : الفقرة الثالث : نظري  اقل م   القوان
القضػائية يف فرنسػا اساسػا قانونيػا سػليما للتنػازع الػي ( اف يلػتمس للحلػوؿ Niboyetحاكؿ االستاذ )

كنقطة البداية لدل ه ا الفقي  ه  اف قاعػدة األسػناد يف  انته  اليها القضاء الفرنس  من  قضية )فورجو(
قانوف القاض  تعرض االختصاص عل  القانوف االجنف، فػاف رفػض هػ ا االخػًن االختصػاص، تعػٌن علػ  

.اذ ال ٩نػوز كفقػا (ٖٓ)انون  ن كال علػ  حكػم االصػل العػاـ، كهػو اقليميػة القػوانٌنالقاض  الوطين اف يطب  ق
ٟن   النظرية، اف نفرض عل  القانوف االجنف اختصاصا ال يرضػا  لنفسػ ، ّنقتضػ  قواعػد  اٝناصػة بتنػازع 

ا، فػػرفض القػػانوف االجنػػف لالختصػػاص اٞنعػػركض عليػػ ، ٩نعػػل العالقػػة مفتقػػرة لقػػانوف ٪نكمهػػ .(ٗٓ)القػػوانٌن
كبعبارة اخرل ستبق  العالقة بػال كطػن، كٞنػا كػاف مػن الضػركرم اف ٔنضػ  العالقػة لقػانوف معػٌن، كػاف مػن 

                                                        
 .ُٕٔد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص .ّٓ
 .ُُٔ.  د. سام  بدي  منصور، د. أسامة العجوز، مصدر ساب ، صْٓ
 ( من القانوف اٞندين العراق .ُٗ) . ينظر ن  اٞنادةٓٓ
 .ُٖٔد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص .ٔٓ
، كللم يد من التفصيل حوؿ االنتقادات الػي كجهػت ٟنػ   النظريػة ينظػر ّٓٔد. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص .ٕٓ

 كما بعدها. ٓ، صَََِ، ِد. هشاـ صادؽ، د. حفيظة السيد اٜنداد، دركس يف القانوف الدكِف اٝناص، ج
 .ُٔٔ.  حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، صٖٓ
 كما بعدها. ِٗ،صُٓٗٗد. هشاـ صادؽ، اٞنوج  يف القانوف الدكِف اٝناص، تنازع القوانٌن، بال مكاف طب ،  -ٗٓ
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اٞننطق  اف يعقد االختصػاص للقػانوف الػوطين، بوصػف  القػانوف اٞن ػت  اصػال ُنكػم ٗنيػ  اٞننازعػات الػي 
ف دكلت  عل  كافة العالقات ففكرة االمن االقليم  تفرض عل  القاض  تطبي  قانو  ت ور عل  اقليم دكلت .

الي ترتبط ّٔا دكلت  حىت كلو َف تقض ب لك قاعدة اسناد كطنية، مىت ٔنلت كافة القوانٌن عن حكم ه   
. فليس معقوال اف تبق  عالقة بغًن قانوف ٪نكمها فالنظاـ العاـ يرفض اف تكوف ٖنػة رابطػة بػال (َٔ)العالقة

 ُف قانوف القاض  الوطين.كطن كهو ما يلـ  مع  العودة بصورة الية ا
كعل  الرغم مػن الوجاهػة النسػبية للحجػ  الػي قػاؿ ّٔػا انصػار هػ   النظريػة لتربيػر االخػ  باإلحالػة اال 
ا ػػػا ال ٔنلػػػو مػػػن النقػػػد كالتجػػػريح، فػػػالقوؿ بػػػاف العالقػػػة تصػػػبح بػػػال كطػػػن ّنجػػػرد ٔنلػػػ  القػػػانوف االجنػػػف 

ٔنلت التشريعات عن حكمها، كمػن التشػريعات  باختصاص ، قوؿ ال يستقيم الف ذلك ال يتحق  اال اذا
. كمػػا اف النظريػػة تنطلػػ  مػػن نقطػػة بدايػػة غػػًن (ُٔ)ف تلػػك الرابطػػةأمػػا قػػد يعػػرتؼ باالختصػػاص لنفسػػ  بشػػ

سػػػػليمة م داهػػػػا انػػػػ  ال ٩نػػػػوز تطبيػػػػ  قػػػػانوف اجنػػػػف يف اٜنالػػػػة الػػػػي ال يعػػػػرتؼ فيهػػػػا هػػػػ ا القػػػػانوف لنفسػػػػ  
. كهػ ا اٞنبػىن (ِٔ)ة آّاملػة الدكليػة كاحػرتاـ ارادة اٞنشػرع االجنػفباالختصاص، كه ا االمر في  كدة اُف نظري

ال ٫نلػػو مػػن االشػػكاؿ، اذ اف القػػانوف االجنػػف يتحػػدد اختصاصػػ  ّنقتضػػ  قاعػػدة االسػػناد الوطنيػػة، علػػ  
. فوؽ ذلك فاف (ّٔ)اساس ان  االك ر مالءمة ٜنكم الرابطة القانونية كاالقدر عل  ٓنقي  مقتضيات العدالة

قانوف القاض ، امر قد يتعارض م  كظيفة قادة االسناد، اذ قد ال يكوف هو القانوف اٞنالئم ٜنكػم اعماؿ 
العالقػػة القانونيػػة، بػػل قػػد ينطبػػ  حػػىت كلػػو كانػػت تربطػػ  بالعالقػػة موضػػوع اٞننازعػػة، رابطػػة ضػػعيفة ّٓػػرد اف 

 . (ْٔ)القاض  الوطين هو اٞن ت 

   : نظري  االسناد االح  ا ي:راب الفقرة ال
( اُف اف قاعػػػػدة االسػػػػناد اذ تقضػػػػ  باختصػػػػاص قػػػػانوف Lerebours-pigeonniereذهػػػػ  االسػػػػتاذ )

اجنػػف معػػٌن ٜنكػػم النػػ اع، فهػػ  تقػػـو يف حقيقػػة االمػػر بعػػرض االختصػػاص علػػ  هػػ ا القػػانوف، فػػاف قبػػل 
االختصػػاص اٞنعػػركض عليػػ  ّنقتضػػ  قواعػػد االسػػناد الػػي يتضػػمنها، طبػػ  القاضػػ  االحكػػاـ اٞنوضػػوعية يف 

. اما اذا َف تقبل قواعد القانوف االجنف االختصػاص، (ٓٔ) ا القانوف، عل  كاقعة الدعول اٞنعركضة امام ه
عند ذلك فال ١نل لتطبي  ه ا القانوف، كال ١نل ك لك الستشارة قواعد االسناد فيػ ، فمػا نصػن  يف هػ   
الفرضية . يرل االستاذ صاح  النظرية ١نل البح ، اف من مقتضيات التعاكف بٌن الدكؿ لتنمية التجارة 

قواعد القانوف الدكِف اٝنػاص يف قػانوف القاضػ  لتفسػًنها كالكشػف عػن كجػود قاعػدة  الدكلية االرتداد اُف
                                                        

 .ُْٕد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن، مصدر ساب ، ص -َٔ
 .ُٔٔص حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، -ُٔ
للم يد من التفصيل حوؿ نظرية آّاملة الدكلية يف تفسػًن تنػازع القػوانٌن ينظػر د. عبػد الرسػوؿ عبػد الرضػا ، القػانوف الػدكِف  -ِٔ

، د. غالػ  علػ  الػػداكدم، د. حسػن ١نمػد اٟنػػداكم، القػانوف الػدكِف اٝنػػاص...، مصػدر سػػاب ، ِِٗاٝنػاص...، مصػدر سػػاب ، ص
 .ّٗص

 كما بعدها. ْٗج ...، مصدر ساب ، صد. هشاـ صادؽ، اٞنو  -ّٔ
.ُٕٓد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس ، ص -ْٔ
 .ُِٔحفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ٓٔ
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. كعلػػػ  ذلػػػك فاختصػػػاص قػػػانوف القاضػػػ  (ٔٔ)اسػػػناد احتياطيػػػة تعقػػػد االختصػػػاص لقػػػانوف القاضػػػ  نفسػػػ 
الوطين ُنكم الن اع، ال يسػتند اُف احالػة قاعػدة االسػناد االجنبيػة اُف هػ ا القػانوف، كا٧نػا يرتكػ  اختصػاص 

.كعل  ذلك ٬نكن تطبي  (ٕٔ)نوف القاض  اُف امر اٞنشرع الوطين نفس  ّنوج  قاعدة االسناد االحتياطيةقا
قػػػانوف اٞنػػػوطن بصػػػفة احتياطيػػػة علػػػ  اهليػػػة االشػػػ اص كحػػػالتهم الش صػػػية بػػػدال مػػػن قػػػانوف اٛننسػػػية يف 

السػناد االصػلية. اٜناالت الي يرفض فيها ه ا القانوف االخًن االختصاص اٞنعركض علي  ّنقتض  قاعػدة ا
لي م يتوطن يف العراؽ، فما من مان  من تطبي  كم اؿ ما تقدـ فيما اذا اثًن ن اع يف فرنسا متعل  بأهلية ا٤ن

القانوف العراق  عندما يظهر للقاض  الفرنس  اف قواعد االسػناد يف القػانوف االنكليػ م تعقػد االختصػاص 
 القػػػانوف الفرنسػػ ، فوفقػػػا لػػػ لك ٬نكػػن تصػػػور كجػػػود لقػػانوف اٞنػػػوطن بنػػاء علػػػ  قاعػػػدة اسػػناد احتياطيػػػة يف

قاعديت اسناد يف القانوف الفرنس  احػدا٨نا اصػلية تعقػد االختصػاص للقػانوف الش صػ  كاخػرل احتياطيػة 
 تعمل االختصاص لقانوف اٞنوطن.

 الي تػ دم اليهػا االحالػة (ٖٔ) كعل  الرغم من الفضل ال م حققت  ه   النظرية يف غل  اٜنلقة اٞنفرغة
من الدرجة ال انية، اال اف النظرية تقـو عل  افرتاض ال سند ل  من القانوف الوضع  اذ َف ي بت اف اٞنشرع 
كضػػػ  قاعػػػدة احتياطيػػػة، تعقػػػد االختصػػػاص للقػػػانوف الػػػوطين اـ لغػػػًن ، فيمػػػا اذا َف تطبػػػ  قاعػػػدة االسػػػناد 

 القاعػػػػػػدة االصػػػػػػلية االصػػػػػػلية، فضػػػػػػال عػػػػػػن اف الربهػػػػػػاف َف يتحقػػػػػػ  امػػػػػػاـ القضػػػػػػاء يف عقػػػػػػد التمييػػػػػػ  بػػػػػػٌن
. كمن جهة اخرل فلو كاف صحيحا اف تطبي  االحكاـ اٞنوضوعية يف قانوف القاض ، يتم (ٗٔ)كاالحتياطية

بناء عل  قاعدة اسناد احتياطية يف ه ا القانوف، لرتت  علػ  ذلػك اف ام خطػا يف تفسػًن هػ   القاعػدة، 
امػػا فيمػػػا لػػػو كانػػػت االحالػػة تػػػتم مػػػن قاعػػػدة كالوضػػػ  ٫نتلػػػف ٕن .(َٕ)٫نضػػ  بالضػػػركرة لرقابػػػة اػػاكم العليػػػا

 االسناد االجنبية، اذ من اٞنعلـو اف ١نكمة النقض ترفض الرقابة عل  تفسًن القانوف االجنف.
كازاء عجػػ  النظريػػات التقليديػػة يف بيػػاف االسػػاس القػػانوين لإلحالػػة، كػػاف البػػد مػػن الػػ هاب اُف قبػػوؿ 

لة قبػوؿ االحالػة اك رفضػها مرتبطػة ارتباطػا ال يقبػل التج ئػة نظرية ال شك يف سالمتها، ككفقا ٟنا تعد مسػا
 ّنسالة اخرل ه  غاية قاعدة االسناد ككظيفتها كفقا ٞنا يسم  باٜنل الوظيف . 

ٌفٓٔم اىطثو اىثٔظ٘فٖ ودور اىخٍت٘لثات اىليثائ٘ث فثٖ : اىٍتطد اىراُٖ

 حلؽٗؽه 

ظريػػػة اإلحالػػػة، كمت التعػػػرض إُف مت التعػػرؼ يف اٞنبحػػػ  األكؿ مػػػن هػػ ا البحػػػ ، علػػػ  كيفيػػػة األخػػ  بن
االْناهات الفقهية كالتشريعية كالقضائية اٞنعارضة إُف اإلحالة كاٞنناصرة ٟنا، كانتهينا إُف نتيجة، إف كال من 
االْناهات اٞنتقدمة )مبدأ التجرد يف اٞنوقف من اإلحالة( ال ٪نقػ   كظيفػة قاعػدة اإلسػناد الوطنيػة، الراميػة 

                                                        
 .َُٕد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن...، مصدر ساب ، ص -ٔٔ
 .ُّٔ-ُِٔد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ٕٔ
 وؿ اثر االحالة كموضوع اٜنلقة اٞنفرغة يراج  اٞنطل  االكؿ من ه ا البح .للم يد من التفصيل ح -ٖٔ
 .ُُٕد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس ، ص  -ٗٔ
للم يػػػػػد مػػػػػن التفصػػػػػيل حػػػػػوؿ االنتقػػػػػادات اٞنوجهػػػػػة ٟنػػػػػ   النظريػػػػػة ينظػػػػػر د. فػػػػػ اد عبػػػػػد اٞنػػػػػنعم، د. سػػػػػامية راشػػػػػد، مصػػػػػدر  -َٕ

 كما بعدها. َُٖساب ،ص
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 عشر ثام ال ال دد

رتؾ بٌن النظم القانونية، كالوصػوؿ إُف أك ػر اٜنلػوؿ ٓنقيقػا ٞنصػاٌف التجػارة الدكليػة، إُف ٓنقي  التعاكف اٞنش
كاستقرار اٞنعامالت داخل الدكلة، كاحرتاـ التوقعات اٞنشركعة لألش اص يف تعامالهتم اٞنالية كالش صية، 

وقػػػف إذ البػػػد يف ضػػػوء هػػػ ا الػػػنق  الواضػػػح، يف تغطيػػػة كظيفػػػة قاعػػػدة اإلسػػػناد كػػػاف البػػػد مػػػن فحػػػ  م
االْناهػػػات اٞنطالبػػػة بعػػػدـ تبػػػين موقػػػف مسػػػب  مػػػن فكػػػرة اإلحالػػػة، كفسػػػح آّػػػاؿ أمػػػاـ القضػػػاء لتشػػػ ي  
اٞنصلحة من عدمها يف ضوء كل حالة عل  جان  كفقا لفكرة اٜنل الوظيف  كألجل معرفة ذلك سنقسم 

سن صص  ف  ال اين اٞنطلاما  اٜنل الوظيف ه ا اٞنبح  إُف مطلبٌن نتناكؿ يف اٞنطل  األكؿ بياف مفهـو 
 لبح  الدكر اال٩ناي للتطبيقات القضائية يف تركي  ه   الفكرة. 

 ِفَٙٛ اٌحً اٌٛظ١فٟ :املـٍت األٚي
كاٞنتجوؿ يف أركقة التعامالت الدكلية اٝناصة،  (ُٕ)تعد فكرة اٜنل الوظيف  من خل  الفق  األٞناين     

قػػػػد ال ٩نػػػػد تنظػػػػًنا مفصػػػػال كافيػػػػا لفكػػػػرة اٜنػػػػل الػػػػوظيف ، إذ ظهػػػػرت هػػػػ   الفكػػػػرة حصػػػػيلة ٠نموعػػػػة مػػػػن 
اٞنطالبة ّنراعاة  -اٜنل الوظيف  -اإلرهاصات بٌن م يدم اإلحالة كالرافضٌن ٟنا )الفق  التقليدم(، نتيجتها

ل للموقف منها، كه   الفكرة كمضمو ا تعدد التعريف ٟنا، رائدها احرتاـ هدؼ قاعدة اإلسناد يف التأصي
مػػػر تقسػػػيم هػػػ ا كألجػػل الوقػػػوؼ علػػػ  هػػػ   اٞنضػػامٌن  يقتضػػػ  األ .(ِٕ)التطلعػػات اٞنشػػػركعة لػػػدل الفرقػػػاء

اٞنطل  اُف فرعٌن نتطرؽ يف اكٟنما اُف معرفة معىن نظرية اٜنل الوظيف ، ك٦نص  الفػرع ال ػاين لبيػاف مبػدا 
 فاء االعتبارات النظرية كأساس يف قبوؿ االحالة كرفضها.انت

 ماى   الحل الوظ في: الفرع االكؿ
ي ه  جان  من الفق  إُف تعريف اٜنل الوظيف  بأن  االمتناع عن تكريس حال عاما ٠نردا ينطب  يف  
كافة اٜناالت كٗني  الفركض، بقبوؿ اإلحالة أك برفضها، كإ٧نا ٩ن  عدـ التقيد ُنػل عػاـ مسػب ، ك٩نػ ء 

غاية الي ترم  إُف ٓنقيقها، ب  يف مادة بعينها أك أك ر متفقا كركح قاعدة اإلسناد الوطنية كالاٞنقض  اٜنل 
. كه ا االْنا  ظهػر العتمػاد (ّٕ)يف إطار من التعايش كالتنسي  كالتعاكف بينها كبٌن قاعدة التنازع األجنبية

القػػانوف الػػ م ٪نقػػ  الغايػػة، أك اٟنػػدؼ اٞنقصػػود مػػن قاعػػدة اإلسػػناد، سػػواء كػػاف هػػ ا القػػانوف هػػو قػػانوف 
ألجنػػف. إذ تنطلػػ  هػػ   النظريػػة مػػن مقدمػػة أساسػػية مفادهػػا، إف القاضػػ  الػػ م ينظػػر النػػ اع، أـ القػػانوف ا

مسالة قبوؿ أك رفض اإلحالة ال ٬نكن أف تتقرر بناء عل  أفكار عامة ذات طاب  نظرم، كإ٧نا استنادا إُف 
الوظيفة الي ٬نكن لإلحالة أف تقـو ّٔا، كذلك من خالؿ ربط اإلحالة ّنسالة أخرل ه  مسالة الغاية من 

                                                        
ُٕ-  Ernst Zitlemann: Internationales privatrecht ،2volume ،vI Leipzig 1897 ،volume2 Munchen 

Leipizg 1912 spec. T1 p239  كتشًن د.حفيظة إن  بالرغم من الفضل ال م يسجل للفقي  ،.Zitlemann    يف كض  ب كر هػ
الفكرة فاف جان  أخر من الفق  األٞناين ل  الفضل يف صياغة مضمو ا عل  ٥نو أكضح للم يد مػن التفصػيل د. حفيظػة السػيد اٜنػداد 

                           كاٞنصادر الي ت كرها للفق  األٞناين يف هامش نفس الصفحة.                                     ُُٕ، مصدر ساب  اإلشارة إلي ، ص
 .ُِِفانساف هوزي ، مصدر ساب ، ص -يف بياف غاية قاعدة اإلسناد كاحرتاـ توقعات الفرقاء ينظر بيار ماير -ِٕ
 ْٓ، د. فػ اد ريػاض، د. سػامية راشػد، مصػدر سػاب ،صُِٕنقال عن د. عكاشة ١نمد عبػد العػاؿ، مصػدر سػاب ، ص  -ّٕ

كما بعدها، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تطبي  القانوف األجنف أماـ القاض  اللبناين، ٠نموعة ١ناضرات ألقيت عل  اػامٌن اٞنتػدربٌن 
 .ُٖٗٗ/ٓ/ُْيس اٞنواف  بنقابة اامٌن اللبنانية يف يـو اٝنم
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كاف حل ه    .(ْٕ)سناد، كالوظيفة الي ت ديها يف نطاؽ العالقات األجنبية اٞنشوبة بعنصر أجنفقاعدة اإل
اٞنسالة يتوقػف يف اٞنقػاـ األكؿ علػ  تفسػًن قاعػدة اإلسػناد الوطنيػة، للوقػوؼ علػ  غايتهػا األساسػية، دكف 

 االهتماـ باالعتبارات األخرل فيما إذا تعارضت م  كظيفة قاعدة اإلسناد. 
ٌن يعػػرؼ الػػبعض األخػػر اٜنػػل الػػوظيف  بػػالنظر لضػػوابط اإلسػػناد )التعريػػف باٞن ػػاؿ( بػػاف قاضػػ  يف حػػ

الن اع ال يرتكن يف الفصل يف حالة التنازع اال٩ناي من اجل إسناد االختصاص التشريع  لقانوف اٛننسية، 
عػػػددة أـ ال، إُف قواعػػػد قاطعػػػة ١نػػػددة مسػػػبقا، سػػػواء كانػػػت جنسػػػية قاضػػػ  النػػػ اع مػػػن بػػػٌن اٛننسػػػيات اٞنت

بلحػػاظ إف تنػػازع اٛننسػػيات مسػػالة أكليػػة علػػ  القاضػػ  ٓنديػػد القػػانوف الواجػػ  التطبيػػ ، يف ضػػوء طبيعػػة 
 . (ٕٓ)اٞنسالة األصلية كاٟندؼ كالغاية منها

كيػرل أنصػار هػػ ا االْنػا  أف اعتمػاد  يػػ دم إُف ْنػاكز اٞنشػػكالت الػي تعػرتض اعتمػػاد جنسػية قاضػػ  
ٛننسػيات اٞنتعػددة كاٛننسػػية الفعليػة عنػد عػدـ حضػور جنسػية قاضػ  النػػ اع النػ اع عنػد حضػورها مػن بػٌن ا

ضمن اٛننسيات اٞنتعددة، فهو يتجاكز مشكلة ٓنديد معىن اٛننسية الفعليػة بػاٞنعىن العػاٞن  كصػعوبة تنفيػ  
كبالتػػاِف يػػتم الوصػػوؿ إُف معػػايًن عاٞنيػػة، قابلػػة للتطبيػػ  مػػن قبػػل الػػدكؿ األخػػرل،  .(ٕٔ)اٜنكػػم عػػرب اٜنػػدكد

طاٞنػػا ا ػػا اعتمػػدت ذات اٜنػػل بعػػدـ النظػػر لتنػػازع اٛننسػػيات علػػ  اف اٞنطلػػوب فيػػ  اافظػػة علػػ  جنسػػية 
قاض  الن اع، عندما تكوف ضمن اٛننسيات اٞنتعددة، اك اٛننسية الفعلية عند عدـ حضورها، ا٧نا اٞنطلوب 

 .(ٕٕ)زع نظرة كظيفية غائيةالوصوؿ للركح اٛنوهرية اٞنعمقة لقاعدة التنازع، كه ا يعين اف ينظر للتنا
كمػػػا يػػػرل اْنػػػا  ثالػػػ  اف فكػػػرة اٜنػػػل الػػػوظيف  تعػػػين صػػػالحية القاضػػػ  بعػػػدـ أنػػػاذ موقػػػف عػػػاـ مػػػن 
االحالػػة بػػالقبوؿ اك الػػرفض، اذ ٪نػػدد موقفػػ  مػػن االحالػػة يف ضػػوء القضػػية اٞنطركحػػة عليػػ ، كمػػا ٓنويػػ  مػػن 

نيػػػة اٞنوجػػػودة يف قانونػػػ  مػػػن ناحيػػػة كقػػػائ  كظػػػركؼ كمالبسػػػات مػػػن ناحيػػػة، كاهػػػداؼ قاعػػػدة االسػػػناد اٞنع
فاختيػار القػانوف اٞن ػت  ٔنتلػف دكافعػ  كاسػباب ، تبعػا لقاعػدة االسػناد الوطنيػة اٞنعنيػة باٞنسػالة . (ٖٕ)اخرل

اٞنعركضػػة علػػ  القاضػػ  الػػوطين ككفقػػا للغايػػة الػػي هتػػدؼ هػػ   الغايػػة اُف ٓنقيقهػػا، كّٔػػ ا اٞن ابػػة مت االنتقػػاؿ 
فػػػاذا تبػػٌن للقاضػػػ  اف تطبيػػ  االحكػػػاـ  .(ٕٗ)الشػػػكل  آّػػرد اُف اٞنفهػػػـو الغػػائ ّنفهػػـو اٜنالػػة مػػػن اٞنفهػػـو 

اٞنوضوعية يف القانوف ال م اشارت اليػ  قواعػد االسػناد الوطنيػة سػي دم اُف حػل غػًن عػادؿ فيكػوف لػ  اف 

                                                        
 .ُُٕد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ْٕ
للم يد من التفصيل عن ه ا االْنا  ينظر د. عكاشػة ١نمػد عبػد العػاؿ، د. سػام  بػدي  منصػور، القػانوف الػدكِف اٝنػاص،   -ٕٓ

 .َّٕ، صُٓٗٗالدار اٛنامعية، 
، َُُِ، ِٛننسية كالعالقات الدكلية، منشورات زين اٜنقوقية، طللم يد من التفصيل ينظر د. عبد الرسوؿ عبد الرضا، ا  -ٕٔ

.َِٖص
للم يػػد مػػن التفصػػيل عػػن هػػ ا االْنػػا  كحججػػ  كتطبيقاتػػ  القضػػائية ينظػػر د. عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػػاؿ، احكػػاـ اٛننسػػية   -ٕٕ

 كما بعدها. ُّّ، صُٔٗٗ، الدار اٛنامعية، ُاللبنانية كمرك  االجان ، ج
 .ّّٓصدر ساب ، صد. هشاـ خالد، م  -ٖٕ
 .ُِٕد. حفية السيد اٜنداد، اٞنوج  يف القانوف الدكِف اٝناص...، مصدر ساب ، ص  -ٕٗ



 
 

ِٖٓ 

 عشر ثام ال ال دد

علػ  يستشًن قواعد االسػناد الػي يتضػمنها هػ ا القػانوف كيقبػل االحالػة منهػا اُف قػانوف اخػر ٪نقػ  العدالػة 
  .(َٖ)٥نو افضل

كنعتقد اف ه ا هو الدكر االنتقائ  لإلحالػة الػ م يػرا  جانػ  مػن الفقػ  االٞنػاين، كهػو دكر يراعػ  فيػ  
القاض  النتيجة النهائية الي سينته  اليها تطبي  القانوف الواج  التطبي )اٞن ت (. ففػ  ظػل التطػورات 

لألخ  بالعدالة اٞنادية، دكف االقتصار عل  ٓنقي  العدالة الي ٜنقت بقاعدة االسناد يف ذاهتا، ٥نو سعيها 
يف مفهػػػـو القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص، كػػػاف البػػػد مػػػن اف تتػػػأثر ٗنيػػػ  اٞنفػػػاهيم القانونيػػػة االساسػػػية يف تنػػػازع 

. كيعيػ  اْنػا  مػن الفقػ  علػ  هػ ا (ُٖ)القوانٌن، ّٔػ ا االْنػا  اٜنػدي ، كيف مقدمػة هػ   اٞنفػاهيم، االحالػة
يرتؾ للقاض  سلطة تقديرية مطلقة يف االخػ  باإلحالػة مػن عدمػ ، علػ  ضػوء مػا قػد يػرا  اك ػر الرام، ان  

ٓنقيػػػ  للعدالػػػة يف كػػػل حالػػػة علػػػ  حػػػدة، كهػػػو مبػػػدا يتعػػػارض مػػػ  مسػػػلك القاضػػػ  عنػػػد تطبيػػػ  القاعػػػدة 
بطريقػػة لمبػػادئ العامػػة للقػػانوف، اذ لػػيس مػػن اٞنقبػػوؿ اف يطبػػ  القاضػػ  القاعػػدة القانونيػػة، لالقانونيػػة كفقػػا 

.اال اف هػػ ا االشػػكاؿ مػػردكد، اذا مػػا (ِٖ)ٔنتلػػف مػػن حالػػة اُف اخػػرل، حػػىت كاف كػػاف ٓنػػت سػػتار العدالػػة
سلمنا اف تقدير القاض  إلمكانية االخ  باإلحالة، كاٞنعيار اٞنرشد للقاض  يف ه ا اٞنضمار هو اف يػ دم 

عالقات ١نل اٝنصومة، كه ا ما قرار  )االخ  باإلحالة اك رفضها( اُف حل مادم معقوؿ كعادم، بصدد ال
. فطاٞنا كانت الغاية من قاعدة االسناد، ٔنتلف من مشرع ألخر، (ّٖ)سي ض  في  اُف رقابة ااكم العليا

فان  من الطبيع  اف تتباين اٜنلوؿ اٞنتبعة بشاف االحالة، كطاٞنا اف اٞنشرع يقصد من غاية االسناد البح  
ف سػاب  تنسػي  مػ  غػًن  مػن اٞنشػرعٌن، فػاف ذلػك يسػتتب  خلػال يف عن انس  القوانٌن، ٜنكم العالقة دك 

كظيفة قاعدة االسناد يف ٓنقي  الوصوؿ اُف اك ر اٜنلوؿ مالئمة ٞنقتضيات التجارة الدكليػة، كبالتػاِف علػ  
. (ْٖ)القاض  اف يصحح ه ا اٝنلل يف كظيفة االسناد، عن طري  ما يسم  باٜنل الوظيف  كقبوؿ االحالة

القػػانوف الػػدكِف  اىن لفكػػرة اٜنػل الػػوظيف  تػػأثًن يف موقػف بعػػض التشػػريعات اٞنقارنػة، كيف مقػػدمتهكٟنػ ا اٞنعػػ
عينػػػت نصػػػوص القػػػانوف  اذ تضػػػمن هػػػ ا القػػػانوف االشػػػارة ٟنػػػ ا اٞنعػػػىن فػػػاذا ُّٔٗاٝنػػػاص التشػػػيك  لعػػػاـ 

شػػيك ، اك الػدكِف اٝنػػاص التشػيك  قػػانوف دكلػة مػػا، كاحالػت نصػػوص هػ ا القػػانوف االخػًن اُف القػػانوف الت
اُف قانوف دكلة اخػرل، يف حالػة االحالػة مػن الدرجػة ال انيػة، فػاف تلػك االحالػة ٬نكػن قبوٟنػا اذا كػاف ذلػك 

                                                        
ينظػػر للم يػػد مػػن التفصػػيل  د. هشػػاـ صػػادؽ، د. عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػػاؿ، د. حفيظػػة السػػيد اٜنػػداد، مصػػدر سػػاب ،   -َٖ

 .َُٗص
 .ُّٕد. حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر الساب ، ص  -ُٖ
 .َُٗهشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، صد.   -ِٖ
اف تقدير القاض  للحل اٞنوضوع  اٞنادم يف حالة االخ  باإلحالػة ٫نضػ  فيػ  لتقػدير اػاكم العليػا، فمػ ال جػاء يف قػانوف   -ّٖ

)لل صػػـو اف يطعنػػوا ٕنييػػ  لػػدل ١نكمػػة التمييػػ ... كذلػػك يف ( اف ٓ/ َِٓيف اٞنػػادة ) ُٗٔٗلعػػاـ  ّٖاٞنرافعػػات اٞندنيػػة العراقػػ  رقػػم 
. اذا كقػػػ  يف اٜنكػػػم خطػػػا جػػػوهرم، كيعتػػػرب اٝنطػػػأ جوهريػػػا اذا اخطػػػأ اٜنكػػػم يف فهػػػم الوقائ "(.كبالتػػػاِف اذا اسػػػتند ٓاالحػػػواؿ التاليػػػة "

مػن التفصػيل ينظػر عبػد الػر٘نن العػالـ،  القاض  اُف حل غًن موضوع  يف تقدير االحالة فلل صػـو اللجػوء اُف اكمػة العليػا ، للم يػد
مػ  اٞنبػادئ القانونيػة لقػرارات ١نكمػة ٕنييػ  العػراؽ مرتبػة علػ  مػواد القػانوف، العاتػك  ُٗٔٗلعػاـ  ّٖشرح قانوف اٞنرافعػات اٞندنيػة رقػم 

 كما بعدها. َْ، صََِٖ، ِلصناعة الكتاب، ط
 كما بعدها.ُّٕد. حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ْٖ



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِٓٗ 

. كك ا االمر بالنسبة للقانوف الدكِف اٝناص االٞنػاين (ٖٓ)القبوؿ ي دم اُف حل مقبوؿ كعادؿ للعالقة اٞنعنية
توقػف علػ  البحػ  تف قبػوؿ االحالػة اك رفضػها ، فاف النظريػة القائلػة بػأُٖٗيوليو عاـ  ِٓالصادر يف 

الفقػرة االكُف حينمػا نصػت علػ  انػ  "اذا  (ٖٔ)الرابعػة كجدت ٟنا تطبيػ  يف اٞنػادة ،عن غاية قاعدة االسناد
مت تعيٌن قانوف دكلة اجنبية، فان  ٩ن  اف تطب  ايضا قواعد االسناد اٞنعنية اٞنوجودة يف قانوف ه   الدكلة، 

 .(ٕٖ)ارض في  ه   القواعد م  ركح قاعدة االسناد االٞنانية..."بالقدر ال م ال تتع
كنفهػم مػػن التعػاريف اٞنتقدمػػة للحػل الػػوظيف ، اف ٗنيعهػا تػػدكر حػوؿ ١نػػور كاحػد مفػػاد  االبتعػاد عػػن 
االحكػػػاـ السػػػابقة كآّػػػػردة لإلحالػػػة مػػػن جهػػػػة التشػػػريعات اٞنقارنػػػة، كاالعتمػػػػاد يف اٞنوقػػػف منهػػػا اُف رؤيػػػػة 

ُف فهم قاض  اٞنوضوع لكل حالة عل  حػدة، كيسػتفيد اٞنوقػف مػن االحالػة مػن مقػدار موضوعية تستند ا
ما ٪نقق  االخ  باإلحالػة مػن توقعػات اطػراؼ العالقػة اٞنشػركعة، كمبػدا العدالػة، كيف ضػوء ذلػك ٬نكػن اف 

د نعػػرؼ فكػػرة اٜنػػػل الػػوظيف  با ػػا "١ناكلػػػة التوفيػػ  يف موقػػف التشػػػريعات مػػن االحالػػة بػػػٌن قواعػػد االسػػػنا
كغاياهتػػا اٞنتم لػػة يف ٓنقيػػ  العدالػػة، كرعايػػة التوقعػػات اٞنشػػركعة للعالقػػات القانونيػػة اٞنشػػوبة بعنصػػر اجنػػف، 

 كالوصوؿ اُف االنسجاـ بٌن النظم القانونية رعاية ٞنصاٌف التجارة الدكلية".
 ان فا  االع بارات النظري   أساس  ي قبوؿ االحال  كر ضها  :الفرع الثاني

 االْنػا  الػرافض للموقػف العػاـ آّػرد مػن االحالػة اُف التأسػيس ٞننهجيػة جديػدة رائػدها التحليػليسع  
فنيػة كسػيلة اٞننطق  العلمػ  اٞنوضػوع  كفػ  موجهػات منضػبطة تسػتند اُف هػدؼ قاعػدة االسػناد بوصػفها 

سػناد كتباينهػا غايتها كفقا ٞنا يرل البعض من الفق  ْنن  اٝنلل كالقصػور النػاٗنٌن عػن اخػتالؼ قواعػد اال
. كاالصػل الػ م يبػين عليػ  انصػار هػ ا االْنػا  مػوقفهم اف اعتبػارات اٜنػل الػوظيف  (ٖٖ)من دكلة اُف اخرل

البد كاف تأخ  باالعتبػار يف اٞنوقػف مػن االحالػة، فػاف بػدت االحالػة ّنسػالة بعينهػا مالئمػة كتسػاعد علػ  
٩نػ  هجرهػا اذا ترتػ  علػ  االخػ  ّٔػا ال  ٓنقي  قاعدة االسناد كظيفتها تعػٌن االخػ  ّٔػا، كعلػ  العكػس

٪نق  الغاية من قاعدة االسناد، اك كاف يف اعماٟنا انتهاؾ صارخ لتوقعات االفراد كمساس ّنصاٌف التجػارة 
مقبػػوؿ اف كػػاف فيػػ   -حسػػ  نظريػػة اٜنػػل الػػوظيف   -. مػػن ذلػػك يتضػػح اف االخػػ  باإلحالػػة (ٖٗ)الدكليػػة

ر صػحة هػ ا الػرام ٧نيػ  يف فحػ  ذلػك فيمػا اذا كانػت االحالػة ٓنقي  ٟندؼ قاعدة التنػازع كألجػل اختبػا
 من الدرجة االكُف اـ من الدرجة ال انية.

                                                        
 ( من القانوف اعال .ّٓينظر ن  اٞنادة ) -ٖٓ
 كما بعدها. ُْٕنفس ، ص اٞنصدر اٜنداد، السيد حفيظة. للم يد عن االحكاـ الي تضمنتها اٞنادة الرابعة ينظر: د -ٖٔ
 .ُْٕص نفس ، اٞنصدر اٜنداد، السيد حفيظة. اشارت اليها د -ٕٖ
 .َِِص ساب ،تنازع القوانٌن...، مصدر  العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د  -ٖٖ
 .َُٗص ساب ، مصدر اٜنداد، السيد حفيظة. د العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د صادؽ، هشاـ. د نفس اٞنعىن اشار الي . -ٖٗ



 
 

َِٔ 

 عشر ثام ال ال دد

سيطب  القاض  قانون  الوطين،  (َٗ)فف  االحالة من الدرجة االكُف اكال: االحال  م  الدرج  االكلى:
، كهػو مػا يتحقػ  معػ  كهو امر ١نب  اُف نفس  يتجنػ  معػ  تطبيػ  قػانوف اجنػف، اذ ٪نسػن تطبيػ  قانونػ 

التطػاب  بػٌن االختصاصػٌن القضػائ  كالتشػريع ، ك٩ننبػ  التمييػ  بػػٌن مػا يعتػرب مػن االجػراءات كمػا يعػد مػػن 
كتطبي  القواعد اٞنادية يف قانوف القاض  اٞنعركض علي  الن اع ال يرتت  علي  اخالؿ  .(ُٗ)موضوع اٝنصومة

بواسػطة اٞنػػوطن اٞنشػرتؾ اك كجػػود االمػواؿ ١نػػل النػػ اع  بتوقعػات اطػػراؼ العالقػة مػػىت ارتبطػوا بدكلػػة القاضػػ 
. كاطػػػػراؼ العالقػػػػة سػػػػيكوف مػػػػن (ِٗ)كبالتػػػػاِف يكػػػػوف مػػػػن السػػػػهل علػػػػيهم االحاطػػػػة بقواعػػػػد هػػػػ ا القػػػػانوف

مصػػػلحتهم تطبيػػػ  القواعػػػد اٞنوضػػػوعية لقػػػانوف القاضػػػ  اك ػػػر مػػػن غػػػًن ، فلػػػو اف مػػػواطن انكليػػػ م تػػػويف يف 
جػودة يف االخػًن، فػاف القػانوف الواجػ  التطبيػ  كفقػا لقاعػدة االسػناد العراؽ عن امػواؿ منقولػة كعقاريػة مو 

ام القػػانوف االنكليػػ م، بينمػػا  (ّٗ)العراقيػػة ِنصػػوص اٞنػػًناث هػػ  تطبيػػ  قػػانوف جنسػػية اٞنتػػويف كقػػت الوفػػاة
قاعدة االسناد يف القانوف االنكليػ م تعقػد االختصػاص للقػانوف العراقػ  بوصػف  قػانوف مػوطن اٞنتػويف. فلػو 

اليػ  فػػاف القاضػػ  العراقػػ  سػيطب  القواعػػد اٞنوضػػوعية يف قانونػػ  علػػ   (ْٗ)لقػانوف العراقػػ  يقبػػل االحالػػةاف ا
 اٞنًناث اعماال لإلحالة من الدرجة االكُف.

نعتقد م  جان  من الفق  اف الفرض اٞنتقدـ ٪نق  حال ٧نوذجيا، اذ حق  التناس  بٌن قانوف اٛننسية 
. كما اف (ٓٗ)بواسطة االحالة يقبل  قانوف اٛننسية كقانوف اٞنوطن للمتويف كقانوف اٞنوطن، كاٜنل ال م يتقرر

القاض  العراق  كهو يطبػ  القواعػد اٞنوضػوعية يف قانونػ  سيتحاشػ  الصػعوبات الػي ي ًنهػا تطبيػ  القػانوف 
خػػًن االجنػػف مػػن دفػػ  بالنظػػاـ العػػاـ كاٞنسػػائل اإلجرائيػػة، كعػػدـ الدسػػتورية للقػػانوف االجنػػف، كالتفسػػًن لأل

. كه ا اٜنل ليس في  اخالؿ بتوقعات االطراؼ، فهم يعلموف اف مورثهم يعيش يف العراؽ، كما (ٔٗ)كغًنها
اف اٞنػػورث نفسػػ  يعػػرؼ اف الػػوارثٌن كانصػػبتهم سػػتتحدد كفقػػا لقػػانوف الدكلػػة الػػي يقػػيم فيهػػا. امػػا لػػو تبػػٌن 

وعية للقػػػػانوف للقاضػػػػ  الػػػػوطين اف االخػػػػ  باإلحالػػػػة كتطبيػػػػ  قواعػػػػد  اٞنوضػػػػوعية بػػػػدال عػػػػن القواعػػػػد اٞنوضػػػػ
االجنف، سيهدد توقعات االفراد، كيتناقض كالغاية من قاعدة التنازع يف ٓنقي  العدالة، تعٌٌن عل  القاض  

                                                        
يقصػػد باإلحالػػة مػػن الدرجػػة االكُف ٔنلػػ  قواعػػد االسػػناد يف القػػانوف االجنػػف الواجػػ  التطبيػػ  عػػن االختصػػاص اُف قػػانوف   -َٗ

راد االست ادة عن معىن كاحكػاـ االحالػة مػن الدرجػة االكُف ينظػر: د. يوسػف البسػتاينع مصػدر سػاب ، القاض  ال م ينظر الن اع كٞنن ا
 كما بعدها. َْٔص

 .ِِِص ساب ، مصدر ،...القوانٌن تنازع العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د -ُٗ
اٞنصػػدر  للم يػد مػػن التفصػيل عػػن ارتيػاح االفػػراد بتطبيػػ  القػانوف الػػ م ٪نقػ  مصػػاٜنهم ينظػػر د. عكاشػة ١نمػػد عبػد العػػاؿ، -ِٗ

 .ِِِصنفس ، 
من القانوف اٞندين العراق  عل  اف " قضايا اٞنًناث يسرم عليها قانوف اٞنورث كقت موت ....".كللم يػد مػن  ِِتن  اٞنادة  -ّٗ

، ُْٓٗوف اٛننسية بالنسبة للمتويف ينظر د. صالح الدين الناه ، التعليقات الوافية عل  متوف القػوانٌن، التفصيل حوؿ اختصاص قان
 .ِ، هامش رقم ُُِ، اشار الي  د. غال  الداكدم، د. حسن اٟنداكم، القانوف الدكِف اٝناص...، مصدر ساب ، صُْٖص

مػػن القػػانوف اٞنػػدين   ُّهػػ ا البحػػ  كالػػ م اخت لتػػ  اٞنػػادة  موقػػف اٞنشػػرع العراقػػ  مػػن االخػػ  باإلحالػػة تقػػدـ توضػػيح  يف  -ْٗ
العراقػػػ  بقوٟنػػػا " اذا تقػػػرر اف قانونػػػا اجنبيػػػا هػػػو كاجػػػ  التطبيػػػ  فإ٧نػػػا يطبػػػ  منػػػ  احكامػػػ  اٞنوضػػػوعية دكف الػػػي تتعلػػػ  بالقػػػانوف الػػػدكِف 

 ضمنها. اٝناص"، دكف اغفاؿ االست ناءات الواردة عل  االحالة، كالي ال يعد موضوع اٞنًناث من
 .ِِّانظر د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس  ص  -ٓٗ
للم يد من التفصل حوؿ تلك اٞنوضوعات ينظر استاذنا د. عباس العبودم، القانوف الػدكِف اٝنػاص، تنػازع القػوانٌن كتنػازع   -ٔٗ

 بعدها. كما ُٕٖ، صَُِْ، بغداد، ُاالختصاص القضائ  كتنفي  االحكاـ االجنبية، مكتبة السنهورم، ط



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ُِٔ 

. كاهم اٞنيادين الػي يتحقػ  فيهػا (ٕٗ)رفض االخ  باإلحالة، كتطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف االجنف
لش صػية، كتػ داد الصػعوبة مػىت كػاف القػانوف اػاؿ ه ا االخالؿ بتوقعات االطراؼ هو مسائل االحػواؿ ا

. كالقػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص التشػػيك  (ٖٗ)اليػػ  قانونػػا طائفيػػا متعػػددا كالقػػانوف العراقػػ  اك اللبنػػاين اك اٞنصػػرم
مػػػن التشػػػريعات الػػػي تػػػأثرت بالنظريػػػة القائلػػػة  ُٖٔٗكالقػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص االٞنػػػاين لعػػػاـ  ُّٔٗلعػػػاـ 

 . (ٗٗ)اعدة االسناد عند قبوؿ االحالة اك رفضهاباحرتاـ الغاية من ق
٬نكن اف يرتف  اٜنظر عل  االخ  باإلحالة من الدرجة ال انيػة فيمػا  ثان ا: االحال  م  الدرج  الثان  :

اذا ادل اعماٟنػػا اُف اٞنسػػاعدة علػػ  ٓنقػػ  قاعػػدة االسػػناد لوظيفتهػػا ّنػػا يكفػػل التعػػايش بػػٌن الػػنظم كيقػػيم 
تطبي  اك ر القوانٌن اتصاال ّٔا، كاألخ  باإلحالة من الدرجة ال انية، كفقا ٞنا يرل  التناس  بينها، عن طري 

فاذا احالت قاعدة االسناد اُف قانوف دكلػة ثال ػة   .(ََُ)( يتحق  مع  ه ا اٟندؼMayerالفقي  الفرنس  )
ف تطبيػ  هػ ا كانت قواعد االسناد فيها تعقد االختصاص للقواعد اٞنوضوعية اٞندرجة يف ه ا القػانوف، فػا

القانونيػػة  القػػانوف يكػػوف مقبػػوال مػػن كجهػػة نظػػر قواعػػد التنػػازع يف الػػدكؿ الػػ الث الػػي ْنولػػت فيهػػا العالقػػة
. كهػ ا يعػين اف القاعػدة القانونيػة الػي سػتحكم العالقػة سػتكوف كاحػدة كال يفػرؽ يف (َُُ)اٞنتصلة بالعالقة

ككحػدة اٜنلػوؿ مػن الغايػات اٞنقصػودة لقاعػدة  االمر شيئا اف رف  الن اع اماـ قضاء احػدل الػدكؿ الػ الث،
االسناد كبالتاِف ستحق  نظرية اٜنل الوظيف  غايتها كيف ذلك من ٘ناية لتوقعات االفراد كمصاٌف التجارة 

 .(َُِ)الدكلية
اما بالنسبة للقضاء الفرنس  فقد ضرب لنا م ال يربز دكر االحالة يف ٘ناية توقعات االفػراد اٞنشػركعة، 

ل   كقائعها يف زكجٌن سوريٌن من الديانة اليهودية يقيماف بصورة دائمة يف بريطانيا، كاثناء فف  قضية تت
كجود٨نػػػا العػػػابر يف ايطاليػػػا ابرمػػػا زكاجهمػػػا كفقػػػا للشػػػكل الػػػديين اليهػػػودم الػػػ م يقػػػر  قػػػانوف جنسػػػيتهما 

ذ اف قاعػدة اٞنشرتكة، كيف كقت الح  اقاما يف فرنسا كاثًنت مسالة صػحة زكاجهمػا مػن حيػ  الشػكل، ا

                                                        
 .َُٗللتفصيل  د. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ٕٗ
يػػرل الػػبعض مػػن الفقػػ  اٞنصػػرم انػػ  لػػو اثػػًن نػػ اع امػػاـ القاضػػ  اٞنصػػرم خػػاص بطػػالؽ بػػٌن زكجػػٌن ا٤نليػػ يٌن ٢نتلفػػ  اٞنلػػة   -ٖٗ

القػػانوف االنكليػػ م الػػ م عينتػػ  قاعػػدة التنػػازع اٞنصػػرية، فاألخػػ  باإلحالػػة مػػن كمتػػوطنٌن يف مصػػر، فانػػ  يتعػػٌن رفػػض االحالػػة كتطبيػػ  
 القانوف االنكلي م اُف القواعد اٞنادية يف القانوف اٞنصرم سيفض  اُف تطبي  الشريعة االسالمية بوصفها الشريعة العامة، كال شك اف يف

نتهاكا لتوقعات االفراد كعصفا بالغاية من قاعدة التنازع د. عكاشة ذلك مساسا باعتبارات العدالة كما صورها اٞنشرع اٞنصرم نفس  كا
، كنعتقػػد اف هػ ا الفهػػم ألحكػػاـ الشػػريعة االسػالمية يشػػوب  القصػػور مػػن ١ِِْنمػد عبػػد العػػاؿ، تنػػازع القػوانٌن...، مصػػدر سػػاب ، ص

ة قػد ال ٓنقػ  مػا ٓنققػ  الشػريعة مػن ٘نايػة التشريعات الي ال ت   بعدالة احكاـ ا يف االرض كتػدف  االختصػاص اُف تشػريعات كضػعي
لتوقعػػات االطػػراؼ اٞنشػػركعة كالعدالػػة كرعايػػة التعػػايش اٞنشػػرتؾ للػػنظم القانونيػػة اٞنشػػرتكة ك٘نايػػة التجػػارة الدكليػػة كهػػ ا مػػا ٓنػػرص عليػػ  

 الشريعة االسالمية كها ه  احكاـ الشريعة ٞنمن اراد االست ادة كاالطالع.
القانوف التشيك  " اذا عينت نصوص القانوف الدكِف اٝناص التشيك  قانوف دكلة ما، كاحالت من  ّٓحي  تن  اٞنادة   -ٗٗ

نصػوص هػػ ا القػانوف االخػػًن اُف القػػانوف التشػيك ، اك اُف قػػانوف دكلػػة اخػرل، يف حالػػة االحالػػة مػن الدرجػػة ال انيػػة، فػاف تلػػك االحالػػة 
ؿ للعالقػة اٞنعنيػة" ككػ ا االمػر بالنسػبة للقػانوف الػدكِف اٝنػاص االٞنػاين الػي ٬نكن قبوٟنا اذا كاف ذلك القبوؿ ي دم اُف حػل معقػوؿ كعػاد

( مػن القػانوف الػدكِف اٝنػاص ْاجازت اللجوء اُف االحالة فيما اذا كاف فيها ٓنقي  للعدالة ك٘ناية لتوقعات االطراؼ ينظػر نػ  اٞنػادة )
 االٞناين.

 .ِِْانٌن...، مصدر ساب ، صاشار الي  د. ا٘ند عبد الكرمي سالمة، تنازع القو   -ََُ
 .ٖٖينظر بنفس اٞنعىن د. صالح الدين ٗناؿ الدين مصدر ساب ، ص -َُُ
 .َُٖد. ف اد رياض، مصدر ساب ، ص -َُِ



 
 

ِِٔ 

 عشر ثام ال ال دد

االسناد يف القػانوف الفرنسػ  تعقػد االختصػاص بشػكل التصػرفات اُف قػانوف ١نػل االبػراـ، كهػ ا يػ دم اُف 
بطالف ال كاج فيما اذا طب  القانوف االيطاِف، اال اف ١نكمة النقض الفرنسية َف ت ه  ل لك اٜنكػم كا٧نػا 

ال انيػػة مػػن القػػانوف االيطػػاِف اُف القػػانوف ذهبػػت العتبػػار هػػ ا الػػ كاج صػػحيحا لقبوٟنػػا االحالػػة مػػن الدرجػػة 
السػػػورم، اذ االحالػػػة يف هػػػ ا اٜنكػػػم يعػػػد حػػػال ٧نوذجيػػػا ٪نمػػػ  التوقعػػػات اٞنشػػػركعة لألفػػػراد كذلػػػك كرد يف 
حكم اكمة اذ جاء في  "اف اعماؿ االحالة ٩ند تربير  يف ه   اٞننازعة فيما ت دم الي  من تطبي  القانوف 

و القانوف ال م رغ  االفراد يف اٝنضوع ٜنكم  كهو ال م يعترب زكاجهما السورم عل  شكل ال كاج، كه
 .(َُّ)صحيحا"

٣نػػا تقػػدـ نػػرل اف اٜنػػل الواجػػ  اتباعػػ  مػػن قبػػل اٞنشػػرع العراقػػ  ا٧نػػا ٩نػػ  اف يتحػػدد يف ضػػوء كظيفػػة 
قواعد التنازع كعدـ االعتماد عل  حكم مسب  بالرفض لإلحالة كفسػح آّػاؿ امػاـ القاضػ  بالبحػ  عػن 

 كح النصوص القانونية كالوصوؿ اُف تطبي  اك ر القوانٌن ٓنقي  للعدالة. ر 
 اٌزـج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌفىشح اٌحً اٌٛظ١فٟ ٚفمب ٌؼٛاثؾ اإلعٕبد : املـٍت اٌضبٟٔ

بعػػد ت بيػػت نتيجػػة ِنصػػوص اإلحالػػة ك١ناكلػػة ربطهػػا بوظيفػػة قاعػػدة اإلسػػناد، مػػن ٓنقيػػ  التعػػايش بػػٌن 
كرعايػػة اٞنصػػاٌف يف ميػػداف التجػػارة الدكليػػة، ك٘نايػػة التوقعػػات اٞنشػػركعة ألطػػراؼ الػػنظم القانونيػػة اٞن تلفػػة، 

العالقة، كاف البد من استعراض اٞنوقف من اإلحالة بانت اب بعض ضوابط اإلسناد، كعينات للتأكد من 
سػػالمة فكػػرة اٜنػػل الػػوظيف ، كالوصػػوؿ مػػن خػػالؿ إعمػػاؿ أحكامهػػا، إُف اتسػػاؽ اٜنلػػوؿ كاختيػػار انسػػ  

التشريعية، الوطنية كاألجنبيػة، لػ لك سنقسػم هػ ا اٞنطلػ  إُف فػرعٌن نتنػاكؿ يف الفػرع األكؿ ضػابط النظم 
 اإلسناد اٜناكم لاللت امات، أما الفرع ال اين سن صص  لدراسة مسائل األحواؿ الش صية.

  تطب ق  كرة الحل الوظ في بالنسب  لبلل زامات: الفرع األكؿ
ين الػػ م بػػين عليػػ  األخػػ  باٜنػػل الػػوظيف ، إال إف اسػػتكماؿ ذلػػك بػػالرغم مػػن سػػالمة األسػػاس القػػانو 

األساس يستلـ  فحص  من الناحية العملية، كااللت امات تقسػم إُف التعاقديػة كغػًن التعاقديػة كألجػل ذلػك 
 سندرس ه ا الفرع عل  النحو اآليت:

 أكال: ال بلق  ب   ضابط االل زامات   ر ال  اقدي  ك كرة الحل الوظ في.
تعقػد  (َُْ)فكرة اإلحالة نادرة اٜندكث يف نطاؽ االلت امات غًن التعاقديػة، الف غالبيػة التشػريعاتإف 

االختصػػاص فيػػ  لقػػانوف ١نػػل كقػػوع الفعػػل اٞننشػػم لاللتػػ اـ. كمػػ  ذلػػك ٬نكػػن االحتيػػاج لتطبيػػ  اإلحالػػة يف 
ارات كأسػػباب اختيػػار ضػػوء اٞنػػنه  التحليلػػ ، كالتفسػػًن الغػػائ  لقاعػػدة اإلسػػناد، كتركيػػ  اٞنوقػػف علػػ  اعتبػػ

قاعػػدة اإلسػػناد، كإدراؾ هػػ   الغايػػة الػػي يسػػع  إليهػػا اٞنشػػرع الػػوطين سيسػػهم يف قبػػوؿ اإلحالػػة الػػي تػػرـك 
                                                        

 .كما بعدها.ِِٔللتفصيل عن حكم اكمة الفرنسية ينظر د. ا٘ند عبد الكرمي سالمة، اٞنصدر نفس ،  ص -َُّ
علػ  اف " االلت امػػات غػًن التعاقديػػة يسػرم عليهػػا قػانوف الدكلػػة  ُُٓٗمػػن القػانوف اٞنػػدين العراقػ  لعػػاـ  ِٕتػن  اٞنػادة   -َُْ

( من القانوف اٞندين السورم لعػاـ ِِ( من القانوف اٞندين اٞنصرم، كاٞنادة )ُِالي حدثت فيها الواقعة اٞننشئة لاللت اـ ". كن  اٞنادة )
 .ُٕٔٗن القانوف اٞندين االردين م ِِ، كاٞنادة ُْٗٗ



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِّٔ 

. فلػػػػو إف إحػػػػدل اٛنامعػػػػات العراقيػػػػة، أرسػػػػلت كفػػػػدا مػػػػن الطلبػػػػة كاٝنػػػػرباء (َُٓ)ٓنقيػػػػ  اٞنصػػػػلحة كالعدالػػػػة
كخالؿ تواجػد الطلبػة يف األراضػ  الرتكيػة حصػل كالتدريسيٌن، إُف تركيا إلجراء ْنارب يف ٢نتربات علمية، 

خطػأ مػػن احػػدهم، تسػػب  بضػػرر ل ميػػل لػػ  يف الرحلػة كافرتضػػنا إف دعػػول التعػػويض عػػن ذلػػك الضػػرر، قػػد 
قػػانوف ١نػػل كقػػوع الفعػػل اٞننشػػم لاللتػػ اـ،  -عرضػػت أمػػاـ القضػػاء االعراقػػ ، كالػػ م سػػيطب  القػػانوف الرتكػػ 

 -كػػػ ، كلنفػػػرتض أف األخػػػًن يقضػػػ  بتطبيػػػ  القػػػانوف العراقػػػ كخػػػالؿ فحػػػ  القاضػػػ  العراقػػػ  للقػػػانوف الرت 
كسيطب  القاض  العراق  بالتػاِف القواعػد اٞنوضػوعية يف قانونػ .  نعتقػد مػ   -قانوف جنسية أطراؼ العالقة

يف هػ   اٜنالػة سػيجد يف إعمػاؿ القواعػد اٞنوضػوعية  -العراقػ  -إف القاضػ  الػوطين (َُٔ)جان  من الفق 
 يف قانون  ما ٪نق  غاية قاعدة اإلسناد الوطنية كذلك لألسباب اآلتية:

إف اٞنشػرع حينمػا اخػػ  بقػانوف ١نػػل كقػوع الفعػػل اٞننشػم لاللتػ اـ قػػد بػٌن حكمػػا كضػابطا للوضػػ   أكال:
 األفراد اٞنشركعة.الغال  ال م يتف  م  توقعات 

ثانيا: رغبة اٞنشرع يف تركي  اٞنسالة اٞنتولدة عن الفعػل الضػار عػن طريػ  االهتمػاـ ّنكػاف الفعػل اٞننشػم 
هػ   هػ  االعتبػارات األساسػية يف مبػىن اٞنشػرع الػوطين، كلكػن بالتػدقي  كالتأمػل يف  لاللت اـ غػًن العقػدم.

اٞنشػرع يف تقريػػر ضػابط اإلسػػناد، فوقػوع الفعػػل اٞننشػػم  اٞن ػاؿ أعػػال ، ٤نػد ٔنلػػف االعتبػارات الػػي اعتمػػدها
لاللتػػػ اـ كػػػاف أمػػػرا عارضػػػا ال يسػػػتقيم احتسػػػاب  معيػػػارا لإلسػػػناد يف حالتنػػػا، كمػػػا أف إعمالػػػ  يعػػػد إخػػػالال 

 بتوقعات األطراؼ، الدائن اٞنضركر كاٞندين اٞنس كؿ.
ة قاعػػػػدة اإلسػػػػناد يف ضػػػػوء ذلػػػػك سػػػػنكوف أمػػػػاـ فرضػػػػيات قػػػػد تتكػػػػرر يف اٞنسػػػػتقبل تنتفػػػػ  معهػػػػا غايػػػػ

كحكمتها، كالس اؿ ال م ي ار ّٔ ا الصدد، ما هو دكر القضاء يف اٞنعاٛنة ل لك كٓنقي  اعتبارات قاعػدة 
اإلسناد، يف اإلجابة عل  ه ا الس اؿ يرل جان  من الفق  ان  ٩ن  عل  القضاء يف ه   اٜنالة تصحيح 

اإلحالػة إُف القواعػد اٞنوضػوعية للقػانوف اػاؿ مسار قاعدة التنازع الي كضعها اٞنشػرع الػوطين، مػن خػالؿ 
.ّنا ي دم إُف إخضاع العالقػة اٞنػ كورة إُف أك ػر القػوانٌن اتصػاال ّٔػا، كتطبيػ  (َُٕ)-القانوف العراق  -إلي 

أك ر القوانٌن توقعا بالنسبة ألطراؼ العالقة، ك٪نفه لقاعدة اإلسناد كظيفتها الي ترم  إليها يف إطار من 
ا كبػػٌن غًنهػػا، كّنػػا ينسػػجم مػػ  التوجهػػات اٜندي ػػة يف أعمػػاؿ القػػانوف الػػ  بوصػػف  القػػانوف التنسػػي  بينهػػ

 .(َُٖ)ل اٞننشم لاللت اـفعال م ٪نكم الوسط االجتماع  ال م حدثت في  الواقعة الي ترت  عليها ال

                                                        
 .ُُُد هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -َُٓ
 .َِّد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن، مصدر ساب ، ص  -َُٔ
 .َِّص ساب ، مصدر القوانٌن، تنازع العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د -َُٕ
هػ ا االْنػػا  مػػن االْناهػػات الػػي القػػت اهتمػاـ كبػػًن مػػن قبػػل التشػػريعات اٜندي ػػة إ٬نانػا منهػػا بػػاٞننط  السػػليم الػػ م يسػػتند  -َُٖ

، ُِٖٗمػػن القػػانوف الرتكػػ  لعػػاـ  ّ/ّٓ، كاٞنػػادة ُٕٗٗمػػن القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص النمسػػاكم لعػػاـ  ُ/ْٖإليهػػا، ينظػػر نػػ  اٞنػػادة 
، كقػػوانٌن ُٕٗٗالقػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص آّػػرم لعػػاـ  ِ/ِّ، كاٞنػػادة ُٕٖٗاص السويسػػرم لعػػاـ مػػن القػػانوف الػػدكِف اٝنػػ ُّّكاٞنػػادة 

،  د. هشػػػاـ صػػػادؽ، مصػػػدر سػػػػاب ، ُهػػػامش رقػػػم  َِّأخػػػرل أشػػػارت إليهػػػا د. عكاشػػػة ١نمػػػد عبػػػد العػػػاؿ، اٞنصػػػدر نفسػػػ ، ص
 .ُّٕص
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 عشر ثام ال ال دد

 ثان ا: حال  األخ  بقانوف اإلرادة كعبلق و بفكرة كظ ف  قاعدة اإلسناد.
( مػػن القػػانوف اٞنػػدين ِٓاقػػداف قانونػػا معينػػا لػػيحكم عقػػد٨نا الػػدكِف طبقػػا لػػن  اٞنػػادة )إذا اختػػار اٞنتع

العراق ، فان  يفهم من ذلك إف اٞنقصود بقانوف اإلرادة، هو األحكاـ اٞنادية يف القانوف اٞن تار، كال ٠ناؿ 
  التطبيػػ ، كبالتػػاِف لألخػػ  باإلحالػػة يف هػػ   اٜنالػػة، كاستشػػارة قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف الواجػػ

فعلػػػػ  القاضػػػػ  أف يػػػػ ه  مباشػػػػػرة إُف األحكػػػػاـ اٞنوضػػػػوعية يف القػػػػانوف اٞن تػػػػػار، كيطبقهػػػػا علػػػػ  كاقعػػػػػة 
. فالقانوف الصاٌف للتطبي  يف مادة العقد، أك األعماؿ اإلرادية هو القانوف ال م تعين  اإلرادة (َُٗ)الدعول

.فاْنػػػػػا  إرادة (َُُ)رادة أك تػػػػػ دم إُف ْناكزهػػػػػاأف ال تػػػػػ ثر يف تلػػػػػك اإلبػػػػػقتضػػػػػ  كالػػػػػي تالعقديػػػػػة بالػػػػػ ات، 
اٞنتعاقدين إُف اختيار قػانوف معػٌن ٜنكػم عالقػاهتم التعاقديػة، يػتم يف ذات الوقػت عػن رغبػتهم يف إخضػاع 

. كمن   ال ٩نوز تطبي  قواعد اإلسناد الي (ُُُ)ه   العالقة للقواعد اٞنوضوعية الي يتضمنها ه ا القانوف
٫نتار  اٞنتعاقداف، إذ قد ي دم تطبيقها إُف إخضاع العالقة العقدية إُف قانوف أخر، يتضمنها القانوف ال م 

. فمػا داـ اٞنتعاقػدين قػد اختػارا القػانوف الفرنسػ  مػ ال ٜنكػم العقػد الػدكِف اٞنػرـب (ُُِ)٣نا قد ٫نػل بتوقعػاهتم
ُف قانوف أخػر، الف يف بينهم، فلم يعد مقبوال أف نستشًن قواعد اإلسناد يف ه ا القانوف، كنقبل إحالتها إ

ذلػػػػػك ْناهػػػػػل لضػػػػػابط اإلرادة، الػػػػػ م كضػػػػػع  اٞنشػػػػػرع كمعيػػػػػار الختيػػػػػار القػػػػػانوف الواجػػػػػ  التطبيػػػػػ  علػػػػػ  
طراؼ العالقػة حينمػا ٫نتػاركف قانونػا لػيحكم عقػدهم، فػاٞنفرتض أ ػم يعرفػوف هػ ا القػانوف، أااللت امات. فػ

ي ت ػور ِنصػوص عالقػاهتم، فهػو حسػ  مػا كإ م اختارك  ثقة من  يف ان  األقػدر علػ  حسػم اٞننازعػات الػ
يرل جان  من الفق ، قانوف ٪نق  مصاٜنهم كمصاٌف التجارة الدكلية كي   في  األفػراد كيف مالئمتػ  ٜنكػم 

عػػدـ مالئمػػة اإلحالػػة يف شػػاف قاعػػدة اإلرادة كيف ذلػػك  -يف هػػ   اٜنالػػة -.كمػػن هنػػا نعػػرؼ(ُُّ)عالقػػتهم
 ٓنقي  لغاية قاعدة اإلسناد. 

ؿ الػػػ م يطػػػرح ّٔػػػ ا الصػػػدد، إال ٬نكػػػن التوفيػػػ  بػػػٌن اإلرادة العقديػػػة كنظريػػػة اإلحالػػػة، يف كلكػػػن السػػػ ا
معرض اإلجابة ٪نب  جانػ  مػن الفقػ  األٞنػاين األخػ  باإلحالػة، يف هػ ا اٞنضػمار يف فػركض معينػة، أيػا مػا  

 يكػػوف إلرادة كانػػت صػػحة الػػدكاف  الػػي ٕنلػػ  ضػػركرة اسػػتبعاد اإلحالػػة يف إطػػار االلت امػػات التعاقديػػة، الػػي
كبالتاِف ينبغ  عدـ إتبػاع تلػك القاعػدة، يف  .(ُُْ)األطراؼ دكر يف اختيار القانوف الواج  التطبي  عليها

أحػػد ٗنيػػ  األحػػواؿ علػػ  ٥نػػو بعيػػد عػػن التحليػػل، للوصػػوؿ إُف غايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، الػػي قػػد ال يكػػوف 
ٞنادية يف القانوف األجنف. كٞنا كاف رفض األطراؼ ملتفت إليها كانعدمت نتيجة ل لك معرفتهم بالقواعد ا

اإلحالة مرد  إُف الرغبة يف احرتاـ إرادة اٞنتعاقدين كإرادة اٞنشرع ال م قرر م ل ه   القاعدة، كبالتاِف يقبل 
                                                        

فيظػػػة السػػػيد اٜنػػػداد، مصػػػدر سػػػاب ، ينظػػػر للم يػػػد مػػػن التفصػػػيل د هشػػػاـ صػػػادؽ، د. عكاشػػػة ١نمػػػد عبػػػد العػػػاؿ، د. ح -َُٗ
 .َُُص

 .ُُِد. سام  بدي  منصور، د. العجوز، مصدر ساب ، ص -َُُ
 .َُِد. ف اد عبد اٞننعم، د. سامية راشد، مصدر ساب ، ص -ُُُ
 .َِْللم يد من التفصيل د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر ساب ، ص -ُُِ
 ١َِْنمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس ، ص، د.عكاشة ُِٖد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُّ
 .ُِٖد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُْ
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ه ا االْنا  األخ  باإلحالة فيما لو تبٌن من ظركؼ التعاقد أف اٞنتعاقدين قد أبديا رغبتهم يف اٝنضوع ٞنػا 
. كيظهر من موقف أصػحاب هػ ا االْنػا  ٕنسػكهم بغايػة (ُُٓ)واعد اإلسناد يف القانوف اٞن تارتشًن إلي  ق

ككظيفة قاعدة اإلسناد، إذ يتعاملوف معها كيوفٌقوف بينها كبٌن اإلحالة كيركف إمكانية إعماٟنا كلما تػوفرت 
 غاية قاعدة اإلسناد. 

األٞنػػػاين يف القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص ، إف اٞنشػػػرع مكيضػػػيف أصػػػحاب هػػػ ا االْنػػػا  لػػػدعم كجهػػػة نظػػػره
اٛنديػػد انطلػػ  مػػن مبػػدأ عػػاـ، هػػو قبػػوؿ اإلحالػػة مػػن الدرجػػة األكُف كال انيػػة، بشػػرط إال يتعػػارض مػػ  ركح 

كما إف اختيار األطراؼ لقاعدة اإلسناد في  تعارض م  ركح قاعدة اإلسناد  .(ُُٔ)قاعدة اإلسناد األٞنانية
ح لألفراد باخ تيار القواعد اٞنوضػوعية يف القػانوف الواجػ  التطبيػ  دكف قواعػد القػانوف األٞنانية، كلتجنب  ٚنه

، خاصة مػ  مػا أثبتتػ  التجربػة، مػن كافة  الدكِف اٝناص، يعد أمرا غًن مقبوؿ، كال ٬نكن إتباع  يف الفركض
أف اختيػػػػار األطػػػػراؼ لقواعػػػػد اإلسػػػػناد الػػػػي ٓنػػػػدد القػػػػانوف يف العقػػػػود قػػػػد يكػػػػوف علػػػػ  جانػػػػ  كبػػػػًن مػػػػن 

. ُنيػػػ  نضػػػمن مػػػن خػػػالؿ ذلػػػك ٓنقيػػػ  غايػػػة قاعػػػدة اإلسػػػناد، كٓنقيػػػ  االتسػػػاؽ بػػػٌن الػػػنظم (ُُٕ)األ٨نيػػػة
 القانونية اٞن تلفة، كرعاية مصلحة األطراؼ ُنماية توقعاهتم اٞنشركعة.  

لة ٓنتػاج إُف تأكيػد كهػ  انتفػاء اختيػػار لقػانوف العقػد بػاٞنرة، هنػا نكػوف أمػاـ كضػػ  أكلكػن هنالػك مسػ
للرابطػػة  رادة، فعنػػد ذلػػك طػػرؽ ٢نتلفػػة لإلسػػناد تقػػـو علػػ  أسػػاس الرتكيػػ  اٞنوضػػوع يت لػػف فيػػ  قػػانوف اإل

سواء كاف تركي ا تشريعيا أك قضائيا، فاٞننه  التشريع  يقػـو بػ  اٞنشػرع بنفسػ  بعمليػة الرتكيػ ،  (ُُٖ)العقدية
نوف اٞنػوطن . ك٪ندد بصورة آمرة القانوف الواج  التطبي ، كحاصل  تطبي  قػا(ُُٗ)عند ٔنلف قانوف اإلرادة

اٞنشرتؾ للمتعاقدين، إف آندا موطنا كإال فقانوف ١نل إبراـ العقد. كيوصػف هػ ا اٞنػنه  بأنػ  عػاـ كجامػد، 
فهػػػو يعمػػػل بالنسػػػبة لكافػػػة العقػػػود دكف ٕنييػػػ  بينهػػػا كيفػػػرتض دائمػػػا أف مركػػػ  ال قػػػل هػػػو اٞنػػػوطن اٞنشػػػرتؾ، 

ن شان  أف يصفها بالقصور كعدـ الواقعية، فاٛنمود كاإلطالؽ يف ه   الضوابط، الي كضعها اٞنشرع أمر م
تأسيسا عل  ما تقدـ يرل جان  من الفق    .(َُِ)كعج ها عن ٓنقي  الغاية الي ترم  إليها القاعدة ذاهتا

ان  ٞنا كاف ضابط اإلسناد ادد سلفا من قبل اٞنشػرع قػد يبػدك غػًن مالئػم يف بعػض الفػركض، فانػ  ٩نػ  
زع يف القػانوف اٞنعػٌن، كعنػد ذلػك قػد يكػوف يف األخػ  باإلحالػة كالرجػوع إُف التنسي  بين  كبٌن قاعدة التنا

قواعد اإلسناد ما ٪نق  مصاٌف األطراؼ ك٪نمػ  توقعػاهتم كعنػد ذلػك تبػدك اإلحالػة بوصػفها أداة ٧نوذجيػة 
لتحقي  التناس  كالتعاكف مػ  قاعػدة اإلسػناد األجنبيػة لبلػوغ أهػداؼ كغايػات قاعػدة اإلسػناد، كنصػل مػن 

                                                        
 .ٓٓٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ُُٓ
 ( من القانوف الدكِف اٝناص األٞناين، سبقت اإلشارة إلي .ْينظر ن  اٞنادة ) -ُُٔ
 .ُّٖد.حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ُُٕ
ٞنوضػػوع  للرابطػػة العقديػػة انػػ  يف حالػػة انتفػػاء اختيػػار اطػػراؼ العالقػػة العقديػػة الصػػريح للقػػانوف الواجػػ     يقصػػد بػػالرتكي  ا -ُُٖ

التطبي  فاف القاض  ٪ندد ارادة االطراؼ بالبح  عن مرك  ال قل يف الرابطة للم يد من التفصيل عن موضوع الرتكي  اٞنوضوع  للرابطػة 
انطواف دياب، دعبد  ٗنيل غصوب، القانوف الدكِف اٝناص،تنازع االختصاص التشريع ، منصور، دنصرم  العقدية ينظر دسام  بدي 

 .َّٔع صََِٗ، اٞن سسة اٛنامعية للدراسات، ُاٛن ء االكؿ،ط
بعػػدها، مصػػدر  كمػػا ّْٗص سػػاب ، مصػػدر اٜنػػداد، السػػيد حفيظػػة. د العػػاؿ، عبػػد ١نمػػد عكاشػػة. د صػػادؽ، هشػػاـ د -ُُٗ
 .ّْٗساب ، ص
 ( من القانوف اٞندين العراق .ِٓ)ينظر: اٞنادة   -َُِ
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 عشر ثام ال ال دد

ؿ االسػػتعانة باإلحالػػة، إُف بلػػوغ حلػػوؿ مهمػػة يف إطػػار العالقػػات اٝناصػػة الدكليػػة، كتغػػين بالتػػاِف عػػن خػػال
 . إ٩ناد قواعد جديدة تالئم العالقة اٞنطركحة

 االحواؿ الشخص   : الفرع الثاني
مػػػن ال ابػػػت يف نطػػػاؽ القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص، اف اهػػػم مصػػػادي  العالقػػػة بػػػٌن كظيفػػػة قاعػػػدة االسػػػناد 

حالة، تظهر يف مسائل االحواؿ الش صية، لتعل  االخًنة بالعقائد الدينيػة، كالتنػوع اٞنػ هف، ألطػراؼ كاال
ُن هػػا يسػػتلـ  دراسػػة اعمػػ  أف العالقػػة ١نػػل النػػ اع، كمػػا تػػربز تلػػك العالقػػة ايضػػا يف غًنهػػا مػػن اٞنسػػائل اال 

رة اٜنػل الػػوظيف ، اذ كاك ػر  ػوال كسنقتصػػر هنػا علػػ  ُنػ  االحػػواؿ الش صػية كمصػداؽ علػػ  ٓنقػ  فكػػ
تعارضت اٞنواقف حوؿ امكانية اعمػاؿ االحالػة يف ٠نػاؿ االحػواؿ الش صػية بػٌن م يػد كمعػارض، اذ يػرل 

مػن القػانوف الػدكِف اٝنػاص كالػي تػن   ّفقػرة  ُْالبعض من الفق  االٞناين يف معرض تفسػًن نػ  اٞنػادة 
تصل ّٔا كل مػن الػ كجٌن بالصػلة االك ػر ارتباطػا عل  اف " ٔنض  االثار العامة لل كاج لقانوف الدكلة الي ي

بأيػػػة طريقػػػة اخػػػػرل كانػػػت"، بضػػػركرة اسػػػػتبعاد االحالػػػة مػػػن دائػػػػرة التطبيػػػ ، كػػػوف اٞنشػػػػرع اختػػػار الضػػػػابط 
بوصػػػف  اٜنػػػل االم ػػػل كاالفضػػػل ٜنكػػػم االثػػػار العامػػػة، بعػػػد  .(ُُِ)اٞننصػػػوص عليػػػ  يف اٞنػػػادة اٞنػػػ كورة انفػػػا
. كنعتقد اف ه ا (ُِِ)استقر رام اٞنشرع عل  الضابط اٞنشار الي  استعراض كل الضوابط االخرل، كمن  

اٜنكػػم يتأكػػد يف اٞنػػواطن الػػي ٔنتلػػف فيهػػا االسػػس الػػي يقػػـو عليهػػا القػػانوف الواجػػ ، الػػ م اشػػارت اليػػ  
ه   اٞنادة البد كاف يفهم منها العمل بالقواعد  ةاف اشار ك قواعد االسناد الوطنية، كالقانوف ااؿ الي ، كما 

 اٞنادية من ه ا القانوف دكف قواعد القانوف الدكِف اٝناص.
يف حػٌن يػػرل الػبعض االخػػر، ضػػركرة قصػر نطػػاؽ االحالػة علػػ  مسػػائل االحػواؿ الش صػػية لألجانػػ  
فقط تقيدا بالن ، كقبوٟنا من قانوف اٛننسية اُف قانوف اٞنوطن، فيما اذا كاف ه ا القانوف هو قػانوف دكلػة 

. فقػػػػػانوف اٞنػػػػػوطن سػػػػػيحق  توحيػػػػػد (ُِّ)االكتفػػػػػاء باإلحالػػػػػة مػػػػػن الدرجػػػػػة االكُفالقاضػػػػػ ، بعبػػػػػارة اخػػػػػرل 
التشريع  كالقضائ ، فوؽ ذلك اف القاضػ  يفضػل ألسػباب متعػددة تطبيػ  قانونػ  الػوطين،  ٌناالختصاص

. فالقاضػػ  سػػيكوف كفقػػا ٟنػ ا االْنػػا  ّننػػأل عػػن اللمػػم كاٝنطػػأ، كيتجػػاكز (ُِْ)فهػو بػػ  اعلػػم كبنطاقػػ  ادرل
ترب من القواعد اٞنوضوعية كاإلجرائية، كيتمكن بعدها من ضماف توقعات االطراؼ اٞنشركعة، صعوبة ما يع

ككانػت قواعػػد االخػػًن  -القػانوف االجنػػف–فحينمػا تشػػًن قواعػد االسػػناد الوطنيػة اُف تطبيػػ  قػانوف اٛننسػػية 
ة قواعػػػد تسػػػند العالقػػػة اُف قػػػانوف اٞنػػػوطن، فػػػيمكن مػػػن هػػػ ا الفػػػرض قبػػػوؿ االحالػػػة لغػػػرض ٓنقيػػػ  كظيفػػػ

.اذ اف االخ  باإلحالة من الدرجة االكُف ال يتعارض مػ  كظيفػة قاعػدة االسػناد، بػل سػيكوف (ُِٓ)االسناد

                                                        
 .ُٖٖللم يد من التفصيل يراج  د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُِ
يراجػػػػ  للم يػػػػد مػػػػن التفصػػػػيل د. هشػػػػػاـ صػػػػادؽ، د. عكاشػػػػة ١نمػػػػد عبػػػػد العػػػػػاؿ، د. حفيظػػػػة السػػػػيد اٜنػػػػداد، مصػػػػػدر  -ُِِ

 .ُُّساب ،
 .ٕٓٔد. يوسف البستاين، مصدر ساب ،  -ُِّ
 .ِِّعبد العاؿ، مصدر ساب ،  د. عكاشة ١نمد -ُِْ
 .ْٖد. هشاـ صادؽ، مصدر ساب ، ص -ُِٓ
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اك ر ٓنقي  ألهدافها، كبالتاِف سي دم اُف استقرار اٜنياة القانونيػة كاٞنعػامالت داخػل اقلػيم الدكلػة كٓنقيػ  
 .(ُِٔ)ٕنهيدا لسهولة تنفي  اٜنكم االجنف لفكرة التعايش اٞنشرتؾ بٌن النظم القانونية ككحدة اٜنلوؿ،

امػػا اذا ترتػػ  علػػ  االخػػ  بالقواعػػد اٞنوضػػوعية لقػػانوف القاضػػ  اخػػالؿ بتوقعػػات االطػػراؼ، فمػػن غػػًن 
اٞنستسػػاغ يف هػػ   اٜنالػػة االخػػ  باإلحالػػة، الف اعماٟنػػا سيتسػػب  بػػإخالؿ صػػارخ يف التوقعػػات اٞنشػػركعة 

ي تقـو عليها مسائل االحواؿ الش صية بٌن القانوف الواج  ألطراؼ العالقة، كبالتاِف تعارض االسس ال
.  فػػاذا اثػػًن نػػ اع امػػاـ القاضػػ  العراقػػ ، بشػػاف (ُِٕ)التطبيػػ  االجنػػف كالقػػانوف الػػوطين للقاضػػ  اػػاؿ عليػػ 

طػػػػالؽ زكجػػػػٌن انكليػػػػ يٌن متػػػػوطنٌن يف العػػػػراؽ فانػػػػ  يتعػػػػٌن كفقػػػػا لقواعػػػػد االسػػػػناد العراقيػػػػة تطبيػػػػ  القػػػػانوف 
القػانوف  -كقاعدة اسناد االخًن بدكرها ستعقد االختصاص لقػانوف اٞنػوطن –قانوف اٛننسية  –االنكلي م 

كمػػن   سػػيرتت  علػػ  االخػػ  االحالػػة يف هػػ   اٜنالػػة تطبيػػ  قػػانوف االحػػواؿ الش صػػية العراقػػ   -العراقػػ 
ْنا  تأييد .كلقد لق  ه ا اال(ُِٖ)اٞنستمد من الشريعة االسالمية كيف ذلك اخالؿ بتوقعات اطراؼ العالقة

عػػػدد مػػػن الفقهػػػاء، كاٞنتػػػأثرين ّنبػػػدأ ش صػػػية القػػػوانٌن كمػػػا تبنػػػت االخػػػ  بػػػ  اتفاقيػػػة جنيػػػف الدكليػػػة لعػػػاـ 
. كعلػ  مػا (ُِٗ)كقػوانٌن بعػض الػدكؿ كأٞنانيػا كالسػويد كسويسػرا ُٓٓٗكك ا اتفاقية الهام لعػاـ  َُّٗ

وف لفكػػرة مفادهػػا اف االحػػواؿ تقػػدـ ٬نكػػن الوصػػوؿ اُف نتيجػػة مفادهػػا، اف اصػػحاب االْنػػا  ال ػػاين ي سسػػ
الش صية لألجان  ٪نكمها قػانوف اٛننسػية بصػفة اصػلية، كقػانوف اٞنػوطن بصػفة احتياطيػة، دكف العكػس 

 ام ال ْنوز االحالة من قانوف اٞنوطن اُف قانوف اٛننسية.
يف حػػٌن يػػرل اْنػػا  ثالػػ  كجػػوب اتبػػاع النسػػبية يف التطبيػػ  ِنصػػوص االحالػػة، كمنشػػأ هػػ ا الػػرأم هػػو 

ٜنل الوظيف  لقاعدة االسناد، فاٞنشرع الوطين حٌن كض  قاعدة االسناد لتحديد قانونا معينا، فهو يفعل ا
ذلك ألن  يرل في  القانوف االنس  ٜنكم اٞنسالة اٞننظورة، كلكن هػ ا اٜنكػم لػيس لػ  صػفة االطػالؽ، اذ 

االنس  ٜنكم العالقة القانونية  قد يرل القانوف الواج  التطبي ، ادد ّنوج  قاعد االسناد الوطنية، اف
.  كيف ضوء ذلك مىت َف تكن ضوابط (َُّ)قانوف ثال  هو تطبي  قانوف اخر سواء كاف قانوف القاض  اـ

ٓنقيقػا ٟنػدؼ قاعػدة  -يف بعػض الظػركؼ-االسناد الوطنيػة ضػوابط مطلقػة، فػاف اٞننطػ  القػانوين، يقضػ  
 القػػانوف االجنػػف، كمػػن   يبػػدك مػػن غػػًن اٞنقبػػوؿ االسػػناد، تػػرؾ االختصػػاص ٞنػػا ٓنػػدد  قواعػػد االسػػناد يف

رفػػػػض االحالػػػػة يف مسػػػػائل االحػػػػواؿ الش صػػػػية، كالتضػػػػحية باٟنػػػػدؼ االسػػػػاس الػػػػ م تسػػػػع  االحالػػػػة اُف 
. كبالتػػاِف تضػػ  االحالػػة قاعػػدة (ُُّ)ٓنقيقػػ ، اال كهػػو ٓنقيػػ  االتسػػاؽ يف االحكػػاـ علػػ  اٞنسػػتول الػػدكِف

ضبط غايتها، كالت ل  من ظاهرة عدـ التنسي  بٌن اٞنشػرعٌن االسناد عل  مسارها الصحيح فرتشدها كت
( مػػن القػػانوف اٞنػػدين العراقػػ ، كالػػي جػػاء فيهػػا " يسػػرم علػػ  ِ/ُٗكم ػػاؿ ذلػػك مػػا نصػػت عليػػ  اٞنػػادة )

                                                        
 .ُُٔ-ُُٓد. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُِٔ
 .ُُٗد. ف اد عبد اٞننعم، د. سامية راشد، مصدر ساب ، ص -ُِٕ
 .ُُّينظر نفس اٞنعىن د. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ُِٖ
 .ٖٓٔللم يد من التفصيل ينظر د. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ُِٗ
 .ِّّللم يد من التفصيل يراج  د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر تقدـ ذكر ، ص -َُّ
 .ُّٗد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُّ
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الطالؽ كالتفري  كاالنفصاؿ قانوف ال كج كقت الطالؽ اك كقت رف  الدعول"، كك ا موقف اٞنشرع اٞنصرم 
 القانوف اٞندين.( من ِ/ُّيف اٞنادة )

هػػ ا اٜنػػل الػػ م جػػاء بػػ  اٞنشػػرع العراقػػ  لػػيس ّننجػػ  مػػن النقػػد كالتجػػريح، اذ يػػ دم اُف عػػدـ احػػرتاـ 
اٜنقػوؽ اٞنكتسػػبة للػ كج االخػػر، الف ٠نػرد تغيػػًن الػ كج ٛننسػػيت  يػ دم اُف تغيػػًن القػانوف اٞن ػػت ، كبالتػػاِف 

قانوف جنسية  -اٜنكم بانفراد قانوف كاحد. كما يتأكد عي  ه ا (ُِّ)تطبي  قانوف جنسية ال كج اٛنديدة
علما اف ال كاج رابطة بٌن زكجٌن تنشا كفقا لقانونيهما، اك لقانوف يكوف الطرفٌن متبصرين بػ ، اف  -ال كج

( منهػا اذ تػن  ٖيف اٞنػادة )َُٓٓٗف ٫نضعا معا لقػانوف كاحػد، كهػ ا مػا اخػ ت بػ  اتفاقيػة الهػام لعػاـ 
ن جنسية كاحدة فيكوف قانوف اخر جنسية مشرتكة ٟنما هو القانوف اٞنعترب عل  ان  "اذا َف يكن ال كجاف م

 .(ُّّ)بالنسبة لتطبي  اٞنواد السابقة هو قانوف جنسيتهما"
كنتمىن عل  اٞنشرع العراق  اعادة النظر يف موضوع االحالة يف نطاؽ االحواؿ الش صية، كاالقتداء ّنا 

كضػ  ضػوابط تقػرر مناطػػا جديػدا لإلحالػة، متم ػل ّنراعػػاة ذهبػت اليػ  التشػريعات االٞنػاين كالتشػػيك ، مػن 
 ركح قاعدة االسناد الوطنية، كما تسع  الي  من اسس ٓنق  التعايش اٞنشرتؾ بٌن النظم القانونية اٞن تلفة. 

 :اىغاحٍث

بعػػد االنتهػػاء مػػن ٓنليػػل مفهػػـو اإلحالػػة كبيػػاف اٞنػػنه  التقليػػدم القػػائم علػػ  أسػػس نظريػػة كرؤيػػة عامػػة 
يف اٞنوقف مػن هػ   النظريػة بػالقبوؿ أك الػرفض، كاالنتهػاء مػن مضػموف فكػرة اٜنػل الػوظيف  لقاعػدة ٠نردة 

اإلسػػػناد، كاألسػػػس التشػػػريعية كالقضػػػائية الػػػي تسػػػتند إليهػػػا، كتطبيقاهتػػػا بالنسػػػبة لضػػػوابط اإلسػػػناد الػػػي مت 
لنتػػائ  كالتوصػػيات كالػػي ع نتوصػػل اُف ااالسػتعانة ّٔػػا كمصػػداؽ للعالقػػة بػػٌن اإلحالػػة كغايػة قاعػػدة اإلسػػناد

 نوج ها بالنقاط االتية:
 إٌزبئظ:

إف االسػػتمرار باعتمػػاد أسػػلوب اٞنوقػػف األكِف مػػن اإلحالػػة بػػالقبوؿ أك الػػرفض، قػػد يتسػػب  يف بعػػض  .ُ
األحػػواؿ يف تضػػيي  غايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، الراميػػة إُف انت ػػاب أفضػػل الػػنظم القانونيػػة ٜنكػػم العالقػػة 

  قوانٌن الدكؿ اٞنرتبطة بالعالقة القانونية ١نل الن اع.ذات العنصر األجنف، من بٌن
 إف اعتمػػاد اٞنػػنه  التحليلػػ ، كالتفسػػًن الغػػائ  لقاعػػدة اإلسػػناد، سػػيمكن القاضػػ  العراقػػ  مػػن ْنػػاكز .ِ

اعتماد بعض ضوابط اإلسناد، إذ سيقف القاض  عل  غاية قاعدة اإلسناد من الناشئة االشكاليات 
القواعػد كبالتػاِف الوصػوؿ إُف انسػ  القػوانٌن ٜنكػم العالقػة القانونيػة تلػك اهداؼ كمنها يتوصل إُف 

 ذات العنصر األجنف.

                                                        
 ( من القانوف اٞندين العراق .ّ/ُٗينظر ن  اٞنادة ) -ُِّ
.ِّٓنقال عن د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر ساب ، ص -ُّّ



 

 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِٔٗ 

يتمتػػ  القاضػػ  الػػ م ينظػػر النػػ اع، بسػػلطة تقديريػػة كاسػػعة يف ضػػوء فكػػرة اٜنػػل الػػوظيف  ليػػتمكن يف  .ّ
النتيجػػػػة مػػػػن الوصػػػػوؿ إُف أحكػػػػاـ ٓنقػػػػ  االتسػػػػاؽ بػػػػٌن الػػػػنظم القانونيػػػػة اٞن تلفػػػػة، كحلػػػػوؿ مالئمػػػػة 

قتضيات التجارة الدكلية، كلكػن هػ   السػلطة كالتقػدير يكػوف ٓنػت دائػرة رقابػة اػاكم العليػا، كفػ  ٞن
 موجهات منضبطة ترتك  حوؿ نقطة ١نددة ه  كظيفة قاعدة اإلسناد.

إف اٞنشػػرع العراقػػ  كغػػًن  مػػن التشػػريعات الػػي تػػأثرت باٞن ػػاكؼ الػػي أثارهػػا خصػػـو اإلحالػػة، إال يف  .ْ
ٚنػح فيهػا اٞنشػرع العراقػ  علػ  سػبيل االسػت ناء األخػ  باإلحالػة، كالقػانوف التجػارم  بعض اٞنوارد الي

 فيما يرتبط بأهلية اٞنلتـ  بالسفتجة. 
إف اٞنشػرع العراقػػ  يف بعػػض ضػػوابط اإلسػػناد قػػد خػالف مبػػدأ دسػػتورم، يقضػػ  باٞنسػػاكاة بػػٌن الرجػػل  .ٓ

ج دكف ال كجػػػة، كباٝنصػػػوص فيمػػػا كاٞنػػػرأة يف اٜنقػػػوؽ كااللت امػػػات، حينمػػػا أخػػػ  بضػػػابط جنسػػػية الػػػ ك 
 يتعل  بالطالؽ كالنفقة كالبنوة.

 اٌزٛط١بد: 
نتمىن عل  اٞنشرع العراقػ  تعػديل ضػابط جنسػية الػ كج، كتبػين ضػوابط أخػرل كضػابط  أخػر جنسػية  .ُ

مشػػػرتكة للػػػ كجٌن، أك ضػػػابط اٞنػػػوطن اٞنشػػػرتؾ للػػػ كجٌن، أك ضػػػابط قػػػانوف الدكلػػػة األك ػػػر ارتباطػػػا يف 
 اع، ٓنقيقا للعدالة كضمانا للمبدأ الدستورم.العالقة ١نل الن  

( مػػن القػػانوف اٞنػػدين العراقػػ  لتكػػوف علػػ  الشػػكل اآليت " إذا تقػػرر إف قانونػػا ُّتعػػديل نػػ  اٞنػػادة ) .ِ
أجنبيا كاج  التطبي ، كأحالت نصوص ه ا القانوف األخًن إُف القانوف العراقػ ، أك إُف قػانوف دكلػة 

 ذلك ي دم إُف حل معقوؿ كعادؿ للعالقة اٞنعنية".أخرل، تقرر قبوؿ اإلحالة إذا كاف 
( مػن القػانوف اٞنػدين العراقػ  تػن  علػ  انػ  " ٩نػ  تطبيػ  القواعػد ُّإضافة فقرة أخرل إُف اٞنػادة ) .ّ

اٞنوضػػوعية يف القػػانوف العراقػػ ، إذا أحالػػت قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف إُف القػػانوف العراقػػ ". 
 وصوؿ إُف ما يسم  باٜنلقة اٞنفرغة.منعا من تكرار االحالة كال

 :اىٍهادر

 كالتوزيػ ، كالنشػر للدراسػات اٛنامعيػة اٞن سسػة اٝنػاص، الػدكِف القػانوف هوزي ، فانساف -ماير بيار .ُ
 .ََِٖ ،ُط

 .ُْٕٗ بغداد، ،ِط التفيض، مطبعة ،ُج اٝناص، الدكِف القانوف الر٘نن، عبد جاد جابر. د .ِ
 يف العامػػػة اٞنبػػػادئ األكؿ، الكتػػػاب اٝنػػػاص، الػػػدكِف القػػػانوف يف اٞنػػػوج  اٜنػػػداد، السػػػيد حفيظػػػة. د .ّ
 .َُِّ بًنكت، اٜنقوقية، اٜنلف منشورات القوانٌن، تنازع

 اٝنػػاص، الػػدكِف القػانوف غصػػوب، ٗنيػػل دعبػد  ديػػاب، انطػػواف دنصػرم منصػػور، بػػدي  سػام . د .ْ
 .ََِٗ للدراسات، اٛنامعية اٞن سسة ،ُاالكؿ،ط اٛن ء التشريع ، االختصاص تنازع

 اٞنتعػػػػػػدد الواسػػػػػػ  اٞنضػػػػػػموف -اٝنػػػػػػاص الػػػػػػدكِف القػػػػػػانوف يف اٛنػػػػػػام  البسػػػػػػتاين، يوسػػػػػػف سػػػػػػعيد. د .ٓ
 .ََِٗ ،ُط اٜنقوقية، اٜنلف منشورات اٞنوضوعات،
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 عشر ثام ال ال دد

 .ََِٔ ،ُط كالقانوف، الشريعة بٌن مقارنة دراسة القوانٌن، تنازع الدين، ٗناؿ الدين صالح. د .ٔ
 كتنفيػػ  القضػػائ  االختصػػاص كتنػػازع القػػوانٌن تنػػازع اٝنػػاص، الػػدكِف القػػانوف العبػػودم، عبػػاس. د .ٕ

 .َُِْ بغداد، ،ُط السنهورم، مكتبة االجنبية، االحكاـ
 القانونيػػػة اٞنبػػػادئ مػػػ  ُٗٔٗ لعػػػاـ ّٖ رقػػػم اٞندنيػػػة اٞنرافعػػػات قػػػانوف شػػػرح العػػػالـ، الػػػر٘نن عبػػػد .ٖ

 كما َْص ،ََِٖ ،ِط الكتاب، لصناعة العاتك القانوف، مواد عل  مرتبة العراؽ ٕنيي  ١نكمة لقرارات
 .بعدها
 .َُُِ ،ِط اٜنقوقية، زين منشورات الدكلية، كالعالقات اٛننسية الرضا، عبد الرسوؿ عبد. د .ٗ

 .َُِّ بغداد، ،ُط السنهورم، مكتبة اٝناص، الدكِف القانوف الرضا، عبد الرسوؿ عبد. د .َُ
 .ُٖٔٗ ،ٔط طب ، مكاف بال ،ِاٝناص،ج الدكِف القانوف ا، عبد الدين ع . د .ُُ
 اٛنامعيػػة، الػػدار ،ُج االجانػػ ، كمركػػ  اللبنانيػػة اٛننسػػية احكػػاـ العػػاؿ، عبػػد ١نمػػد عكاشػػة. د .ُِ
 .بعدها كما ُّّص ،ُٔٗٗ
 ،ُط اٛنامعيػػػػة، الػػػػدار الدكليػػػػة، كالتجاريػػػػة اٞندنيػػػػة االجػػػػراءات العػػػػاؿ، عبػػػػد ١نمػػػػد عكاشػػػػة. د .ُّ
ُٖٗٔ. 
 ١ناضػػرات ٠نموعػة اللبنػاين، القاضػػ  أمػاـ األجنػف القػػانوف تطبيػ  العػاؿ، عبػػد ١نمػد عكاشػة. د .ُْ

 .ُٖٗٗ/ٓ/ُْ اٞنواف  اٝنميس يـو يف اللبنانية اامٌن بنقابة اٞنتدربٌن اامٌن عل  ألقيت
 اٛنامعيػػػػػة، اٞنطبوعػػػػػات دار ،"مقارنػػػػػة دراسػػػػػة" القػػػػػوانٌن تنػػػػػازع العػػػػػاؿ، عبػػػػػد ١نمػػػػػد عكاشػػػػػة. د .ُٓ

 . ََُِ اإلسكندرية،
 اٛنامعيػة، الػدار اٝنػاص، الػدكِف القػانوف منصػور، بػدي  سػام . د العػاؿ، عبػد ١نمد عكاشة. د .ُٔ
ُٗٗٓ. 
 ،ُط األردف، األكؿ، الكتػػػػػػاب األردين، اٝنػػػػػػاص الػػػػػػدكِف القػػػػػػانوف الػػػػػػداكدم، علػػػػػػ  غالػػػػػػ . د .ُٕ
ُٗٗٔ. 
 -القػػػوانٌن تنػػػازع اٝنػػػاص، الػػدكِف القػػػانوف اٟنػػػداكم، ١نمػػػد حسػػن. د الػػػداكدم، علػػػ  غالػػ . د .ُٖ

 ،ّط الكتػػػاب، لصػػػناعة العاتػػػك ،ِج األجنبيػػػة، األحكػػػاـ تنفيػػػ  -الػػػدكِف القضػػػائ  االختصػػػاص تنػػػازع
ََِٗ. 
 كأثػػار الػػدكِف القضػػائ  كاالختصػػاص القػػوانٌن تنػػازع راشػػد، سػػامية.د ريػػاض، اٞنػػنعم عبػػد فػػ اد. د .ُٗ
 .ُْٗٗ العربية، النهضة دار األجنبية، األحكاـ
 اٞننصػػورة، اجنبيػػة، ١نكمػػة امػػاـ النػػ اع ذات لقيػػاـ باإلحالػػة الػػدف  السػػداكم، ابػػراهيم مػػاهر. د .َِ

 .ََِٓ اٛنامع ، الفكر دار اٝناص، الدكِف القانوف صادؽ، هشاـ. د الي  اشار
 .ُّّٗ ،ُط اٜنرة، مصر مطبعة اٝناص، الدكِف القانوف مبادئ رياض، اٞننعم عبد ١نمد. د .ُِ
 القضػػػائ  االختصػػػاص تنػػػازع -القػػػوانٌن تنػػػازع اٝنػػػاص، الػػػدكِف القػػػانوف الكػػػرمي، عبػػػد ٣نػػػدكح. د .ِِ

 .ََِٓ ،ُط ال قافة، دار األجنبية، األحكاـ تنفي  -الدكِف
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 دار ،ُط العػػػري، اٝنػػاص الػػدكِف القػػانوف نطػػاؽ يف تطبيقيػػػة دراسػػة" االحالػػة خالػػد، هشػػاـ. د .ِّ
 .َُِْ اٛنامع ، الفكر

 .ُٓٗٗ طب ، مكاف بال القوانٌن، تنازع اٝناص، الدكِف القانوف يف اٞنوج  صادؽ، هشاـ. د .ِْ
 .َََِ ،ِج اٝناص، الدكِف القانوف يف دركس اٜنداد، السيد حفيظة. د صادؽ، هشاـ. د .ِٓ
 القػانوف تطبيػ  يف" مقارنػة دراسػة" الػوطين القضػاء أمػاـ األجنف القانوف مرك  صادؽ، هشاـ. د .ِٔ
 .ُٖٔٗ اإلسكندرية، اٞنعارؼ، منشاة تفسًن ، عل  العليا اكمة كرقابة اٞنوضوع ١نكمة أماـ األجنف
 الػدكِف القػانوف اٜنػداد، السيد حفيظة. د العاؿ، عبد ١نمد عكاشة .د صادؽ، ١نمد هشاـ. د .ِٕ
 .ََِٔ مصر، اٛنامعة، اٞنطبوعات دار اٛننسية، الدكِف، القضائ  االختصاص القوانٌن، تنازع اٝناص،

 :  اىلٔاَُ٘

  ُُٓٗ لعاـ َْ رقم العراق  اٞندين القانوف .ُ
 .ُٗٔٗ لعاـ ّٖ رقم العراق  اٞندنية اٞنرافعات قانوف .ِ
 .ُْٖٗ لعاـ ّٖ رقم الناف  العراق  التجارة قانوف .ّ
 .َُٕٖ لعاـ ُْٗ رقم اٞنلغ   العراق  التجارة قانوف .ْ
 .ُْٖٗ لعاـ ُُّ رقم اٞنصرم اٞندين القانوف .ٓ
 .ُْٗٗ لعاـ السورم اٞندين القانوف .ٔ
 .َُٖٗ لسنة ٕٔ رقم الكويي اٞندين القانوف .ٕ

 : االسِت٘ث اىٍهادر
1.Ernst Zitlemann: Internationales privatrecht Munchen 

Leipizg,volume2, 1912 spec. 

2.Bernard Audit: international prive 3e edition economica pavis,2000.
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 اىٍيغم

ٖنػػػة ٠نموعػػػة مػػػن اٞنبػػػادمء العقليػػػة ٬نكػػػن اسػػػت مارها يف الػػػدرس الصػػػويت ُنكػػػم التصػػػاؽ هػػػ ً  اٞنبػػػادمء 
كاللغػة بعػد أف بنظرية اٞنعرفة ٣نا يولد تبعان ٟن ا ٠نموعة مػن اٞنفػاهيم يقػود التأمػل فيهػا إُف كجػود ألفػة بينهػا 

يػػتم ربػػط صػػور التم يػػل بأحػػداث الكػػالـ اٞناديػػة كبإعتمػػاد ما٬نتلكػػ  اللغػػوم مػػن حػػ  يف إقػػرتاح الفرضػػيات 
 اٞنبنية عل  الوضوح كالدقة يقود التوج  ٥نوها اُف تأثًنات ْنريبية ٔن  تلك التعابًن.

بادمء العقلية بالظواهر كيف ظل ه ا اٞنستول من التعامل سنتوصل إُف تفسًن معقوًؿ لسب  إرتباط اٞن
اللغوية ككجودها عل  إ ا قدراتو طبيعية لإلنساف تينت  خطوطان منهجيػة تعػ ز كجػود اٞنعػىن الػ م يصػطبغ 

 بصبغة مظاهر اٜنياة إذ ما قيسى بالواق  عرب قدرة ال ات الصوتية كه  قدرة فطرية.
Summary 
There are a set of mental principlescan be exploited in the phonetic 

subject as these principles are adhered with Knowledge theory, A group of 

concepts are consequently generated, These are correlated with language 

when representation aspects attached with the material events of speech 

and through adopting the faculties of linguist right in presenting hypo 

                                                        
 .كلية الرتبية للعلـو االنسانية  –جامعة كربالء  - ُ
 .كلية الرتبية للعلـو االنسانية  –جامعة كربالء  - ِ
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theses based on clarity and accuracy which lead to empirical effects 

concerned to those expressions. 

Thanks to this level of treatment, we may reach to a reasonable 

explanation to the cause of connectivity of the mental principles with 

linguistic aspects and existence, and they are natural faculties of man 

producing systematic trends confirming presence of meaning which is 

mixed with the dye of life aspect, if compared with reality, via one's 

phonetic faculty, which is a native one. 

 حٌٔئث:

٬ن ل كتاب سيبوي  نظرية الدرس النحوم العريع يف أهم مبادئها كأجراءاهتا التطبيقية الي أجريت عل  
اللساف العريع كيق  الدرس الصويت من بػٌن اٞنسػتويات اللسػانيةع موقػ  االهتمػاـ كاٞنعاٛنػة كمػا هػو اٜنػاؿ 

بع كمن يتوقف عند اٞنستول النظرم ٟن   اٞنستوياتع كمن يتأمل فيمػا  م  سائر اٞنستويات يف ه ا الكتا
كتبػػ  سػػػيبوي  يف اٛنانػػ  الصػػػويتع سػػػيجد أف هػػ ا الرجػػػل تػػرؾ زكايػػػا النظػػػر يف هػػ   اإلجػػػراءات الصػػػوتيةع 
متداخلة بعضها يف بعضها اآلخر   فألجل اسػتنباط مسػتول نظػرم يف الػدرس الصػويتع علينػا أف ٥نسػ  

مػن ضػمن اٜنمػوالت النظريػة  –دكف االحتمػاؿ –رائية يف ه ا اٞنسػتولع تقػ  بالضػركرة أف العمليات اإلج
 الي يتعامل ّٔا صاح  الكتاب   لبياف اٞنستول اللساين اٞنعٌن ٟنا.

إف م ػػل هػػ ا العمػػل جػػدير بػػأف يقػػارف باٞنسػػتويات النظريػػة اٞنعاصػػرة لعلػػم الصػػوتع كيعػػرض الباحػػ  
 ال٧نوذج من  كهواٞندرسة الوظيفية.

 اىٍتطد األول: ٌاْٖ اىٔظ٘ف٘ث ؟

ابتداءن من سوسًن صار ٞنوضوع القيمة اْناهان جديدانع فعلل ظهور القيمة اإلجتماعية للعالمة اللغويةع 
ّنا ٚنػا  بػالقيم اٝنالفيػةع كعلػ  أسػاس التعػارض الكػائن يف بنيػة اٞنوجػوداتع تبنػت اٞندرسػة الوظيفيػة مبػدأ 

 السمات التميي ية بٌن األصوات.
م إذف علػػ  إتفػػاؽ تػاـ علػػ  كجػػود مبػػدأ التعػارض الػػ هين الػػ م ي سػس حقيقػػة القيمػػة اللسػػانية يف فهػ

 مستواها الصويتع كيف اٞنستويات األخرل.
كلكػػػن هػػػ ا االتفػػػاؽ يف الرباهػػػٌن الصػػػغًنة َف يػػػدـ طػػػويالنع ففػػػ  مدرسػػػة بػػػراغع كشػػػف جاكبسػػػوف عػػػن 

صة نظريت  تػ ه  إُف " إمكانيػة نطػ  عنصػرين تعددية مت امنة للمالمح الفارقة يف الصوت اللغومع كخال
 .(ّ)يف زمن كاحد "

إف ه   اٞنقولة عل  بساطتها قلبت مسار البح  الفونولػوج  الػ م بػدأ  سوسػًن فهػ ا االخػًن يػرلع 
أف العالقػػػة بػػػٌن العناصػػػر اللغويػػػة كالفػػػركؽ اٞنميػػػ ة بينهػػػاع تقػػػ  يف " االشػػػرتاؾ يف حػػػدكد ك٨نيػػػة تفصػػػل بػػػٌن 

 .(ْ)العنصر كالعنصر االخر" 
                                                        

 .ُٕد دم سوسًنع جون اف كلرع ت. ع  الدين اٚناعيلع مقدمة الرتٗنةع فردينان -ّ
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 عشر ثام ال ال دد

سػػػيم السلسػػػلة اٞننطوقػػػة تشػػػب  اٜنلقػػػات يف يقػػػوؿ سوسػػػًن: ))إف العناصػػػر الػػػي ٥نصػػػل عليهػػػا عنػػػد تق
 .(ٓ)السلسلةع فه  ٜنظات ال ٬نكن اختصارهاع كما ال ٬نكن دراستها خارج الوقت ال م تشغل ((

كاٞنالحػػػػه أف سوسػػػػًن يػػػػ ه  إُف أف السػػػػمات الصػػػػوتية الوظيفيػػػػة ٓنمػػػػل قيمػػػػان كظيفيػػػػة يف سلسػػػػلتها 
مػػ الن يتألفػػاف دائمػػان مػػن ٜنظػػة زمنيػػة بعػػد  taالكالميػػة فحسػػ ع كيفصػػل يف هػػ   اٞنسػػألة بقولػػ : فالصػػوتاف

 أخرلع من ج ء من الطوؿ بعد ج ء آخر.
كعلػػ  أيػػة حػػاؿ فػػإف  (ٔ)إذا أخػػ نا  كحػػد  فػػيمكن دراسػػت  بصػػورت  آّػػردة خػػارج الػػ من tأمػػا الصػػوت 

رةع اٞنتأمل يف الرأيٌنع سيجد أف جاكسبوف " ٩نرد من الصوت اٞنباشر البسيط مركبان من اٞنستويات اٞنضػم
شػػػبيهان بالنغمػػػة اٞنوسػػػيقية اٞنفػػػردةع بػػػل صػػػار شػػػبيهان  tأك اٜنػػػرؼ kأك اٜنػػػرؼ  pكمػػػن   َف يعػػػد اٜنػػػرؼ 

 .(ٕ)بالنغمات اٞنتآلفة "
سيكوف بعد ه   اٞنقارنة الػدرس الػوظيف  معلومػانع كخطوطػ  كاضػحةع فاٞنالحظػة األكُف تكشػف عػن 

بالدرجػػة ال انيػػةع ألف ذلػػك ينسػػجم كطبيعػػة أف الصػػوت ٪نػػدد أكالن بعامػػل السػػم ع كمػػن   بعامػػل النطػػ  
 الدرس الوظيف  ال م ٩نعل من اٞنرسل إلي  مرك ان لفعل النط .

إف ه   القاعدة صارت قاعدة قياسية عند سوسػًنع علػ  الػرغم مػن أف االنطبػاع السػمع  عنػد  " لػ  
السػػب  الوجػػودم كهػػو يقصػػد هنػػا  (ٖ)كجػػود ال شػػعورم عنػػد اٞنػػرءع يسػػب  دراسػػة الوحػػدات الفونولوجيػػة "

 اٜنس .
إذف فاٞنسػػػتول الصػػػويت اٜنسػػػ ع ١نمػػػوؿ علػػػ  االنطبػػػاع السػػػمع  يف التحليػػػل عنػػػد سوسػػػًن كالعكػػػس 
صػػحيح أيضػػانع كألف ك ػػًنان مػػن اٝنصػػائ  الصػػوتية ال تظهػػر يف السػػم ع قػػرف سوسػػًن تقسػػيم األصػػوات يف 

وف إال علػػ  أسػػاس عمػػل السلسػػلة اٞننطوقػػة باالنطباعػػات السػػمعيةع كأمػػا كصػػف هػػ   األصػػواتع فػػال تكػػ
 .(ٗ)فعل النط 

يريد سوسًن هنا أف يصل إُف الوحدة الصوتية آّػردةع لتكػوف فاعلػة يف التحليػل الصػويتع أك مايسػمي  
كصف ه   االصواتع ُني  تنسجم م  االنطباع السمع  الالشػعورمع كلتتنػاغم مػ  مبدئػ  األكؿ كهػو: 

 .(َُ)أف االنطباع السمع  أساس أية نظرية صوتية
فيعػػرؼ )الفػػونيم( بأنػػ  " اٜنصػػيلة النهائيػػة لالنطباعػػات السػػمعية كحركػػات النطػػ ع كهػػو األثػػر اٞنتبػػادؿ 
للوحػػدات السػػمعية كالوحػػدات اٞننطوقػػةع إذف هػػو كحػػدة مركبػػة ٟنػػا جػػ ر يف السلسػػلة اٞننطوقػػةع كآخػػر يف 

                                                                                                                                            
 .ُٖاٞنصدر نفس :  -ْ
 .ٖٓع ُٖٓٗعلم اللغة العاـع سوسًنع ت.يوئيل يوسف ع ي ع بغدادع  -ٓ
 .ٖٓاٞنصدر نفس :  -ٔ
 .ُٕفرديناند دم سوسًنع جون اف كلرع ت. ع  الدين اٚناعيلع مقدمة اٞنرتجمع  -ٕ
 .ٔٓعاـع علم اللغة ال -ٖ
 .ٖٓاٞنصدر نفس :  -ٗ

 .ٔٓاٞنصدر نفس :  -َُ
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باعػػات السػػمعية تكمػػن كّنعػػىن آخػػرع فػػإف سوسػػًن يريػػد أف ينبهنػػا إُف أف يف االنط (ُُ)السلسػػلة السػػمعية "
عملية ت امن إدراكػ  ٟنػ   االنطباعػات مػ  عمليػات السلسػلة اٞننطوقػةع علمػان أف السلسػلة اٞننطوقػة تعتمػد 

 باعرتاف  عل  التعاق  ال مينع ال م اعرتض علي  جاكبسوف كما رأينا يف أعال .
ح يف ظركؼ أخرلع بػل كنالحه أيضان أف ْنريد العينات الصوتية أمر متاح يف ظركؼ معينة كغًن متا 

 ٬نكن أف يكوف التجريد نفس  عامالن للكشف عن عمليات صوتية مضمرة.
أما اٞنالحظة األخًنة الي ْنل  االنتبا ع فه  أف البنية الصوتية اٞنضمرة ذات عالقػة تامػة بػالتم يالت 

لصػػػوتية الظػػػاهرة يف الصػػػوتية اٜنقيقيػػػةع كنػػػوع الػػػربط بػػػٌن التجريػػػدات كالتم ػػػيالت الواقعيػػػة ٓنػػػدد  اٞنالمػػػح ا
السلسلة الكالميةع كّنعىن أخرع فإف ما يظهر من السمات الصوتية متحققان أك متأثران بالسلسلة الكالميةع 

 هو من ٪نوز صفة التجريدع كتكوف ٞنستويات  انعكاسات مباشرة يف البنية اٞنضمرة.
تع كهنا تنشأ داللة ه   التقابالت كأخًنان أنب  إُف أف الوظيفيٌن ي منوف بأف ليس يف اللغة إال التقابال

عل  أساس أف اٞنعىن ال م يربطها هو معىن نفس ع يتم كظيفيان بعمليػة إشػرتاؾ بػٌن مسػتويٌن متقػابلٌن يف 
 .(ُِ)إستدعاء الصورة ال هنيةع كإذف فهم خًن من تبىن نظرية االنعكاس بشركطها اإلشارية اٞنعرفية

 اىؼؽةٖ  اىٍتطد اىراُٖ: اىٔظ٘ف٘ث واىػرس اىهٔحٖ

لدل مراجعة سلسلة العمل الوظيف  ٤نػد اف الػوظيفيٌن تركػوا أثػران مهمػان يف الػدرس الصػويتع كونػ  ٬ن ػل 
لػػػديهم اٞنسػػػتول االكؿ يف علػػػم اللغػػػةع كأقصػػػد رتبتػػػ ع كمػػػا تبقػػػ  مػػػن اٞنسػػػتويات األخػػػرل هػػػ  مسػػػتويات 

 مستمدة من ع كم سسة عل  كف  بيانات  اٞنعرفية.
العريع كهو درس باعرتاؼ اٛنمي  قدـ نظرية صوتيةع ٓنمل تفسػًنات َف ٔنطػأ كأما من ناحية الدرس 

ع فإف النظاـ اللغوم في  اليبدأ بالصوتع لك  تتأخر عنػ  البنيػة آّػردةع فػإذا ٘نلنػا عليػ  كقػدمنا   إُف اليـو
ريػػػة علػػػ  مايفعػػػل الوصػػػفيوفع أك أخرنػػػا  كمػػػا يفعػػػل التوليػػػديوفع فػػػإف النتيجػػػة تبقػػػ  كاحػػػدةع كهػػػ  أف نظ

االنعكػػاس مبعػػػدة ٕنامػػان يف الػػػدرس العػػريع كأف احتمػػػاالت التفسػػًن القائمػػػة علػػ  البػػػىن آّػػردة هػػػ  أقػػػرب 
 لوصف عمل ه   النظرية.

كإذف فػػإف السػػمة اٞنولػػدة للقػػدرة الصػػوتيةع بإمكا ػػا الكشػػف عػػن مضػػامٌن العمػػل الصػػويتع ّنعػػ ؿ أك 
كلكن األقرب منهمػا هػو إحتمػاالت التفسػًن اٞنقركنػة  ّنرافقة السياؽع فكال األمرين متاح يف ه   النظريةع

 بنماذج تامة للغةع ٬ن لها النظاـ النحوم العري.
إف موضوع ٕناـ اللغة كاف هاجسان متفردان عند النحاة العربع لػ لك تبػدك أكجػ  الكػالـ الػي أحصػاها 

ت كتػػاـ ككلػػ ع ال بػػد أف سػػيبوي ع مبنيػػة علػػ  ٧نػػاذج تامػػة متحققػػة يف صػػورها النطقيػػةع ككػػل تعامػػل مػػ  ثابػػ
يهمػػل الوظيفػػة الػػي تتعلػػ  بالصػػور اٞنتغػػًنة بتغػػًن الكػػالـع كعلػػ  األرجػػح فػػإف سػػيبوي  كػػاف كاعيػػا ٕنامػػان ٞنػػا 

 يفعلع حٌن قدـ النحو كأخر الصوت يف كتاب .

                                                        
 .ٖٓاٞنصدر نفس :  -ُُ
 .ِٗ – ِٖع ُِٗٗعلم الداللة بيًن جًنكع ت.د.من ر عياش ع دمش ع  -ُِ
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 عشر ثام ال ال دد

هػا كعل  أية حاؿ فإذا سقنا ه ا اٞن ل ّٔدؼ التقرب من اٞنعرفػة التفسػًنية التوليديػة اٞنعاصػرةع الػي ٕن ل
مدرسة جومسك ع فإف األمر قد يكوف ك لكع مضافان إلي  مػاهو أهػم مػن هػ   اٞنقاربػةع كهػو أف سػيبوي  
بعمل  تعامل م  الصوت بعد أف ارشد إُف طرائ  الداللة النحوية يف النظاـ اللغومع كبعد أف مت ل  ذلكع 

 لصويت.يف قواعد اللغةع كما ترشح من الكالـ عنهاع التفت بعد ذلك إُف النظاـ ا
رّنػػا تعػػين هػػ   اٞنقدمػػة أف سػػيبوي  ال ٬نكػػن أف يقػػارف عملػػ  بنظريػػة االنعكػػاسع ألف القواعػػد النحويػػة 
سػػابقة يف الػػوع  العػػري للػػدرس الصػػويتع كمػػن دكنػػ  كانػػت اٞنػػدكنات مفهومػػة يف األكسػػاط اٞنعرفيػػة العامػػة 

يطػػرا علػػ  الكػػالـ مػػن تغيػػًن"  كقػػد كصػػف  سػػيبوي  لتفسػػًن جانػػ  مػػا يفهػػم الكػػالـ العػػري ٬ن لػػ  بػػاب "مػػا 
ال م ظهر من  يف جان  البنية الصرفية اك السلسلة الصوتية عرب ظواهر عرفت باالدغاـ كاالبداؿ كالقل  

 كغًنها.
كمػػن   فػػإف الصػػوت َف ٬ن ػػل ضػػركرة يف كالدة القاعػػدة النحويػػةع هػػ ا مػػن جهػػةع كمػػن جهػػة ثانيػػة فػػإف 

حة لوضػ  نظريػة دالليػة مت امنػة كمرتابطػة مػ  كضػ  القاعػدة القاعدة النحوية عنػد سػيبوي  ٕن ػل خطػوة كاضػ
النحويةع كما داـ ه ا النوع من الداللة ال يعًن أ٨نية ت كر للعالقات الصوتية يف بناء الداللةع فإف مستول 

 انعكاس الداللة النحوية يف اٞنستول الصويتع مسألة فيها نظر عند سيبوي .
سػػتول الصػػويتع كمػػا يريػػد أصػػحاب النظريػػة الوظيفيػػةع فهػػ ا أمػػر كأمػػا انعكػػاس اٞنسػػتول النحػػوم يف اٞن

متحق  يف عمل سيبوي  نفس ع كسيتبٌن ذلك أك ر يف اٞنستول التحليل  ال م سنعرض ل  لدعاة اٞندرسة 
 الوصفية من الباح ٌن العرب.

ع َف تلػ  كقبل أف ٦نوض غمار ذلك ننو  إُف ما في  من األ٨نيةع كهػو أف النظريػة النحويػة عنػد سػيبوي 
اهتمامػػػان ملموسػػػانع كال فهمػػػان موسػػػعان يف الػػػدرس العػػػري اٞنعاصػػػرع قبػػػل صػػػدكر كتػػػاب مفهػػػـو اٛنملػػػة عنػػػد 
سػيبوي ع للػػدكتور حسػػن عبػػد الغػػين االسػػدمع كبنػػاء علػ  ذلػػك ننػػو  إُف أف ك ػػًنان مػػن األفكػػار اٞنعتمػػدة يف 

 ما يتم اإلشارة إلي  يف ه االبح .توصيف نظرية النحو الدالِف عند سيبوي  تعود إُف ه ا الكتابع إال 
 اىٍتطد اىراىد: ـ٘تّٔٗ واىٍػرـث اىٔظ٘ف٘ث 

حينمػػا ٧نػػا الػػوع  بػػاٞننه  اللغػػوم الوصػػف ع كّنقػػوالت سوسػػًن حصػػران ٛنػػأ بعػػض البػػاح ٌن العػػرب إُف 
ناع إال ١ناكلة إعادة النظرة يف الرتاث العري عرب ه ا اٞننه ع كلعل إستقصاء ه   ااكالت أمر ال يعنينا ه

أف مػػػن الضػػػركرم أف نرصػػػد بعػػػض مػػػا دار مػػػن كجهػػػات نظػػػر معاصػػػرة يف الػػػدرس الصػػػويت القػػػدميع يقػػػوؿ 
الباح  اٞنصرم الدكتور عبد الصبور شاهٌن: " إف من النادر أف ٤ند يف كت  النحو القد٬نة من يشًن اُف 

كن تفسًن  إال عل  أساس االرتباط بٌن ظاهرة ٥نويةع كأخرل صوتيةع م  أف الك ًن من ظواهر النحو ال ٬ن
 .(ُّ)صويت "

                                                        
عمطبعػة جامعػة القػاهرة كالكتػاب ُاٞننه  الصويت للبنية العربيةع رؤية جديدة يف الصرؼ العػريع د. عبػد الصػبور شػاهٌنعط -ُّ
 .ٗع ص ُٕٕٗاٛنامع  
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لقػػد كجػػػدت هػػػ   اٞنقولػػػة ترحيبػػان كاسػػػعان يف الػػػدرس الصػػػويت اٞنعاصػػػرع كخػػًن دليػػػل علػػػ  ذلػػػك ماالقػػػا  
البح  ال م كتب  الدكتور طارؽ اٛننػاي مػن إقبػاؿ يف هػ ا اٞنيػداف بالػ اتع كػاف عنػواف البحػ  " قضػايا 

ع األمػر (ُٓ) ا البحػ  كاضػح  يف ك ػًن مػن الرسػائل العلميػةكقد كانت أثار ه(ُْ)صوتية يف النحو العري "
ال م يعين من قري  أك بعيد أف تراث ه   االمة بق  معلقان عل  نظرية العامل ك دكف أف ينتب  اٞنعاصركف 
إُف أف مفاهيم الصوت ارتبطت بنظرية سيبوي  النحويةع كالعامل فيها يشاب  بل يفػوؽ يف تقنيتػ ع مػايعرؼ 

لة الكالميةع ك٬نكن ٞنن يطل  اٞن يد حوؿ ه ا اٞنوضوع أف يراج  كتػاب مفهػـو اٛنملػة عنػد اليـو بالسلس
 سيبوي .

كبناء عل  ه   اٛندة يف موضوع اٛنملة عند سيبوي ع ٬نكننا أف نقوؿ إف التم يػل أك قػدرة التفسػًن يف 
سػػتدعاءات تشػػمل اٛنملػػة تتم ػػل بعػػدد مػػن االسػػتدعاءات اٜناصػػلة يف النظػػاـ الػػ هين للجملػػةع كهػػ   اال

 مكوناهتا ٗنيعانع كتشمل أيضان االنتقاؿ بٌن مستويات اللغة الداللية كالصرفية كالصوتية.
إف ه ا الرتتي  يف عمليػة ٓنقػ  اٛنملػة عػرب االنتقػاؿ بػٌن مسػتوياهتاع أعػين بػ  مػان  عليػ  سػيبوي  قػد 

 التوليدم التحويل .يشاب  ك ًنان ما فرضت  عل  اٛنملة القواعد التفسًنية يف النحو 
ناهيك عن أف نظرية النحو العري أخ ت الطاب  العقل  يف متو ػا النظريػة منػ  سػيبوي ع كقػد تنبػ  اُف 

كإشػارة هػ ا الباحػ  يف  ع(ُٔ)أ٨نية البح  عن األصل اٞنعريف للنحو العري الباح  " كػرمي عبيػد علػوم "
 يف الدرس العراق  اٞنعاصر. البحوث التطبيقية اٞنقارنة تكاد تكوف يتيمة يف ٠ناٟنا

ك األسػػتدعاء األصػػغر يف أ كإذف فػػإف الصػػوت هػػو اٞنظهػػر اٞنتحقػػ  يف بنيػػة اٛنملػػةع أم اٞنظهػػر النهػػائ 
حساب اٞندرسة النحويةع كه ا يعين أن  اليوجد خلط دالِف يف الطبيعة اٝنطية للجملة العربية من منظػور 

أك القػػرائن األخػػػرل لتفسػػػًن  أك توضػػػيح ع كمػػػا يػػػ عم سػػيبوي  كنظريتػػػ  النحويػػػة   ليسػػػتدع  فيهػػػا الصػػػوت 
الوصػػػفيوفع هػػػ ا مػػػن جهػػػةع كمػػػن جهػػػة أخػػػرلع فػػػأف إظهػػػار مفهػػػـو الصػػػوت يف اٞندرسػػػة النحويػػػة ّنظهػػػر  
الوصػػف  التجػػريفع سػػواء علػػ  اٞنسػػتول الوصػػف  للصػػفة الصػػوتية كأج ائهػػاع أـ علػػ  مسػػتول اٞنقطػػ ع مػػن 

النحويةع حي  يكوف اٞنستول الصػويت يف اٛنملػة هػو الػ م ٬ن ػل  شأن  أف يعيد لألذهاف اعتباطية العالمة
اعتباطية الداللة النحويةع إذا أمكػن أف يوصػف هػ ا اٞنسػتول بأنػ  حصػيلة لالنطباعػات السػمعية النفسػية 
مقركنة ْنريبيان م  سلسلة صػوتية منطوقػة للمػتكلم كمػا كجههػا سوسػًن يف أعػال ع كهػ ا مارشػح فيمػا بعػد 

للػػػداؿ  –كهػػػ  مبع هػػػا االنطبػػػاع السػػػمع  للمنطػػػوؽ كمػػػا رأينػػػا  –ة بػػػٌن الصػػػورة النفسػػػية أف تكػػوف العالقػػػ
 )اٞننطوؽ( الي تربط  باٞندلوؿ اٞنتصورع أف تكوف داللة أعتباطيةع ككما هو مشهور يف نظرية سوسًن.

                                                        
 َُْٕع شػواؿ ّٖع مػ  ّعِقضايا صوتية يف النحو العري: د. طارؽ عبد عوف اٛننايع ٠نلة آّم  العلمػ  العراقػ ع ج  -ُْ

 ـ. ُٕٖٗهػع ح يراف 
منها التوجي  الصويت يف دراسة النحو العريع عالمات اإلعػراب كالبنػاء إ٧نوذجػانع عقيػل رحػيم علػ ع رسػالة دكتػورا ع جامعػة  -ُٓ

 ـ. ََِِدادع بغ
النظريػػة التوليديػػة التحويليػػة يف الدراسػػات النحويػػة العربيػػةع كػػرمي عبيػػد عليػػومع رسػػالة ماجسػػتًنع اٛنامعػػة اٞنستنصػػريةع كليػػة  -ُٔ
 .ٖٓع ص ُٗٗٗالرتبيةع 
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تػػ  إف هػػ   النتيجػػة األخػػًنة مهمػػة للغايػػةع ألف سػػيبوي  جعػػل اٞننطػػوؽ أسػػاس القاعػػدة الصػػوتية يف نظري
النحويػػةع ككػػل عوامػػل اإلثػػارة الػػي ٜنقػػت نظريػػة سوسػػًن ال تقابػػل بػػأم حػػاؿ مػػن األحػػواؿ عمػػل سػػيبوي  

 النظرم يف اللغة.
٣نػػا يػػنعكس نتيجػػة لػػ لك حػػرص سػػيبوي  علػػ  بنػػاء النحػػو الػػدالِف للجملػػة علػػ  كفػػ  إيقػػاع الداللػػة 

لػػ  كونػػ  كاقعػػان أك غػػًن كاقػػ ع فلػػم اٝنارجيػػة لل ػػربع فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ جعػػل سػػيبوي  تصػػنيف  للفعػػل بنػػاءن ع
 يتطرؽ ابتداءن إُف مسألة زمن الفعل يف ه ا التصنيفع كترك  يف غًن مرة إُف اٞنستول السياق  للكالـ.

ك٤نػد هػ ا اٞنوقػػف كاضػحان يف البػػاب األكؿ يف تقسػيم الكػػالـع كاسػتمر علػػ  هػ ا اٞننػػواؿ كلمػا صػػارت 
 .(ُٕ)اٜناجة اُف الت كًن ب 

لفكػػػرة علػػػ  أ٨نيتهػػػا يف الػػػدرس النحػػػوم بعػػػد سػػػيبوي ع كهػػػ ا اال٨نػػػاؿ كػػػاف بسػػػب  كقػػػد أ٨نلػػػت هػػػ   ا
 تعارض االفكار م  سيبوي    فلم ٤ند ٟنا مناصران إال يف شركح الرض  عل  الكافيةع كسنبٌن ماجاء فيها.

يف  يشًن الرض  يف شرح  عل  الكافية يف باب اٞندح كال ـع إُف داللة اٛنملة اإلنشائيةع كاٝنربيةع كهو
موضػػ  الػػرد علػػ  مػػ ه  ٗنهػػور النحػػاةع يف قػػوٟنم: إف اٛنملػػة اإلنشػػائية توجػػد معػػىن يف اٝنػػارج َف يكػػن 

ع يقوؿ الرض  )).. أنك إذا قلت: نعم الرجل زيدع فإ٧نػا تنشػ ء اٞنػدح كٓندثػ  ّٔػ ا (ُٖ)موجدان قبل اللفه
 ا الكالـ إيا ع حىت يكوف خربانع اللفهع كليس اٞندح موجودان يف اٝنارج يف أحد األزمنة مقصودان مطابقة ه

بلػ ع تقصػد ّٔػػ ا الكػالـ مدحػػ  علػ  جودتػػ  اٞنوجػودة خارجػانع كلػػو كػاف إخبػػاران صػرفان عػػن جودتػ  خارجػػان 
كفيما يقوؿ الرض  يف ه ا الباب أمورع منها أف اإلنشاء ال يتػوافر علػ   (ُٗ)لدخل  التصدي  كالتك ي ((

 ىن اٝنرب.اٞنطابقة م  اٝنارجع إال أف يكوف في  مع
فالداللػة اإلنشػائية مسػحوب  مػن اٝنػربع ككػل ٗنلػة إنشػػائية مػن ناحيػة الداللػة ٟنػا كجهػافع أكٟنمػا عػػدـ 
قبوٟنا ٞنعيارم الصدؽ كالك ب من جهة إيقاع الفعلع كال اين قبوٟنا ٟنما يف ج ئها اٝنربمع كهػ ا يعػين أف 

اٛنملػةع كلػ لك أرجػح أف مػ ه  سػيبوي  الفعل ٪نرز هنا جهتٌن من الداللػة كهػ ا غػًن ملحػوظ يف داللػة 
ال م يتضح يف عمل الرض ع قائم عل  أف االشرتاؾ يف جهي الداللة حاصلة يف اٞنعٌن من الفعلع ال يف 

 الفعل نفس ع ككلمة فعل هنا تطل  عل  الكالـ أك اٛنملةع كليس اٞنراد منها الفعل النحوم.
سػػػمة أيضػػػان إُف جهتػػػٌن دالليتػػػٌن عنػػػد الرضػػػ ع كلعػػػل هػػػ ا يتضػػػح أك ػػػر يف اٛنملػػػة اٝنربيػػػةع كهػػػ  منق

كيوضح ذلك الدكتور مصطف  ٗناؿ الدين ال م ي ه  إُف أف الرض  يقيس هػ   القاعػدة علػ  اٛنملػة 
االنشػػائية ك٪نملهػػا علػػ  اٝنربيػػة كػػ لكع ))ألف ٗنلػػي )زيػػػد أفضػػل مػػن عمػػرك( أك )زيػػد قػػائم( فيهػػا جػػػ ء 

                                                        
ع ُّٖٗع عػػاَف الكتػػ ع القػػاهرةع ّينظػػر: مػػ الن يف قولػػ ع كأمػػا بنػػاء مػػا َف يقػػ ع سػػيبوي  ت. عبػػد السػػالـ ١نمػػد هػػاركفع ط -ُٕ

ُ/ُِ. 
 .ِٕٔع َُٖٗينظر: يف تل ي  م هبهمع البح  النحوم عند األصوليٌنع د.مصطف  ٗناؿ الدينع بغدادع  -ُٖ
 ع النس ة االلكرتكنية.ِّٖ/ ِشرح الرض  عل الكافيةع  -ُٗ



 

   األسي النظري  للدرس الصوتي عند النحاة ال رب

ِٕٗ 

يف األكُف كاإلخبػار يف ال انيػةع كفيهػا جػ ء يقبػل التكػ ي  هػو اليقبل التك ي  هو إ٩ناد اٞنتكلم التفضيل 
 .(َِ))ثبوت األفضلية أك ثبوت القياـ خارجان(((

كهك ا ٬نكننا أف ن بت أف الوع  العري كٓنديدان يف مفكري  اٞن سسٌنع َف يكن كعيان تفاضليان ناْنان يف 
عل  تناقضها كتضػادهاع كحقػل التأسػيس إنعكاسات القيمةع فهو يعمل عل  ٠ناكرة القيم أك ر ٣نا يعمل 

 ه ا ينطب  عل  اٞنيداف الصويت كما ينطب  عل  اٞنستويات األخرل يف العمل النحوم.
كبناء عل  ما تقدـ ٤ند أف مسػوغات ربػط الػدرس الصػويت العػريع باٞنسػتول الػوظيف  الػ م تتحػدث 

٦نضػػ  ٞنصػػطلح الفونولوجيػػاع لكونػػ   عنػػ  باٞندرسػػة الوظيفيػػةع غػػًن مسػػوغ بػػاٞنطل ع كإذا كنػػا مضػػطرين ألف
فػػإف كػػاف البػػد مػػن ذلػػكع فػػإف  –كهػػو اضػػطرار قػػد يػػ كؿ يف اٞنسػػتقبل  -٬ن ػػل النظػػاـ الػػوظيف  للصػػوتع 

الوظيفة الي تعين توظيف الصوت يف اللغةع ال يعػين ُنػاؿ مػن األحػواؿع افػرتاؽ القاعػدة الػي يعمػل عليهػا 
ت سػػس عليهػػا قواعػػد هػػ   اللغػػةع كإذف فػػألم حاجػػة نفكػػر الصػػوت يف اللغػػةع عػػن اٞنبػػادلء النظريػػة الػػي 

 بإقحاـ الفونولوجيا عل  عالهتا يف الدرس العري القدمي  .
كعل  أية حاؿع فإف لسوسًن رأيا مهما يف ه ا آّػاؿع فقػد تسػاءؿ " هػل ٬نكػن أف يكػوف للغػة كيػاف 

ثر إال يف اٞنػػادة الػػي تتػػألف منهػػا مسػػتقل عػػن التغيػػًنات الصػػوتية   اٛنػػواب نعػػم فػػالتغيًنات الصػػوتية ال تػػ  
الكلماتع كإذا أثرت يف اللغة من حيػ  أ ػا نظػاـ مػن اإلشػارات فػإف هػ ا التػأثًن غػًن مباشػرع كيػأيت مػن 

 .(ُِ)خالؿ التغيًنات يف التفسًنات الي تعق  ذلك"
ظػر إُف كعل  الرغم من أف باطن قول  يدين التفسًنات اللغويةع فػإف فيػ  مػن جهػة أخػرل ن عػة ٥نػو الن

ٗنلػػة التفسػػًنات علػػ  أ ػػا جػػ ء مهػػم مػػن اللغػػةع حيػػ  يكػػوف الػػوع  باللغػػة لػػ  أثػػر يف كجودهػػا كمػػا اللغػػة 
نفسػػػهاع ّنعػػػىن أف الفػػػارؽ بػػػٌن اللغػػػة كالػػػوع  باللغػػػة ت كبػػػ  الطرائػػػ  التفسػػػًنية اٞنرافقػػػة لوجػػػود اللغػػػة دائمػػػانع 

ت كجودهػاع كهػ ا ينطبػ  ٕنامػان علػ  كهك ا ٦نل  إُف أف قواعد اللغة قاربت أف تكوف ضػركرة مػن ضػركرا
 عمل سيبوي ع كعل  اللساف العري بالدرجة نفسها.

إف النظريػة العربيػة تلتفػػت إُف ٓنقػ  الصػوت يف الواقػػ ع كالصػوت عنػػد سػيبوي  يوصػف ّنػػا يتحقػ  بػػ ع 
يػةع كدكاع  التحقي  معركفةع فهو عامل مهم يف أداء اٞنعىنع كأما حبس الصوت علػ  نظريػة اإلدغػاـ العرب

 ففي  تأكيد عل  أف ْنعل أسباب النط  حاضرة يف اٞنستول األدائ  كالسمع  كاإلفهام .
كالس اؿ ال م يطرح نفس  هنا هػو كيػف يػتم ذلػك   اٛنػواب: إف نظريػة اٞنطابقػة اإلشػارية للفعػل مػ  

أداة تفهيم  اٝنارج ٕن ل مضامٌن علمية مهمةع أ٨نها أف اللغة ليست أداة تواصل يف فكر سيبوي ع كإ٧نا ه 
كتعهد كإلت اـع فإرادة اللفه مقركن  ّٔ   الوسيلةع كأما أف تكوف اللغة أداة تفكًنع ف لك أمر آخرع كبنػاءن 
علػػ  ذلػػك فإننػػا أمػػاـ ثػػالث نظريػػات مهمػػة مػػا زالػػت ٕنتػػد اُف اللغػػة العربيػػةع األكُف لسػػيبوي  كهػػ  النظريػػة 

هػػيم كتعهػد كالتػ اـع كال انيػػة كرائػدها سوسػػًن تقطػ  بػػإف العربيػة الػي تقػػوؿ إف اللغػة مقيػػاس مطابقػة كأداة تف

                                                        
 .ِٗٔ – ِٖٔالبح  النحوم عند األصوليٌنع  -َِ
 .ّٕعلم اللغة العاـ:  -ُِ
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اللغػػة أداة تواصػػلع كأمػػا األخػػًنة فتقػػوؿ إف اللغػػة أداة تفكػػًن كهػػ  مقركنػػة بقواعػػد كأفكػػار ٪نملهػػا اٞنػػتكلم 
 غري يان ه  النظرية التوليدية التحويلية.

 ا يعػين أف طريقػة األداء كمػن هنػا يتبػٌن أف النظريػة العربيػة ٟنػا خصوصػية يف كضػ  النظػاـ الصػويتع كهػ
الصػويتع كعمليػػة ٓنقيػ  الفعػػل النطقػػ ع ٟنػا أثػػر يف الداللػة القياسػػية الػػي يػدعو إليهػػا سػيبوي ع كلػػ لك فػػإف 
قواعد النظاـ اللغومع كأخ  منها النحويةع ال ٬نكن أف تقود ّنفردها إُف ذلكع فاٛنانػ  اإليقػاع  لػيس 

مهمة اٞنطابقة كتوقيػ  اٞنعػىن يف اٝنػارجع فػإذا كػاف هػ ا يػتم علػ  ج ءان م ثران يف التواصلع بقدر ماتق  علي  
النحو االتفاق  اٞنسب ع فهػو متحقػ  باٜنركػة اإلعرابيػةع كلكػن تبقػ  فسػح  التم يػل الػواقع  القياسػ  للغػ  

 تكمن يف التحق  الصويت عل  ٥نو اإلطالؽ.
يف العربيةع كال أدؿ عل  ذلك من  إذف فإف مساح  التغيًن النطق  يف الصفات الصوتية كاٞن ارج كبًنة

األخػتالؼ الػ م حصػل يف قػراءة القػرآفع كعلػ  هػ ا الوصػف يكػاد يكػوف اٜنػرؼ العػري صػورة عقليػة ٞنػا 
 .(ِِ)٬نكن أف تنت  عن  صورة نطقية فعلية متحققة يف عملية النط 

نطقيػة يف  كإذف فإف سيبوي  َف ٫نط ء حٌن كض  الصػوت يف بػاب اإلدغػاـع ليم ػل فيهػا ألهػم عمليػة
الكالـ العري بل كأكسعهاع فف  اإلدغاـ ْنرم اٞنماثلة الصػوتية يف كػل مسػتويات الصػوت مػن الصػفة إُف 
اٞن ػرجع كفضػالن عػػن ذلػك كلػ  ففػػ  هػ ا البػػاب هنػاؾ ٕن يػل لوحػػدة صػوتية ٠نػػردة مػ  كػل كصػػف ٫نػرج بػػ  

امات الوصػػفية اٞنعاصػػرة الصػػوت عػػن القاعػػدة الػػي تعػػارؼ علػػ  كجػػود  فيهػػاع إف الػػ م ينظػػر إُف االسػػه
كاٞنتنوعة يف ٓنليل ظاهرة اإلدغاـع يقر أف ه   الظاهرة اللغويةع تشرتؾ فيهػا اٝنػواص الصػوتية النظريػة الػي 

 .(ِّ)اٞنعاصركفب ها سيبوي ع كفصل فيها 
 ُخائز اىتطد 

 ٬نكن اف ٦نل  عرب ما سب  اُف مايأيت:
 النط .إفَّ الصوت ٪ندد بعامل السم  أكالن كمن   بعامل  .ُ
إف ْنريػػد العينػػات الصػػوتية أمػػر متػػاح يف ظػػركؼ معينػػةع كغػػًن متػػاح يف ظػػركؼ أخػػرل ك٬نكػػن أف  .ِ

 يكوف التجريد عامالن للكشف عن عمليات صوتية مضمرة.
 إف البنية الصوتية اٞنضمرة ذات عالقة تامة بالتم يالت الصوتية اٜنقيقة. .ّ
اإلسػتدعاءات اٜناصػلة يف النظػاـ الػ هين  إف التم يل أك قدرة التفسًن يف اٛنملة تتم ػل بعػدد مػن .ْ

 للجملة كتشمل مكوناهتا ٗنيعان.

                                                        
شار ٟنا الدكتور عبد اٞننعم الناصرع نقلها عن كتاب اٜنركؼ للرازم كهو تقسػيم  اٜنػركؼ لدينا هنا إشارة مهمة من تراثنا أ -ِِ

ع َُٗٗإُف: فكريػة كلفظيػػة كخطيػػة: الفػػونيم بػػٌن النحػػو العػػري القػػدمي كعلػػم اللغػػة اٜنػػدي ع د.عبػػد اٞنػػنعم الناصػػرع آفػػاؽ عربيػػةع آبع 
ِٖ. 

 .كما بعدها َُٔأنيسع مصرع د.ت.ع ينظر عل  سبيل اٞن اؿع األصوات اللغويةع إبراهيم  -ِّ
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إف النظريػة العربيػة ٟنػا خصوصػية يف كضػ  النظػاـ الصػويت أم إف طريقػة األداء الصػويت ٟنػا أثػػر يف  .ٓ
 الداللة القياسية الي يدعو إليها سيبوي .

 اىٍهادر 

 مصرع د.ت. -األصوات اللغوية / أبراهيم أنيس  ُ
 .َُٖٗبح  النحوم عند األصوليٌن / د. مصطف  ٗناؿ الدينع بغدادع ال ِ
 شرح الرض  عل  الكافية )النس ة األلكرتكنية(. ّ
 .ُِٗٗعلم الداللة / بًن جربكع ت: د.من ر عياش ع دمش ع  ْ
 .ُٖٓٗعلم اللغة العاـ / دم سوسًن / ت: يوئيل يوسف ع ي ع بغدادع  ٓ
 ت: ع  الدين اٚناعيل. –فرديناند دم سوسًن / جون اف كلر  ٔ
الفػػونيم بػػٌن النحػػو العػػري القػػدمي كعلػػم اللغػػة اٜنػػدي ع د. عبػػد اٞنػػنعم الناصػػر / ـ: أفػػاؽ عربيػػة  ٕ

 (.َُٗٗ)آب 
قضػػايا صػػوتية يف النحػػػو العػػري / د. طػػارؽ عبػػػد عػػوف اٛننػػايع ٠نلػػػة آّمػػ  العلمػػ  العراقػػػ  /  ٖ

 ـ. ُٕٖٗهػع ح يراف  َُْٕع شواؿ ّٖ/ م   ّع ِج
 .ُّٖٗع عاَف الكت ع القاهرةع ّالكتاب لسيبوي  / ت: عبد السالـ ١نمد هاركفع ط ٗ

منهاج التوجي  الصويت يف دراسة النحو العريع عالمات االعراب كالبنػاء أ٧نوذجػانع عقيػل رحػيم  َُ
 ـ. ََِِعل ع رسالة دكتورا ع جامعة بغدادع 

ع ُالصػػويت للبنيػػة العربيػػةع رؤيػػة جديػػدة يف الصػػرؼ العػػريع د. عبػػد الصػػبور شػػاهٌنع طاٞنػػنه   ُُ
 .ُٕٕٗمطبعة جامعة القاهرةع كالكتاب اٛنامع ع

النظريػػة التوليديػػة التحويليػػة يف الدراسػػات النحويػػة العربيػػةع كػػرمي عبيػػد علػػومع رسػػالة ماجسػػتًنع  ُِ
 .ُٗٗٗاٛنامعة اٞنستنصريةع كلية الرتبيةع 



ِِٖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هفٖ كؼؽ ٌام اىطفَ٘ ألنٔرة او اىطٔٗؾي

The Prince Poet Ali bin Khalaf Al-Huwazi and the 

Image of Imam Hossein in his poetry 

م. د. هاصه جعفر امديدري
(1)

 Dr.Hashim Jaafer Al-Haideri                 

 اىٍلػٌث

مصدر إٟناـو فكرم شامل تنتشر ظالل  كصور  علػ  شػىت منػاح   ظلت ش صية اإلماـ اٜنيسىٌن 
 اٜنياة كعلومها، كيف ٢نتلف أرجاء اٞنعمورة كأزما ا.

كَف يكػن األدب بشػػكل عػػاـ، كاألدب العػػري علػػ  ٥نػػو اٝنصػػوص، ببعيػػد عػػن التػػأثر بش صػػية اإًلمػػاـ 
 كما َف ي كر. ِنصال  ك١نامد ، بشجاعت  كتضحيات ، كبكل ما ذكر عن   اٜنيسىٌن 

ككػػاف للشػػعر العػػري القػػدح اٞنعلػػ  يف التػػأثر بتلػػك الش صػػية، فانفتحػػت قػػرائح الشػػعراء، علػػ  مػػدل 
معػػػربة عػػػن تأثرهػػػا، مػػػدحان كرثػػػاءن، كطارقػػػة كػػػل ضػػػركب الشػػػعر األخػػػرل كهػػػ  ترسػػػم صػػػورة اإًلمػػػاـ  التػػاريخ،
عل  بن  -موض  البح  -بريشة الوزف كألواف القوايف. ككاف من بٌن أكلئك الشعراء الشاعر اٜنيسىٌن 

 خلف اٜنوي م.
بػػػن خلػػػف  لػػػدل الشػػػاعر علػػػ  كمػػػا دفعنػػػا اُف ١ناكلػػػة استكشػػػاؼ مالمػػػح صػػػورة اآلمػػػاـ اٜنسػػػٌن

أٜنوي م هو ما ٞنسنا  من شعر  من رؤل كتصورات اسػتدؿ ّٔػا يف شػ  طريقػ  للػدفاع عػن حقػ  يف ٓنقيػ  
اٞنشػهور )اكػوف مظلومػا  العدالة لشعب  كصيانة كطن  من االحتالؿ كاالستعباد . عرؼ شعار اٜنسٌن 

ة اٝنصػػم. كقػػف مفػػردا النتصػػر(كمن  تعلػػم كيػػف ينتصػػر كاسػػتكمل طريقػػ  علػػ  الػػرغم معظػػم اٞنسػػ كلية كقػػو 
 اماـ طغياف الدكلة الصفوية كسطوهتا كاطماعها يف بسط سيطرهتا .

                                                        
 جامعة اهل البيت/ كلية االداب/قسم اللغة العربية. - ُ
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راح يرف  شعار اٞنقاكمة بالرغم من عدـ كجود توازف يف القول كاالمكانيات العسكرية . فملك قدرات  
الدكلػػة الش صػػي  كػػ  يعبػػأ اٛنمػػاهًن كػػ  يكونػػوا سػػدا منيعػػا امػػاـ اطمػػاع القػػول العظمػػ   اٞنتم لػػة حينػػ   

 الصفوية كالدكلة الع مانية
كقػػد كزع البحػػ  علػػ  ثالثػػة مباحػػػ  ع تنػػاكؿ اكٟنػػا نسػػب  كحياتػػػ  ع كخصػػ  اٞنبحػػ  ال ػػاين لالمػػػاـ 

كتعلػػػػ  الشػػػػاعر  يف شػػػػعر  يف حػػػػٌن جػػػػاء اٞنبحػػػػ  ال الػػػػ  موضػػػػحا مظلوميػػػػة اٜنسػػػػٌن اٜنسػػػػٌن 
لػ  ١نػاكر عػدة سػيطل  عليهػا بش صيت  كمنهج  يف النضػاؿ كاٛنهػاد . كاحتػول كػال مػن تلػك اٞنباحػ  ع

 القارئ بٌن ثنايا البح  .
Abstract 
The personality of Imam Al-Hussein the son of Ali Ibin Abi Talib (peace 

on them)is still  the  sonrce of total thoughtful and dogmatic inspiration 

,spreading his shades and images over all life aspects and sciences in the 

world at all times. 

There is no sensitive ,rational humanitarian poet who has not exemplify 

Imam Al-Hussein (peace of him) as a light by whose approach the poet is 

guided leaving his imprints in the world of humane literature . 

The literary writer and poet Ali bin Kalaf Al-Huwezi was one of 

outstanding characters who believed in and were emotionally attached  to 

Al-Imam Al-Hussein (peace on him) . 

Therefore we see them strivingly  tryning to  follow his  approach to 

serve humanity ,saving it from injustice and tyranny . And to adopt  

patience as the way to victory against regardlessly  of all different forces 

and criteria. The prince poet Ali bin Kalaf Al-Huwzi who lived in and bred 

by Al-Mushaashaaiah state whose capital was established by Mohammed 

bin Falah Al-mushaashaai (802-870AH\1401-1465AD) after he succeeded  

in unifying and gathering Arab tribes that occupied and lived in the east 

and south of Iraq. 

But ,the colonial ambitions that were personified in Al - Safawiahin  Iraq 

,and the Osman state in Al - Anaghol ,plus their plotting against that young 

state ,all led to the decay and weakening of Al - Mushaashaaia state . 

The followed various procedures , one of which was to arrest the genius 

scholars and politians, who were distinguished and characterized by their 

good managment ,to be arrested and imprisoneol ,killed or banished as it 

happened the prince poet Ali bin Lalaf Al-Huwazi . He was twice imprisond 

,the first was from (1049-1060)AH ,by the order of Al-Shah and banished to 

other states around Quzween sea and remained there until the death of Al 
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- Shah, when he returned to his country . He was set free by the Act of 

Amnesty that Shah Abbs ordered when he took over the thrown. 

However ,he  was soon arrested and imprisoned  during the years 

(1055-1056-1057AH)and to be set free again to return to his country . 

Due to the effects of the political chaos and riots ,the prince was elected 

as the prince of Al-Mushaashaaaiah state where he ruled from (1060-

1088AH\1650-1678AD). 

He loved AL -Imam AL- Hussein (peace on him ) with profound faith. He 

continued lamenting AL-Imam in long poems showing his rank as the 

closest in stature to the prophet Mohemmed (god prays on him) and all 

Muslims  besides his wisdom and sacrifice in defending his religions and 

his patience and attachment to all principles against all temptations  to 

become the first instructor to humanity and honored people all over the 

world . 

The poets death : He became very sick and  weakened as he got older , 

to die in (1088AH\1677 or 1678AD). leaving us with a great literary and 

scientific legacy ,the main of which are 

1-Interpretation of the Quran called ,,The Elected Interpretations,, in 

four volumes. 

2-,,The chosen light ,, in four volumes. 

3- ,, The Good Article ,, explanation to his poems, in four volumes    

 اىٍتطد االول ... ُفتّ وض٘احّ

 اٚال .. ٔغجٗ  
هػػو ابػػو اٜنسػػٌن علػػ  بػػن خلػػف بػػن عبػػد اٞنطلػػ  بػػن حيػػدر بػػن ١نسػػن بػػن ١نمػػد بػػن فػػالح الواسػػط  

 ِيف جد  التاس  عشر العراق  اٞنشعشع  اٞنوسوم ع ينته  نسب  اُف االماـ موس  بن جعفر 
لقػػ  باٞنشعشػػع  نسػػبة اُف جػػد  الرابػػ  ١نمػػد بػػن فػػالح اٞنشعشػػع  م سػػس الدكلػػة العربيػػة  اٞنشعشػػعية َننػػوب شػػرق  

ـ كالػػي تقػػ  يف جنػػوب غػػري إيػػراف ٓنػػدها مػػن الشػػرؽ الدكلػػة الصػػفوية يف  إيػػراف كمػػن الغػػرب ُْٓٔ-َُُْ ّالعػػراؽ سػػنة
قبل الدكلة الع مانية يف االنضػوؿ ككػاف كاِف البصػر  كحاكمهػا معػٌن مػن قبػل البػاب كاٛننوب العراؽ ػ البصرة)كاف ٪نكم من 

العاِف الع ماين(أم يف منتصف القرف التاس  اٟنجرم ع كاف لفظة اٞنشعش  يرج  مصدرها اُف اف ابن فالح كاف ّٔ  الطلعة 
الطرؽ الصوفية الي كاف ٬نارسها ابػن  كحسن الصورة كاٞنظهر اٞنش  كاٛنميل . لكن هناؾ رأم اخر اف الشعشعة ه  احدل

كطريقػ  التصػوؼ ٔنتلػف مػ  مػا اف البيت اٞنشعشع  كػانوا مػن اٞن لصػٌن كاٞنلتػ مٌن بعقيػدة أهػل البيػت  ْفالح كاتباع 
 .يعتقد ب  اتباع اهل بيت الرسوؿ 

                                                        
 .م سس الدكلة اٞنشعشعية ٓٓ - ِ
 .ٖٔرياض العلماء /  - ّ
 ـ. ف. - ْ
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صػػمة امػػا نسػػب  اُف اٜنػػوي ة فهػػ  مقاطعػػة تقػػ  يف جنػػوب العػػراؽ كال ػػا مسػػقط رأسػػ  ك١نػػل نشػػأت  كعا
 دكلة اٞنشعشعية حي  قاؿ فيها 

 يحػػػػػػػػ  الػػػػػػػػى االرض الحػػػػػػػػويزة نػػػػػػػػازح

 اذا مػػػػػػػػػا ذ رنػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػرخ   كاىلػػػػػػػػػػػها

 

 يؤمػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػ  دن ػػػػػػػاه أكبػػػػػػػػػػػػػػػ   ائػػػػػػػب 
 ٓعر ػػػت ىوانػػػا مػػػ  صػػػه ل السػػػبلىب

 

 ح١برٗ ...
٬نكن اف نقسم حياة عل  بػن خلػف اٜنػوي م علػ  ثػالث مراحػل كػ  يسػهل علينػا الولػوج اُف افكػار  

 كصقل ش صيت  كمعرفة من آح  كّنن تعل  كاهتدل كآمن .. 
 المرحل  األكلى :

مرحلػة الطفولػة كالصػػبا ع حػٌن نشػػأ الشػاعر علػػ  بػن خلػف اٜنػػوي م يف مدينػة اٜنػػوي ة كمػا آسػػلفنا يف 
ة كر٬نة عككاف صبا  هادئ كسعيد كمطمئن يغرؼ العلم كاآلدب كيتنقل بػٌن الكتاتيػ  بيت عري  من أسر 

كاٞنعلمٌن كاٞنربٌن علكن َف تستمر حالة اٟندكء كالتنعم كالرخاء كالرفاهيػة ع اذ دب اٝنػالؼ بػٌن أبيػ  كعمػ  
  حػػاكم بػػدخوؿ الوشػػاة بينهمػػا ك كغػػر صػػدر عمػػ  األمػػًن باٜنقػػد كالكراهيػػة حػػىت كصػػل بػػ  األمػػر أف أكعػػ

. ٔالدكلة اٞنشعشػية بسػمل عػٌن أخيػ  كالػد الشػاعر ٣نػا ادل اُف ٓنػوؿ حيػاة العائلػة اُف سػقم كعنػاء كشػقاء
)كهػ  مدينػ  صػغًن  تقػ   ػاؿ العاصػمة اٜنػوي ة  ٕفقرر كالد  االنتقاؿ بأسرت  من أٜنػوي ة إُف مدينػة الػدكرؽ

كاف اف عاش بٌن عطف جد  ألبي  حي  كاف يسكنها جد الشاعر األمًن عبد اٞنطل  حاكم الدكرؽ( ف
كرعاية كالد  الضرير ع كّٔا نشأ كترعرع حي  ٧نت ش صي  كساعدت عل  نضوج فكر  اٞنبكػر فأنصػرؼ 
إُف القراءة كاألدب ك٠نالسة العلماء كالفقهاء كاألدباء كاالغرتاؼ من علومهم كالكس  من مػواهبهم ع إذ 

ّنػا يالقيػ  مسػتقبال مػن تشػرد كغربػ  ع تاركػا امتيػػازات اعػد نفسػ  للحيػاة العاصػفة كاٝنشػنة كأنػ  قػد أحػػس 
السػػلطة كحيػػػاة الرخػػػاء كالػػػرتؼ . حػػػٌن أعػػػد نفسػػػ  َنانػػ  العلػػػم كاٞنعرفػػػة ركػػػوب اٝنيػػػل كالفركسػػػية كحسػػػن 

كَف يقتصر عل  ذلك بل تعدا  إُف أعداد نفس  لشظف العيش كقسوة األياـ كالتدري  ٖ است داـ السالح
 اب  أحلك األياـ كأقس  الظركؼ.عل  صرب النفس كأعدادها لتج

 المرحل  الثان   .المنفى كاالب  اد ع  األىل كاألك اف .
لقػد شػ  الشػاعر علػػ  بػن خلػف اٜنػػوي م قبػل أكانػ  كٓنمػل اٞنسػػ كلية مبكػرا كالـز كالػد  الكفيػػف يف 
عمل  يساعد  عل  تسهيل كل أمور  الش صية كالعملية كحىت يف ال راعة كشػ  الػرتع كأحيػاء األرض ككػل 

ي  كقػػت مػػا يرتتػػ  علػػ  ا٤نػػاز األعمػػاؿ بأفضػػل شػػكل كأجػػود أنتػػاج كأٗنػػل صػػورة . باألضػػافة إُف ٔنصػػ
خػػاص مػػن اجػػل القػػراءة كالكتابػػة كالتػػأليف كالت قيػػف . كمػػن هنػػا بػػرزت ش صػػيت  كنبوغػػ  كظهػػور ملكتػػ  

                                                        
 .ٕٕديوان  /  - ٓ
 .ِّّتاريخ اٞنشعشعٌن /  - ٔ
 ـ.ف. - ٕ
 .َِٔاالمارة اٞنشعشعية /  - ٖ
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الشػػعرية يف العقػػػد ال ػػػاين مػػن عمػػػر  عكال ٫نفػػػ  بػػاف كالػػػد  كػػػاف مػػن علمػػػاء الػػػدين كلػػ  بػػػاع طويػػػل بالشػػػعر 
كمهد ل  الطري  كقػـو لػ   كاألدب إضافة إُف الفركسية كاٜننكة السياسية فكاف من أبي  أف ساعد  كأرشد 

 مواطن الضعف كسد نقاط اٝنلل سواء باٞنعىن أك بالبحور الشعرية يف سبك القصيدة .
كيف بداية العقد ال ال  من عمر  برزت الركرح الوطنية كاٜنرص عل  سالمة دكلت  من طم  القول الي 

ماؿ كالغرب عفانربل ٪ن  الشباب ٓنيط ّٔم من قبل الدكلة ألصفوية من الشرؽ كالدكلة الع مانية من الش
للدفاع عن أنفسهم  كأهليهم ككرامتهم كزرع ركح اٛنهػاد يف نفوسػهم مػ كدا إيػاهم بػركح التضػحية كالفػداء 
بعد إف شػبعهم بػالركح الوطنيػة كالػدفاع عػن الػدين كالدكلػة ك٘نايػة األكطػاف كاالعػراض كاالمػواؿ .فقػد امػن 

كجػػ  كػػل عػػدك غاشػػم ك١نتػػل . أف أتباعػػ  سػػبيل اٛنهػػاد كالػػ م  بنظريػػة الكفػػاح اٞنسػػلح كرفػػ  السػػالح أمػػاـ
 ساعد يف زرع ركح التضحية يف نفوسهم لتصل إُف مسام  األعداء.

 إالـ ال ػػػػػػػػػبل مر وضػػػػػػػػػ  كبنػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػبل
 إذا أ ل ػػػػػػػوا مػػػػػػػ   ػػػػػػػدة أعقػػػػػػػب لهػػػػػػػم

 

 يقاسػػػػػوف مػػػػػ    ػػػػػد الزمػػػػػاف المكائػػػػػدا 
 صػػػػركؼ الل ػػػػالي مػػػػا يشػػػػ ب الوالئػػػػدا

 

 إُف أف يقوؿ 
 بػػػػػػػػػػػالحرب  ػػػػػػػػػػػورآ كتػػػػػػػػػػػارةيهػػػػػػػػػػػددنا 

 

 ينازعنػػػػػػػا حقػػػػػػػا لنػػػػػػػا  ػػػػػػػاف عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 

فكانت عيوف اٛنواسيس كعمػالء السػلطة حػىت اسػتدرجو  اُف عاصػمة الدكلػة الصػفوية كوفػد مفػاكض 
كمػػػن   مت اعتقالػػػ  كنفيػػػ  بػػػالقرل كاٞنػػػدف اٞنطلػػػة علػػػ  ُنػػػر قػػػ كين  ػػػاؿ ايػػػراف. حيػػػ  يقػػػوؿ كاصػػػفا حالػػػ  

 كمشاعر 
 رحلػػػػػػػػػػػػػػػي بقػػػػػػػػػػػػػػػزكي  لقػػػػػػػػػػػػػػػىتػػػػػػػػػػػػػػػارة 

 ال ارل لػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػ  دا اال البكػػػػػػػػػػػػػا         
  ػػػػػم الػػػػػى  ػػػػػم رحل ػػػػػي ال عػػػػػ  رضػػػػػػا

 

 اك بكا ػػػػػػػػػػػػػػاف ك ػػػػػػػػػػػػػػورآ باصػػػػػػػػػػػػػػفهاف 
 كنجومػػػػػػػػػػػا ل لهػػػػػػػػػػػا ملقػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػراف
 ٗكالهػػػػػػول ح ػػػػػػث تسػػػػػػ ل الكرخ ػػػػػػاف 

 

لقد مارس الصفويوف اقس  انواع الشقاء كاٜنرمػاف كاللوعػة كاٜنسػر كالعػ اب مػ  الشػاعر كاالمػًن علػ  
 بن خلف اٜنوي م قد ٤ند  يقوؿ 

 ىكػػػػػػػػ ا صػػػػػػػػحب ي مضػػػػػػػػوا كاسػػػػػػػػ قلوا
 ال أرل مسػػػػػػػػ دا سػػػػػػػػول ز ػػػػػػػػرة ت لػػػػػػػػو

 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػا موثػػػػػػػػػػػػػػػق بكػػػػػػػػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 َُكال سػػػػػػػػػػػػػػامحا سػػػػػػػػػػػػػػول أجفػػػػػػػػػػػػػػاني

 

كسػػر شػػوكت  كٓنطػػيم عنفوانػػ  كأبائػػ  كالقضػػاء علػػ  كػػل لقػػد تفػػنن أعػػداؤ  كخصػػوم  بع ابػػ  كمػػن اجػػل  
 طموح يكمن يف نفس  كع ٬نت  فرتا  يقوؿ:

  ػػػػػ ا الحػػػػػر القػػػػػى باب ػػػػػو القػػػػػـو ذلػػػػػػ 
 إذا أعػػػػػػػػوزتني  ػػػػػػػػي المشػػػػػػػػارؽ ر  ػػػػػػػػ 

 

 يكػػػػػػػػوف عل ػػػػػػػػو السػػػػػػػػ ر ضػػػػػػػػرب  الرب 
 ُُتنقلػػػػػت عنهػػػػػا را بػػػػػا  ػػػػػي المغػػػػػرب
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ِٖٕ 

ه ا اٞننفػ  فرصػة يصػقل ّٔػا مواهبػ   لقد استطاع الشاعر كاألمًن عل  بن خلف اٜنوي م اف ٩نعل من
كيقػػػوم قابليتػػػ  الشػػػعرية ع فكتػػػ  القصػػػائد الطػػػواؿ ٪نفهػػػا اٜنػػػ ف كاألَف كاٜنسػػػرة علػػػ  فػػػراؽ أٜنبػػػ  كاألهػػػل 
كالػػػوطن  خلػػػد مػػػن خالٟنػػػا مشػػػاعر  كأحاسيسػػػ  ككشػػػف مػػػا ٩نػػػيش يف خػػػاطر  مػػػن مشػػػاعر كانػػػت أليمػػػة 

 بأحداثها .
يرسل من خالٟنا شكوا  كمعانات  كاالالـ الي يقاسيها كاألح اف الػي يعيشػها كيتعػايش معهػا ع ليظهػر 
ما يف مشاعر  من قوة التحدم كاإلصرار عل  الرغم البعد كقسوة اٞننف  ع حىت ينتقل من حالة الدفاع عن 

 اللساف حٌن يقوؿ : النفس إُف حالة اٟنجـو عل  خصوم  عل  الرغم من ان  ال ٬نلك سول القلم ك 
 أرجػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدىر الخػػػػػػػػؤكف كدادا
 يػػػػػػا دكلػػػػػػ  مػػػػػػا  نػػػػػػت أحسػػػػػػب أننػػػػػػي

  

 كأرل الخل فػػػػػػػػػػ  اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػػػادا 
 ُِأ ػػػػقى بهػػػػا ك ػػػػدا الشػػػػريف عمػػػػادا

 

ـ فتسلم اٜنكم بعد  ابن  شا  عباس ال اين ُِْٔق/َُِٓمات الشا  الصفوم كهو يف اٞننف  سنة 
عشػر سػنوات فػأراد اف يظهػر بػأف دكلتػ  دكلػة عػدؿ كاحسػاف ع كهػ  عال م كاف صػغًنا ال يتعػدل عمػر  ال

ٕنيل اُف السلم كالسالـ كتنب  لغة اٜنرب كاغتصاب البلداف . فػأكؿ مػا قػاـ بػ  السػلطاف اٛنديػد هػو العفػو 
عػػن السػػجناء كاٞننفيػػٌن اك اٞنبعػػدين . فكػػاف اف  ػػل هػػ ا العفػػو شػػاعر علػػ  بػػن خليفػػ  اٜنػػوي م اسػػوة ّنػػن 

 ـ فراح ينشد قائالُّْٔق /َُّٓاد اُف كطن  كاهل  سنة يشرتؾ مع  كع
 إف  ػػػػػػا  ربػػػػػػي كصػػػػػػح الظػػػػػػ  كالفػػػػػػاؿ
 كتكحػػػػػػػل ال ػػػػػػػ   بػػػػػػػالمجري  عبرتهػػػػػػػا
 بشػػػػراؾ يػػػػانوؽ ىػػػػ ا الػػػػدار قػػػػد قربػػػػت
 كتسػػػػػػػػػريح المطػػػػػػػػػػػايا مػػػػػػػػػ  نواقصػػػػػػػػػها

 

  ػػػػػػػػػػدآ تح  ػػػػػػػػػػ  أك ػػػػػػػػػػاف  كأ ػػػػػػػػػػبلؿ 
  قػػػػػػػػػػػد ألػػػػػػػػػػػح بهػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػح كتهمػػػػػػػػػػػل
 كقػػػػػد بػػػػػدا لػػػػػ   ػػػػػرع البػػػػػاف كالضػػػػػاؿ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػها  ػػػػػػػػد الرحػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػد اضػػػػػػػػر 
 

 اُف اف يقوؿ :
 ال اكحػػػػػػػػ  اه ع نػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  مراب هػػػػػػػػا

 يسػػػػػرل النسػػػػػ م علػػػػػ بل  ػػػػػي خمائلهػػػػػا 
 دار سػػػػػحبت بهػػػػػا ذيػػػػػل الصػػػػػبا كلكػػػػػم

 

 كجادىػػػػػا مػػػػػ  ربػػػػػاب المػػػػػزف الهطػػػػػاؿ 
 لكنػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػػػقم القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػبلؿ

 ُّجػػرت بهػػا  ػػػي زمػػاف الوصػػل اذيػػػاؿ
 

لقد أن  من غربت  درسا عمليا كْنربػة نافعػة أفػاد منهػا يف قػادـ االيػاـ الصػعبة كاٜنالكػة . غربػة علمتػ  
التجربػػػة كيػػػػف ٪نػػػػوؿ االسػػػػر اُف حريػػػػة كاٟن ٬نػػػػة اُف نصػػػر . فقػػػػد عػػػػاش يف كسػػػػط آّتمػػػػ  الصػػػػفوم كتعلػػػػم 

حقيػػػ  السػػػيادة الوطنيػػػة اسػػاليبهم يف التعامػػػل كالعػػػيش السػػيما فيمػػػا يتعلػػػ  بػػأمور ٔنػػػ  اٜنريػػػة كالكرامػػة لت
كالػػػػدفاع عنهػػػػا.عرؼ كيػػػػف ٪نػػػػوؿ اٞنسػػػػتحيل حقيقػػػػة كاف يهتػػػػدم اُف نقػػػػاط الضػػػػعف الكامنػػػػ  يف آّتمػػػػ  
الصػفوم كعالقتػ  مػػ  اٜنػاكم عكمػػا عػرؼ أيػن مػػواطن الفسػاد كاٝنلػػل يف جسػم الدكلػة كمػػن أيػن يسػػتطي  

مراء.كػاف آّتمػ  الصػفوم ٠نتمهػا النفاذ من خالٟنا لتحقي  ما َف يستط  ٓنقيق  أسالف  من الساسػة كاال
طبقياع ٓنمي  نظم كقوانٌن م طرة بقوانٌن تعسفية قيست كصممت من اجل أٜنفػاظ علػ  مصػاٌف اٜنكػاـ 
كمالك  االراض  ٣نا جعلت نسبة التفاكت بٌن طبقات آّتم  الصفوم يسػود  الظلػم كاالسػتبداد كالقهػر 
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ٜنػوي م التمػاه  مػ  اٞنظلػـو كالوقػوؼ بوجػ  الظػاَف  كاالستغالؿ . كمن هنا عرؼ الشاعر عل  بػن خلػف ا
ك  ٬نيلهم اُف جانب  كيشعرهم بان  شريكهم يف الظلم كاف ال م يضطهدهم هو كاحد لػ ا ٩نػ  التعػاكف  
ك  يقفوا بوجه  امال باسرتداد حقوقهم كاف يقيموا ٣نلك  العدؿ كاالحساف كالعدال . لقد جلبت مواقػف 

كتابعي  ع فراحوا يرصدكف كل حركات  كيعدكا علي   انفاس . كعل  اثر ذلك َف الشاعر الوطني  عيوف النظاـ 
ـ اُف سػػػػػنة َُْٔق /َُٓٓتػػػػػدـ أيػػػػػاـ اٜنريػػػػػة طػػػػػويال فقػػػػػد القػػػػػ  القػػػػػبض عليػػػػػ  ليعػػػػػود اُف منفػػػػػا  سػػػػػنة 

. فكانت ه   الفرتة ال تقل قساكة عن سنٌن اٞننف  السابقة بب سها كشقائها كع أّا ُْـُِْٔ/َُٕٓ
 قائال : اذ راح يصرح 

 اال عػػػػػػاد جػػػػػرح القلػػػػػب ب ػػػػػد اندمالػػػػػو
 إذا رمػػػػػػت أف أرنػػػػػػو ىػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػحـر

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػزر  الشػػػػػجى قلػػػػػب النبػػػػػي كآلػػػػػو 
 ُٓ ػػػدا دمػػػع ع نػػػي حاجبػػػا عػػػ  ىبللػػػو

 

   فرتا  يقوؿ : فراح يعلل النفس باآلماؿ كبالتق  كالسًن عل  خط  اٜنسٌن 
 علقػػػػػػػػػت بحبػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػنهم كتمسػػػػػػػػػكت

 

 ُٔالهػػػػػػادم بخ ػػػػػػر حبالػػػػػػويػػػػػػداؾ مػػػػػػ   
 

ق أيطلػػ  سػػراح  َُٕٓكبعػػد إ ػػاء األعػػواـ ال الثػػة مػػن اعتقالػػ  كإبعػػاد  كإقامتػػ  اٛنربيػػة   أم يف سػػنة 
لي داد خربة أك ر ٣نػا كانػت لديػ  كيصػقل ش صػيت  كقػد توسػم بػ  شػعب   ُٕليعود ثانية إُف موطن  األصل 

كأهل  كأبناء عشًنت  باف يكوف هو اٞن ٌل  كاٞننجد من حالة التفكك كاٟنواف كأف يكػوف الشػ   الػ م 
يسػػتطي  أف يػػدير الدفػػة ، ليعػػود ّٔػػا إُف بػػرّْ األمػػاف   مقػػدرين فيػػ  ركح التضػػحية كالعػػ اب كاٞننفػػ    كمػػا 

هػػا ، ليجػػدكا فيػػ  أفضػػل مىػػٍن يسوسػػهم ك٩نعػػل مػػن دكلػػتهم دكلػػة ازدهػػار كأمػػاف كرقػػ    يف خضػػم قاسػػ  في
 األمواج العاتية من تكال  األمم عليها كاالستحواذ عل  أراضيها كمقدراهتا   كحىت إلغائها...

 المرحل  الثالث  : ق ادة الدكل  كرئاس  الحكوم  :
ومػػا   إذ راح عمالؤهػػا ٪نيكػػوف الدسػػائس حػػىت اسػػتطاعوا َف هتػػدأ مػػ امرات الدكلػػة الصػػفوية كتتوقػػف ي

إزاحػػة حاكمهػػػا بركػػػة بػػن منصػػػور كهػػػو ابػػن عػػػم االمػػػًن كالشػػػاعر علػػ  بػػػن خليفػػػة  علػػ  إثػػػر فتنػػػة أحػػػدثها 
،كع ؿ عل  أثرها من اٜنكم لتسيطر الدكلػة الصػفوية علػ  الػبالد . لكػن كقػوؼ شػع  ُٖالصفويوف ضد 

 أحػػبط خططهػػم ، كعلػػ  اثػػر ذلػػك انتيً ػػ ى أمػػًنا للدكلػػة كاسػػتمرَّ يف الدكلػػة اٞنشعشػػعية أمػػاـ الغػػ ك األجنػػف
 ـ .ُٕٕٔق _ َُٖٖاٜنكم لغاية كفات  

فقد مات يف مدينة اٜنوي ة بعد أف كهن ب  العظم كتقدـ ب  السن . ترؾ اٜنياة الدنيا لينتقل إُف اٜنياة 
كالتػار٫ن  ، كمػن ابػرز مػا يكػن ذكػر  مػن  اآلخرة   ٢نلفا كراء  إرثا كبًنا كٖنينا مػن العمػل السياسػ  كاألدي

 ارث  العلم  باختصار مايل :

                                                        
 .ٕٗص –االمارة اٞنشعشعية  - ُْ
 .ّٔٓص  –ديوان   - ُٓ
 .ّٕٓـ . ف /  - ُٔ
 . ُِٖ، تاريخ الدكلة اٞنشعشعية /  ّّْ: ّٓنفة األزهار / ج - ُٕ
 .ّْٔ:  ُْأعياف الشيعة / ج - ُٖ
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 ػ تفسًن القرآف الكرمي ُ
 ػ ديواف شعر  اٞنوسـو خًن انيس ٝنًن جليسِ
 ػ نور اٞنبٌن يف أرب  ٠نلدات يف اٜندي ... ّ

 رحم ا الشاعر عل  بن خليفة اٜنوي م كاسكن  فسيح جنات . 
واالٌ٘ؽػيثثثٖ ةثثثَ عي٘فثثثث وحثثثأذؽه ةاإلٌثثثام اىٍتطثثثد اىرثثثاُٖ :اىلثثثاػؽ 

 :اىطفَ٘

 عند تصفحنا ٜنيات  كالدخوؿ يف مضامينها نلحه اف هنػاؾ تعلقػا كبػًنا للشػاعر باالمػاـ اٜنسػٌن 
كمبادئ  كاهداف  حي  رسم االماـ اٜنسٌن يف ثورت  اٝنالدة  خارطة طري  لكل االحرار كعل  مر العصػور 

ال حس   تضحيات  كاالهداؼ اِف ثار من اجلها عفسار عل   ج  يف بلوغهم النصر كدرجات اٝنلود،ك
النقطػػػة اٞنضػػػيئة يف ظػػػالـ النفػػػ  اٞنعػػػتم  مقتػػػديا ِنطواتػػػ  ع  فمػػػا كػػػاف منػػػ  اال اف جعػػػل  مػػػن اٜنسػػػٌن 

كآؿ بيت  األطهار  كالطويل ال م يسًن باْناه  ، مستعينا بنور  من كل ع رات  ، مهتديا بسًنة اٜنسٌن 
كسيلة لنشػر ثورتػ  كتعريػف العػاَف كاٞنسػلمٌن ّنكانتػ  عنػد الرسػوؿ  ثائ  لالماـ اٜنسٌن .كما كاف يف ر 

  
لقػػد أنػػ  مػػن القػػوؿ اٞنشػػهور ) إف اٜنسػػٌن مصػػباح اٟنػػدل كسػػفينة النجػػاة ( شػػعارا يف رسػػم خطػػوط 

  حبال بسًنت  كأقوال  كثورت حيات    فما اف ادٟنمت ب  األمور كعصفت ب  اٝنطوب إالَّ ككاف اٜنسٌن 
 لنجات  كاألخ  بيد  .

كانت فصوؿ حيات  القاسية اٞنفعمة باٞنفاجآت ، كاٞنكللة بالنجاح تارة ، كالفشل تارة أخرل كالسيما 
عندما تكوف األمور أكرب من قدرات  ، كأعظػم مػن شػأن    ال يسػتطي  أف يقاكمهػا أك ينحػين أمامهػا إسػوة 

 ، كأصحاب الرأم كاٜنكمة . ببقية العظماء من الشعراء كاٞنفكرين كالقادة
  فمػػا أف  معلمػ  األكؿ كعمػاد  يف سػػًن  كالسػلوؾ ناهجػا سػًنة جػد   فوجػد اإلمػاـ اٜنسػٌن 

ع رت ب  األياـ كحفلػت   ٤نػد  يشػكو ال مػاف كالسػيما إذا كػاف يف بعػد  عػن الػديار كأهلػ ، متوسػال بػا 
 ذ قاؿ:أف يكوف ل  عونا ، كمنجدا ، كناصرا، كمعينا   إ كرسول  

 مػػػػ   ػػػػاف ذا الػػػػدىر أبكػػػػاه كأضػػػػحكو
  ػػػػػي  ػػػػػل صػػػػػبح جديػػػػػد أك مس ػػػػػػػػػػػػػ و
 قػػػػػد الزم نػػػػػي  لػػػػػوؿ حاكلػػػػػت  يرق هػػػػػا
  أنَهػػػػػا خيًلقىػػػػػٍت لػػػػػي ميػػػػػ  كلػػػػػدت لهػػػػػا

 

  مػػػػا حظ ػػػػت ب ػػػػػػػػػػػػػػػـو منػػػػو أضػػػػحكني 
 تنػػػػػػػوبني نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات منػػػػػػػو تمرضػػػػػػػني
 أبػػػػػػػػػت نوائػػػػػب دىػػػػػػػػػػػػػػػػرم أف تفػػػػػارقني
 كأرضػػػػػ  ني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الهػػػػػم  كالمحػػػػػ ً 

 

 إُف أف يقوؿ : 
 إن ػػػػػػػي إلػػػػػػػى اه أ ػػػػػػػكو مػػػػػػػ  عداكتػػػػػػػو
 بأحمػػػػػػد كعلػػػػػػي كالب ػػػػػػوؿ كبالحسػػػػػػػ  

 

 عسػػػػػػى إلهػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػها أف يخلصػػػػػػني 
 ُٗمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالم ب ػػػػد المج بػػػػى الحسػػػػ 

 

                                                        
 .ُِْديوان  /  - ُٗ
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 عشر ثام ال ال دد

 عالقت  باالماـ اٜنسٌن  
٠نػػرد عاطفػػة تسػػيل مػػن أجلػػ  الػػدموع  كتشػػ  اٛنيػػوب ،  َف تكػػن عالقػػة شػػاعرنا باإلمػػاـ اٜنسػػٌن 

 .كتلطم الجل اٝندكد كالصدكر  كما يفعل أك ر ابٌن كاٞن لصٌن بآؿ بيت الرسوؿ 
لكنػػا ٤نػػد الشػػاعر كػػوف عالقػػة كصػػلة ركحيػػة عميقػػة بػػالرغم مػػن البعػػد الػػ مين كتعػػدد عقػػود الػػدهر مػػ  

. فنجد  يبكي  تارة ٞنا أَف ب  من ظلم كغدر كاالجحاؼ حٌن يقوؿ يف قصػيدة يرثػ   سٌن االماـ اٜن
 ّٔا االماـ اٜنسٌن :

 كلكػػػػػػػػ  اذاؿ الػػػػػػػػدمع ىائػػػػػػػػل رزئكػػػػػػػػم
   ػػػػا صػػػػفوة الػػػػرحم  انػػػػ م   ػػػػاث مػػػػ 
 كانػػػػػ م لػػػػػو ن ػػػػػم المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلذ أذا أتػػػػػى
         لقػػػػػد  ػػػػػزت يػػػػػا مػػػػػوالىم بوالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم

 ا  ؤادم ذا  جى م  م الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ه  
 أضػػرت صػػػركؼ الحادثػػػات بحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 الحسػػػاب بظهػػػر مثقػػػل مػػػ  مآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 كنلت ن  مػػػػػػػػػػػػػا لػم تخػف مػ  زكالػػػػػػػػػػػػو

 

اٜنكمػة كاٞنوعظػة كاٟندايػة أف يف حقيقػة األمػر هنػاؾ حبػل الوصػل  كتارة يستمد من سًنت األماـ
بػػٌن اٜنكمػػاء كالعقػػالء كال ػػوار ٩نمعهػػم قاسػػم مشػػرتؾ هػػو التضػػحية مػػن اجػػل قضػػاياهم األنسػػانية العادلػػة 
كاإلي ػػار مػػن اجػػل أ٣نهػػم كشػػعؤّم كأهلػػيهم ع فهػػ  الصػػفات اٞنشػػرتكة كا٨نهػػا هػػ  بػػ ؿ االمػػواؿ كاالنفػػس 

الغاية السامية كاٟندؼ االغل  كاٛنليل . فيجدكف من خالؿ تضحيتهم السعادة االبدية كاالكالد من اجل 
عندما ٩نعلوف من تضحياهتم شهبا كنيازكآ تدؾ ب  عركش الظلمة كاٞنتكربين لت ل ؿ عركشهم ع ال٫نشوا يف 

ٓنقي  اهدافهم يف   لومة الئم كال يكبح ٗناحهم ٥نو اٟندؼ اٞننشود كاٞنتوج بالشهاد  كالع   كاٝنلود اال
رفعة االنساني  كصوف الدين كاالكطاف .ه الء صفوة اختارهم ا ليكونػوا  وسػا سػاطع  ك٤نومػا تػ ين ّٔػم 
ٚناء االنساني  كيكونوا نرباسا كمنارا ٞنن ضل طري  اٜن  كالعدؿ ليتأكد كباليقٌن ال م ال ٪نتاج اُف برهاف 

ة مػػن ٬نتلػػك نفسػػا تتوسػػم ّٔػػا هػػ   الصػػفات    الكر٬نػػة ك اف السػػعادة االبديػػ  الػػي ينشػػدها اٝنلػػ  كخاصػػ
 اٝنالقة ...              

لقد رفعت عن الشاعر عل  بن خلف اٜنوي م غشاكة الدنيا ليبصر اآلخػر  فكػاف معلمػ  االكؿ كم لػ  
. كاخػػ  يبصػػر ببصػػًنت  ال اقبػػة كيػػرل مػػا َف يػػر  االخػػركف فػػراح ٪نػػدث مػػا يػػرا   االعلػػ  االمػػاـ اٜنسػػٌن 

 بصًنت  ال ابت  كالي ال ٩نؤّا ام خلل اك خطأ . فنجد  يرتجم ذلك بقول  :ب
 ال أسػػػػػػػػػ قر بػػػػػػػػػػػػػػارض أك اسػػػػػػػػػ ر الػػػػػػػػػى
 كانػػػػػػ م  ػػػػػػف ائي  ػػػػػػي  ػػػػػػد ككسػػػػػػ ل ي
 ل ػػػػػػػػػل بمديحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اك بحبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 مػػػػػػ   ػػػػػػاف جن ػػػػػػػػػػػػػػػػػو زا ػػػػػػي محبػػػػػػ كم
 يجػػػػػػػر ببلمػػػػػػػ  اذيػػػػػػػاؿ السػػػػػػػركر كلػػػػػػػو

  

 ي  ػػػػي مبػػػػرؾ خشػػػػػػػػػػػػػ اخػػػػرل   بر نػػػػػػػػػ 
 الػػػػػػػى اه مػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػػػر تغمدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ي  ػػػػػدني كبلطػػػػػف منػػػػػو يس دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  قػػد اتػػى الػػدىر  ػػي أحمػػى مػػ  الجػػن 
 عػػا الزمػػاف عل ػػو الكػػف مػػ  احػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 اُف اف يقوؿ :
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   ػػػػا صػػػػفوة الػػػػرحم  انػػػػ م   ػػػػاث مػػػػ 
 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكانػػػػػ م لػػػػػو ن ػػػػػم المػػػػػبلذ اذا 

 علقػػػػػت بحبػػػػػل مػػػػػنهم كتمسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 أضػػػػػػرت صػػػػػػركؼ الحادثػػػػػػات يحالػػػػػػ  
 الحسػػػػػػػاب بظهػػػػػػػر مثقػػػػػػػاؿ مآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 َِيػػػداؾ مػػػ  الهػػػادم بخ ػػػر حبالػػػػػػػػػػػػػو 
 

كصػػػػحب   ٤نػػػد يف القابػػػل يػػػ رؼ الػػػدم  علػػػ  كاقعػػػة الطػػػف الػػػي استشػػػهد فيهػػػا االمػػػاـ اٜنسػػػٌن 
بل عطفػا علػ  نفسػ  كمػا حػلَّ ّٔػا مػن أسػ ن كحػ ف لكونػ  َف يكػن  األجالء   ال عطفا عل  اٜنسٌن 

من ضمن الكوكبة الي حفَّت باٜنسٌن ت كد عن  لتكوف أٚناؤهم خالدة ك لود سيدهم كقائدهم   ما اف 
 ذكر إالَّ كذكر مع  .

 أنػػػػػػػا ذا عر ػػػػػػػت بحػػػػػػػبكم كمػػػػػػػديحكم
               سػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػاد و القبػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػربكم

 بمصػػػػػػػػػػػرع نسػػػػػػػػػػػق ك  ػػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػػرع 
 ضػػػػػػػػػم  االجابػػػػػػػػػ  لل بػػػػػػػػػاد اذا دعػػػػػػػػػي

 

 اٜنسٌن كنف ا ٪نٍن بن زكريا :
، فقػػد زخػػر ديوانػػ  عػػرؼ الشػػاعر كاالمًنعلػػ  بػػن خلػػف اٜنػػوي م ُنبػػ  اٛنػػامح آلؿ بيػػت الرسػػوؿ 

ّنػػدائح ك ػػًنة بػػ كر الصػػفات الكر٬نػػة كاٞنن لػػة العظيمػػة ٟنػػم ، كمػػا انػػ ؿ ُنقهػػم مػػن االحاديػػ  م ػػل حػػدي ا 
 إذ قاؿ  :  الكساء ، تعد ترٗن  ٞنن لة اٜنسٌن 

 أ ػػػػػػدم نجومػػػػػػا صػػػػػػرعت مػػػػػػ  حولػػػػػػو
 أ ػػػػػػدم صػػػػػػػري ا بكػػػػػػت السػػػػػػػما دمػػػػػػػػآ
 أ ػػػػػػدم  ريبػػػػػػا قػػػػػػد بكػػػػػػى الب ػػػػػػت لػػػػػػو

 

 ثػػػػػػػػػػػػرلكىػػػػػػل رأيػػػػػػت أنجمػػػػػػػا علػػػػػػى ال 
 لػػػػػو كمػػػػػ  قبػػػػػل بكػػػػػت يح ػػػػػى ألسػػػػػما
 كأكحػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػر   كبكػػػػػػػػػاه الصفػػػػػػػػػػػػػػػا

 

    أفدم ٤نوما صرعت من حول 
 كيقوؿ ايضا:

 مػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػرجي  هػػػػػػػػػػػػػرىم ربهػػػػػػػػػػػػػم
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػاف الكسػػػػػػػػػػػػػػػا  ل خص صػػػػػػػػػػػػػػػهم

 

 كدلػػػػػػػػػػػػػػػت عل ػػػػػػػػػػػػػػهم بػػػػػػػػػ اؾ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػبا 
  طػػػػػاب الكسػػػػػػا كالػػػػػػ م  ػػػػػػي الكسػػػػػػا

 

 ُِكيف العرش قبل بدك الضيا  لقد خط يف اللوح أٚناؤهم
، موضحا اف ال فرؽ  كاالماـ اٜنسٌن  كمن خالؿ قصائد  يض  لنا مقارنة بٌن نف ا ٪نٍن 

 بينهما إالَّ اف األكؿ تطوق  النبوة ، كال اين من آؿ بيت النبوة كخإنتها .
احػد القهػار ، كتػرؾ عبػادة علما إف نقػاط االلتقػاء ك ػًنة كمتعػددة ، فكال٨نػا يػدعواف إُف عبػادة ا الو 

األصػػناـ البشػػرية أك اٜنجريػػة   كاٟنػػدؼ مػػن ذلػػك إسػػعاد البشػػرية كإنقاذهػػا مػػن نػػًن العبوديػػة   بػػل اقتصػػار 
العبودية  كحد  ال شريك ل  ، فاف تعدت إُف غًن  حػلَّ الشػرؾ كمػا يتبعػ  مػن ظلػم كقهػر كذؿ مػن قبػل 

عبػػود اٜنػػ  كالعػػدؿ كالسػػعادة .فكال٨نػػا كانػػت صػػرخاهتم اٞنعبػػود لعبػػاد    كحاشػػا أف ٤نػػد ذلػػك عنػػد ا اٞن
مدكيػػة يف أذاف الطغػػػاة الػػػ ين َف يسػػػتطيعوا أف يتحملػػػوا النصػػح كاإلرشػػػاد مػػػن كعظهمػػػا كنصػػػائحهما  بػػػل 
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 عشر ثام ال ال دد

ضاقت ّٔم صدكر الظلمة كاٞنتكربين كال حس  زمان  كمكان ، بعد أف تأكد ٟنم أف أصداء اٜن  سػوؼ 
 م من عركشهم كتسلم منهم سطوهتم كسلطا م كأمواٟنم .ت ل ؿ األرض ٓنت أقدامهم كتلقيه

فكاف جػواب اٞنسػتكربين كالظػاٞنٌن أف يسػكتوا هػ   األصػوات متػأملٌن كمعتقػدين أ ػم سػوؼ تصػف  
ٟنم الدنيا ّنل اهتا كطيبها كمتعها  غًن آٌّٔن ّنا ٪نل ّٔم لو َف يسمعوا ما ان ركا ب  كح ركا من    فكاف ما  

 . كقتل اٜنسٌن  رهم مستعينٌن بقوة الباطل عل  قتل ٪نٍن كاف أف أصدركا أكام
فكانت ه   اٞنقاربة صػادقة يف كاقعهػا كمعانيهػا   كقػد ْنلػت ّٔػا ركح التضػحية مػن أجػل اٜنػ  كبػ ؿ 
الغاِف كالنفيس للوصوؿ إُف اٟنػدؼ السػام    كٓنقيػ  الطلػ  اإلٟنػ  مػن كػل ذك عقػل بػاف يػدعو إُف ا 

 سنة كيقتصر يف عبادت   ال شريك ل  ، كه ا ما نلحباٜنكمة كاٞنوعظة اٜن
ك٤نػػػد  يسػػػاكم بينهمػػػا يف القتػػػل   بػػػل أك ػػػر مػػػن ذلػػػك يف الغربػػػة أيضػػػا   فكال٨نػػػا غريػػػ  عػػػن األهػػػل 
كالعشًنة كالوطن  كاخ  يقػرب بينهمػا كجعػل القاسػم اٞنشػرتؾ الػ م ٩نمعهمػا مػن خػالؿ الوصػف كتشػاب  

 نطب  عل  األخر  إذ قاؿ :الظركؼ فاف قاؿ بأحد٨نا شعرا ٤ند  ي
 أ ػػػػػػدم نجومػػػػػػا صػػػػػػرعت مػػػػػػ  حولػػػػػػو
 أ ػػػػػػػدم صػػػػػػػري ا بكػػػػػػػت السػػػػػػػما دمػػػػػػػا
 أ ػػػػػػدم  ريبػػػػػػا قػػػػػػد بكػػػػػػى الب ػػػػػػت لػػػػػػو
 أ ػػػػػػػػدم ق ػػػػػػػػ بل لػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػدي  لػػػػػػػػو
 ضػػػػػػػػَجٍت لػػػػػػػػو األمػػػػػػػػبلؾ يػػػػػػػػـو ق ًلػػػػػػػػػوً 

 

 كىػػػػػػػػل رأت أنجمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػثرل 
 لػػػػػو كمػػػػػ  قبػػػػػل بكػػػػػت يح ػػػػػى الػػػػػػػػسما

 اه الَصػػػػػػػفاكأكحػػػػػػػ  الػػػػػػػر   كبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِِثػػوب األسػػى كالشػػرؾ مػػاس بػػالحلى
 ِّكاى ػػػػز عػػػػرش ذم السػػػػموات ال ػػػػبل

 

 عل  بن خلف اٜنوي م ككربالء :
كػربالء مدينػػة ٔنتلػػف عػػن كػػل اٞنػػدف الػػي جػػاؿ ّٔػػا الشػػاعر سػػواء أكػػاف مكرهػػا أـ راغبػػا   فمن لتهػػا ال 

سػول بيػت ا اٜنػراـ الػػ م  تسػاكيها من لػة   كمكانتهػا ال تضػاهيها مكانػة   كعظمتهػا ال تقارعهػا عظمػة
 أكج  علينا زيارت    إذا كانت هناؾ استطاعة .

فكػػاف ٞندينػػة كػػربالء بأٚنائهػػا اٞن تلفػػة الوقػػ  الكبػػًن يف نفػػس الشػػاعر   مػػا أف ذكرهػػا إالَّ كقػػد هاجػػت 
 عواطف    ك٨نلت دموع  ، فكاف اٜن ف كاٜنسرة كاألَف يقرتف باٚنها   كه ا ما نلحظ  يف قول  :

 لجػػػات ال ػػػ ي كالل ػػػل مظلػػػمعسػػػى د
 تبلغنػػػػػػػػػػػي أرض ألغػػػػػػػػػػػرم ك ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

 

 كقطػػػػػػع المػػػػػػوامي م لمػػػػػػا ب ػػػػػػد م لػػػػػػم 
 ِْكأ ػػػػدك مػػػػع الػػػػزكار  ػػػػي زم محػػػػـر

 

 ك٤ند  يشًن يف قصيدة أخرل كبصورة ٔنتلف من حي  اٞنشاعر كالعواطف كالشج    إذ قاؿ:
 يػػػػػػا نجومػػػػػػا لػػػػػػم تػػػػػػرضى أ ػػػػػػق السػػػػػػما 

 لػػػػػػػػػػػػغركبك موسػػػػػػػا لػػػػػػػم تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ث 
 

   ػػػػػف أضػػػػػحت لقػػػػػى علػػػػػى البو ػػػػػا  
 ِٓك سػػػػػػػاىا الكسػػػػػػػوؼ  ػػػػػػػي  ػػػػػػػرببل 
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  ي   ره الحويزم كصورة األماـ الحس    

ِّٗ 

كصػػحب  الكػػراـ بالشػػموس كالكواكػػ  لكػػ  يقػػر م بكػػربالء  ك٤نػػد  يف صػػورة أخػػرل ٬ن ػػل اٜنسػػٌن
كأهلها ، كه الء الشموس هم منارات اٟندل للتائهٌن عن اٜن    كالراغبٌن يف سلوؾ طري  النجاة كاٜنريػة 

 كالكرامة :
  موسػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػانوا ىػػػػػػػػػداة البرايػػػػػػػػػايػػػػػػػػػا 

 

 ِٔ  ػػػػػف خيَصػػػػػٍت  ػػػػػي  ػػػػػرببل بػػػػػأ وؿ 
 

إف لكػػربالء نغمػػة خاصػػة مػػا أف تػػرددت يف رأس الشػػػاعر إال ك٤نػػد ٟنػػا الوقػػ  الكبػػًن يف اثػػارة مشػػػاعر  
 كٓنفي  عواطف    ٣نا تكوف سببا يف ذرؼ الدم  كا مارها يف مقلتي  :

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرببل  لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلق
 

 ِٕ يػػػػػػػػػػػػػػا عظػػػػػػػػػػػػػػم ىات ػػػػػػػػػػػػػػ  البل ػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ش صا فقط ، بل باٞنكاف  من هنا يتأكد لنا أف عل  بن خلف اٜنوي م َف يكن متعلقا باٜنسٌن
 . ال م تشرؼ باحتضاف جسد  الكرمي لي داد أ٨نية يف قلوب كل األشراؼ كال وار ك١نف اٜنسٌن 

 اىغاحٍث : 

كصلنا اآلف إُف خإنة جولتنا م  الشاعر كاألمًن  علػ  بػن خلػف اٜنػوي م ، كقػد تبػٌن لنػا انتمػاء  إُف 
 يف اٛند التاس  عشر . كعل  كج  اٝنصوص اإلماـ موس  بن جعفر  آؿ بيت الرسوؿ 

يف   كمراحل حيات  من  شباب  كنبوغ موهبت  السياسية كاهتمام  بقضػايا شػعب  كأهلػ  ككطنػ    كا٦نراطػ 
 مدارس العلم كال م كاف كالد  معلم  األكؿ .

  تعرفت عل  مواقف  الوطنية ضد اٞنستعمر ) الشا  الصفوم ( ٣نا كاف سببا باعتقال  كنفي    كمن   
 عودت  إُف أرض  ككطن  كانت اب  أمًنا للدكلة الشعشعية .

كصػػػحب   اإلمػػػاـ اٜنسػػػٌن َف يكػػػن الشػػػاعر ٬نػػػر يف كصػػػف  لواقعػػػة ألطػػػف األليمػػػة الػػػي استشػػػهد ّٔػػػا
كاؿ بيتػػػ  أمػػػال  األجػػػالء كػػػ  يسػػػتدر الػػػدموع أك ليهػػػي  عػػػواطفهم كيشػػػح  ٨نمهػػػم يف حػػػ  اٜنسػػػٌن 

بالنفوذ أك اٜنصوؿ عل  مكان  اجتماعية أك سياسية أك مركجا لقصائد  يف موسم معٌن أك مناسبة سنوية 
ف أنػ   منقػ ا كمعلمػا كقائػدا كرمػ ا للتضػحية الي ينته ها كباقية الشعراء . لكن  عرفػ  اٜنػ  اٞنعرفػة فكػاف أ

 كاإلي ار من اجل إحقاؽ اٜن  كإزهاؽ الباطل ع كنصرة الدين ع كاألخ  بيد اٞنظلـو حىت يسرتد ل  حقوق .
كمػػػػا أشػػػػرت انػػػػ  اسػػػػتطاع أف يػػػػربط بػػػػٌن األحػػػػداث التار٫نيػػػػة يف مسػػػػًنة العظمػػػػاء كاألنبيػػػػاء كاٞننقػػػػ ين 

كأثرهػا  لنتائ . كما كان  ابرز اٞنواق  الي حل ّٔا اإلماـ اٜنسٌنبش صية اٜنسٌن من حي  اٞنواقف كا
كاؿ بيتػ   كدكرهػا يف إٟنػاـ مشػاعر ١نػف الرسػوؿ  )كربالء( يف نفوس ابٌن كاٞنتعلقٌن باؿ البيت 

 كمنهم شاعرنا موضوع البح  
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  -ٌيغم اىتطد:         

العالقة بٌن الداف  لال٤ناز الدراس  كعالقت  بالقل  االجتماع ع يهدؼ ه ا البح  إُف التعرؼ عل  
(طالبػ  كحجػم َِّٓحي   ل البح  اٜناِف طالبػات كليػة الرتبيػة يف جامعػة الًنمػوؾ كالبػالغ عػددهن )

(طالب  بالطريقة العشوائية البسيطة، حيػ  قػاـ البػاح وف بتبػين مقياسػٌن احػد٨نا لػداف  اال٤نػاز ُْٗالعينة)
( بعػػػد اسػػػت راج الصػػػدؽ ََِٖاآلخػػػر مقيػػػاس القلػػػ  االجتمػػػاع  مػػػن إعػػػداد علػػػ  اليوسػػػف )الدراسػػػ  ك 

 كال بات ٟنما مت تطبي  اٞنقياسٌن فتوصل الباح وف إُف النتائ  اآلتية:ػ
 ػ إف مستول اال٤ناز الدراس  لدل طالبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ كاف مرتفعا.ُ
 لبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ كاف متوسطػ إف مستول القل  االجتماع  لدل طاِ

                                                        
 .اٞنملكة االردنية اٟنا ية / ماجستًن مناه  كأسالي  تدريس الرتبية اٞنهنية - ُ
 .اٞنملكة االردنية اٟنا ية / ماجستًن االدارة الرتبوية - ِ
 اٞنملكة االردنية اٟنا ية. / ماجستًن اإلرشاد النفس  كالرتبوم - ّ
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ػ توجد عالقة ارتباطي  ا٩نابية ذات دالل  معنوية بٌن داف  اال٤نػاز الدراسػ  كالقلػ  االجتمػاع  لػدل ّ
 طالبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ. 

The Research Abstract:- 
This research aims to identify the relationship between academic 

achievement motivation and its relationship to social anxiety current 

research included students in the faculty of education at the university of 

yarmouk and their number (2530)students and the sample size (194) 

students using simple random methods. Where the researchers to adopt 

two measures, one motivation for academic achievement and other social 

anxiety of preparing Ali tangerine Scale (2008) After extracting the validity 

and reliability have been applied to the two scales, the researchers had 

identified the following results: 

1- The level of academic achievement among students in the faculty of 

education at the university of yarmouk was high. 

2- The level of social anxiety among students of the faculty of education 

at the university of yarmouk was average. 

3- There is a positive correlation with moral significance between 

academic achievement motivation and social anxiety among students of 

the faculty of education at the university of yarmouk. 

 اىفهو األول

 ررِشىٍخ اٌجحش:
منارات العلم، فه  اٞنس كلة عن إعداد طلبتها ّنستول العصر من اجل ت كيدهم تعترب اٛنامعة إحدل 

باٞنعػػارؼ كاٞنهػػارات كتسػػاعدهم علػػ  تكػػوين مسػػتقبلهم بػػركح مػػن التفاعػػل كالتوافػػ  النفسػػ ، فتلعػػ  دكرا  
كبػػًن يف التوافػػ  االجتمػػاع  السػػليم كتعػػديل السػػلوؾ، فأصػػبح مػػن كاجػػ  اٛنامعػػات النظػػر للظػػركؼ الػػي 

بالطلبػػة خاصػػة الطلبػػة اٛنػػدد الػػ ين ٫نضػػعوف ألنػػواع ٢نتلفػػة مػػن الضػػغوطات كاٞنشػػكالت الػػي ت يػػد ٓنػػيط 
 (ََِٔ)اليوسف ،لديهم القل  االجتماع .

 
إف ٤نػػاح الطالػػ  دراسػػيا يتوقػػف علػػ  مقػػدار مػػا لديػػ  مػػن دافعيػػة ٥نػػو الدراسػػة فكلمػػا كانػػت الدافعيػػة 

مػن ذلػك تػن فض ٨نػة الطالػ  كيقػل ميلػ  لال٤نػاز  أقول كلما كاف ا٤نػاز  الدراسػ  أفضػل كعلػ  النقػيض
 (ََِٔالدراس  كيهمل ٓنصيل  األكاد٬ن  عندما هتبط لدية الدافعية ٥نو اال٤ناز الدراس .)اليوسف ،

حيػػ  الحػػه البػػاح وف أف هنػػاؾ تغػػًنات يف مسػػتول دافػػ  اال٤نػػاز الدراسػػ  لػػدل طلبػػة اٛنامعػػة ترجػػ  
الطال  من مواقف كمشكالت يف حيات  التعليمية كك لك نتيجة إُف أسباب ك ًنة من بينها ما يتعرض ل  

للتغػػًنات الػػي حػػدثت يف آّتمػػ  كالػػي كػػاف ٟنػػا عالقػػة يف مسػػتول القلػػ  االجتمػػاع  الػػي ٬نػػر ّٔػػا الطالػػ  
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 عشر ثام ال ال دد

( كالػي تضػمنت إحػدل مقرتحاهتػا معرفػة العالقػة بػٌن دافػ  اال٤نػاز ََِّكه ا مػا أكدتػ  دراسػة )الػركاؼ
 الدراس  بالقل .

  -ؤ١ّ٘خ اٌجحش ٚاٌحبعخ ب١ٌٗ:
تكمن أ٨نيػة البحػ  مػن دراسػة العالقػة بػٌن جانبػان مهمػا مػن جوانػ  ش صػية الطالػ  اٛنػامع  كهػو 
داف  اال٤ناز الدراس  كعالقتػ  بػالقل  االجتمػاع  الػ م يتعػرض الفػرد إليػ ، فاأل٨نيػة تػأيت مػن أ٨نيػة الػدكر 

 آّتم  أال كه  شر٪نة الشباب اٞنتعلم.  ال م تقـو ب  اٛنامعة يف إعدادها ألهم شر٪نة يف
إف التعلػػيم اٛنػػػامع  يلعػػػ  دكرا مهمػػا يف حيػػػاة األمػػػم كالشػػعوب فهػػػو يصػػػن  حاضػػرها كيرسػػػم معظػػػم 

( ، فمرحلػػػة ِّٗ:ُٖٗٗمعػػػاَف مسػػػتقبلها كيعػػػاًف قضػػػايا آّتمػػػ  كمشػػػكالت  كيطػػػور إمكانياتػػػ  )العػػػاينع 
فيهػػا بك ػػًن مػػن اٞنشػػكالت كالضػػغوط كحػػاالت ٓنديػػد الشػػباب مرحلػػة حيويػػة كحاٚنػػة يف حيػػاة الفػػرد ٬نػػر 

اٟنويػػة كٓنمػػل اٞنسػػ كلية كتػػرتبط بالضػػغوط النفسػػية كاٞنشػػاعر االنفعاليػػة كمنهػػا القلػػ  الناشػػم عػػن العالقػػات 
االجتماعية كالرغبة يف تكوين األسرة أك البح  عن شريك اٜنياة ليعػوض كيقػوم كػل منهمػا هويػة األخػر 

  مضػػػػػػػاعفة اإلنتػػػػػػػاج كاٞنشػػػػػػػاركة يف اإلعمػػػػػػػار العػػػػػػػاـ للمجتمػػػػػػػ  )١نمػػػػػػػػدع كليحقػػػػػػػ  األبنػػػػػػػاء القػػػػػػػدرة علػػػػػػػ
ُٖٖٗ:ُِّ.) 

إف للقل  كجهاف ٢نتلفاف فهو يساعد عل  ٓنسٌن ال ات كاال٤نػاز، كرفػ  مسػتول الكفػاءة كمػا ٬نكػن 
أف ٪نطم اإلنساف كيشي  التعاسة يف حيات  كحيػاة ايطػٌن بػ  كالفػرؽ بػٌن كجهػي القلػ  يكػوف يف الدرجػة 

هو عليها، كتبق  اٜناجة األساسية لإلنسػاف يف هػ ا الصػدد هػ  اكتسػاب اٞنعرفػة اٞنناسػبة السػت داـ  الي
 (. َُّ:ُٓٗٗكتطوي  القل  بطريقة بناءة، كاف يكوف اإلنساف سيدا للقل  كال يكوف عبدا ل )غري ع 

لػػػي تصػػػي  كاف القلػػػ  مػػػن العوامػػػل األساسػػػية للصػػػحة النفسػػػية، إذ يعػػػد مػػػن االنفعػػػاالت األساسػػػية ا
اإلنساف، كيشكل اٞنفهـو األساس  يف علم األمراض النفسية كالعقلية، كالعرض اٛنوهرم يف االضػطرابات 
النفسػػية، كيف أمػػراض عضػػوية ك ػػًنة، كمػػا يعػػد القلػػ  أيضػػا ١نػػور العصػػاب كاالضػػطراب النفسػػ  )حبيػػ ع 

ُُٗٗ :ُِٔ.) 
بيػػػة فضػػػال عػػػن آثػػػار  السػػػلبية، فػػػالقل  علمػػػا أف علػػػم الػػػنفس أقػػػاـ الػػػدليل علػػػ  أف القلػػػ  لػػػ  قيمػػػة ا٩نا

الطفيف ل  كظيفة حقيقية يف الرتبية، إذ ان  يعمل كمنشط كّنعىن أخر أف القل  الطفيف يعمل عل  دفػ  
السلوؾ ٥نو العمل البناء، أما يف حاالت القل  الشديد فيصبح السلوؾ متغًن غًن منػتظم، كقػد تتضػاعف 

باحتمػػاالت الفشػػل كاإلذالؿ كاألمػػور األخػػرل اٞنماثلػػة، الػػي هػػ   النتػػائ  عنػػدما يػػ داد انشػػغاؿ الشػػ   
هتػػػدد كيانػػػ  ك٬نكػػػن أف ينتشػػػػر التهديػػػد هػػػ ا إُف درجػػػػة يصػػػبح الفػػػرد معهػػػا يف حالػػػػة مػػػن القلػػػ  العصػػػػاي 

(، أما القل  االجتماع  فان  ينجم عػن العالقػات بػٌن الطالػ  كأقرانػ ، ُِٔ-ُِٓ:ُُٕٗ)سيموندزع 
درسي  ، كالعوامل ذات التوجي  التحصيل ، كاٝنربات اٞندرسية، كيرل بعض كعن العالقات بٌن الطال  كم

علماء النفس أف ه ا النوع من القل  ٬نكن أف يػ دم أحيانػا إُف اثػر نفسػ  سػ ء علػ  الطالػ  بػدال مػن 
 (.ُٓ: ُٖٕٗأف يكوف عامال من عوامل تفوق  )غال ع 
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القل  النات  عػن التحصػيل اٞندرسػ  خاصػة  لقد أصبح علماء النفس كالرتبية عل  معرفة مت ايدة بدكر
يف آّتمعات الي ت كد عل  التحصيل اٞندرس  كاٞننافسة كاالختبارات كتقو٬نهػا،آك ْنعػل التهديػد بالفشػل 

 (. Roof, 1981:49عال  يف أذهاف الطالب )
لعملية التعلم إف البح  عن القول الدافعة الي تظهر سلوؾ اٞنتعلم كتوجيه  أمر بالغ األ٨نية بالنسبة 

كالتعليم، فالدافعية شرط أساس  يتوقف علية ٓنقيػ  األهػداؼ التعليميػة يف ٠نػاالت الػتعلم اٞنتعػدد، سػواء 
يف ٓنصيل اٞنعلومات كاٞنعارؼ أك جان  تكوين االْناهات كالقيم كجانػ  تكػوين اٞنهػارات اٞن تلفػة الػي 

 (ََِٔٔنض  لعوامل التدري  كاٞنمارسة.)اليوسف ،
هتمػػػاـ لدافعيػػػة اال٤نػػػاز لػػػدل طلبػػػة اٛنامعػػػة مػػػن أهػػػم األهػػػداؼ الرتبويػػػة بغيػػػة فػػػتح الطريػػػ  يف كيعػػػد اال

: ُْٗٗاٞنسػػا٨نة الفعالػػة ٟنػػم ٝندمػػة آّتمػػ  كاٞن ػػابرة مػػن اجػػل تقدمػػة العلمػػ  يف ٢نتلػػف اٞنيػػادين )ٞنعػػافع 
من ا٤نازنػا ٞنهمػة مػا (كيكمن أساس الداف  لال٤ناز كالتحصيل يف حالة السركر كاالفت ار الي نتوقعها ُٖ

 (. َّْ: ُٖٗٗبطريقة متمي ة كّنعايًن ٣نتازة )الوقف ع 
كاف الدافعيػػة للػػتعلم حالػػة متميػػ ة مػػن الدافعيػػة العامػػة كتشػػًن إُف حالػػة داخليػػة عنػػد اٞنػػتعلم تدفعػػ  إُف 

  الػرغم االنتبا  إُف اٞنوقف التعليمػ  كاإلقبػاؿ عليػة بنشػاط موجػة كاالسػتمرار فيػ  حػىت يتحقػ  الػتعلم كعلػ
من ذلك فاف مهمة توفًن الدافعية ٥نو التعلم كزيادة ٓنقي  اال٤ناز ال تلق  عل  عات  اٞندرسة فقط، كإ٧نػا 
هػػػ  مهمػػػة يشػػػرتؾ فيهػػػا كػػػل مػػػن البيػػػت كاٞندرسػػػة معػػػا كبعػػػض اٞن سسػػػات االجتماعيػػػة األخػػػرل، فدافعيػػػة 

أشػػػارت نتػػػائ  الدراسػػػات أف  اال٤نػػػاز كالتحصػػػيل علػػػ  عالقػػػة كثيقػػػة ّنمارسػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة فقػػػد
األطفػػاؿ الػػ ين يتميػػ كف بدافعيػػة مرتفعػػة للتحصػػيل كانػػت أمهػػاهتم ي كػػدف علػػ  أ٨نيػػة اسػػتقاللية الطفػػل يف 
البيت، أما من يتمي كف بدافعية من فضة فقد كجد أف أمهاهتم َف يقمن بتشجي  االستقاللية لديهم )قطا 

لعالية لال٤ناز بقدرهتم عل  كض  تصػورات مسػتقبلية (، فاألفراد ذكم الدافعية اٖٕ:ََِِم  كآخركفع 
معقولة كمنطقية يف تصوراهتم للمشكالت الي يواجهو ا كالي ٕنتاز بأ ا متوسطة الصعوبة ك٬نكن ٓنقيقها 

 (ُّٓ، صََِٔ)بو٘نام  كالشحوم  
ية كالعالقػػات كتعػػد الدراسػػة العلميػػة لطبيعػػة القلػػ  كتأثًناتػػ  اٞن تلفػػة علػػ  اٛنوانػػ  النفسػػية كالتحصػػيل

االجتماعية ذات أ٨نيػة تنسػجم مػ  مػا هتػدؼ إليػ  اٞن سسػات الرتبويػة يف إحػداث ٧نػو مرغػوب يف اٛنانػ  
االجتماع  لدل الطلبة بشكل يتناس  م  اٛنوان  العقلية كاٛنسمية كالنفسػية كذلػك لبنػاء إنسػاف يسػهم 

 (ََِٔمسا٨نة فعالة يف خدمة آّتم .)اليوسف ،
اٛنامعية ال يعين بالضػركرة أف ال أ٨نيػة للمراحػل الدراسػية األخػرلع فالدراسػة اٜناليػة  إف اختيار اٞنرحلة

عندما اختارت مرحلة الدراسة اٛنامعية ٠ناال لبح ها ف لك يرج  إُف األ٨نية اٝناصة الي تكتسبها اٞنرحلػة 
ل هنػػػا ٚنػػػات الدراسػػػية، بوصػػػفها مرحلػػػة مػػػن اٞنراحػػػل اٞنهمػػػة ٜنيػػػاة الشػػػاب اٞن قػػػف كاٞنػػػتعلم حيػػػ  تصػػػق

 (ََِٔ)اليوسف ،الش صية أل ا بداية مرحلة الرشد.
 ر ٠ٙذف اٌجحش اٌحبٌٟ بىل ِب ٠ٍٟ:ررؤ٘ذاف اٌجحش: 

 التعرؼ عل  مستول داف  اال٤ناز الدراس  لدل طالبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ. .ُ



 
 

ِٖٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 الًنموؾ.التعرؼ عل  مستول القل  االجتماع  لدل طالبات كلية الرتبية يف جامعة  .ِ
التعػػرؼ علػػ  أف هػػل دافػػ  اال٤نػػاز الدراسػػ  لػػ  عالقػػة ذات داللػػة معنويػػة بػػالقل  االجتمػػاع  لػػدل  .ّ

 طالبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ.
 :رحذٚد اٌجحش

ػػػػػػ َُِّيشػػػتمل البحػػػػ  اٜنػػػاِف طالبػػػػات كليػػػة الرتبيػػػػة يف جامعػػػػة الًنمػػػوؾ األردنيػػػػة للعػػػاـ الدراسػػػػ  )
 اسية كاألقساـ الرتبوية. ( لكافة السنوات الدر َُِْ

  -رحذ٠ذ املظـٍحبد:

 دا ع االنجاز الدراسي  -أ
  َُٗٗعرف  ٠نيد ػػػ 

، َُٗٗ)مقػدار الرغبػة كالػرتكع يف بػ ؿ اٛنهػد لػألداء الواجبػات كاٞنهػاـ الدراسػية بصػورة جيدة()٠نيػػد 
 (ّْص

  ُٖٗٗعرف  عدس ػػػ 
هػدؼ مػا، كالنجػاح يف ٓنقيػ  ذلػك اٟنػدؼ ان  مدل استعداد الفرد كميل  إُف السع  يف سبيل ٓنقي  

 (ُٓ:ُٖٗٗكإتقان ، إذ يتمي  ه ا اٟندؼ ِنصائ  كٚنات كمعايًن معين  )عدسع 
  َََِساَف عرف   -

 (. ُِ:َََِاف الرغبة كالسع  للتغل  عل  الصعوبات كالعوائ  لتحقي  النجاح يف األداء )ساَفع 
 ََِٓعرف  ربي  

يا للوصوؿ إُف ٓنقي  هدؼ ذا أبعاد معرفية سلوكيةع كه ا يفسر لنػا رغبة ملحة تدف  الفرد دفعا داخل
: ََِٓربيػػ ،  (سػلوؾ ذلػك الطالػػ  اٞنوصػوؼ بالتػػأخر   يصػبح يف أعػػداد البػارزين يف التفػػوؽ الدراسػ 

َِٕ) 
 

( كهػو ََِٔيتبػىن البػاح وف تعريػف )اليوسػف ، -ػػػ التعريػف النظػرم ٞنصػطلح دافػ  اال٤نػاز الدراسػ :
للمحافظة عل  مكان  عالية يف األنشطة الي ٬نارسها مقارنة م  أقران  كالسع  يف ٓنقي  أهداف  رغبة الفرد 

 كإحساس الفرد بالف ر كاالعت از عند ٓنقي  رغبات .
ه  الدرجة الي ٓنصل عليها الطالبة من خالؿ  -ػػ التعريف اإلجرائ  ٞنصطلح داف  اال٤ناز الدراس :

 ٞنست دـ يف البح  اٜناِف.اإلجابة عل  فقرات اٞنقياس ا
 القلق االج ماعي -ب
 Henning Sass, 1996عرف  ػػ 



 

 بالقلق االج ماعي لدل  البات  ل   ال رب    ي جام   ال رموؾالدا ع لئلنجاز الدراسي كعبلق و  

ِٗٗ 

. القل  أك اٝنوؼ الواضح كاٞنستمر من اٞنواقف االجتماعية الي ينبغ  فيها عل  الشػ   أف يواجػ  
أش اصػػا غػػًن معػػركفٌن أك عنػػدما ينبغػػ  تقيػػيم مػػن هػػ الء، حيػػ  يغشػػ  الشػػ   هنػػا أف تظهػػر أعػػراض 

 (Sass Henning, 1996: 479-480يتصرؼ بشكل غًن لب  ك٢نجل ).القل  أك أف 
 Margraf, Rudolf 1999عرف  ػػػ 

نقصد ب  اٝنوؼ غًن اٞنقبوؿ كْنن  اٞنواقف الػي يتعػرض فيهػا للمعػين أف يتعامػل أك يتفاعػل فيهػا مػ  
 (Margraf Rudolf 1999 24-3:اآلخرين كيكوف معرضا بنتيجة ذلك إُف نوع من أنواع التقييم )

  ََُِعرف  عبد اٝنال  ػػػ 
ان  اٝنوؼ اٞن من دكف مربر موضوع  م  توافر أعراض نفسية كجسمية شىت دائمة إُف حد كبًن )عبد 

 (.ّّٕ:ََُِاٝنال ع 
(كهػو حالػة ََِٔيتبػىن البػاح وف تعريػف )اليوسػف ، -ػػ التعريف النظرم ٞنصطلح القل  االجتمػاع :

ر من اٞنواقف االجتماعية الي يتعرض الفرد إليها كسط الغرباء فيشعر الشعور باٝنوؼ ٞنوقف كاحد اك اك 
 الفرد باالن عاج كالضي  للحركات كمواقف معينة، أم عدـ االرتياح عند التواجد م  اآلخرين(.

التعريف اإلجرائ  ٞنصطلح القل  االجتماع  ه  الدرجة الي ٓنصل عليها الطالبة من خالؿ اإلجابة 
 اس اٞنست دـ بالبح .عل  فقرات اٞنقي

 اىفهو اىراُٖ:دراـات ـاةلث

  ٜٜٓٔرر دساعخ عريٞ ٔ
اسػػػتهدفت الدراسػػػة إُف التحقػػػ  مػػػن العالقػػػة بػػػٌن مسػػػتول الطمػػػوح لػػػدل مرتفعػػػ  كمن فضػػػ  دافعيػػػة 
اال٤نػػاز كبػػٌن قػػدراهتم علػػ  حػػل اٞنشػػكالت، كقػػد افػػرتض سػػًنم أف األفػػراد ذكم الدافعيػػة العاليػػة لال٤نػػاز 

اِف كقوم للتوصل إُف اٜنل، كاف ه ا الطموح يتم ل ّنحاكلتهم اٛنادة كم ابرهتم الدائمػة ٬نتازكف بطموح ع
مػن اجػػل ذلػػك، كقػد كشػػفت نتػػائ  الدراسػػة أف الطلبػة ذكم مسػػتول الطمػػوح العػاِف لال٤نػػاز كػػاف أدائهػػم 
عاليػػا يف حػػل اٞنشػػكالت، كبفػػارؽ داؿ إحصػػائيا عػػن زمالئهػػم من فضػػ  الطمػػوح لال٤نػػاز، كمػػا كجػػد أف 
مستول الطموح ألفراد الدراسة كاف يت ب ب خالؿ العمل عل  مهمة حػل اٞنشػكالت، كالػ م ي يػد بعػد 
أم أداء نػػػاجح، كيقػػػل بعػػػد أم أداء، غػػػًن نػػػاجح، كمػػػا كجػػػدت فػػػركؽ ذات داللػػػ  إحصػػػائية بػػػٌن الػػػ كور 

 (.َُٗٗكاإلناث يف مستول الطموح لال٤ناز لصاٌف اإلناث)سًنم 
  ٕٜٜٔدساعخ اٌزح  -ٕ

فقد أجرل دراسة عل  البيئة األردنية حاكؿ من خالٟنا تقص  اثر كػل مػن دافػ  اال٤نػاز كالػ كاء علػ  
القدرة عل  حل اٞنشكالت لػدل طلبػة الصػفوؼ السػاب  كال ػامن كالتاسػ  يف مدينػة عمػاف، كقػد توصػلت 

ز كال كاء عل  ( كل من داف  اال٤ناََُعَنتائ  الدراسة إُف كجود اثر ذك دالل  احصائي  عند مستول )
(للتفاعػل مػا بػػٌن ََٓ،َقػدرة حػل اٞنشػكلة ،بينمػا َف ْنػد الدراسػة أثػرا ذا داللػ  إحصػائية عنػد مسػتول )



 
 

ََّ 

 عشر ثام ال ال دد

اٞنتغػػػًنين اٞنسػػػتقلٌن ،ك٨نػػػا دافػػػ  اال٤نػػػاز كالػػػ كاء علػػػ  اٞنتغػػػًن التػػػاب  القػػػدرة علػػػ  حػػػل اٞنشػػػػكالت.)التح 
ُِٗٗ) 

  ٜٜٛٔدساعخ ػجذ اٌشحّٓ ٚآخشْٚ  -ٖ
عػػرؼ علػػ  دكر بعػػض اٞنتغػػًنات النفسػػية اٞنتم لػػة يف اٞنهػػارات االجتماعيػػة كالسػػلوؾ هػػدفت الدراسػػة الت

التوكيػػػدم كالقلػػػ  االجتمػػػاع  يف سػػػلوؾ اإلي ػػػار كالتوبػػػة ٥نػػػو التالميػػػ  اآلخػػػرين ، كقػػػد اسػػػت دـ يف هػػػ   
(بنػدا يقػيس بعػدين ِٕ( ٪نتوم اٞنقياس األصػل  علػ  )ُّٔٗالدراسة مقياس القل  االجتماع  لالرم )

 (.ُٕٓ-ُُٕ، صُٖٗٗالقل  كالتفاعل كقل  اٞنواجه  )عبد الر٘نن  ٨نا
   ٖٕٓٓدساعخ لٍٕذس  ررٗ

اسػػتهدفت الدراسػػة التعػػرؼ علػػػ  القلػػ  االجتمػػاع  كعالقتػػ  بػػػالتكيف الدراسػػ  لػػدل طلبػػة اٛنامعػػػة 
(بعػػد التأكػػد مػػن ُٕٗٗاسػػت دمت الباح ػػة أداتػػٌن األكُف أداة القلػػ  االجتمػػاع  اٞنعػػدة مػػن قبػػل ٗنػػاؿ )

دؽ األداة كثباهتػػػػػا، كاعػػػػػدة الباح ػػػػة مقيػػػػػاس للتكيػػػػػف الدراسػػػػػ ع حسػػػػ  الصػػػػػدؽ الظػػػػػاهرم كالبنػػػػػائ  صػػػػ
كاحتساب ال بات بطريقة إعادة االختبار بعد أسبوعٌن من التطبي  األكؿ كالتطبي  ال ػاين كطبقػت الباح ػة 

مسػػتول القلػػ  األداتػػٌن علػػ  عينػػة مػػن طلبػػة اٛنامعػػة كتوصػػلت الباح ػػة كتوجػػد عالقػػة دالػػ  إحصػػائيا بػػٌن 
االجتمػػػػاع  كالتكيػػػػف الدراس ،باإلضػػػػافة إُف انػػػػ  كػػػػاف متوسػػػػط القلػػػػ  االجتمػػػػاع  لطلبػػػػة الصػػػػف األكؿ 
متوسػػػػط بغػػػػض النظػػػػر عػػػػن متغػػػػًن )اٛنػػػػنس، الت صػػػػ ، موقػػػػ  السػػػػكن(،كما كتوصػػػػلت إُف أف مسػػػػتول 

 التكيف لطلبة الصف األكؿ متوسط بغض النظر عن متغًن )اٛننس، الت ص ، موق  السكن(. 
  ٖٕٓٓدساعخ اٌشٚاف ر ر٘

اسػػػتهدفت الدراسػػػة إُف معرفػػػة أسػػػالي  اٞنعاملػػػة الوالديػػػة كمػػػا يػػػدركها األبنػػػاء كعالقتهػػػا بػػػداف  اال٤نػػػاز 
الدراس  لدل طلبة اٛنامعػة، كأظهػرت النتػائ  تفػوؽ اإلنػاث علػ  الػ كور يف دافػ  اال٤نػاز، كهنػاؾ اثػر يف 

 لدراس . أسالي  اٞنعاملة الوالدية بالنسبة لداف  اال٤ناز ا
 ٕٙٓٓدساعخ ا١ٌٛعفٟ  -ٙ

هدفت الدراسة إُف التعرؼ عل  عالقػة دافػ  اال٤نػاز الدراسػ  بػالقل  االجتمػاع  لػدل طالبػات كليػة 
إف مسػػتول اال٤نػػاز الدراسػ  لػػدل طالبػػات كليػػة الرتبيػة للبنات،حيػػ  توصػػلت الدراسػػة إُف النتػائ  التاليػػة 

الرتبية للبنػات كػاف مرتفعػا، إف مسػتول القلػ  االجتمػاع  لػدل طالبػات كليػة الرتبيػة للبنػات كػاف متوسػط 
(، توجد عالقة ارتباطي  ا٩نابية ذات دالل  معنوية بٌن داف  اال٤ناز الدراس  كالقل  ٔٔ-ِِينحصر بٌن )

 الرتبية للبنات. االجتماع  لدل طالبات كلية 
 ررِٛاصٔخ اٌذساعبد اٌغبثمخ:

لقػػد اختلفػػت الدراسػػة كاتفقػػت مػػ  بعػػض الدراسػػات األخػػرل حيػػ  أ ػػا تشػػأّت بالعالقػػة مػػ  بعػػض 
( كدراسػة اليوسػف  َُٗٗ(كدراسػة سػًنم )ََِّ(كدراسػة قلنػدر)ََِّالدراسات م ل دراسػة الػركاؼ)



 

 بالقلق االج ماعي لدل  البات  ل   ال رب    ي جام   ال رموؾالدا ع لئلنجاز الدراسي كعبلق و  

َُّ 

اٜنػػػػػاِف طالبػػػػػات اٛنامعػػػػػة كمػػػػػا يف دراسػػػػػة ( كمػػػػػن حيػػػػػ  ٠نتمػػػػػ  الدراسػػػػػة حيػػػػػ   ػػػػػل البحػػػػػ  ََِٔ)
( َُٗٗ( كدراسػػة سػػًنم )ُٖٗٗ(كدراسػػة عبػػد الػػر٘نن كآخػػركف)ََِّ(كدراسػػة قلنػػدر)ََِّالػػركاؼ)

(طالبػػ  ُْٗ( كمػػن حيػػ  حجػػم العينػػة حيػػ  بلػػغ حجػػم عينػػة البحػػ  اٜنػػاِف )ََِٖكدراسػػة اليوسػػف )
( ََِّ( كدراسػة الػركاؼ)ُٖٗٗكه ا متقارب إُف حد ما م  حجم عينة دراسة عبػد الػر٘نن كآخػركف )

 (.ََِٖكدراسة اليوسف )
أمػػا مػػن حيػػ  اسػػت داـ األداة فقػػد اسػػت دـ البػػاح وف مقياسػػٌن إل٩نػػاد العالقػػة بػػٌن متغػػًنين كمػػا يف 

(كلكػػػن الدراسػػػات األخػػػرل اسػػػت دمت احػػػد اٞنقياسػػػٌن كمػػػا يف دراسػػػة الػػػركاؼ ََِٖدراسػػػة اليوسػػػف )
(كدراسػػػة ُٖٗٗ(كدراسػػة عبػػد الػػر٘نن كآخػػركف)َُٗٗ(كدراسػػة سػػًنم )ََِّ(كدراسػػة قلنػػدر)ََِّ)

(ع كتوصػػلت نتػػائ  الدراسػػة اٜناليػػة إُف ارتفػػاع مسػػتول دافػػ  اال٤نػػاز الدراسػػ  لػػدل طالبػػات  ُِٗٗالػػتح)
( ارتفػاع دافػ  اال٤نػاز كدراسػة ََِّكلية الرتبية الكلية يف جامعة الًنموؾ األردنيةع كٕن ل دراسػة الػركاؼ)

( كٕن ل ارتفاع ََِٖمستول الطموح عند طلبة اٛنامعة كدراسة اليوسف )( كٕن ل ارتفاع يف َُٗٗسًنم)
( ََِّدافػػ  اال٤نػػازع أشػػارت الدراسػػة أف مسػػتول القلػػػ  االجتمػػاع  متوسػػطع كمػػا يف دراسػػة قلنػػػدر )

(ع كمػػػن حيػػػ  العالقػػػة فكانػػػت العالقػػػة ذات ارتبػػػاط ا٩نابيػػػة بػػػٌن دافػػػ  اال٤نػػػاز ََِٖكدراسػػػة اليوسػػػف )
دل طالبات كلية الرتبيةع ه ا ما أشارت إلي  الدراسات السابقة من كجود عالقة دال  كالقل  االجتماع  ل

(كدراسػػػػػػػػة ََِّ(كدراسػػػػػػػػة قلنػػػػػػػػدر)ُِٗٗ(كدراسػػػػػػػػة الػػػػػػػػتح)َُٗٗإحصػػػػػػػػائية كمػػػػػػػػا يف دراسػػػػػػػػة سػػػػػػػػًنم)
 (.ََِٖ( كدراسة اليوسف )ََِّالركاؼ)

هما أ م َف ٩ندا كمن خالؿ البح  يف األدبيات كالدراسات السابقة الحه الباح وف كعل  حد علم
 دراسة تناكلت متغًنات ُن هم اٜناِف عل  البيئة األردنية ل لك سع  الباح وف ٞنعرفة العالقة بينهما.

  -اىفهو اىراىد:إسؽاءات اىتطد:

  -كيتضمن ه ا الفصل ما يل :

 -ؤٚال رر ِجزّغ اٌجحش:
-َُِّدف للعػاـ الدراسػ  يتكوف ٠نتم  البح  من طالبػات كليػة الرتبيػة يف جامعػة الًنمػوؾ يف األر 

 (طالب  من ٗني  السنوات الدراسية. َِّٓكالبالغ عددهن ) َُِْ
  -صب١ٔب ررر ػ١ٕخ اٌجحش:

( طالبػػػ  مػػػن ُْٗمت اختيػػػار عينػػػة البحػػػ  اٜنػػػاِف بالطريقػػػة العشػػػوائية البسػػػيطة كالػػػي تػػػراكح عػػػددها )
%(لكافة السنوات الدراسية مػن ٠نمػوع ٠نتمػ  البحػ  ُّطالبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ بنسبة )

 اٜناِف. 
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 -صبٌضبرر ؤدارب اٌجحش:
دبيػات السػابقة قػاـ البػاح وف بتبػين مقيػاس دافػ  بعد إطالع الباح وف عل  العديػد مػن الدراسػات كاأل

( كذلػػػػك ٞنناسػػػػبتهم ََِٖاال٤نػػػػاز الدراسػػػػ  كمقيػػػػاس القلػػػػ  االجتمػػػػاع  كاٞنسػػػػت دـ بدراسػػػػة اليوسػػػػف )
 الدراسة اٜنالية. 

  -حي  يتضمن:-كصف اٞنقياسٌن:
أعػد  ٠نيػد  اسػت دـ البػاح وف مقيػاس دافػ  اال٤نػاز الدراسػ  الػ م -اػػ مقياس داف  اال٤ناز الدراسػ :

( يف دراسػت  بعػد اسػت راج ََِٖ( كالػ م اسػت دم  اليوسػف )ََِّ( كعربت  الباح ة الػركاؼ)َُٗٗ)
كهػػػ  )التحمػػػل،  الصػػػدؽ كال بػػػات كتطبيقػػػ  علػػػ  طلبػػػة اٛنامعػػػة حيػػػ  صػػػنف اٞنقيػػػاس إُف عػػػدة ٠نػػػاالت

راؾ سػػرعة مػػركر الوقػػت، اٞن ػػابرة، اٞنواظبػػة، االسػػتجابة ٥نػػو مواقػػف الفشػػل، الرغبػػة يف األداء، اٞننافسػػة، إد
 الرغبة يف اٞنعرفة(. 

(فقػػػرة كالفقػػػرات ُٕ(فقػػػرة تقسػػػم إُف الفقػػػرات السػػػلبية كعػػػددها )ّٗفأصػػػبح عػػػدد فقػػػرات اٞنقيػػػاس )
(فقرة كأماـ كل فقرة ٙنسة بدائل )تنطب  عل  بدرج  كبًنة جدا، تنطب  عل  بدرج  كبػًنة، ِِاال٩نابية )

رجػ  قليلػة، تنطبػ  علػ  بدرجػ  قليلػة جدا(فاٞنتوسػط الفرضػ  تنطب  عل  بدرج  متوسط ، تنطبػ  علػ  بد
(درجةع كلقد حػدد األكزاف الػي تقابػل كػل بػديل الػي يسػتجي  إليهػا اٞنفحػوص كحسػ  ُُٕللمقياس )

( حي  مت عرض اٞنقياس ُ،ِ،ّ،ْ،ٓ( كالفقرات السلبية ككانت أكزا ا )ٓ،ْ،ّ،ِ،ُالفقرات اال٩نابية)
 ( يبٌن اٞنقياس.ُ تصٌن كاٞنلح  رقم)عل  ٠نموع  من اكمٌن اٞن

اسػػت دـ البػػاح وف مقيػاس القلػػ  االجتمػػاع  الػ م أعدتػػ  )سػػلول  -ب ػػػ مقيػػاس القلػػ  االجتمػاع :
(يف دراسػػػػػػػػتها علػػػػػػػػ  الطلبػػػػػػػة اٛنػػػػػػػػدد مػػػػػػػػن اٞنعاهػػػػػػػػد الفنيػػػػػػػة كاسػػػػػػػػت دمت اٞنقيػػػػػػػػاس نفسػػػػػػػػ  ُٕٗٗٗنػػػػػػػاؿ 

( ََِٖت،كما است دم  اليوسف )(عل  طلبة اٛنامعة بعد است راج الصدؽ كال باََِّالباح ة)قلندر
(فقػرة ٕن ػل أربعػة أبعػاد ْْعل  طالبػات اٛنامعػة بعػد اسػت راج الصػدؽ كال بػات لػ . يتكػوف اٞنقيػاس مػن )

ه  )اإلربػاؾ، الشػعور بػاٝن م، قلػ  اٛنمهػور، اٝنجل(كأمػاـ كػل فقػرة ثالثػة إجابػات هػ  )غالبػا، أحيانػا، 
صػفر، لػ ا تكػوف الدرجػة النظريػة -درج  كاحدة، كأبداػػ انا درجتاف كأحيػػ أبدا( حي  تأخ  االجاب  غالبا 

(كالدرجػػػػة النظريػػػػة الػػػػدنيا للمقيػػػػاس صػػػػفرا، أمػػػػا اٞنتوسػػػػط النظػػػػرم للمقيػػػػاس فكػػػػاف ٖٖالعليػػػػا للمقيػػػػاس )
(درجػػ ، عنػػد ٕن يػػل هػػ   الػػدرجات النظريػػة عػػن اٞننحػػىن القياسػػ ، مت ٓنديػػد درجػػات القلػػ  بالشػػكل ْْ)

  -األيت:
 (. ٖٖػػػ ٔٔاكح درجات  من )القل  العاِف ترت  -
 (. ِِػػػ ٔٔالقل  اٞنتوسط اقل من ) -
 صفر(. ػػػ  ِِالقل  الواطم اقل من ) -

 ػ:ياسٌنصدؽ اٞنق
كيقصػػػد بصػػػدؽ االختبػػػار مػػػدل قدرتػػػ  علػػػ  قيػػػاس آّػػػاؿ الػػػ م كضػػػ  مػػػن أجلػػػ  )عسػػػكر كآخػػػركفع 

 (. ُّ:ُٗٗٗ(كهو من الوسائل اٞنهمة يف اٜنكم عل  اٞنقياس )الظاهرع ُِٗٗ



 

 بالقلق االج ماعي لدل  البات  ل   ال رب    ي جام   ال رموؾالدا ع لئلنجاز الدراسي كعبلق و  

َّّ 

كقػػد مت التأكػػد مػػن صػػدؽ اٞنقياسػػٌن عػػن طريػػ  اسػػت داـ الصػػدؽ الظػػاهرم، كذلػػك بعػػرض اٞنقياسػػٌن 
علػػػ  ٠نموعػػػة مػػػن اكمػػػٌن اٝنػػػرباء مػػػن األسػػػات ة اٞن تصػػػٌن يف الرتبيػػػة كعلػػػم الػػػنفس يف جامعػػػة الًنمػػػوؾ، 

يف البيئػة األردنيػة حي  كافقوا كاكدك عل  أف اٞنقياسٌن صاٜنٌن لالست داـ عل  طالبات جامعة الًنموؾ 
 %(.ََُبنسبة )

  -ال بات:
( كيعػػػرؼ ال بػػػات بأنػػػ  Kerning, 1973:425يعػػػين ال بػػػات أف اٞنقيػػػاس موثػػػوؽ بػػػ ، كيعتمػػػد عليػػػ )

( كما كيعرؼ أيضا أف يعط  االختبار النتػائ  نفسػها Marshall, 1972: 104االتساؽ يف نتائ  اٞنقياس)
(حيػػ  مت التأكػػد مػػن ُِٗٗإذا مػػا مت اسػػت دام  أك ػػر مػػن مػػرة ٓنػػت ظػػركؼ ٣ناثلػػة )عسػػكر كآخػػركف ،

ثبػػات اٞنقياسػػٌن باسػػت داـ طريقػػة إعػػادة االختبػػار عػػن طريػػ  تطبيػػ  اٞنقيػػاس علػػ  عينػػة مػػن طالبػػات كليػػة 
 ( طالب . َٓدها )الرتبية يف جامعة الًنموؾ البالغ عد

حيػػ  كانػػت اٞنػػدة بػػٌن تطبيػػ  االختبػػار األكؿ كتطبيػػ  االختبػػار ال ػػاين أسػػبوعٌن كهػػ ا مػػا أشػػار إليػػة 
(Adams ( يف هػػػ ا الصػػػدد إُف )أف اٞنػػػدة ال منيػػػة بػػػٌن التطبيػػػ  األكؿ كالتطبيػػػ  ال ػػػاين ٩نػػػ  أف ال يتجػػػاكز

ة النتػػائ  إحصػػائيا باسػػت داـ معامػػل ( كقػػد مت معاٛنػػAdams, 1989:p 85أسػػبوعٌن أك ثالثػػة أسػػابي  )ً 
 %(درج . ٕٖارتباط بًنسوف كالبالغ )

  -تطبي  اٞنقياسٌن:
( طالبػػػ  بالطريقػػػة العشػػػوائية ُْٗمت تطبيػػػ  اٞنقياسػػػٌن بصػػػورهتما النهائيػػػة علػػػ  عينػػػة البحػػػ  البالغػػػة )

 البسيطة من اجل ٓنقي  أهداؼ البح  اٜناِف. 
  -الوسائل اإلحصائية:

 تباط بًنسوف إل٩ناد ال بات بطريقة إعادة االختبار. است داـ معامل ار  .ُ
است داـ الوسط اٜنساي كاال٥نراؼ اٞنعيارم ٞنعرفة مستول داف  اال٤ناز كالقل  االجتماع  لدل  .ِ

 طالبات كلية الرتبية يف جامعة الًنموؾ. 
ة مػػ  لعينػػ  كاحػػد  كقػػد اسػػت دـ الختبػػار داللػػ  متوسػػط العينػػ t-testاسػػت داـ االختبػػار التػػائ   .ّ

 آّتم .
     X - A  

   tػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  =                                                                                       
                                                                                          S                

                                                                                              n            
(Hayslett, 1979: 119) 

 الختبار دالل  معامل االرتباط بًنسوف: t-testاالختبار التائ  .ْ
كقػػػد اسػػػت دـ الختبػػػار داللػػػ  معنويػػػة معامػػػل االرتبػػػاط اٞنسػػػت رج بػػػٌن درجػػػات الطلبػػػة لػػػداف  اال٤نػػػاز 

 كدرجات القل  االجتماع . 
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 (Steer, G R &Torrie, 1980: 279) 
  -ػؽض اىِخائز وحفف٘ؽْا::اىفهو اىؽاةغ

اٌٙرذف األٚي )ِرب ِغررزٜٛ دافرغ االٔجرربص اٌذساعرٟ ٌررذٜ ؿبٌجربد و١ٍررخ اٌرتث١رخ يف عبِؼررخ       
 اٌريِٛن(.

( طالبػ  يف ُْٗلتحقي  اٟندؼ مت است راج اٞنتوسط اٜنساي لدرجات طالبػات العينػة البػالغ عػددها)
، ِٓ(درجػػ  كبػػا٥نراؼ معيػػارم )ُْْ، ُٕمقيػػاس دافػػ  اال٤نػػاز الدراسػػ ، حيػػ  بلغػػت قيمػػة اٞنتوسػػط )

مقيػاس البالغػة ( كعند اختبار معنوية الفرؽ بٌن اٞنتوسط اٜنساي لػدرجات العينػة كاٞنتوسػط اٞنعيػارم للَِ
(درجػػ  باسػػت داـ االختبػػار التػػائ  لعينػػ  كاحػد  فقػػد كجػػد أف القيمػػة التائيػػة اسػػوبة تسػػاكم َُِقيمتػ  )

( كدرجػة حريػة ََُ،َ( عنػد مسػتول داللػ  )ِٖ،ّ( كعند مقارنتها بالنسػبة اٛندكليػة البالغػة )َّ،ُٕ)
ة اٛندكليػػة أم أف هنػػاؾ فركقػػا ذات داللػػ  ( تبػػٌن أف القيمػػة التائيػػة اسػػوبة اكػػرب مػػن القيمػػة التائيػػُِٗ)

معنوية بٌن اٞنتوسط اٜنساي للعينة كاٞنتوسط اٞنعيارم للمقياس كذلك لصاٌف اٞنتوسط اٜنسػاي للعينػة كمػا 
 ( كال م يوضح ذلك. ُيف اٛندكؿ رقم )

( نتػػائ  اختبػػار )ت( الختبػػار داللػػ  الفػػرؽ بػػٌن اٞنتوسػػط اٜنسػػاي لػػدرجات طالبػػػات ُجػػدكؿ رقػػم )
 لعينة ا

حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 العينة 

اٞنتوسػػػػػػػػػػػػػػط 
اٜنسػػػػػػػػػػػػػػاي 

 للعينة

اال٥نػػػػػراؼ 
 اٞنعيارم 

اٞنتوسػػػػػػػط 
اٞنعيػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 للمقياس

درجػػػػػػة 
 اٜنرية 

الداللػػػػػػة  القيمة التائية 
 اٞنعنوية

اٛندكليػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اسوبة
 (ََُ،َمستول)

 داؿ  ِٖ،ّ َّ،ُٕ ُِٗ َُِ ِٓ،َِ ُْْ،ُٕ ُْٗ
يقرتب من مستول أكافػ ، إذ ينحصػر اٞنسػتول اال٩نػاي كفضال عن ذلك فاف اٞنتوسط اٜنساي للعينة 

(ال ادرم، كٕن ػػػػل َُِ(درجػػػػة، إذ ٕن ػػػػل الدرجػػػػة )ََِ(ك)َُِٞنقيػػػػاس دافػػػػ  اال٤نػػػػاز الدراسػػػػ  مػػػػابٌن )
( كالنػػات  مػػن حاصػػل ضػػرب عػػدد َُٔ(أكافػػ  بشػػدة كمسػػتول أكافػػ  يقػػ  بينهمػػا كهػػو )ََِالدرجػػة )

  النتيجػػة إُف ارتفػاع مسػتول دافػ  اال٤نػاز الدراسػ  لػػدل (، تشػًن هػ ْ( يف البػديل أكافػ  )َْالفقػرات )
طالبات كلية الرتبية كال م ٬نكننا من تفسًن هػ   النتيجػة إُف أف الطالبػات هػن مػن أك ػر اٞنواظبػات علػ  

 الدكاـ كحبهن ٞنهنة التدريس كالرغبة ٥نو اختصاصاهتم العلمية كاإلنسانية بشكل عاـ.



 

 بالقلق االج ماعي لدل  البات  ل   ال رب    ي جام   ال رموؾالدا ع لئلنجاز الدراسي كعبلق و  

َّٓ 

ِررب ِغررزٜٛ اٌمٍررك االعزّرربػٟ ٌررذٜ ؿبٌجرربد و١ٍررخ اٌرتث١ررخ يف عبِؼررخ    )ٙررذف اٌضرربٟٔ اٌ
 اٌريِٛن(  

بعد تطبيػ  مقيػاس القلػ  االجتمػاع  علػ  عينػة البحػ  مت تصػحيح اإلجابػات حيػ  كجػد البػاح وف 
( ألفػػراد ِِ،ُْ( كحسػػ  الوسػػط اٜنسػػاي كالػػ م بلػػغ )ٗٓ-ٓأف درجػػات أفػػراد العينػػة تػػرتاكح مػػابٌن )

(كعند مقارنة الوسط اٜنساي اسوب بالوسط الفرض  ّٕ،ٔراؼ معيارم قدرة )العينة بشكل عاـ كبا٥ن
( ّٖ،ُِ(باسػػت داـ االختبػػار التػػائ  لعينػػة كاحػػدة كجػػد أف القيمػػة التائيػػة اسػػوبة تسػػاكم )ْْالبػػالغ )

( كدرجػة حريػة َِ،َ( عنػد مسػتول داللػة )َٕٖ،َكعند مقارنة ه   القيمة م  القيمػة اٛندكليػة البالغػة)
( كه ا يعين أف الفركؽ بٌن الوسط اسوب كالوسط الفرض  ذات داللػة إحصػائية لصػاٌف الوسػط ُِٗ)

( أل ػػم يقعػػوف ضػػمن فئػػة القلػػ  اٞنتوسػػط الػػ م تػػرتاكح درجاتػػ  مػػا بػػٌن ِالفرضػػ  كمػػا يف اٛنػػدكؿ رقػػم )
أف ( كهػػػ ا يػػػدؿ علػػػ  أف أفػػػراد العينػػػة ٗنػػػيعهن مػػػن ذكات القلػػػ  اٞنتوسػػػط كالسػػػب  يف ذلػػػك ٔٔ—ِِ)

طالبػػات الكليػػة أك ػػر ات انػػا مػػن الناحيػػة النفسػػية مػػن طالبػػات اٞنرحلػػة ال انويػػة بسػػب  انتقػػاٟنن مػػن مرحلػػة 
اٞنراهقة إُف مرحلة الرشد ،ك لك ما ٕنر ب  الكلية من استقرارا امنيا كعلميا مقارنتا م  اٛنامعات األخػرل 

دم إُف ضػػعف دافػػ  اال٤نػػاز الدراسػػ  ،٣نػػا يػػ دم إُف جعػػل القلػػ  يف درجػػة متوسػػط ،أم ال مرتفعػػا ٣نػػا يػػ  
 كالتقدـ يف العملية التعليمية.كال من فظا ٣نا ي دم إُف اٞنلل كاإلحباط يف أداء الواجبات الدراسية.

( يوضػػح قػػيم الوسػػط اٜنسػػاي كاال٥نػػراؼ اٞنعيػػارم لػػدرجات العينػػة مػػن طالبػػات كليػػة ِجػػدكؿ رقػػم )
 ع  الرتبية يف جامعة الًنموؾ ٞنقياس القل  االجتما

حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 العينة

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 اٜنساي

اال٥نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 اٞنعيارم 

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 الفرض  

القيمة التائيػة  القيمة التائية 
 اٛندكلية 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول 
 الداللة

 َِعَ َٕٖ،َ ّٖعُِ  ْْ ّٖ،ٔ ِِ،ُْ ُْٗ
)ً٘ ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث  دافغ االٔجبص اٌذساعرٟ ٌـبٌجربد    -اٌٙذف اٌضبٌش:

 و١ٍخ اٌرتث١خ ثبٌمٍك االعزّبػٟ(  
لتحقيػػػ  هػػػ ا اٟنػػػدؼ فقػػػد مت حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بػػػٌن درجػػػات مقيػػػاس دافػػػ  اال٤نػػػاز الدراسػػػ  

اع  كذلػك باسػت داـ معامػل (طالبػة كدرجػات مقيػاس القلػ  االجتمػُْٗلطالبات عينػة البحػ  البالغػة )
( كٞنعرفة داللة معنوية معامل االرتباط ، فقد ِٔعَاالرتباط بًنسوف، حي  بلغت قيمة معامل االرتباط )

مت ٓنويل قيمة معامل االرتباط إُف القيمة التائية اٞنقابلة باست داـ االختبار التػائ  اٝنػاص باختبػار معامػل 
(كعند مقارنتها بالقيمة ُِّ،ُُالتائية اٞنقابلة اسوبة تساكم )االرتباط بًنسوف ،حي  كجد أف القيمة 

( تبػػٌن أف القيمػػة ُِٗ( كدرجػػة اٜنريػػة )ََُ،َ( عنػػد مسػػتول داللػػة )ُُٕ،ّالتائيػػة اٛندكليػػة البالغػػة )
(عكاف هناؾ عالقة ارتباطي  ّالتائية اسوبة اكرب من القيمة التائية اٛندكلية ،ككما موضح يف جدكؿ رقم )

ابية كذات داللة معنوية بٌن داف  اال٤نػاز الدراسػ  كالقلػ  االجتمػاع  لػدل طالبػات كليػة الرتبيػة كيعػ ك ا٩ن
السب  إُف ما توصل الباح وف يف اٟندفٌن السابقٌن حي  أف هناؾ ارتفعا يف دافػ  اال٤نػاز الدراسػ  لػدل 

كاجبػاهتن الدراسػية كاٞنواظبػة  طالبات الكلية كه ا ٪نتاج مستول متوسط من القل  لغرض االثػار  ٥نػو أداء



 
 

َّٔ 

 عشر ثام ال ال دد

عل  أداء كاجباهتن اليومية كٓنقي  اٟندؼ التعليم  من غرض إكماؿ اٞنرحلة اٛنامعية كهػ ا مػا جػاءت بػ  
 (. ََِّ( كدراسة قلندر )ََِّدراسة الركاؼ)

( نتػػائ  معامػػل ارتبػػاط بًنسػػوف بػػػٌن درجػػات دافػػ  اال٤نػػاز الدراسػػ  كدرجػػات القلػػػ  ّاٛنػػدكؿ رقػػم )
 ع ، م  اختبار الداللة اٞنعنوية لقيمة معامل االرتباط االجتما

قيمػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػل  حجم العينة 
 االرتباط 

 الداللة اٞنعنوية القيمة التائية درجة اٜنرية 
اٛندكليػػة عنػػد مسػػتول  اسوبة 

(َ،ََُ) 
 دال    ُُٕ،ّ  ُِّ،ُُ ُِٗ ِٔ،َ   ُْٗ

  -اىخٔن٘ات:

للرتحيػػ  بالطلبػػة اٛنػػدد كتوضػػيحهم بالنظػػاـ اٛنػػامع  للتقليػػل مػػن إقامػػة عػػدد مػػن النػػدكات السػػنوية  .ُ
 حدة القل .

االهتمػػاـ بتنميػػة اْناهػػات الطالبػػات ٥نػػو ٔنصصػػاهتن الدراسػػية لغػػرض ارتفػػاع نسػػبة مسػػتول اال٤نػػاز  .ِ
 الدراس .

١ناكلػػة األسػػرة مػػن خلػػ  بيئػػة نفسػػية صػػاٜنة لالسػػتقرار االنفعػػاِف تسػػاعد علػػ  رفػػ  مسػػتول الدافعيػػة  .ّ
 از الدراس . لال٤ن

 -اىٍلخؽضات:

 إجراء دراسة ٣ناثلة للدراسة اٜنالية عل  اٞنراحل الدراسية)االبتدائية ػػ األساسية(.  .ُ
إجراء دراسة ٞنعرفة عالقػة القلػ  االجتمػاع  ّنتغػًنات أخػرل م ػل قلػ  اٞنسػتقبل، ال قػة بػالنفس، قلػ   .ِ

 التحصيل. 
أخرل م ل مفهـو ال ات، موق  الضػبط، كمسػتول  إجراء دراسة ٞنعرفة عالقة دافعية اال٤ناز ّنتغًنات .ّ

 الطموح لدل طلبة اٞنرحلة االساسية.
 -:اىٍهادر

علػػػػم الػػػػنفس الػػػػتعلم (ََِٔبو٘نامػػػػ ، جػػػػيال ِف كعبػػػػد الػػػػرحيم، أنػػػػور ريػػػػاض كالشػػػػحوم ، عبػػػػدا ) .ُ
 االهلية للنشر كالتوزي ، الكويت. كالتعليمع

الدراس  كال كاء عل  قػدرة حػل اٞنشػكلة لػدل اثر كل من داف  اال٤ناز ( ُِٗٗالتح، زياد ٙنيس ) .ِ
رسػػالة ماجسػػتًن)غًن منشػػورة(، اٛنامعػػة األردنيػػة،  طلبػة الصػػفوؼ السػػاب  كال ػػامن كالتاسػػ  يف عمػػاف،

 عماف.
، ُنػوث مػ ٕنر السػاب  (القل  العاـ كاٝنػاص، دراسػة عامليػ  الختبػارات القلػ ُُٗٗحبي ، ٠ندم ) .ّ

 ال٤نلوا اٞنصرية، القاهرة. لدراسات النفسية،لعلم النفس يف مصر، اٛنمعية اٞنصرية ل



 

 بالقلق االج ماعي لدل  البات  ل   ال رب    ي جام   ال رموؾالدا ع لئلنجاز الدراسي كعبلق و  

َّٕ 

، مكتبػة آّتمػ  العػري اإلرشػاد الرتبػوم كالنفسػ  مػن اٞننظػور اٜنػدي ( ََِٓربي ، هػادم مشػعاف) .ْ
 ، عماف، األردفُللنشر كالتوزي ، ط 

أسػػالي  اٞنعاملػػة الػػو الديػػة كمػػا يػػدركها األبنػػاء كعالقتهػػا بػػداف  (ََِّالػػركاؼ، أالء سػػعد لطيػػف ) .ٓ
رسالة ماجستًن)غًن منشػورة( كليػة الرتبيػة للبنػات، جامعػة  از الدراس  لدل طلبة جامعة بغداد،اال٤ن

 بغداد. 
أسالي  اٞنعاملة الػو الديػة كعالقتهػا بػداف  اال٤نػاز الدراسػ  لػدل (َََِساَف، رفق  خليف سليم ) .ٔ

 اٛنامعة اٞنستنصرية.أطركحة دكتورا  )غًن منشور (كلية الرتبية،  طالبات كليات آّتم  يف األردف،
، ترٗنػة عبػد الػر٘نن ( الدركس الي تتعلمهػا الرتبيػة مػن علػم الػنفسُُٕٗسيموند، برسيفاؿ مالوف ) .ٕ

 صاٌف عبدا ، دار الفكر، بًنكت.
، مكتبػة دار الفرقػاف للنشػر، عمػاف، مبػادئ القيػاس كالتقػومي يف الرتبيػة( ُٗٗٗالظاهر، زكريا ١نمػد ) .ٖ

 األردف.
اٞنسػػػػ كلية االجتماعيػػػػة مػػػػن ٣نيػػػػ ات االلتػػػػ اـ القيمػػػػ  لألسػػػػتاذ ( ُٖٗٗين ٗنيػػػػل )العػػػػاين، عػػػػالء الػػػػد .ٗ

 (.٠ِّنلة آداب اٞنستنصرية، العدد) اٛنامع ،
داف  اإل٤ناز الدراس  كعالقت  بػالقل  االجتمػاع  لػدل طالبػات كليػة الرتبيػة ( ََِٖاليوسف ،عل ) .َُ

 (.ٓ،٠نلة كلية اإلسالمية اٛنامعة،العدد: )للبنات
 ، دار اٞنعرفة اٛنامعية، اإلسكندرية.أصوؿ الصحة النفسية(ََُِ ، ا٘ند ١نمود)عبد اٝنال .ُُ
(اٞنهػػػػارات االجتماعيػػػػة كالسػػػػلوؾ التوكيػػػػد كالقلػػػػ  ُٖٗٗعبػػػد الػػػػر٘نن، ١نمػػػػد، كحػػػػامت عبػػػػد اٞنقصػػػود) .ُِ

االجتمػػػاع  كعالقتػػػ  بالتوجيػػػ  ٥نػػػو مسػػػاعدة اآلخػػػرين لػػػدل طالبػػػات اٛنامعػػػة، يف ١نمػػػد السػػػيد عبػػػد 
 ، دار الضياء للطباعة كالنشر، القاهرة. ِ، جاسات يف الصحة النفسيةدر (ُٖٗٗالر٘نن )

 ع دار الفكر، عماف.علم النفس الرتبوم(ُٖٗٗعدس، عبد الر٘نن ) .ُّ
 ، مكتبة اٟنالؿ، القاهرة..تغل  عل  القل (ُٖٕٗغال ، مصطف  ) .ُْ
 ع اال٤نلو اٞنصريةع القاهرة.علم الصحة النفسية(ُٓٗٗغري ع عبد الفتاح غري ) .ُٓ
 مكتبة اال٤نلو اٞنصرية، القاهرة. التقومي كالقياس النفس  كالرتبوية،(ُٕٕٗي ، رم ية)الغر  .ُٔ
 دار الفكر للطباعة كالنشر، عماف. علم النفس العاـ،(ََِِقطا م ، يوسف، عدس، عبد الر٘نن) .ُٕ
القلػػػ  االجتمػػػػاع  كعالقتػػػ  بػػػػالتكيف الدراسػػػ  لػػػػدل طلبػػػة جامعػػػػة (ََِّقلنػػػدر، سػػػهل  حسػػػػٌن) .ُٖ
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 كؽوط كتٔل دػٔى اىغاء اىلؽار اإلداري

The Acceptance conditions of the law suit of Revoking 

the Administrative Decision 

م.م.سامه ًعىث رصيد امطائي 
(1)

 Salim Nemah Rasheed Al-Taei       

 اىغالنث:   

يتعػرض البحػ  ٞنشػكلة كبػًنة يػتظلم منهػا الك ػًن كهػ  أف تػرؾ القػرار االدارم اٞن ػالف للقػانوف نافػػ ان 
كمرتبان آثار  القانونية ه  مشكلة يف غاية اال٨نية ألن  سػوؼ ينشػأ عػن ذلػك تبعػات قانونيػة ك ػًنة ألنػ  مػا 

  أف دعػول االلغػاء أك مػا تسػم  بػدعول ْنػاكز حػد السػلطة بأ ػا دعػول يبىن عل  باطل فهو باطل ُنيػ
قضائية ترف  للمطالبة بالغاء أك اعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوفع فتعد الغاية األساسية من دعول اإللغاء 
هػػ  ٓنقيػػ  مبػػدأ اٞنشػػركعية أم أف اٞنشػػركعية ت كػػد علػػ  توافػػ  التصػػرفات الػػي تصػػدر مػػن سػػلطات دكلػػة 

يهػػا مػػ  قواعػػد قانونيػػة موضػػوعية سػػابقان كبعبػػارة أخػػرل يعػػين أف القػػانوف بكافػػة أنػػواع قواعػػد  سػػواء  كمواطن
كانت دستورية أـ عادية أـ فرعية ٩ن  أف يطب  بصفة عامة عل  اٛنمي ع كيف ضوء ذلك اقتضت دراسة 
 موضػػػػوع البحػػػػ  تقسػػػػيم  علػػػػ  مقدمػػػػة كأربعػػػػة مباحػػػػ  تضػػػػمن اٞنبحػػػػ  األكؿ مفهػػػػـو دعػػػػول اإللغػػػػاء

كطبيعتهػػاع فيمػػا كػػرس اٞنبحػػ  ال ػػاين للشػػركط اٞنتعلقػػة بػػالقرار االدارمع أمػػا البحػػ  ال الػػ  خصػػ  إُف 
شركط مصػلحة رافػ  الػدعولع كالرابػ  كػرس لألحكػاـ اٝناصػة ّنيعػاد رفػ  دعػول االلغػاءع كأ يػت البحػ  

 ِنإنة تضمنت النتائ  كالتوصيات.
Abstract:  
The research exposed to a big problem complain of a lot is that the left 

exasve is against the law in force and tidy legal effects are a problem is 

very important because it will arise from the legal consequences of many 

because it is built on falsehood is false so that the suit cancellation or so – 
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called pretext limit exceeded authority as suit judicial raises to demand the 

cancellation or execution of an administrative decision is contrary to law, 

ranks as the main purpose of the suit cancellation is to achieve the 

principle of legality means that the legitimacy emphasizes agree actions 

issued by the authorities of the state and its citizens with the rules of 

substantive law previously in other words means that the law with all kinds 

of rules, whether constitutional or ordinary or subset must be applied 

generally to everyone, and in light of that warrant study research topic 

divided on the front and four topics included first section concept suit 

cancellation and nature, while devoted the second part of the conditions 

relating to administrative decision, and the third section devoted to the 

conditions of interest lifter lawsuit, and the fourth was devoted to special 

provisions the time to sued cancellation, and finished the research 

conclusion included the findings and recommendations.  

 اىٍلػٌث:

تعػػػد دعػػػول اإللغػػػاء أحػػػد أنػػػواع الػػػدعاكل اإلداريػػػة الػػػي ٫نػػػت  بنظرهػػػا القضػػػاء اإلدارم لضػػػماف مبػػػدأ 
اٞنشركعيةع كّنا أف القوانٌن َف يرد فيها تعريف كاضح لدعول اإللغاء كإ٧نا اقتصرت ه   القوانٌن عل  بياف 

ارم فقػػػد مت الرجػػػوع إُف الفقػػػ  كالقضػػػاء اإلدارم ٞنعرفػػػة مػػػا اٞنقصػػػود مػػػا يػػػدخل يف اختصػػػاص القضػػػاء اإلد
بدعول اإللغاءع كعلػ  هػ ا األسػاس فقػد عرفهػا بعػض الفقػ  اإلدارم بأ ػا )دعػول قضػائية ترفػ  للمطالبػة 

 بإلغاء أك إعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوف(
كؿ إُف ماهيػة دعػػول حيػ  يتكػوف البحػ  مػن مقدمػة كأربعػػة مباحػ  كخإنػة كخصصػت اٞنبحػ  األ

اإللغاء كقسمت  إُف ثالثة مطال ع األكؿ ٞنفهػـو دعػول اإللغػاء كطبيعتهػا كال ػاين ٝنصػائ  دعػول اإللغػاء 
كغاياهتا كال ال  للتميي  بٌن دعول اإللغاء كدعول القضاء الكامل. أما اٞنبح  ال اين ف صصت  للشركط 

األكؿ للتعريػػػف بػػػالقرار اإلدارم كبيػػػاف شػػػكل  كال ػػػاين  اٞنتعلقػػػة بػػػالقرار اإلدارم كقسػػػمت  إُف ثالثػػػة مطالػػػ 
كال ال  لشركط القرار اإلدارم. أما اٞنبح  ال الػ  ف صصػت  إُف شػركط مصػلحة رافػ  الػدعول كقسػمت  
إُف ثالثػػة مطالػػ  األكؿ إُف التعريػػف باٞنصػػلحة كأنواعهػػا كال ػػاين كال الػػ  للشػػركط اٞنتعلقػػة ّنصػػلحة رافػػ  

رابػ  ف صصػػت  إُف االحكػاـ اٝناصػػة ّنيعػاد رفػػ  دعػول اإللغػػاء فقسػمت  إُف ثالثػػة الػدعول. أمػا اٞنبحػػ  ال
 مطال  األكؿ لبدء ميعاد الطعن كال اين لتجاكز ميعاد الطعن كال ال  ألثر انتهاء ميعاد الطعن. 

 أٍْ٘ث اىتطد: 

ر ذات ع باعتبار  تربز أ٨نية البح  يف كون  يستند إُف الدستور ُني  تنب  ه   األ٨نية من أ٨نية الدستو 
اٞنػػػػنظم للدكلػػػػةع مػػػػن حيػػػػ  شػػػػكلها كنظػػػػاـ اٜنكػػػػم فيهػػػػا كٓنديػػػػد السػػػػلطات العامػػػػة كالعالقػػػػة فيمػػػػا بينهػػػػا 

( مػن الدسػتور العراقػ  ََُكباالضافة إُف ما يتضمن  من حقوؽ ككاجبات لألفرادع حيػ  نصػت اٞنػادة )



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
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قػرار إدارم مػن الطعػن( أم  علػ  )٪نضػر الػن  يف القػوانٌن علػ  ٓنصػٌن أم عمػل أك ََِٓالناف  لعاـ 
أف من خالؿ دعػول الغػاء القػرار اإلدارم اٞن ػالف للقػانوف سػوؼ يتحقػ  مبػدأ اٞنشػركعية كمػن   سػيادة 
القػػانوف كمػػن ذلػػك سػػوؼ يتحقػػ  ضػػماف اٜنفػػاظ علػػ  اٜنقػػوؽ كاٜنريػػات الفرديػػة ضػػد إسػػاءة اسػػتعماؿ 

 اإلدارة لسلطتها اإلدارية. 
 ٌلهيث اىتطد:

اًف مشػػكلة علػػ  قػػدر كبػػًن مػػن األ٨نيػػة كهػػ  أف بقػػاء القػػرار اإلدارم اٞن ػػالف أف موضػػوع البحػػ  يعػػ
 للقانوف موض  التنفي  أم منتجان إلثارة سوؼ ينت  عن ه ا تبعات قانونية ك ًنة.

 فؽى٘ث اىتطد:

حي  تتم ػل الغايػة األساسػية مػن دعػول اإللغػاء هػو ٓنقيػ  مبػدأ اٞنشػركعية الػ م يقصػد بػ  هػو مبػدأ 
ع فالقػانوف ٩نػ  أف سيدة القانوف ع أم يعين احرتاـ أحكاـ القانوف كسػريان  علػ  كػل مػن اٜنػاكم كاكػـو

 ٪نكم سلوؾ األفراد ليس فقط فيما بينهم كإ٧نا باالضافة الي  أف ٪نكم عالقاهتم ّٔيئات اٜنكم يف الدكلة. 
 اىٍتطد األول: ث ٌاْ٘ث دػٔى اإلىغاء

 كطبيعتها.اٞنطل  األكؿ: ػ مفهـو دعول اإللغاء 
 اٞنطل  ال اين: خصائ  دعول اإللغاء كغاياهتا.

 اٞنطل  ال ال : التميي  بٌن دعول اإللغاء كدعول القضاء الكامل.
بػػادئ ذم بػػدء البػػد مػػن التأكيػػد علػػ  أف القػػوانٌن أك التشػػريعات َف يػػرد فيهػػا تعريػػف كاضػػح لػػدعول 

ختصاص القضاء اإلدارمع كمػن   كػاف الفقػ  اإللغاء كإ٧نا اقتصرت ه   القوانٌن عل  بياف ما يدخل يف ا
 كالقضاء اإلدارم هو اٞنعوؿ علي  من أجل بياف مفهـو دعول اإللغاء.

كعل  ه ا األساس تعرؼ دعول اإللغاء أك ما يسم  بدعول ْناكز حد السلطة بأ ا )دعول قضائية 
 ترف  للمطالبة بالغاء أك إعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوف( 

٣نا تقدـ بأف دعول اإللغاء ه  أحػد أنػواع الػدعاكل اإلداريػة الػي ٫نػت  بنظرهػا القضػاء إذف يستنت  
 اإلدارم لضماف مبدأ اٞنشركعية.

 املـٍت األٚي: ِفَٙٛ دػٜٛ اإلٌغبء ٚؿج١ؼزٙب:

 أكالن: ت ريف دعول اإللغا :
للدعول اإلدارية لػ ا َف تض  التشريعات العراقية أية تعريفات كك لك التشريعات اٞنقارنة أم تعريفات 

فػػأف األمػػر مػػرتكؾ للفقػػ  كالقضػػاء اإلداريػػٌن فقػػد عرفهػػا بعػػض الفقػػ  اإلدارم بأ ػػا )الوسػػيلة القانونيػػة الػػي 
 . (ِ)يتمت  ّٔا األفراد من خالؿ االلتجاء إُف القضاء ٜنماية حقوقهم اٞنتعدل عليها(

                                                        
 . ُُِ( ص ََِٖعل  سعد عمراف / القضاء اإلدارم )بابل: كلية القانوف ، مطبعة الرياحٌن ،  -ِ
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 الفقػػ  اإلدارم فقػػد عرفهػػا بعػػض كػػ لك دعػػول اإللغػػاء َف تعرفهػػا التشػػريعات فقػػد تػػرؾ هػػ ا األمػػر إُف
  (ّ)الفق  اإلدارم بأ ا )ه  دعول قضائية ترف  للمطالبة باعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوف(

 ثان ان:  ب    دعول اإللغا :
أف دعػػػول اإللغػػػاء ذات طبيعػػػة موضػػػوعية أك عينيػػػة تقػػػـو ّن اصػػػمة قػػػرار إدارم غػػػًن مشػػػركعع يتػػػوُف 

 .(ْ)كعية القرار بغض النظر عن اٜنقوؽ الش صية للمدع القضاء اإلدارم فيها ُن  مشر 
أم يعين أف دعول اإللغاء ذات طبيعة موضوعية كليست عينية بل ه  ليست ش صية أم يعين أ ا 
ال تقـو عل  ٢ناصمة ش   آخر أم أف القاض  يقـو بفح  القرار اإلدارم من التحق  من مشركعية 

 .(ٓ)دعول اإللغاء موضوعية عينيةأك عدـ مشركعيت  كمن هنا جاءت طبيعة 
 املـٍت اٌضبٟٔ: خظبئض دػٜٛ اإلٌغبء ٚغب٠برٙب:

 الفرع األكؿ: خصائص دعول اإللغا :
دعول اإللغاء دعول قضائية: ػ إذا كانت ه   الصفة يف الوقت اٜناضػر غػًن متنػازع عليهػا ألف هػ    .ُ

ت من خالؿ ٠نلػس الدكلػة الفرنسػ  الدعول كانت ٠نرد تظلمان إداريان رئاسيانع كلكن طبيعتها قد تغًن 
، فتحولػت مػن تظلػم إدارم إُف دعػول قضػائية غػًن أف هػ   الػدعول قػد ُٖٕٖقضاءان مفوضػان عػاـ 

نشأت يف مصر كالعراؽ كدعول قضائية. فف  العراؽ مت انشاء ١نكمة القضاء اإلدارم ّنوج  اٞنادة 
امس لقانوف ٠نلس شورل الدكلة رقم قانوف التعديل اٝن َُِّ( لسنة ُٕاٝنامسة من القانوف رقم )

 .حي  نصت اٞنادة اٝنامسة:ُٕٗٗ( لسنة ٓٔ)
أكالن:ػػػػ تشػػػكل ١نكمػػػة للقضػػػاء اإلدارم ك١نكمػػػة لقضػػػاء اٞنػػػوظفٌن برئاسػػػة نائػػػ  الػػػرئيس لشػػػ كف القضػػػاء 

 اإلدارم أك مستشار كعضوين من اٞنستشارين أك اٞنستشارين اٞنساعدينع....( 
تشػػكيل ١نػػاكم أخػػرل للقضػػاء اإلدارم كلقضػػاء اٞنػػوظفٌن يف مراكػػ  اافظػػات ثانيان:ػػػ ٩نػػوز عنػػد االقتضػػاء 

 ببياف يصدر  كزير العدؿع بناء عل  اقرتاح من هيأة الرئاسة كينشر يف اٛنريدة الرٚنية.
ثال ان:ػػػػ ٩نػػػوز انتػػػداب القضػػػاة مػػػن الصػػػنف األكؿ أك ال ػػػاين برتشػػػيح مػػػن ٠نلػػػس القضػػػاء األعلػػػ  إُف ١نػػػاكم 

 أك ١ناكم قضاء اٞنوظفٌن.القضاء اإلدارم 
رابعان: ػ ٔنت  ١نكمة القضاء اإلدارم بالفصل يف صحة األكامر كالقرارات األدارية الفرديػة كالتنظيميػة الػي 
تصػدر عػػن اٞنػوظفٌن كاٟنيئػػات يف الػوزارات كاٛنهػػات غػًن اٞنرتبطػػة بػوزارة كالقطػػاع العػاـ الػػي َف يعػٌن مرجػػ  

                                                        
( ََِٕد . رفػػػا  كػػػرمي كربػػػل / دعػػػول التعػػػويض عػػػن القػػػرارات االداريػػػة غػػػًن اٞنشػػػركعة / اطركحػػػة دكتػػػورا  )جامعػػػة بغػػػداد ،  -ّ

 .  ُٓص
د . إٚناعيل صعصاع / ١ناضرات بعنواف )دعول الغاء القرار اإلدارم( القيت عل  طالب اٞناجستًن يف كليػة القػانوف جامعػة  -ْ

 .  ٓ، ص ََِٖبابل ، سنة 
 . َُٗ( ص ُِٕٗ. ١نسن خليل / القضاء اإلدارم )بًنكت ، دار النهضة العربية ، د  -ٓ



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ُّٕ 

صلحة معلومة كحالة ك٣نكنػةع كمػ  ذلػك فاٞنصػلحة اتملػة تكفػ  للطعن فيها بناءان عل  طل  من ذم م
 . (ٔ)إف كاف هناؾ ما يدعو إُف الت وؼ من اٜناؽ الضرر ب كم الشأف

دعػػول اإللغػػػاء مػػػن اجتهػػػاد ٠نلػػػس لدكلػػػة الفرنسػػػ : فعلػػػ  الػػػرغم مػػػن صػػػدكر عػػػدة قػػػرارات يف فرنسػػػا  .ِ
مرتككة ّٓلس الدكلة كااكم االداريةع كمن نظمت ه   الدعول فاف االحكاـ التفصيلية ٟنا ما زالت 

 .(ٕ)هنا يتأت  أمر مركنتها كتطورها ل ا اعتربها ٠نلس الدكلة الفرنس  أداة لتحقي  اٞنشركعية
دعول اإللغاء تنتم  إُف القضاء العيين أك اٞنوضوع : فدعول اإللغاء اٞنعركضة أماـ القاض  اإلدارم  .ّ

مشػػركعية القػػرار اإلدارم بغػػض النظػػر عػػن اٜنقػػوؽ الش صػػية تتعلػػ  بالتأكػػد مػػن مشػػركعية أك عػػدـ 
لراف  الدعولع كحق  يف اٜنصوؿ عل  تعويضع...ع فه   الدعول هتدؼ إُف ٓنقي  اٞنصلحة العامة 
فالقاضػ  اإلدارم عنػدما يقػـو بالغػاء القػرار يف حػاؿ عػدـ مشػركعيت  فهػ  دعػول تنتمػ  إُف القضػاء 

مػػن حيػػ  اٞنبػػدأ العػػاـ كبالوقػػت نفسػػ  ٓنقػػ  اٞنصػػلحة الش صػػية  . هػػ ا(ٖ)العيػػين أك قضػػاء اٞنشػػركعية
 لرافعها. 

تتمت  دعول اإللغاء برعايػة خاصػة: لقػد احػاط اٞنشػرع الفرنسػ  دعػول اإللغػاء برعايػة خاصػة ٕن لػت  .ْ
بعػػدـ اشػػرتاط تقػػدمي عريضػػة الػػدعول بواسػػطة ١نػػاـ كعػػدـ تطلػػ  دفػػ  الرسػػـو القضػػائية عنهػػا مقػػدمان 

 . (ٗ)وفرة يف مصركه   الرعاية غًن مت
 الفرع الثاني:  ايات دعول اإللغا : ػ

تتم ػػل الغايػػة األساسػػية مػػن دعػػول اإللغػػاء يف ٓنقيػػ  مبػػدأ اٞنشػػركعية الػػ م يقصػػد بػػ  هػػو مبػػدأ سػػيادة 
.  القانوف أم يعين احرتاـ احكاـ القانوف كسريان  عل  كل من اٜناكم كاكـو

فيمػػا بيػػنهم كا٧نػػا باالضػػافة اليػػ  أف ٪نكػػم عالقػػاهتم فالقػػانوف ٩نػػ  أف ٪نكػػم سػػلوؾ االفػػراد لػػيس فقػػط 
 ّٔيئات اٜنكم يف الدكلة.

 أكالن. التعريف باٞنشركعية.
فاٞنشػػػركعية تفػػػرتض توافػػػ  التصػػػرفات الػػػي تصػػػدر مػػػن سػػػلطات الدكلػػػة كمواطنيهػػػا مػػػ  قواعػػػد قانونيػػػة 

ستورية أـ عاديػة أـ فرعيػة موضوعة سابقان كال م يعين ب  هو أف القانوف بكافة انواع قواعد  سواء كانت د
 . (َُ)٩ن  أف يطب  بصفة عامة عل  الكافة

                                                        
قػػانوف التعػػديل اٝنػػامس لقػػانوف ٠نلػػس  َُِّ( لسػػنة ُٕالوقػػائ  العراقيػػة ، اٛنريػػدة الرٚنيػػة ٛنمهوريػػة العػػراؽ ، قػػانوف رقػػم ) -ٔ

 . ّْ، ص َُِّ/ٕ/ِٗيف ِّْٖ، العدد  ُٕٗٗلسنة  ٓٔشورل الدكلة رقم 
 .  ُُِ – َُِ( صُٕٔٗسليماف ١نمد الطموم / دركس يف القضاء االدارم )القاهرة ، دار الفكر العري ، د .  -ٕ
 . ُُٕ،  ُُٔاٞنصدر نفس  ، ص -ٖ
 . ٕ( صََِْد . ماجد راغ  اٜنلو / القضاء اإلدارم )االسكندرية ، منشأة اٞنعارؼ ،  -ٗ

 . ُْ( صََِٓء األكؿ )بًنكت ، منشورات اٜنلف اٜنقوقية ، د . ١نمد رفعت عبد الوهاب / القضاء االدارم ، اٛن   -َُ



 
 

ُّٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 ثانيان: ػ مصادر اٞنشركعية:
ففيما يتعل  ّنصادر اٞنشركعية فه  )التشػري  الدسػتورمع التشػري  العػادمع التشػري  الفرعػ ( فبالنسػبة 

ال ّنقتضػػػػػػ  للتشػػػػػري  الدسػػػػػػتورم فيقصػػػػػػد بػػػػػ  أف هيئػػػػػػات الدكلػػػػػػة كحكامهػػػػػا ال ٬نارسػػػػػػوف اختصاصػػػػػػاهتم إ
 .(ُُ)الدستور

أمػػػا فيمػػػا يتعلػػػ  بالتشػػػري  العػػػادم فهػػػو القػػػانوف الػػػ م تقػػػرر  السػػػلطة التشػػػريعية يف الدكلػػػة كيػػػأيت هػػػ ا 
التشري  باٞنرتبػة ال انيػة بعػد التشػري  الدسػتورم مػن حيػ  التػدرج يف اٟنػـر القػانوين كيعػد اٞنصػدر ال ػاين مػن 

 . (ُِ)العامة يف الدكلة باحرتاـ احكام  مصادر اٞنشركعية كعل  ذلك تلتـ  كافة اٟنيئات
أمػػا فيمػػا يتعلػػ  بالتشػػري  الفرعػػ  فػػاذا كانػػت السػػلطة التشػػريعية هػػ  صػػاحبة االختصػػاص االصػػيل يف 
٠ناؿ التشري  طبقان ٞنبدأ الفصل بٌن السلطات فاف الواقػ  العملػ  قػد حػتم الت فيػف مػن حػدة هػ ا اٞنبػدأ 

وع مػػػن القواعػػػد العامػػػة آّػػػردة تعػػػرؼ باسػػػم )اللػػػوائح أك كتولػػػت السػػػلطة التنفي يػػػة هػػػ  االخػػػرل كضػػػ  نػػػ
التشػػريعات لفرعيػػة( رغػػم ذلػػك فتعػػد هػػ  قػػرارات اداريػػة مػػن حيػػ  مصػػدرها أم مػػن الناحيػػة العضػػوية أك 
الشػػكلية غػػًن أ ػػا مػػن الناحيػػة اٞناديػػة تعتػػرب تشػػريعات بػػالنظر إُف موضػػوعها كمػػا تضػػمنت  مػػن قواعػػد عامػػة 

 . (ُّ)ريعات العادية٠نردة ٩ن  أال ٔنالف التش
٣نا تقدـ من مصادر للمشركعية فه  يطل  عليها باٞنصػادر اٞنكتوبػة فباالضػافة إُف هػ   اٞنصػادر الػي 
مت ذكرهػػا آنفػػان هنػػاؾ مصػػادر للمشػػركعية يطلػػ  عليهػػا باٞنصػػادر الغػػًن مكتوبػػة يأخػػ  منهػػا مبػػدأ اٞنشػػركعية 

ككػ لك هنالػك مصػادر أخػرل  فمن ه   اٞنصادر ه  اٞنبادئ القانونية العامة كالقػرارات القضػائية كالفقػ ع
 يأخ  منها مبدأ اٞنشركعية كلكنها مصادر غًن مل مة ه  كاالعراؼ كالعادات كالتقاليد اإلدارية. 

 املـٍت اٌضبٌش: اٌز١١ّض ث  دػٜٛ االٌغبء ٚدػٜٛ اٌمؼبء اٌىبًِ:

 أكالن: ػ م  ح ث سلط  القاضي: 
لتحقػػ  مػػن مػػدل اتفػػاؽ أك ٢نالفػػة حيػػ  ٤نػػد أف يف دعػػول اإللغػػاء تقػػف سػػلطة القاضػػ  عنػػد حػػد ا

القرار اٞنطعوف في  لقواعد القانوف كمن   اصدار اٜنكم بالغائ  أك ابطال  يف حالة التأكد من ٢نالفت  ٞنبدأ 
اٞنشركعية أما يف دعول القضاء الكامل فاف سلطة القاض  كاملة ّنعىن أ ا ال تقػف فقػط عنػد حػد الغػاء 

تعػػدل ذلػػك إُف حسػػم ٗنيػػ  عناصػػر اٞننازعػػة أم بتحديػػد اٞنركػػ  القػػانوين القػػرار االدارم غػػًن اٞنشػػركع بػػل ت
 .(ُْ)للطاعن كتبياف اٜنكم السليم الواج  االتباع

                                                        
 .  ُِ( صََُِد . عمر ١نمد الشوبك  / القضاء اإلدارم )عماف ، دار ال قافة للنشر كالتوزي  ،  -ُُ
 .  ِِٓ( صََِٓد . رم م ط  الشاعر / النظرية العامة للقانوف الدستورم )القاهرة ، دار النهضة العربية ،  -ُِ
ل  ١نمد بػدير ، د . عصػاـ عبػد الوهػاب الربز٤نػ  ، د . مهػدم ياسػٌن السػالم  / مبػادئ كأحكػاـ القػانوف اإلدارم د . ع -ُّ

 . ٕٓ( صُّٗٗ)بغداد ، دار الكت  للطباعة كالنشر ، 
 .  ُْٓ( صََِٔد . حسٌن ع ماف ١نمد ع ماف / قانوف القضاء اإلدارم ، )بًنكت ، منشورات اٜنلف ،  -ُْ
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ُّٗ 

 ثان ان: م  ح ث موضوع الدعول:
فنجػػد أنػػ  مػػن دعػػول اإللغػػاء يكػػوف موضػػوع الػػدعول هػػو القػػرار االدارم اٞنطعػػوف فيػػ  كاٞنػػدع  بعػػدـ 

تعترب دعػول عينيػة أك دعػول موضػوعيةع أمػا بالنسػبة لػدعول القضػاء مشركعيت  كل لك فاف ه   الدعول 
الكامػػػل فهػػػ  دعػػػول ش صػػػية أل ػػػا تنصػػػ  علػػػ  حػػػ  ذايت أك ش صػػػ  لرافػػػ  الػػػدعول فهػػػ  خصػػػومة 
حقيقيػػة بػػٌن رافػػ  الػػدعول كبػػٌن جهػػة االدارة الغػػرض منهػػا تبيػػاف اٞنركػػ  القػػانوين للطػػاعن كلػػ لك فػػاف هػػ   

عل  خالؼ دعول اإللغاء حي  ا ػا تنتمػ  إُف القضػاء اٞنوضػوع  أك الدعول تنتم  للقضاء الش ص  
 . (ُٓ)العيين

 ثالثان: م  ح ث المصلح   ي الدعول:
فػػاف دعػػول اإللغػػاء بنػػاءان علػػ  طبيعتهػػا اٞنوضػػوعية فأ ػػا دعػػول موضػػوعية تكفػػ  لرفعهػػا ّنجػػرد كجػػود 

في  بينما ال يكفػ  شػرط اٞنصػلحة مصلحة ش صية مباشرة لراف  الدعول تربر طل  الغاء القرار اٞنطعوف 
الش صية اٞنباشرة لقبوؿ دعول القضاء الكامل يستلـ  أف تستند ه   الدعول إُف ح  الطػاعنع أثػر فيػ  
القرار أك عمل االدارة كيراد التعويض بشأن  كمن هنا يتحقػ  القػوؿ بػأف دعػول اإللغػاء ٔنتلػف بداهػة عػن 

الؿ أف يف دعػػول اإللغػػاء يكتفػػ  لرفعهػػا كجػػود مصػػلحة دعػػول التعػػويض أركانػػان كموضػػوعان كحجيػػة مػػن خػػ
بينمػػا يشػػرتط يف رافػػ  دعػػول التعػػويض أف يكػػوف رافػػ  الػػدعول صػػاح  حػػ  اصػػابت  جهػػة االدارة بقرارهػػا 

 . (ُٔ)اٝناطم
 راب ان: م  ح ث حج   الحكم الصادر  ي  ل م  الدعوت  :

دارم اٞنعي  يكوف لػ  حجيػة مطلقػةع أم فبالنسبة لدعول اإللغاء فاف اٜنكم الصادر بالغاء القرار اال
أنػػػػ  يسػػػػرم يف مواجهػػػػة الكافػػػػة كيسػػػػتطي  أف يتمسػػػػك باإللغػػػػاء كػػػػل ذم مصػػػػلحة كلػػػػو َف يكػػػػن طرفػػػػان يف 
الػدعول. أمػػا حجيػػة اٜنكػػم الصػادر يف دعػػول القضػػاء الكامػػل فأ ػا تكػػوف ذات حجيػػة نسػػبية يسػػرم يف 

شػ ء معػٌن ٞنصػلحة اٞنػدع  أك أمػا أف يكػوف ح  اطػراؼ الػدعول كالػ م يصػدر أمػا بػال اـ االدارة بعمػل 
اٜنكم الصادر بال اـ االدارة باالمتنػاع عػن عمػل شػ ء معػٌن كغالبػان مػا يكػوف اٜنكػم الصػادر هػو يتضػمن 
الػػ اـ اإلدارة بػػدف  مبلػػغ معػػٌن مػػن اٞنػػاؿ علػػ  صػػيغة تعػػويض للشػػ   اٞنػػدع  علػػ  االدارة. كػػ لك فػػاف 

 . (ُٕ)فقط كا٧نا بتحديد اٞنرك  القانوين بصورة عامة للطاعندعول القضاء الكامل ال يكوف يف التعويض 
 اىٍتطد اىراُٖ: ٌطو دػٔى اإلىغاء

 اٞنطل  األكؿ: التعريف بالقرار اإلدارم كبياف شكل .
 اٞنطل  ال اين: شركط كجود القرار اإلدارم.

                                                        
 .  ْصعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص د . إٚناعيل -ُٓ
 . ُّْد . حسٌن ع ماف ١نمد ع ماف / اٞنصدر الساب  ، ص -ُٔ
 .  ٔد . اٚناعيل صعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص -ُٕ



 
 

َِّ 

 عشر ثام ال ال دد

إذا كاف ١نل دعول اإللغاء دائما قرار إدارم فأن  ينبغ  بل يتعٌن أف يتوافر يف ه ا القرار عدة شػركط 
فاألكؿ يتعل  بصدكر القرار ٩ن  أف يكوف صادران من سلطة إدارية كال اين يتعل  بصدكر القرار من سلطة 

ٞنػا تتمتػ  بػ  مػن سػلطة تقديريػة  إدارية كطنية كك لك ٩ن  أف تكػوف مسػتندة يف إصػدارها بارادهتػا اٞننفػردة
بل يتعٌن باالضافة إُف ذلك أف يكوف ه ا القرار قد صدر  ائيان يف نشاط إدارم كك لك ٩ن  أف يكػوف 
قػػراران مػػػن الناحيػػػة الشػػػكلية أم صػػدكر  مػػػن سػػػلطة إداريػػػة ككػػػ لك إداريػػان مػػػن الناحيػػػة اٞنوضػػػوعية أم كفقػػػان 

القرار اإلدارم فإذا ٔنلف الشكل أصبح القرار باطالن إال  ٞنضمون  كفحوا ع ك لك فأف الشكل هو ركن يف
 يف حالة الظركؼ االست نائية. 

 املـٍت األٚي: اٌزؼش٠ف ثبٌمشاس اإلداسٞ ٚث١بْ شىٍٗ. 
لقد تعددت التعاريف الي قيلت بصدد القرار اإلدارم إال أ ا تدكر ٗنيعػان حػوؿ معػىن كاحػد أال كهػو 

 . (ُٖ)نفردة بقصد إحداث آثار قانونية معينة()إفصاح اإلدارة عن إرادهتا اٞن
كقد عرؼ القضاء اإلدارم العراق  القرار اإلدارم بأن  )القرار اإلدارم هو عمل قانوين صادر من جهة 

 . (ُٗ)إدارية بارادهتا اٞننفردة بقصد إحداث آثار قانونية معينة(
قرار اإلدارم كه  )عمػل قػانوينع ل لك نالحه أف القضاء اإلدارم العراق  يشرتط ثالثة عناصر يف ال

 يصدر من جهة إداريةع كباالرادة اٞننفردة لإلدارة(. 
كيالحػػػه أف افصػػػاح االدارة عػػػن ارادهتػػػا اٞننفػػػردة يف أنػػػاذ القػػػرار قػػػد يكػػػوف صػػػر٪نان كتعيػػػٌن موظػػػف أك 

 إصدار إجازة بناء.
معػٌن كمػنح رخصػة سػيارة  كيف صدد كوف القرار صر٪نان فهو أما أف يكوف ا٩نابيان يتضمن القيػاـ بعمػل

أك قد يكوف سلبيان إذا تضمن القرار امتناع أك رفض اإلدارة عن القياـ بعمل معٌن كقرار رفض منح رخصة 
 قيادة سيارة. 

كقد يكوف ضمنيان ّنعىن أن  يوجد دكف افصاح من جان  اإلدارة ْنا  مسألة معينة كيدؿ علي  أما من 
ا أك امتناعها عن اعالف إرادهتا كالقرار الضمين برفض التظلم بعد فعل ا٩ناي لإلدارة أك من خالؿ سكوهت

 . (َِ)مض  مدة ثالثٌن يومان دكف ردها
 املـٍت اٌضبٟٔ: ششٚؽ ٚعٛد اٌمشاس اإلداسٞ:

 أكالن: كجود القرار اإلدارم النهائي المؤثر: 
يعين أن  ٩ن  أف يوجد القرار اإلدارم عندما تعلن اإلدارة باالفصاح عن ارادهتا اٞننفردةع عندئ  يكوف 
القرار اإلدارم موجودان ك٩ن  أف يكوف ه ا القرار اإلدارم  ائيان ّنعىن أن  يكوف قابالن للتنفيػ  دكف حاجػة 

                                                        
 . ُُٖعل  سعد عمراف / اٞنصدر الساب  / ص -ُٖ
 .  َّ( صُُٗٗد .ماهر صاٌف عالكم / القرار اإلدارم )بغداد ، دار اٜنكمة للطباعة كالنشر ،  -ُٗ
 .  ُُٔعل  سعد عمراف / اٞنصدر الساب  / ص -َِ



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ُِّ 

در القػػرار عػػن سػػلطة إداريػػة ٕنلػػك إُف أم إجػػراء الحػػ . كحػػىت يكػػوف ١نػػالن لػػدعول اإللغػػاء ٩نػػ  أف يصػػ
سػػلطة إصػػدار  بصػػورة  ائيػػة دكف حاجػػة إُف تصػػدي  سػػلطة أعلػػ . أمػػا إذا كػػاف القػػرار ال يػػ اؿ غػػًن قابػػل 
للتنفيػ  بضػركرة اعتمػاد  أك التصػدي  عليػ  مػن الػرئيس اإلدارم األعلػ  أك مػن جهػة إداريػة أخػرل فأ ػا ال 

 .(ُِ)يقبل الطعن بااللغاء
اء االدارم يف العراؽ أكصافان مشػأّة للنهائيػة كصػفة للقػرار األدارم فقػد جػاء يف كحي  ٤ند أف للقض

مػا يلػ : ػ )كحيػ  أف  ُُٗٗ/َُ/ِٔيف  ُٗٗػ قضػاء إدارم  ُٔحكم كمة القضاء اإلدارم بعدد 
الطلبػػػات الػػػي كجههػػػا اٞنػػػدع  عليػػػ  إُف دائػػػرة تنفيػػػ  الكػػػرادة لغػػػرض ٔنليػػػة الػػػدار اٞنطعػػػوف فيهػػػا أمػػػاـ هػػػ   

كمػػػة ال تنطػػػوم ضػػػمن مػػػدلوؿ القػػػرار اإلدارم يرتتػػػ  عليػػػ  أثػػػران قانونيػػػان حػػػاالن كمباشػػػرة فالنتيجػػػة تكػػػوف ا
 . (ِِ)حاٚنة ك ائية(

كيتضح لنا ٣نا تقدـ أف القرار اإلدارم يصدر باإلرادة اٞننفردة بقصد إحداث آثػار قانونيػة باسػتحداث 
ئم كمػػن هنػا ٩نػ  أف يكػػوف القػرار االدام مػػ ثران أم مركػ  قػانوين جديػػد أك تعػديل أك الغػاء مركػػ  قػانوين قػا

 ي ثر يف اٞنرك  القانوين للطاعن باإللغاء ب .
أم يشػػػػرتط لقبػػػػوؿ دعػػػػول اإللغػػػػاء أمػػػػاـ ١نكمػػػػة القضػػػػاء اإلدارم أف يكػػػػوف القػػػػرار اإلدارم موضػػػػوع 

لسػػنة  َُٔالػػدعول  ائيػػان. لقػػد نػػ  أك تضػػمن التعػػديل ال ػػاين لقػػانوف ٠نلػػس شػػورل الدكلػػة العراقػػ  رقػػم 
عل  ذلك حي  يكوف القرار  ائيان إذا صدر من جهػة إداريػة ٕنلػك اٜنػ  يف اصػدار  دكف حاجػة  ُٖٗٗ

إُف تصػػديق  أك اقػػرار  لػػ لك قضػػت ١نكمػػة القضػػاء اإلدارم )حيػػ  أف ٛننػػة أراضػػ  االسػػتيالء َف يصػػدر 
 .(ِّ)عنها قرار  ائ  كحاسم يف اٞنوضوع ل ا تقرر رد الدعول(

اٞنصػػػرم فقػػػد كضػػػ  هػػػ ا الوصػػػف )النهائيػػػة( للقػػػرارات اإلداريػػػة الػػػي تػػػدخل يف اختصػػػاص أمػػػا اٞنشػػػرع 
اختصػػاص ٠نلػػس الدكلػػة يف اٞنػػادة  ُِٕٗلسػػنة  ْٕالقضػػاء االدارم فقػػد حػػدد قػػانوف ٠نلػػس الدكلػػة رقػػم 

( بػػػالنظر يف لطعػػػوف اٞنوجهػػػة ضػػػد القػػػرارات االداريػػػة النهائيػػػة علػػػ  اضػػػافة كلمػػػة  ػػػائ  إُف القػػػرارات َُ)
داريػػػة الػػػي تقبػػػل الطعػػػن باإللغػػػاء كػػػاف موضػػػ  انتقػػػاد مػػػن جانػػػ  الفقػػػ  كقػػػد افػػػرتض الػػػبعض اسػػػتبداٟنا اال

 . (ِْ)بالتنفي ية
أما فيما يتعل  بتأثًن القرار اإلدارم فهنا ٩ن  أف يكوف للقرار اإلدارم أثر يف اٞنراك  القانونية للطاعن 

أف يكػػوف أثػػران قانونيػػان فأنػػ  ال ٬نكػػن الطعػػن فيػػ  بػػأف اٜنػػ  ضػػرران بػػ  فػػاذا كػػاف عمػػل االدارة لػػيس مػػن شػػأن  
بااللغػػػاء كمػػػن أم لػػػة ذلػػػك بيانػػػات االسػػػتعالمات كاألعمػػػاؿ اٞنتعلقػػػة باثبػػػات حالػػػة معينػػػة كػػػاألمر بػػػإجراء 
الكشػػف الطػػف علػػ  أحػػد اٞنػػوظفٌنع...ع كال ٩نػػوز الطعػػن باإللغػػاء أيضػػان يف اجػػراءات التنظػػيم الػػداخل .  

                                                        
 .  ُّْ( صََِٔد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا / القضاء االدارم )االسكندرية ، منشأة اٞنعارؼ ،  -ُِ
 .  ٠ْٕنلة العدالة / ٠نلة فصلية تصدرها كزارة العدؿ / بغداد / العدد األكؿ / ص -ِِ
 .  ُُٗٗ/ِ/ُٓ/ قضاء إدارم / يف ٕٕ، قرار  ٠ُّْنلة العدالة / اٞنصدر الساب  / ص -ِّ
  . ُّٓد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا / اٞنصدر الساب  / ص -ِْ
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 عشر ثام ال ال دد

م سػًن العمػل داخػل االدارات دكف أف تنػت  أثػران قانونيػان بالنيػة لألفػراد الػ ين كاإلجراءات الػي تت ػ  لتنظػي
 . (ِٓ)صدرت بشأ م كذلك كتوزي  العمل عل  اٞنوظفٌن

 ثان ان: ػ صدكر القرار م  سلط  إداري  ك ن  : 
٩نػػ  أف يصػػدر القػػرار اٞنطعػػوف فيػػ  مػػن سػػلطة اداريػػة سػػواء أكانػػت هػػ   السػػلطة مرك يػػة أـ ال مرك يػػة 

القرار االدارم ٬نكن أف يصدر من رئيس الدكلة أك من أحد الوزراء كما ٬نكن أف يصدر من ٠نلس ١نل  ف
 .(ِٔ)أك من هيئة عامة أك من إحدل النقابات باعتبارها من اش اص القانوف العاـ

ككػػ لك يصػػدر القػػرار اإلدارم مػػن اٟنيئػػات اٞنسػػتقلة الػػي كرد ذكرهػػا يف الدسػػتور العراقػػ  النافػػ  لعػػاـ 
( من : )تعد اٞنفوضية العليا ٜنقوؽ اإلنسافع كاٞنفوضية العليا اٞنسػتقلة َُِال م ن  يف اٞنادة ) ََِٓ

 .(ِٕ)لالنت اباتع كهيئة الن اهةع هيئات مستقلةع ٔنض  لرقابة ٠نلس النواب كتنظم اعماٟنا بقانوف(
ح االدارة عػػن ارادهتػػا ككػػ لك ٩نػػ  أف يصػػدر القػػرار مػػن جهػػة أداريػػة بارادهتػػا اٞننفػػردة أم يعػػين افصػػا 

اٞننفردة أم التعبًن عن ارادهتا اٞننفردة أم سواء كاف ه ا االفصاح إ٩نابيان أك سلبيان كسواء كاف ه ا افصػاح 
صر٪نان أـ ضمنيان فهو يف ٗني  اٜناالت ه   صفة العمد متوفرة الي ٕني  القرار االدارم عن غًن  كمػن هنػا 

دارم الػ م ينشػأ باالتفػاؽ بػٌن االدارة كاٞنتعاقػد مػ  اإلدارة كفػ  شػركط يتمي  القرار االدارم عػن العقػد اال
 .(ِٖ)معينة يتم االتفاؽ عليها بٌن اٛنانبيٌن

كػػ لك فيمػػا يتعلػػ  بػػالقرار االدارم فػػأف اٛنهػػة الػػي تتػػوُف بػػالنظر يف صػػحة القػػرارات االداريػػة الػػي قػػاـ 
 ٓٔلقػػانوف ٠نلػػس شػػورل الدكلػػة رقػػم  قػػانوف التعػػديل اٝنػػامس َُِّ( لسػػنة ُٕبتحديػػدها قػػانوف رقػػم )

قػػد جػػاء بػػالن  يف اٞنػػادة السػػابعة رابعػػان )ٔنػػت  ١نكمػػة القضػػاء االدارم بالفصػػل يف صػػحة  ُٕٗٗلسػػنة 
األكامر كالقرارات االدارية الفردية كالتنظيميػة الػي تصػدر عػن اٞنػوظفٌن كاٟنيئػات يف الػوزارات كاٛنهػات غػًن 

 َف يعٌن مرج  للطعن فيها بناءان عل  طل  من ذم مصلحة....(  اٞنرتبطة بوزارة كالقطاع العاـ الي
 ك لك اشرتط القانوف اٞن كور آنفان يف اٞنادة السابعة بالفقرة سابعان 

أ ػ )يشػػرتط قبػػل تقػػدمي الطعػػن إُف ١نكمػػة القضػػاء االدارم أف يػػتم الػػتظلم منػػ  لػػدل اٛنهػػة االداريػػة  
بلغ  باألمر أك القرار االدارم اٞنطعػوف فيػ  أك اعتبػار  مبلغػانع ( ثالثٌن يومان من تاريخ تَّاٞن تصة خالؿ )

 ( يومان من تاريخ تسجيل التظلم لديها(.َّكعل  ه   اٛنهة أف تبت يف التظلم خالؿ )

                                                        
 .  ُُٔد . ماجد راغ  اٜنلو / اٞنصدر الساب  ، ص -ِٓ
 . َّد . إٚناعيل صعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص -ِٔ
،  ََِٓ( ، السػػػنة السػػػابعة كاالربعػػػوف ، َُِْالوقػػػائ  العراقيػػػة / اٛنريػػػدة الرٚنيػػػة ٛنمهوريػػػة العػػػراؽ / بغػػػداد / )العػػػدد ) -ِٕ

 .  ِِص
 .  ٖٔػ  ٖٓ( صََِِد . ١نمد ١نمد عبد اللطيف / قانوف القضاء اإلدارم )القاهرة / دار النهضة العربية ،  -ِٖ



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ِّّ 

ب ػ )عند عدـ البت يف التظلم أك رفض  من اٛنهة االداريػة اٞن تصػة علػ  اٞنػتظلم أف يقػدـ طعنػ  إُف 
ان مػػػػن تػػػػاريخ رفػػػػض الػػػػتظلم حقيقػػػػة أك حكمػػػػان كعلػػػػ  تسػػػػجيل الطعػػػػن ( سػػػػتٌن يومػػػػَٔاكمػػػػة خػػػػالؿ )

 . (ِٗ)لديها......،(
 اىٍتطد اىراىد: اىلؽوط اىٍخؼيلث ةٍهيطث رافغ اىػػٔى.

 اٞنطل  األكؿ: ػ التعريف باٞنصلحة كأنواعها.
 اٞنطل  ل اين: ػ كجود مصلحة ش صية مباشرة.

 اٞنطل  ال ال : ػ توافر اٞنصلحة كقت رف  الدعول.
مػػن اٞنبػػػادئ اٞنسػػػلم ّٔػػا يف أصػػػوؿ التقاضػػػ  أف ال دعػػول بػػػدكف مصػػػلحة فاٞنصػػلحة هػػػ  مػػػربر كجػػػود 
الدعول بالنسبة لصاحبهاع كاٞنصػلحة يف الػدعول هػ  اٞننفعػة الػي ٬نكػن أف ٪نصػل عليهػا رافعهػا يف حالػة 

لقبوؿ إجابت  إُف طلب ع كعل  ذلك نالحه أف القضاء اإلدارم قد أكج  كجود مصلحة للمدع  كشرط 
دعول اإللغاء حىت كأف َف يشرتطها اٞنشػرع كمػا هػو حػاؿ اٞنشػرع الفرنسػ  الػ م َف يػورد اٞنصػلحة كشػرط 
لقبوؿ دعول اإللغاءع فاٞنصلحة يف نطاؽ دعول اإللغاء تعين أف يكوف للطاعن مصلحة ش صية كمباشرة 

 .(َّ)يف دعول الغاء القرار
 املـٍت األٚي: اٌزؼش٠ف ثبملظٍحخ ٚؤٔٛاػٙب: 

 فرع األكؿ:ال
اٞنقصػػود باٞنصػػلحة يف دعػػول اإللغػػاء هػػ  اٞننفعػػة الػػي ٬نكػػن أف ٪نصػػل عليهػػا رافػػ  الػػدعول كٔنتلػػف 
اٞنصػػلحة ّٔػػ ا اٞنعػػىن عػػن الصػػفة يف الػػدعول كهػػ  إمكػػاف رفعهػػا قانونػػان أك الصػػالحية للرتافػػ  أمػػاـ القضػػاء  

ة الػدعول بنفسػ  لعػدـ  كطرؼ يف الدعول فقد يكوف الش   ذم مصلحة كم  ذلك ٬نتنػ  عليػ  مباشػر 
كمػػاؿ أهليتػػ  أم ّنعػػىن مػػا يكتفػػ  لقبػػوؿ دعػػول اإللغػػاء باعتبارهػػا دعػػول موضػػوعية ٠نػػرد كجػػود مصػػلحة 
ش صية مباشرة لراف  الدعول تربر طل  الغاء القرار اٞنطعوف في  باالضافة إُف ذلػك فقػد اكتفػ  القػانوف 

وف مػػربران لػػ  لتقػػدمي طلػػ  بالغػػاء القػػرار ّنجػػرد كجػػود مصػػلحة ١نتملػػة لرافػػ  دعػػول اإللغػػاء فػػأف ذلػػك يكػػ
( قػانوف التعػديل اٝنػامس لقػانوف َُِّ( لسػنة )ُٕاإلدارم اٞنطعوف في  كه ا مػا أشػار اليػ  قػانوف رقػم )

حيػ  نصػت اٞنػادة السػابعة منػ  رابعػان )ٔنػت  ١نكمػة القضػاء  ُٕٗٗلسنة  ٠ٔٓنلس شورل الدكلة رقم 
اءان علػػ  طلػػ  مػػن ذم مصػػلحة معلومػػة كحالػػة ك٣نكنػػةع كمػػ  اإلدارم بالفصػػل يف صػػحة األكامػػرع....ع بنػػ

 . (ُّ)ذلك فاٞنصلحة اتملة تكف  إف كاف هناؾ ما يدعو إُف الت وؼ من اٜناؽ الضرر ب كم الشأف(

                                                        
 .  ّٗ، صالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب   -ِٗ
  . ٓد . إٚناعيل صعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص -َّ
 . ّٗالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -ُّ



 
 

ِّْ 

 عشر ثام ال ال دد

 الفرع الثاني:أنواع المصلح   ي دعول اإللغا : 
اٞنصػػلحة الػػي قػػد تتنػػوع إُف قلنػا فيمػػا سػػب  أف دعػػول اإللغػػاء ال ترفػػ  إال بتػػوافر مصػػلحة لرافعهػػا هػػ   

أنواع عدة كذلك لتعدد صفات رافع  ه   الدعولع فه  قد تتوافر يف االش اص الطبيعية كما قد تتوافر 
 يف االش اص اٞنعنوية كه  ما سنبح   يف اآليت:

مصػػػػلحة االشػػػػ اص الطبيعية:ػػػػػ كتتحػػػػدد فيمػػػػا إذا كػػػػاف رافعػػػػ  الػػػػدعول مػػػػن اٞنػػػػوظفٌن أك غػػػػًن  أكالن.
 اآليت:اٞنوظفٌن ك

 اٞنصلحة يف طعوف اٞنوظفٌن: -ُ
القرارات اٞنتعلقة بالتعيٌن: لكػل مػن تتػوافر فيػ  شػركط اشػغاؿ كظيفػة مػن الوظػائف كتقػدـ اليهػا  - أ

الطعن يف قرارات تعيٌن الغًن يف ه   الوظيفة إذا كانت غًن مشركعةع ككما أف لكػل مػن تتػوافر 
بقػػرار االدارة القاضػػ  بػػرفض اشػػرتاك   فيػػ  شػػرط االشػػرتاؾ يف اٞنسػػابقة للتعيػػٌن يف كظيفػػة الطعػػن

 فيها.
القرارات اٝناصة بالرتقية: فللموظف مصلحة ش صية كمباشرة بالطعن بقرارات ترقية زمالئ  إذا   - ب

 كانت ٔنل  ل  منافسان عل  ترقيت  اٞنستقبلية ككانت ه   القرارات غًن مشركعة. 
ٞنػواطن لوحػدها للطعػن بااللغػاء بػل ال اٞنصلحة يف طعوف األفػراد مػن غػًن اٞنػوظفٌن: ال تكفػ  صػفة ا -ِ

 بد كأف تتوافر صفة أخرل ْني  الطعن باإللغاء كمنها: 
صفة اٞنالك: للمالك أف يطعن بالقرارات اإلدارية اٞنعيبة الي تسب  كمالك ضرران كلو َف تصػل  - أ

 إُف حد االعتداء عل  ح  اٞنلكية.
أخػر القضػاء االدارم لسػاكين منطقػة أك صفة اٞنستفيد من اٞنراف  العامة كاف كانػت ١نليػة: لقػد  - ب

مدينة معينة طل  الغاء القرارات اإلدارية الػي ٕنػنعهم مػن االسػتفادة مػن خػدمات اٞنرافػ  اليػة 
 . (ِّ)الي ٔن  مدينتهم

بينما موقف القانوف العراق  فهو كاضح أم يكتف  كجود مصلحة ١نتملة للفرد من دعول الغاء القرار 
انوف أم عندما تتوفر تلك اٞنصلحة اتملة إذا كاف هناؾ ما يدعو إُف الت وؼ مػن االدارم اٞن الف للق

اٜناؽ الضرر ب كم الشأف فيكوف ذلػك مػربران كافيػان للطعػن بالغػاء ذلػك القػرار كهػ ا مػا أشػارت اليػ  اٞنػادة 
ل الدكلػػة قػانوف التعػػديل اٝنػػامس لقػانوف ٠نلػػس شػػور  َُِّلسػػنة  ُٕسػابعان الفقػػرة رابعػػان مػن قػػانوف رقػػم 

 .(ّّ)ُٕٗٗلسنة  ٓٔرقم 
ثانيان: مصلحة األش اص اٞنعنوية:ػ كتشمل األشػ اص اٞنعنويػة اٟنيئػات أك اٛنماعػات ٗنيعهػا الػي يعػرتؼ 
ٟنا القانوف ّٔ   الش صية سواء أ كانت عامة أـ خاصة كالنقابات كاٛنمعيات كغًنهاع فله   االش اص 

 ية اٞنعيبة الي ٕنس مصاٜنها اٞنادية كاالدبية كاآليت: اٞنعنوية مصلحة يف الطعن بالقرارات اإلدار 
                                                        

 .  ُِٖعل  سعد عمراف ، اٞنصدر الساب  / ص -ِّ
 .  ّٗالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -ّّ



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ِّٓ 

الػػدعاكم اٝناصػػة باٞنصػػلحة اٛنماعيػػة للشػػ   اٞنعنػػوم ذاتػػ : ػ فللشػػ   اٞنعنػػوم مصػػاٌف خاصػػة  .ُ
جديرة باٜنماية فيجوز رف  دعول اإللغاء ضد القرارات االدارية الي ٬نكن أف ٕنس الش   اٞنعنوم 

 .(ّْ)مرك   القانوين كدعول إلغاء قرار رفض تأسيس ٗنعية أك حلهايف كجود  أك ذمت  اٞنالية أك يف 
الػػدعاكم اٝنػػاص ُنمايػػة أهػػداؼ الشػػ   اٞنعنوم:ػػػ أف اٞنصػػلحة أم مصػػلحة الشػػ   اٞنعنػػوم يف  .ِ

رفػػ  دعػػول اإللغػػاء قػػد تػػػأيت مػػن األغػػراض الػػي أنشػػأ مػػػن أجلهػػا الشػػ   اٞنعنػػوم إذا مػػا تعرضػػػت 
مػػدل تػػوافر اٞنصػػلحة يف رفػػ  الػػدعول مػػن خػػالؿ الرجػػوع إُف  للتهديػػد بقػػرارات إداريػػة كيكػػوف تقػػدير

 .(ّٓ)النصوص القانونية الي ٓندد أهداؼ الش   اٞنعنوم
٩ن  مالحظة أف الش   اٞنعنوم ال ٩نوز ل  رف  الدعول ٜنماية مصلحة فردية لش   أك ّٓموعة 

عنوم التدخل يف الدعول أش اص معنيٌن ب كاهتم كإال فاف الدعول تكوف غًن مقبولة إال أف للش   اٞن
إذا كاف القرار يتعل  بأفراد معنيٌن بأٚنائهم كشػ   ثالػ  يف الػدعول دكف أف يكػوف لػ  إضػافة طلبػات 

 . (ّٔ)جديدة
 املـٍت اٌضبٟٔ:ر ٚعٛد ِظٍحخ شخظ١خ ِٚبد٠خ ِجبششح:

أف تكوف اٞنصلحة مصلحة ش صية كمباشرة فال بد أف يكوف للطػاعن )صػاح  اٞنصػلحة( يف  أكالن:
حالة قانونية أثر فيها القرار اٞنطلوب إلغاء  تأثًنان مباشران يف مصلحة ذاتيػة لػ ع أم أف ٬نػس القػرار اٞنطعػوف 

صػلحة ش صػية في  حالة قانونية خاصة باٞندع ع كعل  ذلك فال تقبل دعول اإللغاء من غًن صػاح  م
كمباشرة مهما كانت صلت  بصاح  اٞنصلحةع فال ٬نكن م الن لورثة الطاعن االستمرار بدعول مورثهم مػا 
َف تكػػػن ٟنػػػم مصػػػلحة ش صػػػية كمباشػػػرة ذلػػػك أف م ػػػل هػػػ ا اٜنػػػ  ال يػػػورثع فيجػػػ  أف ٬نػػػس القػػػرار ٟنػػػم 

إلغائػػ ع كمػػا  مصػػلحة أك حالػػة قانونيػػة خاصػػة بكػػل مػػنهم ْنعػػل لػػ  مصػػلحة ش صػػية كمباشػػرة يف طلػػ 
ذهػػ  القضػػاء اإلدارم إُف عػػدـ قبػػوؿ الػػدعول مػػن أخ يطلػػ  فيهػػا إلغػػاء قػػرار امتنػػاع اإلدارة عػػن ْنديػػد 

 جوازات السفر اٝناصة باخوت  كلو كاف هو أكرب أفراد األسرة القائم عل  ش ك ا. 
ل ٩نػػ  أف أف تكػػوف اٞنصػػلحة ماديػػة أك أدبيػػة: ال يشػػرتط أف تكػػوف اٞنصػػلحة ماديػػة فحسػػ  بػػ ثان ػػان:

تكػوف ماديػة أك أدبيػة مػػا داـ القػرار اٞنطعػوف فيػػ  يهػدد أحػداهاع أم أف ٓنقػ  إحػػدل هػ   اٞنصػاٌف يكفػػ  
إلقامػػة دعػػول اإللغػػاء كم ػػاؿ اٞنصػػلحة اٞناديػػة أك اٞناليػػة الطعػػن بقػػرار اإلدارةع القاضػػ  بػػرفض مػػنح رخصػػة 

وظػػف برفػ  دعػػول اإللغػاء لقػػرار ترقيػػة لشػ   ٞن اكلػػة مهنػة معينػػة كاٞنصػػلحة األدبيػة قػػد تتم ػل ّنصػػلحة اٞن
زمالئ  كٔنطي  بالرتقية كلو كاف قد احيل إُف التقاعد كألف اٞنصلحة متصلة بسمعة اٞنوظف كالتشكيك يف  

                                                        
 .  ْْسنة( ص زهدم يكن / القضاء اإلدارم )بًنكت ، دار ال قافة للنشر كالتوزي  ، بال -ّْ
 .  َُّاٞنصدر نفس  ، ص -ّٓ
 .  ُٔٓد . ماجد راغ  اٜنلو / اٞنصدر الساب  / ص -ّٔ
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كفاءتػػ ع كتظهػػر اٞنصػػلحة األدبيػػة أيضػػان يف النطػػاؽ الػػديين فيكػػوف ألحػػد معتنقػػ  األديػػاف مصػػلحة يف رفػػ  
 . (ّٕ)لي ٕنس الشعائر الدينية الي يعتنقهادعول اإللغاء ضد القرارات اإلدارية ا

 املـٍت اٌضبٌش: رٛافش املظٍحخ ٚلذ سفغ اٌذػٜٛ:  
من األمور اٞنستقرة كجوب توافر شرط اٞنصلحة عند رف  دعول اإللغاء كأالحكم بعدـ قبوٟناع غًن أف 

  اٝنالؼ ي ور حوؿ كجوب استمرار ه ا الشرط ٜنٌن الفصل يف الدعول أـ ال يشرتط ذلك 
لقد استقر ٠نلس الدكلة الفرنس  يف أحكام  عل  االكتفاء بتػوافر اٞنصػلحة كقػت رفػ  الػدعول كعػدـ 
اشرتاط اسػتمرارها ٜنػٌن الفصػل فيهػاع فػإذا زالػت هػ   اٞنصػلحة أثنػاء نظػر الػدعول فػاف آّلػس يسػتمر يف 

دارة بإزالة عدـ اٞنشػركعية نظر الدعول كإصدار حكم  فيهاع إال إذا كاف زكاؿ اٞنصلحة راجعان إُف قياـ اإل
 (.ّٖ)ال م شاب القرار ألف الدعول تكوف بال ١نل حينئ 

أما القضاء اإلدارم العراق  فباستقراء احكام  يتضح أن  يشرتط قياـ اٞنصلحة من كقػت رفػ  الػدعول 
حىت الفصل فيها ُنكم  ائ . أما ٠نلس الدكلة اٞنصرم فقد استقرت احكام  بعد إنشاء اكمة االدارية 

أف أك ػر الفقػ  رفضػوا هػ ا  العليا عل  اشرتاط توافر اٞنصلحة من بداية رف  الدعول ٜنٌن الفصل فيها غًن
االْنػػا  كاعتػػربكا أف الطبيعػػة العينيػػة لػػدعول اإللغػػاء تتػػأىب األخػػ  بػػ  ككجػػدكا أف االْنػػا  األكؿ هػػو الواجػػ  
اإلتبػػاع يتفػػ  كدعػػول اإللغػػاء مػػن حيػػ  الطبيعػػة كمػػن حيػػ  اٜنجيػػة اٞنطلقػػة لألحكػػاـ الصػػادرة يف ظلهػػا 

ْنػا  الػ م ال يشػرتط اٞنصػلحة إال كقػت رفػ  الػدعول كذلػك كبالنسبة إُف رأم اٞنتواض  أميػل إُف تأييػد اال
 بالنظر إُف الطبيعة اٞنوضوعية لدعول اإللغاء كما ت دي  من دكر يف اافظة عل  مبدأ اٞنشركعية. 

 اىٍتطد اىؽاةغ: ث اىلؽوط اىٍخؼيلث ةٍ٘ؼاد رفغ اىػػٔى.

 اٞنطل  األكؿ: ػ بدء ميعاد الطعن.
 اد الطعن.اٞنطل  ال اين: ػ ْناكز ميع

 اٞنطل  ال ال : ػ أثر انتهاء ميعاد الطعن. 
يعد ٓنديد ميعاد الطعن برف  دعول اإللغاء أم ٓنديد مدة زمنية معينة ٩ن  أف ترف  الػدعول خالٟنػا 
كأالحكػػػم بردهػػػا كذلػػػك ألف ٓنديػػػد ميعػػػاد معػػػٌن يػػػ دم إُف اسػػػتقرار األكضػػػاع القانونيػػػة كاسػػػتقرار اٞنراكػػػ  

القػػرار اإلدارم مهػػدد باإللغػػاء لفػػرتة غػػًن ١نػػددة مػػن الػػ من ألف ذلػػك يػػ دم عػػدـ  القانونيػػة كحػػىت ال يظػػل
استقرار األكضاع القانونية كمن شأن  ٩نعل القرار اإلدارم مهدد باإللغاء طاٞنا َف ٪ندد ميعاد معٌن للطعن 

 يف اإللغاء ب لك القرار اٞن الف للقانوف.
نية الواج  خالٟنا إقامة دعػول اإللغػاء أمػاـ القضػاء لقد أكضحت تشريعات الدكؿ اٞنقارنة الفرتة ال م

. بشػهرين مػن تػاريخ نشػر ُْٓٗ/ٓ/ُّاإلدارمع فقد حددها اٞنشرع الفرنس  ّنوج  األمر الصادر يف 
                                                        

( ََِٓم ىن أ٘ند جاسم الشافع  / شرط اٞنصلحة يف دعول اإللغػاء / رسػالة ماجسػتًن )جامعػة بغػداد ، كليػة القػانوف ،  -ّٕ
 .  َِِص

 .  ِٔٗ( صُّٕٗكتبة اٜندي ة ، د . ١نمد عل  آؿ ياسٌن / القانوف اإلدارم )بًنكت ، اٞن -ّٖ



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ِّٕ 

القرار يف اٛنريدة الرٚنية أك يف النشرات اٞنصػلحية أك إعػالف صػاح  الشػأف بػ  أمػا يف مصػر فقػد حػددها 
( من  بػ)ستٌن يومان( من تاريخ نشر القرار ِْيف اٞنادة ) ُِٕٗلسنة  ْٕم قانوف ٠نلس الدكلة اٞنصرم رق

 أك إعالن  لصاح  الشأف.
قػانوف التعػديل  َُِّلسنة  ُٕأما اٞنشرع العراق  فقد حدد ميعاد رف  دعول اإللغاء يف قانوف رقم 

سػابعة / سػابعان/ اٞنعدؿ حي  أجبت اٞنادة )ال ُٕٗٗلسنة  ٓٔاٝنامس لقانوف ٠نلس شورل الدكلة رقم 
( سػػتٌن يومػػان مػػن تػػاريخ انتهػػاء مػػدة ال الثػػٌن يومػػان َٔأ( علػػ  اٞنػػتظلم أف يقػػدـ طعنػػ  إُف اكمػػة خػػالؿ )

 .(ّٗ)اٝناصة بتقدمي التظلم إُف اٛنهة االدارية اٞن تصة كإال سقط حق  يف الطعن
االنضباطية فقػد أكضػح أما فيما يتعل  برف  الدعول أماـ ٠نلس االنضباط العاـ فيما ٫ن  العقوبات 

يف اٞنػادة  ُُٗٗلسػنة  ُْلقانوف انضباط مػوظف  الدكلػة رقػم  ََِٗلسنة  ٓقانوف التعديل ال اين رقم 
كتكوف  ُُٗٗلسنة  ُْ( من قانوف انضباط موظف  الدكلة رقم ُٓ( من  يضاؼ ما يل  إُف اٞنادة )ُ)

( عشػرة آالؼ دينػار ََََُقطػوع مقػدار  )الفقرة )سابعان( ٟنا: سػابعان ػ أ ػ )يسػتويف مػن اٞنوظػف رسػم م
 . (َْ)عند االعرتاض عل  القرار الصادر بفرض العقوبة االنضباطية علي  أماـ ٠نلس االنضباط العاـ(

 املـٍت األٚي: ثذء ١ِؼبد اٌـؼٓ:
يبػػدأ ميعػػػاد اإللغػػاء مػػػن تػػاريخ نشػػػر القػػػرار أك اعػػالف صػػػاح  الشػػأف بػػػ ع كقػػد جػػػاء القضػػػاء االدارم 

 كه  العلم اليقيين كهو ما سنوضح  يف اآليت: بوسيلة ثال ة
 أكالن: نشر القرار: ػ 

أف نشػػر القػػرار أ٧نػػا يكػػوف يف اٛنريػػدة الرٚنيػػة للدكلػػة أك يف النشػػرات الرٚنيػػة أك اٞنصػػلحية إال إذا نػػ  
القانوف عل  كسيلة أخرل للنشرع أما غًن ذلػك فػال يعػد نشػران للقػرار كبالتػاِف ال يتحقػ  علػم صػاح  أك 

 .(ُْ)اب الشأف ب  كال يفرتضأصح
كنشػر القػػرار اإلدارم ا٧نػا هػػو كسػيلة للعلػػم بػ  بالنسػػبة للقػرارات اإلداريػػة التنظيميػة لكو ػػا تضػ  قواعػػد 

 . (ِْ)عامة ٠نردة تطب  عل  عدد غًن ١ندد من األفراد
 ثان ان: تبل غ القرار أك إعبلنو:

اح  الشػػػأف علمػػػان بػػػالقرار اإلدارم )فتبليػػػغ التبليػػغ أك اإلعػػػالف هػػػو الطريقػػػة الػػػي ٓنػػػيط االدارة ّٔػػػا صػػػ
القرار أك إعالن  ما هو إال كسيلة للعلم بالنسبة للقػرارات اإلداريػة الفرديػة ككالنشػر ٩نػ  أف ٪نتػوم التبليػغ 

.كالقاعدة العامة أف التبليغ ال ٫نض  إُف شكليات معينة يتوج  توافرها (ّْ)عل  اٞنضموف الكامل للقرار(

                                                        
 . ُْالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -ّٗ
  . www.miqpm.comاٞنرصد النياي العراق   -َْ
 . ِّٖد . ١نسن خليل / اٞنصدر الساب  / ص -ُْ
 . ِْٕد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا/ اٞنصدر الساب / ص -ِْ
 . ١ُُٗنسن خليل / اٞنصدر نفس  ، ص د . -ّْ

http://www.miqpm.com/
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يتضمن اسم اٛنهة اإلدارية الصادر عنها كأف يصدر عن اٞنوظف اٞن ت ع كأف يوج   غًن أن  البد من أف
إُف ذكم اٞنصػػػلحة ش صػػػيان أك مػػػن يقػػػـو مقػػػامهمع كيبػػػدأ اٞنيعػػػاد بالسػػػرياف مػػػن تػػػاريخ كصػػػوؿ التبليػػػغ إُف 

 . (ْْ)صاح  الشأف كليس من تاريخ إرسال 
 ثالثان: ال لم يق ني:

كاٞنقارف إُف اعتبػار العلػم اليقيػين بػالقرار اٞنطعػوف فيػ  مبػدأ لتحديػد ميعػاد اْن  القضاء اإلدارم العراق  
الطعػػن باإللغػػاء فػػالعلم اليقيػػين هػػو علػػم صػػاح  الشػػأف بػػالقرار اإلدارم بصػػورة فعليػػة ّنػػا يغػػين عػػن العلػػم 

 .(ْٓ)بالتبليغ
 كيشرتط القضاء االدارم م ه ا العلم عدة شركط:

كلػػيس افرتاضػػيان أك ضػػمنيانع ألف العلػػم اليقيػػين يػػأيت علػػ  خػػالؼ أف يكػػوف هػػ ا العلػػم حقيقيػػان م كػػدان  .ُ
 األصل اٞنتم ل بالنشر أك التبليغ.

 أف يكوف ه ا العلم ١نددان بتاريخ ٓنديدان دقيقان. .ِ
 أف ٪نتوم العلم عل  مضموف القرار كعناصر  كأسباب  ٗنيعها. .ّ
 .(ْٔ)أف يكوف العلم ١نددان عل  القرارات اإلدارية فقط دكف غًنها .ْ

 املـٍت اٌضبٟٔ: رجبٚص ١ِؼبد اٌـؼٓ:
أف اٞنواعيػػد اػػددة قانونػػان للطعػػن بػػالقرارات اإلداريػػة إلغػػاءانع توجػػ  أف يقػػـو صػػاح  اٞنصػػلحة برفػػ  
دعوا  خالٟناع كإال سقط حق  يف الطعنع أل ػا كمػا أشػرنا تعػد مػن النظػاـ العػاـع كمػ  ذلػك ٩نػوز امتػداد 

 ه   اٞندد يف األحواؿ التالية: 
 : ػ كقف الم  اد: أكالن 

كيعػػين عػػدـ سػػرياف مػػدة الطعػػن بعػػد أف بػػدأت كذلػػك ٜنػػدكث ظػػرؼ طػػارئع كهػػ ا األخػػًن يقصػػد بػػ  
القوة القاهرة الي ه  كل ع ر قهرم ٬نن  صاح  اٞنصلحة من رف  دعوا  ُنيػ  ال تسػرم بقيػة اٞنػدة إال 

كال تقتصػر القػوة القػاهرة علػ  بعد زكاؿ ه   القوة القاهرة الػي حالػت بػٌن صػاح  اٞنصػلحة كرفػ  دعػوا  
االحػواؿ اٝنارجيػػة عػػن ارادة صػػاح  اٞنصػػلحة الػػي ٓنػوؿ بينػػ  كبػػٌن رفػػ  دعػػول اإللغػػاء ػ كقيػػاـ حػػرب أك 
حدكث كوارث طبيعية بل تشمل ك لك األحواؿ اٝناصة باٞندع  كاعتقال  أك العج  الػ م يصػيب  نتيجػة 

بالنسػػػبة إليػػػ  كللقاضػػػ  اإلدارم سػػػلطة تقديريػػػة يف  اٞنػػػرض الػػػ م يصػػػيب  األمػػػر الػػػ م ٩نعػػػل اٞنيعػػػاد موقوفػػػان 
 التحق  من توافر حالة القوة القاهرة من عدمها.

                                                        
 . ُِٓد . ١نمد رفعت عبد الوهاب / اٞنصدر الساب  ، ص -ْْ
 ِّٖاٞنصدر نفس  / ص -ْٓ
 . ِْٕد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا / اٞنصدر الساب  ، ص -ْٔ
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 ثان ان:ػ انقطاع الم  اد:
اٞنقصػػود بػػ  كقػػوع أمػػر معػػٌن أك حادثػػة معينػػة تػػ دم إُف اسػػقاط أك عػػدـ احتسػػاب مػػا مضػػ  مػػن أيػػاـ 

ٜنادثػػػة كينقطػػػ  ميعػػاد الطعػػػن باإللغػػػاء يف اٞنيعػػاد علػػػ  اف يبػػدأ ميعػػػاد جديػػػد بعػػد انقضػػػاء هػػػ ا األمػػر أك ا
 اٜناالت اآلتية:

التظلم اإلدارم: ػ كهو عبارة عن طل  يقدم  صاح  الشأف إُف اٛنهة اإلدارية الػي اصػدرت القػرار  .ُ
أك اٛنهة الرئاسية العليا يطل  في  إعادة النظر يف القرار الصادر ُنق  بسحب  أك تعديل  قبل االلتجاء 

 .(ْٕ)التظلم ينت  أثر  يف قط  ميعاد الطعن باإللغاء إُف القضاءع فه ا
طلػػ  اإلعفػػاء مػػن الرسػػـو القضػػائية: مقتضػػا  أف يقػػدـ صػػاح  الشػػأف إُف اكمػػة اٞن تصػػة طلبػػان  .ِ

يتضػػمن التماسػػان بإعفائػػ  مػػن الرسػػـو القضػػائية ٕنهيػػدان إلقامػػة الػػدعول أمػػاـ القضػػاء اإلدارمع كيرتتػػ  
 .(ْٖ)ميعاد الطعن عل  أف يقدـ خالؿ اٞنيعاد اٞنقرر للطعن باإللغاءعل  تقدمي ه ا الطل  انقطاع 

رفػػػ  الػػػدعول إُف ١نكمػػػة غػػػًن ٢نتصة:ػػػػ أف رفػػػ  الػػػدعول إُف ١نكمػػػة غػػػًن ٢نتصػػػة سػػػواء كانػػػت تابعػػػة  .ّ
للقضاء اإلدارم أك العادم ينت  أثر  يف انقطاع اٞندة للطعن باإللغػاءع كيبقػ  أثػر قطػ  سػرياف اٞنيعػاد 

بعدـ االختصاص  ائيان باستنفاذ ٗني  طػرؽ الطعػن فيػ  أك بفػوات هػ   اٞنواعيػدع حىت يصبح اٜنكم 
 . (ْٗ)غًن أف صاح  الشأف ال يستفيد من ه ا السب  القاط  سول مرة كاحدة فقط

قػػانوف  َُِّلسػػنة  ُٕأمػػا موقػػف اٞنشػػرع العراقػػ  فهػػو كاضػػح مػػن خػػالؿ مػػا نػػ  عليػػ  قػػانوف رقػػم 
يف اٞنادة )السابعة / سابعان/ ب( )عند  ُٕٗٗلسنة  ٓٔالدكلة رقم  التعديل اٝنامس لقانوف ٠نلس شورل

عدـ البت يف التظلم أك رفض  من اٛنهة االدارية اٞن تصة عل  اٞنػتظلم أف يقػدـ طعنػ  إُف اكمػة خػالؿ 
( سػػتٌن يومػػان مػػن تػػاريخ رفػػض الػػتظلم حقيقػػة أك حكمػػان كعلػػ  اكمػػة تسػػجيل الطعػػن لػػديها بعػػػد َٔ)

القانوين كال ٬نن  سقوط اٜن  يف الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادم للمطالبة ُنقوق   أستيفاء الرسم
. ٣نػػا تقػػدـ يتضػػح بػػأف رافػػ  دعػػول (َٓ)يف التعػػويض عػػن االفػػراد الناشػػئة عػػن اٞن الفػػة أك اٝنػػرؽ للقػػانوف(

١نكمػػة القضػػاء اإللغػػاء كأف كػػاف حقػػ  قػػد سػػقط مػػن الطعػػن بإلغػػاء القػػرار اإلدارم اٞن ػػالف للقػػانوف أمػػاـ 
اإلدارم أال أف ه ا ال ٬ننع  من اللجوء إُف القضاء العادم للمطالبة بالتعويض عن حقوق . 

 املـٍت اٌضبٌش: ر آصبس أزٙبء ١ِؼبد اٌـؼٓ ثبإلٌغبء:
يرتت  عل  انقضاء ميعاد رف  دعول اإللغاء ٓنصن القرار اإلدارم من الطعن باإللغاء سواء كػاف هػ ا 

ـ فرديػػانع فتكػػوف الػػدعول اٞنرفوعػػة بعػػد ذلػػك غػػًن مقبولػػة شػػكالن كالػػدف  بعػػدـ القبػػوؿ دفػػ  القػػرار تنظيمػػان أ

                                                        
( ََُِسػػػليم نعػػػيم خضػػػًن اٝنفػػػاج  / ميعػػػاد رفػػػ  دعػػػول اإللغػػػاء / رسػػػالة ماجسػػػتًن )جامعػػػة بغػػػداد ، كليػػػة القػػػانوف ،  -ْٕ

 .  ٓٓص
 . َُٓد . ١نمد رفعت عبد الوهاب / اٞنصدر الساب  ، ص -ْٖ
 .  ٕٓد . سليم نعم خضًن اٝنفاج  / اٞنصدر الساب  / ص -ْٗ
 .  ِْالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -َٓ
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متعلػػ  بالنظػػاـ العػػاـ غػػًن أف هنػػاؾ بعػػض االسػػت ناءات علػػ  القاعػػدة أعػػال . أرسػػاها القضػػاء اإلدارم أم 
 باآليت: جواز الطعن ببعض القرارات اإلدارية كلو فاتت مواعيد الطعن فيهاع كه   االست ناءات تتم ل

 ػ أف ٖنة قرارات ال يتقيد الطعن فيها ّنيعاد ١ندد أم استمرار سرياف ميعاد الطعن فيها كه :أكالن:
القرارات اٞنعدكمة:ػ القرار اٞنعدـك هو ال م يكوف مشوبان بعي  جسيم ٩نعل  معدـك األثر قانونػان كمػا  .ُ

 لو شاب بعي  غص  السلطة أك انعدمت إرادة مصدر . 
ستمرة:ػ كه  القرارات اإلدارية الصادرة بناءان عل  سلطة مقيدة فال تولد آثاران قانونية معينة القرارات اٞن .ِ

كإ٧نػػػا ينحصػػػر دكرهػػػا علػػػ  ٠نػػػرد تنفيػػػ  كتقريػػػر للحػػػ  اٞنسػػػتمد مػػػن القػػػانوف مباشػػػرة فػػػال ٕنتػػػ  اإلدارة 
ارات ال يتحصن باصدارها بأم سلطة تقديرية ل ا قرر القضاء اإلدارم اٞنقارف بأف ه ا النوع من القر 

 بفوات اٞنيعاد.
ػػػ إذا تغػػػًنت الظػػركؼ الػػػي أدت إُف إصػػدار القػػرار غػػػًن اٞنشػػركع بػػأف عػػػدؿ التشػػري  أك اختلػػػف ثان ػػان:

مسلك القضاء اإلدارم ال م صدر يف ظل  القػرار اإلدارم فيكػوف بػ لك غػًن مشػركعع فلصػاح  الشػأف 
اٛنديد أك من تاريخ العلم اليقيين لصاح  الشػأف الطعن بالقرار خالؿ فرتة الطعن التالية لصدكر التشري  

 .(ُٓ)باختالؼ مسلك القضاء اإلدارم يف التغًن
 اىغاحٍث: 

 بعد ه   الدراسة فأننا توصلنا إل  ٗنلة من النتائ  كالتوصيات ٬نكن بيا ا حس  ما يأيت: 
 إٌزبئظ: - ؤ

هػ  إحػدل الػدعاكل اإلداريػة أف دعول إلغاء القرار اإلدارم اٞن الف للقانوف ه  دعػول إداريػة أم  .ُ
الي ٫نت  ّٔا القضاء اإلدارم كإ ا دعول موضوعية عينية كليست ش صية كأف القرار ال م يكوف 

 ١نل للطعن ٩ن  أف يكوف قرار إدارم  ائ  م ثر صادر من سلطة إدارية كطنية.
و مبػػدأ سػػيادة أف الغايػػة األساسػػية مػػن دعػػول اإللغػػاء هػػ  ٓنقيػػ  مبػػدأ اٞنشػػركعية الػػ م يقصػػد بػػ  هػػ .ِ

.  القانوف أم يعين احرتاـ أحكاـ القانوف كسريان  عل  كل من اٜناكم كاكـو
٪نظر الن  يف القوانٌن عل  ٓنصٌن أم عمل أك قرار إدارم من الطعن. كه ا مػا أشػارت إليػ  اٞنػادة  .ّ

 . ََِٓ( من دستور ٗنهورية العراؽ لسنة ََُ)
 ػػالف للقػػانوف أف يػػتظلم صػػاح  الطعػػن لػػدل اٛنهػػة يفػػرتض قبػػل تقػػدمي الطعػػن بػػالقرار اإلدارم اٞن .ْ

 اإلدارية اٞن تصة الي عليها البت يف التظلم خالؿ ثالثٌن يومان من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
 يشرتط توافر اٞنصلحة كقت رف  دعول اإللغاء كأف تكوف ه   اٞنصلحة ش صية كمادية كمباشرة.  .ٓ
يػػػػة أك مػػػن البدايػػػة إُف النهايػػػػة موضػػػوع اختلفػػػت عليػػػػ  تػػػوافر اٞنصػػػلحة كقػػػت رفػػػػ  الػػػدعول مػػػن البدا .ٔ

اْناهػػات قضػػاء الػػدكؿ اٞنقارنػػةع فقػػد اسػػتقر ٠نلػػس الدكلػػة الفرنسػػ  يف أحكامػػ  علػػ  االكتفػػاء بتػػوافر 

                                                        
 . ِِّ( صََُِد . عبد الغين بسيوين عبد ا / القضاء اإلدارم )بًنكت ، منشورات اٜنلف ،  -ُٓ



 

  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ُّّ 

اٞنصلحة كقت رف  الدعول كعدـ اشرتاط استمرارها ٜنػٌن الفصػل فيهػاع أمػا القضػاء اإلدارم العراقػ  
قيػػاـ اٞنصػػلحة مػػن كقػػت رفػػ  الػػدعول حػػىت الفصػػل فيهػػا ُنكػػم فباسػػتقراء أحكامػػ  يتضػػح أف يشػػرتط 

 ػػائ ع أمػػا ٠نلػػس الدكلػػة اٞنصػػرم فقػػد اسػػتقرت احكامػػ  علػػ  اشػػرتاط تػػوافر اٞنصػػلحة مػػن بدايػػة رفػػ  
 الدعول ٜنٌن الفصل فيها.

اختلفػػت تشػػريعات الػػدكؿ اٞنقارنػػة حػػوؿ ٓنديػػد الفػػرتة ال منيػػة الػػي ٩نػػ  خالٟنػػا إقامػػة دعػػول اإللغػػاء  .ٕ
ف  يتم الرد من قبل ١نكمة القضاء اإلدارمع فبالنسبة للمشرع الفرنس  قد حددها بشهرينع أما كِنال

 اٞنشرع اٞنصرم كالعراق  فقد مت االتفاؽ عل  تلك اٞندة الي ٓنددت بستٌن يومان. 
 اٌزٛط١بد: - ة

اريخ ينبغػػػ  أف تػػػ دم حجيػػػة حكػػػم اإللغػػػاء إُف إزالػػػة كافػػػة اآلثػػػار الػػػي أحػػػدثها القػػػرار اٞنلغػػػ  مػػػن تػػػ .ُ
صدكر ع عل  أف ال ٬نس اٜنقوؽ اٞنكتسبة لةخرين أم أف ٟن ا اٜنكم أثػران رجعيػان يف اٜنػدكد كاٞنػدل 
الػػ م قػػرر  مضػػموف اٜنكػػم الصػػادر عػػن اكمػػةع ك٩نػػ  علػػ  اإلدارة أف ال تنفػػ  اٜنكػػم صػػوريان بػػل 

 ٩ن  أف تنف   تنفي ان حقيقيان كامالن.
صػالح نظػاـ القضػاء اإلدارم ُنيػ  يصػبح نظامػان متكػامالن اقػرتح علػ  اٞنشػرع العراقػ  بػاف يتػدخل ال .ِ

 يقـو عل  تعدد ااكم اإلدارية كتعدد درجات التقاض .
أف التسػػاهل يف قبػػػوؿ دعػػول اإللغػػػاء بسػػب  طبيعتهػػػا اٞنوضػػوعية كارتبػػػاط شػػرط اٞنصػػػلحة فيهػػا ّنبػػػدأ  .ّ

استمرارها ٜنٌن الفصل اٞنشركعيةع يستوج  االكتفاء بقياـ اٞنصلحة كقت رف  الدعول دكف اشرتاط 
 فيها.

ينبغػػػ  أف يرتتػػػ  علػػػ  زكاؿ مصػػػلحة الطػػػاعن اثنػػػاء السػػػًن يف الػػػدعول مػػػ  بقػػػاء القػػػرار غػػػًن اٞنشػػػركع  .ْ
استمرار النظر فيهاع باعتبار دعول اإللغاء كسػيلة عامػة للػدفاع عػن مبػدأ اٞنشػركعية كاٞنصػلحة العامػة 

 اٝناصة.أك ر منها كسيلة للدفاع عن اٜنقوؽ الش صية كاٞنصاٌف 
ضػػركرة تك يػػف الػػدكرات التأهيليػػة كتعػػريفهم ّنػػا تضػػمنت  األنظمػػة اٞنسػػتحدثة مػػن أحكػػاـ ٢نتلفػػةع ّنػػا  .ٓ

 يساعدهم عل  أداء كظيفتهم عل  أكمل كج .
 اىٍهادر:

 ؤٚاًل: اٌىزت  
 (ََِٔد. إبراهيم عبد الع ي  شيحا / القضاء اإلدارم )االسكندريةع منشأة اٞنعارؼ،  ُ

 (ََِٔع ماف ١نمد ع ماف/ قانوف القضاء اإلدارم )بًنكت، كمنشورات اٜنلفع د. حسٌن  ِ    
 (ََِٓرم م ط  الشاعر /النظرية العمة للقانوف الدستورم )القاهرةع دار النهضة العربية،  ّ
 د. زهدم يكن/ القضاء االدارم )بًنكتع دار ال قافة للنشر كالتوزي ع بال سنة( ْ
 (ُٕٔٗدركس يف القضاء اإلدارم )القاهرةع دار الفكر العريع سليماف ١نمد الطماكم/  ٓ
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 (ََُِد. عبد الغين بسيوين عبد ا / القضاء اإلدارم )بًنكتع منشورات اٜنلفع  ٔ
 (ََِٖعل  سعد عمراف/ القضاء اإلدارم )جامعة بابل، كلية القانوف،  ٕ

سػٌن السػالم  / مبػادئ كأحكػاـ القػانوف د. عل  ١نمد بديرع عصاـ عبد الوهاب الربز٤ن ع مهدم يا ٖ
 ( ُّٗٗاإلدارم )بغدادع دار الكت  للطباعة كالنشر، 

 (ََُِد. عمر ١نمد الشوبك  / القضاء االدارم )عمافع دار ال قافة للنشر كالتوزي ،  ٗ
 (ََِْد. ماجد راغ  اٜنلو /القضاء اإلدارم )االسكندريةع منشأة اٞنعارؼ،  َُ
 (ُُٗٗعالكم/ القرار اإلدارم )بغدادعدار اٜنكمة للطباعة كالنشر، د. ماهر صاٌف  ُُ
 (ُِٕٗد. ١نسن خليل/ القضاء اإلدارم)بًنكتع دار النهضة العربية،  ُِ
 (ََِٓد. ١نمد رفعت عبد الوهاب/ القضاء اإلدارم اٛن ء األكؿ )بًنكتع منشورات اٜنلف،  ُّ
 (ُّٕٗاٞنكتبة اٜندي ةع  ١نمد آؿ ياسٌن/ القانوف اإلدارم )بًنكتع ُْ
 (. ََِٓد. ١نمد ١نمد عبد اللطيف/ قانوف القضاء اإلدارم )القاهرةع دار النهضة العربية،  ُٓ

 صب١ًٔب: اٌشعبئً ٚاألؿبس٠ح:
سليم نعيم خضًن اٝنفاج / ميعاد رف  دعول اإللغاء/ رسالة ماجسػتًنع )جامعػة بغػداد، كليػة القػانوفع  ُ

ََُِ) 
الشػػافع  / شػػرط اٞنصػػلحة يف دعػػول اإللغػػاءع رسػػالة ماجسػػتًن )جامعػػة بغػػدادع كليػػة  م ػػىن أ٘نػػد جاسػػم
 القانوفع بال سنة(

رفا  كرمي كربل / دعول التعويض عن القرارات اإلدارية غًن اٞنشركعة / أطركحة دكتػورا  )جامعػة بغػداد،  
 ( ََِٕكلية القانوفع 

 صبٌضًب: املحبػشاد:
يف القضػػػػاء اإلدارم القيػػػػت علػػػػ  طػػػػالب آّاسػػػػتًن يف كليػػػػة  إٚناعيػػػػل صعصػػػػاع / ١ناضػػػػرات  ُ

 (ََِٖالقانوف )جامعة بابل/ 
 ساثؼًب: اٌمٛأ :

 اٞنعدؿ  ُٕٗٗلسنة  ٓٔقانوف ٠نلس شورل الدكلة العراق  رقم   ُ
 خبِغًب: املجالد:

 (.٠ُُٗٗنلة العدالة / ٠نلة فصلية تصدرها كزارة العدؿ )بغدادع العدد األكؿع  ُ
 عبدعًب: اٌذٚس٠بد:

، َُِٗالوقػػائ  العراقيػػة / اٛنريػػدة الرٚنيػػة ٛنمهوريػػة العػػراؽع دسػػتور ٗنهوريػػة العػػراؽع العػػدد  
 . ِِ( صََِٓالسنة السابعة كاالربعوفع 
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 اىلؽآُٖفٖ اىغٍاب  ُعؽٗث اىخطٔل

The Theory of Transformation in the Quranic 

Discourse 

 فاضل ودب االختاةيد.
(1)

 Dr.Fadhil Midib Al-Ahbabi                        

 تطد اىٌيغم      

اف من اٞنستكر  اف ال يتالئم كالـ البشر العاديٌنع كال يرتبط يف معاين كلمات عكال شك يف اف القػرآف 
 كالـ ا اٞنعج  يف نظم  كتأليف  كتربط كلمات  ككحدة موضوع .  الكرمي هو

عدـ الرتبط بٌن كلمات اآلية الواحػدة يف موضػوعهاع فػأكؿ   -تو٨نا  -كمن الغري  اف يلحه اٞنطل  
اآلية يتحدث عم موضوعع كاكسطها اك يف آخرها يتحدث عن موضوع آخػرع االمػر الػ م يسػب  ارباكػا 

اٞنتلقػػ ع كيصػػع  عليػػ  ادراؾ سػػب  ذلػػكع فكػػاف البػػد للدارسػػٌن كاٞنت صصػػٌن يف للوهلػػة االكُف يف فهػػم 
الدراسات القرآنية اف يبينوا االسباب  الي ت يل االستغراب مػن اٞنطلػ  اللبيػ    الف اٟنػدؼ مػن اٝنطػاب 

 القرآين كغًن  هو إلفهاـ من هو مته ء للفهم.
ـ بػػ)نظرية التحػوؿ يف اٝنطػاب القػرآين( يف كهو االمر ال م شجعين علػ  اختيػار هػ ا البحػ  كاٞنوسػو 

 ١ناكلة إل٩ناد االسباب الي دعت اُف ه ا التحوؿع كما مدل تأثًن  يف اٞنعىن اٞنراد.
فػ لك شػرؼ َف انلػ   –معػاذ ا  -كاٛندير بال كر اف هػ   الدراسػة ال تعػين تفسػًنا جديػدا اتيػت بػ  

علػػ  حػػد  -نظػػر يف بيػػاف مػػا غفػػل عنػػ  ٗنيػػ  اٞنفسػػرينكال ادعيػػ  لنفسػػ  االمػػارة بالسػػوءع كا٧نػػا هػػ  كجهػػة 
ك١ناكلة لرفد اٞنكتبة العلمية باٞنعرفة يف دراسة جديدة يف موضػوعهاع اذ َف يسػب  اف كتػ  احػد -اطالع  

 من الباح ٌن يف م ل ه ا اٞنوضوع.
the Summary Search 
     That of Almstl not suit the words of ordinary mortals, nor Aterbt in 

the meanings of words, there is no doubt that the Koran is the word of God 

                                                        
 .كلية العلـو االسالمية-جامعة كربالء - ُ
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in miraculous organized and authored and linking words and the unity 

theme . 
It is curious to notice familiar - Tohma - Non Mooring between a single 

verse in the theme words, the first verse speaks uncle the subject, and the 

middle one, or at most recently talking about another topic, which would 

cause confusion at first glance in the understanding of the receiver, and is 

difficult for him to realize the reason for that, was to be for scholars and 

specialists in Koranic studies that demonstrate the reasons that removes 

puzzlement of insider Allbeb; because the goal of the speech and other 

Quranic is to make clear who is unprepared to understand . 
Something that encouraged me to choose this research and marked (b 

transformation theory in the Quranic discourse) in an attempt to find the 

reasons for this shift, and the extent of its effect on the intended meaning . 
It is worth mentioning that this study does not mean a new interpretation 

come by - God forbid - it is an honor not Anlh not Abssi myself emirate as 

bad, but are the point of view in a statement that anonymous him all 

Mufsrin- to limit my knowledge -omaholh to supplement the scientific library 

of knowledge in a new study in theme, has never, as one of the 

researchers in this subject, such as books . 

 ٌلػٌث:

اٜنمد  فوؽ ٘ند اٜنامدين كالصالة كالسالـ عل  سػادة اٝنلػ  اٗنعػٌن ١نمػد كالػ  الطيبػٌن الطػاهرين 
 كعل  من كاالهم كتربأ من اعدائهم اُف يـو الدين. 

 كبعد:
ـ إ٧نػا يكػوف بالتناسػ  القػائم بػٌن أج ائػ  كاالرتبػاط بػٌن مقاطعػ . كالقػرآف ال شك يف أف حسن الكػال

الكرمي هو كالـ ا ال م ال يأتي  الباطل من بٌن يدي  كال من خلف  كهو سفر العربية الفريد ككن ها ال مٌن 
بع ال م أذهل بلغاءها كأعج  فصحاءها. فقد جاء يف بناء ١نكم السردع متماسك السبك متٌن األسلو 

متصل بعض  ببعضع كأن  عقد منتظم تناسقت حركف  كائتلفت كلمات  كٗنل  كآيات ع كالتحمت معاني  يف 
انسجاـ تاـ حىت جاء أكلػ  مرتبطػان بػآخر ع كآخػر  م تلفػان مػ  أكلػ  يف نظػاـ ال يرقػ  إليػ  أم كػالـ أك نظػم 

 أبدان.
كٕن ل اآلية القرآنية اللبنة األساسية يف تكوين السورةع كتػرتبط أج اؤهػا سػواء أكانػت مفػردات أـ ٗنػالى 
بركابط تشد بعضها إُف بعػض فتػأيت اٞنفػردات بعنايػة ككػل يف مكا ػا اٞنناسػ  مػا يشػكل ترابطػان كثيقػان بػٌن 
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فها يف مالئمة معىن اللفظة ٞنعىن اللفه كاٞنعىن فاأللفاظ ال تتفاضل من حي  ه  ألفاظ بل)الفضيلة كخال
 .(ِ)الي تليها أك ما أشب  ذلك ٣نا ال تعل  ل  بصريح اللفه(

كمػػن اٞنسػػتكر  أف ال يػػتالءـ كػػالـ البشػػر العػػاديٌن كال تتناسػػ  أجػػ اؤ  كال تػػرتابط فيمػػا بينهػػا ٣نػػا ك٩نعػػل 
ألمػر أدركتػ  العػرب أهػل اٞنتلق  يف حالة من التشويش الػ م ينسػح  إُف الفهػم اٝنػاطم كالتػوهم. كهػ ا ا

هػ(: )إذا كاف الشعر مستكرها ككانت ألفاظ البيت من الشعر ال ِٓٓاللساف كالبياف بقوؿ اٛناحه )ت 
يق  بعضها ٣ناثالن لبعض كاف بينهػا مػن التنػافر مػا بػٌن أكالد العػالىت كإذا كانػت الكلمػة لػيس موقعهػا إُف 

 .(ّ)ذلك الشعر م كن (جن  أختها مرضيان موافقان كاف اللساف عند انشاد 
هػ( كاف قد قسم التأليف عل  ثالثة أكج  بناءن عل  تالؤم  كْنانس : )متنافرع ّٖٔكه ا الرماين )ت 

كمتالئم من الطبقة الوسط ع كمتالئم من الطبقة العلياع كاٞنتالئم من الطبقة العليا القرآف كل  كذلك مبٌن 
 .(ْ)ٞنن تأمل (

كجود ما يوهم ظاهر  بعدـ اٞنالئمة يف التأليف يف آيات القرآف الكرمي! كما لفت نظرم كآثار انتباه  
فتجد الكالـ يف اآلية الواحدة يتحدث يف أكٟنا عن موضوع ماع كيف كسطها يتحوؿ اٝنطاب إُف موضوع 

 -يف قول : "يا جابر أف للقرآف بطنان كللبطن بطنا آخر أك حىت يف آخرهاع كهو ما ي كد  األماـ الباقر
أمػػػػا اآليػػػػة يكػػػػوف أكٟنػػػػا يف شػػػػ ء كأكسػػػػطها يف شػػػػ ء كهػػػػو كػػػػالـ متصػػػػل متصػػػػرؼ علػػػػ   -أف يقػػػػوؿ: إُف

 . فكاف ه ا هو سب  اختيارم للبح  اٞنوسـو )نظرية التحوؿ يف اٝنطاب القرآين(. (ٓ)كجو "
كصرت استقراى اآليات يف القرآف الكرمي الي يكوف فيها اٝنطاب متحوالن كمتنقالن من موضوع إُف آخر 

اكالن إحصاؤها كتسليط الضوء عليها كاستنكاءي معانيهػا كأسػباب كجػود هػ ا التحػوؿ يف اٝنطػاب القػرآين ١ن
    كما تأثًن  عل  اٞنعىن ما يشكل مشكلة للبح .

كجػػدير بالػػ كر اين تعمػػدت عػػدـ احصػػػاء كػػل مػػوارد نظريػػة التحػػػوؿ يف القػػراف الكػػرمي كذلػػك  البقػػػ  
موارد  كاستكناء معاني  كفوائد ع ا٬نانا مين اف درر القرآف العظيم ك ًنة الباب مفتوحا اماـ الباح ٌن إل٩ناد 

كقػد احصػيت  ال تنقض  كاف كل درة يست رجها الباحػ  ٔنتلػف ركعػة كّٔػاء عمػا اسػت رج  الػ م قبلػ .
ع ذكرت منها يف ه   من القرآف الكرمي التحوؿ يف اٝنطاب يف سبعة كعشرين موضعا ةسور  ةعشر  ارب  يف

.كسػػوؼ لػػن اذكػػر بقيػػة اٞنواضػػ  ثػػىن عشػػر فقػػط تيمنػػا بعػػدد االئمػػة اٞنعصػػومٌن مػػن بعػػد النػػفالدراسػػة ا
 للعلة نفسها. كليس احتكارا للمعلومة ٣نا قد يظن  البعض.

أين َف أجد عند اٞنفسرين من الفريقٌن ما يربر ه ا التحوؿ أك  -عل  حد اطالع  -كالغري  يف األمر
 عدـ االنتبا  أك التغاض  أك غًن ذلك ٣نا يكوف ا تعاُف ب  أعلم.  يلفت النظر إلي ع كلعل ذلك بسب  

                                                        
  .  ْٖدالئل األعجازع اٛنرجاينع ص  ِ-

  .  ٓٓ، ُالبياف كالتبيٌنع اٛناحهع  -ّ
  .  ٓٗالنكت يف اإلعجاز القرآفع الرماينع  -ْ
   .  َِٕ/ ِااسنع الربق ع  -ٓ
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كاٛندير بال كر أف ه   النظرية عنيت بدراسة التحوؿ يف اٝنطاب القرآين كتأثًن  عل  اٞنعىن فحس ع 
 من دكف الدخوؿ يف بياف معناها اللغوم ف اؾ أمره قد كفانا اٞنفسركف كاللغويوف م كنت . 

اسػػة هنػا اقتصػرت علػػ  بيػاف التحػوؿ يف اٝنطػػاب داخػل اآليػة الواحػػدة فقػط كلػػيس يف كأيضػان فػاف الدر 
السورة القرآنية بعيدان عن اٞن بتٌن للوحدة اٞنوضوعية يف القرآف الكرمي كالنافٌن ٟناع رعاية لالختصار كتدقيقان 

 يف االختيار. 
مػة كٔنتمهػا النتػائ  فقائمػة كقد اقتضت اٝنطة ٟن   الدراسة أف تكوف عل  ثالثة مباح  تسبقها مقد

 اٞنصادر.
كقػػد عػػىن اٞنبحػػ  األكؿ ببيػػاف مفػػاهيم مفػػردات العنػػػوافع كجػػاء اٞنبحػػ  ال ػػاين ليتنػػاكؿ اثبػػات كجػػػود 
الوحدة اٞنوضوعية يف القرآف الكرمي من خالؿ استعراض أدلة اٞنت بتٌن كالنافٌن ٟنا كمناقشتهمع كجاء مسك 

أسػس كفوائػد هػ   النظريػة مػن خػالؿ التطبيقػات العمليػة علػ  بعػض اٝنتاـ يف اٞنبح  ال ال  فعىن ببياف 
 اآليات الي استقرأناها من السور القرآنية اٞنباركة.

كأخػػًنان فػػاف هػػ   النظريػػة إ٧نػػا ٕن ػػل كجهػػة نظػػر الباحػػ  كليسػػت هػػ  مػػن اٞنسػػلمات العقليػػةع فهػػ  إذا 
جديػػدان آليػػات الكتػػاب اٞنبػػٌن فػػأف القػػوؿ  معرضػػة للنقػػد كالتقػػومي مػػن أهػػل العلػػم كالعلمػػاءع كال ٕن ػػل تفسػػًنان 

بػػالرأم يف تفسػػًن القػػرآف هػػو أمػػر مػػ مـو أبعػػدنا ا تعػػاُف عػػن عواقبػػ  كهػػو أمػػر ال أدعيػػ  لنفسػػ  اإلمػػارة 
 بالسوء. 

 اىٍتطد االول: ٌفاًْ٘ ذات نيث:  

 ِفَٙٛ إٌظش٠خ: -ٔ
 .(ٔ)دالالت  معىن التأمل العقل أف لفه النظرية يف اللغة العربية مشت  من النظر ال م ٪نمل يف 

كيف االصػػطالح فقػػد تعػػددت تعريفاهتػػا كاختلفػػت ألفاظهػػا مػػ  توحػػد اٞنعػػىن  فقيػػل هػػ : )القضػػية الػػي 
. كقيػػػل هػػػ : )طائفػػة مػػػن اآلراء الػػػي ٓنػػػاكؿ تفسػػػًن الوقػػػائ  العلميػػػة (ٕ)ٓنتػػاج إُف برهػػػاف إلثبػػػات صػػػحتها(

. (ٖ)قػػة بػػٌن الشػػ   كاٞنوضػػوع أك السػػب  كاٞنسػػب (كالظنيػة أك البحػػ  يف اٞنشػػكالت القائمػػة علػػ  العال
 .(ٗ)كقيل ه : )ه  بناء أك نس  متدرج من األفكار يتم في  االنتقاؿ من اٞنقدمات إُف النتائ (

كإٗنػاؿ مػا تقػدـ يكػوف مفهػـو النظريػػة:هو أعطػاء حكػم أك التعبػًن عػن كجهػػة نظػر  مػاع ٣نػا يعػين أ ػػا 
فهـو النظريػة ٩نعػل النظػر يف مقابػل الفعػل كالعمػل. فهػ   عبػارة عػن تفكًن يف قضية معينة. ه ا التصور ٞن

٠نموعػػػة مػػػن اٞنفػػػاهيم كالتعريفػػػات كاالفرتاضػػػات الػػػي تعطينػػػا نظػػػرة منظمػػػة لظػػػاهرة مػػػا عػػػن طريػػػ  ٓنديػػػد 
 العالقات اٞن تلفة بٌن اٞنتغًنات اٝناصة بتلك الظاهرة ّٔدؼ تفسًن تلك الظاهرة كالتنب  ّٔا مستقبالن.

                                                        
  .  ْْ/ ِع  اية األدب يف فنوف األدبع النويرمع ُِع ٢نتار الصحاحع الرازم/ َْ/ ّ) ظ( العٌنع الفراهيدمع  -ٔ
  .  ِّٓاٞننط ع السيد جعفر اٜنسيين/  تمعجم االصطالحا -ٕ

8- Lhttp;\ ar. Wikipdoa.ore\wiki.   موق  االنرتنت
9 -  https;\ ar- com\ Alnazerah.  موق  االنرتنت  
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 اٌزحٛي:ِفَٙٛ  -ٕ
ػػػػػا ًحػػػػػوىالن ) لغػػػػػة: )اٜنػػػػػوؿ كالتحػػػػػوؿ كاحػػػػػدع قػػػػػاؿ تعػػػػػاُف: غيػػػػػوفى عىنػٍهى فمعنػػػػػا  ال يبغػػػػػوف عنهػػػػػا  (الى يػىبػٍ

ع )كحاؿ الشم حوالن كح كال. كأحاؿع كاألخًنة عن أبن اإلعراي كال٨نا ٓنوؿ. كيف اٜندي : " (َُ)ٓنوالع(
 .(ُِ)اف يعيد إُف اإلسالـ(ع يريد من أسلمع ألن  ٓنوؿ من الكفر عما ك(ُُ)من أحاؿ دخل اٛننة"

كيف االصػػطالحع فػػالتحوؿ أك االسػػػتحالة: )هػػ  تبػػدؿ صػػػورة نوعيػػة كانتقػػاؿ اٞناهيػػػة إُف صػػورة أخػػػرل 
. كقيػل:اف التحػوؿ هػو: )ٓنػوؿ الشػ ء مػن حالػة إُف أخػرل علػ  النحػو (ُّ)كاكتساب اسم مباين لػألكؿ(

  .(ُْ)ال م ٩نعل  شيئان آخر(
يفػرؽ بػٌن التبػديل كالتحػوؿعاذ اف هػ   االلفػاظ مػ  تقارّٔػا يف اٞنعػىن : انػ  َف االكؿ كيرد عل  التعريف

الفرؽ بٌن التبديل كالتحويل: هو أف ٩نعل مكاف الش ء ش ء آخر أك ٓنوؿ صفت   اال افعل  ٥نو الظاهر 
ع اك انتقػػػاؿ اٞناهيػػػة اُف صػػػورة (ُٓ)إُف صػػػفة أخػػػرلع كالتحويػػػل ال يسػػػتعمل يف تبػػػديل ذات بػػػ ات أخػػػرل

بقػػ  اٞنوضػػوع كاحػػدان ضػػمن الوحػػدة اٞنوضػػوعية للقػػرآف الكػػرمي كرّنػػا يصػػرؼ اٞنعػػىن إُف معػػىن اخػػرلع كإ٧نػػا ي
 آخر.

كّنعػػىن اخػػ ع اف االرتبػػاط بػػٌن كلمػػات اآليػػة بػػاؽ يف نظريػػة التحػػوؿ اال انػػ  غػػًن ظػػاهرع كالػػ م يتغػػًن 
ء عليػػ  كمعرفػػة ظػػاهرا هػػو صػػفة االلفػػاظ كاٞنعاينعكغايػػة هػػ   النظريػػة هػػو ا٩نػػاد هػػ ا الػػرتابط كتسػػليط الضػػو 

 اسباب  كمدل تاثًن  يف اٞنعىن.
كيػرد علػػ  التعريػف ال ػػاين: انػ  اٗنػػل الكػالـ يف لفظػػة )الشػ ء(ع٣نا يسػػمح بػدخوؿ اٞناهيػػة ايضػاع فػػًند 

 علي  ما اكردنا  عل  التعريف االكؿ.
اٞنعػػىن مػػن  ك٬نكػن لنػػا اف نعػرؼ اٞنػػراد بػػالتحوؿ اٞن مػ  بيانػػ  يف هػ   الدراسػػة بانػػ : تغيػًن اللفػػه كانتقػاؿ

 موضوع اُف آخر م  االبقاء عل  الوحدة اٞنوضوعية لل طاب اٞنتوج  إلفهاـ من هو مته ء للفهم.
كقد يتبادر إُف البعض أف التحػوؿ هػو نفسػ  االلتفػات اٞنػ كور يف علػم اٞنعػاين عنػد أهػل اللغػةع كاٜنػ  

التحػػػوؿ إ٧نػػػا يعػػػىن  أف التحػػػوؿ يف اٝنطػػػاب شػػػ ء ك أسػػػلوب االلتفػػػات شػػػ ء آخػػػر. فػػػاٞنطل  سػػػيلمس أف
بتحوؿ اٝنطاب القرآين كإظهار السب  يف ه ا التحوؿ من خالؿ متابعة اٞنعىن كاسػتقراء السػياؽ يف اآليػة 

 الواحدة أك يف اآليات اٞنتعددة. فالتحوؿ يدرس معىن اآلية كأسباب التحوؿ يف اٝنطاب إف كجد فيها.
اٞنعػػىن اللغػػوم فحسػػ  كال عالقػػة لػػ   كأمػػا صػػنعة االلتفػػات فهػػ  تعػػىن بػػاٜنركؼ كالكلمػػات مػػن جهػػة

بػػاٞنعىن السػػياق  لةيػػة كهػػ ا كاضػػح مػػن تعريفػػاهتم لػػ ع إذ يػػ كر صػػاح  فقػػ  اللغػػة أف االلتفػػات هػػو: )أف 

                                                        
  من سورة الكهف .  َُٖ. كاآلية / ْٗٓال اهر يف معاين كلمات الناسع أبن االنبارم/  -َُ
  .  ّْٔ/  ُالنهاية يف غري  اٜندي ع أبن األثًنع  -ُُ
  .  ُٖٖ/ ُُلساف العربع أبن منظور:  -ُِ
 َِْ/ ُمعجم اٞنصطلحات ك األلفاظ الفقهية:  -ُّ
  .  ْٓمعجم ألفاظ الفق  اٛنعفرمع  -ُْ
      . َِْ/ ُمعجم اٞنصطلحات ك األلفاظ الفقهية:  -ُٓ



 
 

ّّٖ 

 عشر ثام ال ال دد

. ك يضػػرب لػػ لك مػػ الن قولػػ  (ُٔ)تػػ كر الشػػ ء كتػػتم معػػىن الكػػالـ بػػ ع   تعػػود لػػ كر  كأنػػك تلتفػػت إليػػ (
( كيعل  عل  ذلك بقول : )فنه  ان فػىييٍسًحتىكيٍم ًبعى ىابو كىقىٍد خىابى مىًن افٍػتػىرىل تػىٍفتػىريكا عىلى  اللًَّ  كىً بتعاُف: )ال

 .(ُٕ)عن االفرتاء   كعد علي  فقاؿ: " كقد خاب من افرتل"
فتجد أف االلتفات هنا إ٧نا عين بلفظة )افرتل( ك )ال تفػرتكا( مػن دكف بيػاف اٞنعػىن اٞنػراد أك السػب  يف 

 ه ا. 
التحوؿ سوؼ يلمس اٞنطل  إمعاف النظر كإعماؿ الفكر يف استكناء اٞنعػىن مػن اٛنملػة بينما يف نظرية 

اٞنعرتضةع ككض  األسباب الي ْنل  االستغراب من كجود ع كقطػ  الكػالـ بػ  كافػرتاض كيفيػة اٞنعػىن لػو َف 
 يكن التحوؿ يف اٝنطاب.

ىن فيعرتضػ  إمػػا شػك فيػػ  أك كيف خ انػة األدب تعريػف لاللتفػػات: )هػو أف يكػػوف اٞنػتكلم آخػ ان يف معػػ
ظػن أف رادا  يػرد  عليػػ عأك سػائالن يسػأل  عػػن سػب  فيلتفػت إليػػ  بعػد فراغػ  منػػ ع فأمػا أف ٩نلػ  الشػػك أك 

 .(ُٖ)ي كد  أك ي كر سبب (
كه ا التفسًن بعيدي عن كالـ ا تعاُف كعن اٝنطاب القرآينع بل أف كجود التحوؿ يف اٝنطاب ضمن 

اٞنعػػػػاين كتطمػػػػٌن حػػػػاؿ اٞنتلقػػػػ  بإيصػػػػاؿ الفهػػػػم إليػػػػ  مػػػػن خػػػػالؿ التحػػػػوؿ يف نظريػػػػة التحػػػػوؿع هػػػػو إلرسػػػػاء 
اٝنطػػابع ال أف ا تعػػاُف يشػػك أك يظػػنع   أنػػ  سػػبحان  ال ٪نتػػاج إُف التربيػػر لػػ لك   ألنػػ  أككػػل  لنبيػػ  

تبػػٌن القػػرآف الكػػرمي فػػاألمر إذا ال يتعلػػ  بالػػ ات اإلٟنيػػة بقػػدر مػػا يتعلػػ  بالوحػػدة اٞنوضػػوعية يف  ١نمػػد 
 هم اٝنطاب لدل اٞنتلق .ف

 كأما صاح  كتاب البليغ يف اٞنعاين في كر أقسامان ستة لاللتفات ككااليت:
مػػن اٞنػػتكلم إُف اٞن اطػػ  ٥نػػػو: )كمػػاِف ال أعبػػد الػػ م فطػػػرين كإليػػ  ترجعػػوف( كمقتضػػ  الظػػػاهر  -ُ

 )أرج (.
( كمقتضػػػػػ  الظػػػػػاهر            ٥ٍنىػػػػػرفىصىػػػػػلّْ ًلرىبّْػػػػػكى كىامػػػػػن الػػػػػتكلم إُف الغيبػػػػػة ٥نػػػػػو: )أنػػػػػا أعطينػػػػػاؾ الكػػػػػوثر.  -ِ

 )فصل لنا(.
 كمن اٝنطاب إُف التكلمع ٥نو قوؿ الشاعر:  -ّ

  حػػػا بػػػ  قلػػػب  ػػػي الحسػػػاف  ػػػركب
 يكلفنػػػػػػػػي ل لػػػػػػػػى كقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػط كل هػػػػػػػػا

 

 ي  ػػػػػد الشػػػػػباب عصػػػػػر حػػػػػاف مشػػػػػ ب 
 كعػػػػػػػػػػادت عػػػػػػػػػػػواد ب ننػػػػػػػػػػا كخطػػػػػػػػػػػوب

 

 كمقتض  الظاهر )يكلفك(.    
 كنتم يف الفلك كجرين ّٔم" كالظاهر )بكم(.كمن اٝنطاب إُف الغيبة ٥نو: " حىت إذا   -ْ
 ( ك الظاهر )فساف (.اللَّ ي الًَّ م أىٍرسىلى الرّْيىاحى فػىتيً ًني سىحىابان فىسيٍقنىا ي كمن الغبية إُف التكلم ٥نو:) -ٓ
ينً من الغيبة إُف اٝنطاب: ) -ٔ  ( كالظاهر )إيا (.ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي . مىاًلًك يػىٍوـً الدّْ

                                                        
  .  ّٔٔفق  اللغة كسر العربيةع اٞنبارؾ/  -ُٔ
  ـ. ف .  -ُٕ
  .  ٗٓخ انة األدبع اٜنموم  -ُٖ



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّّٗ 

األم لة السالفة أف االلتفات َف يعاًف قضية اٞنعىن اك االعتناء بالسياؽ من اآليػات الػي فتجد يف ٗني  
سػبقت هػػ   اآليػة ذات اٞن ػػل. أك الػي تلتهػػاع كإ٧نػا اقتصػػر األمػر علػػ  اٛنمػ  كاٞنفػػرد يف اٞن ػاؿ األكؿ كعلػػ  

الغيبػة إُف اٝنطػاب كمػن  الضمًن يف األم لػة الباقيػة. ٣نػا ٬نكػن أجابتػ  بأنػ  مػن عػادة  العػرب  )الرجػوع مػن
ع يف حٌن اف نظرية التحوؿ اٞن م  بيا ا يف ه   الدراسة تعىن ببياف انتقاؿ اٝنطاب (ُٗ)اٝنطاب إُف الغيبة(

 كٓنول  من موضوع إُف آخر كسب  ه ا التحوؿ يف اٝنطاب كما مدل تأثًن  يف اٞنعىن 
 ِفَٙٛ اٌخـبة اٌمشآٟٔ:  -ٖ

. )كاٝنطػ  سػب  (َِ)الكالـ بٌن اثنٌن يقػاؿ: خاطبػ  ٫ناطبػ  خطابػان جاء معىن اٝنطاب يف اللغة بأن  
 . (ِِ). كٗنعها خطوب(ُِ)األمر. تقوؿ: ما خطبك(

هػػػ(: )هػػو الكػػالـ الػػ م ٕٔٔكال ٫نػػرج معنػػا  االصػػطالح  عنػػ  يف اللغػػة فقػػد عرفػػ  اقػػ  اٜنلػػ  )ت 
واض  علي  اٞنقصود ب  إفهاـ هػ( بأن : )اللفه اٞنت َُِٓع كعرف  اآلمدم )ت (ِّ)قصد ب  مواجهة الغًن(
 .(ِْ)من هو مته ء لفهم (

كنفهػػم مػػن ذلػػك اف اٞنػػراد باٝنطػػاب القػػرآينع هػػو الػػدالالت الػػي دؿن عليهػػا القػػرآف الكػػرميعمن حيػػ  
عكالفحول كالظاهر كاالشارة.  اٞنفهـو

ع ذلػػػػك  ألف الكػػػػالـ مػػػػن األفعػػػػاؿ (ِٓ)كٟنػػػػ ا فػػػػاف )مػػػػا ال يفهمػػػػ  اٞن اطػػػػ  ال يكػػػػوف خطابػػػػان معػػػػ (
ختياريػػة لإلنسػػاف فػػال بػػد أف يكػػوف لػػ  غايػػة عقالنيػػة مػػن كالمػػ ع كهػػ  بطبيعػػة اٜنػػاؿ إرادة إفهػػاـ الغػػًن اال

كإعالمػػ  ّنػػا يف الضػػمًنع فكالمػػ  إ٧نػػا صػػدر منػػ  بػػداع  اإلفهػػاـع كلػػيس ٣نػػا يسػػتعمل فيػػ  اللفػػه اسػػتعماالن 
 إنشائيان.

ف يكػػوف خطابػػ  للم لػوقٌن علػػ  ٥نػػو البػد أ -كهػو سػػيد العقػػالء -كمػا نريػػد إثباتػ  هنػػا أف ا تعػػاُف 
اإلفهاـ ٟنمع كمسألة ٓنوؿ اٝنطاب يف آيات  اٞنباركةعالبد كأف تكػوف لغايػة مهمػةع ٩نػ  علػ  اٞنت صصػٌن 
إظهارهػا كبيػاف ماهيتهػا كمػػدل تأثًنهػا علػ  اٞنعػػىن اٞنػرادع كػ  ال يقػ  اٞنتلقػػ  بشػبكة األكهػاـع أك التنػػاقض 

 اٞنوهـو يف آيات القرآف الكرمي.

                                                        
  .  ِٗ/ ُع )ظ( زبدة التفاسًنع الكاشاين: ٔ/ ُأمالء ما من ب  الر٘ننع العكربم:  -ُٗ
  .  ُٖٗ/ ِعجم مقاييس اللغةع أبن فارس: )ظ( م -َِ
  .  ٢َُُنتار الصحاحع الرازم/  -ُِ
  ـ. ف .  -ِِ
  .  ْٗمعارج األصوؿع اق  اٜنل /  -ِّ
  .  ُّٔ/ ُاألحكاـع اآلمدم:/ -ِْ
  .  ٔٓ/ ُاٞنستصف ع الغ اِف:  -ِٓ



 
 

َّْ 

 عشر ثام ال ال دد

ٍتطد اىراُٖ: ُعؽٗث اىخطٔل وػالكخٓا ةاىٔضػة اىٍٔىٔػ٘ث فٖ اىلثؽآن اى

 اىهؽًٗ: 

اثػر بػالغ يف اثبػات الوحػدة اٞنوضػوعية للقػرآف الكػرمي فقػد اختلفػت  -موضوع البح –لنظرية التحوؿ 
اآلراء حوؿ كجود كحد  موضوعية ٕن ل الرتابط بٌن أج اء القرآف الكرمي ما بٌن م بت لوجودها كبػٌن نػاؼ 

 قيقتها أصالن كلكل أدلت  الي سوؼ استعرضها يف ادنا .ٜن
 اٌفش٠ك األٚي:

يرل ه ا الفري  أف السورة القرآنية ٕن ل نصان متكامالن مرتابط األج اءع مساقة لغرض كاحدع يظهر من 
خالؿ ائتالؼ اٞنقاط  م  بعضها كالتحاـ اآلياتع كه  تشػكل كحػدة موضػوعية تتضػمن أجػ اء متناسػقة 

بينها ْنتم  ه   األج اء كتتشابك  لتص  يف ه   الوحدةع ل ا ال ٬نكػن النظػر إُف كػل جػ ء أك آيػة فيما 
علػػ  أ ػػا منفصػػلة كال عالقػػة ٟنػػا بػػاألج اء األخػػرلع كعالقػػة هػػ   األجػػ اء ٗنيعػػان بوحػػدة الفكػػرة كاٞنوضػػوع 

. يقػوؿ العالمػة (ِٔ)اسػتهدفها  ألف ه ا ٩نعػل الػن  القػرآين مبع ػران فاقػدان لوحدتػ  الفكريػة كاٞنوضػوعية الػي
الطباطبائ : )كػل سػورة مسػوق  لبيػاف معػىن خػاص كلغػرض ١نصػل التػتم السػورة اال بتمامػة(. كهػ ا األمػر 
هػػػو مػػػا جعػػػل نظريػػػة اتػػػول الػػػدالِف أك)اٞنعػػػىن بالػػػ ات( تفشػػػل يف فهػػػم اٝنطػػػاب القػػػرآين كو ػػػا ال تعػػػىن 

 . (ِٕ)يف الكلمة كمدلوٟنا يف معاجم اللغة بالوحدة اٞنوضوعية ك ولية اٝنطاب القرآين بل تبح 
 كم  أدل هم على كجود الوحدة الموضوع    ي السورة الواحدة: 

 توق ف   ترت ب السور كاآليات القرآن  :  -ُ
. فكانت اآليػات  (ِٖ)يف حيات  من اٞنعلـو أف ٗن  القرآف الكرمي كترتيب  كاف قد مت بأمر من النف 

يػأمر  كتػاب الػوح  بوضػ   تن ؿ تدر٩نيان طيلة )ثالث كعشػرين( سػنة ككػاف كالسور من القرآف الكرميع
ػػاًف اآليػات  النازلػة يف اٞنوضػػ  الػ م ٪نػدد  ٟنػػم. كمػا حصػل يف قولػػ  تعػاُف:) ًإفَّ اللٌػ ى يىػػٍأميري بًاٍلعىػٍدًؿ كىاإًلٍحسى

ين جربائيػل فػاخربين أف أضػ  هػ   : )أتػا( إذ قػاؿ َٗ()النحل/كىًإيتىاء ًذم اٍلقيٍرىبى كىيػىنػٍهى  عىًن اٍلفىٍحشىاء
 .(ِٗ)اآلية ه ا اٞنوضوع من السورة(

فمػػ   أف اآليػػة َف تنػػ ؿ متصػػلة مػػ  اآليػػات الػػي قبلهػػا أك الػػي بعػػدها إال أف كضػػعها هنػػا أمػػران توقيفيػػان 
 اقتضت  اٜنكمة اإلٟنيةع كال بد أف يكوف فيها من اٞنوضوع ما يتعل  باآليات الي سبقتها أك الي تلتها.

                                                        
  .  ُٔٔ)ظ( البالغة اٜندي ة يف ضوء القرآفع البستاين:  -ِٔ
  .  ّٔ)ظ(ع نظريات تشكل اٝنطابع ١نمد مصطفومع ص  -ِٕ
ع كاالتقػافع السػيوط : ُّٖ/ ُتدارست ك ًن من اٞنصادر مسألة ٗن  القػرآف منهػا علػ  سػبيل اٞن ػاؿ: الربهػافع ال ركشػ :  -ِٖ

تفسػًن القػرآف إذ أكرد  ( يف كتابػ  البيػاف يفع كتػاريخ القػرآفع ال ٤نػاين كغًنهػا كلعػل أفضػل مػن فصػل الكػالـ فيهػا السػيد اٝنػوئ  )ٕٗ
(اثبػػت مػػن ِٗٓ -ِّٗٗنيػػ  ركايػػات ٗنػػ  القػػرآف كترتيبػػ  كناقشػػتها بشػػكل موضػػوع  مفصػػل ٓنػػت عنػػواف ) فكػػر  عػػن ٗنػػ  الفػػرآف: 

  .  خالٟنا أف اٛنم  كالرتتي  ال م علي  آيات كسور القرآف هو توقيف  عن النف 
  .  ُِٖ/ ْمسند ا٘ند بن حنبل:  -ِٗ



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ُّْ 

كهكػ ا اٜنػػاؿ مػػ  آيػػات ن لػػت متفرقػػة جػػاءت متػأخرة يف ن كٟنػػا مػػ  اآليػػات الػػي كضػػعت معهػػا. كهػػ ا 
األمػر يػدلنا علػ  اٜنكمػة اإلٟنيػة الػي اقتضػػت أف تكػوف تلػك اآليػات يف ذاؾ اٞنوضػ  كأنػ  البػد أف يكػػوف 

 لك قول  تعاُف:هناؾ موضوعان جامعان تدكر حول  اآليات اٞنوضوعية يف موض  كاحد من السورة. كم اؿ ذ
(ع إذ أ ا من ُِٖ()البقرة/كىاتػَّقيواٍ يػىٍومان تػيٍرجىعيوفى ًفيً  ًإُفى الٌلً   يَّ تػيوىىفَّ كيلُّ نػىٍفسو مَّا كىسىبىٍت كىهيٍم الى ييٍظلىميوفى )

ع كآيػػػػة (َّ)كمػػػػ  هػػػػ ا ٤نػػػػدها كضػػػػعت مػػػػ  آيػػػػة )الربػػػػا(أكاخػػػػر اآليػػػػات الػػػػي ن لػػػػت قبيػػػػل كفػػػػاة النػػػػف 
فقد جاء عن ابن عباس أنػ  قػاؿ: )أ ػا آخػر مػا نػ ؿ مػن القػرآف فقػاؿ  ع بإشارة من النف (ُّ))الدين(

 .(ِّ)جربائيل: ضعها م  رأس ال مانٌن كاٞنئتٌن(
كلو َف يكػن األمػر خاضػعان لرتتيػ  يراعػ  فيػ  اتصػاؿ اٞنوضػوعات بعضػها بػبعض كدكرا ػا حػوؿ اػور 

 كفي  من اٞن كنة ما ال ٫نف  عل  اٞنطل  اللبي .العاـ للسورة كاملةع لكاف كضعها هنا معيبانع 

 الدل ل النقلي:  -ِ
الي تبٌن كتصػرح بأ٨نيػة مراعػاة االرتبػاط بػٌن  فقد تكاثرت الركايات الواردة عن األئمة اٞنعصومٌن

أج اء القرآف الكرمي بعضها ببعض كصػوالن إُف فهػم كتفسػًن صػحيحٌن ٞنػراد ا سػبحان  كتعػاُف كمػن هػ   
 الركايات:

عػػن شػػ ء مػػن التفسػػًن فأجػػابينع    قػػاؿ جػػابر بػػن عبػػد ا اٛنعفػػ :" سػػالت أبػػا جعفػػر  -اكال
خر. فقلت: جعلػت فػداؾ كنػت قػد اجبتػين يف هػ   اٞنسػالة َنػواب غػًن هػ ا سألت  ثانية فأجابين َنواب آ

. فقػػاؿ  : يػػا جػػابر أف للقػػرآف بطنػػا كللػػبطن بطنػػا... يػػا جػػابر لػػيس شػػ ء أبعػػد  مػػن عقػػوؿ قبػػل اليػػـو
الرجػػاؿ مػػن تفسػػًن القػػرآفع أف اآليػػة يكػػوف أكٟنػػا يف شػػ ء كأكسػػطها يف شػػ ء كهػػو كػػالـ متصػػل متصػػرؼ 

 .(ّّ)عل  كجو "
ية ت كد أف اآلية الواحدة تتناكؿ موضوعات متعددة يبػدك للمطلػ  ألكؿ كهلػة أ ػا ٢نتلفػةع فأكٟنػا فالركا

يف شػػ ءع كآخرهػػا يف شػػ ءع كأكسػػطها يف شػػ ءع لكنهػػا يف اٜنقيقػػة كػػالـ كاحػػد رصػػٌن كمػػرتابط األجػػ اءع 
ماتػ . كهػو األمػر كإ٧نا القصور يف عقوؿ الناسع فه  فقًنة عػن أدراؾ حقيقػة القػرآف كبيػاف االتصػاؿ يف كل

 يف كضح النهار. سال م نرـك إثبات  يف ه ا اٞنبح  كجعل االتصاؿ بٌن مفردات اآلية كاضحان كالشم
أنػ  قػاؿ: )كاعلمػوا ر٘نكػم عن أمًن اٞنػ منٌنجاء يف حدي  طويل عن األماـ الصادؽ  -ثانيا

لعػاـ.. كاٞنػبهم مػن القػرآف يف ا أن  من َف يعرؼ من كتاب ا عػ  كجػل الناسػخ مػن اٞننسػوخ كاٝنػاص كا
ألفاظػػػػ  اٞننقطعػػػػة كاٞن تلفػػػػة... كاالبتػػػػداء كاالنتهػػػػاء كالسػػػػ اؿ كاٛنػػػػواب.. كالقطػػػػ  كالوصػػػػل كاٞنسػػػػت ىن  منػػػػ   

                                                        
  .  ِٕٓالبقرة/  -َّ
  . ِِٖالبقرة /  -ُّ
  . ُِْ/  ٠ِنم  البياف الطربس : -ِّ
  .  ُُ/ ُع )ظ( تفسًن العياش : َِٕ/ ِااسنع الربق :  -ّّ



 
 

ِّْ 

 عشر ثام ال ال دد

كاٛنارم في  كالصفة ٞنا قبل ما يدؿ عل  ما بعد   كاٞنوصوؿ من األلفاظ كاموؿ عل  قبل  كعل  ما بعد  
 .(ّْ)فليس بعاَف بالقرآف(

ي كد يف ه   الركاية عل  أ٨نية معرفة اتصاؿ األلفاظ  بعضها ببعضع كأف هناؾ  ألماـ فتجد أف ا
مسػػائل البػػد مػػن اإلحاطػػة ّٔػػا ٞنعرفػػة اٞنػػراد مػػن كالمػػ  سػػبحان ع كأف ال غريػػ  يػػ كر بػػٌن كلمػػات القػػرآفع 

عية للقرآف لكنما القصور يف عدـ معرفة ه   اٞنسائل ي دم إُف ه ا الفهم اٝناطم يف عدـ الوحدة اٞنوضو 
 الكرمي.

 الدل ل ال قلي: -ّ
أف الػػ كؽ اإلنسػػاين الرفيػػ  يسػػتكر  عػػدـ مالئمػػة كػػالـ البشػػر العػػاديٌن كرّنػػا عػػدكا صػػاحب  بػػاٜنم  أك 
اٛننػػػػوف فالبػػػػد للكػػػػالـ الفصػػػػيح مػػػػن أف تػػػػتالءـ كلمات عكتتناسػػػػ  أجػػػػ اؤ ع كأف ال يػػػػدخلها الغريػػػػ  عػػػػػن 

اطم للمتلقػ  كاالرتبػاؾ يف الػ هن كعػدـ الرتكيػ  يف اٞنعػىن. موضوعها العاـع لئال ي دم ذلك إُف الفهم اٝن
هػػػ(: )إذا كانػػت الكلمػػة لػػيس موقعهػػا إُف جنػػ  أختهػػا مرضػػيان موافقػػان كػػاف علػػ   ِٓٓقػػاؿ اٛنػػاحه )ت 

 .(ّٓ)اللساف عند أنشاد ذلك الشعر م كنة(
تتان  )كرّنػا ٪نػط فالكالـ اٞنرتابط بعض  ببعض ي ثر يف متلقيػ  بينمػا يفقػد هػ   اٝنصوصػية لػو كػاف مشػ

عندؾ قدر خطيػ  مصػق  أتػ  بفنػوف مػن البالغػة كأثػر يف النفػوس ِنالبػة بيانػ  ػض أنػ  ذهػل عػن ربػط 
الكػػالـ فهػػاـ مػػن كاد إُف كادع مػػ  أنػػ  معػػ كرع ألنػػ  ألقػػ  خطبتػػ  ارْنػػاال كَف يعمػػل فيهػػا النظػػر كالركيػػة كمػػا 

 .(ّٔ)ء الرتتي (م اخ تك ل لك اٝنطي  إال ألف الكالـ البليغ ال ٪نتمل سو 
الى يىٍأتًيػً  فإذا كاف األمر ك لك م  البشر اٝنطائٌن فكيف يكػوف اٜنػاؿ مػ  القػرآف الػ م صػرح بأنػ : )

ٍلًف ً  ٍيً  كىالى ًمٍن خى ( ْٖ( )النسػاء/كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعنًد غىًٍنً الٌلً  لىوىجىديكاٍ ًفيػً  اٍخًتالىفػان كى ًػًنان (ع )اٍلبىاًطلي ًمن بػىٌٍنً يىدى
 ثبت إعجاز القرآف يف نظم  كإحكاـ ترتيب  كتناس  آيات  كسور  ما ي كد عل  الوحدة اٞنوضوعية في . كقد

 ال ناي  بالوحدة الموضوع   عند جمع م  ال لما         -ْ
كانػػػت قضػػػية الوحػػػدة اٞنوضػػػوعية أساسػػػان يف تفاسػػػًن بعػػػض اٞنفسػػػرين كالدارسػػػٌن اٞنت صصػػػٌن بػػػالقرآف 

البناء األساس  ال م تقـو علي  ترابط اآليات فيما بينها حىت كصف بعضهم الكرميع فقد شكلت لديهم 
 .(ّٕ)القرآف الكرمي كالكلمة الواحدة

كتناكؿ بعض البػاح ٌن هػ   القضػية يف القػرآف الكػرمي بدراسػات منفصػلة فيمػا تناكٟنػا بعضػهم يف ثنايػا  
 .(ّٖ)كالمهم عن التفسًن اٞنوضوع  للقرآف الكرمي

                                                        
  .  ُٔٗ/ ُُٗنار األنوارع آّلس : -ّْ
  .  ٓٓ/  ُالبياف كالتبيٌنع اٛناحه: -ّٓ
  .  ّٗدالئل النظاـع اٟنندم/  -ّٔ
  .  ْٗ/ ُ)ظ( الربهافع ال ركش :  -ّٕ
 كمنهم: ١نمود حجازم يف كتاب  الوحدة اٞنوضوعية يف القراف الكرميع كعبد ا درازمع النبا العظيم .  -ّٖ



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّّْ 

ض األصػػوليٌن الػػ ين أشػػاركا إُف الػػرتابط بػػٌن أجػػ اء السػػور القرآنيػػة كعػػدها كالمػػان كأكػػد هػػ ا اٞنعػػىن بعػػ
 .(ّٗ)كاحدان ال تنفصل أج اؤ  بعضها عن بعض

 مناقشو كرأم: 
م  أ٬ناين بضركرة كجود الوحدة اٞنوضوعية يف القرآف الكرميع ألن  كتاب ٚناكم تعهد ا تعاُف ُنفظة 

عػػ  كبيانػػ ع مػػن جهػػة. كأنػػ  موضػػوع ُن ػػ  الػػ م أرـك إثباتػػ  مػػن جهػػة كتكفػػل بتعظيمػػ  كإظهػػار  كأمػػر بإتبا
أخرلع إال أنين ال أجد الرصانة يف األدلة الػي اسػتند إليهػا القػائلوف بالوحػدة اٞنوضػوعيةع مػا خػال الرتتيػ  

 التوقيف  آليات كسور القرآف الكرمي م  أ ا مسألة خالفية عند علماء اٞنسلمٌن.
ركايتاف اٞنتقدمتافع ال تسػعفاف إثبػات الوحػدة اٞنوضػوعيةع إذ ت كػد الركايػة األكُف كإما الدليل النقل  فال

كاف قد فسر ٛنابر تفسًنان ظاهران   اعقب  بتفسًن باطنع بل   عل  التفسًن الباطين لةياتع كأف األماـ
كأخرها يف  أف الركاية ت كد عل  عدـ الوحدة اٞنوضوعية  ذلك ألف أكٟنا يكوف يف ش ء كأكسطها يف ش ء

 ش ءع م  أن  )كالـ متصل( يف إشارة إُف إالعجاز يف نظم القرآف الكرمي. 
كالركايػػة ال انيػػة َف تبػػٌن إال مسػػائل مػػن الضػػركرم ٞنػػن يػػرـك أف يسػػرب غػػور التفسػػًن أف ٪نػػيط ّٔػػاع مبينػػة 

 أصناؼ اآليات القرآنية كال عالقة ٟنا بالوحدة اٞنوضوعية ال من قري  كال من بعيد.
الػػػدليل العقلػػػ  فػػػال تعػػػٌن ك ػػػرة الدراسػػػػات للوحػػػدة اٞنوضػػػوعية علػػػ  إثباهتػػػا ألف يف مقابػػػل هػػػػ ا كأمػػػا 

 دراسات نفت كجود ه   الوحدة كما هو إال أدعاء ٪نتاج إُف الدليل العلم . فتأمل.
 اٌفش٠ك اٌضبٟٔ: 

كيػػػػرل هػػػػ الء أف آيػػػػات القػػػػرآف ال ٩نمعهػػػػا جػػػػام  كال يػػػػرتبط بعضػػػػها بػػػػبعضع كأف كػػػػل سػػػػورة ٓنمػػػػل 
موضػػوعات متفرقػػة كضػػعت مػػ  بعضػػها ضػػمن إطارهػػاع بػػل أف بعضػػهم أ٥نػػ  بالالئمػػة علػػ  الفريػػ  األكؿ 

هػػػ( أنػػ  قػػاؿ: َُِٓكاعتػػرب القػػوؿ بالوحػػدة اٞنوضػػوعية تكلفػػا ال طائػػل منػػ ع فقػػد جػػاء عػػن الشػػوكاين )ت 
تغرقوا أكقػاهتم )كأعلم أف ك ًنان من اٞنفسرين جاؤكا بعلم متكلػفع كخاضػوا يف ُنػر َف يكلفػوا سػباحت ع كاسػ

يف فػػن ال يعػػود علػػيهم بفائػػدةع بػػل أكقعػػوا أنفسػػهم يف الػػتكلم ّنحػػض الػػرأم اٞننهػػ  عنػػ  يف األمػػور اٞنتعلقػػة 
بكتاب ا سبحان ع كذلك أ م أرادكا أف ي كركا اٞنناسبة بٌن اآليػات القرآنيػة اٞنسػركدة علػ  هػ ا الرتتيػ  

ألنصػاؼ كيتنػ   عنهػا البلغػاء فضػالن عػن كػالـ الػػرب يف اٞنصػحف فجػاؤكا بتكلفػات كتعسػفات يتػربأ منهػا ا
 .(َْ)سبحان (

                                                        
  .  ُُّ -َّٗ/ ّ)ظ( اٞنوافقاتع الشاط :  -ّٗ
  .  ِٕ/ ُفتح القديرع الشوكاين:  -َْ



 
 

ّْْ 

 عشر ثام ال ال دد

 كاس دلوا على مدعاىم ى ا بأدل  منها: 

 النزكؿ المنجم آليات القرآف الكريم كسوره: -ُ
فهػػػم قػػػد اسػػػتبعدكا كجػػػود تػػػرابط بػػػٌن أجػػػ اء السػػػورة الواحػػػدة نظػػػران إُف أف النػػػ كؿ كػػػاف متفرقػػػان ُنسػػػ  

َف تنػػ ؿ دفعػػة كاحػػدةع )كأف القػػرآف نػػ ؿ يف نيػػف كعشػػرين سػػنة يف أحكػػاـ  اٜنػػوادثع كأف ك ػػًنان مػػن السػػور
كأف مػػػن يػػػربط بػػػٌن آياتػػػ  يتكلػػػف أمػػػران )ال يقػػػدر عليػػػ  إال بػػػربط ركيػػػك يصػػػاف بػػػ  حسػػػن   (ُْ)٢نتلفػػػة..(

 .(ِْ)اٜندي  فضالن عن أحسن (

 تحديد المحور  ي االج هاد ال اـ للسورة:  -ِ
يف القرآف الكرميع أف ٓنديد اور العاـ أك العنواف الرئيس ال م  يرل النافوف لقضية الوحدة اٞنوضوعية

تتناكلػػػ  السػػػورة أمػػػر يرجػػػ  إُف اجتهػػػادات اٞنفسػػػرينع كبػػػ لك تتعػػػدد اػػػاكر أك عنػػػاكين موضػػػوعات السػػػور 
ُنس  كل مفسر كُنس  ما ٕنليػ  عليػ  ثقافتػ  كمعطياتػ  الفكريػة كالعقديػةع فيتعػدد ٓنديػد اٞنوضػوع لكػل 

اٞنفسػػػرين. ألف كػػػالن مػػػنهم )٩نعػػػل للسػػػورة الكر٬نػػػة هػػػدفان ينت عػػػ  مػػػن مالحظػػػة معانيهػػػا   ينػػػ ؿ سػػػورة عنػػػد 
 .(ّْ)اآليات اٞنتعددة يف السورة لتحقي  ه ا اٟندؼ(

 إىماؿ الموضوعات الثانوي   ي السورة: -ّ
يػػرل هػػ ا الفريػػ  أف ٓنديػػد السػػورة ّنوضػػوع كاحػػد أك إطػػار عػػاـ قػػد يهمػػل موضػػوعات جانبيػػة أخػػرل 

 .(ْْ)دت يف السورة ٣نا ال يتف  م  العنواف الرئيس أك اإلطار العاـ ال م حدد  اٞنفسركر 
اذ اف من اٞنعلـو أف السور القرآنية اشتملت عل  ك ًن من اٞنوضوعات ٣نا ال ٬نكن حصػرها يف عنػواف 

م كاحدع فإذا حصل ه ا اٜنصر فإف ك ًنان من اٞنوضوعات األخرل سوؼ تضي  بسب  هػ ا اإلدعػاء الػ 
 أٚن  الوحدة اٞنوضوعية. 

 مناقش  كرأم:
أف مػػا ذكػػر  أصػػحاب هػػ ا الػػرأم مػػن أدلػػة ال تصػػمد أمػػاـ الػػدليل كال ٬نكػػن أف تنفػػ  حقيقػػة الوحػػدة 
اٞنوضوعية يف القرآف الكرمي. فالدليل األكؿ في : أن  ٩ن  التفري  بٌن الوحدة اٞنوضوعية كالوحدة العضوية. 

ع يعػػين ٕناسػػك اآليػػات كتال٘نهػػاع كامػػا )الوحػػدة (ْٓ)علػػ  آؿ موسػػ  فالوحػػدة العضػػوية علػػ  رأم األسػػتاذ
اٞنوضوعية تعين أف تتشابك آيات السورة ُني  تنت  موضوعان متكامالنع كتقاطع  م  اٞنوضوعات األخرل 

                                                        
  .  ُّٕك )ظ( قواعد التفسًنع اٞنبيدم/  َٓ/ ُالربهافع ال ركش :  -ُْ
  ـ. ف .  -ِْ
  .  ِْدخل إُف إُف التفسًن اٞنوضوع ع عبد الستار فتح ا / اٞن -ّْ
  .  ُِّ)ظ( التدبر اٞنوضوع ع عل  آؿ موس :  -ْْ
  ـ. ف .  -ْٓ



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّْٓ 

يف السػػورة إ٧نػػا يػػتم بقػػدر مػػا ٫نػػدـ اٞنوضػػوع األصػػل  ال ّنػػا يسػػد ٗنيػػ  اٞنوضػػوعات التفصػػيلية األخػػرل يف 
 .(ْٔ)(القراف الكرمي

فالوحػػػدة اٞنوضػػػوعية )تبحػػػ  موضػػػوعان مػػػا فتشػػػبع  فكػػػرة كٕنحيصػػػان كإضػػػاءة كتنتقػػػل إُف موضػػػوع آخػػػر 
يرتبط نظمان كسياقان باٞنوضوع األكؿعكيتقدـ اٞنوضوع ال ال  من السورة كيانان مستقالن كلكن  يتعل  بوج  ما 

 (ْٕ)ب اهتا لكنها متصلة باٞنوضوع اٝنامس(باٞنوضوع الساب ع كيتبلور اٞنوضوع الراب  فتمسك  فكرة قائمة 
 ه ا من جهة. 

كمن جهة أخرل فإف اعتماد أصحاب ه ا الرأم عل  الن كؿ اٞنتفرؽ فػيمكن القػوؿ أف القػرآف الكػرمي 
كاف تضػػػمن معػػػاين عديػػػدة كآياهتػػػا ن لػػػت يف ظػػػركؼ زمانيػػػة منفصػػػلة كيف كقػػػائ  كإحػػػداث ٢نتلفػػػةع إال أ ػػػا 

منتظمػة فهػ  )كاف كانػت بعػد تن يلهػا قػد ٗنعػت عػن تفريػ  فقػد كانػػت يف ملتئمػة مػ  بعضػها كمتناسػقة ك 
تن يلها مفرقة عن ٗن  كم ل بنياف كاف قائمان عل  قواعػد  فلمػا أريػد نقلػ  بصػورت  إُف غػًن مكػافع قػدرت 
أبعػػاد  كرقمػػت لبناتػػ    فرقػػت أنقاضػػان فلػػم تلبػػ  كػػل لبنػػة منػػ  عرفػػت مكا ػػا اٞنرقػػـو كإذا البنيػػاف قػػد عػػاد 

 .(ْٖ)صوصان يشد بعض  بعضان(مر 
كإمػػػا الػػػدليل ال ػػػاين ففيػػػ : أف ٓنديػػػد اػػػور للسػػػورة ال يقػػػدح يف تػػػرابط السػػػورة الواحػػػدةع إذ أف ٓنديػػػد 
اٞنوضػوع كاف اختلػػف فيػػ  إال أنػ  ال يعػػين أف لػػيس هنػاؾ موضػػوعان تتناكلػػ  السػورة. باإلضػػافة إُف أف ٓنديػػد 

مفصل من مفاصل السورة. يقوؿ ١نمد عبد ا دراز: )أن  اٞنوضوع ٪نتاج إُف تعم  كفهم دقيقٌن يف كل 
يصػػع  يف بعػػض السػػور التميػػ  بػػٌن الفكػػرة الرئيسػػية كاألفكػػار ال انويػػة أك اكتشػػاؼ العالقػػة بػػٌن األفكػػار 

. لػػ ا ال يعػػد هػػ ا األمػػر سػػببان يف عػػدـ كجػػود (ْٗ)بعضػػها مػػ  بعػػضع أك بينهػػا كبػػٌن النػػواة اٞنرك يػػة للسػػورة(
 فإثبات الش ء يف ٓنديد اور للسورة ال ينف  ما عدا  من اٞنواضي  األخرل. الوحدة اٞنوضوعية

كالدليل ال ال  الػ م أكرد  أصػحاب  هػ ا الػرأمع فأنػ  أدعػاء ٫نلػو مػن الصػحة كيفتقػر إُف الػدليل إذ 
أف أف ٓنديد موضوع السورة يف ١نور ما ال يعين إ٨ناؿ اٞنوضوعات اٛنانبيةع بل البد ٟن   اٞنوضوعات من 

 ترتبط من جهة ما باور الرئيس  للسورة. 
كخالصة ما تقدـ يرل الباح  أن  البػد مػن كجػود الوحػدة اٞنوضػوعية يف القػرآف الكػرمي لسػب  عقلػ  
كاضػػح كبسػػيطع كهػػو أف العقػػالء كلهػػم متفقػػوف علػػ  قػػبح الكػػالـ غػػًن اٞنػػرتابطع كأف مػػن اٞنستحسػػن أف 

 تعاُف البد أف يكوف ك لكع كذلك ألن  أعج  العرب كهػم أئمػة يكوف الكالـ مرتابطان متناسقان ككالـ ا
الفصػػاحة كأربػػػاب البالغػػػة يف أف يػػأتوا ّن لػػػ  كقػػػد أّٔػػرهم حسػػػن نظمػػػ  كإُف يػػـو القيامػػػة فوحػػػدة موضػػػوعة 
موجودة ظاهرة للعياف اٞنتأملٌنع كه ا األمر هو ما نريد إثبات  من ه   الدراسة يف أف التحوؿ يف اٝنطاب 

                                                        
  ـ. ف .  -ْٔ
  .  ُٕٓاٞنبادئ العامة لتفسًن القرآف الكرمي.د . ١نمد حسٌن الصغًن /  -ْٕ
  .  ُْٓالنبأ العظيمع ١نمد عبد ا دراز /  -ْٖ
  .  ُِِ القرآف الكرميع ١نمد عبد ا دراز / اٞندخل إُف -ْٗ



 
 

ّْٔ 

 عشر ثام ال ال دد

بػػد كأف يكػوف لػػ  سػب  يػػربط موضػػوعة بالوحػدة اٞنوضػػوعية داخػل اآليػػة الواحػدة كداخػػل السػػورة القػرآين ال
 فالقرآف ككل.  

 اىٍتطد اىراىد: فٔائػ ُعؽٗث اىخطٔل وحٍت٘لاحٓا:

 أف النظرية اٛنيدة يف نظر الباح ٌن ه  تلك النظرية الي تستويف شرطٌن أساسٌن ٨نا:
عػة مػن الوقػائ  يف ضػوء ٧نػوذج يرتكػ  علػ  عػدد قليػل مػن أف تكوف قػادرة علػ  كصػف ٠نمو  -األكؿ:

اٞنصادرات أك العناصر العشوائيةع كه  القضايا الي يػتم التسػليم ّٔػا مػن غػًن إقامػة الػدليل علػ  صػحتها. 
 كإ٧نا يتم قبوٟنا الستحالة اٜنكم عليهاع ال بأ ا صحيحة كال بأ ا خاطئة.

اٞنالحظات اٞنسػتقبليةع كهػ ا األمػر حرصػنا علػ  إثباتػ   أف تكوف قادرة عل  التكهن بنتائ  -كاآلخر:
هنا يف نظرية التحوؿ يف اٝنطاب القرآين من خالؿ كصف ٠نموعة من اآليات القرآنيػة كرصػد التحػوؿ يف 

 اٝنطاب فيها كبياف فوائدهاع كه  كاآليت:
َٚ      لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٔ ََٚسْػرَذ  َّربَد  ٍَ ِٗ َظ َّبِء ِف١ر َٓ اٌَغر ِبر ْٚ َوَظر١بت   ُْ ِفرٟ     َؤ َٙ َْ َؤْطربِثَؼ ٍَرٛ َثرْشَق ٠َْجَؼ

َٓ ٌْىبِفِش٠ َِِح١َؾ ِثب  َٗ ٍّ ِْٛد ٚاٌ َّ ٌْ َٛاِػِك َحَزَس ا َٓ اٌَظ ِب  ُِٙ ِٔ  (.ٜٔ()اٌجمشح/آَرا
ك١نػػل الشػػاهد يف هػػ   اآليػػة قولػػ  تعػػاُف:" كا ١نػػيط بالكػػافرين" فاٝنطػػاب يف هػػ   اآليػػة متوجػػ  إُف 

قػػرارهم باإلسػػالـ مػػ  استسػػرارهم الكفػػرع كم ػػل موقػػد نػػار ضػػرب م ػػل للمنػػافقٌن الػػ ين استضػػاؤا بضػػوء إ
. فعن أبن عبػاس: )أنػ  شػب  اٞنطػر اٞننػ ؿ مػن السػماء بػالقرآفع كمػا (َٓ)يستض ء بضوء نار  يف ليلة ظلماء

في  من الظلمات ّنا يف القرآف من االبتالءع كما في  من الرعد ّنا يف القرآف من ال جػرع كمػا فيػ  مػن الػربؽ 
القػػػػرآف مػػػػن البيػػػػافع كمػػػػا فيػػػػ  مػػػػن الصػػػػواع  ّنػػػػا يف القػػػػرآف مػػػػن الوعيػػػػد آجػػػػالن كالػػػػدعاء إُف اٛنهػػػػاد ّنػػػػا يف 
 .(ُٓ)عاجالن(

  ٓنػػوؿ اٝنطػػاب إُف اإلحاطػػة بالكػػافرينع فقػػاؿ: " كا ١نػػيط بالكػػافرين"ع كَف يتطػػرؽ اٞنفسػػركف إُف 
 : (ّٓ)وا يف تفسًنها أمرافع كقال(ِٓ)بياف سب  ه ا التحوؿع إال أ م قالوا: )كه   اٛنملة اعرتاض(

 األكؿ: أن  عاَف ّٔمع فيعلم  سرائرهم.
 كاألخر: اٞنقتدر عليهمع كال يستطيعوف اٝنركج عن قدرت . 

لػػػو َف تكػػػن هػػػ   اٛنملػػػة االعرتاضػػػية الػػػي ٓنػػػوؿ إليهػػػا اٝنطػػػاب لتػػػوهم بعضػػػهم أف كضػػػ   -الفائػػػدة:
األصاب  مفيدع كأن  بإمكاف اإلنسػاف أف ٪نػ ر مػن اٞنػوت فػالكالـ يعػد تامػان إذا كقػف اٝنطػاب علػ  قولػ  

افقٌن يف عػدـ تعاُف: )ح ر اٞنوت(ع إال أف اٛنملة ه   كقفت حائالن عن ذلػك التصػور لت يػ  آمػاؿ اٞننػ

                                                        
50- )ظ( موق  اإلنرتنيت: معايًن صالحية النظرية(  : https;llar-coml Alnazerah . 

  .  َٖ/ ُجوام  اٛنام ع الطربس :  -ُٓ
  ـ. ف .  -ِٓ
ع تفسػػػػًن البحػػػػر ِِْ/ ُع كنػػػػ  الػػػػدقائ ع اٞنشػػػػهدم: ُٖ/ ُع تفسػػػػًن األصػػػػف ع الفػػػػيض: ِٗ/ ُ) ظ( تفسػػػػًن التبيػػػػاف:  -ّٓ
  عل  سبيل اٞن اؿ ال اٜنصر .  ٖٕ/ ُايطع: 



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّْٕ 

اٝنالص من قدرة ا تعاُف كقضائ  فهو ١نيط ّٔػم. كأيضػان فقػد أبانػت أف اٞننػافقٌن كالكػافرين سػواءع كا 
 أعلم.
َّب لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٕ ِِ َٕب  ٌَ َٕب َسَثَه ٠َْخِشْط  ٌَ َٚاِحذ  َفبْدَع    َ َٝ َؿَؼب ٍَ َْٔظِجَش َػ  ٌَٓ ََِٛعٝ  ُْ ٠َب  ٍَْز َِٚبْر َل

ٌَِزٞ َرِٕجَذ اأَلْس َٔٝ ِثب َٛ َؤْد َ٘ ٌَِزٞ  َْ ا ٌَٛ َٙب َلبَي َؤَرْغَزْجِذ ٍِ ََٚثَظ َٙب  ََٚػَذِع َٙب  ِِ ََٚفٛ َٙب  َِٚلَضأِئ َٙب  ٍِ ِِٓ َثْم َع 
ْْٚا ِثغَ  ََٚثرأَئ ََٕخ  َّْغَى ٌْ َٚا ٌََخ  َُ اٌزب ِٙ ١ٍَْ ََٚػِشَثْذ َػ  ُْ ٌَْز َِب َعَإ ٌََىُ   َْ ِِْظشًا َفِة ـَْٛا  ِْ٘ج َٛ َخ١َْش ا َ٘  َٓ ِبر  َؼرت  

َّرب ػَ   ٌِرَه ِث ٌَْحكب َر َِٕج١بَ  ِثَغ١ِْش ا َْ اٌ ٍَٛ ٠ََْٚمَز  ِٗ ٍَ َْ ِثأ٠َبِد اٌ َْٔٛا ٠َْىَفَشٚ ُْ َوب َٙ َٔ ٌَِه ِثَإ ِٗ َر ٍَ َْٔٛا   اٌ ََٚورب َظرْٛا 
َْ  (.ٔٙ()اٌجمشح/٠َْؼَزَذٚ

ن هػػػ( يف تفسػًن هػػ   اآليػػة: )كاذكػػركا إذ قلػػتم يػا معشػػر بػػين إسػػرائيل لػػَْٔقػاؿ الشػػيخ الطوسػػ  )ت 
نطي  حبس أنفسنا عل  طعاـ كاحدع كذلك الطعاـ هو ما أخرب ا ع  كجل إذ أطعمهم يف تػيههم كهػو 

 .(ْٓ)السلول يف قوؿ أهل التفسًن. كيف قوؿ ابن منب : اٝنب  النق  م  اللحم(
ة كذكر اٞنفسركفعاف ا تعاُف اعط  لبين اسرائيل ما طلبػو  مػن أنػواع الطعػاـ تكر٬نػا ٟنػم كت بيتػا للحجػ

لَّػةي عليهم.   أستأنف حكم ال ين اعتدكا يف السبت كمن قتل األنبيػاء فقػاؿ: ) . (ٓٓ)( كىضيػرًبىٍت عىلىػٍيًهمي ال ّْ
 .(ٔٓ)كاستدلوا ّٔ   االية عل  )إباحة أكل ال ـو كالبصل كمال  رائحة كريهة(

ف قػد أعطػائهم كال م يبدك من كالـ اٞنفسرين: أف ا ع  كجل اسبغ نعم  عل  بػين إسػرائيل كأنػ  كػا
فاستبدلو  بطعاـ غًن  أقل فائدة من األكؿع كأن  قد اسػتفيد مػن هػ   اآليػة علػ   -السلول -طعامان ل ي ان 

إباحة أكل الطعاـ ال م طلب  بنو إسرائيل. كأف ٓنويل اٝنطاب هو استئناؼ لبياف حكم ال ين اعتدكا يف 
 بوا ما طلبوا.السبت من بين إسرائيلع ال ه الء ال م كانوا م  موس  كطل

كأرل أف ه ا الكالـ في  نظر ٬نكن توضيح  من خالؿ نظرية التحوؿع إذ أف ه   اٛنملػة االعرتاضػية 
لػو َف تػأت لتحويػػل اٝنطػاب بعػد قولػػ  تعػاُف:)لكم مػػا سػألتم(ع لتبػادر إُف الػػ هن أف ا تعػاُف راًض عػػن 

ربت علػيهم ال لػة..( لتوضػح أف اليهود ّنا أعطاهم من منن  عل  حس  طلبهم فجاءت هػ   اآليػة )كضػ
اليهػػود الزمػػوا ال لػػة كأف كػػانوا جبػػابرة يف األرضع فإ٧نػػا )الغػػىن غػػىن الػػنفس( كهػػم فقػػراء يف أنفسػػهمعأل م 
خالوف من األ٬ناف. كال ٬نكن أف يكوف الكالـ استئنافان لبياف حكم غًن ه الء مػن بػين إسػرائيلع فالسػياؽ 

اُف معاتبػػان إيػاهم )اتسػػتبدلوف الػ م هػػو أد  بالػ م هػػو خػػًن( ال يعػٌن يف ذلػػك خاصػة مػػ  كجػود قولػػ  تعػ
فهػػ ا اٝنطػػاب متوجػػ  إلػػيهم أذان. كأنػػ  تعػػاُف غػػًن راًض عػػنهم بػػل جػػاء بتػػوبي هم يف اٝنطػػاب اػػوؿ. كا 

  أعلم. 

                                                        
/ ُع تفسػػًن أبػػن ك ػػًن: ّٕٕ/ ُع البحػػر اػػيط أبػػن هيػػاف: ِّّ/ ُع ك )ظ( ٗنيػػ  البيػػافع الطربسػػ : ِٕٓ/ ُالتبيػػاف:  -ْٓ

  .  ِٕ/ ُع الدر اٞنن ورع السيوط : َُْ
  . َِْ/ ٠ُنم  البيافع الطربس :  -ٓٓ
  .  ُْٖ/ ُمقتنيات الدررع اٜنائرم: -ٔٓ



 
 

ّْٖ 
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ًِ       لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٖ ِٖ ِثبٌش َعر ِِرٓ َثْؼرِذ َٕرب  ََٚلَف١ْ ٌِْىَزربَة  ََِٛعرٝ ا َٕب  ٌََمْذ آَر١ْ َٚ    َٓ َٕرب ِػ١َغرٝ اْثر َٚآَر١ْ
َُ اْعرَزْىجَ         َٜٛ َؤَٔفَغرَى ْٙر َّرب اَل َر ُْ َسَعرَٛي ِث َّرب َعربءَو ٍَ ٌَْمرَذِط َؤَفَى َٖ ِثَشِٚن ا َٔب ََٚؤ٠َْذ َٕبِد  ٌَْج١ب َُ ا ُْ َِْش٠َ ْشَر

َْ ٍَٛ ََٚفِش٠مًب َرْمَز  ُْ  (.ٚٛ()اٌجمشح/َفَفِش٠مًب َوَزْثَز

 ...( كيلَّمىا جىاءكيٍم رىسيوؿه ّنىا الى تػىٍهوىلأىفى ك١نل الشاهد يف ه   اآلية قول  تعاُف:)
ذكػػر اٞنفسػػركف يف تفسػػًن هػػ   االيػػة اف اٝنطػػاب فيهػػا )متوجػػ  اُف بػػين اسػػرائيل ككانػػ   قػػاؿ: يػػا معشػػر 
يهػػود بػػين إسػػرائيل لقػػد آتينػػا موسػػ  التػػوراة كتابعنػػا مػػن بعػػد  الرسػػل الػػيكم كآتينػػا عيسػػ  ابػػن مػػرمي اٜنجػػ  

كم كايػػػدنا  بػػػركح القػػػدسع كانػػػتم كلمػػػا جػػػاءكم رسػػػوؿ مػػػن رسػػػل  بغػػػًن الػػػ م هتػػػوا  كالبينػػػات اذ بع نػػػا  الػػػي
 . (ٕٓ)أنفسكم استكربمت عليهم ْنربا كبغيان كك بتم منهم بعضان كقتلتم بعضان(

 …(.فتالحه أف اٞنفسرين َف يلحظوا سب  ه ا التحوؿ يف اٝنطاب يف آية )أفكلما جاءكم رسوؿ
ويػػل اٝنطػػاب يف آيػػة )أفكلمػػا جػػاءكم رسػػوؿ...(ه  لكػػ  يتصػػل الفائػػدة: أف الفائػػدة اٞنرجػػوة مػػن ٓن

ٍفػػػرًًهٍم فػىقىلًػػػيالن مَّػػػا اٝنطػػػاب باآليػػػة الػػػي تبعتهػػػا كهػػػ  قولػػػ  تعػػػاُف: ) كىقىػػػاليواٍ قػيليوبػينىػػػا غيٍلػػػفه بىػػػل لَّعىػػػنػىهيمي اللَّػػػ  ًبكي
ن يقتلػوف الرسػل مػن (. ككاف البد من ٓنويل اٝنطاب هناعمن إرساؿ الرسػل إُف تػوبيخ أكلئػك الػ ييػيٍ ًمنيوفى 

بين إسرائيل كما صرحت بػ لك اآليػة ١نػل الشػاهد. فلػو َف يكػن هػ ا التحػوؿ يف اٝنطػاب ألصػبح سػياؽ 
اآليتٌن هك ا: )كلقػد آتينػا موسػ  الكتػاب كقفينػا مػن بعػد  الرسػل كآتينػا عيسػ  بػن مػرمي البينػات كأيػدنا  

فقليالن ما ي منوف( كللسام  أك القارئ أف  كقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم ا بكفرهم -.....-بركح القدس
يتبادر إُف ذهن  معىن غًن اٞنعىن اٞنقصود فهناؾ مدح للرسل كهنا ذـع خاصة كأف السػياؽ يعػٌن علػ  هػ ا 
التػوهم ألف اآليػة ال انيػػة تصػدرت بػػػ)كقالوا( كالكػالـ يف األكُف عػػن ٠نمػوع الرسػػل. فكػاف البػػد مػن اآلتيػػاف 

اب ليتضػػح أف اٞنػػراد ّٔػػم هػم الكفػػار الػػ ين يقولػوف: )قلوبنػػا غلػػف...( كلتتصػػل ّٔػ   اٛنملػػة اولػػة لل طػ
مشػاب  لعمػل الكفػار مػن اآلية باآلية يف كحدة متناسقة متكاملةع   اف عمل اٞنشػركٌن مػن امػة ١نمػد 

بفعل اسالفهم كناس  ه ا   فجاء التحوؿ يف اٝنطاب لي كر من عاصر النف  امة سيدنا موس 
 ٝنطاب للمشأّة بٌن السلف كاٝنلف من الكفار يف االفعاؿ. كا تعاُف أعلم.التحوؿ يف ا

َٗ       لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٗ ٍّر َْ اٌ َْٛا ِب َٕ ََٚؤْحِغر ٍََىرِخ  ْٙ ٌَرٝ اٌَز ُْ ِب ٍَْمرْٛا ِثَإ٠ْرِذ٠َى َٚاَل َر  ِٗ ٍّ ًِ اٌ ََٚؤِٔفَمْٛا ِفٟ َعِج١
) َِٕ َّْحِغ ٌْ  (.ٜ٘ٔ)اٌجمشح/  ٠َِحت  ا

 (كىالى تػيٍلقيواٍ بًأىٍيًديكيٍم ًإُفى التػٍَّهليكىةً تعاُف:)   ك١نل الشاهد هنا هو قول      

                                                        
ع تفسػًن ِّ/ ِع تفسًن القرطف: ِٓٗ/ ُ اؿ: ٠نم  البيافع الطربس : ك )ظ( عل  سبيل اٞن ُّْ/ ُالبيافع الطوس :  -ٕٓ

  ك غًنها .  ِٗ/ ُالبيضاكم: 



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّْٗ 

جاء يف تفسًن ه   اآليػة: )أمػر ا تعػاُف ٗنيػ  اٞنكلفػٌن اٞنتمكنػٌن باإلنفػاؽ يف سػبيل ا: أف ينفقػوا 
د كاٜنػػ  كعمػػارة القنػػاطر يف سػػبيل ع كسػػبيل ا هػػو كػػل طريػػ  شػػرع  ا تعػػاُف لعبػػاد ع يػػدخل فيػػ  اٛنهػػا

 .(ٖٓ)كاٞنساجد كمعاكنة اٞنساكٌن كاأليتاـ كغًن ذلك(
كيف فق  القرآف ذكر ان  استفيد من ه   االية حكم )النه  عن ترؾ االنفاؽ يف سبيل ا ألن  سػب  

 . (ٗٓ)اٟنالؾع كعن ترؾ الغ ك ال م هو تقوية للعدك(
مػػن دكف مالحظػػة  (َٔ)ألنفػػاؽ يػػ دم إُف التهلكػػةكغايػػة مػػا حصػػرك  يف معػػىن اآليػػة أف االمتنػػاع عػػن ا

ةً التحوؿ يف اٝنطاب القرآين يف قول  تعاُف: )  (.كىالى تػيٍلقيواٍ بًأىٍيًديكيٍم ًإُفى التػٍَّهليكى
أف هػػػ   اٛنملػػػة االعرتاضػػػية جػػػاءت لتبػػػٌن اٝنطػػػر اػػػدؽ باإلسػػػالـ إذا تػػػرؾ النػػػاس اٛنهػػػاد  -الفائػػػدة:

هػػ ا التحػػوؿ يف اٝنطػػاب القػػرآين ألصػػبح حكػػم االنفػػاؽ يف اآليػػة  كاالنفػػاؽ يف كقػػت اٜنػػربع كلػػو َف يكػػن
علػػػ  ٥نػػػو االسػػػتحبابع كبتحويػػػل اٝنطػػػاب هنػػػا توضػػػح اٞنعػػػىن األعمػػػ  يف اآليػػػة الػػػ م يكػػػاد يكػػػوف  فيػػػ  

ال مسػػتحبان يف حػػاؿ اٛنهػػادع بقرينػػة السػػياؽ يف الوقػػوع يف التهلكػػة ك إال فلػػو رفعنػػا  (ُٔ)االنفػػاؽ هنػػا كاجبػػان 
كأحسنوا اف ا ٪نػ  اسػنٌن(  -.....-بح منطوؽ اآلية كاآليت: )كأنفقوا يف سبيل اه ا التحوؿ ألص

فاٞنعىن تاـ كما تالحهع إال أن  ليس هو مراد ا تعاُف فأن  ع  كجل أراد أف يعظم أمر ترؾ االنفػاؽ بػأف 
 م.حوؿ اٝنطاب إُف قضية خطًنة جدان كه  التهلكة فح رهم من الوقوع فيها. كا أعل

ٌِرَه        لٌٛٗ رؼبىل: ) -٘ ًْ َر َِرٓ ٠َْفَؼر َٚ   َِٕ ِِ َّرْا ٌْ ِْ ا ْٚ ِِرٓ َد ١ٌَِربء  ْٚ َٓ َؤ ٌَْىربِفِش٠ َْ ا َٕٛ ِِ َّْا ٌْ اَل ٠ََزِخِز ا
َِّظر    ٌْ ِٗ ا ٍّر ٌَرٝ اٌ َِٚب  َٗ َْٔفَغ  َٗ ٍّ َُ اٌ ٠َََٚحزبَسَو ُْ َرَمبًح  َٙ ْٕ ِِ ْٟء  ِباَل َؤْ َرَزَمْٛا  ِٗ ِفٟ َش ٍّ َٓ اٌ ِِ ١ٍََْظ  ( )آي رَيَف

 (.ٕٛػّشاْ / 
 ك١نل الشاهد يف ه   اآلية قول  تعاُف: )ك٪ن ركم ا نفس (.

ظاهر اآلية عل  ما قرر  اٞنفسركف يف مطاكم تفاسًنهمع أ ػا  ػت عػن مػواالة كمصػادقة الكفػارع كأف 
مبدأ ال م يواليهم فهو خاًؿ من اإل٬نافع كأن  يقط  عالقت  م  ا ع  كجل ٕنامان.   جعلت االست ناء يف 

عفأن  إذا اقتضت الضركرة مػواالهتم فللمسػلمٌن أف يظهػركا الصػداقة لغػًن اٞنػ منٌنع الػ ين ٫نشػوف (ِٔ)التقية
 منهم عل  حياهتم.

                                                        
/ ِع األم ػػلع الشػػػًنازم: ّْ/  ِع مقتنيػػات الػػدرر اٜنػػائرم: ٕٖ/  ُك )ظ( ٠نمػػ  البيػػاف:  ُُٓ/ ِالتبيػػافع الطوسػػ :  -ٖٓ

  كغًنها.  ّٓ
  .  ِّٓ/ ُفق  القرآفع الراكندم:  -ٗٓ
  .  ُّٖ/ ُع زاد اٞنسًنع أبن اٛنوزم: َٗ/  ِع تفسًن ال علف: ُُٓ/ ِ  سبيل اٞن اؿ التبياف: )ظ( عل -َٔ
ثالثػػة أقػػواؿ يف النفقػة منهػػا: ) أ ػػا كاجبػػة لقولػػ  تعػػاُف: ) كال تلقػػوا بأيػػديكم  ُْٔ/  ُذكػر أبػػن العػػري يف إحكػػاـ القػػرآف:  -ُٔ

  إُف التهلكة(.  
خالؼ ما ينطوم علي  القل  لل وؼ علػ  الػنفسع إذا كػاف مػا ببطنػ  هػو اٜنػ ( التبيػافع التقية: ه  ) اإلظهار باللساف  - ِٔ

  .  ّْْ/  ِالطوس : 



 
 

َّٓ 
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كإما ٗنلة )ك٪ن ركم ا نفس ( فأ م ٬نركف عليها مركر الكراـ لي كركا أف معناها: ٓن يرهم من العقاب 
حىت أف بعضهم فسر اآلية  (ّٔ)ا تعاُف ٫نوؼ عباد  بعقوبت ال م يأيت من قبل ع كيصدر عن أمر ع كأف 

 .(ْٔ)بأ ا )دعوة إُف التوحيد العياينع لئال يكوف خوفكم من غًن (
أف يف هػػػ   اٛنملػػػة االعرتاضػػػية الػػػي ٓنػػػوؿ فيهػػػا اٝنطػػػاب داللػػػة علػػػ  أنػػػ  ال ٩نػػػوز مالطفػػػة  -الفائػػػدة:

الَّ لتحػػويل  يف اآليػػة كأصػػبح اٝنطػػاب كػػاآليت: )الكفػػارع فهػػ  قػػد  ػػت عػػن مواالهتمعكلػػو رفعنػػا اٝنطػػاب ا
اًفرًينى أىٍكلًيىاء ًمن ديٍكًف اٍلميٍ ًمًنٌنى كىمىػن يػىٍفعىػٍل ذىلًػكى فػىلىػٍيسى ًمػنى اللٌػً  يف شىػ ٍ ءو ًإالَّ أىف تػىتػَّقيػواٍ يػىتًَّ ً  اٍلميٍ ًمنيوفى اٍلكى

س األمػر بػالنه ع كلكػن قػد يػ كؿ إُف الكراهيػة )ككػل (ع ألعطت نفػكىًإُفى الٌلً  اٍلمىًصًني  -.....-ًمنػٍهيٍم تػيقىاةن 
ع باعتبار حكم االسػت ناء الػوارد )إال أف تتقػوا مػنهم تقػا (ع أك قػد يتػوهم أحػدهم فيفسػر (ٓٔ)مكرك  جائ (

ػػػٍ ءو قولػػػ  تعػػػاُف: ) ( أم ال مػػػان  مػػػن ذلػػػك كاألمػػػر ١نمػػػوؿ علػػػ  اإلباحػػػة خاصػػػة كأف فػىلىػػػٍيسى ًمػػػنى اللٌػػػً  يف شى
ا عل  ذلك باعتبار قول  تعاُف يف ذيل اآليػة )كاُف ا اٞنصػًن( اذ اف معناهػا: اف اٛنػ اء السياؽ يكوف معين

يقػػ  علػػ  ا تعػػاُف امػػا اٛننػػة كامػػا النػػار كَف تبػػٌن عقوبػػة مػػواالة الكػػافرين. كبتحويػػل اٝنطػػاب بػػأف أضػػاؼ 
اب الػ م يػأيت مػن قبلػ  التح ير إُف نفس  تعاُفع بياف لسػوء عاقبػة مػن يػواِف الكػافرينع  كٓنػ يره مػن العقػ

حصران ألن  يكوف أبلغ أٞنان كأشد مضضػاع ال العقػاب الػ م ٩نريػ  تعػاُف علػ  أيػدم النػاس كيقػ  مػن جهػة 
  اٛنبابرة كالظاٞنٌن. كا أعلم.

َٕر  لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٙ ٍَرٝ اٌ ِٗ َػ ٍّ ٌِ َٚ ًِِٕب  َْ آ َٗ َوب ٍَ َِٓ َدَخ َٚ  َُ ١ِ٘ ََ ِبْثَشا ََِمب َٕبَد  ِٗ آ٠َبَد َث١بر بِط ِحرظ   ِف١
 َِّ ٌَ ٌَْؼب ِٓ ا ٌّٟ َػ ِٕ َْ اهلل َغ َِٓ َوَفَش َفِة َٚ ِٗ َعِج١اًل  ١ٌَْ ـَبَع ِب ِٓ اْعَز َِ ٌَْج١ِْذ   (. ٜٚ( )آي ػّشاْ / ا

 ١نل الشاهد هنا قول  تعاُف: )كمن كفر فأف ا غين عن العاٞنٌن(.
 كفضػائل تفضػيل  علػ  عن تعظيم بيت ا تعػاُف -كما هو الظاهر  -ذكر اٞنفسركف أف اآلية تتحدث

يف إشػػارة  –سػػوا  فهػػو أكؿ بيػػت كضػػ  للعبػػادةع كأنػػ  مبػػارؾ ك ػػًن النفػػ  ٞنػػن حجػػ ع كأف فيػػ  مقػػاـ إبػػراهيم 
كأف  –عل  تعظيم  عل  بيت اٞنقدس ال م كاف اليهود يتفاخركف ب  عل  اٞنسلمٌن كيفضلون  عل  مكة 

ان ٣نن ٛنأ  إُف اٜنػـر قتلػوا فيػ  كأخيفػوا مػ  اٞنقػاـ من دخل  كاف أمنان عل  ٥نو اإلنشاء ال األخبارع ألف ك ًن 
بػػػ ع كلػػػو كػػػاف ذلػػػك خػػػربان لكػػػاف ٩نػػػ  أف يكػػػوف علػػػ  مػػػا أخػػػرب بػػػ . كأف اٜنػػػ  فػػػرض كاجػػػ  علػػػ  ٗنيػػػ  

. فػػرتل  أ ػػم َف (ٔٔ)اٞنكلفػػٌن اٞنسػػتطيعٌن. كمػػن كفػػر كَف ٪نػػ  فػػا تعػػاُف مسػػتغن عنػػ  كعػػن ٗنيػػ  العػػاٞنٌن
   كجود . فتأمل.يلتفتوا إُف ٓنويل اٝنطاب كسب

                                                        
ع ٗنػػ  البيػػافع الطربسػػ : ّْْ/ ِع التبيػػافع الطوسػػ : ُِّ/ ُ) ظ( علػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ ال اٜنصػػر: تفسػػًن السػػمرقندم:  -ّٔ

  . ُّْ/ ُع التبيافع الطوس : تفسًن أضواء البيافع الشنقيط : ُِّ/ ُع األم ل: ِْٕ/ ِ
  .  ُُْ/ ّتفسًن اآللوس :  -ْٔ
  .  ّٔرم/ التعلقية عل  رياض اٞنسائلع عبد اٜنسٌن الال -ٓٔ
/ ُع إحكػاـ القػرآفع اٛنصػاص: َّٓ/ ِع ٠نمػ  البيػافع الطربسػ : ّٔٓ/  ِ)ظ( من كت  التفسًن: التبيافع الطوس :  -ٔٔ

  ع عل  سبيل اٞن اؿ .ِٗٓ/ ُع زبدة التفاسًنع الكاشاين: ٖٖ
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الفائػػػدة: أف ٓنويػػػل اٝنطػػػاب يف قولػػػ  تعػػػاُف: )كمػػػن كفػػػر فػػػأف ا غػػػين...( الػػػ م جػػػاء بعػػػد أف بػػػٌن 
سػػبحان  كرامػػات بيتػػ  كأف فيػػ  آيػػات بينػػاتع ضػػركرم لػػربط اآليػػات السػػابقة ٟنػػ   اآليػػة ١نػػل الشػػاهد مػػ  

)كمن كفر( لكػاف مػن اٞنسػتهجن أف ال م تبعتها فلو َف يكن ه ا التحوؿ يف اٝنطاب كرفعنا قول  تعاُف: 
ـي ًإبٍػرىاًهيمى كىمىن دىخىلى ي كىافى آًمنان كىلًٌلً  عىلى  النَّاًس ًح ُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطى نقرأ اآليتٌن: )ف اعى يً  آيىاته بػىيّْػنىاته مَّقىا

ػػًبيالن  ليػػوفى قيػػٍل يىػػا أىٍهػػلى اٍلًكتىػػاًب ًَفى تىٍكفيػػريكفى ًبآيىػػاًت  .---- ًإلىٍيػػً  سى ػػًهيده عىلىػػ  مىػػا تػىٍعمى (ع فػػال ْنػػد اللٌػػً  كىاللٌػػ ي شى
اٞنناسبة بٌن اآليتٌن كهناؾ حلقة مفقودة ال ٔنف  علػ  اٞنطلػ  اللبيػ  فصػار البػد مػن ٓنويػل اٝنطػاب إُف 
الكفار كهم أهل الكتاب ال ين ال ي منوف ّنكة قبلةى للمسلمٌن ليصل معىن اآلية ١نل الشػاهد باآليػة الػي 

 كا أعلم.تبعتها. 
ََّٕىرِش         لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٚ ٌْ ِٓ ا َْ َػر ْٛ َٙر ْٕ ََٚر َّْؼَشِٚف  ٌْ َْ ِثرب ََِشٚ َٕربِط َررْإ ٌٍِ َِرخ  َؤْخِشَعرْذ  ُْ َخ١َْش َؤ َوَٕز

ٌَْفبِعر    َُ ا َ٘ ََٚؤْوَضرَش  َْ َٕرٛ ِِ َّْا ٌْ َُ ا َٙ ْٕ ِب  َُٙ ٌَ َْ َخ١ْشًا  ٌََىب ٌِْىَزبِة  ًَ ا ْ٘ َٓ َؤ َِ ْٛ آ ٌَ َٚ  ِٗ ٍّ َْ ِثبٌ َٕٛ ِِ ( )آي ََْمََٛٚرْا
 (.ٓٔٔػّشاْ /

 ١نل الشاهد هنا قول  تعاُف: )كلو آمن أهل الكتاب لكاف خًنان ٟنم..( 
يف ه   اآلية هناؾ أمتافع أمة مدحها سبحان  بأ ا خًن األمم كأ ا تأمر باٞنعركؼ كتنه  عن اٞننكر. 

. كإما ال انية فقػد كأمة فاسقة كال انية كاضحة من ه  فقد صرح ب لك اٝنطاب القرآين كهم أهل الكتاب
ع كقػػاؿ عكرمػػ : )أ ػػا ن لػػت يف أبػػن (ٕٔ)أختلػػف يف ٓنديػػدها )فقػػاؿ قػػـو هػػم الػػ ين هػػاجركا مػػ  النػػف

ع كقاؿ الضحاؾ: )هم أصحاب رسوؿ (ٖٔ)مسعود كساَف موُف أي ح يفة كأي بن كع  كمعاذ بن جبل(
 .(َٕ). كقيل: هم األئمة اٞنعصوموف بقراءة )كنتم خًن أئمة((ٗٔ)خاصة( ا 

 كعل  أية حاؿ فال م يهمنا من ه اع هو ٓنوؿ اٝنطاب من اٞندح يف أكؿ اآلية إُف ال ـ يف  ايتها.
أف اآليػػػػػػػػة تصػػػػػػػػدرت باٞنػػػػػػػػدح لكػػػػػػػػ  تتصػػػػػػػػل اآليػػػػػػػة ّنػػػػػػػػا قبلهػػػػػػػػا يقػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػيخ الطوسػػػػػػػػ                            -الفائػػػػػػػدة:

ال م تقدـ ب  األمػرع ألنػ  قػد تقػدـ  هػ(: )كج  اتصاؿ اآلية ّنا قبلها اتصاؿ اٞندح عل  الفعل َْٔ)ت 
ع كأف مػػا بعػػد هػػ   اآليػػة (ُٕ)إ٩نػػاب األمػػر بػػاٞنعركؼ كالنهػػ  عػػن اٞننكػػر   مػػدح علػػ  قبولػػ  كالتمسػػك بػػ (

 جاءت بال ـ عل  أعداء اإلسالـ كأ م ال يضركا اٞنسلمٌنع كأ م أف قاتلوا اٞنسلمٌن يولوف األدبار. 
ليناسػػ   -١نػػل الشػػاهد -اٞنعػػيني باآليػػة الػػي تلػػت هػػ   اآليػػةكهنػػا صػػار البػػد مػػن ٓنويػػل اٝنطػػاب إُف 

ػرى االتصاؿ ّٔا. كإال فلو تركت من دكف ه ا التحوؿ يف اٝنطػاب لصػار سػياؽ اآليػات كػاآليت: )ك يػٍ نػتيٍم خى
ػًر كىتػيٍ ًمنيػوفى بًاللٌػ ً  ػٍوفى عىػًن اٍلمينكى ٍعريكًؼ كىتػىنػٍهى ػٍت لًلنَّػاًس تىػٍأميريكفى بًػاٍلمى لىػن يىضيػرُّككيٍم ًإالَّ أىذنل  -.....-أيمَّةو أيٍخرًجى

( كهنػػا يكػػوف اإلّٔػػاـ كاردانع فمػػن هػػ الء الػػ ين ال يضػػركنا كأف كىًإف يػيقىػػاتًليوكيٍم يػيوىلُّػػوكيمي األىديبىػػارى  يَّ الى يينصىػػريكفى 

                                                        
  .  ٖٓٓ/  ِالتبيافع الطوس :  -ٕٔ
  .  ّْٖ/ ُ ع تفسًن السمعاين:ِّٔ/  ِـ. ف. ك )ظ( ٠نم  البياف:  -ٖٔ
  .  ِْٗ/ ِع ك )ظ( مقتنيات الدررع اٜنائرم: ِّٔ/ ٠ِنم  البيافع الطربس :  -ٗٔ
   .  َُ/ ُتفسًن القم :  -َٕ
  .  ُْٖ/  ٓ. ك )ظ( زاد اٞنسًنع أبن اٛنوزم:  ٔٓٓ/ ِالتبيافع الطوس :  -ُٕ
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 عشر ثام ال ال دد

قاتلونا يهربوف ! هل هم من مدحهم يف صدر اآلية أـ مػاذا  كهنػا يتبػٌن للمطلػ  اللبيػ  ضػركرية التحػوؿ 
 اٝنطػػاب القػػرآين يف هػػ   اآليػػة لرفػػ  التعػػارض كتوضػػيح اٞنػػراد مػػن اف اٞنتوجػػ  الػػيهم اٝنطػػاب هػػم اهػػل يف

 الكتاب. 
ٍَِحب     لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٛ َّرب َؤْ ٠َْظر ِٙ ١ٍَْ َٕرْبَن َػ ْٚ ِبْػَشاػًب َفراَل َع ََٔشٛصًا َؤ َٙب  ٍِ ِِٓ َثْؼ َِْشَؤَح َخبَفْذ  ِْ ا َِٚب

ٍَْح َخ١ْ َٚاٌظ  ٍْحًب  َّب َط َٙ َٕ َّرب          َث١ْ َْ ِث َٗ َورب ٍّر َْ اٌ ََٚرَزَمرْٛا َفرِة َْٕٛا  َِٚبْ َرْحِغر ََٚؤْحِؼرَشِد اأَلَٔفرَظ اٌش رَح  َش 
َْ َخِجريًا ٍَٛ َّ  (.ٕٛٔ( )إٌغبء / َرْؼ

 ك١نل الشاهد يف اآلية اٞنباركة قول  تعاُف: )كأحضرت االنفس الشح(.
س ما قبلها ك اٛنملة األكُف مرغبة ي كر صاح  كن  العرفاف أ ا: )ٗنلة معرتضة أيضان كل لك َف ٩نان

 .(ِٕ)يف الصلح كال انية لتمهيد الع ر يف اٞنماكسة(
قيػػل يف سػػب  نػػ كؿ هػػ   اآليػػة: أف بنػػت ١نمػػد بػػن سػػلم  كانػػت عنػػد رافػػ  بػػن خػػدي ع ككانػػت قػػد 
دخلت يف السنع ككاف مت كجان أيضان بامرأة شابة فطل  زكجت  األكُف تطليقة حىت إذا بق  من أجلها يسًن 

ع كأف شػػػئت تركتػػػك  قالػػػت: بػػػل راجعػػػين كأصػػػرب علػػػ  (ّٕ)قػػػاؿ: أف شػػػئت راجعتػػػك كصػػػربت علػػػ  األثػػػرة
 . (ْٕ)األثرة. فراجعها. ف لك الصلح ال م بلغنا أف ا تعاُف أن ؿ يف ه   اآلية

فاآليػة هنػا كضػحت حكػم نشػوز الرجػل عػػن أمراتػ ع كرفػ  اٛننػاح عنهمػا أف يصػطلحان بينهمػا. كفائػػدة 
  يف اآلية )يصلحان صلحان(: هو أف يكوف األمر يف ما بينهماع كال يدخل مػن يصػلح بينهمػا اٞنفعوؿ اٞنطل

فػػاألمر ش صػػ  للغايػػة ال يسػػمح بػػدخوؿ شػػ   آخػػر. إذ اٞنػػرأة تتنػػازؿ عػػن حقهػػا الش صػػ  يف الػػ كاج 
ذلػك كهو أف يضاجعها زكجها يومان كل أربعة أياـ. كأف ٩نامعها مرة كل أربعة أشػهر. كالرجػل يوافػ  علػ  

 بأف ٩نعلها عل  ذمت  كينف  عليها كلو كاف كارهان ل لك. 
هػ(:  َْٔيقوؿ الشريف الرض : )ت  -١نل الشاهد  -كيف قول  تعاُف: )كأحضرت األنفس الشح( 

)كه   استعارة. كليس اٞنراد أف ١نضران أحضر األنفس ش صػهاع كلكػن الشػح ٞنػا كػاف غػًن مفػارؽ ٟنػا كال 
. كَف تتعػد كلمػات اٞنفسػرين هػ ا اٞنعػىن كأف (ٕٓ)أحضػرها ك٘نػل علػ  مالزمتهػا( متباعد عنها كاف كأنػ  قػد

 .(ٕٔ)اختلفت الفاظهم
جاءت ه   اٛنملة االعرتاضية كٓنوؿ اٝنطاب إليها لتبٌن حالة اٛنبلػة لػدل اإلنسػاف فطبػ   -الفائدة:

اإلنساف: أف ٪ن  ذات  كيستجل  اٝنًن لنفس ع كمسألة ترؾ اٞنػرأة حقهػا أك الرجػل يف أنفاقػ  علػ  مػن ال 
ة الي ٪نس ّٔا الباذؿ ٪ن  أمر يعاكس اٛنبلة )فأف الشح حاضر يف األنفس حىت ساعة الب ؿع كأف اللوع

                                                        
ة يف البي : انتفاض ال من كاستحاط  . كهػو . كاٞنكس: انتفاض ال من يف البياعة. كااكُِٕ/ ِكن  العرفاف: اٞنشهدم:  -ِٕ

  . َِِ/ ٔهنا يعين: انتفاض حصة ال كجة . ) ظ( لساف العرب: 
  .  ٕ/  ْكاألثرة: التفصيل كاإلكراـ . كه  تعين: تفضيل ال كجة ال انية عل  األكُف ) ظ(ع لساف العرب:  -ّٕ
  .  ُِّم/ ع أسباب الن كؿع الواحدَِٓ/  ّ)ظ( ٠نم  البيافع الطربس :  -ْٕ
  .  ُِٖتل ي  البياف يف ٠نازات القرآفع الشريف الرض  /  -ٕٓ
ع تفسػًن السػمعاين: ّّٗ/ ّع تفسًن ال علف: َِْ/ ّع ٠نم  البياف: ّٖ/ ٕ)ظ( من كت  التفسًن: التبيافع الطوس :  -ٕٔ

  . عل  سبيل اٞن اؿ .َُُ/ ٓ: ع اٞني افع الطباطبائ ُْٗ/ ّع مقتنيات الدرر اٜنائرم: َّْ/ ٓع تفسًن القرطف: ْٖٔ/ ُ
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ع فالشح من الغرائ  اإلنسانية الي جبلها ا عليها لتحفه ب  (ٕٕ)ك٫نفيها عندما يب ؿ ه  الشح بال ات(
 منافعها كتصو ا عن الضياع.

  تستدرؾ اآلية لغرض عدـ استغالؿ ه ا األمر فوجهت اٝنطاب إُف فعل اٝنػًن كالتػ اـ التقػولع كأف 
اٟنم دائمان فليح ركا اال٥نػراؼ عػن جػادة الصػواب. كٓنويػل اٝنطػاب هنػا جػاء ليعتػ ر ا تعاُف يراق  أعم

 لكال ال كجٌن أف ال م هم شاعركف ب  طب  إنساف كهم ٠نبولوف علي . 
يف ذيػػل اآليػػة ٩نعػػل هػػ ا االعتػػ ار مشػػركطان باإلحسػػاف ك التقػػول كأف ال يغفلػػوا  ؾكمػػ  هػػ ا فاالسػػتدرا

 مراقبة ا تعاُف ٟنم. 
رفعنا اٛنملة االعرتاضػية الػي ٓنػوؿ فيهػا اٝنطػاب ألصػبح معػىن اآليػة ناقصػان كمو٨نػان كمشوشػان علػ  كلو 

اٞنتلقػػػ ع كيكػػػوف سػػػياقها كػػػاآليت: )كأف امػػػرأة خافػػػت مػػػن بعلهػػػا نشػػػوزان أك أعراضػػػان فػػػال جنػػػاح عليهمػػػا أف 
لموف خبًنان(ع اذ يبدك من كأف ٓنسنوا كتتقوا فأف ا كاف ّنا تع -....-يصلحان بينهما صلحان كالصلح خًن

 ظاهر الكالـ أف الصلح يف ه   اٞنسألة خًن من أعطاء اٜنقوؽ يف اٜنياة ال كجيةع ه ا من جهة. 
كمػن جهػة أخػرل فػأف اآليػة تتحػدث عػن رفػ  اٛننػاح أك اإل  يف مسػألة التنػازؿ عػن اٜنقػوؽ. كاٛنملػة 

ض ٞنضموف اٛنملة الشػرطية. كالزميػة هػ اع الشرطية يف )كأف ٓنسنوا( تفيد أف فعلهم غًن حسن كأن  معار 
ٓنويػػػل اٝنطػػػاب إُف اٛنبلػػػة اإلنسػػػانية كأعػػػ ار الػػػ كجٌن فيمػػػا فعػػػال مػػػن الصػػػلحع كأف اإلحسػػػاف يف اٛنملػػػة 

 الشرطية هو يف إصالح اٜنالة االجتماعية كإعطاء كل ذم ح  حق  بت كر التقول. كا أعلم.
َٕلٌٛٗ رؼبىل: ) -ٜ َِ َٓ آ ٌَِز٠ َٙب ا ٍَرٝ       ٠َب َؤ٠  َِرب ٠َْز َِ ِباَل  َْٔؼرب َّرَخ اأَل ١ِٙ ٌََىرُ َث ٍَرْذ  ٌَْؼَمِٛد َؤِح َْٚفْٛا ِثب ْٛا َؤ

َِب ٠َِش٠َذ(  َُ َٗ ٠َْحَى ٍّ َْ اٌ ََ ِب ُْ َحَش ََٚؤَٔز ٍبٟ اٌَظ١ِْذ  َِِح ُْ َغ١َْش  ١ٍََْى  (.ٔ/ ملبئذح)ا َػ
قاهتا يف قضػية التحػوؿ يف ك١نل الشاهد يف هػ   اآليػة اٞنباركػة: )أكفػوا بػالعقود(ع كهػ  ٔنتلػف عػن سػاب

ػػا الَّػػً ينى آمىنيػػواٍ اٝنطػػابع أ ػػا ال تػػ ثر يف اٞنعػػىن اف رفعناهػػا فػػيمكن االبتػػداء بػػػ ) أيًحلَّػػٍت لىكيػػم  -   -يىػػا أىيػُّهى
ـً  ػػةي األىنٍػعىػػا ًيمى ...(ع فلمػػاذا جػػاءت يف بدايػػة السػػورة كلػػيس ٟنػػا تعلقػػان ّنوضػػوع اآليػػة كمػػا فائػػدهتا  هػػ ا مػػا ّٔى

 بتوفيق  تعاُف.سأحاكؿ بيان  
: ه  العهود  اختلف اٞنفسركف يف تأكيل العقود الي أمر ا تعاُف بالوفاء ّٔا يف ه   اآلية. )فقاؿ قـو
: بػػل هػػ  العقػػود الػػي  الػػي أخػػ  ا عبػػاد  باأل٬نػػاف بػػ  كبطاعتػػ  فيمػػا أحػػل ٟنػػم أك حػػـر علػػيهمع كقػػاؿ قػػـو

كعقػد اإل٬نػاف كعقػد النكػاح... كعػن أبػن عبػػاس أف   يتعاقػدها النػاس فيمػا بيػنهم كيعقػدها اٞنػرء علػ  نفسػػ 
معنػػػا : أكفػػػوا بعقػػػود ا الػػػي أكجبهػػػا علػػػيكم كعقػػػدها فيمػػػا أحػػػل لكػػػم كحػػػـر كألػػػ مكم فرضػػػ  كبػػػٌن لكػػػم 

كهػػو  -(ٕٗ). )كعػن قتػادة يف قولػػ  تعػاُف: )أكفػوا بػػالعقود( قػاؿ: بػالعهود كهػػ  عقػود اٛناهليػة((ٖٕ)حػدكد (

                                                        
  .  ّْٓ/ ِتفسًن الكاشفع ١نمد جواد مغنية:  -ٕٕ
  . ّّٓ/ ُع اٞننت   يف تفسًن القرآفع أبن إدريس: ّٖٖ/ ُتفسًن السمرقندم:  -ٖٕ
  .  ٓٔ/ ِتفسًن السمعاين:  -ٕٗ



 
 

ّْٓ 

 عشر ثام ال ال دد

هػ(ع بعد أف بٌن أف اٞنعىن هو العقػود: ّٕٓألغرب من  قوؿ النسف  )ت كا -أمر غري  حقان سيأيت بيان 
 . (َٖ))كأن  كالـ قدـ ٠نمالن   عق  بالتفصيل كهو قول : )أحلت لكم ّٔيمة اإلنعاـ(

كهنا أتساءؿ: أين العقود هنا   كالعقد في  إ٩ناب كقبوؿع كإ٧نا ه  إحكػاـ كأكامػر كنػواه  جػاءت يف 
ن ذلػك فهػم قػد أكػدكا علػ  أف )أكفػوا بػالعقود( ٗنلػة غريبػة عمػا بعػدها فقػالوا: ه   اآلية. كعل  الرغم م

. فكيػػف تكػػوف العقػػود ٠نملػػة   (ُٖ))  ابتػدأ سػػبحان  كالمػػان آخػػر فقػاؿ: " أحلػػت لكػػم ّٔيمػػة األنعػاـ "(
 فصلت فيما بعد  فتأمل !.

الفائدة: ه   اآلية جاءت لتعطػ  فائػدة عقائديػة أك ػر ٣نػا هػ  تفسػًنية كبيػاف أحكػاـ اآليػات الػواردة 
فيهاع فه  ٓناك  عقيدة اٞنسلم يف إ٬نان  بأصل مػن أصػوؿ الػدين كهػو اإلمامػة. فقػد جػاء عػن أي جعفػر 

: " يػػا أيهػػا يف عشػػرة مػػواطن   أنػػ ؿ ا عقػػد علػػيهم لعلػػ   أنػػ  قػػاؿ: )أف رسػػوؿ ا ال ػػاين 
الي عقدت ألمًن اٞنػ منٌن. ك قػاؿ ٗنػ  مػن اٞنفسػرين:أف هػ   السػورة هػ   (ِٖ)ال ين أمنوا أكفوا بالعقود"(

. فكػػػاف البػػػد مػػػن التػػػ كًن بػػػالعقود كالعهػػػود الػػػي عقػػػدكها علػػػ  أخػػػر مػػػا نػػػ ؿ علػػػ  صػػػدر نبينػػػا ١نمػػػد
ا أف الوفػاء بػالعهود كالعقػود أهػم أنفسهم. فتحوؿ اٝنطاب مػن األصػوؿ إُف الفػركعع كرّنػا اسػتفيد مػن هػ 

 من األحكاـ الي سوؼ تتل  عليهم.
ػ ى اللٌػ ي ًمي ىػاؽى بىػيًن ًإٍسػرىائًيلى كىبػىعى ٍػنىػا ًمػنهيمي اثٍػػينىٍ عىشىػرى ك٬نكن االستدالؿ عل  ه ا بقول  تعاُف: ) كىلىقىػٍد أىخى
ػػٍم لىػػًئٍن أىقىٍمػػتيمي الصَّػػالىةى  ػػاةى كىآمىنػػتيم ًبريسيػػًل  كىعى ٍَّرٕنييػػوهيٍم كىأىقٍػرىٍضػػتيمي اللٌػػ ى قػىٍرضػػان  نىًقيبػػان كىقىػػاؿى اللٌػػ ي ًإينّْ مىعىكي كىآتػىٍيػػتيمي ال َّكى

يكىفّْرىفَّ عىنكيٍم سىيّْئىاًتكيٍم كىأليٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهىا األىنٍػهىاري فىمىن كىفىرى بػىعٍ  دى ذىًلكى ًمنكيٍم فػىقىٍد حىسىنان ألَّ
 (.ُِ( )اٞنائدة / السًَّبيلً  ضىلَّ سىوىاء

ع فه ا اٝنطاب يشػمل اٞنسػلمٌن أيضػان يف (ّٖ)كحي  أف القرآف ن ؿ بلغة )إياؾ أعين كأٚنع  يا جارة(
ػا حفاظهم عل  العهد كأف ا تعاُف أخ  العهد عليهم يـو غدير خم حٌن أمػر نبيػ  بقولػ  تعػاُف: ) يىػا أىيػُّهى

ػالىتى ي كىاللٌػ ي يػىٍعًصػميكى ًمػنى النَّػاًس ًإفَّ اللٌػ ى الى الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أين ًؿى ًإلىيٍ  ػا بػىلٍَّغػتى رًسى كى ًمػن رَّبّْػكى كىًإف َفٍَّ تػىٍفعىػٍل فىمى
ػػاًفرًينى  خطيبػػان يومهػػا فقػػاؿ: )مػػن كنػػت مػػوال  فهػػ ا (ع فقػػاـ رسػػوؿ ا ٕٔ/ اٞنائػػدة) (يػىٍهػػًدم اٍلقىػػٍوـى اٍلكى

دؽ باٝنػامت يف قولػ  تعػاُف:" إ٧نػا كلػيكم ا كرسػول  كالػ ين ع كهػو مػا صػرحت بػ  آيػة التصػ(ْٖ)عل  موال (
أمنوا ال ين يقيموف الصالة كي توف ال كاة كهم راكعوف" كتصريح اآلية )أثىن عشر نقيبان( فقد جاء عن النف 
: )األئمػػػػػة مػػػػػن بعػػػػػدم بعػػػػػدد نقبػػػػػاء بػػػػػين إسػػػػػرائيل ككػػػػػانوا أثػػػػػين عشػػػػػرع   كضػػػػػح يػػػػػد  علػػػػػ  صػػػػػل  

 .(ٖٓ)صلب  كالتاس  مهديهم( كقاؿ: )تسعة مناٜنسٌن
                                                        

  .  َِٖ/ ِع ك) ظ( زبدة التفاسًنع الكاشاين: ِ/ ّ)ظ( تفسًن أي السعود:  ِٔٔ/ ُتفسًن النفس :  -َٖ
  .  ِِٗ/  ّمقتنيات الدررع اٜنائرم:  -ُٖ
ع عن اٜنسٌن بن ١نمد عن عامر العلػ  عػن ١نمػد البصػرم عػن أي عمػًن عػن َُٔ/ ُاٜندي  أخرج  القم  يف تفسًن :  -ِٖ

  أي جعفر ال اين ) اٜندي (. 
  .  ُُٓ/ ْعواِف اللباينع أبن أي اٛنهور:  -ّٖ
  . ِٕٖ/ ُالكايفع الكليين:  -ْٖ
  سلماف امدم )رض(.  ع عن ِْٓ/  ُاٜندي  أخرج  أبن شهر أشوب يف مناقب :  -ٖٓ



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّٓٓ 

فتجػػد أف اآليػػات كانػػت كاضػػحة يف إثبػػات حػػ  أمػػًن اٞنػػ منٌن  يف اٝنالفػػة بتوجيػػ  طاعتػػ  ال أف كػػل 
مػ من يطػػاع  ألف مػػن اٞنػػ منٌن مػػن يرتكػػ  اػػاـر خلسػػة كمػنهم مػػن شػػرب اٝنمػػر خفيػػة   تػػاب مػػن بعػػد 

(ع كذكػػرت اآليػػة ُِْ( )البقػػرة / م الظَّػػاًلًمٌنى الى يػىنىػػاؿي عىٍهػػدً ذلػػكع فهػػل يػػأمر ا تعػػاُف بطاعػػة هػػ الء: )
 بعددهم. ال انية أف نقباء بين إسرائيل أثنا عشر كجاءت السنة لتبٌن أف األئمة من بعد النف

 فالواضػح أف هػػ ا األمػػر مهػػم جػػدان كلػػ ا جػػاء التأكيػػد عليػػ  يف بدايػػة أخػػر سػػورة ن لػػت علػػ  نبينػػا 
 كاما ٓنوؿ اٝنطاب فمن األصوؿ إُف الفركع. كا أعلم.

كمسػػألة اشػػتماؿ سػػورة النسػػاء علػػ  أك ػػر مػػن العقػػود صػػر٪نان كضػػمنا فناسػػ  أف تعقػػ  سػػورة النسػػاء 
. مػػردكد: ألنػػ  َف يبػػٌن سػػب  ٓنػػوؿ اٝنطػػاب إُف احػػالؿ ّٔيمػػة (ٖٔ)بسػػورة مفتتحػػة بػػاألمر بالوفػػاء بػػالعقود

 ُف العهود كالعقود اٞنأمور بالوفاء ّٔا. األنعاـ كليس فيها ما يشًن إ
نعم يصح ه ا الكالـ لو كانت اآلية مستقلة ب اهتا ال أ ا مضافة إُف كالـ آخر )أحلت لكػم ّٔيمػة 

 اإلنعاـ(. كا أعلم.
ِٗ          لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٓٔ َْٔفِغر ٍَرٝ  ِٗ َوَزرَت َػ ٍّر ٌِ َٚاأَلْسِع َلرً  َٚاِد  َّب َِرب ِفرٟ اٌَغر َّرٓ  ٌب َّرَخ  َلً  اٌَشْح

َْ َٕٛ ِِ ُْ اَل ٠َْا َٙ ُْ َف َٙ َٓ َخِغَشْٚا َؤَٔفَغ ٌَِز٠ ِٗ ا َِِخ اَل َس٠َْت ِف١ ٌِْم١َب َِ ا ْٛ ٠َ ٌَٝ ُْ ِب ََٕى ََّؼ  (.ٕٔ/ األٔؼبَ) (١ٌََْج
 (الًَّ ينى خىًسريكاٍ أىنفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍ ًمنيوفى ك١نل الشاهد يف ه   اآلية قول  تعاُف:)

 أمػػر نبيػػ  أف ٪نػػاج  الكفػػار بقولػػ  ٞنػػن مػػا يف السػػموات كاألرض قػػل  الػػ م  أف ا  ذكػػر اٞنفسػػركف
كتػػ  علػػ  نفسػػ  الر٘نػػة كأنػػ  جػػام  النػػاس يف يػػـو القيامػػة كهػػو مػػن مظػػاهر عدالتػػ  كر٘نتػػ  إذ ٩نػػازم كػػل 
مكلػػف بعملػػ . كأنػػ  أكجػػ  علػػ  نفسػػ  االنعػػاـ علػػ  خلقػػ . كٗنلػػة )الػػ ين خسػػركا أنفسػػهم( الختيػػارهم 

 ال يصدقوف باٜن  فأهلكوها بارتكاب الكفر كالعناد. الكفر فهم
كَف يلتفتػػوا إُف التحػػوؿ يف اٝنطػػاب يف هػػ   اٛنملػػة إال علػػ  ٥نػػو اإلشػػارة يف جعػػل اٛنملػػة يف موضػػوع 
االبتػػداء علػػ  رأم ال جػػاج الػػػ م قػػاؿ: )اف قولػػ : الػػػ ين خسػػركا أنفسػػهم( رفػػػ  باالبتػػداء كقولػػ  )فهػػػم ال 

 .(ٕٖ)ي منوف( خرب 
أف اآليػػة أثبتػػت الر٘نػػة  تعػػاُف كأثبتػػت اٞنعػػاد الػػ م يكفػػر بػػ  الكػػافركف كاٞنعانػػدكفع كأف ا  الفائػػدة:

جام  الناس يف يـو القيامة كال ري  يف ذلك. كلو كقف اٝنطاب القرآين عل  )ال ري  فيػ ( لكػاف مو٨نػان 
سػػتنال  ر٘نػػ  ا يػػـو ذاؾع أف يف يػػـو القيامػػة ال توجػػد سػػول الر٘نػػة كال فػػرؽ بػػٌن الكػػافر كاٞنػػ من فكال٨نػػا 

كحػػٌن جػػاء بقولػػ : )الػػ ين خسػػركا( ٓنػػوؿ اٝنطػػاب مػػن الر٘نػػة العامػػة إُف االسػػت ناء مػػن تلػػك الر٘نػػة كهػػم 
)الػ ين خسػركا أنفسػهم( بارتكػػاب اٞنعاصػ ع   أف هػ ا التحػػوؿ يف اٝنطػاب جػاء ليفصػػل بػٌن هػ   اآليػػة 

٪نصػل إذا َف يكػن هػ ا التحػوؿع كلنقػرأ إاليتػٌن مػػن  ١نػل الشػاهد كاآليػة الػي تبعتهػا رفعػان للتػوهم الػ م قػد

                                                        
  .  ْٖ/ ٔ) ظ(ع تفسًن اآللوس :  -ٖٔ
ع ُٔ/ ْع تفسػػػًن أبػػػن زمنػػػٌن: ُٔ/ ْع ك )ظ( مػػػن كتػػػ  التفسػػػًن: ٠نمػػػ  البيػػػافع الطربسػػػ : ٖٔ/ ْالتبيػػػافع الطوسػػػ :  -ٕٖ

ع تفسػػػػًن ُُْ/ ْع مقتنيػػػػات الػػػػدررع اٜنػػػػائرم: ُّٓ/ ُع تفسػػػػًن النفسػػػػ : ُٗ/ ِع تفسػػػػًن السػػػػمعاين: ُِِ/ ْتفسػػػػًن ال علػػػػف: 
  ع عل  سبيل اٞن اؿ ال اٜنصر . ِٓ/ ٕع اٞني افع الطباطبائ : ُٓٔ/ ّالكاشفع ١نمد جواد مغنية: 
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قيل لّْمىن مَّا يف السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض قيل لًٌلً  كىتى ى عىلى  نػىٍفًسػً  الرٍَّ٘نىػةى لىيىٍجمىعىػنَّكيٍم دكف التحوؿ يف اٝنطاب: )
 .ٍيًل كىالنػَّهىاًر كىهيوى السًَّمي ي اٍلعىًليمي(كىلى ي مىا سىكىنى يف اللَّ ---    --  ًإُفى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة الى رىٍي ى ًفي

فػػتالحه أف اآليػػة مطمئنػػة للكػػافر أنػػ  سيسػػاكم اٞنػػ من يف ال ػػواب فحسػػ  كال مكػػاف للعقػػاب هنػػاؾ 
 كهو مناؼ للعدؿ اإلٟن ع فكاف البد من ٓنويل اٝنطاب إلثبات اٞنعىن اٞنراد. كا أعلم.

َُ لٌٛررٗ رؼرربىل: ) -ٔٔ َ٘ َٕررب َٓ آَر١ْ ٌَررِز٠ َٓ َخِغررَشْٚا ا ٌَررِز٠ َُ ا َ٘ َٕرربء َْ َؤْث َّررب ٠َْؼِشَفررٛ َٗ َو َٔرر ٌِْىَزرربَة ٠َْؼِشَفٛ ا
َْ َٕٛ ِِ ُْ اَل ٠َْا َٙ ُْ َف َٙ  (.ٕٓ/ ألٔؼبَ( )اَؤَٔفَغ

 ١نل الشاهد: )ال ين خسركا أنفسهم فهم ال ي منوف(
 ين قاؿ اٞنفسركف يف تفسًن ه   اآليػة: )البػد أف تكػوف ٢نصوصػة  َنماعػة مػن أهػل الكتػاب كهػم الػ

ّنا كانوا عرفو  مػن صػفات  اٞنػ كورة كدالئلػ  اٞنوجػودة يف  عرفوا التوراة كاإل٤نيل فعرفوا صحة نبوة ١نمد 
ع كأف ٗنلػة )الػ ين كفػركا( مرفوعػة علػ  االبتػداء أل ػا معرتضػة كهػ  (ٖٖ)ه ين الكتابٌن كما عرفوا أبناءهم

 يف اٝنطاب كعادهتم. ع كَف يتطرقوا أيضان إُف سب  ه ا التحوؿ(ٖٗ)غريبة عما قبلها
ع كأ ػػا أك ػػر تأكيػػدان مػػن معرفػػة اإلنسػػاف كالفائػػدة: أف هػػ   اآليػػة جػػاءت لتبػػٌن كضػػوح نبػػوة ١نمػػد

ألف ا ― بابنػػ ع فػػأف اآلبػػاء ال يعلمػػوف مػػا أحػػدثت زكجػػاهتم كأهػػل الكتػػاب يعرفػػوف أحقيػػة نبػػوة النػػف 
 صحاب .تعاُف أن ؿ يف كتبهم صفات  كأكصاف  كمبع   كمهاجرت  كصفة أ

كلو سكت اٝنطاب القرآين عل  قول  تعاُف: )أبناءهم( لكاف يف ه ا السكوت مدحان ألهل الكتابع 
أك ػػر ٣نػا يعرفػػوف أبنػػاءهمع كتعػد هػػ   منقبػة ٟنػػم. كلكػن حػػٌن ٓنػػوؿ فهػم كحػػدهم الػ ين يعرفػػوف النػف 

خسػػػركا أنفسػػػهم كنبوتػػػ  َف تػػػنفعهمع إذ  اٝنطػػػاب إُف اٝنسػػػراف تبػػػٌن أف هػػػ   اٞنعرفػػػة لشػػػ   النػػػف 
 بإنكارهم لنبوت . كا أعلم. 

َٛ ِباَل لٌٛٗ رؼبىل: ) -ٕٔ َ٘  ْْ ِٗ َؤْعشًا ِب ١ٍَْ ُْ َػ ٌََى ْٖ َلً اَل َؤْعَإ َُ اْلَزِذ َ٘ ََٙذا َٗ َفِج ٍّ ََ٘ذٜ اٌ  َٓ ٌَِز٠ ٌَرِئَه ا ْٚ َؤ
) َِّ ٌَ ٍَْؼب ٌِ  (.ٜٓ/ األٔؼبَ) ِرْوَشٜ 

أجػػرأ أف هػػو إال ذكػػرل للعػػاٞنٌن(ع ذكػػر اٞنفسػػركف أف ١نػػل الشػػاهد قولػػ  تعػػاُف: )قػػل ال أسػػألكم عليػػ  
ع كأف ا تعاُف هداهم إُف الصربع فأجر يا الضمًن )أكلئك( يعين ّٔم األنبياء ال ين سبقوا النف ١نمد

١نمػػػػد كأقتػػػػدم ّٔػػػػم يف الصػػػػرب علػػػػ  أذل قومػػػػكع كقيػػػػل: األمػػػػر باالقتػػػػداء يف اسػػػػتدالٟنم علػػػػ  التوحيػػػػد 
كأنػ  ال يريػد مػن اٞنشػركٌن أجػران علػ  هػ   الرسػالة كعلػ  القػرآف الكػرميع فإ٧نػا كاالحتجاج ب  عل  الكفارع 

 . كسكتوا عن التحوؿ يف اٝنطاب يف ذيل اآلية.(َٗ)هو موعظة للعاٞنٌن

                                                        
  .  ٓٗ/ ْالتبيافع الطوس :  -ٖٖ
/ ٕع اٞني افع الطباطبػائ : ُْْ/ ْع مقتنيات الدررع اٜنائرم: ِْٔ/ ُ) ظ( من كت  التفسًن: ٠نم  البيافع الطربس :  -ٖٗ

  . عل  سبيل اٞن اؿ . ِِٔ/ ْازم: ع األم لع الشًن ِٕ
ع ُٖٗ/ ْع التبيػافع الطوسػ : ْٖٓ/ ُع تفسػًن السػمرقندم: ٓ/ ّ)ظ( من كت  التفسًن: أحكاـ القرآفع اٛنصػاص:   -َٗ

 . عل  سبيل اٞن اؿ.ّْٕ/ ْاٞني افع الطباطبائ : 



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّٕٓ 

أف اآليات السابقة ٟن   اآلية كانت تتحدث عن األنبياء الػ ين سػبقوا نبينػا األكػـر يف رفػ   -الفائدة:
كأ ػػم مفضػػلوف علػػ  العػػاٞنٌنع كأمػػر نبينػػا باالقتػػداء ّٔػػم. كجػػاءت اآليػػة الػػي درجػػاهتم كأ ػػم مػػن الصػػاٜنٌن 

 (. ُٗ( )األنعاـ / كىمىا قىدىريكاٍ الٌل ى حى َّ قىٍدرً ً يف قول  تعاُف: ) -١نل الشاهد -تلت اآلية 
كلو سكت اٝنطاب القرآين عنػد قولػ : )فبهػداهم اقتػد (ع لتعػارض مفهػـو سػياؽ اآليػات السػالفة مػ  

يكػوف نصػي  ك ػًنان مػن اٞنتلقػٌن حػٌن نقػرأ اآليػات  ش( من سورة األنعػاـع كإال فػالتوهم كالتشػويُٗاآلية )
اهيمي اقٍػتىًد ٍ من دكف التحوؿ يف اٝنطاب األنف ذكر  ككاآليت: ) كىمىا   -.....-أيٍكلىػًئكى الًَّ ينى هىدىل الٌل ي فىًبهيدى

...(ع فهنا يكوف التساؤؿ من ه الء ال ين ما اٍ مىا أىن ىؿى الٌل ي عىلى  بىشىرو مّْن شىٍ ءو قىدىريكاٍ الٌل ى حى َّ قىٍدرًً  ًإٍذ قىاليو 
باالقتداء ّٔم  كالسياؽ يعٌن  قدركا ا ح  قدر   أهم األنبياء ال ين مدحهم ا تعاُف كأمر خإنهم 

 عل  ه ا اٞنعىن. أـ هم الكفار كال قرينة مقالي  أك حالية تدؿ عل  ذلك  
 هنا صار من الضركرم أف يتحوؿ اٝنطاب من مدح األنبياء )صلوات ا عليهم( إُف قـو النف ك 

ليكونوا هم اٞنعنيوف بقول : )قل ال أسألكم علي  أجران(ع كهم ال ين ما قدركا ا ح  قدر  فًنتف  االشتبا  
 كيناس  سياؽ اآلية يف موضوع موحد. كا أعلم.

 اىغاحٍث واًْ اىِخائز

انػػ ا اصػػل اُف  ايػػة هػػ   الرحلػػة الشػػيقة يف بسػػتاف اٞنعرفػػةعألقطف ٖنارهػػا كاحػػدد انواعهػػا كاتػػ كؽ  هػػا
طعمها ال م رزقني  ري ع  كجلع يف نتائ  اجدها مهمة من كجهة نظرم القاصرع كال ادع  ٟنػ ا اٛنهػد 

لوا علػػػ  بتقو٬نػػػ  اٞنتواضػػػ  صػػػفة الكمػػػاؿ اك الرتفػػػ  عػػػن نقػػػد  كانتقػػػاد  مػػػن العلمػػػاء كالبػػػاح ٌنع اف يتفضػػػ
 كتوجيه  خدمة للعلم كاٞنعرفة.

 كه   اهم النتائ :
اف حسن الكالـ عند العرب الفصحاءع ا٧نا يكوف بالتناس  بٌن اج ائ  كاالرتباط بٌن مقاطع ع كقػد  .ُ

م ػػػػل كػػػػالـ القػػػػرآف اعجػػػػازا بالغيػػػػا رائعػػػػاع فقػػػػد جػػػػاء يف بنػػػػاء ١نكػػػػم السػػػػرد متماسػػػػك السػػػػبك متػػػػٌن 
 ببعض.االسلوب متصل بعض  

اف االلفاظ ال تتفاضل من حيػ  هػ  الفػاظ بػل الفضػيلة يف بالغػة معػىن اللفظػة كاتصػاٟنا ّنعػىن الػي  .ِ
تليهاع كالقرآف العظيم جاء بكلتا الفضيلتٌن:ج الة اللفه كرصانة اٞنعػىن كترابطػ ع فػال توجػد يف آيػات 

 القرآف معاف غًن مرتابطة ٣نا قد تبدك للوهلة االكُف تو٨نا.
نظريػػة هػػو التعبػػًن عػػن كجهػػة نظػػر مػػاع اك اعطػػاء حكػػم يف قضػػية معينػػة علػػ  كفػػ  اسػػس اف معػػىن ال .ّ

 علمية بعيدا عن االهواء كاالراء الش صيةع كهو ما حرصنا علي  يف ه   الدراسة.
اف معىن التحوؿ يف اللغة كيف االصطالح كاحد فكال٨نا يعين: االنتقاؿ من حالة اُف حالة سواء كاف  .ْ

 فاظ ك اٞنعاين.يف الصفة اك يف االل
اف التحػػوؿ يبػػاين التبػػػديل يف انػػ  ال يسػػػتعمل يف تبػػديل ذات بػػػ ات اخػػرلع بػػػل يسػػتعمل يف ٓنويػػػل  .ٓ

 الصفة اُف صفة اخرل اك ٓنويل اٞنعىن اُف معىن اخر.
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اف التحوؿ يباين اسلوب االلتفات عند اللغويٌنع ذلك الف االخًن يدرس تبديل اٜنركؼ كالكلمات  .ٔ
يبػىن علػ  لةيػة اللغوم فحس ع كال عالقة ل  باٞندلوؿ السياق  كالضمائر من جهة اٞنعىن ع كهػو ا٧نػا ي

الشك اك الظن اك توق  الس اؿ. يف حٌن اف نظرية التحوؿ ترصد ٓنوؿ اٝنطاب القرآين من موضػوع 
اُف اخر م  ابقاء صػفة الػرتابط كبيػاف اسػباب  كتػاثًن ذلػك يف اٞنعػىن اٞنػراد ّنالحظػة السػياؽ كالتناسػ  

 آليات القرآنية. بٌن ا
اف نظرية التحوؿ يف اٝنطاب القرآين جاءت إلثبات الوحدة اٞنوضوعية بٌن كلمات القرآف الكرمي يف  .ٕ

آيات  اٞنباركة. فا سبحان  هو سيد العقالء كالبد من اف يكوف خطابػ  للمكلفػٌن علػ  ٥نػو االفهػاـ 
اية مهمة ٩ن  عل  اٞنت صصٌن ٟنمع كمسالة ٓنوؿ اٝنطاب ضمن نظرية التحوؿ البد كاف تكوف لغ

اظهارها. كهنا اسجل استغراي من عدـ التفات اٞنفسرين اُف هػ ا التحػوؿ يف اٝنطػاب كعػدـ تبيػنهم 
 الثر  يف تفسًن الن  القرآين كالوصوؿ اُف اٞنعىن اٞنراد.

 اف نظرية التحوؿ اعطت فوائد تفسًنية مهمة ٬نكن حصرها ّنا يايت: .ٖ
.دف  التوهم يف امكانية اٜن - أ   ر من اٞنوت اتـو

 توضيح كت بيت اٞنوقف االٟن  من اليهود كدحر مقولتهم با م شع  ا اٞن تار. - ب
              اثبػػػػػػات االتصػػػػػػاؿ بػػػػػػػٌن اآليػػػػػػات القرآنيػػػػػػة علػػػػػػػ  كفػػػػػػ  السػػػػػػياؽ القػػػػػػػرآينع كٓنديػػػػػػد اٞنقصػػػػػػود باٞنػػػػػػػدح  - ت

 اك بال ـ يف اٝنطاب القرآين.
 االلفاظ كٓنديد اٜنكم الشرع  اٝناص باٞنوضوع. كراءبياف معىن اٞنعىن من خالؿ قراءة ما  - ث
مراعاة تناس  الكلمات كترابط اآليات كٕناسك معانيها كاثبات ذلك من خالؿ فرض )ماذا لو رفعنا  - ج

 التحوؿ يف اٝنطاب(.
 ١ناكاة جبلة االنساف كعدـ اغفاٟنا كاالعت ار ّٔا يف توضيح اٞنعىن اٞنراد. - ح
عل  عقيدة اٞنسلم كضركرة ا٬نان  باالصوؿ قبل الفركع ككجوب الوفاء بعهد ا كمواثيق  فه   التأكيد - خ

 اهم من الفركع كعليها يتوقف صحة عمل اٞنكلف.
اثبػات مبػدا العػدؿ االٟنػ  مػػن خػالؿ اثبػات اٞنعػاد يف يػـو القيامػػة كعػم تسػاكم الكػافر مػ  اٞنػػ من يف  - د

 اٛن اء.
لنف كحد  ال تكف  كال تنج  من اٟنلكةع بل ال بد مػن اال٬نػاف بنبوتػ  ابانت ه   النظرية اف معرفة ا - ذ

 كاتباع اكامر  كاجتناب ما    عن .
كاخًنا فاين ا٘ند ا عل  توفيق  ال م غمرين ب  كَف ي ؿ حىت اكملت ه   النظرية الي ابتدات كفكرة 

ءع داعيا من  تعاُف اف تكوف يف مي اف من  سنتٌن ١ناكال اخراجها للوجود لعلها تناؿ رضا اهل العلم االجال
كاف يػوفقين لتػأليف كتػاب يف هػ ا  حسنايت القليلة النادرة كاف يغفر ِف ذنوي الي اثقلت ظهرم كما زالػت

                   .اٞنوضوع
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 كائٍث اىٍهادر واىٍؽاسغ

 .القرآف الكرمي •
 هػ(ع ٓنقي : ١نمد ابو ُُٗ)ت:االتقاف يف علـو القراف:السيوط  عبد الر٘نن بن اي بكر  -ُ
 ـ.ُٕٓٗهػ/ ُّْٓ –الفضل ابراهيمعطبعة اٟنئية العامة اٞنصرية للكتاب  -ِ
هػػػػػػ(ع تعلي :عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ ُّٔاالحكػػػػػاـ يف اصػػػػػوؿ االحكاـ:االمػػػػػدم علػػػػػ  بػػػػػن ١نمػػػػػد )ت: -ّ

 هػ.َُِْ-مطبعة م سسة النورع اٞنكت  االسالم عدمش  ِعفيف ع ط
هػ( ٓنقيػ :عل  ١نمػد ّْٓابو بكر ١نمد بن عبد ا القاض  )ت:احكاـ القرآف:ابن العري  -ْ

 ـ.ُِٗٗ-البيجاكم ،دار الفكرعمصر
هػػػػ(ع ضػػػبط كٔنري :عبػػػد َّٕاحكػػػاـ القرآف:اٛنصػػػاص ابػػػو بكػػػر ا٘نػػػد بػػػن علػػػ  الػػػرازم )ت: -ٓ

 ـ.ُْٗٗهػ/ُُْٓ.دار الكت  العلميةعبًنكت ُالسالـ ١نمد عل  شاهٌنعط
هػ(ع دار ا٘ند البازع مكة اٞنكرمة ْٖٔن ا٘ند النيسابورم)ت:اسباب الن كؿ:الواحدم عل  ب -ٔ

 ـ.ُٖٔٗهػ/ُّٖٖ-
هػ( ٓنقي  ُِّٗاضواء البياف يف تفسًن القراف:  الشنقيط ع١نمد االمٌن بن ١نمد اٞن تار)ت -ٕ

 ـ.ُٓٗٗهػ/ُُْٓبًنكت/-عدار الفكر للطباعة كالنشرُمرك  البحوث كالدراساتعط
عطاالم ل يف تفسًن كتاب ا  -ٖ  عال.ت.ُاٞنن ؿ:الشًنازم ناصر مكاـر
امالء ما من ب  الر٘نن من كجو  االعراب كالقراءات: العكربم ابو البقاء عبػد ا بػن اٜنسػٌن  -ٗ

 ـ.ُٖٕٗهػ/ُّٗٗ-هػ(ع دار الكت  العلميةع بًنكتُٔٔبن عبد ا )ت:
ع ِهػػػ(ع طُُُُ)ت: ُنػػار االنػػوار اٛنامعػػة لػػدرر اخبػػار االئمػػة االطهار:آّلسػػ  ١نمػػد بػػاقر -َُ

 ـ.ُّٖٗهػ/َُّْ-مطبعة كنشر دار الوفاء بًنكت 
هػػػ(ع ٓنقي :١نمػػد ْٕٗالربهػػاف يف علػػـو القرآف:ال ركشػػ  بػػدر الػػدين ١نمػػد بػػن عبػػد ا )ت: -ُُ

 هػ.ُّٕٔ-عمطبعة كنشر دار احياء الكت  العربيةع القاهرة ُابو الفضل ابراهيمعط
عمطبعػػػػػػػػة م سسػػػػػػػػة النشػػػػػػػػر ُالشػػػػػػػػًنازم ا٘نػػػػػػػػد امػػػػػػػػٌنع طالبليػػػػػػػػغ يف اٞنعػػػػػػػػاين كالبيػػػػػػػػاف كالبدي : -ُِ

 هػ.ُِِْ -االسالم عنشر:اتشارات فركع قرآف
عدار الفقػ  للطباعػةع ُالبالغػة اٜندي ػة يف ضػوء اٞنػنه  االسالم :البسػتاينع الػدكتور ١نمػودعط -ُّ

 هػ.ُِّٖقم/
سة احياء ع م سَّهػ(ع طُُّْالبياف يف تفسًن القراف: اٝنوئ  ابو القاسم عل  اكرب )ت: -ُْ

 ـ.ََِّهػ/ُِْْ –تراث االماـ اٝنوئ ع ايراف / قم 
 –عنشػر:اٞنطبعة التجاريػػة ُهػػػ(عطِٓٓالبيػاف كالتبيٌن:اٛنػاحه ابػػو ع مػاف عمػػرك بػن ُنػر)ت  -ُٓ
 ـ.ُِٔٗ
 عمنظمة االعالـ االسالم ع طهراف. ايرافعال.ت.ُتاريخ القرآف:ال ٤ناين عبد الكرميع ط -ُٔ



 
 

َّٔ 
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هػػػ(ع ٓنقي :ا٘نػػد َْٔآف: الطوسػػ  ابػػو جعفػػر ١نمػػد بػػن اٜنسػػن )ت:التبيػػاف يف تفسػػًن القػػر  -ُٕ
 بًنكتعالع ت. –ع مطبعة كنشر مكتبة لالعالـ االسالم ع دار احياء الرتاث العري ُحبي  قصًنع ط

التػػػػػػػدبر اٞنوضػػػػػػػوع  يف القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػرمي قػػػػػػػراءة يف اٞننهجػػػػػػػٌن التجميعػػػػػػػ  كالكشػػػػػػػف :عل  آؿ  -ُٖ
 ـ.ََِٗللطباعةكالنشرعبًنكت. لبناف/عدار كميل ُموس عط

هػػػ(عنشر م سسػػة ُِْٔالتعليقػػة علػػ  ريػػاض اٞنسػػائل:الالرم آيػػة ا السػػيد عبػػد اٜنسػػٌن)ت -ُٗ
 هػ.ُُْٖقم/ –اٞنعارؼ االسالميةع مطبعة باسدار اسالـ 

هػػػػػػػ(عتقدمي َُُٗتفسػػػػػػًن االصػػػػػػف  يف تفسػػػػػػًن القػػػػػػرآف:الفيض الكاشػػػػػػاين ١نمػػػػػػد ١نسػػػػػػن)ت: -َِ
 هػ.ُِّْ-عمطبعة سركرع دارنشر اللوح افوظع طهرافِنصارمع طكتصحيح:مهدم اال

تفسًن اي السعود اٞنسم  ارشػاد العقػل السػليم اُف م ايػا القػرآف الكػرمي:اب السػعود ١نمػد بػن  -ُِ
 ع نشر دار احياء الرتاث العريع بًنكتعال.ت.ُهػ(عط١ُٗٓنمد العمادم)ت

هػػػػػ(ع اٞنطبعػػػػة َُِٕاب الػػػػدين بػػػػن ١نمػػػػود )ت:تفسػػػػًن ركح اٞنعاين:اآللوسػػػػ  ابػػػػو ال نػػػػاء شػػػػه -ِِ
 هػ.ُِّّ –اٞننًنيةع مصر 

هػػػػ(مطبعة السػػػعادةع ْٕٓتفسػػػًن البحػػػر ايط:ابػػػو حيػػػافعاثًن الػػػدينع ١نمػػػد بػػػن يوسػػػف )ت -ِّ
 هػ.ُِّٖالقاهرة /
تفسػًن البيضػػاكم )انػػوار التن يػػل كاسػػرار التاكيل(:البيضػػاكم ناصػػر الػػدين اي اٝنػػًن عبػػد ا بػػن  -ِْ
عدار احيػػػػػػاء الػػػػػػرتاث ُهػػػػػػػ(عٓنقي :١نمد عبػػػػػػد الػػػػػػر٘نن اٞنرعشػػػػػػل عطُٗٔن ١نمػػػػػػد الشػػػػػػافع )تعمػػػػػػر بػػػػػػ

 ـ.ُٖٗٗلبناف/ -العريعبًنكت
هػػػػ(ع ِْٕتفسًنالكشػػػف كالبيػػػاف اٞنسػػػم  بػػػػ)تفسًن ال علف(:ال علػػػف ابػػػو اسػػػحاؽ ا٘نػػػد )ت: -ِٓ

 ـ.ََِِ –ٓنقي : ابو ١نمد بن عاشورع طب  كنشر دار احياء الرتاث العري 
هػػػػػػػػ(ع ّّٖفسػػػػػػًن السمرقندم:السػػػػػػمرقندم ابػػػػػػو الليػػػػػػ  نصػػػػػػر بػػػػػػن ١نمػػػػػػد بػػػػػػن ابػػػػػػراهيم)تت -ِٔ

 ع دار الفكرع بًنكتعال.ت.ُٓنقي :د.١نمود مطرج عط
ع ُهػػػ( طِٔٓتفسػػًن السمعاين:السػػمعاينعابو اٞنظفػػر منصػػور بػػن ١نمػػد اٞنػػركزم الشػػافع )ت -ِٕ

 نشر دار احياء الرتاث العريع بًنكتعال.ت.
 -عدار العلػػػػػػػػػم للماليٌنعبػػػػػػػػػًنكتّهػػػػػػػػػػ(عطََُْمد جػػػػػػػػػواد مغنيػػػػػػػػػة)التفسػػػػػػػػػًن الكاشػػػػػػػػػف:١ن -ِٖ

 ـ.ُُٖٗلبناف/
هػ(عٓنقي : َِّتفسًن العياش : العياش  ابو النظر ١نمد بن مسعود بن عياش السلم  )ت: -ِٗ

 ع مطبعة كنشر اٞنكتبة العلمية االسالميةع طهرافعالعت.ُهاشم الرسوِف االيتع ط
هػػ(ع تقػدمي د. يوسػف ْٕٕ ابو الفداء اٚناعيل الدمشق  )ت:تفسًن القرآف العظيم:ابن ك ًن -َّ

 هػ.ُُِْ-ع مطبعة  كنشر دار اٞنعرفةع بًنكت ُعبد الر٘نن اٞنرعشل ع ط
هػػػ(ع تصػػحيح:طي  اٛن ائػػرمع ِّٗتفسػػًن القم :القمػػ  ابػػو اٜنسػػن علػػ  بػػن ابػػراهيم )ت:  -ُّ

 هػ.َُْْ-ع مطبعة كنشر م سسة دار الكتابع قمّط



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ُّٔ 

النسف  اٞنسم )مدارؾ التن يل كحقائ  التاكيل(:النسف  ابو الربكات عبد ا بػن ا٘نػد تفسًن  -ِّ
 هػ.ُِّٖهػ(. مطبعة السعادةع القاهرة /ّٕٓبن ١نمود)ت

عدار ُهػػ(عٓنقي :عبد الغػين حسػنعطَْٔتل ي  البياف يف ٠نازات القرآف:الشريف الرضػ ) -ّّ
 ـ.ُٓٓٗركاؤ عالقاهرة/احياء الكت  العربيةعنشر عيس  الباي اٜنلف كش

ع ِهػػ(ع طُٕٔاٛنام  الحكاـ القػرآف: القػرطف ابػو عبػد ا ١نمػد بػن ا٘نػد االنصػارم )ت: -ّْ
 ـ.ُٖٓٗهػ/َُْٓ-مطبعة كنشر دار احياء الرتاث العريعبًنكت 

ع م سسػػػة النشػػػر ُهػػػػ(عطَٔٓجوامػػػ  اٛنػػػام : الطربسػػػ  ابػػػو علػػػ  الفضػػػل بػػػن اٜنسػػػن )ت: -ّٓ
 ػ.هُُْٖ-االسالم  / قم 

هػػػ(ع ٓنقيػػ : عصػػاـ ّٕٖخ انػػة االدب: اٜنمػػوم تقػػ  الػػدين اي بكػػر علػػ  بػػن عبػػد ا )ت: -ّٔ
 ـ.ُٖٕٗ-ع دالر كمكتبة اهالؿع بًنكتُشعيتوعط

. مطبعػة الفػتحع دار اٞنعرفػة للطباعػػة ُهػػ(ع طُُٗالػدر اٞنن ػور: السػيوط  جػالؿ الػػدين )ت: -ّٕ
 هػ.ُّٓٔ –كالنشرع بًنكت 

هػػػػػػػ(عتصحيح:١نمد عبػػػػػػد  ك١نمػػػػػػد ١نمػػػػػػود ُْٕرجػػػػػػاين عبػػػػػػد القػػػػػػاهر)تدالئػػػػػػل االعجاز:اٛن -ّٖ
 ـََُِلبناف/ –ع دار اٞنعرفةع بًنكت ّالشنقيط ع تعلي :١نمد رشيد رضاعط

هػػػػػػػػػػػ(عٗن  كترتي :بػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػدين ُّْٗدالئػػػػػػػػػػل النظاـ:اٟننػػػػػػػػػػدم عبػػػػػػػػػػد اٜنميػػػػػػػػػػد الفراهػػػػػػػػػػ ) -ّٗ
 هػ.ُّٖٖع اٞنطبعة اٜنميديةع اٟنند/ُاالصالح عط

لػػػم التفسػػػًن: ابػػػن اٛنػػػوزم ٗنػػػاؿ الػػدين عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن علػػػ  بػػػن ١نمػػػد )ت: زاد اٞنسػػًن يف ع -َْ
 هػ.َُْٕ -ع مطبعة كنشر دار الفكرع بًنكتُهػ(ع ٓنقي : ١نمد بن عبد الر٘نن بن ١نمدع طٕٗٓ

ال اهػػر يف معػػاين كلمػػات النػػاس:ابن االنبػػارم ابػػو بكػػر ١نمػػد بػػن القاسػػم بػػن ١نمػػد بػػن بشػػار  -ُْ
 –ععنشػػػػػػػػر ١نمػػػػػػػػد علػػػػػػػػ  بيضػػػػػػػػوفعدار الكتػػػػػػػػ  العلميػػػػػػػػةعبًنكت ُادعطهػػػػػػػػػ(ع تعليػػػػػػػػ :د.٪نٍن مػػػػػػػػر ِّٖ)

 هػ.ُِْْلبناف/
هػػػػ(ٓنقي :م سسة اٞنعػػػارؼ ٖٖٗزبػػػدة التفاسًن:الكاشػػػاين فػػػتح ا بػػػن شػػػكر ا الشػػػريف)ت -ِْ

 هػ.ُِّْعمطبعة:عرتتع نشرم سسة اٞنعارؼ االسالميةع قم/ُاالسالميةعط
ة: االحسػػػػػػػػػػػائ  ابػػػػػػػػػػػن اي اٛنمهػػػػػػػػػػػور )ت: عػػػػػػػػػػػواِف اللئػػػػػػػػػػػاِف الع يػػػػػػػػػػػ ة يف االحاديػػػػػػػػػػػ  الدينيػػػػػػػػػػػ -ّْ

 ـ.ُّٖٗهػ/َُّْ –ع مطبعة سيد الشهداءع قم ُهػ(عٓنقي :السيد اٞنرعش ع ك٠نت  العراق عطَٖٖ
فتح القدير اٛنام  بٌن فين الركاية كالدراية من علم التفسًن: الشوكاين ١نمد بن عل  بن ١نمد  -ْْ

 هػ(ع مطبعة كنشر عاَف الكت ع الع ت.َُِٓ)ت:
هػػػػػػػػ(ع ٓنقيػػػػػػػ  ا٘نػػػػػػػد ّٕٓقػػػػػػػ  القرآف:الراكنػػػػػػػدم قطػػػػػػػ  الػػػػػػػدين سػػػػػػػعيد بػػػػػػػن هبػػػػػػػة ا )ت: ف -ْٓ

 هػ.َُْٓ-ع مطبعة اكاليةعقمِاٜنسيينعك١نمود اٞنرعش ع ط
 فق  اللغة: اٞنبارؾ عبد اٜنسٌنع مطبعة  جامعة البصرةع الع ت. -ْٔ



 
 

ِّٔ 
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الدراسػػػػات قواعػػػػد التفسػػػػًن لػػػػدل الشػػػػيعة كالسػػػػنة: اٞنبيػػػػدمع ١نمػػػػد فػػػػاكرعمرك  التحقيقػػػػات ك  -ْٕ
 ـ.ََِٕع طهراف /ُالعلميةع٠نم  التقري  بٌن اٞن اه  االسالميةعط

ع ْهػ(ع ٓنقي : علػ  اكػرب غفػارمع طِّٗالكايف: الكليين ابو جعفر ١نمد بن يعقوب )ت: -ْٖ
 هػ.ُّٓٔ-مطبعة اٜنيدرمع دار الكت  االسالميةعقم 

كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقائ  كُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الغرائ :اٞنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهدم ١نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ١نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  -ْٗ
ع م سسػػة الطبػػ  كالنشػػر كزارة ال قافػػة كاالرشػػاد االسػػالم  ُهػػػ(ٓنقي :حسن دركػػاه عطُُِٓلقمػػ )تا
 هػ.َُْٕ/

هػػػػػػػ(ع مطبعػػػػػػة القضػػػػػػاءع ِٖٔكنػػػػػػ  العرفػػػػػػاف يف فقػػػػػػ  القػػػػػػرآف: اٜنلػػػػػػ  اٞنقػػػػػػداد السػػػػػػيورم )ت: -َٓ
 النجف.العت.

صػػػػػرم لسػػػػػاف العػػػػػرب: ابػػػػػن منظػػػػػور ابػػػػػو الفضػػػػػل ٗنػػػػػاؿ الػػػػػدين ١نمػػػػػد بػػػػػن مكػػػػػـر االفريقػػػػػ  اٞن -ُٓ
 هػ.َُْٓ –ع مطبعة دار احياء الرتاث العريع الناشر أدب اٜنوزة ُهػ(ع طُُٕ)ت:

ع مكتػػػ  ِاٞنبػػػادلء العامػػػة لتفسػػػًن القػػػرآف الكػػػرمي: أ.اكؿ اٞنتمػػػرس الصػػػغًن ١نمػػػد حسػػػٌنع ط -ِٓ
 هػ.ُُّْ-االعالـ االسالم  

هػػػ(ع ٓنقيػػ : ٠ْٖٓنمػػ  البيػػاف يف تفسػػًن القػػرآف: الطربسػػ  ابػػو علػػ  الفضػػل بػػن اٜنسػػن )ت: -ّٓ
 ـ.ُٓٗٗهػ/ ُُْٓ –ع تقدمي ١نسن االمٌنع م سسة االعلم ع بًنكت ُٛننة من العلماء زاققٌنع ط

هػػػ(ع ٓنقيػػ : ا٘نػػد  ػػس ٢ُِٕنتارالصػػحاح: الػػرازم ١نمػػد بػػن اي بكػػر بػػن عبػػد القػػادر )ت: -ْٓ
 ـ.ُْٗٗهػ/ ُُْٓ –ع مطبعة كنشر دار الكت  العلميةع بًنكت ُالدينعط
 –هػػ(ع مصػرع اٞنطبعػة اٞنيمنيػة  ِّٖد بن حنبل مسند ا٘نػد: ا٘نػد بػن حنبػل )ت مسند ا٘ن -ٓٓ
 هػُُّّ
ع مطبعػػة ُهػػػ(عطَٓٓاٞنستصػػف  مػػن علػػم االصػػوؿ: الغػػ اِف ابػػو حامػػد ١نمػػد بػػن ١نمػػد )ت: -ٔٓ

 ـ.ُّٕٗ-مصطف  ١نمدعالقاهرة 
نشػػػػػػػػػػر اٞنػػػػػػػػػػدخل اُف التفسػػػػػػػػػػًن اٞنوضػػػػػػػػػػوع :عبد السػػػػػػػػػػتار فػػػػػػػػػػتح ا سػػػػػػػػػػعيدع دار الطباعػػػػػػػػػػة كال -ٕٓ

 ـ.ُٖٔٗ/ُاالسالميةعالقاهرةعط
 اٞندخل اُف القرآف الكرمي:١نمد عبد ا درازعدار القلمع الكويت.ال.ت. -ٖٓ
ع نشػػر ُهػػػ(ع طٕٔٔمعػػارج االصػػوؿ: اقػػ  اٜنلػػ  ابػػو القسػػم جعفػػر بػػن اٜنسػػن اٟنػػ ِف)ت: -ٗٓ

 هػ.َُّْ –ع مطبعة سيد الشهداءعقم م سسة اؿ البيت
 ع مطبعة البقي عدار االعتصاـعال.ت.ُاٞننط :اٜنسيين ١نمد باقرعطمعجم اصطالحات  -َٔ
عجامعػػة ُمعحػػم اٞنصػػطلحات كااللفػػاظ الفقهيػػة:د.١نمود بػػن عبػػد الػػر٘نن بػػن عبػػد اٞنػػنعمعط -ُٔ

 القاهرةعدار الفضيلة.ال.ت.
هػػ(ٓنقي :عبد السػالـ ١نمػد ّٓٗمعجم مقاييس اللغة:ابو اٜنسٌن ا٘ند بػن فػارس بػن زكريػا ) -ِٔ

 هػ.َُْْعمكت  االعالـ االسالم /ُهاركفعط



 

  ي الخطاب القرآني نظري  ال حوؿ 

ّّٔ 

ع ُق(ع طُّّٓمقتنيات الدرر كملتقطات ال مر: اٜنائرم عل  بن اٜنسػٌن بػن يػونس )ت: -ّٔ
 هػ.ُّٕٗ –مطبعة اٜنيدرمع دار الكت  االسالميةع طهراف 

هػ(ع ٖٖٓمناق  اؿ اي طال : ابن شهر اشوب مشًنالدين اي عبد ال  ١نمد بن عل  )ت:  -ْٔ
 –ع مطبعػػػة ١نمػػػد كػػػاظم اٜنيػػػدرمع النجػػػف االشػػػرؼ ُح كشػػػرح: ٛننػػػة مػػػن ا سػػػات ة النجػػػفعطتصػػػحي

 هػ.ُِٕٔ
اٞننت ػػ  مػػن تفسػػًنالقرآف كالنكػػت اٞنسػػت رجةمن كتػػاب التبيػػاف:اٜنل  ابػػو عبػػد ا ١نمػػد بػػن  -ٓٔ

عمطبعػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػيد الشػػػػػػػػػهداء مكتبػػػػػػػػػة ايػػػػػػػػػػة ا ُهػػػػػػػػػػ(ٓنقي :مهدم رجػػػػػػػػػػائ عطٖٗٓا٘نػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن ادريػػػػػػػػػس)
 هػ.َُْٗاٞنرعش /
ع ضػػػبط :١نمدعبد ا ِهػػػػ(عطَٕٗاٞنوافقػػػات: الشػػػاطف ابػػػراهيم بػػػن موسػػػ  الغرنػػػاط  )ت: -ٔٔ

 ـ.ُٕٓٗهػ/ ُّٗٓ-درازع مطبعة جار اٞنعرفة للطباعة كالنشرع بًنكت 
 النبا العظيمعمدخل اُف القرآف العظيم:١نمد عبد ا درازعدار القلمعالكويتعال.ت. -ٕٔ
السػػػػػػيد ١نمػػػػػػدع نشػػػػػػر مركػػػػػػ  اٜنضػػػػػػارة لتنميػػػػػػة الفكػػػػػػر  نظريػػػػػػات تشػػػػػػكل اٝنطاب:اٞنصػػػػػػطفوم -ٖٔ

 ـ.ََُِبًنكت/ -عبئر حسنِاالسالم عط
هػػ(ٓنقي :١نمد خلػف ا ّٖٔالنكت يف اعجاز القرآف:الرماين ابو اٜنسن علػ  بػن عيسػ  ) -ٗٔ

 ـ.ََِٖعدار اٞنعارؼع القاهرةع /ٓا٘ند ك د.١نمد زغلوؿعط
عنشػر ُهػػ(طّّٕالػدين ا٘نػد بػن عبػد الوهػاب) ايةاالرب يف فنوف االدب: النويرم شػهاب  -َٕ

 كزارة ال قافة كاالرشاد القوم ع مصر ال.ت.
هػػػ(ع ٓنقيػػ : طػػاهر َٔٔالنهايػػة يف غريػػ  اٜنػػدي :ابن االثػػًن اٞنبػػارؾ بػػن ١نمػػد االحػػ رم )ت -ُٕ

 هػ.َُْٔ  -ع م سسة اٚناعيليافع قم ْا٘ند الراكمعك١نمود ١نمد الطناح ع ط
 هػ.َُّٗ –مصر -القراف الكرمي: ١نمد ١نمود حجازمع الوحدة اٞنوضوعية يف  -ِٕ
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 ٌالٌص ٌَ اىلؼؽ اىف٘اـٖ فٖ دٗٔان اىل٘ظ ػتػ اىطفَ٘ اىطٔٗؾي

 دراـث فٖ اىتِ٘ث اىٍٔىٔػ٘ث م(8521- ْث8211ت)

Features of Political Poetry in the An thology of 

Sheikh  Abdul-Hossein Al-Howeizi(1377H.-1957) A 

study in the Objective Structure 
م.م. راويث ودىد هادي خسون امكنش

(1)
  

Rawya Mohammad Hadi Hassoon Al-Kalash                
                                              

 ٌيغم اىتطد

تناكؿ ه ا البحػ  موضػوع )مالمػح مػن الشػعر السياسػ  يف ديػواف الشػيخ عبػد اٜنسػٌن اٜنػوي م )ت 
ـ( دراسػػػػة يف البنيػػػػة اٞنوضػػػػوعية( بالدراسػػػػة كالتحليػػػػل، كقػػػػد قيسػػػػم البحػػػػ  يف ضػػػػوء ُٕٓٗ -هػػػػػ ُّٕٕ

كٙنسة ١ناكر تناكؿ التمهيد جوان  من حياة الشيخ عبد اٜنسٌن اٜنوي م اٞنعطيات اٞنوضوعية عل  ٕنهيد 
فضػػالن عػػن مفهػػـو الشػػعر السياسػػ ، فيمػػا درسػػت ١نػػاكر البحػػ  موضػػوعات الشػػعر السياسػػ  يف ديػػواف 

 اٜنوي م كالي ٕن لت يف اآليت:
 الدعوة إُف اٛنهاد كال ورة كٓنريض الشعوب للمطالبة ُنقوقهم. .ُ
 سالمية.الدعوة إُف الوحدة اإل .ِ
 الدعوة إُف الوحدة الوطنية كالعربية. .ّ
 كصف استبداد اٜنكاـ كخيانتهم لشعؤّم. .ْ
 تصوير معاناة الشعوب. .ٓ

                                                        
 كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية/قسم اللغة العربية.  –جامعة كربالء  - ُ
 



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
 

ّٔٓ 

 كأعقبت تلك ااكر خإنة ضمت أبرز النتائ  الي توصل إليها البح .
Abstract: 
This research studies and analyse "politics in the poetry of sheikh Abdul 

Hussein al- huwayzi (d1377 ah):a study of the thematic structure in to a 

preface and five sections the preface  introduces the concept of political 

poetry as well as aspects of 

al- huwayzi,s life whereas the sections deal with political    

themes in his poetry as follows: 

1. Calling to jihad and revolution urging people to demand their rights.  

2. Calling to Islamic unity.  

3. Calling to national and Arabic unity. 

4. Depicting rulers oppression and their betrayal of their people.  

5. Depicting peoples suffering. 

The research ends with a conclusion summing up the findings of the 

study. 

 اىٍلػٌث

اٜنمد  رب العاٞنٌن كالصالة كالسالـ عل  سػيد اٞنرسػلٌن كخػامت النبيػٌن أي القاسػم ١نمػد كعلػ  آلػ  
 الطيبٌن الطاهرين كصحب  الغر اٞننتجبٌن...

 أما بعد
كاحدان من الشعراء العراقيٌن البارزين ال ين دافعوا عن أكطا م يعد الشاعر الشيخ عبد اٜنسن اٜنوي م 

كحريػػاهتم يف شػػعرهم بالكلمػػػة اٜنػػرة الصػػادقة، فكػػػاف شػػعر  سػػجالن حقيقيػػػان كمػػرآةن يبػػدك ّٔػػػا تػػاريخ العػػػراؽ 
اٜنػدي  كاألمػة العربيػة، فقػد كػاف كاحػدان مػػن الرجػاؿ الػ ين تصػدكا بشػعرهم لالسػتعمار كللساسػة األشػػرار 

لػػوا علػػػ  ٕن يػػ  كحػػدة الصػػػف العػػري، إذ سػػ ر جػػػلَّ شػػعر  يف خدمػػة قضػػػايا الشػػعوب العربيػػػة، الػػ ين عم
فكانػػت قصػػائد  السياسػػية تتػػأج  ٘ناسػػةن كٟنيبػػان كثػػورةن ضػػد الطغػػاة اٞنسػػتعمرين كاٜنكػػاـ الػػ ين سػػاركا يف 

كاالنتفاضػات ركاب اتل كعملوا علػ  ١ناربػة االحػرار مػن أبنػاء كطػنهم ، بعػد أف قامػت ال ػورات الوطنيػة 
الشػػعبية بػػإثراء خيػػاؿ اٜنػػوي م كٓنفيػػ   كإثػػارة عواطفػػ  الوطنيػػة ليشػػارؾ أبنػػاء كطنػػ  مشػػاركة فعليػػة كيواكػػ  

 األحداث السياسية شأن  شأف غًن  من الشعراء آن اؾ.
كقػػد جػػاء البحػػ  ليسػػلط الضػػوء علػػ  أبػػرز اػػاكر اٞنوضػػوعية يف الشػػعر السياسػػ  عنػػد اٜنػػوي م، فقػػد 

 ضػػوء اٞنعطيػػات اٞنوضػػوعية علػػ  ٕنهيػػد كٙنسػػة ١نػػاكر ضػػم التمهيػػد يف ثنايػػا  جوانػػ  مػػن قيسػػم البحػػ  يف
حيػػػػاة الشػػػػيخ عبػػػػد اٜنسػػػػٌن اٜنػػػػوي م فضػػػػالن عػػػػن مفهػػػػـو الشػػػػعر السياسػػػػ ، فيمػػػػا ضػػػػمت ١نػػػػاكر البحػػػػ  

 موضوعات الشعر السياس  عند الشيخ عبد اٜنسٌن اٜنوي م كالي ٕن لت يف اآليت:
 كٓنريض الشعوب للمطالبة ُنقوقهم. الدعوة إُف اٛنهاد كال ورة .ُ



 
 

ّٔٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 الدعوة إُف الوحدة اإلسالمية. .ِ
 الدعوة إُف الوحدة الوطنية كالعربية. .ّ
 كصف استبداد اٜنكاـ كخيانتهم لشعؤّم. .ْ
 تصوير معاناة الشعوب. .ٓ

 كقد أعقبتي تلك ااكر خإنةن ضمت أبرز النتائ  الي توصل إليها البح .
العاٞنٌن كالصالة كالسالـ عل  سيد اٞنرسلٌن كخامت النبيٌن ١نمد األمٌن كآخر دعوانا أف اٜنمد  رب 

 كعل  آل  الطيبٌن الطاهرين كصحب  اٞننتجبٌن...
 اىخٍٓ٘ػ

 عٛأت ِٓ ح١بح اٌشبػش اٌش١خ ػجذ اٌحغ  اٌح٠ٛضٞ: .ٔ
هو الشيخ عبد اٜنسٌن بن عمراف بن حسٌن بن يوسف بن أ٘ند بن دركيش بن نصار اٜنوي م اللي   

 (ِ)جف  من ف   آؿ قمر كال م يعرؼ باٝنياط.الن
ـ من أسػرة ن حػت مػن اٜنػوي ة إُف النجػف ُٕٖٔ -هػ ُِٕٖكلد اٜنوي م يف النجف األشرؼ سنة 

، فقػػد عمػػل كالػػد  يف ْنػػارة (ْ)، كقػػد عرفػػت هػػ   األسػػرة بأ ػػا مػػن األسػػر اافظػػة(ّ)كآثػػرت السػػكن فيهػػا
استلهاـ العلـو كاٞنعػارؼ، كٞنػا تػويف كالػد  اضػطر إُف إشػغاؿ القماش، أما هو فانصرؼ يف بداية األمر إُف 

 (ٓ)متجر أبي  ليعيش من كرائ ، فيما أصبح ه ا اٞنتجر بعد ذلك ١نالن لألدباء كمنتجعان ٟنم.
هػ بعد أف امتدت يد اللصػوص لتسػرؽ متجػر اٜنػوي م آثػر الشػاعر التوجػ  إُف كػربالء ُّّٓكيف عاـ 

 (ٔ) م نصف قرف يف كربالء تقريبان.كالسكن فيها، كب لك قض  اٜنوي
ككػػػاف لنشػػػوء اٜنػػػوي م يف بيئػػػة م ػػػل بيئػػػة النجػػػف األثػػػر األكػػػرب يف ميلػػػ  إُف العلػػػم كالػػػدرس يف اٛنوامػػػ  
كالتػػدرج يف طلػػػ  اٞنعرفػػة، إذ تتلمػػػ  علػػ  يػػػد ك ػػًن مػػػن مشػػايخ عصػػػر ، مػػنهم السػػػيد إبػػراهيم الطباطبػػػائ  

 (ٕ)عباس كاشف الغطاء.كالسيد ١نمد حسٌن الكيشواف كهادم الطهراين ك 
كاٜنػػوي م شػػػاعر ا٧نػػاز بسػػػرعة البديهيػػة يف ارْنػػػاؿ الشػػػعر، فكػػاف مػػػن شػػيوخ األدب، كَف يقتصػػػر علػػػ  
األدب كالشعر فحس ، بل كػاف أيضػان لػ  إٞنػاـ بالرياضػيات كاٟنندسػة كالكيميػاء، إذ ُنػ  هػ   العلػـو يف 

 (ٖ)بعض الرسائل.

                                                        
، ِْٓ/ُنظػر: معجػم الشػعراء العػراقيٌن اٞنتػوفٌن يف العصػر اٜنػدي  كٟنػم ديػواف مطبػوع، جعفػر صػادؽ ٘نػودم التميمػ : ي - ِ

 .ْٕٓ/ُجف خالؿ ألف عاـ، د. ١نمد هادم األميين: نكينظر: معجم رجاؿ الفكر كاألدب يف ال
 .ِّٓ/ُماف هادم آؿ طعمة: ، كينظر: شعراء من كربالء، سليُِّ/ٓينظر: شعراء الغرم، عل  اٝناقاين:  - ّ
 .ِٕٓينظر: الوطنية يف شعر كربالء، توفي  حسن العطار:  - ْ
 .ُِٔينظر: أدب الطف أك شعراء اٜنسٌن من القرف األكؿ اٟنجرم حىت القرف الراب  عشر، جواد شرب:   / - ٓ
 .ُِٔ/    ينظر: اٞنصدر نفس : - ٔ
ـ، كامػل سػلماف اٛنبػورم: ََِِشػعراء مػن العصػر اٛنػاهل  حػىت سػنة ، كينظػر: معجػم الُِٔينظػر: اٞنصػدر نفسػ :    / - ٕ

 .ُّٖ/ِ، كينظر: موسوعة أعالـ العراؽ يف القرف العشرين، ٘نيد اٞنطبع ، ُٖ/ ّ
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عػػن السػػاحة السياسػػية، إذ كاكبهػػا منػػ  اٜنػػرب العاٞنيػػػة  كَف يكػػن الشػػاعر عبػػد اٜنسػػٌن اٜنػػوي م بعيػػدان 
األكُف، حيػػ  كانػػت لػػ  مواقػػف سياسػػية مشػػرّْفة ، عػػرب فيهػػا عػػن رفضػػ  للمسػػتعمرين الع مػػانيٌن كاإلنكليػػ  
بقصػػائد تتػػأج  ٘ناسػػػة كٟنيبػػان كثػػػورة ضػػد الطغػػػاة مػػن االسػػػتعمار كاٜنكػػاـ اٝنونػػػة الػػ ين سػػػاركا مػػ  اتػػػل 

، حي  كانت ل  مواقف مشرفة من ٗني  األحداث الي مر ّٔا العراؽ، (ٗ)اء كطنهمكعملوا عل  ١ناربة أبن
ال سيما ثورة العشرين حي  كانت ل  قصائد عديدة يف ه   ال ورة ذه  فيها اٜنوي م إُف إيقاظ النفوس 
كشػػػح  اٟنمػػػم مػػػن أجػػػل النهػػػوض بػػػالواق  السياسػػػ  اٞنريػػػر، كَف يقتصػػػر دكر الشػػػاعر يف مسػػػايرة األحػػػداث 

اريػػة يف العػػراؽ فحسػػ ، كإ٧نػػا سػػاير الشػػاعر الوقػػائ  كاألحػػداث الػػي كقعػػت يف البلػػداف العربيػػة األخػػرل  اٛن
كالقضية الفلسطينية، إذ س ر اٜنػوي م جػ ءان مػن شػعر  السياسػ  يف خدمػة القضػية الفلسػطينية، إذ كػاف 

ة، كهػػػػم يعاٛنونػػػػ  معاٛنػػػػة كبػػػػًنان كال صػػػػغًنان إال كٟنػػػػم قصػػػػائد متنوعػػػػ»مػػػػن الشػػػػعراء الػػػػ ين َف يرتكػػػػوا حػػػػدثان 
 (َُ).«جادة

يف كػربالء يػـو اٛنمعػة يف األكؿ مػن  -بعد أف خدـ األدب العراق  كالعري ٖنانٌن عامان –تويف اٜنوي م 
 (ُُ.)ـ، حي  نيًقلى ج مان  إُف النجف كديفنى فيػػهإُٕٓٗنوز  ِٕهػ اٞنواف  ١ُّٕٕنـر سنة 

هػػػ بعنػػواف ُُّٓطبعػػة اٜنيدريػػة يف النجػػف سػػنة أمػػا عػػن آثػػار  الشػػعرية فقػػد طيبػػ  بعػػض شػػعر  يف اٞن
)ديواف اٜنوي م اٛن ء األكؿ(، كقاـ األستاذ األدي  ٘نيد ٠نيد هدك بطباعة جػ ء مػن شػعر اٜنػوي م، طيبػ  

، كال ػػػاين طبػػػ  عػػػن مطػػػاب  النعمػػػاف يف النجػػػف سػػػنة ُْٔٗاألكؿ عػػػن دار مكتبػػػة اٜنيػػػاة يف بػػػًنكت سػػػنة 
فريػػدة البيػػاف يف مػػدح الرسػػوؿ األعظػػم )صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كسػػلم( ـ، كمػػن آثػػار  الشػػعرية أيضػػان )ُٓٔٗ

 (ُِ)ـ.ُٓٓٗكأهل بيت  الطاهرين( ، عن مطبعة الغرم اٜندي ة يف النجف سنة 
أمػػا عػػن من لتػػ  األدبيػػة، فقػػد اهػػتم بعػػض البػػاح ٌن بالشػػاعر عبػػد اٜنسػػٌن اٜنػػوي م كأشػػادكا بػػ ، مػػنهم 

 (ُّ).«فاضل من شيوخ األدب، شاعر كبًن أدي ....عاَف »الدكتور ١نمد هادم األميين بقول : 
 (ُْ.)كقد أشاد عل  كاشف الغطاء ب  بقول : شاعر كأدي  ١نرتؼ بالشعر

أكؿ شػاعر يف عصػرنا رأينػا  كٚنعنػا  ال يتكلػف »كقاؿ عنػ  األسػتاذ علػ  اٝناقػاين يف مقدمػة الػديواف: 
 (ُٓ).«اٞنظلمة ال ين تكلفوا الصنعةالنظم كلكن  عل  الطراز القدمي من سًنة الشعراء يف الفرتة 

                                                                                                                                            
، كينظػػر: معجػػم الشػػعراء العػػراقيٌن اٞنتػػوفٌن يف ْٕٓ/ ُينظػػر: معجػػم رجػػاؿ الفكػػر كاألدب يف النجػػف خػػالؿ ألػػف عػػاـ:  - ٖ

 .ِْٓ/ ُيواف مطبوع: العصر اٜندي  كٟنم د
 .ُّٖ/ِ، كينظر: موسوعة أعالـ العراؽ يف القرف العشرين: ُٖ/ُينظر: ديواف اٜنوي م الشيخ عبد اٜنسٌن اٜنوي م:  - ٗ

 .ّّٖ: د. رؤكؼ الواعه: ُُْٗ-ُُْٗاالْناهات الوطنية يف الشعر العراق  اٜندي   - َُ
، كينظػػر: معجػػم رجػػاؿ الفكػػر ِْٓ/ُاٜنػػدي  كٟنػػم ديػػواف مطبػػوع:  ينظػػر: معجػػم الشػػعراء العػػراقيٌن اٞنتػػوفٌن يف العصػػر - ُُ

 .ْٕٓكاألدب يف النجف خالؿ ألف عاـ: 
، كينظر: معجم الشعراء من العصر ِْٓ/ُينظر: معجم الشعراء العراقيٌن اٞنتوفٌن يف العصر اٜندي  كٟنم ديواف مطبوع:  - ُِ

ـ، اْناهاتػػ  ُٖٓٗربالء مػػن إعػػالف الدسػػتور الع مػػاين إُف ثػػورة ٕنػػوز ، كينظػػر: األدب العػػري يف كػػُٖ/ّـ: ََِِاٛنػػاهل  حػػىت سػػنة 
 .ٖٓكخصائص  الفنية، د. عبود جودم اٜنل : 

 .ْٕٓ/ُمعجم رجاؿ الفكر كاألدب يف النجف خالؿ ألف عاـ:  - ُّ
 .ُٓٗينظر: البيوتات األدبية يف كربالء، موس  إبراهيم الكرباس : - ُْ
 .ُٓالديواف:  - ُٓ
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 عشر ثام ال ال دد

كأخػػًنان ٬نكػػن القػػوؿ أف الشػػاعر عبػػد اٜنسػػٌن اٜنػػوي م مػػن الشػػعراء البػػارزين يف اٜنقبػػة الػػي عاشػػها، إذ  
 كاف لنتاج  الشعرم دكر فاعل يف إثراء الشعر العراق  بصورة خاصة، كالشعر العري بصورة عامة.

 ِفَٙٛ اٌشؼش اٌغ١بعٟ: .ٕ
سة كتوِف ش كف الرعيػة كامػتالؾ أمػورهم.... كيقػاؿ سسػت الرعيػة سياسػةن، أم السياسة لغة: ه  الرئا

 (ُٔ)أمرهتا ك يتها..... 
الشػػعر اٞنوجػػ  لإلصػػالح السياسػػ  مػػن منطلػػ  فكػػرم، سػػواء أكػػاف هػػ ا »أمػػا الشػػعر السياسػػ  فهػػو: 

 (ُٕ).«الفكر كطنيان أك قوميان أك إسالميان أك غًن ذلك
البارزة يف الشعر العػري علػ  مػدل العصػور اٞن تلفػة، إذ تناكلػ   كيعد الشعر السياس  من اٞنوضوعات

موضػوعان جديػدان »، حيػ  َف يكػن الشػعر السياسػ  (ُٖ)الشعراء من العصر اٛناهل  كحىت العصر اٜندي 
بل هو امتداد لشعر سياس  سػاب  عرفػ  أدبنػا العػري القػدمي ٕنػاـ اٞنعرفػة مػن قػدمي الػ من، كمػا عرفتػ  سػائر 

 (ُٗ).«سانيةاآلداب اإلن
كعليػػػ  فػػػإف موضػػػوعات الشػػػعر السياسػػػ  َف تكػػػن حدي ػػػة الظهػػػور، بػػػل تعػػػود يف جػػػ كرها إُف العصػػػر 
اٛنػػاهل ، كذلػػك حػػٌن كانػػت القبيلػػة هػػ  الوحػػدة السياسػػية للمجتمػػ  آنػػ اؾ، فقػػد كػػاف الشػػاعر اٛنػػاهل  

بػػ لك منطلقػػان مػػن دكافػػ  قبليػػة آنػػ اؾ منتميػػان إُف القبيلػػة مشػػيدان ّٔػػا كّنآثرهػػا داعيػػان إُف إعػػالء شػػأ ا، كهػػو 
 (َِ)كعصبية.

أما يف العصور الي تلت ذلػك العصػر، فقػد ابتعػد الشػاعر عػن القبيلػة نابػ ان فكػرة العصػبية، معػربان عػن 
 (ُِ)٨نـو ٠نتمع  كآمال  يف التحرر كالتقدـ كالت ل  من السيطرة كاالستعمار.

 ىطٔٗؾياىٍطاور اىٍٔىٔػ٘ث ىيلؼؽ اىف٘اـٖ فٖ دٗٔان ػتػ اىطفَ٘ ا

مػن خػػالؿ اسػػتقراء الشػعر السياسػػ  يف ديػػواف عبػد اٜنسػػٌن اٜنػػوي م، كجػد أف الشػػعر السياسػػ  عنػػد  
 ٪نمل يف طيات  موضوعات عدة ٕن لت يف اآليت:

                                                        
 العرب، ابن منظور: )مادة سوس(، كينظر: القاموس ايط، الفًنكزآبادم: )مادة سوس(.ينظر: لساف  - ُٔ
شعر االحياء يف اليمن )دراسة موضوعية فنيػة(، ١نمػد أ٘نػد عبػد ا الػ هًنم، رسػالة ماجسػتًن، اٛنامعػة اٞنستنصػرية، كليػة  - ُٕ

 .ُُـ: َََِالرتبية، 
 .ٓالشاي : ينظر: تاريخ الشعر السياس ، أ٘ند  - ُٖ
 .ّّٓاالْناهات الوطنية يف الشعر العراق  اٜندي :  - ُٗ
كما بعدها، كينظػر: الشػعر السياسػ  )دراسػة  ُُٔينظر: الشعر السياس  العراق  يف القرف التاس  عشر، إبراهيم الوائل :  - َِ

 .َُٗي  مغنية: كصفية نقدية( من كفاة الرسوؿ )صل  ا علي  كآل  كسلم( إُف  اية العصر األموم، حب
ينظر: مالمح من الشعر السياس  يف ديواف ١نمد رضا الشبيف، د. ١نمد عبد اٜنسٌن اٝنطي ، كد. عبود جػودم اٜنلػ ،  - ُِ

 ـ.ُٗٗٗمن ُنوث اٞن ٕنر العلم  اٝنامس، جامعة بابل، نيساف، 
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 ؤٚاًل: اٌذػٛح بىل اٌجٙبد ٚاٌضٛسح ٚرحش٠غ اٌشؼٛة ٌٍّـبٌجخ ثحمٛلُٙ:
سػٌن اٜنػوي م يف شػعر  السياسػ  هػ  لعل من أبػرز اٞنوضػوعات الػي تطالعنػا يف ديػواف الشػيخ عبػد اٜن

الدعوة إُف اٛنهاد كال ورة كٓنػريض الشػعوب للمطالبػة ُنقػوقهم، حيػ  كػاف مػن الشػعراء الػ ين جعلػوا مػن 
شعرهم صرخةن مدكية للتعبًن عن إحساس اٞنظلومٌن، ل ا عمد اٜنوي م يف شػعر  إُف إيقػاظ اٜنػس الػوطين 

كاإلحسػػػػاس بضػػػركرة تغيػػػػًن الواقػػػ  العػػػػري كالوقػػػوؼ مػػػػ   كالقػػػوم ، كجنَّػػػد طاقاتػػػػ  لشػػػح  النفػػػػوس كاٟنمػػػم
، كلعػػل سػػوء األكضػػاع السياسػػية يف العػػراؽ كالػػوطن العػػري (ِِ)الشػػعوب مػػن أجػػل ٓنريرهػػا عػػدالن كإنسػػانية

جعلػػػت الشػػػاعر يتوجػػػ  بأنظػػػار  صػػػوب الشػػػعوب مػػػن أجػػػل إيقػػػاظهم كشػػػح  ٨نمهػػػم كإثػػػارة اٜنمػػػاس يف 
 )من الكامل( (ِّ)قوقهم إذ يقوؿ يف ذلك:نفوسهم كدعوهتم إُف ال ورة كاٞنطالبة ُن

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو إف ت كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 

 كأرل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكوت يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ها
 

   كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بببل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب تخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػموا
 

 جػػػػػػػػػػػػػػرد الج ػػػػػػػػػػػػػػػاد م ػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػرت
 

 كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا يأ لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلح حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا  كالسُّ
 

 كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ بارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغار تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخركا
 

 كعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تحفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 

 

 بحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقكم ت ن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 

 الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي إف 
 

لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي   منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر تيكى
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  ييخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباتها ال تلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػي الغمػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػ   تكػػػػػػػػػػػػػػػػ مي 
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب  تيقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثلمي 
 

 كإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموا
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ت لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 

كالسػكوت فالشاعر يف ه ا الن  يهدؼ إُف إثارة موجة الغض  لدل الشعوب مبينان ٟنم أف الكبت 
ال جدكل من  من أجل اٜنصوؿ عل  حقوقهم كحرياهتم، حي  يرل يف السكوت إضاعة للحقوؽ كعدـ 
اٜنصػػػػوؿ عليهػػػػا، فػػػػاٜنوي م يف هػػػػ   األبيػػػػات يطالػػػػ  الشػػػػعوب بتجريػػػػد السػػػػيوؼ كال ػػػػورة ضػػػػد اٜنكػػػػاـ 

اتبعها السياسيوف الفاسدين كالطغاة اٞنستعمرين مت  ان من شعر  كسيلة م ثرة عل  اٞنمارسة السياسية الي 
 (ِْ)آن اؾ.

، قػػػاؿ يف الػػػدعوة إُف اٛنهػػػاد كٓنػػػريض الشػػػعوب علػػػ  ُْٕٗكعنػػػدما اغتصػػػبت دكلػػػة فلسػػػطٌن عػػػاـ 
 )من البسيط( (ِٓ)اٞنطالبة ُنقها: 

                                                        
األدي  يف آّتم  العري، حسٌن مركة، ، كينظر: عالقة السياس  بٖٓينظر: األدي  كااللت اـ، د. نورم ٘نودم القيس :  - ِِ

 .ُٗـ: ُٖٓٗ، ٠ُٕنلة اٞنوقف األدي، آناد الكتاب، دمش ، العدد 
 .ِٕلديواف: ا - ِّ
 .ٖٓينظر: زمن الشعر، أدكنيس: - ِْ
 .ْٓلديواف: ا- ِٓ



 
 

َّٕ 

 عشر ثام ال ال دد

 الحػػػػػػق  ػػػػػػ هم  لػػػػػػم تؤخػػػػػػ  حقػػػػػػوقهمي 
 

 إف الحم ػػػػػػػػ ى تػػػػػػػػػأبى أف يضػػػػػػػػػ ع لهػػػػػػػػػم
 

 ت لػػػػػػى علػػػػػػى مسػػػػػػمع الػػػػػػدن ا منػػػػػػاقبهم
 

 يومػػػػػػان كيلقػػػػػػى عل هػػػػػػا  ػػػػػػف مغ صػػػػػػبً  
 

 حػػػػػػقي كلػػػػػػم ينهضػػػػػػوا أح ػػػػػػا  للطلػػػػػػبً 
 

 بهػػػػا تحلػػػػى كجػػػػوه الصػػػػحف كالك ػػػػبً 
 

كمػػن شػػدة إحسػػاس الشػػاعر باألزمػػات الوطنيػػة كالقوميػػة الػػي تتعػػرض إليهػػا الشػػعوب، نػػرا  ينػػدد ّٔػػ   
الشعوب مسته ءان ّٔا كاصفان أناسها بأ م قـو سكارل ال يفيقوف كال ينتبهػوف ٞنػا ٩نػرم مػن أحػداث علػ  

 )من البسيط( (ِٔ)السياسية، إذ يقوؿ يف ذلك:مستول الساحة 
 كنحػػػػػػ  قػػػػػػوـه سػػػػػػكارل ال نف ػػػػػػق كمػػػػػػا

 

  ػػم نشػػوةو صػػرعت منهػػا ال قػػوؿ ىػػدلن 
 

 راحه  ػػػػػػػػػػػربنا ال نػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػػا براح نػػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػا صػػػػػورت مػػػػػ  كجػػػػػود  ػػػػػي تخ لهػػػػػا
 

 ب نػػػا نؤمػػػل حبلػػػى الػػػدىر قػػػد كضػػػ ت
 

 رجالنػػػػػػػػا عػػػػػػػػ  مراقػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػز راجلػػػػػػػػ ه 
 

 ىػػل يرتقػػي الط ػػر  ػػي جػػو السػػما  عػػبلن 
 

 يملػػ  السػػ ف  ػػي اله جػػا   ارسػػناال 
 

 بلػػػػػت  ػػػػػؤكس الطػػػػػبل  فػػػػػان لنػػػػػا ك مػػػػػا 
 

  أكرثػػػػػػت  ػػػػػػي الحشػػػػػػا لػػػػػػ اتها  ممػػػػػػا
 

 كتلػػػػػػ  صػػػػػػح نا قػػػػػػد أعقبػػػػػػت سػػػػػػقما
 

 إال أحال ػػػػػػػػػو أربػػػػػػػػػػاب النهػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػدما
 

 ب ػػػػػػػوأم    أمسػػػػػػػت تشػػػػػػػ كي ال قمػػػػػػػا
 

 مػػػػا  ػػػػي م ا ػػػػرنا مػػػػ  يرعػػػػب الهممػػػػا
 

 كقػػػػػػػػص أجناحػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػد الـز الجلمػػػػػػػػػا
 

 القلمػػػػػػػػػػايومػػػػػػػػػػان ك اتبنػػػػػػػػػػا ال يمسػػػػػػػػػػ  
 

كيدعو الشاعر يف أبيات أخػرل العػرب إُف اإلسػراع يف اٝنطػ  كاٛنػدّْ يف اٞنسػًن مػن أجػل ٠نأّػة العػدك 
كالوقوؼ بوجه  مطالبان إياهم بػأف يشػبوا النػار يف صػفوؼ األعػداء مستنهضػان ٨نمهػم مػن خػالؿ تػ كًنهم 

 )من الوافر( (ِٕ)ّنن لتهم الرفيعة يف البسالة كالبطولة ، فيػػػػقوؿ يف ذلػػػػػػك:

                                                        
 .ِٗ: ديوافال - ِٔ
 .ُٓلديواف: ا - ِٕ



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
 

ُّٕ 

 بنػػػػػػي ال ػػػػػػرب الكػػػػػػراـ إلػػػػػػى الم ػػػػػػػالي
 

 ك ػػػػػػػػبوا  ػػػػػػػػي الػػػػػػػػو ى نػػػػػػػػاران تػػػػػػػػوارت
 

 كال تبقػػػػػػػػػػػوا لجمػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػـو ذ ػػػػػػػػػػػران 
 

 إذا  ػػػػػػػػػارت ج ػػػػػػػػػاد ال ػػػػػػػػػرب قالػػػػػػػػػت
 

   ػػػػػػػػػا أبنػػػػػػػػػا  ي ػػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػد  م
 

 ك ػػػػػػػػػػػم أسػػػػػػػػػػػقط مي للمػػػػػػػػػػػوت حمػػػػػػػػػػػبلن 
 

 أجػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػنكم تمػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػمُّ رعبػػػػػػػػػان 
 

 م ػػػػػػػى نشػػػػػػػػرت لكػػػػػػػم رايػػػػػػػات نصػػػػػػػػرو 
 

 تشػػػػػػػػػػق لكػػػػػػػػػػم بمرىفػػػػػػػػػػ  المواضػػػػػػػػػػػي
 

 كموتػػػػػػػوا  ػػػػػػػي الػػػػػػػو ى  ػػػػػػػهدا  ح ػػػػػػػى
 

 ك ػػػػػي  ػػػػػرؼ الجنػػػػػاف الخلػػػػػد يحظػػػػػى
 

 سػػػػػػػػػػراع الخطػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػدُّكا بالمسػػػػػػػػػػ رً  
 

 بهػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػدا رمػػػػػػػػػػػػػادان بالسػػػػػػػػػػػػػ  رً 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػردد بالغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كبالحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػورً 
 

 صػػػػػػػػػػواىلها ألرض الخصػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػورم
 

 مقػػػػػػػػػادير الصػػػػػػػػػػركؼ مػػػػػػػػػ  ال صػػػػػػػػػورً 
 

 كقػػػػػػػػػد بلػػػػػػػػػغ الثمػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػهورً 
 

 بػػػػػػػػػػريح عػػػػػػػػػػزائًم  ػػػػػػػػػػي الب ػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػورً 
 

 النشػػػػػػػػػػػػػػػػورً  أرت أعػػػػػػػػػػػػػػػػدا  م يػػػػػػػػػػػػػػػػـو
 

  ػػػػػػػػػػػداة الػػػػػػػػػػػػركع أجػػػػػػػػػػػػداث القبػػػػػػػػػػػػورً 
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػم تم ػػػػػػػػػػػػػػاز عاقبػػػػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػػػػورً 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه د مي بولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافو كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورً 
 

ك٤نػػد اٜنػػػوي م يف أبيػػػات أخػػػرل يسػػتنهض اٟنمػػػم كيشػػػح  النفػػػوس، كذلػػك مػػػن خػػػالؿ تػػػ كًن إخوانػػػ  
ت  يف العرب بأف اإلنساف َف ٫نل  عب ان يف ه   الدنيا، كإ٧نا خل  من أجل غايػة، مبينػان يف ذلػك عػن فلسػف

 (ِٗ)فيقػػوؿ يف ذلػػك: (ِٖ)﴾أ٪ٍنسىػػ ي اإلنسػػافي أف ييػػرتؾى سػػدل﴿اٜنيػػاة، مسػػتندان يف ذلػػك علػػ  قولػػ  تعػػاُف: 
 )من البسيط(

 نهضػػػان بنػػػي ال ػػػرب ذا سػػػرب ال لػػػى صػػػ دا
 

 تنػػػػػػػػػػػػػػػػاكلوا ذكرة ال ل ػػػػػػػػػػػػػػػػا كإف صػػػػػػػػػػػػػػػػ بت
 

  السػػػػ ف  ػػػػأف مػػػػ ا ي الخ ػػػػل إف ب ػػػػدت
 

 دعػػػػػػػػػػػوا البصػػػػػػػػػػػائر  األبصػػػػػػػػػػػار مبصػػػػػػػػػػػػرةن 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػ كم بم ضػػػػػػػػػػػػػػل و كال يلػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػػػونى 
 

  لػػػػػػم ينلػػػػػػو سػػػػػػول مػػػػػػػ   ػػػػػػاؿ   ػػػػػػو يػػػػػػػدا 
 

 بنهضػػػػػػػػػ و دكنهػػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػم السػػػػػػػػػػما ق ػػػػػػػػػػدا
 

  ػػػػػأكان تػػػػػدار   مػػػػػ  أقصػػػػػػى ال لػػػػػى مػػػػػددا
 

 كاجلػػػػػػػوا  شػػػػػػػا  ال مػػػػػػػى عػػػػػػػنه  كالرقػػػػػػػدا
 

  الػػػػػدىر مػػػػػا خلػػػػػق اإلنسػػػػػاف   ػػػػػو سػػػػػػدل
 

باألمػػة  كيبػػٌن الشػػاعر أيضػػان أ٨نيػػة انتهػػاز الفرصػػة يف مقارعػػة العػػدك كعػػدـ فسػػح آّػػاؿ أمػػاـ اٞنرتبصػػٌن
موتػػػوا(، مستنهضػػػان مػػػن خالٟنػػػا  -احيػػػوا –العربيػػػة كاإلسػػػالمية، كذلػػػك حػػػٌن كظػػػف أفعػػػاؿ األمػػػر )قومػػػوا 

 )من البسيط( (َّ)النفوس، فيقوؿ يف ذلك:

                                                        
 .ّٓ:: اآليةالقيامة سورة - ِٖ
 .َٖالديواف: - ِٗ
 .َٖلديواف: ا - َّ



 
 

ِّٕ 

 عشر ثام ال ال دد

 قومػػوا  ػػداعي الهػػدل يػػدعو بحػػوزتكم
 

 كمثػػػػل سػػػػحب السػػػػما سػػػػوكا  بػػػػاعكمي 
 

  مػػػػنهج ال ػػػػدؿ سػػػػهله للػػػػ م سػػػػلكت
 

 مػػػػ  ين هػػػػز مػػػػ   ػػػػباب ال مػػػػر  رصػػػػ و
 

 زارع أرضو يرتجػػػػػػػػػػػػػػي ثمػػػػػػػػػػػػػػران ك ػػػػػػػػػػػػػػل 
 

ػػػػ ىدا   كاح ػػػػوا ب ػػػػَز موتػػػػوا  ػػػػي الػػػػورل سي
 

  هػػػػػػَ  يحملػػػػػػ  كمػػػػػػا النػػػػػػار كالبػػػػػػردا
 

   ػػػػػػو خطػػػػػػاه  أبػػػػػػدل الجػػػػػػد  اج هػػػػػػدا
 

 ينػػػل مػػػػ  ال لػػػم مػػػػا  ػػػي كىمػػػػو قصػػػػدا
 

 كال يفػػػػػػػوز بػػػػػػػو   ػػػػػػػر الػػػػػػػ م حصػػػػػػػدا
 

وس كشػح  كلعل اٜنوي م كجد يف أسالف  األبطاؿ القدام  خًن م اؿ ٪نت ل ب  من أجل ٓنريك النفػ
 )من البسيط( (ُّ)اٟنمم كاٜن  عل  اٛنهاد كال ورة كالدفاع عن ٘ن  األكطاف، حي  يبٌن ذلك قائالن:

 نهضػػػػػان بنػػػػػي ال ػػػػػرب لل ل ػػػػػا  سػػػػػ فكمي 
 

  ػػػدا  وا عػػػ  حمػػػى األك ػػػاف كاسػػػ بقوا
 

 كابنػػػوا مػػػ  المجػػػد ب  ػػػان  ػػػي صػػػوارمكم
 

  ػػػػػػػػػػػبف أيمػػػػػػػػػػػانكم بػػػػػػػػػػػال م  موق هػػػػػػػػػػػا
 

 يػػزًف(زاف الكريهػػ  عػػ  )سػػ ف بػػ  ذم  
 

 مجػػرلن مػػ  الخ ػػل أك جريػػان مػػ  السػػف ً 
 

 لػػػػػػػم ينهػػػػػػػدـ مجػػػػػػػد  بالسػػػػػػػ وؼ بنػػػػػػػي
 

 بصػػػػن ها  ػػػػاخرت )صػػػػن ا ( بػػػػػ)ال مً (
 

كٞنػػػا تقػػػدـ ٬نكػػػن القػػػوؿ أف الػػػوع  السياسػػػ  كاإلدراؾ اٜنقيقػػػ  عنػػػد اٜنػػػوي م ٞنػػػا ٪نػػػيط باألمػػػة العربيػػػة 
النفػوس كشػح  اٟنمػم كالػػدعوة اإلسػالمية مػن أخطػار كػاف أهػم األسػباب الػي دفعػت الشػاعر إُف ٓنػريض 

 إُف ال ورة كاٛنهاد.
 صب١ًٔب: اٌذػٛح بىل اٌٛحذح اإلعال١ِخ:

ييعد الشاعر عبد اٜنسٌن اٜنوي م كاحدان من  الشعراء ال ين س ركا شعرهم للدفاع عػن اإلسػالـ كعػن 
 لكػػل الدكلػػة اإلسػػالمية ككحػػدة اٞنسػػلمٌن كخدمػػة قضػػاياهم، إذ أف إحسػػاس اٜنػػوي م اٞنرهػػف جعلػػ  يتػػأَف

سػػػوء يتعػػػرض لػػػ  آّتمػػػ  اإلسػػػالم ، حيػػػ  جعػػػل مػػػن موهبتػػػ  الشػػػعرية سػػػالحان يػػػداف  بػػػ  عػػػن اإلسػػػالـ 
كاٞنسػػلمٌن، فقػػد أكػػد اٜنػػوي م يف أشػػعار  مػػراران كتكػػراران علػػ  أ٨نيػػة الوحػػدة اإلسػػالمية يف مقارعػػة األعػػداء 

اٜنفػاظ علػ  َفّْ  الشػمل كعػدـ  كالوقوؼ بوج  الظلم كاالسػتبداد ٞنػا للوحػدة اإلسػالمية مػن أ٨نيػة كبػًنة يف
 التم ؽ.

ل ا فقد انربل اٜنوي م يبٌن كي كد أ٨نيػة كضػركرة نصػرة الػدين اإلسػالم  كاٜنفػاظ علػ  قيمػ  كمبادئػ ، 
، كلعػل القػارئ ألشػعار   يف هػ ا اٛنانػ  ٩نػد (ِّ)فكاف يف ذلك شأن  شػأف ك ػًن مػن الشػعراء إبػاف عصػر 

يوصػ  إخوانػ  العػرب اٞنسػلمٌن بعػدـ شػ  كحػدة اإلسػالـ، كأف ذلك جليان فيها، فنػرا  يف إحػدل قصػائد  
يعملوا عل  تصفية القلوب من صدل البغضػاء منبهػان إيػاهم بآثػار االنشػقاؽ يف سػيطرة العػدك علػيهم كمػا 

 )من الوافر( (ّّ)يفعل  ّٔم إذ يقوؿ يف  ذلك:

                                                        
 .ّٓ: ديوافال - ُّ
 .ِٓـ(، اْناهات  كخصائص  الفنية: ُٖٓٗينظر: األدب العري يف كربالء )من إعالف الدستور الع ماين إُف ثورة ٕنوز  - ِّ
 .ّْالديواف:  - ّّ



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
 

ّّٕ 

 أيػػػػػػػػػػػػػػا أبنػػػػػػػػػػػػػػا  ي ػػػػػػػػػػػػػػرب ال تشػػػػػػػػػػػػػػقوا
 

( لػػػػػػػم يػػػػػػػرض مػػػػػػػنكم  أبػػػػػػػو م )ي ػػػػػػػربه
 

 ىر عبػػػػػػػػدان ملكػػػػػػػػ م ج ػػػػػػػػل ىػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػد
 

 دريػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م بال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك إذا دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م
 

 كيػػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػػايخكم أنو ػػػػػػػػػػػػان 
 

 كيج لكػػػػػػػػػػػػم رىػػػػػػػػػػػػػائ  ق ػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػرو 
 

  صػػػػػػفوا مػػػػػػ  صػػػػػػدل البغضػػػػػػا قلوبػػػػػػان 
 

 عصػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػبلـ ب ػػػػػػػػػػنكم انشػػػػػػػػػػقاقا 
 

 يػػػػػػػرل أحػػػػػػػدان لطػػػػػػػوع الشػػػػػػػ ب عاقػػػػػػػا
 

 مط  ػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػطُّ مػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػرؼ اإلباقػػػػػػػػػػا
 

 بحملكػػػػػػػػػػػػػم مغػػػػػػػػػػػػػاـر لػػػػػػػػػػػػػ  تطاقػػػػػػػػػػػػػا
 

 تشػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػوالي ال ػػػػػػػػػػػػػز ان شػػػػػػػػػػػػػػاقا
 

 عنػػػػػػػػو انطبلقػػػػػػػػػالكػػػػػػػػم لػػػػػػػػم تملكػػػػػػػػوا 
 

  مػػػػػػػػػػػػا  ب ػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػ و كم رقاقػػػػػػػػػػػػا
 

، نػػرل (ّْ)هػػػ بػػٌن الدكلػػة الع مانيػػة كجيػػوش الكفػػر األكربيػػةُُّّكعنػػدما قامػػت حػػرب البلقػػاف سػػنة 
منطلقػان مػن  -علػ  الػرغم ٣نػا فعلػو  بأبنػاء كطنػ  العػرب–اٜنوي م قد كقف موقفان مساندان للدكلػة الع مانيػة 

اإلسػػالمية بػػٌن العػػرب كغػػًنهم مػػن اٞنسػػلمٌن ٕن ػػل اٜنصػػن اٞننيػػ  الػػ م فكػػرة تقػػـو علػػ  أسػػاس أف الوحػػدة 
 )من البسيط( (ّٓ)يوحد كلمة اٞنسلمٌن كْنم   لهم، ل ا راح يعرب عن كجهة نظر  قائالن:

 القػػػػػػػـو إخواننػػػػػػػا نرضػػػػػػػى كإف  ضػػػػػػػبوا
 

 ىػػم ال ػػركؽ كنحػػ  الجسػػم إف قط ػػت
 

 إذا تػػػػػػػػػػػػػػػداعت م ػػػػػػػػػػػػػػػاذ اه دكل نػػػػػػػػػػػػػػػا
 

( أعػػػػػداؤنا نػػػػػأبى كإ   ف حلمػػػػػواك)الػػػػػرـك
 

 مػػػػػ  المفاصػػػػػل لػػػػػم تقطػػػػػع لهػػػػػا رحػػػػػمي 
 

 بظػػػػػػػل مػػػػػػػ  حػػػػػػػـر اإلسػػػػػػػبلـ ن  صػػػػػػػمي 
 

فاٜنوي م يف ه   األبيات يرل يف أبناء الدكلة الع مانية بأ م إخواف العرب  كذلك الرتباطهم بعقيدة 
نرا  الدين اإلسالم  اٜننيف، كإف الصلة بينهم لن تنقط ، أل ا صلة اإلسالـ، كّٔا يكوف االعتصاـ، ل ا 

يف أبيػػػػات أخػػػػرل مػػػػن هػػػػ   القصػػػػيدة يتسػػػػاءؿ عػػػػن موقػػػػف العجػػػػم حػػػػٌن َف ينهضػػػػوا دفاعػػػػان عػػػػن الدكلػػػػة 
 )من البسيط( (ّٔ)اإلسالمية، إذ يقوؿ يف ذلك:

 ال ػػػػػػربي كال ػػػػػػرؾي قػػػػػػاموا دكف حػػػػػػوزتهم
 

 ىػػػػػػػػ م أئمػػػػػػػػ كم  ابػػػػػػػػت مشػػػػػػػػاىدىا
 

 ك لهػػػػػػػػػػػػػػا حرمػػػػػػػػػػػػػػات اه ال تػػػػػػػػػػػػػػدعوا
 

 لًػػػػػػػم ال تقػػػػػػػػـو مواسػػػػػػػاةن لهػػػػػػػػا ال جػػػػػػػػمي  
 

 )  بػػػػػػػ ( ك)الب ػػػػػػػت كالحػػػػػػػرـي(كىػػػػػػػ ه 
 

 علػػػػػػػى حماىػػػػػػػا المسػػػػػػػ ح وف تػػػػػػػزدحمي 
 

 صبٌضًب: اٌذػٛح بىل اٌٛحذح اٌٛؿ١ٕخ ٚاٌؼشث١خ:
لطاٞنا كانت الوحدة اإلسالمية من أهػم أكلويػات الشػعر السياسػ  عنػد اٜنػوي م، فػإف الوحػدة الوطنيػة 

ـ عنػدما أقػدـ َُِٗكالعربية ه  األخرل دعا إليها أيضان يف أشعار ، ككانت من أهم أكلويات ، فف  عػاـ 
م ب ػػورهتم العظيمػػة ثػػورة اإلنكليػػ  علػػ  احػػتالؿ العػػراؽ، هػػ َّ أبنػػاء العػػراؽ الغيػػارل ضػػد هػػ ا العػػدك الغاشػػ

                                                        
 .َُٔينظر: تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارؿ برككلماف:  - ّْ

  ـ(، اْناهاتػ  كخصائصػُٖٓٗالدسػتور الع مػاين إُف ثػورة ٕنػوز  ، كينظر: األدب العػري يف كػربالء )مػن إعػالفّٕالديواف:  ّٓ-
 .ْٓالفنية: 

 .ّٕالديواف:  - ّٔ



 
 

ّْٕ 

 عشر ثام ال ال دد

، فنػرل اٜنػوي م كقػف ناصػحان ألبنػاء كطنػ ، مبينػان (ّٕ)العشرين، كالي دافعوا فيها عػن مقدسػاهتم كحرمػاهتم
 (ّٖ)ٟنم أ٨نية الوحدة الوطنية يف مواجهة العدك، ١ن ران إياهم من عواقػ  الفتنػة كالفرقػة كاالنشػقاؽ، قػائالن:

 )من الوافر(
 أيطلػػػػػػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػػػػػػ بنا للزحػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػاقا

 

 لقػػػػػػػػػػد عقػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػغائ    ػػػػػػػػػػو خصػػػػػػػػػػمه 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػأكرل   نػػػػػػػػػػػػػػػػ ن عم ػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػبت
 

  سػػػػػػػػػػػوؼ عل ػػػػػػػػػػػو تخ لػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػادم
 

....................................... 

....................................... 
 إذا لػػػػػػػػػػػػػم يجمػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػو   اح ػػػػػػػػػػػػػرازان 

 

 لػػػػػػػػػػػػػو اتفقػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػوه بكػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػرو 
 

  كػػػػػػػػػػػػاد يط ػػػػػػػػػػػػر نحػػػػػػػػػػػػو ذرل )الثريػػػػػػػػػػػػا(
 

 ان  نشػػػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػػػ  و مػػػػػػػػػػػػػ  أَب صػػػػػػػػػػػػػلح
 

 كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االتفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػو م ػػػػػػػػػػػػػػػػػافو 
 

 ك ػػػػػػػػػػم خطػػػػػػػػػػبو لػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػدثاف سػػػػػػػػػػاقا 
 

 بخدع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ل ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل )ال راقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(
 

 ل صػػػػػػػػػػػػػلي حػػػػػػػػػػػػػزب ج رتػػػػػػػػػػػػػو اح راقػػػػػػػػػػػػػا
 

 إذا ر ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه االتفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

....................................... 

....................................... 
 تودعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن ا  راقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ألدرؾ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم عزم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباقا
 

 عػػػػػػػػػػػػػػبلن لكػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػزاع بن ػػػػػػػػػػػػػػو عاقػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ككقػػػػػػػػػػػػػػػػت الغػػػػػػػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػػػػػػػػدره  واقػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ىوتػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػنفي إف تل ػػػػػػػػػػػػػت دقاقػػػػػػػػػػػػػا
 

أما عن الوحدة العربية، فقد عمل الشعر عل  تكوين الوجداف اٛنماع  اٞنشػرتؾ لألمػة العربيػة، حيػ  
عل  أسػاس  (ّٗ)تفاعل الشعراء م  كل ما ٩نرم من أحداث يف الوطن العري، كسجلوا ذلك يف أشعارهم

أف األمة العربية ه  أمة كاحدة عل  الرغم ٣نا كضع  االسػتعمار مػن قيػود كحػدكد، كمػنهم الشػاعر الشػيخ 
عبد اٜنسٌن اٜنوي م ال م َف يقف مكتوؼ األيدم من األحداث العربية كالقومية الػي جػرت يف البلػداف 

دمة القضية الفلسطينية، ل ا فقد  األخرل، حي  كاف من الشعراء العرب ال ين أسهموا كبدكر فاعل يف خ
كػػاف لفلسػػطٌن نصػػي  كافػػر يف شػػعر اٜنػػوي م، إذ َف يػػنسى اٜنػػوي م ٨نػػـو إخوانػػ  العػػرب يف فلسػػطٌن ، إذ   
كاف يتأسف كيتوج  ٞنا يفعل  اليهود ّٔم، ل ا نرا  يلجأ إُف تعبئة اٛنماهًن العربية كتشجيعهم علػ  ال ػورة 

 )من البسيط( (َْ)ك:ضد العصابات اليهودية إذ يقوؿ يف ذل

                                                        
 .ْٕينظر: كربالء يف ثورة العشرين، سلماف هادم آؿ طعمة: - ّٕ
 .ّْالديواف:  - ّٖ
 .ِِْ، عمر الدقاؽ:  ينظر: االْنا  القوم  يف الشعر العري اٜندي  - ّٗ
 .ُْالديواف:  َْ



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
 

ّٕٓ 

 أبنػػػػػػا  ي ػػػػػػرب ىبػػػػػػوا مػػػػػػ  مضػػػػػػاج كم
 

 ىػػػػ م ) لسػػػػط  ( ال  ابػػػػت ح ػػػػاتكمي 
 

 كتج لػػػػػػػػػوف نحػػػػػػػػػوران مػػػػػػػػػنكم نصػػػػػػػػػبت
 

  ػػػػػال رب ت لػػػػػو م ػػػػػى أبػػػػػدت مظػػػػػاىره
 

 كحػػػػػػػػػق للشػػػػػػػػػ ب أف يػػػػػػػػػدمي أناملػػػػػػػػػو
 

 مػػػػػ  را ػػػػػبو صػػػػػهوة ال ل ػػػػػا كمرتػػػػػدؼً  
 

 إف لػػػػػػم تسػػػػػػوقوا لهػػػػػػا األركاح لل لػػػػػػفً 
 

 ألسػػهم المػػوت  ػػي اله جػػا   الهػػدؼً 
 

 ) رببل ( ك ػي )الزكرا (ك)النجػًف( ي 
 

 علػػػػػى ديػػػػػار ال لػػػػػى بػػػػػالحزف كاألسػػػػػفً 
 

فهػػ   األبيػػات تػػدلل علػػ  أ٨نيػػة الوحػػدة العربيػػة بػػٌن الشػػعوب، إذ طالػػ  اٜنػػوي م )أبنػػاء يعػػرب( بػػأف 
 يهبوا بوج  اليهود للدفاع عن فلسطٌن ألف فلسطٌن ه  مس كلية العرب ٗنيعهم.

القومية ال ٬نكن أف تكوف كال ٬نكن أف تتحق  إال بأف ٪نق  العرب كيرل اٜنوي م أف الوحدة العربية ك 
 )من الطويل( (ُْ)نصرهم يف ٓنرير فلسطٌن من أيدم الغاصبٌن ك٫نف  لواء النصر فيها فيقوؿ:

 بنػػػػػػػي ي ػػػػػػػربو ىبػػػػػػػوا نسػػػػػػػوران قشػػػػػػػاعمان 
 

 أال  انهشػػػوا لحػػػم ال ػػػدل كىػػػي جػػػػَثمه 
 

 أق مػػػػػوا لػػػػػوا  النصػػػػػػر يخفػػػػػق كال ػػػػػدل
 

 الفضػػػػػػػػػا بالصػػػػػػػػػػراصرً تطبػػػػػػػػػق أقطػػػػػػػػػار  
 

 بحػػػػػػػػد مخال ػػػػػػػػب الػػػػػػػػردل كالمناسػػػػػػػػرً 
 

 قلػػػػػػػػػػػػوبهم تهفػػػػػػػػػػػػو  أجنػػػػػػػػػػػػاح  ػػػػػػػػػػػػائرً 
 

فالقضػػية الفلسػػطينية عنػػد اٜنػػوي م هػػ  قضػػية العػػرب بػػأٗنعهم، كإف ٨نػػـو كمصػػًن الشػػع  الفلسػػطيين 
 ه  ٨نـو الشاعر، فال فرؽ عند  بٌن الشع  الفلسطيين كالشعوب العربية األخرل.

الوحػػػدة العربيػػػة جعلػػػ  يتوجػػػ  إُف إخوانػػػ  العػػػرب مػػػ كران إيػػػاهم ّننػػػ لتهم كلعػػػل إحسػػػاس الشػػػاعر بأ٨نيػػػة 
 )من البسيط( (ِْ)الرفيعة، مبيػػػػػػنان ٟنم أف النصر مرتبط بوحدهتم ك ضتػػػػػػهم، فيػػػقوؿ مفت ران:

 ليس  ال لى نطقت بالصدؽ ال الك بً 
 

 ك ػػػػػي الموا ػػػػػب تجلػػػػػو  لمػػػػػا كثبػػػػػػت
 

 أخلػػت مػػ  الهػػاـ أجسػػاـ ال ػػدل بظبػػا
 

 عػػػػػػرب رمػػػػػػاحهمي  ػػػػػػي  ػػػػػػوؿ أذرعهػػػػػػا
 

 أسػػػػػود  ػػػػػابو لهػػػػػا  ػػػػػوؾ القنػػػػػا أجػػػػػمه 
 

 لباسػػػػػػػػػػػو للمنايػػػػػػػػػػػا الحمػػػػػػػػػػػر أبردىػػػػػػػػػػػا
 

 لػػػو صػػػاد  ها الضػػػوارم الطلػػػي عاديػػػ ن 
 

 أضػػحت جمػػوع ال ػػدل بالويػػل صػػارخ ن 
 

 النصػػػػػػػر م صػػػػػػله  ػػػػػػي نهضػػػػػػ  ال ػػػػػػربً  
 

 سػػود الغ اىػػب بػػػالب ا الظبػػا القضػػػبً 
 

 مػػػػػػػػػػػػآلف كاع ػػػػػػػػػػػػ  األيػػػػػػػػػػػػاـ بالرعػػػػػػػػػػػػبً 
 

 حكػػػػ  الجػػػػربً مػػػػ  السػػػػما ىػػػػي تبػػػػرم 
 

 زئ رىػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػزع الفرسػػػػػػػػػاف بالرىػػػػػػػػػػبً 
 

 كلػػػم تػػػزؿ  ػػػي الػػػو ى  شػػػا   الكػػػربً 
 

 تػػػػػػػػردُّ نا صػػػػػػػػ ن منهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى ال قػػػػػػػػبً 
 

 تقػػػػػػػوؿ مػػػػػػػ  ضػػػػػػػرىا كاسػػػػػػػو ى منقلبػػػػػػػي
 

فه ا الػن  كمػا فيػ  مػن معػافو ٗنيلػة رائعػة نظمػ  اٜنػوي م يف ثػورة العشػرين اٞنباركػة، حيػ  طالػ  فيػ  
  اتلػٌن كالوقػوؼ مػ  إخػوا م العػراقيٌن يف مواجهػة بريطانيػا، مبينػان بنهضة العرب ٗنيعهم ٞنقارعػة اإلنكليػ

 من خالل  كمفت ران بشجاعة العرب كبسالتهم يف مقارعة األعداء، م كدان أف النصر معقود بوحدهتم.
                                                        

 .ّْالديواف:  ُْ
 .ّٔ: ديوافال - ِْ



 
 

ّٕٔ 

 عشر ثام ال ال دد

كأشػػػار اٜنػػػوي م أيضػػػان إُف بيػػػاف أ٨نيػػػة الوحػػػدة العربيػػػة، كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ تػػػ كًن العػػػرب بانتصػػػارات 
   (ّْ)لفػػرس يف معركػػة ذم قػػار كمعركػػة القادسػػية، مفت ػػران ّٔػػم علػػ  العجػػم يف قصػػيدة لػػ :أجػػدادهم علػػ  ا

 )من الرج (
 سػػػػػمت بنػػػػػػو ال ػػػػػرب علػػػػػػى األعػػػػػػاجمً 

 

 كقػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػهوة عػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػارسو 
 

 أرت بنػػػػػػػػػي ساسػػػػػػػػػاف ذالن لػػػػػػػػػم تكػػػػػػػػػ 
 

.................................... 

.................................... 
 ك ػػػػػػػػت ىامػػػػػػػػاتًهمكيػػػػػػػػـو )ذم قػػػػػػػػار( 

 

 مػػػػػػا كجػػػػػػد )الن مػػػػػػاف(  سػػػػػػػرل  فػػػػػػوه
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ببن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 ك ػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػو ى بػػػػػػػػػػػادر م بمو ػػػػػػػػػػػبو 
 

  ػػػػػػػػػػػرتم بغاثػػػػػػػػػػػان كالصػػػػػػػػػػػقور  ػػػػػػػػػػػوقكم
 

 كيػػػػػػػػػـو حػػػػػػػػػرب )القادسػػػػػػػػػ  ( انثنػػػػػػػػػت
 

 قػػػػػػدت ظبػػػػػػا ال ػػػػػػرب لكػػػػػػم سبلسػػػػػػبلن 
 

 بمفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعائمً  
 

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهم بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً 
 

  اىػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػو الكهػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػالمبلحمً 
 

.................................... 
.................................... 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػناب  للشػػػػػػػػػػػػػػػػػزب الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدـً 

 

 بالبػػػػػػػػػػػػػػأس كالم ػػػػػػػػػػػػػػركؼ كالمكػػػػػػػػػػػػػػارـً 
 

 لػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػنج مػػػػػػػػػػػ  ألسػػػػػػػػػػػن  اللػػػػػػػػػػػوائمً 
 

  رسػػػػػػػػػػػػػػػػانو  األنسػػػػػػػػػػػػػػػػػر القشػػػػػػػػػػػػػػػػاعمً 
 

ـً   مػػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػػربو خا قػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػواد
 

 أبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكم ىزيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازـً 
 

 بهػػػػػػػا ان قػػػػػػػدتم  ػػػػػػػي ك ػػػػػػػى المبلحػػػػػػػمً 
 

ه ا الن  عل  أ٨نية الوحدة العربية كالقوميػة مػن خػالؿ اسػتلهام  للمػوركث فالشاعر أكد من خالؿ 
 التار٫ن  يف معركي ذم قار كالقادسية، إذ لوالكحدة أجدادنا العرب ٞنا ٓنق  النصر يف ه   اٞنعارؾ.

 ساثؼًب: ٚطف اعزجذاد اٌحىبَ ٚخ١بٔزُٙ ٌشؼٛثُٙ:
 ديواف اٜنوي م ه  كصف استبداد اٜنكاـ كمن اٞنوضوعات األخرل الي حفل ّٔا الشعر السياس  يف

كخيانتهم لشعؤّم، إذ استطاع الشاعر ّنا ٬نتلك من جرأة يف التعبًن مػن كصػف كتصػوير اسػتبداد اٜنكػاـ 
كظلمهم لشعؤّم ككصف خيانتهم كتعاك م م  اٞنسػتعمر، كذلػك حػٌن قػدموا كالءهػم للمحتلػٌن كتناسػوا 

الغػػاِف كالنفػػيس مػػن أجػػل بالدهػػم، حيػػ  اسػػتطاع اٜنػػوي م أف مصػػلحة كمصػػًن أبنػػاء شػػعبهم الػػ ين بػػ لوا 
ينظم قصائدان عدة يف إدانة ه الء اٜنكاـ ال ين ساركا يف ركاب األجنف، كقدموا بالدهم طعمة سائغة بيد 
األشػػرار، إذ راح الشػػاعر ينػػدد بظلمهػػم كفسػػاد حكمهػػم بعػػد أف بطشػػوا بشػػعؤّم كزكركا اٜنقػػوؽ كضػػيعوا 

ـ بعػػػد أف حصػػلت الػػػبالد علػػػ  اسػػػتقالٟنا ُِِٗإحػػػدل قصػػػائد  الػػي نظمهػػػا سػػػنة الدسػػتور، فيقػػػوؿ يف 
ال م ناضلت من أجل  كقدمت الضحايا اٛنسػيمة، كلكػن آمػاؿ الشػع  خابػت بعػد أف غػدا االسػتعمار 

 )من الكامل( (ْٓ)، فصور الشاعر ذلك الواق  أصدؽ تصوير فقاؿ:(ْْ)يسًن اٜنكاـ اٛندد كراء األستار

                                                        
 .ُٕلديواف: ا - ّْ
 .ِّالديواف: ينظر:  - ْْ



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
 

ّٕٕ 

 مهجػػػػػػػػػػورا ال ػػػػػػػػػػدؿ أصػػػػػػػػػػبح خػػػػػػػػػػامبلن 
 

 ال عاصػػػػػػمه مػػػػػػ  حكػػػػػػم عاصػػػػػػم  بػػػػػػدا
 

   ػػػػػػف المقػػػػػػاـ كقػػػػػػد  غػػػػػػت أمراؤىػػػػػػا
 

 ق ػػػػػػػػػػػػل الحكومػػػػػػػػػػػػ  بالرع ػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػرةه 
 

 إنػػػػػػػي أقػػػػػػػرر ب ػػػػػػػا مػػػػػػػا ي ػػػػػػػزل لهػػػػػػػا
 

 أتػػػرل الػػػ م  ػػػي الشػػػ ب يطلػػػب حقػػػو
 

 ال يسػػػػػػػػػػػ ط ع بػػػػػػػػػػػػأف يفػػػػػػػػػػػػوه لسػػػػػػػػػػػػانو
 

 نحػػػػػػ  الػػػػػػ ي  بنػػػػػػا بنػػػػػػى لهػػػػػػم الغنػػػػػػى
 

  ػػػػػ ب لديػػػػػو الجػػػػػور منطلػػػػػق الخطػػػػػى
 

 أمنػػػػػػػػػػػػػػػاؤه خػػػػػػػػػػػػػػػانوا بن ػػػػػػػػػػػػػػػو كدي ػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كم اىػػػػػػػػػد )الػػػػػػػػػزكرا ( تبػػػػػػػػػدم الػػػػػػػػػزكرا 
 

 بالف ػػػػػػػػػ  مرىػػػػػػػػػف عزمهػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػهورا
 

 لمػػػػػػػػػػػػػا تولػػػػػػػػػػػػػت )لل ػػػػػػػػػػػػػراؽ( أمػػػػػػػػػػػػػورا
 

 عر ػػػػػػػػػػػت كينكػػػػػػػػػػػر رقهػػػػػػػػػػػا ال حريػػػػػػػػػػػرا
 

 لػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػاف تسػػػػػػػػػمع أذنهػػػػػػػػػا ال قريػػػػػػػػػرا
 

 دمػػػػػػػػػػػػػو يحكػػػػػػػػػػػػػم بالظبػػػػػػػػػػػػػا مهػػػػػػػػػػػػػدكرا
 

 ممػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػػ  ال نػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػطورا
 

 بمراقػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػرؼ ال فػػػػػػػػاع قصػػػػػػػػورا
 

 كال ػػػػػػػػػػػػدؿ ظػػػػػػػػػػػػل مق ػػػػػػػػػػػػدان مأسػػػػػػػػػػػػورا
 

 وا الدسػػػػػػػػ وراكزكركا الحقػػػػػػػػوؽ كضػػػػػػػػ  
 

 )من الكامل( (ْٔ)إُف أف قاؿ يف كصف ه الء الطغاة:
 نبػػػػػػػػ كا   ػػػػػػػػاب اه خلػػػػػػػػف ظهػػػػػػػػورىم

 

 كالغػػػػػػػػػػػي أخفػػػػػػػػػػػى للر ػػػػػػػػػػػاد ظهػػػػػػػػػػػورا 
 
 

كلعل شاعرنا اٜنوي م يف ه ا البيت قد ٕنكن من توظيف اٞنوركث القرآين يف نعت ه الء اٜنكاـ حٌن 
نبػػ  فريػػ  مػػن الػػ ين أكتػػوا الكتػػاب كتػػاب ا كراء ﴿كصػػفهم ا سػػبحان  كتعػػاُف يف كتابػػ  الكػػرمي بقولػػ : 

 (ْٕ).﴾ظهورهم كأ م ال يعلموف
كعنػدما يتحػػدث الشػػاعر عػػن اسػػتبداد اٜنكػػاـ كظلمهػػم، نػػرا  يلجػػأ إُف تػػ كًنهم بفنػػاء الػػدنيا متسػػائالن 

بػًن عن ملوؾ الشرؽ كالغرب قبلهم ال ين فنػاهم اٞنػوت، موظفػان يف ذلػك فلسػفت  الدينيػة مػن اٜنيػاة يف التع
عػػن موقفػػ  مػػن هػػ الء اٞنتجػػربين، إذ لعلػػ  أراد مػػن ذلػػك أف يكػػوف سػػببان يف عػػودهتم إُف رشػػدهم، فيقػػوؿ 

 )من الطويل( (ْٖ)٢ناطبهم:
 أ رتػػػػػػػػػػػػػػ  دن ػػػػػػػػػػػػػػا للفنػػػػػػػػػػػػػػا  مآلهػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كتحسػػػػػػػػػػبها تبقػػػػػػػػػػى ل  ن ػػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػػ ن 
 

  كػػػػػم قػػػػػد مضػػػػػت عنهػػػػػا قػػػػػرـك  ث ػػػػػرةه 
 

  ػػػػػأي  ملػػػػػوؾ الشػػػػػػرؽ كالغػػػػػرب   بػػػػػوا
 

 كأسػػػػػػػرع مػػػػػػػ  لمػػػػػػػع البػػػػػػػركؽ زكالهػػػػػػػا 
 

 ك ػػػػػػػي  ػػػػػػػل يػػػػػػػػـو قػػػػػػػد تغ ػػػػػػػر حالهػػػػػػػػا
 

 ك ػػػػػدت إلػػػػػى كصػػػػػل المنايػػػػػا رحالهػػػػػا
 

 كلػػػػػؤلرض قػػػػػد ى لػػػػػت علػػػػػ هم رمالهػػػػػا
 

كنتيجة ٞنا قاـ ب  ه الء اٜنكاـ من تواطػ  مػ  اٞنسػتعمر اٜناقػد، دفػ  اٜنػوي م إُف نعػت هػ الء اٜنكػاـ 
 )من الكامل(  (ْٗ)بأ م طغاة خائنوف لألمانة الي أكص  ّٔا ا سبحان  كتعاُف، فيقوؿ يف ذلك:

                                                                                                                                            
 .ِّ: ديوافال - ْٓ
 .ِّ: الديواف -  ْٔ
 .َُُاآلية:  :سورة البقرة - ْٕ
 .ّٗالديواف:  - ْٖ
 .ْٕ: ديوافال - ْٗ



 
 

ّٕٖ 

 عشر ثام ال ال دد

  هػػػػػػػػػػػػم الطغػػػػػػػػػػػػاة الخػػػػػػػػػػػػائنوف أمانػػػػػػػػػػػػ ن 
 

 للػػػػػػػػدي  قػػػػػػػػد أكصػػػػػػػػى بهػػػػػػػػا الخػػػػػػػػبلؽي  
 

كيػ ـ اٜنػوي م يف نتفػةو مػن نتفػ  اٜنكػاـ العػرب علػ  انقيػادهم كراء اٞنسػتعمر كاصػفان سياسػتهم كدكيبػػة  
تأكل يف بالدهم، كذلك حٌن تآمركا عل  أبناء جلدهتم م  اٞنستعمر كعملػوا علػ  ٔنريػ  بالدهػم فيقػوؿ 

 )من البسيط( (َٓ)يف ذلك:
 عجبػػػػػػت مػػػػػػ  مػػػػػػؤل )لل  سػػػػػػوي ( قػػػػػػد

 

 بزعمهػػػػػػػػػػػا أنهػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػدم س اسػػػػػػػػػػػ ها
 

 ق ػػػػػػدت  مػػػػػػا ببراىػػػػػػا ق ػػػػػػدت ال ػػػػػػ يي  
 

 كإنهػػػػػػا أرضػػػػػػ ه  ػػػػػػي األرض أك سػػػػػػوسي 
 

 فقد قصد الشاعر يف ه   األبيات اٜنكاـ ال ين ساركا يف ركاب النصارل اإلنكلي .
فحسػػػػ ، بػػػل صػػػػور لنػػػػا أيضػػػان سياسػػػػة اٞن ػػػػربين كَف يكتػػػًف اٜنػػػػوي م بفضػػػح سياسػػػػة اٜنكػػػػاـ العػػػرب 

كالعمػػػالء، كمػػػا فعلػػػو  بأبنػػػاء جلػػػدهتم مػػػن ظلػػػم كقمػػػ  كتعسػػػف، كمػػػا قػػػاموا بػػػ  مػػػن دكر سػػػلف يف الفسػػػاد 
، إذ يقػػػوؿ يف (ُٓ)السياسػػػ  الػػػ م سػػػاد يف الػػػبالد، شػػػأن  يف ذلػػػك شػػػأف الك ػػػًن مػػػن الشػػػعراء إبػػػاف عصػػػر 

 )من البسيط(  (ِٓ)سياسة ه الء:
 قػػػد كثقػػػت بهػػػا أضػػػحت  حػػػوؿ رجػػػاؿو 

 

 يػػػػػػػا ل ػػػػػػػ هم نقلػػػػػػػوا بالصػػػػػػػدؽ حادثػػػػػػػ ن 
 

 )لئلنجل ػػػػػػز( علػػػػػػى الػػػػػػدن ا جواس سػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػػا زيفػػػػػػػػوا عنػػػػػػػػدىا األنبػػػػػػػػا  تلب سػػػػػػػػا
 

 خبِغًب: رظ٠ٛش ِؼبٔبح اٌشؼٛة
َف يكػػػن اٜنػػػوي م بعيػػػدان عػػػن اٜنيػػػاة القاسػػػية اٞن ٞنػػػة الػػػػي كػػػاف يعيشػػػها أبنػػػاء كطنػػػ  مػػػن جػػػراء سياسػػػػة 
االستعمار كاٜنكاـ، إذ أف إحساس اٜنوي م اٞنرهف جعل  ٪نس كيتأَف بكل ما كاف يتجرع  أبناء بلػد  إذ 

يتجرعها أهل  كإخوان ،  راح يرتجم ذلك اإلحساس إُف قصائد شعرية، بٌٌن فيها عن تلك اٞنعاناة الي كاف
صوران متعددة للتعبػًن عمػا »فكاف يف ذلك شأن  شأف غًن  من شعراء تلك اٜنقبة ال ين أن كا من الشعر 

، فلما عيقدت اٞنعاهدة العراقية الربيطانية يف عاـ (ّٓ)«يعاني  الناس من قل  كمن شعور بالظلم كاالضطهاد
جػور كأذل ٜنػ  بأبنػاء الشػع  العراقػ ، نػرل اٜنػوي م ـ كما أعق  ه   اٞنعاهدة مػن ظلػم كقهػر ك َُّٗ

 )من اٝنفيف( (ْٓ)قد كقف متأٞنان كاصفان ه   اٞنعاناة بقول :

                                                        
 .ِْالديواف:  - َٓ

ـ(، أ٘نػػد صػػبيح ١نيسػػن َُٖٗينظػػر: السػػ رية يف الشػػعر العراقػػ  اٜنػػدي  )مػػن  ايػػة اٜنػػرب العاٞنيػػة ال انيػػة حػػىت عػػاـ  - ُٓ
 .ْٕـ: َُُِالكعف، أطركحة دكتورا ، كلية اآلداب، اٛنامعة اٞنستنصرية، 

 .ِْالديواف:  - ِٓ
 .َُٔالشعر العراق  أهداف  كخصائص  يف القرف التاس  عشر، د. يوسف ع  الدين:   - ّٓ
 .َٓالديواف:  - ْٓ



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
 

ّٕٗ 

 خسػػػػػػػػػػػػرت صػػػػػػػػػػػفق  )ال ػػػػػػػػػػػراؽ( مب  ػػػػػػػػػػػا
 

 تبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الظلػػػػػػػػػػػػػػػػػم ع نػػػػػػػػػػػػػػػػػو كت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

  ػػػػػػػػػػػب  ا ػػػػػػػػػػػ د منػػػػػػػػػػػو  اىػػػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػػػلو 
 

 ضػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػ   ثػػػػػػػػرة الحػػػػػػػػوادث صػػػػػػػػدران 
 

  ػػػػػػػاف  ػػػػػػػي  بطػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ   يلهػػػػػػػو
 

 بسػػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػػ ب قبػػػػػػػػػػل ذاؾ كأضػػػػػػػػػػحى
 

 قلقػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػركؽ الػػػػػػػػػػدكاىي
 

....................................... 

....................................... 
 ك غػػػػػػػػى الجػػػػػػػػور   ػػػػػػػػو  ػػػػػػػػي  ػػػػػػػػل ربػػػػػػػػعو 

 

 ظػػػػػػػػل يشػػػػػػػػكو مػػػػػػػػ  الخطػػػػػػػػوب جراحػػػػػػػػان 
 

 كألىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػَق أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا 
 

 أذنػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػزؿ بصػػػػػػػػػػػػ ران سػػػػػػػػػػػػم  ا
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػراه الخصػػػػػػػػػػػػػػ م  فػػػػػػػػػػػػػػبلن رضػػػػػػػػػػػػػػ  ا
 

 الفضػػػػػػػػػػػػػػا  الوسػػػػػػػػػػػػػػ  اأرحبػػػػػػػػػػػػػػان يمػػػػػػػػػػػػػػؤل 
 

  ػػػػػػػػػػػػػانثنى يشػػػػػػػػػػػػػػ كي أكامػػػػػػػػػػػػػػان كجوعػػػػػػػػػػػػػػا
 

 با  ػػػػػػػػػػػان  األسػػػػػػػػػػػ ف يػػػػػػػػػػػ رم الػػػػػػػػػػػدموعا
 

 لػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػ ؽ مقل ػػػػػػػػػػػاه لػػػػػػػػػػػ بلن ىجوعػػػػػػػػػػػا
 

....................................... 

....................................... 
 كقػػػػػػػػػػػػول قلبػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػػػػوؿ ري ػػػػػػػػػػػػا

 

 دام ػػػػػػػػػػػػػػػاتو  خػػػػػػػػػػػػػػػر منهػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػري ا
 

 )من الكامل( (ٓٓ)الشع  من ١نن كآالـ: كقاؿ أيضان يف كصف ما يقاسي 
 ال زلػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػا ك نػػػػػػػػػػػػػػي تقاسػػػػػػػػػػػػػػي

 

 ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  موثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه 
 

 أتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادث
 

 ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مغف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ب قوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت حكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

.................................... 

.................................... 
 كال ػػػػػػػػػػػػػػـو أسػػػػػػػػػػػػػػدؾ  ػػػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػػػري 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػاكت بطػػػػػػػػػػػػػػػػاح األرض منػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؾ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحت
 

 كالظلػػػػػػػػػػػػػم يصػػػػػػػػػػػػػبح رىػػػػػػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػػػػػ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػقمان ألػػػػػػػػػػػػػػػػػم بغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػر آسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي مواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 أـ بق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواسً 
 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بغا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً 
 

 كارتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ارتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و كاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بلسً 
 

.................................... 

.................................... 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لها عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً 

 

 بخفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الركاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 خلػػػػػػػػػػػػػو األنػػػػػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػػػػػ  ال طػػػػػػػػػػػػػاسً 
 

 كالظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

فقد خاط  اٜنوي م يف ه ا الن  كطن  موضحان من خالؿ ذلك اٝنطاب ما كاف يقاسي  أبناء كطن  
كقسػػوة كتعسػػف كإرهػػاب، كاصػػفان مػػا كػػاف ٩نػػرم يف  مػػن الػػويالت كاٜنرمػػاف، كمػػا جػػرل علػػيهم مػػن ظلػػم

 م سسات الدكلة من رشوةو كاختالس، كما كاف ٩نرم يف السجوف من ظلم كتعسف.

                                                        
 .ٖٓالديواف:  - ٓٓ
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كَف تقتصر معاناة الشػعوب علػ  ٣نارسػة القمػ  كاٛنػور كالتعسػف ُنقهػم فحسػ ، بػل عػانوا أيضػان مػن 
ي  اٞنعاهدات الي أبرمها ساسة البالد م  سرقة خًنات بالدهم كأمواٟنم كتقد٬نها إُف اتل، كذلك عن طر 

 )من الطويل( (ٔٓ)الغاصبٌن اتلٌن، فيقوؿ اٜنوي م يف كصف ه   اٞنعاناة:
 كنقصػػػػػػػػػػت األعمػػػػػػػػػػار منػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػنونها

 

 كقػػػػػػد حرمػػػػػػت عػػػػػػ  المػػػػػػوارد بالظمػػػػػػا
 

 كأيامهػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػادت عل نػػػػػػػػػػػػا ل ال ػػػػػػػػػػػػػان 
 

  كػػػػػػػػم مػػػػػػػػ  عهػػػػػػػػودو أبرم هػػػػػػػػا أ فهػػػػػػػػا
 

 كحريػػػػػػػػػػ  األديػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػ و 
 

 رقبػػػػػػ  األسػػػػػػر  انثنػػػػػػتكنحػػػػػػ  عرتنػػػػػػا 
 

 بػػػػػػػػأكجههم تبلػػػػػػػػو ضػػػػػػػػغوف صػػػػػػػػدكرىم
 

 كمػػػػػدت علػػػػػى صػػػػػ د النفػػػػػوس حبالهػػػػػا 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغ كركدان للئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ زاللهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كقػػػػػػد  ػػػػػػاب عنػػػػػػا بالمحػػػػػػاؽ ىبللهػػػػػػا
 

 كللرجػػػػػػػػػػل داسػػػػػػػػػػ ها بػػػػػػػػػػو   ن الهػػػػػػػػػػا
 

 بفكػػػػػػػرة أس ال ػػػػػػػدؿ صػػػػػػػح اع بللهػػػػػػػا
 

 رقػػػػػػػػػاب لنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد أكثق هػػػػػػػػػا حبالهػػػػػػػػػا
 

  مػػػا يبػػػػدك  ػػػػي المػػػرآة رسػػػػمان خ الهػػػػا
 

٬نكن القوؿ أف الشعر السياس  عنػد عبػد اٜنسػٌن اٜنػوي م ٪نمػل يف طياتػ  موضػوعات عديػدة كأخًنان 
زخػػرت بػػأٚن  اٞنبػػادئ الوطنيػػة كالقوميػػة، كػػاف اٟنػػدؼ فيهػػا التعبػػًن عػػن رغبتػػ  يف ٓنقيػػ  الوحػػدة اإلسػػالمية 

حػاكؿ  كالعربية كنب  الفرقة كاالنشقاؽ بٌن صفوؼ الشع  من أجل الوقػوؼ بوجػ  العػدك الغاصػ  الػ م
 النيل من اٞنسلمٌن كالعرب.

 اىغاحٍث

 ك٬نكن إٗناؿ أبرز نتائ  البح  بالنقاط اآلتية:
يعػػد الشػػاعر عبػػد اٜنسػػٌن اٜنػػوي م كاحػػدان مػػن الشػػعراء العػػراقيٌن البػػارزين الػػ ين دافعػػوا عػػن أكطػػا م  .ُ

 كحرياهتم يف شعرهم.
شػػػع  العراقػػػ  كالعػػػري جسػػػد اٜنػػػوي م يف شػػػعر  السياسػػػ  مرحلػػػة ثوريػػػة مهمػػػة مػػػن مراحػػػل حيػػػاة ال .ِ

 ّنضامينها اٞنتنوعة.
ٛنػػػأ اٜنػػػوي م يف شػػػعر  السياسػػػ  إُف إيقػػػاظ اٜنػػػس الػػػوطين كالقػػػوم ، كجنػػػد طاقاتػػػ  لشػػػ   النفػػػوس  .ّ

 كاٟنمم كاإلحساس بضركرة تغيًن الواق  العري كالوقوؼ م  الشعوب من أجل ٓنريرها عدالن كإنسانية.
أٚن  اٞنبادئ الوطنية كالقوميػة كالػي كػاف اٟنػدؼ اكتضت موضوعات الشعر السياس  عند اٜنوي م ب .ْ

 منها التعبًن عن رغبت  يف ٓنقي  الوحدة اإلسالمية كالعربية.
استطاع اٜنوي م ّنػا ٬نتلػك مػن جػرأة يف التعبػًن مػن فضػح سياسػة اٜنكػاـ كإدانػتهم ككصػف خيػانتهم  .ٓ

 بيد األشرار.لشعؤّم، كذلك حٌن ساركا يف ركاب اتل كقدموا بالدهم طعمةن سائغة 
أنػػ  اٜنػػوي م مػػن شػػعر  كسػػيلة للتعبػػًن عمػػا كػػاف يعانيػػ  النػػاس آنػػ اؾ مػػن قلػػ  كمػػن شػػعور بػػالظلم  .ٔ

 كاالضطهاد.
                                                        

 .ّٗالديواف:  -ٔٓ



 

 دراس   ي البن   الموضوع  ـ(ُٕٓٗ- ىػُّٕٕت) مبلمح م  الش ر الس اسي  ي ديواف الش خ عبد الحس   الحويزم 
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 اىٍهادر واىٍؽاسغ

 القرآف الكرمي -
(، د. رؤكؼ الػػػواعه، دار اٜنريػػػة ُُْٗ -ُُْٗاالْناهػػػات الوطنيػػػة يف الشػػػعر العراقػػػ  اٜنػػػدي  ) -

 ـ.ُْٕٗللطباعة، بغداد، 
القوم  يف الشعر العري اٜندي ، د. عمر الدقاؽ، الطبعة الرابعة، دار الشرؽ العري، بًنكت، االْنا   -

 ـ.ُٖٓٗ
أدب الطف أك شػعراء اٜنسػٌن مػن القػرف األكؿ اٟنجػرم حػىت القػرف الرابػ  عشػر، جػواد شػرب، الطبعػة  -

 ـ.ََُِاألكُف، م سسة التاريخ العري، لبناف، 
ـ(، اْناهاتػ  كخصائصػ  ُٖٓٗالدسػتور الع مػاين إُف ثػورة ٕنػوز  األدب العري يف كربالء )من إعػالف -

 ـ.َُِْالفنية، د. عبود جودم اٜنل ، الطبعة ال ال ة، مكتبة اٜنكمة، كربالء، 
 ـ.ُٕٗٗاألدي  كااللت اـ، د. نورم ٘نودم القيس  ، دار اٜنرية ، بغداد ،  -
 ـ.ُٖٔٗكربالء، البيوتات األدبية يف كربالء، موس  إبراهيم الكرباس ، د. ط،   -
 ـ.ُٕٔٗتاريخ الشعر السياس ، أ٘ند الشاي ، الطبعة اٝنامسة، مكتبة النهضة اٞنصرية، القاهرة،  -
تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارؿ برككلماف، ترٗنة نبي  أمػٌن فػارس كمنػًن البعلبكػ ، الطبعػة السػابعة،  -

 ـ.ُٕٕٗبًنكت، 
علػػػ  عليػػػ  ٘نيػػػد ٠نيػػػد هػػػدك، منشػػػورات دار ديػػػواف اٜنػػػوي م، الشػػػيخ عبػػػد اٜنسػػػيح اٜنػػػوي م، ٗنعػػػ  ك  -

 ـ.ُْٔٗكمكتبة اٜنياة، بًنكت، 
 ـ.ََِٓزمن الشعر ، أدكنيس ، الطبعة السادسة ، دار الساق  ، -
ـ(، أ٘ند صبيح َُٖٗالس رية يف الشعر العراق  اٜندي  )من  اية اٜنرب العاٞنية ال انية حىت عاـ  -

 ـ.َُُِاٛنامعة اٞنستنصرية، ١نيسن الكعف، أطركحة دكتورا ، كلية اآلداب، 
 ـ.ُْٓٗشعراء الغرم أك النجفيات، عل  اٝناقاين، النجف،  -
 ـ.ُٗٔٗ-ُٔٔٗشعراء من كربالء، سلماف هادم الطعمة، النجف،  -
شعر االحياء يف اليمن )دراسة موضوعية فنية(، ١نمد أ٘ند عبد ا الػ هًنم، رسػالة ماجسػتًن، كليػة  -

 ـ.َََِالرتبية، اٛنامعة اٞنستنصرية، 
الشعر السياس  )دراسة كصفية نقدية(، مػن كفػاة الرسػوؿ)ص( إُف  ايػة العصػر األمػوم، د. حبيػ   -

 ـ.ََِٗمغنية، الطبعة األكُف، دار كمكتبة اٟنالؿ، بًنكت، 
 ـ.ُُٔٗالشعر السياس  العراق  يف القرف التاس  عشر، إبراهيم الوائل ، مطبعة العاين، بغداد،  -
خصائصػػػ  يف القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر، د. يوسػػػف عػػػ  الػػػدين، مطبعػػػة ال هػػػراء، الشػػػعر العراقػػػ  أهدافػػػ  ك  -

 ـ.ُٖٓٗبغداد، 
عالقػػػػة السياسػػػػ  باألديػػػػ  يف آّتمػػػػ  العػػػػري، حسػػػػٌن مػػػػركة، ٠نلػػػػة اٞنوقػػػػف األدي، آنػػػػاد الكتػػػػاب،  -

 ـ.ُٖٓٗ، ُٕدمش ، العدد 
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إحياء الػرتاث العػري،  القاموس ايط، ٠ند الدين ١نمد بن يعقوب الفًنكزآبادم، الطبعة األكُف، دار -
 ـ.ُٕٕٗبًنكت، 

 ـ.َََِكربالء يف ثورة العشرين، سلماف هادم آؿ طعمة، الطبعة األكُف، بيساف، بًنكت،  -
هػػػ(، ُُٕلسػػاف العػػرب، أبػػو الفضػػل ١نمػػد بػػن مكػػـر بػػن منظػػور األنصػػارم األفريقػػ  اٞنصػػرم )ت  -

خليل إبراهيم، الطبعة األكُف،  حقق  كعل  علي  ككض  حواشي  عامر أ٘ند حيدر، مراجعة عبد اٞننعم
 ـ.ََِّمنشورات ١نمد عل  بيضوف، دار الكت  العلمية، بًنكت، 

معجػػم رجػػاؿ الفكػػر كاألدب يف النجػػف خػػالؿ ألػػف عػػاـ، د. ١نمػػد هػػادم األميػػين، الطبعػػة األكُف،  -
 ـ.ُْٔٗ

دم معجػػػم الشػػػعراء العػػػراقيٌن اٞنتػػػوفٌن يف العصػػػر اٜنػػػدي  كٟنػػػم ديػػػواف مطبػػػوع، جعفػػػر صػػػادؽ ٘نػػػو  -
 ـ.ََِٖالتميم ، الطبعة ال انية، مطبعة ٠نم  أهل البيت، النجف األشرؼ، 

ـ، كامل سلماف اٛنبورم، منشورات ١نمد عل  ََِِمعجم الشعراء من العصر اٛناهل  حىت سنة  -
 بيضوف، دار الكت  العلمية، بًنكت.

اٝنطيػ ، د. عبػود مالمح من الشعر السياس  يف ديواف ١نمد رضػا الشػبيف، د. ١نمػد عبػد اٜنسػٌن  -
 ـ.ُٗٗٗجودم اٜنل ، من ُنوث اٞن ٕنر العلم  اٝنامس، جامعة بابل، نيساف، 

موسوعة أعالـ العراؽ يف القرف العشرين، ٘نيد اٞنطبع ، الطبعػة األكُف، دار الشػ كف ال قافيػة العامػة،  -
 ـ.ُٓٗٗبغداد، 

 ـ.ُٖٕٗالوطنية يف شعر كربالء، توفي  حسن العطار، النجف، 
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 ػهؽ اىؽكٍ٘ث )اىػٗشخال(

The Role of the Moral Rights for the Author in Impeding 

the Developing of Information Technology in Digital 

Era 
 امضىريكاظه خسيي  خيدر أ.م.د.

(1) 
Dr.Haider Hossein Al-Shemeri    

امفتالوي عني ودىد خنف  م.د.
(2)

Dr.Ali Mohammad Al-Fatlawi          

 ٍيغماى    

االجابة عن الس اؿ اٞنطركح عاٞنيا كهو: هل من الضركرم اف ٬ننح القانوف اف الغاية من ه ا البح   
حقوقػػا معنويػػة ٞن لػػف اٞنصػػنفات التكنلوجيػػة يف عصػػر الرقمية)الػػد٩نتاؿ(  اف هػػ ا السػػ اؿ َف يػػتم االجابػػة 
علية عل  نطاؽ كاس  ّنوج  قوانٌن حقػوؽ التػأليف كالنشػر سػواء أكانػت دكليػةعمن خػالؿ االتفاقيػاتع 

 ليةعمن خالؿ قوانٌن ح  اٞن لف.اك ١ن
اف التغًن الكبًن يف حقوؽ التأليف كالنشر الدكليةع ّنا فيها االتفاقيتٌن العػاٞنيتٌن بػرف كتػربسع كمنظمػة 

اٞنعػػػدؿ يف عػػػاـ  ُُٕٗالويبػػػو بكػػػل اتفاقيتهػػػاع كالتوجيهػػػات االكربيػػػةع كقػػػانوف حػػػ  اٞن لػػػف العراقػػػ  لعػػػاـ 
التكنلوجية غًن مشمولٌن ّننح اٜنقوؽ اٞنعنوية. اال ان  ظهػرت  ع َف تصرح لنا اف م لف  اٞنصنفاتََِْ

ع اذ اشار اُف ُٖٖٗبعض اآلراء كايدهتا بعض القوانٌن اليةع كقانوف ح  التاليف كالنشر الربيطاين لعاـ 
اف مػػػنح حقوقػػػا معنويػػػة ٞنػػػ لف  تلػػػك اٞنصػػػنفات هػػػو غػػػًن مناسػػػ  كبالتػػػاِف يػػػ ثر علػػػ  التطػػػور التكنلػػػوج  

  دم بدكر  اُف اعاقة تطورها كخاصة اٞنصنفات الرقميةع كربام  الكمبيوتر. كبالتاِف ي
اف ه   الورقة البح ية ٓناكؿ اف تبح  يف ه ا اٞنوضوع كاالجابة عن ذلك الس اؿ مػن خػالؿ ٠نػالٌن 
مػػن ٠نػػاالت التكنلوجيػػا اٜندي ػػة: آّػػاؿ االكؿ سػػيكوف يف نطػػاؽ بػػرام  الكمبيػػوترع كبالتػػاِف اُف ام مػػدل 

ف مػػنح اٞنػػربم  حقوقػػا معنويػػة هػػو مالئػػم كمناسػػ  ٟنػػ ا النػػوع مػػن اٞنصػػنفات  علمػػا اف ذلػػك سػػوؼ يكػػو 
                                                        

 .معة كربالءجا/كلية القانوف  - ُ
 .جامعة كربالء/كلية القانوف  - ِ
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يتعارض م  احد اهم اٜنقوؽ اٞنعنوية اال كهو ح  السالمة. آّاؿ ال اينع هو استكشاؼ اٜنقوؽ اٞنعنوية 
اسػػيا يف ابتكارهػػا يف انػػواع اٞنصػػنفات االدبيػػة اٜندي ػػة كالػػي ْنعػػل مػػن كجػػود عنصػػر التكنلوجيػػة عنصػػرا اس

 كاداءها كعرضهاع كاٞنصنفات الي تتولد من جهاز الكمبيوتر. 
لقد مت اقرتاح بعض اشكاؿ اٜنقوؽ اٞنعنوية رّنا تكوف مالئمة للمصنفات التكنلوجية. م  ذلػكع فػاف 
 اٜنقوؽ اٞنعنوية  لعصر الرقمية ينبغ  اف ال تعكس فقط اٝنصائ  اٝناصة البتكػار التكنلوجيػاع بػل ٩نػ 

 اف تستوع  التنوع االبداع  الرائ  يف بيئة التكنلوجيا اٜندي ة.
Abstract 

Should the moral rights of authors be protected in works of new technology 

that are characteristic of the „Digital Age‟?. The major processes of 

internationalization in copyright law, including the Berne Convention, 

TRIPs Agreement, EU harmonization directives, and WIPO Internet 

Treaties, all side-step the issue of moral rights in technological works, and 

Iraqi Author's Right 1971,as  amended in 2004. Instead, there appears to 

be a tacit consensus in the international community that moral rights are 

somehow inappropriate to technological creation.. This paper examines the 

relevance of moral rights to two areas of new technology. First, it considers 

the applicability of moral rights to computer programs; secondly, it explores 

moral rights in new kinds of artistic works that make use of technological 

elements in their creation, performance, or exhibition.. However, the moral 

right of the „Digital Age‟ should not only reflect the special characteristics of 

technological creation; it should also accommodate the remarkable 

diversity of human creativity in the environment of new technology.

 :ٌلػٌث

كما هو معلـو اف منشم ام مصنف يتمت  ُنقٌنع اٜن  اٞناِف كاٜن  اٞنعنوم. فالش   ال م يتمت  
يطل  علي  اسم "م لف"ع فهو اٞنبتكر كبالتاِف هو صاح  ١نل اٜنماية. كاستنادا اُف اتفاقيػة ّٔ   اٜنقٌن 

عفقد منحت اٞن لف الم مصنف  حقوؽ معنوية ل . اال اف ظهور عصػر ُٖٖٔبرفعععند انشاؤها  عاـ 
جيػػػا الرقميػػػات جعػػػل مػػػنح اٞن لػػػف حقػػػا معنويػػػاع كحػػػ   السػػػالمة اك االبػػػوة مػػػ الع عائقػػػا يف نقػػػل التكنولو 

كتطورها. كبالتاِف فقد مت طرح تسػاؤؿ: هػل ينبغػ  ٘نايػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة للمػ لفٌن يف أعمػاؿ التكنولوجيػا 
 اٜندي ة الي ه  ٚنة من ٚنات عصر الرقمية  

اف هػػ ا اٞنوضػػوع َف ينظػػر لػػ  علػػ  نطػػاؽ كاسػػ  يف التطػػورات الدكليػػة ٜنقػػوؽ التػػأليف كالنشػػرع اذ اف 
ف ح  اٞن لف، ّنا يف ذلك اتفاقية برف كاتفاؽ تربس كتوجيهات االٓناد األكركي االتفاقيات الرئيسة  لقانو 

كمعاهديت الويبو لإلنرتنت، َف تبٌن لنا صراحة مسألة اٜنقوؽ اٞنعنوية يف األعماؿ التكنولوجية. اذ يبدك أف 
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ة لالبتكػػارات هنػػاؾ إٗناعػػا ضػػمنيا يف آّتمػػ  الػػدكِف علػػ  أف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة هػػ  إُف حػػد مػػا غػػًن مالئمػػ
 كلكن ه ا الس اؿ َف يتم التعرض ل  بالتحليل بصورة كافية.  -التكنولوجية 

اف الغاية من ه ا البح  هو تبياف أ٨نية اٜنقوؽ اٞنعنوية  يف ٠نالٌن من ٠نػاالت التكنولوجيػا اٜندي ػة. 
آّػػاؿ ال ػػاين فانػػ  يسػػع  اُف آّػػاؿ األكؿ يػػرل إمكانيػػة تطبيػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة علػػ  بػػرام  الكمبيػػوتر  امػػا 

استكشػػػػاؼ  اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة يف أنػػػػواع جديػػػػدة مػػػػن األعمػػػػاؿ الفنيػػػػة الػػػػي ْنعػػػػل مػػػػن اسػػػػت داـ العناصػػػػر 
التكنولوجيػػة  جػػ ء مػػن تكوينهػػا. كعليػػة ٬نكػػن فػػرض ٘نايػػة مػػن نػػوع خػػاص للحقػػوؽ اٞنعنويػػة  الصػػحاب 

أف يكػوف اٜنػ  اٞنعنػوم لل"العصػر الرقمػ "  االعماؿ اٞنتولدة من نطاؽ التكنلوجيا. كم  ذلك، فان  ينبغ 
يعكػػس لػػيس فقػػط اٝنصػػائ  اٞنميػػ ة لإلبػػداع التكنولػػوج ع بػػل ٩نػػ   اسػػتيعاب التنػػوع الرائػػ  مػػن اإلبػػداع 

 البشرم يف البيئة  التكنولوجيا اٜندي ة.
 عل  ضوء ذلك فقد مت تقسيم ه ا البح  اُف مبح ٌن اثنٌن:

            اٞنبح  االكؿ: اٜن  اٞنعنوم كاحكام  
 اٞنطل  االكؿ: م ه  اٜن  اٞنعنوم: النظرية كالغرض 

 اٞنطل  ال اين: اركاف  كاثار م ه  اٜن  اٞنعنوم   
  اٞنبح  ال اين: اثر التكنلوجيا عل  اٜنقوؽ اٞنعنوية

 اٞنطل  االكؿ: اٜنقوؽ اٞنعنوية يف التكنولوجيات اٜندي ة  
   ةوؽ اٞنعنوية يف عصر الرقمياٞنطل  ال اين: التحديات الي تواج  اٜنق

  اىٍتطد االول: اىطق اىٍؼِٔي واضهاٌّ

اف اٜن  اٞنعنوم باعتبػار  حقػا مػن حقػوؽ اٞن لػف الػ م اقرتػ  القػوانٌن الوطنيػة كالدكليػة لػ  اركػاف كاثػار 
باعتبػػػار  اثػػػرا مػػػن اثػػػار التحػػػرر الػػػ م كجػػػد بعػػػد ال ػػػورة الفرنسػػػية الػػػي منحػػػت حقوقػػػا لإلنسػػػاف كانػػػت غػػػًن 
موجودة قبل ذلك التاريخ ٣نا اكجد م هبا ٚن  ّن ه  اٜن  اٞنعنوم. فقبل اف نبٌن اثر اٜنقوؽ اٞنعنوية يف 
اعاقػػة تطػػور تكنلوجيػػا اٞنعلومػػات البػػد لنػػا مػػن البحػػ  يف هػػ ا اٞنػػ ه  لكػػ  نعطػػ  للقػػارئ الكػػرمي نبػػ   

ذلك نبٌن االركاف كاالثار يف كمعرفة حوؿ اٜن  اٞنعنوم من ناحية النظرية كالغرض يف مطل  اكؿع   بعد 
 مطل  ثاف.

 عل  ضوء ذلك فاف ه ا اٞنبح  سوؼ نقسم  اُف مطلبٌن كذلك عل  النحو االيت:
 املـٍت االٚي: ِز٘ت اٌحك املؼٕٛٞ: إٌظش٠خ ٚاٌغشع

The Doctrine of a Moral Right: Theory and Purpose   
لديػػ  مصػػاٌف خاصػػة علػػ  مصػػنف  الػػ م  اف مػػ ه  اٜنػػ  اٞنعنػػوم  للم لػػف يعكػػس فكػػرة أف اٞن لػػف

ْناكز الدكاف  العاديػة مػن اجػل ٓنقيػ  اٞنكاسػ  التجاريػة. اك بػاألحرل، اف اٞن لػف رّنػا يكػوف مهتمػا بػاف 
مصنف  ٩ن  اف يتم االعرتاؼ ب عبان  ل  كينس  الي  باالسم. كما ان  يريد ٘ناية مصنف  ضد التعديالت 

  مػػن الضػػرر مػػن خػػالؿ سػػوء التصػػرؼ بػػ  أك ٓنريفػػ . كمػػا انػػ  قػػد الضػػارة أك التشػػوي ، ك٘نايػػة ٚنعػػة مصػػنف
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أك، بػػدال مػػن  -يتوقػػ  أف يتمتػػ  ُنريػػة اختيػػار مػػا إذا كػػاف، كيف أم ظػػركؼ، يػػتم نشػػر مصػػنف  للجمهػػور 
  ذلك سح  مصنف  من التداكؿ ك الي َف تعد ٕن ل آراء  أك قدرات .

ارا بػػػاٜنقوؽ اٞنعنويػػػة يف فقػػػ  بلػػػداف القػػػارة كػػػل هػػػ   اٞنصػػػاٌف  الػػػي ذكرناهػػػا  قػػػد حققػػػت اعرتافػػػا كاقػػػر 
فمػػن الناحيػة التار٫نيػةع فػػاف فرنسػاع  الػي تعتػػرب  ّاألكركبيػة علػ  مػػدل القػرنٌن السػاب  عشػػر كال ػامن عشػر.

هػػ  مهػػد اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة، منحػػت اٜنمايػػة القانونيػػة للمصػػاٌف غػػًن التجاريػػة اٞنتنوعػػة الناشػػئة عػػن التعبػػًن 
جػػػاءت لتكػػػوف معركفػػػة ٗناعيػػػا  -ش صػػػيةعفكريةعٗنالية اكركحيػػػة، أك ثقافيػػػة سػػػواء أكانػػػت  -اإلبػػػداع  

اف ْ  ، كترٗنػػت إُف اللغػػة اإل٤نلي يػػة كال قافػػة القانونيػػة بػػا "اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة". "droit moralباسػػم  "
اصػبح جػ ءا مقبػوال مػن قػانوف حػ  اٞن لػف الػدكِف، بشػكل أك بػآخر، فهػو  "droit moral مصػطلح   " ا

 ٓٚنة من ٚنات معظم تشريعات حقوؽ التأليف كالنشر يف ٗني  أ٥ناء العاَف.
اف ٠ن ء "عصر اٞنعلوماتية" جل  نوعا جديدا من عدـ اليقٌن بػالتعبًن اإلبػداع . فتطػور التكنولوجيػا 

، يقابلػػ  قػدرة غػػًن مسػػبوقة لنشػرها عػػرب اإلنرتنػػت، ُنيػ  يعػػرض كػػل الرقميػة البتكػػار كاستنسػاخ اٞنصػػنفات
االحتمػػػػاالت اإلبداعيػػػػة اٜندي ػػػػة للمػػػػ لفٌن للجمهػػػػور. كبالتػػػػاِف فاٜنمايػػػػة القانونيػػػػة ٞنصػػػػاٌف اٞنػػػػ لفٌن علػػػػ  
مصػػػنفاهتم، سػػػواء أكانػػػت ْناريػػػة أك معنويػػػة، تواجػػػ  حاجػػػة ٣ناثلػػػ  إلعػػػادة التقيػػػيم مػػػن النػػػاحيتٌن العمليػػػة 

 ة.كاٞنفهومي
اف مػػػػ ه  اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة للم لػػػػف يواجػػػػ  نػػػػوعٌن مػػػػن التحػػػػديات كالػػػػي هػػػػ  نتاجػػػػات التحػػػػدم 

 التكنولوج  يف "عصر الرقمية":

                                                        
 من اجل معرفة اك ر بالتطور التار٫ن  للحقوؽ اٞنعنوية يف بلداف القارة االكربيةع انظر كال من: - ّ
 M Woodmansee, ‘The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the 

Emergence of the “Author” (1984) 17 Eighteenth-Century Stud 425.  
S Strömholm, ‘Droit Moral--The International and Comparative Scene from a Scandinavian 

Viewpoint’ (1983) 14(1) IIC 1. 
ْ  S Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-

1986 (Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College London 1987) para 8.93 
١نمػػػد ابػػػو بكػػػر اػػػام ع اٞنبػػػادئ االكليػػػة ٜنقػػػوؽ اٞن لػػػف كاالتفاقيػػػات كاٞنعاهػػػدات الدكليػػػةع دار ال قافػػػة للنشػػػر كالتوزيػػػ ع عمػػػافع 

 كمابعدها ُٗعصََِٓ
لقد اشارت اٞنادة السادسػة مكػرر مػن اتفاقيػة بػرف اُف اٜنقػوؽ اٞنعنويػة اٞنشػمولة باٜنمايػةع ك٨نػا حػ  االبػوة كالسػالمة.  انظػر  - ٓ
 online: World Intellectual ,. ك لك انظر اُف ن  االتفاقية باللغة االنكلي ية كالعربية عل  اٞنوق  االلكرتكين:ٖٗابو بكرع اٞنرج  الساب ع ص١نمد 

Property Organization (WIPO) http:// www.wipo.int/treaties/ip/berne/index.html. 
. انظػر ُٖٖٔاف اتفاقية برف اصبحت اٞنصدر الرئيس لقوانٌن حقوؽ التأليف كالنشر يف كل بلداف العػاَفع حيػ  مت انشػاؤها عػاـ 

: اثػػر االتفاقيػػات الدكليػػة يف ٠نػػاؿ اٞنصػػنفات االدبيػػة كالفنيػػة يف تطػػوير حقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر يف البلػػداف الناميػػةع العػػرا ؽ ُن نػػا اٞنوسػػـو
. انظػػر ايضػػا اتفاقيػػة تػػربس يف اٞنػػادة َُِْكليػػة القػػانوف جامعػػة كػػربالءع -٧نوذجػػاع ُنػػ  غػػًن منشػػور مقػػدـ اُف ٠نلػػة رسػػالة اٜنقػػوؽ

 the World Trade Organization (WTO) under Article 9.1 of the Agreement onوقػ  االلكػرتكين التاسػعة علػ  اٞن
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C to the Agreement Establishing the 
World Trade Organization, 15 April 1994, 33 ILM 1197 (entered into force 1 January 1996), online: 

WTO Homepage (Legal Texts) http://www.wto.org/ wto/legal/finalact.htm.   عػػدد مػػن االحكػػاـ الدكليػػة
 كالقوانٌن الوطنية مت دراستها كمقارنتها من قبل الباح :

 Ploman and Hamilton: EW Ploman& LC Hamilton, Copyright: Intellectual Property in the 
Information Age (Routledge & Kegan Paul: London 1980.) 

http://www.wipo.int/treaties/ip/berne/index.html
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التحػػػدم االكؿ يتم ػػػل بقػػػانوف حػػػ  التػػػأليف كالنشػػػر كالػػػ م اصػػػبح الشػػػكل الػػػرئيس للتنظػػػيم القػػػانوين 
  ١نميػػة ّنوجػ  قػػوانٌن حقػػوؽ كالػ م ٪نكػػم التكنلوجيػا نفسػػهاع كبشػكل خػػاص بػػرام  الكمبيػوتر الػػي هػ

اف منط  توسي  حقػوؽ التػأليف كالنشػر ٟنػ   األشػكاؿ اٛنديػدة مػن  ٔالتأليف كالنشر  "كمصنف ادي".
اإلبداع الفكرم كالتكنولوج  يتب  تقليدا طويال من تقدمي أنواع متنوعة من العمػل الفكػرم اك غػًن اٞنػادم 

نشػر قػد اثبتػت بشػكل عػاـ أف تكػوف أداة مرنػة كقابلػة يف نطاؽ قانوف ح  اٞن لف. اف حقوؽ التػأليف كال
للتكيػػف مػػ   سياسػػة آّتمػػ ، ككػػ لك قػػادرة علػػ  اسػػتيعاب الك ػػًن مػػن هػػ   اٛنوانػػ  اٛنديػػدة يف نطػػاؽ 
اٞنعرفة. كم  ذلك، فإف إدماج تكنولوجيات اٞنعلومات يف عصر قانوف ح  اٞن لػف يبشػر بنػوع جديػد مػن 

 النشر.التحوؿ يف مفاهيم حقوؽ التأليف ك 
السػػػ اؿ اٞنهمعكالػػػ م َف ٪نسػػػم بعػػػدع فيمػػػا إذا كػػػاف مبػػػدعو التكنولوجيػػػات اٜندي ػػػة ٩نػػػ  أف يتمتعػػػوا 
بػػاٜنقوؽ اٞنعنويػػة، كمػػا هػػ  مدرجػػة عػػادة ضػػمن ح مػػة مػػن اٜنقػػوؽ الػػي يتمتػػ  ّٔػػا اٞن لفػػوف كفقػػا لقواعػػد 

اٞنعلومػػػات هػػػو أحػػػد  حقػػػوؽ التػػػأليف كالنشػػػر . اذ اف انطبػػػاؽ اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة علػػػ  منتجػػػات تكنولوجيػػػا
آّاالت الي تلقػ  اهتمامػا قلػيالع مػ  بػالغ االسػف. كمػ  ذلػك، ٬نكػن أف تػوفر اٜنقػوؽ اٞنعنويػة  ٠نموعػة 
متنوعػػة مػػن اآلثػػار اٞنرتتبػػة، سػػواء بالنسػػبة للتطػػور التكنولػػوج ، اك الجػػل اسػػتمرار فائػػدة مػػ ه  اٜنقػػوؽ 

 اٞنعنوية يف ٘ناية األعماؿ اك اٞنصنفات ال قافية.
ا التحدم ال اين فيتم ل باٞن اكؼ الي تنشأ من االمكانيات الفنية اٜندي ة كالي مت إنشاؤها بواسطة ام

التكنولوجيػػا الرقميػػة. اذ اف التكنولوجيػػات اٜناليػػة تػػوفر كسػػائل جديػػدة البتكػػار األعمػػاؿ الفنيػػة التقليديػػةع  
عػػػددة اك اٞنصػػػنفات اٞنتولػػػدة مػػػن كمػػػا أ ػػػا تطػػػرح امكانيػػػة أنػػػواع جديػػػدة مػػػن االبتكػػػارات، كالوسػػػائط اٞنت

اٜناسػػوب. عػػالكة علػػ  ذلػػك، فػػاف هنػػاؾ احتمػػاؿ اٜنصػػوؿ علػػ  درجػػة مػػن التػػداخل بػػٌن التكنولوجيػػات 
اٜندي ػػة كاإلبػػداع الفػػين، فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ، فحينمػػا يكػػوف برنػػام  الكمبيػػوتر، يف حػػد ذاتػػ  ١نميػػا ّنوجػػ  

 ايف البتكار مصنف فين اخر. قانوف ح  اٞن لف كمصنف أدي،  فهو قد يكوف مصمم اض
كأخػػًنا، فأنػػ  ْنػػدر اإلشػػارة إُف أف التكنولوجيػػات اٜندي ػػة جعلػػت مػػن اٞنمكػػن ألفػػراد مػػن اٛنمهػػور أف 
يتػػدخل يف األعمػػاؿ اإلبداعيػػة إلجػػراء تغيػػًنات سلسػػ  كغػػًن ١نسوسػػةع بشػػكل مناسػػ ، كأ ػػا قػػد ٚنيػػت 

وجيػات اٜندي ػة با يػار العالقػة التقليديػة باسم 'اٞنست دمٌن"  ٞنصنفات حػ  اٞن لػف. حيػ  بػدأت التكنل
كالتسلسل اٟنرم  بٌن اٞنبدعٌن كاٛنمهور. ه ا التطور ل  آثار هامة بالنسبة لشرعية كإنفاذ اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 

 ٕللم لفع كما سوؼ نبح   الحقا.
لوجيػات يف ضوء ه   االعتبػارات، فالسػ اؿ اٞنطػركح هنػا: مػا هػ  العالقػة بػٌن اٜنقػوؽ اٞنعنويػة كالتكنو 

اٜندي ػػػة   بػػػػال شػػػػك اف اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة ٟنػػػػا آثػػػػار هامػػػػة، سػػػػواء بالنسػػػػبة لألعمػػػػاؿ التكنولوجيػػػػا اٜندي ػػػػة، 
كاألعماؿ اإلبداعية باٞنعىن التقليدم للكلمة الي تعكس بطريقة أك بػأخرل تقنيػات العصػر الرقمػ ع اذ اف 

                                                        
 ََِْاٞنعدؿ عاـ  ُُٕٗانظر:  ن  اٞنادة العاشرة من اتفاقية تربس. اٞنادة ال انية من قانوف ح  اٞن لف العراق  لعاـ  -ٔ
 انظر اٞنبح  ال اين  - ٕ
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لػ  نطػاؽ كاسػ   فػالتواف  العػاـ يف اآلراء التفاعل بٌن اٜنقػوؽ اٞنعنويػة كالتكنولوجيػات اٜناليػة  َف تػدرس ع
يػ ه  اُف أف اٜنقػوؽ اٞنعنويػػة هػ  ليسػت ذات الصػػلة ٟنػ ا اٛنانػػ  مػن اٞنسػع  الفكػػرم، كال مرغوبػا فيػػ  
لتنميتها. كم  ذلك، فأنػ  ال ينبغػ  أف يػتم التوصػل إُف هػ ا االسػتنتاج بانػدفاع. علػ  العكػس مػن ذلػك، 

عنويػة يف التكنولوجيػات اٜندي ػة تسػتح  م يػدا مػن االستكشػاؼع فبػدال فإف اآلثار اٞنرتتبة علػ  اٜنقػوؽ اٞن
من الت ل  عن اٜنقوؽ اٞنعنوية ٕناما، فاف تكنولوجيا اٞنعلومات قػد تسػتفيد يف الواقػ  مػن نػوع جديػد مػن 
اٜن  الش ص . اف اٞنرء قد  يبين عل  النظرة التقليدية لفلسفة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة، يف حػٌن اف التكيػف هػو 

 .اجل تلبية االحتياجات االجتماعية كال قافية اٛنديدة يف العصر الرقم من 
 املـٍت اٌضبٟٔ: اسوبْ ٚاصبس ِز٘ت اٌحك املؼٕٛٞ 

The Requirements and the implications 
يستند م ه  اٜن  اٞنعنوم عل  عدد من اٞنفاهيم الفلسفية حوؿ التأليف، كاٞنصنف، كنوعية العالقة 

كمصنف . فف   اية اٞنطاؼ، فإن  يفرتض بأف الضرر اٞنوج   للمصنف  هو يف الواقػ ، شػكال بٌن اٞن لف 
مػػن أشػػكاؿ الضػػػرر الػػ م يلحػػػ  بػػاٞن لف نفسػػ . اف هػػػ ا اٞنبػػدأ ٪نػػػاكؿ ٘نايػػة اٞنػػ لفٌن الػػػ ين يعػػانوف مػػػن 

 عواق  ه ا الضرر اٞنعنوم اكالفكرم، أك الركح .
 The Requirementsالفرع االكؿ: ار اف  الم ىب 

٬نكن القوؿ باف هنػاؾ ثالثػة اركػاف: هػ  اٞن لػفع كمػا يبتكػر  اٞن لػف كيسػم  باٞنصػنفع كالعالقػة بػٌن 
 اٞن لف كمصنف . ه   االركاف ال الثة نوج ها عل  النحو االيت دكف التوس  ّٔا.

 The Authorاكال: المؤلف 
م  صعود الركمانسية يف أكركبا  البح  اٜناِف اٞنتعل   بأصل مبدا اٜنقوؽ اٞنعنوية يتحدد بشكل كثي 

حيػػ  نظػػر الركمانسػػيوف اُف اٞن لػػف اٝنػػالؽ اك اٞنبػػدع بانػػ  انسػػاف عبقػػرم اصػػيل كمسػػتقل ُنيػػ   ٖالغربيػػة.
يكوف قادرا عل  إنتاج األعماؿ الفنية من مواهب  االست نائيةع اذ اف الش صية االست نائية للم لف كضعت  

تػدر٩نيا إُف أف أنشػئت مػن قبػل العلمػاء كالقضػاة. كمػن اٞن ػًن ّنوض  خاص يف نطاؽ القانوف، الػ م جػاء 
لالهتمػػاـ أف نالحػػه أف األ٨نيػػة اٞنمنوحػػة للتػػأليف يف مرحلػػة مػػا بعػػد عصػػر النهضػػة يف أكركبػػا كػػاف ٓنػػوال 
بعيػػدا عػػن كجهػػة نظػػر يف كقػػت سػػاب  مػػن اإلبػػداع البشػػرم بأ ػػا تقػػـو علػػ  الػػوح  اإلٟنػػ . كمػػا اف فكػػر 

اٞنصدر النهائ  لعبقرتي  اٝناصةع اذ اف مفهـو اٜنقوؽ اٞنعنوية يعكس األفكار اٞنستقبلة اٞن لف مت اعتبار   
 ٗكالطاقة اإلبداعية األصلية للم لفع إذا جاز التعبًن،  اذا كاف قادرا عل  خل  ش ء من ال ش ء.

                                                        
ٖ - Woodmansee, ibid,,p.18. 
ٗ - Mira T Sundara Rajan Moral rights in information technology: a new kind of "personal right 

I.J.L. & I.T. 2004, 12(1), 32-54,p.33  "  
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 The Workثان ا: المصنف 
ج لقػػػدرات اٞن لػػػف الفريػػػدة، قبػػػل كػػػل شػػػ ء، اف اٞنصػػػنف يعتػػػرب اصػػػيال  يف حالػػػة مػػػا اذا كػػػاف هػػػو نتػػػا 

كنتيجة ل لك فػإف اٞنصػنف يتمتػ  باٜنمايػة بسػب  الوضػ  اٝنػاص كالفريػد ٞن لػف  َُكانعكاس لش صيت ع
ذلػػك اٞنصػػنف. فعلػػ  كجػػ  اٝنصػػوص، فػػاف اٞنصػػنف اعتػػرب عمومػػا مسػػتقال عػػن بقيػػة االعمػػاؿ اك اٞنعػػارؼ 

سبيل اٞن اؿ، يف ٠ناؿ اٞنوسيق ، ملحن عامل مهم ٬ني ها عن غًنها من بقية االبداعات. فعل   -االخرل 
العمل يقـو بإنشػاء عمػل اصػيل  كلكػن اٞنػ دم  الػ م يفسػر هػ   الرتاكيػ  األصػلية يكػوف كضػع  اقػل ، 

 ُُكأن  ال ٬نكن اعتبار اداء  اعماال اصلية من نفس اٞنستول اٞنلحن.

  The Especial Relationshipثالثا: ال بلق  الخاص  
عصارة فكر اٞن لفع كال م يعترب انعكاس لش صيت  الفريػدة. كفقػا لػ لك، فػاف اف اٞنصنف هو نتاج 

. طفلػػ  الركحػػ . كبالتػػاِف فػػاف ام ضػػرر يلحػػ  باٞنصػػنف سػػيتعرض -اٞنصػػنف هػػو امتػػدا للم لػػف نفسػػ  
بشػػػكل فعػػػاؿ علػػػ  ش صػػػية اٞن لػػػف. فالضػػػرر قػػػد ال يكػػػوف ماديػػػا، كلكػػػن ٬نكػػػن أف يػػػ ثر علػػػ  اٞنسػػػتول 

الركح . يف الوقت نفس ، فإف اٞن لف قد يستمر المتالؾ بعض االحتياجات يف الش ص  اكالفكرم، أك 
مػػا يتعلػػ  باٞنصػػنف حػػىت بعػػد قيامػػ  ببيػػ  مصػػنف . فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ، فم لػػف العمػػل الفػػين البصػػرم قػػد 
يرغػػ  يف االسػػتمرار يف اٜنصػػوؿ علػػ  العمػػل ألغػػراض ش صػػية أك ابداعيػػة حػػىت بعػػد أف مت شػػراؤ  ، بػػل 

 ُِوصوؿ هو اٜن  األخالق  اٞنعرتؼ ّٔا يف بعض السلطات القضائية.كاٜن  يف ال
    The  Legal Implications الفرع الثاني: االثار القانون  

بعػػد اف بينػػا بصػػورة مػػوج ة اركػػاف مػػ ه  اٜنػػ  اٞنعنػػومع فػػاف ذلػػك يػػ دم اُف ٗنلػػة مػػن االثػػار تتم ػػل: 
فػة نتيجػة للعالقػة اٝناصػة بػٌن اٞن لػف كمصػنف  ٣نػا ُنماية اٞنصاٌف اٞنعنويػة ككػ لك نسػبة ذلػك اٞنصػنف ٞن ل

ي دم اُف سالمة اٞنصنف من التحريفع كاخًنا استقاللية تلك اٜنقوؽ عػن اٜنقػوؽ اٞناليػة للم لػف. هػ   
 االثار نوج ها عل  النحو االيت.

  The Protection of Morals' Interestsاكال: حماي  المصالح الم نوي  
هو يف األصل نتاج لأل٨نية االجتماعيػة اٞنمنوحػة للمػ لفٌن األصػلٌن كأعمػاٟنم  اف م ه  اٜن  اٞنعنوية

اإلبداعيػػةع كعلػػ  كجػػ  اٝنصػػوص، فػػاف طبيعػػة العمليػػة اإلبداعيػػة ادت اُف نشػػوء عالقػػة ٘نيمػػة بػػٌن اٞن لػػف 
كمصػػنفة، ُنيػػ  جعلػػت اٞن لػػف عرضػػة لإليػػ اء مػػن خػػالؿ األضػػرار الػػي تلحػػ  بعملػػ . فمػػن جهػػة النظػػر 

                                                        
َُ - Andreas Rahmatian, Originality in UK copyright law: the old "skill and labour" doctrine 

under pressure, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2013, IIC 2013, 
44(1), 4-34 

ُُ - p.36  Mira T Sundara Rajan, ibid, 
 A Seeger, ‘Ethnomusicology andنفس اٞنوقف ينش ء فيما يتعل  تسجيالت اٞنوسيق  التقليدية.  - ُِ

 Music Law’ in B Ziff & PV Rao eds Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation (Rutgers 
University Press: New Brunswick NJ 1997) 53, 57-65.
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يػػة فػػاف مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة احتػػاج ضػػمنا إُف قواعػػد قانونيػػة ٜنمايػػة اٞنكانػػة اٝناصػػة للمػػ لفٌن. القانون
 فالنه  القانونية للمصاٌف اٞنعنوية اٞن لفٌن هو الرتكي  عل  ٘ناية العالقة بٌن اٞن لف كعمل  اك مصنف .

لعقوبػػػات فالضػػػرر اٞنعنػػػوم الػػػ م يقػػػ  علػػػ  صػػػاح  اٞنصػػػنفع ٬نكػػػن منعػػػ  مػػػن خػػػالؿ فػػػرض بعػػػض ا
القانونيػة علػ  منتهػك ذلػك اٜنػ ع كبالتػاِف  ٬نكػن تصػحيح  ج ئيػا، علػ  األقػل، مػن خػالؿ تػوفًن قاعػػدة 
االصػالح ال جػرم، كسػح  اٞنصػنف مػن التػداكؿ، أك مػن خػالؿ دفػ  تعويضػات اُف اٞن لػف اٞنتضػرر مػن 

 ُّجرا ذلك الضرر.

  Paternity and Integrityثان ا: االن ساب كالسبلم   
التسػػػػاع نطػػػػاؽ اٞنػػػػ ه ، كالػػػػ م يشػػػػمل طائفػػػػة كاسػػػػعة مػػػػن اٞنصػػػػاٌف اٞن تلفػػػػة، فقػػػػد سػػػػع ت  بػػػػالنظر

االْناهات القانونية للحقوؽ اٞنعنوية عموما إل٩ناد التوازف اٞنناس  بٌن ٘نايػة اٞنػ لفٌن كالناشػرين كالسػماح 
لفػػة يف العػػاَفع ففػػ  لعامػة النػػاس لالسػػتفادة مػن عملهػػم. هػػ ا التػػوازف يتنػوع بتنػػوع ال قافػػات القانونيػة اٞن ت

بلداف القانوف اٞندين يف أكركبا ، كال م نشأة في  عقيػدة اك مػ ه  اٜنػ  اٞنعنػوم ، فضػلت تقليػديا ٘نايػة 
قويػػػة جػػػدا للحقػػػوؽ اٞنعنويػػػة  فعلػػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، يف فرنسػػػا كضػػػعت كنصػػػت علػػػ  ٘نايػػػة صػػػر٪نة ألربعػػػة 

  السالمة ، كح  سح  اٞنصنف من اصناؼ من اٜنقوؽ اٞنعنوية كه : ح  النشر، ح  االنتساب  كح
، كالي فيها معاٛنة حقوؽ التاليف كالنشر متج ر  يف التقاليد  Common Lawاما يف بلداف ُْالتداكؿ.

التجارية القوية،فا ا فضلت اعطاء اعرتاؼ ١نػدكد بػاٜنقوؽ اٞنعنويػةع كغالبػا مػا يػتم ٘نايتػ  يف اٞنقػاـ األكؿ 
ٞنسػػ كلية التقصػػًنية، بػدال مػػن قػػوانٌن حقػػوؽ التػػأليف كالنشػػر. علػػ  مػن خػػالؿ إجػػراءات القػػانوف العػػاـ، كا

، قد Common Lawالنقيض من ذلك  فاف البلداف النامية  االنتقالية منها، حىت تلك الي لديها تراث 
كفػػرت اٜنمايػػة التشػػريعية بشػػكل ركتيػػين صػػاـر للحقػػوؽ اٞنعنويػػة، كػػو  ػػا ٕن ػػل أكلويػػات لل قافػػة كاإلبػػداع، 

 ُٓيف آّتمعات حي  يتم تقييم ه   األنشطة بقوة. كاالبتكار
فا ػا تبنػت مبػدا اٜنقػوؽ اٞنعنويػة للم لػف   ُٖٖٔاما يف نطاؽ القانوف الػدكِفع فػاف اتفاقيػة بػرف لعػاـ 

حيػػ  جػػاءت ّنلحػػ  اٞنػػادة السادسػػة مػػن االتفاقيػػة كتسػػوية بػػٌن  ُٔ.ُِٖٗضػػمن تعػػديلها يف ركمػػا عػػاـ 
فيمػا يتعلػ  بػاٜنقوؽ اٞنعنويػة. اسػتنادا اُف هػ   اٞنػادةع فقػد    Common Lawك Civil Lawمػنه  اؿ 

نصػػت علػػ  حقػػٌن ٨نػػا حػػ  االبػػوة اك االنتسػػاب كالسػػالمة. فحػػ  االبػػوة يسػػمح للم لػػف بالتاكيػػد علػػ  

                                                        
ُّ- Mira T Sundara Rajan,ibid,p.36 
اٞنعػػػػػػػػػػدؿ. متػػػػػػػػػػوفر علػػػػػػػػػػ  اٞنوقػػػػػػػػػػ :  ُِٗٗ( مػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػانوف حػػػػػػػػػػ  اٞن لػػػػػػػػػػف الفرنسػػػػػػػػػػ  لعػػػػػػػػػػاـ ُُِانظػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػ  اٞنػػػػػػػػػػادة ) -ُْ

http://www.adminet.com/code 
ُٓ- Mira T Sundara Rajan, ibid,p.37 
: دكر االتفاقيػػػات الدكليػػػة يف تطػػوير قػػػوانٌن حقػػوؽ التػػػأليف كالنشػػػر يف الػػدكؿ الناميػػػة          )العػػػراؽ  - ُٔ انظػػر ُن نػػػا اٞنوسػػـو

 َُِْة القانوفع جامعة كربالءعا٧نوذجا(  ُن  مقدـ اُف ٠نلة رسالة اٜنقوؽع كلي

http://www.adminet.com/code
http://www.adminet.com/code
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مصنف  هػو يعػود لػ  مػاداـ هػو يف التعامػل. امػا حػ  السػالمةع فانػ  يسػمح للم لػف اف ٬ننػ  ام تشػوية اك 
 ُٕع عل  اف يكوف التغًن للمصنف ي ثر عل  ٚنعت  اك شرف تعديل اك ٓنريف ٞنصنف 

، حي  استمرت بوض  معايًن ُِٖٗاف اٞنادة اعالة من اتفاقية برف ظلت عمليا دكف تغيًن من  عاـ 
دكلية ٜنماية اٜنقوؽ اٞنعنوية. فعل  الرغم من أف اتفاقية اٞنسائل التجاريػة اٞنتعلقػة  ُنقػوؽ اٞنلكيػة الفكريػة 

قػػد حلػػت ١نػػل اتفاقيػػة بػػرف باعتبارهػػا األداة األساسػػية لقػػانوف حػػ  اٞن لػػف الػػدكِف، اذ أ ػػا  )اتفػػاؽ تػػربس(
تتعامػػل مػػ  حقػػوؽ التػػأليف كالنشػػر إُف حػػد كبػػًن عػػن طريػػ  اشػػرتاط الػػدكؿ األعضػػاء علػػ  االنضػػماـ إُف 

كمػ  ذلػكع  ُٖاألحكاـ ذات الصلة من برف، ّنا يف ذلػك اٞنػادة السادسػة اعػال  اٞنتعلقػة بػاٜنقوؽ اٞنعنويػة.
( من اتفاقية تربس است نت اٜنقوؽ اٞنعنوية من آليات تسػوية اٞننازعػات كتنفيػ ها، ُنيػ  ُ.ٗفاف اٞنادة )

 كضعهم يف قانوف ح  اٞن لف الدكِف ال ي اؿ هو نفس .
اضافة اُف فاف هناؾ ايضا معاهدة جديدة ك هامة تتعلػ  بػاألداء كالتسػجيل الصػويت، كالػ م اعتمدتػ  

، حيػػػ  أدخلػػػت اٜنػػػ  اٞنعنػػػوم لفنػػػاين األداء يف ُٔٗٗاٞننظمػػػة العاٞنيػػػة للملكيػػػة الفكريػػػة الويبػػػو يف عػػػاـ 
ف االداء كالتسػػجيل اذ نصػػت اٞنػػادة اٝنامسػػة مػػن معاهػػدة الوايبػػو بشػػأُٗحقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر العاٞنيػػة. 

( علػػ  حقػػٌن مػػن اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة ك٨نػػا حػػ  االنتسػػاب اك االبػػوة كحػػ  السػػالمة لفنػػاين WPPTالصػػويت)
األداء ُني  تكوف موازية ٕناما ٜنقوؽ اٞن لف اٞننصوص عليهما يف اٞنادة السادسة مكرر من اتفاقيػة بػرف. 

عتمتػدا يف كقػت كاحػد، حيػ  عرفػت ٠نتمعػا اف ه   اٞنعاهدة كمعاهدة الوايبو بشأف ح  اٞن لف، ال م ا
باسػػم "معاهػػديت االنرتنػػت"، الػػي اعتمػػدهتا الوايبػػو يف ١ناكلػػة السػػتيعاب حػػ  اٞن لػػف كاٜنقػػوؽ آّػػاكرة مػػن 

إف ادخػػاؿ  اٜنػػ  اٞنعنػػوم لفنػػاين االداء  يف قػػانوف حػػ  اٞن لػػف الػػدكِف ٬ن ػػل  َِاحتياجػػات العصػػر الرقمػػ .
مبػػدا اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة، كونػػة يرفػػ  مػػن صػػاح  االداء مػػن كونػػ  ٠نػػرد أهػػم االبتكػػارات يف ٠نػػاؿ مػػ ه  اك 

شػػ    ينشػػر أعمػػاؿ اٞن لػػف األصػػل  اُف كضػػ  قػػانوين يعػػادؿ الوضػػ  القػػانوين للم لػػف األصػػل . كمػػ  
ذلك، فإف معاهدات الوايبو لإلنرتنت قد خرجت للتو حي  التنفي ، كيبقػ  التسػاؤؿ إُف أم مػدل سػوؼ 

 ُِبقاء النظر اليها فقط دكف تطبي .ٔنتار الدكؿ األعضاء ال

                                                        
 ١ٖٗنمد ابو بكرع مصدر ساب عص  -ُٕ
ُٖ- Ricketson,ibid, para 8.93  انظػػر ايضػػا: صػػربم ٘نػػد خػػاطرع تفريػػد قواعػػد تػػربس يف قػػوانٌن اٞنلكيػػة الفكريػػة )دراسػػة

٘ن  باق  عبد القادرع حقوؽ  كمابعدها. انظر ايضا دانا  ٓٓعص َُِِدار شتات للنشر كالرب٠نياتع -مقارنة(عدار الكت  القانونية
 .َُُِاٞنلكية الفكريةع دار الكت  القانونية كدار شتات للنشر كالرب٠نياتع القاهرةع 

اف معاهػػدة الوايبػػو بشػػاف فنػػاين االداء كالتسػػجيل الصػػويت مت تبنيهػػا يف مػػ ٕنر حػػوؿ بعػػض حقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر كاٜنقػػوؽ  -ُٗ
  .WPPTكعرفت ب  ] ُٔٗٗنوف االكؿ من عاـ آّاكرة يف مدينة جنيف يف العشركف من كا

 [Available in the WIPO Collection of Laws for Electronic Access, online: http://clea.wipo.int
اف معاهدة الوايبو بشاف حقوؽ التاليف كالنشر مت تبنيها يف نفس اٞن ٕنر اٞنشار الية باٜناشػية اعػال  كهػ  متػوفر  علػ  اٞنوقػ   -َِ

ع منشػػػػأة اٞنعػػػػارؼع ُ. انظػػػػر ايضػػػػا: عبػػػػد الفتػػػػاح بيػػػػوم ع حقػػػػوؽ اٞن لػػػػف يف القػػػػانوف اٞنقػػػػارفع طhttp://clea.wipo.intاللكػػػرتكين ا
 ََِٗاالسكندريةع

، فا مػػا دخػػال حيػػ  النفػاذ اٞنشػػركط علػػ  عػػدد أد  معػػٌن ُٔٗٗعلػ  الػػرغم مػػن أف مت اعتمػػاد معاهػػديت االنرتنػت يف عػػاـ  -ُِ
من اٞنوقعٌن. يف حالة كل من معاهدة الوايبو بشأف ح  اٞن لف كمعاهدة الوايبو بشاف فناين االداء كالتسجيل الصػويت، كهػ ا الشػرط مت 

عل  التواِف. العديد من الالعبػٌن الرئيسػيٌن يف سػاحة حقػوؽ التػأليف كالنشػر َف تنضػم  ََِِعاـ  كضع  يف اجتماع   اذار ك مارس

http://clea.wipo.int/
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 ثالثا: اس قبلل   الحقوؽ الم نوي  ع  االق صادي  
Independence of Moral rights from Economic Rights 

اف التحػػػوؿ مػػػن مػػػ ه  اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة اُف القواعػػػد القانونيػػػة كقعػػػت منػػػ  البدايػػػة مػػػن خػػػالؿ أنػػػاذ 
كين اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف القػػانوف. فاالْنػػا  كػػاف إلنشػػاء نظػػاـ عػػاـ القػػرارات القضػػائية، كبالتػػاِف أدت إُف تػػد

ٜنماية حقوؽ اٞن لفٌن، الي تناكلت كل من اٞنصاٌف التجارية كاٞنعنوية. كمن اٞن ًن لالهتماـ أف نالحه أف 
اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة َف تقتصػػػر حصػػػرا بقػػػانوف حػػػ  اٞن لػػػف: فقػػػد ظهػػػرت أيضػػػا يف عػػػدد مػػػن صػػػكوؾ حقػػػوؽ 

. علػ  ُْٖٗإُف اإلعالف العاٞن  ٜنقوؽ اإلنساف لعاـ  ُٖٕٗالف حقوؽ اإلنساف لسنة اإلنساف،  كإع
الػرغم مػػن ذلػك، مػػن حيػػ  كو ػا هػػ  اٞنعنيػة يف اٞنقػػاـ األكؿ مػػ  ٘نايػة اٞنصػػاٌف اٝناصػة اٞنرتبطػػة التػػأليف، 

 فاف اٜنقوؽ اٞنعنوية ه  تعترب ٚنة من ٚنات قانوف ح  اٞن لف.
 بػػػد مػػػن التمييػػػ  بػػػٌن اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة للم لػػػف كاٜنقػػػوؽ االقتصػػػادية لػػػ . ككفقػػػا للتقاليػػػد الفرنسػػػية، ال

اٜنقيقة اف أج اء اٞن لف كاٜنقوؽ االقتصادية ل  يف عملػ  ال تػ ثر بػأم شػكل مػن األشػكاؿ علػ   حقوقػ  
اٞنعنويػػة، ألف عالقتػػ  مػػ  مصػػنف  ال تػػ اؿ سػػليمة. هػػ ا االْنػػا  قػػد يتنػػاقض مػػ  اٞنػػنه  األٞنػػاين: فػػاف الفقػػ  

الٞناين يعترب اف حػ  اٞن لػف هػو ١نفػوظ كحػ  مػن نػوع خػاص ، لػ لك فػأف اٜنقػوؽ االقتصػادية كاٞنعنويػة ا
تنشأ من نفس اٞنصاٌف اٝناصة، كال تعترب أف تكوف مستقلة عن بعضها الػبعض. كػل مػن 'ال نائيػة' ككجهػة 

  ِِنظر 'األحادية'  فاف اٜنقوؽ اٞنعنوية ت دم إُف بعض العواق  القانونية.

 Inalienabilityا: جواز ال صرؼ راب 
اف اٜنػػ  اٞنعنػػوم للم لػػف مت اعتبػػار   حقػػا ش صػػيا: ام انػػ  ينبػػ  مػػن داخػػل الشػػ  ، أك ش صػػية 
اٞن لف نفس . كفقا ل لك، أيا كاف ما سيحدث للحقوؽ االقتصادية ٞنصػنف ، ال ٬نكػن فصػل اٞن لػف عػن 

 لػف عػن حقػوؽ االقتصػادية يف اٞنصػنف، فػاف حقوق  اٞنعنوية. فحػىت بعػد اف يبػاع العمػل الفػين كيفػرتؽ اٞن
حقوق  اٞنعنوية تبق  لالبد. كبالتاِف فاف مػ ه  اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يعػين أف اٞن لػف ال ٬نكػن التفػريط ُنقوقػ  
اٞنعنوية، سواء عن طري  التحويل، البي ، أك ١ناكلػة للت لػ  عػنهم ٕنامػاع ألف الطبيعػة الفطريػة للعالقػة بػٌن 

 ِّ قابل  للتغيًن ّنجرد تغيًن اٞنلكية.اٞن لف كمصنف  هو غًن

                                                                                                                                            
بعد إما اُف كاحدة من اٞنعاهدات أك كليهما. كم  ذلك، يبدك أ ا تشًن إُف طري  للمستقبل، كأ ا أثبتت أ ا مػ ثرة جػدا، علػ  سػبيل 

 يف البلداف النامية كاالنتقالية. انظر اٞن اؿ، عل  اصالح حقوؽ التأليف كالنشر اٜنالية 
J Reinbothe & S von Lewinski, ‘The WIPO Treaties 1996: Ready to Come into force’ (2002) 

24(4) EIPR 199. 
-ِِ Mira T Sundara Rajan,ibid,p.38

ِّ -P Recht, Le Droit d'Auteur, une nouvelle forme de propriété: histoire et théorie (Editions J 
Duculot: Gembloux 1969) 278. 
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 Protection in Perpetuityخامسا: الحماي  االبدي   
اف م ه  اٜنقوؽ اٞنعنوية ل  أيضػا آثػارا تتعلػ  ّنػدة ٘نايػة اٞنصػاٌف الش صػية للم لػف يف قػانوف حػ  

ال نائي ، فاف اٜنقػوؽ  اٞن لفع اذ اف هناؾ اختالؼ بٌن اٞندارس ال نائية كاألحادية. فف  اٞندرسة الفرنسية،
اٞنعنويػػػة للم لػػػف مسػػػتقلة عػػػن حقوقػػػ  اٞناليػػػةع كهػػػ ا يعػػػين  أيضػػػا أف مػػػدة اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة ٩نػػػ  أف ٓنػػػدد 
بشػػكل مسػػتقل. كبػػالنظر اُف اف العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كعملػػ  هػػ  غػػًن قابلػػة لالنفصػػاؿ طاٞنػػا اف اٞنصػػنف 

اية ابدية للحقوؽ اٞنعنوية.  امػا اصػحاب اٞندرسػة مستمر بالوجود، كبالتاِف فاف القانوف الفرنس  ٬ننح  ٘ن
االٓناديةع اٞنانيا عل  سبيل اٞن اؿ، فه   ٕننح  نفس اٜنماية للحقوؽ االقتصادية كاٞنعنوية للم لف ال ما 

هنا، ِْأصل مشرتؾ، كعلية فاف مدة ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية  تكوف ّنا يعادؿ مدة اٜنماية للحقوؽ اٞنالية. 
قػػوؽ اٞنعنويػػة هػػ  ١نميػػة  لفػػرتة كبػػًنة بعػػد كفػػاة اٞن لػػف. كمػػن اٞن ػػًن لالهتمػػاـ أف نالحػػه أف أيضػا، فػػاف اٜن

تسػػتمر  -common lawك القػػانوف العػاـ  civil lawالنظػػاـ اٞنػػدين –اٜنقػوؽ اٞنعنويػػة يف كػػال النظػامٌن 
اذ انػػ  يػػرتؾ دائمػػا لالسػػتمتاع باٜنمايػػة بعػػد كفػػاة اٞن لػػف. علػػ  الػػرغم مػػن أف اٜنػػ  هػػو ش صػػية اٞن لػػف، 

كراء  ذكػػػرل كٚنعػػػة كالػػػي مػػػن اٞنفػػػرتض اف ٓنػػػرـت مػػػن قبػػػل الكػػػلع فعنػػػد هػػػ ا اٞنسػػػتول فػػػاف اٜنػػػ  اٞنعنػػػوم 
عل  كج  اٝنصوص، كمصاٌف اٛنمهور  -للم لف يأيت لك  يتواف  م  اٞنصاٌف االجتماعية األكس  نطاقا 

 ِٓيف اٜنفاظ عل  جودة كسالمة الرتاث ال قايف بشكل عاـ.
 Practical Implicationsث: االثار ال مل   الفرع الثال

اٜنماية القانونية ٜنقوؽ اٞن لف الش صية يرتت  عليها عدد من النتائ  العملية ألكلئك ال ين يتلقوف 
كيتمتعوف كيست دموف األعماؿ اإلبداعية.  اف ه   النتائ  ه  يف الغال  االعم َف يتم الرتكي  عليها من 

اٞنعنويػػػة، الػػػ ين هػػػم  رّنػػػا انشػػػغلوا باآلثػػػار اٞنرتتبػػػة علػػػ  مػػػ ه  حقػػػوؽ اإلنسػػػاف قبػػػل اٞننظػػػرين للحقػػػوؽ 
للمػ لفٌن كالفنػػانٌن بػدال مػػن االخػ  باالعتبػػارع التػأثًن العػػريض ك الواسػ  علػػ  آّتمػ . كبالتػػاِف فػاف هنػػاؾ 

 االيت: اثار عملية تتولد من اٜنقوؽ اٞنعنوية عند فرضها اك منحها للم لف ٥ناكؿ ا٩نازها عل  النحو

  The Economic Consequences  اكال: الن ائج االق صادي  للحقوؽ الم نوي 
اٜنقوؽ اٞنعنوية ه  حقوؽ ش صية من حي  الطبيعة، كٓناكؿ معاٛنة اٞنصاٌف غًن التجارية كالقضايا 

ادية  الناشػػئة عػػن اإلبػػداع البشػػرم. كمػػ  ذلػػك، فػػاف ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة مػػن اتمػػل لػػديها نتػػائ  اقتصػػ
كبًنة. فاآلثػار االقتصػادية للحقػوؽ اٞنعنويػة قػد تنشػأ عنػد مسػتويٌن. األكؿ، اف ٠نػرد كجػود ٘نايػة اٜنقػوؽ 
اٞنعنوية يف تشريعات ح  اٞن لف قد ٕنن  استغالؿ األعماؿ اإلبداعية، سواء ألغراض ْنارية أك ٝنل  ابداع 

                                                        
طػػارؽ ٗنعػػة السػػيد راشػػدع اٞنسػػ كلية التقصػػًنية للناشػػر االلكػػرتكين عػػن انتهػػاؾ اٜنقػػوؽ اٞناليػػة للم لػػفع دار النهضػػة العربيػػةع  -ِْ
 َُِِالقاهرةع 
 االعتبار كبالتفصيل مػن قبػل الباحػ   أ٨نية اٜنقوؽ اٞنعنوية من كجهة نظر ٘ناية اٞنصلحة عامة يف ال قافة مت اخ ها بعٌن  -ِٓ

Sundara Rajan, ‘Moral Rights and the Protection of Cultural Heritage: Amar Nath Sehgal v Union of 
India’ (2001) 10(1) Intl J Cult Prop 79, 89-91    . 
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 عشر ثام ال ال دد

ايف القائم. امػا اٞنسػتول ال ػاين فػاف يتم ػل بػاف جديد. كبالتاِف اعاقة ٧نو الصناعة كال قافة حوؿ الرتاث ال ق
اٞنطالبػػة بػػاٜنقوؽ اٞنعنويػػة ٬نكػػن اف  تنطػػوم علػػ  تكلفػػة اقتصػػادية عاليػػة، سػػواء يف شػػكل تكػػاليف الػػدفاع 
القانوين، التعويض عن األضرار كاٝنسائر الناٗنة عن اٜناجة لسح  اٞنصنف من التداكؿ ال م مت إنتاج  

العتمػاد علػ  اٞنصػػنف اٞنوجػود مسػبقا، أك يف حالػة اٜنػ  يف االنسػحاب، علػػ  كتوزيعػ  ْناريػا مػن خػالؿ ا
موافقػػة اٞن لػػف نفسػػ . كاٞن ػػاؿ اٜنػػ  علػػ  ذلػػك االنتاجػػات السػػينمائية ، حيػػ  اف كجػػود عػػدد هائػػل مػػن 
اٞنصػاٌف اٞنعنويػػة تشػارؾ يف الصػػناعة السػينمائية قػػادت علػ  االقػػل اُف تقويػة صػػناعة الفلػم. ففػػ  هوليػػوكد، 

اعػػة الضػػغط  ٤نحػػت ضػػد اعتمػػاد اٜنمايػػة القانونيػػة الواسػػعة النطػػاؽ للحقػػوؽ اٞنعنويػػة يف الواليػػات فػػاف ٗن
 ِٔاٞنتحدة.

 ثان ا: الس اس  ال ام : نشر الم ر  
Public Policy: The Dissemination of Knowledge  

بالرغبػػػة يف هنػػػاؾ ٢نػػػاكؼ ٣ناثلػػػة  قػػػد تنشػػػا مػػػن كجهػػػة نظػػػر السياسػػػة العامػػػة، كال سػػػيما يف مػػػا يتعلػػػ  
السماح لتعميم اٞنعرفة عل  أكس  نطاؽ ٣نكن يف ٗني  أ٥نػاء آّتمػ . كبالتػاِف فػإف كجػود اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 
يف التشػػري  قػػد ٕننػػ  توزيػػ  األعمػػاؿ اإلبداعيػػة، يف حػػٌن اف مطالبػػات اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة ٬نكػػن اف تػػ دم اُف 

ف اُف حد ما، كبشكل عاـ، يقيد تداكؿ اٞنعرفة معاقبة أكلئك ال ين يتعهدكف بنشرها. اف قانوف ح  اٞن ل
مػػن خػػالؿ حفػػه القػػدرة علػػ  الػػتحكم يف نشػػر أعمػػاؿ اٞن لػػف مػػن قبػػل اٞن لػػف.  فلهػػ ا السػػب  أف حػػ  
اٞن لػػف كمػػا هػػو معػػركؼ لػػػ  حػػ  االحتكػػار للحقػػوؽ اٞنمنوحػػة لػػػ  لفػػرتة ١نػػدكدة. كمػػ  ذلػػك، فالتصػػػرؼ 

تداكؿ اٞنعرفػة، كإذا كانػت ١نميػة إُف األبػد، فا ػا قػد ٓنػد  باٜنقوؽ اٞنعنوية هو قيد إضايف من التقييد عل 
اُف أجل غًن مسم  يف نشر تلك األعماؿ. كبالتاِف فاٜنقوؽ اٞنعنوية ٬نكن أف يكوف ٟنا تأثًن كبًن خاصة 

 ِٕعل  ٠ناالت ال قافة كالتكنولوجيا يف خل  اٞنستقبل ال م يعتمد اعتمادا كبًنا عل  الرتاث القائم.

 Waiversازالت ثالثا: ال ن
اف العوامػػل الػػي اشػػرنا ٟنػػا اعػػال  قػػد أدت إُف النظػػر يف اآلليػػات الػػي قػػد تسػػاعد يف اٜنػػد مػػن التػػأثًن 
السػػلف اتمػػل  للحقػػوؽ اٞنعنويػػة علػػ  الصػػناعة كال قافػػةع كذلػػك بالسػػماح للم لػػف بالتنػػازؿ عػػن حقوقػػ  

 اٞنعنوية، كليا أك ج ئيا، من خالؿ اتفاؽ تعاقدم.

                                                        
 ةع مت مناقشتها من قبل:دكر صناعة السينما األمريكية يف ت بيط التنمية الدكلية  للحقوؽ اٞنعنوي -ِٔ

 S Fraser, ‘Berne, CFTA, NAFTA & GATT: The Implications of Copyright Droit Moral and 
Cultural Exemptions in International Trade Law’ (1996) 18 Hastings Comm & Ent LJ 287, 305-20 ..

دار شػػػتات للنشػػػر -ة مقارنػػػ  بتشػػػريعات حػػػ  اٞن لػػػفع دار الكتػػػ  القانونيػػػةانظػػػر ايضػػػا: زيػػػاد الػػػراكمع اٜنمايػػػة اٞندنيػػػة للرتٗنػػػةع دراسػػػ
 َُْع صَُُِكالرب٠نياتع 

ِٕ- Mira T Sundara Rajan,ibid,p.41 
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لػػدكؿ اٞنتقدمػػة،  كاٞنملكػػة اٞنتحػػدة ككنػػدا تطػػوير عقػػود النمػػوذج القياسػػ ، الػػ م يػػن  فقػػد شػػهدت ا
علػػ  اف ام تنػػازؿ للحقػػوؽ  عينيػػة كانػػت اك غػػًن عينيػػة ٩نػػ  اف تكػػوف قبػػل النشػػر. الف اٞن لػػف  سػػوؼ 
يكػػػوف يف كضػػػ   مسػػػاكمة كبػػػًنة ، كهػػػو مطلػػػوب اف يسػػػلم حقوقػػػ  اٞنعنويػػػة مػػػن أجػػػل ٓنقيػػػ  نشػػػر عملػػػ . 

القياس  للتنازالت  للحقوؽ اٞنعنوية قد تبطلهم، يف اٞنمارسة العملية، ٣نا ٩نعل  بعيد من اٜنماية فالنموذج 
 القانونية. 

من ناحية أخرل، اف التنازؿ عن اٜنقوؽ اٞنعنوية  ي دم اُف عرض بعض اٞنشاكل عل  مسػتول الفقػ  
 لػػف كمصػػنف  هػػ  عالقػػة دائميػػ  كغػػًن القػػانوين. فػػاٞنعىن العػػاـ ٞنػػ ه  اٜنػػ  اٞنعنػػوم هػػو أف العالقػػة بػػٌن اٞن

قابلة لالنفصاؿ، عل  األقل طاٞنا استمر اٞنصنف يف الوجود، ٣نا ٩نعل اٜنقوؽ اٞنعنوية غًن قابلة للتصرؼ 
يف ضوء احكاـ القانوف. كم  ذلك، فإف شدة ه ا االستنتاج ٞن ه  اٜن  اٞنعنوم قد خففت من خػالؿ 

عنويػػة يف ظػػركؼ ١نػػدكدةع اك عػػن طريػػ  اسػػت داـ بعػػض اٜنيػػل السػػماح للمػػ لفٌن  التنػػازؿ عػػن اٜنقػػوؽ اٞن
القانونيػة اٞنوجػودة يف التعامػػل اليػوم . حيػ  يبػػدك أف هػ ا الػػنه  العملػ  للتنػازالت يبػػدكا مقبػوال حػػىت يف 
الػدكؿ اٞنتقدمػة اٞن يػد  بقػػوة للحقػوؽ اٞنعنويػة  كأٞنانيػػا كفرنسػا، حيػ  ٚنحػػت بالتنػازالت، كلكػن فقػػط يف 

 ِٖظركؼ ١ندكدة.
 اذؽ اىخهِئس٘ا ػيٕ اىطلٔق اىٍؼِٔٗث ىيٍؤىف اىٍتطد اىراُٖ:

The Impact of Technology on the Moral rights 
يف ضوء تلك الصعوبات الي تناكلنها يف اٞنبح  الساب ، هناؾ س اؿ مطركح يف ه ا البحػ    هػوع 
مػػاهو موقػػف القػػانوف الػػدكِف ٜنػػ  اٞن لػػف علػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف ضػػوء التكنولوجيػػات اٜندي ػػة  علمػػا إف 

ماؿ ابداعية تست دـ األعماؿ التكنولوجيةع الي تعترب اآلف ١نمية ّنوج  حقوؽ التاليف كالنشر ، ه  اع
أسػػػػالي  تكنولوجيػػػػة حدي ػػػػة يف تكػػػػوين اٞنصػػػػنف، فهػػػػل هػػػػ   االنػػػػواع هػػػػ  أنػػػػواع جديػػػػدة مػػػػن األعمػػػػاؿ 
اإلبداعيػػة، أـ هػػ  مػػ ي  مػػن كػػل هػػ    يف الواقػػ ، اف هػػ ا آّػػاؿ يبقػػ  غػػًن  مستكشػػف إُف حػػد كبػػًن يف 

لنظػػػر يف معظػػػم القػػػوانٌن القػػػانوف الػػػدكِف يف ٠نػػػاؿ حػػػ  اٞن لػػػف، كهػػػ  حالػػػة تػػػنعكس علػػػ  عػػػدـ مطابقػػػة ا
الوطنية ٜن  اٞن لف. كنتيجة ل لك، فاف قضايا اٜنقوؽ اٞنعنوية يف ٠ناؿ تكنولوجيا اٞنعلومات الت اؿ حالة 
غػػػًن ١نسػػػومةع حيػػػ  اف ا٨ناٟنػػػا  قػػػد يكػػػوف ٟنػػػا عواقػػػ  سػػػلبية يف  ايػػػة اٞنطػػػاؼ علػػػ  الصػػػعيدين العملػػػ  

 اُف التحػػديات الػػي تواجػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف عصػػر كالقػػانوين كاٞنفػػاهيم . اضػػافة اُف ذلػػك البػػد اف نشػػًن
 التكنلوجيا. 

عل  ضوء ذلك فػاف هػ ا اٞنبحػ  سػوؼ نقسػم  اُف مطلبػٌنع االكؿ يتعلػ  بالوضػ  القػانوين كالعملػ  
للحقػػػوؽ اٞنعنويػػػة يف نطػػػاؽ التكنلوجيػػػا اٜندي ػػػةع   ٦نػػػتم اٞنبحػػػ  بالتحػػػديات الػػػي تواجػػػ  تطبيػػػ  اٜنقػػػوؽ 

 الرقميةع كذلك عل  النحو االيت.اٞنعنوية يف عصر 
                                                        

ِٖ-   Fracer, ibid,p.14, .G Dworkin, ‘The Moral Right of the Author: Moral Rights and the 
Common Law Countries’ (1995) 19 Colum-VLA J L & Arts 229, 244-66. 
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 املـٍت االٚي: اٌحمٛق املؼ٠ٕٛخ يف اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌحذ٠ضخ 
Moral Rights in New Technologies 

من بٌن أهم أنواع التكنولوجيا اٛنديدة الػي هػ  ١نميػة ّنوجػ  حػ  اٞن لػف هػ  بػرام  الكمبيػوتر. يف 
  لف كمصنفات من نوع خاص. حٌن اف قواعد البيانات ٔنض  باٜنماية ّنوج  ح  اٞن

فف  بداية التسعينات، عندما ظهر حػ  التػأليف كالنشػر لكػ  يكػوف األسػلوب اٞنفضػل ٜنمايػة بػرام  
الػػي شػػػجعت صػػناعة تكنولوجيػػػا اٞنعلومػػات لكػػػ   العديػػػد مػػن العناصػػػر الكمبيػػوتر، كذلػػك بسػػػب  ظهػػور

تلػك العناصػر هػو اف مػنح ٘نايػة تفرض ٘ناية حقوؽ التأليف كالنشػر علػ  بػرام  الكمبيػوترع كمػن ضػمن 
حقوؽ التاليف كالنشر ال ٓنتاج اُف إجراءات معين  كما هو اٜناؿ علية يف  براءة االخرتاع كالي ٓنتػاج اُف 

 اجراءات معين  حىت ٕننح اٜنماية لصاح  براءة االخرتاع.
عن ٙنسٌن عاما كما اف مدة اٜنماية يف حقوؽ التاليف كالنشر ه  مدة طويلة نوعا ما ، ما ال يقل 

بعػػد كفػػاة 'اٞن لػػف' ككػػاف يعتقػػد أف حػػ  اٞن لػػف ٬نكػػن أف تتكيػػف مػػ  ٘نايػػة بػػرام  الكمبيػػوتر، حيػػ  ا ػػا 
استوعبت أنػواع ك ػًنة مػن األعمػاؿ الفكريػة اٛنديػدة يف اٞناضػ .  كمػ  ذلػك، يبػدك أف اآلثػار اٞنرتتبػة علػ  

ال سػػيما يف  -يػػوتر تكػػوف قليػػل األ٨نيػػة جانػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف قػػانوف حػػ  اٞن لػػف علػػ  بػػرام  الكمب
الواليات اٞنتحدة. حي  اف تطوير األنظمػة اٞنتعلقػة بتكنولوجيػا اٞنعلومػات جػاء كجػ ء مػن جهػود اٞنواءمػة 
بٌن دكؿ االٓناد االكري يف ٠ناؿ السوؽ اٞنشرتكة حيػ   جلبػت طابعػا ملحػا جديػدا ٟنػ   القضػية. ك مػ  

كركي فػػػاف هػػػ ا االمػػػر َف يتطػػػرؽ لػػػ  باهتمػػػاـ جػػػدم اُف حػػػد هػػػ   ذلػػػك ، فأنػػػ  حػػػىت يف دكؿ االٓنػػػاد األ
 اللحظة. 

عل  ضوء ذلك فاننا سوؼ نتناكؿ برام  الكمبيوتر كنمػوذج لبيػاف اثػر مػنح اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف اعاقػة 
 تطور ه ا اٞنصنف يف آّاؿ العمل  كالتجارم كذلك عل  النحو االيت.

 د م  "ال مل األدبي"  الفرع االكؿ: برامج الكمب وتر: نوع جدي
Computer Programs: A New Kind of Literary Work"" 

اف برام  الكمبيوتر ه  ١نمية ّنوج  قانوف ح  اٞن لػف الػدكِف ؾ"اعمػاؿ ادبيػة". اذ اف مػن اسػباب 
هػػ ا اٜنكػػم هػػو اف بػػرام  الكمبيػػوتر هػػ  مصػػنفات مكتوبػػة بلغػػة فيهػػا رمػػ  جهػػاز الكمبيػػوتر، كعلػػ  هػػ ا 

ٚنػة مػن  ٚنػػات  النحػو، فػإف بػرام  الكمبيػوتر ٬نكػػن أف تعتػرب ٣ناثلػة للمصػنفات اٞنكتوبػة. هػػ ا اٞنػنه  هػو
للمصػنفات اك االعمػاؿ االدبيػةععل  شػرط  تػوفر ركػن األصػالة الػي يسػتند  Common Lawمعاٛنػة اؿ 

عليها  ٘ناية حػ  اٞن لػف الم مصػنفع كهػ ا الػركن يتطلػ  اف ال يكػوف اٞنصػنف مستنسػ ا  كأف ٪نمػل 
هػػػ  إُف حػػػد مػػػا أك ػػػر   درجػػة معينػػػة مػػػن العمػػػل كاٞنهػػارة.   اف ٘نايػػػة بػػػرام  الكمبيػػػوتر كمصػػػنفات ادبيػػة

إشكالية بالنسبة للبلداف األكركبية ، حي  َف يكن هناؾ شرطا تقليديا بالنسبة لركن االصالة هو االبداعية 
 اك مستول االبداعية.   Schöpfungshöhe)يف االصالة اك مايعرؼ بالقانوف االٞناينع عل سبيل اٞن اؿع)
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أف م لفيها ٟنم اٜن  يف اٜنمايػة الػي هػ  مسػاكية لتلػك اف ٘ناية برام  الكمبيوتر كأعماؿ أدبية يعين 
الي يتمت  ّٔا أم نوع آخر من االعماؿ األدي. كاٛندير بال كر أف م لف الربنام  ٪نتفه بػنفس اٜنقػوؽ 
الي يتمت  ّٔا اٞن لف من أم نوع آخر من انواع االعماؿ االدبية. كبالتاِف فاف مبتكر الربنام  ل  اٜن  يف 

ل  اعادة االنتاج  اكنشر برنا٠ن ، كما ينبغ  أف تكوف مدة اٜنماية تعػادؿ حيػاة اٞن لػف  كمػركر السيطرة ع
ٙنسٌن عاما عل  كفات  عل  االقل. فف  ك ػًن مػن اٜنػاالت، فػاف بػرام  الكمبيػوتر هػ  منتجػات مشػرتكة 

األخػػػرل  أك تعاكنيػػػة يف التػػػأليف، كيػػػتم ٓنديػػػد اٜنقػػػوؽ كمػػػا هػػػو عليػػػة اٜنػػػاؿ يف أم ظػػػرؼ مػػػن الظػػػركؼ
 للتأليف اٞنشرتؾ. 

كعليػػػة ٬نكػػػن طػػػرح التسػػػاؤؿ ّٔػػػ ا الصػػػددعكهو: هػػػل اف اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة مناسػػػبة للتطبيػػػ  علػػػ  بػػػرام  
الكمبيوتر  ه ا التساؤؿ مت طرحة يف نطاؽ ح  التاليف كالنشر الدكلية كك لك اٜناؿ يف القانوف االكريع 

اٜنقػػػوؽ اٞنمنوحػػة للمػػػربم  ّنوجػػ  قػػػانوف حػػػ  عنػػدما تكػػػوف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػػة هػػػ  جػػ ء مػػػن ٠نموعػػة مػػػن 
 اٞن لف.  كعلي  ٬نكن االجابة عن ه ا التساؤؿ دكليا كاكربيا ك١نلياع عل  النحو االيت:

القانوف الدكِف العاـ: اف اكؿ اتفاقية يف ٠ناؿ ٘ناية اٞنصنفات االدبية كالفنية ه  اتفاقية بػرفع  -ُ
.  كّنػا اف بػرام  الكمبيػوتر هػ  مصػنفات ادبيػة كبالتػاِف هػ   االتفاقيػة منحػت اٜنمايػة لكػل مصػنف ادي

فه  ١نمية ّنوج  ه   االتفاقيةع  كاف َف يتم الن  عل  برام  الكمبيوتر فيها صراحة. اف ه   االتفاقية 
منحػػت مػػن ضػػمن اٜنقػػوؽ اٞنمنوحػػة للم لػػفع اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة. هػػ ا يعػػين اف هػػ   اٜنقػػوؽ مقػػررة ٞن لػػف 

فقػد اشػارت صػراحة اُف  TRIPsا.  اما االتفاقيػة ال انيػة كالػي تعػرؼ باتفاقيػة تػربس برام  الكمبيوتر ايض
اف بػػرام  الكمبيػػوتر هػػ  ١نميػػة ّنوجػػ  حقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر كمصػػنفات ادبيػػة كذلػػك اسػػتنادا اُف نػػ  

م  اٞنػػػادة العاشػػػرة منهػػػا. اال اف هػػػ   االتفاقيػػػة َف تصػػػرح ِنصػػػوص اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة اٞنمنوحػػػة ٞن لػػػف برنػػػا
الكمبيػػػوتر. مػػػ  ذلػػػك فػػػالبعض يػػػرل اف اٞنػػػنه  العػػػاـ للحقػػػوؽ اٞنعنويػػػة هػػػو اسػػػتبعادها عمليػػػا مػػػن حقػػػوؽ 
التػػاليف كالنشػػر.  اال اننػػا نػػرل عكػػس ذلػػك الف االتفاقيػػة َف تصػػرح علنػػا اف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة مسػػت ناة مػػن 

كافػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة اضػػافة اُف اٜنمايػػة دكليػػا بالنسػػبة لػػربام  الكمبيػػوتر. كبالتػػاِف فػػاف م لػػف الربنػػام  لػػ   
 اٜنقوؽ اٞنادية.

االْنا  االكري: نظرا للتقليد القػوم ٜنمايػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف بلػداف أكركبػا الغربيػة، كاٞنوقػف   -ِ
اٞنركػػ م الػػي يشػػغلو ا يف الػػنظم القانونيػػة اٞندنيػػة، فإنػػ  يبػػدك مػػن الطبيعػػ  أف نتوقػػ  بعػػض اإلشػػارات إُف 

.  كمػػػ  ََِٗكاٞنعػػػدؿ عػػػاـ  ُُٗٗيف التوجيػػػ  األكركي ٜنمايػػػة بػػػرام  اٜناسػػػوب لعػػػاـ اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة 
ذلك، فإف التوجي  االكري ال يتعامل مباشرة م  اٜنقوؽ اٞنعنوية. حي  اشارت اٞنػادة ال انيػة الفقػرة ال انيػة 

علػ     من  اُف ملكية حقوؽ التأليف كالنشر كذلك يف سياؽ عالقة العامل م  رب العملع حي  نصت
أف إنشاء الربنام  من قبل اٞنوظف اثناء تنفي  مهام  "يسمح لرب العمل ٣نارسة ٗني  اٜنقوؽ االقتصادية 

 عل  الربنام  اٞنبتكر ".
يف اٞنملكػػػة اٞنتحػػػدة الربيطانيػػػةع ٤نػػػد اف قػػػانوف حػػػ  التػػػأليف كالنشػػػر الربيطػػػاين صػػػرح بشػػػكل   -ّ

  بػام حػ  معنػوم.  كنفػس االمػر ينطبػ  علػ  قػانوف كاضح عل  اف اٞنػربم  اك صػاح  الربنػام  ال يتمتػ
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اٞنلكية الفكرية الفرنس ع علما اف القانوف الفرنس  كٓنت كطاة اٞن امة مػ  التوجيػة االكري َف ٬نػنح اٞنػربم  
 ام حقا معنوم كذلك است ناء من القاعدة العامة بالنسبة لبقية اٞنصنفات االخرل. 

كمػن ضػمن اٞنػواد  ََِْمت تعديلػ  عػاـ  ُُٕٗ لػف لعػاـ القانوف العراق : اف قانوف ح  اٞن -ْ
الػي مت تعػديلهاعاٞنادة ال انيػة منػ  حيػ  مت اضػافة بػرام  الكمبيػوتر ضػمن قائمػة اٞنصػنفات اميػة ّنوجػ  
هػػ ا القػػانوف. حيػػ  اعتػػربت هػػ   اٞنػػادة بػػرام  الكمبيػػوتر هػػ  ١نميػػة ّنوجػػ  حػػ  اٞن لػػف. هػػ ا يعػػين اف 

ام  يتمت  باٜنقوؽ اٞنعنوية اضافة اُف اٜنقوؽ اٞنالية. كبالتاِف ه ا ُنػد ذاتػ  قػد يعيػ  اٞنربم  اك مالك الربن
 تطوير برام  الكمبيوتر اذا ٕنسكنا باٜنقوؽ اٞنعنوية كذلك لألسباب الي ذكرنا  انفا.

 Policy Concernsالفرع الثاني:  المخاكؼ الس اس   
اف الفشل يف التعامل م  قضايا اٜنقوؽ اٞنعنوية يف ٠ناؿ تكنولوجيا اٞنعلومات عل  اٞنستول الدكِف مت 
تفسػػًن  عمومػػا باعتبػػار  اسػػتبعادا فعليػػا ٟنػػ   اٞنوضػػوع مػػن نطػػاؽ ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة. اف اسػػتبعاد بػػرام  

أكيػد ٟنػ ا االْنػا . اذ اف أسػباب الكمبيوتر يف قانوف حقوؽ التاليف كالنشر الربيطاين بشكل كاضػح هػو ت
تقييػػد اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف هػػ ا آّػػاؿ تعكػػس أساسػػا سػػبب  اٞنصػػلحة العامػػة. اذ ٬نكػػن القػػوؿ بصػػفة عامػػة، 
هناؾ قل  اك خوؼ من أف اٜنماية اٞنفرطة ٜنقوؽ اٞن لفٌن يف صناعة الكمبيوتر سوؼ ٕنن  النمو كالتطور 

ع الف تطػوير صػناعة الرب٠نيػات تعتمػد علػ  اٞنرب٠نػٌن الػ ين تكػوف يف هػ ا آّػاؿ الػ م هػو يف غايػة األ٨نيػة
ٟنػم القػدرة علػ  االسػتفادة مػن الػربام  اٞنوجػودة مػن قبػل، ُنيػ  يتطلػ  درجػة عاليػة مػن اٜنريػة. كبالتػاِف 
فاف ح  السالمةع كال م هو يعد من ابرز اٜنقػوؽ اٞنعنويػة للم لػفع  ٬نكػن أف تتػداخل مػ  هػ ا اٞنطلػ  

 لتكنولوج . من التقدـ ا
يف الواق ، اف ه ا اٞنوضوع مت تطبيق  يف دعػول قضػائية يف اٟننػد، كالػي هػ  بلػد نػام  كمػا ا ػا  جػ ء 

عكالي أصبحت أيضا كاحدة من الالعبٌن الدكليٌن األك ر أ٨نية يف التنمية Common Lawمن نظاـ اؿ 
 يف ٗني  أ٥ناء العاَف لصناعة الرب٠نيات. فف  قضية: 

 Software Pvt Ltd v Karan Khanna   Statart  القضاء اٟننػدم تسػاءؿ فيمػا اذا كػاف تعػديل  ،
الشػػركة لربنػػػام  كمبيػػػوتر مػػػن اجػػػل تطػػػوير  مػػػن قبػػل اثنػػػٌن مػػػن اٞنػػػوظفٌن السػػػابقٌن لت صػػػي  قوالػػػ  مػػػن 

من قانوف ح  اٞن لف  اٟنندم.الطرفاف  ٕٓالرسائل كصلت إُف التعدم عل  ح  السالمة  ّنوج  اٞنادة 
ايػػػة اٞنطػػػاؼ يلجػػػاف إُف تسػػػوية دكف اللجػػػوء إُف اكمػػػة  كمػػػ  ذلػػػك، أنػػػ  إشػػػعار للنػػػ اع مػػػن قبػػػل يف  

.  ٕٓاٜنكومة اٟنندية، الي يبدك أ ا استجابت من خالؿ إدخاؿ تعديالت عل  السالمة  ّنوجػ  اٞنػادة 
ا من برام  الكمبيوتر. بدال اٞن ًن لالهتماـ، أف اٜنكومة اٟنندية َف تت   منه  است ناء اٜنقوؽ اٞنعنوية ٕنام

تػػن  علػػػ  أنػػػ  "ال ٩نػػوز للم لػػػف ٕنلػػك أم حػػػ  لكػػبح ٗنػػػاح ]أك   اٞنطالبػػػة  ٕٓمػػن ذلػػػك، فػػاف اٞنػػػادة 
 ِٓ( من القسم ُباالضرار فيما يتعل  بأم تعديل لربنام  الكمبيوتر ال م هو يف الفقرة )أ أ( من البند )

ء التعػدم علػ  حػ  اٞن لػف، يف حالػة  'صػن ... يػن  علػ  اسػت نا ِٓ". ك البنػد ذم الصػلة مػن القسػم 
نسخ أك تعديل برنام  كمبيوتر من قبل اٞنالك الشرع  للنس ة'. اف التعديل يكوف يف حػالتٌن: أكال، إذا 
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مت النسخ أك التعديل من أجل االستفادة من برنام  كمبيوتر للغرض ال م مت توفًن ، حي  ا ا لن تكوف 
قوؽ اٞنعنوية. ثانيا،  'نسخ احتياطية ُنتة كوسيلة لتوفًن اٜنماية ضػد فقػداف تعديا عل  ح  اٞن لف أك اٜن

 م قت، اكتدمًن أك الضرر يف النظاـ فقط لالستفادة من برنام  كمبيوتر للغرض ال م مت اعداد . 
الس اؿ اٞنطركح هناع ما ه  اآلثار العملية ٟن ا االست ناء  من الواضح أف االست داـ العػادم لربنػام   

مبيػػوتر مػػن قبػػل اٞنشػػرتم لػػن يكػػوف تعػػديا علػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة للم لػػف.  مػػا لػػيس كاضػػحا هػػو إُف أم ك
مػػػدل صػػػاح  العمػػػل أك اٞنفػػػوض لربنػػػام  قػػػد يعفػػػ  مػػػن مسػػػ كلية اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة. اف إدراج مصػػػطلح 

سػػػت داـ "التعػػػديل" يف االسػػػت ناء يبػػػدك انػػػ  يشػػػًن إُف أف نوعػػػا مػػػن اٜنمايػػػة للمفػػػوض اك رب العمػػػل. اف ا
برنام  "للغرض ال م مت توفًن  " ٬نكن أف تشمل التطور الالح  للربنام ، يف حالة م ل تلك الي قدمتها 

. م  ذلك، إذا كاف ه ا هو اٟندؼ النهائ  من ه ا القسم، كاف من اٞنمكػن ٓنقيػ  نفػس Statartقضية 
المة مػػن بػػرام  الكمبيػػوتر الغػػرض بطريقػػة أبسػػط مػػن ذلػػك بك ػػًن مػػن خػػالؿ اسػػتبعاد اٜنػػ  اٞنعنػػوم بالسػػ

ٕناما. ّنعىن اخر، حىت لو اف مفوض الربنام  تعدل حػدكد اسػت دام  'للغػرض الػ م مت تػوفًن ،' فانػ  قػد 
ال يكوف تصور يف انتهاؾ اٜنقوؽ اٞنعنوية للم لف. كعالكة عل  ذلك، فإف قانوف حػ  اٞن لػف اٟننػدم ال 

 من التطبي   عل  برام  الكمبيوتر.  يستبعد بأم حاؿ من األحواؿ ح  اإلسناد اك االبوة
اٞن اؿ اٟنندم ي ًن تساؤال  فيما يتعل  بالسب   حوؿ عدـ استبعاد اٜنقوؽ اٞنعنوية  صراحة من برام  

كخصوصػا عنػدما  -الكمبيوترع علما اف اٟنند بلد صناع  كاف صناعة بػرام  الكمبيػوتر ٕن ػل مػردكدا مهمػا
نفػػػوذ الدكليػػػة الػػػي طاٞنػػػا كانػػػت عمليػػػة النضػػػاؿ مػػػن اجػػػل التقػػػدـ هػػػ   الصػػػناعة قػػػد تػػػوفر مفتػػػاح النمػػػو كال

التكنلػػوج . ٣نكػػن اف نسػػت ل  إُف أف القػػانوف اٟننػػدم َف ٩نػػد أنػػ  مػػن الضػػركرم اٜنػػد مػػن اٜنػػ  اٞنعنػػوم 
بالسػػالمة لصػػاٌف صػػناعة الرب٠نيػػات. يف الواقػػ ، ْنػػدر اإلشػػارة إُف أف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف ٠نػػاؿ الرب٠نيػػات 

قيدا عل  التطورات التكنولوجية يف اٞنستقبل: اإلنرتنت كالك ًن من التنمية يف كقػت مبكػر  ٬نكن أف تكوف
من صناعة الرب٠نيات األمريكية كقعػت تقريبػا يف ظػل غيػاب التنظػيم القػانوينع كبالتػاِف يبػدك زائفػا اسػتبعاد 

 اٜنقوؽ اٞنعنوية عل  ه ا األساس، دكف م يد من التحقي . 
 Programmer as authorج   مؤلف  الفرع الثالث: المبرم

مػػن جهػػة النظػػر القانونيػػة، اف القلػػ  اٛنػػدم يف هػػ ا آّػػاؿ قػػد تكػػوف لػػ  آثػػار م هبيػػ  لتمديػػد اٜنقػػوؽ 
اٞنعنوية لربام  الكمبيوترع نظرا لرؤية اإلبداع الفين ال م يستند  علية ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية، فإن  قد يكوف 

يقها عل  األعماؿ التكنولوجية. فعل  كج  اٝنصػوص، اٜنمايػة القانونيػة ببساطة غًن مناسبة للنظر يف تطب
للحقوؽ اٞنعنوية يفرتض أف العمل هو امتداد لش صية صاحب ، ل لك أف األضرار الي ٜنقت بالعمل قد 
يكػػوف ٟنػػػا تػػػأثًن ضػػػار علػػػ  م لػػف ذلػػػك العمػػػل نفسػػػ . السػػػ اؿ هنػػا: هػػػل هػػػ ا اٞنفهػػػـو مقبػػػوؿ أك كاقعػػػ  

 عالقة بٌن اٞنربم  كبرنا٠ن  بالنسبة اُف ال
مػػن اٞنهػػم ٜنػػل هػػ   اٞنسػػألة، كمػػن أجػػل ٓنقيػػ  التػػوازف الفعػػاؿ ٞنصػػاٌف اٞنػػربم  ضػػد اٞنصػػلحة العامػػة يف 
اٜنصوؿ عل  الربنام ع هػل اٞنػربم  لديػ  نوعػا مػن اٞنصػلحة الش صػية الناشػئة عػن نشػاط  اإلبػداع   إف 
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 عشر ثام ال ال دد

اء الربنػػػػام  عػػػػن طريػػػػ  جهػػػػود عػػػػدد مػػػػن اٞنػػػػ لفٌن األجابػػػػة عػػػػن هػػػػ   االسػػػػئلة سػػػػتكوف ٢نتلفػػػػة إذا مت إنشػػػػ
 اٞنشرتكٌن، أك إذا مت إنتاج  يف سياؽ عالقة العمل، بدال من أف يكوف نتاج جهد فردم 

يف حػػػٌن أنػػػ  مػػػن الصػػػع  ٓنليػػػل هػػػ   اٞنشػػػكلة، فمػػػن اٞنمكػػػن أف نالحػػػه فرقػػػا جوهريػػػا بػػػٌن بػػػرام  
ض عل  الفور. فمن اٞنفػرتض اف العمػل الفػين الكمبيوتر كاالعماؿ اإلبداعي  الفنية االخرل من حي  الغر 

يهدؼ اُف توليد مباشرة نوع معٌن من اٝنربة لكػال الفنػاف كاٛنمهػور، يف حػٌن أف يهػدؼ برنػام  كمبيػوتر 
عػػادة لتسػػهيل االمكانيػػات التقنيػػة يف اسػػت داـ أجهػػ ة الكمبيػػوتر. كمػػ  ذلػػك، يبػػدك قاسػػيا دكف مػػربر اف 

 قة معنوية بعمل . نشًن إُف أف اٞنربم  ليس ل  ام عال
كبالتػػاِف فػػاف اٜنجػػ  العمليػػة كاٞنفاهيميػػ  قػػد تتعػػارض مػػ  ٘نايػػة العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كعملػػ  يف حالػػة 
اٞنصنفات العلمية، كاٜن  اٞنعنوم بالسػالمة ٪نػاكؿ عػادة القيػاـ بػ . مػن ناحيػة أخػرل، اف حػ  اإلسػناد اك 

كمػربم  لعملػ ، كلكنػ  قػد يسػاعد أيضػا علػ  االبوة قد ال يوفر ام ش ء سول االعرتاؼ ب  فقػط للف ػر  
تشػػػجي  االسػػػت داـ اٞنبتكػػػر للتكنولوجيػػػا، دكف فػػػرض قيػػػود صػػػارمة علػػػ  القػػػدرة علػػػ  إعػػػادة االسػػػت داـ 

 كتعديل برام  الكمبيوتر اٞنوجودة. 
 الفرع الرابع: ال كنلوج ا تقابل االدب: الحقوؽ الم نوي  كاالعماؿ الفن   الحديث   

Technology Meets Art: Moral Rights and New Artistic 

Creation 
يوصػػف برنػػام  الكمبيػػوتر بانػػ   عمػػل مػػن اعمػػاؿ االبتكػػار العلمػػ ع اذ اف فكػػرة تطبيػػ  مبػػدأ اٜنقػػوؽ 
اٞنعنوية، الي كضعت يف سياؽ الفنوف اإلبداعية، عل  الرب٠نيات يبدك رايا حدي ا. كم  ذلك، الس اؿ هنا 

 كوين عمال فنيا ناْنا من برام  الكمبيوتر هو: ماهو االثر اٞنرتت  عل  ت
يف الواق ، اف تقنيات العصر الرقم  ٟنا آثار عميقػة علػ  الفنػوف اإلبداعيػةع فهػ  تتحػدل العديػد مػن 
اٞنفاهيم األساسية يف قل  التقاليد الفنية الغربية. اف نفس اٞنفاهيم  تقدـ اإلطار األساس  ٜنماية اٜنقوؽ 

ولوجيػػات اٜناليػػة تتحػػدل الطعػػن يف صػػحة مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة اٞنوجػػودة يف اٞنعنويػػة، ُنيػػ  اف التكن
القػػانوف كاٞنمارسػػة. كال سػػيما، اف عصػػر اٞنعلومػػات اكلػػدت تكنولوجيػػات حدي ػػ  مػػن اجػػل خلػػ  األعمػػاؿ 
الفنيػة، كإمكانيػة  انشػاء اك خلػ  أنػواع جديػدة مػن األعمػاؿ،، ٣نػا يػ دم إُف مشػاكل يف التفػاهم اٞنعمػػوؿ 

 التأليف، كالعمل اإلبداع ، كالعالقة بينهما. ب  يف 

 New Technologies for Creationاكال: ال كنلوج ا الحديث  م  اجل االب كار 
اكلدت التطورات التكنولوجية اٜندي ة ٠نموعة متنوعة من التكنولوجيػات الػي قػد تكػوف قابلػة للتطبيػ  

   التكنولوجيػات هػ  متغػًنات حدي ػ   للوسػائل يف ابتكارات األعماؿ الفنية. فف  بعض اٜناالت، اف ه
فعلػػ  سػػبيل اٞن ػاؿ،  اف تطػػوير الرب٠نيػػات الػي تسػػمح امػػالء  -الػي خػػدمت تقليػديا لتسػػهيل التعبػػًن الفػين 

الػن  اٞنػػراد كتابتهػػا مباشػػرة مػن االمػػالء مػػن قبػػل الكمبيػػوتر. ففػ  حػػاالت أخػػرل، التكنولوجيػػات اٜندي ػػة 
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لػػػ  طبيعػػػة اٞننػػػت  النهػػػائ ، كمػػػا يف حالػػػة الوسػػػائل اٜندي ػػػة البتكػػػار كاعػػػادة يكػػوف ٟنػػػا أثػػػر أك ػػػر مباشػػػرة ع
استنسػػاخ األصػػػوات كاأللػػواف، أك الصػػػور. كمػػػن اٞن ػػًن لالهتمػػػاـ أف نالحػػػه أف ٠نموعػػة مػػػن االحتمػػػاالت 
اإلبداعية الناْنة عن العصر الرقم  َف يتم بعد استكشاؼ  إمكاناهتا من قبل اٞن لفٌن كالفنانٌن. قد يكوف 
لسنوات أك عقود قبل أف يأيت اإلبداع الفين لتعكس اٜنجم اٜنقيق  للتغًنات يف اإلدراؾ البشرم كاإلدراؾ 

 ال م تدؿ علي  ال ورة الرقمية.
كل ه   التكنولوجيػات اٜندي ػة تػدخل بػٌن اٞن لػف كالعمػل اإلبػداع  يف شػكل  النهػائ . كمػ  ذلػك، 

ولوجيا، كالطريقػة الػي يػتم إنشػاء العمػلع قػد تغػًن يف فاف ه ا يتوقف عل  طبيعة كمدل تدخل ه   التكن
طبيعػػة العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كاٞننػػت  النهائ )بضػػم اٞنػػيم( تغيػػًنا جػػ ريا. حيػػ  تسػػتند ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة 
عل  افرتاض كجػود عالقػة ش صػية، ٘نيميػة، كغػًن قابلػة لالنفصػاؿ بػٌن اٞن لػف كعملػ  االبػداع . اال انػ  

 التكنولوجيا قويا، فاف ه   العالقة  قد تصبح كاهية.  عندما يكوف تأثًن

 New Kinds of Worksثان ا: االنواع الحديث  م  المصنفات  
اف التأثًن ذات الصلة بالتكنولوجيا اٜندي ة هو إمكانية إبتكار أنواع جديدة من األعماؿ الفنيػة. هػ   

لوسػػائط اٞنتعػػددة' ك أيضػػا اٞنشػػاكل اٞنوجػػودة األعمػػاؿ هػػ  الػػي تػػدم  التكنولوجيػػا الرقميػػة، كابتكػػارات 'ا
فيما يتعل  باٞنفاهيم االساسية اٞنوجودة يف قانوف ح  اٞن لف كال م ٬ننح حقوؽ معنوية ل لك اٞن لػف يف 
حالة مااذا كاف اٞنصنف حائ ا عل  درجة االصالة اضافة اُف ركػن التعبػًن حػىت يكػوف ذلػك اٞنصػنف كاقعػا 

تضػمن عمػل الوسػػائط اٞنتعػددة علػػ  نػ  أك صػور أك صػػوت مػن اٞنصػػادر ٓنػت ٘نايػة حػػ  اٞن لػف. فػػاذا 
اٞنوجػػودة مػػن قبػػل، السػػ اؿ هنػػا مػػىت تكػػوف تلػػك االعمػػاؿ اك اٞنصػػنفات اٜندي ػػة  "اصػػيلة"   هػػل األنػػواع 
اٜندي ػػة مػػن اٞنصػػنفات تسػػتند  علػػ  أسػػاس معػػربة التكنولوجيػػا لش صػػية اٞنبػػدع بطريقػػة مشػػاب  لألعمػػاؿ 

عديل ه   األعماؿ  ت ثر علػ  حػ  اٞن لػف يف حصػول  علػ  اٜنمايػة اٞنطلوبػة مػن قبػل التقليدية  هل اف ت
 قانوف ح  اٞن لف 

حػػػىت ٤نيػػػ  علػػػ  هػػػ   االسػػػئلة نضػػػ  م ػػػاال حيػػػا يتعلػػػ  باٞنصػػػنفات اٞنتولػػػدة مػػػن جهػػػاز اٜناسػػػوب اك 
عػن اٞنفػاهيم  الكمبيوتر. حيػ  اف هػ   اٞنصػنفات تكشػف ا٨نيػة التكنلوجيػا يف ابتكارهػا كبالتػاِف االبتعػاد

التقليدية الي تربط اٞن لف بعملة، كالتميي  بٌن آّاالت الي يسهل اخرتاقها حدي ا ّنجرد ٓنديدها ٓنديدا 
 جيدا للعمل كالنشاط، كال سيما التميي  بٌن الوسائل كالغايات يف اإلبداع الفين.
نػػام  كمبيػػوتر أِف ّٔػػػدؼ ففػػ  حالػػة اٞنصػػنف اك العمػػل اٞنتولػػػد مػػن اٜناسػػوبع فػػاف اٞنػػػربم  يبتكػػر بر 

إنشػػاء "عمػػل فػػين"، سػػواء كػػاف عمػػل فػػين بصػػرم أك صػػويت، كهػػو مػػ ي  مػػن هػػ ا كذاؾ، أك نػػوع آخػػر مػػن 
 العمل ٢نتلف ٕناما.  يف ه   اٜنالة، يتم طرح العديد من االسئلة:

مػن هػو "م لػػف"  العمػل   هػػل هػو م لػف برنػػام  الكمبيػوتر، الربنػػام   نفسػ ، أك الكمبيػػوتر  :األكؿ
ل م مت تشغيل  علية  من السهل أف نقوؿ أف اٞن لف ٩ن  أف يكػوف اٞنػربم ، حيػ  أف اٞنعلومػات  الػي ا

صممت الربنام  ه  عائد  ل ع كلكن ما ال م ٪ندث يف اٜنالة الي تكوف فيها  تصميم ه ا الربنام  قد 
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 لػف ، علػ  الػرغم ادل اُف انتاج صػور أك صػوت  هػل اليػ اؿ القػوؿ صػحيحا اف نقػوؿ اف اٞنػربم  هػو اٞن
من ان  ال ٬نكن التنب  بطبيعة "العمل" النهائ   الس اؿ ايضاع إذا مت تنفي  الربنام  عل  مدل فرتة طويلػة 
مػػن الػػ من، مػػ  كجػػود اختالفػػات أك ػػر تعقيػػدا مػػن أم كقػػت مضػػ ، هػػل اف اتصػػاؿ اٞن لػػف اإلنسػػاف مػػ  

 العمل اال تصبح  أك ر ضعفا 
اٞن لػػف لػػ لك العمػػل ادل اُف عػدـ التاكػػد بطبيعػػة ذلػػك اٞنصػػنف.ع  ال ػاين: اف صػػعوبة ٓنديػػد مػػن هػو

مػػاهو بالضػػبط  ذلػػك "العمػػل"  هػػل هػػو برنػػام  الكمبيػػوتر الػػ م يولػػد اٞننػػت  النهػػائ ، أك اٞننػػت  النهػػائ  
نفس    فاذا مت تنفيػ  العمػل مػن خػالؿ الوقػت،  السػ اؿ هنػا يف أم مرحلػة يصػبح منتجػا  ائيػا، كبالتػاِف 

 عل   اٜنصوؿ عل  اٜنماية ّنوج  ح  اٞن لف يكوف قادرة 
أخًنا كليس اخرا، عندما توجد م ل هك ا غموض  حوؿ طبيعة الفناف كالعمل، القليل جدا ٬نكن أف 
يقػػاؿ عػػن العالقػػة بينهمػػا. مػػ  ذلػػك، فػػإف مبػػدأ اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة تفػػرتض اف هنػػاؾ عالقػػة قويػػة جػػدا بػػٌن 

ة اٞنعاَف، اذ اف مبدا اٜنقػوؽ اٞنعنويػة ي كػد كيركػ  بشػدة علػ  اٞن لف  كعمل   الي يفرتض اف تكوف كاضح
االطار القانوين  ٜنماية اٞنصاٌف اٞنعنوية الي ه  ج ء اليتج ء من حقوقة عل  اٞنصنف اك العمل. كبالتاِف 
فإن  من الصعوبة ّنكاف ٓنقي  منه  عقالين للحقوؽ اٞنعنوية يف أالعماؿ الي تتولد مػن اٜناسػوب. علػ  

اٞنعػدؿ نػ  صػراحة علػ  عػدـ مػنح  ُٖٖٗذلك فاف قانوف حقػوؽ التػاليف كالنشػر الربيطػاين لعػاـ ضوء 
اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة للمصػػنفات اٞنتولػػدة عػػن جهػػاز اٜناسػػوبع علػػ  الػػرغم مػػن أف هػػ   اٞنسػػالة َف تعػػاًف كَف 

عاًف من قبل الك ًن يتطرؽ ٟنا قانوف ح  اٞن لف الدكِف يف ام اتفاقية من اتفاقيات ع كما ا ا َف تاخ  اك ت
 من قوانٌن حقوؽ التاليف كالنشر الوطنية ّنا فيها قانوف ح  اٞن لف العراق .

 The Problems of Authorshipثالثا: مشا ل ال أل ف 
من الواضح أف أخطر التحديات إلي تواج  اٜنقوؽ اٞنعنوية الي قدمتها التكنولوجيات الرقمية ٓنػدث 

كج  اٝنصوص، هناؾ ارتباؾ يف اٟنوية بٌن األفراد ال ين يشاركوف يف اإلبداع عل  مستول التأليف. كعل  
 الفين يف كل مرحلة. كبالتاِف نتحدث عنهم عل  النحو االيت:

 Programmer As authorالمبرمج   مؤلف  -ُ
عنػػدما يبتكػػر مػػربم  الكمبيػػوتر عمػػال فنيػػا مػػن خػػالؿ كسػػيلة تقنيػػة الرب٠نػػة، فانػػ  يصػػبح  علػػ  االرجػػح  
'م لفا' باٞنعىن التقليدم للتعبًن. كم  ذلك، التسػاؤؿ هنػا: هػل اف اٞنػربم  يتناسػ  مػ  النمػوذج التقليػدم 
للم لف ككائن مستقل كاصل ، ُني   يعكس اٞنصػنف قدرتػ  الفريػدة ، العبقريػة اٝنالقػة للعمػل   ٬نكػن 

العمػل الػ م مت إنشػاؤ  القوؿ  باف عمل اٞنػربم  يبػدك ٢نتلفػا بشػكل حدسػ  مػن الفنػاف، خاصػة إذا كػاف 
هو نتاج األحداث االلكرتكنية الي ه ، إُف حد ما، تتكاثر تكاثرا ذاتيا. كم  ذلك، فاف اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 
تتطل  اف يكوف هنػاؾ شػ   طبيعػ  اٚنػ   "م لػف". فػاذا رفضػنا النظػر للمػربم  بانػ  م لػف، اذف مػن 
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ربوطػػا مػػ  آاللػػ ، أك نبضػػة الػػػربام ، دكف هػػو الػػ م ينجػػ  هػػ ا الػػدكر  كيػػف ٬نكػػػن  اف يكػػوف التػػاليف م
 تدخل اإلنساف 

 Performer as authorالمؤدم  مؤلف  -ِ
إذا كاف تادية العمل الفين اإللكرتكين يتطل  إشراؾ األنسافع فعل  سبيل اٞن اؿ، اذا قاـ  شػ   مػا 

نػػا: مػػا ذا سػػوؼ السػػ اؿ ه –بالتالعػ  بالربنػػام  أك تنفيػػ  خطػػوات معينػػة يف مراحػػل ٢نتلفػػة مػػن ٓنقيقهػػا 
يكوف موقف القانوف من دكر ذلك الش   يف عمليػة االبتكػار الفػين  هػل هػو مػ دم، اكهػو اضػافة اُف 

 ذلك كون  م لف ، أك م لف مشارؾ يف الربنام  
اف دم  اٟنويات بٌن اٞن دم كاٞن لف هو عل  ٥نو مت ايد ٚنػة مػن ٚنػات ال قافػة العاٞنيػةع كبالتػاِف فػاف 

هػػ  علػػ  حػػد سػػواء تكنولوجيػػة كثقافيػػة، الػػي ٟنػػا عالقػػة مػػ  تػػأثًن التكنولوجيػػا علػػ    أسػػباب هػػ ا االْنػػا 
اإلبػػداع الفػػين، كمػػ  الرتكيػػ  اٞنت ايػػد علػػ  األداء الفػػين كنشػػاط يف حػػد ذاهتػػا يف العصػػر الرقمػػ . كهػػ ا مػػا مت 

داء كالتسػجيل تأكيد  يف أحدث تنظيم دكِف ٜنقوؽ التػاليف كالنشػر يف األداء، كمعاهػدة الويبػو بشػأف األ
. اذ اف اٞنػادة اٝنامسػة مػن هػ   َََِ، كالي دخلػت حيػ  التنفيػ  يف منتصػف عػاـُٔٗٗالصويت لسنة 

اٞنعاهدة انشئت اٜنقوؽ اٞنعنوية لالداء،  بشركط ٣ناثلة إُف اٜنقوؽ اٞنعنوية الي يتمتػ  ّٔػا اٞن لػف األصػل  
اٜنقػوؽ اٞنعنويػة، هػ ا التغيػًن هػو كاحػد مػن  مكرر من اتفاقية برف. فمن كجهة نظر مبدا  ّٔنوج  اٞنادة 

التغًنات الراديكاليػة. كمػ  ذلػك، فإنػ  يبػدك ا ػا تعكػس تصػميما يف الويبػو لضػماف ٘نايػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 
كبالتػػاِف فهنػػاؾ  ػػ  قػػانوين جديػػد للحػػاالت الػػي  ٩نػػ    –لتكػػوين متاحػػة ّٓموعػػة كاسػػعة مػػن اٞنبػػدعٌن 

 ألصل  يكوف من الصع  عل  ٥نو مت ايد الفصل من الناحية العملية.التميي  بٌن األداء كاٞن لف ا

 Audience as authorالجمهور  مؤلف  -ّ
اف سػػهولة االنتشػػػار كتػػوافر الوسػػػائل التكنولوجيػػػة للتػػدخل يف اٞنصػػػنفات االدبيػػة اٞنوجػػػودة يف التػػػداكؿ  

لها كنشػرها. كمػ  ذلػك، فػاف يسمح "للمست دمٌن النهائيٌن" القياـ بدكر مهػم يف إعػادة تشػكيلها كتعػدي
فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ، اٜنفػػاظ  -التقنيػػات الرقميػػة تػػ ثر علػػ  اٛنوانػػ  األخػػرل ٜنػػ  اٞن لػػف علػػ  حػػد سػػواء 

علػػػ  اٜنػػػ  اٜنصػػػرم باالستنسػػػاخ، أك النقػػػل إُف اٛنمهػػػور. اف قػػػوة اٛنمهػػػور بالتعامػػػل مػػػ  األعمػػػاؿ الفنيػػػة 
يسػػلط الضػػوء علػػ  عػػدد مػػن  -كسػػاطة اٞن لػػف  بعػػد نقطػػة معينػػة، دكف -مباشػػرة مػػن خػػالؿ التكنولوجيػػا 

التغيػػًنات اٟنامػػة يف العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كاٛنمهػػور. كبالتػػاِف فػػاف ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يعتمػػد إُف حػػد مػػا 
عل  زيادة دعم كع  اٛنمهور. اذ اف ٘ناية مستقبل اٞنصػاٌف الش صػية كال قافيػة العاملػة يف ٠نػاؿ اٜنقػوؽ 

موقػف م قػف كمػتعلم ٥نػو اإلبػداع الفػين لػدل اٛنمهػور. كبالتػاِف فػاف اٛنمهػور،  اٞنعنوية يعتمد عل  تطور
 أيضا، يصبح 'م لفا' من خالؿ التكنولوجيا، باالشرتاؾ م  التدري  كالقيم ال قافية.

 املـٍت اٌضبٟٔ: اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌحمٛق املؼ٠ٕٛخ يف ػظش اٌشل١ّخ   
Challenges to the Moral Rights in the Digital Era 
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اف اٞنفػػاهيم األساسػػية الكامنػػة كراء مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة  يف عصػػر الرقميػػة قػػد مت كضػػعها موضػػػ  
تساؤؿ كذلك بسب  اٞنشاكل الي  تنشأ فيما يتعل  ّٔوية اٞن لف، ال م قد يكوف إنسانا، آلة، أك، ك هو 

قػد تكػوف ٢نتلفػة بعػض الشػ ء يف بيئػة األك ر احتماال، م ي  بٌن االثنٌن. فالعالقػة بػٌن اٞن لػف كاٞنصػنف 
التكنولوجيػػا الرقميػػػة، اذ اف الوسػػػائل التكنولوجيػػػة النشػػػاء اٞنصػػػنف  تتػػػدخل بػػػٌن اٞن لػػػف كمصػػػنف  بطريقػػػة  

 ْنعل الرابط بينهما كاهية إُف حد ما، كبالتاِف، من الصع  ٘نايتها.
يضا من ناحية التغًن التكنولوج ، اف العالقات فيما بٌن األطراؼ اٞنعنية  اٞنشرتك  باٞنصنف قد تتاثر ا

كػػػاٞنلحن مػػػ ال، أك بػػٌن اٞن لػػػف كٗنهػػػور . فعلػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، اف أداء عمػػػل   -سػػواء بػػػٌن اٞن لػػػف كاٞنػػ دم
اٞن لػػػف االصػػػل   قػػػد تكتسػػػ  أ٨نيػػػة جديػػػدة يف حػػػد ذاهتػػػا. امػػػا اٞنػػػ دم فقػػػد يكػػػوف قػػػد كضػػػ  يف ضػػػوء 

الؼ ذلػك غػًن مفهػـو للجمهػور، أك غػًن قػادر تعليمات عمل اٞن لف كالي من شػأ ا أف يكػوف األمػر خػ
علػػ  أف يكػػوف مسػػتوع  إليهػػا مػػن قػػبلهم، كمػػا يف اٜنالػػة الػػي يكػػوف فيهػػا 'اٞنػػ دم' منفػػ  التعليمػػات يف 
بػػرام  الكمبيػػوتر. كيف الوقػػت نفسػػ ، قػػدرة اٛنمهػػور يف التػػدخل يف العمػػل الػػ م يقػػدـ علػػ  شػػكل رقمػػ  

ويػػل اٛنمهػور إُف مشػػارؾ أك ػر نشػػاطا يف العمليػة اإلبداعيػػة. كإجػراء تغيػًنات سلسػػة، لديػ  القػػدرة علػ  ٓن
بطبيعة اٜناؿ، اٞنشاركة الفعالة يف اإلبداع الفػين يعػين أك ػر بك ػًن مػن التالعبػات اٞناديػةع كهػو إعػادة خلػ  
كتطوير عقلية الفناف داخل الش   ال م ٪نصػل علػ  اٞنصػنف. ففكػرة اٛنمهػور كمشػارؾ للجماليػة قػد 

كمػػػ  ذلػػػك، فػػػإف مػػػ ه  اٛنماليػػػة القد٬نػػػة ِٗاُف حػػػد مػػػا يف ال قافػػػة الغربيػػػة 'العاليػػػة'.  تكػػػوف غػػػًن عصػػػرية
كالراسػ ة يف بعػػض ثقافػات الغػػرب مػن خػػالؿ ٕنكػٌن التقػػارب اٛنسػدم بػػٌن اٞن لػف كاٛنمهػػور مػن خػػالؿ 

كاٛنمهور الوسائل التكنولوجية، كالتكنولوجيا الرقمية ٩نل  احتماؿ كجود عالقة جديدة كأكث  بٌن اٞن لف 
 َّيف كع  آّتم ، ك٬نكن أف ت دم يف النهاية إُف  التقارب الركح  بينهما.

اف التطورات التكنولوجيةعالي ْنعل من اٞنمكن زيادة مشاركة اٛنمهور يف اإلبداعع فأ ا أيضا تنشػ ء 
طبيعػػػة صػػػعوبات كبػػػًنة ٞنػػػنح اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة، كالقيػػػود اٞنفركضػػػة علػػػ  حػػػ  اٞن لػػػف، بشػػػكل عػػػاـ. اذ اف 

التكنولوجيا الرقميةعالي ّنجرد اف يظهر اٞنصنف عل  شكل رقمػ ، ٬نكػن أف تتغػًن بطريقػة مػاع حيػ  اف 
 الش   ال م يرل بعد ذلك العمل سيكوف ٩نهل ٕناما  التغيًنات الي مت إجراؤها علية. 

حيػػػ  اف نسػػػخ اٞنصػػػنف ٬نكػػػن اف يػػػتم  دكف أم خسػػػارة يف اٛنػػػودة، بغػػػض النظػػػر عػػػن عػػػدد النسػػػخ 
اٞننتجػػة. كأخػػًنا،  فاإلنرتنػػت ٬نكػػن اف يػػوفر كسػػيلة لتوزيػػ  اٞنصػػنف يف ٗنيػػ  أ٥نػػاء العػػاَف  بػػنفس التكلفػػة 

 تقريبا، كاٜنصوؿ عل  اٞنصنف قد يكوف متاحة عل  أساس فردم.
كهػػ ا ادل اُف اف العديػػد مػػن التػػدابًن التكنولوجيػػة طػػورت يف ١ناكلػػة ٜنمايػػة اٞنصػػنفات مػػن انتهاكػػات 

النشر. كتشمل ه   تكنلوجيا التشفًن، كال م ٬نن  أم ش   من الوصوؿ غًن اٞنصػرح حقوؽ التاليف ك 

                                                        
ِٗ- S Pandit, An Approach to the Indian Theory of Art and Aesthetics (Sterling New Delhi 1977) 

88-89. J Tunney, ‘E.U., I.P., Indigenous People and the Digital Age: Intersecting Circles?’ (1998) 
20(9) EIPR 335, 335. 

َّ- p.40,ibid   Mira T Sundara Raja 
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بػػ  إُف اٞنصػػنف، كالعالمػػة اٝناصػػػة، كالػػ م يسػػمح نسػػخ اٞنصػػػنف ّنػػردكد مػػادم. اف  التػػدابًن الراميػػػة إُف 
االلتفاؼ عل  الضمانات اصبحت جػرائم جنائيػة يف بعػض البلػداف، ّنػا يف ذلػك الواليػات اٞنتحػدة  كمػ  
ذلػػػػك، فػػػػاف هػػػػ    التػػػػدابًن تسػػػػم   ب"مكافحػػػػة التحايػػػػل" كالػػػػي سػػػػرعاف مػػػػا تصػػػػبح باليػػػػة مػػػػن الناحيػػػػة 

 ُّالتكنولوجية، كالي حققت فعالية ١ندكدة فقط، حىت اآلف.
كبالنظر إُف السهولة الي تسػمح ّٔػا التكنولوجيػا الرقميػة بالتحايػل علػ  اٜنقػوؽ اٞنعنويػة، كبالتػاِف فػاف  

كػػوف يف غػػًن ١نلهػػا يف انشػػاء كنشػر األعمػػاؿ االدبيػػة ك الفنيػػة يف عصػػر الرقميػػة. كمػػ  اٜنقػوؽ اٞنعنويػػة قػػد ت
ذلػػك، ال ينبغػػػ  تقيػػيم هػػػ   اٞنسػػألة علػػػ  أسػػػاس اف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػػة مػػن الصػػػع  تطبيقهػػا، مػػػن الناحيػػػة 
العمليػػػة. ّنعػػػىن اخػػػر، ٬نكػػػن طػػػرح التسػػػاؤؿ: إُف أم مػػػدل اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة للمػػػ لفٌن ال تػػػ اؿ ذات صػػػلة 

ش صػػػية اٞن لػػػف يف بيئػػػة التكنولوجيػػػا الرقميػػػة  اٛنػػػواب علػػػ  هػػػ ا السػػػ اؿ ينبغػػػ  أف ٥نػػػدد كيفيػػػة ٘نايػػػة ب
اٜنقوؽ اٞنعنوية، ككيفية التشجي  عل  درجة كافية من االمت اؿ كالتنفي . قبل كل ش ء، فإف اٛنػدكل مػن 

دفاع عػن حقػوؽ اٞنبػدعٌن: حيػ  اٜنقوؽ اٞنعنوية يف البيئة الرقمية تعتمد عل  اٞنعرفة كاستعداد اٛنمهور لل
اف آّتمػػػ  اإلبػػػداع  ٩نػػػ  اف ٪نػػػاكؿ تطػػػوير عالقػػػة أك ػػػر تعاكنػػػا مػػػ  اٛنمهػػػور، كٓنقيػػػ  اٞنسػػػا٨نة اتملػػػة 

 ِّللجمهور ٞنصاٜنها اإلبداعية.
كاخًناع البد اف نشًن اُف اف هناؾ افرتاض غًن معلن يف قانوف ح  اٞن لف الدكِف كذلػك بػاف اٜنقػوؽ 

بغ  أف تكوف قابلة للتطبي   عل  برام  الكمبيػوتر نظػرا للقيمػة التجاريػة العاليػة الػي ٓنملهػا اٞنعنوية  ال ين
تلك اٞنصػنفات. اال اننػا نػرل انػ  مػن اٛنيػد اف يكػوف للمػربم  اف تكػوف لػ  حقػوؽ معنويػة يف اإلبػداعات 

عمػاؿ هػ  مشػكلة التكنولوجية بدال مػن رفضػها بشػكل قػاط . اذ اف إمكانيػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف هػ   األ
تستح   النظر بشكل شامل: من حي  اٞنبدأ القانوين، اآلثار االقتصػادية، كالسياسػة العامػة لتػوفًن فػرص  
كافية للتكنولوجيا اٜندي ة. اذ اف هناؾ دكؿعكاٟنند كالعديد من البلدافع استنتجت باف تطوير الرب٠نيػات 

عنويػػة. بػػدال مػػن ذلػػك، فػػإف اسػػتبعاد هػػ   سػػوؼ لػػن تقػػول اك تعػػ ز  مػػن خػػالؿ القضػػاء علػػ  اٜنقػػوؽ اٞن
 ّّاٜنقوؽ قد ٩نل  التناقض ٜنماية ح  اٞن لف للرب٠نيات.

                                                        
( مػػػن قػػػانوف االلفيػػػة a( )2) َُُِ( ك ُ( )a)َُُِاألحكػػػاـ ذات الصػػػلة  يف الواليػػػات اٞنتحػػػدة األمريكيػػػة هػػػ  اٞنػػػواد  -ُّ

 ال ال ة. ه ا اٞنوضوع مت مناقشت  من قبل  
D Balaban, ‘The Battle of the Music Industry: the   Distribution of Audio and Video Works via the 

Internet, Music and More’ (2001) 12 Fordham IP, Media & Ent LJ 235, 259-265. 
 أ٨نية تقنية مكافحة التحايل إٞنتعل  بسالمة اٜن  اٞنعنوم مت ُن ها من قبل:

 TP Heide, ‘The Moral Right of Integrity and the Global Information Infrastructure: Time for a 
New Approach?’ (1996) 2 UC Davis J Intl L & Poly 211, 263-66. 

ِّ- Sundara Rajan,ibid,p.41 
 أ٨نية العنصر التعاكنية يف تنمية حقوؽ التأليف كالنشر يف عصر التكنولوجيا الرقميةع انظر 
 JAL Sterling ‘Philosophical and Legal Challenges in the Context of Copyright and Digital 

Technology’ (2000) 31(5) IIC 508, 525 
ّّ- Sundara Rajan,ibid,p.41 
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 عشر ثام ال ال دد

 اىغاحٍث: 

مػػن خػػالؿ هػػ ا البحػػ ع فأننػػا قػػد است لصػػنا ٠نموعػػة مػػن النتػػائ  كالتوصػػياتع نعرضػػها علػػ  النحػػو 
 االيت:

 اٚال: إٌزبئظ
كالػػػػي هػػػػ  نتاجػػػػات التحػػػػدم  اف مػػػػ ه  اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة للم لػػػػف يواجػػػػ  نوعػػػػاف مػػػػن التحػػػػديات .ُ

التكنولػػوج  يف "عصػػر الرقميػػة": التحػػدم االكؿ متم ػػل بقػػانوف حػػ  التػػأليف كالنشػػر كالػػ م اصػػبح 
الشػػكل الػػرئيس للتنظػػيم القػػانوين كالػػ م ٪نكػػم التكنلوجيػػا نفسػػهاع كبشػػكل خػػاص بػػرام  الكمبيػػوتر 

مػػا التحػػدم ال ػػاين فانػػ  ا الػػي هػػ  ١نميػػة ّنوجػػ  قػػوانٌن حقػػوؽ التػػأليف كالنشػػر  "كمصػػنف ادي".
يتم ػػػل باٞن ػػػاكؼ الػػػي تنشػػػأ مػػػن االمكانيػػػات الفنيػػػة اٜندي ػػػة كالػػػي مت إنشػػػاؤها بواسػػػطة التكنولوجيػػػا 

 الرقمية.
اما بالنسبة ألركاف اٞن ه  فه  ثالثة اركاف: اٞن لف كاٞنصنف  كالعالقة اٝناصة بينهما. فوجود ه    .ِ

ة اٞنصػاٌف اٞنعنويػةع االنتسػاب كاالسػتقاللية ام اسػتقاللية االركاف ت دم اُف اثار قانونية تتم ػل: ُنمايػ
اٜنػػ  اٞنعنػػػوم عػػػن اٜنػػػ  اٞنػػاِف للم لػػػف. اضػػػافة اُف هػػػ   االثػػػار فهنػػاؾ االثػػػار العمليػػػة كالػػػي تتم ػػػل: 

 بالنتائ  االقتصادية للحقوؽ اٞنعنويةع نشر اٞنعرفة كالتنازالت.
ي تواجػػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػػة يف عصػػر الرقميػػػة يف القسػػم ال ػػاين مػػػن هػػ ا البحػػػ ع تناكلنػػا التحػػػديات الػػ .ّ

)الػػد٩نتاؿ(. هػػ   التحػػديات تتم ػػل ّنفهػػـو "اٞن لػػف". فالسػػ اؿ الػػ م ثػػار خػػالؿ البحػػ  ٕن ػػل ّٔويػػة 
اٞن لف كال م قد يكوف انسانا اك الة اك يكوف م ي  بينهما. كما اف العالقة فيما بػٌن االطػراؼ الػي 

 لوج  سواء بٌن اٞن لف كاٞن دم اك بٌن اٞن لف كٗنهور . تنش ء اٞنصنف قد تتاثر بالتغيًن التكن
لقػػػد بػػػدا كاضػػػحا اف اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة يف عصػػػر الرقميػػػة قػػػد ٔنتلػػػف يف عػػػدد مػػػن الطػػػرؽ مػػػن اٜنقػػػوؽ  .ْ

اٞنعنوية امية ّنوج  اتفاقية برف. حي  تشمل اٜنقوؽ اٞنعنوية رّنا حقوقا ٢نتلفة مػن 'ح مػة' ٘نايػة 
مكػػػرر. فعلػػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، فػػػاٜن  الػػػ م يعكػػػس اٜنقػػػائ   ٔة يف اٞنػػػادة اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة   اٞنوجػػػود

اٜندي ػػة للنشػػر للجمهػػور رّنػػا ي كػػد علػػ  اٛنانػػ  اٞنعنػػوم ٜنػػ  النقػػل إُف اٛنمهػػور، كالػػ م هػػو ١نمػػ  
 من اتفاقية كايبو  ٜنقوؽ التأليف كالنشر. ّٖنوج  اٞنادة 

اف اٜن  اٞنعنوم ال م يلف احتياجات اإلبداع البشرم يف عصر الرقميػة سػوؼ يعكػس تنػوع التجربػة  .ٓ
اإلبداعية لإلنساف كال م َف ٪نػدث مػن قبػل. حػىت يػتم ذلػك، فػاف اٜنػ  اٞنعنػوم ٩نػ  اف يسػتوع  
لػػػيس فقػػػط التطػػػورات ال قافيػػػة اٞنصػػػاحبة لل ػػػورة الرقميػػػة، بػػػل ايضػػػا اسػػػتيعاب إمكانيػػػات جديػػػدة مػػػن 
االعػػػرتاؼ كالتفػػػاهم للتنػػػوع القػػػائم يف ال قافػػػة اإلنسػػػانيةع كهػػػو مػػػا انعكػػػس بشػػػكل سػػػيم علػػػ  قػػػانوف 
حقوؽ اٞن لف للدكؿ االكربية  كالدكلية.  كاٞن ػًن لالهتمػاـ، اف التحػديات الناٗنػة للمفػاهيم التقليديػة 

                                                                                                                                            



 

 دكر الحقوؽ الم نوي  للمؤلف  ي اعاق  تطور تكنولوج ا الم لومات  ي عصر الرقم   )الديج اؿ( 
 

َْٕ 

اٜنمايػة لنمػاذج  لإلبداع عن طري  التكنولوجيا الرقمية قد جعلػت قػانوف حػ  اٞن لػف الػدكِف اف ٬نػنح
مػػن اإلبػػداع كال قافػػة الػػي هػػ   مالئمػػة للػػدكؿ غػػًن الغربيػػة ام الػػدكؿ الناميػػة ، كالػػي غالبػػا مػػا تكػػوف 
٢نتلفػة جػػ ريا عػن اٞنفػػاهيم اٞنعمػوؿ ّٔػػا يف الغػػرب.فمن الواضػح اف هنػػاؾ الك ػًن ٣نػػا ٬نكػن كسػػب  مػػن 

تواهػػا. فػػاٜن  اٞنعنػػوم يف العصػػر إعػػادة تقيػػيم اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة مػػن حيػػ  الغػػرض منهػػا، نطاقهػػا، ك١ن
الرقم  ٬نكن أف يكوف امال يف ٓنقيػ  انعكػاس أك ػر صػدقا مػن األبعػاد اٞنعقػدة  لألبػداع البشػرم يف 

 عصر َف يسب  ٟنا م يل يف اٜنضارة العاٞنية.
 صب١ٔب: اٌزٛط١بد  

كغػًن حكػيم  ٥نن نرل اف ازالة ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية من ٠نػاؿ تكنولوجيػا اٞنعلومػات هػو حػل متسػرع .ُ
للمشػػػاكل الػػػي هػػػػ  موجػػػودة يف الوقػػػػت اٜناضػػػر. ّنعػػػػىن اخػػػر،  أنػػػػ  ٩نػػػ  علػػػػ  البػػػاح ٌن ككاضػػػػع  
السياسػػات اف يقومػػوا بااكلػػة بػػالتحقي   يف اآلثػػار اٞنرتتبػػة علػػ  التكنولوجيػػا الرقميػػة ٞنػػ ه  اٜنقػػوؽ 

بػػػػدكر ، علػػػػ  التنميػػػػة  اٞنعنويػػػة كْنسػػػػيدها يف القػػػػانوف، فضػػػػال عػػػػن التػػػػأثًن اتمػػػػل للحقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة،
 التكنولوجية كال قافية.

٥نن نرل أف اٜنقوؽ اٞنعنوية  اٜندي ة ينبغ  اف تسع  إُف ٓنقي  توازف مناس  بٌن ح  اٞن لف كح   .ِ
اٛنمهور يف اٜنصوؿ عل  التكنولوجيات اٜندي ة، كذلك لغرض ٓنقيػ  اٞن يػد مػن النمػو التكنولػوج . 

  ٘نايػة حػ  التػأليف فيمػا يتعلػ  بػربام  الكمبيػوترع كلكػن فعل  سػبيل اٞن ػاؿ، قػد يكػوف مػن اٞنناسػ
٘ناية اٜن  يف السالمةع كال م هو ح  معنوم مهمع قد يعوؽ النمو يف ه   الصناعة، كخاصة الي 
تعتمد عل  اٜنصوؿ عل  التكنولوجياع كبالتاِف فاف الفائدة من ٘ناية العالقة بٌن اٞن لػف كعملػ   يف 

 مهمة يف ه ا آّاؿ من االبتكار.هك ا مصنفات قد ال تكوف 
كما اننا نرل ايضا  اف ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية ينبغ  اف ٕني  بٌن أنواع ٢نتلفة من اٞنصنفات، كما ن   .ّ

عل  ذلك  قػانوف اٞنملكػة اٞنتحػدة الربيطػاين للتػأليف كالنشػرع كلكػن ٩نػ  توضػيح األسػس الػي ٕنيػ  
غػػػرض مػػػن العمػػػل رّنػػػا تكػػػوف انشػػػاء مصػػػنف اخػػػر:  بػػػٌن تلػػػك اٞنصػػػنفات. فعلػػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، إف ال

فربنام  كمبيوترع علػ  سػبيل اٞن ػاؿع  قػد يهػدؼ إُف اٞنسػا٨نة يف ابتكػار عمػل فػين اخػر، كعلػ  هػ ا 
النحو، فالس اؿ اٞنطركح هنا هل ذلك سوؼ يقود  إُف عالقة تعبًنية كش صية بٌن الش   ال م 

 يطور الربنام  كاٞننت  النهائ  
ية  هػػ  ضػػد كجػػود اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف ٠نػػاؿ تكنولوجيػػا اٞنعلومػػات باعتبارهػػا ال تػػ اؿ إذا كانػػت القضػػ .ْ

سػػطحية،  فػػنحن نػػرل اف االسػػتبعاد ال ائػػف للحقػػوؽ اٞنعنويػػة مػػن النتػػائ  الفنيػػة لتكنولوجيػػا الرقميػػة  
 يبدك ان  سوء فهم كتقدير. فف  حٌن تتم إزالة بعض ٠ناالت اإلبداع الرقم  بصورة ك ًنة من أساس

مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة، ففػػ  نػػواح أخػػرل، فػػاف االبتكػػار الرقمػػ  هػػو فقػػط لتع يػػ  قيمػػة كأ٨نيػػة هػػ   
 اٜنقوؽ. 



 
 

َْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

اف النظػػر يف طبيعػػة االبتكػػار يف األعمػػاؿ اٞنتولػػدة مػػن اٜناسػػوب يظهػػر أنػػ ، يف هػػ ا آّػػاؿ، صػػعوبة  .ٓ
التػػاِف قػػد ْنعػػل ٘نايػػة ٓنديػػد اٞن لػػف، كٓنليػػل طبيعػػة العمػػل، كٓنديػػد طبيعػػة العالقػػة بػػٌن االثنػػٌنع كب

اٜنقوؽ اٞنعنوية غًن مناسبة. كمػ  ذلػك، ٥نػن نػرل إف اٞنشػاركة اٞنت ايػدة لألفػراد يف مراحػل ٢نتلفػة مػن 
العمليػػة اإلبداعيػػة مػػن خػػالؿ التكنولوجيػػا يػػوح  بػػأف ٘نايػػة العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كالعمػػل مػػن خػػالؿ 

اع. كبالتاِف فاف االستنتاج الشامل حوؿ مدل اٜنقوؽ اٞنعنوية قد يكوف يف الواق  تع ي  لل قافة كاإلبد
مالءمػػة تطبيػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة علػػ  اٛنهػػود كاألنشػػطة اإلبداعيػػة يف عصػػر الرقميػػة ٪نتػػاج اُف دراسػػة 
مستفيضػػػة، ال سػػػيما إذا كػػػاف هػػػ ا االسػػػتنتاج يعػػػين االسػػػتبعاد الكامػػػل ٜنمايػػػة اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة مػػػن 

 ة ، ٬نكػػن القػػوؿ اف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة قػػد تكػػوف مناسػػبة يف االبتكػػار التكنولوجيػػة ٕنامػػا. بكلمػػة مػػوج
تطبيقهػػا كمنحهػػػا لػػػبعض مػػػ لف  اٞنصػػػنفاتع كم لػػػف الكتػػاب. كلكػػػن قػػػد تكػػػوف مػػػن غػػػًن اٞنناسػػػ  
منحهػػا كتطبيقهػػا لػػبعض منشػػئو اٞنصػػنفات الػػ ين يسػػتعملوف التكنلوجيػػا يف انشػػاءهاع كػػاٞنربم  علػػ  

 سبيل اٞن اؿ.
 كائٍث اىٍهادر

 اٌؼشث١خ اٚال:املظبدس
د.اسػػػػامة نائػػػػل ايسػػػػنع الػػػػوجي  يف اٞنلكيػػػػة الفكريػػػػةع دار ال قافػػػػة للنشػػػػر كالتوزيػػػػ ع عمػػػػػافع  -ُ

 َُُِاالردفع
د. دانا ٘ن  باق  عبد القادرع حقوؽ اٞنلكية الفكريةع دار الكت  القانونية كدار شتات للنشر  -ِ

 َُُِكالرب٠نياتع القاهرةع 
 ََِّاٞنلكية الفكريةع دار النهضة العربيةع القاهرةع  خاطر لطف  اام ع موسوعة حقوؽ -ّ
زيػػػػاد الػػػػراكمع اٜنمايػػػػة اٞندنيػػػػة للرتٗنػػػػةع دراسػػػػة مقارنػػػػ  بتشػػػػريعات حػػػػ  اٞن لػػػػفع دار الكتػػػػ   -ْ

 َُُِدار شتات للنشر كالرب٠نياتع -القانونية
د.سػػػعيد سػػػعد عبػػػد السػػػالـع اٜنمايػػػة القانونيػػػة ٜنػػػ  اٞن لػػػفع دار النهضػػػة العربيػػػةع القػػػاهرةع  -ٓ

ََِْ  
د.صػػػربم ٘نػػػد خػػػاطرع تفريػػػد قواعػػػد تػػػػربس يف قػػػوانٌن اٞنلكيػػػة الفكريػػػة )دراسػػػة مقارنػػػػة(عدار  -ٔ

 َُِِدار شتات للنشر كالرب٠نياتع-الكت  القانونية
صػػًنية للناشػػر االلكػػرتكين عػػن انتهػػاؾ اٜنقػػوؽ اٞناليػػة طػػارؽ ٗنعػػة السػػيد راشػػدع اٞنسػػ كلية التق -ٕ

 َُِِللم لفع دار النهضة العربيةع القاهرةع 
د.عبػػػػد اٜنميػػػػد اٞننشػػػػاكمع حػػػػ  اٞن لػػػػف كاحكػػػػاـ الرقابػػػػة علػػػػ  اٞنصػػػػنفاتعدار الفكػػػػر اٛنػػػػامع ع  -ٖ

 اإلسكندريةع بدكف سنة طب 



 

 دكر الحقوؽ الم نوي  للمؤلف  ي اعاق  تطور تكنولوج ا الم لومات  ي عصر الرقم   )الديج اؿ( 
 

َْٗ 

" يف TRIPSسػػػ  اتفاقيػػػة "د.عبػػد السػػػالـ حسػػػٌن بػػن جاسػػػمع٘ناية حقػػػوؽ اٞنلكيػػة الفكريػػػة ح -ٗ
ع منشػػاة اٞنعػػارؼع ُمنظمػػة التجػػارة العاٞنيػػة كالػػدكؿ االعضػػاء يف ٠نلػػس التعػػاكف لػػدكؿ اٝنلػػي  العػػريع ط

 َُِّاالسكندريةع 
ع منشػػػػػػػػػأة اٞنعػػػػػػػػػارؼع ُد.عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح بيػػػػػػػػػوم ع حقػػػػػػػػػوؽ اٞن لػػػػػػػػػف يف القػػػػػػػػػانوف اٞنقػػػػػػػػػارفع ط  -َُ

 ََِٗاالسكندريةع
يػػػػػات اٜنػػػػػرة يف القػػػػػانوف اٞنصػػػػػرمع دار النهضػػػػػة العربيػػػػػةع د.عبػػػػػد اٟنػػػػػادم فػػػػػوزم عػػػػػوضع الرب٠ن -ُُ
 َُِِالقاهرةع
د.عبػػػػػد الوهػػػػػاب عرفػػػػػػةع  الوسػػػػػيط يف اٜنقػػػػػػوؽ اٞندنيػػػػػة كالفكريػػػػػػةع دار اٞنطبوعػػػػػات اٛنامعػػػػػػةع  -ُِ

 ََِْاالسكندريةع 
عػػدناف هاشػػم جػػواد الشػػريف ع أثػػر منظمػػة التجػػارة العاٞنيػػة علػػ  قػػانوف بػػراءة االخػػرتاع العراقػػ ع  -ُّ

 َُِّمطبعة الفراتع مدينة كربالء اٞنقدسةع ع ُط
١نمػػػػػػػد امػػػػػػػٌن الركمػػػػػػػ  اػػػػػػػام ع حقػػػػػػػوؽ اٞن لػػػػػػػف كاٜنقػػػػػػػوؽ آّػػػػػػػاكرةع دار الفكػػػػػػػر اٛنػػػػػػػامع ع  -ُْ

 ََِٗاالسكندريةع
١نمػػد ابػػػو بكػػػر اػػام ع اٞنبػػػادئ االكليػػػة ٜنقػػػوؽ اٞن لػػف كاالتفاقيػػػات كاٞنعاهػػػدات الدكليػػػةع دار  -ُٓ

 ََِٓ ال قافة للنشر كالتوزي ع عمافع
 ُِٗٗد.١نمد حساـ لطف ع اٞنرج  العمل  يف اٞنلكية االدبية كالفنيةع القاهرةع  -ُٔ
 د.١نمد حساـ لطف ع اٜنماية القانونية لربام  اٜناس  االِفع دار ال قافةع القاهرة   -ُٕ
د.١نمػػد خليػػل يوسػػف ابػػو بكػػرع حػػ  اٞن لػػف يف القػػانوف )دراسػػة مقارنػػ (ع اٞن سسػػة اٛنامعيػػة  -ُٖ

 ََِٖعبًنكتعُاسات كالنشر كالتوزي عطللدر 
 صب١ٔب: املؼب٘ذاد ٚاٌمٛأ 

 .ُُٕٗككافة تعديالهتا اُف عاـ  ُٖٖٔاتفاقية برف ٜنماية اٞنصنفات االدبية كالفنية لعاـ  -ُ
 .ُْٗٗاتفاقية تربس حوؿ اٛنوان  التجارية ٜنقوؽ اٞنلكية الفكرية لعاـ  -ِ
 .اتفاقيات منظمة الوايبوا -ّ
 .ََِٗاٞنعدؿ عاـ  ُُٗٗ  االكري اٞنتعل  ُنماية برام  الكمبيوتر لعاـ التوجي -ْ
 .ََِْكاٞنعدؿ عاـ  ُُٕٗلعاـ  ّقانوف ح  اٞن لف العراق  رقم  -ٓ
 .اٞنعدؿ ُٕٓٗقانوف حقوؽ التأليف كالنشر اٟنندم لعاـ  -ٔ
 .ُٖٖٗقانوف ح  التأليف كالنشر الربيطاين لعاـ  -ٕ
 .اٞنعدؿ ُٕٔٗك  لعاـ قانوف ح  اٞن لف االمري -ٖ



 
 

َُْ 
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 دراـث حطي٘ي٘ث -الرْاب ففاد ىػ ضلٔق االُفان ونؽاٌخّا

Terrorism-corruption against the Human Rights and 

his Dignity-Analytic Study  

.زيٌب عني عتـد.مم
(1) Zainab Ali Abd                                                    

 ٌيغم     

 االسػالـ كقػف كلقػد.البشػرم التػاريخ مػن ٢نتلفػة مراحػل يف مػورس جديدة،فلقػد ظػاهرة لػيس االرهاب
 ..نفيهم أك كأرجلهم ايديهم كقط  الطري  قطٌاع بقتل أمر انواع ،بل كل ضد بصالبة

 النػػػاس كرامػػػة علػػػ  كتعتػػػدم كالعامػػػة الش صػػػية اٞنمتلكػػػات كيسػػػل  الطريػػػ  يقطػػػ  الػػػ م فاالرهػػػاب
 بصور االسالم  التاريخ حفل الكرمي،كلقد العيش يف كحقوقهم الناس كرامة ضد ٣نارسة هو إ٧نا..كيقتلهم

 .اٝنوارج ٗناعات من خصوصا من  سليمة غًن
 َف الػدكِف القػانوف اف حػد اُف كتعريفػ  االرهػاب هويػة ٓنديػد يف الفكريػة االختالفػات مػن الػرغم كعل 

 البشػر اركاح يعػرض ّنا االفراد ضد للعنف است داـ كون  الي  ينظر ان  االف،اال حىت رٚنيا تعريفا ل  يض 
 .سياسية الغراض االساسية اٜنريات يهدد اك لل طر

ABSTRACT 
 The terrorism isn't a new phenomenon, It has been performed in 

different stages of human history, the Islamic religion stood against all its 

types firmly, and furthermore the Islam ordered to kill the thugs or cutting 

their hands and legs as well or exiling them eventually 

                                                        
 .كلية العلـو االسالمية/جامعة كربالء - ُ
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So that the terrorism which is cutting the roads and confiscating the 

personal property and violating the people's dignity and killing them is only 

meant to be an anti –human action for humans dignity, 

 also against people rights to live in a decent life  
We need to mention that the Islamic History has been full of such 

groups in particular the dissents ((KHAWARIJ)) 

And despite of the differences in ideas into specifying the identity of the 

terror to the much that the international Law didn't define it up to date,But it 

looked to it being the use of violence against the individuals ensues 

substantial harm to people safety and threatening the essential freedom for 

political purposes. 

 اىٍلػٌث 

ؽ..إذ فيػرض كاقػ  جديػد يف عرصػات الػوطن ـ ضرب االرهاب أطناب  يف عمـو العراََِّمن  العاـ 
مسػػلوب االرادة..كصػػار كاضػػحا اف دكالن عديػػدة سػػ رت كػػل جهودهػػا اٞن ابراتيػػة مػػن أجػػل ٓنقيػػ  اقصػػ  

 قدر من أهدافها قبل أف يستقر امر البالد كيصًن ذلك السع  صعبا.
ة اٞن ابراتيػػة سػاهم ذلػك اٛنهػد يف تكػػريس حػاؿ الفوضػ ،كَف يعػػد العمػل االرهػاي حكػػرا علػ  االجهػ  

الدخيلة كا٧نا تسرب اُف مكونات الشع  العراق  ليصًن مهنة لك ًن من العراقيٌن خصوصا عق  احداث 
ـ كالي دمرت خالٟنا قبة االمامٌن العسكريٌن عليهما السالـ.إذ تغ ت عقوؿ الػبعض مػن ََِٔسامراء 

ي  من كراهية كاحقاد َف تكن سائدة السطحيٌن كقليل  الوع  كال قافة عل  طركحات الطائفية كما تقود ال
 يف تاريخ العراؽ اٞنعاصر عل  االقل. 

كػػاف ذلػػك اٜنػػاؿ ٚنػػة الزمػػة للعػػراؽ حػػىت عػػرؼ عاٞنيػػا بأنػػ  بيئػػة يعشػػش يف جنباهتػػا االرهػػاب.يف تلػػك 
البيئػػة اٞنوبػػوءة بالػػدـ كاٝنػػراب انتهكػػت حقػػوؽ ككرامػػة النػػاس جػػراء االعمػػاؿ االرهابيػػة الػػي كانػػت تتسػػيد 

حػػىت صػػار العػػراؽ البيئػػة االك ػػر خوفػػا ال يػػأمن سػػالكو طرقػػ  علػػ  انفسػػهم كأمػػواٟنم ناهيػػك عػػن   كاقعهػػم
 ها الشرائ  السماكية كالوضعية.ني مً ضٍ كرامتهم كحقوقهم الي تى 

كالبػػد مػػن ذكػػر اننػػا يف هػػ   الدراسػػة البسػػيطة حاكلنػػا اف نيرجػػ  مظػػاهر االرهػػاب اُف جػػ كر اك اصػػوؿ 
بالتػػػاريخ االسػػػالم  فلػػػم ٔنػػػل فػػػرتة مػػػن مظػػػاهر االرهػػػاب سػػػواء كػػػاف مشػػػركعا  تار٫نيػػػة خاصػػػة فيمػػػا يتعلػػػ  

كسػػالح معنػػػوم يتطػػػور اُف مػػادم يف اٞنعركػػػة اك هتيئػػػة ٟنػػػا اكنتيجػػة مػػػن نتائجهػػػا اك كػػاف صػػػورة مػػػن صػػػور 
الفساد الي سنورد بعضا منها يف ه   الدراسػة كمػن الطبيعػ  كػأم دراسػة يف التػاريخ االسػالم  اف تكػوف 

 ة من القراف الكرمي.اغل  االدل
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من قتل نفسا بغًن نفس أك فاالرهاب ال م قاـ بكل ه ا السوء..هو ما كصف  رب الع ة بأن  فساد )
،كبتلػػػك الصػػػفة كصػػػف قػػػـو يػػػأجوج كمػػػأجوج )إف يػػػأجوج  ِفسػػػاد يف االرض فكأ٧نػػػا قتػػػل النػػػاس ٗنيعػػػا(

إ٧نػػا جػػػ اء الػػ ين ٪نػػػاربوف ا كرسػػػول  ،كهػػو الػػػ م نػػ ؿ فيػػػ  حكمػػػ  تعاُف)ّكمػػأجوج مفسػػػدكف يف االرض(
كيسعوف يف األرض فسادا أف يقتلوا أك يصلبوا أك تقط  أيديهم كأرجلهم من خػالؼ أك ينفػوا مػن األرض 

فهػ الء الػ ين كانػت هػ   صػفة اٜنػدكد الػي تقػاـ ْ(ع اب عظػيم ذلك ٟنم خ م يف الدنيا كٟنم يف اآلخرة
 لكي  االمنٌن.اعليهم هم من يقط  السبيل كيتعرض لس

معرفة ج كر االرهاب يف آّتم  االسالم  البد لنا اف نبح  عػن االصػل يف ا٩نػاد  بػدأ مػن  كّٔدؼ
ار٫نيػػػػػة عػػػػػن االرهػػػػػاب ماديػػػػػا اك االشػػػػػارات القرآنيػػػػػة اُف االحػػػػػداث التار٫نيػػػػػة الػػػػػي ذيكػػػػػرت يف اٞنصػػػػػادر الت

 :كخإنة ثالثة مباح  معنوياعكعلي  قسمنا البح  اُف
 اٞنبح  االكؿ:ماهية االرهاب

 اٞنبح  ال اين:الفساد ال م ٬نارس  االرهابيوف
 اٞنبح  ال ال :٣نارسات انتهاؾ الكرامة

كاعتمػػػػدنا يف ُن نػػػػا علػػػػ  ٠نموعػػػػة مػػػػن اٞنصػػػػادر ا٨نهػػػػا القػػػػرآف الكػػػػرمي ككتػػػػاب مفػػػػردات الفػػػػاظ القػػػػرآف 
(كغًنها إضػافة اُف هػػ ِٓٓ ت) لقػرطفلهػػ( كتفسػًن جػام  احكػاـ القػرآف ِْٓلالصفهاين)ت يف حػدكد

 ٠نموعة منتقاة من اٞنراج .
 :ٌاْ٘ثث االرْثاب:اىٍتطد األول

 االس٘بة ٌغخ ٚبطـالحباٚال: 
ػػػػػ ي رىهبىػػػػػةن :لغػػػػػ  ( بالكسػػػػػر، يػىٍرهى عػػػػػرؼ لغويػػػػػو العربيػػػػػة االرهػػػػػاب اٞنشػػػػػت  مػػػػػن اٛنػػػػػ ر ال الثػػػػػ  )رىًهػػػػػ ى

بان،بالتحريك،أم خاؼ.كره  الشم رىٍهبا كرهبة. خاؼ كريهبان،بالضم،كرىهى
ٓ. 

يره  رهبة.. كرهبا بالضم كالفتح.. كرهب  رهبا: خاف .. كرهبوت  كرهبوت.. كالره  اسم من الره  
  مػػن ا كالػػرغ  إليػػ  كأرهبػػ  كاسػػرتهب : أخافػػ  كف عػػ  ، كاسػػرتهب : اسػػتدع  رهبتػػ  حػػىت رهبػػ  تقػػوؿ الػػره

أم أرهبػوهم كترهبػ  غػًن  إذا  ٔالناس ، كبػ لك فسػر قولػ  عػ  كجػل " كاسػرتهبوهم كجػاؤكا بسػحر عظػيم "
 .ٕتوعد  ، كالراهبة:اٜنالة الي تره  أم تف ع 

                                                        
 ِّاٞنائدة: -ِ
 ْٗالكهف: -ّ
 ّّاٞنائدة: -ْ
القػاهرة، – هػ(لساف العرب،ٓنقي  ٦نبة من العػاملٌن بػدار اٞنعػارؼ،دار اٞنعػارؼ ُُٕابن منظور: ١نمد بن مكـر بن عل )ت -ٓ

 ُْٖٕ،صّج
 ُُٔاالعراؼ: -ٔ
 عكلمة)ره (ِال بيدمعتاج العركسعج -ٕ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
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الواقػػػػ  ذاؾ الػػػػ م يػػػػرل أف االرهػػػػاب )اسػػػػت داـ أك هتديػػػػد  أمػػػػا اصػػػػطالحا،فإف أقػػػػرب التعريفػػػػات اُف
ػػا بشػػرية بريئػػة ، أك هتديػػد اٜنريػػات األساسػػية لألفػػراد  باسػت داـ العنػػف ضػػد أفػػراد ، كيعػػرض لل طػػر أركاحن

ّٔػػػػدؼ التػػػػأثًن علػػػػ  موقػػػػف أك سػػػػلوؾ ٠نموعػػػػة مسػػػػتهدفة بغػػػػض النظػػػػر عػػػػن الضػػػػحايا  ألغػػػراض سياسػػػػية
 .ٖ اٞنباشرين

 االس٘بة اشىب١ٌخ رؼش٠فصب١ٔب:
،كاٞن سسػات اٞنولٌػدة لبنػود القػانوف الػدكِف عػاج ة عػن ا٩نػاد تعريػف علمػ   من  ثالثينػات القػرف اٞننصـر

،ففػػ  تلػػك اٜنقبػػة كانػػت الك ػػًن مػػن الشػػعوب تناضػػل ضػػد مسػػتعمريها لنيػػل ٗمالئػػم كمسػػلم بػػ  لالرهػػاب
بًنة مػن شػباب الشػعوب االكربيػة حرياهتا كتع ز االمر يف حقبة اٜنرب العاٞنية ال انية كقت ا٦نرطت افواج ك

ٞنقاتلػػة النازيػػة كحلفائهػػا كاٞنتعػػاكنٌن معهػػا مػػن ابنػػاء تلػػك الشعوب.اضػػافة اُف بػػركز االرهػػاب الػػ م كانػػت 
عصػػػابات صػػػهيونية تنفػػػ   كالػػػي كػػػاف مػػػن اقواهػػػا نسػػػف فنػػػدؽ داكد يف القػػػدس كقتػػػل الكونػػػت برنػػػادكت 

ر حركػػػات التحػػػرر حقبػػػة جديػػػدة فاقمػػػت مػػػن مبعػػػوث االمػػػم اٞنتحػػػدة.فيما شػػػكلت اٜنػػػرب البػػػاردة كظهػػػو 
الضػػػػعف الػػػػدكِف الػػػػ م يعػػػػرتم سػػػػع  اٞننظمػػػػات اٞنعنيػػػػة يف ا٩نػػػػاد تعريػػػػف مقبػػػػوؿ لالرهاب.كهكػػػػ ا بػػػػات 

الهتماـ عل  الرغم من الضربة لاالهتماـ بتعريف االرهاب عل  كف  سياقات القانوف الدكِف أمرا ال يدعو 
 ن جنود اٞنارين  يف تفجًن ببًنكت. اٞنوجعة الي تلقتها أمريكا بقتل العشرات م

 السػػبعيناتلقػػد اسػػتمر اٜنػػاؿ علػػ  ذم اٞننػػواؿ حػػىت بػػدأت اعمػػاؿ حربيػػة تطػػاؿ االمريكػػاف يف عقػػد 
كمنها تدمًن سفاريت أمريكا يف نايركي كدار السالـ،إضافة اُف أعماؿ اقل قيمة كانت تدرجها ٓنت طائلة 

 االرهاب كاف َف تكن من صنف .
فػإف ٖنػة فػىٍرقػان بٌينػان كفصػالن ملموسػان بػٌن اٞنقاكمػة كاالرهػاب،إذ أف االرهػاب يسػتهدؼ كال شك كالري ،

االبرياء ٣نن ال يشػكلوف خطػرا كَف يغتصػبوا حقػا ٣نػن بػادرهم بأعمػاؿ عدكانيػة بينمػا اٞنقاكمػة عمػل مشػركع 
سػلبت إرادتػػ  ْنيػ   الشػػرائ  السػماكية كالوضػػعية،فهو تعبػًن عػػن إرادة فئػة عريضػػة مػن النػػاس هػم شػػع  ما،

كأحتلت أرض  كصودرت سيادت  كما هو حاؿ الشػع  العػري الفلسػطيين االف حيػ  ال أحػد ينكػر عليػ  
حقػػ  يف اٞنقاكمػػة..بينما تسػػرب الت ييػػف ليطػػاؿ هويػػة تلػػك اٞنقاكمػػة الػػي صػػارت بنظػػر الغػػرب إرهابػػا ك)ال 

 سامية( يعاق  ابطاٟنا عل  كف  بنود مكافحة االرهاب كالالسامية.
ابل اٞنقاكمة الي كصمها م يفو الغرب با ا ارهابا،٤ند إرهابا أشد كأقس  ٬نارس  كيػاف يطلػ  عليػ  كّنق

اسم دكلة،ذلكم هو الكياف الصهيوين يس ر من اجل تنفي   موارد كإمكانات دكلة تقف يف صف الدكؿ 
ب رٚنػ  ،هػو إرهػاب اٞنتقدمة تدعمها كتساندها كترعاها أك ر من كاحدة من الدكؿ العظم  إن  اذان إرهػا

                                                        
رمضاف،عصاـ صادؽ،دراسة بعنواف)االبعاد القانونية لالرهاب الدكِف(٠نلة السياسة الدكلية،مرك  االهراـ للدراسات السياسية  -ٖ

 .ِْعصُْٓالقاهرةعع -االسرتاتيجية
-تعريػػػف االرهاب(٠نلػػػة اٞنستقبل،إصػػػدار مركػػػ  اٞنسػػػتقبل للدراسػػػات كالبحػػػوث عيس ،حسػػػن عبيد،دراسػػػة بعنواف)إشػػػكالية -ٗ

 .ُٖٗ-َُٗعصََِٔصيف ّبًنكت،عع
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دكلػػة ضػػد شػػع  أعػػ ؿ سػػل  أفػػراد ذلػػك الكيػػاف كػػل مقوماتػػ  كمقدراتػػ  كطػػرد خػػارج كطنػػ .كم  كػػل هػػ ا 
الت ييػػف كاٞنصػػادرة ٜنىػػ و تيبيحػػ  كتقػػر  الػػنظم التشػػريعية السػػماكية كاألرضػػية،فإف شػػرعية تتمتػػ  ّٔػػا اٞنقاكمػػة 

أف تسػػف ليفػػين الػػوزيرة اٞنػػ ثرة يف سياسػػات مازالػػت كاف حيٌجػػم دكرهػػا تقلػػ  قػػادة الكيػػاف الصػػهيوين،بدليل 
مواجهة)الشػرعية الػي يعطيهػا آّتمػ  الػدكِف كاسرتاتيجيات الكيػاف اٞنػ كور،دعت علنػا كجهػارا اُف ضػركرة 

 عل  الرغم من أ ا ككيا ا غًن مهتمٌن جديا ّنا يريد  آّتم  الدكِف كما يتمنا .َُلإلرهابيٌن(
لصػػور اٞنتنافرة،٤نػػػد أف اٞن سسػػات كاٞننظمػػػات اٞنعنيػػة فشػػػلت يف إ٩نػػػاد ٟنػػ   االسػػػباب اٞنوٌشػػحىة ّٔػػػ   ا

 تعريف سليم كقومي لالرهاب عل  الرغم من خطورت  كشدة أذا  عل  ابناء آّتم  البشرم.
كلقد استفاد اعداء البشرية من ه ا الفراغ القانوين فعمدكا اُف اسػتباحة دمػاء االالؼ مػن االبريػاء مػن 

إذ يقػوؿ )كلقػد  ُُيفصػل د.١نمػد نػور فرحػاتصور ٓنت حجة مكافحة االرهػاب كمػا ٢نالفيهم بابش  ال
أسفر ه ا اٝنلط اٞنتعمد كالتهرب من تعريف ملـ  لالرهاب الدكِف عن جرائم دكليػة ترتكػ  يف الشيشػاف 

 .ُِككوسوفو كالباسك كأفغانستاف كفلسطٌن ب عم مكافحة االرهاب(
كعلػػ  الػػرغم مػػن أف العػػرب كػػانوا ضػػحايا االرهػػاب الرٚنػػ  الصػػهيوين،كإ م حػػاكلوا عػػن طريػػ  النضػػاؿ 
كاٞنقاكمة الشرعية استعادة بعض حقوقهم ما دف  الغرب اٞنتأثر بالطركحات الصهيونية اُف كصم مقاكمتهم 

بػػ  ارهػػابيوف يقتلػػوف  اٞنشػػركعة باالرهػػاب..اال أف العػػرب كعمػػـو اٞنسػػلمٌن االف فريسػػة الرهػػاب بيػػين يقػػـو
اٞنسػلمٌن كيػػدمركف ٣نتلكػػاهتم باسػم االسػػالـ..كتعدل ذلػػك ليشػي  الرعػػ  يف دكؿ غربيػػة ك ػًنة حػػىت صػػار 
االسالـ كسيلة للرع  فتولدت مػا تعػرؼ بػػ)فوبيا االسػالـ(.كب ا فػإف تلػك اٟنجمػة الػي يػرل فيهػا الػبعض 

مػػػن اتباعػػػ ..بينما صػػػدـ بعػػػض اتباعػػػ  جهػػػادا صػػػارت كسػػػيلة مػػػن كسػػػائل تكريػػػ  االسػػػالـ ٞنػػػن هػػػم ليسػػػوا 
ليصطفوا اُف جان  شانئي  بدعاكل ٢نتلفػة منهػا اعتنػاؽ اٞنػ اه  الليرباليػة اٞنناهضػة للعنػف كالدمويػة الػي 
يصطبغ ّٔا)آّاهدكف(..٣نا جعل فسحة السماحة كاالماف يف عرصات االسالـ فكرا كعمال ضيقة كت داد 

 السالـ. ضيقا بازدياد االرهاب اٞنرتك  باسم ا
االرهاب يف ١نيطنا عل  الرغم من ان  ْنلب  َنلباب الدين كالطائفية اال أن  يظل يف حقيقت ،حىت يف 
كاقعنا العراقػ  أسػلوبا )مػن أسػالي  الصػراع السياسػ  الػ م ٬نكػن أف تلجػأ اليػ  كػل القػول السياسػية،فقد 

يوف يف ركسػػػػيا اثنػػػػاء اٜنػػػػرب الوطنيػػػػة اسػػػػت دمت  ال ػػػػورة الفرنسػػػػية ّنعػػػػىن العدالة،كاسػػػػت دم  ال ػػػػوار الشػػػػيوع
،كيف ٠نتمعنػػا اسػػت داـ مشػػاب  لالرهػػاب يتضػػمن تنفيسػػا عػػن ُّهناؾ،ككػػ لك عناصػػر ال ػػورة اٞنضػػادة ٟنػػا(

 احقاد كأخ ا لل أر كتصفية حسابات،كتنفي ا إلرادات خارجية كغًن ذلك من دكاع كأسباب.

                                                        
 َُٗعيس  ص -َُ
 فرحات_نور_١نمد/ar.wikipedia.org/wiki ..أنظر:بالنقض ك١نام ،كهو فقي  دستورم،.سفة القانوففلاستاذ  -ُُ
منشػػورة علػػ  موقػػ  االكاد٬نػػة العربيػػة يف الػػدا٧نارؾ بتػػاريخ  pdfفرحات:١نمػػد نور،االرهػػاب كحقػػوؽ االنساف،دراسػػة بصػػيغة  -ُِ

 ُّص ََُِ/ٖ/ٓ
قػػػانوف الػػػدكِف العاـ(نشػػػرت  ٠نلػػػة دراسػػػات ٬ننيػػػة ،٠نلػػػة فصػػػلية صػػػادرة عػػػن مركػػػ  :ٗنيػػػل حػػػ اـ ، )مفهػػػـو االرهػػػاب يف ال٪نٍن -ُّ

 ْص ََِٗابريل/يونيو -ّٗالدراسات كالبحوث اليمين،العدد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الرهػػػاب، صػػػارت اطػػػة الػػػي حػػػط االكطػػػاف العربيػػػة كاالسػػػالمية اُف حػػػدو مػػػا يف منػػػأل عػػػن ا كانػػػت
االرهػػػػاب رحالػػػػ  يف عرصػػػػاهتا ليكػػػػوم سػػػػكا ا بنار ..كلعػػػػل العػػػػراؽ م ػػػػاؿ علػػػػ  تفشػػػػ  االرهػػػػاب يف كػػػػل 
مسامات ٠نتمع  ليحرؽ االخضر كاليابس متحققا بصور بشعة ْنعل الدماء ارمة تسفك يف ربوع  يوميا 

ل منها..كاإلنسػػاف خائفػػا مرعوبػػا ال يػػأمن علػػ  كالقػائم مػػن بنػػا  التحتيػػة يتهػػاكل دكف اف يعػػوض مػػا يتهػػاك 
نفسػػ  متػػنقال أك حػػىت كهػػو قػػاب  يف عيقػػر دار ، ككػػاف مػػن شػػأف ذلػػك تػػأخًن مسػػًنة تقػػدـ الػػوطن كهتديػػد 
كحدتػػ ..كاٜنط مػػن قيمػػة ككرامػػة انسػػان  كهػػو االمػػر الػػ م خصصػػنا هػػ   الورقػػة ٞنناقشػػت ،إذ سػػنأخ  علػػ  

كه  ٣نارسة قط  الطري  كإخافة السبيل كه  من بٌن اعماؿ ارهابية   عاتقنا تبياف ٣نارسة ارهابية كاحدة اال
ك ًنة عا  منها العراقيوف..كالبد من الرجوع ّٔ ا االمر اُف ج ر  التار٫ن  إذ ان  ٣نارسػة كػاف قػد اختلقهػا 

 اٝنوارج م  االشارة اُف ا ا فساد يف االرض كما نعتها ا جل كعال،يف ١نكم كتاب  الكرمي..
 :ففاد االرْاب:االكارات اىلؽآُ٘ث واىخارٗغ٘ث ضٔل اىففاد د اىراُٖاىٍتط

يف كتاب   ا سبحان  كتعاُف ذكر الفساد مصطلح كصلتنا اكُف اشارت  االسالمي  يف القراف الكرميعفقد
كحػػػػ ر منػػػػ  ككػػػػرر ذكػػػػر  بصػػػػور منٌفػػػػرة يف آيػػػػات كر٬نػػػػات ك ػػػػار إذ اف)ا ال٪نػػػػ   هػػػػ   اٞنصػػػػطلحالكػػػػرمي 
الفساد ال م اشار الي  القرآف يف مواض  عدة هػو الػ م رأل الراغػ  االصػفهاين أنػ )خركج ..فُْالفساد(

 .ُٓالشم عن االعتداؿ،قليال كاف اٝنركج عن  أك ك ًنا(
كهو ما ذه  الي  اللغويوف من أصحاب اٞنعاجم،إذ ٤نػد ابػن منظػور يكتفػ  بػالتعريف بالفسػاد بقولػ  

كإذ قػاؿ يف القرآف الكرمي جاء مشػفوعا بسػفك الػدماء) كال عج ،فإف ذكر الفساد.ُٔ()نقيض االصالح
ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أْنعل فيها مػن يفسػد فيهػا كيسػفك الػدماء ك٥نػن نسػبح 

كالفسػاد هنػا الػ م يقػرف بسػفك الػدماء هػو الفسػاد  ُٕمػدؾ كنقػدس لػك قػاؿ إين أعلػم مػا ال تعلمػوف(ُن
اٞنادم،بعد أف سب  ذلك اشارة اُف الفساد اٞنعنوم بقولػ  تعػاُف )كاذا قيػل ٟنػم ال تفسػدكا يف االرض قػالوا 

ف،أم ان  ما ٬نكن كصف  إذ أف الفساد هنا يعين ٔنري  النفوس كالنأم ّٔا عن اال٬نا ُٖا٧نا ٥نن مصلحوف(
 بالفساد اٞنعنوم كما أسلفنا.

كلكػػ  نلػػم أطػػراؼ اٞنبح ،علينػػا أف نأخػػ  جانبػػا مػػن جوانػػ  عمػػل االرهػػاب كهػػو اٞنتم ػػل يف قطػػ  
الطرؽ كالتصدم للسابلة اآلمنة كسلبها ح  اٞنركر كانتهاؾ كرامتها ككل ه   أعماؿ مشػينة تعػد فسػادا يف 

عكعلي  فممارسة االرهاب اك ،٣نا يتطل  الوقوؼ ضدها كإيقاؼ ٣نارستهااالرض عل  كف  اٞنفهـو القرآين
 ارهبة الناس هو صورة من صور الفساد.

                                                        
 َِْالبقرة: -ُْ
دمشػ  كالػدار –هػ(مفردات ألفاظ القرآف،ٓنقي :صفواف عػدناف داككدم،دار القلػم  ِْٓاالصفهاين:الراغ )ت يف حدكد  -ُٓ

 ّٔٔص ُٔٗٗبًنكت -الشامية
 ُِّْص ٓابن منظور:ج -ُٔ
 َّالبقرة: -ُٕ
 ُُالبقرة: -ُٖ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=76&idto=76&bk_no=49&ID=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=76&idto=76&bk_no=49&ID=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=76&idto=76&bk_no=49&ID=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=76&idto=76&bk_no=49&ID=80#docu
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 لـغ اٌـش٠ك .ٔ
أف ارهػػابيٌن مارسػػوا )اٜنرابػػة( أم ٤نػػد مػػن خػػالؿ اسػػتعراض للحركػػات السياسػػية يف التػػاريخ االسػػالم  

إشػهار السػػالح كقطػ  السػػبيل علػػ  ا ا) قطػ  الطريػ  الػػ م ٬نػر عليػػ  اٞنسػلمٌن كالػػي عرفهػا بعػػض الفقهػاء
كالكرامػػة كاٞنػػاؿ كرّنػػػا  للحقػػػوؽ،حيػػ  يوقفػػػوف السػػابلة ك٬نارسػػوف معهػػػم ٣نارسػػات سػػالبة ُٗخػػارج اٞنصػػر

العرض،كقػد تنتهػ  بقػتلهم مػا ٩نمػ  طػػريف االيػة الكر٬نػة الػي تصػف ايػا مػػن هػ ين العملػٌن بأنػ  يشػب  قتػػل 
.لػػػػػ ا فػػػػػإف َِد يف االرض فكأ٧نػػػػػا قتػػػػػل النػػػػػاس ٗنيعػػػػػا(النػػػػػاس ٗنيعػػػػػا)من قتػػػػػل نفسػػػػػا بغػػػػػًن نفػػػػػس أك فسػػػػػا

األرض إ٧نػا جػ اء الػ ين ٪نػاربوف ا كرسػول  كيسػعوف يف  "ُِالبعض)استدلوا عل  ٓنرمي ااربة بقول  تعػاُف
 (. ِِ"فسادا أف يقتلوا أك يصلبوا أك تقط  أيديهم كأرجلهم من خالؼ أك ينفوا من األرض

عمومػػػا فػػػنحن هنػػػا أمػػػاـ الفسػػػاد اٞنػػػادم اٞنقػػػرتف بسػػػفك الػػػدماء الػػػي حػػػـر ا سػػػفكها اال بػػػاٜن ..كال 
 مارسة. نستبعد اف تكوف االية الكر٬نة الي ذكرناها كالي تسم )آية ااربة(ن لت يف ه   اٞن

فهػػ ا اٞنتنقػػل علػػ  الطػػرؽ كالػػ م يىٌسػػر لػػ  االسػػالـ ظػػركؼ التنقػػل اآلمػػن الكرمي،جعلػػ  الػػبعض خائفػػا 
مرعوبا اليدرم مىت يق  فريسة لعصبة من قطاع الطري  الي ال ترع لعابر سبيل االن كال ذمة.فمن  مىت صار 

 التنقل عل  الطرؽ شيئا سالبا لكرامة االنساف كرّنا ٜنيات  .
بن السبيل ال م ٪نس بالضعف كهو يتنقل بعيدا عن أهل  كاسباب ع ٌ  كمال ،يكوف خائفا مرتقبا اف ا

متوجسػا،كه  مشػػاعر ٪نملهػػا كػػل متنقػػل علػػ  الطػرؽ الػػي بػػٌن ْنمعػػات سػػكانية متباعػػدة..فالوحوش مػػن 
كترقػت اٜنيواف كالبشر هم اٝنطر االكرب عل  حيات ،كك لك خطر اٛنوع كالعطش،ككلمػا تطػورت اٜنضػارة 

صار اضعاؼ ما كاف يف عصور جاهلية  زماننااسباب اٜنياة قلت تلك اٞن اطر،اال اننا ٤ند اف اٝنوؼ يف 
 ما قبل االسالـ.

كألف االسػػالـ ديػػن أمػػاف كسػػلم يبشػػر ّنجتمػػ  آمػػن يػػنعم بالسػػلم االجتماع ،فإنػػ  يريػػد لالنسػػاف اف 
ال يف بلوغػػ  طريػػ  اٟندايػػة كالرشػػاد،ٟن ا يعػػيش آمنػػا مطمئنػػا صػػايف الفكػػر سػػليم القلػػ  ليتفكػػر كيتػػدبر أمػػ

كلسػػػوا  مػػػن دكاع كأسػػػباب،فإف االسػػػالـ ضػػػمن لسػػػالك الطريػػػ  مػػػاَف يكػػػن يتمتػػػ  بػػػ  قبػػػل نػػػ كؿ الشػػػريعة 
السػػمحاء مػػن أمػػاف كزاد..فدمػػ  مصػػاف حػػىت كإف كقػػ  بػػٌن ايػػدم عصػػبة مػػن اٞنػػ منٌن رغػػم كونػػ  علػػ  غػػًن 

كإف أحػػد مػػن اٞنشػػركٌن اسػػتجارؾ فػػأجر  حػػىت يسػػم  كػػالـ ا   أبلغػػ  مأمنػػ  ذلػػك بػػأ م قػػـو ال ديػػنهم)
.فرب الع ة أعطػ  االمػاف حػىت للمشػرؾ الػ م يصػًن اُف عصػبة م منػة خصوصػا اف َف يػرد ّٔػم ِّ(يعلموف

 ال سوءا.شرا ك 
                                                        

كتػػاب   ُٗٗٗبػػًنكت -هػػ(بداية آّتهػػد ك ايػػة اٞنقتصػػد،دار ابػن حػػـ  ِٓٓالقرطف:١نمػد بػػن أ٘نػػد بػن ١نمػػد بػػن رشػػد)ت  -ُٗ
 ْٕٔاٜنرابة، ص

 ِّاٞنائدة: -َِ
اللحيداف،٘ند بن عل ،الصور اٞنعاصرة ٛنر٬نة اٜنرابة،رسالة ماجستًن مقدمة اُف جامعة نايف العربية للعلػـو االمنيػة،الرياض  -ُِ
 َُ ة منضدة باٜناسوب(ص)نسََُِ

 ّّاٞنائدة: -ِِ
 ٔالتوبة: -ِّ
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 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ُْٗ 

كديننا هو ال م بٌن ماَف تبين  االدياف السابقة ٚناكيها ككضعٌيها من كرامة عليا لالنساف )كلقد كرمنػا 
 .ِْبين ادـ ك٘نلناهم يف الرب كالبحر كرزقناهم من الطيبات كفضلناهم عل  ك ًن ٣نن خلقنا تفضيال(

رهػػاب اػػـر جر٬نػػة اٜنرابػػة بإرعػػاب لكػػل ذلػػك عػػد البػػاح وف ادثوف)اٜنرابػػة(إرهابا كجر٬نػػة،إذ)من اال
 .ِٓالناس أك قتلهم أك    أمواٟنم أك اٛنم  بٌن ذلك(

 ِّبسعبد اٌخٛاسط .ٕ
الػػػي  ػػػ  ا تعػػػاُف عنهػػػا كعػػػدها )فسػػػادا(  ِٔإف اكؿ فرقػػػة ظهػػػرت يف االسػػػالـ كسػػػٌنت قطػػػ  الطريػػػ  

كاستعرضػػوا النػػاس،هم اٝنػػوارج، الػػ ين خرجػػوا علػػ  طريػػ  اٟندايػػة ك ػػ  اٜن ،ككػػاف ذلػػك أكؿ فعػػل ميػػداين 
٬نارسػػػػػون ،إذ اسػػػػػتوقفوا عبػػػػػد ا بػػػػػن خبػػػػػاب بػػػػػن االرث عامػػػػػل أمػػػػػًن اٞنػػػػػ منٌن علػػػػػ  عليػػػػػ  السػػػػػالـ علػػػػػ  

ستصػػػحبا زكجػػػ  اٜنامل..فػػػ ُنو  كقتلػػػوا أـ كلػػػد  كشػػػقوا بطنهػػػا اٞنػػػدائن،ككاف عػػػابرا للسػػػبيل آمنػػػا مطمئنػػػا م
 لي ُنوا جنينها.. 

يصػػػػػف النػػػػػوكم حػػػػػادث االسػػػػػتعراض كالقتػػػػػل بقول )كاستعرضػػػػػوا النػػػػػاس فقتلػػػػػوا مػػػػػن اجتػػػػػاز ّٔػػػػػم مػػػػػن 
اٞنسػػلمٌن،كمر ّٔػػم عبػػػد ا بػػن خبػػػاب بػػن االرت كاليػػػا لعلػػ  علػػ  بعػػػض تلػػك البالد،كمعػػػ  سػػريت  كهػػػ  

بطن سريت  عن كلد،فبلغ عليا ف رج اليها يف اٛنيش ال م كاف هيأ  لل ركج اُف بالد  حامل،فقتلو  كبقركا
 . ِٕالشاـ(

تلك كانت كاقعة مبكرة َف يكن اٞنسلموف يدركوف أف سنة سيئة سي سس ٟنا بينهم كهػم الػ ين صػاف 
لي  كآل  كسلم االسالـ دماءهم كأعراضهم كأمواٟنم، بل تعدل معتنقي  اُف من هم يف ذمة نبي  صل  ا ع

ليشملهم ّنا خ  ب  معتنقي ،ل ا فإف أمًن اٞن منٌن عل  علي  السالـ كقد رأل الفساد ٪ني  باالمة كيهدد 
أمنهػػا كسػػالمها اٞنتحقػػ  أف يسػػارع اُف طلػػ  الفػػاعلٌن ليجتػػ هم ك٩نتػػ  فكػػرهم التكفػػًنم الػػ م يهػػديهم 

نجل  عن قضاء مرـب عل  تلك العصػبة الي كادت أف ت ِٖطري  الضالؿ كالسوء..فكانت معركة النهركاف
الفاسدة اٞنفسدة،لوال أف شػاء ا تعػاُف أف ينجػوا مػنهم فئػة صػغًنة أقػل مػن عػدد أصػاب  اليدين)تسػعة ال 

 غًن(..٣نا تسب  يف بقاء تلك السٌنة اٛنائرة اٝنبي ة.
ا بعػػد تلػػك فأكلئػػك النفػػر النػػاج  مػػن ٠نػػ رة النهػػركاف صػػاركا نػػواة شػػر التػػف حوٟنػػا خػػوارج جػػدد خرجػػو 

اٞنعركة الفاصلة..ليصًن عندهم قط  الطري  كإخافة أبناء السبيل عمال دؤكبا ل  قواعد كأسس ينشر الرع  
 كانتهاؾ اٜنرمات يف عمـو دكلة االسالـ.

                                                        
 َٕاالسراء: -ِْ
أبػػػو زيػػػد:نايل ٣ندكح،دراسػػػة بعنواف)االرهػػػاب بػػػٌن الػػػدف  كاالعتػػػداء مػػػن منظػػػور قرآين(منشػػػور يف آّلػػػة االردنيػػػة للدراسػػػات  -ِٓ

 ـ ص  ََِٓلسنة ُاالسالمية العدد 
 ُٖٗٗالقاهرةع-ليلعدار اٛنٓانظر:بدكم:عبد الر٘ننعاٝنوارج كالشيعةعط -ِٔ
 ُِٖصُٗج-بًنكت-هػ(شرح اٞنه ب،دار الفكر للطباعة كالنشر ٕٔٔالنوكم:١ني  الدين بن شرؼ)ت  -ِٕ
عدار احيػػػػػػػػػػػاء الكتػػػػػػػػػػػاب ُهػػػػػػػػػػػػ(االخبار الطواؿعٓنقي :عبػػػػػػػػػػػد اٞنػػػػػػػػػػػنعم عػػػػػػػػػػػامرعطِِٖالدينورم:ا٘نػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن داكد)تانظر: -ِٖ

 َِٓ-َِِعصَُٔٗالعريع



 
 

َِْ 

 عشر ثام ال ال دد

لقد عرؼ اٞن رخوف تلك اٞنمارسة الي صارت منظمة تعتمد عل  أسس كقواعد ال تفارقها الدموية بل 
 م يل  استعراض الناس ال م تعرفنا علي  آنفان..فمػا هػو االمتحػاف الػ م مػازاؿ ْنللها،بإسم)االمتحاف(ال

عمػػػػػال بشػػػػػعا ٫نيػػػػػف النػػػػػاس االمنػػػػػٌن حػػػػػىت يػػػػػـو النػػػػػاس ه ا .كلقػػػػػد كصػػػػػفهم االمػػػػػاـ علػػػػػ  عليػػػػػ  السػػػػػالـ 
بػأ م)خرجوا لصوصػا مشػلحٌن(،كهو يف ذلػك يهػدؼ اُف قيػادة اٞنتلقػٌن اُف حػدي  النػف صػل  ا عليػ  

 م ي كر في )اٜنارب اٞنشلح(ال م عرف  ابن منظور بأن )الغاص  الناه  ال م يعرم الناس كآل  كسلم ال
فهو يف نظػر نبينػا صػل  ا عليػ  كآلػ  كسػلم لػ  ينػ ع عػن النػاس مالبسػهم،كمعركؼ اف عقوبػة ِٗثيأّم(

 الل  ال م يسرؽ ٣نتلكات الناس ه  قط  اليد.
 االِزحبْ   .ٖ

هنا باالمتحافع كاُف  دوسيلة ارهاب معنويةعكلكن ما اٞنقصو كردت اشارات عن است داـ االمتحاف ك
 اصل نرجع  فيما يتعل  ّنوضوعنا  أم

لقد كرد ذكػر االمتحػاف يف القػرآف الكػرمي ككػاف اٞنػادة االسػاس لسػورة كر٬نػة مباركػة هػ  سػورة اٞنمتحنػة 
يا الع ة سبحان  كتعاُف) الي اخ ت اٚنها من ج ر  اللغوم..إذ أف عمادها االية الكرية الي قاؿ فيها رب

أيها ال ين آمنوا إذا جاءكم اٞن منات مهاجرات فامتحنوهن ا أعلم بإ٬نا ن فإف علمتموهن م منات فال 
كفار ال هن حل ٟنم كال هم ٪نلوف ٟنن كآتوهم ما أنفقوا كال جنػاح علػيكم أف تنكحػوهن ترجعوهن إُف ال

إذا آتيتمػػوهن أجػػورهن كال ٕنسػػكوا بعصػػم الكػػوافر كاسػػألوا مػػا أنفقػػتم كليسػػألوا مػػا أنفقػػوا ذلكػػم حكػػم ا 
 .َّ(٪نكم بينكم كا عليم حكيم

نفسػػيات اٞنهػػاجرات مػػن مكػػة اُف  فػػنحن هنػػا أمػػاـ إمتحػػاف،أم إختبار،غايتػػ  كشػػف مػػا تكػػوف عليػػ 
مدينػػػة الرسػػػوؿ صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم..كه ا االمتحػػػاف يسػػػتهدؼ كشػػػف ا٬نػػػاف اٞنهػػػاجرات اف كػػػن 

 م منات..فف  ذلك اجراء اجتماع  فاصل،فمن ي بت للمسلمٌن إ٬نا ا تطل  من زكجها الكافر.
اء اٞنهػاجرات اليػ  ليعػرؼ حقيقػة دكاخلهػن تلك الوسيلة الي عٌلم ا تعاُف ّٔػا نبيػ  الكػرمي لػًنكز النسػ

فيمػػا إذا كػػن م منػػات حقػػا،أك اف اال٬نػػاف َف يعمػػر قلؤّن..حرٌفهػػا اٝنػػوارج الضػػالوف كمػػا حرفػػوا غًنهػػا مػػن 
 االم الكرمي ليصًن معىن االمتحاف الوارد فيها مطابقا لفكرهم اٞننحرؼ عن جادة اال٬ناف كالصواب.

ينتظػػػركف القػػػادمٌن االمنػػػٌن مػػػن ابنػػػاء السػػػبيل لي ضػػػعوهم اُف فهػػػم كػػػانوا يقفػػػوف علػػػ  مفػػػارؽ الطػػػرؽ 
كضػػػعوا لػػػ  قواعػػػد كأسػػػس عمادهػػػا فكػػػرهم اٞننحػػػرؼ..فمن ٩نػػػدك  علػػػ  م ػػػل مػػػا هػػػم عليػػػ  فػػػإ م عامتحػػػافو 

ي منونػػ  كيسػػاٞنون ،كمن عرفػػوا اف معتقػػد  اليتطػػاب  مػػ  مػػ  مػػا ٪نملػػوف فػػإ م يبيحػػوف ألنفسػػهم قتلػػ  كقػػد 
 ت ه  ركح  ظلما كعدكانا خالفا ِنالؼ النه  النبوم عن اٞن لة.٬ن لوف ب  قبل أك بعد أف 

كب ا يكونوا قد أساؤكا اُف االسالـ السمح القومي بأك ر من ٠ناؿ..فاالمتحاف الػ م أمػر بػ  رب العػ ة 
سبحان  كتعاُف غايت  كشف ا٬ناف النساء اٞنهاجرات ليصار اُف احتضا ن كالتفري  بينهن كبٌن الكفار من 

                                                        
 ُٖٔص ِابن منظور.ج -ِٗ
 َُاٞنمتحنة: -َّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1898&idto=1898&bk_no=51&ID=1941#docu
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ُِْ 

كلػػػػيس يف االمػػػػر االٟنػػػػ  مػػػػا يػػػػأمر بقتػػػػل مػػػػن يكتشػػػػف النػػػػف صػػػػل  ا عليػػػػ  كآلػػػػ  كسػػػػلم عػػػػدـ ازكاجهػػػػن 
عحىت ا٬نا ن..بينما حرؼ اٝنوارج عاقبة االمتحاف فعدكا عل  من اكتشػفوا انػ  مػن ٢نػالفيهم فسػفكوا دمػ 

 ُّصار ذلك عقيدة ٟنم كما كصفها ال هف عندما قاؿ "االمتحاف دين اٝنوارج"
ابنػػػػػػاء السػػػػػػبيل الػػػػػػ ين أمػػػػػػر االسػػػػػػالـ بتقػػػػػػدمي الطعػػػػػػاـ كاٞنػػػػػػأكل ٟنػػػػػػم بلػػػػػػ  عػػػػػػن عػػػػػػدـ   ا ػػػػػػم اخػػػػػػافوا 

اخافتهم..كاالخافػػة هنػػا تقػػـو علػػ  القتػػل كهػػو ابشػػ  كاشػػد انػػواع االخافػػة قتال..كهػػ ا هػػو الفسػػاد الػػ م 
كااليػػة  ِّمػػن قتػػل نفسػا بغػػًن نفػػس أك فسػاد يف االرض فكأ٧نػػا قتػػل النػاس ٗنيعػػا()اشػارت لػػ  االيػػة الكر٬نػة

حيػػػ  اقػػػرتف الفسػػػاد بسػػػفك الػػػدماء كمػػػا بينٌػػػا يف ٬ّّنػػة)أْنعل فيهػػػا مػػػن يفسػػػد فيهػػػا كيسػػػفك الػػػدماء(الكر 
 موض  ساب .

 املحبسثخ .ٗ
فالسػبيل البػد أف يكػوف آمنػا كهػو  ّْلقد قط  ابن حػـ  بأنػ )اليكوف اػارب اال مػن أخػاؼ السػبيل(

يػػـو شػػكا  أحػػدهم مػػن أنػػ   سػػيكوف كػػ لك علػػ  كفػػ  مػػا بشػػر بػػ  نبينػػا الكػػرمي صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كسػػلم
أيخيف عندما ظهر ل  قطاع طري ..فالتفت صل  ا علي  كآل  كسلم صوب عدم بن حامت الطائ  كقاؿ 

ترٓنػػػل مػػػن اٜنػػػًنة حػػػىت تطػػػوؼ بالكعبػػػة ال ٔنػػػاؼ اال  ّٓلػػػ )يا عػػػدم إف طالػػػت بػػػك اٜنيػػػاة لػػػرتين الظعينػػػة
 .ّٔا،قاؿ عدم فرأيت ذلك(

صػػا علػػ  أف تكػػوف طػػرؽ اٞنسػػلمٌن آمنػػة ،كهػػو أمػػر يسػػع  اليػػ  هػػ ا يػػدؿ علػػ  أف االسػػالـ كػػاف حري
االسالـ بش   نبي  صل  ا علي  كآل  كسلم..كوف قط  السبيل سنة من سػنن اٛناهليػة،فتحق  ذلػك 

 حىت رآ  عدم.
فاألمم الي ال تتق  ا تعاُف كال ترق  يف الناس االن كال ذمة يكوف ذلك الفعل ديػد م، فهػ ا كتػاب 

م لنا كيف عاب نف ا لوط قومػ  بػأ م يقطعػوف الطريػ )أئنكم لتػأتوف الرجػاؿ كتقطعػوف السػبيل ا يرك 
 .ّٕكتأتوف يف ناديكم اٞننكر(

فػػػاٜن  سػػػػبحان  انػػػػ ؿ مػػػػا يشػػػػدد يف ١ناسػػػػبة قػػػػاطع  الطريػػػػ  مػػػػ  اف كػػػػل مػػػػن اشػػػػًن الػػػػيهم يف االيػػػػات 
السػابقات َف يكونػوا بالضػركرة قػاتلٌن..فهم سػػراؽ علػ  االغلػ  األعم..بينمػا كػػاف قطػ  الطريػ  عنػد قػػـو 

                                                        
-عم سسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػالةعبًنكتٗهػػػػػػػػػ(عسًن اعػػػػػػػػالـ النبالءعٓنقيػػػػػػػػ :عل  ابػػػػػػػػو زيػػػػػػػػدعطْٖٕالػػػػػػػ هف: س الػػػػػػػػدين ١نمػػػػػػػػد)ت -ُّ

تػػػػاريخ االسػػػػالـعٓنقي :عبد السػػػػالـ التػػػػدمرمعدار الكتػػػػاب (عهػػػػػْٖٕت)١نمػػػػد الػػػػدين  ػػػػس:الػػػػ هف  ُٖٗعصُّعجُّٗٗلبنػػػػافع
 .َُٖعصُِعجُٕٖٗلبنافع-العريعبًنكت

 ِّاٞنائدة: -ِّ
 َّالبقرة: -ّّ
:علػػ  بػػن أ٘نػػد بػػن سػػعيد بػػن ح مالظػػاهرم االندلسػػ )ت  -ّْ الػػ  يف شػػرح آّلػػ  بػػاٜنج  كاالثػػارعاعتىن عهػػػ(ْٔٓابػػن حـ 

 ُِٗٔكتاب ااربٌن ص  د.تع ععٌماف ،االردف–بيت االفكار الدكلية  ب :حساف عبد اٞنناف،
 الظعينة:ما يرٓنل عليها -ّٓ
 ِّٔص ٕبًنكت،ج-تح الع ي  شرح الوجي  ،دار الفكرفعهػ( ِّٔالرافع :عبد الكرمي بن ١نمد)ت سنة  -ّٔ
 ِٗالعنكبوت: -ّٕ



 
 

ِِْ 

 عشر ثام ال ال دد

كيػػف ٩نػػ  اف لػػوط الغػػراض دنيئػػة كهػػ  أف ينػػالوا كطػػرا مػػن الرجػػاؿ اٞنتنقلػػٌن علػػ  الطريػػ  اٞنػػارة بقراهم.ف
 يكوف االمر من من يقط  الطري  ك٫نيف الناس غًن متورع عن قتلهم كرّنا حىت تع يبهم كالتم يل ّٔم.

كي خػػر التػػػاريخ االسػػػالم  باخبػػػار الصػػعاليك الػػػ ين امتػػػد كجػػػودهم مػػن فػػػرتة قبػػػل االسػػػالـ اُف فػػػرتات 
ركات االسالمية الي تالئم فكرهم الحقة بعد تاسيس الدكلة العربية االسالمية كلعلهم انتموا اُف بعض اٜن

كمبادءهم كارتبط اسم الصعاليك بالقتل كالسل  كالنه  "كالصعلوؾ الفقًن كاٛنمػ  الصػعاليك كا٧نػا ٚنػ  
"ككتػػ  ا٘نػػد بػػن اسػػح  اُف اي ١نمػػد عليػػ  ّٖقطػػاع الطريػػ  صػػعاليك ال ػػم يفعلونػػ  لفقػػرهم كحػػاجتهم"

يدؿ عل  كجودهم يف اغل  العصور االسالمية مػ  ما ّٗالسالـ يسأؿ عن الصعاليك فكت  الي  اقتلهم"
هػػدر دمهػػم ال ػػم اليراعػػوف حرمػػة لالنسػػاف كمػػا ٬نلػػك مػػ  اف التػػاريخ يػػ كر بعػػض الصػػعاليك ا٩نابيػػا م ػػل 

  َْعركة الصعلوؾ ال م كاف يراع  الفقراء.
 :ٌٍارـات اُخٓاك اىهؽاٌث:اىٍتطد اىراىد

 ، الكػػرمي مػن أكػػـر: كالتشػديد كالكراـ،بالضػم" كتعػػين:يف البػدء البػد لنػػا اف نعػرج علػ  مفػػردة الكرامػة 
. اٜنػ  رأس علػ  يوضػ  طبػ : أيضػا كالكرامػة الكرامػة منػ  ّنعىن،كاالسم االكراـ التكرمي.الكراموف كاٛنم 
 كحبػػا ، بالضػػم ككرمػػا كحبػػا نعػػم:السػػكيت ابػػن قػػاؿع ككرامػػة كحبػػا نعػػم: كيقػػاؿ..الكرامػػة إليػػ  ٘نػػل: كيقػػاؿ
 .ُْ"كرمة كال ٟنم ذلك ليس: زياد أي بن زياد عن كحك :قاؿعككرمة

من ه ا التعريف اعطينا اشارة بسيطة ٞنن يتصف بانػ  ٬نتلػك كرامػة فهػ  شػ ء معنػوم سػام  كال٪نػ  
،كما أرادهػا اٝنػال  امرء يعت  باف يكوف صاح  كرامة أمالم انساف اف يسل  ه ا الش ء اٞنعنوم من 

نسػػػػاف ككرامتػػػػ  الػػػػي صػػػػا ا رب العلػػػػ  تبػػػػارؾ كتعػػػػاُف إذ اٛنبػػػػار جػػػػل يف عال ،حفاظػػػػا علػػػػ  مػػػػاؿ هػػػػ ا اال
 .ِْقاؿ)ككرمنا بين آدـ ك٘نلناهم يف الرب كالبحر(

علينا اف ننتب  اُف أف اٞنوُف القدير َف ٫نص  يف ه   االيػة الكر٬نػة هويػة ١نػددة،فهو كػـر كػل بػين آدـ 
دد موقفػػ )إما شػػاكرا كإمػػا  مػػ منهم ككػػافرهم..كيبق  علػػ  االنسػػاف اف ٪نػػ مسػػلمهم كنصػػرانيهم كيهػػوديهم،

 .ّْكفورا(

                                                        
-عمطبعػػػػػػػػة حيػػػػػػػػدرمّعالكايفعتصػػػػػػػػحيح كتعليػػػػػػػػ :عل  اكػػػػػػػػرب الغفػػػػػػػػارمعط(هػػػػػػػػػِّٖت)يعقػػػػػػػػوب بػػػػػػػػن ١نمػػػػػػػػد الكليػػػػػػػػين: -ّٖ
 ِٕٗعصٕشعجُّٕٔطهرافع

عدار الكتػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػالمية ْهػػػػػػػػػػػ(عهت ي  االحكاـعٓنقي :حسػػػػػػػػػػن اٞنوسػػػػػػػػػػومعطَْٔالطوسػػػػػػػػػػ :ابو جعفػػػػػػػػػػر ١نمػػػػػػػػػػد)ت -ّٗ
 ُُِعصَُشعجُّٓٔرافطه

هػػعالتنبي  كاالشػراؼعدار ّْٓ اٞنسػعودمُٖٗعصُٔهػعآّموععدار الفكر للطباعػة كالنشػرعجٕٔٔالنوكم:١ني  الدين ت -َْ
 ُِّبًنكتعص-صع 

-عدار العلػػػػػم للماليٌنعبػػػػػًنكتْهػػػػػػ(عالصحاحعٓنقي :ا٘ند عبػػػػػد الغفػػػػػور العطػػػػػارعطّّٗاٛنوهرم:اٚناعيػػػػػل بػػػػػن ٘نػػػػػاد)ت -ُْ
 َُِعصٓـعجُٕٖٗلبنلنع

 َٕاالسراء: -ِْ
 ّاالنساف: -ّْ



 

 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ِّْ 

فالغايػػة االسػػػاس مػػن حرمػػػة دـ االنسػػاف كحفػػػه كرامتػػ  اشػػػاعة جػػو االمػػػاف كالسػػلم بػػػٌن أفػػراد آّتمػػػ  
.فبالسػػلم كاالمػػاف ْْالبشػػرم خالفػػا ٞنػػا ٔنوفػػت منػػ  اٞنالئكػػة)أْنعل فيهػػا مػػن يفسػػد فيهػػا كيسػػفك الػػدماء(

لػػػي تبقػػػ  ظالػػػة اٞنػػػ من..إذ ينصػػػرؼ اُف اف يتػػػدبر مػػػا ينصػػػرؼ االنسػػػاف آمنػػػا مطمئنػػػا اُف بلػػػوغ اٜنقيقػػػة ا
 .ْٓحول )أكَف ينظركا يف ملكوت السماكات كاالرض كما خل  ا من شم(

كعل  ه ا االساس القومي فإف االسالـ كاف ينظر اُف االنساف نظرة ال٪نػدها ديػن أك معتقػد..كلعل يف 
ْنسػػيد تلػػك النظػػرة عنػػدما يقػػوؿ لػػ )كال  عهػػد االمػػاـ علػػ  عليػػ  السػػالـ اُف مالػػك االشػػرت مػػا يػػدلل علػػ 

تكػػػػونن علػػػػيهم سػػػػبعا ضػػػػاريا تغتػػػػنم أكلهم،فػػػػإ م صػػػػنفاف،إما أخ لػػػػك يف الػػػػدين أك كإمػػػػا نظػػػػًن لػػػػك يف 
اٝنلػػ ،يفرط مػػنهم ال لػػل كيػػ ت  علػػ  أيػػديهم يف العمػػد كاٝنطأ،فػػأعطهم مػػن عفػػوؾ كصػػفحك،م ل الػػ م 

كاِف االمػػػر عليػػػك فوقػػػك،كا فػػػوؽ مػػػن ٓنػػػ  كترضػػػ  أف يعطيػػػك ا مػػػن عفػػػو  كصػػػفح ،فإنك فػػػوقهم،ك 
 ْٔكالؾ،كقد استكفاؾ أمرهم،كابتالؾ ّٔم(

فليس هناؾ ش   ٬نكن اف يساء ل  يف قط  للسػبيل حػىت كإف كػاف غػًن مسػلم،ألف االمػاف كالسػلم 
مهمتاف جليلتاف اناطهما اٞنشرع االسالم  بعمـو افراد آّتم ،فهو ليس يأمرهم بالعمل عل  كفقػ  ككػف 

الغًن،كإ٧نا عل  افراد آّتم  اافظة عل  ه ين العنصرين عن طري  اٞنس كلية اٞنتحققة بوسائل  أذاهم عن
 عديدة منها االمر باٞنعركؼ كالنه  عن اٞننكر.

فماذا ٩نرم يف أماكن قط  الطري  الي يقـو االرهػابيوف بالتواجػد فيهػا كي سسػوف ٞنػا عػرؼ اصػطالحا 
 بػ)السيطرات الو٨نية( .

انتهاؾ للكرامة الي خ  ا تعاُف بين آدـ ّٔا كما عرفنا من منطػوؽ االيػة الكر٬نػة هػو انتػ اع اف أكؿ 
اٟنوية العقائدية من االش اص اٞنستعرضٌن يف تلك النقاط..فاٞنسلم عندما ييكٌفر كهو أمر خطًن ال ٩نػوز 

ة عػػن طريػػ  التكفػػًن يتػػيح ألم كػػاف اف ٬نارسػػ ،فهو انتػػ اع للهويػػة الدينيػػة للشػػ  .كلعل انتػػ اع تلػػك اٟنويػػ
لالرهاي ارتكاب جرائم بشعة ُن  الش   الػ م جػرل تكفػًن ،إذ ٬نكنػ  اسػتباحة عػرض كمػاؿ كدـ مػن 

 جرل تكفًن .
كلقػػد اعػػرتؼ بعػػض الضػػحايا ُنصػػوؿ حػػاالت اغتصػػاب،ف لك ال٫نتلػػف عػػن اعمػػاؿ قػػـو لػػوط الػػ ين 

 اؾ لكرامة الناس الواق  عليهم الفعل السم.قطعوا السبيل الغراض دنيئة م ل ه  ..فه ا االمر انا هو انته
أما التعدم عل  اٞنمتلكات الش صية كالسيارة أك اٜنل  ال هبية كاٞنبالغ النقدية فه  أمور مسلم ّٔػا 
كإف كانػػػػت أقػػػػل كقعػػػػا اف كقعػػػػت لوحػػػػدها دك٧نػػػػا ْنػػػػاكز علػػػػ  حريػػػػة كعػػػػرض كحيػػػػاة الضػػػػحايا كالقػػػػائم ّٔػػػػا 

 صل  ا علي  كآل  كسلم يف حدي  مربنا يف موض  ساب .هو)الل  اٞنشلح(ال م ذكر  نف الر٘نة 

                                                        
 َّالبقرة: -ْْ
 ُٖٓاالعراؼ: -ْٓ
بغػداد ك االمػًنة -هػ(شرح  ػ  البالغػة،دار الكتػاب العػري ٔٓٔابن اي اٜنديد:ع  الدين عبد اٜنميد بن هبة ا)ت سنة  -ْٔ

   ِّص ُٕج- ََِٕبًنكت -للطباعة كالنشر كالتوزي 



 
 

ِْْ 

 عشر ثام ال ال دد

فلقػػػد مػػػارس قطػػػاع الطػػػرؽ مػػػن اٞنفسػػػدين يف االرض اختطػػػاؼ النػػػاس علػػػ  كف )بواعػػػ  ك ػػػًنة يعػػػود 
بعضػػها اُف جوانػػػ  ش صػػية تنصػػػ  باالسػػػاس يف الرغبػػة باالنتقػػػاـ أك ال ػػػأر كبعضػػها يعػػػود اُف اعتبػػػارات 

اقعنػػا العراقػػ  اٞنعػػاش باع ػػا آخرهػػو التسػػلية بتعػػ يبهم بػػدنيا كنضػػيف مػػن ك  ْٕماديػػة مػػن اجػػل كسػػ  اٞنػػاؿ(
 كتع ي  أهاليهم نفسيا دك٧نا اسناد ذلكم الفعل القبيح اُف أم ن  من مصدرم الشريعة اٜننيفة.

كمػػػ  جسػػػامة التعػػػدم علػػػ  العػػػرض كأقػػػل منهػػػا التعػػػدم علػػػ  اٞنػػػاؿ كاٞنمتلكػػػات اٝناصػػػة، كمأسػػػاكية 
حرمتػػ  كحرمػػة أهلػػ  كمػػا بينا،فػػإف التعػػدم االكػػرب يتحقػػ  بالقتػػل..فحىت اختطػػاؼ االنسػػاف كالتعػػدم علػػ  

الكفػػار الػػػ ين كقعػػػوا اسػػرل بأيػػػدم اٞنسػػػلمٌن،فإف نػػػف الر٘نػػة صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػ  كسػػػلم َف يػػػأمر بقػػػتلهم 
 .ْٖكحادثة تعليم االسرل ألمٌي  اٞنسلمٌن معركفة كمسلم ّٔا، خال كاحدا منهم هو النضر بن اٜنارث

ة بشػػعة ال عقػػاب ٞنرتكبهػػا غػػًن القتػػل باٞن ل،فػػا تعػػاُف حكػػم بػػأف)كال تقتلػػوا الػػنفس الػػي فالقتػػل جر٬نػػ
 .ْٗحـر ا اال باٜن  كمن قتل مظلوما فقد جعلنا ل  سلطانا فال يسرؼ يف القتل ان  كاف منصورا(

 ػٛدح اٌجذاٚح
مػوا حػدكد مػا أنػ ؿ ا ذـ رب الع ة جل يف عال  االعراب الػ ين هم)أشػد كفػرا كنفاقػا كأجػدر اال يعل

كاف)مػػن االعػػراب مػػن يت ػػ  مػػا ينفػػ  مغرمػػا كيػػرتب  بكػػم الػػدكائر علػػيهم َٓعلػػ  رسػػول  كا علػػيم حلػػيم(
ك)ك٣نن حولكم من االعراب منافقوف كمػن أهػل اٞندينػة مػردكا علػ  النفػاؽ  ُٓدائرة السوء كا ٚني  عليم(

ٕنػػدين البػػدك كتطبػػيعهم علػػ  اخػػالؽ االسػػالـ اٟنجػػرة اُف اٞندينػػة  .كلقػػد كػػاف مػػن موجبػػاتِٓال تعلمهػػم(
 لينب كا اخالؽ البدك كمنها قط  الطرؽ كاي اء ابناء السبيل كسول ذلك من آثاـ.

كلقد تطب  البعض منهم عل  كف  ما اراد  النف الكرمي صل  ا علي  كآل  كسلم كصفا قلبػ  كاطمػأف 
ف تظػاهركا بقبػوؿ مبػادئ الر٘نػة كاالنسػانية،كمنهم اُف ما أن ؿ ا،بينما ظل آخركف عل  حػاٟنم السػاب  كا

الػػػ م ٞنػػػ  النػػػف االمػػػٌن صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم يف الصػػػدقات)كمنهم مػػػن يلمػػػ ؾ يف  ّٓذك اٝنويصػػػرة

                                                        
  ُِٗص ََِٓبًنكت -١نمد:هي م عبد السالـ،مفهـو االرهاب يف الشريعة االسالمية،دار الكت  العلمية -ْٕ
كقتل ه ا اٞنشرؾ ل  مػن االسػباب مػا ال٠نػاؿ للرأفػة ب ..فلقػد كػاف بصػفت  كبػًن م قفػ  قريش،٪نػاكؿ تفنيػد كتػاب ا الكػرمي  -ْٖ

(فهػو كػاف قػد جلػ  كتػاب كليلػة كدمنػة مػن ِْبكػم قػالوا أسػاطًن االكلٌن..النحػل:حىت ن لت ب  االية الكر٬نة)كإذا قيل ٟنم ماذا أن ؿ ر 
اٜنًنة ككاف يقرأ  عل  قريش ليقوؿ اف ما جاء ب  ١نمد أساطًن االكلٌن رابطا بٌن كالـ ا كما مع  من كتاب.راج  القرطف: ١نمػد بػن 

، ككاف ينس  مػ  اليهػود مػن أجػل احػراج النػف الكػرمي صػل  بًنكت-هػ(اٛنام  الحكاـ القرآف،دار الفكرُٕٔا٘ند االنصارم)ت سنة 
ا كعلي  كآل  كسلم، كتفنيد ما جاء ب ، عل  قدر استطاعة ه ا اٞنشرؾ..ل ا كاف يسأل  بدف  من اليهود عػن أصػحاب الكهػف كعػن 

ة(اٞننشور يف ٠نلة كليػة االداب الركح..أنظر:العبيدم:رياض عدناف كعدناف حسن موس ،دراسة بعنواف)موقف اليهود كالدعوة االسالمي
   ِْٗص ٗٗجامعة بغداد العدد –

 ّّاالسراء: -ْٗ
 ٕٗالتوبة: -َٓ
 شٖٗالتوبة: -ُٓ
 َُُالتوبة  -ِٓ
ذك اٝنويصرة اثناف احد٨نا ٕنيم  كال اين ٬نانياالكؿ خارج  كليس بصحاي كال اين هو الصحاي البائػل يف اٞنسجد.الشػركاين  -ّٓ

 .ٕٔعصُبًنكتعج–احياء الرتاث العري  كالعبادمعحواش  الشركاينعدار



 

 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ِْٓ 

 ا رسػػوؿ اُف جػػاء هػػ ا التميمػػ ك  .ْٓالصػػدقات فػػإف أعطػػوا منهػػا رضػػوا كإف َف يعطػػوا اذا هػػم يسػػ طوف(
 مػن كلػكي":(كسػلم كالػ  عليػ  ا صل ) الرسوؿ فاجاب  يعدؿ اف  من كطل )صل  ا علي  كال  كسلم( 

اذا َف اعدؿ قد خبت كخسرت اف َف اعدؿ فقاؿ لػ  عمر:ائػ ف ِف فيػ  اضػرب عنق عفقاؿ:دعػ  اف  يعدؿ
لػػ  اصػػحاب ٪نقػػر احػػدكم صػػالت  مػػ  صػػالهتم كصػػيام  مػػ  صػػيامهم يقػػرأكف القػػرآف ال٩نػػاكز مػػ  تػػراقيهم 

فهػػ ا الرجػػل ٗنػػ  كػػل ذكم العقػػوؿ البدكيػػة الػػي َف ٬ٓٓنػػرؽ السػػهم مػػن الرميػػة..."٬نرقػػوف يف االسػػالـ كمػػا 
يالئمها ما جاء ب  االسالـ لي رجوا عل  الدين كعل  امامهم ليشكلوا فرقة اٝنوارج الي كانت اشد علػ  

 االسالـ من اعدائ ..كهم يقاتلوف باسم االسالـ بضراكة..
ك ليقػػػاتلوا باسػػػم االسػػػالـ كليكونػػػوا اشػػػد عليػػػ  مػػػن يف عصػػػرنا خػػػرج مػػػن البػػػدك مػػػن هػػػم اشػػػبا  أكلئػػػ

أعدائ ..ه الء هم ال ين تناكلوا راية اٛنهاد ليجاهدكا ضد اٞنسلمٌن كيكفرك م..١ناكلٌن بعقلياهتم البدكية 
الػػػي َف يصػػػػقلها جػػػوهر االسػػػػالـ ال ػػػم ٣نػػػػن مػػػردكا علػػػػ  النفػػػاؽ كهػػػػم اشػػػد كفػػػػرا كنفاقػػػا كا ػػػػم يرتبصػػػػوف 

 فرك م..باٞنسلمٌن الدكائر فيك
مػػ  ا،كال تعنػػيهم كرامػػة هػػ ا اليعرفػػوف قيمػػة االنسػػاف الػػ م كرٌ السػػابقوف مػػنهم كالالحقػػوف ٟنػػم هػػ الء 

.فلػػو راجعنػػػا ٔٓاالنسػػاف الػػ م فضػػل  ا علػػ  ك ػػًن ٣نػػن سوا )كفضػػلناهم علػػ  ك ػػًن ٣نػػن خلقنػػا تفضػػيال(
يرفػػ  رايػػة االرهػػاب ن خلػػف لل ػػوارج كسػػلف ٞنػػسػػجالت تػػاريخ هجمػػات البػػدك مػػن الوهػػابيٌن الػػ ين هػػم 

االف،لوجػدنا هجمػاهتم علػ  اٜنواضػر يف العػراؽ كخاصػة مػدف كػربالء كالنجػف كاٜنلػة،ما يفصػل  صػاح   
كتاب )صدؽ اٝنرب يف خوارج القرف ال اين عشر(حىت ا م َف يتورعوا عن قتل سدنة الكعبػة الشػريفة حػىت 

ات االسالمية أناسػا مػن قبلهػا لتحقيػ  اف فعلهم ذاؾ)عم اقطار الدنيا فارسلت بعض اٜنكومات كاٛنمعي
 .ٕٓه ا االمر فرفعوا ما شاهدك  كتأكدك  اُف أ٣نهم(

ل ا فإف العقليػة البدكيػة السػائدة بػٌن هػ الء االرهػابيٌن تقػودهم اُف م يػد مػن اٞنمارسػات السػالبة ٜنريػة 
طػػرؽ الػػي اردهػػا ككرامػػة كأمػػواؿ كحيػػاة النػػاس االبريػػاء كخاصػػة مػػن كػػاف مػػنهم يتنقػػل آمنػػا مطمئنػػا علػػ  ال

االسالـ أمينة ال ٫ناؼ ابن السبيل الػ م يسػلكها فهػو يف ٘نايػة االسػالـ ك٠نتمػ  االسػالـ..اال اف هػ الء 
 اٞنت لفٌن اٞنفسدين يف االرض جعلو  موطنا لل وؼ كالرع .

                                                        
 ٖٓالتوبة: -ْٓ
 .ْٖصعِجعُِّّعمصر-السعادة مطبعةعالكربل اٞندكنة(عهػُٕٗت)االصبح  انس بن:مالك -ٓٓ
 َٕاالسراء: -ٔٓ
اٜنجازم:الشريف عبػد ا بػن الشػريف حسػن باشػا بػن اشػريف فضػل باشػا العلػوم اٜنسيين،صػدؽ اٝنػرب يف خػوارج القػرف  -ٕٓ

 ُْٖص-الالذقية بال-ال اين عشر،مطبعة كومٌن
 

 



 
 

ِْٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 اىغاحٍث

آّتمعػػػػات ها تمػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا قػػػػدمنا مػػػػن تصػػػػور مشػػػػفوع باإلستشػػػػهادات كاستحضػػػػار كقػػػػائ  عاشػػػػ
،نسػػػتنت  مػػػا يلػػػػ  بإختصػػػار يسػػػػهل االٞنػػػاـ ّنشػػػكلة البحػػػػ  كالوقػػػوؼ علػػػػ  ة علػػػ  مػػػػر العصوراالسػػػالمي
 طبيعتها:

 قبػل مػن اٞنمارسػة هػ   تأسػيس كقػت ٚنػ  كمػا(إستعراضػهم)اك النػاس ايقاؼ ،أم العمل ه ا اف-ُ
 كقفػػوا الػػ ين اٞنفسػػرين أف متعػػددة،اال مػػرات آّيػػد ا كتػػاب يف كرد الػػ م فسػػاد،كهو ١نػػض اٝنوارج،هػػو

 أك يصػػلبوا أك يقتلػػوا أف فسػػادا األرض يف كيسػػعوف كرسػػول  ا ٪نػػاربوف الػػ ين جػػ اء إ٧نػػا)الكر٬نػػة االيػػة عنػػد
 ٔنصػػػها االيػػػة اف رأكا الػػػي اٞنمارسػػػة هػػػ   ٚنػػػوا(األرض مػػػن ينفػػػوا أك خػػػالؼ مػػػن كأرجلهػػػم أيػػػديهم تقطػػػ 

 ا ٪نػػارب بأنػػ  االيػػة قصػػدت  الػػ م اػػارب،كهو للطريػػ  القػػاط  الشػػ   كااربػػة،كٚنوا كتقدها،باٜنرابػػة
 ابػػن كمسػػاعدة معاكنػػة ضػػركرة علػػ  االسػػالـ تأكيػػد مػػ  االبريػػاء كيقتػػل السػػبيل يقطػػ  عملػػ  كػػوف كرسػػول 
 .ك٘نايت  السبيل
اٞنتتبػػػػ  لالحػػػػداث التار٫نيػػػػة ٩نػػػػد اف اغلػػػػ  العنػػػػف اك االرهػػػػاب الػػػػ م حػػػػدث يف الدكلػػػػة العربيػػػػة -ِ

االسالمية اشت  مبادء  من اٝنوارج فكل اٜنركات كال ورات الي نت  عنها اٝنراب كالػدمار كاالعتػداء علػ  
 الناس كاف بعض اٞن رخٌن يرجحوف اتباعهم ٞنبادئء اٝنوارج كحركة ال ن  كغًنها 

ٖنة ارهاب يضرب اطناب  يف عمـو ربوع امتنا،كلقد عشش يف العراؽ لدكاع كاسباب مشجعة منها  -ّ
كال نراهػػا اال امتػػدادان ٞنػػا شػػهدت  الدكلػػة  الػػدف  الػػدكِف كاالختالفػػات العقائديػػة الػػي َف يعػػد مػػا ٪نػػد ظهورهػػا

 .االسالمية قبل قركف من ارهاب معنوم اك مادم
من االعماؿ الي سببت خوفا كهلعا عند الناس كمن بينها قط  السبيل ه ا االرهاب مارس ا٧ناطا -ْ

كايقاؼ اغالمنٌن اٞنتنقلٌن علي  كتنفي  ما كاف اٝنوارج قد اسسوا لػ  كهػو االمتحػاف، ّٔػدؼ التعػرؼ علػ  
طبيعػػة اعتقػػاد الشػػ   أم اف االخػػتالؼ الطػػائف  هػػو العنصػػر اٞنػػراد اكتشػػاف  يف هػػ ا االمتحاف..كالػػ م 

قتل الش   عندما يكوف من م ه  ٢نالف بعد تكفًن .. كهنا يربز ارتكػاب جػر٬نتٌن االكُف  ينجم عن 
تكفًن اٞنسلم كال انية قتل النفس الربيئة.كبال شك فإف ٠نرد ايقاؼ النػاس مػن قبػل مسػلحٌن يف منػاط  ال 

اف،كي داد حجػم ٓنميها السلطة الرٚنية ما يسب  ل  الرع  كاٝنوؼ الشديد ا٧نا هػو انتهػاؾ لكرامػة االنسػ
االنتهاؾ بالتعدم عل  مال  كعرضػ  اضػافة اُف قتل ..فكرامػة االنسػاف مكفولػة مػن رب العػ ة تعػاُف عنػدما 

 كالكالـ بعد كالم  سبحان  كتعاُف. انت ؿ يف ١نكم كتاب  الكرمي)ككرمنا بين آدـ...اآلية(
 اىٍهار واىٍؽاسغكائٍث 

 القرآف الكريم
هػ(مفردات ألفاظ القرآف،ٓنقي :صػفواف عػدناف داككدم،  ِْٓد االصفهاين:الراغ )ت يف حدك (ُ)

 ُٔٗٗبًنكت -دمش  كالدار الشامية–دار القلم 
 ُٖٗٗالقاهرةع-عدار اٛنليلٓبدكم:عبد الر٘ننعاٝنوارج كالشيعةعط(ِ)



 

 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ِْٕ 

 العلػم دارعْطعالعطػار الغفػور عبػد ا٘نػد:ٓنقيػ عالصػحاح(عهػػّّٗت)٘ناد بن اٚناعيل:اٛنوهرم(ّ)
 ـُٕٖٗعلبنلن-بًنكتعللماليٌن

:عل  بن أ٘ند بن سعيد بن حـ  الظػاهرم االندلسػ )ت (ْ) هػػ(ال  يف شػرح ْٔٓ-ْْٖابن حـ 
  د.ت.عٌماف ،االردفع–آّل  باٜنج  كاالثار اعتىن ب  حساف عبد اٞنناف،بيت االفكار الدكلية 

لبالغػػة،دار الكتػػاب هػػػ( ،شػػرح  ػػ  أٓٔ)تعػػ  الػػدين عبداٜنميػػد بػػن هيبػػة ا ابػػن اي اٜنديػػد:(ٓ)
 – ََِٕبًنكت -بغداد ك االمًنة للطباعة كالنشر كالتوزي -العري
اٜنجازم:الشريف عبد ا بن الشريف حسن باشا بن اشريف فضل باشا العلوم اٜنسيين،صدؽ (ٔ)

 الالذقية بال-اٝنرب يف خوارج القرف ال اين عشر،مطبعة كومٌن
عدار احيػػػػػاء ُر الطواؿعٓنقي :عبػػػػػد اٞنػػػػػنعم عػػػػػامرعطهػػػػػػ(االخباِِٖالدينورم:ا٘نػػػػػد بػػػػػن داكد)ت(ٕ)

 الكتاب العري
 م سسػػػةعٗطعزيػػػد ابػػػو علػػػ :ٓنقيػػػ عالنػػػبالء اعػػػالـ سػػػًن(عهػػػػْٖٕت)١نمػػػد الػػػدين  ػػػس:الػػػ هف(ٖ)

  ُٖٗصعُّجعُّٗٗعلبناف-بًنكتعالرسالة
-بػػػػػػػػػػًنكتعالعػػػػػػػػػري الكتػػػػػػػػػاب دارعالتػػػػػػػػػدمرم السػػػػػػػػػالـ عبػػػػػػػػػد:ٓنقيػػػػػػػػػ عاالسػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػاريخ(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٗ) 
 َُٖصعُِجعُٕٖٗعلبناف
 ٕبًنكت،ج-هػ(فتح الع ي  شرح الوجي  ،دار الفكر ِّٔالرافع :عبد الكرمي بن ١نمد)ت سنة (َُ)
رمضاف:عصػػاـ صادؽ،دراسػػة بعنواف)االبعػػػاد القانونيػػة لالرهػػاب الدكِف(٠نلػػػة السياسػػة الدكليػػػة، (ُُ)

 ُْٓالقاهرة العدد 
رهػػاب بػػٌن الػػدف  كاالعتػػداء مػػن منظػػور قرآين(منشػػور يف أبػػو زيػػد:نايل ٣ندكح،دراسػػة بعنواف)اال(ُِ)

 ـ ََِٓلسنة ُآّلة االردنية للدراسات االسالمية العدد 
ال بيدم:١ن  الدين اٜنسيين الواسط عتاج العركس من جواهر القػاموسعٓنقي :عل  شػربمعدار (ُّ)

 ُْٗٗالفكر بًنكتع
 .بًنكت– العري اثالرت  احياء دارعالشركاين حواش عكالعبادم(الشركاين ُْ)
 الكتػ  دارعْطعاٞنوسػوم حسن:ٓنقي عاالحكاـ هت ي (عهػَْٔت)١نمد جعفر ابو:الطوس (ُٓ)

 شُّٓٔطهراف االسالمية
العبيػدم:رياض عػػدناف كعػػدناف حسػن موس ،دراسػػة بعنواف)موقػػف اليهػود كالػػدعوة االسػػالمية( (ُٔ)

 ٗٗجامعة بغداد العدد –اٞننشور يف ٠نلة كلية االداب 
عيس :حسن عبيد،دراسة بعنواف)إشكالية تعريف االرهاب(٠نلة اٞنستقبل،إصدار مرك  اٞنستقبل (ُٕ)

 ََِٔصيف ّللدراسات كالبحوث، ع
منشػػػورة علػػػ  موقػػػ  االكاد٬نػػػة  pdfفرحات:١نمػػػد نور،االرهػػػاب كحقػػػوؽ االنساف،دراسػػػة بصػػػيغة(ُٖ)

 ـََُِ/ٖ/ٓالعربية يف الدا٧نارؾ بتاريخ 



 
 

ِْٖ 
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هػػػ(بداية آّتهػػد ك ايػػة اٞنقتصػػد،دار ابػػن  ِٓٓد بػػن ١نمػػد بػػن رشػػد)ت القرطف:١نمػػد بػػن أ٘نػػ(ُٗ) 
 .ـ كتاب اٜنرابةُٗٗٗبًنكت -حـ 

-هػػػػػ(اٛنام  الحكػػػػاـ القػػػػرآف،دار الفكػػػػرُٕٔالقػػػػرطف: ١نمػػػػد بػػػػن ا٘نػػػػد االنصػػػػارم)ت سػػػػنة (َِ)
 عد.ت.بًنكت
 مطبعػة عّط عالغفارم اكرب عل :كتعلي  تصحيحعالكايفعهػ(ِّٖ:١نمد بن يعقوب)تالكليين(ُِ)

 شُّٕٔعطهراف-حيدرم
اللحيداف،٘نػد بػن عل ،الصػور اٞنعاصػػرة ٛنر٬نػة اٜنرابة،رسػالة ماجسػػتًن مقدمػة اُف جامعػة نػػايف (ِِ)

 )نس ة منضدة باٜناسوب(ََُِالعربية للعلـو االمنية،الرياض 
 هػ.ُِّّعمصر-السعادة مطبعةعالكربل اٞندكنة(عهػُٕٗت)االصبح  انس بن:مالك(ِّ)
 عد.ت.بًنكت-صع  دارعكاالشراؼ التنبي عهػ(ّْٓ)تاٞنسعودم(ِْ)
بػػػًنكت -١نمػػػد:هي م عبػػػد السػػػالـ،مفهـو االرهػػػاب يف الشػػػريعة االسػػػالمية،دار الكتػػػ  العلميػػػة(ِٓ)

 ـََِٓ
-هػػػػػػػ(شرح اٞنهػػػػػػ ب،دار الفكػػػػػػر للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر ٕٔٔالنػػػػػػوكم:١ني  الػػػػػػدين بػػػػػػن شػػػػػػرؼ)ت (ِٔ)

 .عد.تبًنكت
 عد.تكالنشر للطباعة الفكر دارعوعآّم(ػػػػػػػػػػػػػػػػػع ِٕ)
 ،٠نلػػة ٬ننيػػة دراسػػات ٠نلػػة نشػػرت (العػػاـ الػػدكِف القػػانوف يف االرهػػاب مفهػػـو) ، حػػ اـ ٗنيػػل:٪نػػٍن(ِٖ)

 .ـََِٗ يونيو/ ابريل-ّٗ اليمين،العدد كالبحوث الدراسات مرك  عن صادرة فصلية



 

ِْٗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٘و واالـختلاء ىػى ٌاىتات ثم فٖ اىخطهثٔض اىفٍث٘ث ضثـخؽاح٘شاأذؽ 

 اىهف اىؽاةغ األدةٖ فٖ ٌادة اىخارٗظ
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 اىغالنث 

كاالسػػػػتبقاء لػػػػدل تحصػػػػيل اليف  حػػػػوض السػػػػمك سػػػػرتاتيجيةاأثػػػػر )إُف التعػػػػرؼ علػػػػ   البحػػػػ  هػػػػدؼ
 (.تاريخالطالبات الصف الراب  األدي يف مادة 

 كلتحقي  ه ا اٟندؼ كض  الباح اف  الفرضيتٌن الصفريتٌن االتيتٌن:
( بػػػٌن متوسػػػط درجػػػات ٓنصػػػيل طالبػػػات َٓعَاليوجػػػد فػػػرؽ ذك داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتول )-ُ

تيجية حوض السمك كبٌن متوسط درجػات آّموعة التجريبية الاليت يدرسن مادة التاريخ باستعماؿ اسرتا
 ٓنصيل طالبات آّموعة الضابطة الاليت يدرسن اٞنادة نفسها بالطريقة التقليدية.

                                                        
 قسم العلـو الرتبوية كالنفسية/كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية/جامعة كربالء -ُ
 الرتبية للعلـو اإلنسانية/جامعة كربالء قسم العلـو الرتبوية كالنفسية/كلية -ِ



 
 

َّْ 
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( بػػػٌن متوسػػػط درجػػػات اسػػػتبقاء طالبػػػات َٓعَاليوجػػػد فػػػرؽ ذك داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتول )-ِ
السمك كبٌن متوسط درجػات آّموعة التجريبية الاليت يدرسن مادة التاريخ باستعماؿ اسرتاتيجية حوض 

 استبقاء طالبات آّموعة الضابطة الاليت يدرسن اٞنادة نفسها بالطريقة التقليدية.
إعداديػػة ٗنانػػة  قصػػديان تًن ، كاخْنريبيػػان ذا الضػػبط اٛن ئػػ   تصػػميمان  افللتحقػػ  مػػن ذلػػك اختػػار الباح ػػك 

التابعػػة للمديريػػة العامػػة للرتبيػػة يف كػػربالء اٞنقدسػػة لتطبيػػ  اٞنركػػ  ، كهػػ  مػػن مػػدارس عينػػة للبحػػ  للبنػػات
( ّْكاختًنت عشوائيان شعبتاف دراسيتاف من اٞندرسة لتكوف إحدا٨نا ٠نموعة ْنريبية كبواق  )التجربة فيها 

 ( طالبة.ّْطالبة كاألخرل ٠نموعة ضابطة بواق  )
ت عػػدة كهػػ  )العمػػر الػػ مين ١نسػػوبان تكػػاف ان بػػٌن طالبػػات ٠نمػػوعي البحػػ  يف متغػػًنا افالباح ػػل أجػػر 

ـ،كمسػػػتول الػػػ كاء كالتحصػػػيل َُِّ-َُِِباألشػػػهر كدرجػػػات مػػػادة التػػػاريخ للعػػػاـ الدراسػػػ  السػػػاب  
 الدراس  لةباء كالتحصيل الدراس  لألمهات(.

مػػػػن كتػػػػاب تػػػػاريخ اٜنضػػػػارة العربيػػػػة  ٞنػػػػادة العلميػػػػة، اٞنتم لػػػػة بػػػػاألبواب )ال الثػػػػة األكُف(اكبعػػػػد ٓنديػػػػد 
-َُِّية  للصػػػف الرابػػػ  اإلعػػػدادم الػػػ م أقػػػرت تدريسػػػ  كزارة الرتبيػػػة العراقيػػػة للعػػػاـ الدراسػػػ  اإلسػػالم
تدريسػػػية ّٓمػػػوعي خططػػػان  اكأعػػػد( هػػػدفان سػػػلوكيان لألبػػػواب الػػػ الث األكىؿ ، ُّٔـ، مت صػػػياغة )َُِْ

يس البحػػ ، كعرضػػت ٧نػػاذج مػػن األهػػداؼ كاٝنطػػط علػػ  ٠نموعػػة مػػن اٝنػػرباء كاٞن تصػػٌن يف طرائػػ  التػػدر 
 .كالتاريخ

( فقرات ٕ(فقرة من نوع االختيار من متعدد ك)ّْ( فقرة منها)َٓاختباران ٓنصيليان مكوف من ) كاعدا
مػن ثباتػ  بتطبيقػ   امػن صػدق  بعػد عرضػ  علػ  ٠نموعػة مػن اٝنػرباء كاكمػٌن، كتأكػدمت التحق  مقالية، ك 

 عل  عينة استطالعية.         
الػػي بػػدأ تطبيقهػػا يػػـو ( اسػػابي  ٗيف مػػدة التجربػػة،الي اسػػتمرت) ان معػػ٠نمػػوعي البحػػ   افدٌرس الباح ػػ

 افكبعد إ ػاء التجربػة طبػ  الباح ػـ َُِّ/ُِ/ٓانتهت من التطبي  يف يـو اٝنميس،ك ـ َُِّ/َُ/ُ
( يومػان للتحقػ  مػن ُِتطبيػ  االختبػار بعػد مػركر ) افاالختبار التحصيل  عل  الطالباتع   أعػاد الباح ػ

 .الستبقاء(الفرض ال اين )ا
 :كلتحليل النتائ 

، كمعامػل ارتبػاط بًنسػػوف ،  ((T-Testالباح ػاف الوسػائل اإلحصػػائية اآلتيػة: االختبػار التػػائ   اسػتعمل
 (  كمعادلة معامل الصعوبة للفقرات اٞنوضوعية كالفقرات اٞنقالية، كمعادلة معامل التمييػ ِكمرب  كام )كا

-T  التائ  االختبار عماؿكبعد استللفقرات اٞنوضوعية كالفقرات اٞنقاليةع كمعادلة فاعلية البدائل اٝناطئة ، 

Test))   ٌ إسرتاتيجية  أفَّ  مت دليالن ْنريبيان مفاد : عن نتيجة رئيسة قدٌ  بح ض اليف معاٛنة البياناتع ٕن
 الراب   األدي. الصف التاريخ لطالباتة أثبتت بداللة إحصائية فاعليتها يف تدريس مادحوض السمك 

( بٌن متوسط درجات ٓنصيل طالبات آّموعة َٓعَيوجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستول ) -
التجريبية الاليت يدرسن مادة التاريخ باستعماؿ اسرتاتيجية حػوض السػمك كبػٌن متوسػط درجػات ٓنصػيل 

 نفسها بالطريقة التقليدية.طالبات آّموعة الضابطة الاليت يدرسن اٞنادة 
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( بػػػػٌن متوسػػػػط درجػػػػات اسػػػػتبقاء طالبػػػػات َٓعَيوجػػػػد فػػػػرؽ ذك داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول ) -
آّموعة التجريبية الاليت يدرسن مادة التاريخ باستعماؿ اسرتاتيجية حوض السمك كبٌن متوسط درجػات 

.ريقة التقليديةاستبقاء طالبات آّموعة الضابطة الاليت يدرسن اٞنادة نفسها بالط
يف حػػػوض السػػػمك  باسػػػتنتاجات متعػػػددة، منهػػػا اعتمػػػاد اسػػػرتاتيجية افخػػػرج الباح ػػػائ  يف ضػػػوء النتػػػ

 تدريس مادة التاريخ.
لتػػدري  ة مػػن كزارة الرتبيػػة تدريبيػػأقامػػة الػػدكرات ال مػػن أ٨نهػػا ضػػركرة  عػػدةبتوصػػيات  افالباح ػػ اكأكصػػ

  .يف التعليم حوض السمك اسرتاتيجية  مدرس  كمدرسات مادة التاريخ عل  كيفية توظيف
 حػػوضاسػػرتاتيجية  تتنػػاكؿ اٜناليػػة إجػػراء دراسػػة ٣ناثلػػة للدراسػػة مقرتحػػات منهػػا ةعػػد افكاقػػرتح الباح ػػ

 .أخرل السمك يف مواد كمراحل دراسية
ABSTRUCT  
This research aims at finding out the effect of fish bowel Strategy on 

fourth grade Literary secondary students, achievement and retention in the 

material of History.   

To fulfil this aim, the researcher postulated the following null 

hypotheses: 

1-There is no statistically significant difference, at the level (0.05), 

between the mean scores of the experiment group students, achievement 

(those who studied history using the fish bowel Strategy)and the mean 

scores of  the control group students, achievement(those who studied 

history using the traditional way). 

2-There is no statistically significant difference, at the level (0.05), 

between the mean scores of the experiment group students‟ and that of the 

control one. 

The researcher has chosen a partial control experimental design to 

investigate the hypotheses. The researcher deliberately chose Jumana 

secondary school for girls which belongs to the General Department of 

Education in Karbalaa as a sample of the study. 

Two section each consists of (34) student have selected randomly to be 

the experimenal and the control group. 

The researcher matched both groups in a number of variables including 

age(measured by months), their marks in history in the previous year 

(2012_2013). 

IQ level, and their parents‟ level of education. After chosen the material 

represeuted by the first three chapters of Islamic Arabic civilization for the 

fourth scondry grade,(136) behavioural objectives of these chapters have 
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been postulated in addition to lesson plans for both groups. The objectives 

and lessons have been presented to a jury of experts in the field of 

methods of teaching history. 

The researcher has prepared an achievement test of (50)  items.  The 

first (43) items were a multiple choice where as the last (7) 

were an essay type. The validity of the test was achieved by exposing it 

to a jury of experts. A pilot study was conducted to achieve the reliability of 

the test.     

The researcher taught the students herself along the experiment which 

lasted for 9 weeks from 1/10/2013A.D  to 5/12/2013A.D. 

After the end of the experiment, the researcher conducted the 

achievement test on the students repeating it after(21) days to check their 

retention. 

This study come to the following results: 

The researcher utilized the following statistical means: t-test, pearson 

correlation coeficient, Kai square, difficulty level formula for both the 

Multiple choise and essay items. Using t-test proved the effectiveness of 

the fish bowel strategy in teaching history. 

- There is statistically significant difference, at the level (0.05), between 

the mean scores of the experiment group students (those who tought 

history using the fish bowel strategy),and that of the control one. 

- There is statistically significant difference, at the level (0.05), between 

the mean scores of the experiment group students‟ and that of the control 

one. 

In the light of the results, the researcher made some conclusions such 

as using the fish bowel strategy in teaching history. 

Some recommendations were given such as conduction  in service 

training for teachers by the Ministry to train them how to employ the fish 

bowel strategy.  

The researcher suggested to conduct similar studies using other 

materials and grades. 

 اىفهو األول:

 : اٌجحش ِشىٍخ
يوصف التعليم يف الوطن العري بكون  تقليديا يعتمد عل  اٛنان  اٞنعريف فقط فك فت اٞنادة التعليمية 
كال مت الطلبة ُنفظها كاستظهارها ،كا٨نلت اٛنوان  الوجدانية كاٞنهارية كَف تراع  ميوؿ كرغبات اٞنتعلمٌن  

يػػة اكػػل الػػدهر عليهػػا كشػػرب ، كمػػا كاغفلػػت االجػػراءات الػػي تالئمهػػا ، كاعتمػػدت طرائػػ  تػػدريس تقليد
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كاسالي  نظرية ُنتة مسدلة الستار عل  اٛنوان  العملية التطبيقية رغم أ٨نيتها كدكرها يف العملية التعليمية 
، حي  ٤ند اف معظمها تعتمدعل  ااضرة اكالتلقٌن فيكوف  الطال  ٠نربا عل  حفه اٞنادة كاستظهارها 

( كمػػػػا ٗ، صََِْبيا يف العمليػػػػة التعليميػػػػة برمتهػػػػا)اٜنموز ،دكف اسػػػػتيعأّا ،كبػػػػ لك يصػػػػبح دكر   سػػػػل
اعتػػادت اٞنػػدارس علػػ  تعلػػيم اٞنػػواد الدراسػػية االساسػػية كمػػا تتطلبػػ  التنشػػئة االجتماعيػػة كغًنهػػا مػػن األمػػور 

م التقليدية دكف االعتماد علػ  أم مػن الوسػائل التكنولوجيػة كاسػرتاتيجيات كأسػػػػػالي  حدي ػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػاعده
 (Scott  Mcleod and Chris علػػ  التطػػػػػػػػػػور بشكػػػػػػػػػػػػػػػػل يضمػػػػػػػػػػػػن للمجتمػػ  ٢نرجػػػػػػات سػػليمة.

(Lehmann,2011,p124   
كب لك ظهرت حاجة ماسة اُف تغيًن ه ا الواق  اٞنرير ،خاصة كأف الك ًن من اٞندرسٌن صاركا يهتموف 

ن دكف تبصػػػرهم بالكيفيػػػة الػػػي بواسػػػطتها تػػػتم عمليػػػة الػػػتعلم بعمليػػػة حشػػػو األدمغػػػة باٞنعلومػػػات اٛنافػػػة مػػػ
كاكتساب االسس العلمية للمعرفة ٢نتلفة   آّاالتع كإ م اليهتموف باالسرتاتيجيات اٜندي ة اٞنسػت دمة 
يف التدريسع كبالتاِف يلت موف أ٧ناط ١نددة من التصرؼ كالتفكًن ال م يشج  عل  اٜنفػه االِف أك ػر ٣نػا 

( كما اف تقومي اغلػ  اٞندرسػٌن ُِع صََِٗتفكًن ال م ي دم اُف نتائ  أفضل)عياشعيشج  عل  ال
ٞنسػػػتول ٓنصػػػيل الطلبػػػة يكػػػوف علػػػ  اسػػػاس مػػػا حفظػػػو  مػػػن اٞنػػػادة الدراسػػػية دكف االخػػػ  بنظػػػر االعتبػػػار 

 للجوان  االخر ٣نا ي دم اُف احباط البعض منهم اك فشلهم يف ٓنقي  اٞنستول اٞنطلوب من التحصيل.
(Clayton Christensen, Michael Horn and Curtis Johnson,2011,p28 ) 

إف مدرستنا العربية كبكل مكوناهتا التعليمية قد اخفقت يف إعداد أجياؿ تتناغم امكانياهتا اٞنعرفية م  
ايقاعات العصر الي اتسمت بالسرعةع كإف االنساف َف يصن  حضارت  الي يتصاعد منحاها اإلبداع  يف 

لم كالتقنية يوما بعد يـو إال من خالؿ التفكًنع األمر أدل اُف انقساـ العاَف اُف ٠نتمعػات سػباقة ٠ناؿ الع
تفكر كاخرل الحقة تفكر يف مواكبة االخرل اٞنتقدمة كأخرل مت لفة تستهلك نتاج تفكًن االخر اٞنتقدـ 

تدريس الي يتبعها اٞندرسٌن ، كه ا يتطل  من اٞندرسة اتاحة فرص التفكًن لطلبتها بتغيًن اسرتاتيجيات ال
يف مػػواقفهم الصػػفية ، كالتػػػػػػػػػػ  الٕنكػػنهم مػػػػػػػػػػن اطػػالؽ طاقػػاهتم الفكػػػػػػػػػػػػرية اٝنػػػػػػػػالقة الػػي ت هػػػػػػلهم لالبػػداع 

 (.ُٖ، صََِٓكاالبتكػػػػػػػػار)رياف ،
بػة بكػل جوانبػ  فهػ  ١نصػلة إف مرحلة الدراسة اإلعدادية ٕن ل مرحلة البنػاء النفسػ  كاٞنعػريف لػدل الطل

تػػأثًنات متغػػًنات تربويػػة كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كفكريػػة يعيشػػها الطالػػ  اثنػػاء حياتػػ  يف اٞنرحلػػة االعداديػػةع 
ا ػػػا متغػػػًنات تسػػػهم يف تشػػػكيل عػػػاَف الطالػػػ  كفرديتػػػ  كاسػػػلوب حياتػػػ  مسػػػتجيبان ألم تغػػػًن اك تبػػػديل يف 

 كؼ قد يتهيأ يف رحأّا ماي كد ذاتػ  ك٩نسػد ٟنػا الػدكر الفعػاؿ اتنبيهات البيئة اٞن ثرة في ع إ ا مرحلة انعطا
 (.ِٓع صََِٗيضل يف شباكها كيهدر فرص اٜنياة الي تقود اُف النجاح)عياشع اف

اذف فاٞنشػكلة تتضػح لنػػا يف الواقػ  الػػ م ٩نسػد صػػورة غػًن ا٩نابيػػة تظهػر مال١نهػػا يف ا٦نفػاض مسػػتول 
اٜنػػػػػدي  اٞنتػػػػػداكؿ عػػػػػن ضػػػػػعف مسػػػػػتول التحصػػػػػيل يف اٞنػػػػػواد ٓنصػػػػػيل الطلبػػػػػة يف مػػػػػادة التػػػػػاريخ ، إذ إف 

االجتماعيػػة بصػػورة عامػػة  كمػػادة التػػاريخ بصػػورة خاصػػة ، يعػػ ل اُف أف الك ػػًن مػػن الطلبػػة اليتقبلػػوف تلػػك 
 (.ِْٔ، صََِٖاٞنواد عل  اعتبار ا ا عد٬نة الفائدة )عابد ،
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ة لػدل الطلبػػةع كاْنهػػت مناهجهػػا كهػ ا ٣نػػا الشػػك فيػ  اف اٞندرسػػة اخفقػػت يف تنميػة اٛنوانػػ  اٞن تلفػػ
كطرائػػ  التػػدريس فيهػػا ٥نػػو أسػػالي  تلقػػ  اٞنعلومػػات كحفظهػػاع بػػدؿ مػػن التعػػرؼ كالكشػػف عػػن الطاقػػات 
كالقػػػدرات الػػػي تنمػػػ  تلػػػك اٛنوانػػػ ع كهػػػ ا يتضػػػح مػػػن خػػػالؿ ال يػػػارات اٞنيدانيػػػة الػػػي قامػػػت ّٔػػػا الباح ػػػة 

لبحػػػ ( لغػػػرض التعػػػرؼ علػػػ  الطرائػػػ  كاألسػػػالي  )اٞنتم لػػػة ّنجتمػػػ  ا (ّ)ّٓموعػػػة مػػػن اٞنػػػدارس اإلعداديػػػة
التدريسية السػائدة ، تبلػورت لػديها رؤيػة شػاملة ككاضػحة عػن تلػك الطرائػ  كاألسػالي  الػي تتبعهػا اغلػ  

 اٞندرسات يف تدريس الطالبات كالي ت كد عل  جان  اٜنفه كاالستظهار كاٞنستويات الدنيا للتفكًن.
تدريس مادة التاريخ كما يعرتضها من صعوبات يقتض  التفكًن كيرل الباح اف أف إالحساس ّنشكلة 

بالبح  عن اسالي  كاسرتاتيجيات تدريسية حدي ة لتدريس  يف اٞنرحلة اٞنتوسطة كاالعدادية ، كه ا يتف  
مػػػ  مػػػا ت كػػػد  كتػػػدعوا لػػػ  النظريػػػات كاألفكػػػار اٜندي ػػػة مػػػن تاكيػػػد علػػػ  ضػػػركرة مشػػػاركة الطلبػػػة الفعالػػػة يف 

 مية كتشجيعهم عل  التفكًن بأعل  اٞنستويات.العملية التعلي
خصوصػػػا بعػػػد أف أثبتػػػت الطرائػػػ  التقليديػػػة اٞنتبعػػػة يف تػػػدريس مػػػادة التػػػاريخ عػػػدـ قػػػدرهتا علػػػ  تنميػػػة 
اٞنهارات العقلية للطلبػة ،فهػ  تعتمػد علػ  اٜنفػه كاالسػتظهار كهػو أد  مسػتول مػن مسػتويات التفكػًن، 

س الرتبويػػة اٜندي ػة الػػي ت كػػد علػػ  ضػركرة تنميػػة مهػػارات الطلبػػة كهػ ا ينػػاقض مػػا تسػع  اُف ٓنقيقػػ   االسػػ
 (. ُِ، صُٕٖٗالعقلية كتطويرها )اٜنسن ،

كأف احػػػد األسػػػباب األساسػػػية كراء ا٦نفػػػاض مسػػػتول التحصػػػيل لػػػدل الطلبػػػة يف مػػػادة التػػػاريخ ، هػػػو 
يم التار٫نية كاسرتجاعها أسالي  كطرائ  التدريس اٞنتبعة يف تدريس  كالي ترك  عل  حفه اٞنعلومات كاٞنفاه

كاالعتماد بشكل كبًن عل  الكتاب اٞندرس  كعدـ االهتماـ ّنيوؿ الطلبة كاْناهاهتم ،٣نا ي دم اُف سػرعة 
 نسياف الطلبة ٞنا تعلمو  بعد مركر فرتة زمنية قصًنة.  

   -كتربز مشكلة البح  اٜناِف  يف الس اؿ االيت:
هم يف التحصػػيل كاالسػػتبقاء لػػدل طالبػػات الصػػف ف اسػػتعماؿ اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك يسػػهػػل إ
 دي يف مادة التاريخ الراب  األ

 ا١ّ٘خ اٌجحش:
(. ُّع صَُِِالرتبية خًن أداة إلعادة بناء آّتم  كإحداث التغػًن اٞننشػود فيػ  )الكنػاين كالكنػاينع

عل  أساس أف الرتبية ه  صانعة الفرد كالفرد هو صان  التطور ، فاذا كػاف التطػور يبػدأ بالعقػل كالفكػر   
اد آّتمػ  بػ لك تكػوف الرتبيػػػػة ٫نرج اُف التطبي ع فيج  أف ٪ندث التطور يف بداية األمر داخل عقوؿ افػر 

 (. ِٕع صََِّداعمة ل لك التطػػػػػػػػػػػػور)١نمدع

كلكػػ  ٓنقػػ  الرتبيػػة اهػػدافها تكػػوف عػػن طريػػ  اٞندرسػػة اذ تعػػد م سسػػة تربويػػة انشػػأت مػػن اجػػل نقػػل 
 فاٞندرسػػةالػػرتاث مػػن جيػػل اُف اخػػر ُنيػػ  يتناسػػ  مػػ  ٧نػػوهم العقلػػ  كاٛنسػػم  كالنفسػػ  كاالجتمػػاع  ، 

                                                        
 اعدادية ٗنانة للبنات كاعدادية كربالء للبنات كاعدادية ال قافة للبنات.- ّ
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ة ألف ش صػػية اٞنػػتعلم التنمػػو تلقائيػػا بػػل ا٧نػػا تنمػػو ٧نػػوا اجتماعيػػا باكتسػػاب م سسػػة اجتماعيػػ ايضػػا ٕن ػػل
 (.                                                                         ُِٖ، صََِٕاٞنهارات االجتماعية نتيجة مركر  يف خربات ٢نتلفة يف آّتم )عل  ،

الػػتعلم هتػػدؼ اُف إحػػداث تغػػًن يف سػػلوؾ اٞنػػتعلم يسػػتدؿ عليػػ  مػػن خػػالؿ أداء  كخصوصػػان كإف عمليػػة
(. فػالتعلم الينتهػ  بانتهػاء اٞنػتعلم مػن مرحلػة ِٕ، صََِٖاٞنتعلم عن طري  اٝنربة كالتػدري  )عطيػة ، 

ػػػافة آّػػػػػػػػػػاالت دراسية معينة كإ٧نا يستمر باستمرار اٜنياة كذلك من أجل ٓنقي  طموحات اٞنتعلػػػػػػػػػػم يف كػػػػػػػ
يف ٓنسٌن (. كحقيقة اف التعليم ٬ن ل أداة الرتبية ِّ، صََِٕاالقتصػػػػػادية كاالجتماعية كال قافية )عامر،
ع ك١نققػػػة لطموحػػػات الرتبػػػويٌنع كيرتتػػػ  علػػػ  ذلػػػك فهػػػم مهمػػػةبيئػػػة الػػػتعلم للوصػػػوؿ إُف نتاجػػػات تربويػػػة 

. (ِٗ ، صََِٖتيجيات اٞنناسبة ٟنا)اٟنا   كالػدليم عمكونات العملية التعليمية ليتسىن كض  االسرتا
بالتػػػػاِف فػػػػأف التعلػػػػيم َف يعػػػػد يقتصػػػػر علػػػػ  اٞنعلومػػػػات كاكتسػػػػأّا بػػػػل يتعػػػػدل ذلػػػػك اُف مسػػػػاعدة الطلبػػػػة 
السػػتكماؿ ش صػػيتهم كمواجهػػة ٓنػػديات اٞنسػػتقبل بطريقػػة علميػػة ككفػػ  أسػػس التفكػػًن العلمػػ  السػػػليم 

 (.ِٓ، صََِٗ)النجارع

الػ م بػ  ٓنقػ   اؿفػاٞننه  هػو آّػ درسػة أهػدافها بشػكل جيػد فالبػد مػن كجػود مػنه عكلك  ٓنق  اٞن
)جػابر ل ػػػػػػػػػػػػامػػربوم الشػػػػػػػػػػػتػػػاـ الػػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػحد مكونألكون  يشكل  شودةعػػػػػػػاٞندرسة األهداؼ الرتبوية اٞنن

 العمليػػة الرتبويػػة اُف اٜنػػد الػػ م ٬نكػػن كصػػفها (. كٓنتػػل اٞننػػاه  ركنػػان اساسػػيان يفَْع صََِٓكاخػػركفع
بػػالعمود الفقػػػرم للرتبيػػػةع كنظػػػرا ٟنػػ   اال٨نيػػػة كػػػاف البػػػد ألم نظػػػاـ تربػػوم أف يتبػػػىن منهجػػػان مدرسػػػيان معينػػػان 
يسػػتطي  أف يعكػػس اْناهػػات آّتمػػ  الػػ م ٪نيػػا فيػػ  مػػن أجػػل تعلػػيم الطلبػػة كتػػربيتهم علػػ  أسػػس علميػػة 

فيمػػػػا يهيئػػػػ  مػػػػن اٝنػػػػربات اٞنربيػػػػة الالزمػػػػة لنمػػػػو ة اٞنػػػػنه  كمػػػػن أ٨نيػػػػكت (.ٗع صََِّمدركسػػػػة )دنػػػػدشع
اٞنتعلمػػٌن كتكػػوين ش صػػياهتم يف ضػػوء الفلسػػفة الرتبويػػة الػػي يتبناهػػا آّتمػػ ع كمػػا يعكػػس السياسػػة الػػي 

 (.ٗٗع صََِٗٓنددها فلسفة الدكلة )اٟنا   كعطيةع
تقػػومي(  عأنشػطةع كسػائلكطرائػ ع  عتػػول١ن عاٞنػنه  الرتبػػوم ّنكوناتػ  كعناصػر  )أهػداؼكبالتػاِف اصػبح 

فلسف  النظاـ كتطلعات ع كترٗنة فلسف  آّتم   ٬ن لنظاما متكامال كاحد أعمدة النظاـ الرتبوم اٞنهمع ألن  
 (.ِِ، صََِٔ)شاهٌنع  تربية الناشئة الي يهدؼ اليها كحاجات  كطموحات  من خالؿ

 عثقافيػػػا الطلبػػػة عػػػدادإ يف فعػػػاؿ ثػػرأ مػػػن ٟنػػػا ٞنػػػا الدراسػػػية اٞننػػاه  يف بػػػارزة مكانػػػة االجتماعيػػػة كللمػػواد
 طبيعػة أف حيػ  (.ِْص عَُِْعكالالمػ  اٞنسعودم) آّتم  يف نافعٌن ان فرادأ كٛنعلهم كمهنيان  عكعلميا

 كقضػػايا كآّتمػػ  بالبيئػػة كعالقتػػ  معػػ  كتفاعلػػ  باإلنسػػاف اإلنسػػاف عالقػػات بدراسػػة هتػػتم االجتماعيػػة اٞنػػواد
 كمهمػػة نشػػطة ديناميكيػػة مػػواد أ ػػا اٞنػػواد هػػ   خصػػائ  مػػن فػػإف ، كمواقفػػ  كأحداثػػ  كمشػػكالت  اإلنسػػاف

 عػدة لتشػمل االجتماعيػة اٞنػواد كتتسػ   كالقضػايا، األمور من ك ًن يف ّٔا كمرتبطة األخرل اٞنواد م  كمرنة
 الطبيعيػػػة العلػػـو ٗنيػػػ  بػػٌن كصػػػل حلقػػة هػػػ  بػػل األخػػػرل، اٞنػػواد عػػػن ّنعػػ ؿ ليسػػػت فهػػ  كفػػػركع، ميػػادين

 فوارعػػػ ) آّتمػػػ  أفػػػراد بػػػٌن تنشػػػأ الػػػي العالقػػػات لتوضػػػح الػػػبعض ببعضػػػها تػػػرتبط أيضػػػا كهػػػ  كاإلنسػػػانية،
 علػػػ  قػػػدراهتم كزيػػػادة اٜناضػػػر فػػػرادأ فهػػػم يف االجتماعيػػػة اٞنػػػواد ٨نيػػػةأ كتػػػأيت. (ٗ-ٖص ،َُُِكشػػػاكر،



 
 

ّْٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 تػراثهم كبػٌن بيػنهم الصػل  كتوثيػ  ٩نابيػةإلكا الفهػم علػ  القػائم التعػاكف مػن ساسأ عل  غًنهم م  التعامل
 .(ُْص عََِٕعجامل) ال قايف

 يػدكف سػجل نػ أل كالشػعوب الطلبػة حيػاة يف كبػًنة أ٨نيػة كلدراست  االجتماعية اٞنواد احد هو كالتاريخ
 ٬نكننا اٞنوث  التاريخ طري  كعن ماءظكالع اتػػػكالش صي كالقادة كتراثها كالشعوب كاٞنواق  اٞناض  حداثأ

 اٞنسػػػعودم) ك٠نريػػػات تغػػػًنات مػػػن يصػػػاحبها كمػػػا صػػػدقها كمػػػدل كالوقػػػائ  حػػػداثاأل حقػػػائ  معرفػػػة مػػػن
 كالنتائ  الشعوب ككجهة كالقيادة البطولة أدكار ٨نيةأ لنا يربز ذلك عن فضالن . (ّٕ ،ص َُِْكالالم ،

 يف اإلنسػاف أدركهػا الػي كالفشػل النجػاح لنواح  أك البشرية لل ربات سػجل ّن ابة كهوع عليها ترتبت الي
 يعػيش الػ م اٜناضػر توضػيح يف يسػاعد الػ م األمػر العصػور، مػر علػ  األساسػية مشػكالت  علػ  التغل 

 .(ٗص ،َُُِكشارك، فوارعة) ل  اٞنستقبل اْناهات ك٪ندد اإلنساف، في 
كإعػػػدادهم لقػػػد ت ايػػػدت أ٨نيػػػة اٞنػػػدرس يف الوقػػػت اٜناضػػػر نظػػػرا ٝنطػػػورة ادكار  يف تنشػػػئة أبنػػػاء آّتمػػػ  

، ََِّالشػػػامل للحيػػػاة العصػػػػرية كأصػػػبح لػػػػيس فقػػػط نػػػاقالن للمعرفػػػػة كإ٧نػػػا يشػػػػرؼ كيوجػػػ  طالب )١نمػػػػد،
(. كيقػػوؿ ايػػرؾ جنسػػن )اذا كنػػت تسػػع  لتنشػػئة طلبػػة متفػػوقٌن كهػػم كاثقػػٌن مػػن التفػػوؽ فعليػػك ُْٓص

 يعمل لػػػ طاال عقل أن استدعاؤها وتذكر هػػمعلي ليسهل كٟنػػمعق ف  المعلومات ترتيب عل مسػػاعدهتم 
. ككػػػػػػػػػػػػ لك يػػػػػػػػػػػػرل اٝنػػػػػػػػػػػػرباء (EircJensen,2005,p186)المعلومات(  لحفظ أغلب ذاكرت  تطوير عل 

اٞن تصوف أف اٞنػػػػػػدرس الناجػػػػػح هو من اختار مهنة التعليم بداف  رغبة ملحة ٞنساعدة اٞنتعلم علػ  حػػػػػػػػػػػل 
 (،ٔٓ، ص  ََِٖمشاكل  ُني  يكػػػػػػػػػوف  لػػػػػػػػػ  مرشد كموج  )ماركف،

(Mike Schmoker,2011,p237). 
ع فػػاف يةسػػاادة الدر اٞنػػلعمليػػة التدريسػػية تتطلػػ  مدرسػػاع كمتعلمػػا يتفاعػػل مػػ  الػػدرس ك ا إفكخصوصػػان ك 

هناؾ ركنا رابعا ال يقـو من دكن  التدريس كهو الطريقة الي يست دمها اٞندرس يف معاٛنة الدرس )عطيػةع 
تعػػد مػػن العناصػػر اٞنهمػػة يف اٞنػػنه  فاٞنػػدرس هػػو اٞنبتكػػر لطريقتػػ  يف . فطريقػػة التػػدريس (ّٔ ، صََِٔ

التػػدريس تبعػػان للظػػركؼ ايطػػة بػػ  ك١نتػػول اٞنػػادة الدراسػػية فضػػالن عػػن خربتػػ  يف ٠نػػاؿ التػػدريس )اٞنسػػعودم 
 (.ِْ، صَُِّكاخركف ،

ولوجيػػػة، كتبعػػػا كنظػػػران للتوسػػػ  اٜناصػػػل يف ٠نػػػاؿ العلػػػـو كاٞنعػػػارؼ األخػػػر نتيجػػػة لل ػػػورة العلميػػػة كالتكن
فكػػػػاف البػػػػد مػػػػن إ٩نػػػػاد  النتشػػػػار التعلػػػػيم كتطػػػػور م سسػػػػات  كاخػػػػتالؼ مسػػػػتويات  كتنػػػػوع أهدافػػػػ  كمراميػػػػ 

،  ليكػػوف فػػاعالن ّنجتمعػػ  )أٜنصػػرم كيوسػػف الطالػػ اسػػػرتاتيجيات جديػػدة تتصػػف باٞنركنػػة كتنشػػط فكػػر 
الػػػتعلم كتسػػػاعد  علػػػ   (. هػػػ   االسػػػرتاتيجيات الػػػي هتػػػدؼ اُف اثػػػارة دافعيػػػة اٞنػػػتعلم ٥نػػػوِِ، صَََِ

التفاعػػػل النشػػػط مػػػ  ٗنيػػػ  عناصػػػر البيئػػػة التعليميػػػة يف اٞنوقػػػف التعليمػػػػػػػػػػ  كاكتسػػػػػاب اٝنػػػربة ، كاٞنعػػػارؼ ، 
(. كلػيس هػ ا فقػط بػػل ُِ، صََِٓكاٞنهػارات ، كالقػيم كذلػك بابسػط الطػرؽ اٞنمكنػػ  )مرعػ  كاٜنيلػةع

 االسػػرتاتيجيات اٜندي ػػة تلػػك كمػػن بػػٌن (.َِ، صََِٖالوصػػوؿ اُف مسػػتول انتقػػاؿ اثػػر الػػتعلم )عطيػػةع
هػ  اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك القائمػػة علػػ  الػػتعلم النشػػط كالػػي ت كػػد علػػ  أف يكػػوف الطالػػ  هػػو ١نػػور 
العملية التعليمية حي  ٬نارس الطال  عمليات ذهنية يف استقباؿ اٞنعلومات اللفظية كمعاٛنتها كتنظيميها 
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ارات التفكػػًن العليػػا لػػديهم كدكر اٞنػػدرس مرشػػد كموجػػ  ك١نفػػػ  لتصػػبح ذات معػػىن كٔن ينهػػا   تشػػج  مهػػ
(. كعلػػ  اٞنػػدرس اف يكػػوف حريصػػان علػػ  تطبيػػ  االسػػرتاتيجية بدقػػة ُِٔ، ص َُِّلألفكػػار )قطػػام ،

كحيوية مػن خػالؿ مالحظػة الطالػ  كمتابعتػ  يف مناقشػة موضػوع معػٌن كمػدل تػأثًن ذلػك علػ  سػلوكيات   
حيػػ  أكػد الك ػػًن مػػن اٞنػربٌن علػػ  أف هػػ ا األسػلوب ٪نقػػ  الك ػػًن مػػن  ليشػج  الطلبػػة علػػ  التفاعػل معػػ ي 

الفوائػػػػد اٞنتعلقػػػػة ّنجموعػػػػات اٞنناقشػػػػات الصػػػػغًنة )السػػػػمكة داخػػػػل اٜنػػػػوض اك اٞنشػػػػاركات( ك٠نموعػػػػات 
(. ُْٓ، صََِٔاٞنناقشػػات الكبًنة)شػػركاء السػػمك اك اٞنالحظػػات( يف كقػػت كاحد)سػػعادة كاخػػركف ،

حػوض السػمك داخػل غرفػة الصػف اثبػت فاعليتهػا بأ ػا مناسػبة لألعػداد كمن خالؿ توظيػف اسػرتاتيجية 
الكبػػًنة مػػن الطػػالب ، كا ػػا الٕنيػػ  بػػٌن اٞنتحػػدثٌن داخػػل حػػوض السػػمك كالبقيػػة االعضػػاء خػػارج اٜنػػوض  

-www.ghassan)كمػػػػا ا ػػػػا تعػػػػ ز مػػػػن اٞنشػػػػاركات اٞنتعمقػػػػة للطػػػػالب فيمػػػػا ٫نػػػػ  بعػػػػض اٞنعلومػػػػات. 
ktait.com/?=270)          .    

ت فيف حػد  التػوتر داخػل ل ةاالسرتاتيجي كتعمل ه   ،ال قة كاالحرتاـكزيادة عل  ذلك ا م يتعلموف 
 اذ الجماع  العمل أهمية عل  الباحثون أجم ( كلقػػد (http://translate.google.com قاعػػة  الصػػف.

 ،الفردية  أعضائها مجهودات من ”فاعلية“ أكثر تكون ما عادة الجماعية الفرق أن أثبتت الدراسات
 وإنماالفػػػػػػػ ة ات  ػػػػػػػػػيػػػػػػػػالعقل وذوي العباقرة من ريقػػػػػػػػالف ءأعضا جمي  يكون بالضرورة أن ذلك يعن  وال

 رحب بصدر النقد وتقبلهم ،اآلخر عضو كل فيكمل اآلخر من بعضهم ةواستفاد تعلمهم ف  السر يكمن
التفاعلية    المشاركة مبدأ وانتهاجهم ،األفق وواسعة متفتحة بعقول وتمتعهم ء،البنا بالنقد يعرف فيما

Suzie Boss,2012,p184)). 
    -:باآليت٨نية البح  اٜناِف أعل  ما تقدـ تتضح  كبناءن 

اٞنسػػت دمة حاليػػا مػػن خػػالؿ ت كيػػد  هاكأسػػاليبتػػدريس التػػاريخ  مػػن اٞن مػػل أف تسػػهم يف ٓنسػػٌن طرائػػ 
٣نػا ٩نعػل العمليػة التعليميػة أك ػر بكراس اك اقامة دكرات تدريبية لبياف أهم االسرتاتيجيات اٜندي ػة س اٞندر 

 .                           إثراء كفاعلية
بة عل  احرتاـ أراء اآلخرين كعدـ الس رية منها كت يد ال قة بالنفس ٬نكن ٟن   الدراسة أف تشج  الطل

                                                         بٌن الطلبة.                                                
   ٘ذف اٌجحش:

يل كاالسػػػتبقاء لػػػدل يهػػػدؼ البحػػػ  اٜنػػػاِف إُف معرفػػػة ))أثػػػر اسػػػرتاتيجية حػػػوض السػػػمك يف التحصػػػ
طالبػػػػات الصػػػػف الرابػػػػ  األدي يف مػػػػادة التػػػػأريخ(( كللتحقػػػػ  مػػػػن هػػػػ ا الغػػػػرض صػػػػاغ الباح ػػػػاف الفرضػػػػي  

 اآلتيتٌن.
فرضيتا البح 

http://translate.google.com)/
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( بػػػػٌن متوسػػػػط درجػػػػات ٓنصػػػػيل طالبػػػػات َٓعَاليوجػػػػد فػػػػرؽ ذك داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول ) .ُ
اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك كبػػٌن متوسػػط  آّموعػػة التجريبيػػة الػػاليت يدرسػػن مػػادة التػػاريخ باسػػتعماؿ

 درجات ٓنصيل طالبات آّموعة الضابطة الاليت يدرسن اٞنادة نفسها بالطريقة التقليدية.
( بػػػػٌن متوسػػػػط درجػػػػات اسػػػػتبقاء طالبػػػػات َٓعَاليوجػػػػد فػػػػرؽ ذك داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول ) .ِ

حػػوض السػػمك كبػػٌن متوسػػط آّموعػػة التجريبيػػة الػػاليت يدرسػػن مػػادة التػػاريخ باسػػتعماؿ اسػػرتاتيجية 
 درجات استبقاء طالبات آّموعة الضابطة الاليت يدرسن اٞنادة نفسها بالطريقة التقليدية.

 حذٚد اٌجحش: 
 حدكد مكانية: اٞندارس اإلعدادية التابعة للمديرية العامة لرتبية ١نافظة كربالء اٞنقدسة. .ُ
كػػػػربالء اٞنقدسػػػػة يف للعػػػػاـ الدراسػػػػ  حػػػػدكد بشػػػػرية: طالبػػػػات الصػػػػف الرابػػػػ  األدي يف مركػػػػ  ١نافظػػػػة   .ِ

َُِّ-َُِْ. 
حػػدكد موضػػوعية:األبواب ال الثػػة األكُف مػػن كتػػاب تػػاريخ اٜنضػػارة العربيػػة إالسػػالمية للصػػف الرابػػ   .ّ

 ،كه :َُِْ-َُِّ، ُّاألدي من قبل كزارة الرتبية العراقية،الطبعة
 الباب األكؿ )العرب قبل اإلسالـ( 
 ( يف اٞندينة اٞننورة( الباب ال اين)تنظيمات الرسوؿ )ص

 الباب ال ال )النظاـ اإلدارم يف الدكلة العربية إالسالمية( 
 رحذ٠ذ املظـٍحبد:

  Strategiesأكال:االسرتاتيجية
 عرفها كل من:

 (ََِٖ)الطيط ، - أ
    "٠نموعػة مػن القواعػد العامػة كاٝنطػوط العريضػة الػي هتػتم بوسػائل ٓنقيػ  األهػداؼ اٞننشػودة

                      (.                                              ُْ، صََِٖ)الطيط ،
 ( ََِٗ) عطية - ب
ٓنقيػػػ  اٞن رجػػػات الػػػي  إُف٠نموعػػػ  مػػػن اإلجػػػراءات كاٞنمارسػػػات الػػػي يت ػػػ ها اٞنػػػدرس ليتوصػػػل ّٔػػػا "

لع كأسالي  التقومي كالوسائ كاألنشطةاألسالي   تعكس األهداؼ الي كضعهاع كب لك فه  تشتمل عل 
 .(ُّْعص ََِٗعطيةع ) الي تساعد عل  ٓنقي  األهداؼ"

 -التعريف اإلجرائ  لالسرتاتيجية:
، تػػػدريس مػػادة التػػػاريخ يف  البػػاتكالط ةعهػػا الباح ػػػتتباهػػ  ٠نموعػػة مػػػن اإلجػػراءات كاٞنمارسػػػات الػػي 

وصػػػوؿ إُف ٢نرجػػػات كال ٛنعػػػل عمليػػػة الػػػتعلم أك ػػػر سػػػهولة كمتعػػػة  باسػػػتعماؿ اسػػػرتاتيجية حػػػوض السػػػمك
 .ةعها الباح تيف ضوء األهداؼ الي كضتعليمية 

(Fish Bowel  strategy) ثانيا:اسرتاتيجية حوض السمك
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 عرفها كل من:
 (keck-mcnulty,2004) كيك ماكنولي - أ

بأ ا اسرتاتيجية تدريسية تقـو عل  مبادئ التعلم النشط كتتيح اٞنناقشة اٛنماعية بٌن الطالب كتعتمد 
ل  التدري  اٛنماع  كتقدـ خربة مباشرة للعملية اٛنماعية للطالب من خالؿ مالحظػة آّموعػات ع

  الطالبية.
www.researchgate.net/.../34001894_Group_leadership)) 

 ( ََِٔ)سعادة كاخركف، - ب
كهػػ  اسػػرتاتيجية تدريسػػية يكػػوف عملهػػا عػػن طريػػ  تشػػكيل ٠نموعػػة صػػغًنة علػػ  شػػكل دائػػرة داخػػل 

ة طالبية أكرب كتقـو ّنهمة إالصغاء ٞنا تقول  يف ضوء اسئلة تطرحها آّموعة الكبًنة عل  آّموعػة ٠نموع
 (.ُْٓ، صََِٔالصغًنة حوؿ موضوع ما أك قضية معينة أك مسألة ١نددة )سعادة كاخركف،

 التعريف االجرائ  لالسرتاتيجية حوض السمك:
مػػن عينػػة  ٞنػػادة التػػاريخ طالبػػات آّموعػػة التجريبيػػة تدريسػػية تسػػتعملها الباح ػػة يف تػػدريس اسػػرتاتيجية

٠نمػػػوعتٌن األكُف)السػػػمكة داخػػػل اٜنػػػوض أك اٞنشػػػاركات( كآّموعػػػة يف صػػػورة  ةتعليميػػػ طريقػػػةالبحػػػ  ،ك
                                                                     أهداؼ البح . لتحقي ك  ،ٝنطوات االسرتاتيجي  طبقا  ،ال انية )شركاء السمك أك اٞنالحظات(

Achievement التحصيل -ثال ا:
 عرف  كل من:

 (ََِْ)الصاٌف ، - أ
الػي  " اٞنعرفة الي مت اٜنصوؿ عليها )اٞندركة( ، أك اٞنهارات الي اكتسبت يف إحػدل اٞنػواد الدراسػية ،

 .(ِٔ ، صََِْ )الصاٌف ،. مت ٓنديدها بواسطة درجات االختبار من قبل اٞندرس "
 (ََِٔعواد،) - ب

   اٞنػػػػرء كحصػػػػل  أثنػػػػاء الػػػػتعلم كالتػػػػدري  مػػػػا أ٤نػػػػ" مصػػػػطلح يف علػػػػم الػػػػنفس يسػػػػت دـ للداللػػػػة علػػػػ  
 اٞنعلومات"  يف تفوؽ اٞنهارات أككاالختبار  كاالمتحاف
 .(ُٖٓ ، ص  ََِٔ، )عواد

 :التعريف االجرائ  للتحصيل
 أعدتػػػ الػػػ م  التحصػػػيل عينػػػة البحػػػ  يف االختبػػػار  البػػػاتعليهػػػا ط حصػػػلت٠نموعػػػة الػػػدرجات الػػػي 

 اٞنقػػرر تدريسػػ  اٜنضػػارة العربيػػة إالسػػالميةمػػن كتػػاب تػػاريخ ن لألبػػواب ال الثػػة االكُف بعػػد دراسػػته  ػػةالباح
 .ـَُِْ – َُِّللعاـ الدراس   لطلبة الصف الراب  األدي

 Retentionاالستبقاء-رابعا
 عرف  كل من:

 (َُٖٗ)عاقلع  - أ
 بأن  "بقاء فعل اٞنتعلم أك خربت  خالؿ مدة ال ٩نرم فيها أم تدري " 
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 (.ّّّع ص َُٖٗ)عاقل، 
 (ُْٖٗ)١نمودع  - ب

بأن  "حفه اٝنربات الساب  ٓنصػيلها كإبقاؤهػا كامنػة ٜنػٌن اٜناجػة إُف االنتفػاع  ّٔػا بعػد مػدة تنقضػ  
 بٌن اكتساب اٞنوضوع كاستعادت  مرة أخرل. 

 (.ٕٖٓع ص ُْٖٗ)١نمودع 
 تعريف اإلجرائ  لالستبقاء:ال

مقػػدار مآنتػػػفػػػػه بػػ  طالبػػات ٠نموعػػػػػي البحػػ  اٜنػػػػػػاِف كاٞنتبقيػػة مػػن التػػػػػػػعلم السػػاب  للمػػادة الدراسػػية 
اٝناضعة لتجربة البح  مقيسان بالدرجات الي ٪نصلن عليها يف اإلاختبار التحصيل  البعػدمع بعػد إعػادة 

يومػػػػان علػػػػ  تطبيقػػػػ  يف اٞنػػػػرة األكُف دكف اٞنػػػػركر ِنػػػػربة تعليميػػػػة بػػػػٌن  ُِتطبيقػػػػ  مػػػػرة ثانيػػػػة بعػػػػد مػػػػركر مػػػػدة 
 االختبارين. 
Historyالتاريخ: -خامسا

 عرف  كل من:
 (هػَٖٖ)ابن خلدكفع ت  - أ

بأنػػ  "فػػن ع يػػ  اٞنػػ ه  جػػم الفوائػػد شػػريف الغايػػة إذ هػػو يوقفنػػا علػػ  أحػػواؿ اٞناضػػٌن مػػن األمػػم يف 
وؾ يف دكٟنػم كسياسػتهم حػىت تػتم فائػدة االقتػداء يف ذلػك"  )ابػن أخالقهم، كاألشياء يف سًنهم، كاٞنل

 .(ٗع ص ُُٖٗخلدكفع 
 (Funk,1966فونك ) - ب

بأنػ : فػػػػرع مػػػػػن اٞنعػػػػرفة يهتػػػػػػػػم بدراسػة سػجالت اٞناضػ  أك مػاهو مػػدكف عػن اٞناضػ  كخاصػة األشػػياء 
     (Funk,1966,p599) اٞنتعلقة بش كف البشرية
 للتاريخ:التعريف اإلجرائ  

اتول التعليم  لكتاب تاريخ اٜنضارة العربيػة إالسالمػػػػػية اٞنقػرر تدريسػ  مػن قبػل كزارة الرتبيػة العراقيػة 
ع كالػ م درسػػػت منػ  الباح ػة االبػواب ال الثػة َُِْ –َُِّلطلبة الصف الراب  األدي للعاـ الدراس  

                 األكُف لطالبات ٠نموعي البح  اٜناِف.                
 الصف الراب  األدي:

هو السنة األكُف من صفوؼ اٞنرحلة إالعداديةع إذ تكوف الدراسة فيها مػدة ثػالث سػنوات كهػ  تػأيت 
 بعد اٞنرحلة اٞنتوسطة ، كتسب  اٞنرحلة اٛنامعية. 
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 اىفهو اىراُٖ:سٔاُب ُعؽٗث ودراـات ـاةلث:                                                             

 ؤٚاًل:عٛأت ٔظش٠خ

 مفهـو ال  لم النشط
بينػػت نتػػائ  األُنػػاث مػػ خرا أف طريقػػة ااضػػرة التقليديػػة الػػي يقػػدـ فيهػػا اٞنػػدرس اٞنعػػارؼ ك ينصػػت 

  اٞنػػدرس هػػ  السػػائدةع كمػػا تبػػٌن أف هػػ   الطريقػػة ال تسػػهم يف خلػػ  تعلػػم اٞنتعلمػػوف خالٟنػػا إُف مػػا يقولػػ
حقيقػػ ع كحالػػة اٜنػػًنة كاالرتبػػاؾ الػػي يشػػكو منهػػا اٞنتعلمػػوف بعػػد كػػل موقػػف تعليمػػ  نتيجػػة عػػدـ انػػدماج 
اٞنعلومػػػات اٛنديػػػدة بصػػػورة حقيقيػػػة يف عقػػػوٟنم بعػػػد كػػػل نشػػػاط تعليمػػػ  تقليػػػدم مػػػن   ظهػػػرت دعػػػوات 

طرائ  تدريس تشرؾ اٞنتعلم يف تعلم ع كإف إنصات اٞنتعلمٌن يف قاعة الدرس اضرة ال  متكررة إُف تطوير
يشكل بأم حاؿ من األحواؿ تعلما نشطانع لك  يكوف التعلم نشطان ينبغ  أف ينهمك اٞنتعلموف يف قراءة 

تعلم النشػػط أك كتابػة أك مناقشػة أك حػل مشػكلة تتعلػ  ّنػا يتعلمونػ  أك عمػل ْنػريف ، ك بصػورة أعمػ  فػال
هو ال م يتطل  من اٞنتعلمٌن أف يست دموا مهاـ تفكًن عليا كالتحلػػػػػيل كالرتكيػػػػػػػػػ  كالتقػومي فيمػا يتعلػ  

 اٞنػتعلم ا٩نابيػة علػ  تعتمد تربوية فلسفة النشط للتعلم إفك  .(ُٗٔ-ُٖٔع صََِّٓنا يتعلمون  )فرجع
 دكر تفعيػػل إُف هتػػدؼ الػػي التدريسػػية كاإلجػػراءات الرتبويػػة اٞنمارسػػات ٗنيػػ  كتشػػمل التعليمػػ  اٞنوقػػف يف

 عل  يرك  ال فهوع كاالْناهات القيم كتكوين اٞنعلومات عل  اٜنصوؿ يف ذات  عل  لالعتماد كدفع  اٞنتعلم
 اٛنمػػػػػػاع  العمػػػػػػل كعلػػػػػػ  اٞنشػػػػػػكالت حػػػػػػل علػػػػػػ  كالقػػػػػػدرة التفكػػػػػػًن تنميػػػػػػة علػػػػػػ  كإ٧نػػػػػػا كالتلقػػػػػػٌن اٜنفػػػػػػه
 (.ِّع صَُِّ)قرينع

 بنػػػاء عل  ما سب  فإف التعلم النشط هػػػو: 
اسػػلوب مػػن اسػػالي  الػػتعلم يشػػارؾ كػػل مػػن اٞنػػدرس كاٞنػػتعلم بػػأداء العمليػػة الرتبويػػة كٓنقيػػ  ٢نرجاهتػػا 
حي  ان  اليعتمد عل  اٞندرس كمصدر أكؿ كأخًن للمعلومة كاليعتمد عل  فئة قليلة مػن الطػالب يكػوف 

أك قاعػػة الصػػفع بػػل يعتمػػد علػػ  تفعيػػل ٗنيػػ  الطلبػػة َنميػػ  قػػدراهتم  ٟنػػا الفاعليػػة كالنشػػاط داخػػل اٜنلقػػة
 (.                                                    ُّٗع صََِٖالعقلية كالدراسية  )دعمسع

كيعرؼ بأن  السياؽ ال م يندم  في  اٞنتعلموف يف مهاـ تعليمية م ل القراءة أك الكتابػة أك اٞنناقشػة اك 
جربػػة أكحػػل مشػػكلة بأنفسػػهم فػػرادل اأك ٠نموعػػات تعاكنيػػةع ُنيػػ  يسػػت دـ  كػػل مػػتعلم قدراتػػ  ألقيػػاـ بت

 (.ُٗٗع صََِٗال هنية التفكًنية لتحقي  هدؼ معٌن. )عبيدع
    تطب ق ال  لم النشط

يت ػػوؼ بعػػض اٞندرسػػػػٌن مػػػػػػػن تطبيػػػ  الػػتعلم النشػػػط كذلػػك ألسػػباب عػػػدة منهػػا قصػػػر زمػػن الػػػدرسع 
(. ِٖٔع ص ََِْاٞنتعلمٌنع قلة مهػػػػػارة اٞنػػػػػػػدرسٌنع كاٝنػػػػػوؼ مػػػن النقػػػػػػػػػػد )عبػد اٟنػادمع زيػػػػػػادة اعداد

كلكػػن ٬نكػػن للمػػدرس أف يسػػت دـ طرائػػ  تػػدريس فيهػػا درجػػة ٠نازفػػة قليلػػة مػػن خػػالؿ بدايػػة الػػدرس بدايػػة 
النع كبعػػػدها اإلتفػػػاؽ مػػػ  متواضػػػعة كقصػػػًنةع كْنريػػػ  ماسػػػوؼ يقػػػـو بػػػ  اٞنتعلمػػػوف علػػػ  اٞنػػػدرس نفسػػػ  أك 

اٞنتعلمػػٌن علػػ  تشػػكيل آّموعػػاتع كٓنديػػد اشػػارة لتوقػػف اٜنػػدي ع كإف شػػرط النجػػاح يف تطبيػػ  الػػتعلم 
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النشط هو التفكًن يف اٞنمارسات التدريسية كمتابعة كل ماهو جديدع كفيما يأيت تصنيف لطرائ  التدريس 
 (.ُٖٓع صََِٓاٞنناسبة ُنس  درجة آّازفة )فرجع 
طرائػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػدريس ذات آّازفػػػػػػػػػػػػة 

 البسيطة
طرائػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػدريس ذات آّازفػػػػػػػػػػػة 

 اٞنتوسطة
طرائػػػػػ  تػػػػػدريس ذات آّازفػػػػػػة 

 العالية
 طػػػالبٌنمػػػن كػػػل  درسيطلػػػ  اٞنػػػ

 متجاكرين إف يقوما بأنشطة م ل:
ٕنرينػػػػػػػػػات زكجيػػػػػػػػػة "فكػػػػػػػػػر ك /ُ

 .اكت " ٞندة دقيقة خالؿ الدرس
مناقشات زكجية لفكرة من / ِ

لإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػن سػػػػػػػػ اؿ أك الػػػػػػػػدرس 
 ٞنناقشة فكرة.

مقارنػة زكجيػة للمالحظػات / ّ
الػػػػػػػػػػي ٗنعهػػػػػػػػػػا اٞنتعلمػػػػػػػػػػوف خػػػػػػػػػػالؿ 

 درس.ال

تكليفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل /ُ
 مشركعات فردية أك ٗناعية.

إشػػػػػػػراؾ اٞنتعلمػػػػػػػٌن يف / ِ
 إجابات
 

 

 التعلم التشارك  /ُ
 تعلم الفري   /ِ
الػتعلم القػػائم علػػ  حػػل /ّ

 اٞنشكالت
عصََِٔ)عبدالسػػػػػػػػػالـع

ّّ) 

 تصنيف طرائ  تدريس اٞنناسبة ُنس  درجة آّازفة
 كالعمل ضمن ٠نموعات مي ات ه :

 إثراء كاغناء متبادؿعاذ يغين أعضاء آّموعة بعضهم من خالؿ تبادؿ اٞنعلومات. .ُ
انسجاـ ا٩ناي بٌن أعضاء آّموعةعاذ يكوف العمل مبين عل  اٞنشاركة اال٩نابية بٌن اعضاء   .ِ

 كل ٠نموعة.
 آّموعة كجهان لوج . تفاعل أعضاء .ّ
مسػػػ كلية ذاتيػػػة حيػػػ  يظهػػػر كػػػل عضػػػو يف آّموعػػػة مسػػػ كلية نفسػػػ ع كاْنػػػا  بقيػػػة أعضػػػاء  .ْ

 آّموعة.
 (ٔعصََِٕعرض اٞننتوج النهائ  كمنتوج ٗناع .  )ابوزينة كاخركفع .ٓ

 اس رات ج ات ال  لم النشط
يقػػـو ّٔػػا اٞنػػتعلم مػػن أجػػل  تعػػرؼ اسػػرتاتيجيات الػػتعلم النشػػط بأ ػػا ٠نموعػػة مػػن إالجػػراءات التعليميػػة

اسػػػتيعاب ١نتػػػول الػػػتعلم اٞنقػػػدـ لػػػ  خػػػالؿ اٞنوقػػػف التعليمػػػ  مسػػػت دما ٠نموعػػػة مػػػن األنشػػػطة كالعمليػػػات 
العقليػػػة الػػػي تسػػػاعد اٞنػػػتعلم علػػػ  التوصػػػل اُف اٞنعلومػػػات اٞنطلوبػػػة بنفسػػػ  ٓنػػػت اشػػػراؼ اٞنػػػدرس كتوجيهػػػ  

                                                              .(ٓٓعصَُِّكإدارت  )قرينع
   .مواصفات االسرتاتيجيات اٛنديدة



 

 أثر اس رات جػ   حػوض السمػ   ي ال حصػ ل كاالس بقا  لدل  البات الصف الرابع األدبي  ي مادة ال اريخ 
 

ّْْ 

   ا تتضمن كل اٞنواقف كاالحتماالت اٞنتوقعةأف تكوف شاملة ّنعىن أ .ُ
 .هداؼ الرتبوية كاالجتماعية كاالقتصاديةباأل ان ف ترتبط ارتباطا كاضحأ .ِ
 ف تكوف طويلة اٞندل ُني  تتوق  النتائ  كتبعات كل نتيجة.أ .ّ
  .ف تتسم باٞنركنة كالقابلية للتطويرأ .ْ
 .التعليم عمليةثناء أف تكوف جاذبة كٓنق  اٞنتعة للمتعلم أ .ٓ
 (.ُْع صََِٖ)الربيع ع ف توفر مشاركة ا٩نابية من اٞنتعلم كشراكة فعالة بٌن اٞنتعلمٌنأ .ٔ

 خصائ  اسرتاتيجيات التعلم النشط
 انغماس الطالب بالتعلم اكئر من ٠نرد االستماع. .ُ
 بتلقٌن اٞنعلومات يف حد ذاهتا كالتأكيد األك ر عل  تطوير مهارات الطالب. الهتتم .ِ
 اف الطلبة ٬نارسوف عمليات عقلية عليا م ل التحليلع كالرتكي ع كالتقومي. .ّ
 اف الطلبة يشرتكوف يف انشطة عديدة م ل القراءة كاٞنناقشة كالكتابة. .ْ
 (ِٗع صََِٔسالـعت كد عل  اكتساب القيم كاالْناهات اال٩نابية.  )عبدال .ٓ
 تكوف دافعية اٞنتعلمٌن مرتفعة خاصة لدل البالغٌن منهم. .ٔ
 حصوؿ اٞنتعلمٌن عل  التغ ية الراجعة الفورية من قبل اٞندرس. .ٕ

 (.َُْعصََِٖ( ، )دعمسعِِٖعصََِْ)عبد اٟنادمع
 اس رات ج   حوض السم  

ه  احدل اسرتاتيجيات التعلم النشط تساعد اٞنتعلم عل  فهم اٞنادة التعليمية كْنعػل منػ  قػادران علػ  
يف أكؿ األمػػر مػػن دكف  راقبػػوفكتسػػتعمل هػ   اإلسػػرتاتيجية يف حػػاالت يسػػتم  فيهػا اٞنتل يصػها كفهمهػػاع 

طل  إُف ٠نموعة صغًنة تعلي  إُف اآلراء أك اٜنج  الي قد ت يدها ٠نموعة أخرل بشأف موضوع معٌن. كي
يف ه   اإلسرتاتيجية اٛنلوس يف دائرة داخلية بينما يطل  إُف بقيػة آّموعػة تكػوين دائػرة  (اٞنشاركٌن)من 

كٕن ل آّموعة الصغًنة" السمكة داخػل اٜنػوض" بينمػا ٕن ػل آّموعػة األكػرب  .أكرب حوؿ آّموعة الصغًنة
وعة الصغًنة مناقشة موضػوع أك مسػألة. كيتم ػل دكر اٞنػراقبٌن ٜنوض السمك. كيطل  إُف آّم (اٞنراقبٌن)

مػػػػن  الالحقػػػةكيف بعػػػػض اٜنػػػاالت، قػػػد يطلػػػ  مػػػػن اٞنػػػراقبٌن يف اٞنرحلػػػة  عيف االسػػػتماع إُف تلػػػك اٞنناقشػػػة
التمػػرين، االنضػػماـ إُف ٠نموعػػة حػػوض السػػمك كاالشػػرتاؾ يف اٞنناقشػػة. كيف حػػاالت أخػػرل، قػػد تعقػػد يف 

 ردكدهم عما ٚنعو . عامة يناقش فيها اٞنراقبوفجلسة  لالحقةاٞنرحلة ا
http://teaching-star.pbworks.com/w/page/19887382                      

 اهداؼ اسرتاتيجية حوض السمك:
 تسع  ه   االسرتاتيجية اُف ٓنقي  األهداؼ اآلتية:

نميػػة ش صػػية الطالػػ  كتع يػػ  ثقتػػ  بنفسػػ  كبقدرتػػ  علػػ  قيػػادة تعلمػػ  كتقدمػػ  فيػػ  كتنميػػة ت .ُ
 إحساس  باإل٤ناز.

http://teaching-star.pbworks.com/w/page/19887382
http://teaching-star.pbworks.com/w/page/19887382
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ٓنسٌن مستول تبادؿ اٜندي  ككجهات النظر كاٜنوار بٌن الطلبةع ٣نا يساعدهم عل  تقبػل  .ِ
 (.      ُِٔع ص َُِّبعضهم بعضانعكي يد االحرتاـ فيما بينهم. )قطام ع

 مس كلية تعلمهم بأنفسهم بشكل فردم أك من خالؿ ٠نموعة.ٓنمل الطلبة  .ّ
 ٓنمل الطلبة مس كلية ٗن  البيانات حوؿ موضوع التعلم. .ْ
 تدري  الطلبة عل  ٣نارسة التفكًن كإبداء الرأم كالتقومي حوؿ تعلمهم. .ٓ
 تنمية مهارة االستماع بأحرتاـ كتقبل أراء اآلخرين. .ٔ
 (.ِٖعص ََِْالء )جابركقرعافعتع ي  الشعور باإلنتماء اُف ٠نموعة ال م .ٕ

 حوض السمكالتعريف بإسرتاتيجية 
تستند اسرتاتيجية حوض السمك اُف النظرية اٞنعرفية ال هنية كنظرهتا اُف اٞنتعلم عل  أن  نشػط كفعػاؿ 
كمنظم يف حصول  عل  اٞنعرفةع ك٬نكن  أف يتعلم من زمالئ  كمن خالؿ هػ   االسػرتاتيجية ٬نػارس الطالػ  

يػػة ذهنيػػة يف اسػػتقباؿ اٞنعلومػػات اللفظيػػة كمعاٛنتهػػا كتنظيمهػػا لتصػػبح ذات معػػىن كٔن ينهػػا. عمليػػات معرف
 (.ُِٔعصَُِّ)قطام ع

 حوض السمك: اإلجراءات التفصيلية لتطبي  إسرتاتيجية
كٓنديد اٞنوضوع بعد قراءة ن  معٌن يف الكتابع أك موضوع يتفػ  مػ  اٝنػربات  اٝنطوة األكُف:اختيار

 اٜنياتية للطلبة.
 ٠نموعة من األسئلة اٞنفيدة كالعميقة حوؿ الن  أك اٞنوضوع ال م مت ٓنديد . اٝنطوة ال انية:إعداد

 اٝنطوة ال ال ة:ترتي  جلوس الطلبة يف ٠نموعتٌن الي سوؼ تنػاقش اٞنوضػوع علػ  شػكل دائػرة صػغًنة
يف الوسػػط تسػػم  اٞنشػػاركوفع ك٠نموعػػة كبػػًنة علػػ  شػػكل حلقػػة حػػوؿ آّموعػػة الصػػغًنة )اٞنػػراقبٌن( الػػ ين 

 يستعدكف ٛنلسات اٞنناقشة بعد مناقشات آّموعة الصغًنة )حوض السمك(
 (.ِّٔعصَُِّ)قطام ع

وف الطلبػػػػة لبػػػػدء النقاشعأمػػػػا بقيػػػػة الطػػػػالب فػػػػأ م سػػػػوؼ يالحظػػػػوف كيسػػػػتمع اٝنطػػػػوة الرابعة:يسػػػػتعد
 كيدكنوف اٞنالحظات كاألفكار.
بػػٌن الطػػالب كيسػػأٟنم هػػل تسػػمعوف كتالحظػػوف ٗنػػيعكمع كيػػرل ليمػػوؼ  اٝنطػػوة اٝنامسػػة: ٬نراٞنػػدرس

)انػػػ  علػػػػ  اٞنػػػدرس أف اليكتفػػػػ  فقػػػػط بػػػالتجوؿ كالوقػػػػوؼ داخػػػل الصػػػػف كإ٧نػػػػا أف يتفاعػػػل مػػػػ  الطػػػػالب 
لػػتمكن أحػػد اٞنالحظػػٌن يف  مػػ  كجػػود كرسػػ  فػػارغ يف حلقػػة النقػػاشعLemov) ع2010ع(p35 ك٪نفػػ هم(

 اٜنلقة اٝنارجية من اٞنشاركة فقط يف نقطة معينة اكطرح س اؿع   يعود ٞنكان  بٌن اٞنالحظٌن. 
: بعد انتهاء النقاش اعطػاء شػركاء السػمك فػرتة صػمت يكتبػوف االفكػار الرئيسػ  الػي اٝنطوة السادسة

 ٚنعوها من مناقشة السمك. 
موعػة السػمك كبعػدها عػودة الطالبػات اُف مكػا ن الجػراء مناقشػة طالبػات ٠ن اٝنطوة السػابعة: شػكر

 اخًنة من خالؿ اثارة عدد من االسئلة عل  آّموعتٌن.
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ْْٓ 

مػػاهو  اٝنطػػوة ال امنػػة: يف  ايػػة تطبيػػ  االسػػرتاتيجية ٬نكػػن للمدرسػػة طػػرح السػػ اؿ األيت للمجمػػوعتٌن:
عص َُُِن موضػوع اليػـو   )الشػػمرمعالشػم اٛنيػد مػن حلقػة النقػاش الداخليػػة اك مااالفكػار الرئيسػة مػ

ُْ.) 
 دكر اٞندرس ضمن اسرتاتيجية حوض السمك

 إجراء ٧ن جة لالسرتاتيجية قبل تطبيقها داخل الصف. .ُ
 عدـ التدخل يف اتول كاٞنناقشة. .ِ
ّ. .  احرتاـ اٟندكء كعدـ االنفعاؿ كاٟنجـو
 التشويش.        مراقبة أفراد آّموعتٌنع كهتيئة اٛنو اٞنناس  للنقاشع كتنظيم  لتجن  .ْ
 (.                                        ِٓٔعصَُِّ)قطام ع ٪نف  ٠نموعة السمك عل  استمرار عملها. .ٓ
 يوزع الطلبة عل  ٠نموعتٌنعكيغًن يف ترتي  الصف. .ٔ
 يدعم الطلبة غًن اٞنشاركٌن. .ٕ
 (.       ٕٗعصََِٖيقـو تعلم الطلبة اٞنشاركٌن كغًن اٞنشاركٌن. )الطيط ع .ٖ

 دكر اٞنتعلم ضمن اسرتاتيجية حوض السمك 
اف اٞنػػػػتعلم يكػػػػوف كدكدانع كمتفهمػػػػان للموقػػػػفع يقػػػػدر االحتياجػػػػات كاٞنشػػػػاعرع مسػػػػتمعان جيػػػػدانع كيعيػػػػد 
صػػػياغةع كيوضػػػح مالحظػػػات اٞنشاركٌنعكيشػػػج  التفاعػػػل داخػػػل آّموعػػػةع كيرسػػػخ األلفػػػة كاالحػػػرتاـ بػػػٌن 

وعة السػمكع كيشػج  أفػراد آّموعػة علػ  إ٤نػاز (. كيل   عمػػػل ٠نمِٓٔع صَُِّالطلبة )قطام ع
  (.َٖعصََِٖالعملع كييظهر مهارة القيادة. )الطيط ع

 حوض السمك يف إسرتاتيجيةلبة اٞندرس أداء الط ـوكيف يق
تكلػيفهم بكتابػػة تقريػػر  ػائ  عػػن جلسػػة اٞنناقشػةعُني  يكػػوف قصػػًنان كشػيقأ ك٬نكػػن تعليقػػ  علػػ   .ُ

 جدراف داخل الصف.
الطلبة كتسجيلهم للمالحظاتع كالت امهم بالعمل ٥نو ٓنقي  أهداؼ يف أثناء النقاشع تقومي أداء  .ِ

 كقد يست دـ اٞندرس ٧ناذج تقو٬نية خاصة.
مراقبػػة سػػلوؾ الطلبػػة فيمابعػػد اٞنناقشػػة ٞنالحظػػة مػػدل تطبػػيقهم ٞنػػا تعلمػػو  يف حيػػاهتم كسػػلوكهم  .ّ

 (.ِٔٔعص َُِّاليوم   )قطام ع
 صب١ًٔب:دساعبد عبثمخ

 سات عرب  اكال/درا
 (ََُِدراسة العن م) .ُ

هدفت اُف معرفة تأثًن تطبي  التعلم النشط بأست داـ اسرتاتيجيي آّموعات ال رثارة كاألسئلة السابرة 
علػػ  الطالبػػػات اٞنتفوقػػػات يف الصػػف التاسػػػ  بدكلػػػة الكويػػت كأثػػػر ذلػػػك يف التحصػػيل ّنػػػادة اللغػػػة العربيػػػة 

 كالدافعية ٥نو التعلم.
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  علػػ  سػػت مػػدارس مػػن اٞنػػدارس اٜنكوميػػة للبنػػات يف ١نافظػػة الفركانيػػة بدكلػػة كاقتصػػرت عينػػة البحػػ
 ٔنصيصها مت منها البسيطة، أرب  العشوائية بالطريقة اختيارها مت اٞنتوسط التاس  الصف تضم الكويت، الي

 آّموعػػػة الػػػي تشػػػكل اٞنتفوقػػػات الطالبػػػات عػػػدد كبلػػػغ التجريبيػػػة آّموعػػة عشػػوائيانع لتشػػػكل
 باسػرتاتيجية مت تدريسػها الػي الشػع  يف اٞنتفوقػات عػدد الطالبػات بلػغ حيػ  (طالبػةن،ٔٔالتجريبيػة)
باسػرتاتيجية  تدريسػها مت الشػع  الػي يف اٞنتفوقػات الطالبػات عػدد كبلػغ ( طالبػةن،ّْ)ال رثػارة آّموعػات

طالبػةنع كاسػت دمت (ُّضػابطة)ال يف آّموعػة اٞنتفوقػات الطالبػات عدد كبلغ طالبةن،)ِّ  (السابرة األسئلة
 دافعيػة مقيػاس ثبػات مػن ريتشاردسػوفع ك كللتأكػد -كيػودر الباح ػة يف حسػاب ثبػات التحصػيل معادلػة

  بًنسوف. ارتباط االختبار كمعامل طريقة إعادة  است داـ مت  للر٬ناكم ، اإل٤ناز
 اآلتية:ائ  كتوصلت الدراسة إُف النت

كجود فػرؽ ذم داللػة احصػائية بػٌن متوسػط  أداء ٠نموعػات الدراسػة علػ  االختبػار التحصػيل  تعػ ل  .ُ
الطريقػػػػة االعتياديػػػػة( كلصػػػػاٌف آّموعػػػػة الػػػػي مت تدريسػػػػها –اُف اسػػػرتاتيجية التػػػػدريس )آّموعػػػػة ال رثػػػػارة 

 باست داـ آّموعات ال رثارة.
ات الدراسػػة علػػ  مقيػػاس الدافعيػػة تعػػ ل اُف كجػػود فػػرؽ ذم داللػػة احصػػائية بػػٌن متوسػػط  أداء ٠نموعػػ .ِ

الطريقة االعتيادية( كلصاٌف آّموعة الي مت تدريسها باست داـ –اسرتاتيجية التدريس )آّموعة ال رثارة 
 آّموعات ال رثارة.

كجود فػرؽ ذم داللػة احصػائية بػٌن متوسػط  أداء ٠نموعػات الدراسػة علػ  االختبػار التحصػيل  تعػ ل  .ّ
الطريقػػػػة االعتياديػػػػة( كلصػػػػاٌف آّموعػػػػة الػػػػي مت تدريسػػػػها –ية التػػػػدريس )االسػػػػئلة السػػػػابرة اُف اسػػػػرتاتيج

 باست داـ االسئلة السابرة.
كجػػود فػػرؽ ذم داللػػة احصػػائية بػػٌن متوسػػط  أداء ٠نموعػػات الدراسػػة علػػ  مقيػػاس الدافعيػػة تعػػ ل اُف  .ْ

آّموعة الػي مت تدريسػها باسػت داـ الطريقة االعتيادية( كلصاٌف –اسرتاتيجية التدريس )االسئلة السابرة
 االسئلة السابرة.

كجود فرؽ ذم داللة احصائية بٌن متوسط  أداء ٠نموعات الدراسة علػ  االختبػار التحصػيل  مقيػاس  .ٓ
االسػئلة السػابرة( كلصػاٌف آّموعػة الػي مت  –الدافعية تع ل اُف اسرتاتيجية التدريس )آّموعات ال رثػارة

 ـ(. -ع صََُِموعات ال رثارة )العن معتدريسها باست داـ آّ
 (َُُِ.دراسة السيد)ِ

هدفت اُف الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية حوض السمك يف تدريس العلػـو لتنميػة فهػم طبيعػة العلػم 
 كعمليات  لدل طالب اٞنرحلة اإلعدادم.

حػػدكد الدراسػػة فقػػد تبنػػت الباح ػػة اٞنػػنه  التجػػريف ذا آّمػػوعتٌن التجريبيػػة كالضػػابطةع أمابالنسػػبة اُف 
اقتصػػرت الباح ػػة علػػ  صػػياغة اٞنػػادة للصػػف األكؿ اإلعػػدادم لتدريسػػها كفػػ  اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك 

 كاختارت الباح ة ٠نموعة من الطالب من الصف االكؿ االعدادم بشماؿ سيناء.
 كاست دمت الباح ة أدكات قياس:
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 اختبار فهم طبيعة العلم لطالب الصف األكؿ اإلعدادم. .ُ
 رعمليات طبيعة العلم لطالب الصف األكؿ اإلعدادم.اختبا .ِ

 اآلتية: ائ كتوصلت الدراسة إُف النت
حد الكفاية ٞنسػتول فهػم طػالب اٞنرحلػة اإلعػدادم لطبيعػة العلػم كعملياتػة اكػرب مػن أف يسػاكم  .ُ

َٕ.% 
( بٌن متوسطات درجات الطالب يف آّمػوعتٌن َٓعَتوجد فركؽ دالة احصائيان عند مستول ) .ِ

يػػػػة كالضػػػػابطة يف التطبيػػػػ  البعػػػػػدم الختبػػػػار فهػػػػم طبيعػػػػة العلػػػػػم لصػػػػاٌف طػػػػالب آّموعػػػػػة التجرب
 التجريبية.

( بٌن متوسطات درجات الطالب يف آّمػوعتٌن َٓعَتوجد فركؽ دالة احصائيان عند مستول ) .ّ
التجربيػػة كالضػػػابطة يف التطبيػػػ  البعػػػدم الختبػػػار عمليػػات طبيعػػػة العلػػػم لصػػػاٌف طػػػالب آّموعػػػة 

 ة.التجريبي
( بػٌن متوسػطات درجػات الطػالب يف آّموعػػة َٓعَتوجػد فػركؽ دالػة احصػائيان عنػد مسػػتول ) .ْ

 التجربية يف التطبيقٌن القبل  ك البعدم الختبار فهم طبيعة العلم لصاٌف التطبي  البعدم
( بػٌن متوسػطات درجػات الطػالب يف آّموعػػة َٓعَتوجػد فػركؽ دالػة احصػائيان عنػد مسػػتول ) .ٓ

تطبيقػػٌن القبلػػ  ك البعػػدم الختبػػار عمليػػات طبيعػػة العلػػم لصػػاٌف التطبيػػ  البعػػدم. التجربيػػة يف ال
 (.َُع  صَُُِ)السيدع

 (َُِِ.دراسة الباكم )ّ
هدفت اُف التعرؼ عل  أثر التعلم النشط يف تنمية التفكًن االبتكارم لدل طػالب اٞنرحلػة اإلعداديػة 

 يف مادة التاريخ.
 -فرضيي البح  الصفريتٌن اآلتيتٌن:كلتحقي  هدؼ البح  كض  الباح  

التفكػػػػػًن اختبػػػػار ( بػػػػٌن متوسػػػػػط درجػػػػات َٓعَإحصػػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول ) ةداللػػػػ كال يوجػػػػد فػػػػرؽ ذ
سػرتاتيجية الػتعلم ااالبتكارمع لطالب آّموعة التجريبية ال ين يدرسوف تاريخ اٜنضارة العربيػة اإلسػالمية ب

ب آّموعػػػة الضػػػابطة الػػػ ين يدرسػػػوف اٞنػػػادة كبٌن متوسػػػط درجػػػات طػػػالشػػػارؾ(ع –زاكج  -)فكػػػرالنشػػػط 
 ة التقليدية.قنفسها  بالطري

( بػػػػٌن متوسػػػػط درجػػػػات االختبػػػػار القبلػػػػ  َٓعَال يوجػػػػد فػػػػرؽ ذك داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول )
  .لبعدم للمجموعتٌن التجريبية كالضابطةاكمتوسط درجات االختبار 

للمجمػػوعتٌن التجريبيػػة كالضػػابطة تػػألف  أنػػ  الباحػػ  التصػػميم التجػػريف ذا الضػػبط اٛن ئػػ  تصػػميما
٠نتمػػ  البحػػ  مػػن اٞنػػدارس اإلعداديػػة الػػي تضػػم الصػػف الرابػػ   األدي للبنػػٌن التابعػػة ٞنديريػػة تربيػػة ديػػاُف 
الدراسػػة الصػػباحية ٗنيعهػػاع كاختػػار الباحػػ  قصػػديا قضػػاء بعقوبػػة. كعػػن طريػػ  السػػح  العشػػوائ  اختػػار 

اختيػػار الشػػعبة )أ( لتم ػػل آّموعػػة التجريبيػػة كالشػػعبة )ب( لتم ػػل  إعداديػػة ديػػاُف للبنػػٌنع كجػػرل عشػػوائيان 
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( ِّ( طالبػػان يف آّموعػػة التجريبيػػة ك)ُّ( طالبػػان كبواقػػ  )ّٔآّموعػػة الضػػابطةع كبلغػػت عينػػة البحػػ  )
طالبػػػان يف آّموعػػػة الضػػػابطةع كأجػػػرل بينهمػػػا تكػػػاف ا يف اٞنتغػػػًنات )درجػػػات العػػػاـ السػػػاب ع العمػػػر الػػػ مين 

 بع التحصيل الدراس  لألبوينع ال كاء(.للطال
ع كمربػػ  كػػأمع كمعامػػل ارتبػػاط بًنسػػوفع كمعادلػػة سػػيرب (T-testكاسػػتعمل الباحػػ  االختبػػار التػػائ  )

 براكف كوسائل إحصائية ٞنعاٛنة بيانات البح .  –ماف 
 كتوصلت الدراسة اُف النتائ  االتية:

( لصػػاٌف آّموعػػة التجريبيػػة الػػي درسػػت تػػاريخ َٓعَكجػػود فػػرؽ ذم داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول )
شػارؾ( يف تنميػة التفكػًن  –زاكج  –اٜنضارة العربية اإلسالمية باست داـ إسرتاتيجية التعلم النشػط )فكػر 

-ع ص ذَُِِلبػاكمعاالبتكارم عل  آّموعة الضابطة الي درست اٞنادة نفسػها بالطريقػة التقليديػة  )ا
 ر(.

 ثان ا/دراسات اجنب  
   Miller,Benz, & Wysocki (ََِِ)دراسة  .ُ

 التفاعل " السمك اسرتاتيجية حوض أك اٜناسوب التعاكين: بواسطة التعلم "تشجي 
الطػػػالب يف مػػػادة منػػػاه  البحػػػ   بػػػٌن التعلػػػيم التعػػػاكين لتع يػػػ  طػػػريقتٌن لتعلػػػيم الطػػػالب اسػػػت داـ مت

 إمػػػا باسػػػت داـ الطالػػػ  بػػػٌن التفاعػػػل تنظػػػيم كمت.  السػػػمك يف منػػػاه  علػػػم الػػػنفسكاسػػػرتاتيجية حػػػوض 
مػػن ٠نموعػػة  طالبػػا ّٖعينػػة البحػػ  مػػن  كتألفػػت. السػػمك حػػوض تقنيػػة أك اٜناسػػوب بوسػػاطة اٞنػػ ٕنرات

طالبػا الػ ين درسػوا  ُْ مػن آّموعػة ال انيػة تألفػت حػٌن الطالب الػ ين درسػوا بطريقػة الػتعلم التعػاكين يف
 لػديهم ال ين االكُف )أكلئك ٠نموعة يف ه   االسرتاتيجية قسمهم إُف كالطالب ، السمك حوض بطريقة

االكُف  آّموعػػة ايطػػة دائػػرة يف ٩نلػػس ال انيػػة مػػن كآّموعػػة( اٞنشػػكلة معػػٌن حػػل عػػن الرئيسػػية اٞنسػػ كلية
 للمجموعػػة االكُف عنػػدما اٞنسػػاعدة تقػػدـ أف ٟنػػ   للمجموعػػة كعلػػيهم اٞنراقبػػة كاالسػػتماع اُف حػػل ك٬نكػػن

 اٛنػودة مراقبػة مػن كنػوع أك اٞنطلوبػة، هػ  بديلػة تقػدمي حلػوؿ عنػد أك ، اٞنشػكلة يواجهوف صعوبة يف حػل
 مػن ٣ناثلػة مسػتويات التقنيػات كػل الدراسػة. أنتجػت االكُف ٠نموعػة بواسػطة إنشاؤها مت الي اٜنلوؿ كنقد

 يف الش ء بعض أكرب فوائد قدمت السمك حوض التقنية أف االستبياف نتائ  كأشارت.  الطالب مشاركة
كاف اسرتاتيجية  اٞنناقشة يف التدريس، أسالي  الست داـ دكافعهم يف متفاعلٌن الطلبة ككاف اٞنشاكل، حل

حػػػوض السػػػمك تكػػػوف ذا فاعليػػػة اكػػػرب حػػػٌن يػػػتم اسػػػت دامها مػػػ  تقنيػػػات اخػػػرل م ػػػل اٜناسػػػوب كتتػػػيح 
 سػػػػػػػػػػػػػػاعدهم علػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػل اٞنشػػػػػػػػػػػػػػكالت.مشػػػػػػػػػػػػػػاركة فاعلػػػػػػػػػػػػػػة للطلبػػػػػػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػػػػف كت

http//www.eric.ed.gov/?id=ED472925  
Keck-McNulty, (2004) .دراسةِ

 السمك حوض أسلوب باست داـ تعلم  يتم تدري  اٛنماعة عل  القيادة: ما
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هػػػدفت اُف معرفػػػة العمػػػل اٛنمػػػاع  مػػػن خػػػالؿ اسػػػت داـ اسػػػرتاتيجية حػػػوض السػػػمكع ككػػػاف ٠نتمػػػ  
( طالبػػػاع كمت اسػػػت داـ اٞنػػػنه  التجػػػريف الشػػػب  ّٖالعليػػػا بلغػػػت عػػػددهم )البحػػػ  مػػػن طلبػػػة الدراسػػػات 

الوصػػػف ع كاسػػػت داـ الباحػػػ  االسػػػتبياف يف ُن ػػػ  كمت اسػػػت راج ٓنليػػػل التبػػػاين كاثبتػػػت النتػػػائ  اُف فاعليػػػة 
 اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك يف التػػدريس ككػػ لك ا٨نيتهػػا مػػن خػػالؿ اٞنشػػاركة اٛنماعيػػة داخػػل الصػػف.

(www.researchgate.net/.../34001894_Group_leadership) 
 موازنة  بٌن الدراسات السابقة كالدراسة اٜنالية
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 اىفهو اىراىد: ٌِٓز اىتطد وإسؽاءاحّ:

يتنػػػاكؿ هػػػ ا الفصػػػل كصػػػفان لإلجػػػراءات اٞنتبعػػػة يف هػػػ ا البحػػػ  مػػػن ناحيػػػة اعتمػػػاد التصػػػميم التجػػػريف 
كأدكات  ككيفية تطبيقها اٞنناس ، كطريقة اختيار العينة كطرائ  تكاف  آّموعتٌن، كعرضان ٞنتطلبات البح  

كالوسائل اإلحصائية اٞنستعملة لتحليل النتائ ، كقد أتب  الباح اف اٞننه  التجػريف يف ُن همػا اٜنػاِف، ألنػ  
 منه  مالئم لتحقي  هدؼ البح  كفرضيات  كإجراءات  كتضمنت ه   اإلجراءات:

        Experimental designاٌزظ١ُّ اٌزجش٠جٟ: 
يعد التصميم التجريف هو األسلوب األم ل عند دراسة الظواهر اإلنسانية عامة ، ككلما كاف التصميم 
١نكمان كمناسبان للظاهرة اٞنراد دراستها ، ٤نح منه  البح  التجريف يف فهم الظاهرة كتأكيلها ، ل لك فهو 

ؼ كالعوامػل ايطػة بالظػاهرة الػي عبارة عن ٢نطط كبرنام  عمل لكيفية تنفي  التجربة، أم ٔنطػيط الظػرك 
 (.ِٔٓع ص َُٗٗندرسها بطريقة معينة   مالحظة ما ٪ندث. )داكد كأنور، 

 كينبغػ  اإلشػارة إُف، كعلػ  ظػركؼ العينػة اٞنوضػوعكيتوقف ٓنديد نػوع التصػميم التجػريف علػ  طبيعػة 
ُنكػم طبيعػة الظػواهر ، أف البحوث الرتبوية َف تصل بعد إُف تصػميم ْنػريف يبلػغ حػد الكمػاؿ مػن الضػبط

ذا ضػػػبط ج ئػػػ   ْنريبيػػػان  تصػػػميمان  افلػػػ لك اعتمػػػد الباح ػػػ .(ٖٓص  عُُٖٗالرتبويػػػة اٞنعقػػػدة )ال كبعػػػ ، 
 الشكل االيت: عل  كف التصميم  كافلظركؼ البح  اٜناِف ف مالئمان 

 نوع االختبار اٞنتغًن التاب  اٞنتغًن اٞنستقل آّموعة
 اختبار بعدم التحصيل كاالستبقاء اسرتاتيجية حوض السمك التجريبية
 اختبار بعدم التحصيل كاالستبقاء الطريقة االعتيادية التقليدية الضابطة

 ،(اسرتاتيجية حوض السمكإُف اٞنتغًن اٞنستقل ) طالباهتاتعرض تالي  ه كيقصد بآّموعة التجريبية 
. يف الػػي تػػدرس طالباهتػػا بالطريقػػة االعتياديػػة التقليديػػة اٞنتبعػػة يف تػػدريس مػػادة التػػاريخ كآّموعػػة الضػػابطة

، ككػػػػ لك  الػػػػ م يقػػػػاس بوسػػػػاطة اختبػػػػار ٓنصػػػػيل  بعػػػػدم األكؿحػػػػٌن يقصػػػػد بالتحصػػػػيل اٞنتغػػػػًن التػػػػاب  
التحصػيل  مػرة ثانيػة بعػد كاحػد تطبيػ  االختبػار  إعػادةاالستبقاء اٞنتغًن التػاب  ال ػاين الػ م يقػاس بوسػاطة 

 أثر اٞنتغًن اٞنستقل اٞنستعمل يف الدراسة. ةعرفكعشرين يومان من تطبيق  يف اٞنرة األكُف ٞن
٠نتم  البح  اٜناِف اٞندارس اإلعدادية كال انوية للبنات التابعة للمديرية العامة  : يتألف٠نتم  البح 

إعدادية ٗنانة قصديان  افاختار الباح ( كقد َُِْ-َُِّ)لرتبية ١نافظة كربالء اٞنقدسة للعاـ الدراس  
فيهػا،  اطبيػ  ْنربتهػلت كػربالء اٞنقدسػة، كه  إحدل  اٞندارس التابعة للمديرية العامة لرتبية ١نافظػة  للبنات 
 لألسباب اآلتية:كذلك 

 لتطبي  األفكار اٛنديدة كالطرائ  اٜندي ة يف التدريس. إبداء التعاكف كالرغبة من قبل إدارة اٞندرسة .ُ
 .شعبتاف الراب  األديعدد الشع  للصف  .ِ
 االجتماع .اٞنستول  ناحيةطالبات اٞندرسة من ح  سكين كاحد متقارب من  .ّ
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،  الرابػػ  األديللصػػف  شػػعبتٌنضػػم  ت ا ػػإ تالػػي سػػتطب  فيهػػا التجربػػة، ككجػػد بعػػد ٓنديػػد اٞندرسػػةك 
ادة ػػػػػػػػػػػػػػػشػعبة )أ( لتم ػل آّموعػة التجريبيػة الػي سػتدرس م افاختػار الباح ػ (4) كبطريقة السح  العشػوائ 

لتم ػػػػل  (كشػػػػعبة )ب  ، السمػػػػػػػك()إسػػػػرتاتيجية حػػػػػوض  ـباسػػػػت دا تػػػػاريخ اٜنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة العربيػػػػة اإلسػػػػالمية
( ، ككػػاف عػػدد الطالبػػات يف آّمػػوعتٌن: بالطريقػػة )التقليديػػة نفسػػهاالضػػابطة الػػي سػػتدرس اٞنػػادة  آّموعػة

 ( طالبة يف آّموعة الضابطة. ّْ( طالبة يف آّموعة التجريبية ، ك)ّْ( طالبة كبواق  )ٖٔ)
بالتجربػػػة علػػػ  اجػػػراء التكػػػاف  بػػػٌن ٠نمػػػوعي  حػػػرص الباح ػػػاف قبػػػل الشػػػركع/تكػػػاف  ٠نمػػػوعي البحػػػ 

 :البح  يف بعض اٞنتغًنات الي ت ثر عل  سًن التجربة كنتائجها كمن ه   اٞنتغًنات
 ١نسوبان بالشهور: البالعمر ال مين للط -ُ

 تكاف  طالبات ٠نموعي البح  يف العمر ال مين ١نسوبان باألشهر( ُجدكؿ )

 

 التحصيل الدراس  الساب  يف مادة التاريخ: -ِ
 تكاف  طالبات ٠نموعي البح  يف مادة التاريخ للعاـ الساب ( ِجدكؿ)

حجػػػػػػػػػم  آّموعة
 العينة

الوسػػػػػػػػػػط 
 اٜنساي

اال٥نػػػػػػػػػػراؼ 
 التباين اٞنعيارم

درجػػػػػػة  القيمة التائية
 اٜنرية

مسػػػػػػػػػػػػػػػػتول 
 الداللة

 اٛندكلية اسوبة (َٓعَ)

غػػػػػػًن دالػػػػػػة  ٔٔ ِ َْعُ ِٓعَِ ّٓعْ ٕٗعٔٔ ّْ التجريبية
 َُعُٗ ّٔعْ ُٗعٕٔ  ّْ الضابطة إحصائيان 

 

 ال كاء:-ّ
 تكاف  طالبات ٠نموعي البح  يف اختبار ال كاء( ّجدكؿ)

                                                        
 

كض  الباح اف أٚناء الشع  بعد كتابتها عل  أكرؽ صغًنة يف كيسع   سح  كاحدة لتكوف آّموعة التجريبيػة )شػعبة أ (  - ْ
 .كاألخرل ٠نموعة ضابطة )شعبة ب (

حجم  آّموعة
 العينة

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 اٜنساي

اال٥نراؼ 
 التباين اٞنعيارم

درجػػػػػػػػػػػػػػػة  القيمة التائية
 اٜنرية

مسػػػػػػػػػػػػػػتول 
 الداللة

 (َٓعَ)
 اٛندكلية اسوبة

 َٓعِِٔ َٓعُٓ ُٕعُِٗ ّْ التجريبية
 ٔٔ ِ ُُٕعَ

 غًن
دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ُُعَُّ ُٔعُٕ ّٓعُٓٗ ّْ الضابطة إحصائيان 
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حجم  آّموعة
 العينة

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 اٜنساي

اال٥نراؼ 
 التباين اٞنعيارم

درجػػػػػػػػة  القيمة التائية
 اٜنرية

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول 
 الداللة

 اٛندكلية اسوبة (َٓعَ)

غػػػػػػػػًن دالػػػػػػػػة  ٔٔ ِ ّٔٗعَ َٗعْٖ ُٕعٗ ٖٓعَُْ ّْ التجريبية
 َُعٖٓ ِِعٗ ْٕعَُٓ ّْ الضابطة إحصائيان 

 

 التحصيل الدراس  لةباء -ْ

 ( تكاف  ٠نموعي البح  يف التحصيل الدراس  لةباءْجدكؿ)

 آّموعة

عينة
م ال

حج
 

ائ 
بتد

ا
سطة 

متو
 

دية
عدا

إ
 

عهد
م

وريو  
ػػػػػػػػال

بك
 س

وؽ
ما ف

ف
ٜنرية 

جة ا
در

 

مسػػػػػػػػتول  قيمة كام
 الداللة

 اٛندكلية اسوبة (َٓعَ)

 َُ ٓ ٓ ٔ ٖ ّْ التجريبية
غػػػًن دالػػػة  ْٖٖ.ٗ ُِٕعُ ْ

 احصائيان 
 ٖ ٓ ٕ ٖ ٔ ّْ الضابطة

 

 التحصيل الدراس  لألمهات  -ٓ
تكاف  ٠نموعي البح  يف التحصيل الدراس  لألمهات (ٓجدكؿ)

 

 آّموعة

عينة
م ال

حج
 

ائ 
بتد

ا
سطة 

متو
 

دية
عدا

إ
 

عهد
م

وريو  
ػػػػػػػػال

بكػػػػ
 س

وؽ
ما ف

ف
ٜنرية 

جة ا
در

 

مسػػػػػػػػتول  قيمة كام
 الداللة

 (َٓعَ)
اسػػػػػػػػػػو 

 اٛندكلية بة

 ٓ ٓ ٔ َُ ٖ ّْ التجريبية
غػػػًن دالػػػة  ْٖٖعٗ ُّعَ ْ

 احصائيان 
 ٓ ٓ ٕ ٗ ٖ ّْ الضابطة

 ِزـٍجبد اٌجحش:
 ٓنديد اٞنادة العلمية .ُ

البحػػ  يف أثنػػاء مػػدة التجربػػة علػػ  كفػػ   ٠نمػػوعي البػػاتتػػدرس لط سػػوؼ اٞنػػادة العلميػػة الػػي تحػػدد
للعػػاـ  الػػ م أقػػرت تدريسػػ  كزارة الرتبيػػة العراقيػػة لطالبػػات الصػػف الرابػػ  األدي كتػػاب اٞندرسػػ مفػػردات ال
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كهػػػو كتػػػاب تػػػاريخ اٜنضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػالمية كاقتصػػػر البحػػػ  علػػػ  األبػػػواب  َُِْ/َُِّالدراسػػػ  
 ال الثة األكُف من مادة التاريخ.

 ياغة االهداؼ السلوكيةص .ِ
%( فػأك ر مػن آراء َٖكحصػلت ٗنيػ  األهػداؼ علػ  نسػبة اتفػاؽ ) هدؼ سلوك (ُّٔمت صياغة)

 بعػػد عرضػػها علػػ  ٠نموعػػة مػػن اٝنػػرباء كاٞنت صصػػٌن يف الرتبيػػة كطرائػػ  التػػدريس كالتػػاريخ اٝنػػرباء كاكمػػٌن
 .كالعلـو النفسية كالرتبوية

 اعداد اٝنطط التدريسية .ّ
تدريسية للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة كعرضت ٧ناذج منها عل  ٠نموعة اكمٌن  مت اعداد خطط

 بشأف تقو٬نهاعكبضوء ارائهم اجريت عليها بعض التعديالت اٞنطلوبة.
 بناء االختبار التحصيل  البعدم .ْ

( ّْقػاـ الباح ػاف ِنطػوات منهجيػة منظمػة كخارطػػة اختباريػة لبنػاء اختبارٓنصػيل  بعػدم تكػوف مػػن )
 ( فقرات مقالية.ٕرة اختيار من متعددعك)فق

 ٌالخزجبس:اٌزـج١ك االعزـالػٟ 
يسػػتعمل التطبيػػ  االسػػتطالع  ٞنعرفػػة الػػ من الػػ م تسػػتغرق  اإلجابػػة عنػػ  كللتحقػػ   مػػن كضػػوح فقراتػػ  

 يف طالبػة( َّم لفػة مػن ) ع اختػًنت عشػوائيان االختبػار علػ  عٌينػة اسػتطالعية افطبػ  الباح ػكتعليماتػ  ، 
ٞنػادة العلميػة ا م قػد درسػواتأكدا الباح اف من أ ػ بعد أف)إعدادية كربالء للبنات( يف مرك  ١نافظة كربالء 

 :إُف من ذلك افكقد هدؼ الباح  ٠نموعي البح  ،لطالبات  تهاالي درس
 التحق  من كضوح فقرات االختبار كتعليمات .ػ  ُ
 الختبار.لإلجابة عن آنديد ال من اٞنناس  ػ  ِ

 :التحليل اإلحصائ  لفقرات االختبار
)إعداديػة  يف طالبػة( ْٔم لفػة مػن ) ع اختًنت عشوائيان االختبار عل  عٌينة استطالعية افطب  الباح 

ٜنسػػػاب معامػػػل ثبػػػات  َُِّ/ُُ/ُُال قافػػػة للبنػػػات( يف مركػػػ  ١نافظػػػة كػػػربالء يف يػػػـو االثنػػػٌن بتػػػاريخ 
 يت: ٓنليل فقرات االختبار كاحتساب اآلاالختبار ك 

 صعوبة الفقرات.  مستولأ ػ 
   الفقرات. يقوة ٕنيب ػ 

 ت ػ فاعلية البدائل.
 ككانت النتائ 

( للفقػػػػػرات اٞنوضػػػػػوعية ِٔعَ - ِٔعَ)حسػػػػػ  معامػػػػػل صػػػػػعوبة الفقػػػػػرات ككػػػػػاف يػػػػػرتاكح بػػػػػٌن - أ
 .( للفقرات اٞنقاليةِّعَػ َّعَك)
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ػػػ ُِعَوضػػوعية ، ك)( للفقػػرات اٞنُٕعَ - ّٓعَ)معرفػػة قػػوة ٕنيػػ  الفقػػرات ككػػاف يػػرتاكح بػػٌن  - ب
 .( للفقرات اٞنقاليةِٗعَ

 (.َٔعَ-(ك)ِٗعَ-بٌن)فاعلية  البدائل اٝناطئة ككاف يرتاكح  -ج
 اجراءات تطبي  التجربة: 

بعػػد اف مت الباح ػػاف ضػػػبط كافػػة اٞنتغػػػًنات كفػػ  نتػػائ  التحليػػػل االحصػػائ  باشػػػر احػػد الباح ػػػاف  -ُ
كلغايػػػة َُِّ/َُ/ُكالضػػػابطة(ابتداء مػػػن بتطبيػػػ  التجربػػػة علػػػ  طالبػػػات آّموعتٌن)التجريبيػػػة 

ُ/ُِ/َُِّ. 
مت تنظػػػػيم جػػػػدكؿ الػػػػدركس األسػػػػبوع  للمػػػػادة اٞنقػػػػرر تدريسػػػػها لألبػػػػواب ال الثػػػػة األكُفع كذلػػػػك  -ِ

 بالتعاكف م  ادارة اٞندرسة كمدرسة اٞنادةعدرس احد الباح اف ٠نموعي البح  بنفس .
عة الضابطة كدرست آّموعة التجريبية اعد الباح اف خطط تدريسية للمجموعة التجريبية كآّمو  -ّ

ِنطػػط تدريسػػية تضػػمنت اٞنتغػػًن اٞنسػػتقل اسػػرتاتيجية)حوض السػػمك( كدرس آّموعػػة الضػػابطة 
 ِنطة تدريسية صممت كف  التقليدية.

 اٌٛعبئً االحظبئ١خ:
ة حصػائيإلاف العمليػات إإلحصائية اٞنناسبة ألهداؼ ُن ها ، ك ا العديد من الوسائل افاست دـ الباح 

 (Excel 2010كالربنام  Spss.v18)ها. ٗنيع حصائ ٕنت باست داـ الربنام  اإل
ٞنعرفػػة التكػػاف  بػػٌن العينػػات يف متغػػًنات )العمػػر الػػ مين لطالبػػات كالتحصػػيل t-test مت اسػػت داـ  -ُ

الساب  للمادة التاريخ كالػ كاء( ككػ لك مت اسػت دام  يف الفصػل الرابػ  ٞنعرفػة الفػركؽ يف ٓنصػيل 
 التجريبة كالضابطة كاستبقائها.آّموعة 

 مت است داـ مرب  كام ٞنعرفة التكاف  يف )ٓنصيل الوالدين(. -ِ
 مت است داـ الفا كركنباخ ٞنعرفة ثبات االختبار األسئلة اٞنوضوعية. -ّ
 مت است داـ اعادة التصحيح ٞنعرفة ثبات األسئلة اٞنقالية. -ْ
 حيح االختبارمت است داـ معامل ارتباط بًنسوف ٞنعرفة ثبات إعادة تص -ٓ

 اىفهو اىؽاةغ:ػؽض اىِخائز وحفف٘ؽْا:

  -َؤٚاًل:ػشع إٌزبئظ:
لغرض التحق  من صحة الفرضية الصفرية األكُف الي تن  عل  أن  ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية 

( بػػٌن متوسػػط درجػػات طالبػػػػػػات آّػػموعػػػػػة التجريبيػػة الػػي درسػػت باسػػتعماؿ َٓعَعنػػد مسػػتول داللػػة )
رست بالطريقة االعتيادية اسرتاتيجية حوض السمك كمتوسط درجػػػػػػات طالبػػػػات آّموعة الضابطة الي دي 

التقليديػػة يف التحصػػيل كبعػػد تطبيػػ  االختبػػار التحصػػيل  البعػػدم األكؿ علػػ  طالبػػات ٠نمػػوعي البحػػ ، 
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لػػػػػدرجات طالبػػػػػات  كتصػػػػػحيح اإلجابػػػػػات، مت اسػػػػػت راج الوسػػػػػط اٜنسػػػػػاي كاال٥نػػػػػراؼ اٞنعيػػػػػارم كالتبػػػػػاين
 آّموعتٌن.
 ار التحصيل  البعدم( االختبار التائ  ّٓوعي البح  يف االختبٔجدكؿ)

 عدد آّموعة
 العينة

 اٞنتوسط
 اٜنساي

اال٥نػػػػػراؼ 
درجػػػػة  التباين اٞنعيارم

 اٜنرية

سػػػػػػػػػػػتول م القيمة التائية
اٛنػػػػػدكلي اسوبة الداللة

 ة
 ٗٔعُ َّعُ ُٔعْٕ ّْ التجريبية

 ِ ِّٗعُِ ٔٔ
دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 إحصائيان 
 ٖٗعِٕ ِٗعٓ ْٕعِٕ ّْ الضابطة

طالبػات آّموعػة التجريبيػة الػي ديرسػت باسػتعماؿ اسػرتاتيجية حػوض السػمك كه ا يػدؿ علػ  تفػوؽ 
 عل  طالبات آّموعة الضابطة الي درست بالطريقة التقليديةع كب لك نرفػػض الفرضية الصفرية األكُف.

 عرض نتائ  استبقاء اٞنعلومات:
يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية لغرض التحق  من صحة الفرضية الصفرية ال انية الي تن  عل  أن  ال 

( بػٌن متوسػػػػط درجػػػػػػػات طالبػػػػػات آّمػػػوعػػػػة التجريبيػة الػي ديرسػت باسػتعماؿ َٓعَعند مستول داللة )
اسرتاتيػػػػػجية حػػػوض السػػػمك كمتوسػػػػػػط درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات طالبػػػػػػػػػػات آّموعػػػة الضػػػابطة الػػػي ديرسػػػت بالطريقػػػة 

كبعػػد تطبيػػ  االختبػػار التحصػػيل  البعػػدم األكؿ علػػ  طالبػػات  ديػػة يف اسػػتبقاء اٞنعلومػػاتاالعتياديػػة التقلي
لدرجات  ٠نموعي البح ، كتصحيح اإلجابات، مت است راج الوسط اٜنساي كاال٥نراؼ اٞنعيارم كالتباين

 طالبات آّموعتٌن.
تحصػيل  ألبعػدم ال ػاين ( يػـو مػن تطبيػ  االختبػار التحصػيل  األكؿ طبػ  االختبػار الُِكبعد مػركر )

علػػ  طالبػػات ٠نمػػوعي البحػػ ، كتصػػحيح اإلجابػػات،   اسػػت راج الوسػػط اٜنسػػاي كاال٥نػػراؼ اٞنعيػػػػػارم 
 .كالتباين لػػدرجات طالبػػػػات اٞنػػجموعتٌن

 (االختبار التائ  ّٓوعي البح  يف اختبار استبقاء اٞنعلوماتٕجدكؿ)

 عدد آّموعة
 العينة

 اٞنتوسط
 اٜنساي

اال٥نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
درجػػػػػػػػػػػػػػة  التباين اٞنعيارم

 اٜنرية
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول  القيمة التائية

 اٛندكلية اسوبة الداللة
التجػػػػػػػػػػػػػري

 ٕٓعْ ُٖعِ ٖٔعُْ ّْ بية
دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ِ ّْٖعُٖ ٔٔ

 َٔعُْ ْٓعٔ ُٓعَِ ّْ الضابطة إحصائيان 
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 -:رفغري إٌزبئظصب١ًٔب: 
يف االختبػػػػػار آّموعػػػػة الضػػػػػابطة  البػػػػػاتآّموعػػػػػة التجريبيػػػػة علػػػػػ  ط البػػػػػات٬نكػػػػن أف يعػػػػػ ل تفػػػػوؽ ط
 إُف:التحصيل  البعدم كاالستبقاء 

زيػػادة دافعيػػة الطالبػػات للػػتعلم باسػػتعماؿ طرائػػ   تدريسػػية جديػػدة ذات أسػػلوب مشػػوؽ للتػػدريس ٣نػػا  -ُ
 ي دم إُف إثارة اهتماـ الطالبات كتشويقهن للدرس.

تٌن يسػػػهم يف إ٩نػػػاد جػػػوو يسػػػود  التفاعػػػل كالرتقػػػ  داخػػػل الصػػػف إف تغػػػًن مقاعػػػد الطالبػػػات إُف دائػػػر  -ِ
 كاٝنركج عن الركتٌن اٞنست دـ يف مدارسنا.

التدريس باستعماؿ اسرتاتيجية حػوض السػمك  يعػد أك ػر فاعليػة مػن الطريقػة االعتياديػة أل ػا تسػاعد  -ّ
 ف.عل  ترسيخ اٞنعلومات يف ذهن الطالبات كإبقائها ألطوؿ مدة  ٣نكنة يف داخل الص

تتفػػػ  اسػػػرتاتيجية حػػػوض السػػػمك مػػػ  مػػػا ترتكػػػ  عليػػػ  الرتبيػػػة اٜندي ػػػة يف جعػػػل الطالػػػ  ١نػػػور العمليػػػة  -ْ
 التعليمية.

زيادة مستول اٞنشاركة كتفاعل الطالبػات مػ  اٞندرسػة كاٞنوقػف التعليمػ  رفػ  مػن معنويػاهتن ، كهػ ا زاد  -ٓ
 التحصيل.  بدكر  من ثقة الطالبػػات بأنفسهن كقدراهتن ٣نػػا ي ثر ا٩نابيان يف

 اىٍلخؽضات:واىخٔن٘ات واالـخِخاسات اىغاٌؿ:ىفهو ا

 ؤٚاًل: االعزٕزبعبد
 :استنتاج ما يأيت ناٜنالية ٬نك دراسةال ائ  الي توصلت إليها نتاليف ضوء 

فيهػػا البحػػ  اٜنػػاِف ، أثبػػت م جػػر أضػػمن اٜنػػدكد الػػي  اسػػتعماؿ إسػػرتاتيجية حػػوض السػػمكإف  -ُ
 الصف الراب  األدي يف مادة تاريخ اٜنضارة العربية اإلسالمية.طالبات يف زيادة ٓنصيل  أثر 

أتاحت ه   اإلسرتاتيجية للطالبات تكوين عالقات طيبة نتيجة ل يادة االتصاؿ الش صػ  فيمػا  -ِ
بيػنهن كعػن طريػػ  إثػارة األسػئلة كطػػرح اآلراء كإبػداء كجهػػات النظػر فضػالن عػػن جلوسػهن اٞنباشػػر 

 عاتع ٣نا خل  ذلك األلفة كالتفاعل بينهم. عمل آّمو  ءكجهان لوج  من  بد
اسػػتعماؿ اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك يف عمليػػة تػػدريس مػػادة تػػاريخ اٜنضػػارة العربيػػة اإلسػػالمية  -ّ

 تتطل  يف تطبيق  من اٞندرسة جهدان ككقتان أك ر ٣نا هو مطلوب يف الطريقة االعتيادية.
ارة العربيػة اإلسػػالمية لػ  أ٨نيػػة اسػتعماؿ إسػػرتاتيجية حػوض السػػمك يف تػدريس مػػادة تػاريخ اٜنضػػ -ْ

كفوائػػد يف العمليػػة التعليميػػػة فهػػ  م ػػػًنة للتشػػوي  كالرتكيػػ  كاٞنتابعػػػة كمػػن   ٓنفػػػ  الطالبػػات علػػػ  
 مواصلة عرض اٞنادة التعليمية كه ا ما أكدت علي  الرتبية اٜندي ة.

م ب  االْناهات اسرتاتيجية حوض السمك ْنعل الطالبة ه  ١نور العملية التعليمية كه ا ما تناد -ٓ
 اٜندي ة يف التدريس. 
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 زٛط١بد  صب١ًٔب: اٌ
 ما توصلت إلي  الدراسة اٜنالية من نتائ  فاف الباح اف  يوصياف ّنا يأيت:  ن خالؿم
توجيػ  اٞندرسػٌن كاٞندرسػات إُف عػدـ االقتصػار علػ  الطرائػ  التقليديػة يف التػدريس كالرتكيػ  علػػ   -ُ

 تيجية حوض السمك.اإلسرتاتيجيات اٜندي ة ، كمنها إسرتا
تشجي  اٞندرسٌن كاٞندرسات عل  استعماؿ  اسرتاتيجية حوض السمك يف التدريس بصفة عامة  -ِ

 كتدريس اٞنواد االجتماعية بصفة خاصة.
عقػػد دكرات تدريبيػػة للمدرسػػٌن كاٞندرسػػات عػػن كيفيػػة اسػػتعماؿ اسػػرتاتيجية حػػوض السػػمك يف  -ّ

 التدريس لك  تساعدهم عل  أدارة اٞنوقف التعليم  كف  أهداؼ ه   اإلسرتاتيجية من التعلم. 
ضػػػػػركرة االهتمػػػػػاـ باسػػػػػتعماؿ طرائػػػػػ  تدريسػػػػػية حدي ػػػػػة كمتابعػػػػػة كػػػػػل جديػػػػػد يف ٠نػػػػػاؿ التػػػػػدريس  -ْ

 واد الدراسية كافة نظران ٞنا ٟنا  من تأثًن كأ٨نية عل  التحصيل الدراس . كاستعماٟنا يف اٞن
 صبٌضب: املمرتحبد 

 استكماالن ٟن   الدراسة ، يقرتح الباح اف إجراء الدراسات اٞنستقبلية اآلتية:
 أجراء دراسة ٣ناثلة للدراسة اٜنالية يف مراحل دراسية ايخر.  -ُ
إسرتاتيجية حوض السمك يف متغػًنات أخػرل غػًن التحصػيل إجراء دراسة هتدؼ  إُف معرفة أثر  -ِ

 التأمل   كال قة بالنفس كاكتساب اٞنفاهيم التار٫نية. الدراس  كاٞنيوؿ كاالْناهات كالتفكًن
 إجراء دراسة ٣ناثلة للدراسة اٜنالية كف  متغًن اٛننس.  -ّ
 ط.دراسة مقارنة بٌن اسرتاتيجية حوض السمك كإحدل اسرتاتيجيات التعلم النش -ْ

 اىٍهادر

(ع العػػرب ك ديػػواف اٞنبتػػدأ كاٝنػػرب يف أيػػاـ العػػرب كالعجػػم ُُٖٗابػػن خلػػدكفع عبػػد الػػر٘نن بػػن ١نمػػد )
 كالرببر كمن عاصرهم من ذكم السلطاف االكربع دار احياء الرتاث العري للنشر كالتوزي ع بًنكت.

اإلصدار العػري للرتبيػةع (ع رسالة اٞنعلم العمل يف ٠نموعاتع مرك  ََِٕأبو زينةع اعتداؿع كآخركف)
 القدس.

(ع أثػػػر الػػػتعلم النشػػػط يف تنميػػػة التفكػػػًن االبتكػػػارم لػػػدل طػػػالب َُِِالباكمعحسػػػن ٘نيػػػد حسػػػن)
 .اٞنرحلة اإلعدادية يف مادة التاريخعرسالة ماجستًن غًن منشورةعجامعة دياُفعكلية الرتبية للعلـو االنسانية

عدار الفكػػػػر للنشػػػػر كالتوزيػػػػ  ، عمػػػػاف ، ُط،  ( ، الػػػػتعلم النشػػػػطََُِبػػػػدكم ، رمضػػػػاف مسػػػػعد  )
 .االردف

 ( ، التعلم النشط ، دار اٞنسًنة ، عماف ، االردف.ََِٖبدير ، كر٬ناف )
طرؽ التدريس العامػة ٔنطيطهػا كتطبيقاهتػا الرتبويػة ، الطبعػة ، ( ََِٗجابر ، كليد أ٘ند  كآخركف  )

 ال ال ة ، دار الفكر ، عماف ، األردف.
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دار اٞننػاه  للنشػر  ،ُط   عاٞنػواد االجتماعيػةطرؽ تدريس  (،ََِٕ) عبدالسالـعبدالر٘نن جامل، 
 األردف.  ،عمافكالتوزي ،

مشػػكالت تػػدريس مػػادة اٛنغرافيػػة يف مرحلػػة الدراسػػة اٞنتوسػػطة مػػن (ع ُٕٖٗ) اٜنسػػن، ١نمػػد ابػػراهيم
  .كلية الرتبية  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستًن غًن منشورة، كجهة نظر مدرسيها كحلوٟنم اٞنقرتحة ٟنا

( طرؽ التدريس العامة ، مكتبػة الفػالح للنشػر كالتوزيػ  َََِاٜنصرم ، عل  منًن كيوسف العني م)
 ، اإلمارات العربية اٞنتحدة.

 عدار كائل للنشركالتوزي ععماف.ُ(عتصميم التدريسعطََِْاٜنموزع١نمد عواد)
 ال قافة للنشر كالتوزي ع األردف.عدار عاَف ُ(عاعداد كتاهيل اٞنعلمعطََِٖدعمسعمصطف  ٧نر)
عدار الوفػػػػاء للنشػػػػر ُ(عاْناهػػػػات جديػػػػدة يف اٞننػػػػاه  كطػػػػرؽ التػػػػدريسعطََِّدنػػػػدشع فػػػػاي  مػػػػراد)

  كالتوزي ع مصر.
(عالػػػػتعلم النشػػػػط بػػػػٌن النظريػػػػة كالتطبيػػػػ ع دار الشػػػػركؽ للنشػػػػر ََِٔسػػػػعادةعجودت أ٘نػػػػدعكآخركف)

 كالتوزي عاألردف.
 ع دار القاهرة للنشر كالتوزي ع القاهرةع مصر.ُع طعلم اٞنناه ع (ََِٔ)٤نول عبد الر٘نن شاهٌنع

،العػػػػراؽ للنشػػػػر  ُ(ععوامػػػػل التحصػػػػيل الدراسػػػػ  يف اٞنرحلػػػػة اٛنامعيػػػػة ، طََِْالصػػػػاٌف، مصػػػػلح )
 عمافع األردف.كالتوزي  ، 

( ، ضعف التحصيل الدراس  أسباب  كعالج  ، دار جرير للنشر كالتوزيػ  ََِٖعابد ، رٚن  عل  )
 ، األردف. ، عماف

 .ع دار الرائد العري للطباعةع بًنكتُ(ع معجم العلـو النفسيةع طَُٖٗعاقلع فاخر)
(عاسػػػػرتاتيجيات التعلػػػػيم كالػػػػتعلم يف سػػػػياؽ ثقافػػػػة اٛنػػػػودة أطػػػػر مفاهيميػػػػة ك٧نػػػػادج ََِٗعبيػػػػدعكليم)

 عدار اٞنسًنة للنشر كالتوزي عاألردف.ُتطبيقيةعط
ع دار صفاء للنشر ُات اٜندي ة يف التدريس الفعاؿ ،ط( ، االسرتاتيجيََِٖعطية ، ١نسن عل   )
 كالتوزي  ، عماف ، األردف.

 .عدار اٞنيسرة للنشر كالتوزي عاألردفُ(عأصوؿ الرتبية العامةعطََِٕعل عسعيدإٚناعيل)
(ع تطبيػػػ  الػػػتعلم النشػػػػط باسػػػت داـ اسػػػرتاتيجيي آّموعػػػات ال رثػػػارة كاألسػػػػئلة ََُِالعنػػػ مع مػػػرمي)

الطالبػػات اٞنتفوقػػات يف الصػػف التاسػػ  بدكلػػة الكويػػت كاثػػر ذلػػك يف التحصػػيل ّنػػادة اللغػػة السػػابرة علػػ  
 ماجستًن منشورةعالكويت. العربية كالدافعية ٥نو التعلمعرسالة

(عمعجم الط  النفس  كالعقل ،، دار اٞنشرؽ ال قػايف للنشػر كالتوزيػ  ، عمػاف، ََِٔعواد ،١نمود )
 األردف

 عدار صفاء للنشر كالتوزي ععماف.ُسلوب اٞنعريف كعالقت  باإلبداععط(عاألََِٗعياشع لي  ١نمد)
( ، طػػرؽ التػػدريس يف القػػرف الواحػػد كالعشػػركف ،دار اٞنيسػػرة ََِٓفػػرج ، عبػػد اللطيػػف بػػن حسػػٌن )

 للنشر كالتوزي  ، عماف ، األردف.
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ساسػية العليػا (ع معوقات تدريس مواد العلـو االجتماعيػة باٞنرحلػة األَُُِفوارعةععادؿعسارة شارك)
دراسػػػػػة مقدمػػػػػة ٞنػػػػػ ٕنر"تعليم العلػػػػػـو  ( مػػػػػن كجهػػػػػة نظػػػػػر معلميهػػػػػا كمشػػػػػرفيها يف ١نافظػػػػػة اٝنليػػػػػلعَُ-ٖ)

 الواق  كالطموحات"ع جامعة اٝنليلعفلسطٌن. –االجتماعية يف اٛنامعات الفلسطينية 
رية للنشر ع اٞنكتبة العصُ(ع اسرتاتيجيات التعلم اٞنتمرك  حوؿ الطال ع  طَُِّقرينع زبيدة ١نمد)

 كالتوزي عمصر.
 .عدار اٞنيسرةع األردفُ(عاسرتاتيجيات التعلم كالتعليم اٞنعرفيةعطَُِّقطام عيوسف)

عم سسة مصر ُ(عطرائ  تدريس الرتبية الفنيةعطَُِِالكناينعماجد ناف عفراس عل  حسن الكناين)
 مرتض  للكتاب العراق ع لبناف.

 ية كاٞنمارسةعاٞن سسة اٜندي ة للكت ع لبناف.(عطرائ  التعليم بٌن النظر ََِٖماركفعيوسف)
 عدار اٞنناه  للنشر كالتوزي عاألردفّ(عأصوؿ الرتبيةعط١ََِّنمدعا٘ندعل  اٜناج)

عملية الت كر، ٠نلة آداب  ثر بعض التغًنات عل أدراسة ْنريبية عل   (عُْٖٗ)١نمود، ١نمد مهدم
  .العراؽ، بغداد، ٖاٞنستنصرية، العدد 
ع دار اٞنسػػًنة للنشػػر ِع ططرائػػ  التػػدريس العامػػةع (ََِٓ)ا٘نػػدع ١نمػػد ١نمػػود اٜنيلػػةمرعػػ ع توفيػػ  

 كالتوزي ع عمافع األردف.
تػدريس اٞنػواد االجتماعيػةعدار الصػفاء  (عطرائػ َُِْ) الالمػ  صالح خليفػة ٘نيدعاٞنسعودمع١نمد 

 للنشر كالتوزي ععماف.
 عدار اٞنسًنة للنشر كالتوزي ععمافعاألردف.ُ(عالتعليم ال انوم اٞنعاصرعطََِٗالنجارعرمضاف ساَف)

،  إسػػرتاتيجيات حدي ػػة يف فػػن التػػدريس (،ََِٖاٟنػا   ، عبػػد الػػر٘ننع طػػ  علػػ  حسػٌن الػػدليم  )
 ، دار اٞنناه  للنشر، عماف ،األردف.ِط
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 روىث األُؿ وةٓشث اىِفؿ" ىٍطٍػ ةَ عيف اىفؽكفٍٖ

 ىيٓشؽة( )ٌَ ػيٍاء اىلؽن اىفادس  

"Rawdhat Al-Unis and Bahjat Al-Nafs" By 
Mohammad Bin Khalaf Al-Sarqasti  

ودىد خسيي عتد اهلل امىهداوي أ.م.د.
()

  

Asst.Prof. Mohammed Hossein Abdulla Al-ahdawi 

عدًان ودىد أخىد آل طعىثأ.م.د. 
 () 

Asst.Prof. Adnan Mohammed Ahmed El-Tu'ama 

  :امىلدوث    

 عكآلػػػ  عكالصػػػالة كالسػػػالـ علػػػ  أشػػػرؼ اٝنلػػػ  كاٞنرسػػػلٌن   أي القاسػػػم ١نمػػػد عاٜنمػػػد  رب العػػػاٞنٌن
 . .كصحب  الطيبٌن الطاهرين

 أما بعد  
فهػػػػػ ا سػػػػػفره نفػػػػػيسه ٦نرجػػػػػ  اليػػػػػـو علػػػػػ  ٢نطوطػػػػػة فريػػػػػدة   ليكػػػػػوف رافػػػػػدان مػػػػػن ركافػػػػػد ال قافػػػػػة كاألدب 

 عثقافة مصنفها –يف جان  منها  –ة   الي عكست كقد حول طائفة من اٞننت بات الشعريٌ  عاألندلسيٌن
معتمػػدين علػػ  كػػم   عكقػػد عملنػػا جهػػدنا علػػ  ٓنقيقػػ  ٓنقيقػػان علميػػان  عكذكقػػ  األدي يف االختيػػار كالتصػػنيف

كموازنٌن ركايات  م  ه   اٞنصادر  ع٢نٌرجٌن نصوص  عكبًن من اٞنصادر األدبية كالتأر٫نية كالدكاكين الشعريٌة
  .كاٞن لفات القٌيمة عديدان نضيف  إُف اٞنكتبة األندلسٌية   ال اخرة باٞنصنفات  ليكوف اٚنان ج

                                                        
 جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية/قسم اللغة العربية. - ُ
 جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلـو اإلنسانية/قسم اللغة العربية. - ِ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
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حىت استول  عكب لنا كسعنا يف ٔنري  أك ر نصوص  عكرحنا نفٌتش بطوف الكت  عكٌزعنا عملنا مناصفة
 . .كأقيم عل  عماد  عه ا البح  عل  سوق 

فالكمػاؿ لػ  كحػػد    ال  عكإف قٌصػرنا فهػ   عػادة البشػر عفػإف كفقنػا فبفضػل منػ  جػٌل كعػػال ععملنػا 
 . .شريك ل ، كآخر دعوانا أف اٜنمد  رب العاٞنٌن

 :ٌلػٌات اىخطل٘ق :اىٍلهػ األول

 :ِذخً يف رإس٠خ ِىزجخ األعىٛس٠بي :ؤٚاًل
أف يػرتؾ  (هولنػدا كبلجيكػا)كهو مقػيم يف األراضػ  اٞنن فضػة  عـُٗٓٓحينما قٌرر فيلي  ال اين سنة 

كأنػ  مػن كيرسػاف لوزنتػو مقػرٌان  عكيرج  إُف إسبانيا يف بلد  األـ   أف يت   مدريد عاصمة ل  عتلك البالد
كداران للفنػػوف تػػدٌرس فيػػ  علػػوـه  عكبػػىن فيػػ  مدرسػػة اكلًنكيػػة علقصػػر  كبالطػػ ، فشػػٌيد قصػػران يف ذلػػك اٞنوضػػ 

فػأكع  إُف موظفيػ   عأٌسػس مكتبػة ملكيػة م لمػا عكمستشػف  ملكػ  عمنها علػم الالهػوت اٞنقػدس عمتعددة
بعد أف أحرقت أك رها بأمر من الكارديناؿ ثيسنًنكا باب الرملة من  عأف ٩نمعوا ما تبق  من كت  أندلسٌية

كتقػوؿ الوثػائ   عفجمعوا عددان منها من قرطبة كبلنسػية كبعػض اٞنػدف األندلسػية يف القصػر اٞنلكػ  عغرناطة
فقػد كتػ  مػن قصػر   عة مػن الكتػ  اٞنطبوعػة كاٞن طوطػة مػن أ٥نػاء ٢نتلفػةأنٌ  خص  أمواالن لشراء ٠نموع

باألكسكولاير إُف سفًن إسبانيا يف باريس أف يشرتم ل  ٠نموعة من الكت  من فرنسا لي رم ّٔػا مكتبتػ  يف 
 ْٓـ فكانػػت ٓنتػػوم علػػ  ُُٕٔكهكػػ ا ابتػػدأت اٞنكتبػػة تنمػػو شػػيئان فشػػيئان حػػىت أحصػػيت سػػنة  عالقصػػر

ثالثػػة آالؼ منهػػا مػػن ٢نطوطػػات مػػوالم زيػػداف بػػن أ٘نػػد اٞننصػػور    عسػػة آالؼ ٢نطػػوطألػػف مطبػػوع كٙن
كهػاٗنوا السػفينة الػي كانػت  عال م استوُف عليها اإلسباف يف معركة يف البحر اٞنتوسط م  اٞنغاربة كاألتراؾ

ا ، كٚنيػػت اٞنعركػػة الػػي يفت ػػر ّٔػػ(ّ)ـُُِٔ -هػػػ ََُِتنقػػل مكتبػػة زيػػداف مػػن مػػراكش إُف فػػاس سػػنة 
لكنهػا  عكب لت ١ناكالت متعددة الستعادهتا من موالم زيداف كال ين جاؤكا مػن بعػد  Lapantoاإلسباف 

  .كبقيت الكت  إُف يومنا ه ا يف ه ا القصر اٞنعركؼ باألسكولاير عكلها باءت بالفشل
لكنهػا تعرضػت  عـ زادت مكتبة األسكولاير زيػادة كبػًنة مػن اٞنطبوعػات كاٞن طوطػاتُُٕٔكيف سنة 

كذهػػ  ١نمػػد  ع(ْ)فػػ ه  عػػدد كبػػًن منهػػا بينهػػا حػػواِف عشػػرين ٢نطوطػػان  عإُف غػػارة مػػن اٞن ػػربٌن كالسػػرٌاؽ
كمن ال ابت أف ٠نلػدين مػن  ع(ٓ)عبد ا عنا يقوؿ إٌف اٞنكتبة تعرضت إُف حري  كذه  ببعض ٢نطوطاهتا

كبقيػػت ٙنسػػة  عأك سػػرقة ع  أمػا تلفػػان  رحلػة ابػػن رشػػيد السػػبعة ضػػاع أك اختفػ  مػػن اٞنكتبػػة يف هػػ   اٜنادثػػة
  .أج اء من ه ا الكتاب

كهػو  (ـ ُْٕٗ – َُُٕ)كأكؿ من قاـ بفهرسة اٞن طوطػات العربيػة باألسػكولاير مي ائيػل الغ يػرم 
   عكاشػتغل كاتبػان يف األسػكولاير عتعلػم الفلسػفة كالالهػوت عكلد يف طرابلس علبناين اٛننسية من قرية غ ير

                                                        
 . َْٓ :ينظر:  اية األندلس   -ّ

4-  Diccionario Encicioledico, Espasa – Espasa Calpe, T.2 1995 Madrid.  
 . َْٓينظر:  اية األندلس:   -ٓ



 
 

ْْٔ 

 عشر ثام ال ال دد

كمنهػػا  عحفػػه لنػػا فيػػ  أٚنػػاء مػػا بقػػ  مػػن كتػػ  عكقػػاـ بتػػأليف كتابػػ  يف ٠نلػػدين عٞنكتبتهػػا صػػار أمينػػان عامػػان 
كمنهػػا تػػأريخ العػػرب البػػن أي الفيػػاض يف ثػػالث كرقػػات  عأكراؽ الدشػػت الػػي ٤نػػت مػػن السػػطو كاإلتػػالؼ

  .سلمت من أيدم الضياع
دة طبعػػػػػػػة جديػػػػػػػ ُُْٗ عُِٖٗ عَُُٗ عُْٖٖكجػػػػػػػاء بعػػػػػػػد  ديرنبػػػػػػػورج فأصػػػػػػػدر يف السػػػػػػػنوات 

كَف يصدر فهرسان جديدان  عكبق  ه ا العمل قائما إُف اليـو عكإٔنها ليف  بركفنساؿ عٞن طوطات األسكولاير
(ٔ).  

ٌبَف :صب١ًٔب َٕف ِٚا   :َٗاملظ
كقد كرد ه ا صر٪نان يف  عكم لف  ١نمد بن خلف السرقسط  (عركضة األنس كّٔجة النفس)هو كتاب 

مػن كتػاب ركضػة األنػس كّٔجػة الػنفس مػد بػن  عاٜنمػد ) :جػاء فيهػا ععنواف النس ة اٝنطيٌػة الوحيػدة
كمػن هػػ ا العنػواف نستشػػف أفَّ النسػ ة اٝنطيٌػة الفريػػدة الػي بػػٌن أيػدينا هػػ   (عخلػف السرقسػط  ر٘نػػ  ا

كنػرجح أف ٬ن ػل اٛنػ ء األكػرب منػ  ٞنػا كجػدنا  فيػ  مػن شػواهد   عكلػيس الكتػاب كلػ  عج ء من هػ ا الكتػاب
 (عبيتػػان شػػعريٌان  ِٖٓ)ك  (عشػػاهدان شػػعريٌان  ِْٔ)ك  (بابػػان  ْٗ)فبلػػغ عػػدد األبػػواب  عأبػػواب متنوعػػةك  عك ػػًنة

كه  عل   عكالسٌيما العلمية منها عكيظٌل م لف  مفتقران إُف ترٗنة كافية   تكشف لنا مالمح حيات  اٞن تلفة
لػ  مػا يبػػدك أنػ  األثػر الوحيػػد كع عكتنػوع مصػػادر  عكمتميػػ ة ٣نػا ٞنسػنا  يف شػػواهد الكتػاب عمػا يبػدك حافلػة

كهػػو علػػ  صػػغر حجمػػ  اشػػتمل علػػ  شػػواهد  عك١نػػن األيػػاـ عللم لػػف الػػ م سػػلم لنػػا مػػن عػػوادم الػػ من
كحسن اختيار  النماذج الي يصلح االستشهاد ّٔا  ععن ذكؽ اٞن لف –يف جان  منها  –شعريٌة تكشف 

  .يف كل باب
ن ١نمػػػد بػػػػن سػػػعيد بػػػن إٚناعيػػػل بػػػن يوسػػػػف   كقػػػد كرد يف ترٗنػػػة اٞن لػػػف أنَّػػػ  " ١نمػػػػد بػػػن خلػػػف بػػػ

 عشػػاعران  عككػػاف أديبػػان  عركل عنػػ  أخػػو  أبػػو القاسػػم خلػػف عسرقسػػط  أبػػو عبػػد ا بػػن األنقػػر عاألنصػػارم
ػػًعيد بٍػػن ًإٍٚنىاًعيػػل بٍػػن ييوسيػػف اأٍلىٍنصىػػارًٌم مػػن أىٍهػػلى كأخػػو  "  ع(ٕ)١نسػػنان " ػػد بٍػػن سى لىػػف بٍػػن ١نيىمَّ لىػػف بٍػػن خى خى

ػػػافى مػػػن أىٍهػػػل اٍلًفٍقػػػ  كاٜنٍىػػػًدي  كىاأٍلىدب ...أىبىػػػا القىاًسػػػم كىيعػػػرؼ بًػػػاٍبن األنقػػػرسرقسػػػطة يكػػػىن  مقػػػدما يف  عكىكى
ٍفتًػػٌنى كاٞنشػػاكىرين بًبػىلىػًدً  يٍقػػرض مػػن الٌشػػٍعر يىًسػػًنا كىخػرج مػػن سرقسػػطة بػىٍعػػدى أىف اسػػتوُف  عاٜنًٍٍفػه صىػػدرا يف اٍلمي

كدرس ّٔىا كأٚن  كىأٍفىت كشاكر  قاضيها أىبيو اٜنٍىسىن ٍبن كىاًج   ُٕٓالٌرـك عىلىيػٍهىا كاستوطن بلسنية أكؿ سنة 
د ال غػر الشَّػٍرًق  أفضػلى ًمٍنػ ي كىمػن أي زيػد  كىكىافى بسرقسطة يشاكر  قاضيها أىبيو القىاًسم ٍبن ثىابت كىَف ٔنرج ًبالى

ح ػػا بًػػاٍلعلًم كىالصَّػػالى انىػػا متعاصػػرين يشػػار ًإلىٍيًهمى تػيػػوييٌف عىػػٍن سػػٌن عاليػػة تنيػػف عىلىػػ  . ..بػػن منتيػػاؿ اٍٝنىًطيػػ  ككى
لىػػة اٛنٍيميعىػػة منسػػلخ شػػٌواؿ سػػنة ًتٍسػػعىة ػػاًنٌنى سػػحر لىيػٍ كهػػ ا يعػػين أفَّ أبػػا عبػػد ا  ع(ٖ)"  عشػػرىة كىٙنىٍسػػًمائة ال َّمى

                                                        
 . َِْ – َِّ/  ُكاٞنستشرقوف:  لالست ادة ينظر: مكتبة األسكولاير اٞنلكية ك٢نطوطاهتا العربيةع  -ٔ
 . َُٗال يل كالتكملةع السفر السادسع   -ٕ
 . ِْٔ – ِْٓ/  ُالتكملة لكتاب الصلة:   -ٖ
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٣نػػا ٬نكػػن أف ٥نػػدد سػػنة كفاتػػ  يف منتصػػف القػػرف  عأكػػرب سػػٌنان مػػن أخيػػ  أي القاسػػم   إذ ركل ال ػػاين عنػػ 
  .ةالسادس للهجر 

الػي  ػض ّٔػا اٞن لفػوف منػ  عصػر ركايػة الشػعر  عكيعد ه ا الكتاب يف ٗنلة كت  االختيارات الشػعريٌة
كقػد أسػهم األندلسػيوف يف تصػنيف ك ػًن مػن كتػ  االختيػارات الشػعريَّة  عكغًن٨نػا عم  اٞنفضػل كاألصػمع 

قيمػة هػ ا الكتػاب كتتجلػ   عكشػعر غػًنهم عكمػن شػعرهم عكغػًن أهػل األنػدلس عمن أشعار أهل األنػدلس
 عٗنعػت إُف حػد كبػًن بػٌن ج الػة اللفػه كسػهولت  عيف أنٌ  ضمَّ مقطوعات من الشػعر   عريقػة يف االختيػار

كقد التق  في  عدد كبًن من الشعراء أرىب عل  ٙنسة كسػتٌن  عكحالكة السبك كركعت  عكرقة اٞنعىن كلطافت 
كهم ليسوا كلهم مػن طبقػة كاحػدة، كال مػن  عب فضالن عن ك ًن من الشعر غًن اٞننسوب إُف أصحا عشاعران 

كالعصػػػر  عمػػػركران بعصػػػر صػػػدر اإلسػػػالـ عكإ٧نػػػا مػػػن طبقػػػات متباينػػػة ٕنتػػػد إُف العصػػػر اٛنػػػاهل  عجيػػػل كاحػػػد
 عكإ٧نا من أمصار الدكلة اإلسالمية ٗنيعها عم لما أ م ليسوا من مصرو كاحد ع  العصر العباس  عاألموم
 عكمصػػر عكمػػن بػػالد اٞنغػػرب عكأصػػفهاف عكمػػن العػػراؽ عكبػػالد الشػػاـ علعربيػػةمػػن اٛن يػػرة ا عكغربيهػػا عشػػرقيها

 عفمػػن العصػػر اٛنػػاهل  كجػػدنا ٕن ػػيالن بشػػعر هدبػػة بػػن اٝنشػػـر عكغًنهػػا مػػن األقطػػار اإلسػػالمٌية عكاألنػػدلس
كمػن العصػر اإلسػالم  كجػدنا استشػهادان بشػعر اإلمػاـ علػ   عكعبػدة بػن الطبيػ  عكعدم بن زيد العبادم

 عكٗنيػػػل ب ينػػػة عكمػػػن العصػػػر األمػػػوم كجػػػدنا استشػػػهادان بشػػػعر األخطػػػل (ععليػػػ  السػػػالـ)بػػػن أي طالػػػ  
 عكغػػًنهم عكمػػن العصػػر العباسػػ  كجػػدنا شػػعران ألي العتاهيػػة كأي نػػواس كأي ٕنػػاـ كدعبػػل اٝن اعػػ  عكغًن٨نػػا

كمن شعراء األندلس  عمية كجدنا استشهادان بشعر ٕنيم بن اٞنع  لدين ا الفاطم كمن شعراء الدكلة الفاط
كهػ   اٞن تػارات ٟنػ الء الشػعراء  عكابن عبػد ربػ  كغػًنهم عكابن خفاجة عكجدنا استشهادان بشعر ابن شهيد

منػػاح   كٕن يلهػػا ٛنوانػػ  ك ػػًنة مػػن عكامتػػداد أزمنػػة قائليهػػا عكاخػػتالؼ مشػػارّٔا عكغػػًنهم   بسػػب  تنوعهػػا
 عكتنفػػػ  يف دركس اٞنػػػػتعلم عكمدارسػػػػة عكمتابعػػػة عاألدب كاٜنيػػػاة   تصػػػػلح أف تكػػػوف مػػػػاٌدة إمتػػػاع كم انسػػػػة

 عكإ٧نػػا مػػن هػػ الء عك١ناضػػرات اٞنعلٌػػم، ك٣نػػا يلحػػه علػػ  اختياراتػػ  أفَّ الشػػعراء ليسػػوا كلهػػم ٣نػػن ذاع صػػيتهم
  .كمن اٞنغمورين أيضان  عكمن نفر من الشعراء اٞنقٌلٌن اسنٌن

بعضػها عػٌ  الع ػور عليهػا يف بطػوف مػا رجعنػا إليػ  مػن  عزخر الكتاب ّنجموعة كبًنة مػن الشػعر اٛنيػدك 
م لما ٤نػد يف  عكمن هنا تربز قيمة ه ا الكتاب يف االستدراؾ عل  صٌناع الدكاكين عمصادر ك ًنة كمتنوعة

  :كهو عيت األكؿ منهامقطوعة ألي العتاهية من أربعة أبيات َف يرد يف الديواف إال الب (ُْ)الن  
 أرل صػػػػاحب الػػػػدن ا بهػػػػا ح ثمػػػػا أٌمػػػػػػػػا

 

 إذا ازداد مػػػػػػػػػػػاالن زاده مالػػػػػػػػػػػو  ٌمػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 
  :كاألبيات ال الثة الي َف ترد يف الديواف

 فلم أرى يف الدنيا بقاءن ألجًلهػػػػػػػػػػػػػػا
 فال تأمًن الدنيا كلكن توؽَّ مػػػػػػػػػػػػػا

 يىًضٍ  ل كمٍن ينتًشٍر معركفي ي ال 

 كَف أرى شيئان داـ فيها كال ٧نٌػػػػػػػػػػػػػػا 
 ت يقكى مٍن شهدو فإفَّ ٟنا ٚنٌػػػػػػػػػا
 سينفىعي ي اٞنعركؼي ال بدَّ يومان مػػػػػا
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 عشر ثام ال ال دد

  :ك٨نا عاألكؿ كال اين فقط يف ديوان  عثالثة أبيات البن الركم  (ُْ)كك لك ما كرد يف الن  
 ػػػػػػػػػػػػػرىهي يػػػػػػػا أيٌهػػػػػػػا الرجػػػػػػػلي المسػػػػػػػو دي  ٍ ػ

 أقًصػػػػػٍر  لػػػػػو سػػػػػٌودتى  ػػػػػَل حمامػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 

   مػػػػػػػا ي ػػػػػػػدُّ بػػػػػػػو مػػػػػػػ  الشبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 ب ضػػػػػػا ى مػػػػػػػا عػػػػػػَدٍت مػػػػػػػ  الغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 

 

  :كالبيت ال م َف يرد يف الديواف
 ىبػػػػ ى اسػػػػ  ٍرتى مػػػػ  الشػػػػب بىً  حسػػػػنىها

 

 ىػػػػػػػػػػٍل تسػػػػػػػػػػ ط عي نشػػػػػػػػػػا ى ى الصػػػػػػػػػػب افً  
 

فضالن عن ك ًن من االختيارات  عكقيمت  الفنية عتعٌ ز من لت  األدبية ع٣نا يشٌكل إضافة ثرٌة عكغًنها ك ًن
كم اؿ ذلػك مػا كرد  ع٣نا يعكس ثركة أدبٌية أٌسس ٟنا ه ا الكتاب عالشعريٌة الي أخٌلت ّٔا دكاكين الشعراء

  :ك٨نا عبيتاف مود الورٌاؽ أخٌل ّٔما ديوان  اٞنطبوع (َٓ)يف الن  
 إذا لم يك  للمر   ي دكل  امػرئ

 كما ذاؾ م  بغاو بو   ر أنٌػػػػػو
 نص به كال ح ي تمنٌػػػػػػػػػى زكالهػػػػػػػا 

 يرجي سواىا  هو يرجو ان قالهػا
  :ك٨نا عبيتاف ألي الفتح كشاجم أخٌل ّٔما الديواف (ٕٓ)كيف الن  

  ٌر السباًع ال وادم دكنو كزري 
 يؤذىم سبيػػعه  م م شىرو سلموا لم 

 كالناسي  ٌرىيمي ما دكنػػػػػػػػو كزري  
 كما نرل بشران لم يؤذه بشػػػري 

  :ك٨نا عبيتاف ألي العالء اٞنعرم أخٌلت ّٔما دكاكين  اٞنطبوعة (ٕٗ)كيف الن  
 ما الناسي إال مع الدن ا كصاحًبهػا

 ي ٌظموفى أخا الدن ا كإٍف كثػىبىتٍ 
 انقلبػػػوا ح ثما انقلبىٍت يومان بو  

 يومان علٍ ًو بما ال يش هي كثبوا
  .كغًنها ك ًن

كقػد عملنػا جهػدنا  عكأخرل َف تنسػ  عكقد اشتمل الكتاب عل  نصوص شعريٌة نسبت إُف أصحأّا
 ُُٗ)كقد بلػغ عػدد االختيػارات اٞننسػوبة  ععل  توثي  نسبتها فيما رجعنا إلي  يف بطوف اٞنصادر اٞن تلفة

كهػ   االختيػارات يرجػ  بعضػها  (عنٌصػان  ُِٕ)تيارات غػًن اٞننسػوبة إُف قائػلو بعينػ  كبلغ عدد االخ (عنصان 
 عكدعبػػػل اٝن اعػػػ  عكأي نػػػواس عكاألخطػػػل ك أي ٕنػػػاـ عإُف شػػػعراء مشػػػهورين م ػػػل عػػػدم بػػػن زيػػػد العبػػػادم

 عكابػػػن خفاجػػػة عكابػػػن شػػػهيد األندلسػػػ  عكٕنػػػيم بػػػن اٞنعػػػ  عكأي فػػػراس اٜنمػػػداين عكابػػػن الركمػػػ  عكالبحػػػرتم
فيمػػػا تركػػػت  عكأي بشػػػر البنػػػدنيج  عاٞننفتػػػل :م ػػػل عكبعضػػػها يرجػػػ  إُف شػػػعراء مغمػػػورين كمقلٌػػػٌن عكغػػًنهم

  .األخرل بال نسبة
  :ه  عبابان  (ْٗ)تألف الكتاب من 

  .باب يف ذكر ا ع  كجل .ُ
  .باب يف ذكر الدهر .ِ
  .باب يف ذكر الدنيا .ّ
  .باب يف ذكر اٞنوت .ْ
 .باب يف الرثاء .ٓ
  .لشي باب يف الشباب كا .ٔ
  .باب يف اٜنكم كال هد .ٕ
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  .باب يف اٞنلوؾ كاٜنٌجاب .ٖ
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ْٖٔ 
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  .باب يف العتاب .ّٗ
  .باب يف الشكول كاالستعطاؼ .َْ
  .باب يف الغ ؿ كٟنو اٜندي  .ُْ
  .باب يف العناؽ كالقبل .ِْ
  .باب يف التودي  .ّْ
  .باب يف اٟنجر كالتجيٌن  .ْْ
  .باب يف النـو كاٝنياؿ .ْٓ
  .باب يف الرقباء كالعٌ اؿ .ْٔ
  .باب يف الكتماف .ْٕ
  .باب يف أكصاؼ اٝنمرة .ْٖ
  .باب يف الندام  كأياـ األنس .ْٗ

كعػػػدد األبيػػػات  عمػػػن حيػػػ  عػػػدد النصػػػوصكنلحػػػه أفَّ االختيػػػارات الشػػػعرية يف كػػػل بػػػاب تتفػػػاكت 
تتميػػػػػػ  بػػػػػػوفرة االستشػػػػػػهادات  (ِٖ عِٕ عُِ عُٗ عُٖ عُُ عٓ عّ عُ)فػػػػػػاألبواب  عالشػػػػػػعريٌة فيهػػػػػػا

، فيما تراجعت أبواب أخرل ليصل عدد النصوص اٞنستشهد ّٔا (نصان  َِ)الشعريٌة الي تصل أحيانان إُف 
 عْْ عُْ عّٖ عّٔ عّٓ عّْ عّّ عِّ عُّ، ِّ)كمػػػػػا يف األبػػػػػواب   (نػػػػػ  كاحػػػػػد أك اثنػػػػػٌن)إُف

كغل  عل  أك ر النصوص االستشهاد باٞنقطعات  عكتتوسط األبواب األخرل بٌن ه ا كذاؾ (عْٗ عْٓ
كهػو ألي  (َُٖ)كهػو الػن   عباست ناء ن  كاحد ْناكز إُف تسػعة أبيػات عالي ال تتجاكز السبعة أبيات

  .جعفر اٞنصحف  يف كصف سفرجلة
 عإذ ضػػٌم ٢نتػػارات شػػعريٌة لشػػعراء ك ػػًنين عكفنيػػة كبػػًنة عتػػاب ذا قيمػػة أدبيػػةكمػػن هنػػا يضػػح  هػػ ا الك

ككػػػاف االستشػػػهاد بشػػػعرهم ّنن لػػػة أحيػػػاء  عكغمػػػرت أٚنػػػاء أخػػػرل يف بطػػػوف الكتػػػ  عٞنعػػػت أٚنػػػاء بعضػػػهم
  .كتعريف بنماذج من شعرهم عل كرهم

 :ٚطف املخـٛؽ :صبٌضًب
 ع470 مكتبػػة األسػػكولاير ّندريػػد بػػرقم حققنػػا الكتػػاب علػػ  ٢نطوطػػة فريػػدة ١نفوظػػة ضػػمن ٠نمػػوع يف

ثبػػػت علػػػ  صػػػفحتها  (ع80)كتنتهػػػ  بالتسلسػػػل  (عأ 60)تبػػػدأ بالتسلسػػػل  عصػػػفحة ّٗكعػػػدد صػػػفحاهتا 
 (عمن كتػاب ركضػة األنػس كّٔجػة الػنفس مػد بػن خلػف السرقسػط  ر٘نػ  ا عاٜنمد : )األكُف عبارة

كيبػػدك أ ٌػػا كتبػػت ِنػػط أحػػد تالميػػ  اٞن لػػف يف  عخاليػػة مػػن التشػػكيل كالضػػبط عككتبػػت ِنػػط مغػػري قػػدمي
كمتوسػػط عػػدد األسػػطر يف الصػػفحة  عكالصػػفحات خاليػػة مػػن ال خرفػػات كالنقػػوش عالقػػرف السػػاب  للهجػػرة

  .كالصفحة األخًنة من  عكالصفحة ال انية عكيف أدنا  صور للصفحة األكُف (عسطران  ُٖ)الواحدة 
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ْٔٗ 

 الصفحة األكُف من اٞن طوطة



 
 

َْٕ 
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 انية من اٞن طوطالصفحة ال 
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ُْٕ 

 الصفحة األخًنة من اٞن طوط
   :ػٍّٕب يف اٌزحم١ك :ساثؼًب

  :يقـو منهجنا يف التحقي  عل  اإلجراءات اٞننهجيَّة اآلتية



 
 

ِْٕ 

 عشر ثام ال ال دد

  .كتتوضح معاٞن  علتسهل قراءت  (عالقياس )نقل الن  اٞن طوط إُف اٝنط الطباع  اٜندي   .ُ
مػػ   عأك تركيبيػػة عكتصػػوي  مػػا كرد يف اٞن طػػوط مػػن أغػػالط إمالئيػػة عإعػػادة ضػػبط تشػػكيل النصػػوص .ِ

  .اإلشارة إُف ذلك يف اٟنامش
  .  يف حصر رقم الن  يف اٞنطبوع كقد استعملنا القوسٌن ] عإعادة ترقيم النصوص ليسهل متابعتها .ّ
  .ُنس  األصوؿ كالضوابط الي تدعو إليها قواعد الكتابة العربية عكض  عالمات الرتقيم .ْ
اسػتعملنا رقػػم الصػفحة اٞن بػػت علػػ  األصػل اٞن طػػوط للفصػل بػػٌن الصػػفحات مػن أجػػل اإلشػػارة إُف  .ٓ

  .كبدء الصفحة الالحقة ع اية الصفحة
 عككػاف ديػواف الشػاعر اٞنصػدر األساسػ  يف الت ػري  عٔنري  النصوص الشعريٌة من مصػادرها األصػلية .ٔ

 عكتػرجيح نسػبتها عتعػددة يف ٔنػري  الشػواهدكإف َف يكن للشاعر ديواف فقد اعتمدنا عل  اٞنصػادر اٞن
 . كذكر االختالفات الواردة يف ركايتها

كاقتصرنا  عكذكر جوان  من حياهتم عل  ٥نو مبتسر عالتعريف باألعالـ الواردة أٚناؤهم يف اٞن طوط .ٕ
 . كال ين َف ي ع صيتهم ععل  الشعراء غًن اٞنعركفٌن

  :اىِم اىٍطلق :اىٍلهػ اىراُٖ

  أ   60] 
 ٜنمد ا

 من كتاب ركضة األنس كّٔجة النفس
 (ر٘ن  ا)مد بن خلف السرقسط  

 (يف روش اهلل ػض ٚعً)
]اٝنفيف  :(ٗ)  قاؿ أبو الفتح البسيُ]

 ػمً قىػػػػػػػػػػػى إل ػػػػػػػػػػػو بوٍىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػٌل مػػػػػػػػػػػا يرتػى 
  الػػػػػػػػ م أبػػػػػػػػدىعى البريَػػػػػػػػ ى أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 كسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً مػػػػػػػػٍ  جػػػػػػػػبلؿو كقػػػػػػػػدرةو  
 (َُ)مٍنػػػػوي سػػػػبحافى مبػػػػدًًع األ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً 

 

 ]اٞنتقارب كألي العتاهية:   ِ]

                                                        
هػػػع بب ػػارل. تنظػػر ترٗنتػػ                 َُْشػػعراء العصػػر العباسػػ ع تػويف سػػنة ، مػػن أبػو الفػػتح علػػ  بػػن ١نمػػد الكاتػػ  البسػي الشػػاعر  -ٗ

 .  ّٖٕ – ّٕٔ/  ّيف: كفيات األعياف: 
 ع كفي : )سبحان  خال ي األشياء(. ّّّالبيتاف يف: أبو الفتح البسي حيات  كشعر :   -َُ
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ّْٕ 

 بايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ٌلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إنٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أال
 ربٌهػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػورل كبػػػػػػػػػػد ي 

 اإلؿ يػيٍ صىػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػف عجبػػػػػػػػػػان    ػػػػػػػػػػا
 تحريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كه

 آيػػػػػػػػػػػػػ ه  لػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػل ك ػػػػػػػػػػػػػي
 

 خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  آدـ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأمٌ  
 عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  وً رب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

 الجاًحػػػػػػػػػػدي  يجحػػػػػػػػػػده   ػػػػػػػػػػف أـ وي ػػػػػػػػػػػ
  ػػػػػػػػػػػػػػاىدي  تسػػػػػػػػػػػػػػك ن و   ػػػػػػػػػػػػػػل   ك ػػػػػػػػػػػػػػي
 (ُُ)كاًحػػػػػػػػػػػػػػدي  أنٌػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػدؿٌ 

 

 ] الطويل   :غًن   ّ]
 كلسػػػػػت كإٍف سػػػػػٌدت علػػػػػَي مطال ػػػػػػػػػػػػي
 كإنٌػػػػػػػػػي ألرجػػػػػػػػػو اهى ح ٌػػػػػػػػػى  أنٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 بػػػػػأٌكؿ مػػػػػ  سػػػػػػٌدت عل ػػػػػو المطالػػػػػػػػػػػػػػعي  
 (ُِ)صانػػػػػػعي أرل بجم ػػػًل الظػػػ   مػػػا اهي 

 

 ب    60] 
] الكامل   :  كألي نواسْ]

ػػػػػػت ذنػػػػػػوبي  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػرةى   يػػػػػػا رب  إٍف عظيمى
 إف  ػػػػػػػػػػافى ال يرجػػػػػػػػػػوؾى إالٌ محسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 أدعػػػػػػػوؾى ربٌػػػػػػػي  مػػػػػػػا أمػػػػػػػٍرتى تضػػػػػػػٌرعان 
 مػػػػػػا لػػػػػػي إل ػػػػػػ ى كسػػػػػػ ل ه إال الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

  لقػػػػد علٍمػػػػتي بػػػػأَف عفػػػػوىؾى أعظػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 جػػػػو كيػػػػدعو المجػػػػػػػػػػػػرـي  مػػػػ  الػػػػ م ير 

ػػػػػػػػػػػػػػمي    ػػػػػبذا ردىٍدتى يػػػػػػدم  مػػػػػػٍ  ذا يرحى
   (ُّ)كجم ػػػػلي ظنٌػػػػي ثػػػػَم إنٌػػػػي مسلػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 

 ] اٞنتقارب  :كالبن الركم   ٓ]
 إذا أذفى اهي  ػػػػػػػػػػػػػػػػي حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 كإٍف يمنػػػػػػػػػػػػػػًع اهي مػػػػػػػػػػػػػػٍ   ٍونًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ب و  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً كمػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػلُّ إالٌ 
 

 أتػػػػػػػػػػػاؾ النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي بهػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػر اي  
  ػػػػػػػػبل بػػػػػػػػَد مػػػػػػػػ  عػػػػػػػػارضو ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرضي 

ػػػػػػػػػػػاي  ػػػاى الػػػرأمى مػػػٍ  يٍمحى  (ُْ)كإٍف مىحى
 

 ] الوافػر   :غًن   ٔ]
 إلٍ ػػػػػػػ ى المشػػػػػػػ كى ال مٍنػػػػػػػ ى رب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتػػػػػػػػػرك م  ٌل ػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػرـٌ 
 

 كأنٍػػػػػػػػتى لنائًبػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػَدٍىًر حٍسبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 (ُٓ)كتػػػػػػؤم ي رٍكع ػػػػػػي كتزيػػػػػػلي  ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

  

]الكامل  :البن الركم   ٕ]

                                                        
كفيػػ :   عَُْ – َُِالعتاهيػػة أشػػعار  كأخبػػار (: األبيػػات يف ديػػواف أي العتاهيػػة بتحقيػػ  د. شػػكرم فيصػػل بعنػػواف: )أبػػو   -ُُ

 )علينا كتسكينة شاهدي(. كيف البيت الراب :  )كبدؤهم كاف(عالبيت ال اين: 
إُف  ُِ/  ٓكقػػػد نسػػػب  التنػػػوخ  يف: الفػػػرج بعػػػد الشػػػدة:  عَٓٔ/  ِالبيػػت ال ػػػاين يف ديػػػواف لسػػػاف الػػػدين بػػػن اٝنطيػػػ :   -ُِ

كفي : )كإين  عَٖكهو أيضان يف ديواف ١نمد بن كهي  اٜنمًنم )ضمن كتاب شعراء عباسيوف(:  مسكٌن الدارم ع كَف ٤ند  يف ديوان ع 
ك١نمػد بػن كهيػ  اٜنمػًنمع أبػو جعفػر البصػرمع مػن شػعراء الدكلػة العباسػيةع  عِِْألرجو ا دكمان( كهػ  لػ  يف: اإلعجػاز كاإل٩نػاز: 

 . ُُٖ/  ٓع كالوايف بالوفيات: َِْمعجم الشعراء: شاعر مطبوع كمك رع مدح اٞنأموف كاٞنعتصم. تنظر ترٗنت  يف: 
(. ُّٕ/  ِاألبيات يف:  ديواف أي نواس:    -ُّ  ع كفي : )كعظيم عفوؾى
ع كفيػػػػػػػػػػػػػػ : البيػػػػػػػػػػػػػػت ال الػػػػػػػػػػػػػػ : )كال رشػػػػػػػػػػػػػػدى إالٌ بتوفيقػػػػػػػػػػػػػػ (. ككرد البيتػػػػػػػػػػػػػػاف                         ُُْٔ/  ْ( يف ديوانػػػػػػػػػػػػػػ : ّع ُالبيتػػػػػػػػػػػػػػاف )   -ُْ

 ع كفي : ٓٗ: ـ عل  بن أي طال  ( يف ديواف اإلماِع ُ)
     كإذا أذف ا يف غيػػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارضه يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرضي       
 

 
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كأنت ٜنادثات الدهر...(. ِٓالبيتاف لل عالف يف ديوان :    -ُٓ



 
 

ْْٕ 

 عشر ثام ال ال دد

 دٍىػػػػػػػره عػػػػػػػبل قػػػػػػػٍدري الوض ػػػػػػػػػػػػػػًع بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
  ػػػػػػػػالبٍحًر يرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػو لؤلػػػػػػػػؤهي 

 

 يحطٌػػػػػػػػوي  ىرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ك ػػػػػػػػدا الشػػػػػػػػريفي  
 (ُٔ)ًسػػػػػػفبلن كتطفػػػػػػػو  وقىػػػػػػوي ج ػىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 

 أ    61] 
   :كالبن شرؼ ]القًنكاين   ٖ]

 يقولػػػػػػػػوف سػػػػػػػػادى األرذلػػػػػػػػوفى ب ٍصرًنػػػػػػػػػػػػػا
  قٍلػػػػػػػتي لهػػػػػػػػم  ػػػػػػػػاخى الزمػػػػػػػػافي كإٌنمػػػػػػػػا

 

 كصػػػػػػػارى لهػػػػػػػم مػػػػػػػاؿه كخ ػػػػػػػله سوابًػػػػػػػػػػػػقي  
 (ُٕ)تػيفىػػٍرزىفى  ػػي أخػػرل الب ػػوتي الب ػػاًذؽي 

 

 ]البسيط : (ُٖ)كلألمًن  س اٞنعاِف  ٗ]
 قػػػػػٍل للػػػػػ م بصػػػػػركًؼ الػػػػػدٍىًر ع َػرىنػػػػػػػػػػا
 أمػػػػػا تػػػػػرل البٍحػػػػػرى تطفػػػػػو  وقىػػػػػوي ج ىػػػػػفه 
ػػػػػٍ  عىبىثىػػػػٍت أيػػػػػدم الزمػػػػافي بنػػػػػا   ػػػػبٍف تكي
  فػػػػػي السػػػػػماً  نجػػػػػوـه مػػػػػا لهػػػػػا عىػػػػػػػػػػػدد

 

 ىػػػػل عانىػػػػدى الػػػػػدٍىري إالٌ مػػػػٍ  لىػػػػوي خىطىػػػػػػػري  
 كتسػػػػػػػػػػػ قٌر بأقصػػػػػػػػػػػى ق ػػػػػػػػػػػرًًه الػػػػػػػػػػػدرىري 
 كنالنػػػػػػػػا مىػػػػػػػػٍ  تمػػػػػػػػادل بوسػػػػػػػػوي ضىػػػػػػػػرىري 

 (ُٗ)كل يى يكسفي إاٌل الشػميي كالقمػري 
 

 ] آّت   :كالبن اٜنٌداد ]األندلس    َُ] 

 (ثبة يف روش اٌذ١ٔب)
 ]الطويل  :البن الركم   ُُ]

 لمػػػػػا تػػػػػؤذفي الػػػػػدن ا بػػػػػو مػػػػػ  صػػػػػركً ها
 كإالٌ  مػػػػػػػػػػا يبك ػػػػػػػػػػًو منهػػػػػػػػػػا كإنَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يكػػػػػػوفي بكػػػػػػا ي الطٍفػػػػػػًل سػػػػػػاع ى يوضىػػػػػػػعي  
 (ُِ)ألنػػػػػوري مٌمػػػػػا  ػػػػػػافى   ػػػػػو كأكسػػػػػػػعي 

 

 ] السري   :كألي العتاهية  ُِ]

                                                        
 ع كفي :  يف عج  البيت األكؿ: )كهول الشريف(. ُُٕٓ/  ْالبيتاف يف الديواف:    -ُٔ
ع كفيهمػػا: عجػػ  البيػػت األكؿ: )كصػػار ِِٔ/  ُ/  ْعكالػػ خًنة يف ١ناسػػن أهػػل اٛن يػػرة: َٖ – ٕٗالبيتػػاف يف الػػديواف:    -ُٕ

(ع كصدر البيت ال اين: )فقلتي ٟنم: كٌُف ال ماف كَف ت ؿ(.   ٟنم قدره
 . ٕٔ/  ْألمًن  س اٞنعاِف قابوس بن كشكمًنع من شعراء اليتيمة. ترٗنت  يف يتيمة الدهر: هو ا  -ُٖ
ع كفيػػػػػػػػ : عجػػػػػػػ  البيػػػػػػػػت األكؿ: )هػػػػػػػل حػػػػػػػػارب الػػػػػػػدهر(ع عجػػػػػػػػ  البيػػػػػػػت ال ػػػػػػػػاين:                 ٗٔ/  ْاألبيػػػػػػػات يف: يتيمػػػػػػػػة الػػػػػػػدهر:  -ُٗ

 )كيستقٌر بأقص  قعر ...( 
ٜنػػداد: هػػو أبػػو عبػػد ا ١نمػػد بػػن أ٘نػػد بػػن خلػػف بػػن أ٘نػػد بػػن ع مػػاف اٞنعػػركؼ بػػابن ع كابػػن آُّالبيتػػاف يف الػػديواف :   -َِ

 هػ.  َْٖاٜنداد القيس  النمًنمع كلد يف كادم أشع كتويف يف اٞنرية سنة 
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )من شركرها(ع عج  البيت ال اين: )ألفسح ٣نٌا كاف...(. ُُٓٓ/  ْالبيتاف يف الديواف:   -ُِ

 النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ 

 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػدىري لٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً  
 (َِ)كعػػػػػػػػػػػػػػػػالمه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي انطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً 

 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٓ 

 ال تػػػػػػػػػػػػػأمً  الػػػػػػػػػػػػػدن ا علػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػدرةو 
 أصػػػػػػػػػبىحىًت الػػػػػػػػػدن ا لنػػػػػػػػػا ًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن 
ػػػػػػػػػػػعى النػػػػػػػػػػػاسي علػػػػػػػػػػػى ذم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اج ىمى

 

  ػػػػػػػػػم  ىػػػػػػػػػدىرىٍت قٍبػػػػػػػػػلي بأمثاًلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كالحمػػػػػػػػػػػػػدي ًه علػػػػػػػػػػػػػى ذلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (ِِ)كمػػػػػػػػا أرل مػػػػػػػػنهم لهػػػػػػػػا تار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ] الطويل   :كألي نواس  ُّ]ب    61] 
 كمػػػػا نحػػػػػ ي إالٌ ىالػػػػ ه كابػػػػػ ي ىالػػػػػػػػػػػػػػ و 
 إذا امػػػػػػ حى ى الػػػػػػػدن ا لب ػػػػػػػبه تكٌشػػػػػػػفىتٍ 

 

ػػػػػػػبو  ػػػػػػػي الهػػػػػػػالك  ى عريػػػػػػػػػػػقي    كذك نىسى
 (ِّ)لػػػػوي عػػػػ  عػػػػدَك  ػػػػي ث ػػػػاًب صػػػػديقً 

 

 ]الطويل  :غًن   ُْ]
 أرل صػػػػاحبى الػػػػدن ا بهػػػػا ح ثمػػػػا أٌمػػػػػػػا

 بقػػػػػا ن ألجًلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػم أرى  ػػػػػي الػػػػػدن ا 
  ػػػػبل تػػػػأمً  الػػػػدن ا كلكػػػػ  تػػػػوَؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػٍ  ين ًشػػػػػػػٍر م رك يػػػػػػػوي ال يىًضػػػػػػػٍع لػػػػػػػو

 

 إذا ازداد مػػػػػػػػاالن زادىهي ماليػػػػػػػػوي  ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كلػػػػػػم أرى  ػػػػػػ ئان داـ   هػػػػػػا كال نٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 تػػػػ يق ى مػػػػٍ   ػػػػهدو  ػػػػبَف لهػػػػا سٌمػػػػػػػػػػػػػا

 (ِْ)الم ػػػػركؼي ال بػػػَد يومػػػػان مػػػػا سػػػ نفى يوي 
 

 ]الطويل  :كإلبراهيم بن اٞندبٌر  ُٓ]
 أرل صػػػػاحبى الػػػػدن ا كإٍف  ػػػػاؿى عمػػػػريهي 
  بػػػػػػػػػافو يبقػػػػػػػػػى بن انيػػػػػػػػػوي  أتَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 كنػػػػػػاؿى مػػػػػػ  الػػػػػػدن ا سػػػػػػركران كأن مػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ِٓ) لٌمػػػا اسػػػ ول مػػػا قػػػد بنػػػاهي تهَدمػػػػػػا

 

 ]الطويل أيضان:    كل ُٔ]
 نرق ػػػػػػػػػعي دن انػػػػػػػػػا ب مزيػػػػػػػػػًق عرًضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  طػػػػػػػػػػػوبى ل بػػػػػػػػػػػدو آثػىػػػػػػػػػػػرى اهى كحػػػػػػػػػػػدىهي 

 

  ػػػػػػبل ديننػػػػػػػا يبقػػػػػػػى كال مػػػػػػػا نرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 (ِٔ)كجػػػػػػػادى بػػػػػػػدن اهي لمػػػػػػػا ي وقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال ال : )كال أرل منهم...(.ِٕٔألبيات يف الديواف: ا  -ِِ

 كقبل البيت األكؿ:         
 خٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍض هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾى اي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن باًلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍح ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّمتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

 

 كقبل البيت ال اين:          
ل يف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سى

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانظٍر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيالن سلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي كال   
 

 كهالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٌت تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل هالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍف لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي سالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٓنسى
 

 
 ع كركاية البيت األكؿ في : ِٖٓ/  ٓالبيتاف يف الديواف:   -ِّ

 أرل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   هالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى هالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و يف اٟنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكٌنى    عريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضي  كذا نىسى
 

  
))... مػا أنشػدني  الربعػ  أبػو اٜنسػن  ُٗٗع كجاء يف: اٞن تار من شػعر بشػار: ّٗٔالبيت األكؿ يف ديواف أي العتاهية:  -ِْ 

 بن اٝنياط من أبيات ل : ] الطويل  
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف إالٌ م لٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كٌلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زادى ي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن  
 

 ٍف َفٍ يػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغىن كإ 
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىنن زاد ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٜنرًص يف نفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

 ص َّ أبو اٜنسن عل  قاؿ أي العتاهية ه ا البيت ال اين من بيت  ككارد  يف قول :.... ] البيت  ((.  
بػػػػػػال نسػػػػػػبةع كفيػػػػػػ : صػػػػػػدر البيػػػػػػت األكؿ: )أرل طالػػػػػػ                   َُٗالبيتػػػػػػاف يف: نفحػػػػػػة الػػػػػػيمن فيمػػػػػػا يػػػػػػ كؿ بػػػػػػ كر  الشػػػػػػجن:  -ِٓ
 الدنيا(. 
ع كهػو يف ديػواف عػدم ُُْ/  ُع كالبيػاف كالتبيػٌن: ّٓٓ/  ِالبيت األكؿ إلبراهيم بن أدهم العجل  يف: عيػوف األخبػار:  -ِٔ

 ع بال نسبة. ِٖٗ/  ّع كفيها صدر البيت األكؿ: )بتم ي  ديننا(ع كالبيتاف يف: ّٔجة آّالس كأنس آّالس: ََِبن زيد العبادم: 



 
 

ْٕٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 ]الوافر  :  كل  أيضان ُٕ] 
 ىػػػػػػػػًب الػػػػػػػػدن ا تسػػػػػػػػاؽي إل ػػػػػػػػ ى عٍفػػػػػػػػوان 

 كمػػػػػػػػػػػػػػا دن ػػػػػػػػػػػػػػاؾى إالٌ مثػػػػػػػػػػػػػػلي ظػػػػػػػػػػػػػػلَ  
 

 ألػػػػػػػػػ يى يصػػػػػػػػػػ ري ذاؾ إلػػػػػػػػػى ان قػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 (ِٕ)أظلَػػػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَم آذف بػػػػػػػػػػػػالزكاؿً 

 

 ] اٞنديد  :كألي العتاهية  ُٖ]
 أ    62] 

  ػػػػػػػػػػػلُّ  ػػػػػػػػػػػي و   ػػػػػػػػػػػو موعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 إَنمػػػػػػػػػػػػػػػا الدن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  منزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت ػػػػػػػػػػ ي اإلنسػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػو  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  (ِٖ)حٌلهػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػافي كارتىحى

 

 ]٠ن كء الوافر   كل  أيضان: ُٗ]
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػػدن ا إذا  ميلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 كتف ىػػػػػػػػػػػػػػػلي  ػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػ ي  بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىلىتٍ    كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَم ن  ميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى
 (ِٗ) مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ م  مضػػػػػػػػػػى  ػى ىلىػػػػػػػػػػتٍ 

 

 ]الطويل  :غًن   َِ]
 أال إَنمػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػدن ا  ضػػػػػػػػػػػػػػػػارةي أيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
  مػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه األيٌػػػػػػػػػػػػػػػاـ إال بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارحو 
  ػػػػػػػػػػػبل تك حػػػػػػػػػػػٍل ع نػػػػػػػػػػػاؾى منهػػػػػػػػػػػا ب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو 
 إذا أنػػػػػػػػػػػػػػػػت  ارقػػػػػػػػػػػػػػػػت الحب ػػػػػػػػػػػػػػػػبى بم  ػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 إذا اخضىػػػػػػػَر منهػػػػػػػا جانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه جػػػػػػػَف جانػػػػػػػبي  
ـي إالٌ مصػػػػػػػػػػػػائػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػ ه األيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌا

 علػػػػػػػػى ذاىػػػػػػػػبو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها  بنَػػػػػػػػ  ذاىػػػػػػػػػػػػػػػػبي 
 (َّ)كأكدل  مػػػػػػػػا تغنػػػػػػػػي الػػػػػػػػدموعي السػػػػػػػػوا بي 

 

 (ثبة يف روش املٛد)
 ]الطويل  (:رض  ا عن )لعل    ُِ]

 أرل علػػػػػػػلى الػػػػػػػدن ا علػػػػػػػَي  ث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن 
 لكػػػػػػل  اج مػػػػػػاعو مػػػػػػ  خل لػػػػػػٍ ً   رقىػػػػػػػػػػػػػ ه 

 كاحػػػػػػدان ب ػػػػػػد كاحػػػػػػػػػػػػػدو  كإَف ا  قػػػػػػادم
 

 كصػػػػػاحبيها ح ٌػػػػػى الممػػػػػاًت عل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 كإَف الػػػػػػػػػػػػ م دكف الممػػػػػػػػػػػػات قل ػػػػػػػػػػػػلي 

 (ُّ)دل ػػػػػػله علػػػػػػػى أف ال يػػػػػػدكـى خل ػػػػػػػلي 
 

                                                        
 ع من قصيدة أكٟنا: ِٕٗلديواف: البيتاف ألي العتاهية يف ا -ِٕ

 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إِفَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الليالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفهنَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 

 
ا الدنيا كمرحىلىةو...(. َٗٔالبيتاف يف الديواف:   -ِٖ  ع كفي  صدر البيت ال اين: )إ٧نَّ
ع طبعػػة دار بػػًنكت للطباعػػة كالنشػػرع كفيػػ  عجػػ  البيػػت األكؿ: )كمتَّ نعيمهػػا(ع كَف ٤نػػد٨نا يف طبعػػة ِٗالبيتػػاف يف الػػديواف:   -ِٗ

 الدكتور شكرم فيصل. 
 ع كفي : ِِ – ُِ( يف ديواف ابن عبد رب  األندلس : ّ – ُاألبيات )  -َّ

ا الدنيا نضارة أيكةو(.   صدر البيت األكؿ: )إ٧نَّ
 بيت ال اين: كركاية ال

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي إالٌ فجائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه  
 

 عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ات إالٌ مصائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    
 

 كبعد :
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمًس عػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنه قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه   

 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّت عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفه دمعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ي    

 

 كصدر البيت ال ال : )فيها بعربةو(. 
ع كجػػاء فيػػ : ))كقػػاؿ )رضػػ  ا عنػػ ( يف شػػكول ال مػػافع كقيػػل إنَّػػ  يف رثػػاء ال هػػراء )رضػػ  ا ُِِاألبيػػات يف الػػديواف:   -ُّ

 عنها(...((. 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٕ 

 ]الطويل  :كألي العتاهية  ِِ]
 نػػػػػراعي لػػػػػ  ر المػػػػػوت سػػػػػاع  ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػرًهً 
 كنحػػػػػػػ ي بنػػػػػػػو الػػػػػػػدن ا خيًلٍقنػػػػػػػا لغ رىػػػػػػػػػػػا

 

  نلهػػػػػػػو كنل ػػػػػػػػػػػػػػػػبي  كتٍ  ىػػػػػػػًرضي الػػػػػػػدن ا 
 (ِّ)كمػػػا  ػػػافى منهػػػا  ٍهػػػوى  ػػػي ه محبَػػػبي 

 

 ب    62] 
 ] الوافر   :كل  أيضان   ِّ]

 أؤم ػػػػػػػػػػػلي أٍف أخلَػػػػػػػػػػػدى كالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػػػػا أدرم إذا أمسػػػػػػػػػػٍ تي يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 يىثًػػػػػػٍب ى علػػػػػػَي مػػػػػػ   ػػػػػػل  النواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 (ّّ)عػػػػػػػ  ي إلػػػػػػػى الصبػػػػػػػػػػػاحً ل لٌػػػػػػػي ال أ

 

 ]الطويل : كل  أيضان   ِْ]
  ػػػػػػأَف المنايػػػػػػا قػػػػػػد قصػػػػػػٍدفى إل كػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 سػػػػػػػ أت   يػػػػػػػوـه لسػػػػػػػتى   ػػػػػػػو بمكػػػػػػػرىـو 

 

 ييًرٍدنىػػػػػػ ى  ػػػػػػانظٍر مػػػػػػا لهػػػػػػَ  لديكػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ّْ)بػػػػأ ثر مػػػػ  رٍمػػػػًي ال ػػػػراًب عل كػػػػػػػػػا

 

 ]الوافر  :كل  أيضان   ِٓ]
 نس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنسػػػػ ت المػػػػوت   مػػػػا قػػػػد 

 ألػػػػػػ يى المػػػػػػوتي  ايىػػػػػػ ى  ػػػػػػل  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ 
 

  ػػػػػػػػػأٌني ال أرل أحػػػػػػػػػدان يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي  
 (ّٓ) مػػػػػػا لػػػػػػي ال أبػػػػػػادري مػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػػوتي 

 

 ]البسيط  :غًن    ِٔ] 
 المػػػػػػػوتي ال بػػػػػػػَد آتو  اسػػػػػػػ  َد لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
  كٍ ػػػػػػػفى يلهػػػػػػػو ب ػػػػػػػ  و أك يلػػػػػػػَ  بػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 إَف اللب ػػػػػبى بػػػػػ  ًر المػػػػػوًت مشغػػػػػػػػػػوؿي  
 (ّٔ)مىػػػً  ال ػػػرابي علػػػى خَديٍػػػًو مج ػػػػػػػػوؿي 

 

 (ثبة يف اٌشصبء)
 ]الطويل  :لعبدة بن الطبي  يرث  قيس بن عاصم  ِٕ]

ـي اًه قػػػػ يى بػػػػ ى عاصػػػػػػػػم ػػػػبل  علٍ ػػػػ ى سى
 تح َػػػػػػػ ى مػػػػػػػٍ  ألبىٍسػػػػػػػ ىوي مٍنػػػػػػػ ى ن مػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

 كاحػػػػدو  مػػػػا  ػػػػافى قػػػػ يه ىٍلكػػػػو ىٍلػػػػ ي 
 

 كرحم ػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا ى أٍف ي رَحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 إذا زارى عػػػػػ   ػػػػػٍحطو مػػػػػزارىؾى سَلمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (ّٕ)كلكنَػػػػػػػوي بن ػػػػػػػػػػػػافي قػػػػػػػوـو تهَدمػػػػػػػػػػػػا
 

                                                        
ع طبعػػة دار بػػًنكت للطباعػػة كالنشػػرع كَف ٤نػػد٨نا يف طبعػػة الػػدكتور شػػكرم فيصػػلع ك٨نػػا يف العقػػد ْٖالبيتػػاف يف الػػديواف:   -ِّ
ع منسػػوبة إُف ١نمػػد بػػن كهػػ  الشػػاعرع مػػن شػػعراء اٞنػػأموف العباسػػ ع كفيػػ  ُُٖ/  ٓنسػػبةع كالػػوايف بالوفيػػات: ع بػػال ُٕٔ/  ّالفريػد: 

 بعد البيتٌن: 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد نػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا إِفَّ نعيميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كلكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لغًنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطبين أعجا 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػتي منػػػػػػػػػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػ ءه ١نبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 

 

  
 ع كفي : صدر البيت ال اين: )إذا أمسيتي حٌيان(. ٗٗالبيتاف يف الديواف:   -ّّ
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )من حشو الرتاب عليكا(. ِٗٓالبيتاف يف الديواف:   -ّْ
 . ٓٓالبيتاف يف الديواف:   -ّٓ
(ع كعج  البيت ُّّالبيتاف بال نسبة يف: بستاف الواعظٌن كرياض السامعٌن:   -ّٔ ع كفي : صدر البيت األكؿ: )اٞنوت ال شكَّ

 ال اين: )عل  عيني  ٠نعوؿ(. 
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )عن شحطو بالدؾ سٌلما(. ٖٖ – ٕٖالبيتاف يف: شعر عبدة بن الطبي :  -ّٕ



 
 

ْٕٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 ] الكامل   :كأعطا  عليها أربعٌن ألف درهم عكللعباس بن األحنف يف جارية الرشيد  ِٖ]
 أ   63] 

 بقبرىػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػا مػػػػػػٍ  تبا ػػػػػػرىًت القبػػػػػػوري 
 أبغػػػػػػي األنػػػػػػ يى  ػػػػػػبل أرل لػػػػػػي مؤنسػػػػػػان 
 ملػػػػػ ه بكػػػػػاًؾ ك ػػػػػاؿى ب ػػػػػدىًؾ حزنيػػػػػػػػػػػػػػوي 
 يحمػػػػػي الفػػػػػؤادى عػػػػػ  النسػػػػػاً  حف ظػػػػػػ ن 

 

 قصىػػػػػػػػػػػػػػػػدى الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي مسػػػا ىتي  رمػػػاؾً  
 إالٌ ال ػػػػرٌددى ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أراؾً 

 بمٍلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾً لػػػو يسػػػ ط عي 
 (ّٖ) ي ال يحَل حمػػػػػػػػػػى الفػؤاًد سػواؾً 

 

 ] الكامل   :كقالت أعرابٌية  ِٗ]
ػػػػػ ى القلػػػػػًب كاألحشػػػػػاً  كالكىبىػػػػػدً   يػػػػػا قرحى
 لٌمػػػػػا رأي ػػػػػ ى قػػػػػد أدرٍجػػػػػتى  ػػػػػي  ىفىػػػػػ و 
 أيقٍنػػػػػػتي أنٌػػػػػػي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى   ػػػػػػري باق ىػػػػػػ و 

 

 أٌمػػػػ  لػػػػم تحمػػػػٍل كلػػػػم تًلػػػػدً  يػػػػا ل ػػػػتى  
 مط َػػػػػػ ن للمنايػػػػػػػا كآخػػػػػػرى األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 (ّٗ)ك  ػػػفى يبقػػػى ذراعه بػػػافى عػػػٍ  عىضيػػػػدً 
 

 ] الكامل   :كقالت أخرل يف ابنها  َّ]
 أبنػػػػػػَي  َ بىػػػػػػ ى المحػػػػػػلُّ الميٍلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 أنػػػػػتى الػػػػػ م  ػػػػػي  ػػػػػل  ممسػػػػػى ل لػػػػػػػػػػػ و 

 

 ب ػػػػػػػدتى  ػػػػػػػأي ى مػػػػػػػ  ال يب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أٌمػػػػػػػا  
 (َْ)تٍبلػػى كحزنيػػ ى  ػػي الحشػػى ي جػػَددي 

 

 ] الطويل   :كالبن اٞنعت  با  ُّ]
 كإخػػػػػػوافي صػػػػػػٍدؽو ال تػػػػػػزاكري ب نهػػػػػػػػػػػػػػػػػم
ػػػػػػػػػػػػػػػم   ػػػػأَف خوات مػػػػػان مػػػػ  الطػػػػػ ً   وقهي

 

 على قرب ب او  ي المحلٌػً  مػ  بٍ ػاً  
 (ُْ) ػػػا  كلػػ ي لهػػػا ح ٌػػػى الق امػػً  مػػػ  

 

 ] الطويل  : غيػر    ِّ]
 كلٌمػػػػا دىعىػػػػٍوتي الصػػػػبرى ب ػػػػدىؾى كاألسػػػػػػى
  ػػػػػبٍف ينقطػػػػػٍع منػػػػػ  الرجػػػػػا ي  بنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 علٍ ػػػػػػ ى سػػػػػػبلـه مػػػػػػ  مًحػػػػػػَب  أَنمػػػػػػػػػػػػػا

 

 أجػػبى البكػػا  وعػػان كلػػم ييًجػػًب الصبػػػػػري  
 سػػػ بقى عل ػػػ ى الحػػػزفي مػػػا بقػػػيى الدىػػػػػري 

ٍمػػػػري  يب ػػتي علػػى جمػػرو كمػػ   وًقػػوً   (ِْ)جى
 

 ] الكامل   :كقاؿ أعراي يرث  ابنػػػ   ّّ]
 بػػػػػػػأبي كأمػػػػػػػي مػػػػػػػٍ  عبٌػػػػػػػأتي حنو ىػػػػػػػػػػػػػوي 
   ػػػػػفى السػػػػػلوُّ ك  ػػػػػف صػػػػػبرم ب ػػػػػػػدهي 

 

 ب ػػػػػػػػدم ك ػػػػػػػػارقني بمػػػػػػػػاً   بابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 (ّْ)كإذا دع ػػػػػػتي  بَنمػػػػػػا أ نػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

                                                        
ع كفي : صدر البيت األكؿ: )يا مػن تباشػرت القبػوري ّنوتػ (ع كعجػ  : )قصػد ال مػاف ٞنهلكػ ..(ع َِٖاألبيات يف الديواف:   -ّٖ

 صدر البيت الراب : )٪نم  الف اد من النساء(. 
كفيػػػ : عجػػػ  البيػػت األكؿ: )يػػػا ليػػػت أمػػػك َف ٓنبػػػل...(ع عجػػػ  البيػػػت  ع بػػػال نسػػػبةعِٗٓ/  ّاألبيػػات يف العقػػػد الفريػػػد:   -ّٗ

 ال اين: )مطيبان للمنايا(ع كعج  : )ذراعه زاؿ عن عضد (.  
 ، بال نسبة. ِٔٓ/  ّالبيتاف يف العقد الفريد:   -َْ
كعجػػػػػػ  :                   ع كفيػػػػػػ : صػػػػػػدر البيػػػػػػت األكؿ: )كسػػػػػػٌكاف جػػػػػػدارو ال تواصػػػػػػلى بيػػػػػػنهم( َُٖ – ُٕٗ/  ّالبيتػػػػػػاف يف الػػػػػػديواف:  -ُْ

 )يف التجاكر من بعض(. 
(ع صػػدر البيػػت ال ػػاين: ُّٕ( يف ديػػواف العبػػاس بػػن األحنػػف: ِع ُالبيتػػاف ) -ِْ ع كفيػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )إذا مػػا دعػػوتي

 )فإف تقطع  منك الرجاء فإنٌ ...(. 
: )ككيػػػػػػػفى أنسػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػر (ع كعجػػػػػػػػ  :                     بػػػػػػػال نسػػػػػػػػبةع كفيػػػػػػػ : صػػػػػػػػدر البيػػػػػػػت ال ػػػػػػػػاين ِٓٓ/  ّالبيتػػػػػػػاف يف العقػػػػػػػد الفريػػػػػػػػد:  -ّْ

 )فإ٧نا أدع  ب (. 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٗ 

 ب   63]
 ] الطويل   :كالبن كناسة يرث  ابن   ّْ]

 ت َممػػػػػػتي   ػػػػػػػو الفػػػػػػػأؿى حػػػػػػػ  ى رزقػٍ يػػػػػػػػػػػػوي 
  سػػػػػػمٍ  يوي يح ػػػػػػى ل ح ػػػػػػا  لػػػػػػم يكػػػػػػػػػػ ٍ 

 

 كلػػػػػػػػٍم أدًر أَف الفػػػػػػػػأؿى   ػػػػػػػػو يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 (ْْ)إلػػػػػػػػػى رد  أمػػػػػػػػػر اه جػػػػػػػػػَل سب ػػػػػػػػػػلي 

 

 ] الوافػػػػػر   :(ْٓ)كقاؿ البوشجين  ّٓ]
 قلػػػػػػػػوبي النػػػػػػػػاًس كالهػػػػػػػػ ه سقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  ج ػػػػػت بػػػػػ  الػػػػػدن ا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ كمػػػػػا 
 

 كنفػػػػػػػيي المجػػػػػػػػًد كالهػػػػػػػ ه سق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 (ْٔ)تر ػػػػػٍت بفقػػػػػًدؾى الػػػػػدن ا سق مػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 

 ] اٞنتقارب   :غًن   ّٔ]
 ك ػػػػػػػػافى لنػػػػػػػػا أصػػػػػػػػدقا ي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي 
 تسػػػػػػاقٍوا جم  ػػػػػػان بكػػػػػػأس المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفً 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػو و  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلػػػػػػػدكاكأعػػػػػػػدا ي  
 (ْٕ) مػػػػػاتى الصػػػػػديقي كمػػػػػات ال ػػػػػػػػػػػػدك

 

 ثبة يف اٌشجبة ٚاٌش١ت()
 ] البسيط   :لألمًن أي الفضل اٞنيكاِف  ّٕ]

 أم ػػػػػع  ػػػػػبابى ى مػػػػػ  لهػػػػػوو كمػػػػػ   ىػػػػػرىبو 
  خ ػػػػػػري عػػػػػػ ً  الف ػػػػػػى ري ػػػػػػافي جٌدتػػػػػػوً  
 

 سػػػٍمعى مك ىػػػرثً كال تيًصػػػٍخ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـو  
 (ْٖ)ال مري م   َض و كالش بي مػ  خىبىػثً 

 

 ] الوافػػػػػػػػر   :كالبن اٞنعت  با  ّٖ]
 تػػػػػػوٌلى الجهػػػػػػلي كانقطىػػػػػػعى الشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 
 لقػػػػػد أبغٍضػػػػػتي نفسػػػػػي  ػػػػػي مش بػػػػػػػػػػػي

 

 كال الشػػػػػػ بي كا  ىضىػػػػػػحى الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  
 (ْٗ) ك فى تج بينػي الحػوري الك ػػػػػػػابي 

 

 ] الوافػػػػػػػػر   :غًن   ّٗ]
 نصػػػػػػػوؿي الشػػػػػػػ ًب  ػػػػػػػَوقني بطػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽً 
 إذا أبصػػػػػػػػػػػػػٍرتىوي  كػػػػػػػػػػػػػأَف كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان 

 

 يلػػػػػػوحي علػػػػػػَي مػػػػػػ   لػػػػػػً  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادً  
 (َٓ)بػػػػػأ راًؼ األسػػػػػَنً   ػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػؤادم

 

 أ   64] 
 ]البسيط  :كلكشاجم  َْ]

                                                        
ع كفيػػػ : البيػػػت ال ػػػاين مقػػػدَّـ علػػػ  البيػػػت األكؿع كيف عجػػػ  :                  ِٗالبيتػػػاف يف: ١نمػػػد بػػػن كناسػػػة األسػػػدم   حياتػػػ  كشػػػعر :  -ْْ

 )أمر اً في  سبيل(. 
عراء اليتيمةع اسػتغرؽ أيامػ  بب ػارل بػال رأس مػاؿ يف األدبع كك ػًنان مػا كػاف هو أبو منصور اٞنلق  ّنضراب الشعرع من ش  -ْٓ

 . ُِٖ/  ْيأيت باٞنلحع كجل قول  يف الوزراء. ترٗنت  يف يتيمة الدهر: 
 ع قاٟنا يف رثاء أي اٜنسن العتف. ُِٖ/  ْالبيتاف يف: يتيمة الدهر:   -ْٔ
ع كفي : عجػ  البيػت األكؿ: )كأعػداء سػوءو فلػم ِ، عُُيف ٠نلة اٞنوردع م  ع منشورّٓالبيتاف للناشم األكرب يف ديوان :    -ْٕ

 ٫نٌلدكا(ع صدر البيت ال اين: )تساقوا ٗنيعان ك كس اٜنماـ(. 
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )كالعمري من...(.ٔٔالبيتاف يف الديواف:   -ْٖ
(ع عج  البيت ال ػاين: )فكيػف ْنيبػين ع كفي : صدر البيت األكؿ: َُّ – ُِٗ/  ّالبيتاف يف الديواف:   -ْٗ )كانقط  العتابي

 .)  اٝنود الكعابي
: أنشدنا عبد ا بن خلف:مكأنشدنا أىبيو بىٍكًر بن األنبار ع كفي : ))َُُ/  ُالبيتاف يف أماِف القاِف:   -َٓ ...(( البيتافع ، قىاؿى

 بال نسبة.  ُِٕ/  ِالبيتافع ك٨نا يف:  ّٔجة آّالس كأنس آّالس: 



 
 

َْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

ـي تظًهػػػػػريهي يػػػػػا خاضػػػػػبى الشػػػػػ ًب   كاأليٌػػػػػا
 أذ رتنػػػػػػػي قػػػػػػػوؿى ذم عقػػػػػػػلو كتجربىػػػػػػػػػػػػ و 
 إَف الجديػػػػػػد إذا مػػػػػػا زيػػػػػػد  ػػػػػػي خلػػػػػػقو 

 

 ىػػػػػػػ ا  ػػػػػػػبابي ل مػػػػػػػًر اًه مصنػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي  
   ػػػػػػػو لمثًلػػػػػػػ ى تأن ػػػػػػػبه كتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 (ُٓ)تبػػػػػػَ  ى النػػػػػػػاسي أَف الثػػػػػػوبى مرقػػػػػػػوعي 
 

 ] الكامل  : كالبن الركم   ُْ]
 الرجػػػػػػلي المسػػػػػػو دي  ٍ ػػػػػػػػػػػػػػرىهي يػػػػػػا أيٌهػػػػػػا  

 أقًصػػػػػٍر  لػػػػػو سػػػػػٌودتى  ػػػػػَل حمامػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 ىبػػػػ ى اسػػػػ  ٍرتى مػػػػ  الشػػػػب بىً  حسػػػػنىها

 

   مػػػػػػػا ي ػػػػػػػدُّ بػػػػػػػو مػػػػػػػ  الشبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 ب ضػػػػػػا ى مػػػػػػػا عػػػػػػَدٍت مػػػػػػػ  الغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 

(ِٓ)ىػػػػػػٍل تسػػػػػػ ط عي نشػػػػػػا ى ى الصػػػػػػب افً 
 

 

 ] الوافػػػػػػػػر  :غًن   ِْ]
 يقػػػػػوؿي النػػػػػاسي لػػػػػي  ػػػػػي الشػػػػػ ًب عػػػػػزي 
 كلػػػػػػو  ػػػػػػاف الػػػػػػػ م يصػػػػػػفوفى حٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يزيػػػػػػػدي بػػػػػػػو جػػػػػػػبلؿي القػػػػػػػٍدًر ض فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ّٓ)لمػػػػا احػػػػ كمى المػػػػزي  ي   ػػػػو ن فػػػػػػػػػػػػػػا

 

 (ثبة يف اٌحىُ ٚاٌض٘ذ)
 ] الوافػػػػػػػػر   :البن اٞنعت  با  ّْ]

 دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو تغا ػػػػػػػٍل عػػػػػػػٍ  جنايىػػػػػػػً   ػػػػػػػل  
 كإٍف نابػىٍ ػػػػػػػػػػػػػ ى نائبىػػػػػػػػػػػػػ ه  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرٍ 
ػػػػػٍم ىػػػػػَم نفًسػػػػػ ى  ػػػػػي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسو   كقس 
 إذا  ػػػػػػػػَص الفػػػػػػػػراتي بمػػػػػػػػاً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَ 

 

 كقابًػػػػػػػػػٍل  ػػػػػػػػػَل حادثىػػػػػػػػػ و بصٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
  كػػػػم حًمػػػػدى المشػػػػػاكري  ػػػػَب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 

  ت فػػػػػػػػػػردَف بطػػػػػػػػػػوًؿ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً كال
 (ْٓ)أ ػػػػػػػَص بػػػػػػػو حبلقػػػػػػػمى  ػػػػػػػَل نهػػػػػػػػػػػػػرً 

 

 ] الطويل  : كلصاٌف بن عبد القدكس  ْْ]
 كإَف عنػػػػػػػػػػػػا ن أف ت ل ػػػػػػػػػػػػمى جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن 
 م ػػػػػػػػػى يبلػػػػػػػػػغي البن ػػػػػػػػػافي يومػػػػػػػػػان تمامىػػػػػػػػػوي 

 

ػػػػػػبي جهػػػػػػبلن أنَػػػػػػوي منػػػػػػ ى أعلػػػػػػػػػػمي      حسى
ـي إذا  ٍنػػػػػػػػتى   (ٓٓ)بان ػػػػػػػػًو ك  ػػػػػػػػريؾى يهػػػػػػػػًد

 

 ب   64] 
 ] الكامل   :كالبن اٞنبارؾ  ْٓ]

                                                        
(، كعجػػ  : )يف م لػػ  لػػك تأديػػ ه كتقريػػ ي(، كالبيػػت ِِٔاألبيػػات يف الػػديواف:   -ُٓ ع كفيػػ : صػػدر البيػػت ال ػػاين: )قػػوؿ ذم لػػ ّْ

 األخًن تضمٌن لقوؿ أي القاسم األعم : 
 إفَّ اٛنديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى يف خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
ى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي أفَّ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌب مرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي    تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنَّ

 

ع كالػوايف بالوفيػات: ُِٖ/  ُ. كه  إلبراهيم بن إٚناعيل يف: ديػواف اٞنعػاين: َٕٔ/  ١ِناضرات األدباء ك١ناكرات البلغاء كالشعراء:  
ٓ  /ُِّ . 

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )اٞنسوّْدي شٍيبى ي(ع كال كجود للبيت ال ال  يف الديواف. ِّْٕ/  ٔ( يف الديواف: ِع ُالبيتاف )  -ِٓ
ع كفي : عج  البيت األكؿ: )جالؿ اٞنرًء ضعفا(ع كركاية صدر البيت ّّٓ/  ِالبيتاف ألي إسح  الصاي يف يتيمة الدهر:  -ّٓ

 ال اين: )كلوال أنَّ ي ذؿه كهىٍوفه(. 
ع كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )ْنػػػاكز عػػػن جنايػػػة...(ع كعجػػػ  : )كصػػػاحٍ  يػػػوـى ُٗٔ – ُٖٔ/  ّاألبيػػػات يف الػػػديواف:   -ْٓ

...(. حادثة.  ..(ع صدر البيت الراب : )إذا كهَّ الفراتي
 ع من مقطوعة أكٟنا: ُُٕالبيتاف يف الديواف:   -ٓٓ

 رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغًن األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كن   
 

 فيكبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٌت ال ٪نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ كيعظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 

 صدر البيت األكؿ: )أف تفهّْمى جاهالن(ع كعج  : )منكى أفهمي(ع كعج  البيت ال اين: )إذا كنت تبني (.       



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُْٖ 

 كمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػببل  كللػػػػػػػػببلً  عبلمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 ال بػػػػػػدي عبػػػػػػدي الػػػػػػنفًي  ػػػػػػي  ىهىواتًهػػػػػػػػػػػػا

 

 أالٌ يػػػػػػػػرل لػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػواؾى نػػػػػػػػزكعي  
 (ٔٓ)كالحػػػػػػرُّ يشػػػػػػبىعي تػػػػػػارةن كيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي 

 

 ] الطويل   :غًن   ْٔ]
 ذا رأم  كػػػػػػػٍ  ذا عزيمػػػػػػػػػػػػ و  إذا  نػػػػػػػت

 كال تمهػػػػػػػػػًل األعػػػػػػػػػدا ى يومػػػػػػػػػان بقػػػػػػػػػٍدرىةو 
 

  ػػػػػػػػبَف  سػػػػػػػػادى الػػػػػػػػرأًم أف ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَددا 
 (ٕٓ)كبػػػػادٍرىم أف يملكػػػػوا مثلهػػػػا  ػػػػػػػدا

 

 ] الكامل   :كمود الورٌاؽ  ْٕ]
 ت صػػػػػي اإللػػػػػوى كأنػػػػػت تظهػػػػػري حبَػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 أل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػو  ػػػػػػافى حبُّػػػػػػ ى صػػػػػػادقان 
  ػػػػػػػي  ػػػػػػػل  يػػػػػػػوـو يب ػػػػػػػدي ى بن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 ىػػػػػػ ا محػػػػػػاؿه  ػػػػػػي الق ػػػػػػاًس بديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 إَف المحػػػػػػػَب لمػػػػػػػٍ  يحػػػػػػػبُّ مط ػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 (ٖٓ)منػػػػػػوي كأنػػػػػػتى لشػػػػػػٍكًر ذاؾ مض ػػػػػػػػعي 
 

 (ثبة املٍٛن ٚاٌحّجبة)
 ] الوافػػػػػػػػر   :للصاح  ] ابن عٌباد    ْٖ]

 كاٌلؾى سلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍدهي إذا 
  مػػػػػػا السػػػػػػلطافي إال البٍحػػػػػػري عٍظمػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 مػػػػػ ى ال  ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم كاحػػػػػ ٍرهي كراًقػػػػػبٍ  
 (ٗٓ)كقػػػػػربي البٍحػػػػػًر محػػػػػ كري ال واًقػػػػػبً 

 

 ] ٢نٌل  البسيط   :غًن   ْٗ]
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الملػػػػػػػػوؾى  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ   إذا خدى
 كادخػػػػػػػٍل إذا مػػػػػػػا دخٍلػػػػػػػتى أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 مػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػوٌقي أ ػػػػػػػػػٌد ملبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 (َٔ)كاخػػػػرٍج إذا مػػػػا خرٍجػػػػتى أخػػػػػػػػػػرسٍ 

 

 ] الطويل   :غًن   َٓ]
 إذا لػػػػم يكػػػػ  للمػػػػر   ػػػػي دكلػػػػ  امػػػػػػػرئ
 كمػػػػػا ذاؾ مػػػػػػ  بغػػػػػػاو بػػػػػو   ػػػػػػر أنٌػػػػػػػػػػػو

 

 زكالهػػػػػػػػػػػانصػػػػ به كال حػػػػ ي تمنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  
 (ُٔ)يرجػػػي سػػػواىا  هػػػو يرجػػػو ان قالهػػػػا

 

 أ    65] 
 ] ٢نٌل  البسيط   :كألي الشي   ُٓ]

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )يشب ي مٌرة ك٩نوعي(. ِٖالبيتاف يف الديواف:   -ٔٓ
 . ُْٗ/  ُالبيتاف ألي جعفر اٞننصور )اٝنليفة العباس ( يف: الت كرة اٜنمدكنية:   -ٕٓ
ع كالعقػػػػػػد                 ْ/  َِف نع ػػػػػػر علػػػػػػ  األبيػػػػػػات يف ديػػػػػػواف ١نمػػػػػػود الػػػػػػورٌاؽع كقػػػػػػد نسػػػػػػبت إليػػػػػػ  يف: الكامػػػػػػل يف اللغػػػػػػة كاألدب:   -ٖٓ
( يف ديػػػواف ذم الرمػػػػة: ِع ُ. ككرد البيتػػػػاف )ُّٗ/  ُع كزهػػػر اآلداب كٖنػػػػر األلبػػػاب: ُُع كأحسػػػػن مػػػا ٚنعػػػػت: ُِٓ/  ّالفريػػػد: 

 عّٕٔ
 .  ُِٗ – ُُٗاف: البيتاف يف الديو   -ٗٓ
ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ: )مػػػن التػػػوٌق  أعػػػٌ ...(ع كصػػػدر البيػػػت ال ػػػاين: ِٔٔالبيتػػػاف ألي الفػػػتح البسػػػي يف: الػػػديواف:   -َٔ

 )كادخٍل عليهم كأنت أعم (. 
 . ٕٔ/  ْالبيتاف ألي أ٘ند بن أي بكر الكات  يف: يتيمة الدهر:   -ُٔ



 
 

ِْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 لىقىلػػػػػػػػػعي ًضػػػػػػػػػٍرسو كنػػػػػػػػػٍزعي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو 
 كق ػػػػػػػػلي عٍمػػػػػػػػدو ك ػػػػػػػػوؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ 
 كقػىػػػػػػػػػٍودي ًقػػػػػػػػػٍردو كسػػػػػػػػػبح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو 

 ٍدحي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو كحٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي دارو كقػػػػػػػػػػػ
 كمٍضػػػػػػػػغي صػػػػػػػػٍخرو كسػػػػػػػػف بٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 كحػػػػػػػٌد ألػػػػػػػفو كضػػػػػػػ ًق إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً 
فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و ببػػػػػػػػػاب  أٍىػػػػػػػػػوىفي مػػػػػػػػػ  كقػٍ

 

 كردُّ أمػػػػػػػػػػيو كضػػػػػػػػػػػٍن ي رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً  
 ك ػػػػػػػٍربي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػَم كألػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 
 كدبػػػػػػػػغي جلػػػػػػػػدو بغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػيً 
 كبٍ ػػػػػػػػػعي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو بربٍػػػػػػػػػًع  ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 
 ك ػػػػػػػػػػوؿي ىجػػػػػػػػػػػػػػػػرو كأٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي كٍرسً 
 كأٍ ػػػػػػػلي  ػػػػػػػػَف كضػػػػػػػػٍن ي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 

 (ِٔ)حٌجابػػػػػػػػػػػػو ب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً يلقػػػػػػػػػػػػاؾ 
 

ّّبي)  (ثبة يف اٌمؼبح ٚاٌؼ
 ] ٠ن كء الكامل   :مود الورٌاؽ  ِٓ]

  نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػوال
  ػػػػػػػػػػػاآلفى نحػػػػػػػػػػػ ي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػػػ  

 

 إلػػػػػػػػػػى القضػػػػػػػػػػػػػػػاةً  ًة الجائريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  
ػػػػػػػػٍوًر القضػػػػػػػػػػػػػاًة إلػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػوالةً   (ّٔ)جى

 

 ] الطويل   :غًن   ّٓ]
  ػػػػػػػػبل تج لىن ػػػػػػػػي للقضػػػػػػػػاًة  ريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
ػػػػػػهيم   هػػػػػػا مجػػػػػػاليي  ر ػػػػػػػػػػػػػػػ و   مجالسي

 

  ػػػػبَف قضػػػػػػػػػػػاة المسػػػػلم  ى لصػػػػػػػػػػػػػػػػوصي  
 (ْٔ)كأيديهم دكف الشصػوًص  صػوصي 

 

 ] السري    :القًنكاين كالبن شرؼ  ْٓ]
 كداًر قػػػػػػػػػاضو لػػػػػػػػػ ي   هػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػول
 يكػػػػػػػػػػػ مي   هػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػ  إيمانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

  قػػػػػػًد الحجػػػػػػػى كال قػػػػػػًل كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفً  
 (ٓٔ) أنٌػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي آؿ  رعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوفً 

 

 (ثبة يف إٌبط ٚإٌغبء)
 ] البسيط   :قاؿ ابن ساب  الرببرم  ٓٓ]

 النٌػػػػػػاسي مػػػػػػ  جهػػػػػػ  ال مث ػػػػػػًل أ فػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 أبػػػػػػػػػػػػػػوىم آدـه كاألُـّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوا ي  
 

 ب   65] 
                                                        

 ع كركاية األبيات: ٕٕ – ٕٔي ع كه  يف ديواف الشافع : َف ٤ند األبيات يف ديواف أي الش  -ِٔ
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو   لىقىلػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًضػػػػػػػػػػػػػػػػٍرسو كىضىػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي حى
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو كىقػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍودي قًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو 
 كأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كصٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي دب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو كنػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو ك٘نٍػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو   كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو اٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ   أٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كقٍػفى

 

 كىنػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍعي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كردُّ أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  
 كدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرسً كصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرًض خػػػػػػػػ
 كبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي دارو بربٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  فٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 
 كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو ُنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل لًًقٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 
 يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواالن ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب ٥نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 

 

 
 . َٗالبيتاف يف الديواف:   -ّٔ
ع كابػػن ُْٓع كاٞننتحػػل: ُُٗ يػػل كااضػػرة: ع ك٨نػػا بػػال نسػػبة يف: التمُُٓ/  ْالبيتػػاف البػػن اٞنػػنجم يف: يتيمػػة الػػدهر:   -ْٔ

اٞننجم هػو أبػو اٜنسػن علػ  بػن أي عبػد ا بػن هػاركف بػن علػ  بػن ٪نػٍن بػن أي اٞننصػور اٞنػنجمع الشػاعرع مػن ظرفػاء األدبع كنػدماء 
 . ّٕٔ – ّٕٓ/  ّهػ. تنظر ترٗنت  يف: كفيات األعياف: ِّٓاٝنلفاء كالوزراءع كل  م  الصاح  بن عباد ٠نالسع تويف سنة 

 َف نع ر عليهما يف ديوان .   -ٓٔ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ّْٖ 

  ػػػػػػػبٍف يكػػػػػػػٍ   ػػػػػػػي أصػػػػػػػلهم  ػػػػػػػػػػػػػػػػرؼه 
 

 (ٔٔ)يفػػػػػػػاخركف بػػػػػػػو  ػػػػػػػالط   كالمػػػػػػػػػػػا ي  
 

 ] البسيط   :كٛنحظة الربمك   ٔٓ]
 ضػػػػاقٍت علػػػػَي كجػػػػوهي الػػػػرأم  ػػػػي نفػػػػػػػرو 

   الطَػػػػػػػٍرؼى تصػػػػػػػ  دان كمنحػػػػػػػدران أقل ػػػػػػػبي 

 يلقػػػػوف بالجحػػػػًد كالكفػػػػراًف إحسانػػػػػػػي 
 (ٕٔ) مػػػػػػػػػا أقابػػػػػػػػػل إنسػػػػػػػػػانان ببنسانػػػػػػػػػػػػي

 

 ] البسيط   :كلكشاجم  ٕٓ]
  ػػػػػػػػػٌر السػػػػػػػػػباًع ال ػػػػػػػػػوادم دكنػػػػػػػػػو كزري 
ػػػػرو سػػػػلموا لػػػػم يػػػػؤذىم سبيػػػػػػعه    ػػػػم م شى

 

 كالنػػػػػػػػػػاسي  ػػػػػػػػػػٌرىيمي مػػػػػػػػػػا دكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كزري  
 (ٖٔ)كمػػػػا نػػػػػرل بشػػػػران لػػػػػم يػػػػؤذه بشػػػػػػػػري 

 

 ] البسيط   :كلطفيل الغنوم  ٖٓ]
 إَف النسػػػػػػػػا ى  أ ػػػػػػػػجارو نبػػػػػػػػٍ  ى لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػٍ  ى عػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  هى  إَف النسػػػػػػػػػػا ى م ػػػػػػػػػػى يػينػٍ

 

 منهػػػػػا المػػػػػرار كب ػػػػػاي المػػػػػر  مأ ػػػػػػػػػوؿي  
 (ٗٔ)خلػػػػػقو  بنَػػػػػو كاقػػػػػػعه ال بػػػػػَد مف ػػػػػوؿي 

 

 ] الكامل   :غًن   ٗٓ]
 ال يػػػػػػػأمنَ  علػػػػػػػػى النسػػػػػػػا  كإف أخػػػػػػػػػػػػػان 
 إَف األمػػػػػػػػ  ى إذا تحَفػػػػػػػػ ى جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

 

 مػػػػا  ػػػػػي الرجػػػػػاًؿ علػػػػى النسػػػػػاً  أم ػػػػػػػ ي  
 (َٕ)ال بػػػػػػػػػػػَد أَف بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو س خػػػػػػػػػػػػػػوفي 

 

 ] الكامل   :غًن   َٔ]
  ػػػػػػػػ ئاف ي جػػػػػػػػزي ذك الرياضىػػػػػػػػً  عنهػػػػػػػػػػػا
 أٌمػػػػػػا النسػػػػػػا ي  مػػػػػػ لهَ  إلػػػػػػى الهػػػػػػػػػػول

 

 ػػػػػػػػػػػػػاًف رأمى النسػػػػػػػػػػاً  كإمػػػػػػػػػػرةى الصب ػػػػػػػػػػػػػ 
 (ُٕ)كأخػػػػو الصػػػػبا يجػػػػرم بغ ػػػػر عنػػػػػػافً 

 

 ] الطويل   :غًن   ُٔ]
 رأل خلػػػػػػػبلن   مػػػػػػػا تػػػػػػػدير الوالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   إذا لػػػػػم تكػػػػػٍ   ػػػػػي منػػػػػزًؿ المػػػػػرً  حػػػػػٌرةه 

                                                        
ع كفيػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )النػػاس مػػن جهػػة َُّف نع ػػر عليهمػػا يف ديوانػػ ع ك٨نػػا يف ديػػواف اإلمػػاـ علػػ  بػػن أي طالػػ :   -ٔٔ

 التم اؿ(ع كبعد البيت األكؿ: 
 نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفسو كأركاحه مشاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٌمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس أكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه     كإ٧نَّ

 

 كأعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه خيًلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍودعاته كلألحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب آبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي 

 

 
 .ُٕٗالبيتاف يف الديواف:   -ٕٔ
/  ِع ككفيػات األعيػاف: ّّٖ/  َْف نع ر عليهما يف ديوان ع ك٨نا ألي سليماف ٘نػد بػن ١نمػد اٝنطػاي يف: يتيمػة الػدهر:   -ٖٔ

 . ُِْ/  ِع كخ انة األدب كل  لباب لساف العرب: َُٔع ك٨نا بال نسبة يف: غرر اٝنصائ  الواضحة: ُِٓ
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )فإنٌ  كاج ه ال بٌد مفعوؿ(ع ك٨نا من قصيدة أكٟنا: ِٖالبيتاف يف الديواف:   -ٗٔ

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػلي  ٌػػػػػػػػػػػػػػػاء قبػػػػػػػػػػػػػػػلى البػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً مو   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي  هػػػػػػػػػػػػػػػٍل جى
 

 أـ لػػػػػػػػػػػػػػػػيسى للصػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً عػػػػػػػػػػػػػػػػن  ٌػػػػػػػػػػػػػػػػاء معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ 
 

 
منسػػوبة إُف  ُِْ/  ِع كيف ١ناضػػرات األدبػػاء: ْٓٔ – ْْٔالبيتػػاف للسػػمعاين يف: اٞنسػػتطرؼ يف كػػل فػػن مسػػتظرؼ:   -َٕ

 ذم الرمةع كَف ٤ند٨نا يف ديوان . 
 اٞنػػػػػػػػػازينع النحػػػػػػػػػوم البصػػػػػػػػػرمع كفيػػػػػػػػػ : عجػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػت األكؿ:                   منسػػػػػػػػػوبة إُف ُّٓ/  َُالبيتػػػػػػػػػاف يف الػػػػػػػػػوايف بالوفيػػػػػػػػػات:   -ُٕ

 )عقل النساء(ع كركاية البيت ال اين: 
نَّ عواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ َّ

 

 كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ٩نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّْ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 



 
 

ْْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

(ِٕ) هَ  ل مري اًه بئيى الق ائػدي   بل ت خ  منهَ  حٌران ق  ػػػػػػػػػػػػػدا
 

 (ثبة يف اٌمشاثخ ٚاٌظذالخ ٚاٌؼذاٚح)
 ]السري   :للميكاِف  ِٔ] 

ـي أكالدهي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي يحظػػػػػػػػػػى بًػػػػػػػػػػًو األب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 

 أ    66] 
  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال تبًصػػػػػػػػري مػػػػػػػػا حولهػػػػػػػػػػػػػػا

 

 (ّٕ)ك ر هػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدرؾي مػػػػػػػػػػا يب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 
 

 ]البسيط  :غًن   ّٔ]
 أخانػػػػػػػػا تػػػػػػػػوٌلى اهي صحبى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أبلػػػػػػػػغ 

 كإَف  ر ػػػػػػػػػػػػي موصػػػػػػػػػػػػوؿه برؤيى ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي   اهي ي لىػػػػػػػػمي أنٌػػػػػػػػي لٍسػػػػػػػػتي أذ ي

 

 إنٌػػػػػػػػي كإف  نػػػػػػػػتي ال ألقػػػػػػػػاهي ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 كإٍف تباعىػػػػػػػػػدى عػػػػػػػػػٍ  مثػػػػػػػػػوامى مثػػػػػػػػػػػػػػػػػواهي 

 (ْٕ)ك ٍ ػػػػػفى يػػػػػ  ريهي مػػػػػٍ  لػػػػػ يى ينسػػػػػػاهي 
 

 ] الوافر   :كالبن شرؼ القًنكاين  ْٔ]
 كاخػػػػػػػػػوافه حىًسػػػػػػػػػب ػيهيمي دركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 كخلػػػػػػػػػ ػيهيمي سهامػػػػػػػػػػػػػان صائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو 
 كقػػػػػػالوا قػػػػػػد سػػػػػػ  نا  ػػػػػػَل مس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 كقػػػػػػالوا قػػػػػػد صػػػػػػفت منٌػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبه 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لؤلعػػػػػػػػادم كانوىػػػػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  كانوىػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػي  ػػػػػؤادم
  قلػػػػػتي ن ػػػػػم كلكػػػػػ   ػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػػػػػادم

 (ٕٓ)لقػػػػػد صػػػػػدقوا كلكػػػػػ  مػػػػػ  كدادم
 

 ] الكامل   :غًن   ٓٔ]
 كأخو رخصػػػػػػػت عل ػػػػػػػو ح ٌػػػػػػػى مَلنػػػػػػػػػػػػػػػػي
 مػػػػػػا  ػػػػػػي زمانػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػا ي ػػػػػػزُّ كجػػػػػػودهي 

 

 يرخػػػػػػػػػػػػػصي كالشػػػػػػي ي مملػػػػػػوؿه إذا مػػػػػػػػا  
 (ٕٔ)إٍف رٍم ىػػػػػػػػػوي إالٌ صػػػػػػػػػديقه مخًلػػػػػػػػػػػصي 

 

                                                        
 – ِّٕع كاٞنسػػتطرؼ يف كػػل فػػن مسػػتظرؼ: ُِٖع كالتم يػػل كااضػػرة: ّّٓالبيتػػاف بػػال نسػػبة يف: ااسػػن كاألضػػداد:   -ِٕ

 ع كفيها: صدر البيت ال اين: )فال يت  (. ِّٖ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كخًن (ع كعج  البيت ال اين: )كٜنظها(. ُٖالبيتاف يف الديواف:   -ّٕ
 ع من قصيدة أكٟنا:  ُٔٗ- ُْٗمد بن اٞنع ؿ يف ديوان : األبيات لعبد الص  -ْٕ

   يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػٍن فىػػػػػػػػػػػدىٍت نفسػػػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػن جيًعلىػػػػػػػػػػػٍت 
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٫نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي    

 

 كفي : صدر البيت األكؿ: )أبلغ أخانا أداـ ا نعمت (ع كبعد البيت ال اين: 
 مػػػػػػػػػػػػػػػا نعمػػػػػػػػػػػػػػػةه قػػػػػػػػػػػػػػػٌدمت عنػػػػػػػػػػػػػػػدم كال حدثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءه ٗنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ِف حسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 إالٌ كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ّٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينى اي    
 إالٌ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتي أكال ي كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي   

 

                  
ع كبغيػػػػػػػة الوعػػػػػػػػاة:                        ُّٖٔ/  ْيهػػػػػػػا يف ديوانػػػػػػػ ع كهػػػػػػػ  لعلػػػػػػػ  بػػػػػػػن فضػػػػػػػاؿ آّاشػػػػػػػع  يف: معجػػػػػػػم األدبػػػػػػػاء: َف نع ػػػػػػػر عل  -ٕٓ

 )م  ترٗنة للشاعر(.  ُّٖ/  ِ
ع كاٞنسػػتطرؼ يف كػػػل فػػػن مسػػػتظرؼ: ُُّع كالتم يػػػل كااضػػػرة: ِِّ/  ِالبيتػػاف ألي بكػػػر اٝنالػػػدم يف يتيمػػة الػػػدهر:   -ٕٔ

 بعد البيت األكؿ:  ع كيف اليتيمةُّٓ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى كٌدم باعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  

 
ٍن ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي علٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ال مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ينقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمى

 

 
ع كإُف ابػػػػػػػػن الػػػػػػػػػدهاف النحػػػػػػػػوم   ناصػػػػػػػػػح الػػػػػػػػدين يف معجػػػػػػػػػم              ُِٕك٨نػػػػػػػػا منسػػػػػػػػوباف إُف أي ع مػػػػػػػػػاف اٝنالػػػػػػػػدم يف: اٞننتحػػػػػػػػػل: 

 .  ُٕٓ/  ُٓع كالوايف بالوفيات: ُِّٕ/  ّاألدباء: 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٖٓ 

 ] ٠ن كء الكامل   :غًن   ٔٔ]
 احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَكؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةن 
  لرَبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الصديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كاحػػػػػػػػ ٍر صديقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ألػػػػػػػػفى مػػػػػػػػَره 
 (ٕٕ)ػػػػػػػػػػػق  كػػػػػػػػػافى أعػػػػػػػػػرؼي بالمضػػػػػػػػػػػَره

 

 ] الطويل   :غًن   ٕٔ]
ٍ نػػػػػػػي ملَمػػػػػػػػػػػػ ه ك ػػػػػػػٍم مػػػػػػػٍ  أخو لٌمػػػػػػػا   دىىى

 كصػػػػػػػػارى مػػػػػػػػع األيٌػػػػػػػػاـً عونػػػػػػػػان كرَبمػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ت َر نػػػػػػػػػػػػي ح ٌػػػػػػػػػػى تفلَػػػػػػػػػػقى نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  
 أعانػػػػػػػت علػػػػػػػى ق ػػػػػػػًل الغريػػػػػػػًب ث ابيػػػػػػػوي 

 

 ] الوافػػػػػػػر   :غًن   ٖٔ]
 إذا مػػػػػػػػػا  ٍنػػػػػػػػػتى مَ خػػػػػػػػػػػػػػػػ ان خل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
  لػػػػػػ يى أخػػػػػػوؾى منػػػػػػ ى كلسػػػػػػتى منػػػػػػػػػػػو

 

 يػػػػػػػػػ ي ذا موا ػىقىػػػػػػػػػ و  ىًبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كلػػػػػػػػػم  
 إذا مػػػػػػػا لػػػػػػػم يط ػػػػػػػ ى كلػػػػػػػم تط ػػػػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 ] البسيط   :كلصاٌف بن عبد القدكس  ٗٔ]
 ب    66] 

 أذا كتػػػػػػٍرتى امػػػػػػر ان  احػػػػػػ ٍر موَدتىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن    إَف ال ػػػػػػػػدَك كإٍف أبػػػػػػػػدل مسالمى
 

 يحصػػػٍد بًػػػًو ًعنىبػػػػامػػػ  يػػػزرًع الَشػػػٍوؾى لػػػٍم  
 (ٖٕ)إذا رأل منػػػػػ ى يومػػػػػان  رصىػػػػػ ن كثبػػػػػػػا

 

 ] الطويل   :كللصاح  ] ابن عٌباد    َٕ]
 لقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػدقوا كالراقصػػػػػػػػػػاتي إلػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػػػػى
 كلػػػػػػػػػػػػٍو أنَنػػػػػػػػػػػػي داريٍػػػػػػػػػػػػتي دىػػػػػػػػػػػػرمى ح َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

 

 بػػػػػػػػػأَف مػػػػػػػػػوٌدات ال ػػػػػػػػػدل ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػيى تنفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 (ٕٗ)مػػػػػػ  اللسػػػػػػًع تلسػػػػػػعي إذا اسػػػػػػ ٍمكىنىٍت يومػػػػػػان 

 

 (ثبة يف اٌٛؿٓ ٚاٌغشثخ)
 ] الوافػػػػػػػر   :إلسح  بن إبراهيم اٞنوصل    ُٕ]

  ربٍػػػػػػػتي إلػػػػػػػى األصػػػػػػػ بَ ً  الصغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 كأبػػػػػػػرحي مػػػػػػػا يكػػػػػػػوف الشػػػػػػػوؽي يومػػػػػػػػػػػػػان 

 

ػػػػػػػ ى مػػػػػػػنهمي قػػػػػػػربي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارً    كىاجى
 (َٖ)إذا دنػػػػػػػػًت الػػػػػػػػدياري إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػديارً 

 

 ] السري    :كلعل  بن ١نٌمد اإليادم   ِٕ]
 بػػػػػػػػػالجٍزًع  ػػػػػػػػػػالخب  ً  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   بػػػػػػػانوا  ماتػػػػػػػت أسػػػػػػػفان ب دىي

 

 ذات ل ػػػػػػػػػاؿو قػػػػػػػػػد تولَػػػػػػػػػٍت قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 (ُٖ)كإَنمػػػػػػا النػػػػػػاسي نفػػػػػػوسي الديػػػػػػػػػػػارٍ 

 

 ] الطويل   :كألي نواس  ّٕ]
                                                        

ع ك٨نػػػا غػػػًن موجػػػودين يف ديوانػػػ ع كإُف علػػػ  بػػػن عيسػػػ  يف: ُِٕ/  ّينسػػػ  البيتػػػاف إُف ابػػػن اٜنجػػػاج يف يتيمػػػة الػػػدهر:   -ٕٕ
 . ُٓٔ/  ُع كإُف منصور الفقي  يف: زهر األكم يف األم اؿ كاٜنكم: ِّ/  ١ِناضرات األدباء: 

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )فاح ٍر عداكت ي(ع كيف عج  : )ال ٪نصٍد ب  عنبا(. ُّٔالبيتاف يف الديواف:   -ٖٕ
 .  ِْْ – ِّْالبيتاف يف الديواف:   -ٕٗ
 ع كركاية البيت ال اين في : ُّّالبيتاف يف الديواف:   -َٖ

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دادي شوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    
 

 ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً إذا دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياري إُف ال 
 

 
 . ّٕٗ/  ّالبيتاف لإليادم يف: زهر اآلداب كٖنر األلباب:   -ُٖ



 
 

ْٖٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 ذيً ػػػػػػػرىٍت بغػػػػػػػدادي لػػػػػػػي  كأَنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا 
 كأكبىػػػػػػػً  مشػػػػػػػ اؽو بغ ػػػػػػػر دراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

 أسػػػػػػػػرت علػػػػػػػػى قلبػػػػػػػػي  ػػػػػػػػباة ًسػػػػػػػػنافً  
 (ِٖ)إلػػػػػى ك ػػػػػ و مػػػػػ  أعظػػػػػًم الحػػػػػدثافً 

 

 ] الوافػػػػػػػر   :غًن   ْٕ]
 كلػػػػػػػػػ يى المػػػػػػػػػر ي ذك ال ػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
   ػػػػػػػى ينصىػػػػػػػبُّ  ػػػػػػػي ثغػػػػػػػر الف ا ػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 إال   ػػػػػػػى تلقػػػػػػػاهي  ػػػػػػػل  ػػػػػػػدو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدي  
 (ّٖ) مػػػػا ينصىػػػػبُّ  ػػػػي المقػػػػًل الرقػػػػػػادي 

 

 ] الوافػػػػػػػر   :كالبن اٞنعت   ٕٓ]
 أ ػػػػػاؿى الػػػػػػدىري  ػػػػػػي بغػػػػػػدادى ىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ظلٍلػػػػػػػتي بهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى  ػػػػػػػػٍرهو مق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 كقػػػػػػػػد يشػػػػػػػػقى المسػػػػػػػػا ري أك يفػػػػػػػػػػػػػػػوزي  
 (ْٖ)عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزي   نٌػػػػػػػػػػػػ  و ت انقػػػػػػػػػػػػوي 

 

 أ    67] 
 (ثبة يف اٌغؼبدح ٚاٌحشِبْ)
 ] الطويػػل   :ألي ٕناـ  ٕٔ]

 ينػػػػاؿي الف ػػػػى مػػػػ  دىػػػػرًًه كىػػػػو جاىػػػػػػػػلي 
 كلو  انًت األرزاؽي تجرم على الحجػى

 

 كيٍكػػدم الف ػػى  ػػي دىػػػػػػرًًه كٍىػػوى عالػػػػػػػمي  
 (ٖٓ)ىلٍكػػػػ ى إذف مػػػػ  جهلًهػػػػَ  البهػػػػائمي 

 

 ] الطويػػل   :كلألمًن أي فراس  ٕٕ]
 إذا جم ػػػػػػػت بػػػػػػػ   امػػػػػػػرأي  صناعػػػػػػػػػػػػػ ه 
ػػػػػػرىتٍ    ػػػػػػبل ت أٌمػػػػػػل منهمػػػػػػا   ػػػػػػر مػػػػػػا جى
  ح ػػػث يكػػػوفي الجهػػػلي  ػػػالرزؽي كاسػػػػعه 

 

  أخبػػػث أف يم ػػػازى مػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػو أحػػػػػػػ ؽي  
 بػػػػػػػو لهمػػػػػػػا األرزاؽ ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى تفػػػػػػػػَرؽي 

 (ٖٔ)كح ػػث يكػػوفي ال لػػمي  ػػالرزؽي ضػػ  قي 
 

] ٠ن كء الرج    :كللمعٌرم  ٖٕ]
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمه 
 كذا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله 
 لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قسمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي داران بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعه كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

 (ٕٖ)ب نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم زاؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 (ثبة يف اٌغٕٝ ٚاٌفمش)
 ] البسيط   ٕٗ]

                                                        
 .  ْ/  ُالبيتاف يف الديواف:   -ِٖ
ع كفيػػػػػػػ : صػػػػػػػدر البيػػػػػػػت ال ػػػػػػػاين: )ثغػػػػػػػر الليػػػػػػػاِف(ع كيف عجػػػػػػػ  :                   ُٓٔالبيػػػػػػػت ال ػػػػػػػاين يف ديػػػػػػػواف ديػػػػػػػك اٛنػػػػػػػن اٜنمصػػػػػػػ :   -ّٖ

 اد(. )يف اٞنقل السو 
 ع كفي : صدر البيت ال اين: )عل  كره (. َّٔ/  ِالبيتاف يف: الديواف:   -ْٖ
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )يناؿ الفىت من عيش (.ُٖٕ/  ّالبيتاف يف: الديوافع شرح اٝنطي  التربي م:   -ٖٓ
ع كَف ٤نػدها يف ديوانػ ع ِّٖاػاكرات: َف نع ر عل  األبيات يف ديواف أي فراسع ك٨نا للصاح  بن عٌباد يف: ااضػرات ك   -ٖٔ

 .  ُْٗ/  ُك٨نا ألي اسح  الصاي يف: معاهد التنصي : 
ع ّٓ/  َٓف نع ر عليها يف دكاكين أي العالء اٞنعرمع كالبيت ال ال  بال نسبة يف: ارر الوجي  يف تفسػًن الكتػاب الع يػ :   -ٕٖ

نٍػيىا٥ٍنني كيف البيت ال ال  إشارة إُف قول  تعاُف: ))  . ِّ(( ال خرؼ: قىسٍمنىا بػىٍينهيم مًَّعيشتهيٍم ىف اٜنٍىيىوًة الدُّ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٖٕ 

 مػػػػػا النػػػػػاسي إال مػػػػػع الػػػػػدن ا كصاحًبهػػػػػػا
 ي ٌظمػػػػػػػػوفى أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػدن ا كإٍف كثػىبىػػػػػػػػػتٍ 

 

  ح ثمػػػػا انقلبىػػػػٍت يومػػػػان بػػػػو انقلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 (ٖٖ)يومػػػػان علٍ ػػػػًو بمػػػػػا ال يشػػػػ هي كثبػػػػػوا

 

 ]اٞنتقارب : كلبدي  ال ماف  َٖ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػوأيػػػػػػػػا جػػػػػػػػامع المػػػػػػػػاًؿ مػػػػػػػػ  حلٌػػػػػػػػػػ

 سػػػػػػػػػػ ؤخ  منػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػدان  لٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 يػػػػػػػػػػركح كيصػػػػػػػػػػبحي  ػػػػػػػػػػي ظل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 (ٖٗ)كتسػػػػػػػػأؿ مػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػد عػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 ] السري    :كألي العتاهية  ُٖ]
 ب   67]

 مػػػػػػػ   ػػػػػػػرًؼ الفقػػػػػػػًر كمػػػػػػػ   ضًلػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 أنَػػػػػػػػػ  ت صػػػػػػػػػي اه تبغػػػػػػػػػي الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 الغنػػػي  لػػػو صػػػػػػػػػَح منػػػ ى النظػػػػػػػػػػػرٍ علػػػى  
 (َٗ)كلسػػػتى ت صػػػي اهى   ػػػف تف قػػػػػػػػػػرٍ 

 

 ] الرمػػػل   :غيػػػر    ِٖ]
 قػػػػػػػٍل لمػػػػػػػٍ  أبصىػػػػػػػرى  ػػػػػػػ ئان أنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهٍ 
 لػػػػػػػػػ يى بػػػػػػػػػالمنكًر مػػػػػػػػػا أبصرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 كدرل مػػػػػػػػ  دىػػػػػػػػرًًه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ح َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهٍ  
 (ُٗ)مػػػػػ  عػػػػػاشى يػػػػػرل مػػػػػا لػػػػػٍم يػػػػػػرىهٍ  إفَ 

 

 ثبة يف اٌمٕبػخ ٚاٌحشص()
 ]البسيط   ّٖ]

 اضػػػرٍع إلػػػى اًه ال تضػػػرٍع إلػػػى النػػػاسً 
 كاسػػ غً  عػػ   ػػل  ذم قربػػى كذم رحػػمو 

 

 كاقنػػػػػٍع ب ػػػػػأسو  ػػػػػبَف ال ػػػػػز   ػػػػػي ال ػػػػػػػػأسً  
 إَف الغنػػػػػػَي مػػػػػػ  اسػػػػػػ غنى عػػػػػػ  النػػػػػػاسً 

 

 ] اٟن ج   :غًن   ْٖ]
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئت أف ت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 

ػػػػػػػػػػٍر مػػػػػػػػػػٍ  لػػػػػػػػػػ يى يرجو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ِٗ) ىمي
 

 ]اٞنتقارب  :غًن   ٖٓ]
                                                        

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )فكيفما انقلبوا(ع ك٨نا من مقطوعة أكٟنا:ِِالبيتاف ألي العتاهية يف: الديواف:   -ٖٖ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ي    لكػػػػػػػػػػػػػػػػػلّْ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهري فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًفً  عىجى

 

 
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )يبيت كيصبحي(. ُِٕالبيتاف يف: الديواف:   -ٖٗ
 . َٔٓالبيتاف يف: الديواف:    -َٗ
 ع كركاية البيت األكؿ في : ٕٓ/  ُالبيتاف منسوباف إُف أي عيينة اٞنهلف يف: ٠نم  األم اؿ:   -ُٗ

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   
 

 ػرى ٍ كرأل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

كيف عجػػ  البيػػت ال ػػاين: )كػػٌل مػػن عػػاشى يػػرل...(ع كالشػػطر ال ػػاين مػػن البيػػت ال ػػاين )إفَّ مػػٍن عػػاشى يػػرل مػػا َف يػػر ( منسػػوبه إُف 
 . ُُٔ/  ِاٜنارث بن عبادة يف: اٞنستقص  من أم اؿ العرب: 

ع مػن مقطوعػة ِْٕ/  ّيمػة الػدهر: البيت ألي اٜنسن عل  بن ١نمد بػن مػأموف األّٔػرمع مػن شػعراء اليتيمػةع كهػو يف يت  -ِٗ
 أكٟنا: 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت ترغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إُف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس   
 

 تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس ٣نلوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كبعد البيت: 
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى ٫نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا   

 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها فوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

    



 
 

ْٖٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 إذا المػػػػػػػر ي عػػػػػػػو يى  ػػػػػػػي جسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 كألقػػػػػػػى المطػػػػػػػامعى عػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 كمَلكػػػػػػػػػػوي اهي قلبػػػػػػػػػػان قنوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مػػػػػػػػػػاتى جوعػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػ اؾ الغنػػػػػػػػػػيُّ كإف 

 

 (ثبة اٌظرب ٚاٌجضع)
  ]٠ن كء الكامل   ٖٔ]

  ػػػػػػػٍ  عػػػػػػػٍ  ىموًمػػػػػػػ ى م ًرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كابشػػػػػػػػػػٍر بخ ػػػػػػػػػػػػػػػػرو عاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو 
  ػىلىػػػػػػػػػريَب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مسخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىً ػػػػػػػًل األمػػػػػػػورى إلػػػػػػػى القضػػػػػػ 
ػػػػػػػػػى بًػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػػى  تنسى

 (ّٗ)لىػػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػػػي عواقبًػػػػػػػػػًو الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ]الطويل  :غًن   ٕٖ]
ػػػػػػوىت  علٍ ػػػػػػ ى إذا ضػػػػػػاقىٍت أمػػػػػػوريؾى كال ػى
 كال تسػػػػػػػػ كٍ  إالٌ إلػػػػػػػػى اه كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي 
 عسػػػػػػػى  ػػػػػػػرجه يػػػػػػػأتي بًػػػػػػػًو اهي إنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

ػػػػػوي الصبػػػػػػػػػري     صػػػػػبره  ػػػػػبَف ال ٍسػػػػػرى مف احي
  ًمػػػػػٍ  عنػػػػػًدًه تػػػػػأتي المفػػػػػات ح كال ٍسػػػػػػري 

 (ْٗ)لػػػػػو  ػػػػػػٌل يػػػػػػوـو  ػػػػػي خل ق ًػػػػػػًو أمػػػػػػػػػري 
 

 أ    68] 
 ] اٞنتقارب   :غًن   ٖٖ] 

 إذا النائبػػػػػػػػػاتي بلٍغػػػػػػػػػ ى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
  ي كحػػػػػػػَل البػػػػػػػػػػػػػبل ي كقػػػػػػػَل ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا

 

 ك ػػػػػػػادٍت تػػػػػػػ كبي بهػػػػػػػَ  المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ  
 (ٓٗ)  نػػػػػػػدى ال نػػػػػػػاىي يكػػػػػػػوفي الفػػػػػػػػػػػػػػرجٍ 

 

 ] الطويل   :كألي الفضل اٞنيكاِف  ٖٗ]
 يصػػػػػػابي الف ػػػػػػى  ػػػػػػي أىلػػػػػػًو برزيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
  ػػػػػػبٍف يصػػػػػػطبٍر   هػػػػػػا  ػػػػػػأجره مو ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػره 

 

 كمػػػػػػا ب ػػػػػػدىا منهػػػػػػا أجػػػػػػلُّ كأعظػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
ـي كإف   (ٔٗ)يػػػػػػػ ي مجزاعػػػػػػػان  ػػػػػػػوزره مقػػػػػػػٌد

 

 ] البسيط   :غًن   َٗ]
ػػػػػػػػػػَ  إذا مػػػػػػػػػػا أزمػػػػػػػػػػ ه  رقػػػػػػػػػػػػػت  ال ت أسى
 المػػػػػر ي  ػػػػػال ٍبًر  ػػػػػوران تحػػػػػتى م ق ػػػػػػػػػػػػػ و 

 

  الػػػػػدىري لػػػػػ يى علػػػػػى حػػػػػاؿو بم ػػػَػػػػػػػػػػًرؾً  
 (ٕٗ)كتػػػػارةن  ػػػػي ذرل تػػػػاجو علػػػػى ملػػػػػػػ ً 

 

                                                        
ع كالسػلوؾ يف طبقػات العلمػاء ٕٗ/  ُع كمرشد ال كار إُف قبور األبرار: ٖٓ/  ٓاألبيات بال نسبة يف: الفرج بعد الشدة:   -ّٗ
 ع كفيها: ِٕٖ/ُع كالعقود الل ل ية يف تأريخ الدكلة الرسولية: ُٗٓ/  ّع كمرآة اٛنناف كعربة اليقظاف: ِّْ/  ِكاٞنلوؾ: 

 : كابشٍر بطوًؿ سالمةو     تسليك عٌما قد مضػػػػػػػػػػ  يف: الفرج بعد الشدة: البيت ال اين
 يف: اٞنرشد كالعقود: بعد البيت ال ال : كلرٌّنا اتس ى اٞنضيػػػػػ     ػػػ ي كرّنا ضاؽى الفضػػػػا 

 يف: السلوؾ كالعقود: صدر البيت ال اين: )كابشٍر بعاجل فرحة(. 
 ما يشا     ءي فال تكٍن متعرّْضػػػػػا يف: العقود: بعد البيت ال ال :    اي يفعلي 

ع مػد بػن أ٘نػد بػن رشػيد   مػوُف اٝنليفػة اٞنهػدم العباسػ ع كهػو يف: الفػرج بعػد ُْْالبيت ال ال  يف: معجم الشعراء:   -ْٗ
 ع بال نسبة. ِّ/  ِع كالويف بالوفيات: ِٓ/  ٕع ككفيات األعياف: ِّْ/  ِالشدة: 

ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )ٟنػػنَّ اٞنهػػ (ع كصػػدر البيػػت ال ػػاين: ِٓيف ديوانػػ :  البيتػػاف لإلمػػاـ علػػ  بػػن أي طالػػ    -ٓٗ
 )كباف الع اء(. 

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )أهم كأعظم(. َِٕالبيتاف يف: الديواف:   -ٔٗ
 ع كركايتهما: ْٗ – ّٗالبيتاف البن حـ  األندلس  يف ديوان :   -ٕٗ

 ال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمنَّ حاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إٍف نكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عرىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
 ذك الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالترًب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوران ٓنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ميقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 

 فالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ّنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾً  
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل تاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً 

 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٖٗ 

 ]السري   :كألي فراس  ُٗ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً الػػػػػػػػدىري ال يبقػػػػػػػػى علػػػػػػػػى حالػػػ

  ػػػػػػػػػػػبٍف تلٌقػػػػػػػػػػػاؾى بمكركىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 

 لكنَػػػػػػػػػػػػػػوي يقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي أك يدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 (ٖٗ) اصػػػػػػبٍر  ػػػػػػبَف الدىػػػػػػػػػػػػػرى ال يصػػػػػػبري 

 

 ] الكامل   :كل  أيضان    ِٗ] 
 خٌفػػػا عل ػػػ ى كال تكػػػٍ  قلػػػق الحشػػػى

 مٌمػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  الػػػػػػػدىري أقصػػػػػػػري مػػػػػػػَدةن 
 

 مٌمػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوف كعلَػػػػػػػػوي كعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 (ٗٗ)كعسػػػاؾى أف تكفػػػى الػػػ م تخشػػػػاهي 

 

 (شَ)ثبة يف اٌظحخ ٚاٌغمُ ٚاٌٙ
 ] الطويل   :البن اٞنعت  با  ّٗ]

 أتػػػػػػاًنيى بػػػػػػر ه لػػػػػػم أ ػػػػػػٍ    ػػػػػػو  ام ػػػػػػػػػػػػػػػػان 
  ػبٍف  نػتي لػػم أٍجػرىٍع مػػ  المػوًت جرعػػ ن 

 

 أسػػػػػ رو ب ػػػػػدى  ػػػػػوًؿ كثاًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  حػػػػػل   
 (ََُ) ػبٌني مىجىٍجػػتي المػٍوتى ب ػػد م اًقػػوً 

 

 ] الكامل   :كل  أيضان   ْٗ]
 يػػػػػػػػا عائػػػػػػػػدان ل زيدنػػػػػػػػػػػػػػي كج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 لػػػػػو لػػػػػم ت ػػػػػٍد لنفضػػػػػتي أكجاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ب   68] 
 كسػػػػألت بػػػػػاًدم الضػػػػ ً  عػػػػػ  خبػػػػػػػػػرم

 

 (َُُ)ئلو لى ج بيػػػػػػوي الناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػم سػػػػػػا 
 

 ] الوافػػػػػػػػػػر  : غًن   ٓٗ]
 ن لٌػػػػػػػػػػػػلي بالػػػػػػػػػػػػدكاً  إذا مرٍضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كنخ ػػػػػػػػػػاري الطب ػػػػػػػػػػبى كىػػػػػػػػػػل  ب ػػػػػػػػػػبه 
 كمػػػػػػػػػا أنفاسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إالٌ حسػػػػػػػػػػػػػػػػابه 

 

 كىػػػػػػػل ينجػػػػػػػي مػػػػػػػ  المػػػػػػػٍوًت الػػػػػػػدكا ي  
ميػػػػػػػػوي   القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي يػػػػػػػػؤخ ري مػػػػػػػػا يقد 

 (َُِ)كال حر اتنػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 ] الطويل   :كأل٘ند بن فارس  ٔٗ]
 أقػػػػػػػػػػػػوؿي لن مػػػػػػػػػػػػافو كقػػػػػػػػػػػػٍد سػػػػػػػػػػػػاؽى  بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 أبػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػ رو أ نٍ ػػػػػػػػػػػػتى  اسػػػػػػػػػػػػ بٍق ب ضنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 نفوسػػػػػػػػػان نف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو إلػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػاً ً  األرضً  
 (َُّ)ب ػػػػاي الشػػػػر  أىػػػػوفي مػػػػ  ب ػػػػاً  حنانٍ ػػػػ ى 

 

                                                                                                                                            
 

 . َُُٗف نع ر عل  البيتٌن يف ديواف أي فراس اٜنمداينع ك٨نا يف: ديواف ١نمود الورٌاؽ:   -ٖٗ
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كال تبٍت قل  اٜنش (. ِْٔلبيتاف يف: الديواف: ا  -ٗٗ

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )بعد شدّْ كثاًقً (ع كصدر البيت ال اين: )من اٞنوت حسوة(.  ُٕٔ/  ّالبيتاف يف: الديواف:   -ََُ
 ع كركايتهما: ِّٓ/  ِالبيتاف يف: الديواف:   -َُُ

 كجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عائػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لي يدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 كسػػػػػػػػػػػػػػألت بػػػػػػػػػػػػػػاًدم الضػػػػػػػػػػػػػػعًن عػػػػػػػػػػػػػػن خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

 

 لػػػػػػػػػػػػػػو َف تعػػػػػػػػػػػػػػٍد لنفضػػػػػػػػػػػػػػتي أكجاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلو لىيجيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 
ع ك١ناضػػػػرات األدبػػػػاء ك١نػػػػاكرات الشػػػػعراء                    ُٗٔع ك خػػػػاص اٝنػػػػاص: َُٔ/ُالبيتػػػػاف البػػػػن نباتػػػػة السػػػػعدم يف ديوانػػػػ :   -َُِ

 كفيها: عج  البيت األكؿ: )كهل يشف (.  َٖٓ/  ُكالبلغاء: 
لنعمػػػافع كيكػػػىن أبػػػا : ))كٚنعػػػت أبػػػا اٜنسػػػٌن السػػػركج  يقػػػوؿ: كػػػاف عنػػػدنا طبيػػػ ه يسػػػٌم  أْٖ/  ّيف يتيمػػػة الػػػدهر:   -َُّ

 اٞنن رع فقاؿ في  صدي  ِف... ] البيتاف  ((ع كالبيت ال اين لطرفة بن العبد من قصيدة أكٟنا: 
 أال اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليين اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو خولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى أك غٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 
 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدباء ١نكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضّْ  

 



 
 

َْٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 (ثبة يف األدة ٚاٌؼمً)
 ] الطويل   ٕٗ]

 ي ػػػػٌد ر  ػػػػػػػػػػػػػػعي القػػػػوـً مػػػػٍ   ػػػػافى عالمػػػػان 
 كإٍف حػػػػػػَل أرضػػػػػػػان سػػػػػػػادى   هػػػػػػػا ب ٍلًمػػػػػػػوً 

 

 كإٍف لػػػػػٍم يكػػػػػٍ   ػػػػػػي قوًمػػػػػًو بحس ػػػػػػػػػبً  
 (َُْ)كمػػػػػا عػػػػػالمه  ػػػػػي بلػػػػػدةو بغريػػػػػػػػػػػػبً 

 

 ]الطويل  :  غًن ٖٗ]
 المػػػػػػػٍر ي يولىػػػػػػػدي عالمػػػػػػػػػػػػػان ت لَػػػػػػػٍم  لػػػػػػػ يى 

 كإَف  ب ػػػػػػػػرى القػػػػػػػػٍوـً ال علػػػػػػػػمى عنػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي 
 

ػػػػٍ  ىػػػػوى جاىػػػػػػػػلي    كلػػػػٍ يى أخػػػػو علػػػػمو  مى
 (َُٓ)صػغ ره إذا ال َفػٍت علٍ ػًو الجحا ػػػلي 

 

 ] اٝنفيف   :كأل٘ند بن إسرائيل الوزير  ٗٗ]
 ال يكػػػػػػػوفي السػػػػػػػومُّ مثػػػػػػػل الدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ 

ػػػػػػ ي المػػػػػػٍرً   ػػػػػػٌل مػػػػػػا   يًحػػػػػػ ي المػػػػػػػػػػػػرٍ ق مى
 

 ال كال ذك الػػػػػػػػػػػ  اً  مثػػػػػػػػػػػل الغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  
 ي قضػػػػػػػػا ن مػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػاـً علػػػػػػػػػػػػػيٌ 

(َُٔ) 
 

 ]اٞنتقارب  :كأل٘ند بن فارس  ََُ]
 أ    69] 

 إذا  ػػػػػػافى يٍؤذيػػػػػػ ى حػػػػػػرُّ المص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 
 كيله ػػػػػػ ى حٍسػػػػػػ ي زمػػػػػػاًف الرب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ػػػػػػػػٍرًب الخريػػػػػػػػًف كبػػػػػػػػٍرًد الش ػ 
 (َُٕ) أخػػػػػػ ؾى لل ٍلػػػػػػًم قػػػػػػٍل لػػػػػػي م ػػػػػػػى

 

 ]الكامل  :غيػػػر   َُُ]
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ػػػػػػػػػػػطي مػػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػػاًف األلكى  النحػػػػػػػػػػػوي يبسي
 كإذا  لٍبػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػ  ال لػػػػػػػػػػػػػػوـً أجَلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كالنحػػػػػػػػػػػػػػوي مثػػػػػػػػػػػػػػلي الملػػػػػػػػػػػػػػًح إٍف ألق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً كالمػػػػػػػػػػٍر ي تكرًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذا لػػػػػػػػػػم    يٍلحى
  أجلُّهػػػػػػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػػػا مق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي األلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 

ػػػػػ ي   (َُٖ) ػػػػػي  ػػػػػل  صػػػػػنفو مػػػػػ    اًمػػػػػ ى يحسي
 

                                                                                                                                            
 .  َُٕ – ُٔٔالديواف: 

ع كالنجػػػػـو ال اهػػػػرة يف ملػػػػوؾ مصػػػػر ُُِع كغػػػػرر اٝنصػػػػائ  الواضػػػػحة: ِْٓ/ ِالبيتػػػػاف بػػػػال نسػػػػبة يف: العقػػػػد الفريػػػػد:   -َُْ
 ع كفيها: ّٓٓ/  ِع كنفح الطي  من غصن األندلس الرطي : ُّٖ/  ٓكالقاهرة: 

اش فيهػػا بعقلػ ( كعجػػ  : )كمػػا يف العقػد كالغػػرر كالنجػـو كالػػنفح: صػدر البيػػت األكؿ: )مػن كػػاف عػاقالن(ع كصػػدر البيػت ال ػػاين: )عػ
 عاقله..(. 
 ع كفي  بعد البيت ال اين: ََُالبيتاف للشافع  يف ديوان :   -َُٓ

 كإف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغًن القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عاٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنه إذا ردَّت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 
)) كأخػػػرج ابػػػن النٌجػػػار مػػػن طريػػػ    ٕجػػػاء يف كتػػػاب االزدهػػػار فيمػػػا عقػػػد  الشػػػعراء مػػػن األحاديػػػ  كاآلثػػػار للسػػػيوط :   -َُٔ

الصوِفع قاؿ: حٌدثين اٜنسٌن بن عل  الباقطايع قاؿ: ٚنعػت أبػا جعفػر أ٘نػد بػن إسػرائيل األنبػارم الكاتػ   ينشػد... ] البيتػاف  ((ع 
 من ن  متنوع القوايف يف تسعة أبيات.  ِٓوان : ك٨نا لل ليل بن أ٘ند الفراهيدم يف دي

ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت ُّٖ/  ٕع كالػػػوايف بالوفيػػػات: ّْٖ/  ْٔالبيتػػػاف البػػػن فػػػارس يف: تػػػأريخ دمشػػػ  البػػػن عسػػػاكر:   -َُٕ
 األكؿ: )كيبس اٝنريف(. 

كفيػػ : عجػػ  البيػػت  منسػػوباف إُف ابػػن سػػعيد البصػػرمع َِٔ/  ُ( يف صػػبح األعشػػ  يف صػػناعة اإلنشػػا: ِع ُالبيتػػاف )  -َُٖ
ع منسػوبة ُّٔ/  ُع كفوات الوفيات: ِٕٔ/  ٖع كالوايف بالوفيات: ُٗ/  ِال اين: )فأجٌلها عندم(ع كيف الكامل يف اللغة كاألدب: 

ع كفيػػ  بعػػد ُُٔإلبػػراهيم بػػن خلػػف البهػػراينع كهػػ  بػػال نسػػبة يف التم يػػل كااضػػرة:  َٕ/  ٕإلسػػح  بػػن خلػػفع كيف ربيػػ  األبػػرار: 
 ل اين: البيت ا

 ٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًف ٪نطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر   
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتا ي يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقط مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًظ األعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  
 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُْٗ 

 ]البسيط  :كٞننصور الفقي   َُِ]
 علمػػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػػي ح ػػػػػػػػػػث يَممػػػػػػػػػػتي أحملػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 إٍف  ٍنػػػػػتي  ػػػػػي البٍ ػػػػػًت  ػػػػػافى ال لػػػػػمي   ػػػػػو م ػػػػػي

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى صػػػػػػػندكؽً بطنػػػػػػػي كعػػػػػػػا ه لػػػػػػػو ال بيطٍػػػ 
 (َُٗ)أك  ٍنتي  ي السوًؽ  افى ال لمي  ي السػوؽً 

 

 ]الكامل  : غًن   َُّ]
 النطػػػػػػػػػقي زيٍػػػػػػػػػ ه كالسػػػػػػػػػكوتي سػػػػػػػػػبلم ه 
 مػػػػػػػا إٍف نػػػػػػػدٍمتي علػػػػػػػى سػػػػػػػكوتي مػػػػػػػَرةن 

 

ػػػػػٍ  مكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا    ػػػػػبذا نىطىٍقػػػػػتى  ػػػػػبل تىكي
 (َُُ) لقىػػػٍد نػػػدٍمتي علػػػى الكػػػبلـً مػػػرارا

 

 ]الطويل  :غًن   َُْ]
 يمػػػػػػػوتي الف ػػػػػػػى مػػػػػػػٍ  عثٍػػػػػػػػرىةو بلسػػػػػػػانًوً 
   ىثٍػرىتيػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػٍ    ػػػػػػػػػػًو ترمػػػػػػػػػػي برأًسػػػػػػػػػػوً 

 

 كلػػػٍ يى يمػػػوتي المػػػٍر ي مػػػ  عثٍػػػػرىًة الر ٍجػػػلً  
 (ُُُ)كعثٍػرىتيػػػوي بالر ٍجػػػًل تبػػػرا علػػػى مهػػػػلً 

 

 ] الطويل   :  غًن َُٓ]
 علٍ ػػػػػػػ ى بػػػػػػػبقبلًؿ الزيػػػػػػػارًة إنَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـي دائمػػػػػػػػػػػان   ػػػػػػػبٌني رأيٍػػػػػػػتي   القطٍػػػػػػػرى يسػػػػػػػأ
 

 إذا  ثػيػػػرىٍت  انػػػت إلػػػى الهجػػػًر مسػػػلكا 
 (ُُِ)كييٍسػػػأؿي باأليػػػدم إذا ىػػػوى أمسكػػػػا

 

 ]الكامػل  :  غًن َُٔ]
 ال تمػػػػػػػػزىحىَ  مػػػػػػػػعى الصػػػػػػػػديًق  رَبمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػ ى الصػػػػػػػديًق كخل هػػػػػػػػػػػػػا  كاتٍػػػػػػػػريٍؾ ممازىحى

 

 جىلىػػػػػػبى ال ػػػػػػداكىةى مػػػػػػ  صػػػػػػديقو مػػػػػػازًحً  
 ثىٍمػػػػػػػػػػػػػرو بػػػػػػػػػػػػػاًتحً  إَف المػػػػػػػػػػػػػزاحى لكػػػػػػػػػػػػػل  

 

 ]الطويل  :  غًن َُٕ]
 أً ػػػػػػػػػػٍد  ب ىػػػػػػػػػػ ى المكػػػػػػػػػػدكدى بػػػػػػػػػػالهم  راحػػػػػػػػػػػػػػ ن 
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  إذا أعٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػوي المػػػػػػػػػػػػػػػػزحى  لػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ٍ 

 

 تػػػػػػػػػراحى كعل ٍلػػػػػػػػػوي بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و مػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػزًح  
ـي مػػػػػ  الملػػػػػحً   (ُُّ)بمقػػػػػداًر مػػػػػا ي طػػػػػى الط ػػػػػا

 

 (ثبة اٌضّبس)
 ب   69] 
 ]الطويل  :يف سفرجلة (ُُْ)  ٛنعفر اٞنصحف َُٖ]

                                                                                                                                            
 

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )قلف كعاءه ل (. ُٗالبيتاف للشافع  يف ديوان :  -َُٗ
كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )اٜنلػػػمي زيػػػنه(ع كغػػػرر اٝنصػػػائ  الواضػػػحة:  ّْٕ/  ِالبيتػػػاف بػػػال نسػػػبة يف: العقػػػد الفريػػػد:   -َُُ

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )الصمتي زينه(ع كعج  البيت ال اين: )كلقد..(. ِِّ
ع ك٨نػا بػال نسػبة ّْٕ/  ِد: يف: العقػد الفريػ البيتاف ٛنعفر بن ١نمد بن عل  بػن اٜنسػٌن بػن علػ  بػن أي طالػ    -ُُُ

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كليس ٬نوت  الرجل(. ٖٖ/  ُيف: ّٔجة آّالس كأنس آّالس: 
منسوبة إُف أي بكػر مكػ  بػن أي طالػ  القيسػ  القػًنكاين  ُٕٓ/  ٓالبيتاف يف: ش رات ال ه  يف أخبار من ذه :   -ُُِ

بة إُف أي الطي  عبد اٞننعم بن غلبوف اٞنقرئ اٞنصػرمع كيف: اٛنلػيس الصػاٌف الكػايف منسو  ِٕٕ/  ٓاألندلس ع كيف: كفيات األعياف: 
ع كالظػػرؼ كالظرفػػاء: َِٕع كاٞننتحػػل: ِْمنسػػوبة إُف أي بشػػر البنػػدنيج ع كيف: أحسػػن مػػا ٚنعػػت:  ُْٔكاألنػػيس الناصػػح الشػػايف: 

 بال نسبةع كفيها:  ّْ
 رى أفَّ الغي ى يسأـ دائمان(ع كعج  : )كيطل  باأليدم(. يف الش رات كالوفيات: شطر البيت ال اين: )أَف ت

 يف الظرؼ كالظرفاء كاٛنليس الصاٌف: عج  البيت األكؿ: )تكوف إذا دامت إُف اٟنجر مسلكا(. 
ع كفيػػػػػػػػػ : صػػػػػػػػدر البيػػػػػػػػػت األكؿ: )باٛنػػػػػػػػػد راحػػػػػػػػػة(ع كعجػػػػػػػػػ  : )٩نػػػػػػػػػٌم                 َِْالبيتػػػػػػػػاف ألي الفػػػػػػػػػتح البسػػػػػػػػػي يف: ديوانػػػػػػػػػ :   -ُُّ

 ل ...(ع كعج  البيت ال اين: )ّنقدار ما تعط ..(. كعلٌ 



 
 

ِْٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 كمصػػػػػفَرة تخ ػػػػػاؿ ً ػػػػػي ثػػػػػوب نػػػػػػرجيو 
ػػػػػػػا ريػػػػػػػػح مىٍحبيػػػػػػػػوب كقسػػػػػػػػوة قلبػػػػػػػػو  لىهى
  صػػػػػػػػػفرتها مػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػفرتي مسػػػػػػػػػ  ارة
 كلىَمػػػػا اسػػػػ  مت ً ػػػػي اٍلقىًضػػػػ ب  ػػػػبابها
 مػػػددت يىػػػدم بػػػاللطف أبغػػػى اج نا ىػػػا
ػػػػػا ثػػػػػوب مػػػػػ  الز ػػػػػب أ بػػػػػر ػػػػػافى لىهى  كى ى
  بػػػَزت يػػػدم  صػػػبان لهػػػا ثػػػوب جسػػػمها

 م مػػػػػػ  ث ابهػػػػػػاكىلىَمػػػػػػا ت ػػػػػػرت ً ػػػػػػي يىػػػػػػد
ػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الى أبػػػػػػػػوح بًػػػػػػػػ  رًهً   ذ ػػػػػػػػرت بهى

 

 ال ػػػػػػػنفي يكت بػػػػػػق عىػػػػػػػ  مسػػػػػػػ  ذ ػػػػػػػ 
 كلػػػػػػوف محػػػػػػب حلَػػػػػػ  السػػػػػػقم يكػػػػػػ ي
 كأنفاسػػػها ً ػػػي الطٌ ػػػب أنفػػػاس مؤنسػػػى
ػػػػػا األنػػػػػوا  أبػػػػػراد سػػػػػندس  كحا ػػػػػت لىهى
 ألج لهػػػػػػػػا ريحانػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػط مجلسػػػػػػػػي
 يػػػػرؼ علػػػػى جسػػػػم مػػػػ  ال بػػػػر أملػػػػػي
 كعٌري هػػػػػػا بػػػػػػاللطًف مػػػػػػ   ػػػػػػل  ملػػػػػػبىيً 

 ًإاَل ً ػػػػػػػػي  بللػػػػػػػػ  نػػػػػػػػرجيكىلػػػػػػػػم تٍبػػػػػػػػق 
ػػػٌف   (ُُٓ)يً ر ال ػػػنفٌ حػػػ أذبلهػػػا ً ػػػي اٍلكى

 

 ] البسيط  :  كالبن أي اٜنسٌنَُٗ]
 نفسػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػدا ي لمػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػرم ل حزننػػػػػػػػػػػي 

........ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػفرجىله  مثػػػػػػػػػػػػػػاًؿ النػػػػػػػػػػػػػػرجًي ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 (ُُٔ جػػػػػا ني سػػػػػا ران عػػػػػ  صػػػػػفحً  القمػػػػػػًر)

 

 ]البسيط  :  غًن َُُ]
ً هػػػػػػػا    ػػػػػػػٌبهتي رٌمانػػػػػػػ ن مػػػػػػػٍ   ػػػػػػػوًؽ دىٍكحى
 الجسػػػػمي حػػػػقي لهػػػػا قػػػػد ضػػػػَم داخلهػػػػػػا

 

 تمثاليهػػػػػا ببػػػػػديًع الحٍسػػػػػً  من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي  
 (ُُٕ)كالشحمي قطػ ه لػوي كالحػبُّ يػاقوتي 

 

 ] الوافػػػػػػر  :غًن   ُُُ]
 كرٌمػػػػػػػافو رق ػػػػػػػًق القٍشػػػػػػػًر يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 عل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا قٌشػػػػػػػػػػرتىوي  ىلى ىػػػػػػػػػػت 
 

 ثػػػػػػدَم الغ ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أثػػػػػػواًب الذً  
 (ُُٖ) صػػػػػوصه مػػػػػ  عق ػػػػػقو أك بجػػػػػػػػػػػاذً 

 

 ] البسيط  :غًن   ُُِ]
 ال ػػػػػ  ي ي ػػػػػدؿي عنػػػػػدم  ػػػػػَل  ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 مخٌمػػػػ  الوجػػػػًو قػػػػد مالػػػػٍت عبلكتػػػػػػػػػػو

 

 ػػػػػػػػػػػػػيإذا بػػػػػدا يان ػػػػػان  ػػػػػي  صػػػػػًنًو الزاى 
 (ُُٗ) أنٌػػػػػػػػو را ػػػػػػػػعه مػػػػػػػػ  خشػػػػػػػػ ىً  اهً 

 

 ]اٞنتقارب  :  كألي اسح  ]بن  خفاجة األندلس ُُّ]
 أ   70]

                                                                                                                                            
ػافى مقػدما ع ىهيوى جىٍعفىر بن عيٍ مىاف بن نصر بن قػول بػن عبػد ا بػن كسػيلة مػن برابػر بلنسػية اٜنٍىاًج  اٍلوىزير أىبيو اٍٜنسن  -ُُْ كى

ع تػويف سػنة ن اإلجػادة كتصػرف  يف أفػانٌن اٍلبػىيىػافيف صناعىة اٍلًكتىابىة مفضال عل  طبقتػ  بالبالغػة كىلػ  شػعر ك ػًن مػدكف يػدؿ علػ  ٕنكنػ  مػ
 . ّٗٓ – ّٕٓ/  ُهػ. تنظر ترٗنت  يف: اٜنلة السًناء:  ِّٕ

مػػػا عػػػدا البيػػػت السػػػاب ع كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت الرابػػػ : )فلٌمااسػػػتتمت(ع  ِِٔ – ُِٔ/  ُاألبيػػػات يف: اٜنلٌػػػة السػػػًناء:   -ُُٓ
 علها ر٪ناني(ع صدر البيت ال امن: )من لباسها(. كصدر البيت اٝنامس: )أبغ  اقتطافها(ع كعج  : )ألج

 الشطر األكؿ:  كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.  -ُُٔ 
ألي الطي  الرندمع ك٨نا بال نسبة يف:  ايػة األرب يف فنػوف األدب:  ِّٖ/  ّالبيتاف يف: اإلحاطة يف أخبار غرناطة:   -ُُٕ

: ) رمانة قد راؽ منظرهػا(ع كعجػ  : )فم لهػا ببػدي ..(ع كيف  ايػة األرب: صػدر ع كركاية صدر البيت األكؿ يف اإلحاطةَُِ/  ُُ
 البيت األكؿ: ) رمانة من فوًؽ دكحتها(ع كعج  : )م اٟنا ببدي ..(ع كصدر البيت ال اين: )فالقشر ح  نضار قد ضم داخل ..(. 

 . َُّ/  ُُالبيتاف مد بن عمر اٞنقرئ الكات  يف:  اية األرب يف فنوف األدب:   -ُُٖ
بػػػال نسػػػبةع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ: )إذا ان ػػػىن يف غصػػػن   ُُِ/  َِالبيتػػػاف يف: اٛنػػػام  ألحكػػػاـ القػػػرآف للقػػػرطف:   -ُُٗ

 ال اه (ع كصدر البيت ال اين: )قد سالت حالكت (. 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ّْٗ 

 أمػػػػػػػػا كثػػػػػػػػدَم  صػػػػػػػػوًف البلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي 
ػػػػػػمى الشػػػػػػٍهدى كالمػػػػػػ اؽي   ػػػػػػػػػػػوً   لقػػػػػػد قىسى
 كقػػػػػد  ٍنػػػػػتي أ ػػػػػرل بل ػػػػػًي الشفػػػػػػػػػػػػاهً 

ػػػػػػػػمي   تخط طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكىػػػػػػػػا ىػػػػػػػػوى يبسي
ػػػػػػػًو  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي   كقػػػػػػػد سػػػػػػػاؿى مػػػػػػػ   ىم 

 

 كقػػػػد قلٌػػػػصى الصػػػػبحي ج ػػػػبى الغىلىػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 بػػػػػػػٍ  ى المػػػػػػػ اًؽ كبػػػػػػػٍ  ى النفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
  كٍ ػػػػػػػفى بًػػػػػػػًو كٍىػػػػػػػوى  ػػػػػػػلي ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 

 ػيٍ بػػػػػػػاألمًي ي لػػػػػػو عبىػػػػػػػػػػػػػػػكقػػػػػػد  ػػػػػػافى 
 (َُِ)حب ػػػػبو ن ػػػػػػػػيٍ   مػػػػا سػػػػاؿى ريػػػػقي 

 

 (ثبة يف اٌجحش ٚاألٔٙبس)
 ]اٝنفيف  :  قاؿ ابن رشي ُُْ]

 البحػػػػػػػػري صػػػػػػػػٍ بي المػػػػػػػػراـً كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ألػػػػػػػػػػػٍ يى مػػػػػػػػػػػا ن كنحػػػػػػػػػػػ ي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 

 

 ال رىجى ىػػػػػػػػػػػػٍت حاج ػػػػػػػػػػػػػػػي إل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
رينا   (ُُِ)علٍ ػػػػػػػػػػوً  مػػػػػػػػػػا عسػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػبػٍ

 

 ]اٞننسرح  :  غًن ُُٓ]
 ر وبيػػػػػػػػ ى البحػػػػػػػػرى  ايػػػػػػػػ  الغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًط 
ػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررو  ػػػػػػػػػبي أمواجى  تر ى

 

 كىػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػو اال بغ ػػػػػػػػػ  الغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطً  
 كت قػػػػػػػػي  ػػػػػػػػي الثػػػػػػػػرل مػػػػػػػػ  النقىػػػػػػػػػػػػػػػطً 

 

 ]اٞننسرح  :  غًن ُُٔ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػػرم انظػػػػػػٍر إلػػػػػػى البحػػػػػػًر   ػػػػػػفى يجػػ

 ........................... أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

  أنَػػػػػػػػػػػوي ذائػػػػػػػػػػػبي الزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً  
 (ُِِ) ػػػػػػػػػٌوؽى مػػػػػػػػػ  موًجػػػػػػػػػًو ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً 

 

 ]٢نل  البسيط  :  غًن ُُٕ]
 أمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػرل البحػػػػػػػػػػر يطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  أٌنمػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كينطفػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػي الحوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 يجػػػػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػدًر كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 ]البسيط  :  كالبن عبادة ]الق از ُُٖ]
 أمػػػػػا تػػػػػرل البحػػػػػرى مػػػػػا أحلػػػػػى  مائػػػػػػػلوي 
  أنَػػػػػػػػػػػػػػوي مًلػػػػػػػػػػػػػػ ه تػػػػػػػػػػػػػػأتي عسػػػػػػػػػػػػػػاً ريهي 

 

  ػػػػػػوران ثػػػػػػَم ين طػػػػػػػػػفي يرنػػػػػػو مػػػػػػ  الػػػػػػ م   
 (ُِّ)  لػػػػػثيمي اللػػػػػَب منػػػػػو ثػػػػػَم تنصػػػػػػػرؼي 

 

    :  كلألمًن ٕنيمُُٗ]
 ............................(ُِْ)   

 ب   70]

                                                        
ع كفيػػػػ : صػػػػدر البيػػػػت األكؿ: )أمػػػػا كاهتصػػػػار(ع كعجػػػػ  : )الصػػػػبح ذيػػػػل ُٖٕ( يف ديػػػػواف ابػػػػن خفاجػػػػة: ٓع ُالبيتػػػػاف )  -َُِ

( يف: غرائػػ  التنبيهػػات علػػ  عجائػػػ  ٓ – ّالغلػػس(ع كركايػػة الصػػدر مػػن البيػػت اٝنػػامس: )كمػػاؿ يسػػيل جػػىن شػػهدً (ع كاألبيػػات )
 بال نسبة.  ُُٖالتشبيهات: 

 .   ٖٓع كالنتف من شعر ابن رشي  كابن شرؼ القًنكانيٌن: ِِٔالبيتاف يف الديواف:   -ُُِ
 يف الشطر األكؿ:  كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.  -ُِِ
ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )كاٞنػػوج يضػػربي بػػٌرا  ٌ ينصػػرؼ(، كصػػدر ّْالبيتػػاف بػػال نسػػبة يف: رحلػػة الشػػتاء كالصػػيف:  -ُِّ

(.  البيت ال اين: )تأيت اٛنيوش ل (ع كعج  :  )تقٌبل األرض طوعان  ٌ تنصرؼي
 كلمات األبيات مطموسة ال ٬نكن قراءهتا.   -ُِْ



 
 

ْْٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 (ثبَة يف اٌششاة)
    ]اٞنتقارب  :  لألعشػػػ َُِ]

 ك ػػػػػػػػػأسو  ربٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي علػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػَ ةو 
 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤه لكػػػػػػػي ي لػػػػػػػمي النػػػػػػػاسي أنػػػػػػػي 

 

 كأخػػػػػػػػرل تػػػػػػػػداكٍيتي منهػػػػػػػػا بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ُِٓ)أتٍ ػػػػػػػتي الخبلعىػػػػػػػ ى مػػػػػػػ  أبوابهػػػػػػػػػػا

 

 ]الكامػػػػل  :  كألي نواسُُِ]
 نٍفػػػػػػيي المدامىػػػػػػً  أ  ػػػػػػبي األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس 
  ػػػػػػػبذا خٍلػػػػػػػتى بشػػػػػػػٍرًبها  ػػػػػػػي مجًلػػػػػػػيو 
  ػػػػػػي الكػػػػػػأًس مشػػػػػػغلى ه ك ػػػػػػي لٌ اتهػػػػػػػػػا

 

 مثًلػػػػػػػ  أ ػػػػػػػرـي الجػػػػػػػػػػػػػػػبٌلسً كجلػػػػػػػ يي  
  ػػػا فيٍف لسػػػػانى ى عػػػػ  ع ػػػػوًب النػػػػػػػػػاسً 

 (ُِٔ) اج ػػٍل حػػديثى ى  لَػػوي  ػػي الكػػػػػاسً 
 

 ]الكامػػػػل  :  غيػػر ُِِ]
   ػػػػػػبي النػػػػػػديًم يفػػػػػػػوؽي   ػػػػػػبى الػػػػػػػراًح 

 

 تصػػػػػػػفو المدامػػػػػػػ ي بالنػػػػػػػديًم إذا صفػػػػػػػػا
 

 كيحػػػػػػػػػٌث  اربىهػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى األقػػػػػػػػػداحً  
 

 (ُِٕ)حً كيكػػػػػدري النػػػػػدمافي صػػػػػرؼى الػػػػػرا 
 

 ] الوافػػػػػػر  :  غًن ُِّ]
 أرل للكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًس حٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ال أراهي 
 ىػػػػػػػو القطٍػػػػػػػبي الػػػػػػػ م دارت عل ػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 الكػػػػػػػػػػػػأًس إال للنديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ٓلغٍ ػػػػػػػػػػػػرً  
 (ُِٖ)رحػػػى اللػػػٌ اًت  ػػػي الػػػزمً  القػػػديمً 

 

 ] البسيط   :(ُِٗ)كألي اٜنسن اٞنتٌيم   ُِْ] 
 ك   ػػػػػػػػ و أدبػػػػػػػػا ى مػػػػػػػػا علم هػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
  ػػػػٌركا إلػػػػى الػػػػراًح مػػػػ  ىػػػػَم يلػػػػٌم بهػػػػػػػم

 

  ػػػػػػٌبه ػيهيم بنجػػػػػػػوـً الل ػػػػػػًل إذ نجمػػػػػػػػػػػوا 
ػػػػمي   (َُّ) مػػػػا درىٍت نػػػػوبي األيٌػػػػاـً أيػػػػ ى ىي

 

 ] البسيط   :  كلبكر بن خارجة ُِٓ] 
 كمسػػػػػػ ط لو علػػػػػػى الصػػػػػػهباً  با رىػػػػػػػػػػػػا 

 ٌنهػػػػػػػا قدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  كػػػػػػػٌل  ػػػػػػػَف رآىػػػػػػػا ظ
 

 بف  ىػػػػػػػ و باصػػػػػػػطباًح الػػػػػػػراًح حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ اؽً  
 (ُُّ)ك ػػػػٌل  ػػػػٍخصو رآهي ظنَػػػػوي السػػػػاقي
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 ] البسيط   :  كلػ ] ابن   اٞنعت  با ُِٔ] 
 أ    71] 

 ال ت بًع النفيى   ئان  اتى مطلبوي 
 كسائلو لي ع  الغٌدار قلتي لو

 كا رٍب ثبلثان تجٍد م  ىم ها  رجا 
 (ُِّ)نجا  ؤادم كلكٍ  سٍلوي   فى نجا

 ] الوافػػػػػػر   :  غًن  ُِٕ] 
 كندمافو سقٍ تي الراحى صر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 صفىٍت كصىفػٍت زجاج يها عل هػػػػػػا

 كأٍ قي الل ًل مرتًفعي السجػػػػػػػػػػػػػوؼً  
 (ُّّ) م نىن دَؽ  ي م نىن لط فً 

 ] البسيط   :  كلألمًن ٕنيم بن اٞنع  ُِٖ] 
 ناكٍل يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبوي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديها م ٌ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
  قبٌػلىٍ هػػػػػػػػػػػا كقالػػػػػػػػػػػٍت كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ضػػػػػػػػػػػاحكى ه 
 قٍلػػػػػػػتي ا ػػػػػػػرىبي  هػػػػػػػي مػػػػػػػ  دم ػػػػػػػي كحمرتهػػػػػػػا
 قالػػػػػػػت إذا أنػػػػػػػت مػػػػػػػ  حبٌػػػػػػػي بكٍ ػػػػػػػتى دمػػػػػػػػػػػػا
 يػػػػػػػػػا ل لػػػػػػػػػػ ن بػػػػػػػػػػات   هػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػدري م  نقػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 عػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدحو  كبػػػػػػػػػٌت مسػػػػػػػػػ غن ان بالثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 
 

 حمػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػأَف سناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػو ي مقبػػػػػػػػػػػػاسً  
 ك  ػػػػػػػػفى تسػػػػػػػػقي خػػػػػػػػدكدى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس للنػػػػػػػػاسً 
 دمػػػػػػػػػي ك ابخيهػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػأًس أنفاسػػػػػػػػػي
  سٌقن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها علػػػػػػػػػػى ال  نػػػػػػػػػػ ً  كالػػػػػػػػػػراسً 
 كأمسػػػػػًت الشػػػػػميي لػػػػػي مػػػػػ  ب ػػػػػا جبٌلسػػػػػي

 (ُّْ)كبالخػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًد عػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال فػػػػػػػػػػػػػػػػػاح كاآلسً 
 

 ] البسيط    :  كالبن التٌمار ُِٗ] 
 قػػػػػػم  ان صػػػػػػٍر مػػػػػػ  صػػػػػػركًؼ الػػػػػػدىًر كالنػػػػػػوًب 
 أمػػػػػػػػا تػػػػػػػػػرل الل ػػػػػػػػػلى قػػػػػػػػٍد كلٌػػػػػػػػػت عسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي 
 كالبػػػػػػػػدري  ػػػػػػػػػي األ ػػػػػػػػػًق الغربػػػػػػػػػي  تحسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 كاجمػػػػػٍع بكأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ػػػػػملى اللهػػػػػو كالطػػػػػربً  
 مهزكمػػػػػػػ ن كج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشي الصػػػػػػػبًح  ػػػػػػػي الطلػػػػػػػبً 

 (ُّٓ)مػػػٌد جسػػػران علػػػى الشػػػطٌ ً  مػػػ  ذىػػػبً قػػػد 
 

 ] الوافػػػػػػر   :  غًن  َُّ] 
 صػػػػػػػػفا مػػػػػػػػ ُّ الهػػػػػػػػواً  لنػػػػػػػػا ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  ػػػػػػرٍبنا الػػػػػػػراحى مػػػػػػػ  ظمػػػػػػػأ إل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ك ػػػػػػػافى ظبللنػػػػػػػػا   هػػػػػػػػا السحابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  أنٌػػػػػػػػػػا را فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى بهػػػػػػػػػػا رضػػػػػػػػػػابا
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   ] يف كصف العود   ] البسيط   ُِّ] 

 كنػػػػػػػػا قو بلسػػػػػػػػافو ال ضػػػػػػػػم رى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 يبػػػدم ضػػػػم رى سػػػػواهي  ػػػػي الكػػػػبلـً  مػػػػا

 

ـً  أنَػػػوي  ىًخػػػ ه ن طىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت إلػػػى    قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 (ُّٕ)يبػػػدم ضػػػم رى سػػػواهي منطػػػقى القلػػػمً 

 

ّّبَ ٚاٌفظذ)  (ثبة يف اٌح
   ]الوافر ُّّ]

 كحٌمػػػػػػػػػػاـو  ػػػػػػػػػػأَف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 
 كخٍلػػػػػػػتي أنػػػػػػػا كمػػػػػػػٍ  أىػػػػػػػواهي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػٌ رىةن بن ػػػػػػػػػػػػػػراًف الجح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  
  جنٌػػػػػػػػػػػػػػاًت الن  ػػػػػػػػػػػػػػػػمً   ػػػػػػػػػػػػػػادى لنػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 ]الكامل  :  غًن ُّْ]
ـي لػػػػػي مػػػػػ  لوعىػػػػػػػػػ و    ػػػػػٍم ىػػػػػٌ جى الحٌمػػػػػا

 عاينػػػػػػػتي   ػػػػػػػػو سػػػػػػػػاق ان مػػػػػػػػا سَرنػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 سػػػػػػػػػػاقٍت إلػػػػػػػػػػَي صػػػػػػػػػػباب ي ك رامػػػػػػػػػػػػػػي 
ـً    ربػػػػػػػػػػػػافي بػػػػػػػػػػػػٍ  و كٌ لىػػػػػػػػػػػػٍت ًبحىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

   غًن  ]الكامل ُّٓ]
  طابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٌمػػػػػػػام  قػػػػػػػد  ٌ بٍ ػػػػػػػوي 

  كأنٌػػػػػػوي كٍصػػػػػػلي الحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب كخػػػػػػٌدهي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كمػػػػػػػػػا ه صابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   نػػػػػػػػػاره مؤٌججى
 جم ػػػػػػػػا  كانػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػ ن كع ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 البسيط     غًن  ]ُّٔ]
 ريػػحي الطب ػػًب الػػػ م مٌسػػت يػػداهي يػػػدؾ

  انػػػػػػػػػت بفانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و لػػػػػػػػػو أَف ألحاظػػػػػػػػػوي  
 

ػػػػػػدؾٍ    مػػػػػػا  ػػػػػػافن أ فلػػػػػػوي عٌمػػػػػػا بػػػػػػًو اع مى
 ثػػػػػػَم ان حػػػػػػاؾى بهػػػػػػا مػػػػػػ  رقٌػػػػػػ و  صىػػػػػػدىؾٍ 

 

 (ثبة يف اٌش٠بن ٚاألِـبِس ٚاٌضٍظ)
   ]الكامل ُّٕ]

 يػػػػػػػوـه لىػػػػػػػوي  ٍضػػػػػػػله علػػػػػػػى األيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً 
 كالبػػػػػػٍرؽي يخًفػػػػػػقي مػػػػػػٍ  خػػػػػػبلًؿ سػػػػػػحابًوً 

 المنػػػػػػػػػػػػى  ا لػػػػٍب لنفًسػػػػ ى أرب ػػػػان ىػػػػ َ 
 كٍجػػػػػػػػوى الحب ػػػػػػػػًب كمنظػػػػػػػػران مس شػػػػػػػػرقان 

 

ـي ضػػػػػػػػ ا ىهي بظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً    مىػػػػػػػػزىجى الغمػػػػػػػػا
ـً   كالغ ػػػػػػثي يقطيػػػػػػري مثػػػػػػلى دٍمػػػػػػعو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ـً   كبهػػػػػػػػػَ  تصػػػػػػػػػفو لػػػػػػػػػٌ ةي األيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـً   (ُّٖ)كمغن  ػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػًردان ك ػػػػػػػػػأسى مػػػػػػػػػدا
 

                                                        
 كلمات مطموسة ال ٬نكن قراءهتا.    -ُّٔ
ع كيف  ايػة األرب يف ّٕ/  ٔع كهػ  بػال نسػبة يف العقػد الفريػد: َُُ/  ُالبيتاف لسعيد بن ٘نيػد يف: عيػوف األخبػار:   -ُّٕ

 منسوبة إُف اٜنمدكين.  ُِْ/  ٓفنوف األدب: 
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )م ج السحاب(ع كركاية البيت ال اين في :َّّاألبيات يف ديواف أي الفتح البسي:   -ُّٖ

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ ٫نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ك 
 

 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼو هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٗ 

 ]البسيط  :  كقاؿ علٌ  بن اٛنهمُّٖ]
 أمػػػػػا تػىػػػػػرىل ال ػػػػػوـى مػػػػػا أحلػػػػػى  مائًلػػػػػػػػػػوي 
  أنٌػػػػػػػو أنػػػػػػػػت يػػػػػػػا مػػػػػػػػٍ  ال  ػػػػػػػب وى لػػػػػػػػو

 

 صػػػػػػػٍحوه ك ػػػػػػػٍ مه كإبػػػػػػػراؽه كإرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  
 (ُّٗ)كٍصػػػػػله كىٍجػػػػػره كتقريػػػػػبه كإب ػػػػػادي 

 

 أ    72] 
 (ثبة يف اٌشٚع ٚاألص٘بس)
   ]البسيط ُّٗ]

ػػػػػػػػػػػزىهي    ػػػػػػػػػػػلُّ الرب ػػػػػػػػػػػًع أعاج ػػػػػػػػػػػبه كمن ػى
 صػػػػػػفو ان  ػػػػػػي جوانًبًػػػػػػػػػػػػوً تػػػػػػرل البهػػػػػػارى 

 

  ػػػػػػػالرٍكضي مخ ىًلػػػػػػػفه كالنَػػػػػػػػٍوري مش ىبًػػػػػػػػػوي  
 (َُْ) أنَهػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػ  ه تغفػػػػػػػػػي كتن بػػػػػػػػػػوي 

 

 ]البسيط : غًن   َُْ]
 حػػػػػػٌي الرب ػػػػػػعى  قػػػػػػد ح ٌػػػػػػا ببا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر 
  أَنمػػػػػػػػػا جفنػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػالغنًج منف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 مػػػػػ  نػػػػػرًجيو ببهػػػػػاً  الحٍسػػػػػً  م  ػػػػػػػورً  
 (ُُْ)ال بػػًر  ػػي منػػديًل  ػػا ورً  ػػأسه مػػ  

 

 ]الطويل  :  غًن ُُْ]
 مرىٍرنػػػػػػػا علػػػػػػػى الػػػػػػػرٍكًض الػػػػػػػ م قػػػػػػػٍد تبَسػػػػػػػمت 
  لػػػػػػػػػػػم أرى  ػػػػػػػػػػػ ئان  ػػػػػػػػػػػافى أحسػػػػػػػػػػػ ي منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران 

 

 ذراهي كأركاحي األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريًق تسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 (ُِْ)مػػػ  الػػػركًض يجػػػرم دم يػػػوي كىػػػو يضػػػحى ي 

 

 ]السري   :  غًن ُِْ]
 أمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػرل الركضىػػػػػػػػػػ ى قػػػػػػػػػػٍد نػػػػػػػػػػو رىٍت 
  أَنمػػػػػػػػػػا األٍرضي سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ه لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كظػػػػػػػػػاىري الركضىػػػػػػػػػً  قػػػػػػػػػٍد أعشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ُّْ)نقطػػػػػػػػفي مٍنهػػػػػػػػا  و بػػػػػػػػان  و بػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ]الطويل  :  غًن ُّْ]

                                                                                                                                            
ع َٕٓ/  ِع كزهػر اآلداب كٖنػػر األلبػػاب: ّّٓ/  ْكيف صػدر البيػػت الرابػ : )كمنظػػرا مستبشػران(. كاألبيػػات للبسػػي يف: يتيمػة الػػدهر: 

ألكؿ: )مػػ ج السػػحاب(ع كيف البيػػت ال الػػ : )فاطلػػ  ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت اٖٖكهػػ  تنسػػ  أيضػػان إُف ابػػن ككيػػ  التنيسػػ  يف ديوانػػ : 
 ليومك(، كالبيت الراب : )كمغنيان غرداي( كركاية البيت ال اين في : 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ ٫نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمو  
 

 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 

  
 .  ُِّ - ُِِالبيتاف يف: الديواف:   -ُّٗ
ع كهػو الفضػل بػن إٚناعيػل بػن صػاٌف بػن ُِٔ/  ّالبيتاف للفضل بن إٚناعيل يف: ا  كابوب كاٞنشمـو كاٞنشركب:   -َُْ

 . ُِّعل  بن عبد ا اٟنا  ع شاعر من أهل قنسرينع ترٗنت  يف: معجم الشعراء: 
ع كمسػػػػػػالك األبصػػػػػػار:                        ّْ ع كمػػػػػػن غػػػػػػاب عنػػػػػػ  اٞنطػػػػػػرب:ٕٓ/  ْالبيتػػػػػػاف ألي العػػػػػػالء السػػػػػػركم يف: يتيمػػػػػػة الػػػػػػدهر:   -ُُْ

ُٓ  /َّٓ  . 
ع كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )علػػػ  الػػػركض النػػػدم(ع َّٓ/  ُٓالبيتػػػاف ألي العػػػالء السػػػركم يف: مسػػػالك األبصػػػار:   -ُِْ

 ع كفي : ركاية البيت األكؿ: ّٗٔ/  ُُكعج  : )ربا  كأركاح...(ع ك اية األرب يف فنوف األدب: 
 الػػػػػػػػػػػػركض الػػػػػػػػػػػػ م طلَّػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػدل  غػػػػػػػػػػػػدكنا علػػػػػػػػػػػػ  

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحًنان كأكداج األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفك 

 

 كعج  البيت ال اين: )من النور ٩نرم(. 
ع كيتيمػػػػػػػة الػػػػػػػدهر:                    ُْع كأحسػػػػػػػن مػػػػػػػا ٚنعػػػػػػػت: ِٔالبيتػػػػػػػاف البػػػػػػػن سػػػػػػػكرة اٟنػػػػػػػا   يف: مػػػػػػػن غػػػػػػػاب عنػػػػػػػ  اٞنطػػػػػػػرب:   -ُّْ

ّ  /ّّ . 



 
 

ْٖٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 مػػػػػػػػػداى ي تبػػػػػػػػػرو بػػػػػػػػػٍ  ى أكراًؽ  َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
......... 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً علػى قيضيػػبو    مخضىػَرةو مػػ  زىبػىٍرجى
ػػػدً  ػٍ  و كعىٍسجى  (ُْْ)على  رقاتو مػ  ليجى

 

 ]الطويل  :  غًن ُْْ]
 تنبَػػػػػػػٍو  قػػػػػػػٍد  ػػػػػػػَق البهػػػػػػػاري مغل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 مػػػػػػػػداًى ي تٍبػػػػػػػػرو  ػػػػػػػػي أنامػػػػػػػػلى  َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مائمػػػػوي عػػػػ  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورًًه  
ػػػػػدً   (ُْٓ)علػػػى أذرعو مخركمػػػ و مػػػ  زىبػىٍرجى

 

 ]البسيط  :  غًن ُْٓ]
ػػػػػػػػنى و قبَػٍل يهػػػػػػػػا  غفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   يػػػػػػػػا رَب سوسى
 مصػػػػػػػفَرة الوٍسػػػػػػػًط مبػػػػػػػ اي جوانبيهػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كمػػػا لهػػػا   ػػػػػػػػػػػػر المسػػػً  مػػػٍ  ريػػػػػػػػػػػػػػقً  
 (ُْٔ)ػػػػػوؽً  أنَهػػا عاً ػػقه  ػػي حٍجػػًر م ش

 

 ]الطويل  :  غًن ُْٔ]
  كيػػػػػػػػوـه جػػػػػػػػبل   ػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػافي رياضىػػػػػػػػػػػػػػوي 
  ػػػػػػػأَف ذيػػػػػػػػوؿى الجَلنػػػػػػػاًر مطلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

 

 بػػػأنواع حلػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػوؽى أثوابًػػػًو الخٍضػػػػػرً  
 (ُْٕ) ضػػوؿي ذيػػوًؿ الغان ػػاًت مػػ  األيزرً 

 

 ب    72] 
 (ثبة يف اٌىزبثخ ٚاٌشؼش)
 ]الكامل  :أبو الفتح البسي  قاؿ ُْٕ]

ػػػػػػرى الك ٌػػػػػػاًب ال ت  َرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   يػػػػػػا م شى
 إَف الكوا ػػػػػػبى  ػػػػػػٌ   ػػػػػػي أ را هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػ و كتصػػػػػػػػػػا ركا كتخادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   لرئاسى
 (ُْٖ)إالٌ عطػػػػػػػػاردى حػػػػػػػػ  ى صػػػػػػػػػػػػػٌور آدـ

 

 ]البسيط  :  غًن ُْٖ]
  لػػػػػم يبػػػػػقى  ػػػػػي ه مػػػػػ  الػػػػػدن ا أسػػػػػٌر بػػػػػػوً 

 الػػػػػ ي ى لهػػػػػم علػػػػػمه كمكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه مػػػػػاتى 
 

 إالٌ الػػػد اترى   هػػػا الش ػػػػػػػػػػػػػػػري كالخبىػػػػػػػػػػػري  
 (ُْٗ)ك ػػػي الػػػد اتًًر مػػػٍ  أخبػػػارًًىم ًعبىػػػػػػري 

 

 ]الطويل  :  كلدعبلُْٗ]
  سأقضػػػػػي بب ػػػػػًت يحمػػػػػدي النػػػػػاسي أمػػػػػرىهي 
 يمػػػػوتي ردم  الشػػػػ ًر مػػػػ  قٍبػػػػًل أىًلػػػػوً 

 

 ليػػػػػػػػوٍ كيكثػيػػػػػػػري مػػػػػػػ  أىػػػػػػػػل الركايىػػػػػػػً  حامً  
 (َُٓ)كج ٌػػػػػػدهي يبقػػػػػػى كإٍف مػػػػػػاتى قائًليػػػػػػوٍ 

 

                                                        
)يف كصف النرجس(ع كفي : عج  البيت  األكؿ: )ٟنا عمػد  ُْ/  ْالبيت األكؿ بال نسبة يف: أماِف الشريف اٞنرتض :   -ُْْ

 ٢نركطة من زبرجد(ع كصدر البيت ال اين كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا. 
ع كالػػ خًنة يف ١ناسػػن أهػػل ُِٕالبيتػػاف أل٘نػػد بػػن ١نمػػد بػػن أي بػػرد األندلسػػ  يف: اٞنطػػرب مػػن أشػػعار أهػػل اٞنغػػرب:   -ُْٓ

ع كفيهػػا: عجػػ  البيػػت ال ػػاين: )علػػ  أذرع ٢نركطػػة(ع كيف الػػ خًنة: صػػدر البيػػت األكؿ: ِّٗ/  ّع كنفػػح الطيػػ : ُٗٓ/  ُاٛن يػػرة: 
 )تأٌمل فقد(ع كيف عج  : )عن زهر  اٝنضًل(. 

ت األكؿ: )كمػػػػػا ٟنػػػػػا غػػػػػًن نشػػػػػر                   ع كفيػػػػػ : عجػػػػػ  البيػػػػػِٕٔ/  ُُالبيتػػػػػاف بػػػػػال نسػػػػػبة يف:  ايػػػػػة األرب يف فنػػػػػوف األدب:   -ُْٔ
 اٞنسك(ع كصدر البيت ال اين: )مصفٌرة الوج (. 

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كيـو جال في  الربي   بياض (. ُّٗ/  ِالبيتاف ألي فراس اٜنمداين يف: الديواف:   -ُْٕ
 . ّٖٔالبيتاف يف: الديواف:   -ُْٖ
ع كفيػ : صػدر البيػت األكؿ: )تسػر بػ (ع كعجػ  : )فيهػا ٕٔٗ/  ِف للسػارؽ كاٞنسػركؽ منػ : البيتاف بال نسبة يف: اٞننصػ  -ُْٗ

(ع كصدر البيت ال اين: )صدره كمكرمة(ع كعج  : )من أخبػارهم أثػر(ع ك٨نػا بػال نسػبة أيضػان يف: االستبصػار يف عجائػ   الشعر كالسمري
 .  ِاألمصار: 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٗٗ 

 (ثبة يف فْٕٛ اٌفخش)
 ]الطويل  :  ٛنعفر اٜنارث َُٓ]

  كال يكشػػػػػػفي الغٌمػػػػػػا ى إالٌ ابػػػػػػ ي حػػػػػػػػػػػػػَرةو 
 نقاسػػػػػػػػمهيم أسػػػػػػػػ ا ىنا  ػػػػػػػػَر قسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 يػػػػػرل  مػػػػػراًت المػػػػػٍوًت ثػػػػػَم يزكريىػػػػػػػػػػػػا 
 (ُُٓ) ف نػػػػا  وا ػػػػ ها ك ػػػػ هم صدكريىػػػػػا

 

 ]السري   :غًن   ُُٓ]
  دًع الهػػػػػػول كالهٍجػػػػػػرى  ػػػػػػي النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 مػػػػػا الفٍخػػػػػػري إالٌ الكػػػػػرُّ يػػػػػػوـى الو ػػػػػػػػػػػػػػػػى
  النػػػػػػػػاري ال ال ػػػػػػػػػاري  كػػػػػػػػٍ   اتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 ك ػػػػػػػػَل بٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػدارً  
 ًت جػػػػػػٌرارً  ػػػػػػي جحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 (ُِٓ) ػػػػػػَر مػػػػػػ  ال ػػػػػػار إلػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 

 ]الوافػػػػػػػر  :  غًن ُِٓ]
 مػػػػػؤلتي يػػػػػًدم مػػػػػ  الدن ػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراران 
 كمػػػػػػا كجبىػػػػػػٍت علػػػػػػَي ز ػػػػػػاةي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو 

 

  مػػػػػا  مػػػػػعى ال ػػػػػواذؿي  ػػػػػي اق صػػػػػػػػادم 
 (ُّٓ)كىػػػٍل تجػػػبي الز ػػػاةي علػػػى بخ ػػػػػػػلً 

 

 أ    73] 
 ]البسيط  :  كآخػرُّٓ] 

 يػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػفى نفسػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػاؿو أ ٌرقػػػػػػػػػػػػوي 
 إَف اع ػػػػػػػػػػ ارم إلػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػٍ  جػػػػػػػػػػا ى يسػػػػػػػػػػألني 
 

 علػػػػػػى المقٌل ػػػػػػػػػػػػػ ى مػػػػػػٍ  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل المػػػػػػرك اتً  
 (ُْٓ)مػػػا لػػػ يى عنػػػًدمى لىًمػػػٍ  إحػػػدل المصػػػ باتً 

  

   كألي فراس: ]الطويل ُْٓ]
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنٍحػػػػػػػػ ي أنػػػػػػػػاسه ال توٌسػػػػػػػػطى   عٍندى

 تهػػػػػػوفي عل نػػػػػػا  ػػػػػػي الم ػػػػػػالي نفوسينػػػػػػػػػػا
 أعػػػػزُّ بنػػػػػي الػػػػدن ا كأعلػػػػػي ذكم ال لػػػػػى

 

 لنػػػػػا الصػػػػػٍدري دكفى ال ػػػػػالم  ى أك القٍبػػػػػػػػػري  
 كمػػٍ  يخًطػػًب الحٍسػػنا ى لػػٍم يغًلػػًو المٍهػػري 

 (ُٓٓ)كأ ػرـي مػٍ   ػػوؽ ال ػراًب كال  خػػػري 
 

 ]الكامل  :  غًن ُٓٓ]

                                                                                                                                            
 من مقطوعة أكٟنا:  َِّالبيتاف يف: الديواف:   -َُٓ

 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوين كٞنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن شامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  
 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبت مقاتليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ . 
 

 
 ع كبعد البيت األكؿ:َُّالبيتاف يف: الديواف:  -ُُٓ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ اٞنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفارها  
 

 إذا َف تطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ٧نًنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
           ٖٔٔ/  ِع كنسبت إُف ١نمد بن اٝنطاب الكالي يف: ال هرة: ّٕاألبيات لنصر بن سيار الكناين يف ديوان :  -ُِٓ
: ))أنشػػدين كامػػل بػػن مكػػـر أبػػو ِّٖع كيف: ركضػػة العقػػالء كن هػػة الفضػػالء: ُٕالبيتػػاف لبكػػر بػػن النطػػاح يف: الػػديواف:  -ُّٓ

  ... ] البيتاف   ((. العالءع أنشدين هالؿ بن العالء بن عمر الباهل
 . ْٖالبيتاف للشافع  يف ديوان :   -ُْٓ
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )كمن خط  اٜنسناء..(ع كه  من قصيدة مشهورة أكٟنا: ُِْ/  ِاألبيات يف الديواف:   -ُٓٓ

 أراؾى عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمً  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمتكى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى كال أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

    



 
 

ََٓ 

 عشر ثام ال ال دد

  ألنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكلٍسػػػػػػػػػػػتي بشػػػػػػػػػػػاتمو أحػػػػػػػػػػػػػدان 
 إذا جى ىػػػػػػػػػػػلى اللئػػػػػػػػػػػ مي أبػػػػػػػػػػػاهي نٍصبػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 رأيٍػػػػػػتي الشػػػػػػٍ مى مػػػػػػ  ًعػػػػػػي  الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 (ُٔٓ)لشػػػػػػػػاًتًمًو  ػػػػػػػػدٍيتي أبػػػػػػػػي بمالػػػػػػػػػي

 

 ]الكامل  :  كآخػػرُٔٓ]
  ػػػػػلُّ األمػػػػػوًر تػػػػػزكؿي عٍنػػػػػ ى كتنقضػػػػػػػػػػػي

 كلػػػػػػػػو أنٌنػػػػػػػػي خ ٌػػػػػػػػرتي  ػػػػػػػػَل  ض لػػػػػػػػػػ و  
 

 باقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإالٌ الثنػػػػػػػػا ي  بنَػػػػػػػػو لػػػػػػػػ ى  
ػػرى مكػػارًـً األخػػبلؽً   (ُٕٓ)مػػا اخ ػػٍرتي   ػٍ

 

 ]البسيط  :  كآخػػرُٕٓ]
 إذا ارتقػػػػػػػى منبػػػػػػػرا مػػػػػػػ  راح ػػػػػػػي قلػػػػػػػمه 

  أنٌػػػػػػػػو لػػػػػػػػي عصػػػػػػػػا موسػػػػػػػػى   ضػػػػػػػػربيوي 
 

 قر سػػػتى  ػػػي  ػػػل مػػػا يحويػػػو قر ػػػاسي  
 بب ضػػػػػػػػها  ػػػػػػػػٌل سػػػػػػػػٌجاد مػػػػػػػػ  النػػػػػػػػاسً 

 

 (ثبة يف فْٕٛ املذ٠ح)
 ]الطويل  :  ألي نواسُٖٓ]

  إذا نٍحػػػػػػػػ ي أثنٍ نػػػػػػػػػا عل ػػػػػػػػػ ى بصالػػػػػػػػػػػػػػحو 
ػػػػػػػ و  ػػػػػػػرىًت األلفػػػػػػػاظي يومػػػػػػػان بمٍدحى  كإٍف جى

 

  أنػػػػتى  مػػػػا نثنػػػػي ك ػػػػٍوؽى الػػػػ م نثنػػػػػي 
 (ُٖٓ)لغٍ ػػػًرؾى إنسػػػانان  أنػػػتى الػػػ م ن نػػػي

 

 ب    73] 
 ]الكامل  :  غًن ُٗٓ]

ػػػػػوي النػػػػػػػػػػػػػػدل   يػػػػػا مىػػػػػٍ  يريػػػػػدي بػػػػػأٍف يكل مى
ػػػػػٍ   ػػػػػي األٍرًض إالٌ  ػػػػػمه لػػػػػو لػػػػػٍم يكي  درىى

 

 بلسػػػػػػاًف قاًسػػػػػػًمًو النػػػػػػدل ي كلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
ػػػػػػػػػػػػمي  ٍح ىػػػػػػػوي ألتػػػػػػػاؾى ذاؾى الدرىى  (ُٗٓ)كمدى

 

 ]الطويل  غًن :  َُٔ]
ػػػػػػػػمه ال من هػػػػػػػػى لكبارًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػوي ىمى
ػػػػػػػ ه لػػػػػػػو أَف م شػػػػػػػارى جوًدىػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػوي راحى
 كلػػػػو أَف خلػػػػقى اًه  ػػػػي مىٍسػػػػً   ػػػػػارسو 

 

 لصػػػػػغرىل أجػػػػػلُّ مػػػػػ  الدىػػػػػػػػػػرً كىٌم يػػػػػوي ا 
ػػرُّ أنٍػػدل مػػ  البٍحػػرً  ػػر   ػػافى البػى  علػػى البػى

 (َُٔ)كبػػػػػارزىهي  ػػػػػافى الخلػػػػػٌي مػػػػػ  ال ٍمػػػػػرً 
 

 ]الطويل  :   غًن ُُٔ]

                                                        
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كلست مشإنان...(. ّٗٔالبيتاف بال نسبة يف: آّالسة كجواهر العلم:   -ُٔٓ
ع كالبيت ال اين يف: ١ناضرات األدباء ك١ناكرات الشعراء كالبلغاء: ّْٔ/  ٕالبيتاف بال نسبة يف: اٛنام  ألحكاـ القرآف:   -ُٕٓ

ُ  /ّّٕ . 
 ا يف مدح األمٌن. ع قاٟنُّٗ/  ُالبيتاف يف الديواف:   -ُٖٓ
 ع كفي  بعد البيت األكؿ: ّٕ – ّٔالبيتاف لبكر بن النطاح يف مدح أي دلف العجل ع يف: ٠نموع شعر :  -ُٗٓ

   مػػػػدح ابػػػػن عيسػػػػ  قاسػػػػم فاشػػػػدد بػػػػ  
 كلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكى الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء األعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  

 

 كالشطر ال اين من ه ا البيت مضطرب الوزف. 
 ع كفي  بعد البيت ال ال :ِِ - ُِاألبيات لبكر بن النطاح يف مدح أي دلف العجل ع يف: ٠نموع شعر :   -َُٔ

 أبػػػػػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػػػػػفو بوركػػػػػػػػػػػػػػتى يف كػػػػػػػػػػػػػػلّْ بلػػػػػػػػػػػػػػدةو  
 

 *  كمػػػػػػػػػػػػػا بوركػػػػػػػػػػػػػت يف شػػػػػػػػػػػػػػهرها ليلػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 

 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َُٓ 

ـي  ـي  مػػػػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػداؾى إذا ضػػػػػػػػػػَ  الغمػػػػػػػػػػا
  هػػػػػػ ا ين ػػػػػػلي الػػػػػػرزؽى كٍىػػػػػػوى ممنَػػػػػػػػػػػػػػػػػعه 
 كمػػػػٍ   لػػػػبى األعػػػػدا ى بالمػػػػاًؿ كالظبػػػػػا

 

ـي كعزميػػػػػ ى إٍف   ـي حسػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػَل الحسػػػػػا
ـي   كىػػػػػػػ ا يػػػػػػػردُّ الجػػػػػػػ  ى  كٍىػػػػػػػوى  لهػػػػػػػا
ـي   كبالسػػػػػػػػػٍ ًد لػػػػػػػػػم يب ػػػػػػػػػٍد عل ػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرا

 

 ]الوافر  :   غًن ُِٔ]
  دىنػىػػػػػػٍوتى تواضػػػػػػ ان كعلػػػػػػٍوتى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدران 
  ػػػػػ اؾى الشػػػػػميي تب يػػػػػدي أف تسامػػػػػػػػػػػػػى

 

  شػػػػػػػػػػأناؾى انحػػػػػػػػػػداره كارتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي  
 (ُُٔ)يػػػػػدنو الضػػػػػو ي منهػػػػػا كالش ػػػػػػػػػاعي ك 
 

 ]البسيط  غًن :  ُّٔ]
 تغنػػػػػػػوفى عػػػػػػػ   ػػػػػػػل  تقػػػػػػػري و بفضػػػػػػػًلكيمي 

 تلػػػػػػػػػوحي  ػػػػػػػػػي دكىًؿ األيٌػػػػػػػػػاـً دكلػػػػػػػػػ يكيمٍ  
 

  نػػػػى الظبػػػػاً  عػػػػ  ال كح ػػػػًل بالكحػػػػلً  
 (ُِٔ) ػػػػػأَف ملَػػػػػ ي اإلسػػػػػبلـً  ػػػػػي الملػػػػػلً 

 

 ]البسيط  غًن :  ُْٔ]
   ػػػػػلُّ الخػػػػػبلًؿ ال ػػػػػي   هػػػػػا محاسػػػػػنيكيمٍ 
  ػػػػػأَنكيٍم  ػػػػػجىري األتػػػػػرج   ػػػػػابى م ػػػػػػػػػػػػان 

 

 تشػػػػػابػىهىٍت مػػػػػنكيمي األخػػػػػبلؽي كالًخلىػػػػػػػػػقي  
 (ُّٔ)خٍمػبلن كنػٍوران ك ػػابى ال ػودي كالػػورؽي 

 

 أ    74]
 ] الطويل  سح  بن إبراهيم يف الفضل بن سهل:  كإلُٓٔ]

  يقولػػػوفى قػػػٍل  ػػػي الفضػػػًل كاحػػػدي   الػػػو
  مػػػػا بلػػػػغى المثنػػػػى علػػػػى الفضػػػػًل  ايػػػػ ن 

 

 قػػػػد قػػػػاؿى   ػػػػو النػػػػاسي قبلػػػػي  ػػػػأ ثركاك  
 مػػػػػػػ  القػػػػػػػوًؿ إال كىػػػػػػػو   ػػػػػػػو مقص ػػػػػػػري 

 

 ]البسيط  :  كلكشاجمُٔٔ]
  يػػػػػا مٍسػػػػػًدمى ال ػػػػػٍرًؼ إسػػػػػراران كإعبلنػػػػػػػػان 
ػػػػحابى ى  قػػػػد  َرق نػػػػي  ىرىمػػػػػػػػػػػػػان   أقلػػػػٍع سى

 

 كمٍ بًػػػػػػػعى البًػػػػػػػر  كاإلحسػػػػػػػاًف إحسانػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ُْٔ)مػػػا أدمىػػػ ى الغ ػػػثي إالٌ  ػػػافى  و انػػػا

 

 ]الطويل  :  كقاؿ أبو الفتح البسئُٕ]
ػػػػػػعى ال ل ػػػػػػا ى علمػػػػػػان كعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن      ػػػػػػىن جمى
ػػػػػػعى ال ٌفػػػػػػاحي حسػػػػػػنان كنٍضػػػػػػرةن    مػػػػػػا جىمى

 

 كجػػػػػػػػػودان كبأسػػػػػػػػػان ال ييف ػػػػػػػػػقي  واقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػ ن محبوبىػػػػػػػػػ ن كم اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (ُٓٔ)كرائحى

 

 ]الطويل  :  كقاؿ اٜنسن بن رشي ُٖٔ]
                                                        

ع كفيػػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )كبعػػػدتى قػػدران(ع ك٨نػػػا مػػن قصػػػيدة يف ُِْٕ/  ِالبيتػػاف ألي عبػػادة البحػػػرتم يف ديوانػػ :   -ُُٔ
 مديح إبراهيم بن اٞندبر، أكٟنا: 

 فػػػػػػػػػػػػػدٍتكى أكػػػػػػػػػػػػػفُّ قػػػػػػػػػػػػػوـو مػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػتطاعوا  
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيكى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تستطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي  
 

 
 ع من قصيدة طويلة أكٟنا: َِِٓ/  ٓالبيتاف البن الركم  يف ديوان :   -ُِٔ

 ٣نتَّ  النفس بالسٌراء كاٛنػػػػػ ؿً   ال زلتى تبلغي أقص  الس ًؿ كاألمػػػػًل  

: ))شػجرة األتػرج تضػرب ُٗٓع كقػد قػاؿ عنهمػا ال عػالف يف: ٖنػار القلػوب: ُُٓٔ/  ْالبيتاف البن الركم  يف ديوانػ :   -ُّٔ
 ٞنن طاب أصل  كفرع ع ككل ش ء من ع كأكؿ من شب  ب  اٞنمدكح ابن الركم  فقاؿ كأحسن... ] ا لبيتاف  ((  م الن 

 ع كفي : صدر البيت ال اين: )قد غٌرقتين مننان(. ّٖٗالبيتاف يف الديواف:  -ُْٔ
 ع كفي : صدر البيت ال اين: )كما ٗن  التفاح شكالن كّٔجة(. ِٖٓالبيتاف يف الديواف:  -ُٓٔ



 
 

َِٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 عبػػػػػػػػػوسه مقطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي لغ ػػػػػػػػػًرؾى بػػػػػػػػػٌوابه 
.............. 

 

 كبابيػػػ ى م مػػػػػػػػػػػوره بحٍسػػػ و كإحسػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 (ُٔٔ)كأعطػػػى مفػػػات ح الجنػػػاًف لرضػػػوافً 

 

 ]الطويل  :  كقاؿ ابن شرؼُٗٔ]
  لمخ لػػػػػًف الحاجػػػػػػػػػػػػػػػاًت جٍمػػػػػعه ببابًػػػػػوً 
ـً الغنػػػػػػػػػػػػػػػػى   ىًلٍلخاًمػػػػػػًل ال ل ػػػػػػا كللمٍ ػػػػػػدى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كىػػػػػػ ا لػػػػػػوي  ػػػػػػ ُّ  هػػػػػػ ا لػػػػػػوي  ػػ 
 (ُٕٔ)كللمٍ ًنًب ال ٍ بىى كللخػاًئًف األٍمػ ي 

 

 ]البسيط  :  كأل٘ند بن عبد رب َُٕ]
  يػػػػػػا مىػػػػػػٍ  عل ػػػػػػًو ردا ي البػػػػػػأًس كالجػػػػػػودً 
 لٌمػػػػا تبػػػػَديتى  ػػػػي يػػػػوـً الخمػػػػ ًي لنػػػػػػػػا
 تبػػػػػادىرىٍت نحػػػػػوىؾى األٍبصػػػػػاري  ا  حلىػػػػػتٍ 

 

  ػػي ال ػػودً مػٍ  جػػوًد  ف ػ ى يجػػرم المػا ي  
 كالنػػاسي حولىػػ ى  ػػي ع ػػػػد بػػبل ع ػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 (ُٖٔ)بحٍسػػً  يوسيػػفى  ػػي محػػراًب داكد
 

 ]الكامل  :  كل  أيضان ُُٕ]
  اهي جػػػػػػػػػػَرد للنػػػػػػػػػػدل كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً 

 

 سػػػػػػػػػػ فان  قلَػػػػػػػػػػدىهي أبػػػػػػػػػػا ال بٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  
 

 ب   74] 
  سك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كٍجػػػػػػوه عل ػػػػػػًو مػػػػػػ  الح ػػػػػػا  

 كإذا أحػػػػػػػػػػػَب اهي يومػػػػػػػػػػػان عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي 
 

 كمحبَػػػػػػػ ه تجػػػػػػػرم مػػػػػػػع األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  
 (ُٗٔ)ألقػػػػػػػػػػى عل ػػػػػػػػػػًو محبَػػػػػػػػػػ ن للنػػػػػػػػػػاسً 

 

 (ثبة يف املضبٌت)
 ]البسيط  قاؿ األخطػػػػل:  ُِٕ]

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي    قػػػػػػوـه إذا أ لػػػػػػوا أخفىػػػػػػٍوا  بلمىهي
 اسػػػػػػ ٍنبىحى األضػػػػػػ اؼى  لػػػػػػبػيهيمي قػػػػػػوـه إذا 

 ال يقػػػػػػبيي الجػػػػػػاري مػػػػػػ   ضػػػػػػًل نػػػػػػارًًىمي 
 

 كاسػػػػػ وثىقوا مػػػػػ  رتػػػػػاًج البػػػػػاًب كالػػػػػدارً  
 قػػػػػػػالوا ألٌمًهػػػػػػػمي بػػػػػػػولي علػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػارً 

 (َُٕ)كال تكػػػفُّ يػػػده عػػػ  حرمىػػػً  الجػػػارً 
 

 ]الطويل  :  كقاؿ بشػػػػػػػػارُّٕ]

                                                        
 َف ٤ندها يف ديواف ابن رشي  القًنكاينع كيف صدر البيت ال اين كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.    -ُٔٔ
 . ُُّع كالنتف من شعر ابن رشي  كابن شرؼ القًنكانيٌن: ٗٗالبيتاف يف: الديواف:  -ُٕٔ
يػػ : صػػدر البيػػت ال ػػاين: )ٞنػػا تطٌلعػػت(ع ع قاٟنػػا يف الناصػػر لػػدين ا يػػـو البيعػػة لػػ  يف قرطبػػةع كفْٓاألبيػػات يف الػػديواف:  -ُٖٔ

 كصدر البيت ال ال : )كبادرت ٥نوؾ األبصار كاكتحلت(. 
 ع قاٟنا يف مدح أي العباس القائدع كفيها بعد البيت األكؿ: ّٗاألبيات يف الديواف:  -ُٗٔ

 ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه إذا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبلت غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبض الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ركح اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  
 

 
 ع قاٟنا يف هجاء بين كلي  من قصيدة مطلعها: َِْاألبيات يف الديواف:  -َُٕ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اٝنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل معلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 

 كيف كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 

ع منسػػوبة إُف بعػػض آؿ اٞنهلػػ ع كهػػو )عبػػد ا بػػن عبػػد الػػر٘ننع كلقبػػ  أبػػػو ْْ/  ْكهػػ  يف ٘ناسػػة أي ٕنػػاـ )شػػرح التربيػػ م(: 
 األنوار(. 



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َّٓ 

ٍنػػػػػتى خػػػػػٌواضى  ىٍمػػػػػرىةو    أبػػػػػا مخلىػػػػػدو قػػػػػٍد  ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو  سػػػػػػػٌنوًر   عبػػػػػػػد اًه ب ػػػػػػػعى بدٍرىى

 

 صػػػغ ران  لٌمػػػا ً ػػػٍبتى خَ ٍمػػػتى بالشا ػػػػي 
 (ُُٕ)صػػػػغ ران  لٌمػػػػا  ػػػػَب ب ػػػػعى بق ػػػػػراطً 

 

 ]آّت   :  كقاؿ الصايُْٕ]
  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿً 
  ىميٍلػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػل  نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصو 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أَف للجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل  خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى تيحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىقب  
  قػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد تكامٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى نقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (ُِٕ)لكٍنػػػػػػػػػػػػػػتى للجهػػػػػػػػػػػػػػًل  خصػػػػػػػػػػػػػػا
 

   كقاؿ مسلم بن الوليد: ]الكامل ُٕٓ]
  أٌمػػػػػػا الهجػػػػػػا   ػػػػػػدٌؽ عرضػػػػػػ  دكنػػػػػػػػو
ػػػػػٍب  أنػػػػػتى  ل ػػػػػػقي عٍرًضػػػػػ ى إنَػػػػػػوي    اذىى

 

 كالمػػػػدحي عنػػػػ ى  مػػػػػا علٍمػػػػتى جل ػػػػػػػػػػلي  
 (ُّٕ)ذل ػػػػػلي عػػػػػرضه عػػػػػززتى بًػػػػػًو كأنػػػػػتى 

 

 ]الطويل  كقاؿ أبو نواس:  ُٕٔ]
  لقػػػػػػػػٍد  َرنػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  ج فىػػػػػػػػرو حٍسػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػا بًػػػػػػػػوً 
 كلٍسػػػػػػػػتي كإف أخطػػػػػػػػػأتي  ػػػػػػػػي مػػػػػػػػػدًح ج فػػػػػػػػػرو 

 

 كلػػػػػػػػػػػػم أٍدًر أَف اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى حشػػػػػػػػػػػػوي إىابًػػػػػػػػػػػػوً  
 (ُٕٓ) ػػػػػػي ث ابػػػػػػوً (ُْٕ)بػػػػػػأٌكؿ  إنسػػػػػػافو خػػػػػػرل 

 

 : ]السري  (ُٕٔ)  كقاؿ األصبهاينُٕٕ]
  تؤذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػبلً  اسػػػػػػػػكٍت كال

ػػػػػػػػدو نسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن   كتػػػػػػػػَدعي  ػػػػػػػػػػػػػػػػي أسى
 

ػػػػػػػػًب البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًردً    بشػػػػػػػػٍ ً  ىػػػػػػػػ ا الَنسى
 ال تػيٍقبىػػػػػػػػلي الدعػػػػػػػػػػػػػػػػول بػػػػػػػػبل  اًىػػػػػػػػػػػػدً 

 

 أ    75]
 أًقػػػػػػػػػػػػٍم لنػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةه أكالن 

 

 (ُٕٕ)ي حػػػػَل مػػػػ  الوالًػػػػػػػػػػػػػػػػػدً كأنػػػػتى  ػػػػ 
 

 ]اٞنتقارب  :  كقاؿ دعبلُٖٕ]
   ًصػػػػػػػٍرتي البػػػػػػػً  عمػػػػػػػركو  ألفٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
  باتػػػػػػػػػػت ج ػػػػػػػادم علػػػػػػػى بابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 مػػػػػػػػػػػرياى المػػػػػػػػػػػرك ىًة مل اثىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػلي أركاثىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (ُٖٕ)تػػػػػػػػػػػػركثي كتأ ي

 

 ]اٞننسرح  :  كألي العتاهيةُٕٗ]

                                                        
ع كفيها: صػدر البيػت األكؿ: َُٗ/  ٔع ككفيات األعياف: ُُْع كيف ٖنار القلوب: ٔٗ – ٓٗ/  ْالبيتاف يف الديواف:  -ُُٕ

 )أبا خالد ما زلت سٌباح غمرة(.
 .  ّّٕ – ّّٔ/  ِاألبيات يف يتيمة الدهر:  -ُِٕ
 . ّّْالبيتاف يف: الديواف:  -ُّٕ
 يف اٞن طوط: )خل و خار(ع كال يستقيم الوزف مع .  -ُْٕ
 . ُُٕ/  ِالبيتاف يف الديواف:  -ُٕٓ
 . َّٓ/  ّهو عبداف األصبهاين اٞنعركؼ باٝنوزمع من شعراء اليتيمةع ترٗنت  يف يتيمة الدهر:  -ُٕٔ
يف هجػػػػاء أي العػػػػالء األسػػػػدمع كفيػػػػ : عجػػػػ  البيػػػػت ال ػػػػاين: )ال ت بػػػػت                   ّّٓ – ِّٓ/  ّاألبيػػػػات يف يتيمػػػػة الػػػػدهر:  -ُٕٕ

 الدعول(.  
 ع كركايتهما: َُُالبيتاف يف: الديواف:   -ُٖٕ

 أتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف يف حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 تظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً   

 

 هويّْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٝنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  فالتاثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركثي كتأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي أركاثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

  



 
 

َْٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 أصػػػػػػػػػػبىٍحتى ال ت ػػػػػػػػػػًرؼي الجم ػػػػػػػػػػلى كال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ    إَف الػػػػػػػ م يرتىجػػػػػػػػي نػػػػػػػداؾى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً    تػىٍفػػػػػػػػًرؽي بػػػػػػػػ  ى القبػػػػػػػػ ًح كالحىسى
ًة اللػػػػبى ً  ػػػػٍهوى  (ُٕٗ)يٍحًلػػػػبي ت سػػػػان مػػػػ   ى

 

   غًن : ]الوافػػػػػػر َُٖ]
  ػػػػػػرابي ى  ػػػػػػي السػػػػػػحاًب إذا ظىًمٍئنػػػػػػػػػػا 
 كمػػػػػػػػػا رَكٍح ىنػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػ َب عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػزيؾى عٍنػػػػػػدى منقطػػػػػػًع السحػػػػػػػػػػػػػػػػػابً    كخيبػٍ
 (َُٖ)كلكػػػػػػػٍ  خفػػػػػػػتى مرزئػػػػػػػً  الػػػػػػػ بابً 

 

 ]الوافػػػػػػر  :  غًن ُُٖ]
 أبػػػػػػػػو نػػػػػػػػوحو نزٍلػػػػػػػػتي علٍ ػػػػػػػػًو يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 كجػػػػػػػػا ى بلٍحػػػػػػػػًم ال  ػػػػػػػػي  سم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  
 يػػػػػػػدم سقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لٌمػػػػػػػا أٍف ر ػىٍ ػػػػػػػتي 

  كػػػػػػػػػافى  مػػػػػػػػػٍ  سػػػػػػػػػقى الظمػػػػػػػػػآفى آال
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػً  الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   غػػػػػػػػػػػػػٌ اًني برائحى
  قَدمىػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػى  بىػػػػػػػػػًق الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً 
ـً    ؤكسػػػػػػػان حشػػػػػػػػوىا ريػػػػػػػػحي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

ـً  ػػػػٍ  تغػػػػٌدل  ػػػػي المنػػػػػػا  (ُُٖ)ك ٍنػػػػتي  مى
 

 ]الطويػل  :  كقاؿ الناشمُِٖ]
 زعىٍمػػػػػػػػػػػتى أبػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػٍهلو بأنَػػػػػػػػػػػ ى جامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه 
 كىٍبػػػػػػػػػػػػػ ى تقػػػػػػػػػػػػػػوؿي الحػػػػػػػػػػػػػَق أم  ض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 ضركبػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػ ى اآلداًب يجمى يهػػػػػػػػػػا الكٍهػػػػػػػػػػػلي  
 (ُِٖ)تكػػػػػوفي لػػػػػ م الفضػػػػػػًل كلػػػػػ يى لػػػػػو عقػػػػػػلي 

 

   كقاؿ دعبل: ]اٞنتقارب ُّٖ]
 تػىزىٍلزىلىػػػػػػػػػػػػػػػًت األٍرضي زًٍلزالىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مشػػػػػػػى ذا الثق ػػػػػػػلي علػػػػػػػى ظٍهرًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ً ًهٍم مػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    قػػػػػػػػالوا بػػػػػػػػأجمى
ػػػػػػػػػػػػػػًت األٍرضي أثقالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (ُّٖ) أخرىجى

 

   كقاؿ غًن : ]السري  ُْٖ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن أٍىػػػػػػػػػػدل مغ ػػػػػػػػػػثه قطَػػػػػػػػػػ ن لقمػػػػػػػػػػػػ

  بػػػػػػػػادىرى القػػػػػػػػطُّ إلػػػػػػػػى د ًنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػًو األبخى ػػػػػػػػػلىها مػػػػػػػػػٍ   ىم   أرسى
 (ُْٖ)يحسػػػػػبيها ب ػػػػػػاى مػػػػػػا قػػػػػػٍد خػػػػػػرم

 

 ب   75]

                                                        
ع كفيػ : صػدر البيػت ال ػاين: )إف مػن بػات يرْنيػك كمػن(ع كتنسػ  ُٔع كاٞننتحػل: ٔٓٔالبيتاف يف: ديػواف أي العتاهيػة:  -ُٕٗ

: ))قػاؿ ُِٖ – ُِٕع كيف كتػاب الػب الء لل طيػ  البغػدادم: ّٖٕإُف كالبة بن اٜنبػاب يف: ٖنػار القلػوب يف اٞنضػاؼ كاٞننسػوب: 
 ف  ((. ابن درستوي : أنشدنا اٞنربد:... ] البيتا

ع قاٟنػا يف هجػاء جعفػر بػن أي زهػًنع ككػاف أبػو الشػمقم  ضػيفان عليػ ع كفيػ : صػدر ِٗالبيتاف ألي الشمقم  يف ديوان :  -َُٖ
 – ٕٓٔ/  ُالبيػػت األكؿ: )إذا عطشػػنا(ع كعجػػ  : )عنػػد منقطػػ  الػػرتاب(ع كالبيتػػاف منسػػوباف إُف أي الشػػي  يف: ١ناضػػرات األدبػػاء: 

 ع كَف ٤ند٨نا يف ديوانيهما. َُِع كألي نواس يف: ااسن كاألضداد للجاحه: ٕٔٔ
منسػػوبة إُف بعػػض اػػدثٌنع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )فغػػٌداين(ع كركايػػة عجػػ   ِٕٖ/  ّاألبيػػات يف: عيػػوف األخبػػار:   -ُُٖ

(ع كهػ  بػال نسػبة يف: العقػد الفريػد )بػاب مػا قالػت الشػعراء يف طعػاـ  ُٖٖ – ُٕٖ/  ٔ: البيت ال الػ : )مػدامان بعػد ذلػك بػال مػداـً
 الب يل(ع كفي : صدر البيت األكؿ: )أتيت إلي  يوما(ع كعج   )فغٌداين(ع كركاية البيت ال اين: 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٜنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ٚنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   
 

 أكلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً  
 

 
 ع كَف نع ر علي  يف ديوان . ِٕٖ/  ّالبيتاف للناشم األكرب يف هجاء سهل بن نوِنت يف: زهر اآلداب يف ٖنر األلباب:  -ُِٖ
( ِ( كى أىٍخرىجىًت األىٍرض أىثٍػقىاٟنىىا)ًُإذىا زيٍل ًلىًت األىٍرض زًٍل ىاٟنىا)ع كيف الن  إشارة إُف قول  تعاُف: ))ِّٕالبيتاف يف: الديواف:  -ُّٖ

 ((.   في مىا ٟنىاااالنس كى قىاؿى 
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )أهدل مغي ه هرة...(. ّْٖ/  ِالبيتاف بال نسبة يف: ال خًنة يف ١ناسن أهل اٛن يرة:  -ُْٖ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َٓٓ 

  :  كقاؿ ابن الركم ُٖٓ]
.........................  ............................(ُٖٓ) 

 ]البسيط  أيضان:  كقاؿ ُٖٔ]
 قػػػالوا ىجػػػاؾى أبػػػو حٍفػػػصو  قٍلػػػتي لهػػػٍم 
  ػػٍم مػػَرةن سػػجىدى الكٍشػػحافي تىٍحػػتى يػػدم

 

ػػػػدهٍ   ػػػػػػػػػػػػرى الحىسى  ال تػػػدخلوا ب نىنػػػا يػػػا مٍ شى
ًمػػػدىهٍ  ػػػٍ  حى ػػػًمعى اهي ًلمى  (ُٖٔ)كلػػػم يقػػػٍل سى

 

 ]السري   كقاؿ أيضان:  ُٕٖ]
  ػػػػػػػ خه لنػػػػػػػا يٍ ػػػػػػػرىؼ بالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردم 
 ادخلنػػػػػػػػػػػػي يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػػى دارًهً 

 

 لػػػػػػػ يى لىػػػػػػػوي ىػػػػػػػمي ًسػػػػػػػول المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردً  
 (ُٕٖ) نػػػػػػا ني كاأليٍػػػػػػػري ًمػػػػػػٍ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػدم

 

 ]البسيط  : غًن   ُٖٖ]
 ظػػػػػَل السػػػػػبلميُّ يهجػػػػػوني  قلػػػػػتي لػػػػػػػػػوي 

 تكػػػػػٍ  ذا ػػػػػران بػػػػػالرم  صحبى ىنػػػػػػالػػػػو لػػػػػم 
 

 حب ػػػػػػػػػػػػػػػبي قلبػػػػي كم شػػػػوقي كأسػػػػ اذم 
 (ُٖٖ) اذ ٍر ضرا ى ى مػٍ  تح ػي ببغػداذً 

 

 ]الوافػػػػػػر  غًن :  ُٖٗ]
ـ  أب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًس     ىٍبػػػػػػتي علػػػػػػى حػػػػػػر  أ
 كصػػػػػػٌ رتي الك ػػػػػػابى عل ػػػػػػو كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 ان كحطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأبػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو كىػػػػػػٌواز  
 (ُٖٗ) ػػػػبٍف ىػػػػٍم   َػػػػركهي عرٍ ػػػػتي خطٌػػػػػػػػي

 

 غًن :        َُٗ]
 صىػػػػػػفي مػػػػػػ  الث ػػػػػػػراًف  ػػػػػػي مجلػػػػػػػػػػػػػػيو 
 مػػػػػا أحػػػػػوجى النػػػػػاسي إلػػػػػػػػػػػى حرثًًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

  ػػػػػَر مػػػػػ  القاضػػػػػي إلػػػػػى الكاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 ػػػػػػػػػػبً عنػػػػػػػدى نػػػػػػػػزكًؿ المطػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الساً ػػػػػػ

 

 ]الطويل  :  غًن ُُٗ]
 ألػػػػػػػػػٍم تػىػػػػػػػػػرى أَف اهى أعطػػػػػػػػػاؾى لح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
  بٍ هػػػػػػا ثمػػػػػػودى الػػػػػػػزؽ  إٍف  ٍنػػػػػػتى بائ ػػػػػػػان 

 

  أنَػػػػػػ ى منهػػػػػػا قاعػػػػػػده  ػػػػػػي جوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  
 (َُٗ)كإالٌ  بق هػػػػػػػػػا ك نػػػػػػػػػػػػػًي البنػػػػػػػػػادؽً 

 

 (ثبة يف اٌٙضي ٚاملجْٛ)
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 كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.   -ُٖٓ
اف ٓنػت يػدم(ع كبعػد البيػت ع كفي : صدر البيت ال ػاين: )كػم ركعػة ركػ  الصػفعِٕٔ/  ِالبيتاف يف: ديواف ابن الركم :  -ُٖٔ

 األكؿ: 
 مػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتأثرت دكنكػػػػػػػػػم كفػػػػػػػػػٌ  بصلعتػػػػػػػػػػػػػ   

 
 فتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكين عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة   

 

 
ع كفيػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )أديبنػػػا اٞنعػػػركؼ بػػػالكردم(ع ِِٔ/  ْالبيتػػاف ألي الفػػػتح بػػػن العميػػػد يف: معجػػػم األدبػػػاء:  -ُٕٖ

 كعج   : )مول  بالغلماف كاٞنرًد(، 
ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ:                 ُْٓ/  ّالبيتػػػاف ألي دلػػػف اٝن رجػػػ  الينبػػػوع ع مػػػن شػػػعراء اليتيمػػػةع يف: يتيمػػػة الػػػدهر:   -ُٖٖ

 )حييت قلف(ع كصدر البيت ال اين: )إف َف تكن(. 
 . َّّالبيتاف ألي زنبور يف هجاء أي نواسع يف: ملح  األغاين )أخبار أي نواس(:  -ُٖٗ
ع كركايػػػػػػػة الشػػػػػػػطر                  ّْٖ/  ُع كتػػػػػػػاج العػػػػػػػركس: ُّٕ/  ُألكؿ أنشػػػػػػػد  ابػػػػػػػن السػػػػػػػكيت يف: لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب: البيػػػػػػػت ا -َُٗ

 بال نسبة. َِِ/  ُاألكؿ: )كأنت امرؤ قد ك أت لك ٜنية(ع كالبيت األكؿ بلفظ  كمعنا  يف: ديواف اٞنعاين: 



 
 

َٓٔ 

 عشر ثام ال ال دد

   البن اٞنعت : ]الطويل   ُِٗ] 
 رأيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ب وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ل لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ 
  لػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أرى ديباجػػػػػػػػػػػػػػػػػان كلػػػػػػػػػػػػػػػػػم أرى سندسػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 كزي ػػػػػػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػػػػػػػ هَ  بالو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزً  
ػػػػػػ ى  ػػػػػػػي داًر الكػػػػػػريًم مػػػػػػػ  الخبػػػػػػػزً   (ُُٗ)بأحسى

 

 السري    ] :  غًن  ُّٗ]
 يػػػػػػػػػػػػػػا ذاىبػػػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػػػي دارًًه جائ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ػػػػػَ  أضػػػػػ ا ي ى مػػػػػٍ    جوًعًهػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ قىػػػػػٍد جي
 

هٍ    بغ ػػػػػػػػر م نػػػػػػػػىن كبػػػػػػػػبل  ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
هٍ   (ُِٗ) ػػػػػػػاقرأ علػػػػػػػ ًهٍم سػػػػػػػورىةى المائًػػػػػػػػػدى

 

 السري    ] :  غًن  ُْٗ] 
 عىػػػػػػػػػػػػدىٍدتي ألوانػػػػػػػػػػػػان ل ػػػػػػػػػػػػوـً الًقػػػػػػػػػػػػػػػػرل

ػػػػػػزى يػػػػػػا س  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  ـٍ إلٍ نػػػػػػا الخبػٍ  قػػػػػػد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً مػػػػػػػػػٍ  بػىٍ ػػػػػػػػػًد إرعػػػػػػػػػادو كإبػػػػ 
 (ُّٗ)كأنٍػػػػػػتى  ػػػػػػي حػػػػػػَل مػػػػػػ  الباقػػػػػػػػػػي

 

 السري    ] :  غًن  ُٓٗ] 
ػػػػػػػػػػػػػػا يومػػػػػػػػػػػػػػان كأبصٍرتيهػػػػػػػػػػػػػػػػا   قٍلػػػػػػػػػػػػػػتي لىهى

 مػػػػػػػا أقػػػػػػػبحى البخػػػػػػػػلى قالػػػػػػػٍت ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 

  اكيَػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػػػي  ف هػػػػػػػػػا نرًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  
 (ُْٗ)أقػػػػػػػػػػبىحي مٍنػػػػػػػػػػوي عا ػػػػػػػػػػقه مفلػػػػػػػػػػيي 

 

 ]السري   :  غًن  ُٔٗ] 
ػػػػػػػٍت ًقػػػػػػػٍدره ًبمٍطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورىةو   لػػػػػػػو  ب خى
 كأنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  لوا ٍ  ىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 بػػػػػػػػالركـً أك أقصػػػػػػػػى بػػػػػػػػبلًد الثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػورً  
 (ُٓٗ)يػػػا عػػػاًلمى الغٍ ػػػًب ًبمػػػا  ػػػي القػػػدكرً 

 

 السري    ] :غًن     ُٕٗ] 
 قىػػػػػٍد ًصػػػػػٍرتي مػػػػػ  سػػػػػٌكاًف دىل ز ػػػػػػػػػػػػػػٍم 

 كمػػػػدًحي لكػػػػػػػػػػػػػػػمٍ أ لػػػػي مػػػػ  السػػػػوًؽ 
 

 ك ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتي ال آكم الدىال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا 
 (ُٔٗ)تلػػػػػػػػ ى لى ىٍمػػػػػػػػرم قسػػػػػػػػم ه ض ػػػػػػػػػػزا

 

ً  ِٓ اٌحغٓ)  (ثبة يف عّ
   ]الطويػػل  ُٖٗ] 

ػػػػػػٍ ًديَ ي الحشػػػػػػػػػػػػػػا    نان َػػػػػػ ي األ ػػػػػػراًؼ سى
 لهػػػػػػػا حٍلػػػػػػػمي لقمػػػػػػػافو كصػػػػػػػورىةي يوسػػػػػػػفو 

 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ىبلل َػػػػػػػػ ي ال  نػػػػػػػػٍ ً   ائ َػػػػػػػػ ي  
ػػػػػػػػػػػػػ ي داكدو كعَفػػػػػػػػػػػػػ ي مريػػػػػػػػػػػػػػمً   (ُٕٗ)كنغمى

 

                                                        
 ج  البيت األكؿ: )كزٌين ما فيهن(. ع يف كصف النارن ع كفي :  عَّّ/  ّالبيتاف يف: الديواف:   -ُُٗ
ع ككفيػػػػػػػات األعيػػػػػػػاف:                 َٗ/  ّع كيتيمػػػػػػػة الػػػػػػػدهر: ُْٔالبيتػػػػػػػاف البػػػػػػػن اٜنجػػػػػػػاج يف: الػػػػػػػب الء لل طيػػػػػػػ  البغػػػػػػػدادم:   -ُِٗ

 ع كَف ٤ند٨نا يف ديوان . َُٕ/  ِ
 . ُٗٓالبيتاف ألي الفضل اٞنيكاِف يف ديوان :   -ُّٗ
 . ُُْع كأخبار أي نواس لألصفهاين: ْٓع كأخبار أي نواس البن هفاف: ٕٖ/  ُن : البيتاف ألي نواس يف ديوا  -ُْٗ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )أك أقص  حدكد ال غوٍر(.َُٓ/  ْالبيتاف ألي ١نمد السٌلم  يف: يتيمة الدهر:  -ُٓٗ
 كَف ٤ند٨نا يف ديوان ع كركاية البيتٌن في :  ُِٕالبيتاف ألي الشمقم  يف: الب الء للبغدادم:  -ُٔٗ

 آكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دهليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  
 خبػػػػػػػػػػػ م مػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػوؽ كمدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػػم  

 

 كَف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن آكم الدهاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا 
 تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم قسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا

 

 .  ّٖٕ/  ُٔكه  منسوبة ألي الينبع    العباس بن طرخاف يف الوايف بالوفيات: 
 ع كَف ٤ندها يف ديوان . ِْٕ/  ٓالبيتاف البن الرقاع العامل  يف: ربي  األبرار:  -ُٕٗ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َٕٓ 

 ب  76]
 ]الكامل  :  كللصاح ُٗٗ]

 ر ػػػػػػأ  ػػػػػػدا كجػػػػػػػػػػػػػػػدم عل ػػػػػػو  ًرٍدً ػػػػػػًو 
 ك ػػػػػػأَف يىػػػػػػوـى كصػػػػػػاًلًو مػػػػػػ  كىٍجًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
ٍمػػػػػػران ًخٍل يهػػػػػػا مػػػػػػٍ  رًيًقػػػػػػػػػػػػوً   إٍف ذٍقػػػػػتي خى

 بحٍسنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً كإذا تكبَػػػػػػػػػػرى كاسػػػػػػػػػ ىطاؿى 
 

 ك ػػػػدا اصػػػػػطبارم  ػػػػػي ىػػػػػواهي  خٍصػػػػػرًهً  
ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًهً  ٍجػػػػػػػرًًه مػػػػػػػ   ى  ك ػػػػػػػأَف ل لىػػػػػػػ ى ىى
 أك ريٍمػػػػػتي ًمٍسػػػػػكان نًٍل يػػػػػوي مػػػػػ  نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًهً 

 (ُٖٗ)  ػػػػػػػػ اري عاًرًضػػػػػػػػًو يقػػػػػػػػوـي ب ػػػػػػػػ رًهً 
 

   ] الطويػػل   ََِ] 
 بنفًسػػػػػػيى مىػػػػػػٍ  لىػػػػػػٍو مػػػػػػَر بػىػػػػػػٍردي بنانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 
 كمػػػػػٍ  ىػػػػػابني  ػػػػػي  ػػػػػل   ػػػػػي و كىٍب ىػػػػػوي 

 

 علػػػػػى  بػػػػػدم  انىػػػػػٍت  ػػػػػفا ن أنامليػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 (ُٗٗ) ػػػػبل ىػػػػوى ي ط نػػػػي كال أنػػػػا سػػػػائًليوٍ 

 

 (ثبة يف اٌشؼش ٚاٌؼزاس ٚاٌخ١الْ)
   ] البسيط   َُِ] 

 بػػػػػٍدره تىمايىػػػػػلى  ػػػػػي أعطػػػػػاًؼ مخمػػػػػػػػػػػػوًر 
 يريػػػػػ ى ضػػػػػَدٍيً   ػػػػػي خٍلقىٍ ًهمػػػػػا عىجػػػػػبه 
  أَنمػػػػػا الصػػػػػدغي  ػػػػػػي مبػػػػػ ا  كجن ًػػػػػػػػػػوً 

 

 ذك عٍقػػػػرىبو بف  ػػػػًت المٍسػػػػً  مٍسطػػػػػػػورً  
 صػػػػػػػبحان ت ػػػػػػػَرضى  ػػػػػػػي أثنػػػػػػػاً  دٍيجػػػػػػػورً 
 خػػػػطي مػػػػ  الل ػػػػًل  ػػػػي أرضو مػػػػ  النػػػػورً 

 

 (ثبة يف اٌؼ١ْٛ)
 ] السري    :  للصاح  َِِ] 

  ييٍكثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػٍ  قػىػػػػػػػػٍوًؿ الك ػػػػػػػػاًدفو 
نػػػػػػػػػي  ىٍر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   قٍلػػػػػػػػػتي كقػػػػػػػػػد تَ مى

 

 أٍكقىػػػػػعى  ػػػػػػي قلبػػػػػػي ضػػػػػػركبى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 (ََِ)ىػػػػػػػػػ ا ىػػػػػػػػػوى السػػػػػػػػػحري كإالٌ  ػػػػػػػػػبل

 

 (ثبة يف اٌخذٚد)
   ] الوافػػػر   َِّ] 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف يكل منػػػػػػػػػػي كيٍ بىػػػػػػػػػػثي بالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كقػػػػػػػػد لىً ػػػػػػػػبى الح ػػػػػػػػا ي بوجن ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 مػػػػػػػ  ال كريػػػػػػػًر مػػػػػػػن اُّ اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 (َُِ)  ػػػػػػػػػػػػػادى ب اضيػػػػػػػػػػػػػها  ػػػػػػػػػػػػػاألرجوافً 

 

 أ   77] 
 (ثبة يف اٌضغٛس ٚاٌشػبة)

   ] اٝنفيف   َِْ] 
 نًٍلػػػػػػػػتي كاًه منػػػػػػػػوي أ  ػػػػػػػػبي مٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً   قٍلػػػػػتي للكػػػػػأًس كىػػػػػوى يكػػػػػرىعي   هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

                                                        
 . ِّّالبيتاف يف: الديواف:  -ُٖٗ
 . ْٓالبيتاف لي يد بن الط رية يف: ٠نموع شعر :  -ُٗٗ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )أكق  قلف يف(.ُِٕف: البيتاف يف: الديوا  -ََِ
ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ:                 ِْٕ/  ُْالبيتػػاف لل ليفػػة هػػاركف الرشػػيد يف: تػػأريخ اإلسػػالـ ككفيػػات اٞنشػػاهًن كاألعػػالـ:   -َُِ

 )من التشويش منكسر اللساف(ع عج  البيت ال اين: )فصار بياضها(.  



 
 

َٖٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 مٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه  أنػػػػػػًت خمػػػػػػره ك ػػػػػػي ثنايػػػػػػاؾً 
 

ٍمػػػػػرو كمٍسػػػػػػػػػػػػػػػ ً   (َِِ)خب رينػػػػػي بػػػػػ   خى
 

 (ثبة يف إٌٙٛد ٚاٌمذٚد)
   ] الكامل   َِٓ] 

 قػػػػػد قٍلػػػػػتي لٌمػػػػػا أف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا م ىبىٍخ ًػػػػػران 
 يػػػػػا مىػػػػػٍ  يسػػػػػل مي خصػػػػػرىهي مػػػػػ  رٍدً ػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

ٍلًفػػػػػوً كالػػػػػردؼي    يجػػػػػً بي ًخٍصػػػػػرىهي مػػػػػٍ  خى
 (َِّ)سػػػػػػٌلم  ػػػػػػؤادى محب ػػػػػػًو مػػػػػػ   رً ػػػػػػػػػوً 

 

 (ثبة يف املحّجخ)
   ] اٝنفيف   َِٔ] 

 صػػػػػػاًبًر الحػػػػػػَب ال يصػػػػػػَدٍن ى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 عر ضىػػػػػػػٍ  للػػػػػػػ م تحػػػػػػػبُّ بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ 

 

 مػػػػػػ  حب ػػػػػػبو تجٌهػػػػػػمه كعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسي  
 (َِْ)يركضيػػػػػػػػػػػوي إبلػػػػػػػػػػػ يي ثػػػػػػػػػػػَم دٍعػػػػػػػػػػػوي 

 

 ] البسيط   :  غًن  َِٕ] 
 ضىػػمىٍمتي حبٌػػػي إلػػى قلبػػػي كًصػػٍحتي بًػػػًو 
 ىػػػ ا الػػػ م  ػػػي سػػػواً  القلػػػًب مسكنيػػػػوي 
ػػػٍل صبػػػػػػػػػػران بػػػبل  ػػػدرو   ىػػػ ا الػػػ م لػػػم يىمي

 

 يػػا قلػػبي ىػػ ا الػػ م مػػا زٍلػػتى تهػػػػػػػػػػػػػػػػواهي  
 ىػػػ ا الػػػ م  ػػػي محػػػل  الػػػدٍمًع مثػػػػػػػػػػػػواهي 

 النػػػػػػػػػاسي ح ػػػػػػػػػى حبَػػػػػػػػػوي اهي  مػػػػػػػػػا حبَػػػػػػػػػوي 
 

 ] الكامل  :   غًن  َِٖ] 
 ال تظًهػػػػػػػػػػػرىَف محبَػػػػػػػػػػػ ن لحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب 
 أٍ لىٍ ػػػػتي مػػػػ  أىػػػػول علػػػػى حبٌػػػػي لػػػػػػػػػوي 

 

   ػػػػػػرل ب  نًػػػػػػ ى مٍنػػػػػػوي  ػػػػػػَل عج ػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 (َِٓ) أخػػػػػ تي مػػػػػ  ىجرانًػػػػػًو بنصػػػػػ بً 

 

 ] البسيط   :  غًن  َِٗ] 
 أسػػػػػػػػػػػ غًفري اهى إالٌ مػػػػػػػػػػػ  محَب ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 
 قػػػػػالوا أتنسػػػػػاهي  ػػػػػي سػػػػػَر  قلػػػػػتي لهػػػػػػػػمٍ 
ػػػػػػنىتٍ   ك  ػػػػػػفن أنسػػػػػػاهي كالػػػػػػدن ا بًػػػػػػًو حىسي

 

  بنَهػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػناتي يػػػػػػػػػػوـى ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 أنسػػػػػػػاًنيى اهي ركحػػػػػػػي يػػػػػػػوـى أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي 

 (َِٔ)مػػػ  المحػػػاًؿ تناسػػػي ال بػػػدى مػػػوالهي 
 

 ] اٝنفيف   :  كقاؿ عل  بن اٛنهم َُِ] 
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ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )ذقػػت كا(ع عجػػ  البيػػت ال ػػاين: ََْ/  ُتػػ  بػػا العباسػػ  يف ديوانػػ : البيتػػاف البػػن اٞنع  -َِِ
 )خرٌبينا(. 
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )قد قلت إذ أبصرت  متمايالن(. ََْ – ّٗٗالبيتاف ٝنالد الكات  يف ديوان :   -َِّ
 . ُّّالبيتاف ألي حف  الشطر٤ن  يف: لباب اآلداب:   -َِْ
ع كفيػػػػػ : صػػػػػدر البيػػػػػت األكؿ: )ال تظهػػػػػرفَّ مػػػػػودَّةن( كصػػػػػدر البيػػػػػت ال ػػػػػاين:                    ّٕٓالبيتػػػػػاف بػػػػػال نسػػػػػبة يف: صػػػػػيد اٝنػػػػػاطر:   -َِٓ

 )أظهرت يوما للحبي  موٌديت(. 
 ع كفي : )أستغفر ا إال من مودتكم(ع كبعد : ِٖٓالبيت األكؿ يف: ديواف العباس بن األحنف:   -َِٔ

 فَّ اٜنػػػػػػػػػػػػػػػ َّ معصػػػػػػػػػػػػػػػيةن فػػػػػػػػػػػػػػػإف زعمػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػأ
 

 فاٜنػػػػػػػػػػػٌ  أحسػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػا يعصػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػ  اي  
 

  



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َٓٗ 

 أنفػػػػػػػػػػيه حػػػػػػػػػػَرةه كنحػػػػػػػػػػ ي عب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 لػػػػػػي حب ػػػػػػبه نػػػػػػأل الهجػػػػػػري عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 إَف ذَؿ الهػػػػػػػػػػػول لػػػػػػػػػػػ ؿي  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 (َِٕ)كأ ػػػػػػٌد الهػػػػػػول القريػػػػػػبي الب  ػػػػػػػدي 

 

 ] الكامل   :  كقاؿ ٗنيل بن معمر ُُِ] 
 ؿ مػػػػػػػا يكػػػػػػػوفي لجاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه الحػػػػػػػبُّ أكٌ 

 ح ٌػػػػى إذا اقػػػػ حىمى الف ػػػػى لجػػػػجى الهػػػػول
 

 تػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػًو كتسػػػػػػػػػػوقيوي األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري  
 (َِٖ)جػػػػػػػا ٍت أمػػػػػػػوره ال تطػػػػػػػاؽي  بػػػػػػػار

 

 ] البسيط   :  غًن  ُِِ] 
 مػػػػػا ضػػػػػَ  عنػػػػػ ى بموجػػػػػودو كال بًخػػػػػػػػػبل 
 يحكػػػي المطايػػػا حن نػػػان كالهج ػػػرى جػػػول

 

 الػػػػػنفيي ال ػػػػػي بػػػػػػ الأعػػػػػز مػػػػػ  عنػػػػػدهي  
 (َِٗ)كالغ ثى دم ػان كأ ػبلؿ الػديار بلػى

 

 (ثبة يف اٌخـبة)
   ]الوافر ُِّ]

 رسػػػػػولي   ػػػػػف قػػػػػاؿى لػػػػػ ى الحب ػػػػػػػػػػػػبي 
  قػػػػػػاؿى لػػػػػػيى الرسػػػػػػوؿ رأيػػػػػػت ظب ػػػػػػػػػػػػػػان  

  قلػػػػػػػػتي م ز يػػػػػػػػان نفسػػػػػػػػي بب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو 
 عسػػػػى الكػػػػػرب الػػػػ م أمسػػػػػٍ تى   ػػػػػػػػػو

 

  ئ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كقػػػػػػػػػػػد أعلم ىػػػػػػػػػػػوي أنػػػػػػػػػػػي   
 ألظػػػػػػػػػػػػٌ  إلػػػػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػػػػالًو ال يغ ػػػػػػػػػػػػبي 
 بػػػػػػػػػػػديعو قالىػػػػػػػػػػػوي  ىًطػػػػػػػػػػػ ه لب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 

 (َُِ)يكػػػػػػػػػػػػوفي كرا هي  ػػػػػػػػػػػػرجه قريػػػػػػػػػػػػبي 
 

   (ثبة يف اٌؼزبة)
   ]الطويل ُِْ]

 جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كتجنٌػػػػػػػػػػػػػى كالفػػػػػػػػػػػػػؤادي يط  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 الػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػم تسػػػػػػػػػي ي الظػػػػػػػػػَ  بػػػػػػػػػي م جر مػػػػػػػػػػان  

 أحببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كاه ال 
 كإٍف لػػػػػػػػم تكػػػػػػػػػػٍ  عنػػػػػػػػدم  سػػػػػػػػم ي كنػػػػػػػػاظرم
 كإنَػػػػػػػ ى أحلػػػػػػػى  ػػػػػػػي جفػػػػػػػوني مػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػرل

 

   ػػػػػػػػأم  أف يجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عل ػػػػػػػػًو  مػػػػػػػػا يجنػػػػػػػػػػي 
  أنسػػػػػػبي سػػػػػػو ى الظػػػػػػػػػػػػػػػػػ   منػػػػػػ ى إلػػػػػػى الضػػػػػػ   

 يأل َػػػػػػػػػػػ ى بػػػػػػػػػػػَر ال تيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي  نس ثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػًم ىٍت أذنػػػػػػػي   ػػػػػػػبل نظىػػػػػػػرىٍت ع نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كال سى

 (ُُِ)كأعػػػػ ب  م ػػػػان  ػػػػي  ػػػػؤادم مػػػػ  األمػػػػ ً 
 

 ] الكامل   :  غًن ُِٓ]
                                                        

ع كركايػػة عجػػ  ِِٗ/  ِع كالبيتػػاف يف: زهػػر األكػػم يف األم ػػاؿ كاٜنكػػم: ُِْالبيػػت األكؿ يف ديػػواف علػػ  بػػن اٛنهػػم:   -َِٕ
 البيت ال اين في : )إٌف رؽ اٟنول لرؽّّ شديد(. 

 ع كقبلهما: ُٕالبيتاف يف: الديواف:   -َِٖ
 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ب ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموع عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك درة كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اري  

 

 
ع كالتػ كرة اٜنمدكنيػة: ُُٕع كخػاص اٝنػاص: ْٕٗ/  ِع كيتيمػة الػدهر: ٖٖالبيتاف ألي اٜنسن السالم  يف: ديوانػ :   -َِٗ

 ع كفيها: عج  البيت األكؿ )أع  ما عند (ع كعج  البيت ال اين: )كاٞن ف دمعان(. ٖٗ/  ٔ
َُِ-   :  ع من قصيدة أكٟنا: ٗٓالبيت الراب  يف ٠نموع شعر هدبة بن اٝنشـر

 طربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أحيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركب  
 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌلؾ اٞنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي  
 

 
ع كفي : عج  البيت ال اين: )كأنس (ع صدر البيػت الرابػ : )فػإف َف تكػن ّّْ/  ِاألبيات للشريف الرض  يف ديوان :   -ُُِ
 عندم(. 



 
 

َُٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 لػػو  ٍنػػتى ت لىػػمي مػػا الػػ م صىػػنىعى الهػػػول 
 

 كالشػػػػػوؽي بالجسػػػػػًم النح ػػػػػًل البالػػػػػػػػػػػػػي 
 

 أ   78] 
 لهجػػػػػػػػػػػػػرتى ىجػػػػػػػػػػػػػػرمى كاج نٍبػػػػػػػػػػػػػػتى تجٌنبػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 (ُِِ)الصػػػػػػػدكًد كصػػػػػػػاليككصػػػػػػٍلتى مػػػػػػػ  ب ػػػػػػػًد  
 

 ] البسيط   (:نفس اٞنعىن)  غًن   ُِٔ] 
ـي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كلػػػػػػي  ػػػػػػؤاده إذا  ػػػػػػاؿى الغػػػػػػرا

 يفػػػدي ى بػػػالنفًي صػػػبي لػػػو يكػػػوف لىػػػػػوي  
 

بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    ىػػػػػػاجى ا ػػػػػػ  اقان إلػػػػػػى لق ػػػػػػا م   
 (ُِّ)أعػػػزُّ مػػػ  نفًسػػػػًو  ػػػي ه  ػػػداؾى بػػػػو

 

 ]الطويل  :  غًن ُِٕ]
ػػػػػػػػػٍت أسػػػػػػػػػبابي مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػافى ب ننػػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػئٍ  ديًرسى
ػػػػػػػػػػػػػػًع اهي ب نىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كال أنػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػٍ  أٍف يجمى
 أمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػ  يري ال هػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػػػافى ب ننػػػػػػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػ  الوصػػػػػػػًل مػػػػػػػا  ػػػػػػػوًقي إلٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى بػػػػػػػداًرسً  
 بأحسػػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػػػا  نٌػػػػػػػػػػا عل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو ب ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 

 (ُِْ)كأنػػػػػت ضػػػػػج  ي  ػػػػػي الل ػػػػػالي الحنػػػػػادسً 
 

 (ثبة يف اٌشىٜٛ ٚاالعزؼـبف)
   ]البسيط ُِٖ]

ػػػػػػػػػػػػػػػوي   لػػػػػػػو  ٍنػػػػػػػتى تػػػػػػػٍرحىمي مػػػػػػػٍ  أصػػػػػػػبىٍحتى تىٍمًلكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  ػػػػػػػػػػػوى النػػػػػػػػػػػوري إال أنَػػػػػػػػػػػو بشى  يػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػٍ  ىي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ٍنػػػػػػػتى قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى كركًد المػػػػػػػٍوًت تدرً ي  لكي
 (ُِٓ)ال  ػػػػػػي ى  ػػػػػػي جػػػػػػوىىًر األ ػػػػػػ اً  يشػػػػػػر يوي 

 

 كللتنوخ : ]الطويل   ُِٗ]
 رضػػػػػػػاؾى  ػػػػػػػبابه ال يل ػػػػػػػًو مش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 
  أنَػػػػػ ى مػػػػػ   ػػػػػل  النفػػػػػوًس مرَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػبه 

 

 كسػػػػػػخطي ى دا ه لػػػػػػ يى مٍنػػػػػػوي  ب ػػػػػػػػػػػػػبي  
 (ُِٔ) أنٍػػػػتى إلػػػػى  ػػػػل  القلػػػػوًب حب ػػػػبي 

 

 ]الوافر  :  كقاؿ الصاح َِِ]
 تر َػػػػػػػػػػػٍق أيُّهػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػولى ب ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 
 كأسػػػػػػػكٍرتى ال قػػػػػػػوؿى  لٍسػػػػػػػتى تػػػػػػػدرم

 

نىػػػػػػٍت لوًحظيػػػػػػ ى النفوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    قػػػػػػٍد أ ػٍ
 (ُِٕ)أًسػػػػػػػٍحران مػػػػػػػا تسػػػػػػػقي أـ  ؤكسػػػػػػػػػا

 

 ]الكامل  :  غًن ُِِ]
ػػػػػًغٍلتي بهىٍجػػػػػرًًه ككصالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   يػػػػػا مىػػػػػٍ   ي
 كاًه مػػػػػػػا ال قىػػػػػػػًت الجفػػػػػػػوفي بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو 

 

ػػػػػػمي المنػػػػػػى كنسػػػػػػ تي يػػػػػػوـى م ػػػػػػ   ادمًىمى
 (ُِٖ)إالٌ كذ ػػػػػػػػػرؾى حاضػػػػػػػػػره بفػػػػػػػػػؤادم

 

                                                        
ع كفيػػػػػػػ : صػػػػػػػدر البيػػػػػػػت األكؿ: )لػػػػػػػو كنػػػػػػػت تػػػػػػػدرم(ع كعجػػػػػػػ  :                 ُِٕ/  ّيف يتيمػػػػػػػة الػػػػػػػدهر:  البيتػػػػػػػاف البػػػػػػػن اٜنجػػػػػػػاج  -ُِِ

 )كالشوؽ باٛنسد(ع كَف نع ر عل  البيتٌن يف ديوان . 
ع كفيػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )طػػاؿ العػػ اب بػػ (ع كعجػػ  : )طػػار اشػػتياقا( ك٨نػػا يف َّّ/  ُالبيتػاف للبحػػرتم يف ديوانػػ :   -ُِّ
 ع إُف أي العتاهيةع كَف ٤ند٨نا يف ديوان . ِّ/  ِع كنسبهما الراغ  األصفهاين يف ١ناضرات األدباء ْٓكاء الدمشق : ديواف الوأ

 .  ُْ/  ٓع كالفرج بعد الشدة: َِٗ( بال نسبة يف: اٞننتحل: ِع ُالبيتاف )  -ُِْ
ددت موتػػػا كػػػاد يدركػػػ (ع كصػػػدر البيػػػت ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ: )لكنػػػت أر َِِالبيتػػػاف ٝنالػػػد الكاتػػػ  يف ديوانػػػ :   -ُِٓ

 ال اين: )يا من هو اٜنسن(ع كعج  : )يف جوهر األنوار(. 
 . ُّٗالبيتاف يف: خاص اٝناص:   -ُِٔ
إُف أي العبػػاس أ٘نػد بػػن  ِٕٔ/  َُٓف ٤نػد٨نا يف ديػواف الصػػاح  بػن عبػػادع كنسػبهما العمػرم يف: مسػػالك األبصػار:   -ُِٕ

 إبراهيم الضف. 
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )إالٌ كذكرؾى خاطره يف ف ادم(. ٕٕالبيتاف لقيس بن اٞنلوح يف ديوان :   -ُِٖ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُُٓ 

 ]اٝنفيف  :  غًن ِِِ]
 يػػػػػػػا حب بػػػػػػػان رمػػػػػػػى  ػػػػػػػؤادم ببٍىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أنػػػػػػػػتى تػػػػػػػػدرم بػػػػػػػػأَف ىجػػػػػػػػرىؾى  ػػػػػػػػي ه 

 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    ؿو بسػػػػػػػػػٍهًم الف ػػػػػػػػػوًر مػػػػػػػػػ  مقلى ػى
 لػػػػػػ يى يٍقػػػػػػوىل نحػػػػػػوؿي جسػػػػػػمي عل ػػػػػػوً 

 

 ب  78]
ًد الوصػػػػػػلى يػػػػػػا مػػػػػػٍ    ارضى عنٌػػػػػػي كجػػػػػػد 

 

 يس ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري منػػػػػػػػػػوي إل ػػػػػػػػػػػػػػوً عبػػػػػػػػػػده  
 

 (ثبة يف اٌغضي ٌٚٙٛ اٌحذ٠ش) 
   ] الطويل   ِِّ]  

ػػػػػٍكرىل مػػػػػ  الصػػػػػبا  ػػػػػٍكرىل اللحػػػػػً  سى  ك ػػػػػ ًهَ  سى
ػػػػػػػػػػبلًؼ حديًثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أدارىٍت علٍ نػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  سي

 

 ت اتًػػػػػػػبي حلػػػػػػػو اللفػػػػػػػً  حلػػػػػػػو الشمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  
 (ُِٗ)ًت الخبلخػػػػػػػػػػلً  ؤكسػػػػػػػػػػان ك َن نػػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػػػوٍ 

 

 (ثبة يف اٌؼٕبِق ٚاٌمجً)
   ] اٞنتقارب   ِِْ] 

ٍ ًو عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  ػػػػػػػفى ػى  ترَ ػػػػػػػٍفتي مػػػػػػػٍ   ى
 كعانٍقػػػػػػػػػتي مٍنهػػػػػػػػػا  ث بػػػػػػػػػان مه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
 كأٍبصىػػػػػٍرتي مػػػػػ  نػػػػػورًًه  ػػػػػي الظػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً 

 

ًه    جٌلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراكقبَػٍلػػػػػػػتي مػػػػػػػ  خػػػػػػػد 
 ك ٍصػػػػػػػػنان ر  بػػػػػػػػان كبػػػػػػػػٍدران أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا

 (َِِ)بكػػػػػػػػػل  مكػػػػػػػػػافو بل ػػػػػػػػػلو نهػػػػػػػػػػػػػػػػارا
 

 ] اٝنفيف   :  غًن  للمنفتل ِِٓ]  
 لػػػػػو تقاسػػػػػي مػػػػػ  الهػػػػػول مػػػػػا أقاسػػػػػػػػي 
  نػػػػػتي أدعػػػػػوؾى لل نػػػػػاًؽ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 

 أَف قلبىػػػػػػػػ ى قاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل  َقٍنػػػػػػػػت  
 (ُِِ)أتٌقػػػػػػي أف تػػػػػػ كبى مػػػػػػ  أنفاسػػػػػػي

 

 ] الوافػػػػر   :كألي فراس   ِِٔ]  
 تبَسػػػػػػػػمى إذ تبَسػػػػػػػػػمى عػػػػػػػػ  أقاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 كأتحىفىنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػراحو مػػػػػػػػػ  رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 
  ًمػػػػػػػػػػػػػٍ  ألالً   َرتًػػػػػػػػػػػػػًو صباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 يػػػػػػا مػػػػػػوالمى كٍصًلػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػبف يٍمًكٍنػػػػػػ ى 
 

 كأسػػػػػػػفىرى حػػػػػػػ  ى أسػػػػػػػفىرى عػػػػػػػ  صبػػػػػػػػػػػػاحً  
 كراحو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػَد كراحً 
 كًمػػػػػػػػػػٍ  صػػػػػػػػػػهباً  ريق ًػػػػػػػػػػًو اصػػػػػػػػػػطباحي

 (ِِِ) ػػػبل تبخػػػٍل بشػػػي و مػػػ  صػػػػبلحي
 

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )فعاتٍ (. ٖٗ – ٖٖالبيتاف ألي اٜنسن السالم  يف ديوان :   -ُِٗ
 ع كبعد البيت األكؿ: ُْٗاألبيات ٝنالد الكات  يف ديوان :   -َِِ

 لياٚنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػػػػػػافحت مػػػػػػػػػػػػػػػن ٥نػػػػػػػػػػػػػػػر  ا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورد كال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 
 

  
كفي : عج  البيػت  ٕٗٓ/  ِالبيتاف ألي ١نمد عبد الع ي  القرطف اٞنعركؼ باٞننفتل يف: ال خًنة يف ١ناسن أهل اٛن يرة:   -ُِِ

 األكؿ: )ما ٕننيت أٌف قلبك...(. 
ين: )كأٓنفػػين بكػػأس(ع كعجػػ   )ككػػأس مػػن جػػىن(ع كبعػػد البيػػت ع كفيػػ : صػػدر البيػػت ال ػػإٔ/  ِاألبيػػات يف الػػديواف:   -ِِِ

 ال ال : بأم حالة كج  اٌطراحػػ      كما ِف عن كدادم من بػػػػػػػػػػػػػػػػراحً 
 كبعد البيت الراب :

 كال تعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إُف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فمػػػػػػػػػػػػػويت فيػػػػػػػػػػػػػك أيسػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػراح  
 

  



 
 

ُِٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 ] اٞنتقارب   :كالبن شهيد   ِِٕ] 
ػػػػػػػػػػػػؤلَ مػػػػػػػػػػػػ  سيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًه   كلٌمػػػػػػػػػػػػا تمى

 علػػػػػػػػػى بػيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدهً  دىنػىػػػػػػػػػٍوتي إلٍ ػػػػػػػػػوً 
 أدبُّ إلٍ ػػػػػػػػػػًو دب ػػػػػػػػػػبى الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 كبػػػػػػػػػػتُّ بػػػػػػػػػػًو ل ل ػػػػػػػػػػي ناعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 أقب ػػػػػػػػػلي مٍنػػػػػػػػػوي ب ػػػػػػػػػاضى الطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ     مػػػػػػاؿى كنامىػػػػػػٍت ع ػػػػػػوفي ال ىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  دنػػػػػػػَو ر  ػػػػػػػقو   درل مػػػػػػػا ال مى

 كأسػػػػػػػمو إل ػػػػػػػػًو سػػػػػػػػمَو النَػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
 إلػػػػػػػػى أٍف تبَسػػػػػػػػمى ثػىٍغػػػػػػػػري الغىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 

ػػػػػػػػفي مٍنػػػػػػػػوي سػػػػػػػػوادى الل ػػػػػػػػيٍ   (ِِّ)كأر ي
 

 أ   79] 
 ] الوافػػػػر   :كالبن ككيػػ    ِِٖ] 

لىػػػػػػػػػ و مٍنػػػػػػػػوي اخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلسا   ظىفىػػػػػػػػٍرتي بًقيبػٍ
 ألػػػػػػػ ُّ مػػػػػػػ ى الصػػػػػػػبوًح علػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو 

 

 ك ٍنػػػػػػتي مػػػػػػ  الرق ػػػػػػًب علػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػ ارً  
 (ِِْ)كمػػػػػٍ  بػىػػػػػٍرًد النسػػػػػ ًم علػػػػػى خيمػػػػػارً 

 

 (ثبة يف اٌزٛد٠رغ)
   ] اٞنتقارب   ِِٗ] 

ػػػػػػػٍت لًٍلًفػػػػػػػراًؽ كقػػػػػػػٍد راعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   بىكى
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػأَف الػػػػػػػدموعى علػػػػػػػى خد 

 

 بكػػػػػػػا ي الحب ػػػػػػػًب لًبػيٍ ػػػػػػػًد الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 (ِِٓ)بق َػػػػػػػػػ ي  ػػػػػػػػػَل علػػػػػػػػػى جٌلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 

 

 ] البسيػػػط   :  غًن  َِّ] 
ػػػػػػػػػػٍ ً  أكج ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    قالىػػػػػػػػػػٍت كىقىػػػػػػػػػػٍد نالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها للبػى

  قػػػػػػػٍد ضىػػػػػػػ يفىتٍ اج ػػػػػػػٍل يػػػػػػػدىٍي ى علػػػػػػػى قلبػػػػػػػي 
 كاعطػػػػػػػػػػٍف علػػػػػػػػػػَي المطايػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػاع ن   سػػػػػػػػػػى
  ػػػػػػػػػػأنَني يػػػػػػػػػػوـى كلَػػػػػػػػػػٍت حسػػػػػػػػػػرىةن كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 كالبػػػػػػٍ  ي صػػػػػػٍ به علػػػػػػى األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب موًق يػػػػػػوي  
 قػػػػػػػػواهي عػػػػػػػػٍ  حٍمػػػػػػػػًل مػػػػػػػػا   ػػػػػػػػًو كأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي يوي 
 مػػػػػػ   ػػػػػػٌت  ػػػػػػملى الهػػػػػػول بالوٍصػػػػػػًل يجمى يػػػػػػوي 

 (ِِٔ)ل الشػػػػػػػػا ي كيىٍمنػى يػػػػػػػػػوي  ريػػػػػػػػقي بىٍحػػػػػػػػرو يػػػػػػػػر 
 

 ] البسيػػػط   :كألي الفرج الوأكاء   ُِّ] 
ػػػػػٍت   نػػػػػا لوًحظيهػػػػػػػػػػػػػػا   قالػػػػػٍت كقػػػػػد  ػى ىكى
ػػػػػلىٍت لؤلػػػػػؤان مػػػػػ  نػػػػػرًجيو كسػػػػػقىتٍ    أرسى

 

 مػػا إف أرل لق  ػػًل الحػػػػػػػػػػػػػػػػب  مػػ  قػػػػػػػوىدً  
 (ِِٕ)كردان كعَضٍت على ال ٌناًب بالبػىرىدً 

 ] البسيػػػط   :كلكشاجم   ِِّ] 

                                                        
 عكفي : عج  البيت األكؿ: )فناـ كنامت(، كالبيت اٝنامس متقدـ عل  البيت الراب . َُِاألبيات يف: الديواف:   -ِِّ
 . ٕٓالبيتاف يف الديواف:   -ِِْ
ـع كهػػػ  للناشػػم األكسػػػط يف: التػػػ كرة ُّٖٗع ِع جُُعمػػ ّع ٠نلػػة اٞنػػػوردع ؽّٕالبيتػػاف للناشػػػم األكػػرب يف ديوانػػػ :   -ِِٓ

 . ّٕٖ/  ِا بال نسبة يف: اٞنستطرؼ من كل فن مستظرؼ: ع ك٨نِٗ/  ٔاٜنمدكنية: 
 . َِٔاألبيات لتميم بن اٞنع  لدين ا الفاطم  يف ديوان :   -ِِٔ
 . ْٖالبيتاف يف: الديواف:   -ِِٕ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُّٓ 

 يػػا نفػػيي مػػوتي  قػػٍد جػػَد األسػػى مػػوتي 
 يػػػػػوـي الفػػػػػراًؽ رمػػػػػى  ػػػػػٍمًلي  شَ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 بكػػػػى إلػػػػَي  ػػػػداةى البػػػػٍ ً  ح ػػػػػػػػػػػػػػػػ ى رأل
ػػػػػػػػػػػػػبو    ػػػدم  ي ذكبي يػػػاقوتو علػػػى ذىىى

 

 مػػا  ٍنػػػتي أَكؿى صػػَب   ػػػرى مبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتً  
 كتش  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  رمػػػػػػػاهي ربػػػػػػػي ب فريػػػػػػػقو 

 دم ػػػي يفػػػ اي كحػػػالي حػػػاؿي مبهػػػػػػػػػػػوتً 
 (ِِٖ)كدٍم يػػػػػػوي ذكبي دَر  ػػػػػػوؽى ياقػػػػػػػػػوتً 

 

(ّٟٕ  (ثبة يف اٌٙجش ٚاٌزج
   ]الطويل ِّّ]

 أىػػػػابي كاسػػػػ حي كأرقيػػػػػػػػػػػػػبي كٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي 
 ىػػػو الشػػػميي مجراىػػػا ب  ػػػده كضػػػو ىا 
 

 ال أنػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػأؿي  ػػػػػبل ىػػػػػوى يبػػػػػػػػػػػػػػػداني ك  
 (ِِٗ)قريػػػػػػػبه كقلبػػػػػػػي بالب  ػػػػػػػًد مو ػػػػػػػػػلي 

 

 ب   79] 
 (ثبة يف إٌَٛ ٚاٌخ١بي)
   ]الطويل ِّْ]

 أتػػػػاني الكػػػػرل لػػػػ بلن بشػػػػٍخصو أحبُّػػػػػػػػػػػوي 
  كَلمنػػػػػي  ػػػػػي النػػػػػوـً   ػػػػػرى مغاضػػػػػػػػػػػبو 

 

 أضػػػػػا ىٍت لػػػػػيى اآل ػػػػػاؽي كالل ػػػػػلي مظلػػػػػػػمي  
 (َِّ)كعهػػػػػػدم بًػػػػػػًو يقظػػػػػػافي ال يػػػػػػ كَلمي 

 

 ]الوافػػػػر  :  كالبن األحنفِّٓ]
 خ الػػػػػً  حػػػػػ  ى أرقػػػػػدى نٍصػػػػػبى ع نػػػػػػػػػػػػػي 
 كلػػػػػػػػٍ يى يزكرينػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػل ن كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 

 إلػػػػػػػى كٍقػػػػػػػًت ان بػػػػػػػاًىي ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿي  
 (ُِّ)حػػديثي الػػنٍفًي عٍنػػ ى بًػػًو الوصػػوؿي 

 

 (ثبة يف اٌشلجبء ٚاٌؼّزاي)
   ] الوافػػػػر   ِّٔ] 

 لسػػػػػٍهًم الحػػػػػب  جػػػػػرحه  ػػػػػي  ػػػػػػػػػػػؤادم 
ػػػػػػػػلي ناظريٍػػػػػػػػًو بنػػػػػػػػا كيٍحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يو  
 كلػػػػػو سػػػػػقىطى الرق ػػػػػبي مػػػػػ ى الثريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كىلىػػػػػٍو عىًمػػػػػيى الرق ػػػػػبي بغٍ ػػػػػًر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ 

 

 كذاؾى الجػػػػػرحي مػػػػػٍ  عػػػػػٍ ً  الَرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبً مكػػػػػافى الحػػػػػا ظ  ى علػػػػػى ال ن

 لىصىػػػػػَب علػػػػػى محػػػػػَب أك حب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 ألٍبصىػػػػػػػػػرى قلبيػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػوبً 

 

 ] الكامل   :  كالبن األحنف ِّٕ] 
 اهي ي لػػػػػػػػػػػػمي مػػػػػػػػػػػػا أرٍدتي بهٍجرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم 
 كعلٍمػػػػػػػتي أَف تباعػػػػػػػدم كتس ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

 

ػػػ ى ال ػػػدك     الكاً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً إالٌ مكاتىمى
 (ِِّ)أك ػػػى لوصػػػًل  مػػػ  دنػػػَو  اضػػػػحً 

 

 ] الوافػػػػر   :كالبن اٞنعت    ِّٖ] 
                                                        

مػا عػدا    ُِِ/  ِع كيتيمة الػدهر: ُّع كتنس  إُف أي بكر اٝنالدم يف ديواف اٝنالديٌن: ٔٓاألبيات يف: الديواف:   -ِِٖ
 بيت ال اين.  ال

 . ُٗٓالبيتاف ٜنميد بن سعيد يف: ٚنط الةِف يف شرح أماِف القاِف:   -ِِٗ
 . َِْ/  ِالبيتاف للم مل بن اميل ااري يف:  اية األرب يف فنوف األدب:   -َِّ
 . ُِّالبيتاف يف: الديواف:   -ُِّ
 . ْٕالبيتاف يف: الديواف:   -ِِّ



 
 

ُْٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 يقػػػػػػػػوؿي ال ػػػػػػػػاذلوفى تسػػػػػػػػَل عٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 ك  ػػػػػػفى كب ػػػػػػعي كصػػػػػػلو منػػػػػػوي أ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 ػػػػػػػػػػػو  كداًك  ل ػػػػػػػػلى قلبًػػػػػػػػ ى بالسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (ِّّ)إلػػػػػػػػػػَي مػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػماتىً  بال ػػػػػػػػػػدك  

 

 (ثبة يف اٌىزّبْ)
   ]الطويل ِّٗ]

 أال يػػػػػا  ػػػػػفا ى الػػػػػنفًي لػػػػػ يى ب الػػػػػػػػػػػػػػػػػمو 
 سػػػػول رجمهػػػػم بػػػػالظ   كالظػػػػ ُّ  ػػػػاذبي 

 

 بػػ ى النػػاسي ح ٌػػى ي لمػػوا ل لىػػ ى القػػػػػػػػػػػػػػٍدرً  
 (ِّْ)مراران ك  هم م  يص بي كال يػدرم

 

 ] الطويل  :  غًن َِْ]
[80   

 إذا مػػػػػػػػػا ال قٍ نػػػػػػػػػا كال  ػػػػػػػػػوفي نواظػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 كتحػػػػػتى اسػػػػػ راًؽ اللحػػػػػً  منٌػػػػػا مػػػػػوَدةه  
 

  ألسػػػػنينا حػػػػربه كألحاظينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سلػػػػػػػػػػػمي  
   (ِّٓ)تطلٌػػػعي سػػػٌران ح ػػػثي ال يبليػػػغي الػػػوٍىمي 

 (ثبة يف ؤٚطبف اٌخّشح)
   ] الوافػػػػر   ُِْ] 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كصػػػػػػػا  ى و لهػػػػػػػا  ػػػػػػػي الػػػػػػػرأًس ل 
  ػػػػػػػػأَف يػػػػػػػػدى النػػػػػػػػديًم تػػػػػػػػديري منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كلكػػػػػٍ   ػػػػػي النفػػػػػوًس لهػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي  
 (ِّٔ) ػػػػػػػ اعان ال تحػػػػػػػ طي عل ػػػػػػػو  ػػػػػػػاسي 

 

 ] الطويل  :   غًن  ِِْ] 
 كحمػػػػػػرا  مػػػػػػ  مػػػػػػاً  الكػػػػػػركـً  أنَهػػػػػػػػػػػػػػػا 
  ػػػػػأَف الحبػػػػػابى المسػػػػػ ديرى ًبطىٍوًقهػػػػػػػػػػػػػػا

 المػػػػػا ى ح ٌػػػػػى ت َوضىػػػػػتٍ صىػػػػػبىٍبتي علٍ ػػػػػًو 
 

  ػػػػػػراؽي عػػػػػػدَك أك لقػػػػػػاً  صديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  
  وا ػػػػػبي دَر  ػػػػػي سػػػػػماً  عق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً 

 (ِّٕ)قمػػػ صى بهػػػارو مػػػ  قمػػػ ًص  ػػػق قً 
 

 ] الطويل  :   غًن  ِّْ] 
 ك ػػػػػػػأسو بػػػػػػػنجًح الوعػػػػػػػًد مٌمػػػػػػػ  أحبٌػػػػػػػوي 

 
 ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػأَف عناق ػػػػػػػدى الكػػػػػػػركـً كظَلهػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تناكٍل يهػػػػػا مٍنػػػػػوي علػػػػػى   ػػػػػػػػر موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 علػػػػى كٍجػػػػًو م شػػػػوًؽ الشػػػػماًئًل أ  ىػػػػػػػدً 

ػػػػدً  ػػٍ دو  ػػي سػػماً  زىبػىٍرجى  (ِّٖ) وا ػػبي سى
 

 ] الكامل   :  كالبن الركم  ِْْ] 

                                                        
، كتنسػ  إلبػراهيم بػن اٞنػدبر يف: آّمػوع ِٓٓ  لػ  يف: اٞننصػف للسػارؽ كاٞنسػركؽ: َف ٤ندها يف ديواف ابػن اٞنعتػ ، كهػ  -ِّّ

 . ُِْاللفيف: 
إُف  ُِٗ/  ُِ، كقػد نسػبها البغػدادم يف: تػأريخ بغػداد: ََُٓ/  ْالبيتاف بال نسبة يف: زهػر اآلداب كٖنػر األلبػاب:   -ِّْ

 م احم العقيل  كَف ٤ندها يف ديوان . 
  . ٖٔٓ/  ِع كمعجم األدباء: ْٕٖ/  ِوسف الكات  يف: زهر اآلداب كٖنر األلباب: البيتاف أل٘ند بن ي  -ِّٓ
 . ِٕالبيتاف لعل  بن جبلة يف ديوان :   -ِّٔ
(. ٔٗاألبيات البن ككي  التنيس  يف ديوان :   -ِّٕ  ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كصفراء من ٤نل الكرـك
 ي : عج  البيت ال ال : )كواك  در(. ع كفِٓاألبيات البن ككي  التنيس  يف ديوان :   -ِّٖ



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُٓٓ 

 كاًه مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػٍدرم أليَػػػػػػػػػً  علَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 أى لريًحهػػػػا كلركحهػػػػا تحػػػػتى الحشػػػػػػػػػى  
 

 يػػػػدعونىها  ػػػػي الػػػػراًح باسػػػػًم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحً  
 (ِّٗ)أـ الرت ػػػػػػػػػػاًح نػػػػػػػػػػديمها المرتػػػػػػػػػػاحً 

 

 ] اٝنفيف   :  غًن  ِْٓ] 
 صىػػػرىخى الػػػدي ي  ػػػي الػػػدجى  اسقن هػػػػػػا 
 لٍسػػػػػػػتى تػػػػػػػدرم لرقَػػػػػػػ و كصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً 

 

ةن ت ػػػػػػػػريؾي الحلػػػػػػػػ مى سف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   قهػػػػػػػػوى
 (َِْ)أك الكػػػأسي   هػػػاىػػػيى  ػػػي  أًسػػػها 

 

 (ثبة يف إٌذاِٝ ٚؤ٠بَ األٔظ)
 ] الطويل   :  غًن  ِْٔ] 

 أقوؿي ًلصىٍحبو ضَمًت الكأسي  ىٍملىهيٍم 
 خػػػػػ كا   بنصػػػػػ بو مػػػػػ  ن ػػػػػ مو كلػػػػػَ ةو  

 

 كداعػػػػي حسػػػػاباًت الهػػػػول ي رنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 (ُِْ) كػػػػػلي كإف  ػػػػػاؿى الهػػػػػول ي صػػػػػَرـي 

 

 ] انته    
  :اىغاحٍث

 . .كأصحاب  أٗنعٌن عكآل  عكالصالة كالسالـ عل  ١نمد عاٜنمد  رب العاٞنٌن
 أما بعد   

الػػػ ين  مػػػن ٓنقيػػػ  هػػػ ا السػػػفر اٛنليػػػل لواحػػػد مػػػن اٞنصػػػنفٌن األندلسػػػيٌن –بفضػػػل ا  –فقػػػد انتهينػػػا 
كقػد بػ لنا فيػ  ٠نهػودان كبػًنان  عكاألدب عكالػرتاث عمن الػ ين خػدموا العلػم ععاشوا يف القرف السادس للهجرة

مستعينٌن بعدد كبػًن مػن اٞنصػادر كدكاكيػن  عكنسبتها إُف أصحأّا عكٔنر٩نها عيف قراءة النصوص، كتوثيقها
 . .الشعراء يف ٢نتلف العصور كالبقاع كاألمكنة

خر كسعان يف كَف ندٌ  عكحسبنا أننا َف نأؿ جهدان  عحسبنا أننا خدمنا تراثنا بإخراج ه ا الكتاب إُف النور
  .كإف كاف جد اٞنقل كغاية اٞنستطي  عٓنقيق 

 .كآخر دعوانا أف اٜنمد  رب العاٞنٌن
  :اىٍهادر واىٍؽاسغ

 القرآف الكرمي .ُ
 عالقػػػاهرة عاٟنيئػػػة اٞنصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب عد. عبػػػد اٜنلػػػيم ١نمػػػود عإبػػػراهيم بػػػن أدهػػػم شػػػيخ الصػػػوفية .ِ

  .ـُّٕٗ

                                                        
 ع من قصيدة أكٟنا: ّٓٓ/  ٓالبيتاف يف: الديواف:   -ِّٗ

 كمدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٞنصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح  
 

 يلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اٞنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء إناؤهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  
 

  
 ع كفي : صدر البيت األكؿ )هتف الصبح بالدج (. َّْ/  ِالبيتاف لكشاجم يف ديوان :   -َِْ
 . ُّٔ/  ُع كالنجـو ال اهرة: ِٕٖ/  ّالبيتاف لي يد بن معاكية يف: كفيات األعياف:  -ُِْ



 
 

ُٓٔ 

 عشر ثام ال ال دد

مطبعػة جامعػة  عدار اٞنػالح للطباعػة كالنشػر ع  د. شػكرم فيصػلٓنقيػ عأشعار  كأخبػار  عأبو العتاهية .ّ
  .ـُٓٔٗ عدمش 

  .ـَُٖٗ عبًنكت عدار األندلس عُط عد. ١نمد مرس  اٝنوِف عأبو الفتح البسي حيات  كشعر  .ْ
١نمد بن عبد ا بن سعيد الغرناط  اٞنعركؼ بلساف الدين بػن اٝنطيػ   عاإلحاطة يف أخبار غرناطة .ٓ

 .ـََِِ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عٓنقي  يوسف عل  طويل عهػ(ٕٕٔ)ت
ٓنقيػ  خليػل  ع(هػػِْٗت)أبو منصور عبػد اٞنلػك بػن ١نمػد بػن إٚناعيػل ال عػالف  عأحسن ما ٚنعت .ٔ

  .ـَََِ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط ععمراف اٞننصور
ٓنقي  عل  مهنػا كٚنػًن  عهػ(ّٔٓت)أبو الفرج األصفهاين  (عملح  كتاب األغاين)أخبار أي نواس  .ٕ

  .لبناف عبًنكت عدار الفكر عجابر
ٓنقيػ  عبػد السػتار  عهػػ(ِٕٓت)أبو هٌفاف عبد ا بػن أ٘نػد بػن حػرب السػمهرم  عأخبار أي نواس .ٖ

  .د.ت عالقاهرة عدار مصر للطباعة عأ٘ند فراج
بػن أي بكػر السػيوط  االزدهار فيما عقد  الشعراء من األحادي  كاآلثار، جالؿ الدين عبػد الػر٘نن  .ٗ

  .مصر عالقاهرة عهػ(ُُٗت)
ٓنقي  سعد زغلوؿ  (عت يف القرف السادس للهجرة)م لف ٠نهوؿ  عاالستبصار يف عجائ  األمصار .َُ

  .ـُٖٔٗ عبغداد عدار الش كف ال قافية العامة ععبد اٜنميد
 عُط عإبراهيم صاٌف :ٓنقي  عأبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيل ال عالف عاإلعجاز كاإل٩ناز .ُُ

  .ـََِٗ عدمش  عدار البشائر
عػػىن  عهػػػ(ّٔٓت)أبػػو علػػ  إٚناعيػػل بػػن القاسػػم بػػن عبػػدكف بػػن هػػاركف القػػاِف البغػػدادم  عاألمػػاِف .ُِ

  .ـُِٔٗ عالقاهرة عدار الكت  اٞنصرية عِط عبوضعها كترتيبها ١نمد عبد اٛنواد األصمع 
صػػحح   (عهػػػّْٔت)كؼ بالشػػريف اٞنرتضػػ  الشػػريف أبػػو القاسػػم علػػ  بػػن الطػػاهر اٞنعػػر  عاألمػػاِف .ُّ

 عالقػػػاهرة عمطبعػػػة السػػػعادة عُط عكضػػػبط ألفاظػػػ  كعلػػػ  علػػػ  حواشػػػي  أ٘نػػػد بػػػن األمػػػٌن الشػػػنقيط 
  .ـَُٕٗ

ٓنقيػ  بسػاـ  عهػػ(ّْٔت)أبو بكر أ٘ند بن عل  بن ثابت بن مهػدم اٝنطيػ  البغػدادم  عالب الء .ُْ
  .ـَََِ عدار ابن حـ  عُط ععبد الوهاب اٛناي

ٗنػػػاؿ الػػػدين أبػػػو الفػػػرج عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن أي اٜنسػػػن البغػػػدادم  عالػػػواعظٌن كريػػػاض السػػػامعٌنبسػػػتاف  .ُٓ
 عبػػًنكت عم سسػػة الكتػػ  ال قافيػػة عِط عٓنقيػػ  أ٬نػػن البحػػًنم عهػػػ(ٕٗٓت)اٞنعػػركؼ بػػابن اٛنػػوزم 

  .ـُٖٗٗ
جػػػػػػالؿ الػػػػػدين عبػػػػػد الػػػػػر٘نن بػػػػػن أي بكػػػػػر السػػػػػػيوط   عبغيػػػػػة الوعػػػػػاة يف طبقػػػػػات اللغػػػػػويٌن كالنحػػػػػاة .ُٔ

  .بًنكت عصيدا عاٞنكتبة العصرية عٓنقي  ١نمد أبو الفضل إبراهيم عػ(هُُٗت)
أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد ا بػػن ١نمػػد بػػن  عّٔجػػة آّػػالس كأنػػس آّػػالس كشػػح  الػػ اهن كاٟنػػاجس .ُٕ

  .بًنكت عدار الكت  العلمية عٓنقي  ١نمد مرس  اٝنوِف عهػ(ّْٔت)عبد الرب القرطف 
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ُٕٓ 

دار  عُط عٓنقيػػ  فػػوزم عطػػػوم (عهػػػػِٓٓت)اٛنػػاحه  ك بػػػن ُنػػرع مػػاف عمػػر  وأبػػػ عالبيػػاف كالتبيػػٌن .ُٖ
  .ـُٖٔٗ عبًنكت عصع 

 عهػػ(َُِٓت)١نمػد بػن ١نمػد بػن عبػد الػرزاؽ اٞنرتضػ  ال بيػدم  عتاج العركس مػن جػواهر القػاموس .ُٗ
  .ت .د عبًنكت عدار اٟنداية عٓنقي  ٠نموعة من اٞن لفٌن

 ػس الػدين ١نمػد بػن أ٘نػد بػن ع مػاف بػن قا٬نػاز الػ هف  عتأريخ اإلسالـ ككفيات اٞنشػاهًن كاألعػالـ .َِ
  .ـُٕٖٗ عبًنكت عدار الكتاب العري عُط عٓنقي  د. عمر عبد السالـ تدمرم عهػ(ْٖٕ)ت

ٓنقيػػ   عهػػػ(ُٕٓت)أبػػو القاسػػم علػػ  بػػن اٜنسػػن بػن هبػػة ا اٞنعػػركؼ بػػابن عسػػاكر  عتػأريخ دمشػػ  .ُِ
  .ـُٓٗٗ عنشر كالتوزي دار الفكر للطباعة كال ععمرك بن غرامة العمركم

هػ( ٓنقيػ  د. ِٔٓت)تصنيف ابن ٘ندكف   ١نمد بن اٜنسن بن ١نمد بن عل   عالت كرة اٜنمدكنية .ِِ
  .ـُٔٗٗ عبًنكت عدار صادر عُط عإحساف عباس كبكر عباس

ابػػػن األبػػػار، ١نمػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن أي بكػػػر القضػػػاع  البلنسػػػ  )اٞنتػػػوىف:  عالتكملػػػة لكتػػػاب الصػػػلة .ِّ
 ـُٓٗٗ -هػُُْٓع لبناف –دار الفكر للطباعة ععبد السالـ اٟنراس هػ( ٓنقي ٖٓٔ

ٓنقيػػ  عبػػد الفتػػاح ١نمػػد  عأبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالف عالتم يػػل كااضػػرة .ِْ
  .ـُُٖٗ عالقاهرة عالدار العربية للكتاب عِط عاٜنلو

ٓنقيػػ   عمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالفأبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١ن عٖنػػار القلػػوب يف اٞنضػػاؼ كاٞننسػػوب .ِٓ
  .القاهرة عدار اٞنعارؼ ع١نمد أبو الفضل إبراهيم

ٓنقيػ  أ٘نػد  (عقُٕٔت)أبو عبػد ا ١نمػد بػن أ٘نػد بػن أي بكػر القػرطف  عاٛنام  ألحكاـ القرآف .ِٔ
  .ـُْٔٗ عالقاهرة عدار الكت  اٞنصرية عِط عالربدكين كإبراهيم اطيمش

٠نلػة  عٗن  كدراسػة كٓنقيػ  د. عبػاس هػاين اٛنػراخ عكما تبق  من شعر  جعفر بن علبة اٜنارث  حيات  .ِٕ
  .ـ ََُِ عٗٔع عدي عمرك  ٗنعة اٞناجد عآفاؽ ال قافة كالرتاث

أبو الفرج اٞنعاىف بن زكريا بػن ٪نػٍن اٜنريػرم النهػركاين  عاٛنليس الصاٌف الكايف كاألنيس الناصح الشايف .ِٖ
  .ـََِٓ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عمٓنقي  عبد الكرمي سام  اٛنند عهػ(َّٗ)ت

  .ـُّٖٗ عالقاهرة ع س الدين بن ١نمد النواج  عحلبة الكميت .ِٗ
 عهػػ(ٖٓٔت)أبو عبد ا ١نمد بن عبد ا بن أي بكر بن األبار البلنس  القضػاع   عاٜنٌلة السًناء .َّ

  .ـُٖٓٗ عالقاهرة عدار اٞنعارؼ عِط عٓنقي  د. حسٌن م نس
دار  عٓنقيػػ  حسػػن األمػػٌن عأبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالف عخػػاص اٝنػػاص .ُّ

  .لبناف عبًنكت عكمكتبة اٜنياة
ٓنقيػػ  عبػػد السػػالـ ١نمػػد  ععبػػد القػػادر بػػن عمػػر البغػػدادم عخ انػػة األدب كلػػ  لبػػاب لسػػاف العػػرب .ِّ

 . ـُٕٗٗ عالقاهرة عمكتبة اٝنا٤ن  عْط عهاركف
ٓنقيػػػ  د. علػػػ  جػػػواد  عاختيػػػار هبػػػة ا بػػػدي  ال مػػػاف االسػػػطرالي عدرٌة التػػػاج مػػػن شػػػعر ابػػػن اٜنجػػػاج .ّّ

  .ـََِٗ عبغداد عأٞنانيا –كولونيا   عالطاهر



 
 

ُٖٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 عدار الكت  العلمية عُط عٗنع  كحقق  كشرح  د. يوسف عل  طويل عديواف ابن اٜنٌداد األندلس  .ّْ
  .ـ َُٗٗ عبًنكت

دار الكت   عّط عقي  د. حسٌن نٌصارٓن عأبو اٜنسن عل  بن العباس بن جريح عديواف ابن الركم  .ّٓ
  .ـََِّ عالقاهرة عكالوثائ  القومية

 . ـََِٔ علبناف عبًنكت عدار اٞنعرفة عُط عٓنقي  عبد ا سندة عديواف ابن خفاجة األندلس  .ّٔ
  .ـُٖٗٗ علبناف عبًنكت عدار ال قافية عحقق  كٗنع  عبد الر٘نن باغ  عديواف ابن رشي  القًنكاين .ّٕ
ٓنقيػػ  د. حسػػن  عهػػػ(َْٔت)ديػػواف ابػػن شػػرؼ القػػًنكاين   أبػػو عبػػد ا ١نمػػد بػػن شػػرؼ القػػًنكاين  .ّٖ

  .د.ت عدار مصر للطباعة عمكتبة الكليات األزهرية عذكرل حسن
دار الكاتػ   عراجعػ  د. ١نمػود علػ  مكػ  عٗنعػ  كحققػ  يعقػوب زكػ  عديواف ابػن شػهيد األندلسػ  .ّٗ

  .د.ت عالقاهرة عالعري
 عبػػًنكت عم سسػػة الرسػػالة عُط عٗنعػػ  كحققػػ  كشػػرح  د. ١نمػػد رضػػواف الدايػػة ععبػػد ربػػ ديػػواف ابػػن  .َْ

  .ـُٕٗٗ
  .ـُٕٕٗ عبغداد عٓنقي  عبد األمًن مهدم الطائ  عديواف ابن نباتة السعدم .ُْ
 عالقػػػػاهرة عدار اٞنعػػػػارؼ عْط عٓنقيػػػػ  ١نمػػػػد عبػػػػدة عػػػػ اـ عشػػػػرح اٝنطيػػػػ  التربيػػػػ م عديػػػػواف أي ٕنػػػػاـ .ِْ

  .ـُُٓٗ
 عدار الكتػػػ  العلميػػػة عُط عٗنعػػػ  كحققػػػ  كشػػػرح  د. كاضػػػح ١نمػػػد الصػػػمد عشػػػمقم ديػػػواف أي ال .ّْ

  .ـُٓٗٗ عبًنكت
  .ـُْٖٗ عبًنكت عاٞنكت  اإلسالم  عصنعة عبد ا اٛنبورم عديواف أي الشي  اٝن اع  كأخبار  .ْْ
  .ـُٖٔٗ عدار بًنكت للطباعة كالنشر عديواف أي العتاهية .ْٓ
 عبػػػًنكت عاٞنعهػػػد الفرنسػػػ  بدمشػػػ  ععػػػىن َنمعػػػ  كنشػػػر  سػػػام  الػػػدهاف عديػػػواف أي فػػػراس اٜنمػػػداين .ْٔ

  .ـُْْٗ
 عدار كالكس شفارتس فرالغع ُطعٓنقي  إيفالد فاغنر عديواف أي نواس   اٜنسن بن هانم اٜنكم  .ْٕ

  .ـََِّ علبناف عبًنكت عمطبعة م سسة الرسالة-برلٌن 
  .ت .د علبناف عبًنكت عدار صادر عديواف أي نواس .ْٖ
  .ـَُٕٗ عبغداد عمطبعة اإل٬ناف عُط عدراسة كٓنقي  ماجد أ٘ند العٌ م عإسح  اٞنوصل ديواف  .ْٗ
 عمكتبػة اآلداب باٛنمػامي  عٓنقيػ  د. ١نمػد ١نمػػد حسػٌن عديواف األعش  الكبًن   ميمػوف بػن قػيس .َٓ

  .القاهرة
دار الصػػحابة  عٗنػػ  كٓنقيػػ  كدراسػػة د. صػػبح  رشػػاد عبػػد الكػػرمي عديػػواف اإلمػػاـ ابػػن حػػـ  الظػػاهرم .ُٓ

  .د.ت عطنطا عللرتاث
 عشػرح  كضػبط نصوصػ  عمػر فػاركؽ الطبػاع عديواف اإلماـ الشافع    أي عبػد ا ١نمػد بػن إدريػس .ِٓ

  .ـُٓٗٗ علبناف عبًنكت عدار األرقم بن أي األرقم
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ُٓٗ 

 عدار اٞنعرفة عّط عاعتىن ب  عبد الر٘نن اٞنصطاكم (عرض  ا عن )عل  بن أي طال  اإلماـ ديواف  .ّٓ
  .ـََِٓ ع، لبنافبًنكت

 عدار اٞنعػػػارؼ عّط ععػػػىن بتحقيقػػػ  كشػػػرح  كالتعليػػػ  عليػػػ  حسػػػن كامػػػل الصػػػًنيف عديػػػواف البحػػػرتم .ْٓ
 .القاهرة

منشػورات ١نمػد علػػ   عّط عدراسػة كٓنقيػ  يسػػرم عبػد الغػين عبػػد ا عديػواف بػدي  ال مػاف اٟنمػػداين .ٓٓ
  .ـََِّ عبًنكت عدار الكت  العلمية عبيضوف

 عمطبعػة ٛننػة التػأليف كالرتٗنػة كالنشػر عشػرح كتكميػل ١نمػد الطػاهر بػن عاشػور عبػرد ديواف بشار بن .ٔٓ
 .ـُٔٔٗ عالقاهرة

١نمػد حسػن األعظمػ  كأ٘نػد يوسػف  :ٓنقيػ  (عهػػّْٕت)ديواف ٕنػيم بػن اٞنعػ  لػدين ا الفػاطم   .ٕٓ
 . ـُٕٓٗ عالقاهرة عدار الكت  اٞنصرية عُط ع٤نايت ك١نمد عل  النجار ك١نمد كامل حسٌن

دراسػة كٓنقيػ  د. ١نمػود عبػد  عديواف ال عالف   أبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيػل ال عػالف .ٖٓ
  .ـَُٗٗ عبغداد عدار الش كف ال قافية العامة عُط عا اٛنادر

 علبنػاف عبػًنكت عدار صػادر عُط عٗنع  كحقق  كشػرح  جػاف عبػد ا تومػا عديواف جحظة الربمك  .ٗٓ
  .ـُٔٗٗ

  .ـُِٖٗ عبًنكت عدار بًنكت للطباعة كالنشر عِط عٓنقي  بطرس البستاين ع ينةديواف ٗنيل ب .َٔ
 عُط عٓنقيػػ  هػػالؿ نػػاج  عهػػػ(ّّٗت)ديػػواف اٜنسػػن بػػن علػػ  الضػػف الشػػهًن بػػابن ككيػػ  التنيسػػ   .ُٔ

  .ـُُٗٗ عبًنكت عدار اٛنيل
 عدمشػ  عمنشػورات كزارة ال قافػة عدراسة كٓنقي  د. كارين صادر عهػ(ِِٔت)ديواف خالد الكات   .ِٔ

  .ـََِٔ عسوريا
 .د. ت عدمش  عمطبعة ٠نم  اللغة الغربية بدمش  عٗنع  د. سام  الدهاف عديواف اٝنالديٌن .ّٔ
 عبػػػًنكت عديػػواف ديػػػك اٛنػػػن اٜنمصػػػ ، ٓنقيػػػ  د. أ٘نػػػد مطلػػػوب كد. عبػػػد ا اٛنبػػػورم، دار ال قافػػػة .ْٔ

  .ـُْٔٗ
دار  عِط عهارسػػ  ٠نيػػد طػػػرٌادكتػػ  مقدمتػػ  كهوامشػػ  كف  عشػػرح اٝنطيػػ  التربيػػ م عديػػواف ذم الرمػػة .ٓٔ

 . ـُٔٗٗ علبناف عبًنكت عالكتاب العري
 عبػػًنكت عدار صػػادر عُط عمراجعػػة ناهػػد جعفػػر عتقػػدمي كشػػرح كػػـر البسػػتاين عديػػواف السػػرم الرفػػاء .ٔٔ

  .ـُٔٗٗ
دار األرقػم بػن  عُط عشرح  كعل  علي  كضبط  د. ١نمود مصطف  حػالكم عديواف الشريف الرض  .ٕٔ

  .ـُٗٗٗ عبنافل عبًنكت عأي األرقم
مكتبػػػػة  علبنػػػػاف –بػػػًنكت  عدار القلػػػػم عٓنقيػػػ  ١نمػػػػد حسػػػػن آؿ ياسػػػٌن عديػػػواف الصػػػػاح  بػػػن عبٌػػػػاد .ٖٔ

 . د.ت عبغداد -بًنكت  عالنهضة



 
 

َِٓ 

 عشر ثام ال ال دد

دار  عتػػأليف كٗنػػ  كٓنقيػػ  عبػػد ا اٝنطيػػ  عهػػػ(ُٕٔت)ديػػواف صػػاٌف بػػن عبػػد القػػدكس البصػػرم  .ٗٔ
 .ـُٕٔٗ عبغداد عمنشورات البصرم

، إدارة ِط عٓنقي  د. دريٌػة اٝنطيػ  كلطفػ  الصػقاؿ عشرح األعلم الشنتمرم عديواف طرفة بن العبد .َٕ
  .ـَََِ علبناف عبًنكت عاٞن سسة العربية عالبحرين عال قافة كالفنوف

 علبناف عبًنكت عدار صادر عُط عٓنقي  حساف فالح أكغل  عشرح األصمع  عديواف طفيل الغنوم .ُٕ
 .ـُٕٗٗ

 عالقػاهرة عمطبعػة دار الكتػ  اٞنصػرية ع  د. عاتكػة اٝن رجػ شػرح كٓنقيػ عديواف العباس بػن األحنػف .ِٕ
  .ـُْٓٗ

الوفػاء  عّطعٗن  كٓنقي  كدراسة د. ٠ناهد مصطف  ّٔجت عهػ(ُُٖت)ديواف عبد ا بن اٞنبارؾ  .ّٕ
  .ـُِٗٗ عمصر عاٞننصورة عللطباعة كالنشر

 (هػػػُِٗت)بركايػػة عػػن أي العبػاس أ٘نػػد بػػن ٪نػٍن اٞنعػػركؼ ب علػػ   عديػواف عػػدم بػػن الرقػاع العػػامل  .ْٕ
  .ـُٕٖٗ عمطبعة آّم  العلم  العراق  عٓنقي  د. نورم ٘نودم القيس  كد. حامت صاٌف الضامن

دار اٛنمهوريػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر  عحققػػػ  كٗنعػػػ  ١نمػػػد جبػػػار اٞنعيبػػػد عديػػػواف عػػػدم بػػػن زيػػػد العبػػػادم .ٕٓ
  .ـُٓٔٗ عبغداد عكالتوزي 

 عبػًنكت عمنشػورات دار اآلفػاؽ اٛنديػدة عِط ععىن بتحقيق  خليل مردـ بك عواف عل  بن اٛنهمدي .ٕٔ
  .ـَُٖٗ

 عُط عدراسػة كتعليػ  يسػرم عبػد الغػين عركايػة أي بكػر الػوالف (ع٠ننػوف ليلػ )ديواف قيس بػن اٞنلػٌوح  .ٕٕ
  .ـُٗٗٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عمنشورات ١نمد عل  بيضوف

دراسػػػة كشػػػرح كٓنقيػػػ  د. النبػػػوم عبػػػد الواحػػػد  عهػػػػ(َّٔت)مػػػود بػػػن اٜنسػػػٌن ديػػػواف كشػػػاجم   ١ن .ٖٕ
  .ـُٕٗٗ عالقاهرة ع، مكتبة اٝنا٤ن ُط عشعالف

الػػدار  عدار ال قافػػة عُط عصػػنع  كحققػػ  كقػػدـ لػػ  د. ١نمػػد مفتػػاح عديػػواف لسػػاف الػػدين بػػن اٝنطيػػ  .ٕٗ
  .ـُٖٗٗ عالبيضاء

 عُط عد. يػونس أ٘نػد السػػامرائ  ععباسػيوفشػعراء  :ضػػمن كتػاب عديػواف ١نمػد بػن كهيػ  اٜنمػًنم .َٖ
  .ـُٕٖٗ عبًنكت ععاَف الكت 

م سسػة  عُط عٗنػ  كدراسػة كٓنقيػ  د. كليػد القصػاب عديواف ١نمود الوراؽ شاعر اٜنكمة كاٞنوعظة .ُٖ
  .ـُُٗٗ عاإلمارات العربية اٞنتحدة ععجماف عالفنوف

ٓنقيػ  أ٘نػد حسػػن  عهػػػ(ّٓٗت)أبػو هػػالؿ اٜنسػن بػن عبػػد ا بػن سػهل العسػكرم  عديػواف اٞنعػاين .ِٖ
  .ـُْٗٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عبس 

 عٗنػ  كٓنقيػ  د. خليػل العطيػة عهػػ(ّْٔديواف اٞنيكاِف أبو الفضل عبيػد ا بػن أ٘نػد بػن علػ  )ت .ّٖ
  .ـُٖٓٗ عبًنكت ععاَف الكت  عُط
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ُِٓ 

 عبغػػداد عكف ال قافيػػة٠نلػػة تصػػدرها دار الشػػ   ع٠نلػػة اٞنػػورد عٓنقيػػ  هػػالؿ نػػاج  عديػػواف الناشػػم األكػػرب .ْٖ
  .ـ ُّٖٗ - ُِٖٗ عِع عُُم 

  .ـُِٕٗ عبغداد عٓنقي  عبد ا اٝنطي  عديواف نصر بن سيار .ٖٓ
 عدمشػػػػ  عمطبوعػػػػات آّمػػػػ  العلمػػػػ  العػػػػري عٓنقيػػػػ  د. سػػػػام  الػػػػدهاف عديػػػػواف الػػػػوأكاء الدمشػػػػق  .ٖٔ

  .ـَُٓٗ
 عُط عٓنقي  د. إحساف عباس عأبو اٜنسن عل  بن بٌساـ الشنرتيين عال خًنة يف ١ناسن أهل اٛن يرة .ٕٖ

  .ـُُٖٗ عتونس –ليبيا  عالدار العربية للكتاب
 عُهػػػ( طّٖٓت)أبػػو القاسػػم جػػار ا ١نمػػود بػػن عمػػر ال ٢نشػػرم  عربيػػ  األبػػرار كنصػػوص األخيػػار .ٖٖ

  .هػُُِْ عبًنكت عم سسة األعلم 
قيػػ  ١نمػػد هػػػ(، ٓنََُٕت)رحلػػة الشػػتاء كالصػػيف، ١نمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ١نمػػد اٞنعػػركؼ بكربيػػت  .ٖٗ

  .هػُّٖٓ عبًنكت عاٞنكت  اإلسالم  للطباعة كالنشر عِط عسعيد الطنطاكم
 عهػػػػ(ّْٓت)إبػػػراهيم بػػػن علػػ  بػػػن ٕنػػيم أبػػػو إسػػػح  اٜنصػػرم القػػػًنكاين  عزهػػر اآلداب كٖنػػػر األلبػػاب .َٗ

 . بًنكت عدار اٛنيل عُط عمراجعة د. زك  مبارؾ عٓنقي  ١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميد
ٓنقيػ  ١نمػد  عهػػ(َُُِاٜنسن بػن مسػعود نػور الػدين اليوسػ  )ت  عاألم اؿ كاٜنكمزهر األكم يف  .ُٗ

  .ـُُٖٗ عاٞنغرب عالدار البيضاء عدار ال قافة عُط عحج  ك١نمد األخضر
 عٓنقي  د. إبراهيم السامرائ  ك د. نورم ٘نودم القيسػ  عأبو بكر ١نمد بن داكد األصبهاين عال هرة .ِٗ

 . ـُٖٓٗ عردفاأل عال رقاء عمكتبة اٞننار ِط
عبػػػػػػد اٜنػػػػػػ  بػػػػػػن أ٘نػػػػػػد بػػػػػػن ١نمػػػػػػد بػػػػػػن العمػػػػػػاد اٜننبلػػػػػػ   عشػػػػػػ رات الػػػػػػ ه  يف أخبػػػػػػار مػػػػػػن ذهػػػػػػ  .ّٗ

  .ـُٖٔٗ عبًنكت عدمش  عدار ابن ك ًن عُط عٓنقي  ١نمود األرناؤكط (عهػَُٖٗت)
  .بًنكت ععاَف الكت  عشرح الشيخ أي زكريا ٪نٍن بن عل  التربي م عشرح ديواف اٜنماسة ألي ٕناـ .ْٗ
 عّط عٓنقي  د. سام  الدهاف عهػ(َِٖت)واف صري  الغواين   مسلم بن الوليد األنصارم شرح دي .ٓٗ

  .القاهرة عدار اٞنعارؼ
ركايػة عػن أي جعفػر ١نمػد بػن  عصػنعة السػكرم عشعر األخطل   أبو مالك غياث بن غػوث التغلػف .ٔٗ

  .ـُٔٗٗ عدمش  عدار الفكر عْط عحبي ، ٓنقي  د. ف ر الدين قباكة
دار  عدراسة كٓنقي  د. يونس أ٘ند السامرائ  عصنعة أي بكر ١نمد بن ٪نٍن الصوِف عاٞنعت شعر ابن  .ٕٗ

  .ـُٖٕٗ عبغداد عاٜنرية للطباعة
  .ـُٕٓٗ عبغداد عمطبعة اٞنعارؼ عصنعة د. حامت صاٌف الضامن عشعر بكر بن النطاح .ٖٗ
بوعػػات ٠نمػػ  مط عِط عصػػنعة د. عبػػد الكػػرمي األشػػرت عهػػػ(ِْٔت)شػػعر دعبػػل بػػن علػػ  اٝن اعػػ   .ٗٗ

  .ـُّٖٗ عدمش  عاللغة العربية
دار الوفػاء لػدنيا  عُط عدراسػة كٗنػ  كٓنقيػ  د. بػدر ضػيف عشعر ساب  بػن عبػد ا الرببػرم .ََُ

  .ـََِْ عاإلسكندرية عالطباعة كالنشر



 
 

ِِٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 عهػػػ(ّّٗشػػعر السػػالم    أبػػو اٜنسػػن ١نمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ١نمػػد اٞن  كمػػ  السػػالم  )ت .َُُ
  .ـُُٕٗ عبغداد عمطبعة اإل٬ناف عٗن  كٓنقي  صبيح رديف

سػػاعد آّمػػ  العلمػػػ   عحققػػ  كقػػػدـ لػػ  د. زهػػًن غػػازم زاهػػػد عشػػعر عبػػد الصػػمد بػػػن اٞنعػػ ؿ .َُِ
  .ـَُٕٗ عالعراق  عل  طبع ، بغداد

 عبغػػػػػداد عدار الرتبيػػػػػة للطباعػػػػػة كالنشػػػػػر عصػػػػػنعة د. ٪نػػػػػٍن اٛنبػػػػػورم عشػػػػػعر عبػػػػػدة بػػػػػن الطبيػػػػػ  .َُّ
  .ـُُٕٗ

 عّط عٓنقيػػ  كٗنػػ  د. حسػػٌن عطػػواف (عهػػػُِّت)شػػعر علػػ  بػػن جبلػػة اٞنعػػركؼ بػػالعكٌوؾ  .َُْ
  .القاهرة عدار اٞنعارؼ

جامعة الدكؿ  عٓنقي  د. نورم ٘نودم القيس  كد. حامت صاٌف الضامن عشعر م احم العقيل  .َُٓ
  .هػ ُّٔٗ عالقاهرة عالعربية

 عالكويػػػػػت عدار القلػػػػػم عِط عٓنقيػػػػػ  د. ٪نػػػػػٍن اٛنبػػػػػورم عشػػػػػعر هدبػػػػػة بػػػػػن اٝنشػػػػػـر العػػػػػ رم .َُٔ
  .ـُٖٔٗ

  .د.ت عبغداد عمطبعة أسعد عصنعة د. حامت صاٌف الضامن عشعر ي يد بن الط رية .َُٕ
ٓنقيػػ   عهػػػ(ُِٖت )أ٘نػػد بػػن علػػ  الفػػ ارم القلقشػػندم  عصػػبح األعشػػ  يف صػػناعة اإلنشػػا .َُٖ

  .ـُٕٖٗ عبًنكت عدار الكت  العلميةع ١نمد حسٌن  س الدين
 عهػػ(ٕٗٓت)و الفرج عبد الر٘نن بن علػ  بػن ١نمػد بػن اٛنػوزم ٗناؿ الدين أب عصيد اٝناطر .َُٗ

  .ـََِْ عدمش  عدار القلم عُط عٓنقي  حسن اٞنساح  سويداف
ٓنقيػ    عهػػ(ِّٓت )١نمد بن أ٘نػد بػن إسػح  بػن ٪نػٍن اٞنعػركؼ بالوشػاء  عالظرؼ كالظرفاء .َُُ

  .ـُّٓٗ عالقاهرة عمكتبة اٝنا٤ن  عِط عكماؿ مصطف 
شػرح  أ٘نػد أمػٌن  عهػػ(ِّٖأبو عمر أ٘ند بن ١نمد بن عبد رب  األندلس  )ت عالعقد الفريد .ُُُ

  .ـُُٕٗ عالقاهرة عمطبعة ٛننة التأليف كالرتٗنة كالنشر عّط عكأ٘ند ال ين كإبراهيم اإلبيارم
موف  الدين أبو اٜنسن عل  بن اٜنسن بػن أي بكػر  عالعقود الل ل ية يف تاريخ الدكلة الرسولية .ُُِ

 ععػىن بتصػحيح  كتنقيحػ  ١نمػد بسػيوين عسػل عهػ(ُِٖت)اس اٝن رج  ال بيدم بن اٜنسن بن كه
  .ـُّٖٗ عبًنكت عدار اآلداب عصنعاء عمرك  الدراسات كالبحوث اليمين عُط

ٓنقيػ  د.  عهػػ(ِٕٔأبو ١نمد عبد ا بػن مسػلم بػن قتيبػة الػدينورم )اٞنتػوىف:  ععيوف األخبار .ُُّ
  .هػ ُُْٖ ،كتبًن  عدار الكت  العلمية عيوسف عل  طويل

هػػػػ( ِّٔت)علػػػ  بػػػن ظػػػافر األزدم اٞنصػػػرم  عغرائػػػ  التنبيهػػػات علػػػ  عجائػػػ  التشػػػبيهات .ُُْ
  .مصر عالقاهرة عدار اٞنعارؼ عٓنقي  د. ١نمد زغلوؿ سالـ كمصطف  الصاكم اٛنويين

أبو إسح  برهاف الػدين ١نمػد بػن إبػراهيم  عغرر اٝنصائ  الواضحة كعرر النقائض الفاضحة .ُُٓ
 عدار الكتػػ  العلميػػة عُط عٓنقيػػ  إبػػراهيم  ػػس الػػدين عهػػػ(ُٖٕت)بػػالوطواط  بػػن ٪نػػٍن اٞنعػػركؼ

  .ـََِٖ عبًنكت
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 (عهػػػّْٖت)أبػػو علػػ  اسػػن بػػن علػػ  بػػن أي الفهػػد التنػػوخ  البصػػرم  عالفػػرج بعػػد الشػػدة .ُُٔ
  .ـُٖٕٗ عبًنكت عدار صادر عٓنقي  عبود الشاٛن 

ٓنقيػػػ  د.  عهػػػ(ْٕٔت)١نمػػد بػػن شػػاكر بػػن أ٘نػػد بػػن عبػػد الػػر٘نن الكتػػف  عفػػوات الوفيػػات .ُُٕ
  .ـُّٕٗ عبًنكت عدار صادر عُط عإحساف عباس

أبػػو إسػػح  إبػػراهيم بػػن القاسػػم اٞنعػػركؼ بػػالرقي  القػػًنكاين  عقطػػ  السػػركر يف أكصػػاؼ اٝنمػػور .ُُٖ
  .ـُٗٔٗ ع٠نم  اللغة العربية بدمش  عٓنقي  أ٘ند اٛنندم (هػِْٓت )
 عٓنقي  ١نمد أبو الفضل إبػراهيم عهػ(ِٖٓت)١نمد بن ي يد اٞنربٌد  عاللغة كاألدب الكامل يف .ُُٗ

  .ـُٕٗٗ عالقاهرة عدار الفكر العري عّط
ٓنقيػػػ  أ٘نػػػد حسػػػن  عأبػػػو منصػػػور عبػػػد اٞنلػػػك بػػػن ١نمػػػد بػػػن إٚناعيػػػل ال عػػػالف علبػػػاب اآلداب .َُِ

  .ـُٕٗٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عبس 
، ُط عهػػػ(ُُٕت)ٗنػػاؿ الػػدين ١نمػػد بػػن مكػـر بػػن منظػػور اإلفريقػػ  اٞنصػػرم  علسػاف العػػرب .ُُِ

 .ـُٓٓٗ علبناف عبًنكت عدار صادر
دار ابػػن  عُط عأبػػو بكػػر أ٘نػػد بػػن مػػركاف الػػدينورم القاضػػ  اٞنػػالك  عآّالسػػة كجػػواهر العلػػم .ُِِ

  .ـََِِ عبًنكت، لبناف عحـ 
ٓنقيػ   (عهػػُٖٓت)داين النيسابورم أبو الفضل أ٘ند بن ١نمد بن إبراهيم اٞني ع٠نم  األم اؿ .ُِّ

  .بًنكت عدار اٞنعرفة ع١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميد
أمٌن الدكلة ١نمػد بػن ١نمػد بػن  (ع٢نتارات تراثية يف األدب كالفكر كاٜنضارة)آّموع اللفيف  .ُِْ

دار الغػػرب  عُط عٓنقيػػ  د. ٪نػػٍن اٛنبػػورم عهػػػ(ُٓٓت بعػػد )هبػػة ا العلػػوم اٜنسػػيين الطرابلسػػ  
  .هػُِْٓ عبًنكت عسالم اإل

دار كمكتبػػة  عٓنقيػػ  علػػ  بػػو ملحػػم عأبػػو ع مػػاف عمػػرك بػػن ُنػػر اٛنػػاحه عااسػػن كاألضػػداد .ُِٓ
  .هػُِّْ عبًنكت عاٟنالؿ

١ناضرات األدباء ك١ناكرات البلغاء كالشعراء، أبو القاسم اٜنسٌن بن ١نمد الراغ  األصفهاين  .ُِٔ
  .هػَُِْ علبناف عبًنكت عدار األرقم بن أي األرقم عُط عهػ( ٓنقي  د. عمر الطباعَِٓت)
ٓنقيػػػػ  د. ٪نػػػػٍن  عجػػػػالؿ الػػػػدين عبػػػػد الػػػػر٘نن بػػػػن أي بكػػػػر السػػػػيوط  عااضػػػػرات كاػػػػاكرات .ُِٕ

  .ـََِِ عبًنكت ع، دار الغرب اإلسالم ُط عاٛنبورم
ٓنقي  ماجد حسن  عهػ(ِّٔت)السرم بن أ٘ند الرفاء  عا  كابوب كاٞنشمـو كاٞنشركب .ُِٖ

  .ـُٖٔٗ عدمش  عال هف
أبػػو ١نمػػد عبػػد اٜنػػ  بػػن غالػػ  بػػن عطيػػة األندلسػػ   عاػػرر الػػوجي  يف تفسػػًن الكتػػاب الع يػػ  .ُِٗ

 عبػػػًنكت عدار الكتػػػ  العلميػػػة عُط عٓنقيػػػ  عبػػػد السػػػالـ عبػػػد الشػػػايف ١نمػػػد عهػػػػ(ِْٓت)اػػػاري 
  .هػُِِْ



 
 

ِْٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 عٓنقيػ  ١نمػد قاسػم عمن كتاب األنواء١نمد بن كناسة األسدم حيات  كشعر ، نصوص باقية  .َُّ
  .ـُٕٓٗ عجامعة اٞنوصل

شرح أبو طاهر إٚناعيل بن أ٘ند بن زيادة التجيػف  عاختيار اٝنالديٌن عاٞن تار من شعر بشار .ُُّ
 عمطبعػة االعتمػاد عاعتػىن بنسػ   كتصػحيح  ككضػ  فهارسػ  السػيد ١نمػد بػدر الػدين العلػوم عالربق 

  .ـُّْٗ عالقاهرة عٛننة التأليف كالرتٗنة كالنشر
عفيف الدين أبو ١نمد عبػد  عمرآة اٛنناف كعربة اليقظاف يف معرفة ما يعترب من حوادث ال ماف .ُِّ

 عدار الكتػػػ  العلميػػػة عُط عٓنقيػػػ  خليػػػل اٞننصػػػور عهػػػػ(ٖٕٔت)ا بػػػن أسػػػعد بػػػن علػػػ  اليػػػافع  
  .ـُٕٗٗ عبًنكت

 عهػػػ(ُٓٔت)موفػػ  الػدين أبػػو ١نمػد بػػن عبػد الػػر٘نن الشػافع   عمرشػد الػ ٌكار إُف قبػػور األبػرار .ُّّ
  .هػُُْٓ عالقاهرة عالدار اٞنصرية اللبنانية عُط

  .ـَُٖٗ عالقاهرة عدار اٞنعارؼ ع٤ني  العقيق  عاٞنستشرقوف .ُّْ
شػػػػهاب الػػػػدين ١نمػػػػد بػػػػن أ٘نػػػػد بػػػػن منصػػػػور األبشػػػػيه   عاٞنسػػػػتطرؼ يف كػػػػل فػػػػن مسػػػػتظرؼ .ُّٓ
  .هػُُْٗ عبًنكت ععاَف الكت  عُط عهػ( ٓنقي  سعيد ١نمد اللحاـِٖٓت)
دار  عِط عأبػػػو القاسػػػم جػػػار ا ١نمػػػود بػػػن عمػػػر ال ٢نشػػػرم عاٞنستقصػػػ  مػػػن أم ػػػاؿ العػػػرب .ُّٔ

  .ـُٕٖٗ عبًنكت عالكت  العلمية
أبػو اٝنطػاب عمػر بػن حسػن األندلسػ  اٞنعػركؼ بػابن دحيػة  عاٞنطرب من أشعار أهل اٞنغػرب .ُّٕ

دار العلػػػػم  عكحامػػػػد عبػػػد آّيػػػػد كأ٘نػػػد أ٘نػػػػػد بػػػدكمٓنقيػػػ  إبػػػػراهيم اإلبيػػػارم  (عهػػػػػّّٔت)الكلػػػف 
  .ـُٓٓٗ عبًنكت عللجمي 

عبػػػد الػػػرحيم بػػػن عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن أ٘نػػػد العباسػػػ   عمعاهػػػد التنصػػػي  علػػػ  شػػػواهد التل ػػػي  .ُّٖ
  .بًنكت ععاَف الكت  عٓنقي  ١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميد (هػّٔٗت)
شهاب الدين أبو عبد ا ياقوف بػن  عمعجم األدباء اٞنسم  إرشاد األري  إُف معرفة األدي  .ُّٗ

 عبػػػػًنكت عدار الغػػػرب اإلسػػػالم  عُط عٓنقيػػػ  د. إحسػػػاف عبػػػػاس عهػػػػػ(ِٔٔت)عبػػػد ا اٜنمػػػوم 
  .ـُّٗٗ

دار  عِط عهػػػػ(ِٔٔت)أبػػػو عبػػػد ا يػػػاقوت بػػػن عبػػػد ا الركمػػػ  اٜنمػػػوم  عمعجػػػم البلػػػداف .َُْ
  .ـُٓٗٗ عبًنكت عصادر

  .تصػػػػحيح كتعليػػػػ  ؼ (عهػػػػّْٖت)ٞنرزبػػػػاين أبػػػو عبيػػػػد ١نمػػػػد بػػػن عمػػػػراف ا عمعجػػػم الشػػػػعراء .ُُْ
  .ـُِٖٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عمكتبة القدس  عِط عكرنكو

 عمدريػػػػػد عاٞنعهػػػػػد اإلسػػػػػباين العػػػػػري لل قافػػػػػة عمكتبػػػػػة األسػػػػػكولاير اٞنلكيػػػػػة ك٢نطوطاهتػػػػػا العربيػػػػػة .ُِْ
 .ـُٖٕٗ

 عاٞنطبعػة األدبيػة عأبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيل ال عػالف عمن غاب عن  اٞنطرب .ُّْ
  .هػ َُّٗ عبًنكت
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ِٓٓ 

 عٓنقيػ  الشػيخ أ٘نػد أبػو علػ  عأبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيػل ال عػالف عاٞننتحل .ُْْ
  .ـَُُٗ عاإلسكندرية عاٞنطبعة التجارية

ٓنقيػػ   عاٜنسػن بػن علػػ  الضػف اٞنعػركؼ بػابن ككيػ  التنيسػ  عاٞننصػف للسػارؽ كاٞنسػركؽ منػ  .ُْٓ
  .ـُْٗٗ عليبيا عبنغازم عجامعة قار يونس عُط ععمر خليفة بن إدريس

اٞنطبعة  عصنعة عبد الع ي  اٞنيمين الراجكويت عالنتف من شعر ابن رشي  كابن شرؼ القًنكانيٌن .ُْٔ
  .هػُّّْ عالسلفية، القاهرة

ٗنػػاؿ الػدين أبػو ااسػػن يوسػف بػن تغػػرم بػردم بػػن  عالنجػـو ال اهػرة يف ملػػوؾ مصػر كالقػاهرة .ُْٕ
  .ـُّٔٗ عمصر عدار الكت  عكزارة ال قافة كاإلرشاد القوم  عهػ(ْٕٖت)اٜننف  عبد ا الظاهرم 

شػػػهاب  عنفػػح الطيػػػ  مػػن غصػػػن األنػػدلس الرطيػػػ  كذكػػر كزيرهػػػا لسػػاف الػػػدين بػػن اٝنطيػػػ  .ُْٖ
 عدار صػػػػادر عٓنقيػػػػ  د. إحسػػػػاف عبػػػػاس عهػػػػػ(َُُْت)الػػػػدين أ٘نػػػػد بػػػػن ١نمػػػػد اٞنقػػػػٌرم التلمسػػػػاين 

  .ـُٖٔٗ عبًنكت
أ٘ند بن ١نمد بن عل  بن إبراهيم األنصارم الشركاين  عؿ ب كر  الشجننفحة اليمن فيما ي ك  .ُْٗ
  .هػُِّْ عالقاهرة عمطبعة التقدـ العلمية عُهػ( طُِّٓت)
أ٘نػػد بػن عبػػد الوهػاب بػػن ١نمػد بػػن عبػد الػػدائم شػهاب الػػدين  ع ايػة األرب يف فنػوف األدب .َُٓ

  .هػُِّْ عالقاهرة عدار الكت  كالوثائ  القومية عُط عهػ(ّّٕت)النويرم 
مطبعػػػة ٛننػػػة التػػػأليف  عّط ع١نمػػػد عبػػػد ا عنػػػاف عكتػػػأريخ العػػػرب اٞنتنصػػػرين  ايػػػة األنػػػدلس .ُُٓ

  .ـُٔٔٗ عالقاهرة عكالرتٗنة كالنشر
مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطف  البػػاي اٜنلػػف  عِط ععبػػد السػػالـ ١نمػػد هػػاركف عنػػوادر اٞن طوطػػات .ُِٓ

  .ـُّٕٗ عالقاهرة عكأكالد 
ٓنقيػػ  أ٘نػػد  عٓج عهػػػ(ْٕٔخليػػل بػػن أيبػػك الصػػفدم )تصػػالح الػػدين  عالػػوايف بالوفيػػات .ُّٓ

  .ـَََِ عبًنكت عدار إحياء الرتاث العري عُط عاألرناؤكط كترك  مصطف 
أبػػػو العبػػػاس  ػػػس الػػػدين أ٘نػػػد بػػػن ١نمػػػد بػػػن خلكػػػاف  عكفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء ال مػػػاف .ُْٓ
  .لبناف عبًنكت عدار صادر عٓنقي  د. إحساف عباس عهػ(ُٖٔت)
الػػدهر يف ١ناسػػن أهػػل العصػػر، أبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالف، يتيمػػة  .ُٓٓ

  .ـُّٖٗ علبناف عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عشرح كٓنقي  د. مفيد ١نمد قميحة
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was the “white man's burden” to civilize “backward” peoples. Germany's 

expansion under Hitler was based in large measure on a belief in the 

inherent superiority of German national culture. The desire of the U.S. to 

protect the free world” and of the former Soviet Union to “liberate” the 

peoples of Eastern Europe and the Third World are also examples of 

imperialism justified by moral and ideological concerns.23  

Frost has found himself caught in a hellish triangle that included: the 

Red Indian (taking into consideration the derogatory sense of the term) 

whose land had been taken from him, the Black African who has been 

removed from his land, and the White European who was the doer of those 

wrong doings and who sought to recreate a new concept of the homeland 

by joining these elements together with the help of the scientific 

development and power he enjoys. It is the realization of this situation that 

drove Frost from regionalism into nationalism and universalism. And the 

farthest the poet sets his tone from the regional the more humanitarian in 

attitude and inclination he becomes, finding, thus, a justification to 

empathize with the "red", "black", and "white"; criticizing their weaknesses 

and glorifying their merits, embodying the American concept of the 

homeland which encompasses humans from all colors and regions putting 

them together on the American land, exemplifying a three dimensional 

"Americanism". 

After achieving independence from the custody of three great empires 

of the old world (Britain, France, and Spain), young America had to have 

characteristic features that distinguish it from other nations; thus was the 

abolition of slavery, stress on individual freedom, the disregard of 

feudalism, and openness in accepting new immigrants establishing new 

standards for citizenship in this new world called America.24 
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23- Mastanduno, Michael. "Imperialism", Microsoft Student with Encarta Premium 
Dictionary. 2009 DVD.  
24- I would like to express my acknowledgments to my friend Issa Jassim Wahal for 
sharing his thoughts on the subject of this paper. 
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way of both pronouncing national responsibilities and rejecting forms of 

ethnic hostility. 

Frost's collection "A Boy's Will" published in 1915 included his two 

poems "Now Close the Windows" and "Rose Pogonias" both of which 

reflect the poet's interest in the regional setting of New England and its 

local colloquialism, yet reflecting detachment and "otherness" rather than 

emotional involvement with nature. In other words; he writes subjectively of 

a regional setting. The same can be said about "The Vanishing Red" 

written between 1915 and 1916 which is a criticism of a regional issue that 

calls to the mind Frost's early enthusiastic defense of Native Americans. 

His late period poem "The Gift Outright" written in 1941 and recited at 

John F. Kennedy's inauguration in 1961 expresses national pride at the 

nation's formation. Thus, it similarly breaks the regional narrowness 

celebrating the oneness of cause, in spite of the jingoism shown in 

neglecting any mention to the violent history of the country's formation. 

The important question remains: What are the impulses that drove Frost 

from regionalism into nationalism and universalism?  

Being a national American poet-laureate of Puritan descent living in 

New England, Frost aims at achieving peace of mind and reconciliation 

with a moral dilemma; Though writing poems on the love of ones homeland 

and region could be a salient feature of a national and patriotic spirit, the 

teasing question that presents itself is: How could a person who's 

ancestors had colonized a land that is not their own (i.e America) usurping 

it from its legitimate peoples (i.e. the Native Americans), by the enforced 

labor of people who were wrongfully displaced and enslaved by the white 

man (African-descent citizens) write about "his region" or homeland, not to 

mention expressing feelings of national pride!  

Frost knew he was standing, morally speaking, on shaky grounds. His 

poetry, throughout its different phases, reflects a fluctuation of emotions 

and attitudes that stemmed out of the contradictions of the situation he 

found himself in; especially after being chosen as poet laureate. He lives in 

a moral purgatory throughout his writings in which he tries to exhibit the 

American concept of the homeland and the right to live in a specific land in 

a truly "New" England and a "new" world. 

Frost's ancestors, recognizing this intriguing moral dilemma, found a 

superficial solution for this case represented in Rudyard Kipling's "the 

Whiteman's burden". According to this perspective political, cultural, or 

religious beliefs force states into imperialism as a “missionary activity.” 

Britain's colonial empire was motivated at least in part by the idea that it 
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pot of universal humanism; or, to a lesser extent, pride in the nation as a 

whole regardless of the variable ethnicities, religions and customs; it turns 

to be a celebration of the mosaic cultural structure of the nation; and this 

happens more than often, with Robert Frost. 
New England nature and people provide a major portion of Frost's 

literary raw material. His local setting and culture inspired him to write 

poems that portray his local culture, yet, he expresses opposing 

standpoints toward certain regional attitudes or situations. His images and 

subjects are drawn from the New England countryside, his language and 

style from the people of the region; yet, his observations have an edge of 

skepticism and irony producing at the end a literature that inclines to break 

the regional boundaries. He explores the lives of New Englanders through 

his dramatic monologues investigating modern psychological dimensions 

in the local and specific New England character retaining an objective and 

sometimes pragmatic attitude shifting the focus, thus, onto the universal 

scene. New England nature and people provide a major portion of Frost's 

literary raw material. They inspired him to write poems, yet, he often 

expresses opposing standpoints toward certain regional attitudes or 

situations. 

In his early juvenile poem "The Sachem of the Clouds", written in 1891, 

Frost discusses the issue of the Native Americans. He adopts a 

sympathetic attitude toward their indictment; the memory of the violent 

history of the formation of his country prevails over a confidant expression 

of patriotism. 

His three poems "After Apple Picking", "Birches", and "Mending Wall" 

belong to the same period, they were likely to have been written around 

1912 and 1913 when the poet was living as an expatriate in England. Critic 

Jay Parini suggests that Frost was incited to write of New England by 

homesickness. These poems reflect a universal rather than a regionalist 

view since they have a clear tendency and openness to accept the other. 

Such receptiveness is similarly reflected in "The Generations of Men" 

published in 1913. Although the poem reflects pride in American New 

England Puritanism it expresses a tolerant view towards immigrants, it is 

an attitude that puts him at the opposite camp of critics of English 

Puritanism. However, his defense of New England Puritanism was 

combined by a liberal rejection of narrow mindedness and strictness of 

moral code of behavior. The poem's sympathy with the American Indian 

brings into light the point that, for Frost, nationality and individual 

personality were parallel terms. Here the act of remembering becomes a 
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The apocalyptic tone of the poem envisions an ill-omened scene of 

racial conflict were winter represent's the Sachem's revenging powers.22 

The voice of the Indian chief haunts the ghastly poem distressing the 

satisfaction of the white usurpers' victory. The poem's sympathy with the 

Native American case brings into light the point that, For Frost, nationality 

and individual personality were parallel terms. In "Education by Poetry," he 

explains what he means:  

Look! First I want to be a person. And I want you to be a person,  

and then we can be as interpersonal as you please. We can pull each  

other's noses--do all sorts of things. But, first of all, you have  

got to have the personality. First of all, you have got to have the  

nations and then they can be as international as they please with  

each other. (Collected Poems, Prose, and Plays, 727) 

 

Similarly, in a letter to Regis Michaud, Frost wrote that: 

  

I am as sure that the colloquial is the root of every good poem as  

I am that the national is the root of all thought and art. It may  

shoot up as high as you please and flourish as widely abroad in the  

air, if only the roots are what and where they should be (Selected  

Letters, 228).  

Such comments suggest that the matter of knowing one's national 

connection and position, knowing who and where one is, as "A Cabin in 

the Clearing" puts it, is essential for the practice of self-expression or 

poetry writing. This knowledge emerges from the dialectic between 

remembering and forgetting the circumstances of the country evolution; 

you should forget to be able to live peacefully with the others and you 

should remember to keep your own sense of identity and belonging. In 

Frost's poetry, remembering becomes a way of both pronouncing national 

responsibilities and reviewing forms of ethnic fanaticism. 

Conclusion: 
Regional literature emphasizes the setting, speech, customs and events 

of a specific region or area. And in order to be considered a regional piece 

of writing, the aforementioned should influence the attitudes expressed in 

the work and the stand points adopted by the speaker. And when certain 

regional issues are constructively criticized regionalism, then, melts in the 

                                                               
22- Jeff Westover, p. 213. 
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England, we belong to this land. The sense of Americanism and distinction 

in the poem relates to the concept of regionalism in that it emphasizes a 

specific place and time. The relationship between Americans and America 

goes beyond the geographical implications of place to include time; while 

the poem emphasizes the past it connects this past in a direct relationship 

with the future "Such as we, such as she would become."19 

Though "The Gift Outright" does not mention the indictment of Native 

Americans which accompanied the formation of the United States, Frost's 

"A Cabin in the Clearing", "The Vanishing Red" and "The Sachem of the 

Clouds" are dedicated to this issue. The speaker in "A Cabin in the 

Clearing" states that "knowing who and where one is" is important as it 

reflects awareness of one's geographical belonging. The memory of the 

violence that accompanied the formation of the American nation 

sometimes hinders the confidant expression of patriotism in Frost's poetry. 

 

"The Sachem of the Clouds" reflects one of Frost's boyhood passions 

that is "angry sympathy with the American Indians"20. The poem portrays a 

gothic imaginary revenge on behalf of the American aborigines. The 

speaker of the poem, the sachem (chief of Native Americans), mourns the 

defeat of his kinsmen at the hands of the white settlers.21 He invokes the 

natural elements to revenge for his people: 

Come, O come, with storm, come darkness! 

Speed my clouds on 

Winter's breath. 

All my race is gone before me, all my race is low in death. 

Ever, as I ruled a people, shall this smoke arise in cloud; 

Ever shall it freight the tempest for the ocean of the proud. 

'Thanks!' I hear their cities thanking that 

My race is low in death. 

Come, O come, with storm, come darkness! Speed  

My clouds on 

Winter's breath!" 

                                                               
19- Albert J. Von Frank, "Modern American Poetry: On "The Gift Outright" 
http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/frost/gift.htm. Retrieved on (29th 
December, 2012). 
20- Jeff Westover, "National Forgetting and Remembering in the Poetry of Robert Frost". 
June 2004. Texas Studies in Literature & Language; Summer 2004, Vol. 46 Issue 2, p. 207. 
21- Karen L. Kilcup, ed. Robert Frost and Feminine Literary Tradition, 1999.  (Iowa: 
University of Iowa Press). P 147. 
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who came to America as representatives of Puritanism. Those opponents 

to Puritanism like to talk about witchcraft and Salem ignoring the significant 

intellectual, political, and cultural achievements of the best of New England 

Puritans who burst through a long age of repression into establishing the 

first American civil institutions and universities and who pioneered 

woman's education. Critics, who reviewed Frost's collection North of 

Boston praising his skill in picturing "a tradition in decline", were objected 

to by the poet. For him the tradition was not and should not decline, it is the 

public perception of it that should change. 

Frost's political poem "The Gift Outright", recited in John F. Kennedy's 

inauguration, portrays his national pride of the United State's ascension 

from a dependent English settlement and colony made up of versatile 

races to an independent American nation; moreover, it discusses the 

growth of the bond between America and its people: 

The land was ours before we were the land’s. 

She was our land more than a hundred years 

Before we were her people. 

Personifying the American land by using the words "she" and "her" 

makes it an equal partner with the citizens, a thing revealed through the 

"we" and "our" of the poem. The "gift" mentioned in the title is the sense of 

spiritual belonging as well as material possession which had to be earned 

by both partners. The land gave itself to its settlers while America was still 

a British colony; they did not "possess" it but merely settled in it: 

She was ours 

In Massachusetts, in Virginia, 

But we were England’s, still colonials, 

The reference to Massachusetts and Virginia sets the speaker's 

geographical location, whereas the phrase "we were still colonials" sets the 

time; thus bringing the regional features of the poem into full circle. 

The second half of the poem explains how the early Americans became 

"her people" or how the land "possessed" them: 

Until we found out that it was ourselves 

We were withholding from our land of living, 

And forthwith found salvation in surrender. 

The bond becomes mutual once the people make sacrifices and 

contribute labor to the land. So while the citizens possess the land they 

must be committed to its growth and prosperity "deed of gift was many 

deeds of war". The "surrender" mentioned in the poem is not an act of 

"giving in"; instead, it signifies a change of attitude: we no longer belong to 
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Frost and Puritanism: 
In America, Puritan moralism and its sense of an elect people in 

covenant with God deeply affected the national character.15 The Puritan 

belief that communities were formed by covenants helped to shape the 

cultural identity of the American people, resulting ultimately in producing 

America’s democratic institution.16  

Frost's pride in American Puritanism is clearly evident in his poem "The 

Generations of Men" (1913), which puts him at the opposite camp of critics 

of English Puritanism. The poem explores the modern Yankee Puritan 

"pride in ancestry" exemplified by a young man and woman, they are 

distant relatives who meet at a family reunion. They note that their original 

Calvinist heritage is still alive. However, they are liberal toward waves of 

immigrants that flocked to America "one mustn't bear too hard on the 

newcomers". In this poem the young couple pronounce Frost's view which 

is expressed also in a 1919 letter to Louis Untermeyer (1885-1977), an 

American anthologist and poet: "Half of me has been here nine 

generations, the other half one generation, which makes me more 

representative I think than if I was altogether of old stock."17 The young 

man in the poem reflects Frost's attitude on how to regard Puritanism: 

But don't you think we sometimes make 

Too much 

Of the old stock? What counts is the ideals, 

And these will bear some keeping still 

About. 

Reminding the public of New England Puritan "ideals" represents an 

important endeavor for Robert Frost particularly during the 1930's. 

However, his defense of New England Puritanism was combined by a 

liberal rejection of narrow mindedness and strictness of moral code of 

behavior "They read secular poetry, played musical instruments, cracked 

jokes, and drank alcoholic beverages" so he comments.18 

Frost was aware of the radicalism of his attitudes on Puritanism. The 

critics of New England Puritanism, he holds, take certain kind of people 

                                                               
15- Puritanism reached North America with the English settlers who founded Plymouth 
Colony in 1620. It remained the dominant religious force in New England throughout 
the 17th and 18th centuries. W. A. Redmond, "Puritanism", Microsoft Student with 
Encarta Premium Dictionary, 2009 DVD. 
16- Peter J. Stanlis, "Robert Frost and Creative Evolution" in Modern Age: A Quarterly 
Review. Spring, 2012. (Chicago: Intercollegiate Studies Institute). P. 115. 
17- Ibid, p. 121. 
18- Peter J. Stanlis, " Robert Frost: The Conversationalist as Poet". Modern Age: A 
quarterly Review, Fall, 1990.  p. 327. 
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.................... 

And my heart owns a doubt 

Whether 'tis in us to arise with day 

And save ourselves unaided. 

As in "Rose Pogonias", it may have beauty and peace on the surface 

but deep down lurks danger and transience, a fact that could lead man to 

acknowledge his own limitations: 

A saturated meadow, 

Sun shaped and jewel-small, 

.......................... 

And the air was stifling sweet 

With the breath of many flowers,... 

We raised a simple prayer  

......................... 

That none should mow the grass there 

While so confused with flowers. 

However, it is this acknowledgment that transcends man onto a stage 

where he accepts his fate stoically. Nature then works in Frost's world with 

a different mechanism from that of the Romantics. This stoicism, often 

associated with Puritan agrarian thought, makes life more bearable for his 

speakers.13 In "After Apple Picking" there is the sense of the inevitability of 

loss. The speaker, though deeply rooted in the life style of his region, is 

owed by its hardships: 

"For I have had too much 

Of apple-picking: 

I am overtired 

Of the great harvest I myself desired." 

Frost wrote this poem when he was 39 years old while living in England, 

critic Jay Parini suggests that he (Frost) was stimulated to write of New 

England partly out of homesickness.14  

It becomes clear, then, that the New England natural setting is almost 

excluded from any poetic expressions of feelings of preference or bias. 

The poet writes about a regional setting but retains an objective, 

sometimes pragmatic attitude. 

                                                               
13- Zainab Mohammed Abbass, "Robert Frost's Vision of Life". Unpublished thesis. 
(Baghdad: University of Baghdad, College of Languages, Department of English). 
September, 2006. PP. 101 – 102. 
14- Jay Parini, Robert Frost: A Life. (London: Fitzhenry & Whiteside Ltd.). 1999. PP. 133 – 
134. 
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have an edge of skepticism and irony. So he's traditional and skeptical, 

regional and anti-regional.11 He explores the lives of New Englanders 

through his dramatic monologues. His poems can be read both as regional 

and anti-regional. His poetry explores modern psychological dimensions in 

the New England character without losing focus on the universal scene. 

Frost's Attitude to Nature: 
Robert Frost often writes about hills, woods, lakes, fields, and animals 

that some critics view him as a nature poet. However, Frost's concern is 

man rather than nature; in an interview Frost says "I guess I'm not a nature 

poet."12 

The poet's interest in nature, obsession with the life of ordinary people, 

and the use of colloquialism remind us of William Wordsworth. Yet, the 

"Wordsworthian" pantheism is not reflected in Frost's poetry, instead of 

oneness with nature the reader detects otherness in which nature is looked 

at realistically rather than ideally: 

Now close the windows and hush all the fields; 

If the trees must, let them silently toss; 

No bird is singing now and if there is, 

Be it my loss. 

It will be long ere the marshes resume 

It will be long ere the earliest bird: 

So close the window and not hear the wind 

But see all wind-stirred. 

Nature for Frost in general, unlike the Romantic conviction, does not 

hold benevolent divinity; the poet keeps man and the natural world distinct 

and though it sometimes appears to be benevolent, is, more than often, 

hostile, unresponsive and threatening to man's emotional demands: 

When the wind works against us in the dark, 

And pelts with snow 

The lowest chamber window on the east, 

And whispers with a sort of stifled bark, 

The beast, 

"Come out! Come out!"— 

                                                               
11- Burt Feintuch and David H. Watters, ed., The Encyclopedia of New England: The 
Culture and History of An American Region. (New Hampshire: Yale University Press). P. 
944. 2005. 
12- Quoted in Marian Montgomery, "Robert Frost and his Use of Barriers: Man Vs. Nature 
Toward God" in Robert Frost: A Collection of Critical Essays, ed. James M. Cox (N.J.: 
Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc.) 1962. p. 138. 
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New York City theater season presented more American plays than British 

plays until 1910." This was mainly due to the common language and the 

ready availability of British plays and British actors.7 However, American 

playwrights adapted that British output to American themes such as 

immigration and westward expansion. Characters like the "Yankee", the 

"Negro", and the "Indian" appeared in these adaptations.8 

American regionalists often depict scenes and settings of rural America, 

country musicians, farmers, cowboys, rural Midwestern life, outlaws and 

gangsters, and later in the modern age the individual's isolation in modern 

metropolitans. Certain concepts and values came to be associated with 

American culture; for instance, Walt Whitman's Leaves of Grass celebrates 

American individuality. Carl Sandburg in his impressionistic, unrhymed 

poetry writes on industrialization and American prospects, Langston 

Hughes' "Harlem" (1951) is concerned with racism and its impact on 

American society represented by alienating blacks from the American 

Dream and the possible burst of their feelings of indignation and 

frustration.9 

New England: A Regional Setting, a Universal Mood of 
Thinking: 

New England nature and people provide a major portion of Frost's 

literary raw material. Archibald MacLeish in Encyclopedia Britannica calls 

Frost "the poet of New England"; as he (Frost) lived in New Hampshire, 

wrote "North of Boston", had a southern accent, and the peculiar natural 

environment of his region is often depicted in his poetry. For these reasons 

understanding his relationship to New England is necessary for deciding 

whether he is a regional poet. However, Frost's poems are not pastorals; 

as the focus in them is on human concerns rather than on rural elements. 

New England setting and local culture inspired him to write poems that 

portray the local culture, yet, he often expresses opposing standpoints 

toward certain prevailing regional attitudes.10   

Frost's images are drawn from the New England countryside, his 

language and style from the people of the region, yet, his observations 

                                                               
7- Ronald Wainscott, "American Literature: Drama".. Microsoft Student with Encarta 
Premium Dictionary. 2009 DVD. 
8- "American Literature". www.http://en.Wikipedia.org/wiki/American-Literature, 
Retrieved on (25th August, 2011). 
9- Archibald MacLeish, "Robert Frost and New England". Encyclopedia Britannica 
Ultimate Reference Suite. (Chicago: Encyclopedia Britannica). 2009.  
10- Ed Folsom, "American Literature: Poetry", Microsoft Student with Encarta Premium 
Dictionary, 2009 DVD. 
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nationalism; that is pride in the nation as a whole regardless of the variable 

ethnicities, religions and customs; it turns to be a celebration of the mosaic 

cultural structure of the nation. In spite of the fact that regional features 

could be found in numerous examples of world literature (Arabic, British, 

Indian, African, and European) the term regionalism associated with 

American culture, often referred to as "Americanism". For example; Philip 

Freneau in "The Indian Burying Ground" (1788) celebrates the joys of life 

and the Native American spiritual communication between the living, the 

dead, and the natural world.4 

Regionalism in America gained momentum in the last decades of the 

19th century; writers became more interested in exploring the cultural, 

social, and literary characteristics of many regions of the United States. 

The war of 1812 increased the tendency to produce American literature 

and enhance local culture as a further stress of American independence.5 

A number of significant literary names appeared like: Washington Irving, 

William Cullen Bryant and James Fenimore Cooper, in fiction important 

writers wrote books that dealt with specific aspects of American culture. 

Mark Twain in Huckleberry Finn and Harriet Beecher Stowe in Uncle Tom's 

Cabin exemplify Southern and African-American issues. The diversity and 

vastness of post-Civil War America deepened the sense in local 

differences. Small rural communities became subjects of literary interest 

with the increasing urbanization and the advance of mass transportation. 

Local dialects, proverbs, and spellings were used for humorous effects, or 

to create a vivid and realistic characterization.6  

Edgar Allan Poe and George Washington Harris wrote on the American 

frontier, George Cooper wrote Leatherstocking Tales, Nathaniel 

Hawthorne's The Scarlet Letter explored the drama of a New England lady 

committing adultery, F. Scott Fitzgerald captured the mood of the "roaring 

twenties" and the American dream in The Great Gatsby, and so on.     

However, American drama, which begun in 17th century American 

colonies, remained dependant on British models; Ronald Wainscott, 

Professor of Theater and Drama in Indiana University observes that " no 

                                                               
4- The misconception that Regionalism is an American "invention" should be corrected. 
As it can be found in writings other than American writings. For example; the Egyptian 
set of place and customs enriches Toufiq Al-Hakim's novels; the same applies to Leilah 
Nadir's The Orange Trees of Baghdad in which the events of violence in Iraq and the 
local social structure shape the dramatic development of the book. 
5- The United States entered the War of 1812 to defend its western settlements, and its 
maritime rights against the British. 
6- Termaine McDowell, "Regionalism in American Literature". Minnesota History 
Magazine, (Minnesota: Minnesota Historical Society Press). Volume 20, No. 2, June, 1939. 
pp. 115 - 116. 



  
No: 18 

 

7 

Frost mainly wrote poems of rural settings and characters, this could 

mislead the casual reader to take him as a nature poet. Through his 

American voice, New-England setting, and tendency to extend his vision 

beyond the local, he expresses an attitude that let his natives see him as a 

national poet; in spite of the regionality of his setting, style, and characters, 

while others could touch the humanitarian and universal tendencies in his 

poetry.  

The paper opens with an introduction in which the definition of 

regionalism is discussed with reference to the literary implications of the 

term; the discussion is supported by various literary examples from world 

literature in general and American literature in particular. Then the regional 

features of the poet's writings are explained; they include, but are not 

limited to, the regional setting of New-England, the Puritan heritage, and 

the influences of American historical events on his attitude; especially the 

indictment of the Native American-Indian. The paper ends with a 

conclusion that summarizes the final findings of the paper. 

Introduction: 
The word "region" came into English usage in the 14th century via 

French, who took the word from the Latin "region" which signified 

"boundary" or "district" and literally it meant "area that is ruled" ("regere" to 

rule).2 The adjective "regional" designates the sense of belonging to or 

characteristic of a geographic area of a country. Furthermore, the term 

signifies the association with the distinct speech and usage of a particular 

area.  

Regional literature emphasizes then the setting, speech, customs and 

events of a specific region or area. And in order to be considered a 

regional piece of writing, the aforementioned should influence the nature of 

the characters and the way they feel, think, and interact with the world. The 

moors in Emily Brontë's Wuthering Heights, "Wessex" in Thomas Hardy's 

novels, and Mississippi in Faulkner's, for instance, all have effects on the 

characters' attitudes and dispositions.3 

The term "regionalism" denotes also prejudice in favor of a particular 

region. It is the local flavor and color that makes a particular piece of 

writing a cherished legacy of a specific culture. When these celebrated 

characteristics are nationwide regionalism then melts in the pot of 

                                                               
2- "Region", Microsoft Student with Encarta Premium Dictionary. 2009 DVD. 
3- M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham, A Glossary of Literary Terms. (Boston: 
Thomson Wadsworth. 2005) p. 202 
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From Regionalism to Nationalism and Universalism: @

The Poetry of Robert Frost@

Muthanna Makki Muhammed1 
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  - ١٨٧٤(روبــرت فروســت) (يعــىن هــذا البحــث باستكشــاف مــا إذا كــان الشــاعر األمريكــي املعاصــر 

ـا توظيـف لعناصـر regionalism) حملي أو عاملي النزعة بشعره. حيـث تعـرف النزعـة احملليـة (١٩٦٣ ) بأ
مكانية حمـددة ببيئـة جغرافيـة، وهـو مـا ميكـن أن يكـون مؤشـرا" لنزعـة قوميـة مـن جهـة، أو انتقـادا ملالمـح أو 

يســي قصــائد تصــور أمــاكن أو شخصــيات مواقــف حمليــة مــن جهــة أخــرى. لقــد كتــب فروســت بشــكل رئ
ريفية، وهذا مما قد يوهم القـارئ العـابر بأنـه شـاعر طبيعـة. ونظـرا" آلرائـه وبيئـة (نيـو اجنلنـد) الـيت تتجلـى يف 
قصـــائده ، و علـــى الـــرغم مـــن ميلـــه ألن يتجـــاوز برؤيـــاه إىل مـــا هـــو وراء احملليـــة، فانـــه يعـــرب عـــن تلـــك اآلراء 

فيــه شــاعرا قوميــا"، نظــرا للعناصــر احملليــة الــيت يوظفهــا مــن مكــان وأســلوب  بطريقــة جتعــل أبنــاء جلدتــه يــرون
  وشخصيات، بينما يلمس قراء آخرين النزعة املوضوعية اإلنسانية و العاملية التوجه يف شعره.

يســــتهل البحــــث مبقدمــــة ينــــاقش فيهــــا الباحــــث تعريــــف النزعــــة احملليــــة باإلشــــارة إىل املضــــامني األدبيــــة 
واملناقشة مدعومة بأمثلة متعددة من األدبني العاملي بشـكل عـام واألمريكـي بشـكل خـاص. مث للمصطلح. 

يتم توضيح اخلصائص احمللية يف قصائد الشاعر وتشمل على سبيل املثـال: اخلصـائص املكانيـة ملنطقـة (نيـو 
ـــــة ( ـــــل بالفلســـــفة التطهري ـــــد)، اإلرث الثقـــــايف املتمث ف التارخييـــــة )، وتـــــأثري بعـــــض املواقـــــPuritanismاجنلن

األمريكيـــة علـــى آراءه وخصوصـــا مســـألة اهلنـــود األمـــريكيني وحمنـــتهم. وينتهـــي البحـــث خبامتـــة تلخـــص أهـــم 
 .النتائج اليت خلصت إليها الدراسة

Abstract 
This paper aims at exploring whether the American poet laureate 

Robert Lee Frost (1874 - 1963) was a regional poet, regionalism being the 

inclination to employ local colors and elements that focus on a certain 

locality which could be an indication of ethnic or local pride on one hand, or 

a criticism of certain regional features or situations on the other.  
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Editorial Issue 
 
University Mobilization 

Iraq human stood on the platform of honor when,  in accordance with 

the religious reference fatwa, willingly chose to repulse the barbaric 

offensive which reminds us of the daric ages in human history  .After 

decades, the word of 'home land' turned beautiful uttered by poor simple 

Iraqis after having been robbed by rulers and politicians. Iraq people fight 

for their home land sacrificing their souls after it has been stolen and been 

gambled by the un mature politicians. 

By means of popular mobilization, Iraq became dear lofty un vulnerable 

, due to his more sacrifices because they are the price of freedom and 

dignity. The Iraq entire had to be mobilized and converted into gatherings . 

As well as there is a mobilization in the fighting fronts, there is also a 

mobilization in the factories ,and a mobilization in the farms. Besides ,there 

is a mobilization in the universities fighting the backwardness and 

ignorance and realizing the victory in the scientific research and education. 

The struggle of Iraqi people for science is not less than their fight against 

the Mongols of the age in the fronts of Anbar ,Beigi,and Falluja. Iraqi 

scientist is an extension to Jabre Bin Hayan, Ibn Al-Nafis,Ibn Bitar,and Al-

Kindi. 

This will be the Iraqi human if they mobilize and determine to make 

innovations and develop himself. 

This is the time of mobilization. 

We ,in our university , need a fighting mobilization to encounter the 

scientific care lessens under which the Iraqi universities go, strive against 

the back ward approaches which became out of date, and struggle for a 

shining tomorrow to Iraq which is based on science and knowledge rather 

than on ignorance and retardedness . 
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