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 السكداف- ككستى  

 :نبذه عف المجمة 

مجمة النيؿ األبيض لمدراسات كالبحكث العممية مجمة محكمة نصؼ سنكية تصدر عف كمية النيؿ األبيض 
 .لمعمكـ كالتكنكلكجيا 

 :األىداؼ  

نشر البحكث كالدراسات المبتكرة كالتي يعدىا الباحثكف في المجاالت العممية مف أجؿ إثراء كتنمية  .1
 .البحث العممي كخمؽ حكار بناء بيف الباحثيف كصانعي القرار 

 .ربط البحكث كالدراسات بقضايا المجتمع  .2
تكفير كضماف حرية األبحاث كاإلبتكار ألعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف داخؿ الكمية كخارجيا  .3

 كتكطيد الصبلت العممية كالفكرية بيف الكمية كنظيراتيا مف الجامعات األخرل 
 :قكاعد النشر 

كالتي تتكافر فييا األصالة  (بالمغتيف العربية كاإلنجميزية  )تنشر المجمة البحكث كالدراسات  .1
كالتي لـ يـ . كاإلبتكار إتباع المنيجية السميمة كالتكثيؽ العممي مع سبلمة الفكرة كالمغة كاألسمكب 

. نشرىا سابقان كلـ تكف مقدمة لنيؿ درجة عممية أك مقدمة لمنشر في مجبلت أك دكريات أخرل 
كيمـز عند تقديـ البحث لممجمة تقديـ إقرار خطى مف الباحث بأف لـ يسبؽ لو أف نشر كلف ينشر 

 . عند قبكؿ النشر في كعاء آخر –
االكلى : ترسؿ نسختاف مف البحكث كالدراسات كمراجعة الكتب كالتقارير إلى رئيس التحرير  .2

 ( .CD   )مطبكعة عمى الكرؽ كالثانية عمى قرص  مضغكط 
 A4 )صفػحة مف القػطع المتكسػط  ( 30 )تكػػكف البحػػكث كالدراسات المقدمة بحػػجـ ال يزيد عف  .3

كما ال تزيد مراجعة الكتب كالتقارير عمى . بما  فييا المصادر كالجداكؿ كالرسكـ التكضيحية  (
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 لمغة 14 بحجـ simplified Arabicعشرة صفحات كاف يككف مكتكبا عمى الكمبيكتر بالخط 
 أسكد عريض ، 16 كالعناكيف الرئيسية بحجـ 14 حجـ Times New Romanالعربية كالخط 

 سـ 2.45عمكم :  كيتـ إعداد الصفحة كاآلتي 12كاليكامش كالحكاشي بنفس نمط الخط حجـ 
 سـ 6 س تذييؿ الصفحة 1.27 سـ رأس الصفحة 3.17 سـ أيمف 5.7سـ أيسر 6.9سفمى 

 الفقرة تباعد قبؿ
 . سـ 1.3 سـ  تباعد األسطر متعدد بقدر 3كبعد 

 كممة ، عمى أف يككف مكتكبا بنفس 150يرفؽ الباحث ممخصا عف البحث ال تزيد كمماتو عف  .4
 .لغة البحث مع ترجمتو لمغة اإلنجميزية ، مصحكبا بالكممات المفتاحية بالمغتيف 

سـ الباحث كصفتو العممية  .5 يكتب في كرقة مستقمة بالمغتيف العربية كاالنجميزية عنكاف البحث كا 
 .ككجية عممو كعنكانو كرقـ الياتؼ كالبريد اإللكتركني 

 .في حالة كجكد أكثر مف مؤلؼ يتـ مراسمة اإلسـ الذم يرد أكال في ترتيب األسماء   .6
تدرج قائمة المراجع في آخر البحث كال تكضع فييا إال تمؾ المراجع التي تـ اإلشارة ألييا في متف  .7

 .الدراسة أك البحث مع إتباع القكاعد العممية لمتكثيؽ الرقمي 
 .تكثيؽ الجداكؿ كالرسكـ التكضيحية المستعارة كغيرىا بالمصادر األصمية  .8
 البحكث كالدراسات التي ال تعد كفؽ قكاعد النشر كشركطو ال ينظر فييا كال تعد إلى أصحابيا  .9

تمتـز المجمة بإعبلـ الباحث بإستبلـ بحثو خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ إستبلمو ، ثـ إعبلمو  .10
 .بالقبكؿ أك عدـ القبكؿ في مدة أقصاىا ثبلثة أشير مف تاريخ التسميـ 

تخضع جميع البحكث كالدراسات المقدمة لمتحكيـ العممي المكضكعي مف قبؿ محكميف  .11
متخصصيف مف ذكل الخبرة كالمكانة العممية المتميزة ، كيبمغ الباحث بنتائج التحكيـ كالتعديبلت 
. المقترحة مف قبؿ المحكميف إف كجدت خبلؿ أسبكعيف  مف تاريخ استبلـ ردكد كؿ المحكميف 
 .كلممجمة أف تطمب إجراء تعديبلت عمى البحث حسب آراء المحكميف قبؿ قبكؿ البحث كالنشر 

 .بالتكقيع عمى إستمارة النشر  (الباحثكف  )في حالة قبكؿ البحث لمنشر يمتـز الباحث  .12
تصبح البحكث كالدراسات ممكا لممجمة كتستكجب إعادة نشرىا في أماكف أخرل بعد  .13

 .الحصكؿ عمى مكافقة كتابية مف المجمة 



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

3 

 

جميع اآلراء الكاردة في المجمة تعبر عف آراء كاتبيا كال تعبر بالضركرة عف كجية نظر  .14
 .المجمة كترتيب جميع البحكث كفؽ إعتبارات فنية ال عبلقة ليا بمكانة الباحث أك بحثو 

 .المجمة  ال تقدـ عائدان ماديان مقابؿ نشر أم عمؿ  .15
 :عمى  (Hard Copy & Soft Copy  ) مف نسختيف ثترسؿ البحك .16
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 المستخمص    

منياج البمغاء )في كتاب حاـز القرطاجني (التداكلية)     ىذه الدراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف أبعاد 
يقصد بالمقاربة التداكلية تمؾ النظرية النقدية التي تدرس الظكاىر األدبية كالثقافية كالفنية   ك(كسراج األدباء

 عنصر المقصدية كالكظيفة في النصكص ، بغرض التحقؽ مفكالجمالية في ضكء التداكليات المسانية
 حيث كقفت عمى إفادة حاـز مف اآلراء األدبية التي راكميا سابقكه بغرض إقامة مشركع نقدم ،كالخطابات

يستقرئ الشعر العربي كيبرز قيمتة كجدكاه، كبياف الطرائؽ التي تحقؽ نجاعة الخطاب الشعرم بيف 
المبدع كالمتمقي، كذلؾ مف خبلؿ طائفة مف األبعاد التي تظير معالـ التداكلية في كتابو، كالبعد الفني، 
كالبعد المقامي، كبعد الممكات الشعرية، كالبعد التكاصمي في الخطاب الشعرم، كخمصت الدراسة إلى أف 

حازما قد تخطى مدارس النقد األسكبية كالجمالية كالشكمية، إلى تكظيؼ كؿ الكسائط التي تسيـ في 
تحقيؽ المنفعة مف الخطاب الشعرم، فضبل عف أف الدراسة قد ظيرت معالـ التداكلية في منياجو عمى 

حيث انتصر لمثقافة العربية اإلسبلمية حيف حصر غاية  - القرف السابع اليجرم- الرغـ مف قدـ عيده
كما أبانت الدراسة أف . الشعر في التجاكب معو كفؽ مقتضى الديف، كالعقؿ، كالمركءة، صبلح النفس

النص الشعرم كحده اليحقؽ الغاية المنشكدة منو، ما لـ يستصحبو استمزاـ تخاطبي، كىك الييئآت 
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كقد أكصت الدراسة بالحاجة الممحة إلى . كالظبلؿ كالمعينات التي تحيط بالخطاب الشعرم إنتااجا كتمقيا
استنطاؽ جديد النص الشعرم العربي، كالذم يكتنز بكثير مف المحاكر التي تصمح لدراسات قديمة 

الشعرم، كنظرية الحجاج العقمي، كالذرائعية التداكلية، إلى غير ذلؾ مف  (المحاكاة)متجددة، كالتخييؿ
 .المكجكد الذم لـ ييدرؾ بعد

 

Abstracts 

The aim of this study is to release the continuation aspects in Hazim's book 

( Minhaj Albolagaa). 

 We mean by continuation the border that critical theory which 

studies literary, cultural and critical phenomena's in the light of certainty 

purpose of destination on contexts and letters, I stopped  at Hazim's  

feedback around literary views of the previous accumulations on purpose 

of making a critical project reflects the flavor and benefits of Arabic poetry 

besides clarifying methods accomplish the success of poetry discourse 

between both creator and receiver within a group of dimensions showed 

the continuation marks in his book, fore  the technical and position marks 

besides continuation tautens in poetical discourse. The  study arrives at 

that Hazim's overstep the criticism arts and formalism school towards 

utilization of all mediums which contribute in the usefulness of the poetical 

discourse. In favor, of the study clarified/showed the continuation 

positions in his approach in spite of its oldness (7th century of the hegira), 

in which the triumph of Arabic Islamic culture when he restricted/ limiting 

the Mather  of poetry in dealing with it according to religious, mind and 

magnanimity. 

 So far the study illustrated explained that the poetical text wasn't 

enough  to meet what was meant alone unless it shared with a discourse 

necessity in the forms' shadows and supports surrounded with both 

production and receiving around the poetry discourse. The study concludes 

there is a bad need for getting out new  a new Arabic poetic which in rich 

with lots of accesses valid for renewable worthy studies as poetic 

initialization, intellectual continuation of ELhajaj's theory  and of  a yet 

unknown poetical in this repects. 
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 أىداؼ البحث 

ييدؼ البحث إلى ابراز منزلة النقد العربي كأصالتو في كثير مف قضايا النقد المعاصرة، في ظؿ تصدم 
الفكر النقدم الغربي لممفاىيـ المعاصرة، كالتبشير االعبلمي بيا، كذلؾ مف خبلؿ استعراض مشركع حاـز 

 .القرطاجني، الذم يحمؿ في طياتو أفكارا قديمة في زمانيا، لكنيا حديثة في سبقيا ألكانيا

 أسباب اختيار البحث

    كضع حد المفاىيـ التي تنعت نقاد العرب السابقيف بالتقميدية، كىك كصؼ قدحي ال زمني، مما 
يستبطف ضمنا تجاكز الزمف لممفاىيـ النقدية العربية، الشيئ الذم يجعميا في طي النسياف، لذا إف ىذا 

فالمكركث األدبي العربي ما عادت اليكـ مادة . البحث يمفت االنتباه إلى اعادة النظر في تمؾ المفاىيـ
 .أثرية ييطؿ عمييا مف كراء زجاج

 منيج البحث

    اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي االستقرائي في تتبع الظاىرة التي استبطنيا حاـز في 
، مف خبلؿ رصد المحاكر األساسية لمكضكع الدراسة أحيانان، كتتبع تفاصيمو كجزئياتو (المنياج)كتابو

 .أحيانان أيخر، كمف ثـ مبلحظة جذكر الظاىرة، كالكقكؼ عمى مدل تحققيا في المنياج

 المقدمة

الستنطاؽ الشعر العربي ( منياج البمغاء كسراج األدباء)كتابو (ق684- 608)     ندب حاـز القرطاجني
بالدراسة الشاممة، مف أجؿ تأسيس منيج نقدم يككف ىاديان لمبمغاء كسراجان منيران لؤلدباء، حيث كقؼ عمى 
مجيكدات عمماء العربية في القركف السابقة لو، كالجاحظ، كالجرجاني، كفبلسقة االسبلـ كابف سينا، كابف 

ألرسطك، كلعؿ المتأمؿ  (التخييؿ)رشد، ك الفارابي، مشفكعا بالكافد مف الثقافة اليكنانية، ممثبلن في نظرية
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في مشركعة ييدرؾ أنو أراد مف ميؤلىفو، أف يرد لمشعر العربي مكانتو كمنزلتو بيف عمكـ العربية، في ظؿ 
االعتقاد في عصره أف الشعر نقص كسفاىة، كمحض افتراء كتزييف الباطؿ، لذا ندب كتابو المنياج 

لمدفاع عف الشعر، كما كاف ينبغي لو أف يبطؿ التيـ التي كصمت الشعر، إال بابراز قيمتو كجدكاه في 
في النقد الحديث،  (النفعية)أك (التداكلية)الثقافة العربية، كىذا ىك الباب الذم كلج منو إلى ما يسمى ب

كلعّؿ مف أىـّ اإلنجازات التي حاكؿ حاـز القياـ بيا، كجعمت لمنيجو تمّيزنا بيف مناىج الببلغييف كالنّقاد 
اآلخريف االىتماـ بالنّص في بنيتو العاّمة، كتكامؿ الجانب النّصي كالخارجي المرجعي في بناء النص 

 مف النقد، فحاكؿ أف يجيب ان الشعرم، كبياف الكظيفة الشعرية، كقد تمّيز منيج حاـز الببلغي بككنو قريب
عف أكثر المشكبلت الميّمة التي عرضت لمنقد األدبي عمى مّر الزماف، مف خبلؿ منيج شمكلي تناكؿ 

الشاعر، كالعممية الشعرية، كالشعر، كىك منيج قريب مف المنيج التداكلي : فيو أركاف الخطاب الثبلثة
    الذم تحاكؿ أف تستند إليو بعض الدراسات المغكية الحديثة

مفيوم التداولية في النقد الحديث 

  تتميز الدراسات المسانية عمكما بالتجدد، السيما النماذج المتأخرة منيا، كالتى حظيت باىتماـ كاسع    
مف الباحثيف في الدراسات اإلنسانية عامة كالدراسات الببلغية خاصة، كمف ضمف دراسة األثر الناتج مف 

.  (التداكلية)المغة المنطكقة، ما يعرؼ ب

الذرائعية، كالبراغماتية، كالكظيفية، : بعدة كممات بالمغة العربية، مثؿ ((pragmatique    ييترجـ مصطمح
كالنفعية، ك التداكلية، كلكف أفضميا، التداكلية، ألنو يحيؿ عمى التفاعؿ، كالحكار كالتكاصؿ، كالتداكؿ بيف 

منجز الخطاب الشعرم كمتمقيو، أمَّا مفيكـ التداكلية، فيدؿ عمى مدرسة فمسفية ظيرت في الكاليات 
المذيف يرياف بأف الحقيقة  (كيمياـ جيمس)ك (جكف ديكم )المتحدة األمريكية في القرف التاسع عشر مع

كبالتالي، فكؿ األفكار كالحقائؽ التي ال تحقؽ مصمحة أك منفعة . تكمف في طابعيا المنفعي كالمصمحي
. لئلنساف، كال تفيد المرء في حياتو اليكمية كالعممية، فيي حقائؽ زائفة، كغير نافعة، كال مجدية إطبلقا

 الفيمسكؼ ، الفضؿ في ظيكر التداكليةكمف األعبلـ الذيف ليـ .فالحقيقي ىك المفيد كالنافع كالصالح
جزء مف دراسة التعامؿ المغكم مف حيث ىك "حيث تتحدد عنده الذرائعية عمى انيا  (كستفأ )االنجميزم

فيك ىنا ينتقؿ مف المستكل المغكم كالنحكم كالنفسي لمغة، إلى المستكل [3]"جزء مف التعامؿ االجتماعي
. االجتماعي كدائرة التاثير كالتاثر،مف خبلؿ استعماؿ المغة لتحقيؽ التكاصؿ



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

7 

 

اتجاه ييتـ بالتعامؿ االجتماعي، :     مف ىنا يمكننا أف نرجع أصؿ التداكلية إلى اتجاىيف مختمفيف
الذم أطمؽ  (بيرس)كاتجاه فمسفي منطقي تعكد خذكره إلى  ،(أكستف)كيختص باستعماؿ المغة بزعامة 

. ـ1978ـ، ككلياـ جيمس الذم سماىا بالذرائعية عاـ 1905عمييا اسـ البراغماتية عاـ 

حيث تتبلقى فيو عمى كجو معيف ) بالدراسات المغكية خاصة  ييتـاالتجاه التداكليؼ        أمَّا في األدب،
كغيرىا مف العمكـ الميتمة  عمـ المغة،كالببلغة ،كالمنطؽ،كعمـ االجتماع،،ىمياأجممة مياديف مف المعرفة 
لى ميداف إلتنتقؿ  بعدىا كفي مراحؿ متطكرة تجاكزت التداكلية حدكد المغة، ك [8](بالجزء الداللي مف المغة

 .، أك التداكليةطمقت عمييا فيما بعد الذرائعية األدبيةأاالدب ؼ

يقصد بالمقاربة التداكلية تمؾ النظرية النقدية التي تدرس الظكاىر األدبية كالثقافية كالفنية كالجمالية في 
 . ضكء التداكليات المسانية

كيعني ىذا أف المقاربة التداكلية تدرس النص أك الخطاب األدبي في عبلقتو بالسياؽ التكاصمي،     
آخر، تركز المقاربة التداكلية عمى عنصر المقصدية  كبتعبير. كاالىتماـ بالسياؽ التكاصمي كالتمفظي
كبيذا، تككف التداكليات قد تجاكزت سؤاؿ البنية، كسؤاؿ الداللة، لتيتـ . كالكظيفة في النصكص كالخطابات

كما تعنى المقاربة التداكلية بفيـ العبلقات المكجكدة بيف . بسؤاؿ الكظيفة كالرسالة كالسياؽ التكاصمي
البعد التداكلي ينبني عمى سمطة المعرفة كاالعتقاد، كتسمى ىذه "المتكمـ كالمتمقي ضمف سياؽ معيف؛ ألف 

المقاربة كذلؾ بالمقاربة التكاصمية، أكالمقاربة الكظيفية، أكالمقاربة الذرائعية، أكالمقاربة المنطقية، أك 
 .[3]"كىمـ جرا... المقاربة البراجماتية، أكالمقاربة الحجاجية

ذا كانت المقاربة التداكلية قد عرفت انتشاران في الغرب، فإف ىذه المقاربة مازالت في بداياتيا        كا 
األكلى في العالـ العربي، عمى الرغـ مف كجكد آثارىا في تراثنا العربي القديـ في الببلغة كالفمسفة، كلـ يتـ 

استدماجيا بعد في حقمنا الثقافي العربي الحديث كالمعاصر لمقاربة النصكص كالخطابات األدبية 
 .  كاإلبداعية، ماعدا بعض االستثناءات القميمة

أف لى إ نخمص ،(أكستف، كبيرس، ككلياـ جيمس) آراء منظرم التداكلية الشعرية، السيما لىإ    كبالنظر 
 فيي اذان الخطاب الشعرم الذم ،نحصر في القيمة النفعية مف كراء السياقات الشعريةم مفيكـ التداكلية

ك ىي النظرية النقدية التى تدرس الظكاىر األدبية ، أيرتكز عمى عنصر المقصدية الكظيفية في النصكص
دراسة النص االدبي في عبلقتة بالسياؽ ك ،كالثقافية كالفنية كالجمالية في ضكء التداكليات المسانية
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خر،االىتماـ بفيـ العبلقات المكجكدة بيف المتكمـ كالمتمقي آكبتعبير ، التكاصمي كالتركيز عمى افعاؿ الكبلـ
ف التداكلية بيذا الفيـ قفزت بالنص الشعرم أبالرىاف عمي سمطة المعرفة كاالعتقاد، كالجدير بالذكر 

 كبالتالي تخطت عدة مدارس نقدية ، كجماليات النص لتيتـ بسؤاؿ الكظيفة كالرسالة،كتجاكزت سؤاؿ البنية
ف أكمع   الشكميات، إلى تعزيز المقصد كالمنفع مف كراء الكبلـ، البحث فيفنى عمماؤىا مدادىـ فيأ

الدرسات التداكلية لـ تخرج مف دائرة السياؽ المغكم ، لكنيا كظفت المغة الشعرية في مككناتيا الثبلثة 
فإف كانت المغة تمتـز بالمظير الخطابي ك المظير التكاصمي، فالمقاربة ، التركيب،الداللة ،الكظيفة:

 المظير االجتماعي كتحقيؽ النفعية كالمقصدية مف راء الخطاب -إلى جانب ذلؾ- التداكلية لمغة تمتـز
.  الشعرم

كىي   ترسيخ مفيكـ الكفاءة كمستكل االستجابة لمخطاب الشعرم،إلىفَّ التداكلية تجنح أ   مما يجدر ذكره 
ف اطراؼ العممية التكاصمية أ "المنتيىى كالغاية مف استعماؿ المغة، اذ يعتبرىا الفيمسكؼ االميركي غريس

 ،ان لغكم كالمتكمـ يراعي المخاطب في كؿ ما يبدع ، ف يككنكا متعاكنيف بينيـ لتسييؿ الفعؿ، أيفترض
 [6]"كيسخر في ذلؾ كؿ ما قد يعيف في التبميغ  كثقافيان، كاجتماعيان، كنفسيان،

مف اىتماـ البحث التداكلي بالسياقات المتعددة التي تحيط بعممية التخاطب، ابتداءان مف رغـ  عمى اؿ   
،مع استصحاب الكسائط النفسية كالمقامية لظركؼ الخطاب (القصيدة)مركرا بالناقؿ (الشاعر)المرسؿ 

 عمى المقصدية،  التداكليةعكؿالشعرم، انتياءان بالمتمقي،لكنو اليكتفي باألثر الذم يحدثو فيو، بقدرما ت
لؤلكزاف، كالقكافي، كااللفاظ المبلئمة، كالتراكيب، كالنظـ  الشاعر ألنيا البكصمة التي تحدد طبيعة اختيار

ك أ ،لذا نجد البحر الكاحد ينظـ فيو الشاعر المدح الشعرم، كتجعميا تنضاـ كتتضافر نحك مقصد كاحد،
، لذا إف الباحث نسيج القصيدة بأكمميا ألف المقصد، ىك المكجو المتحكـ في ك الرثاء،أ ،ك الفخرأ ،الذـ

، التعدك أف تنحصر في الممكات : قد رصد مف خبلؿ ىذه الكرقة بعضان مف معالـ التداكلية عند حاـز
الشعرية، كتقانة الخطاب، الجانب النفسي لممتمقي، الجانب االجتماعي التكاصمي لمخطاب، إلى غير ذلؾ 

لحاـز القرطاجني،  (المنياج)مف األبعاد التي يتـ استعراضيا بعد، بغرض الكقكؼ عمى مدل تحققيا في 
 .كىذا ما تتناكلو ىذه الدراسة فيما يمي

 :- الممكات الشعرية بعد- 1
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 فيك أيضان ينظر لمنص الشعرم مف زاكية ، إفَّ نظرة حاـز لمكظيفة ال تخرج عف ىذا التصكر
قناعو  كىك ما جعمو يكلي ،نجاعتو في تحقيؽ مقاصد منجزه، ك مدل قدرتو عمى التأثير في المتمقي كا 

 لذا ألفيناه يستعيف بكؿ ما ينجز نجاعة ،عناية خاصة لما يمكف لمكبلـ أف يمارسو مف سمطة عمى متمقيو
ف اقتضى ذلؾ الذىاب بعيدان إلى تممس جذكر النص قبؿ مرحمة انتاجو، كىي الخطاب الشعرم ، كا 

 . الممكات الفطرية كالقدرات المكتسية في استصدار القصيدة

ببل قيمو كذلؾ عندما بحث في أثر الذاكرة في إنتاج الشاعر ، فقد استند عمى اإلرث النقدم العربي     
لكؿ طكر منو دكره الفاعؿ في إنتاج الشعر، أم ،  جاعبلن ذلؾ أطكاران ،شؾ، لكنو أحسف إعادة إخراجيا

قكة حافظة، : ك يقسميا إلى( بالقكل الشاعرة)أنيا عممية مركبة منتظمة تفضي في النياية إلى ما يسمييا 
ال يكتمؿ لشاعر قكؿ عمى الكجو المختار ، إال بأف تككف لو قكة : "مائزة ، يقكؿ حاـز قكة صانعة، كقكة ك

. [4] "حافظة ك قكة مائزة ك قكة صانعة

 كالقكة المائزة التي ،ذلؾ إف الذاكرة ىي إحدل أدكات الشاعر الصانع، كأىـ مصادره في التصكر العاـ    
 كالقكة الصانعة التي تتكلى جمع ما تمتئـ مف كميات ،يميز بيا اإلنساف ما يبلئـ المكضع كالنظـ كاألسمكب

. الصناعة في الشعر 

       إف ىذه الطريقة الحازمية في بياف دكر الذاكرة في إنتاج الشعر يتسؽ مع طريقتو التعميمية التي 
.  ك ىك يرجك أف يحتذييا أصحاب القريض ك النقاد عمى حد سكاء،درج عمييا

 إذ يرل أف الشاعر الحاذؽ ىك القادر عمى إعادة تشكيؿ الصكر ،كطريقتو تفصح عف نفسيا       
إيراد "الحذؽ عمى نحك يبيِّف فيو ىيئات القكؿ المختمفة كالمختزنة ك المتزاحمة في ذاكرتو بنكع التصرؼ 

الكبلـ عمى نحك مف الحذؽ عمى جية قمب أك نقؿ إلى مكاف أحؽ مف المكاف الذم ىك فيو أك يزيد فيو 
 [5].فائدة فيتممو

 يفصح فيو طريقة الشاعر في إعادة إنتاج ،كيعضد ىذه النظرية بمثاؿ أكثر تكضيحان كتفسيران       
 كحسف استخداـ األدكات المغكية كالييئات ،المعمكمات كحسف إخراجيا نصا متكامبل بنحك مف التصرؼ

الصياغية كالتي تميز شاعران عف غيره، متحدثان عف خياالت الشعراء في النسيب ك ذكر األطبلؿ، بأف 
 كيضعيا في المكاف المناسب ليا كي يحفظ الصكرة مف ،يتخير الشاعر الصكر المتزاحمة في الذاكرة

كاف المنتظـ الخياالت كالناظـ الذم تككف عنده أنماط الجكاىر مجزأة ": التناقض كاالضطراب يقكؿ 
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 فإذا أراد أم حجر شاء عمى أم مقدار شاء، عمد إلى المكضع الذم يعمـ أنو ،محفكظة المكاضع عنده
فيو فأخذه منو كنظـ كذلؾ مف كانت خياالتو منتظمة ، فإنو يقصد بمبلحظة الخاطر منيا ما إلى شاء 

 [4]"فبل يعكزه 

 ك ما ىك أحسف ،كاضح أنو يحتذم طريقة أرسطك في إبراز اإلبداع الشعرم ك حسف مكاضع الشعر     
منيا في جيات أخرل بتمثيؿ ذلؾ بالجكاىر كالمؤلؤ ، كال أدؿ عمى ذلؾ مف طريقة ابف سينا في نظراتو 

. لممحاكاة األرسطية

 يحاكؿ حاـز فيما سبؽ أف يثبت أف المعاني كالصكر التي اختزنت في الذاكرة يجب أف يعبر عنيا 
عادتيا كما ىي، ك ىنا يتجمى دكر  الشاعر ك يحاكييا بصكرة شعرية أجمؿ، ك إال كاف اجتراران ليا كا 

ـ مقصده الشعرم، مف خبلؿ نص محكـ لو ئ قدرتو في تكظيؼ األداة المغكية كتطكيعيا لتبلكالشاعر 
 ما يعكؿ ،ف ىذه الفترة أكالمرحمة بيف الذاكرة كانتاج الشعرأالقدرة عمى التأثير في النفس البشرية، ك يبدك 

عنيا  زة، بينما العممية في مراحميا حتى النياية ما يعبرئعمييا حاـز كثيران، ك يطمؽ عمييا حاـز القكة الما
كاضح أف فاعمية التخيؿ قد "  كىذه الممكات الشعرية المتساكقة ما استيكت جابر عصفكر ،بالقكة الشاعرة

أصبحت مرتبطة كؿ االرتباط بالقدرة عمى إدراؾ التناسب بيف األشياء كبالتالي عمى اكتشاؼ عبلقات 
المتبايف في كحدة جديدة متجانسة ، ك ليست ىذه القدرة إال ما يسميو حاـز بالقكة كجديدة تجمع المتفاكت 

. [2]"الشاعرة

كاضح أف حازمان في محاكالتو لجعؿ النص الشعرم أثر نجاعة كفاعمية، فقد صب اىتمامو عمى        
ص الشعرم قبؿ التمفط بو، كبذالؾ يسد كؿ الثغرات التي يمكف أف تقمؿ مف قدرة النص فمراحؿ انتاج اؿ

 اى  مف مرحمة الممكات الفطرية كاالستعداد، انتياءان عمى التكاصؿ، كجعؿ رسالة الشعر في تكامؿ تاـ ابتداء
كمف األسمكبييف العرب الذيف  ،بمرحمة ميبلد القصيدة، ككؿ ذلؾ ينصب في خانة دكر النص في النفع

:  لؤلسمكب أحمد الشايب؛ فقد قاؿ في تعريفو يعتمد عمى المعنى، األسمكب أفيتَّفقكف مع حاـز في
ّنما يرجع الفضؿ في " الصكرة المفظية التي ىي أّكؿ ما ييمقى مف الكبلـ ال يمكف أف تحيا مستقمة، كا 

نظاميا المغكم الظاىر إلى نظاـ آخر معنكم انتظـ كتأّلؼ في نفس الكاتب أك المتكمِّـ، فكاف بذلؾ أسمكبنا 
معنكينا، ثـّ تكّكف التأليؼ المفظّي عمى مثالو كصار ثكبو الذم لبسو أك جسمو إذا كاف المعنى ىك الركح، 

معافو مرتَّبةه قبؿ أف يككف ألفاظنا مينّسقة، كىك يتكّكف في العقؿ قبؿ أف يجرم بو : كمعنى ىذا أّف األسمكب
 ."المساف أك يجرم بو القمـ



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

11 

 

ّف صناعة الشعر أ ، الذم يرلحاـزاألستاذ أحمد الشايب مدل التطابؽ مع كبلـ كيفيـ مف كبلـ       
، الذم يككف في األسمكب، كىذا المبدأ يقكـ عمى عمميات عقمية كاعية مف جية (التخييؿ)تعتمد عمى 

الشاعر، فيك يختار الجيات كالمضاميف، كيختار األلفاظ كالعبارات كاألكزاف المناسبة ليا، كيختار 
األدكات الجمالية التي ترتقي بعممو مف مجرد إببلغ نفعي إلى رسالة فنية إبداعية تحّرؾ نفس الممقِّي بما 

 .فييا مف تعجيب كخركج عف األنماط المتعارؼ عمييا عند الّناس

البعد الفني في تحقيق التواصل - 2

إف مكضكع الببلغة يكمف في تقنية األسمكب الشعرم لتحقيؽ نجاعة الخطاب ، كىذا رىف قدرة 
. الشاعر عمى تكظيؼ طرؽ مخصكصة تتيح لو تجاكز اإلببلغ إلي التأثير 

فالبحث عف الغايات كمرامي الخطاب الشعرم عنده،  قضية اإلببلغ ال تنفؾ تراكد حاـز بشدة ،ك
في ككنو قد ارتمي في أحضاف فبلسفة اإلسبلـ كابف ـال تقؿ أىمية مف تقنية الخطاب نفسو ، كال مندكحة
ابف سينا كاف يحصر اىتمامو المنطقي في زاكية " سينا كابف رشد، الذيف يرىنكف النتائج بالمقدمات 

المحاكاة ، كىك بذلؾ يظير قيمة المحاكاة حيث يجعميا مدار اىتماـ المناطقة  كىـ الميتمكف بالبحث عف 
 [7]" النتائج اك القيمة كراء القكؿ

ترتكز الكظيفة الببلغية عمى المقاصد لتحقيؽ اإلقناع ، كىك ما يميزىا عف الكظيفة الشعرية 
،كىي ال تيتـ بالمغة كبنية مقصكدة لذاتيا ، مما يجعؿ الشكؿ المغكم يتحكؿ إلى حمية أك زينة تابعة 

لمكظيفة ، كىذا ما يبرر اختبلؼ أساليب الخطاب ألنيا ترتيف إلى الغاية المنشكدة مف سياؽ الخطاب، 
مما يدؿ عمى أف الناظر إلى النص الشعرم مف زاكية  الكظيفة الببلغية يصدر عف إيماف عميؽ بقدرة 

إنو ينقؿ الفعؿ مف حاؿ إلي حاؿ ، كىذه القدرة ال تككف ممكنة إال إذا كاف في "النص عمى النجاعة ، 
 [9]"المغة قكة خطابية خبلقة تمنح القكؿ سمطانا طاغيا

       انطبلقا مف اإليماف بسمطة النص كقدرتو عمي إنجاز الفعؿ، جنح حاـز إلي التفكير في المغة 
ذرائعيا كتداكليا ، كسعى إلي البحث عف السبؿ الكفيمة بحمؿ الخطاب الشعرم عمي كجو كطريقة تكفؿ 

 كىذا ال يتأتى إال بإخراج النص الشعرم كتجعمو يستجيب لتكجييات المتكمـ ، التأثير في نفس المتمقي ،
: ذلؾ يتجمى في قضيتيف؟  فإلى أم مدل تجمت ىذه الناحية في منياج حاـزمف حيز المألكؼ، إلى الفف

. األكلى تتعمؽ تقنية البيت الشعرم، كالقضية الثانية تختص بجماؿ القصيدة
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 المحاسن التأليفية:القضية األولى

استيؿ حاـز الطرؽ المثمى في تعريؼ مرامى الخطاب الشعرم جنبا إلى جنب مع الغاية التي 
ينجزىا الخطاب ، كىك في ذلؾ يعكؿ عمى جماليات الخطاب كأثره في حمؿ النفكس عمى التجاكب مع 

ئْ اٌذ١ِخ ٚاٌشخص اٌزٞ صٛسد ػ١ٍٗ  "مقتضى الكبلـ، كىك عنده معيار المفاضمة بيف شاعر كآخر

صٛسرٗ ٠خزٍفبْ ثبػزجبسّ٘ب فٟ رحش٠ه إٌفٛط ، فبٌذ١ِخ رحشوٙب ثبٌزؼغت ِٓ حغٓ ِحبوبرٙب ٚئثذاع 

اٌصٕؼخ فٟ رمذ٠ش٘ب ػٍٝ ِب حىٝ ثٙب ، ٚاٌشخص اٌزٞ ٘ٛ رّضبي ٌٗ ئْ وبْ ِغزحغٕبً فأٗ ٠حشن إٌفٛط 

 [4]" ثبٌصجبثخ ئٌٝ حغٕٗ ِٚب ٠زؼٍك ٌٙب ثٗ ِٓ أسة

كالجنكح إلى ما يغريو بكؿ ما ىك  إذف النفس البشرية دائما ما تستيكم الخركج عف المألكؼ
جميؿ ، ال سميا إف ارتبط ذلؾ بالخطاب الشعرم الذم يحمؿ مف المحفزات الجماية التي تفكؽ الفنكف 

كاف يعكؿ كثيرا عف المحاسف التأليفية كجماليات الخطاب  الكبلمية األخرل ، كيبدك أف حازما ىنا،
الشعرم ، كدكر الشاعر في التصرؼ فيو بنكع مف الحذؽ كاإلجادة الفنية ، كىذا ىك ميداف التفريؽ بيف 

المبدع المبتكر لؤلقاكيؿ الشعرية مف غيره، فاإلغراب ىنا نابع مف دقة تشكيؿ الدمية كحسف تنسيؽ 
 حيف ييتـ الشاعر بتقنية نصفتجذب بجماليا النفكس كتمفت االنظار،كىذا ينسحب عمى اؿ األصباغ ،

– كجماؿ تنسيقو ، كىذه المقكلة تكشؼ قضية ميمة مف قضايا الببلغة العربية ، يتعمؽ ذلؾ بنظرة حاـز 
لكظيفة المغة بصفة عامة ، ككظيفة المجازات كاألساليب عمى نحك أخص ، بيذا – ضمف ىذه المنظكمة 

ألف ، يؤكد حاـز أف انجذاب النفكس لمقكؿ المجازم أكثر مف انجذابيا إلى القكؿ الذم يجرم عمى الحقيقة
الخياؿ يجكؿ في البحث في كراء المنطكؽ ك القكؿ الحقيقي يقتصر عمى الممفكظ، فالظبلؿ التي تنشرىا 

جاعة فاإليحاءات ك المجازات تحمؿ المتمقي عمى االنخفاز لتممس المغزل المراد تبميغو ، ما يحقؽ 
 ك كذلؾ تمثيؿ أفانيف شجر الدَّكح بما ضـ "ال أدؿ عمى ذلؾ مما في قكلو  الخطاب ك دكره التكاصمي ، ك

مف ثمر ك زىر في صفحات الماء الصفك ، ك مف أعجب األشياء ك أبيجيا منظران ، كنظير ذلؾ  مف 
 أف يقترف الشيئ الحقيقي في الكبلـ بما يجعؿ مثاال لو مما ىك شبيو بو عمى ،المحاكاة في حسف االقتراف

 [4]"كجو المجاز أك تمثيمية أك استعارية

     ىذا كبلـ ال غبار عميو،الف نجاعة الخطاب الشعرم تنبع مف قدرة الشاعر عمى تشكيؿ المغة عمى 
نحك ينجز لو غرضو مف دكف إىماؿ لمكعاء الناقؿ،كحسف تصرؼ الشاعر في حشد الصكر 

يجاز،كؿ حسب مقتضى الحاؿ كمرامى  الشعرية،كتنكع الصياغات المغكية ،مف حذؼ كتقديـ كتأخير كا 
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المقصد المراد تبميغو،بذا فالمغة الشعرية عند حارـز الفرطاجني ليست اشكاال منغمقة عمى ذاتيا،كما انيا 
ليست زخارؼ كسياقات لجمب المتعة، فالنسؽ الذم ينشده حاـز مف المغة الشعرية اف تككف كسيمة كغاية 

في الكقت ذاتو،الف العبرة أف تككف المغة في اندياح متتناـ لتكسيع دائرة االفياـ عند المتمقي، كىذا 
كيفية التعبير " مايمنحو رىاف السبؽ في التنبو لفكرة التداكلية في النقد الحديث،كما يرل جميؿ حمداكم

عف الغرض المتكخى،كىي البكصمة التي تكجو تمؾ العناصر، كتجعميا تنضاـ كتتضافر كتتجو إلى مقصد 
كتركيبيا بطرؽ معينة لتؤدم المعنى العاـ  كاأللفاظ المبلئمة، عاـ،فالمقصدية تحدد اختيار الكزف،

 [3]"المتكخى

      إف قدرة النص الشعرم عمى حشد المحاسف التأليفية تندرج ضمف المقاربات التداكلية في إرساء 
الخطاب الشعرم الناجز عند حاـز ، فالظبلؿ التي تكتنؼ النص تكفؿ لو سرعة تجاكز آذىف المتمقيف إلى 

: قمكبيـ ببل استئذاف ، ك يمثؿ لمخطاب الناجح بقكؿ أبي تماـ 

  [2]دمف طالما التقت أدمع اؿ  مزف عمييا كأدمع العشاؽ        

أف أصبح النص األدبي - ارتباط غاية النص باإلفادة ك حصكؿ النفع– لقد ترتب عف ىذا التصكر 
، كأف كانت نظرة حاـز ىنا تجنح إلى التأثير النفسي في بشركطو الفنية كسيمة إببلغ بالدرجة األكلى

 كىك ما يقتضي إلحاؽ جميع "المتمقي، كىك عنو مرحمة ميمة مف مراحؿ اإلببلغ التي ينشدىا مف النص
الكجكه الببلغية ك األساليب المعدكلة عف الطرائؽ المألكفة في الشعر ، بالكسائؿ الخادمة لممعنى النابعة 

 [9] "لو

إف نجاعة الخطاب الشعرم كفؽ منظكر حاـز تأتي عمى شاكمة المعدكؿ مف التراكيب ك الصياغة        
فحسف اقتراف أدمع العشاؽ " ، كمداعبة كجدانو بما يحقؽ تاطمعاتوالتي تشي بالدافعية ك االنحياز لممتمقي

، كىي حقيقة بأدمع المزف كىي غير حقيقية ، يجرم مف حسف مكقعو مف السمع ك النفس مجرل مكقع 
اقتراف الدكح الذم لو حقيقة بمثالو في العيف، فإف المسمكعات تجرم مف السمع مجرل المتمكنات مف 

 [4]"العيف

 كمف تكسع حاـز في المحاسف التأليفية حيف أدرؾ أف كظيفتيا الرئيسية ىي  تقانة الخطاب في التأثير    
 ، كىذا سر إلحاؽ البديع ك المجاز ك المقاطع ك القكافي ضمف التقانة ثـ إنجاز مضمكف الخطاب
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التداكلية في االنجاز، كلو في ذلؾ تخريج حسف، إذ أف الترنـ في أكاخر أشعار العرب لو مكقع حسف 
 .عمى السمع ما يزيد قابمية التمذذ ك االستجابة ك الراحة النفسية

 كأحكاـ تماسؾ كحداتو ، نجاعة لمنص في الكحدة، فقد عد في سبيؿ بناء القصيدة ك فصكليا     إما
 ألف كؿ نص شعرم ،النظمية، ك مشركعو النقدم يدرج النص الشعرم ضمف الحقؿ التكاصمي بشكؿ عاـ

يعني تكاصبلن بيف منجزه ك متمقيو ، ك يتحقؽ ىذا التكاصؿ عبر كسيط ىك القصيدة ، إمعانا في خمؽ 
 في حزمة كاحدة، مما (النفسية ك المعنكية كالجمالية)اإلحساس بتماسؾ أجزاء النص تجده يدرج األبعاد 

يخمؽ االنطباع األكؿ بكحدة النص الشعرم ، حياؿ ذلؾ يجب التنبو أف الكحدة التي أرادىا حاـز لمنص ، 
 ألف التفكؾ الذم انتاب القصيدة التقميدية اليخدـ المشركع الذم ندم ىي كحدة كثبات ال كحدة أبيات ،

 فالشاعر عنده يثب مف مكضكع إلى حاـز نفسو لو، لذا استعاض كحدة الكثيات، بدال مف كحدة األبيات،
  في حزمة كاحدة، كجماؿ الخطاب، كاإلثارة النفسية، ك في معيتو احساس كاحد يجمع بيف المعنى،آخر

، ذلؾ اإلحساس الذل نستشفو مف الحزمة مما يجعمو بذلؾ مف أكثر نقاد العربية احساسا بكحدة النص
 . الجمالية التالية

:- التسويم والتحجيل  : القضية الثانية 

 ، يأتي ذلؾ في (التسكيـ ك التحجيؿ)مف المبلمح الفنية في بناء القصيدة ما يطمؽ عمييا حاـز  
يد مف االنفعاؿ ك زالجماؿ الذم م، كإطار ما يؤمف بو حاـز مف الصمة الكثيقة بيف أسمكب بناء القصيدة
 ،مف ثـ كسب تجاكبيا بيذا التنكيعكالتفاعؿ مع النص ، تمؾ ضركرة جمالية الستجداد نشاط النفس، 

 ل لذلؾ فقد اعتف،خاصة إذا ارتبط بصياغة متميزة تظير قيمتيا كتككف إشارة إلى بداية الفصؿ ك نيايتو
باستفتاحات الفصكؿ بييئات  تحسف ليا مكاقعيا مف النفكس ك تكقظ نشاطيا لتمقى ما يتبعيا ك يتصؿ 

، كالتعجب، أك التمني، أك  باألقاكيؿ الدالة عمى االنفعاالت ك التأثيرات، كدعا إلى افتتاح القضيدةبيا
، فتصبح تمؾ البدايات االنفعالية عبلمات بارزة الستيبلؿ الفصؿ  بحسب ما يميؽ بغرض الكبلـالدعاء،

كغرة بيضاء تزيف الفصؿ، قبؿ أف يثب الشاعر إلى الفصؿ  (سيما)الكاحد في القصيدة، كىي عند حاـز 
 يطمؽ عميو حاـز التسكيـ في إشارة كاضحة إلى أف ،كىذا المفتتح الجمالي لبداية الفصؿالذل يميو، 

الفصؿ عبارة عف كثبات نفسية ضابطيا جمالي فني ، الكاجب فيو أف يبدأ في بداية الفصؿ بالمعنى 
المناسب لما قبمو ، ك أف يككف ذلؾ المعنى ىك عمدة معاني الفصؿ ك الذم كاف لو نصاب الشرؼ كاف 

. أبيى لكركد الفصؿ عمى النفس
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 لكف ليا إسياميا  في الكحدة ك ،بيذا يعتبر حاـز الجماؿ في الكحدة ، ك ىي كحدة خاصة بالفصؿ    
العامة لمقصيدة التقميدية، كىي كحدة كثبات ال كحدة أبيات، كعمى الشاعر أف يبدأ بأشرؼ المعاني 

تيمنا بسيما الفرس ، ألنو أظير أبيات الفصؿ ك أركعيا عمى  (التسكيـ)التخيمية ك قد أطمؽ عمييا حاـز 
نسبة  (التحجيؿ)النفس، ك أف يختـ باألبيات التي تحمؿ الحكمة ك الدالالت العقمية ، ك قد أطمؽ عميو 

إلى حجكؿ الفرس البيضاء عمى قكائمو ، فتصبح القصيدة ذات معالـ كاضحة ، كميارة الشاعر تكمف في 
 .، معنكية، جماليةإيجاده الربط بينيا كغيرىا مف أبيات بكثبات نفسية

أغمب فيؾ الشكؽ كالشكؽ )، التي مطمعياطبؽ حاـز ىذه الجزئية عمى أبيات مف قصيدة المتنبي
:  الذم بدأ فصمو بالتعجب مف حاؿ غربتو عند حمكؿ العيد مقارنة بحاؿ بقية الناس ، يقكؿ (أغمب

حذاءم ك أبكي مف أحب ك أندب  يضاحؾ في ذا العيد كؿ حبيبو  

ك أيف مف المشتاؽ عنقاء مغرب   أحف إلى أىمي ك أىكل لقاءىـ  

فإنؾ أحمى مف فؤادم كأعذب   فإف لـ يكف إال أبك المسؾ أكىـ 

البيت األكؿ عمدة المعاني التخيمية لمفصؿ ، أبرزه الشاعر مصحكبان بالتعجب مف غربة النفس حياؿ العيد 
، فصار بذلؾ محط أنظار المتمقي ك مفتاح شييتو ، ك يستمر إلى أف يختـ الفصؿ بالحكمة ، فيصبح 

: الفصؿ محككمان في بدايتو بالتسكيـ ك في نيايتو بالتحجيؿ ك يقكؿ 

كاف ينبت العز طيب   ك كؿ امرئ يكلي الجميؿ محبب ػػػػػػػػػػ ك كؿ ـ

 دافعه  ا اهللػػػػػػػػػػػػ بؾ الحساد ـ  ك سيمر العكالي ك الحديد المذرب   يريد

 إلى الشيب منو عشت كالطفؿ أشيب    ك دكف الذم يبغكف ما لك تخمصكا 

 ، حيث خمكص األعداء إليو مستحيؿ استحالة شيب الكلداف،ك ال أركع عمى نفس الممدكح مف ىذا التذييؿ
فإذا ذيمت أكاخر الفصكؿ "كد الدعكة الحازمية إلى تذييؿ الفصؿ بالبيات الحكمية ك االستداللية ، تتأبيذا 

نفكس اؿ كقعت في ،باألبيات الحكمية كاالستداللية فكاف ذلؾ بمنزلة التحجيؿ زادت الفصكؿ بياءن ك حسنان 
 [4]." فمك سارت القصيدة عمى ىذا النحك ضمف الشاعر تجاكب المتمقي،أحسف مكقع

 :-البعد التداولي التواصل - 3
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 إف الكظيفة الببلغية عند حاـز مرتبطة بمقاصد نفعية كاضحة ، لدرجة تسمح لنا بالقكؿ إف تفكيره 
الببلغي قائـ عمى منفعة الخطاب ك نجاعتو ، ك تكمف الكظيفة عنده في فعؿ الكبلـ في متمقيو إذ تنبع 

– إلى جانب المغة الشعرية كبنية –  اىتماـ حاـز  جاء كمف ىنا،قيمتو مف ارتباطو بغرض ك سعيو لغاية
ك قد أسيمت النفعية التي ينظر بيا حاـز إلى النص الشعرم في . بالفعؿ الذم يحققو القكؿ في متمقيو

ضركرة :  كلعؿ أبرز تمؾ الخصائص التي نص عمييا حاـز ،تحديد خصائصو الفنية ك بنيتو المغكية
: " المبلئمة بيف صياغة النص الشعرم ك مكضكعو ك متمقيو ، كالكظيفة التي يتقصد تحقيقيا ، يقكؿ 

 ، كالمعاني، األلفاظ،إنما يككف الكضع المؤثر كضع الشيء المكضع البلئؽ بو ، ك ذلؾ يككف بالتكافؽ
كاألغراض مف جية ما يككف بعضيا في مكضعو مف الكبلـ متعمقا ك مقترنا بما يجانسو ك يناسبو ك 

 [4]"ؾببلئمو مف ذؿ

 إف الكظيفة الببلغية ال يمكف إدراكيا إال مف خبلؿ االىتماـ بمختمؼ العناصر المككنة لعممية 
عمى – انطبلقا مف نظرتو لمنص الشعرم مف منظكر تكاصمي – التكاصؿ األدبي ، ك ىك ما دفع حازمان 

ك ينيط حاـز . االىتماـ باألطراؼ الثبلثة المؤسسة لمتكاصؿ األدبي ممثمة في المبدع ، المتمقي ك النص
بكؿ كاحد مف ىذه العناصر كظيفة خاصة ، حيث يحمؿ المبدع مسؤكلية مآؿ نصو مف حيث النجاعة 

الدربة في أنحاء التصاريؼ الببلغية ، أما المتمقي فتكمف كظيفتو – إلى جانب الطبع – مما يتطمب منو 
في االستجابة لممقاصد التي ضمنيا المبدع نصو ، في حيف يقكـ النص بكظيفة ترتكز عمى الخطاب مف 

 باف النص األدبي يرتكز في (ركماف جاكبسكف)حيث الجكدة كالحسف، كال أدؿ عمى ذلؾ مما ساقو 
كقد تحدث في مقاربتو التكاصمية الكظيفية عف ستة "مجمكعو عمى الكظائؼ، أىميا الكظيفة التكاصمية، 

كالرسالة ككظيفتيا  المرسؿ إليو ككظيفتو تأثيرية، المرسؿ ككظيفتو انفعالية، :عناصر في عممية التكاصؿ
كالقناة ككظيفتيا حفاظية، كالمغة ككظيفتيا كصفية تأكيمية  كالمرجع ككظيفتو مرجعية، جمالية،
. [9]"كتفسيرية

      إف نظرة حاـز لمنص الشعرم مف زاكية كظيفتو تدفع الدارس لمتساؤؿ عف العكامؿ التي أدت إلى  
طغياف الكظيفة عمى تفكيره، غير أنو ما يمبث أف يقرر أف العكامؿ التي أدت إلى ذلؾ متعددة أىميا، 

ف ميداف "لشعر في عصره، حيث ظف الخكاص دكف العكاـ أف الشعر نقص كسفاىة، ؿالنظرة الدكنية  كا 
كصاؿ كجاؿ في مضماره قكـ لـ يكف ليـ عمـ بالشعر ال مف جية مزاكلتو، ال  الشعر كالنقد خبل مف أىمو،

، مف – كقتئذ – ، فما المخرج [4]"مف جية الطرؽ المكصمة إلى معرفتو في ظؿ ىذا الكضع المتأـز
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عزكؼ المتمقيف عف الشعر، ناىيؾ عف تذكقو كالتأثثر بو، كىنا تبرز كظيفة الناقد في الرد لمشعر منزلتو 
في التراث العربي االسبلمي، حيث نظر حاـز لمشعر مف زاكية نجاعتو كقيمتو اإليجابية، أم األثر الفعمي 

في المتمقي، كىذه النزعة إلى النفع ىي التي كجيت النقد العربي إلى ضبط المعايير الفنية كاألدائية، 
. لتضمف لمنص الشعرم أكبر قدر مف الفعالية

 :- تواصلالبعد النفسي في تحقيق ال- 4

لما كانت التداكلية تدرس النفس أك الخطاب األدبي في عبلقتو بالسياؽ التكاصمي ، فإف حاـز لـ  
يخرج مف درسو النقدم كالببلغة عف ىذه المنظكمة ، فقد كجو مردكد الشعر إلى النفس البشرية ، ك 
كظؼ في سبيؿ الكصكؿ إلى كسب تجاكبيا كثيران مف المعينات مف تقنية الخطاب الشعرم ك تجكيد 

المحاسف التأليفية ك إبراز القيمة الجمالية لمنص ، في محاكلة منو إلشباع النفس البشرية التي ال تشبع 
فنيان بأم حاؿ مف األحكاؿ، لذا فإف الشعر يظؿ في تكسبلت مستمرة إلشباع النفس ك أّنى لو ذلؾ ، ك 

ىذا كفيؿ أف يجعؿ النفس في ليفة لتقبؿ رسالة الشعر ، مف ىنا جنح حاـز إلى العناية بالخطاب الشعرم 
ك تكظيفو بقدر ما يتحقؽ بو تمبية الرغبات النفسية لدل المتمقي، ك ىك ال يكاد يفارؽ أراء فبلسفة اإلسبلـ 

بف سينا ك إبف رشد، فيعّرؼ الشعر ك في ا

، بيف مآالت الشعر كأغراضو ك استجابة النفس لتمؾ األغراض ،  الكبلـ المخيؿ ىك الكبلـ " معيتو التبلـز
الذم تذعف لو النفس، فتنبسط عف أمكر ، ك تنقبض عف أمكر مف غير ركية ك فكر ك اختيار ، ك 

. [4]"بالجممة تنفعؿ لو انفعاالن نفسيان غير فكرم

 فإذا كانت نجاعة الخطاب كالمقصدية في النقد التداكلي الحديث تتممس الظركؼ المناسبة 
 فإف االستعداد النفسي لممتمقي لتقبؿ حالة الشعر مرىكف بحشد دكاعي االستجابة أك النفكر ، ،لمتبميغ

كمدل قدرة الشاعر عمى رسـ الخطاب الشعرم كفؽ مقتضى حاؿ المتمقي، فالنص الشعرم عند حاـز 
، مع يظؿ حيز في المألكؼ ما لـ يشفعيا الشاعر بمحاكاة ك إبداع تكسر في نفس المتمقي حاجز الرتابة

، كىك قدرة الشاعر (بالمحاكاة)أف النفس اليمكف اشباعيا جماليا بأية حاؿ مف األحكاؿ، كلكف الشاعر 
عمى إعادة تشكيؿ المشيد أك المكقؼ المألكؼ في صكرة جديدة، مف دكف اجترار ذلؾ المشيد، مما يجعؿ 
النص في تكسبلت مستمرة الدراؾ أبعاد النفس، كىذه ضمف اآلليات التي اعتمدىا حاـز لخمؽ التكاصؿ 

ليست المحاكاة في "بيف الخطاب الشعرم كالمتمقي، مما يجعمو رائدا أصيبل مف ركاد التداكلية الحديثة، 
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كؿ مكضع تبمغ الغاية القصكل مف ىز النفكس ك تحريكيا ، بؿ تؤثر فييا بحسب ما تككف عميو درجة 
اإلبداع ك بحسب ما تككف عميو اليية النطقية المقترنة بيا، بقدر ما تجد النفكس مستعدة لممحاكاة ك 

كاضح أف حازما قد استثمر النفس البشرية مستفيدا مف قدرتيا اليائمة في استيعاب ابعاد .[4]التأثر بيا
 ك النفس كما ،ع اعجاب النفس البشريةاالخطاب الشعرم عنده مكجو النتزالشعر عمى اختبلؼ ضركبو، ك

 ك ىي أدعى لمسأـ ك الممؿ مما ىك مألكؼ ، لذلؾ يشير حاـز ،ىك معمكـ أبعاد ال تدرؾ بسيكلة ك يسر
. إلى أف انجذاب النفس لمقكؿ المجازم أكثر مف انجذابيا إلى القكؿ المألكؼ الذم يجرم عمى الحقيقة

أدرؾ حاـز كىك يحاكؿ أف يرد لمشعر منزلتو الرفيعة أف يستعيف بكؿ الكساط ك األبعاد التي تمكنو مف 
ك ىك  (االستمزاـ التخاطبي) كىك الباب الذم ادخمو فيما يطمؽ عميو في النقد الحديث ،انجاز ىذا المشركع

 ك قد أدرؾ أف كسب تجاكب النفس يعد ،االستعانة بكؿ معينات الخطاب بغرض تحقيؽ المقصد منو
أيسر الطرؽ ليذا الغرض، ك قد رسخ عنده اعتقاد أف الشعر مف أقدر الفنكف قدرة عمى تحريؾ النفس 

 لذا إف ادخاؿ حاـز النفس ، ك ىك يرد أسباب تكلد الشعر إلى قدرتو عمى تحريؾ النفس بالمحاكاة،البشرية
 ك ،ضمف المنظكمة التداكلية التكاصمية لمخطاب الشعرم، يحيؿ إلى إقراره فكرة المرسؿ ك المرسؿ إليو

طبيعة الخطاب المصاحب لكؿ التغيرات السياقية التي يعتمد مرسؿ الخطاب، كؿ ذلؾ حسب ضركرات 
الحالة النفسية ك المقاـ الذم يحقؽ النجاعة ك المقصد ، ببل شؾ إف اعتماد حاـز عمى البعد النفسي يعد 
جزءان مف تجاكز المستكل المغكم لمخطاب إلى المستكل التحفيزم ك ىك يطمؽ عميو في التداكليات الحديثة 

 كىي مجمكع العكامؿ غير المغكية في السياؽ التداكلي ، لذا فقد بدا لحاـز أف قبكؿ ،باإلحالة المقامية
النفس لمقتضى الخطاب الشعرم يسيـ في إندياح رسالة الشعر في سيكلة ك يسر، ك قيمة درسو النقدم 

ك الببلغي تكمف في تكظيؼ الظبلؿ النفسية لتحقيؽ المنفعة المتحصمة،بيد أف المنافع التي اعتمدىا حاـز 
 في انتصار كاضح لمثقافة العربية االسبلمية، حيث حصر الغاية ، إلى القيـ العميا،تتعدل المنافع الدنيا

األشياء التي ينبغي أف يتناكليا المحاكاة الشعرية بالتحسيف أك "التي يحققيا الشعر في الفضائؿ األربعة 
عمى ىذا األساس اعتمد حاـز الفضائؿ ، [4]"الديف ، العقؿ ، المركءات ك صبلح النفس: تقبيح أضدادىا 

األربع لتحقيؽ الغاية مف الشعر ، ك ذلؾ باعتماد ما ينبغي تحسينو أك تقبيحو كفؽ الفضائؿ آنفة الذكر،ك 
 بذا يككف المجاؿ مفتكحان لمشاعر إشباع الصفات الحميدة في حالة المدح لبمكغ أقصى ،تقبيح أضدادىا

 أك إشباعيا في حالة اليجاء إذا أراد التقبيح ، ذلؾ أدعى لتحفيز نفس المتمقي إلى ،درجات التحسيف
. غايات الشعر
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 تعكد جذكرىا إلى الجاحظ ك حاـز ، يمكف الخمكص إلى أف عممية التكاصؿ الشعرم قديمةمف ىنا 
ني، كغيرىـ كما يرل جميؿ حمداكم، الىتماميـ باألثر الناتج مباشرة عف الرسالة ك الشركط التي اجالقرط

، تجعؿ الخطاب ناجعان، ك في ىذا مبلمح التداكلية الحديثة، في حيف أف حاـز قد ركز عمى البعد الغائي
، فإنيا أيضا تعد ، كشفع ذلؾ بتزييف النص كجماؿ الخطابتقانة الخطاب الناجز، كالتأثير في المتمقيك

. جكىر النظرية التداكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

  النتائج

 :خمصت الدراسة إلى النتائج التالية
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التمفظية، إف حازما قد تخطى مدارس النقد األسكبية كالجمالية كالشكمية، إلى تكظيؼ كؿ الكسائط -  1
 مف قصدتسيـ في تحقيؽ الـكالفنية، كالنفسية، كاالجتماعية، كمقاـ التخاطب، إذ جعميا تنضاـ كتتآذر ؿ

. الخطاب الشعرم

حيث - القرف السابع اليجرم - قظيرت معالـ التداكلية في منياج حاـز عمى الرغـ مف قدـ عيد-  2
انتصر لمثقافة العربية اإلسبلمية، حيف حصر الغاية مف الشعر في التجاكب معو كفؽ مقتضى الديف، 

. كالعقؿ، كالمركءة، صبلح النفس

إف النص الشعرم كحده اليحقؽ الغاية المنشكدة منو، ما لـ يستصحبو استمزاـ تخاطبي، كىك  - 3
. الييئآت كالظبلؿ كالمعينات التي تحيط بالخطاب الشعرم إنتاجا كتمقيا

 ،حاـز في مشركعو النقدمأما، البداية الحقيقية النص الشعرم (التمفظ)التداكلية الحديثة قد حددت  –  4
، كقسميا إلى ثبلث مراحؿ، كىي القكل الحافظة، كالقكل قد حدد الممكات الشعرية مرحمة لبداية القصيدةؼ

المائزة، كالقكل الصانعة، كاليكتمؿ النص إال باستصحاب الشاعر كؿ ىذه المراحؿ في عممية االبداع 
    الشعرم

 

 

التكصيات 

كقد أكصت الدراسة بالحاجة الممحة إلى استنطاؽ جديد النص الشعرم العربي، كالكاضح أنو  -  1 
الشعرم، كنظرية  (المحاكاة)يكتنز بكثير مف المحاكر التي تصمح لدراسات قديمة متجددة، كالتخييؿ

. الحجاج العقمي، كالذرائعية التداكلية، إلى غير ذلؾ مف المكجكد الذم لـ يدرؾ بعد

ضركرة إذابة الجفكة بيف المكركث األدبي العربي، كالنقاد المحدثيف، كىي جفكة ال مبرر ليا، -  2 
 . فاألكلى االلتفات إلى مناجـ التراث الشعرم العربي، كاستخبلص الدر الكامف فيو
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 رؤساء نظر وجهة من الموظفٌن عند الوظٌفً بااللتزام وعالقتها االقسام رؤساء لدى التنظٌمٌة العدالة

األردنٌة  االتصاالت شركة  وموظفً األقسام



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

23 

 

Organizational Justice on the Head of Departments & It’s Relationship with 

Job Commitment on the staff of Jordanian Telecom View 

حاتم خلدون محمود .أ                                             التاج محمد محمدعلً. د: إعداد

المهٌرات 

      األردن- هٌبة الدفاع المدنً                                                  دارة األعمال المساعد إاستاذ   

 00962775748910:ت                                                      جامعة بخت الرضا       

:                        برٌد الكترونًكلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة   

Hatem_alfares@yahoo.com 

دارة االعمال  إقسم    

 0911313690:   ت    

 tajeec@outlook.com      :  البرٌد االلكترونً   

 

 :المستخلص 

 التعرف على درجة ممارسة العدالة التنظٌمٌة لدى رإساء األقسام وعبلقتها         هدفت الدراسة إلى

، واختبرت الدراسة بااللتزام  الوظٌفً عند الموظفٌن من وجهة موظفً  شركة االتصاالت األردنٌة

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام فً   (0.05=∞)حصابٌة ذات داللة إ هل هناك عبلقة فرضٌة ربٌسٌة هً

، واتبعت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من شركة االتصاالت األردنٌة

النتابج أهمها هناك التزام المدٌرٌن بالعدالة التنظٌمٌة تجاه العاملٌن دون خلق تماٌز فً التعامل مع 

حصابٌة للعدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بااللتزام الوظٌفً إعدم وجود فروق ذات داللة العاملٌن فً الشركة، 

 تعزى لمتغٌرات النوع، المإهل العلمً وسنوات الخبرة، لدى العاملٌن فً شركة االتصاالت األردنٌة

 بما بعاد العدالة التنظٌمٌة لدى شركة االتصاالت األردنٌةأاالهتمام بجمٌع وأوصت الدراسة بضرورة 

   .ٌمكن الشركة من االستفادة من التزام العاملٌن وقدراتهم وخبراتهم 

Abstract 

 (Job Commitment)االلتزام الوظٌفً  (Organizational Justice) العداالة التنظٌمٌة :(Key Words): الكلمات االفتتاحٌة

 

The study aimed to identify the degree of organizational justice with heads of 

departments and it’s relationship to abide career among the staff of Jordanian 

Telecom , the study tested the main hypothesis whether there is a statistically 

significant relationship (∞ = 0.05) between organizational justice and 

mailto:tajeec@outlook.com
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commitment in Jordanian Telecom. The study followed descriptive analytical 

method to analysis data. According to analytic  the study set a number of  

results the most important there is a commitment from managers to justice 

toward workers without creating differentiation in dealing with the employees  

in the company's  and no statistically significant differences between 

organizational justice and job relationship abide own employees in Jordan 

Telecom attributed to variables type, qualification and years of experience, 

and the study recommended the need to essentials  all the dimensions of 

organizational justice with Jordanian Telecom to enable the company to 

benefit from the commitment of employees and their abilities and experience 

: المقدمة

كان العدل وما ٌزال المطلب الربٌسً لجمٌع األفراد والمجتمعات، ألنه أساس كل حكم صالح،           

وقد تطلعت إلٌه جمٌع األمم وناضلت من أجله، ولٌس اولى من ذلك من تركٌز الفٌلسوف الٌونانً 

فً كتابة الجمهورٌة على العدالة وماهٌتها واركانها، وٌتدرج إلى بٌان أن الدولة  ( ق م430)افبلطون 

. الكاملة عادلة وانها صنو المواطن الصالح

 وبناء على ما تقدم فإن المجتمعات اإلنسانٌة ال ترتقً إال بوجود العدالة وتطبٌقها، ووبما أن التنظٌمات 

المإسسٌة جزء ال ٌتجزء من هذه المجتمعات وأن حالها حال المجتمعات اإلنسانٌة إذن ال بد من وجود 

مفهوم العدالة إضافة لتطبٌقة بالمنظمات واإلدارات وهً ما تسمى بالعدالة التنظٌمٌة حٌث تهتم 

باألجواء التنظٌمٌة والمناخ التنظٌمً السابد فً المنظمة وتنطلق العدالة التنظٌمٌة من اإلدارٌٌن أنفسهم 

. فً المنظمات

       وٌعد موضوع العدالة التنظٌمٌة من موضوعات السلوك التنظٌمً التً حظٌت باهتمام كبٌر 

إلحتوابها على قٌم العدالة والمساواة التً تعد من المتغٌرات التنظٌمٌة والسلوكٌة التً تساعد على فهم 

ن العدالة من أولوٌات أهم القٌم اإلدارٌة هً قٌم العدالة، وأن أو. سلوك االفراد داخل المإسسات

منظومة القٌم المإثرة فً النظام اإلداري التً احتلت أعلى القٌم لدى المدٌرٌن وٌجب االلتزام والعمل 

. بها

وٌعد التزام العاملٌن بؤعمالهم عصب التطور اإلداري ألي منظمة كانت إذ أنه من خبلل متابعة التزام 

العاملٌن ٌتم التطوٌر والتحدٌث والتغٌٌر وبالتالً العمل على تحسٌن قدراتهم، ولهذه العملٌة تؤثٌر فً 

ن تكون متماشٌة لتحقٌق  أن نتاج اإللتزام ٌجبأكما . سلوك الشخص العامل فً سلوك فرٌق العمل

. أهداف المنظمة

: مشكلة الدراسة

من أهم المتغٌرات المرتبطة باستمرارٌة الشركات وتحقٌق أهدافها هً العدالة التنظٌمٌة بٌن العاملٌن  

فوجودها ٌعنً االلتزام الوظٌفً والذي هو شعور بالوالء للمإسسة وتحمل المسإولٌات ورغبة العمل 

ن مشكلة مكفٌها والموافقة على أهدافها وااللتزام بقٌمها العلمٌة والمهنٌة فً البقاء فٌها،  وعلٌه ت
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العدالة التنظٌمٌة  عند اإلدارٌٌن وااللتزام الوظٌفً عند معرفة إذا ما كان هناك عبلقة بٌن فً الدراسة 

.  شركة االتصاالت األردنٌةالموظفٌن من وجهة نظر رإساء االقسام وموظفً 

: أسئلة الدراسة

: تسعى هذه الدراسة لئلجابة عن األسبلة التالٌة

 .ما هً انواع العدالة التنظٌمٌة المتبعة فً شركة االتصاالت األردنٌة؟- 1

ما هً درجة االلتزام الوظٌفً عند الموظفٌن من وجهة نظر رإساء األقسام السابدة لدى العاملٌن فً - 2

. شركة االتصاالت األردنٌة؟

هل هناك عبلقة بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً  لدى العاملٌن فً  شركة االتصاالت - 3 

األردنٌة؟ 

:  فرضٌات الدراسة

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام  (0.05=∞)احصابٌة ذات داللة  هل هناك عبلقة هً: الفرضٌة الربٌسٌة

 .فً  شركة االتصاالت األردنٌةالوظٌفً للعاملٌن 

 :وتتفرع منها الفرضٌات التالٌة

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام  (0.05=∞)ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة : الفرضٌة األولى

. (اناث، ذكور)  النوعالوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة االتصاالت االردنٌة تعزى لمتغٌر 

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً  (0.05=∞)ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة : الفرضٌة الثانٌة

دراسات ، بكالورٌوس، دبلوم)لدى العاملٌن فً شركة االتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر المإهل العلمً  

. (علٌا

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً  (0.05=∞)ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة : الفرضٌة الثالثة

 10-6،  سنوات5قل من أ)لدى العاملٌن فً شركة االتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر سنوات الخبرة 

. ( سنة فاكثر11، سنوات

:  أهمٌة الدراسة

تكمن أهمٌة الدراسة فً أنها تستهدف استطبلع أراء فبة مهمة فً المإسسات الخدمٌة لمفهوم العدالة -  1

 .التنظٌمٌة وأهمٌتها فً العمل

ٌإمل من نتابج هذه الدراسة أن تفٌد اإلدارٌٌن والموظفٌن فً شركة االتصاالت األردنٌة من خبلل تعرفهم - 2

 .على درجة ممارستهم للعدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

26 

 

ٌإمل أن تضٌف هذه الدراسة إضافة معرفٌة للمكتبة العربٌة، وتكون نقطة انطبلق الباحثٌن والمهتمٌن - 3

بمتغٌرات السلوك التنظٌمً فً منظمات األعمال المختلفة إلجراء المزٌد من الدراسات والبحوث فً هذا 

 .المجال

: أهداف الدراسة

:  تسعى هذه الدراسة الى تحقٌق األهداف التالٌة

 اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌذٜ سؤعبء االلغبَ ٚػاللزٙب ثبالٌزضاَ  اٌٛظ١فٟ ػٕذ اٌزؼشف ػٍٝ دسعخ ِّبسعخ -1

.  ششوخ االرصبالد األسد١ٔخاٌّٛظف١ٓ ِٓ ٚعٙخ ِٛظفٟ 

ِٓ ششوخ االرصبالد األسد١ٔخ  االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ ػٕذ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ دسعخ ِّبسعخ -2

. سد١ٔخأل ششوخ االرصبالد اٚعٙخ ٔظش سؤعبء االلغبَ 

فٟ ششوخ االرصبالد اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚص١ٓ ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٌّغزٜٛ ع اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ اسرجبغ رم١١ُ اٌّت -3

 .األسد١ٔخ ثبٌّزغ١شاد اٌغٕظ، ٚاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ، ٚعٕٛاد اٌخجشح

فٟ ششوخ االرصبالد األسد١ٔخ ثبٌّزغ١شاد االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظاٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ اسرجبغ دسعخ  -4

 .اٌغٕظ، ٚاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ، ٚعٕٛاد اٌخجشح

 منهج البحث

سٌتم التحقق من األهداف الموضوعة لهذا البحث واختبار مدى صحة الفرضٌات من خبلل تبنً المنهج 

 :كما ٌلً لتحلٌل بٌانات الدراسة التً ٌتم جمعها التحلٌلً  الوصفً

 :عينة ومجتمع الدراسة

استبانة على عٌنة  (230)استخدم البحث طرٌقة المسح الشامل إلجراء هذه الدراسة، حٌث تم توزٌع 

 %(.87)استبانة بنسبة استرداد بلغت  (200)الدراسة، تم استرجاع 

.  من خبلل الكتب والدورٌات والدراسات السابقة المرتبطة  به :البٌانات الثانوٌة

 من خبلل االستبٌان: البٌانات االولٌة

 :االسالٌب االحصائٌة

 .استخدام معامل االرتباط لبٌرسون لتحدٌد صدق وثبات عبارات االستبٌان لتحقٌق أغراض الدراسة- 1

االحصاء الوصفً من خبلل حساب األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لعبارات كل محور من - 2

 .محاور االستبٌان

( One way ANOVA)ك اختبار التبايف األحادم  (t-test)تـ استخداـ اختبار التبايف األحادم - 3
 .لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطات كالختبار فرضيات الدراسة
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 :الصدق والثبات 

 :الصدق الظاهري

تم عرض االستبانة على عدد من المحكمٌن والمختصٌن للتحقق من مدى صبلحٌة االستبانة، وتم األخذ 

مبلحظاتهم وارابهم حول عبارات كل محور من محاور االستبٌان، وبناًء علٌه تم التعدٌل والحذف 

 .واالضافة لبعض العبارات بشكل ٌحقق التوازن بٌن مضامٌن االستبانة ومحاورها

 : الصدق االحصابً

لقٌاس صدق وثبات عبارات الدراسة تم حساب االرتباط بٌن محاور العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً 

 (1)كما مبٌن فً الجدول 

 معامبلت االرتباط بيف العدالة التنظيمية كااللتزاـ الكظيفي (1)جدكؿ 

  انماط العدالة                                            

االلتزام الوظٌفً 

التقٌمٌة التفاعلٌة االجرائٌة 

* 0.69* 0.70* 0.77التزام الموظفٌن بالعمل 

* 0.76* 0.55* 0.67التزام الموظفٌن بالقوانٌن واألنظمة فً الوظٌفٌة 

* 0.79* 0.73* 0.81التزام الموظفٌن العاطفً للوظٌفة 

 م2013أعداد الباحث من بٌانات االستبٌان : المصدر

وجود ارتباط موجب بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً وبالتالً فان  (1)ٌبلحظ من الجدول رقم   

 .عبارات المحاور تكون صالحة الغراض البحث العلمً

 :الدراسات السابقة

  :الدراسات العربٌة: أوالًال 

النماذج التنظٌمٌة السائدة فً الجامعات األردنٌة "  دراسة بعنوان [3]م2009أجرى عٌسى، زٌد 

 وتكون مجتمع الدراسة من جمٌع "وعالقتها بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة

أعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعات الحكومٌة والخاصة من مختلف الكلٌات والتخصصات األكادٌمٌة فً 

. عضو هٌبة تدرٌس (500)أما العٌنة فبلغ عددها . عضواً  (2119)منطقة الوسط والذي بلغ عددهم 

أن النماذج التنظٌمٌة السابدة فً الجامعات األردنٌة مرتبة تنازلٌاً : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج أهمها

وبالنسبة للعدالة التنظٌمٌة بٌنت النتابج أن العدالة التفاعلٌة جاءت فً  (البٌروقراطً، الرفاقً، السٌاسً )

المرتبة األولى والعدالة اإلجرابٌة فً المرتبة الثانٌة وأن مستوى العدالة التنظٌمٌة لدى الهٌبة التدرٌسٌة 

.  فً الجامعات األردنٌة بشكل عام كان بدرجة متوسطة
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أثر العدالة التنظٌمٌة والمتغٌرات الشخصٌة على االلتزام " دراسة بعنوان [ 3]م 2008أجرى الحربً

موظفاً وكانت أهم  (250)دراسة مٌدانٌة على وكاالت األدوٌة بمدٌنة جدة، وكان عدد عٌنتها : التنظٌمً

نتابج الدراسة أنه توجد عبلقة ارتباطٌه قوٌة بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً، ٌزٌد تؤثٌر العدالة 

وٌزٌد تؤثٌر عدالة التفاعل عن عدالة . اإلجرابٌة عن عدالة التوزٌع على االلتزام التنظٌمً االتجاهً

التوزٌع على االلتزام التنظٌمً المعٌاري، ٌزٌد تؤثٌر عدالة التوزٌع عن العدالة اإلجرابٌة على االلتزام 

 . التنظٌمً االستمراري

واقع العدالة التنظٌمٌة فً الجامعات الرسمٌة األردنٌة من وجهة " بدراسة [1]م2006قامت إبراهٌم

فرداً، بواقع  (18712)وتكون مجتمع الدراسة فٌها من " نظر أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن

موظفاً إدارٌاً، وتم اختٌار أفراد العٌنة بالطرٌقة العشوابٌة  (14837)عضو هٌبة تدرٌس و (3875)

موظفاً، وأظهرت النتابج أن درجة  (538)عضو هٌبة تدرٌس و (394)الطبقٌة، وكانت مكونة من 

.  ممارسة العدالة التنظٌمٌة فً الجامعات الرسمٌة األردنٌة كانت متوسطة

:  الدراسات األجنبٌة: ثانٌاًال 

 بدراسة بعنوان العدالة التنظٌمٌة وأثرها على [14]م 2003آنج وآخرون قام كل من             

 وهدفت للتعرف على ما إذا كان هناك "االلتزام الوظٌفً لكل من العمال المحلٌٌن والعمال األجانب

فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التزام العمال المحلٌٌن والعمال األجانب فً الصٌن وكذلك األمر للعدالة 

عامبلً أجنبٌا من  (213)منهم  (466)التنظٌمٌة، وكانت عٌنة الدراسة من الموظفٌن من الصٌن عددهم 

عامبلً محلٌا من سنغافورة، وأوضحت النتابج أن هناك عدالة توزٌعٌة  (253)جمهورٌة الصٌن الشعبٌة و

أقل وأداء أقل للعمال األجانب عنه عن العمال المحلٌٌن، باإلضافة إلى وجود فروق فً العدالة التوزٌعٌة 

.  واإلجرابٌة، وفً السلوك واإلنتماء

العالقة بٌن القٌم وااللتزام التنظٌمً من وجهة نظر : " دراسة بعنوان ؟[16] م2000وأجرى جل 

مدٌراً فً والٌة  (60)وأجرٌت الدراسة على عٌنة من مدٌري المدارس الثانوٌة " متعددة األبعاد

مٌنٌسوتا، هدفت هذه الدراسة إلى فحص العبلقة بٌن مدى تناسب قٌم الفرد التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً 

وقد تم استخدام مقٌاس القٌم الشاملة الذي وضعه شوارتز للبٌبة التنظٌمٌة أما االلتزام التنظٌمً فقد تم 

 ذي العناصر الثبلثة لبللتزام، أما أهم النتابج التً Meyerand Allen, 1991تقٌٌمه باستخدام مقٌاس 

أن القٌم المدركة للتنظٌم هً العامل األكثر أهمٌة فً تحدٌد وتقدٌر : هًفتوصلت إلٌها هذه الدارسة 

.  التزام الموظف

التً هدفت إلى تحدٌد العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة وأداء الموظفٌن [15] م1994دراسة اٌجان 

. مدٌراً ومشرفاً من عشر شركات صناعٌة فً كالٌفورنبا (362 )، وتكونت عٌنة الدراسة من بالعمل

وتوصلت نتابجها إلى أن للعدالة التفاعلٌة والتوزٌعٌة عبلقة إٌجابٌة مع مستوٌات األداء والوالء التنظٌمً 

.  فً حٌن أظهرت النتابج أنه ال ٌوجد عبلقة قوٌة بٌن عدالة اإلجراءات ومستوٌات األداء

والتً هدفت معرفة أثر مجموعة من الخصائص التنظٌمٌة على إحساس [17] م1991دراسة مارون 

موظفاً من سبع منظمات تربوٌة فً كندا وتناولت ثبلث  (470)، وقد شملت العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة

وتوصلت . عدالة اإلجراءات، وعدالة التوزٌع، وعدالة التعامبلت: مجاالت للعدالة التنظٌمٌة وهً
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الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصابٌة بٌن بعض المتغٌرات التنظٌمٌة وبٌن إحساس العاملٌن 

نمط االتصاالت اإلدارٌة، وتوزٌع المهام والمسإولٌات : بالعدالة التنظٌمٌة، ومن تلك المتغٌرات التنظٌمٌة

.  التً تتمتع بها المنظمة والنمط القٌادي للمدٌر

دراسة هدفت إلى معرفة التأثٌرات المحتملة لمحددات شعور [16] م2000أجرى فولجر وكونفسكً 

العاملٌن بعدم عدالة اإلجراءات والعدالة التوزٌعٌة على كل من الثقة بالرئٌس المباشر واالنتماء 

عامبلً من العاملٌن بشركات القطاع  (217)، وتكونت عٌنة الدراسة من للمنظمة والرضا عن األجر

الخاص الصناعٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكشفت نتابج الدراسة أن العدالة التنظٌمٌة بشكل عام لها 

عبلقة اٌجابٌة بالوالء التنظٌمً، وأن لمحددات الشعور بعدم عدالة اإلجراءات تؤثٌراً سلبٌاً على الثقة 

.  بالربٌس المباشر والوالء للمنظمة

: االطار النظري

مفهوم العدالة فً الفكر اإلداري  

ٌعد موضوع العدالة التنظٌمٌة من المواضٌع التً تناولتها المدارس اإلدارٌة بشكل مباشر أو غٌر مباشر 

 ألن أساسها العدل ؛كونها رابطة مقدسة بٌن العامل والمإسسة تتوقف علٌها كفاءة وفاعلٌة كل منها

.  بوصفها نشاط ٌقوم على التنسٌق بٌن مصالح طرفٌن هما العامل والمإسسة

 [10]: وٌمكن أن تتحقق العدالة التنظٌمٌة من خبلل األبعاد اآلتٌة

وتجنب االعتبارات الشخصٌة فً جمٌع العبلقات المترتبة من المنصب اإلداري سواء : الموضوعٌة- 1

بٌن األفراد داخل المنظمة أم من خبلل عبلقات أفراد المنظمة بالمتعاملٌن معها والسماح للمرإوسٌن 

 . بالتظلم من قرارات رإسابهم إلى المستوى اإلداري األعلى

 . تتولى عملٌة اختٌار للوظابفيفً التعٌٌن من قبل السلطة العلٌا الت: الحٌادٌة والنزاهة- 2

أن العدل مؤلوف، وبه قوام العالم وهو عدل فً الحكم وإنصاف وهو ضد الظلم  (ابن خلدون)وٌرى 

.  والفسق، فبالعدل تقوى الدول وتتعاضد لحمتها بالقوة المرافقة وعظمة الشوكة

: " والعدالة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ذكرت فً العدٌد من آٌات القرآن الكرٌم ففً سورة النساء بقوله تعالى

أن هللا ٌأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا نعماًال ٌعظكم 

 . (58سورة النساء، اآلٌة)."به إن هللا كان سمٌعاًال بصٌرا

.  صدق هللا العظٌم(95اآلٌة: سورة النحل)."إن هللا ٌأمركم بالعدل واإلحسان: "  كذلك فً سورة النحل

فالعدالة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة هً المساواة بٌن التصرف وبٌن ما ٌقتضٌه الحق دون زٌادة أو نقصان 

ٌّاً كان . أو ما قام فً النفوس على أنه مستقٌم ولهذا فالعدل ٌفترض أن ٌكون نظاماً سلوكٌاً لئلنسان، وأ

موقع ذلك اإلنسان، وأن ٌلتزم بالحق والقسط مع ربه ونفسه واآلخرٌن حٌث ٌعد العدل من قواعد الدنٌا 

 [2]:التً ال صبلح فٌها إال معهم  وعلٌه قد صنف العدل إلى صنفٌن هما

عدل اإلنسان فً نفسه من خبلل حملها على المنافع وكفها عن القبابح والوقوف فً أحوالها دون :  األول

.  تجاوز أو تبصٌر، فمن ظلم نفسه فهو بغٌره أظلم، ومن جار علٌها فهو على غٌره أجور
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  : عدل اإلنسان فً غٌره، وهذا ٌشمل على أنواع العدل اآلتٌة:الثانً

ػذي اإلٔغبْ ف١ّٓ دٚٔٗ، وبٌغٍطبْ فٟ سػ١زٗ ٚاٌشئ١ظ ِغ ِشؤٚعٗ ٚ٘زا ٠شًّ ئرجبع ا١ٌّغٛس  -1

 . ثحزف اٌّؼغٛس ٚرشن اٌزغٍػ ثبثزغبء اٌحك

عدل اإلنسان مع من فوقه كالرعٌة مع الحاكم والمرإوسٌن مع ربٌسهم وهذا ٌشمل اإلخبلص  -2

 . والطاعة وبذل النصرة وصدق الوالء

 . عدل اإلنسان مع نظرابه، وهذا ٌشمل اإللحاح ومجانٌة االستغبلل وكف األذى -3

مفهوم العدالة التنظٌمٌة   

العدالة التنظٌمٌة قٌمة مهمة وإحساس وإدراك أنسانً ٌشعر به أعضاء المنظمة فً إطار التقسٌمات 

المتولدة نفسٌاً وإدارٌاً، من خبلل إجراء المقارنات بٌن القٌم التبادلٌة المتحصل علٌها من قبل األعضاء 

محصلة االتفاق بٌن الجهود المبذولة والعوابد : " عرفت العدالة التنظٌمٌة بؤنهاكما  .[7]وإدارة المنظمة

ٌضاً عرفت بؤنها إدراك األفراد أو . [2]"المتحققة عنها بشكل ٌسهم فً تحقٌق األهداف المطلوبة للمنظمة

. [2]"لحالة اإلنصاف فً المعاملة التً ٌعاملون بها من قبل المنظمة

 

 

 

أنواع العدالة التنظٌمٌة 

( :  Distributive justice )العدالة التوزٌعٌة [9]: قسم العدالة التنظٌمٌة إلى عدة أنواع وهًت

وعرفها بؤنها عدالة المخرجات التً ٌحصل علٌها الموظف وساهم كوبمان بإضافة ثبلث قواعد تحكم 

:  العدالة التوزٌعٌة وهً

 بمعنى أن ما ٌحدد توزٌع العوابد هو مدى مساهمة الفرد فً العمل فمن ٌشارك فً : قاعدة اإلنصاف

اإلنجاز أكثر ٌحصل على أجر أكثر ومن ٌعمل بدوام كامل ٌحصل على أجر ٌختلف عن من ٌعمل 

 . بدوام جزبً وإن حدث غٌر ذلك كان هناك خرق القاعدة األنصاف

 وهو توزٌع العوابد بغض النظر عن الجنس واللون والعرق، سٌكون التوزٌع على : قاعدة المساواة

 . أساس المعرفة والمهارة اإلنتاجٌة

 وهنا ٌتم توزٌع العوابد اعتماداً على أصحاب الحاجة بحٌث أن من لدٌه حاجة أكثر : قاعدة الحاجة

. من غٌره ٌستحق زٌادة أكثر بحٌث تتساوى جمٌع الظروف األخرى

ِذٜ ئحغبط اٌؼب١ٍِٓ ثؼذاٌخ اإلعشاءاد  ٟٚ٘ رؼٕٟ:   Procedural justiceالعذالخ اإلجرائٍخ  -1

اٌزٟ اعزخذِذ فٟ رحذ٠ذ اٌّخشعبد ٚٚظؼب ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ األعبع١خ اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ اٌؼذاٌخ 

 : [9]اإلعشائ١خ ٚأّ٘ٙب

 بمعنى أن ٌتم توزٌع المصادر وفقاً للمعاٌٌر األخبلقٌة السابدة: القاعدة األخبلقٌة.  

 بمعنى أن ٌتضمن عملٌة اتخاذ القرارات بوجهات نظر أصحاب العبلقة: قاعدة التمثٌل . 

 بمعنى أن ٌكون هناك موضوعٌة وعدم تؤثٌر الذات على مجرٌات اتخاذ القرار: قاعدة عدم االنحٌاز . 
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 بمعنى أن ٌكون هناك تركٌز على مصادر المعلومات الدقٌقة والصحٌحة والسلٌمة: قاعدة الدقة . 

 بمعنى أن ٌكون هناك انسجام فً عملٌات إجراءات التوزٌع على الجمٌع فً كل : قاعدة االنسجام

 .األوقات

( :  Treatment justice) (التعبهالد)العذالخ التفبعلٍخ  -2

اتبع كل من نٌهوف ومورمان للحدٌث عن العدالة التفاعلٌة بؤنها إحساس العاملٌن بعدالة المعامبلت التً 

كما بٌن كوبمان مجموعة من الوسابل . ٌحصلون علٌها عندما تطبق بعض اإلجراءات الرسمٌة علٌهم

 :   [12]ٌجب أن تتبع فً العدالة التنظٌمٌة وهً

  االهتمام بمشاركة المعنٌٌن بعملٌة اتخاذ القرار ووجهات نظرهم عند اتخاذ القرار بناًء على

 . المعلومات الدقٌقة والسلٌمة الموجودة

 مدى وجود فرص حقٌقٌة لمراجعة القرارات وتعدٌلها . 

 توزٌع المصادر بناًء على أسس ومعاٌٌر أخبلقٌة . 

 الحٌادٌة واالبتعاد عن المصالح الشخصٌة عند اتخاذ القرارات . 

 عدالة تطبٌق إجراءات الثواب والعقاب على جمٌع األفراد . 

ٟ٘ رٍه اٌؼذاٌخ اٌزٟ رزعّٓ ػ١ٍّبد ٚئعشاءاد ( Evaluation justice)العذالخ التقىٌوٍخ  -3

ٚأٔظّخ رغّح ثبٌزأوذ ِٓ أْ حمٛق اٌؼب١ٍِٓ ِٚغز٠ٛبد أدائُٙ رُ رم٠ّٛٙب ثطش٠مخ ػبدٌخ، ٚرإِٓ ٌُٙ 

االعزمشاس ٚاألِٓ اٌٛظ١فٟ ثح١ش ٠زُ ٚفك ػ١ٍّبد ٔظب١ِخ ٌعّبْ رط٠ٛش ِؼب١٠ش ٌٍّٙبَ اٌٛظ١ف١خ، 

 . [10]ٚٔمً ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ئٌٝ اٌؼب١ٍِٓ ٚفمبً ٌٙزٖ اٌّؼب١٠ش

 [9:]ٌضاً هناك من ٌصنف العدالة التنظٌمٌة إلى أربعة أنواع وهًأو

 

 . وهً تعادل العدالة اإلجرابٌة وتستخدم الوسابل البنابٌة سابقة الذكر: العدالة النظامٌة .1

وهً تمثل العدالة التوزٌعٌة وأٌضاً تستخدم البنابٌة إال أنها تهتم بالظروف : العدالة الصورٌة .2

 . المحٌطة بالعمل والقوانٌن

وهً أٌضاً تتكون من العدالة التوزٌعٌة إال أنها تستخدم الوسابل اإلجتماعٌة وهً : العدالة المعلوماتٌة .3

 . تقترح أن ٌعطً الناس المتلقٌن للمكافآت التبرٌرات المنطقٌة لذلك

وتتكون من العدالة اإلجرابٌة وتستخدم فٌها الوسابل االجتماعٌة، وتجسد هذه : العدالة البٌنشخصٌة .4

 . العدالة االهتمام الصرٌح بمخرجات األفراد فً العمل وعدالة العبلقة بٌن األشخاص فٌه

:  أهمٌة العدالة التنظٌمٌة

  :تتلخص أهمٌة العدالة التنظٌمٌة بمجموعة من النقاط التً من أهمها

أنه من البدٌهً والمنطقً أن ٌوجد ارتباط بٌن رضا العاملٌن وإحساسهم بالعدالة : أساس للدافعٌة .1

 . وزٌادة جهدهم وإتقان العمل وهذا ما ٌسمى بالدافعٌة

فالعامل حٌنما ٌشعر بعدم العدالة تظهر عنده مشكبلت تتعلق بالروح المعنوٌة : الرضا الوظٌفً .2

واإلنتاجٌة تتضمن تصرفات بدٌلة مثل ترك المنظمة وااللتحاق بوظٌفة أخرى، أو تعدٌل مقدار 

 . الجهد المبذول ومستوى األداء



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

32 

 

فجبٌؼذاٌخ رضٚي وً ِظب٘ش ػالِبد اٌحمذ أٚ اٌغ١شح أٚ : اٌؼذاٌخ أعبط رحغ١ٓ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ .3

 .اٌزح١ض ٌفئخ دْٚ أخشٜ ف١شؼش األفشاد أُٔٙ عٛاع١خ ٠ٕٚؼىظ ػٍٝ اٌؼاللبد ث١ُٕٙ 

 مفهوم االلتزام الوظٌفً 

تباٌنت تعرٌفات االلتزام الوظٌفً بسبب بعض التعقٌدات التً الزمت المفهوم نتٌجة التركٌز وااللتزام فً 

االلتزام نحو العمل، وااللتزام نحو الواجبات والمهام الداخلٌة : بٌبة العمل وتقدٌمه فً مجاالت عدة

للعمل، وااللتزام نحو المنظمة، وااللتزام نحو المهنة، وااللتزام نحو جماعة العمل وغٌرها، والتً عبرت 

 .عن تغٌرات أساسٌة فً االلتزام الوظٌفً

االرتباط النفسً الذي ٌربط الفرد بالمنظمة مما ٌدفعه إلى االندماج : " فقد عرف االلتزام الوظٌفً بؤنه

 [4]". فً العمل وإلى تبنً قٌم المنظمة

كما عرف اٌضاً بـؤنه الرغبة القوٌة للبقاء عضواً فً المنظمة ولبلستعداد للقٌام بجهود كبٌرة لصالحها، 

 [19]". واإلٌمان بها وتقبل قٌمها وأهدافها

وأٌضاً عرف بؤنه االستعداد لبذل مجهود عال للمإسسة وبعبارة أخرى إنه اتجاه حول والء وانتماء 

الموظف لمإسسته، وهو عملٌة متمٌزة ٌقوم العاملون فً المإسسة من خبللها بالتعبٌر عن اهتمامهم 

 [5]". وحرصهم على المإسسة واستمرار نجاحها وبقابها

أنماط االلتزام الوظٌفً 

 [6]: هناك العدٌد من األنماط لبللتزام الوظٌفً ومنها

 . وٌقصد به شعور الموظف باالرتباط بالمنظمة والمساهمة فٌها: النمط الوجدانً لبللتزام الوظٌفً .1

وهو مبنً على التكالٌف التً ٌرى الموظف أن سببها هو : النمط االستمراري لبللتزام الوظٌفً .2

 . تركه للمنظمة

 . وهو شعور الموظف بااللتزام بالبقاء فً المنظمة: النمط المعٌاري لبللتزام الوظٌفً .3

  :وهناك ثبلثة مرتكزات ربٌسة ٌقوم علٌها االلتزام الوظٌفً وهً

 اإلحساس باالنتماء وٌظهر ذلك فً التعبٌر باالفتخار بالمنظمة والقناعة الذاتٌة بؤهدافها وقٌمها . 

 المشاركة من قبل الفرد والتً تنبع من رضاه النفسً بؤهمٌة األنشطة واألدوار التً ٌقوم فٌها . 

  ًاإلخبلص الذي ٌعبر عنه بوجود تلك الرغبة األكٌدة عند الفرد باالستمرار والعمل بالمنظمة ف

جمٌع الظروف واألحوال، ومضاعفة الجهد المبذول من قبله سعٌاً وراء تحقٌق أهدافه وأهداف 

 . المنظمة

مراحل االلتزام الوظٌفً  

االلتزام الوظٌفً الذي ٌتضمن معنى ارتباط الفرد السٌكولوجً مع منظمته ووالبه وإٌمانه بقٌمها مع 

:  [11]إحساسه باندماجه فً عمله، ٌترسخ لدى الفرد عبر مراحل ٌمر بها فً منظمته وهً

وتعنً قبول الفرد واإلذعان لآلخرٌن والسماح بتؤثٌرهم المطلق علٌه من أجل : مرحلة الطاعة .1

 . الحصول على أجر مادي



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

33 

 

وتعنً قبول الفرد العامل مع تؤثٌر اآلخرٌن من أجل تحقٌق الرضا الدابم : مرحلة االندماج مع الذات .2

 . فً العمل، وتحقٌق االنسجام مع الذات، والشعور بالفخر والكبرٌاء لكونه ٌنتمً للمنظمة

وهً المرحلة التً تشٌر إلى اكتشاف الفرد العامل بؤن المنظمة جزء منه، وهو جزء : مرحلة الهوٌة .3

.  منها وأن قٌمها تتناغم مع قٌمه الشخصٌة

:  أهمٌة االلتزام الوظٌفً

:  تكمن أهمٌة االلتزام الوظٌفً بالنقاط التالٌة

أي أن إنتاجٌة المنظمة ستشعر الموظفٌن بالرضا عن وظابفهم ومدٌرهم فً : زٌادة إنتاجٌة المنظمة .1

 . المنظمة مما سٌسهل عمل المنظمة وزٌادة دافعٌتهم للعمل أكثر واإلنتاج أكثر

حب الموظفٌن سٌزٌد لشعورهم بؤنهم جزء ال ٌتجزأ من هذه المنظمة، : انتماء المواطنٌن فً المنظمة .2

مما سٌزٌد من التزامهم ووالبهم للمنظمة،فٌساعدهم ذلك بتقوٌة انتمابهم للمنظمة،وتحسٌن عبلقاتهم 

 . مع بعضهم البعض، ومع منظماتهم ومدٌرهم

ٌىً ِٕظّخ اعزشار١غ١بد ٚأ٘ذاف ِٛظٛػخ ٚٚعبئً ٌزحم١ك ٘زٖ األ٘ذاف : رحم١ك أ٘ذاف إٌّظّخ .3

ٚثّب أْ اٌّٛظف اٌٍّزضَ ػٕصش ٘بَ ِٓ ػٕبصش رشى١ً ِٕظّخ ٔبعحخ، ٘زا ثذٚسٖ ٠إدٞ ئٌٝ أْ 

 .اٌزضاَ اٌّٛظف١ٓ فٟ أػّبٌُٙ ئٌٝ رحم١ك أ٘ذاف ٘زٖ إٌّظّخ

تحلٌل البٌانات واختبار الفرضٌات 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العدالة التنظٌمٌة لدى رإساء األقسام وعبلقتها بااللتزام الوظٌفً   

داة أوبعد تطبٌق . عند الموظفٌن من وجهة نظر رإساء االقسام وموظفً شركة االتصاالت األردنٌة

جل اإلجابة عن أالدراسة على عٌنة الدراسة قام الباحث بتفرٌغ بٌانات االداة ومعالجتها احصابٌاً من 

. وفٌما ٌلً عرض ألهم النتابج التً توصلت الٌها الدراسة. سبلة الدراسة واختبار فرضٌات الدراسةأ

، (5)وافق بشدة الرقم أمحاورالدراسة حٌث تم اعطاء االجابة  فً الخماسً لٌكرت مقٌاس الباحث استخدم

( 1)لبلجابة ال اوافق، والرقم  (2)لبلجابة ال ادري، والرقم  (3)لبلجابة اوافق، والرقم  (4)والرقم 

. لبلجابة ال اوافق بشدة

 ثم ،4 = 1 – 5 = المدى طول خبلل اٌجاد من ذلك فٌتم فبة أي فً كونها الحسابً المتوسط قٌم ولتحدٌد

للمقٌاس  األدنى الحد إلى ( 0.80 ) ٌضاف ذلك وبعد 0.80 = 5 /4  =الفبات  عدد على المدى قسمة

 :المقٌاس كالتالً عندنا الفبات فٌكون لبقٌة وهكذا  1.8 – 1 األولى الفبة فتصبح

 (جًدا منخفض) إطبلًقا موافق غٌر 1.80  الً 1

 .( منخفض) غٌرموافق 2.60 الً 1.81

 ( متوسط) غٌرمتؤكد 3.40 الً 2.60

 (مرتفع)موافق   4.20 الً 3.40

 (جًدا مرتفع)تماًما موافق 5.00 الً 4.20

. ما هً انواع العدالة التنظٌمٌة المتبعة فً شركة االتصاالت األردنٌة؟: السؤال االول
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نواع العدالة التنظٌمٌة المتبعة فً شركة اإلتصاالت األردنٌة فقد تم حساب المتوسطات أللتعرف على 

. (التقٌمٌة، التفاعلٌة، االجرابٌة)نماط العدالة التنظٌمٌة المتبعة أالحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لجمٌع 

المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة ألنماط العدالة التنظٌمٌة  (2) جدول 

درجة االنحراف المتوسط أنماط العدالة التنظٌمٌة الرقم 

االستجابة 

مرتفعة  0.79 3.97العدالة االجرابٌة  1

متوسطة  0.89 3.62العدالة التفاعلٌة  2

مرتفعة  0.83 4.02العدالة التقٌمٌة  3

مرتفعة  0.84 3.87الكلً 

. 2013عداد الباحث من بٌانات االستبٌان إ: المصدر

ن الدرجة الكلٌة ألنماط العدالة التنظٌمٌة المتبعة فً شركة اإلتصاالت أ( 2)ٌبلحظ من الجدول رقم 

حٌث جاء فً المرتبة األولى نمط العدالة ، (3.87)األردنٌة كانت مرتفعة بمتوسط حسابً مقداره 

( 3.97)ٌلٌه نمط العدالة اإلجرابٌة بمتوسط حسابً مقداره ، (4.02)مٌة بمتوسط حسابً مقداره يالتقً

(. 3.62)وفً المرتبة األخٌرة نمط العدالة التفاعلٌة بمتوسط حسابً مقداره

نماط العدالة أوكذلك تم حساب المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة لكل فقرات كل مجال من 

: التنظٌمٌة كما ٌلً

: العدالة االجرائٌة: المجال االول

المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة لنمط العدالة اإلجرابٌة  (3)جدول 

درجة االنحراف المتوسط الفقرة الرقم 

االستجابة 

مرتفعة  56. 4.36.   قرارات العمل بؤسلوب غٌر متحٌزيٌتخذ مدٌر 1

 على سماع جمٌع اهتمامات الموظفٌن قبل اتخاذ القرارات يٌحرص مدٌر 2

 78. 4.22. المتعلقة بالعمل

مرتفعة 

مرتفعة  80. 3.97.  المعلومات الدقٌقة والكاملة التخاذ القرارات المتعلقة بالعمليٌجمع مدٌر 3

مرتفعة  51. 3.87.  القرارات وٌوفر المعلومات االضافٌة عنهايٌوضح مدٌر 4

مرتفعة  1.16 3.71. تطبق جمٌع قرارات العمل بشكل عادل على جمٌع الموظفٌن المتؤثرٌن بها 5
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مرتفعة . 93 3.68.  للموظفٌن ان ٌعترضوا او ٌحتجوا على قراراتهميٌسمح مدٌر 6

مرتفعة  0.79 3.97الكلً 

. 2013عداد الباحث من بٌانات االستبٌان إ: المصدر

ن الدرجة الكلٌة على نمط العدالة االجرابٌة جاءت مرتفعة بمتوسط حسابً أ( 3)ٌبلحظ من الجدول رقم 

فً حدها  (3.68)فً حدها األعلى و  (4.36)حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن . (3.97)مقداره 

 قرارات العمل بؤسلوب غٌر متحٌز على وٌتخذ مدٌرأن حٌث حصلت الفقرة التً تنص على . األدنى

 ونمدٌرالٌحرص أن وحصلت الفقرة التً تنص على ، (4.36)المرتبة األولى بمتوسط حسابً مقداره 

على سماع جمٌع اهتمامات الموظفٌن قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل على اإلبداع على المرتبة 

فً حٌن حصلت الفقرة التً تنص على تطبق جمٌع قرارات  (.4.22)الثانٌة بمتوسط حسابً مقدراه 

العمل بشكل عادل على جمٌع الموظفٌن المتؤثرٌن بها على المرتبة الخامسة وقبل االخٌرة بمتوسط 

و أن ٌعترضوا أ للموظفٌن ونمدٌرالٌسمح أن وحصلت الفقرة التً تنص على ، (3.71)حسابً مقدراه 

(. 3.68)ٌحتجوا على قراراتهم على المرتبة السادسة واألخٌرة وقبل األخٌرة بمتوسط حسابً مقدراه 

:  المجال الثانً العدالة التفاعلٌة

المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة لنمط العدالة التفاعلٌة  (4)جدول 

درجة االنحراف المتوسط الفقرة الرقم 

االستجابة 

مرتفعة  51. 3.87.  قرارات تتعلق بعملً ٌتعامل معً بلطف واهتماميعندما ٌتخذ مدٌر 1

مرتفعة  1.16 3.71.  قرارات تتعلق بعملً ٌتعامل معً باحترام وكرامةيعندما ٌتخذ مدٌر 2

مرتفعة . 93 3.68.  قرارات تتعلق بعملً ٌراعً ظروفً واحتٌاجاتًيعندما ٌتخذ مدٌر 3

متوسطة  77. 3.60.  قرارات تتعلق بعملً ٌتعامل معً بصدق وأمانةيعندما ٌتخذ مدٌر 4

متوسطة  66. 3.50.  قرار ٌظهر اهتماما بحقوقًيعندما ٌتخذ مدٌر 5

متوسطة . 88 3.35. ٌناقش مدٌري معً مضامٌن القرارات التً تتخذ بشان عملً 6

متوسطة  1.39 3.33ٌقدم مدٌري تبرٌرا مرضٌا للقرارات التً اتخذت بشان عملً  7

مرتفعة  80. 3.97. عند اتخاذ قرار بشان عملً ٌقدم مدٌري لً تفسٌرات ذات معنى 8

متوسطة  0.89 3.62الكلً 

. 2013اعداد الباحث من بٌانات االستبٌان : المصدر
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ان الدرجة الكلٌة على نمط العدالة التفاعلٌة جاءت متوسطة بمتوسط   (4)ٌبلحظ من الجدول رقم 

( 3.33)فً حدها االعلى و  (3.97)حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن . (3.62)حسابً مقداره 

حٌث حصلت الفقرة التً تنص على عند اتخاذ قرار بشان عملً ٌقدم مدٌري لً . فً حدها األدنى

وحصلت الفقرة التً تنص ، (3.97)على المرتبة األولى بمتوسط حسابً مقداره . تفسٌرات ذات معنى

على عندما ٌتخذ مدٌري قرارات تتعلق بعملً ٌتعامل معً بلطف واهتمام على المرتبة الثانٌة بمتوسط 

(. 3.87)حسابً مقدراه 

فً حٌن حصلت الفقرة التً تنص على ٌناقش مدٌري معً مضامٌن القرارات التً تتخذ بشان عملً 

وحصلت الفقرة التً تنص على ، (3.35)على المرتبة السابعة وقبل االخٌرة بمتوسط حسابً مقدراه 

ٌقدم مدٌري تبرٌراً مرضٌاً للقرارات التً اتخذت بشان عملً على المرتبة الثامنة  واألخٌرة بمتوسط 

(. 3.33)حسابً مقدراه 

:  المجال الثالث العدالة التقٌمٌة

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لنمط العدالة التقٌمٌة  (5)جدول 

درجة االنحراف المتوسط الفقرة الرقم 

االستجابة 

داء ٌتمٌز بمستوى أاحظى بالفرصة المناسبة للترقٌة كلما قدمت  1

 0.71 3.47.  عالً

متوسطة 

مرتفعة  .79 4.47. تتسم معاٌٌر األداء التً ٌعتمدها مدٌري بالعدالة 2

3  ً مرتفعة  1.04 4.26. ٌطلع مدٌري على معاٌٌر تقٌٌم األداء مسبقا

مرتفعة . 70 4.25. ٌعطً مدٌري فرصة للتظلم بشان نتابج تقٌٌم األداء غٌر العادل 4

ن عملٌة تقٌٌم األداء الذي ٌجرٌها مدٌري ال تتؤثر أاعتقد ب 5

. 88 4.06. بالعبلقات الشخصٌة

مرتفعة 

ٌساعدنً نظام تقٌٌم األداء المعتمد من قبل مدٌري فً معرفة نقاط  6

 1.01 3.84. دابًأالقوة والضعف فً 
مرتفعة 

مرتفعة . 69 3.80. ٌكافا مدٌري الموظفٌن وفقاً ألدابهم 7

مرتفعة  0.83 4.02الكلً 

. 2013عداد الباحث من بٌانات االستبٌان إ: المصدر

ن الدرجة الكلٌة على نمط العدالة التقٌمٌمة جاءت مرتفعة بمتوسط حسابً أ( 5)ٌبلحظ من الجدول رقم 

فً حدها  (3.47)فً حدها االعلى و  (4.47)حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن . (4,02)مقداره 

حٌث حصلت الفقرة التً تنص على تتسم معاٌٌر األداء التً ٌعتمدها مدٌري بالعدالة على . األدنى
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وحصلت الفقرة التً تنص على ٌطلع مدٌري على ، (4.47)المرتبة األولى بمتوسط حسابً مقداره 

(. 4.26)معاٌٌر تقٌٌم األداء مسبقاً على المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً مقدراه 

فً حٌن حصلت الفقرة التً تنص على ٌكافا مدٌري الموظفٌن وفقاً ألدابهم على المرتبة السادسة وقبل 

 احظى بالفرصة المناسبة  أن وحصلت الفقرة التً تنص على، (3.80)األخٌرة  بمتوسط حسابً مقدراه 

على المرتبة السابعة واألخٌرة بمتوسط حسابً مقدراه . داء ٌتمٌز بمستوى عالًأللترقٌة كلما قدمت 

(3.47 .)

ما هً درجة االلتزام الوظٌفً عند الموظفٌن من وجهة نظر رإساء االقسام السابدة لدى : السؤال الثانً

 .العاملٌن فً شركة االتصاالت األردنٌة؟

للتعرف على درجة االلتزام الوظٌفً فً شركة اإلتصاالت األردنٌة فقد تم حساب المتوسطات الحسابٌة 

 (. 6)واإلنحرافات المعٌارٌة لجمٌع مجاالت االلتزام الوظٌفً كما هو مبٌن فً الجدول 

المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة لمجاالت االلتزام الوظٌفً  (6)جدول 

المتوسط الفقرة الرقم 

الحسابً 

االنحراف 

المعٌاري 

درجة 

االستجابة 

مرتفعة  0.74 4.22التزام الموظفٌن بالعمل  1

متوسطة  0.71 3.60التزام الموظفٌن بالقوانٌن واألنظمة فً الوظٌفٌة  2

متوسطة  0.79 3.34التزام الموظفٌن العاطفً للوظٌفة  3

مرتفعة  0.75 3.72الكلً 

. 2013اعداد الباحث من بٌانات االستبٌان : المصدر

ن الدرجة الكلٌة لمجاالت االلتزام الوظٌفً السابدة فً شركة االتصاالت أ( 6) ٌبلحظ من الجدول رقم 

حٌث جاء فً المرتبة االولى التزام الموظفٌن ، (3.72)االردنٌة كانت مرتفعة بمتوسط حسابً مقداره 

ٌلٌه التزام الموظفٌن بالقوانٌن واألنظمة فً الوظٌفٌة بمتوسط ، (4.22)بالعمل  بمتوسط حسابً مقداره 

وفً المرتبة االخٌرة التزام الموظفٌن العاطفً للوظٌفة بمتوسط حسابً  (3.60)حسابً مقداره 

(. 3.34)مقداره

وكذلك تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لكل فقرات كل مجال من مجاالت االلتزام 

: الوظٌفً كما ٌلً
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التزام الموظفٌن بالعمل : المجال االول

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال التزام الموظفٌن بالعمل  (7)جدول 

درجة االنحراف المتوسط الفقرة الرقم 

الموافقة 

مرتفعة . 87 4.42. ٌلتزم الموظفٌن بمواعٌد دوامهم الرسمً 1

مرتفعة . 64 4.30. ٌقوم الموظفون بؤعمالهم المطلوبة منهم بدقة وأمانة وسرعة 2

مرتفعة . 64 4.20. ٌقوم الموظفون بؤعمالهم الموكلة الٌهم دون تذمر او شكوى 3

مرتفعة . 70 4.12. ٌنظم الموظفون اوقاتهم بالعمل النجاز المهمات فً مواعٌدها 4

مرتفعة . 86 4.05. ٌتغٌب الموظفون عن اعمالهم للضرورة القصوى 5

مرتفعة  0.74 4.22الكلً 

. 2013اعداد الباحث من بٌانات االستبٌان : المصدر

ن الدرجة الكلٌة على مجال التزام الموظفٌن بالعمل جاءت مرتفعة أ( 7) ٌبلحظ من الجدول رقم 

فً حدها األعلى و  (4.42)حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن . (4.22)بمتوسط حسابً مقداره 

حٌث حصلت الفقرة التً تنص على ٌلتزم الموظفٌن بمواعٌد دوامهم الرسمً . فً حدها االدنى (4.05)

ٌقوم أن وحصلت الفقرة التً تنص على ، (4.42)على المرتبة األولى بمتوسط حسابً مقداره 

الموظفون بؤعمالهم المطلوبة منهم بدقة وأمانة وسرعة على المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً مقدراه 

(4.30 .)

وقاتهم بالعمل إلنجاز المهمات فً أٌنظم الموظفون أن فً حٌن حصلت الفقرة التً تنص على 

وحصلت الفقرة التً ، (4.12)على المرتبة الرابعة وقبل األخٌرة  بمتوسط حسابً مقدراه .مواعٌدها

على المرتبة الخامسة واألخٌرة بمتوسط حسابً . عمالهم للضرورة القصوىأتنص ٌتغٌب الموظفون عن 

(. 4.05)مقدراه 

التزام الموظفٌن بالقوانٌن واألنظمة فً الوظٌفٌة : المجال الثانً

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال التزام الموظفٌن بالعمل  (8)جدول 

درجة االنحراف المتوسط الفقـرة الرقم 

الموافقة 

مرتفعة . 74 3.79ٌقوم الموظفون على تنفٌذ التعلٌمات والقوانٌن والتعلٌمات  1
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. السارٌة فً وظٌفتهم

متوسطة . 64 3.59. ٌلتزم الموظفون بكل القواعد االخبلقٌة للوظٌفة 2

متوسطة . 65 3.54. ٌراعً الموظفون قٌم وعادات والمعاٌٌر السابدة فً المجتمع 3

متوسطة . 82 3.49. ٌظهر الموظفون بمظهر وسلوك مناسبٌن للوظٌفة 4

متوسطة  0.71 3.60المتوسط الكلً 

. 2013عداد الباحث من بٌانات االستبٌان إ: المصدر

ن الدرجة الكلٌة على مجال التزام الموظفٌن بالعمل جاءت مرتفعة أ( 8)   ٌبلحظ من الجدول رقم 

فً حدها األعلى و  (3.79)حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن . (3.60)بمتوسط حسابً مقداره 

ٌقوم الموظفون على تنفٌذ التعلٌمات أن حٌث حصلت الفقرة التً تنص على . فً حدها األدنى (3.49)

(، 3.79)والقوانٌن والتعلٌمات السارٌة فً وظٌفتهم على المرتبة األولى بمتوسط حسابً مقداره 

ٌلتزم الموظفون بكل القواعد األخبلقٌة للوظٌفة على المرتبة الثانٌة أن وحصلت الفقرة التً تنص على 

(. 3.59)بمتوسط حسابً مقدراه 

. ٌراعً الموظفون قٌم وعادات والمعاٌٌر السابدة فً المجتمعأن فً حٌن حصلت الفقرة التً تنص على 

وحصلت الفقرة التً تنص على ، (3.54)على المرتبة الثالثة وقبل االخٌرة  بمتوسط حسابً مقدراه 

على المرتبة الرابعة واألخٌرة بمتوسط حسابً مقدراه .ٌظهر الموظفون بمظهر وسلوك مناسبٌن للوظٌفة

(3.49 .)

التزام الموظفٌن العاطفً للوظٌفة : المجال الثالث

المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة لمجال التزام الموظفٌن العاطفً للوظٌفة  (9)جدول 

درجة االنحراف المتوسط الفقرة الرقم 

الموافقة 

متوسطة . 82 3.49. ٌتحدث الموظفون عن الوظٌفة بفخر واعتزاز 1

ٌدافع الموظفون عن وظٌفتهم اذا ما سمعوا قوال او شاهدوا فعبلً ٌسًء  2

. الٌهم

متوسطة . 56 3.42

متوسطة . 99 3.13ٌشعر الموظفون بالراحة والسعادة فً الوظٌفة التً ٌقومون بها  3

متوسطة  0.79 3.34الكلً 

. 2013عداد الباحث من بٌانات االستبٌان إ: المصدر
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ان الدرجة الكلٌة على مجال التزام الموظفٌن العاطفً للوظٌفة جاءت  (9)ٌبلحظ من الجدول رقم 

فً حدها  (3.49)حٌث تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن . (3.34)مرتفعة بمتوسط حسابً مقداره 

ٌتحدث الموظفون عن أن حٌث حصلت الفقرة التً تنص على . فً حدها األدنى (3.13)األعلى و 

وحصلت الفقرة التً تنص ، (3.49)الوظٌفة بفخر واعتزاز على المرتبة األولى بمتوسط حسابً مقداره 

على ٌشعر الموظفون بالراحة والسعادة فً الوظٌفة التً ٌقومون بها على المرتبة االخٌرة بمتوسط 

(. 3.13)حسابً مقدراه 

 :اختبار الفرضٌات

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام  (0.05=∞)ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة : الفرضٌة األولى

. ؟(اناث، ذكور)الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة اإلتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر الجنس  

لمعرفة الفروق بٌن المتوسطات  (t-test)لئلجابة عن هذا السإال تم استخدام اختبار التباٌن األحادي 

(. 10)كما هو مبٌن فً الجدول رقم 

. المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة ونتابج اإلختبار التابً حسب متغٌر الجنس (10)جدول 

الداللة قٌمة ت اناث ذكور المتغٌرات 

االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 

.* 0001 11.888. 50 3.41. 16 3.45العدالة التنظٌمٌة 

.* 066 3.392. 48 3.56. 23 3.67االلتزام الوظٌفً 

. 2013اعداد الباحث من بٌانات االستبٌان : المصدر

عدم وجود فروق ذات داللة احصابٌة للعدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بااللتزام  (10) ٌبلحظ من الجدول رقم 

. الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة اإلتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر الجنس

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام  (0.05=∞)ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة : الفرضٌة الثانٌة

، بكالورٌوس، دبلوم)الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة اإلتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر المإهل العلمً  

 .(دراسات علٌا

لمعرفة الفروق بٌن  (One way ANOVA)لئلجابة عن هذا السإال تم استخدام اختبار التباٌن األحادي 

(. 11)المتوسطات كما هو مبٌن فً الجدول رقم 

نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق فً عبلقة العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً  (11)جدول 

. تبعاً لمتغٌر المإهل العلمً

مجموع مصدر التباٌن المتغٌرات 

المربعات 

درجات 

الحرٌة 

متوسط 

المربعات 

مستوى قٌمة ف 

الداللة 
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العدالة 

التنظٌمٌة 

 0.399 0.989 0.397 2 1.192بٌن المجموعات 

 0.402 197 96.832داخل المجموعات 

 199 98.024المجموع 

االلتزام 

الوظٌفً 

 0.240 1.413 0.434 2 1.302بٌن المجموعات 

 0.307 197 74.010داخل المجموعات 

 199 75.312المجموع 

. 2013اعداد الباحث من بٌانات االستبٌان : المصدر

عدم وجود فروق ذات داللة احصابٌة فً عبلقة العدالة التنظٌمٌة  (11)  ٌبلحظ من الجدول رقم 

. وااللتزام الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة اإلتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر المإهل العلمً

بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام  (0.05=∞)ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة : الفرضٌة الثالثة

،  سنوات5قل من أ)الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة اإلتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر سنوات الخبرة 

. ( سنة فاكثر11،  سنوات6-10

 One way)وللكشف عما اذا كانت هذه الفروق ذات داللة احصابٌة تم استخدام اختبار التباٌن األحادي 

ANOVA)  (. 12)لمعرفة الفروق بٌن المتوسطات كما هو مبٌن فً الجدول رقم

نتابج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق فً عبلقة العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً  (12)جدول 

. تبعاً لمتغٌر سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباٌن المتغٌرات 

المربعات 

درجات 

الحرٌة 

متوسط 

المربعات 

مستوى قٌمة ف 

الداللة 

العدالة 

التنظٌمٌة 

. 0001 14.769. 755 2 3.021بٌن المجموعات 

. 051 197 23.012داخل المجموعات 

 199 26.033المجموع 

االلتزام 

الوظٌفً 

. 0001 8.572 1.291 2 5.164بٌن المجموعات 

 8.572 197 67.674داخل المجموعات 

 199 72.928المجموع 

. 2013عداد الباحث من بٌانات االستبٌان إ: المصدر
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وجود فروق ذات داللة احصابٌة للعدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بااللتزام  (12)  ٌبلحظ من الجدول رقم 

ولمعرفة داللة هذه . الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة اإلتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر سنوات الخبرة

(. 13)للمقارنات البعدٌة كما هو مبٌن فً الجدول رقم  (LSD)الفروق تم استخدام اختبار 

 

 

 

: نتائج الدراسة

أكدت الدراسة التزام المدٌرٌن بالعدالة التنظٌمٌة تجاه العاملٌن دون خلق تماٌز فً التعامل مع - 1

العاملٌن االمر ٌإدي الً ارتفاع شعور للعاملٌن بالرضا وبااللتزامهم وظٌفٌاً فً الشركة حٌث جاءت 

 (.3.87 )الدرجة الكلٌة مرتفعة بمتوسط حسابً مقداره

ٌبلحظ من خبلل نتابج الدراسة ارتفاع مستوى العدالة االجرابٌة للمدٌرٌن تجاه العاملٌن األمر الذي - 2

الدرجة الكلٌة على نمط العدالة االجرابٌة سٌنعكس اٌجاباً على االداء الكلً للعاملٌن بالشركة حٌث جاءت 

 (.3.97)مرتفعة بمتوسط حسابً مقداره 

ٌبلحظ من خبلل نتابج الدراسة أن مستوى العدالة التفاعلٌة  للمدٌرٌن تجاه العاملٌن كانت متوسطة - 3

األمر الذي ٌتطلب من المدٌرٌن ضرورة مراجعة عبلقاتهم مع العاملٌن والتفاعل معهم؛ ألن  سلوك 

 الدرجة الكلٌة على نمط العدالة التفاعلٌة العاملٌن ٌعتبر انعكاس طبٌعً لسلوك المدٌرحٌث جاءت

 (.3.62)متوسطة بمتوسط حسابً مقداره 

 مستوى العدالة التقٌٌمٌة كان مرتفعاً وهذا أن التقٌٌم الذي ٌمنحه نٌبلحظ من خبلل الدراسة أ- 4

مٌة مرتفعة ي الدرجة الكلٌة على نمط العدالة التقًالمدٌرون للعاملٌن ٌعتبر مرضٌاً وعادالً لهم حٌث جاءت

 (.3.89)بمتوسط حسابً مقداره 

 هناك درجة عالٌة من االلتزام الوظٌفً للعاملٌن بالشركة وهو ٌعتبر نتاج نأكدت نتابج التحلٌل أ- 5

 الدرجة الكلٌة لمجاالت االلتزام الوظٌفً السابدة فً شركة االتصاالت العدالة فً التقٌٌم حٌث جاءت

 . (3.72)األردنٌة مرتفعة بمتوسط حسابً مقداره 

عدم وجود فروق ذات داللة احصابٌة للعدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بااللتزام الوظٌفً لدى العاملٌن فً - 6

 .النوعشركة االتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر 

حصابٌة فً عبلقة العدالة التنظٌمٌة وااللتزام الوظٌفً لدى العاملٌن فً إعدم وجود فروق ذات داللة - 7

 .شركة االتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر المإهل العلمً

حصابٌة للعدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بااللتزام الوظٌفً لدى العاملٌن فً إوجود فروق ذات داللة - 8

 .شركة االتصاالت األردنٌة تعزى لمتغٌر سنوات الخبرة
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التوصٌات : ثانٌاًال 

لى هناك عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام إفً ضوء نتابج البحث والتً أشارت 

: الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة االتصاالت األردنٌة فإن الباحث ٌوصً باآلتً

 .خرى غٌر التً تناولتها الدراسة الحالٌةأخرى مشابهة على شركات أاجراء دراسات العمل على - 1

زٌادة درجة االلتزام الوظٌفً لدى العاملٌن فً شركة االتصاالت االردنٌة ضرورة  تشجٌع وتحفٌز و- 2

 . مثبلً الحوافز والمكافآتاستخدام االسالٌب المناسبة كعدالة عن طرٌق 

 من خبلل فً شركة اإلتصاالت األردنٌةللمدٌرٌن تحسٌن مستوى العدالة التنظٌمٌة ٌنبغً  ضرورة - 3

اكساب المدٌرٌن مهارات وقدرات جدٌدة فً كٌفٌة التعامل مع العاملٌن بقدر من التساوي والعدالة بناًء 

 .على قدراتهم وامكانٌاتهم وبعٌداً عن التحٌز والعبلقات الشخصٌة

عقد دورات وورش عمل لرإساء األقسام الجدد لمعرفة االجراءات التً تضمن العدالة العادلة بٌن - 4

 .الموظفٌن

 ثّب ٠ّىٓ اٌششوخ ِٓ االعزفبدح ثؼبد اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌذٜ ششوخ اإلرصبالد األسد١ٔخأاإل٘زّبَ ثغ١ّغ  -4

. ِٓ اٌزضاَ اٌؼب١ٍِٓ ٚلذسارُٙ ٚخجشارُٙ ٚص٠بدح دسعخ ٚالئُٙ ٚأزّبئُٙ

 

 :المراجـع

 :القران الكرٌم

واقع العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة إبراىيـ، شمسة، - 1
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، جامعة الممؾ عبد العزيز، (2008)ميدانية عمى ككاالت األدكية األدكية بمدينة جدة، رسالة ماجستير، 
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.  دار الحامد لمنشر كالتكزيع: عماف
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الدراسات النحوٌة فً عصر الممالٌك 

 

منتصر الباقر حاج علً محمد . د/ إعداد 

مساعد بجامعة اإلمام المهدي ـ كلٌة اآلداب ـ قسم اللغة العربٌة .أ

 0919921964 ـ  0122051596 ت

 muntasirelbagir@hotmail.com اإلٌمٌل

 :لمستخلصا

 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن حركة التؤلٌف النحوي فً عصر ما ٌسمى بعصر االنحطاط 

إّن : اللغوي ، اتبعت الدراسة المنهج االستقرابً االستنباطً وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتابج أهمها

هذا العصر ٌزخر بالعدٌد من العلوم النحوٌة ، وأنجب عدد من العلماء ذوي الشهرة العالٌة فمنهم على 

سبٌل المثال السٌوطً ، وابن هشام ، والزركشً ، وأبو حٌان ، والزبٌدي ، وابن منظور ، والفٌروز 

أبادي ، وابن الجزري ، وكان لكل منهم مإلفاته المتمٌزة التً حفظت لنا العلوم النحوٌة من الضٌاع فً 

تلك الفترة التً شهدت فٌها الخبلفة الراشدة دماراً فً شتى الجوانب ، وتكشف للباحث أن األعاجم سعوا 
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كما ٌظن بعض . إلى تطوٌر اللغة والحفاظ علٌها بعد سقوط الخبلفة اإلسبلمٌة فً بغداد ولٌس العكس

الباحثٌن ، وٌعتبر عصر الممالٌك من أكثر العصور حركة فً التؤلٌف اللغوي ولٌس عصر انحطاط ، 

وتوصً الدراسة بالوقوف واإلطبلع على مإلفات علماء ذلك العصر ، وما كتب فٌه لمعرفة إلى أي 

مدى أسهمت فً تطوٌر الدرس النحوي فهً بحق قمة هرم التؤلٌف النحوي حٌث اعتمد علٌه كثٌر من 

. الباحثٌن فً بحوثهم النحوٌة ، وتوصلوا بفضلها إلى نتابج طٌبة

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The study aimed to detect the movement of authoring grammar in the era of the so-called era of 

decadence linguistic study followed the inductive deductive The study found a number of important 

results : The age abounds with science grammatical , and fathered a number of scientists renowned 

high Some , for example, Suyuti , and Ibn Hisham , and Zarkashi , Abu Hayyan , and al-Zubaidi , the 

son of perspective , turquoise Abadi , Ibn island , and each had his works distinctive kept us Sciences 

grammatical from loss in that period , which saw the caliphate havoc in various aspects , and reveal 

to the researcher that the Persians sought to develop and maintain the language after the fall of the 

Islamic Caliphate in Baghdad and not vice versa . As Some researchers believe , is the Mamluk era of 

more times movement in the authoring language and not the age of degeneration , the study 

recommends standing and see works of scientists of that era , and wrote it to see the extent to 

which contributed to the development of grammar lesson it is truly top of the pyramid authoring 

grammar , where it was used many researchers in their research grammatical , and reached thanks 

to good results . 
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: مقدمة

    حكم الممالٌك مصر والشام فً فترة كان العراق ٌعانً وٌحتضر، والدولة اإلسبلمٌة وببلد األندلس 

تسٌر بخطة سرٌعة إلى النهاٌة والزوال عن مسرح الحٌاة فلم ٌجد علماء العراق واألندلس إال االتجاه إلى 

مصر ودمشق ، وألن هإالء العلماء من مشارق ومغارب أٌقنوا أّن واجب الدٌن ٌحتم علٌهم المحافظة 

. على لغة الدٌن وعلوم العربٌة األخرى تلك اللغة التً نزل بها القرآن الكرٌم 

     أخذ العلماء المهاجرٌن من المشرق والمغرب فً نشر علم النحو بٌن الناس فانتشرت مإلفات هإالء 

العلماء وأٌعجب بها تبلمٌذهم ،وأخذوا ٌإلفون مصنفات معظمها شروح لما كتب علماء المشرق 

.  والمغرب

طرأ اتجاه تبسٌط متون هذه المإلفات للمتلقً لهذا النوع من الدراسات  :سمات التؤلٌف فً هذا العهد

النحوٌة التً كانت سابدة فً ذلك العصر لذا نجد كثرة الحواشً والمختصرات والشروح لغرض 

 )وقد أطلق المتؤخرون من النحاة على هذا العصر .التسهٌل على المبتدئ بذكر الجزٌبات و النفاصٌل 

وٌمكن لنا القول بؤّن عصر الممالٌك كان عبارة عن جسر عبرت به الصلة  . (عصر المتون والشروح

  ( 27).بٌن النحو القدٌم والحدٌث

      شهدت تلك الفترة جهوداً فً مجال الدراسات النحوٌة لعدد كبٌر من العلماء كان من نتٌجتها 

المإلفات العدٌدة التً كان لها الدور الكبٌر فً شرح وتوضٌح المشكبلت النحوٌة باإلضافة إلً ما جاءت 

. به من شواهد عدٌدة من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة واألمثال العربٌة المختلفة 

  فً هذا البحث ٌشٌر الباحث إلى عدد من تلك المإلفات التً توضح جهود الدراسات النحوٌة فً 

  :ذلك الحٌن منها

o للسٌوطً –  االقتراح فً علم أصول النحوo  ًللمرادي - الجنى الدانً فً حروف المعان

o  لؤلزهري – شرح التصرٌح على التوضٌحo  البن هشام – المسابل السفرٌة فً النحو

o  للهرمً – المحرر فً النحوo  القرشً – اإلرشاد إلى علم اإلعراب

الكشً 

o  البن مالك - شواهد التوضٌح والتصحٌح لمشكبلت الجامع الصحٌح

ٌتناول الباحث كلَّ ُمإلَّف على حدة لٌوضح أسباب التؤلٌف والمنهج الذي أتخذه المإلف فً تؤلٌفه ، 

و ٌهدف الباحث من ذلك العرض توضٌح حركة التؤلٌف النحوي فً عصر الممالٌك بالرغم مما حدث 

. فً تلك الفترة من ضٌاع التراث العربً واتهامها بالضعف اللغوي
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. (19) االقتراح فً علم أصول النحو ، السٌوطً

:  (1) ترجمة السٌوطً

عبد الرحمن بن أبً بكر بن محمد بن أبً سابق الدٌن الشٌخ بكر بن عثمان ابن محمد بن " هو 

خضر بن أٌوب بن محمد بن الشٌخ همام الدٌن الشٌخ العبلمة اإلمام المحقق المدقق المسند الحافظ 

شٌخ اإلسبلم جبلل الدٌن أبو الفضل بن العبلمة كمال الدٌن السٌوطً الخضري الشافعً ، صاحب 

المإلفات الجامعة والمصنفات النافعة، ولد بعد المغرب لٌلة األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعٌن 

وفً ترجمة أسماء شٌوخه أجازه وقراءة وسماعاً مرتبٌن على حروف المعجم فبلغت . "(29)" وثمانمابة

عدتهم أحداً وخمسٌن نفساً، وألّف المإلفات الحافلة الكثٌرة الكاملة الجامعة النافعة المتقنة المحررة 

ٌِّفت عدتها على خمسمابة مإلف وكانت وفاته رضى هللا تعالى عنه فً سحر  "(29) "المعتمدة المعتبرة نَّ

لٌلة الجمعة تاسع عشر جمادى األولى سنة إحدى عشر وتسعمابة فً منزله بروضة المقٌاس بعد أن 

تمرض سبعة أٌام وثمانٌة عشر ٌوماً ، وكان له مشهد عظٌم ، ودفن فً حوش خوصن خارج باب 

القرافة وصلى علٌه غانٌة بدمشق بالجامع األموي ، ٌوم الجمعة ثامن رجب سنة إحدى عشر 

قٌل أخذ الغاسل قمٌصه ، وقبعته ، فاشترى بعض الناس قمٌصه من الغاسل بخمسة دنانٌر . المذكورة 

  (29) "للتبرك به وباع قبعته بثبلثة دنانٌر

هذا كتاٌب غرٌب الوضع عجٌب الصنع لطٌف المعنى طرٌف : "جاء على لسان قوله: أهمٌة الكتاب

المبنى؛ لم تسمح قرٌحة بمثاله ، ولم ٌنسج ناسج على منواله فً علم له أسبق إلى ترتٌبه ولم أتقدم 

إلى تهذٌبه ، وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كؤصول الفقه بالنسبة إلى الفقه وإن وقع 

فً متفرقات كبلم بعض المإلفٌن وتشتت فً أثناء كتب المصنفٌن فجمعه وترتٌبه صنع مخترع ، 

وتؤصٌله وتبوٌبه وضع مبتدع ، ألبرز من كل حٌن للطالبٌن ما بتهج به أنفس الراغبٌن وقد سمٌته 

وفً كتابً هذا من القواعد المبهمة والقواعد المهمة ما لم "(19) "(باالقتراح فً علم أصول النحو)

 .(19)"ٌسبق إلٌه أحد ولم ٌعرج فً واحد منه من القواعد المهمة والفوابد فً واحٍد منها علٌه

                                                             
 جبلؿ الديف أبك الفضؿ ، عالـ مشارؾ في أنكاع مف العمـك كلد في رجب كنشأة بالقاىرة يتيمان ، كقرأ عمى جماعة مف العمماء ، كلما بمغ أربعيف  

عمر رضا كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  " سنة اعتزؿ الناس كخبل بنفسو في ركضة المقياس عمى النيؿ منزكيان عمى أصحابو جميعان فألؼ أكثر كتبو
. 128 ص 5، ج  (ط ، ت.د)تراجـ مصنفي الكتب العربية، مكتبة المثنى، كدار إحياء التراث العربي ، بيركت 
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:  منهج السٌوطً فً تألٌف االقتراح فً علم أصول النحو

،  واعلم إنً قد استمددت فً هذا الكتاب كثٌراً من كتاب الخصابص البن جنً: "قال السٌوطً

فإنه وضعه فً هذا المعنى وسماه أصول النحو لكن أكثره خارج عن هذا المعنى ولٌس مرتباً وفٌه 

 والسمٌن واالستطرادات فلخصت منه جمٌع ما ٌتعلق بهذا المعنى بؤوجز عبارة ، (32)(1)الغث 

وأرشفها وأوضحها معزوا له وصممت إلٌه نفابس أخر ظفرت بها فً متفرقات كتب اللغة العربٌة 

وبدابع استخرجتها بفكري ، ورتبه على نحو ترتٌب أصول الفقه فً  (6)(2)واألدب وأصول الفقه 

:  مصادر الكتاب وطبعاته ( 19)" األبواب والفصول والتراجم

:  (19) وجد الباحث أن الكتب التً استفاد منها المإلف فً تؤلٌفه قد ذكرها فً المقدمة هى

.  الخصابص البن جنً ، وقد أشار إلٌه الباحث سابقاً  – 1

. (2) نزهة األلباء فً طبقات األدباء البن األنباري – 2

  ( 22)(3). أصول النحو البن األنباري – 3

 ، وطبعة بقراءة وتعلٌق محمود (18) أما من طبعات الكتاب فاألكثر منها طبعة بتحقٌق أحمد محمد قاسم

  (18) .سلٌمان ٌاقوت

وٌؤخذ الباحث الكبلم فً المقدمات ،  (19) "رتبته على مقدمات وسبع كتب: "قال السٌوطً : محتوى الكتاب

كنموذج للمقدمات ، والكتاب األول فً السماع كنموذج للكتب، داالً بذلك على بعض ما ٌحتوٌه 

 :الكتاب

األولى أصول النحو علم ٌبحث فٌه عن أدلة النحو : فٌها مسابل : "الكبلم فً المقدمات  :- أوالًال 

 . (19) "اإلجمالٌة ، من حٌث هى أدلته وكٌفٌة االستدالل بها وحال المستدل

 انتحاء  فً الخصابص (22)(1) قول ابن جنًللنحو حدود و ألٌقها بهذا الكتاب : "المسؤلة الثانٌة 

سمت كبلم العرب فً تصرفه من إعراب وغٌره كالتثنٌة والجمع ، والتصغٌر ، والتكسٌر ، 

                                                             
"  (. ىذا غث كذاؾ سميف:)نحيؼ (ردمء كفاسد ككبلمو غث:غث
"   ىي األدلة السمعية كأقساميا ، نص الكتاب، كنص السنة المتكاترة ، كاإلجماع : ىي أدلتو ، كأدلة الفقو : فما أصكؿ الفقو؟ قمنا : فإف قيؿ

" كمف ىذه الجية تستمد أصكؿ الفقو مف الكبلـ– تعالى – كمسند جميعيا قكؿ اهلل 
"   كيكني أبا البركات كيمقب بالكماؿ تاقي النحك عمي ابف الجكاليقي ، كابف الشجرم، كبرع فيو ، شرح لدكاكيف الشعراء ، كشرح الحديث كأكثر

 ."منو
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واإلضافة ، وغٌر ذلك لٌلحق من لٌس من أهل اللغة العربٌة بؤهلها فً الفصاحة ، وأصله مصدر 

نحوت بمعنى قصدت ثم خص به انتحاء هذا القبٌل من العلم ، كما أن الفقه فً األصل مصدر فقهت 

 (19). "بمعنى فهمت ثم خص به علم الشرٌعة

وأعنى به ما ثبت فً كبلم من ٌوثق بفصاحته فشمل كبلم هللا تعالى : "الكتاب األول فً السماع  - ثانٌاًال 

وهو القرآن وكبلم نبٌه صلً هللا علٌه وسلم ، وكبلم العرب قبل بعثه وفً زمنه وبعده إلى أن فسدت 

األلسنة بكثرة المولدٌن نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر فهذه ثبلثة أنواع البد فً كل منها من الثبوت، 

أما القرآن فكان ورد أنه قريء به جاز االحتجاج به فً العربٌة سواء أكان متواتراً أم أحاداً أم شاذاً 

وقد أطبق على االحتجاج بالقراءات الشاذة فً العربٌة إذا لم تخالف قٌاساً معروفاً ، بل ولو خالفته 

ٌحتج بها فً مثل ذلك الحرف بعٌنه وإن لم ٌجز القٌاس علٌه ، كما ٌحتج بالمجمع على وروده 

ومخالفته القٌاس ذلك الوارد بعٌنه وال ٌقاس نحو استحوذ وٌؤس، وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة 

الشاذة ال أعلم فٌه خبلفاً بٌن النحاة وإن اختلف فً االحتجاج بها فً الفقه ومن ثم احتج على جواز 

وا )إدخال األمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة  حُة َة فَةلْيَةْفرَة ِلِة ذَة  ، 58  -سورة ٌونس اآلٌة(  فَةبِة

واحتج على صحة قول من قال أن هللا أصله اله بما فً شاذاً وهو الذي فً السماء اله ، وفً 

 (19). "األرض اله

وهو كتاب عظٌم األهمٌة لما فٌه من فلسفة  (المزهر  )من أشهر كتبه وأكثرها تداوالً كتاب 

األشباه  )اللغة فً ألفاظها وأصلها وخصابصها وعبلقاتها باللغات السامٌة ومن مإلفاته أٌضاً 

. فً النحو  (والنظابر 

 

  (35) المرادي– الجنً الدانً فً حروف المعانً 

  المراديترجمة 

الحسن بن قاسم بن عبد هللا بن علً أبو محمد بدر الدٌن المعروف بابن أم قاسم المرادي : "هو 

المغربً المعتد الفقٌه النحوي اللٌّغوي التصرٌفً البارع األوحد فً  (42)(2) "المصري المولد األسفً

المعروف بابن أم قاسم وهً جدته أم أبٌه واسمها زهراء ، وكانت أول ما "وهو  (5) "فنون من العلم

                                                                                                                                                                                             
"  أبكه مممكؾ لسميماف بف فيد بف أحمد األزدم ، أخذ العربية : اإلماـ األكحد ، البارع صاحب التصانيؼ الجميمة ، كاالختراعات العجيبة ، كجني

عف أبي عمي الفارسي بعد قراءتو عمي غيره الـز أبا عمي أربعيف سنة، كمف أحسف ما كضع الخصائص كلو المصنفات الممتعة ، ككاف أبك 
 ."ابف جني أعرؼ بشعرم مني: الطيب المتنبئ يقكؿ

"   قرية مف نكاحي النيركاف ، مف أعماؿ بغداد بقرب إسكاؼ نسب إلييا مسعكد بف جامع أبك الحسيف البصرم األسقى: بفتحتيف كفاء : أسؼ ."
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وقٌل الشهٌر بابن أم قاسم المرأة "،  (25) "( فكانت شهرته سابقة لها ،جاءت من المغرب عرفت بالدقة

  (7). "تبنته تدعى أم قاسم كانت من بٌت السلطان

لم ٌجد الباحث فً المصادر التً بٌن أٌدٌه ما ٌشٌر إلى تارٌخ والدته ، أما عن وفاته فً الغالب 

توفً ٌوم عٌد الفطر سنة تسع وأربعٌن وسبعمابة ودفن بخانقا الناصرٌة بسرٌاقوس ، وكان صوفٌاً : "

  (11). "بها رحمه هللا تعالى

قرأ القرآن على العبلمة مجد الدٌن إسماعٌل بن الشٌخ تاج الدٌن محمد الباكش ": شٌوخه وأساتذته

  (5). "وأخذ العربٌة عن جماعة أخرهم أبوحٌان، والفقه عن الشٌخ شرف الدٌن المغلى المالكً

أخذ العربٌة عن جماعة ، منهم أبوزكرٌا الغماري ، وأبوعبدهللا الطنجً، : "كذلك أٌضاً 

  (11). "وأخذ الفقه عن الشٌخ شمس الدٌن بن اللبان" ، (5) "والسراج الدمنهوري

 [كتابنا هذا]شرح التسهٌل ، وشرح األلفٌة ، كتاب الجنى الدانً فً حروف المعانً ، ": مؤلفاته

وله تفسٌر القرآن فً عشرة مجلدات أتى فٌه بالقواعد الكثٌر وإعراب القرآن " ، (11) "وشرح المفّصل

وأنه شرح الجزلٌة ، والكافٌة الشافٌة "  ،(5) "، وأفرد باب وقف حمزة على الهمزة فً مصنف

  (7). "والتسهٌل ، والفصول البن معط، والحاجبٌة النحوٌة والعروضة والشاطبٌة"

فإنه لما كانت مقاصد كبلم العرب على اختبلف صنوفه، مبنٌاً أكثرها : "ٌقول المإلف : مضمون الكتاب

على معانً حروفه ، صرفت الهمم إلى تحصٌلها ، ومعرفة جملتها وتفصٌلها ، وهً مع قلتها 

وتٌسر الوقوف على جملتها ، قد كثر دورها ، وبعد غورها ، فعزت على األذهان معانٌها ، وأبت 

اإلذعان إال لمن ٌعانٌها ، وهذا الكتاب ، أرجو أن ٌكون ناقصاً ، والمعانً الحروف جامعاً ، جعلته 

لسإال بعض األخوان جواباً ، ولصدق رغبته ثواباً ، ولما وفَّى لفظه بمعناه ، ودنى من متناوله جناه 

وٌعلل  (35) "وٌشمل على مقدمة ، وخمسة أبواب" الجنً الدانً فً حروف المعانً"سمٌته بـ 

ذكر بعض النحوٌٌن أن جملة حروف المعانً ثبلثة وسبعون حرفاً، : "المإلف لهذا التقسٌم بقوله 

وزاد غٌره على ذلك حروفاً آخر ، مختلفة فً حرفٌة أكثرها وذكر بعضهم نٌفاً وتسعٌن حرفاً ، وقد 

وقعت على كلمات آخر مختلف فً حرفٌتها ترتقب بها عدة الحروف على المابة، وهً منحصرة 

. "أحادي ، وثنابً ، وثبلثً ، ورباعً ، وخماسً، فلذلك جعلت لها خمسة أبواب: فً خمسة أقسام 

(35)  
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أربعة عشر حرفاً ، الهمزة ، والباء ، والتاء، والسٌن، والشٌن ، والفاء ): فً األحادي : الباب األول

، والكاف ، والبلم ، والمٌم، والنون، والهاء ، والواو، واأللف ، والٌاء ، وٌجمعها قولك ربكشف 

  (35). (سؤلتمونٌها

: وهو ضربان متفق علٌه ومختلف فٌه ، وجمٌع ذلك ثبلثة وثبلثون حرفاً : الباب الثانً فً الثنابً 

إذ ، وال ، وأم ، وأْن ، وإْن ، واو ، وآ ، وأي ، وأي، وبل ، وذا ، وعسن ، وفً ، وقد ، وكم ، 

وكً ، ولم ، ولن ، ولو، وال، ومذ، ومع، ومن ، وما ، وهل ، وها ، وهو ، وهً ، وهم؛ إذ 

  (35). "وقعت فعبلً ، ووا ، ووي، وٌا

أجل، : وهو ضربان متفقا علٌه ، ومختلف فٌه ، وجملة ذلك ستة وثبلثون : الباب الثالث فً الثبلثً 

وإذن ، وإذا ، وأال ، وإلى ، وأما ، وأّن ، وأّن ، وأنا، وأنت، وأنٍت ، وآي ، وأٌا ، وبجل ، وٌلى، 

وبله ، وثّم ، وجلل، وجبر ، وخبل، ورب، وسوف ، وعدا ، وعسى ، وعلى ، وكما ، والت ، 

  (35). "ولٌت ، ولٌس ، ومنذ ، ومتى ، ونعم ، ونحن ، وهما، وهن ، وهٌا

إذما : وهو ضربان متفق علٌه ، ومختلف فٌه ، جملته تسعة عشر حرفاً : الباب الرابع فً الرباعً 

، وأالّ ، وأّما ، وإما ، وأنتم، وأٌا ، وأٌمن، وحتى، وحاشا، وكان ، وكبل ، ولعل، ولكن ، ولما ، 

  (35). "ولوال، ولوما، ومهما، وهبل

واثنان " لكن"واحد متفق على حرفٌن ، وهو : وهو ثبلثة أحرف : "الباب الخامس فً الخماسً 

  (35). "انتما ، وأنتن؛ إذا وقعا فعبلً : فٌهم خبلف وهما 

 

خالد بن عبد هللا األزهري– شرح التصرٌح على التوضٌح 
 (10)  

 "خالد بن عبد هللا بن أبً بكر بن محمد بن أحمد الجرجً األزهري الشافعً وٌعرف بالوقاد: المؤلف

ومختصر أبً شجاع ،  (12) تحول وهو طفل صغٌر مع أبوٌه إلى القاهرة فقرأ القرآن والعمدة "، (16)

  (16) "وتحول إلى األزهر فقرأ فٌه المنهاج

وتوفً سنة خمس . " (16) "ولد تقرٌباً سنة ثمان وثبلثٌن وثمانمابة بجرجة من الصعٌد: مولده ووفاته

أي فً رابع عشر المحرم سنة خمس وتسعمابة بعد أن حج ووصل إلى بركة الحاج . " (25) "وتسعمابة

  (29). "خارج القاهرة ، وكان صحبة الركب األول وحصل له محنة من العرب رحمه هللا تعالى
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اشتغل بالعلم على كبر ، قٌل كان عمره ستا وثبلثٌن سنة فسقطت منه ٌوماً فتٌلة على ": سبب طلبه للعلم

  (25). "كراس أحد الطلبة فشتمه وعٌره بالجهل، فترك الوقاد وأكب على الطلب وبرع وأشغل الناس

قرأ فً العربٌة على ٌعٌش المغربً نزٌل سطحه ، وداود المكً ، والسنهوري ، وعنه : شٌوخه وتالمذته

أخذ ابن الحاجب المصري والعضد ، والزم األمٌن األقصرابً فً العضد وحاشٌته والتقى الحضً 

فً المعانً والبٌان والمنطق واألصول والصرف والعربٌة ، وكذا أخذ قلٌبلً عن الشعبً ، ودوام تقٌٌم 

العبادي سنٌن ، وكذا العشً بل والمناوي ، وقرأ على الجوهري ، وإبراهٌم العجلونً والزٌن 

األبناسً ، وأخذ الفرابض والحساب على السٌد علً تلمٌذ ابن المجدي والٌسٌر عن الشهاب السجٌنً 

  (16). والزٌن الماردانً

وهو المشهور " صنف شرحاً على أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك البن هشام"منها : مؤلفاته

، وآخر  [األجرومٌة]وشرحاً على الجرومٌة  (9) ، وإعراباً على األلفٌة البن مالك[كتابنا هذا]بالتوضٌح 

وآخر على الجزرٌة فً التجوٌد، وآخر على البردة ، والمقدمة  (39) قواعد اإلعراب البن هشام

  (25) (39). "األزهرٌة ، وشرحها ، وكنز النفع بتصانٌفه لوضوحها

:  سبب تألٌف شرح التصرٌح على التوضٌح

إن الشرح المشهور بـ التوضٌح على : "ذكر األزهري سبب تؤلٌفه للتصرٌح فقال فً مقدمته 

ألفٌة ابن مالك فً علم النحو ، للشٌخ اإلمام العبلمة الرٌانً جمال الدٌن بن محمد عبد هللا بن ٌوسف 

بن هشام األنصاري ، تغمده هللا بالرحمة والرضوان، فً غاٌة حسن الموقع عند جمٌع األخوان ، لم 

ٌؤت أحد بمثاله؛ ولم ٌنسخ ناسخ على منواله ، ولم ٌوضع فً ترتٌب األقسام مثله ، ولم ٌبرز للوجود 

فً هذا النحو شكله غٌر أنه ٌحتاج إلى شرح ٌسفر عن وجوه مقدراته النقاب، وٌبرز من خفً 

مكنوناته ما وراء الحجاب، وقد ذكرت ذلك لمصنفه فً المنام، فاعترف بهذا الكبلم، ووعد بؤنه 

هذا : سٌكتب علٌه ما ٌبٌن مراده ، وٌظهر مفاده ، فقصصت هذه الرإٌا على بعض األخوان ، فقال 

بنً األمٌر المجاز ، ولٌس هو : إذن لك ٌا فبلن ، فإن إسناد الشٌخ الكتابة إلى نفسه مجاز ، كقولهم 

البانً بنفسه، وإنما ٌؤمر العملة من أبناء جنسه وكنت أنت المشار إلٌه ، كما تمثلت بٌن ٌدٌه وخاطبك 

بهذا الخطاب، فانهض وبادر لؤلجر والثواب ، فاستخرت رب العباد، وشمرت ساعد االجتهاد ، 

وشرحته شرحاً كشف خفاٌاه ، وأبرز أسراره وخباٌاه ، وباح بسره المكنون ، وجمع شمله بؤصله 

  (10). "التصرٌح بمضمون التوضٌح)المنظوم، وسمٌته 
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البن هشام ، وتناوله " التوضٌح"تكمن فً أنه ٌضم ألفٌة ابن مالك إلى جانب أوضح المسالك : أهمٌة الكتاب

أسفل من ذات : "والمثل . (10) "الصٌف ضٌعت اللبن"األمثال العربٌة بالشرح والتعلٌق ، ومن ذلك 

 (10) ."أصبح لٌل: "والمثل . (10) "النحٌٌن

:  منهج األزهري فً تناول مادة الكتاب

أنً مزجت : أحدها: "وشحته بعشرة أمور مهمة ، مشتملة على فوابد جمة : "قال هو نفسه 

شرحً بشرحه ، حتى صار كالشًء الواحد ، ال ٌمٌز بٌنها إالّ صاحب بصر أو بصٌرة ، ومن فوابد 

أننً تتبعت أصوله التً أخذ منها ، وربما شرحت كبلمه ، ومن : ذلك حل تراكٌبه العسٌرة ، ثانٌها

أننً ذكرت ما أجمله من الشروط فً بعض المسابل المطلقة، : فوابد ذلك بٌان قصده ومرامه ، ثالثها 

أننً كمَّلت بٌن كل شاهد مما اقتصر على شطره ، وعزوته : ومن فوابد ذلك تقٌٌد ما أطلقه ، رابعها 

إال قلٌبلً لم أظفر بذكره ، شرحت منه الغرٌب ، ومن فوابد ذلك معرفة كونه قرٌباً ، حتى . إلى قابله 

أننً ضبطت األلفابٌة بالحرف وبٌنت : خامسها . وهو سوق الدلٌل على طبق المدعً . ٌتم به التقرٌب

إننً ذكرت حجج جمٌع المخالفٌن ، : سابعها . جمٌع معانٌها ، ومن فوابد ذلك معرفة شرح كل مسؤلة 

أننً ذكرت غالباً علل األحكام : ثامنها. وقوة الترجٌح ، ومن فوابد ذلك العلم بما ٌفتً به على الصحٌح

أننً بنٌت المعتمد فً : ومن فوابد ذلك تمكٌنها فً األذهان ، والجزم بمعرفتها، تاسعها . وأدلتها 

. المواضع التً تناقض عبلمة فٌها وما خالف فٌه التسهٌل ، ومن فوابد ذلك معرفة ما علٌه من التموٌل 

أننً بٌنت المواضع التً اعتمدها مع أنها من أبحاثه ومن فوابد ذلك معرفة كونها من عند : عاشرها 

  (10). "ٌابه

  :شرح الكالم من شرح التصرٌح على التوضٌح أو التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو

عبارة عن القول ، وما كان مكتفٌاً بنفسه ، كما ذكره فً : والكبلم فً اصطبلح اللغوٌٌن "

واصطبلح النحوٌٌن عبارة عن . . القاموس ، وفً اصطبلح المتكلمٌن ، عبارة عن المعنى القابم بالنفس

اللفظ واإلفادة، والظرفٌة هنا مجازٌة كقوله تعالى  : القول ، أي مإلف اجتمع فٌه أمران 

ِة  ُأْ وَة ٌة حَة َسَة َة ٌة  : ) ووِة ااِهَّلل ْ  ِة  َة ُة 21- سورة األحزاب اآلٌة  (  َة َةْ   َة َة  َة ُة
 أي أنه صلً هللا علٌه وسلم فً ، 

الكبلم فً نفسه اللفظ واإلفادة ، ال أن هناك ظرفاً : والمعنى  : (15 ) نفسه أسوة حسنة كما قال فً الكشاف

 1عبارة عن اللفظ واإلفادة ، ك: ومظروفاً حقٌقة ، ولو قال 

:  ما قال الناظم 
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   (24)(1 )....لفظ مفٌد  ........ 

 (والمراد باللفظ)مصدر لفظت الرحى الرقٌف، إذا رمته إلى خارج : كان أجود واللفظ فً األصل 

أو )لمزٌد  (تحقٌقاً )المشتمل على بعض الحروف الهجابٌة )من العم  (الصوت)هنا الملفوظ به، وهو 

كؤلفاظ الضمابر المستترة وسمً الصوت لفظاً ، لكونه ٌحدث بسبب رمً الهواء من داخل الربة  (تقدٌراً 

مصدر أفاد بمعنى : واإلفادة : (32)(2) إلى خارجها، إطبلقاً السم السبب على المسبب قاله الفخر الرازي

.  دل داللة مطلقة ، والمفٌد الدال على معنى مطلقاً 

أي على ذلك  (علٌه)من المتكلم  (السكوت)أي لفظ دل على معنى ٌحسن  (ما)والمراد بالمفٌد هنا 

اللفظ ، بحٌث ال ٌصٌر السامع منتظراً لشًء آخر، وعلم من تفسٌر المفٌد بما ذكر ال ٌحتاج إلى قولهم 

المركب ، ألن المفٌد الفابدة المذكورة ٌستلزم التركٌب ، وال إلى قولهم المقصود ، ألن حسن سكوت 

المتكلم ٌستدعً أن ٌكون قاصداً لما تكلم به ، وبٌن اللفظ واإلفادة عموم وخصوص من وجه ، فٌجتمعان 

زٌد قابم ، وٌوجه اللفظ بدون اإلفادة كما فً اإلفادة عموم وخصوص من وجه ، فٌجتمعان فً : فً مثل 

وتوجد اإلفادة بدون اللفظ كما فً اإلشارة وكل . زٌد قابم وٌوجه اللفظ بدون اإلفادة كما فً المفرد : مثل 

شٌبٌن كان على واحد منهما أعم من اآلخر ، من وجه ٌجعل أحدهما جنساً واآلخر فعبلً ، فٌحترز بكل 

عما ٌشارك اآلخر من غٌره ، فٌحترز باللفظ عن الدوال األربع، وهً اإلشارة والكتابة والعقد والنصب، 

غبلم ، : إذ كل منهما مفٌد ولٌس بلفظ ، وٌحترز بالمقٌد عن المفرد والمركب غٌر المفٌد كاإلضافً نحو 

والمزجً كبعلبك، واإلسنادي بالمسمى به كبرق نحره ، والمعلوم للمخاطب كالسماء فوقنا واألرض 

تحتنا، إذ كل منهما لفظ ولٌس بمفٌد ، ولعلَّ هذا هو الحامل له على التعبٌر باالجتماع، وال ٌحتاج إلى 

ذكر الوضع ، ألن األصح أن داللة الكبلم عقلٌة ال وضعٌة ، فإن عرف سمى زٌد ، وعرف سمى قابم ، 

وسمع زٌد قابم بإعرابه المخصوص منهم بالضرورة معنى هذا الكبلم وهو نسبة القٌام إلى زٌد  

وصور تؤلٌف الكبلم ستة أسمان ، فعل واسم ، فعل واسمان ، فعل وثبلثة أسماء وفعل ، وأربعة 

 (10). "أسماء ، جملة القسم وجوابه ، أو الشرط وجوابه

ابن هشام األنصاري- المسائل السفرٌة فً النحو 
 (40) 

                                                             
"  كاستقـ ،كاسـي ، كفعؿي ، ثـ حْرؼ الكمـ" كبلمنا لفظ مفيد ."
لو عشرات المؤلفات في العربية .   إماـ مفسر ، كلد بالرم كتكفى بيراة ، عرؼ بزمانو بشيخ اإلسبلـ ، كاسع المعرفة بعمـك المعقكؿ كالمنقكؿ

 ."كالفارسية كلو بيما شعر بديع
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الشٌخ العبلمة جمال الدٌن أبو محمد عبد هللا بن ٌوسف بن أحمد بن : "هو  :(20)(1) تعرٌف ابن هشام

كان بارعاً فً عدة علوم السٌما العربٌة فإنه كان فارسها "،  (4 ) "هشام األنصاري الحنبلً النحوي

" شرح البردة"وملك زمانها ، وهو صاحب الشرح على ألفٌة ابن مالك فً النحو المسمى بالتوضٌح و 

وغٌر ذلك ، ومات عن بضع وخمسٌن سنة وكان أوالً  (41) "كتاب المغنً"و " شرح بانت سعاد"و 

  (4 ). "وتوفً سنة إحدى وستٌن وسبعمابة . "(4 ) حنفٌاً ثم استقر حنبلٌاً وتستر فً دروس الحنابلة

ثمان وسبعمابة ولزم الشهاب عبد اللطٌف ، وسمع من أبً  (هـ708)ولد فً ذي القعدة سنة 

حٌان ، ولم ٌبلزمه ، وحضر درس الشٌخ تاج الدٌن التبرٌزي ، وقرأ على الفكهانً وكان شافعٌاً ثم 

وهو كتاب لم  (مغنً اللبٌب)تحنبل ، وأتقن العربٌة ففاق األقران ولم ٌبق له نظٌر فٌها ، وصنف 

عمدة المطالب فً تحقٌق )و (ألفٌة ابن مالك)ٌإلف فً بابه مثله، واشتهر فً حٌاته ، وله تعلٌق على 

التحصٌل )أربع مجلدات و( رفع الخصاصة عن قراء الخبلصة)مجلدان، و (تعرٌف ابن الحاجب

ألبً ( شرح الكواكب الدرٌة شرح اللمحة البدرٌة)عدة مجلدات ، و (والتفصٌل لكتاب التذٌٌل والتكمٌل

ولم  (شرح التسهٌل)فً خمسة عشر مجلداً ، و  (التذكرة)و (شرح البردة)و (بانت سعاد)حٌان وشرح 

 (20). "ٌضبطه

 

:  بعض المسائل النحوٌة

ْرفًا ): فً قوله تعالى  (ُعرفاً )عبلم انتصب : "المسألة األولى التِة عُة ْر َة ا ْمُة  1اآلٌة - سورة المرسبلت  ( وَة
  ،

إما مفعول ألجله ، " عرف"المعروف ، و" : العرف"المبلبكة ، و " : المرسبلت"إن كانت : الجواب

أقسم بالمبلبكة المرسلة للمعروف ، أو : وإما منصوب على نزع الخافض ، وهو الباء ، والتقدٌر

  (8)(2). بالمعروف

                                                             
"   كأحاط بدقائقو كحقائقو كصار لو مف الممكة ما لـ يكف لغيره ، " النحك"كقد تصدر صاحب الترجمة التدريس ، كانتفع بو الناس كتفرد بيذا الفف

 ."كاشتير صيتو في األقطار كطارت مصنفاتو في غالب الديار
"   كانتصاب عمى أنو مفعكؿ لو ، أم أرسمف لئلحساف ، كالمعركؼ أك متتابعة تشبييان بعرؽ الفرس في تتابع شعره : "كيعمؿ لنصب عرفان بقكلو

كأعراؼ الخيؿ نقكؿ العرب الناس إلى فبلف عرؼ كاحد إذا تكجيكا إليو متتابعيف ، كىـ عميو كعرؼ الضبع إذا تألبكا عميو كانتصابو عمى 
 ."الحاؿ



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

58 

 

بمعنى متشابهة، فانتصابها على الحال والتقدٌر " عرفا"وإن كانت المرسبلت باألرواح، والمبلبكة،و

  (40). "، أو المبلبكة المرسلة متتابعة (3)(1) أقسم،األرواح

ا ْ َة ِهَّلل  َأ ُةووُة  ): فً قوله تعالى " الحق"عبلم انتصب : "المسألة الثانٌة 84اآلٌة - سورة ص  (  َةاوَة فَةا ْ َة ُّق وَة
  

الثانً منصوب بالفعل الذي بعده ، و " الحق"و ". األولى منصوبة بنزع باء القسم" الحق: "فالجواب

أقسم بالحق ألمبلن : جواب القسم ، والجملة بٌنهما معترضة لتقوٌة معنى الكبلم والتقدٌر (ألمبلن)

 (40) (2). "جنهم ، وأقول الحق

ُة غُةثَةاًء  َأْحوَةى ): فً قوله تعالى  (أحوى)ما إعراب : المسألة الثالثة َلَة عَة :  الجواب ،  5آٌة - سورة األعلى  ( فَةجَة

 (28) (3)". ، أو باألسود ، كان صفة للغثاء (المرعى)إن فسر باألخضر كان حاالً من 

الهرمً– المحرر فً النحو 
 (38) 

 نبذة قصٌرة عن المؤلف
(4)(14): أبو  ( الهرمً)عمر بن عٌسى بن إسماعٌل المعروف بالهروي : "هو 

كان فقهٌاً بارعاً فاضبلً محققاً ، عارفاً بعلوم األدب والحساب "  (17) "الخطاب الحنفً النحوي

والفرابض والدور والتعرٌف والُعروض ، إمام أهل عصره فً النحو ، وله عدة مصنفات فٌه وفً 

  (17). "غٌره ومات بعد السبعمابة

وبعد فإن العلم كان غذاء النفوس الزكٌة المناسبة للروحانٌات العلوٌة وكانت رٌاضة : سبب تألٌف الكتاب

العارفٌن مورقة ، وحدابق الذاكرٌن مونقة وكان المقام األعظم للسلطان األشرف المكرم سلطان 

الوجود ، وملتقى السرف والجود موالنا ومالكنا مهٌد الدنٌا والدٌن غٌاث اإلسبلم والمسلمٌن عمر بن 

موالنا ومالكنا السلطان األعظم الملك المظفر شمس الدٌن والدنٌا ٌوسف بن موالنا السلطان الشهٌد 

جامعاً - خلد هللا ملكهم وأجرى فً بحور السعادة فلكهم – الملك المنصور عمر بن علً بن رسول 

                                                             
"   جمع الريح مجاز عمى سبيؿ االستعارة: األركاح". 
"   أك عمى العطؼ عمى قراءة مف نصب الحؽ األكؿ، كحجة مف نصب أنو أمضر فعبلن نصبو لو ، " أقكؿ"الثاني بػ " الحؽ"كانتصب : قكلو ،

كيجكز نصبو عمى القسـ كما تقكؿ  [8األنفاؿ [، ( ييحؽَّ كالحىؽَّ : )كقاؿ  [82يكنس آية ] (كيحؽ اهلل الحؽ): كما قاؿ  (فالحؽ الحؽ): تقديره قاؿ 
: فيك جكاب القسـ ، فيككف التقدير  (85ص ) (ألمبلف): اهلل ألفعمف ، لما حذؼ حرؼ القسـ ، تعدل الفعؿ فنصبو ، كدؿ عمى القسـ قكلو : 

 ."قكؿ الحؽ ألمؤلف فمما حذؼ الكاك تعدل الفعؿ فنصب الحؽ
 "   أخرج المرعى فجعمو غثاء ، : الذم اسكد مف العتؽ كيككف أيضان : ثاء ، األحكل ناؿإذا صار النبت يبسان فيك غ: "قاؿ الفراء في معاني القرآف

 ."فيككف مؤخران ، معناه التقديـ 
 "   األشعرم نسبان أبك الخطاب نحكم أديب مف الحنفية، مف أىؿ اليمف ، كاف مقيمان في صنعاء ؤءر عمر بف عيسى بف إسماعيؿ اليركم بمدان ، 

 ."لو كتب منيا المحرر في النحك 
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لشتات العلوم آخذاً فٌها بؤوفر القسوم محٌطاً منها بجوامع الحدود والرسوم دعاه ذلك إلى أن اقترح 

ًّ تؤلٌف كتاب جامع لجواهر اإلعرابً محٌط بكافة الفصول واألبواب ، فحٌنبذ لبٌت دعوته بالسمع  عل

والطاعة وبذلت فً مطلوبه جهد االستطاعة مستضٌباً له بمصابٌح أنواره مسترشداً بدقابق أفكاره 

 (38). "وغرابب إٌراده وإصداره

معتصماً  [الملك]جمعت هذا الكتاب بمقامه الشرٌف : "وضحه هو نفسه بقوله : منهج المؤلف فً التألٌف

بحسن نظره من الخطؤ ، والتحرٌف ، فكنت أضع األصول غٌر منتظمة ، وأورد المسابل مجملة 

ومبهمة ، وهو حد هللا ملكه ، ٌنظم منها ما انتثره ، وٌوضح ما استبهم واستتر ، وعلى الجملة أنه 

بكتاب المحرر ، – جامع فرابده ، وناظم قبلبده ، مستهل من غوامضه ما تعسر، ووسمه خلد هللا ملكه 

 (38). "وجعله عشر مقاالت، ضمن كل مقامة منه أبواباً وفصوالً ، وفّصل كل شًء من ذلك تفصٌبلً 

أنه ٌتمٌز بنهجه الجدٌد بما فٌه من تحرٌر : "تحرٌر النحو من الصعوبة تكمن فً : التحرٌر من الصعوبة

النحو وتخلٌصه مما داخله من صعوبة وتعقٌد ، فجاء مٌسراً فً لغته ونظامه وترتٌبه إذ ٌتمثل فٌه 

النهج التربوي والبعد التعلٌمً، من حوار ومناقشة وأمثلة ، قرٌبة المؤخذ سهلة التناول ، مطّبقاً القاعدة 

على نماذجه وأمثلته مدرباً على اإلعراب فً صورة علمٌة تطبٌقٌة ثم ملخصاً لجزٌباته فً الحاصل، 

على الفهم واالستٌعاب باإلضافة إلى إشاراته الذكٌة فً التنبٌه  (الدارس)معٌناً فً ذلك علٌه المتلقً 

محرراً متمثبلً هدفه – بحق – على مواطن الخلط والخطؤ ، مصوراً لها ، مما ٌإكد أن الكتاب جاء 

 (38). "التعلٌمً

 (منْ )وإنما جاز الرفع هنا فً : "ما ذكره فً باب المفعول به ، وهو من االشتغال ٌقول : مثال 

وهما مفعولتان من حٌث المعنى ، ألنك قد شغلت الفعلٌن الذٌن بعدهما بالضمٌر ، وهو الهاء  (كم)و 

، فصار ضربته وملكته فعبلً وفاعبلً ، فإذا استوفى الفعل مفعوله ، رفعت  (ملكته)و  (ضربته)فً 

 ثم ٌخصص بعد ، (38). (...كما كان ذلك فً باب اشتغال الفعل  (َكمْ )و  (َمنْ )االسم الذي قبله وهو 

.   وأصل الجملة َمْن ضربته ، وكم ملكته، (38) ذلك باباً لبلشتغال

 

وهو محمد بن أحمد بن عبد اللطٌف القرشً الكٌشً شمس الدٌن : للقرشً الكٌشً– اإلرشاد إلى علم اإلعراب 

  (31 )(1). جزابر البحر الهندي  وهو منسوب إلً جزٌرة كٌش إحدى، (30)  (هـ695 )المتوفى سنة 

                                                             
 "   نسبتيا بذلؾ جاءت عمى غير األصؿ ، كالحقيقة في تسميتيا قيس". 
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أحمد هللا على نعمه الباطنة والظاهرة وأصلً على : "قال الكٌشً فً المقدمة : الغاٌة واألسلوب عند المؤلف

محمد المإٌد بالحجج القاهرة ، وأسلم على آله وأصحابه النجوم الزاهرة ، أما بعد فقد دعانً ما بً من 

الحدب على إخوانً إلى أن أرتب لهم مختصراً جامعاً لعٌوب على علم اإلعراب ، مجتنباً فٌه مسلك 

األطناب واإلسهاب ، ورأٌت أن أدمج فٌه جمٌع مسابل اإلٌضاح بفروعه ومبانٌه ألكباب المحصلٌن 

على تحقٌق معانٌه مع زٌادات من المسابل والعلل تمس الحاجة إلٌها فً كل باب تتمٌماً وتحقٌقاً 

  (30). "وهللا الموفق إلى درك الصواب (اإلرشاد إلى علم اإلعراب)لمسابل الكتاب، وترجمه بـ 

وٌجد الباحث عند تصفحه لهذا الكتاب تؤثر الكٌشً بطرٌقة األصولٌٌن والمناطقة فً تناول 

وال ننكر إفادته من كتب ..  (30) (الذات ، الشاذ، القٌاس): المسابل اإلعرابٌة فً استخدامه أللفاظهم مثل 

.  وقسمه إلى أبواب وفصول  (23) كريبالسابقٌن فً تؤلٌف هذا الكتاب مثل ذلك كتاب علل اإلعراب للع

 اإلعراب
(1)(13) من داخل كتاب اإلرشاد إلى علم اإلعراب  :

جاء زٌد ، ورأٌت زٌداً ، ومررت : كقولك : اختبلف آخر لكلمة باختبلف العامل: اإلعراب "

بزٌد ، فبالقٌد األول خرج اختبلف األول ، واألوسط فً نحو أم وأم وفرح ، وبالثانً نحو من أبوك؟ 

ومن الرجل؟ واإلعراب وضع للداللة على أحوال الذات ، كما أن الكلمة وضعت للداللة على الذات 

محافظة على "ولذاك ال تختلف الكلمة ألن مدلولها ٌختلف ، ولم ٌجعل اإلعراب فً األول واألوسط 

واإلعراب إن ظهر فً اللفظ ٌسمى إعراباً لفظٌاً ، وإن لم ٌظهر ٌدعى إعراباً محلٌاً ، "،  (30) "األوزان

اختبلف بتعاقب الحركات ، وقد مر اختبلف بتعاقب الحروف وٌوجد فً األسماء : واللفظً قسمان 

المفردة فً سعة منها ، وفً التثنٌة ، والجمع على حدها، وبعض األفعال أما األسماء المفردة ، 

وهً أبوه وأخوه وحموها ومنوه وفوه وذو مال ، إذ كن مضافان ، فنقول هذا أب ، : فاألسماء الستة 

الزمة اإلضافة ،  (ذو)هذا أب ، و : ورأٌت أباه، ومررت بؤبٌه ، وإذا لم نضف فإعرابها بالحركة تقول

وإنما أعربت هذه األسماء بالحروف توطبة لما أرادا من جعل إعراب التثنٌة والجمع بالحروف ، لببل 

ٌنتقلوا من المفرد اللفظ المعرب بالحركة إلى المثنى اللفظ أو مجموعة المعرب بالحروف بغنة ، وجعل 

المفرد اللفظ المعرب بالحرف واسطة النتقال ، وعلة التخصٌص حظورها بال الواضع ، والحق أن 

   (30).  "حروف فٌها حرف إعراب الختبلف الكلمة بحذفها وعبلمة إعراب التغٌٌر هنا

                                                             
 "   عراب األفعاؿ : إعراب األسماء رفع كنصب كجـز كال خفض فييا، تنفرد األسماء بالخفض كالتنكيف ، : رفع كنصب كخفض كال جـز فييا ، كا 

نما لـ تجـز األسماء  ألنيا متمكنة تمزميا الحركة . كدخكؿ األلؼ كالبلـ عمييا ، كالنعت كالتصغير ، كالنداء كتنفرد األفعاؿ بالجـز كالتصّرؼ ، كا 
ألف الخفض ال يككف باإلضافة ، كال معنى لئلضافة إلى . كلـ تخفض األفعاؿ . كالتنكيف، فمك جزمت لذىب منيا حركة كتنكيف ككانت تختؿ

 ."ألنيا ال تممؾ شيئان ، كال تستحقو . األفعاؿ 
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ابن مالك- شواهد التوضٌح والتصحٌح لمشكالت الجامع الصحٌح 
 .(33)  

محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك ، اإلمام العبلمة األوحد جمال : "هو : ابن مالك الطائً الجٌانً

الدٌن الطابً الجٌانً الشافعً النحوي نزٌل دمشق ، ولد سنة ستمابة وسبع بدمشق وتصدر بحلب 

إلقراء العربٌة ، وصرف جهته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فٌه الغاٌة وأربى على المتقدمٌن ، 

وكان إماماً فً القراءات وعللها ، صنف فٌها قصٌدة دالٌة مرموزة فً قدر الشاطبً وأما اللغة فكان 

إلٌه المنتهى فٌها ، وكان إماماً فً العادلٌة فكان إذا صلى فٌها ٌشٌعه قاضً القضاة شمس الدٌن ابن 

خلّكان إلى بٌته تعظٌماً له ، وأما النحو والتصرٌف فكان فٌهما بحراً ال ٌشق لُّجه ، وأما اطبلعه على 

أشعار العرب التً ٌشهد بها على النحو فكان أمراً عجٌباً ، وكان األبمة األعبلم ٌتحٌرون فً أمره ، 

وأّما االطبلع على الحدٌث فكان فٌه غاٌة، وكان أكثر ما ٌشهد بالقرآن ، فإن كان ما فٌه شاهد عدل إلى 

حدٌث فإن لم ٌكن فٌه شًء عدل إلى أشعار العرب هذا مع ما هو علٌه من الدٌن والعبادة وكثرة 

الكرم ومذهب ا، وأقام بدمشق : النوافل وحسن السمت وكمال العقل ، وانفرد عن المضاربة بشٌبٌن 

  (36). "مدة ٌصنف وٌشغل بالجامع وبالتربة العادلٌة ، وتخرج به جماعة ، وكان نظم الشعر علٌه سهبلً 

وكتاب  (سبل المنظوم وفك المختوم)ومن تصانٌفه  "، (36)  "(تسهٌل الفوابد)صنف كتاب ": تصانٌفه 

إكمال اإلعبلم )وهً مختصر الشافٌة و  (الخبلصة)ثبلثة آالف بٌت وشرحها ، و  (الكافٌة الشافٌة)

عدة البلفظ وعمدة )وصبغها باسم ولده األسد، و (المقدمة األسدٌة)و  (َفعَل واُْفعل)و  (34) (بمثلث الكبلم

 (."إعراب مشكل البخاري)و ( اإلعتضاد فً الظاء والضاد)و ( النظم األوجز فٌما ٌهمز)و  (الحافظ

(36)  

 (36) ."[هـ672]كانت وفاته سنة اثنتٌن وسبعٌن وستمابة ": وفاته 

لم ٌذكر ابن مالك سبب التؤلٌف وال منهجه فً الكتاب وبدأه بمقدمة قصٌرة ذكر فٌها اسم الكتاب : الكتاب 

 . فقط

والباحث عند قرأته وجده مكون من مجلد واحد متوسط الحجم ، مقسم إلى بحوث بلغ عددها 

أو : وبالعكس فً تركٌب  (إذا)مكان  (إذ)واحد وسبعون بحث ، البحث األول فً ٌا لٌت وفً استعمال 

.  مخرجً هم ، فابن مالك ٌعالج مثل هذه القضاٌا النحوٌة من خبلل الشواهد النحوٌة التً وردت فٌها 
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فقال رسول هللا صلً هللا علٌه . ٌا لٌتنً أكون حباً إذ ٌخرجك قومك : فمنها قول ورقة بن نوفل "

ًِّ هم): وسلم    (1) . "(أو مخرج

حرف نداء ، والمنادي محذوف فتقدٌر قول  (لٌت)التً تلٌها  (ٌا)ٌظن أكثر الناس أن  (قلت)

عَة ُة ْ  ): ٌا محمد لٌتنً كنت حباً ، وتقدٌر قوله تعالى : ورقة على هذا   ٌا ، 73اآلٌة - سورة النساء  (  َةْي َة ِة  ُةْ  ُة  َة

قد ٌكون وحده فبل ٌكون معه  ( ٌا لٌتنً ) وهذا الرأي عندي ضعٌف، ألن قابل ،قوم لٌتنً كنت معهم 

ا  ): منادى ثابت وال محذوف كقول مرٌم علٌها السبلم  ذَة َةْي َة ِة  ِة ُّق  َةْبلَة هَة وألن الشًء ،  23الآي  -  و    رمي  (َيَة  

إنما ٌجوز حذفه ، مع صحة المعنى بدونه ، إذا كان الموضع الذي ادعى فٌه حذفه مستعمبلً فٌه ثبوته ، 

فإنه ٌجوز حذفه لكثرة ثبوته ، فإن األمر والداعً ٌحتاجان إلى توكٌد . كحذف المنادى قبل أمر أو دعا

اسم المؤمور والمدعو ، ٌتقدمه على األمر والدعاء، واستعمل ذلك كثٌراً حتى صار موضعه منها علٌه 

.  إذا حذف فحسن حذفه لذلك

ْو ُة َة ا ْجَة ِهَّلل َة  )فمن ثبوته قبل األمر  آ َة ُة اْ  ُةْ   َأ ْ َة وَة َة ائِةيلَة  ) ، و 35آٌة - سورة البقرة  ( َيَة   ْْسَة
ِ
َيَة بَة ِة ا

َة  وا  ِةْعمَة ِة ْ  ) و 40آٌة - سورة البقرة  ( اْا ُةرُة َة َة ُة وا  ِةيي ذُة آ َة َة  ُة ْ   ) و 31آٌة - سورة األعراف  ( َيَة بَة ِة   ميُة  َأْعرِةْض عَة اهِة ْبرَة
ِ
َيَة ا

ا ذَة ذِة اْ  ِة َةااَة بِة ُةوِهَّلل ٍة  )و  . 76آٌة - سورة هود  ( هَة ْ َة  ُة الَة َة  ) و 12آٌة - سورة مرٌم  ( َيَة  َة ِهَّلل  َأ ِة ِة ا لِهَّلل - سورة لقمان  ( َيَة بُة َة

َة  ) و 17آٌة  ُّق ااِهَّلل ِة ااِهَّلل َةا ا  ِهَّلل ِة  . 1اآلٌة - سورة األحزاب  ( َيَة  َأ ُّق

ِهَّلل َة  ): ومن ثبوته قبل الدعاء ب َة َةا  َة ووَة اْ  ُة   َة َةا ) و 134اآلٌة - سورة األعراف  ( َيَة  ُة تَةْغفِةْر   َنَة ا َسْ  ( َيَة  َأَبَة

ُّق َة  ):  و 97اآلٌة - سورة ٌوسف  ب ُة  ِةيَةْ  ِة  َةلَةْي َةا  َة اِلِة :  ومنه قول الراجز  . 77اآلٌة - سورة الزخرف  ( َيَة  َة

ًَّ الْمَعِذرة             ٌا رب َهْب لً من لدنك مغفرة . تمحو الخطاٌا وألُق

أال ، ٌا : أراد  . ( أال ٌا اسجدوا ): ومن حذف المنادى المؤمور قوله تعالى فً قراءة الكسابً 

. هإالء ، اسجدوا

:  ومثال ذلك فً الدعاء قول الشاعر 

.  وال زال منهبلً بجْرعاك القطرُ       إال ٌا أسلمً ٌا دار مً على البلى 

                                                             
 "   باب كيؼ كاف بدر الكحي إلى رسكؿ اهلل 1أخرجو البخارم في صحيحو مع الفتح ، كتاب بدء  عف عائشة أـ المؤمنيف  (3) ، حديث

 ."رضي اهلل عنيا 
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فإن " لٌن"فحسَّ حذف منادى قبل األمر والدعاء، أعتٌاد ثبوته فً محل ادعاء الحذف بخبلف 

ٌاء ، التً تقع "المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتاً ، فادعاء حذفه باطل لخلوه من دلٌل، فتعٌن كون 

:  فً نحو " أال"قبلها لمجرد والتنبٌه مثل 

.  بواٍد وحولً أذخر وجلٌل        أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة 

ْ  ): فً قوله تعالى (ها)ومثل  ِة ُّقووَة ُة وَة  ُة ُةْ  وَة ِة ُّقووَة ءِة  ُة ْ  ُأووَة ا  َأ ْ ُة  ):  وفً قوله 119سورة آل عمران اآلٌة  ( هَة

   (1) .( ها أنا ذا ٌا رسول هللا: السابل عن أوقات الصبلة 

ومعناها واحد فً قول " البلم"و " كً"توكٌداً للتنبٌه كما جمع بٌن " ٌا"و " أال"وقد ٌجمع بٌن 

:  الشاعر 

ما أن تطٌر بقْرتً  ٌَ .  فتركها سناً بٌداء بلقع      أَرْدَت لِك

مع توافقهما وهو األظهر، وإن جعلت " البلم"هنا إن جعلت جارة ، فقد جمع بٌنها وبٌن " كً"فً 

.  مع توافقها أٌضاً معنًى وعمبلً " أن"الناصبة بنفسها ، فقد جمع بٌنها وبٌن 

وسهل ذلك اختبلف اللفظٌن ، فلو اتفق الحرفان لفظاً ولم ٌكن حرف جواب لم ٌجز اجتماعهما إالَّ 

 وقد ٌغتنً عن الفصل انفصالهما ، بالوقوف 66سورة آل عمران اآلٌة  (ها      هؤوء): بفصل ، كقوله تعالى 

:  على أولهما كقول الراجز

.  ما َمْن َحِمام أحٌد ُمعتصما        ال ٌنسك األسى ناسٌاً فما

:  فً قول الشاعر (حبذا)الواقعة قبل  (ٌا)فً تجردها للتنبٌه  (لٌت)الواقعة قبل  (ٌا)وقٌل 

.  وجدا ساكن الثرٌا من كانا     ٌا حبذا جبل الرٌان من جبل 

:  فً قول الراجز (ُربَّ )وقٌل 

   (33)  " إال ذراع الِعبس أو كف الٌدا   ٌا رب سار بات ما توسد 

المقدمة األجرومٌة فً " وله  (هـ722/  م 1323) وممن ألف فً النحو أٌضا محمد العنهاجً بن آجروم

. مبادئ علم العربٌة والتً عولت علٌها المدارس فً التعلٌم فترة من الزمن 

                                                             
 "   عف ركاية أبي مكسى  (123) ، حديث رقـ 1/168 كتاب العمـ ، 3 ، 45ىذا الباب في صحيح البخارم مع فتح البارم برقـ". 
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امتاز هذا العصر فً التؤلٌف النحوي بجمع ضروب علم النحو فً مإلفات متنوعة بدءاً باألصول 

والشروح، ومروراً باألدوات، وتحرٌره من الصعوبة،وانتهاًء باألعراب والشواهد بغرض الحفاظ على 

اللغة العربٌة والمإلفات النحوٌة من الضٌاع تارة وبغرض التسهٌل والتوضٌح عما كان علٌه فً 

. العصور السابقة تارة أخرى

  :نتائج البحث

رغم أن ظاهر تلك الفترة ٌوصف باالنحطاط فً التؤلٌف اللغوي إال أن التؤلٌف قد أحتل فٌها 

. حٌزاً غٌر ٌسٌر 

. من خبلل البحث وجد أن هذا العصر ٌزخر بالعلوم اللُّغوٌة المتمثلة فً علم النحو -

أما اللغة فكان عمل المتؤخرٌن فٌها لٌس إال :" وصف أحمد أمٌن التؤلٌف فً تلك الفترة بقوله  -

وقوله هذا ٌوصلنا إلً نتٌجة هً جمع  " (1)جمعاً لمن سبقهم أو اختصاراً فً التعبٌر أما جدٌد فبل

اللغة وعدم التفرٌط فٌها فً تلك الفترة التً شهدت فٌها الخبلفة اإلسبلمٌة دماراً فً شتً الجوانب 

. 

 .ال ٌمكن وصف هذا العصر بالضعف اللغوي وإنما ٌوصف بغزارة اإلنتاج اللغوي وجودته -

السٌوطً ، ابن : أنجب هذا العصر عدداً من العلماء ذوي الشهرة العالٌة منهم علً سبٌل المثال -

مالك ،بن هشام ، الزركشً ، أبو حٌان ، الزبٌدي ، ابن منظور ، الفٌروزبادي ابن الجزري وكان 

 .لكل منهم مإلفاته المتمٌزة التً أفاد منها الباحثون كثٌراً 

كما كان للتؤلٌف النحوي أهمٌة كبرى فً عصر الممالٌك حٌث ٌعتبر امتداداً لمسٌرة الدرس  -

 . النحوي

 .ٌكفً لحركة التؤلٌف النحوي أن حفظت لنا العلوم النحوٌة من الضٌاع فً تلك الفترة -

ال ٌصح أن ٌنسب االنحطاط اللغوي إلً األعاجم ألنهم هم أنفسهم سعوا إلً تطوٌر اللغة والحفاظ  -

 .علٌها بعد سقوط الخبلفة الراشدة

 .عصر الممالٌك من أكثر العصور حركة فً التؤلٌف النحوي -

 

: التوصٌات

 . الكتابة بصورة أوسع وأشمل عن جهود الدرس اللغوي فً عصر الممالٌك -1
                                                             

  .9 ، ص 4ـ، ج 1995 ، 5ط (لبناف – بيركت ) أحمد أميف ، ظير اإلسبلـ ، دار الكتاب العربي (1)



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

65 

 

تناول حالة األدب بتؤنً وطمؤنٌنة فً هذا العصر حتى ال نحكم علٌه مثل ما حكمنا علً اللغة  -2

 .فً السابق مع كثرة االستشهاد بالشعر والشعراء
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قائمة المراجع 

 

 القرآن الكريم -

 األحاديث النبوية -

 

: الكتب والمراجع العلمٌة: أوالً  -

 .4م، ج 1995 ، 5ط (لبنان – بٌروت )أحمد أمٌن ، ظهر اإلسبلم ، دار الكتاب العربً  -

نزهة  (هـ577ت )ابن األنباري ، أبو البركات كمال الدٌن عبد الرحمن بن محمد بن األنباري  -

د، ط،  ) (األردن ، الزرقاء)إبراهٌم السامرابً ، مكتبة المنار : اإللباء فً طبقات األدباء تحقٌق 

  . (ت

روح  (هـ1270ت )األلوسً البغدادي ، أبو الفضل شهاب الدٌن السٌد محمود األلوسً البغدادي  -

 (لبنان– بٌروت )المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ، دار إحٌاء التراث العربً 

 .9م ، ج1985 ، 4إدارة الطباعة المنٌرٌة ، ط 

 .1ابن تغري بردي ، النجوم الزواهر فً ملوك مصر والقاهرة، ج -

غاٌة النهاٌة فً  (هـ833ت )ابن الجزري ، شمس الدٌن أبً الخٌر محمد بن محمد الجزري  -

 .م 1932 ، 1برجستراسر ، مكتبة الخانجً ، مصر ، ط : طبقات القراء ، عنى بنشره 

البرهان فً أصول  (هـ478ت )الجوٌنً ؛ أبو المعالً عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسف الجوٌنً  -

صبلح بن محمد بن عوٌضة ، منشورات محمد علً بٌضون ، : الفقه ، علق علٌه وخرج أحادٌثه 

 .م1997، 1 ج1، ط (لبنان– بٌروت )دار الكتب العلمٌة 

الدرر الكامنة فً أعٌان  (هـ852ت )ابن حجر العسقبلنً ، شهاب الدٌن أحمد بن حجر العسقبلنً  -

 ، 2المابة الثامنة ، حققه قدم له ووضع فهارسة محمد سٌد جاد الحق، دار الكتب الحدٌثة ط

 .2م، ج1996

تفسٌر البحر  (هـ754ت )أبو حٌان ؛ محمد بن ٌوسف الشهٌر بؤبً حٌان األندلسً الغرناطً  -

 .8م ، ج1983 ، 2المحٌط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ، ط
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إعراب األلفٌة المسمى تمرٌن الطالب فً صناعة  (هـ905ت )خالد األزهري، خالد بن عبد هللا  -

 (ت ، ط. د )اإلعراب، عٌسى البابً الحلبً وشركاه ، القاهرة 

شرح التصرٌح على التوضٌح أو التصرٌح به مضمون  (هـ905ت )خالد بن عبد هللا األزهري  -

محمد باسل عٌون السود ، منشورات محمد علً بٌضون ، دار : التوضٌح فً النحو ، تحقٌق 

 . م 2000 سنة 1ط  (بٌروت، لبنان)الكتب العلمٌة 

طبقات القراء ،  (هـ748ت )الذهبً ، شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً  -

 .3م ، ج1997 ، 1أحمد خان ، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة ط: تحقٌق

العمدة فً محاسن الشعر وآدابه،  (هـ456ت )ابن رشٌق القٌروانً ، أبوعلً الحسن بن علً  -

 .م1934 (ط.د)مطبعة حجازي ، القاهرة 

كتاب ، الجمل فً النحو ،  (هـ340ت )الزجاجً ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً  -

إربد ، )علً توفٌق ، الحمد ، مإسسة الرسالة للطباعة والتوزٌع ، دار األمل : حققه وقدم له 

 .م1985 ، 2ط (األردن

 .2الزركلً ، األعبلم ج -

 .3الزمخشري ، دار الفكر ، بٌروت ، ج  -

الضو البلمع ألهل القرن  (هـ902ت )السخاوي ، شمس الدٌن محمد بن عبد الرحمن السخاوي  -

 .3ج (ت.ط.د)التاسع ، مكتبة القادسٌة ، 

بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن  (هـ911ت )السٌوطً ، جبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً  -

 .م1979، 2 ج2والنحاة، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار الفكر ، ط

 .م1976 ، 1ط : السٌوطً ، االقتراح فً علم أصول النحو ، مطبعة السعادة القاهرة  -

االقتراح فً علم أصول النحو ، دار  (هـ911ت )السٌوطً ، جبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً  -

 ،. (د، ط، ت)،  (حلب- سورٌا )المعارف لصاحبها أبو الحسنات 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن التاسع ، دار  (هـ125ت )الشوكانً ، محمد بن علً الشوكانً  -

 .1ج (ت.ط.د)المعرفة للطباعة والنشر بٌروت ، لبنان ، 

الكواكب السافرة بؤعٌان المابة العاشرة ، حققه وضبط نصه  (هـ1061ت )الشٌخ نجم الدٌن القري  -

 .1م ، ج1979 ، 2جرابٌل سلٌمان جبور ، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة ، بٌروت ط : 

 . عبد الباقً عبد المجٌد ، إشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللُّغوٌٌن -
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اللباب فً علل البناء واإلعراب ،  (هـ616ت )العبكري ، أبو البقاء عبد هللا بن الحسن العبكري  -

 (دمشق ، سورٌا)دار الفكر  (بٌروت ، لبنان)غازي مختار طلبات ، دار الفكر المعاصر : تحقٌق

 .م1995، 1ط

 .1م، ج1999 (ط.د)ابن عقٌل شرح ابن عقٌل علً ألفٌة ابن مالك، مكتبة دار التراث ،القاهرة  -

شذرات  (هـ1089ت )ابن العماد الحنبلً ؛ شهاب الدٌن أبً الفبلح عبد الحً بن أحمد بن محمد  -

مصطفى عبد القادر عطا ، منشورات محمد علً : الذهب فً أخبار من ذهب ، دراسة وتحقٌق 

 .6م ، ج1998 1ط (بٌروت ، لبنان)بٌضون ، دار الكتب العلمٌة 

 عمر رضا كحالة ، معجم المإلفٌن ، تراجم مصنفً الكتب العربٌة، مكتبة المثنى، ودار إحٌاء  -

 .5، ج  (ط ، ت.د)التراث العربً ، بٌروت 

، 3 المجلد 5مجلة دراسات حوض النٌل، العدد (النحو فً وادي النٌل  )عمر محمد حمودة ،  -

 .م2003مارس 

عبد الفتاح إسماعٌل : معانً القرآن ، تحقٌق  (هـ207ت )الفراء ؛ أبوزكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء  -

 .3ج (ت.ط.د)علً الجزي، دار السرور ، : شلبً ، راجعه 

الكواكب السابرة بؤعٌان المبة العاشرة ، حققه  (هـ1061ت )القربً ؛ الشٌخ نجم الدٌن القربً  -

م ، 1979 ، 2جبرابٌل سلٌمان جبور ، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت ، ط : وضبط نصه 

 .1ج 

 (هـ695ت )القرشً الكٌشً ، محمد بن أحمد بن عبد اللطٌف القرشً الكٌشً شمس الدٌن  -

ٌحٌى مراد ، دار الحدٌث للطباعة والنشر والتوزٌع ، : اإلرشاد إلى علم اإلعراب ، تحقٌق 

 .م2004،  (ط.د)القاهرة 

أنباه الرواة على  (هـ624ت )القفطً ؛ أبو زٌد جمال الدٌن أبً الحسن علً بن ٌوسف القفطً  -

القاهرة ، مإسسة الكتب )محمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار الفكر العربً ، : أبناه النحاة ، تحقٌق 

 .3م ، ج1986 ، 1ط (الثقافٌة ، بٌروت

 .م1934 (ط.د)األب لوٌس معلوف ، المنجد فً اللغة ، القاهرة  -

شواهد التوضٌح والتصحٌح  (هـ672ت )ابن مالك ، جمال الدٌن محمد بن عبد هللا الطابً النحوي  -

 3محمد فإاد عبد الباقً ، عالم الكتب ، بٌروت ، ط: لمشكبلت الجامع الصحٌح ، تحقٌق وتعلٌق 

 .م1983، 
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، إكمال  (هـ672ت )ابن مالك ، جمال الدٌن أبوعبد هللا محمد بن عبد هللا الطابً الجبانً الشافعً  -

 .م1984 (ط.د)اإلعبلم بتثلٌث الكبلم ، مكتبة المدنً ، جدة 

الجنً الدانً فً حروف المعانً ، تحقٌق فخر الدٌن  (هـ749ت )المرادي ، الحسن بن القاسم  -

 (بٌروت ، لبنان)قباوة ومحمد ندٌم فاضل، منشورات محمد علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة ، 

 . م1992 1ط

إحسان عباس ، دار : فوات الوفٌات والذٌل بها ، تحقٌق  (هـ764ت )محمد بن شاكر الكتبً  -

 .3ج (ط، ت. د )صادر ، بٌروت ، 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  (هـ427ت )مكً؛ أبو محمد بن أبً طالب القٌسً  -

 ، 2محً الدٌن رمضان ، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع ، ط: وحججها ، تحقٌق 

 .2م ، ج1981

المحرر فً النحو ، تحقٌق ودراسة  (هـ702ت )الهرمً ، عمر بن عٌسى بن إسماعٌل الهرمً  -

 ، 1منصور علً محمد عبد السمٌع ، دار السبلم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة مصر ، ط

 .م2005

ابن هشام ، جمال الدٌن أبو محمد عبد هللا بن ٌوسف بن أحمد بن عبد هللا األنصاري الخزرجً  -

 .م 1981( ت ، ط.د)اإلعراب من قواعد اإلعراب الرباط  (هـ761ت )

ابن هشام ، جمال الدٌن أبو محمد ، عبد هللا بن ٌوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري  -

علً حسن البواب ، كلٌة اللغة العربٌة ، : المسابل النحوٌة فً النحو ، تحقٌق  (هـ761ت )

 .(ت.ط.د)الرٌاض 

ابن هشام األنصاري ، أبو محمد عبد هللا جمال الدٌن بن ٌوسف بن أحمد بن هشام األنصاري  -

محمد : مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ، حققه وفصله وضبط غراببه  (هـ761ت )المصري 

  .(ط، ت.د)محً الدٌن عبد الحمٌد، دار إحٌاء التراث العربً 

 . 1م ، ج 1984 (ط.د)ٌاقوت الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر ، دار بٌروت  -
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 ,Shell, Merge, Heap)ثبلتطجٍك على خىارزهٍبد دراسخ كفبءح  خىارزهٍبد الترتٍت

Radix and NK-sorting) وهشكلخ التصبدم فً خىارزهٍخ NK-sorting 

 :المستخمص

تتمحور هذه الدراسة حول مفهوم الترتٌب حٌث ٌعتبر ترتٌب البٌانات من االستخدامات المتكررة فً معالجة 

الترتٌب بالدمج ،خورزمٌة شل ٍ) تناولنا فً هذا الدراسة عدد من خوارزمٌات الترتٌب الحدٌثة وهً [17],البٌانات

 . (وخوارزمٌة إن كً، خوارزمٌة رادكس، خوارزمٌة الكومة،

 تعطً نتابج بطٌبة من حٌث Nk-sorting      ومن خبلل دراسة ومقارنة هذه الخوارزمٌات وجدنا أن خوارزمٌة 

 تعطً نتابج بطٌبة مع Shellكما وجدنا أن خوارزمٌة ، السرعة وذلك نسبة لوجود مشكلة التصادم فً هذه الخوارزمٌة

 كفاءتها مع جمٌع Radixلكن بصورة عامة أثبتت خوارزمٌة .األعداد العشوابٌة مقارنة ببقٌة الخوارزمٌات األخرى

 . التً تم استخدامها فً الدراسة مع وجود بعض الخوارزمٌات التً أثبتت أنها األسرع فً حاالت فردٌةتأحجام البٌانا

 :الكلمات المفتاحٌة

 رادكس،الترتٌب ، المصفوفة ، خوارزمٌة 

Abstract 

 امحد فتح العلين عبيد اهلل السواني عبداملطلة امحد.د.أ

 جاهعة القرآى الكرين والعلوم اإلسالهية جاهعة النيلني

 كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلوهات كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلوهات
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This study focuses on the concept of Sorting, in which data Sorting is the repeated use in 

data processing, we mean by the data sorting is set records are sorted using sorting 

algorithm.      That the most important uses of sorting is to facilitate or speed up the 

search for the record[20]. 

        in this study we used number of modern sorting algorithm , this algorithm is (shell 

Sort Algorithm, Merge Sort algorithm, Heap Sort algorithm, Radix Sort algorithm and NK-

Sorting algorithm) with varying efficiency of these algorithms in terms of speed ,space of 

memory and stability algorithm. 

Keywords: 

Radix, Sorting, Stability, Heap, Shell 

 :مقدمة

استخدمنا خوارزمٌات الترتٌب التالٌة  ومقارنتها لعرفة كفاءة كل واحدة ونقاط القوة 

 :والضعف فً كل منها وهذه الخوارزمٌات هً

 Shell sort[1] 

هذه الخوارزمٌة مختلفة قلٌبل عن بقٌة الخوارزمٌات فً زمن التعقٌد حٌث أنها تختلف 

  و  O(nlog2n)  لتصبح صٌغتها مشابهه للصٌغة بٌن O(long) قلٌبل عن الصٌغة 

O(n1.5)اعتمدا على تفاصٌل التنفٌذ . 

 Heap sort[1] 

حٌث ٌكون زمن تنفٌذها . هً خوارزمٌة شعبٌة ولكنها لٌست األسرع فً كل الحاالت 

 .وٌعتبر الترتٌب بهذه الخوارزمٌة جدٌر بالثقة  . O(nlogn) دابماً اقل من 

Merge sort[1] 

ال ) stable وتعتبر من الخوارزمٌات المستقرة O(nlogn) تمثل زمن تنفٌذها بصورة 

 .(ٌتغٌر ترتٌب العناصر المتساوٌة

Radix Sort[24] 

 البٌانات على مستوى الخانات   على مفهوم ترتٌبradix     تقوم خوارزمٌة رادٌكس 

هو n  حٌث أن  O(n.k/d) : حٌث أن كفاءة خوارزمٌة رادٌكس هً digitsالعشرٌة 

 digits هو عدد الخانات العشرٌة d هو حجم أي مفتاح و kعدد األرقام المراد ترتٌبها و 

. 
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NK-sorting Algorithm[2] 

هً خورزمٌة تقوم على فكرة توزٌع العناصر المراد ترتٌبها على عدد من المصفوفات 

المإقتة بناءا على عدد الخانات العشرٌة ومن ثم ترتٌب كل مصفوفة على حدا ومن ثم 

 .تجمٌعها مرة اخرى

 NK-Sortingمشكلة التصادم فً خوارزمٌة 

إذن كلما كان .تعتمد الخوارزمٌة على مقارنة األعداد إلجراء عملٌة الترتٌب    

 .عدد المقارنات بسٌط كلما كانت الخوارزمٌة أسرع

 حٌث ٌتم Sub-arraysتقوم الخوارزمٌة بتقسم المصفوفة إلى مصفوفات فرعٌة    

 .ترتٌب كل مصفوفة على حدا

تقوم  الخوارزمٌة بالبحث عن اصغر عنصر واكبر عنصر فً كل المصفوفات 

 لهذه Best caseإذن الحالة األفضل . الفرعٌة حٌث تتم هذه العملٌة مرة واحدة فقط

لكن بالرغم من ذلك قد تحدث مشكلة تصادم فً الخوارزمٌة .O(n)الخوارزمٌة هو 

مما ٌتطلب عملٌة بحث عن موقع آخر للعنصر المراد ترٌبه وذلك بسبب أن الموقع 

المعطى تم السكٌن فٌه من قبل وبالتالً تحتاج الخوارزمٌة إلى زمن أطول قد ٌصل 

 Worst  case فً أسوأ الحاالت   O(n2) إلى

    كذلك نجد أن الخوارزمٌة تقوم بتقسٌم المصفوفة األصلٌة إلى عدد من 

المصفوفات الفرعٌة مجموع أطوال هذه المصفوفات ٌساوي طول المصفوفة 

وكذلك ال نحتاج إلى مساحة إضافٌة فً المصفوفة األصلٌة إلجراء .األصلٌة

 باإلضافة إلى O(n)إذن فً كل الحاالت تحتاج الخوارزمٌة إلى مساحة .المقارنات

كما ٌمكننا أن نضع .  لكل مصفوفة فرعٌةmax, min, Sمساحات بسٌطة للمتغٌرات 

المصفوفة المصفوفات الفرعٌة فً وسط تخزٌن خارجً وإدخال مصفوفة واحدة فقط 

ٌمكن استخدام .للذاكرة وبعد انتهاء ترتٌبها ٌتم إخراجها وإدخال المصفوفة الثانٌة وهكذا

 .هذه الطرٌقة مع البٌانات الضخمة

 

       عند حساب موقع العنصر فً المصفوفة الفرعٌة من خبلل عبلقة العنصر 

مع وقعة قد ٌحدث أن ٌعطً أكثر من عنصر نفس الموقع وذلك بسبب أن العنصرٌن 
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متساوٌٌن فً القٌمة وبالتالً ٌعطٌان نفس الموقع أو أن الفرق بٌن العنصرٌن صغٌر 

وبالتالً ٌكون الفرق بٌن موقعٌهما عبارة عن كسر صغٌر وكما نبلحظ  أن  

وبالتالً  (الن المواقع هً أرقام صحٌحة)الخوارزمٌة تقوم بتقرٌب األعداد الكسرٌة 

 collisionمما ٌتسبب فً حدوث تصادم . ٌعطٌان نفس الموقع

لحل مشكلة التصادم تقوم الخوارزمٌة بإزاحة العناصر ناحٌة الٌمٌن أو الشمال     

عملٌة البحث عن موقع خالً وإزاحة . (تصاعدي أو تنازلً، حسب نوع الترتٌب)

العناصر ٌتطلب زمنا أطول وكذلك قد ٌإدي إلى غموض فً الخوارزمٌة نسبة الن 

 ٌقود إلى موقع العنصر Sالخوارزمٌة تقترح أن حاصل ضرب قٌمة العنصر فً المٌل 

 .(فً حالة التصادم)فً المصفوفة وهذا لٌس صحٌح دابما 

 : المقارنة بٌن خوارزمٌات الترتٌب 

حٌث إن هذه .     معظم خوارزمٌات الترتٌب تعمل من خبلل مقارنة البٌانات 

 خوارزمٌات تقوم بمقارنة كوهنال، الخوارزمٌات تقوم بمقارنة عدد كبٌر من البٌانات

مثبل ترتٌب أسماء أشخاص تقوم بمقارنة الحروف األولى فقط من )جزء فقط من البٌانات 

 .(االسم 

  وعادة ما ٌحدد أفضلٌة الخوارزمٌة هو كفاءتها وكفاءة الخوارزمٌة فً هذه الحالة تكون 

بناءا على كمٌة البٌانات المراد ترتٌبها ومدى سرعة ترتٌب هذه البٌانات وكمٌة المساحة 

  O(n^2) حٌث نجد إن معظم خوارزمٌات الترتٌب لها كفاءة أما . المستخدمة من الذاكرة

 O(n*log(n)) أو

 هذه O(n*log(n))وهنالك بعض خوارزمٌات الترتٌب ترتٌب البٌانات أسرع من 

 .الخوارزمٌات ال تعتمد على مقارنة البٌانات وإنما تقوم على مجموعة من الحٌل

   هنالك العدٌد من خوارزمٌات الترتٌب لها نفس الكفاءة ولكنها تختلف فً السرعة مع 

 best-cast ٌجب دراسة الحالة األفضل ةلذا للحكم على الخوارزمً.نفس المدخبلت 

والمقٌاس الثانً هو  .  worst-case والحالة األسوأ  average-caseوالحالة الوسط 

 الذي ٌعطً تفاصٌل عن سٌر العملٌات Big O notationاستخدام معامل ثابت هو 

 .وٌعطً لمحة عامة عن الخوارزمٌة

 أما العامل الثانً الذي من خبلله ٌمكن الحكم على الخوارزمٌة هو  حجم المساحة 

حٌث إن هنالك ٌمكن إن تقوم بترتٌب البٌانات فً نفس المساحة دون الحوجة .المطلوبة 

 ، على سبٌل المثال ، ٌمكن ترتٌبه فً نفس heap sortفرز الكومة )إلى مساحة إضافٌة 

وفً بعض الحاالت .. (المكان ، ولكن ٌمكن أن ٌتم فً بعض الحاالت فً كومة منفصلة
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على سبٌل المثال ).قد ٌتوقف حجم المساحة المطلوبة على نوع بنٌة البٌانات المستخدمة

 مع بٌانات مخزنة فً مصفوفات merge sortالترتٌب بواسطة خوارزمٌة الدمج 

arrays ٌختلف عنه مع بٌانات مخزنة فً قوابم متصلة linked-list.)  

 وهل stabilityالعامل الثالث للحكم على الخوارزمٌة هو استقرار الخوارزمٌة 

   أم الkeysالخوارزمٌة تقوم بترتٌب البٌانات دون تغٌٌر المفاتٌح 

 :الجدول التالً ٌمثل قٌاس أداء خوارزمٌات الترتٌب 

 

 

 

 

algorithm Time 

Sort Best Average Worst Space Stability 

Shell Sort O(n) O( ) 

Or 

O( ) 

depends on 

gap 

sequence. 

Best known:  

O(nlog 2n) 

Constant Instable 

Heap Sort O(n*log(n)) O(n*log(n)) O(n*log(n)) Constant Instable 

Merge Sort O(n*log(n)) O(n*log(n)) O(n*log(n)) Depends Stable 

LSD Radix 

Sort 

-- 
O( ) O( ) n Stable 

MSD Radix 

Sort 

-- 
O( ) O( ) 

 

Stable 

NK-sorting O(n) O(n*log(2)) O(𝑛2) constant Instable 



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

75 

 

 مقارنة بٌن أداء خوارزمٌات الترتٌب (1)جدول

 :نجد ان  (1)من خبلل الجدول السابق 

 Shell sort:  

o  صِٓ اٌزٕف١زtime : صِٓ رٕف١ز  خٛاسص١ِخShell  رمذَ أداءاً ١ِّضا فٟ اٌحبٌخ 

 ٌىٓ عشػبْ ِب ٠ٕحذس ئٌٝ األعٛأ فٟ اٌحبٌخ اٌّزٛعطخ Best caseاألفعً 

Average case ٚاٌحبٌخ األعٛأ worst case.  

o  اٌّغبحخspace : اٌّغبحخ اٌزٟ رزطٍجٙب خٛاسص١ِخshell ِغبحخ صبثزخ ٟ٘ 

constant. 

o  اعزمشاس اٌخٛاسص١ِخstability : اٌخٛاسص١ِخ غ١ش ِغزمشحInstable رزطٍت 

رغى١ٓ اٌؼٕبصش فٟ ػٕبصش فشػ١خ ٚرشر١ت وً لبئّخ فشػ١خ ػٍٝ حذا ِٚٓ صُ 

 . ثبٌٕغجخ ٌٍمبئّخ األص١ٍخKeysعّؼٙب ِغ ثؼط ِّب ٠مٛد ئٌٝ رغ١١ش فٟ اٌّٛالغ 

 Heap sort:  

o  صِٓ اٌزٕف١زTime : األفعً )صِٓ رٕف١ز اٌخٛاسص١ِخ ٠زشبثٗ فٟ وً اٌحبالد

ألٔٙب فٟ ع١ّغ اٌحبالد رمَٛ ثزٛص٠غ اٌؼٕبصش ػٍٝ شغشح  (ٚاٌّزٛعطخ ٚاألعٛأ

ٚثبٌزبٌٟ ال ، اٌىِٛخ ٚئعشاء وً اٌّمبسٔبد ثغط إٌظش ػٓ اٌؼٕبصش ِشرجخ أَ ال

 .(ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌّمبسٔبد)فشق ث١ٓ  وً اٌحبالد 

o  اٌّغبحخSpace:  اٌّغبحخ اٌزٟ رزطٍجٙب اٌخٛاسص١ِخ ٟ٘ ِغبحخ صبثزخ. 

o  اعزمشاس اٌخٛاسص١ِخStability :  رؼزجش اٌخٛاسص١ِخ غ١ش ِغزمشحinstable 

ٚرٌه الْ اٌخٛاسص١ِخ ال رحبفع ػٍٝ اٌزشر١ت إٌغجٟ ٌٍؼٕبصش ثغجت أْ اٌؼٕبصش 

٠زُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ شغشح صٕبئ١خ ِّب ٠إدٞ ئٌٝ رغ١١ش فٟ رشر١ت ِٛالغ اٌؼٕبصش 

 ثبٌٕغجخ ٌٍمبئّخ األص١ٍخ

 Merge Sort: 

o  صِٓ اٌزٕف١زTime:  ٔالحع أْ صِٓ رٕف١ز اٌخٛاسص١ِخ ال ٠زغ١ش فٟ وً اٌحبالد

ح١ش أْ اٌخٛاسص١ِخ فٟ وً اٌحبالد رمَٛ ثزمغ١ُ .(األفعً ٚاألعٛأ ٚاٌّزٛعػ)

اٌمبئّخ ئٌٝ لٛائُ اصغش ٚرمغ١ُ اٌمٛائُ األصغش ئٌٝ لٛائُ اصغش ٚ٘ىزا ِٚٓ صُ 

 .أعشاء اٌّمبسٔبد ٚئػبدح دِظ اٌمٛائُ ِشح أخشٜ ئٌٝ أْ رصجح لبئّخ ٚاحذح

o  اٌّغبحخSpace :  اٌّغبحخ اٌزٟ رزطٍجٙب اٌخٛاسص١ِخ ِٓ اٌزاوشح رؼزّذ ػٍٝ ػذد

فىٍّب وبْ ػذد اٌؼٕبصش وج١ش أصجحذ ػ١ٍّخ اٌزمغ١ُ أوضش .اٌؼٕبصش اٌّشاد رشر١جٙب 

 .ٚثبٌزبٌٟ ػذد لٛائُ فشػ١خ أوضش ِٚغبحخ اوجش ِٓ اٌزاوشح

o  االعزمشاسStability:  ألٔٙب رمَٛ ثزمغ١ُ ٚدِظ اٌؼٕبصش ،رؼزجش خٛاسص١ِخ ِغزمشح

ٚثبٌزبٌٟ ال رزأصش ِٛالغ اٌؼٕبصش فٟ .ثٕفظ رشر١ت ِٛالؼٙب فٟ اٌمبئّخ األص١ٍخ  

 .اٌمبئّخ األص١ٍخ

 Radix sort: 

o  صِٓ اٌزٕف١زTime : ٌٝ٠ؼزجش صِٓ رٕف١ز اٌخٛاسص١ِخ الشة ئO(n) فٟ اٌحبٌخ 

ح١ش أْ اٌخٛاسص١ِخ ال رغزخذَ ِفَٙٛ اٌّمبسٔخ ٚئّٔب رشرت اٌؼٕبصش ثٕبءا .األفعً

ٚفٟ اٌحبٌخ األفعً رصجح اٌخٛاسص١ِخ خٛاسص١ِخ .ػٍٝ رشر١ت اٌخبٔخ اٌؼشش٠خ

ٌىٓ فٟ اٌحبٌخ اٌّزٛعطخ ٚاٌحبٌخ األعٛأ ٠صجح صِٓ اٌزٕف١ز ِؼزّذا ػٍٝ ػذد .خط١خ

 اٌّشاد رشر١جٙب ٚوزٌه حغُ وً اٌّفبر١ح اٌّغزخذِخ فٟ َاٌخبٔبد اٌؼشش٠خ فٟ األسلب

 .اٌزشر١ت
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o  اٌّغبحخ فٟ اٌزاوشحspace : ٟ٘ رحزبط اٌخٛاسص١ِخ ئٌٝ ِغبحخ صبثزخ فٟ اٌزاوشحn 

أِب  (LSD Radix حثبٌٕغجخ ٌخٛاسصِٟ) ٘ٛ ػذد اٌؼٕبصش اٌّشاد رش٠جٙبnح١ش أْ 

MSD Radixفمذ رحزبط ِصفٛفخ ئظبف١خ إلرّبَ ػ١ٍّخ اٌزشر١ت . 

o االعزمشاسStability: ٟرؼزجش اٌخٛاسص١ِخ ِغزمشح ٚال رغ١ش فٟ اٌزشر١ت إٌغج

 .ٌٍؼٕبصش

 NK-Sorting:  

o ٚرٌه فٟ اٌحبٌخ  (ٔظش٠ب)٠ؼزجش صِٓ رٕف١ز اٌخٛاسص١ِخ ٘ٛ عش٠غ : صِٓ اٌزٕف١ز

 ألْ اٌخٛاسص١ِخ رٛعذ اٌؼاللخ ث١ٓ ل١ّخ اٌؼٕصش ِٚٛلؼخ Best Caseاألفعً 

ٌىٓ ثغجت حذٚس رصبدَ فٟ .ِجبششح دْٚ اٌحبعخ ئٌٝ ِمبسٔبد ٚرجذ٠الد

اٌخٛاسص١ِخ ٠صجح أداء اٌخٛاسص١ِخ ثطٟء عذا ٠ٚشجٗ خٛاسص١ِخ اٌزشر١ت ثبإلدخبي 

ٚ٘ٛ ِحبٌٚخ رغى١ٓ ػٕصش )ح١ش أٔٗ ٚفٟ حبٌخ حذٚس رصبدَ .فٟ ثؼط األح١بْ

رعطش اٌخٛاسص١ِخ ئٌٝ اٌجحش ػٓ ِٛلغ آخش  (فٟ ِٛلغ ِغىٓ ثٗ ػٕصش ِٓ لجً

١ّ٠ٓ أٚ ٠غبس . فبسؽ ٚرمَٛ ثاصاحخ اٌؼٕبصش ٌزغىٓ اٌؼٕصش فٟ ِىبٔٗ إٌّبعت

 .اٌّٛلغ اٌزٞ ٠فزشض أْ ٠غىٓ ثٗ

o  اٌّغبحخ فٟ اٌزاوشحSpace : ْال رحزبط اٌخٛاسص١ِخ ئٌٝ ِغبحخ ئظبف١خ ح١ش أ

غٛي ٘زٖ .اٌخٛاسص١ِخ رمغُ اٌؼٕبصش ػٍٝ ػذد ِٓ اٌّصفٛفبد اٌفشػ١خ 

 .اٌّصفٛفبد اٌفشػ١خ ِغزّؼخ ٠غبٚٞ غٛي اٌّصفٛفخ األص١ٍخ

o  اعزمشاس اٌخٛاسص١ِخ Stability: 

رؼزجش اٌخٛاسص١ِخ غ١ش ِغزمشح ألٔٙب رٍغأ ئٌٝ حغبة ِٛالغ اٌؼٕبصش فٟ اٌمبئّخ 

ٌزا رٕزظ .اٌفشػ١خ ِٚٓ صُ عّغ اٌمٛائُ ِغ ثؼعٙب ػٍٝ حغت ػذد اٌخبٔبد اٌؼشش٠خ 

ػٓ اٌمبئّخ -  ثبٌٕغجخ ٌّٛالغ اٌؼٕبصش– إٌغجٟ ٌٍؼٕبصش ةلبئّخ ِخزٍفخ اٌزشرٟ

 .(لجً اٌزشر١ت)األص١ٍخ 

 :تطبٌق

       الختبار سرعة ترتٌب خوارزمٌات الترتٌب المستخدمة قمنا بكتابة برامج بلغة 

C++ بحٌث ٌتم تنفٌذها عدة مرات مع بٌانات عشوابٌة ٌتم تولٌدها بواسطة خوارزمٌة 

 .تولٌد بٌانات عشوابٌة

  Pentium 4 CPU 3 GHz ,1.12 of RAM   تم  تنفٌذ البرامج فً جهاز 

تختلف هذه  األرقام .  تولٌد األرقام العشوابٌة()randبحٌث تم استخدام دالة 

 .العشوابٌة فً كل مرة ٌتم فٌها استدعاء هذه الدالة

  كما تم استخدام إحجام مصفوفات مختلفة لتوضٌح الفرق فً سرعة التنفٌذ مع كل 

حٌث نجد أن هنالك خوارزمٌات تكون فعالة مع بٌانات قلٌلة ونجدها بطٌبة مع .حجم 

 .البٌانات الكبٌرة

 :استخدمنا ثبلث توزٌعات مختلفة من األرقام العشوابٌة هً

 أسلبَ ػشٛائ١خ رّبِب(random) . 
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  أسلبَ ِشرجٗ ِغجمب(sorted) . أسلبَ رُ ر١ٌٛذ٘ب ػشٛائ١ب ِٚٓ صُ رُ رشر١جٙب ٟ٘ٚ

 .ٚرخض٠ٕٙب فٟ ِصفٛفخ ٌّؼشفخ فؼب١ٌخ اٌخٛاسص١ِخ ػٍٝ ئػذاد ِشرجٗ أصال

  أسلبَ ِؼىٛعخ اٌزشر١ت(reversed).  أسلبَ رُ ر١ٌٛذ٘ب ٚرشر١جٙب ثصٛسح ٟ٘ٚ

ِؼىٛعخ ٚرخض٠ٕٙب فٟ صٛسح ِصفٛفخ ٚرٌه ٌم١بط وفبءح ٚعشػخ اٌخٛاسص١ِخ 

 worst caseرؼزجش اٌحبٌخ األعٛأ .فٟ ٘زٖ اٌحبالد 

 

 shell merge Heap Radix Nk-sort 

random 3.344 0.657 1.36 0.282 2.934 

sorted 0.109 0.719 0.484 0.218 2.165 

reversed 0.344 0.609 0.515 0.25 3.426 

  عدد صحٌح1000000ٌوضح زمن التنفٌذ لترتٌب  (2)جدول 

 

 

  عدد صحٌح1000000ٌوضح زمن التنفٌذ لترتٌب  (1)شكل

 

 

 

 

 :الخبلصة
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تتفاوت كفاءة خوارزمٌات الترتٌب من حٌث السرعة والمساحة المستخدمة من الذاكرة  وكذلك 

 هً األكفؤ قمنا بدراسة ومقارنة هذه تو لمعرفة أي من هذه الخوارزمٌا.استقرار الخوارزمٌة 

 .الخوارزمٌات مع بعضها البعض مستخدمٌن مصفوفات من األعداد العشوابٌة  الصحٌحة

 تعطً Nk-sorting      ومن خبلل دراسة ومقارنة هذه الخوارزمٌات وجدنا أن خوارزمٌة 

 فً هذه (collision)نتابج بطٌبة من حٌث السرعة وذلك نسبة لوجود مشكلة التصادم 

 تعطً نتابج بطٌبة مع األعداد العشوابٌة مقارنة Shellكما وجدنا أن خوارزمٌة ، الخوارزمٌة

ببقٌة الخوارزمٌات األخرى حٌث تم  تحسٌن هذه الخوارزمٌة  لتصبح أكثر كفاءة وسرعة 

 التً تم ت كفاءتها مع جمٌع أحجام البٌاناRadixلكن بصورة عامة أثبتت خوارزمٌة .

استخدامها فً الدراسة مع وجود بعض الخوارزمٌات التً أثبتت أنها األسرع فً حاالت 

 تتفاوت سرعتهما من نوع بٌانات إلى heap و Mergeكما وجدنا أن خوارزمٌتً .فردٌة

  .Radixآخر ولكنهما بصورة عامة اقل سرعة من خوارزمٌة  
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 تأثير األسمدة الكيميائية والعضوية  عمى إنتاجية محصول القمح

  في المناطق الجافة

               *   قمرالدولة عبدالمطمب أحمد.   د

      كمية النيل األبيض لمعموم والتكنولوجيا   

 :المستخمص 

و  (2006/2005)أجريت التجربة في أصص لمكسمييف زراعييف متتالييف لمعاـ 
بالمممكة العربية السعكدية لدراسة تأثير األسمدة العضكية كالكيميائية عمى بعض  (2007/2006)

نتاجية محصكؿ القمح   Yecora)صنؼ بيككرا ركجك (.Triticum aestivum L)خكاص التربة كا 

Rojo. ) 

 10)    زرعت النباتات في ست معامبلت مختمفة الجرعة التي استعممت مف السماد العضكم بمعدؿ 

سمفات -ىػ / كجـ سماد150ك-يكريا-ىػ /كجـ سماد420كمف السماد الكيميائي -ركث البقر– (ىػ/طف
 :البكتاسيكـ كالمعامبلت ىي 

ركث % 50- 5ركث بقر  - 4سمفات بكتاسيكـ  -3 (نتركجيف%46)يكريا-2كنتركؿ -1
 . يكريا%50+ركث بقر%50- 6سمفات بكتاسيكـ   %50+بقر

 .صممت ىذه التجربة بإتباع تصميـ القطاعات العشكائية الكاممة مع استخداـ أربع مكررات 

أظيرت النتائج أيضا أف التسميد العضكم المخمكط بالكيميائي كاف لو تأثير معنكم عمي اإلنتاجية 
 . حبة في المكسـ األكؿ بينما كاف لو تأثير معنكم في المكسـ الثاني100كمككناتيا ماعدا كزف الػ

مف جية أخرم خمصت ىذه الدراسة إلى أف التسميد العضكم ذك أىمية أكبر مف التسميد الكيميائي في 
ظركؼ األراضي الجافة بالمممكة العربية السعكدية لرفع إنتاجية القمح كتحسيف خكاص التربة مقارنة 

 .بالتسميد الكيميائي
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 يكريا ، سمفات بكتاسيكـ ،   بيككرا ركجك: كممات مفتاحية 

ABSTRACT 

     A pot experiment was conducted at Saudi Arabia during season 2005/2006  

and 2006/2007 to investigate the effect of organic and inorganic fertilizer on 

some soil properties and yield at wheat (Triticum aestirum L.) plant ev. Yecora 

rojo . 

     The plants were sown in six different treatments organic fertilizer dosage 

used was (10ton/ha) cattle manure –chemical fertilizer dosage used was 

(150kg/ha) –potassium sulphate. The different treatment used as follows: 

1- control  2- Urea  46% N  3-Potassium sulphate . 4- Cattle manure   5- 50% 

cattle manure + 50%Potassium sulphate.  6- 50% cattle manure + 50%urea. 

      The treatments were arranged in complete randomized block design with 

four replications the growth parameters measured. reproductive attributes 

investigated were :spike high, number of spikelets  per spike, weight of seeds 

per spike ,100-seed weight and seeds yield per unit area. Some soil properties 

also measured. more over up take of nitrogen and phosphorus were 

determined. 

         The results appeared that componation of organic and chemical fertilizer 

was significant on yield and yield components .on other hand it had non 

significant on 100-seed weigh at 1st season . 

The study indicated that the organic application had significant effect on 

some physical and chemical soil properties .on the other hand the study also 

indicated that the organic application was attained in arid soil under conditions 

in Saudi  Arabia to increase yield of wheat and to improve soil properties 

compared with chemical application.  

 

 

 :المقدمة 
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 الزيادة المضطردة في النمك السكاني في العالـ مع ثبات حجـ المكارد الطبيعية البد أف يقابمو        
زيادة في اإلنتاج الغذائي كبالتالي التكسع األفقي كالرأسي في الرقعة المزركعة فمذا كاف البد مف إتباع 
أفضؿ السبؿ لؤلستخداـ األمثؿ لؤلراضي التي يمكف استصبلحيا حيث أف األراضي السكدانية ذات 

حيث تبمغ .صبلحيات متفاكتة حسب ما  تتطمبو مف جيد كاستصبلح  لئلستزراع كتحقيؽ اإلنتاج المجزم 
كلذا  .(1995،التكـ كعبد الكريـ) مميكف فداف 596 مميكف فداف مف جممة مساحة السكداف البالغة 209

 .فقد لجأ الباحثكف إلى إستصبلح كتحسيف التربة لمبلئمة النباتات كمقابمة متطمبات اإلنتاج كالغذاء 

        كالغرض مف ىذه التجربة  ىك إرساء استيراتيجية سمادية تأخذ بعيف اإلعتبار الحفاظ عمى    
 .خصكبة التربة كزيادة اإلنتاجية مف ناحية كحماية البيئة مف الناحية األخرل 

 

 المواد وطرق البحث

Materials and Methods 

 :موقع الدراسة 

لى         شرقا ° 47'   15 كـ عمي خط طكؿ 70تقع منطقة الخرج جنكب الرياض كتبعد عنيا بحكا 
شماال كىي تعتبر مف أىـ المناطؽ الزراعية المنتجة لمقمح بالمممكة ، كتتبع ىذه ° 24'   11كخط عرض 

 شماأل 20المنطقة عدة قرل كتقع جميعيا في الجزء الشرقي مف ىضبة نجد التي تمتد مف دائرة العرض 
 شماال كالتي تمتاز طبكغرافيتيا باإلنبساط كتتخمميا بعض الجباؿ مف أىميا سمسمة جباؿ طكيؽ 28كحتي 

 .كبعض الكدياف المكسمية 

 

 :المواد المستخدمة والمضافة إلى التربة تحت الدراسة 

  ، تقاكم قمح صنؼ بيككرا ركجك، سماد عضكم ، سماد يكريا  (pots)تربة ، أ صص ببلستيكية  )   
 (، سمفات بكتاسيكـ ، سكبر فكسفات 
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    كإلجراء ىذه الدراسة تـ أخذ عينات التربة مف عشرة أماكف ممثمة لكؿ مزرعة كىذه العينات اخذت 
  ككانت نتائج التحاليؿ قبؿ الزراعة .كأجريت عمييا التحاليؿ الفيزيائية كالكيميائبة .(F5.F9,F11)لمحقكؿ 

. 

 (1)جدول 

 :التحميل الفيزيائي لمتربة قبل الزراعة

S.P % A.W. 

% 

P.W.P 

% 
F.C. 

% 

Sand 

% 

Clay % Silt 

% 

Depth 

23.5 5.5 2.9 8.3 64.4 14.8 20.8 0-30 

 

 (2)جدول 

 :التحميل الكيميائي لمتربة قبل الزراعة

N 

 % 

Mg 

meq/l 
Ca 

meq/l 
Na  

meq/l 
K  

meq/l 
Ece 

dS/m 
pH Depth 

0.02 0.35 6.0 9.4 0.76 8.9 8.5 0-30 

 

بكاسطة بريمة  ( سـ30-  صفر  )   كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ جمعت عينات تربة مف الطبقة السطحية 
"   40  كخط طكؿ  °24    '6"   30خط عرض    )كالككريؾ مف مزرعة اـ الشعاؿ  (Auger)التربة 

كىي تمثؿ األراضي . بمنطقة الخرج بالمممكة العربية السعكدية حيث اجريت التجربة (  47°   '7
 . الزراعية السائدة في المنطقة الكسطي  مف المممكة 

 ممـ كخمطت عينات 2   جففت عينات التربة ىكائيا ثـ طحنت ك مررت مف خبلؿ منخؿ قطر ثقكبو  
  كما  . كنقمت لممعمؿ لمتحميؿ  التربة خمطا جيدا لضماف تجانسيا ثـ حفظت في أكاني ببلستيكية نظيفة 

رتفاعو  28قطره   ( pots) ببلستيكية  أصيص24تـ تجييز  سـ كمميئت بالتربة مف الحقؿ 30 سـ كا 
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(F5)  كأجريت عمييا عمميات التحضير قبؿ الزراعة كالرم . المجففة ىكائيا ( كجـ8)لمنطقة الدراسة
 . كزرعت بتقاكم القمح . كغيرىا

 :تاريخ الزراعة 

  في المكاعيد المحددة  (2007/2006)و  (2006/2005)     كتمت الزراعة لمكسميف متتالييف 
 كجـ 400لتمؾ المنطقة في األكؿ مف ديسمبر كما اضيؼ سماد السكبر فكسفات قبؿ الزراعة بمعدؿ 

 . ىكتار لكؿ معاممة عدا الكنتركؿ /سماد

 (Cattle Manure): السماد العضوي روث البقر

 10كتمت اضافتو بمعدؿ  ( Cat)  أستخدـ في المعاممة األكلي سماد ركث البقر كيرمز لو بالرمز
 .اضيفت جرعة كاحدة قبؿ الزراعة كخمطت جيدا مع التربة  pot )جـ لكؿ أصيص74 )ىكتار بكاقع/طف

  % Urea 46:سماد اليوريا 

 420كتمت إضافتو بمعدؿ  ( U)كيرمز لو بالرمز%  46 أستخدـ في المعاممة الثانية سماد يكريا 
  أضيفت عمي ثبلث دفعات  الدفعة األكلي عند الزراعة pot ) جـ لكؿ أصيص2.1ىكتار بكاقع /كجـ

حيث أف النبات .  يكـ مف الدفعة الثانبة 35 يكـ مف الزراعة نثرا ي ك الدفعة األخيرة بعد 35كالثانية بعد 
 يمتص النتركجيف بصكرة مستمرة حتي مرحمة نضج الحبكب 

 K2SO4 :سماد سمفات البوتاسيوم 

كتمت اضافتو بمعدؿ   ( SK)  إستخدـ في المعاممة الثالثة سماد سمفات البكتاسيكـ كيرمز لو بالرمز
 دفعة كاحدة قبؿ الزراعة (  pot جراـ لكؿ أصيص 0.5  )ىكتاربكاقع/كجـ 150

  Cattle manure + Urea) %50   (  يوريا+ روث البقر )%50سماد 

كتمت   ( Cat+U)كيرمز لو بالرمز ( يكريا+ ركث البقر )%50سماد   إستخدـ في المعاممة الرابعة 
بمعدؿ  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة األكلي) جراـ مف السماد العضكم ركث البقر 37اضافة 
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نصؼ الكمية ) جراـ مف اليكريا 1ىكتار كخمطت جيدا مع التربة قبؿ الزراعة ثـ اضيؼ / طف 5
 . potلكؿ أصيص ( جراـ لكؿ دفعة 0.5)عمي دفعتيف  (المستخدمة في المعاممة الثانية

 (Cattle manure + K2SO4) %50(  سمفات بوتاسيوم+روث البقر)%50سماد 

(   Cat+SK)كيرمز لو بالرمز ( سمفات بكتاسيكـ+ركث البقر)%50  أستخدـ في المعاممة الخامسة سماد 
كخمطت جيدا  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة األكلي) جراـ مف السماد العضكم 37كتمت اضافة 

  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة الثالثة) جراـ مف السمفات 0.25مع التربة قبؿ الزراعة ثـ أضيؼ 
 . pot عمي دفعتيف لكؿ أصيص

  3-2-6 Controlكنترول  

لـ تستخدـ أم مف األسمدة السابقة بؿ تمت   (C)كيرمز لو بالرمز (الشاىد  )   في معاممة الكنتركؿ 
  مف  أصناؼ قمح الخبز مبكرة النضج  Yecora Rojoزراعة تقاكم القمح  مف صنؼ البيككرا ركجك 

 .مباشرة 

 

 : طريقة اجراء التجربة 

 ممـ كخمطت عينات التربة 2      جففت عينات التربة ىكائيا ثـ مررت مف خبلؿ منخؿ قطر ثقكبو  
خمطا جيدا لضماف تجانسيا كحفظت في أكعية ببلستيكية مناسبة  ثـ أجريت عمييا التحاليؿ الفيزيائية 

 كالكيميائية كذلؾ باستخداـ الطرؽ القياسية

 (أصيص)Pots 24فككنت  (4*6)      كقسمت الى ست معامبلت لكؿ معاممة اربع مكررات 

ككاف التكزيع عشكائي عمى .  كجـ مف التربة الجافة ىكائيا 8 حكالى  pot(أصيص)كضع في كؿ 
 .األصص 

 :التصميم 
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  تـ تصميـ التجربة بطريقة التصميـ العشكائي الكامؿ حيث تـ تكزيع األصص عشكائيا في ستة أعمدة 
 .لكؿ عمكد اربعة مكررات 

 :خريطة التجربة

 (3)الجدول 

T6                   T5         T4  T3 T2 T1 

 C  كنتركؿ

 

Cat.+SK  Cat. +U  سماد سمفات
البوتاسيوم  

S.K 

سماد اليوريا 
U 

سماد عضوي 
 (.Cat)روث البقر

1R 1R 1R 1R 1R 1R 

2R 2R 2R 2R 2R 2R 

3R 3R 3R 3R 3R 3R 

4R 4R 4R 4R 4R 4R 

 مف  أصناؼ قمح Yecora Rojo       كجيزت بحيث يتـ زراعتيا بالقمح مف صنؼ البيككرا ركجك 
 .الخبز مبكرة النضج  

 .                كأجريت عمييا كافة التحضيرات األكلية المتبعة عند الزراعة بمحصكؿ القمح 

لمكسميف زراعييف متتالييف في المكاعيد المحددة  لتمؾ المنطقة في األكؿ مف ديسمبر    كتمت الزراعة 
ستمرت متابعة المحصكؿ مف حيث 20 بكاقع 2ـ/ نبات400بكثافة نباتية قدرىا   نبات لكؿ أصيص كا 

  يكـ مف الزراعة 130التسميد كالرم كأخذ القياسات حتي  فترة الحصاد بعد 

 :التحميل  اإلحصائي 

.  كاربع مكررات لكؿ معاممة  Completely randomized designستخدـ التصميـ التاـ العشكائية ا
 Analysis Of   إلجراء  تحميؿ التبايف  SPSSكاجرم التحميؿ باستخداـ الحاسب اآللي بكاسطة برنامج 

Variance يتـ حساب المتكسطات كمف ثـ تحمؿ النتائج احصائيا بتحميؿ التبايف بيف المعامبلت باسنخداـ
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 Least Significant)% . 5الحد األدنى لمفرؽ المعنكم بيف المتكسطات عند مستكل معنكية 

Defferenc 

 النتائج

 :تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى اإلنتاجية ومكوناتيا 

 :طول السنبمة في النبات 

و  (2006/2005 ) سـ لممكسميف 11.4 كضحت النتائج أف أقصى طكؿ لمسنبمة في النبات بمغ 
جدكؿ ، لممكسـ األكؿ كالثاني عمى التكالي % 75ك% 65  ككانت نسبة الزيادة حكالي (2007/2006)
 ( .1)كشكؿ  (4)

   بينما أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف اإلختبلؼ بيف متكسط طكؿ السنبمة في النبات لممكسميف 
حيث سجمت النباتات التي سمدت بخميط السماد . كاف ذك داللة معنكية لجميع المعامبلت المستخدمة 

 .العضكم كالكيميائي أعمى طكؿ مقارنة بالتسميد الكيميائي 

 :    (4)جدول 

في النبات لموسمين  (سم)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى متوسط طول السنبمة 
 ( :2007/2006)و  (2006/2005)زراعيين متتاليين 

Season Treatment 

(2007/2006) (2006/2005) 

6.5 f 6.9 e Control 

6.9 ef 8.4 de U 

7.3 de 8.9 cd S.K 

9.3 c 9.0 c Cat. 
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11.4 a 11.4 a 50%Cat.50% S.K 

10.5 b 10.5 b 50%Cat.50% U 

0.46 0.53 L.S.D 

 الحروف المتشابهة تعنً أن المتوسطات لٌس بٌنها فروق معنوٌة

 (سم)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى متوسط طول السنبمة 

 (1)شكؿ 

 

 :عدد السنيبالت في السنبمة 

   أشارت النتائج أف متكسط عدد السنيببلت في السنبمة يزداد في جميع المعامبلت المستخدمة في 

 مقارنة بالشاىد كتراكح أعمى عدد لمسنيببلت ما بيف (2007/2006)و  (2006/2005)المكسمييف 
 ( .2)كشكؿ  (5)جدكؿ ، لممكسـ الثاني 33.4 – 22.8 لممكسـ األكؿ ك 31.55- 25

    دلت  نتائج التحميؿ اإلحصائي عمى أف اإلختبلؼ بيف متكسط عدد السنيببلت في السنبمة لو داللة 
معنكية حيث نجد أف المعامبلت التي احتكت عمى السماد العضكم مخمكط بالسماد الكيميائي سجمت 

 .أعمى عدد لمسنيببلت في المكسمييف مقارنة بالتسميد الكيميائي لكحده 

 (5)جدول 
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السنبلة  لموسمٌن / تأثٌر األسمدة العضوٌة والكٌمٌائٌة علً  متوسط عدد السنٌبالت 

 (2007/2006)و  (2006/2005)زراعٌٌن متتالٌٌن 

Season Treatment 

(2007/2006) ( 2006/2005) 

22.65d 23.15b Control 

22.80cd 25.00b U 

27.75b 25.80b S.K 

29.80b 27.10ab Cat. 

33.40a 31.55a 50%Cat.50% S.K 

32.20a 30.60a 50%Cat.50% U 

2.46 4.49 L.S.D 

 الحروف المتشابهة تعنً أن المتوسطات لٌس بٌنها فروق معنوٌة 

 

 

 السنبلة/ تأثٌر األسمدة العضوٌة والكٌمٌائٌة علً  متوسط عدد السنٌبالت 

 (2)شكؿ 
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 :وزن الحبوب في السنبمة 

    كضحت النتائج أف متكسط كزف الحبكب في السنبمة يزداد في جميع المعامبلت لممكسميف مقارنة 
 ( .3)كشكؿ  (6)جدكؿ ، بالشاىد 

     مف نتائج التحميؿ اإلحصائي تبيف أف اإلختبلؼ بيف المتكسطات في المكسمييف ذك داللة معنكية 
 .كأف المعامبلت المستخدـ فييا السماد المزدكج ىي األفضؿ مقارنة بالمعامبلت الكيميائية 

 : حبة 100وزن الـ 

 حبة يزداد في المعامبلت المستخدمة لممكسمييف مقارنة 100     تكصمت النتائج إلى أف متكسط كزف الػ 
 ( .4)كشكؿ  (7)بالشاىد جدكؿ 

 حبة قد زاد زيادة غير معنكية في المكسـ األكؿ 100   نتائج التحميؿ اإلحصائي أشارت إلى أف كزف الػ 
لجميع المعامبلت المستخدمة في حيف كانت ىناؾ زيادة معنكية  في المكسـ الثاني كأف التسميد العضكم 

 المخمكط بالكيميائي كاف األفضؿ

 . كسجؿ أعمى كزف مقارنة بالتسميد الكيميائي كالشاىد 
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 (6)جدول 

لموسمٌن  (جم)السنبلة/ تأثٌر األسمدة العضوٌة والكٌمٌائٌة علً  متوسط وزن الحبوب 

 (2007/2006)و  (2006/2005)زراعٌٌن متتالٌٌن 

Season Treatment 

(2007/2006) (2006/2005) 

0.79d 0.77b Control 

0.84cd 0.90b U 

0.95bc 0.94b S.K 

1.05b 0.94b Cat. 

1.24a 1.22a 50%Cat.50% S.K 

1.14ab 1.04ab 50%Cat.50% U 

0.13 0.18 L.S.D 

 الحروف المتشابهة تعنً أن المتوسطات لٌس بٌنها فروق معنوٌة 

 

 (جم)السنبلة/ تأثٌر األسمدة العضوٌة والكٌمٌائٌة علً  متوسط وزن الحبوب 

  (3)شكؿ  
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 (7)جدول 

 

لموسمٌن  (جم) حبة 100تأثٌر األسمدة العضوٌة والكٌمٌائٌة علً  متوسط وزن 

 (2007/2006)و  (2006/2005)زراعٌٌن متتالٌٌن 

Season Treatment 

(2007/2006) (2006/2005) 
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3.15b 3.44a Control 

3.26b 3.46a U 

3.34b 3.64a S.K 

3.67ab 3.64a Cat. 

3.75a 3.92a 50%Cat.50% S.K 

3.73a 3.65a 50%Cat.50% U 

0.34 0.51 L.S.D 

 الحروف المتشابهة تعنً أن المتوسطات لٌس بٌنها فروق معنوٌة 

 

 (جم) حبة 100تأثٌر األسمدة العضوٌة والكٌمٌائٌة علً  متوسط وزن 

 (4)شكؿ  
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 :اإلنتاجية 

يزداد في المعامبلت المستخدمة لممكسميف مقارنة مع  (ىكتار/طف ) أظيرت النتائج أف متكسط اإلنتاجية 
 ( .5)كشكؿ  (8)جدكؿ ، الشاىد 

فأعمى .   كأكضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف اإلختبلؼ بيف متكسطات اإلنتاجية لو فركقات معنكية 
حيث أدت إضافة . في المكسـ الثاني  (ىػ/طف) 5.1في المكسـ األكؿ ك (ىػ/طف) 4.9إنتاجية كانت 

. لممكسمييف عمى التكالي %  50ك%  58السماد العضكم المخمكط  بالكيميائي إلى زيادة تقدر بحكالي  
لممكسـ األكؿ كالثاني عمى التكالي تحققت عندما %  2.94ك %  16.12ككانت أدنى زيادة حكالي 

% 22.5أضيؼ سماد اليكريا فقط في حيف كانت أدني زيادة عند إستخداـ سماد سمفات البكتاسيكـ 
 .في المكسـ األكؿ كالثاني عمى التكالي كذلؾ مقارنة بالشاىد % 14.70ك

 

 (8)جدول 

لموسمين زراعيين  (ىـ/طن)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط اإلنتاجية 
 (2007/2006)و  (2006/2005) متتاليين 

Season Treatment 

(2007/2006) (2006/2005) 

3.4 b 3.1 b Control 

3.5 b 3.6 b U 

3.9 b 3.8 b S.K 

4.3 ab 4.0 ab Cat. 
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5.1 a 4.9 a 50%Cat.50% S.K 

4.7 a 4.2 a 50%Cat.50% U 

1.1 0.98 L.S.D 

 الحركؼ المتشابية تعني أف المتكسطات ليس بينيا فركؽ معنكية 

 

 

 

 

 

 

 

 (ىـ/طن)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط اإلنتاجية 

 (5)شكؿ 
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 المناقشة

 :تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى اإلنتاجية ومكوناتيا 

   تشير الدراسة كحسب التحميؿ اإلحصائي إلى زيادة معنكية مككنات اإلنتاجية ممايدؿ عمى أف 
المعامبلت المستخدمة كخاصة التي إحتكت عمى خميط العضكم كالكيميائي كاف األثر الكاضح في 

تحسيف خصكية التربة لمثؿ ىذا النكع مف األراضي كحكجتيا لعنصر األزكت كالعناصر األخرل الداخمة 
 [4] فكاف التأثير كاضح عمى طكؿ ك عدد السنيببلت كىذا يتفؽ مع. في تركيب المادة العضكية 

 .[8]ك[5]ك[7]ك

 حبة كاإلستجابة لمتسميد العضكم ليذه 100كما ك أف التأثير كاضح أيضا عمى كزف الحبكب ككزف الػ 
كالزيادة  .  [6]المؤثرات ربما نتجت مف تحسيف الخصائص الفيزيائية لمتربة كىذا يماثؿ ما تكصؿ إليو

 حبة في المكسـ الثاني ربما يعزل لمتحمؿ الجيد لممادة العضكية المضافة في 100المعنكية لكزف الػ 
كترجع اإلختبلفات في ىذه الدراسة إلى أف إحتياجات القمح لمنتركجيف تعتمد عمى األحكاؿ . المكسـ األكؿ

المناخية كنكع التربة كرطكبتيا كالمقدرة اإلنتاجية الجيدة لمصنؼ المزركع كالمكقع باإلضافة لؤلسمدة 
عدـ اإلستجابة اإليجابية لمسماد الكيميائي لمعايير النمك كمككنات اإلنتاجية ربما يعزل إلى . المستخدمة 

 .عدـ التجانس الحاد في مستكيات خصكبة التربة المستخدمة 

يبلحظ أف ىناؾ أنتاجية عالية تحققت في المعامبلت التي استخدـ فييا التسميد العضكم لكحده كالمخمكط 
مع السماد الكيميائي كىذا يشير عمى اف المادة العضكية ليا تاثير كاضح عمى زيادة اإلنتاج إلحتكائيا 

كقد يعزل الزيادة في اإلنتاج إلرتفاع عدد السنيببلت في السنبمة كبالتالي  . عمى عناصر غذائية أساسية
 حبة لممعامبلت ذاتيا كالتي أثرت عمى مككنات 100زيادة في عدد ككزف الحبكب في السنبمة ككزف الػ 

كبالمقابؿ كاف ىناؾ إنخفاض في اإلنتاجية عند استخداـ معامبلت التسميد . اإلنتاجية بطريقة إيجابية 
المتكسط العاـ ليذه اإلنتاجية يقارب نصؼ متكسط اإلنتاجية بمناطؽ اإلنتاج في . الكيميائي المنفرد 

 كيعزل ىذا الفرؽ لظركؼ التجربة كالفرؽ في اإلمكانات المستخدمة [2] ك[1]المممكة العربية السعكدية
نتائج ىذه التجربة تدؿ عمى أحتياجات القمح لمتسميد تعتمد عمى األحكاؿ المناخية . في مكاقع اإلنتاج 
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كنكع التربة كرطكبتيا كالمقدرة اإلنتاجية كالمكقع كالمحصكؿ السابؽ كاألسمدة المستخدمة كالجرعات 
كبما أف الجرعات المضافة مف المادة العضكية قميمة إال أنيا أثرت تأثيرا مباشرا عمى اإلنتاجية . المضافة 

 حيث كضح بأف األراضي الصحراكية فقيرة جدا مف المادة العضكية كالقميؿ [3]كىذا يكافؽ ما ذكره 
 .المضاؼ فييا يؤثر بطريقة إيجابية في زيادة إنتاج المزركعات 

 

 الممخص والتوصيـات

ك  (2006/2005)     في ىذه الدراسة اجريت تجربة حقمية لمكسميف زراعييف متتالييف خبلؿ العاـ
كذلؾ لمعرفة تأثير األسمدة العضكية كالكيميائية عمي نمك كانتاجية القمح كبعض  (2007/2006)

 . خصائص التربة الفيزيائية كالكيميائية

    مف نتائج ىذه  الدراسة كضح باف التسميد العضكم لو عبلقة إيجابية كمؤثرة عمى نمك كانتاجية 
حيث نبلحظ أف أفضؿ النتائج . محصكؿ القمح كما لو األثر الفعاؿ في تحسيف بعض خكاص التربة 

 سجمتيا المعامبلت التي استخدـ فييا التسميد

العضكم سكاء كاف في معايير النمك أك اإلنتاجية كمككناتيا أك في بعض الخصائص الفيزيائية 
 . كالكيميائية لمتربة  مقارنة بالتسميد الكيميائي المنفرد 

    كبالتالي نجد أف المعامبلت التي أستخدـ فييا نصؼ الجرعة السمادية العضكية كالكيميائية مخمكطة 
عمى النقيض مف ذلؾ فإف المعامبلت التي استخدـ فييا فقط . ببعضيا البعض كاف ليا األثر الئليجابي 

أما التسميد العضكم المنفرد فقد أحرزت . الجرعة الكاممة مف السماد الكيميائي كانت نتائجيـ ضعيفة 
 :كبالتالي نكصي باألتي . معاممتو نتائج طيبة كلكف يفضؿ المخمكط بالكيميائي 

استخداـ التسميد العضكم مخمكط بالكيميائي المحتكم عمى عناصر غذائية أساسية لؤلراضى  -1
 .الفقيرة 

عدـ استخداـ السماد الكيميائي الذم ال يحتكم عمى عنصر النتركجيف في األراضي الفقيرة  -2
 .لعدـ فعاليتو 

 (ركث البقر  )يفضؿ في التسميد العضكم استخداـ السماد البمدم  -3
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استخداـ السماد الكيميائي الذم يحتكل عمى النتركجيف خاصة سماد اليكريا لؤلراضي الفقيرة   -4
 .لفترات طكيمة ثـ يعقبو استخداـ السماد العضكم

 .المزيد مف الدراسة في ىذا المجاؿ لمكصكؿ لنتائج أفضؿ  -5

 

 

 المراجع العربية 

   (Net)موقع عمى   (2007)شركة تبوك لمتنمية الزراعية  -1
   (Net)موقع عمى   (2007) شركة الجوف لمتنمية الزراعية  -2

 القاىرة- كيمياء االراضي مركز كمبيكتر كمية الصيدلة جامعة القاىرة 

 شفيق رضا رجب شاىين– محمد عبد العزيز طو –شفيق ابراىيم عبد العال  -3
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أسجبة عسوف الطالة عن االلتحبق ثبلوسبق العلوً 

 فً التعلٍن الثبنىي ثوذٌنخ الذوٌن 

  (هن وجهخ نظر الوعلوٍن )

 : إعذاد 

  هحوذ األهٍن هحوذ ٌىسف كجر/د
 هستخلص الجحث
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تتفؽ كؿ المعمكمات الكاردة مف كزارة التربية كالتعميـ االتحادية كالكالئية عمى تدني نسبة الطبلب 
كىذا مشكمة يحتاج إلى تشخيص %. 30المنتسبيف لمقسـ العممي في التعميـ الثانكم إذ ال يتجاكز نسبتيـ 

لذا اختار الباحث المنيج الكصفي كاستخداـ االستبانة لجمع . إليجاد األسباب الكامنة كراء ىذا العيب
 SPSSكجية نظر المعمميف في التعميـ الثانكم بمدينة الدكيـ عف أسباب ىذا القصكر ككظؼ برنامج 

لمعالجة استجابات المعمميف لمكصكؿ ألسباب المشكمة التي كانت مف أىميا غياب المعامؿ كاألنشطة 
عادة  كالكتاب كاإلرشاد التربكم كالميني لمطبلب، كمف أىـ التكصيات تكفير المعامؿ كتدريب المعمميف كا 

 . الداخمياف بالريؼ

                      Abstract  
All information coming from central or White Nile state ministry of 

education ، agree that the percentage of scientific students in secondary 

education is very low ، not more than 30% . 

           This problem needs to be diagnosed so as to come to the reasons 

of this educational defect . dealing with this problem ، the researcher used the 

descriptive approach and a questionnaire to collect data from secondary 

teachers in Eldueim town .statistically ،the researcher used SPSS  program to 

have the results which the most important of them are : the absence of labs ، 
students books ، activities ، and educational  and professional counseling to 

students . While the most important recommendations are : the availability of 

labs ، teacher ػ training and reopening of boarding houses in the country         
. 
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أسجبة عسوف الطالة عن االلتحبق ثبلوسبق العلوً فً التعلٍن الثبنىي 

  (هن وجهخ نظر الوعلوٍن )ثوذٌنخ الذوٌن 

 :هقذهخ 

عممية إصبلح التعميـ تمثؿ أحد أىـ التحديات التي تجابو المجتمعات المعاصرة حيث تتضح 
كاقتصاد المعرفة ك ، الحاجة إلى تأسيس نظاـ تعميمي يتكافؽ مع حركة المعايير الحديثة 

فإذا كانت جميع مؤسسات المجتمع مطالبة بالتميز كالتطكر ، ثكرة المعمكمات كاالتصاالت 
كالتكظيؼ اإليجابي لثمرات الثكرة العممية الحديثة فإف مؤسسات التربية كالتعميـ ىي األكلى  

كالخطكة األكلى إلعادة ىيكمة منظكمة التعميـ تبدأ مف إقناع التربكييف . بمثؿ ىذه المطالبة 
كالمعمميف كاإلدارييف في الميداف التربكم بأف ىذا الجيؿ لديو قدرات عقمية متميزة تتناسب مع 
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كما أف الحاجة ماسة إلى إصبلح التعميـ المدرسي . عصر التطكر التقني كالتقاني  
األكاديمي ليكفر لمطبلب فرص اختيار كاسعة لممكاد مع التركيز عمى العمـك الطبيعية 

كالغرب قد مضى بعيدان في اىتمامو بالعمـك التطبيقية كذلؾ إليمانو . كالتخصصات التقنية 
بالمنيج التجريبي الذم ينبع مف الفمسفة البرجماتية التي تأكد أف المعرفة تأتي بصكرة أساسية  

 .عبر خبراتنا الحسية كترفض الميتافيزيقيا 

أما المسممكف الذيف تجاكزكا األصكؿ كتمسككا بالقشكر كقمدك الغرب تقميدان أعمى فتاىكا كلـ 
يصمكا إلى نتائج إيجابية  بينما الفمسفة اإلسبلمية تقـك عمى األيماف بالغيب بجانب الككف 
المنظكر مصدران لممعرفة  ، لذا تيتـ بالتكازف بيف العمـك التطبيقية كاالجتماعية كاإلنسانية 

 .[4]حسب مقتضى الحاؿ كضركرات الكاقع ك مقاصد الديف 

كالتعميـ ، السكداف كىك يسعى لمنيكض كالتقدـ البد مف االىتماـ بالتعميـ في كؿ مراحمو 
الثانكم كاسطة العقد بيف التعميـ األساسي ك الجامعي يحتاج إلى التنكع كتكفير مسارات 
متعددة لمطالب تمكنو مف اختيار المكاد الدراسية التي تتناسب مع ميكلو كقدراتو كخمؽ 
يجاد اإلرشاد التربكم الذم يكجيو الكجية  الدافعية لديو نحك اإلبداع كالتفكؽ كالتميز، كا 

الصحيحة، كما جاء تكصيات اجتماع الخبراء         اإلقميمي حكؿ تطكير التعميـ ما بعد 
 2009األساس في المنطقة العربية في مسقط 

مما ىك جدير باإلشارة أف كزيرة التربية كالتعميـ أشارت في المؤتمر الصحفي إلعبلف 
مف الجالسيف لمشيادة   الثانكية % 30أف أقؿ مف  .2013الشيادة الثانكية السكدانية  يكنيك 

في ذلؾ العاـ مف االتجاه العممي كىذا خمؿ يقتضي البحث عف أسبابو كمعالجتو بصكرة 
حداث التكازف في اتجاىات الطبلب لتمييد الطريؽ لنيضة عممية متكاممة   .جذرية ، كا 

 :هشكلخ الجحث 
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رغـ التقدـ العممي اليائؿ كسيطرة ثركة المعمكمات كاالتصاالت كتطبيقاتيا التقنية 
عمى حياة الناس ، ككضكح أىمية العمـك التطبيقية كدكرىا في تقدـ البشر إال أننا نجد 

كبصكرة كاضحة أعدادان كبيرة مف الطبلب بالتعميـ الثانكم في السكداف يختاركف المساؽ 
األدبي كيفضمكف الدراسات النظرية عمى التطبيقية كالتقنية كما   ذكرت كزيرة التربية كالتعميـ 

كمستقبؿ السكداف مرىكف  . 2013بالسكداف  في مؤتمر إعبلف الشيادة الثانكية في يكنيك 
كمدينة الدكيـ . بتخصص  أعداد كبيرة مف أبنائيا كتميزىـ في المجاالت التطبيقية كالتقنية 

كمثاؿ  تقع في كسط السكداف كتضـ في أحيائيا مختمؼ الناس مف كؿ بقاع السكداف 
كتختمط فييا مبلمح المدينة بالريؼ كتتأثر ببخت الرضا الجامعة كالمركز القكمي لممناىج  

عممييف % 34 بالدكيـ فقط  2012فمف الذيف جمسكا المتحاف الشيادة السكدانية في عاـ 
كىذا عيب ك مشكمة يجب أف يتبلفاىا % 40، 2014كفي عاـ % 39، 2013كفي عاـ 

المجتمع ك يعيد التكازف البلـز التجاىات الطبلب كىذه مشكمة جديرة بالبحث كالبد مف 
الكصكؿ لؤلسباب أكالن ثـ المعالجات فيككف السؤاؿ الرئيس ما ىي أسباب عزكؼ الطبلب 

 في التعميـ الثانكم بمدينة الدكيـ عف االلتحاؽ بالقسـ العممي ؟ 

  : أهوٍخ الجحث

يساىـ البحث في معالجة الخمؿ الخاص بعزكؼ الطبلب عف االلتحاؽ بالمساؽ  .1
 .العممي في التعميـ الثانكم 

 .يساىـ البحث في كضع خطة مستقبمية إلصبلح التعميـ بصكرة شاممة  .2

 .يعيف البحث في ترتيب األكلكيات في التعميـ الثانكم  .3

إرشاد أكلياء األمكر لتجاكز المشكبلت التي تحكؿ دكف التحاؽ الطبلب بالقسـ  .4
 .العممي الثانكم 

 .تمييد الطريؽ لآلخريف إلجراء مزيد مف البحكث في ىذا المجاؿ  .5

 : أهذاف الجحث 
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اكتشاؼ األسباب التي تؤدم إلى عزكؼ الطبلب في التعميـ الثانكم بمدينة الدكيـ  -
 .عف االلتحاؽ بالمساؽ العممي 

 :أسئلخ الجحث 

ما ىي األسباب التي تحكؿ دكف التحاؽ أعداد مقدرة مف الطبلب بالقسـ العممي  -
 بالتعميـ الثانكم ؟ 

 

 

 : هنهج   الجحث و أدواته

استخدـ الباحث المنيج الكصفي القائـ عمي جمع البيانات كتنظيميا كتحميميا 
 .كما استخدـ الباحث االستبانة أداة لمبحث ، لمكصكؿ إلى نتائج عممية 

  :هجتوع الجحث عٍنته

يتككف مجتمع البحث مف المعمميف العامميف بمدينة الدكيـ في ثماف مدارس أكاديمية 
 140كعددىـ  (في الدرجة السابعة الي الدرجة األكلى )ك الذيف تتجاكز خبراتيـ سبع سنكات 

 . بطريقة عشكائية عينة لمبحث % 66 منيـ بنسبة 93معممان تـ اختيار 

 : حذود الجحث 

مكضكعيان ينحصر البحث في تحديد أسباب عزكؼ الطبلب عف االلتحاؽ بالمساؽ 
العممي في الثانكم كيتـ البحث في مدينة الدكيـ بكالية النيؿ األبيض خبلؿ النصؼ األكؿ 

  .2014مف عاـ 

 : هصطلحبد الجحث 
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 :التعميم الثانوي 

ىك التعميـ الذم يتكسط نظاـ التعميـ الرسمي كيمتد مف نياية مرحمة التعميـ األساسي 
 .]14[لينتيي عند مدخؿ التعميـ الجامعي 

كألغراض البحث فإف التعميـ الثانكم في السكداف ىك قمة اليـر في التعميـ العاـ بعد مرحمة 
 ديني – فني –األساس ك قبؿ التعميـ العالي كيستمر لمدة ثبلث سنكات كيتنكع إلى أكاديمي 

لو ....ك يدرس الطالب في القسـ األكاديمي مكادان مشتركة في الصؼ األكؿ ك الثاني ، 
 .االختيار بيف المساؽ العممي ك األدبي حسب مقدرتو كميكلو في الصؼ الثالث 

 :مدينة الدويم 

تقع في الضفة الغربية لمنيؿ األبيض كىي عاصمة محمية الدكيـ بكالية النيؿ األبيض 
  كمـ تقريبان جنكب الخرطـك200كعمي بعد 

 :المساق العممي 

  ىك مجمكعة المكاد العممية التي يدرسيا الطالب في التعميـ الثانكم في السكداف في 
 –رياضيات )الصؼ الثالث كيؤىمو لبللتحاؽ بالكميات العممية في الجامعات السكدانية 

 . (عمـك ىندسية - أحياء- كيمياء- فيزياء

 : اإلطبر النظري 

 : هفهىم التعلٍن الثبنىي وأهوٍته 

   يمثؿ التعميـ الثانكم مكانان متميزان في السمـ التعميمي ، كيمقى عناية كبيرة مف 
نما في سائر ببلد العالـ ، فيك  الميتميف بشؤكف التعميـ ، ليس في الببلد العربية كحدىا كا 

يستكعب الشباب في أدؽ مراحؿ نمكىـ كيعدىـ إما لمكاصمة الدراسة في التعميـ العالي، أك 
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فيك دعامة ميمة لمساعدة الطبلب لفيـ  ذاتيـ كتنمية . العمؿ في مياديف الحياة المختمفة
 .قدراتيـ إلى أقصي حد ممكف 

كما أف التعميـ الثانكم مرحمة ميمة لتنمية الميارات البلزمة لممكاطنة الصالحة في أبعادىا 
كما تتطمبو مف متطمبات عديدة منيا تفيـ قيـ المجتمع كاستيعابيا كالتجاكب مع ، المختمفة 

كقبكؿ فكرة التغير ، التطكرات االقتصادية كاالجتماعية كالتقنية التي يمر بيا العالـ اليـك 
المادم كاالجتماعي كتككيف العقمية العممية المتضخمة كالمبدعة كالمستكعبة لكؿ مستحدثات 

 .[6]العصر ك متغيراتو 

كالمرحمة الثانكية تعرؼ بيذا االسـ في معظـ الببلد العربية كتمتد فييا الدراسة لثبلث سنكات 
في أغمب الدكؿ كلكف الببلد المتأثرة بالنظاـ الفرنسي تمتد الدراسة فييا بالمرحمة الثانكية إلى 

كما أنيا تمتد لسنتيف . أربع سنكات كذلؾ في الجزائر كالمغرب كتكنس كجيبكتي كمكريتانيا 
فقط في المممكة األردنية الياشمية كسمطنة عماف ، كيمتد التعميـ الثانكم عمكمان في جميع 
األنظمة العربية كالدكلية مف سف انتياء الطفكلة في حدكد السنة الثانية عشرة مف العمر 

 .[14]كحتى مرحمة النضج كاالكتماؿ في حدكد السنة الثامنة عشرة مف العمر

التعميـ الثانكم يغطي أىـ كأحرج مرحمة عمرية في حياة الفرد ػ مرحمة المراىقة ػ كىي مرحمة 
 : بناء الذات كتككيف الشخصية السكية ذات االتجاىات كالقيـ السميمة ، كما أنو يمثؿ 

ػ مرحمة اإلعداد الجاد لممكاطف في قيمو ك معتقده كمسمكو كىكيتو ، حتى إذا انتيى بو 1
المقاـ إلى الحياة بعد المرحمة الثانكية يككف مكاطنان صالحان يمتمؾ مف القدرات كالميارات 

 . كالقيـ كالمعارؼ ، ما يعينو عمى تحقيؽ أىدافو 

 ػ يمثؿ التعميـ الثانكم مرحمة العبكر ، إذ يتصؿ اتصاال كثيقان بما يسبقو كيمحقو مف مراحؿ 2
التعميـ ، كىذه الصمة تتطمب الدقة في المناىج كالمناشط المختمفة ، حتى يككف الطالب 

 .مؤىبلن لبللتحاؽ بالتعميـ الجامعي 
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ػ ليككف التعميـ الثانكم فعاالن كيحقؽ أىدافو ال بد مف مراعاة احتياجات كمشاكؿ المجتمع 3
 .في مناىجو كمناشطو 

 

 :أهذاف التعلٍن الثبنىي 

 :  أف األىداؼ الرئيسة لمتعميـ الثانكم ىي [14]ذ كر 

  إكساب الطالب المفاىيـ العممية كاإلنسانية كتسخيرىا لخدمة المجتمع  -1

 تزكيد الطالب بالميارات الفكرية كمناىج البحث العممي  -2

عدادىـ مينيان كتكنمكجيان  -3  تحسيف ميارات الطبلب المغكية كقدراتيـ األدائية كا 

  تزكيد الطبلب بالميارات السمككية كالقيـ  -4

  تنمية تقدير المسئكلية كاحتراـ القانكف كالقيـ  -5

 تككيف اتجاىات الشعكر باالنتماء كالقدرة عمى التكيؼ  -6

دراؾ المكاقؼ كاألحداث الدكلية -7   تقدير اآلخر كقبكؿ مسئكلية المكاطنة كا 

  تنمية ركح اإلبداع كالميارات العممية  -8

 تمكيف الطبلب مف االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي  -9

 إكساب الطبلب حاسة التذكؽ الفني كتقدير الجماؿ  -10

 تنمية قدرات الطبلب البدنية كالمعنكية -11

 مساعدة الطبلب عمى معرفة ذكاتيـ  -12

 :تنظٍوبد التعلٍن الثبنىي وأنىاعه 

تختمؼ النظرة إلى كظيفة التعميـ الثانكم كمدتو كمكانو في العممية التعميمية ، تبعان 
لؤلىداؼ كشكؿ السمـ التعميمي كفمسفة التربية المتبعة ، كقد ارتبط التعميـ الثانكم في 

الماضي بالمركز االجتماعي ، لذا كانت الدراسة انتقائية ، كاختصت لفترة طكيمة بتعمـ 
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الدراسات النظرية ألبناء القادريف الذيف يصمحكف لمراكز السمطة  ككظائؼ الدكلة ، متأثران 
في ذلؾ بالفمسفة المثالية التي تركز عمى دراسة اآلداب الكبلسيكية كتيدؼ لتنمية العقؿ 

كلكف ىذه النظرة تبلشت أماـ المفاىيـ الديمقراطية كنظريات . كالتحميؽ في سماء عالـ المثؿ 
التربية الحديثة كسيادة المنيج التجريبي ، فأصبح االىتماـ بالعمـك الطبيعية التي تنبع مف 

 ، 1957حينما سبؽ الركس األمريكاف في الكصكؿ إلى القمر عاـ . [13]خبرتنا الحسية 
أطمؽ األمريكاف صيحتيـ الشييرة أمة في خطر ، كعزكا تأخرىـ إلي التعميـ كمناىجو ، 

 .[11]فاىتمكا بتعميـ الرياضيات كالعمـك 

في السكداف رغـ أف التعميـ الثانكم بدأ منذ أكؿ القرف الماضي في كمية غردكف ذات 
طابع ميني ، حيث تطكر القسـ األكسط في الكمية لتصبح مدرسة ثانكية مينية في عاـ 

القضاء الشرعي ، كاليندسة ، كالمعمميف ، كالمحاسبة ، كالكتبة :  ،كىي تضـ األقساـ 1924
 عقد مؤتمر 1973كفي عاـ . [12] تحكلت إلى مدرسة أكاديمية1936كفي عاـ . 

متخصص في المناىج ببخت الرضا ، كخرج المؤتمر بكثيقة لممناىج كلكف كاف التغيير 
يركز عمى تحديث المعمكمات كالبناء المنطقي لممكاد دكف االىتماـ بمراجعة كظيفة المدرسة 

 عقد مؤتمر سياسات التربية 1990كفي عاـ . [1]الثانكية ككضعيا في السمـ التعميمي
كالتعميـ كالذم اختار المدرسة الثانكية ذات الثقافة العامة لتضـ كؿ التخصصات ، أكاديمية 

كيرل دكتكر النك في كرقتو في مؤتمر التعميـ الذم انعقد . [2]،فنية ،دينية  في مدرسة كاحدة
 أف كثرة المكاد الدراسية أثرت عمى تكجيات الطبلب العممية ، كقد جاء 2012بالخرطـك  

 –تحكيؿ المكاد الفنية التي تدرس بالمدارس الثانكية األكاديمية  )في تكصيات المؤتمر، 
كنادل  . (العمـك اليندسية ، العمـك التجارية ، إنتاج زراعي كحيكاني ػ إلى المدرسة التقنية 

عداد دليؿ لمتجارب المعممية 2012مؤتمر   بإعادة النظر في عدد حصص العمـك  كا 
ككراسات أنشطة تصاحب مقررات العمـك كالنظر في طرؽ كأساليب التقكيـ المضمنة في 

 محتكل كتب العمـك في المرحمة الثانكية كتزكيد المدارس بالمعامؿ كالمعدات كالمكاد المعممية  
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يتعيف إعادة ىيكمة التعميـ  ) (2008 )كما جاء في خطة تطكير التعميـ في الكطف العربي 
الثانكم كتنكيع شعبو بما يكفر فرصان متعددة لبلختيار ، كىذا ال يعني جعؿ ىذه المرحمة 
التعميمية مرحمة تخصص بؿ إعداد لتخصص الحقان ، كىذا يحتاج إلى مؤىبلت ككفايات 

 :كما يمكف لعممية التشعيب أف تراعي القكاعد التالية  (قبمية 

  رغبات الطبلب كميكليـ -1

 مد الجسكر بيف مختمؼ الشعب بما يمكف الطالب مف إعادة تكجيو كتعديؿ مساره  -2
 . عمى ضكء نتائج تحصيمو 

  مقدرات كاستعداد الطبلب  -3

إف ظاىرة تناقص أعداد الطبلب في القسـ العممي في التعميـ الثانكم،ظاىرة  تعاني منيا 
 ، أف 2014/ 1 /28بعض الدكؿ مثؿ فمسطيف كما جاء في مكقع الكرامة برس بتاريخ 

الطبلب الممتحقيف بالقسـ األدبي أربعة أضعاؼ القسـ العممي ، فيما كصؼ بأزمة تربكية 
كقد تعددت األسباب التي تقؼ كراء ىذا التفضيؿ  . تتعمؽ بعزكؼ الطبلب عف دراسة العمـك 

، ما بيف التخصص الجامعي المراد دراستو  ،كصعكبة المسافات العممية  ، كسيكلة القسـ 
 .األدبي 

أما في سمطنة عماف ، رغـ استحداث كظيفة أخصائي التكجيو الميني ، كانت نسبة الطبلب 
 : في المكاد ذات الطابع العممي كاألتي 

 % 47الفيزياء % 51األحياء % 53الرياضيات التطبيقية % 48الرياضيات البحتة 
 .[8]% 46العمـك كالتقانة  % 47الكيمياء 
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 :اٌذساعبد اٌغبثمخ 

أجرل دكتكر خمؼ اهلل عربي كعمر حسيف دراسة حكؿ اتجاىات طبلب المدارس الثانكية .1
كىدفت الدراسة لتحديد المصادر التي تعمؿ عمى تككيف . نحك تحديد المساقات الدراسية 

 ،   spssاتجاىات الطبلب الدراسية ، كاختار الباحثاف عينة عشكائية طبقية كاستخدما برنامج
 لتحميؿ البيانات ككانت النتيجة أف مف أىـ مصادر تككيف االتجاىات لدل Minitabك 

 . الطبلب ، التحصيؿ األكاديمي ، دخؿ الكالديف كنظرة المجتمع ، كالمينة المستقبمية 

اتجاىات طبلب المدارس الثانكية نحك : في دراسة لمكسى الحر لنيؿ الماجستير بعنكاف . 2
تحديد المساقات ، عممي ، أدبي ، فني ، إذ تيدؼ الدراسة إلى تحديد المصادر التي تعمؿ 
عمى تككيف االتجاىات كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ، ك قاـ بسحب عينة قصديو مف 

طبلب الثانكم بالدكيـ ، تكصؿ إلى أنو ال يجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث فيما يخص نكعية 
االتجاه الدراسي ، أكصى الباحث بتشجيع الطبلب لمتخصص في األقساـ العممية التي 

تمكنيـ قدراتيـ مف التفكؽ فييا كعدـ االعتماد عمى التحصيؿ في االمتحانات المكضكعية 
 في تشعيب الطبلب 

في دراسة قاـ بيا عثماف عمي بمو لمعرفة عبلقة المتغيرات األسرية بتحصيؿ الطبلب في .3
استخدـ الباحث المنيج . الصؼ الثالث الثانكم في مادة الرياضيات في الخرطـك بحرم 

الكصفي ، كتكصؿ إلى أنو ال تكجد عبلقة ارتباطيو بيف دخؿ األسرة كتعميـ األسرة ، 
كالتحصيؿ األكاديمي في مادة الرياضيات ، كذكر أف ىنالؾ متغيرات كثيرة تؤثر عمى 
التحصيؿ بصكرة عامة كالتي ظير خبلؿ بحثو ، مثؿ التشجيع األسرم كالقدكة كتدريب 

 .المعمميف كاكتظاظ الفصكؿ كالبيئة المدرسية

نشر محمد حسف سنادة دراسة في مجمة الدراسات التربكية ، العدد الخامس ، بعنكاف .4
  كأداء نفس الطبلب 1990االرتباط بيف أداء الطبلب في امتحاف الشيادة المتكسطة عاـ 
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كتكصؿ الباحث إلى أف .  في مدرستي عطبرة بنيف كبنات 1993في الشيادة الثانكية عاـ 
كؿ مف الرياضيات  كالمغة العربية كاإلنجميزية تصمح لمتنبؤ في المرحمة البلحقة ،كبرىنت 

الدراسة عمى ضعؼ أداء طبلب القسـ األدبي في امتحاف شيادة المرحمة المتكسطة ، كما ال 
مف الكاضح أف الدراسات السابقة األكلى كالثانية التي . يكجد فركؽ بيف أداء البنيف كالبنات

ذكرت سابقان ، ليا ارتباط كثيؽ بمشكمة ىذا البحث ، كتتركز العبلقة حكؿ المصادر التي 
أما الدراسة . تعمؿ عمى تككيف اتجاىات الطبلب كالتي تسيـ في خياراتيـ العممية كاألدبية 

الثالثة فقد تناكلت المتغيرات األسرية كعبلقتيا بتحصيؿ الطبلب في مادة الرياضيات  كىي 
كالدراسة األخيرة لسنادة تكضح . مادة عممية تؤسس عمييا التشعيب إلى أدبي كعممي 

العبلقة بيف أداء الطبلب في امتحاف الشيادة المتكسطة كمستكياتيـ التي تأسس اختياراتيـ  
 . في امتحاف الشيادة الثانكية 
 :ِغزّغ اٌجحش ٚػ١ٕزٗ 

اختار الباحث معممي المدارس الثانكية في مدينة الدكيـ مف الدرجة السابعة فما فكؽ 
، الذيف ليـ خبرة ال تقؿ عف سبع سنكات ، كذلؾ ألنيـ اشترككا في تدريس الصؼ الثالث 

 93 معممان كمعممة ،تـ اختيار 140حيث التشعيب في السكداف كاحتككا بالطبلب ، كعددىـ 
 .  إستبانة 84معممان بطريقة عشكائية ككزعت ليـ االستبانة كاستردت 

 :ِٕٙظ اٌجحش ٚأدٚارٗ 

 :استخدـ الباحث المنيج الكصفي كصمـ استبانة مف خمسة محاكر كىي 

  محكر المعمـ بحسباف المعمـ ركيزة ميمة في العممية التعميمية  -1

  محكر الطالب كذلؾ ألف المنيج يعمؿ لتمبية احتياجاتو  -2

  محكر المنيج كىك األداة المناط بو تشكيؿ الطالب كتحقيؽ أىداؼ التعميـ  -3

  محكر البيئة المدرسية كىي الكسط الذم يتمقى فييا الطالب العمـ  -4
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يجابان  -5   محكر المجتمع إذ يتأثر الطالب يما يجرل فيو  سمبان كا 

  :اٌضجبد ٚاٌصذق

تـ عرض االستبانة عمى عدد مف خبراء التربية بمركز القكمي لممناىج الذيف أبدكا 
ثـ قاـ الباحث بتكزيع  االستبانة عمي . مبلحظاتيـ كالتي تـ تعديؿ االستبانة الستيعابيا  

 ،  SPSS، كعف طريؽ التجزئة النصفية  كباستخداـ برنامج  (12)عدد محدكد مف المعمميف 
 تـ حساب معامؿ االرتباط 

 (سيبرماف ػ براكف ) كعمي ضكء ذلؾ تـ استخراج معامؿ الثبات 0,94فكانت  (بيرسكف )
، كباستخداـ الجذر التربيعى لمعامؿ الثبات ك تكصؿ  لمصدؽ اإلحصائي 0,97فجاءت 
  . 0,98فكاف 

 : اٌّؼبٌغخ اإلحصبئ١خ

. اختار الباحث اختبار مربع كام الذم يستخدـ لمحكـ عمى معنكية الفركؽ عمى التكرارات 
 كلتحديد الداللة  SPSSكاستخداـ برنامج . كصمـ استبانة عمى مقياس ليكرت الخماسي 

 كتحت 4اإلحصائية ثـ مقارنة قيمة كام المحسكبة بقيمة كام المقركءة أماـ درجة حرية 
 :  كما في الجداكؿ اآلتية 0,05مستكل معنكية 

 

 -أسباب تتعلق بالمعلم: .المحور األول 

 النتٌجة  الداللة كؤي المقرإة كؤي المحسوبة الفقرة 
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تعتبر المكافقة بشدة دالة قكية عمى اعتبار الفقرة سببان في عزكؼ الطبلب عف القسـ العممي 
 . أسباب قكية البتعاد الطبلب عف القسـ العممي 9,8,6,3,1فتككف الفقرات 

 

قل أن ٌكلف معلم المواد  1

 العلمٌة الطالب بواجبات منزلٌة 

أوافق  دالة 9,488 21,357

 بشدة

طرابق تدرٌس المواد العلمٌة  2

فً المدارس ال تشجع على 

 متابعتها 

 أوافق دالة 9,488 19,952

ال ٌستخدم المعلم وسابل  3

تعلٌمٌة فً تدرٌس العلوم 

 والرٌاضٌات 

أوافق  دالة 9,488 38,500

 بشدة

قل أن ٌصحح معلمو المواد  4

 العلمٌة كراسات الطبلب 

 ال أوافق دالة 9,488 27,301

ٌشجع المعلمون الطبلب  5

لبللتحاق بالقسم األدبً أكثر 

 من العلمً 

 ال أوافق دالة 9,488 24,214

تدرٌس العلوم والرٌاضٌات فً  6

التعلٌم األساسً ال ٌساعد 

الطالب لمواصلة دراسة هذه 

 المواد 

أوافق  دالة 9,488 42,190

 بشدة 

ٌهتم معلمو المواد العلمٌة بعدد  7

 محدد من طبلب الفصل 

 ال أوافق غٌر دالة  9,488 6,357

تدرس المواد العلمٌة بطرٌقة  8

 نظرٌة بحتة 

أوافق  دالة 9,488 64,410

 بشدة

ال توجد مراشد تعٌن المعلم فً  9

 التدرٌس 

أوافق  دالة 9,488 94,571

 بشدة
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 -أسباب تتعلق بالطالب : .المحور الثانً 

 النتٌجة  الداللة كؤي المقرإة كؤي المحسوبة الفقرة 

ٌجد الطالب صعوبة فً فهم  1

 المواد العلمٌة واستٌعابها 

 أوافق دالة 9,488 42,190
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 تعتبر أسبابان قكية النصراؼ الطبلب عف 8,7,4,2يتضح مف الجدكؿ أعبله  أف العبارات 
 . دراسة المكاد العممية 

 

 

 

 

 

غٌاب المعامل أثر فً  2

 توجٌهات الطالب العلمٌة 

أوافق  دالة 9,488 129,619

 بشدة

ٌعتقد كثٌر من الطبلب أن  3

الحصول على الشهادة األدبٌة 

 سهلة و مٌسرة 

 أوافق دالة 9,488 41,595

من الصعب فهم واستٌعاب  4

مواد العلوم والرٌاضٌات بدون 

 معلم 

أوافق  دالة 9,488 90,762

 بشدة

ٌمكن استٌعاب وفهم المواد  5

 العلمٌة بدون معلم 

ال أوافق  دالة 9,488 75,855

 بشدة 

ٌمكن استٌعاب وفهم المواد  6

 األدبٌة بدون خبرات سابقة 

 ال أوافق  دالة 9,488 28,381

ال توجد أنشطة تتعلق بالمواد  7

 العلمٌة فً المدرسة 

أوافق  دالة 9,488 105,524

 بشدة 

غٌاب اإلرشاد و التوجٌه  8

التربوي فً المدارس ٌإثر فً 

 توجهات الطبلب العلمٌة 

أوافق  دالة 9,488 50,405

 بشدة
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 -أسباب تتعلق بالمنهج : .المحور الثالث 

 النتٌجة  الداللة كؤي المقرإة كؤي المحسوبة الفقرة 

المادة المعروضة فً كتب  1

العلوم والرٌاضٌات صعبة 

 ومعقدة 

 ال أوافق دالة 9,488 19,452

طرٌقة عرض الكتب ال ٌتٌح  2

للطالب متابعة المقرر إذا فاتته 

 بعض الدروس 

 أوافق دالة 9,488 27,786

ال ترتبط الموضوعات  3

المعروضة فً كتب المواد 

 العلمٌة بخبرات الطالب السابقة 

 أوافق دالة 9,488 36,940

التمارٌن فً كتب العلوم  4

 والرٌاضٌات غٌر متنوعة 

 أوافق دالة 9,488 18,024

مقررات المواد العلمٌة طوٌلة  5

وال تتناسب مع الوقت 

 المخصص 

أوافق  دالة 9,488 28,500

 بشدة

االمتحانات تختلف نوعاً ما عن  6

 التمارٌن الموجودة فً الكتب 

 أوافق دالة 9,488 38,619

اللغة التً كتبت بها مقررات  7

 المواد العلمٌة معقدة 

 ال أوافق دالة 9,488 23,024

حجم الكتب العلمٌة ٌخٌف  8

الطالب للمواصلة فً هذا 

 االتجاه 

أوافق  دالة 9,488 34,929

 بشدة

المنهج ال ٌستفٌد من التقنٌات  9

الحدٌثة فً توصٌل المادة 

 للطالب 

أوافق  دالة 9,488 64,452

 بشدة
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 حظيت بتأكيد قكم كأسباب لعزكؼ الطبلب عف األقساـ العممية 9,8,5نبلحظ أف العبارات 

. 

 

 

 

 -أسباب تتعلق بالبٌبة المدرسٌة: .المحور الرابع 

 النتٌجة  الداللة كؤي المقرإة كؤي المحسوبة الفقرة 
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 حسب المعيار السابؽ تعتبر أسباب قكية لعزكؼ الطبلب عف المساؽ 6,5,3,1العبارات 
 .العممي 

 

 

 

هناك نقص كبٌر فً كتب  1

 العلوم و الرٌاضٌات 

أوافق  دالة 9,488 66,952

 بشدة

تعانً المدارس من نقص كبٌر  2

 فً معلمً الرٌاضٌات و العلوم

 أوافق دالة 9,488 24,095

تعانً المدارس من غٌاب  3

 المعامل المجهزة 

أوافق  دالة 9,488 208,143

 بشدة

ترتبط األنشطة المدرسٌة  4

 بالمواد األدبٌة 

 أوافق دالة 9,488 22,071

غابت عن المدارس جمعٌات  5

 العلوم والرٌاضٌات 

أوافق  دالة 9,488 92,476

 بشدة

غٌاب الطبلب بسبب الرسوم  6

المدرسٌة ٌإثر فً توجٌهاتهم 

 العلمٌة 

أوافق  دالة 9,488 30,524

 بشدة

المعاٌٌر المدرسٌة الخاصة  7

بتوزٌع الطبلب للمساقات 

تحول دون رغبة الطبلب 

 لبللتحاق باألقسام العلمٌة 

 أوافق دالة 9,488 40,167

إدارات المدارس ال تهتم  8

بتوجٌهات الطبلب العلمٌة 

 وإرشادهم 

 ال أوافق غٌر دالة 9,488 9,452
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 -أسباب تتعلق بالمجتمع: .المحور الخامس 

 النتٌجة  الداللة كؤي المقرإة كؤي المحسوبة الفقرة 

األسرة ال تهتم بؤي مساق  1

 ٌختاره الطالب 

 أوافق دالة 9,488 12,310

من األسهل أن ٌجد الطالب  2

األدبً من ٌساعده فً المجتمع 

 وافق غٌر دالة 9,488 2,381
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 . نالت إجماعان قكيان كأسباب لعزكؼ الطبلب عف دراسة المكاد العممية 6,5,4الفقرات 

 

 

 

 

 

 

 : الخبتوخ 

 عكس الطالب العلمً 

ثقافة المجتمع تساعد الطالب  3

 للعمل السهل 

 وافق دالة 9,488 35,524

عطالة الخرجٌن فً المجال  4

العلمً ٌشجع الطبلب لبلبتعاد 

 عن هذا القسم العلمً 

وافق  غٌر دالة 9,488 8,738

 بشدة

تجفٌف الداخلٌات أثر على  5

استقرار الطبلب ومن ثم على 

 تحصٌلهم العلمً 

أوافق  دالة 9,488 28,500

 بشدة

الفضابٌات والتقنٌات الحدٌثة  6

صرفت الطبلب عن االهتمام 

بالمسابل التً تحتاج إلى صبر 

 وجهد

أوافق  دالة 9,488 163,738

 بشدة
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 قيود الممكية وضوابطيا في الفقو اإلسالمي
 أبكبكر زيادة إبراىيـ ساتي. د

 أستاذ مساعد ػ كمية الشريعة كالقانكف ػ جامعة الزعيـ األزىرم
 

 :المستخمص
تعتبر الممكية في الفقو اإلسبلمي مف المكضكعات اليامة لمغاية ، كعمى أساسيا قامت نظرية فقيية إنبرم 

عدد مف الفقياء المعاصريف إلرساء قكاعدىا كتمثمت ىذه األىمية في ارتباطيا بكثير مف مسائؿ 
المعامبلت، لذلؾ كاف االختيار لمكضكع قيكدىا كضكابطيا يجب مراعاتيا بدءان مف التممؾ كانتياءن 

لذلؾ تمثمت المشكمة في ماىية الضكابط التي يجب مراعاتيا في التممؾ كالتصرؼ كما ىي . بالتصرؼ
اتبعت في ىذا . حدكد ىذه القيكد كالضكابط كييدؼ البحث إلى اتجاه مجمكعة مف القكاعد الحاكمة لمممكية

اىـ ما تكصمت إليو مف نتائج تمثمت في أف الممكية تدكر . البحث المنيج الكصفي التحميمي المقارف
حكليا كثير مف المكضكعات في المعامبلت، كأف المستخمص غير حر في ممارسة حقكقو في الممكية 
نما مقيد بضكابط تابعة مف الشرع، كذلؾ يحؽ منع الشخص مف ممارسة حقكقو مف الممكية ألسباب  كا 

عامة أك خاصة، كأف الشخص ال بد أف يراعي في تممكو كتصرفو ىذه القيكد كالضكابط كاال عيد خركجو 
 .عف ذلؾ مخالفة

Abstract  
Ownership in Islamic jurisprudence from the very important issues, and on the basis of the 

theory of jurisprudence kick, a number of contemporary scholars to establish the their rules 

and this represented important in a much of the issues relate to transactions, so choice was the 

subject of restrictions and controls must be observed starting from the end of the ownership 

and disposition, for that what represented the problem in the controls that must be considered 

in the ownership and disposition of what are the limits of these restrictions and controls, the 

research aims at the direction of a set of rules that govern the ownership. The study followed 

the descriptive analytical method comparative. The most important findings was that the 

Ownership revolve around many of the themes in the transactions, and extracted is not free to 

exercise his rights in the ownership but restricted controls a subsidiary of Shari'a, as well as 

the right to prevent a person from exercising his rights of ownership for reasons of public or 

private, and that the person must take into account in owned and disposal of these restrictions 

and controls or consider for so foul. 
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 مقدمة
أقرت الشريعة اإلسبلمية الممكية الخاصة، كأخذت بيا، كبنت أحكاميا عمى االعتراؼ بيا كالتشجيع عمييا 

إنما :" سكرة البقرة ، كيقكؿ سبحانو " الذم ينفقكف أمكاليـ بالميؿ كالنيار:" كحمايتيا، يقكؿ اهلل تعالى 
 االنعاـ  25ايو " كال تغربكا ماؿ اليتيـ اال بالتي ىي أحسف"، 15سكرة التغابف ايو " أمكالكـ كأكالدكـ فتنة 

فإف ىذه اآليات كغيرىا كثير تنسب األمكاؿ بصفة عامة إلى إفراد الناس ، ككما يقكؿ المعسركف ،إف 
ركح " اإلضافة في أمكالكـ ال تقيد اال االختصاص ، كىك شامؿ الختصاص الممكية كاختصاص التصرؼ

 ".4/202 – لبللكس –المعاني 
كؿ المسمـ :" كقد اقر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الممكية الخاصة بقكلو كفعمو ، فمف أقكالو عميو السبلـ

 ".عمى المسمـ حراـ، دمو كمالو كعرضو
ذا كاف اإلسبلـ قد اقر الممكية الفردية ، إتباعا لمفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا، لما ليا مف اثر فعاؿ  كا 
عمى دفعيـ إلى العمؿ، كعمارة الككف كتشجيعان ليـ عمى الكسب، كالتمتع بما خمؽ اهلل ، فانو مف كجية 

أخرل قد كضع لمممكية طريقيا الصحيح الذم يجب أف تسير فيو تنتيي باإلنساف إلى سعادة الدنيا 
ذلؾ متاع الحياة "كمف ذلؾ تنبيو الناس أف الماؿ ما ىك اال متاع زائؿ كما عند اهلل خير كأبقى، . كاآلخرة

ثـ تسألف "كمف أف ىذا الماؿ سكؼ يسألكف عنو يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف " الدنيا كاهلل عنده حسف المآب
كمف شأف ىذه المسئكلية أف تقمؿ مف حب الناس لو، كتخفؼ تعمقيـ بو، كتؤدم إلى " يكمئذ عف النعيـ

عماال لمبدأ المسئكلية، فاف كؿ فرد ال بد أف يراعي . تكجييو الكجية الصالحة المفيدة كلكف مع ىذا كمو كا 
حراز الماؿ، ثـ ليس لو أف يتصرؼ كيفما  قيكد كضكابط في تممكو لمماؿ، فميس لو االكتساب بأم كجو كا 
شاء كاف كاف ممكو كتحت سيطرتو، ككذلؾ ال يسمح لو أف يستعمؿ حقو في الممؾ استغبلالن كاستعماال اال 
في حدكد معينة، كاف ال يتعسؼ في ذلؾ كاال رد كزجر، كما إف الدكلة ليا الحؽ في النزع لممكية الفردية 

لذلؾ يأتي مكضكع قيكد كضكابط الممكية مدار بحثنا . لمصمحة عامة أك خاصة بشركطيا كضكابطيا
كالذم مف خبللو سنبيف ىذه القيكد كالضكابط، حدكدىا كأسبابيا ، ككيفية استخداميا كذلؾ مف خبلؿ 

 .مباحث كمطالب الكرقة إف شاء اهلل
  اإلسالميوضوابطيا في الفقو قيود الممكية 

 :تمييد
سبؽ أف الممكية نكع ـ االستحبلؼ، كمنة مف اهلل عمى عباده، كلكنيا ليست مطمقة بؿ مكجية بأكامر اهلل 

كنكاىيو، كمف ثـ يتعيف عمى المستخمفيف أف تككف تصرفاتيـ في حدكد تمؾ األكامر كالنكاىي، كطبقا 
 .لتكجييات الشرع

المبادئ األساسية ، تعتبر بمثابة الضكابط لنظاـ الممكية في الشريعة كيحسف بنا أف نذكر مجمكعة مف 
 .اإلسبلمية
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 :أصول كمية
الممكية الفردية في اإلسبلـ مصكنة ببل حظر، كال حد لما يممكو اإلنساف مف ماؿ طبقا لقكاعد كأحكاـ - 1

الشرع اإلسبلمي ، في بيانو ألسباب الممؾ المشركعة، كاألسباب التي يمنع التممؾ عف طريقيا، كفي بيانو 
لضكابط التصرؼ في الماؿ كاالنتفاع بو، كفي حرصو عمى مصمحة جماعة المسمميف في نفس الكقت، 

 .كالحاكـ المسمـ يراقب ذلؾ كمو، فتفاكت الناس في الدخكؿ كالثركات ال يمنعو اإلسبلـ
أقر اإلسبلـ الممكية العامة في االمكاؿ التي تتعمؽ بيا حاجات مجمكع أفراد األمة، كما أقر ممكية - 2

 .الدكلة كذلؾ 
 :عمؿ اإلسبلـ عمى عدـ تركيز الثركة في أيدم قمو مف األفراد بعدة كسائؿ منيا- 3
 نظاـ الميراث/ أ

 الزكاة / ب
 االنفاؽ كالصدقات في سبيؿ اهلل/ ج
تحريـ كنز االمكاؿ كحبسيا عف أف تككف عنصرا مف عناصر االنتاج، كبصفة عامة عف أف تؤدم / د

كالذيف يكنزكف الذىب كالفضة كال ينفقكنيا في سبيؿ )دكرىا في حفظ حياة الناس كقكتيـ ، يقكؿ اهلل تعالى 
 .كمف االنفاؽ استثمار االمكاؿ (34:التكبة )(اهلل فبشرىـ بعذاب اليـ

الممكية في اإلسبلـ ليست كسيمة لمبطر، كالترؼ، كالسرؼ ، كالتبذير ، كاالستغبلؿ، كالتسمط ، - 4
 .كاإلضرار بالغير

خكؿ اإلسبلـ لمحاكـ المسمـ سمطات كاسعة في مراقبة كتنفيذ قكاعد الشرع التي تنظـ حياة الناس، - 5
 :كتحقؽ في ضكء ما تقدـ جميعو نعرض قيد كضكابط الممكية عمى النحك التالي

 .تعريؼ الممؾ كالضابط:- المبحث األكؿ
 . ضكابط تتعمؽ بأسباب التممؾ–المطمب األكؿ 
 . ضكابط تتعمؽ بسمطات المالؾ في التصرؼ كاالنتفاع–المطمب الثاني 
 :ضكابط تتعمؽ بممؾ الغير، كتشتمؿ عمى :- المبحث الثاني
 . حقكؽ االرتفاؽ–المطمب األكؿ 
 .حقكؽ الجكار- المطمب الثاني
 .(مدل سمطة الحاكـ المسمـ في تقييد حؽ الممكية)قيكد عارضة أك طارئة :- المبحث الثالث
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 المبحث األول
 ما ىو الممك والضابط والقيود

 :تعريف الممك والضوابط
 :تعريف الممك: أواًل 

يعني احتكاء الشيء كالقدرة عمى االستبداد بو، أم االنفراد بالتصرؼ فيو ، كالممكية اسـ :الممك في المغة
 الممؾ ، كيدؿ عمى معنى االستئثار كاالستبداد بما –منسكبا إلى المصدر  (ـ ؿ ؾ)صيغ مف المادة 

 . (1)يتعمؽ بو مف األشياء 
 :الممكية في اصطالح الفقياء: ثانياً 

 كما يقكؿ الشيخ ابك زىرة في مرماىا ، كاف اختمفت –لمممؾ في اصطبلح الفقياء تعريفات كثيرة تتقارب 
 .في منباىا

رأم  عمماؤنا المعاصركف الجمع بينيما فعرفكا الممؾ  كتفاديا لما كجو إلى تعريفات السمؼ مف انتقادات
اختصاص اإلنساف شرعا عمى كجو يمنع الغير منو، كيمكف صاحبو مف التصرؼ فيو ابتداء ، اال : بأنو

 .لمانع شرعي يمنع ذلؾ
 (2) تقسيمات المال من جواز تممكو إلى ثالثة أقسام: ثالثاً 

ما ال يجكز تمميكو كال تممكو مجاؿ كاألراضي كالمنشآت العامة كالمكاصبلت العامة كالطرؽ كغير - 1
 .ذلؾ فيذه كميا ال يجكز ألحد إف يتممكيا

حبلؿ بيت الماؿ كزارة المالية اآلف- 2 . ما ال يجكز ذلؾ فيو اال بسبب شرعي كاألراضي المكقكفة كا 
 .كاالستثناء اال إذا كاف ىناؾ مسكغ شرعي كىك اإلذف بالتصرؼ

 .ما يجكز تمميكو كتممكو دائما في كؿ حاؿ كىك ما عدا ما تقدـ مما يممكو األفراد كالجماعات- 3
 (3)ىذا كيتنكع الممؾ بناء عمى تقسيمات الماؿ إلى نكعيف

 .الممؾ التاـ، كىك ما يككف شامبلن لمعيف كمنفعتيا جميعان أم لرقية الشيء المممكؾ مادتو كذاتو كلمنافعو كذلؾ: النكع األكؿ
 .كىك ما كاف مقصكرا عمى الرقية كحدىا أك عمى المنفعة كحدىا:- الممؾ الناقص: النكع الثاني

 :تعريف ضوابط وقيود الممكية: ثانياً 
، كالضكابط بمعنى : الضبط لزكـ الشيء كحبسو، ضبط عميو يضبط ضبطان كضبط الشيء حفظو بالحـز
 (4)القاعدة

إف القاعدة في االصطبلح بمعنى الضابط كىي األمر الكمي المنطبؽ عمى جميع " قاؿ الفيكمي 
 (5)"جزئياتو

كقيد العمـ بالكتاب حيطو، ككذلؾ قيد الكتاب . القيد معركؼ ، كالجمع اقياد كقيكد، كمنيا قيدت الدابو
 .(6)بالشكؿ ، شكمو، كالمقيد خبلؼ المطمؽ



 2013َ اٌؼذد اٌضبٟٔ عجزّجش                        مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث
 

129 

 

 –المبلحظ لمتعاريؼ المغكية في شأف الضابط كالقيد كميا شارت إلى معف األحكاـ كالضبط كالقاعدة 
كمف ىنا يمكف أف تعرؼ قيكد كضكابط الممكية بأنيا مجمكعة مف القكاعد يجب . كالمقيد ضد المطمؽ

 .التزاميا عند التممؾ كاالستغبلؿ كاالستعماؿ كالتصرؼ
 الضوابط التي  تمحق أسباب التممك: المطمب األول 

ىنا أسباب لشرعية لمتممؾ، كعمى ذلؾ فميس كؿ سبب يحصؿ بو الممؾ يككف مشركعا ، فيناؾ مف 
األسباب ماال يثبت بيا ممؾ، كىي ما منعتو الشريعة كحرمتو، فحرمت التممؾ عف طريؽ السرقة 

كالغصب، كالربا ، كالرشكة، كالقمار ، كالخداع ، كالغش، كاالحتكار ، كالتغرير، كاالتجار في الخمر 
 .كالخنزير كغيرىا مف المحرمات

. كما منعت كؿ طريؽ يجعؿ مف الممكية كسيمة لمظمـ ، كاالضرار بالناس، كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
كال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ كتدلكا بيا  إلى الحكاـ لتأكمكا فريقا مف أمكاؿ ):كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعالى
 ( 188: البقرة)(الناس باإلثـ كانتـ تعممكف

 : كقد بيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل أف المحرمات قسماف
 .محـر لعينو كالنجاسات مف الدـ كالميتة- 1
كمحـر لحؽ غيره كىك ما جنسو مباح مف المطاعـ كالنقكد كغير ذلؾ، كىذا القسـ تحريمو يعكد إلى - 2

 :النظاـ ، ألنيا انما تحـر لسببيف
قبضيا بغير طيب نفس صاحبيا، كال إذف الشارع كىذا ىك الظمـ المحض كالسرقة كالخيانة : أحدىما 
 .كالغصب

قبضيا بغير اذف الشارع أك اذف صاحبيا كىي العقكد كالقبكض المحرمة كالربا كالميسر كنحك ذلؾ : الثاني
(7) 

 الضكابط التي تتعمؽ بسمطات المالؾ في التصرؼ كاالنتفاع: المطمب الثاني
 .الثابت مف تعريؼ الممؾ أنو يخكؿ صاحبو مكنة التصرؼ كاالنتفاع 

 (8)فامتبلؾ االمكاؿ ليس مقصكدا لذاتو ، بؿ لما تحققو األمكاؿ مف فكائد كمصالح في حياة الناس 
 :كقد نظمت الشريعة اإلسبلمية كيفية استعماؿ الماؿ كاالنتفاع بو، كما نظمت طرؽ التصرؼ فيو، كىذا ما نتناكلو فيما يمي

 :ضوابط استعمال الممك واالنتفاع بو: الفرع األول
لقد منع اإلسبلـ الترؼ كالتبذير كاالسراؼ كايضا منع التقتير، فنيى عف األكؿ كالشرب في آنية الذىب 

 .(9)كالفضة ، كعف لبس الرجاؿ لمحرير كالذىب  
 :يقكؿ اهلل تعالى. فالترؼ مذمكـ في القرآف كفي السنة

انيـ . ال بارد كال كريـ . كظؿ مف يحمكـ . في سمكـ كحميـ . كأصحاب الشماؿ ما أصحاب الشماؿ)
 (45-41: الكاقعة )(كانكا قبؿ ذلؾ مترفيف
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ياؾ كالتنعـ ):  لما بعثو إلى اليمف قاؿ لو  أف رسكؿ اهلل كأخرج اإلماـ أحمد عف معاذ بف جبؿ  كا 
 (10) (فاف عباد اهلل ليسكا بالمتنعميف

 :كاإلسراؼ كالتبذير ىك ما جاكز القصد كالحد في النفقة 
ياؾ كالتنعـ فاف عباد اهلل ليسكا بالمتنعميف.... )  (11) (كا 

فاإلنساف ليس لو أف يصرؼ الماؿ اال فيما ينفعو في دينو اك ): كفي ذلؾ يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
كآت ذا القربى حقو كالمسكيف كابف السبيؿ كال تبذر ):ذلؾ سفو كتبذير نيى عنو اهلل سبحانو كتعالىدنياه كما سكل 

 (26: اإلسراء)(تبذيرا
  .(12)كلذلؾ قرر الفقياء أف السفو يكجب الحجر، عمى تفصيؿ ذلؾ بينيـ مبسكط في كتب الفقو

نمائيا، كعدـ كنزىا أك  كمف ناحية اخرل حثت الشريعة عمى العمؿ كالكسب كعمى استثمار االمكاؿ كا 
كقياـ )فاألمة القكية ىي التي تتمتع باقتصاد قكم، ككما يقكؿ صاحب مغنى المحتاج  . (13)إضاعتيا 

 .(14)(الديف يتكقؼ عمى أمر الدنيا
 (29: اإلسراء) (كال تجعؿ يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ): كما منعت الشريعة التقتير فقاؿ تعالى

 (67: الفرقاف)(كالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كؿ يقتركا): كقاؿ تعالى 
 .كالتكازف بيف الحاليف عدـ اإلسراؼ كعدـ التقتير ىك قكاـ حاؿ األمة كاألفراد كالمنيج المنشكد في الشرع 

 :ضكابط التصرؼ في الممؾ: الفرع الثاني
 :التصرؼ احد عناصر الممؾ، كالضكابط التي تتعمؽ بيذا الشؽ مف عناصر الممؾ سنعرضيا في حالتيف

 .ضكابط التصرؼ في الممؾ حاؿ حياة المالؾ - 1
 .ضكابط التصرؼ في الممؾ لما بعد كفاة المالؾ كبعدىا- 2

 :ضوابط التصرف في الممك في حياة المالك: أوالً 
 :الرضا أساس التصرفات اال ما استثنى. 1

تقرر النصكص الشرعية أف األساس في انتقاؿ الممؾ في حياة الشخص ىك الرضا ، سكاء أكاف تجارة أك 
 .(الخ....تبادؿ أمكاؿ أك ىبة

 :كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعالى 
 (29: النساء)(يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ اال أف تككف تجارة عف تراض منكـ )

 (4:النساء) (كآتكا النساء صدقاتيف نحمة، فاف طبف لكـ عف شيء منو نفسا فكمكه مريئا):  كيقكؿ سبحانو
 (15) (ال يحؿ ماؿ أمرئ مسمـ اال بطيب نفس منو): كقاؿ  (إنما البيع عف تراض):  أنو قاؿكعنو 

كلذلؾ منعت الشريعة كؿ ما يؤثر عؿ الرضا كاالختيار كيعيبو، كاإلكراه، كالغمط ، كالتدليس بكؿ صكره ، 
ككضعت القيكد عمى تصرفات الصبي، كذكم الغفمة كالمعتكه ، كالسفيو، كما كضعت قيكدا لمتصرؼ في 

 .الممؾ في حالة مرض المكت، عمى تفصيؿ في ذلؾ مبسكط في كتب الفقو 
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كمما يتعمؽ بالرضا كأصؿ مقرر شرعا القيكد االرادية التي ترد عمى الممؾ سكاء أكانت تمؾ القيكد بارادة 
 :منفردة اك عقدية كىك ما نتناكلو فيما يمي

 :القيود اإلرادية . 2
ىي ما كاف الرادة المالؾ الدكر األساسي فييا، سكاء أكانت تمؾ االرادة منفردة، أك مرتبطة بارادة أخرل 

 .(باالرادة العقدية)كىي ما تسمى 
 :االرادة المنفردة وتقييدىا لمممك/ أ

يتمثؿ ذلؾ في التبرع بمنفعة العيف المممككة، كميا كما في االعارة ، اك بعضيا كعدـ تعمية بنائو عف حد 
 .معيف

، خبلفا لممالكية عمى الراجح عندىـ مف إف : كفي حكـ التبرع اختمؼ الفقياء فالجميكر يركنو غير ممـز
 . كذلؾ فيما عدا النذر اذ يجمع الفقياء عمى لزكمو(16)التبرع ممـز لممالؾ 

 :العقد وتقييده لمممك/ ب
 : كنخص بالذكر ىنا أربع صكر ألىميتيا ىي

 حالة بيع منفعة العيف المممككة لفترة معينة كما في االجارة/ 1
 .حالة رىف العيف المممككة/ 2
  (17)حالة انشاء حقكؽ ارتفاؽ جديدة عمى خبلؼ بيف الفقياء في جكاز ذلؾ / 3
 .ممكية الشقؽ أك الطبقات لفترة قياـ العقار/ 4

كما تتمثؿ القيكد العقدية في الشركط المقترنة بالعقد كالتي تقيد آثاره كأحكامو ، سكاء أكانت لمصمحة أحد 
 (18)المتعاقديف أك لمصمحة الغير، كىذا النكع مف الشركط محؿ تفصيؿ كاسع في كتب الفقو 

 :حاالت نزع الممكية عمى خالف األصل. 3
األصؿ ىك أف تككف ممكية الشخص مصكنة ، كال تنتقؿ إلى غيره في حياتو اال برضاه، كفي ذلؾ يقكؿ 

 ((ال يزكؿ ممؾ المالؾ اال أف يشاء كال يممؾ رجؿ شيئا اال أف يشاء اال في الميراث  )): اإلماـ الشافعي
(19). 

اال أف ىناؾ حاالت أجازت فييا الشريعة نزع الممؾ جبرا عف صاحبو، أما لمصمحو فردية راجحة، أك 
 .لمقتضيات المصمحة العامة

 :الحاالت التي أجازت فييا الشريعة نزع الممك جبرا عن صاحبو، مراعاة لمصمحة فردية راجحة/ أ
 .الشفعة/ 1
 .الحجر عمى المديف المفمس كبيع أمكالو جبرا عنو كفاء لديكنو/ 2
 .إذا امتنع الراىف عف بيع الرىف/ 3
األشياء التي ال تنقسـ ، أك في قسمتيا ضرر، كإتبلفيا، يجكز أف يجبر عمى البيع مف رفضو، إذا / 4

 .(20)طمبو الشركاء معو، إلى غير ذلؾ مف الصكر المنثكرة في كتب الفقو 
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الحاالت التي أجازت فييا الشريعة نزع الممك جبرا عن صاحبو، مراعاة لمقتضيات المصمحة / ب
 :العامة

 .بيع الطعاـ المحتكر جبرا عف صاحبو، عند الحاجة اليو/ 1
األرض المجاكرة لممسجد إذا ضاؽ بالناس، تؤخذ جبرا مف صاحبيا ككذا األرض البلزمة لشؽ طريؽ، / 2

 .(21)أك مجرل ماء ، كنحك ذلؾ مما ىك مبسكط في كتب الفقو 
 :ضكابط انتقاؿ الممؾ لما بعد كفاة المالؾ كبعدىا: ثانيان 

 :لقد كضعت الشريعة نظاما دقيقا كعادال النتقاؿ الممؾ لما بعد كفاة المالؾ كبعدىا كىك ذك شقيف
يتمثؿ في حؽ المالؾ في التصرؼ في مالو تصرفا مضافا إلى ما بعد المكت عف طريؽ الكصية، : األكؿ

 :كلكف ىذا التصرؼ عف طريؽ الكصية ليس طميقا مف كؿ قيد، بؿ ىك مقيد بأمريف ىاميف ىما
إف اهلل تبارؾ كتعالى تصدؽ عميكـ بثمث أمكالكـ في  )) لحديث الرسكؿ . أف يككف في حدكد الثمث/ أ

 .(22)(  (آخر أعمالكـ زيادة في أعمالكـ فضعكه حيث شئتـ
 .ال كصية لكارث اال أف يجيز الكرثة/ ب

 . ، فاذا أجازىا الكرثة فقد أسقطكا حقيـ كزاؿ المانع (23  )كىذا حديث لرسكؿ اهلل 
 . ، كلكف الجميكر عمى ما جاء بو الحديث المذككر(24)كفي خبلؼ كاسع بيف العمماء 

يتمثؿ فيما يثبت بالشرع في تركة المكرث مف حقكؽ الميت نفسو في مالو بعد كفاتو، مف تكفينو : الثاني
كتجييزه، كحقكؽ الدائنيف، كحقكؽ الكرثة، كحؽ بيت الماؿ عند عدـ كجكد كارث لمميت، كما يتعمؽ بكؿ 

 (25)ذلؾ مف تصفية تركة الميت، كعمى تفصيؿ في كؿ مسألة مف ىذه المسائؿ مبسكط في كتب الفقو 
 :عدـ االضرار بالغير عند استعماؿ الممؾ كالتصرؼ فيو- الفرع الثالث

يريد اهلل بكـ اليسر ): مف المحاؿ أف يشرع اهلل سبحانو كتعالى لعباده مف الحقكؽ ما يضرىـ لقكلو تعالى
 (185:البقرة )(كال يريد بكـ العسر

 .(26)(ال ضرر كال ضرار):كلقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 
فكؿ ما جاءت بو الشريعة مف حقكؽ كأحكاـ مقيد بعدـ الضرر، كمف ثـ فبل يسكغ أف تتخذ الحقكؽ كسيمة لبلضرار 

فمممالؾ أف ينتفع بممكو كيتصرؼ فيو، بما ال يضر بغيره أك حتى نفسو مف نحك سفو كتبذير اذ يحجر عميو في  .بالناس
 كما يترتب عمى استعماؿ المالؾ لحقو مف الضرر بغيره، قد يككف ضررا مقصكدا أراده المالؾ .ىذه الحالة

مف استعمالو لحقو، كقد يككف غير مقصكد، ثـ أف الضرر قد يككف كثيرا فاحشا، كقد يككف قميبل نادرا، 
كأنو قد يككف ضررا محقؽ الكقكع ، كقد ال يككف كذلؾ، كلكف يغمب عمى الظف كقكعو، كقد ال يغمب عمى 

الظف كقكعو، فاذا كاف الضرر مقصكدا دكف أف يككف لممالؾ مف مصمحة يبتغييا مف استعماؿ حقو، 
فانتفاء المصمحة يعتبر قرينة عمى قصد االضرار، كيجب عميو الكؼ عف ىذا االستعماؿ بؿ كيعد معتديا 

باقدامو عمى االضرار بغيره باستعمالو حقو، ككذلؾ الحكـ ، إذا صاحب ذلؾ القصد تحصيؿ منفعة أك 
  .(27)مصمحة ، كلكف كاف بامكاف المالؾ أف يحقؽ منفعتو بطريؽ آخر ال ضرر فيو بغيره
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أما إذا انتفى قصد االضرار ، ككاف لممالؾ في استعماؿ حقو منفعة كمصمحة، كال يتـ لو تحصيميا اال  
بضرر يقع لغيره، فاف مف الفقياء مف يرل أف الضرر الذم يقع بغيره إذا كاف عظيما فاحشا، كليس نادر 

يتحمؿ الضرر األخؼ لدفع الضرر )الكقكع، قدـ عمى حؽ المالؾ في استعمالو لحقو، اعماال لقاعدة 
 .كالطعاـ إذا منعو صاحبو لحاجتو اليو بحسب العادة، بينما يطمبو غيره دفعا لميبلؾ (األشد

كيرل البعض أف العبرة بالضرر إذا كاف فاحشا بقطع النظر عف نية المالؾ أقصد االضرار أـ لـ 
 .(28)يقصد

كاذا كاف الضرر الذم يمحؽ الغير مف استعماؿ المالؾ لحقو، ال يتناسب مع ما يعكد عمى المالؾ مف 
نفع، أك ال يتناسب مع الضرر الذم يمحقو ، فيما لك منع مف استعماؿ حقو، بمعنى أف الضرر الحاصؿ 

 .(29)لغيره كاف أكثر، فاف المالؾ يمنع مف استعماؿ حقو
كاذا تساكت االضرار فمممالؾ استعماؿ حقو، لرجحاف كفتو، لككنو مالكا أك كاف الضرر نادر الكقكع، أك 

 .(30)تافيا قميبل، فبل يترتب عميو تقييد حؽ المالؾ في استعمالو لحقو 
كاذا كاف المالؾ مقيد بعدـ االضرار بالغير مف األشخاص ، فانو مف باب أكلى يككف استعمالو مقيدان بعدـ 

االضرار بالمجتمع، إذا لمصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة، كالضرر الخاص يتحمؿ لدفع 
الضرر العاـ، كىذه قاعدة ميمة مف قكاعد الشرع ، مبنية عمى المقاصد الشرعية في مصالح العباد 

 .(31)استخرجيا المجتيدكف مف االجماع كمعقكؿ النصكص
كالضرر العاـ كتمقي السمع، كبيع الحاضر لمبادم ، كاالمتناع عف بيع داره، أك فدانو، كقد اضطر الناس 

 . لمسجد جامع اك غيره فيمنع
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 المبحث الثاني
 ضوابط تتعمق بممك الغير وحقوقو

 حقوق اإلرتفاق: المطمب األول 
 .مما تتقيد بو ممكية العقار، أف يتقرر عميو حؽ لمنفعة عقار آخر، دكف نظر إلى شخص مالكو: معناىا

مممكؾ  (مرتفؽ)لمنفعة عقار آخر  (مرتفؽ بو)حؽ مقرر عمى عقار : كعمى ذلؾ فحؽ االرتفاؽ ىك
  .(32)لشخص آخر، غير مالؾ العقار المرتفؽ بو

 .كحؽ الشرب كالمجرل كالمركر كالمسيؿ
 :(33)أكجو االختبلؼ بيف ىذا النكع مف المنفعة كحؽ االنتفاع الذم يثبت لؤلشخاص 

 .أف حؽ االرتفاؽ يككف مقررا لعقار، بخبلؼ حؽ االنتفاع فانو مقرر لشخص- 1
حؽ االرتفاؽ يككف دائما متعمقا بعقار ، بخبلؼ حؽ االنتفاع، فقد يتعمؽ بعقار أك بمنقكؿ، كما في - 2

 .كتاب كنحكه
، بالنسبة لمالؾ العقار المرتفؽ بو، فبل يممؾ انياءه اك ابطالو ، بخبلؼ حؽ - 3 حؽ االرتفاؽ الـز

، فيممؾ المالؾ لمعقار المتعمؽ بو ابطالو ، كما في حالة مستعير األرض  .االنتفاع ، قد يككف غير الـز
حؽ االرتفاؽ بالنسبة لمالؾ العقار المرتفؽ بو حؽ سمبي ، ال يتطمب منو اال عدـ التعرض لصاحبو - 4

في انتفاعو، بخبلؼ حؽ االنتفاع، فقد يمـز فيو الشخص بعمؿ، اك االمتناع عف عمؿ، كتسميـ الشيء 
 .المعار ، أك االمتناع عف معارضة المكصي لو بمنفعة األرض المكصي بيا في االنتفاع بيا

حؽ االرتفاؽ يرل الحنفية أنو حؽ دائـ بدكاـ ما يتعمؽ بو ، فبل يزكؿ بتغير المالؾ، كال ينتيي بكفاتو، - 5
 .كيرل بعض المالكية أنو يقبؿ التكقيت

 :طبيعة حقوق االرتفاق
 :اختمف الفقياء في ذلك إلى فريقين

 يرل أنيا ليست أمكاال في ذاتيا، لعدـ امكاف حيازتيا، كمف ثـ ال يجكز بيعيا اك ىبتيا (34)فريؽ / أ
   (35)استقبلال ، كلكف يجكز بيعيا تبعا لبلمكاؿ التي تتعمؽ بيا

 ، اذ الحؽ يعتبر عندىـ كذلؾ ، إذا تعمؽ بالماؿ ، (36)اال أف الحنفية اعتبركا ىذه الحقكؽ حقكقان مالية 
بأف كاف خادما لمماؿ، أك قائما بو مثؿ حؽ الشرب، كالمركر ، كالمسيؿ، كالتعمي ، أك مكثكقا لو ،  كما 
في حؽ االرتياف ، أك إذا تعمؽ الحؽ بمحض االرادة كاالختيار ، كلـ يتعمؽ بالماؿ كحؽ الشفعو كحؽ 

 .(37)الكالية 
 . إلى اعتبارىا أمكاال ، لذلؾ جاز عندىـ بيعيا كىبتيا(38)كذىب جميكر الفقياء/ ب
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 :أسباب ثبوت حقوق االرتفاق
 :أن يتعمق حق االرتفاق بمرتفق عام- 1

كالطرؽ العامة كاألنيار الكبيرة ، كالمصارؼ العامة، كمنشأ حؽ االرتفاؽ في ىذه الحالة، ىك الشركة 
 .العامة في ىذه المرافؽ

 :االلتزام بيا شرعاً - 2
مثؿ ما حدث عندما أمر عمر بف الخطاب الضحاؾ بف خميفة أف يمر بالقناة مف العريض إلى أرضو 

 .(39 )عبر أرض محمد بف سمماف لثبكت ذلؾ الحؽ شرعا
 :قد ينشا حق االرتفاق نتيجة لوضع العقارين بحسب الطبيعة- 3

باف يككف أحد العقاريف أعمى مف اآلخر فيسيؿ ماء األكؿ إلى الثاني كمياه األمطار كمياه االرتشاح، ففي 
 .ىذه الحالة األخيرة يثبت حؽ الصرؼ عمى العقار المنخفض بحكـ الطبيعة

 :اشتراطيا في عقد معاوضة- 4
كىنا خبلؼ بيف الفقياء، فذىب غالبية االحناؼ إلى عدـ جكاز انشاء حقكؽ ارتفاؽ بعقكد مستقمة كلكف 

 (40)يجكز أف تنشأ ىذه الحقكؽ تبعا الشتراطيا في عقكد المعاكضة 
كيذىب المالكية كالشافعية إلى أف ىذه الحقكؽ يمكف أف تنشأ بعقكد المعاكضات استقبلال ، فيؤالء الفقياء 

 .يعتبركف المنافع أمكاال كما سبؽ بيانو
  (41)االذن من مالك العقار المرتفق بو إذا كان ممموكا خاصا - 5
 :القدم عند الجيل بسبب الحق - 6

كالقاعدة أف القديـ يبقى عمى قدمو ، لظيكر أنو كاف بناء عمى سبب صحيح، كذلؾ ما لـ يثبت بطبلف 
 .السبب الذم قاـ عميو حؽ االرتفاؽ فيحكـ ببطبلنو كيزاؿ

، (42)كالقدـ ىنا ليس ىك المنشئ لمحؽ ، كلكف اعتباره قرينة عمى الرضا بالحؽ ، كتبرعا بو كاقرارا بو 
 .كتقدير مدة القدـ مختمؼ فييا فقيؿ أربعة أعكاـ كقيؿ أكثر

 ىؿ حقكؽ االرتفاؽ محصكرة في عدد معيف اـ ال ؟
 : إلى أنيا محصكرة فبل يجكز لممتعاقديف استحداث حقكؽ جديدة كىي عندىـ (43)ذىب غالبية األحناؼ 

 .حؽ الشرب/ 1
 .حؽ المركر/ 2
 .حؽ المجرل/ 3
 .حؽ المسيؿ/ 4
 .حؽ التعمي/ 5

 .كيمحؽ بيا حقكؽ الجكار 
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كذىب المالكية كالشافعية إلى أنيا ليست محصكرة في عدد معيف، كيجكز االتفاؽ عمى إثبات حقكؽ 
جديدة ، كيرل الشيخ عمى الخفيؼ معيـ أف حقكؽ االرتفاؽ ليست محصكرة، اذ أنيا كثيرة كتختمؼ 

باختبلؼ مكضكعاتيا كأسبابيا، كما يراد منيا، فمنيا ما يتعمؽ بالمياه في استعماليا كصرفيا ، كمنيا ما 
  (44)يتعمؽ بالمباني كتحسينيا ، كتكفير الشمس كاليكاء ليا كنحك ذلؾ 

 :كسنقتصر عمى أىـ حقكؽ االرتفاؽ كىي
 .حؽ الشرب/ 1
 .حؽ المسيؿ/ 2
 .حؽ المركر/ 3
 :حؽ الشرب: أكال

يطمقو الفقياء عمى النصيب مف الماء ،كيطمقكنو أيضا عمى زمف الشرب، سقيا لمزرع : معناه
 .كالشجر،كيمحؽ بحؽ الشرب،حؽ الشفو كىك خاص بشرب الدكاب كاإلنساف كمنفعتو

 :أقسام المياه بالنسبة لحق الشرب وحق الشفو
 :ماء األنيار الكبيرة العامة وما تفرع عنيا- 1

كىذه المياه ليست مممككة ألحد ، كمف ثـ فيي عمى أصؿ االباحة، كيككف لكؿ إنساف أف ينتفع بيا ، 
كيسقي زرعو كشجره كحيكانو ، سكاء بشؽ جداكؿ منيا أك بفتح ككبرم كمنافذ في حكافيا أك بنصب آالت 
رافعو عمييا، كؿ ذلؾ بشرط عدـ االضرار بعامة الناس ، لشركة الناس فييا شركة اباحة ال ممؾ ، أما ما 

 .يحرز مف ىذا الماء ، كاف ممكا لمحرزه، كال ينتفع بو اال باذنو ، كالماء في مجراه الخاص بو
 :ماء المجرى والبئر في ارض ممموكة ممكا خاصاً - 2

كذلؾ مثؿ الترع كالنييرات التي يحدثيا شخص في ممكو، أك في أرض مكات لو حؽ احيائيا ، أك ينفجر 
 .ماؤىا في أرض مممككة 

كالماء في ىذه الحالة غير محرز، كغير مممكؾ لصاحب األرض ، كاف كاف يجرم في أرض مممككة 
 :كذلؾ لما يأتي

 .أف ىذه المجارم كالينابيع لـ تتخذ في العادة كسيمة لحيازة ىذا الماء/ أ
أف الماء في ىذه الحالة يجرم متتابعا كباستمرار مع تنكعو كرشحو عمى الدكاـ، إلى درجة تحكؿ دكف / ب

 .حيازتو، كمف ثـ ال يعد محكزا بممكية األرض التي يجرم فييا
أف الحاجة إلى ىذه الماء متجددة كمستمرة كليس في االخذ منو ضرر بأصحاب األرض، كخالؼ / ج

 (45)المالكية في ذلؾ، كاعتبركا أف ماء ىذه األماكف مممكؾ لمالكيا لحيازتو اياه بكاسطتيا 
 :حكـ ىذا الماء

 .يختمؼ حكـ ىذا الماء بالنسبة لحؽ الشرب عنو بالنسبة لحؽ الشفو
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يرل الحنفية أف حؽ الشرب يثبت في ىذا الماء ألف الماء في ىذه الحالة غير مممكؾ : حق الشرب/ أ
 .(46)لمالؾ األرض، بؿ شركة بيف الناس 

 .(47)كيرل المالكية أف الماء مممكؾ لصاحب األرض يرسمو متى شاء كيمنعو متى شاء ألنو أحؽ بو  
كعند الحنابمة أف الماء إذا سيؽ مف نير غير مممكؾ إلى مجرل مممكؾ، كاف ممكا لمالؾ المجرل، أما إذا 

الناس شركاء في )): انفجر الماء في أرض مممككة بسبب حفر فبل يككف مممككا لمالؾ األرض لحديث 
، كلكف يككف أحؽ بو مف غيره ، فيأخذ منو حاجتو أكالن فاذا فضؿ منو شيء لـ يمنعو عف طالبو ((ثبلثة

(48). 
كيعمؿ فضيمة الشيخ محمد أبك زىرة عدـ ثبكت حؽ الشرب في ىذا الماء اال يقدـ غير معركؼ أك بإذف 
خاص مف المالؾ بأف الشرب ليست لو نياية معمكمة، كقدر معمكـ ، ففي اباحتو تعرض لضرر الحرماف 

مف االنتفاع ، كاحتماؿ ابطاؿ حؽ صاحب األرض الذم أجرل الماء في ممكو الخاص، اذ أف ممكيتو 
 .(49)لؤلرض التي يجرم فييا الماء أكجد لو امتيازا بذلؾ الممؾ الذم قدمو 

 كبالنسبة لحؽ الشفو في ىذا الماء فانو يثبت لكؿ إنساف كال يخص شخصا دكف آخر، :حق الشفو/ ب
ذا ما قامت الضركرة  لشربيـ كشرب دكابيـ ، بشرط عدـ االضرار، ألف حؽ الشؼ ىانما ثبت لمضركرة، كا 
فميس لصاحب األرض التي فييا الماء أف يمنعيـ عنو، ليأخذكا منو ما يدفع اليبلؾ عنيـ كاال كاف ليـ 

 .في اضطرارىـ إلى الماء أف يقاتمكه بالسبلح
أما إذا كانت الشفو تاتي عمى كؿ الماء فقد اختمؼ الفقياء، فقاؿ بعضيـ ليس لصاحب األرض المنع 
 .ألف الماء غير مممكؾ لو ، كقاؿ بعضيـ أنو لو المنع ألف حقو أكلى بالرعاية ألف الماء يجرم في ممكو

 :الماء المحرز والمحوز- 3
كىك  ما يككف في األكاني كالصياريج الخاصة كيدخؿ في ممؾ صاحبو باالستيبلء عميو كبحيازتو، كلكف 

كاذا خاؼ شخص عمى نفسو مف اليبلؾ كليس معو . ما زالت شبية الشركة الطبيعية باالباحة عالقة بو
ماء كسأؿ صاحب الماء المحرز فمنعو ككاف عنده ما يفضؿ عف حاجتو ليس لو أف يقاتمو بالسبلح كلكف 

لو بغير قتاؿ مغالبتو كمجاىدتو مراعاة لحرمة الممؾ، أما إذا كاف صاحب الماء ليس عنده ما يزيد عف 
 .حاجتو فبل يجكز مقاتمتو ألنو أكلى بالماء باعتباره يممكو

 :حق المجري: أوالً 
 .يتبع حؽ الشرب حؽ المجرل ، فيك حؽ اجراء الماء المستحؽ شربا، كامراره في أرض إلى أخرل مممككة لشخص آخر
كىذا المجرم قد يككف ممؾ صاحب العقار المرتفؽ أم األرض التي تسقي منو، كاف كاف يخترؽ أرض 

غيره، كقد يككف ممؾ صاحب األرض التي اخترقيا كقد يككف ممكا مشتركا ألصحاب األرض التي تحيط 
 .بو
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كليس لصاحب األرض التي يخترقيا المجرل أف يمنع صاحب حؽ الشرب اك صاحب حؽ المجرل مف 
امرار الماء فيو كليس لو أف ينقؿ المجرم مف مكانو في األرض إلى مكاف آخر منيا اال برضاء أصحاب 

 .(50)الحؽ في المجرم 
كلصاحب األرض التي يمر فييا المجرم أف يطالب أصحاب الحؽ فيو بازالة الضرر الذم يصيبو منو 

كمف ثـ كاف لصاحب الحؽ في المجرل حؽ المركر عمى حافتو الصبلحو كما أف األرض التي يمر بيا 
 .المجرم يثبت ليا حؽ الشرب عمى المجرم أك حؽ الصرؼ بعد استيفاء صاحب المجرم حقو منيا

 :حق المسيل: ثانيا
كال يسقط حؽ المسيؿ بتغيير . ىك حؽ صرؼ الماء الزائد عف الحاجة أك غير الصالح مف ممؾ الغير

كاصبلح الخمؿ في . صفة كحالة العقار الذم يمر فيو مف أرض زراعية إلى دراسة أك خربة إلى عامرة 
 .المسيؿ عمى مف ليـ الحؽ فيو، كمف ثـ كاف ليـ حؽ دخكؿ ممؾ غيرىـ ليذا الغرض

 :حق المرور: ثالثاً 
ىك أف يككف لمشخص بمفرده حؽ المركر في ممؾ غيره أك معو دكابو ليصؿ إلى ممكو، سكاء أكاف : معناه

 .الطرؽ مممككا لمغير أـ مممككا لصاحب حؽ المركر لكنو يخترؽ ممؾ غيره
 ..الطريؽ عاـ أك خاص: أنكاع الطريؽ

 .ىو ما كان غير ممموك ألحد: الطريق العام/ أ
 .كيثبت لكؿ إنساف حؽ المركر فيو كلكؿ صاحب عقار متصؿ بو أف يفتح أبكابا أك نكافذ انشاء أك اعادة

أما انشاء مظمة أك بمككف أك يضع عركضا لمتجارة فاف كاف ذلؾ ال يمحؽ الضرر بالمركر فيو فيك غير 
كعند أبي حنيفة لكؿ كاحد مف الناس أف . أما إف كاف يمحؽ ضررا بالمركر فيو منع مف ذلؾ. ممنكع

يمنعو مف ذلؾ كاف يكمفو رفع ما كضعو سكاء أكاف فيو ضرر أـ لـ يكف إذا كضع بغير اذف كلي األمر ، 
فمف فعؿ مف غير اذنو في الطريؽ شيئا فقد افتات عميو، كمف افتات عمى كلي األمر كاف لكؿ كاحد 

 .منعو
كعند أبي يكسؼ لكؿ كاحد مف الناس أف يمنعو قبؿ الكضع ، أما بعده فبل، كلك كضع بغير اذف اإلماـ، 

 .ألف الكضع جعؿ لو يدا خاصة عمى ما كضع عميو
كعند محمد ليس ألحد مف الناس منعو ال قبؿ الكضع كال بعده، اذف لو كلي األمر أـ لـ يأذف، ألف العمؿ 

 .إذا كاف ال ضرر فيو فيك مأذكف فيو شرعا، كمف ثـ ليس ألحد منعو
 .(51)كالراجح ىك رأم أبي حنيفة ألف اإلماـ ىك صاحب الكالية في تقدير حدكث الضرر مف عدمو 

 ىو ما كان ممموكا لشخص أو لعدة أشخاص: الطريق الخاص/ ب
 .كألصحاب حؽ المركر فيو كفتح االبكاب كالنكافذ عميو انشاء اك اعادة، ما لـ يضر ذلؾ بغيره

 .كال يجكز ألحد مف الشركاء فيو بناء مظمة اك بمككف أك دكاف اال باذف باقي شركائو
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كلمعامة أف يمركا منو إذا ازدحـ الطريؽ العاـ، ككاف الطريؽ الخاص نافذا اال إذا كاف عميو باب منذ بدء 
 .انشائو يحكؿ دكف المركر فيو، ال بعد فتحو، فاف كجكد ىذا الباب يمنع مف ثبكت حؽ العامة في المركر

كليس الصحاب الطريؽ الخاص أف يتفقكا فيما بينيـ عمى سده اك ازالتو مع ثبكت حؽ العامة في المركر 
 .فيو عمى نحك ما تقدـ

 حقوق الجوار: المطمب الثاني
 ، في سبيؿ انتفاعو بممكو، كمف ثـ (52)تقكـ حقكؽ الجكار عمى منع الضرر بالجار ، ضررا بينا فاحشا

 .فيي تقييد النتفاع المالؾ بعقاره بقيد أال يضر بجاره
كالفرؽ بيف حؽ االرتفاؽ كحؽ الجكار، أف األكؿ ايجابي، عمى نحك ما تقدـ كالثاني سمبي، يتمثؿ في منع 

 :الضرر بالجار، كالجكار نكعاف
 (53)جكار رأسي كىك ما كاف منشؤه الجكار بيف صاحب العمك كصاحب السفؿ، كذلؾ بأف تكجد دار/ أ

متعددة الطبقات سفميا لمالؾ كعمكىا آلخر كفي ىذه الحالة، يككف لمعمك حؽ القرار عمى السفؿ، كيسمى 
 .حؽ القرار بحؽ التعمي

 .جكار جانبي كىك الناشئ عف مبلصقة الحدكد/ ب
 ((حق التعمي))الجوار الرأسي : الفرع األول 

 :ضابطو
 .الجكار الرأسي كما سبؽ تعريفو يتصكر في حالة ما إذا باع صاحب الدار العمكم منيا فقط دكف السفمي
كعند الحنفية ال يثبت ىذا الحؽ اال عمى عمك قائـ بناؤه عمى سفؿ، كال يثبت حؽ التعمي بدكف بناء قائـ 

 .عمى بناء آخر ، اذ ال يعد حؽ التعمي عندىـ ماال
 ، (54)كعند المالكية كالحنابمة يجكز بيع حؽ التعمي استقبلال كما يجكز تمميكو تبعا لتمميؾ البناء المستعمي

 .كمتى حصؿ ذلؾ كاف لصاحب العمك حؽ القرار عمى سقؼ الدكر السفمي الذم ىك ممؾ صاحب السفؿ
 :اآلثار المترتبة عمى ثبكت حؽ القرار

إذا انيدـ العمك أك ىدمو صاحبو، كاف لصاحبو كلكرثتو مف بعده تجديده دكف اجبار مف صاحب - 1
 .السفؿ

 .كاختمؼ في حكـ الزيادة عمى البناء األصمي لمعمك سكاء أكاف في االرتفاع أك في عدد الحجرات
فقيؿ يجكز مطمقا، كقيؿ ال يجكز مطمقا، كقيؿ إف كافقت الزيادة الرسـ المعتاد كلـ تضر جازت، كلك بدكف 

 .رضاء صاحب السفؿ، كاال فبل تجكز اال باذف صاحب السفؿ
أف ينيدـ السفؿ بغير تعد مف صاحبو، أم بغير فعؿ صاحبو فبل يجبر عمى اعادتو، كيككف لصاحب - 2

العمك أف يعيد ما سقط مف السفؿ باذف صاحبو اك باذف القاضي، إذا ما رفض صاحب السفؿ، كفي 
 .الحالتيف يرجع بكؿ ما اتفؽ عمى صاحب السفؿ
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 :أما إذا بنى صاحب العمك بغير اذف ففي حكـ ذلؾ اختمؼ الرأم الفقيي
فذىب الحنفية إلى أنو يعد متبرعا ما لـ يمنعو مف االستئذاف عذر كاال فبل يعد متبرعا، كيككف لصاحب 

 ((ما أنفؽ))العمك في ىذه الحالة أف يحبس السفؿ في يده حتى يستكفي ما أنفؽ ، كلكف تحديد ىذا الحؽ 
 :اختمؼ فيو

فذىب بعض الحنفية إلى أف قيمة السفؿ كقت تسميمو إلى صاحب السفؿ، ألنو كقت التممؾ، كىك الراجح، 
 .كقيؿ كقت تماـ البناء، ألنو يستحؽ تممكو مف ىذا الكقت

 .(55)كذىب البعض إلى أنو قيمة ما أنفؽ بالفعؿ عمى اعادة السفؿ مف نفقات
اما اذ انيدـ السفؿ بفعؿ صاحبو، فانو يجبر عمى اعادتو، لتعديو لزكاؿ حؽ القرار الذم لصاحب - 3

العمك كاذا اعادة صاحب العمك بغير اذف مف صاحبو أك مف القاضي عد متبرعا، اذ أف عدكلو عف 
 .اإلجبار دليؿ عمى ارادة التبرع

 :الضابط في تصرفات كل من صاحب العمو وصاحب السفل
 . التصرفات الضارة بأحدىما ضررا محققا، ممنكعة عمى كؿ منيما كاال ضمف- 1
 .التصرفات غير الضارة بأحدىما جائزة دكف اعتراض- 2
التصرفات المحتممة لمضرر مف عدمو، فيي مشككؾ في نتائجيا، مثؿ أف يفتح صاحب السفؿ نافذة - 3

فيرل البعض المنع كقيؿ بعدـ : فيو، أك يبني صاحب العمك غرفة أك يثقؿ عمى السفؿ ففي حكميا خبلؼ
 .(56)المنع

 :(المطمق)الجار الجانبي : الفرع الثاني
األصؿ أف لممالؾ إف ينتفع بممكو كيتصرؼ فيو كيؼ شاء ما لـ يضر بجاره ضررا بينا غير معتاد كال 

 .خبلؼ في ذلؾ بيف الفقياء ديانة
 .لكف مرد الخبلؼ بينيـ في مدل التزاـ المالؾ بذلؾ القيد في الجكار الجانبي قضاء

 أف المالؾ ال يتقيد في ممكو ألجؿ (57)فيرل أبك حنيفة كمتقدمك الحنفية كالشافعي كركاية عف أحمد/ أ
مصمحة جاره كمف ثـ فبل حؽ لجاره أف يقيد تصرفاتو كىذا ىك مقتضي القياس كما جاء في طاىر 

 .الركاية
 إلى كجكب تقييد الجار في تصرفو (58)كذىب متأخرك الحنفية كالمالكية كأحمد في الركاية المشيكرة / ب

 .كانتفاعو بممكو بما ال يضر بجاره ضررا بينا غير معتاد، كحممو عمى ذلؾ بسمطاف القضاء
كمما يجب مراعاتو أف الضرر مف األمكر التي تختمؼ باختبلؼ األشخاص كاألمكنة كاألزمنة ، فقد يككف 

الضرر فاحشا بالنسبة لبعض األشخاص كال يككف كذلؾ بالنسبة لآلخريف ، ككذلؾ قد يككف فاحشا في 
كلذلؾ كاف لمعرؼ ، دكرا في تحديد الضرر، كمتى يعتبر فاحشا فيمنع ، أك .. مكاف أك زماف دكف آخر

 .غير فاحش كيسير فبل يمنع
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 المبحث الثالث
 القيود االستثنائية أو الطارئة

 مدى سمطة الدولة في تقييد حق الممكية
مف كظائؼ الدكلة في اإلسبلـ القياـ عمى تطبيؽ شريعة اهلل كحراسة الديف، مف أجؿ تحقيؽ مصالح 

 .العباد الدنيكية كاألخركية
الذيف إف مكناىـ في األرض اقامكا الصبلة كآتكا الزكاة كأمركا بالمعركؼ كنيكا عف ):يقكؿ اهلل تعالى

 (.41:الحج)(المنكر
إف جميع الكاليات في اإلسبلـ مقصكدىا أف يككف الديف كمو هلل كأف ): كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

تككف كممة اهلل ىي العميا فاف اهلل سبحانو كتعالى انما خمؽ الخمؽ لذلؾ كبو أنزؿ الكتب كبو أرسؿ الرسؿ 
 .(59)(كعميو جاىد الرسكؿ كالمؤمنكف

كمف ثـ كاف لمدكلة مراقبة المعامبلت المالية ، كالنيي عف الغش، كتطفيؼ الكيؿ الميزاف، كمنع 
الصناعات المحرمة كالعقكد المحرمة كالربا كالميسر، كغيرىا كتحقيؽ قكاعد اإلسبلـ في عدـ تركيز الثركة 

 .في أيد فئة قميمة ، بينما يعيش االخركف في حاجة كعكز
 :مدل سمطة الحاكـ

كمف اىـ مسئكليات الحاكـ منع الظمـ كالتعدم ، كاقامة العدؿ بيف الناس تحقيقا لمصمحة الرعية ، 
 .( 61)  كطاعتو في غير معصية كاجبة(60)فتصرؼ الحاكـ عمى الرعية منكط بالمصمحة

كقد أعطى اإلسبلـ الحاكـ سمطات كاسعة في الظركؼ الطارئة، فعندما تعرضت المدينة ألمر طارئ 
بقدكـ جماعة محتاجة الييا نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  عف ادخار لحكـ األضاحي، كلما 

انما نييتكـ مف أجؿ الدافة التي دفت ): ادخارىا كقاؿ غادرت ىذه الجماعة المدينة أباح رسكؿ اهلل 
 .(62)(عميكـ فكمكا كادخركا كتصدقكا

كبذلؾ ما قررتو الشريعة مف قكاعد كما ييتدم اليو الحاكـ باجتياده بنفسو، اك بمف ىـ أىؿ لذلؾ في 
معرفة الحكـ الشرعي، فيما يجد مف حكادث، كظركؼ طارئة ، تستدعي تدخمو في تقييد الممكية فبل يأخذ 

 .ماال مف مالكو اال بحؽ
 :تقدير المصالح

كلـ تترؾ الشريعة الغراء أمر تقدير المصالح لؤلىكاء ، فقد بيف الفقياء الشركط التي يجب تكافرىا في 
 :(63 )المصمحة كمف أىميا

 .أف تككف مصمحة قطعية ، ال تعارضيا مصمحة أىـ منيا أك مثميا- 1
 .أف تككف مصمحة عامة ال نادرة تتعمؽ بآحاد الناس- 2
 .أف تككف مصمحة ضركرية بيا رفع الحرج الـز- 3
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أف تككف مصمحة مبلئمة لمقاصد الشرع، فبل تصادـ نصا أك دليبل مف أدلتو، بؿ تككف مف جنس - 4
 .المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقيا ، كاف لـ يشيد ليا دليؿ خاص باالعتبار

 :وقد عرف اإلمام الغزالي المصمحة بأنيا
كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ ... المحافظة عمى مقصكد الشرع )

كعقميـ كنسميـ كأمكاليـ فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة ككؿ ما يفكتيا فيك 
كمقاصد الشرع تعرؼ بالكتاب كالسنة كاالجماع فكؿ مصمحة ال ترجع إلى حفظ .. مفسدة كدفعو مصمحة 

مقصكد فيـ مف الكتاب كالسنة كاالجماع ككانت مف المصالح القريبة التي ال تبلئـ تصرفات الشرع فيي 
 .(64 )(..باطمة 

 :تقييد الممك
 :كما تفرع عنو مف قكاعد فقيية منيا (ال ضرر كال ضرار)كمف األصكؿ الشرعية التي يستند الييا الحاكـ في تقييده لمممؾ 

 .الضرر يدفع بقدر االمكاف/ أ
 .الضرر يزاؿ/ ب
 .الضرر األشد يزاؿ باألخؼ/ ج
 يتحمؿ الضرر الخاص لدفع الضر العاـ / د
 .  (65)درء المفاسد مقدـ عمى جمب المنافع / ىػ

 ((الضركرات تبيح المحظكر))كمف األسس التي يستند الييا الحاكـ في تقييده لمممؾ أيضا قاعدة 
كالضركرات تقدر بقدرىا كاالضرار ال يبطؿ حؽ الغير، فميس مف االضطرار اسقاط حؽ غير المضطر 

الحاجة العامة تنزؿ منزؿ ))في ضماف قيمة اتبلؼ مالو، أك استعمالو في حاالت الضركرة، كقاعدة 
، كالحاجة العامة ىي التي يترتب عمى عدـ سدىا مشقة كحرج، أما الضركرة فيي ما يترتب ((الضركرة

  .(66 )عمى عدـ االستجابة ليا اليبلؾ أك ما يقرب منو
كلك ): كتقدير الضركرة كالحاجة يرجع فيو إلى أصحاب الرأم كاالجتياد كالعمـ بمصالح األمة لقكلو تعالى

 .(83: النساء اآلية) (ردكه إلى الرسكؿ كالى أكلي األمر منيـ لعممو الذيف يستنبطكنو منيـ
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