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كممة العدد 
 انو لمف دكاعي السركر كالفخر أف يصدر العدد الثاني لممجمة 

في مكعده المضركب، حافؿ بالبحكث كالدراسات المتنكعة، ليغطي 
كمف فضؿ اهلل عمينا أف استجاب عدد مقدر مف . عدة فركع لممعرفة

كقد راعت ىيئة . الباحثيف داخؿ كخارج الكمية بالبحث العممي الرصيف
التحرير في اختيار البحكث المحكمة لمنشر، حداثة المعمكمة، 
كارتباطيا بقضايا المجتمع الحية، كتنكع حقكؿ المعرفة، كالتزاـ 

كما التزمت ىيئة التحرير بالتكثيؽ . المنيجية العممية الصارمة لمبحث
كقامت بتعديؿ كؿ البحكث لتكاكب ىذا الخط، فنرجك في . الرقمي

مقبؿ األياـ التزاـ الباحثيف الذيف يكدكف النشر في ىذه المجمة بالتكثيؽ 
. الرقمي

كما تشكر ىيئة التحرير كؿ الذيف اتصمكا بإدارة الكمية أك ىيئة 
التحرير مينئيف كمشيديف بالعدد األكؿ، كنعدىـ باالستمرار في 

. العطاء، شعارنا التميز كالمكضكعية
كفي الختاـ تزجي ىيئة التحرير جزيؿ الشكر لعطائكـ الثر في 
تطكير المجمة مف خالؿ أرائكـ كمقترحاتكـ التي تجد منا أذنان صاغية 

. كقبكالن حسنان 
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 كالبحكث جملة النيل األبيض للدراسات

White Nile Journal for Studies and Scientific Research 
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  .1
العممية مف أجؿ إثراء كتنمية البحث العممي كخمؽ حكار بناء بيف 

. الباحثيف كصانعي القرار 
 .ربط البحكث كالدراسات بقضايا المجتمع  .2
تكفير كضماف حرية األبحاث كاإلبتكار ألعضاء ىيئة التدريس  .3

كالباحثيف داخؿ الكمية كخارجيا كتكطيد الصالت العممية كالفكرية بيف 
 الكمية كنظيراتيا مف الجامعات األخرل 

: قكاعد النشر 
كالتي  (بالمغتيف العربية كاإلنجميزية  )تنشر المجمة البحكث كالدراسات  .1

تتكافر فييا األصالة كاإلبتكار إتباع المنيجية السميمة كالتكثيؽ العممي 
كالتي لـ يـ نشرىا سابقان كلـ تكف . مع سالمة الفكرة كالمغة كاألسمكب 

مقدمة لنيؿ درجة عممية أك مقدمة لمنشر في مجالت أك دكريات أخرل 
كيمـز عند تقديـ البحث لممجمة تقديـ إقرار خطى مف الباحث بأف لـ . 

.  عند قبكؿ النشر في كعاء آخر –يسبؽ لو أف نشر كلف ينشر 
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ترسؿ نسختاف مف البحكث كالدراسات كمراجعة الكتب كالتقارير إلى  .2
االكلى مطبكعة عمى الكرؽ كالثانية عمى قرص  : رئيس التحرير 

 ( .CD   )مضغكط 
صفػحة  ( 30 )تكػػكف البحػػكث كالدراسات المقدمة بحػػجـ ال يزيد عف  .3

بما  فييا المصادر كالجداكؿ كالرسكـ  ( A4 )مف القػطع المتكسػط 
كما ال تزيد مراجعة الكتب كالتقارير عمى عشرة صفحات . التكضيحية 

 بحجـ simplified Arabicكاف يككف مكتكبا عمى الكمبيكتر بالخط 
 كالعناكيف 14 حجـ Times New Roman لمغة العربية كالخط 14

 أسكد عريض ، كاليكامش كالحكاشي بنفس نمط 16الرئيسية بحجـ 
 سـ سفمى 2.45عمكم :  كيتـ إعداد الصفحة كاآلتي 12الخط حجـ 

 س تذييؿ 1.27 سـ رأس الصفحة 3.17 سـ أيمف 5.7سـ أيسر 6.9
  سـ الفقرة تباعد قبؿ6الصفحة 

 . سـ 1.3 سـ  تباعد األسطر متعدد بقدر 3كبعد 
 كممة ، عمى 150يرفؽ الباحث ممخصا عف البحث ال تزيد كمماتو عف  .4

أف يككف مكتكبا بنفس لغة البحث مع ترجمتو لمغة اإلنجميزية ، 
 .مصحكبا بالكممات المفتاحية بالمغتيف 

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

 .اإللكتركني 
في حالة كجكد أكثر مف مؤلؼ يتـ مراسمة اإلسـ الذم يرد أكال في  .6

 .ترتيب األسماء  
تدرج قائمة المراجع في آخر البحث كال تكضع فييا إال تمؾ المراجع  .7

التي تـ اإلشارة ألييا في متف الدراسة أك البحث مع إتباع القكاعد 
 .العممية لمتكثيؽ الرقمي 
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تكثيؽ الجداكؿ كالرسكـ التكضيحية المستعارة كغيرىا بالمصادر  .8
 .األصمية 

البحكث كالدراسات التي ال تعد كفؽ قكاعد النشر كشركطو ال ينظر فييا  .9
 كال تعد إلى أصحابيا 

تمتـز المجمة بإعالـ الباحث بإستالـ بحثو خالؿ أسبكعيف مف  .10
تاريخ إستالمو ، ثـ إعالمو بالقبكؿ أك عدـ القبكؿ في مدة أقصاىا 

 .ثالثة أشير مف تاريخ التسميـ 
تخضع جميع البحكث كالدراسات المقدمة لمتحكيـ العممي  .11

المكضكعي مف قبؿ محكميف متخصصيف مف ذكل الخبرة كالمكانة 
العممية المتميزة ، كيبمغ الباحث بنتائج التحكيـ كالتعديالت المقترحة مف 
قبؿ المحكميف إف كجدت خالؿ أسبكعيف  مف تاريخ استالـ ردكد كؿ 

كلممجمة أف تطمب إجراء تعديالت عمى البحث حسب آراء . المحكميف 
 .المحكميف قبؿ قبكؿ البحث كالنشر 

بالتكقيع  (الباحثكف  )في حالة قبكؿ البحث لمنشر يمتـز الباحث  .12
 .عمى إستمارة النشر 

تصبح البحكث كالدراسات ممكا لممجمة كتستكجب إعادة نشرىا  .13
 .في أماكف أخرل بعد الحصكؿ عمى مكافقة كتابية مف المجمة 

جميع اآلراء الكاردة في المجمة تعبر عف آراء كاتبيا كال تعبر  .14
بالضركرة عف كجية نظر المجمة كترتيب جميع البحكث كفؽ إعتبارات 

 .فنية ال عالقة ليا بمكانة الباحث أك بحثو 
 .المجمة  ال تقدـ عائدان ماديان مقابؿ نشر أم عمؿ  .15
( Hard Copy & Soft Copy  ) مف نسختيف ثترسؿ البحك .16

 :عمى 
E-mail : M.Kiber@GMail.com 
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 التداولية في منهاج حازم القرطاجني
 كمية النيؿ األبيض لمعمكـ كالتكنكلكجيا-  السكداف–آدـ محمد أبكالقاسـ / د 

 قسـ المغة العربية- برنامج التربية
0122403539 

adamgassim@hotmail.com 

 المستخمص    
في كتاب حاـز  (التداكلية)     ىذه الدراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف أبعاد 

يقصد بالمقاربة التداكلية تمؾ   ك(منياج البمغاء كسراج األدباء)القرطاجني
النظرية النقدية التي تدرس الظكاىر األدبية كالثقافية كالفنية كالجمالية في ضكء 

 عنصر المقصدية كالكظيفة في ، بغرض التحقؽ مفالتداكليات المسانية
 حيث كقفت عمى إفادة حاـز مف اآلراء األدبية التي ،النصكص كالخطابات

راكميا سابقكه بغرض إقامة مشركع نقدم يستقرئ الشعر العربي كيبرز قيمتة 
كجدكاه، كبياف الطرائؽ التي تحقؽ نجاعة الخطاب الشعرم بيف المبدع 

كالمتمقي، كذلؾ مف خالؿ 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، فضال عف أف الدراسة قد ظيرت معالـ التداكلية 
حيث انتصر - القرف السابع اليجرم- في منياجو عمى الرغـ مف قدـ عيده

لمثقافة العربية اإلسالمية حيف حصر غاية  الشعر في التجاكب معو كفؽ 
كما أبانت الدراسة أف النص . مقتضى الديف، كالعقؿ، كالمركءة، صالح النفس

الشعرم كحده اليحقؽ الغاية المنشكدة منو، ما لـ يستصحبو استمزاـ تخاطبي، 
. كىك الييئآت كالظالؿ كالمعينات التي تحيط بالخطاب الشعرم إنتااجا كتمقيا

كقد أكصت الدراسة بالحاجة الممحة إلى استنطاؽ جديد النص الشعرم العربي، 
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كالذم يكتنز بكثير مف المحاكر التي تصمح لدراسات قديمة متجددة، 
الشعرم، كنظرية الحجاج العقمي، كالذرائعية التداكلية، إلى  (المحاكاة)كالتخييؿ

 .غير ذلؾ مف 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 
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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. 

 

Key word :  Hazim  - Minhaj  

 

 
 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 

االعالمي بيا، كذلؾ مف خالؿ 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 البحث يمفت االنتباه إلى اعادة 

فالمكركث األدبي العربي ما عادت اليكـ مادة أثرية . النظر في تمؾ المفاىيـ
 .ييطؿ عمييا مف كراء زجاج

 منيج البحث
    اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي االستقرائي في تتبع الظاىرة التي 

، مف خالؿ رصد المحاكر األساسية لمكضكع (المنياج)استبطنيا حاـز في كتابو
الدراسة أحيانان، كتتبع تفاصيمو كجزئياتو أحيانان أيخر، كمف ثـ مالحظة جذكر 

 .الظاىرة، كالكقكؼ عمى مدل تحققيا في المنياج
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 المقدمة
( منياج البمغاء كسراج األدباء)كتابو (ق684- 608)     ندب حاـز القرطاجني

الستنطاؽ الشعر العربي بالدراسة الشاممة، مف أجؿ تأسيس منيج نقدم يككف 
ىاديان لمبمغاء كسراجان منيران لألدباء، حيث كقؼ عمى مجيكدات عمماء العربية 

في القركف السابقة لو، كالجاحظ، كالجرجاني، كفالسقة االسالـ كابف سينا، كابف 
 (التخييؿ)رشد، ك الفارابي، مشفكعا بالكافد مف الثقافة اليكنانية، ممثالن في نظرية

ألرسطك، كلعؿ المتأمؿ 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 الثقافة العربية، كىذا ىك الباب الذم كلج منو إلى ما يسمى 

كلعّؿ مف أىـّ اإلنجازات التي حاكؿ في النقد الحديث،  (النفعية)أك (التداكلية)ب
حاـز القياـ بيا، كجعمت لمنيجو تمّيزنا بيف مناىج البالغييف كالنّقاد اآلخريف 

االىتماـ بالنّص في بنيتو العاّمة، كتكامؿ الجانب النّصي كالخارجي المرجعي 
في بناء النص الشعرم، كبياف الكظيفة الشعرية، كقد تمّيز منيج حاـز البالغي 

 مف النقد، فحاكؿ أف يجيب عف أكثر المشكالت الميّمة التي ان بككنو قريب
عرضت لمنقد األدبي عمى مّر الزماف، مف خالؿ منيج شمكلي تناكؿ فيو أركاف 

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

مفهوم التداولية في النقد الحديث 
  تتميز الدراسات المسانية عمكما بالتجدد، السيما النماذج المتأخرة منيا،    

كالتى حظيت باىتماـ كاسع مف الباحثيف في الدراسات اإلنسانية عامة كالدراسات 
البالغية خاصة، كمف ضمف دراسة األثر الناتج مف المغة المنطكقة، ما يعرؼ 

.  (التداكلية)ب
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: بعدة كممات بالمغة العربية، مثؿ ((pragmatique    ييترجـ مصطمح
الذرائعية، كالبراغماتية، كالكظيفية، 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 

كيمياـ )ك (جكف ديكم )في الكاليات المتحدة األمريكية في القرف التاسع عشر مع
. المذيف يرياف بأف الحقيقة تكمف في طابعيا المنفعي كالمصمحي (جيمس

كبالتالي، فكؿ األفكار كالحقائؽ التي ال تحقؽ مصمحة أك منفعة لإلنساف، كال 
تفيد المرء في حياتو اليكمية كالعممية، فيي حقائؽ زائفة، كغير نافعة، كال مجدية 

 الفضؿ في كمف األعالـ الذيف ليـ .فالحقيقي ىك المفيد كالنافع كالصالح. إطالقا
حيث تتحدد عنده الذرائعية عمى  (كستفأ ) الفيمسكؼ االنجميزم،ظيكر التداكلية

جزء مف دراسة التعامؿ المغكم مف حيث ىك جزء مف التعامؿ "انيا 
فيك ىنا ينتقؿ مف المستكل المغكم كالنحكم كالنفسي لمغة، إلى [3]"االجتماعي

المستكل االجتماعي كدائرة التاثير كالتاثر،مف خالؿ استعماؿ المغة لتحقيؽ 
. التكاصؿ

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

الذم أطمؽ عمييا اسـ البراغماتية عاـ  (بيرس)منطقي تعكد خذكره إلى 
. ـ1978ـ، ككلياـ جيمس الذم سماىا بالذرائعية عاـ 1905

حيث ) بالدراسات المغكية خاصة  ييتـاالتجاه التداكليؼ        أمَّا في األدب،
عمـ المغة،كالبالغة ،ىمياأتتالقى فيو عمى كجو معيف جممة مياديف مف المعرفة 

كغيرىا مف العمكـ الميتمة بالجزء الداللي مف  ،كالمنطؽ،كعمـ االجتماع،
لى إلتنتقؿ  بعدىا كفي مراحؿ متطكرة تجاكزت التداكلية حدكد المغة، ك [8](المغة

 .، أك التداكليةطمقت عمييا فيما بعد الذرائعية األدبيةأميداف االدب ؼ
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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 عالقتو     
آخر، تركز  كبتعبير. بالسياؽ التكاصمي، كاالىتماـ بالسياؽ التكاصمي كالتمفظي

. المقاربة التداكلية عمى عنصر المقصدية كالكظيفة في النصكص كالخطابات
كبيذا، تككف التداكليات قد تجاكزت سؤاؿ البنية، كسؤاؿ الداللة، لتيتـ بسؤاؿ 

كما تعنى المقاربة التداكلية بفيـ العالقات . الكظيفة كالرسالة كالسياؽ التكاصمي
البعد التداكلي ينبني "المكجكدة بيف المتكمـ كالمتمقي ضمف سياؽ معيف؛ ألف 

عمى سمطة المعرفة كاالعتقاد، كتسمى ىذه المقاربة كذلؾ بالمقاربة التكاصمية، 
أكالمقاربة الكظيفية، أكالمقاربة الذرائعية، أكالمقاربة المنطقية، أك المقاربة 

 .[3]"كىمـ جرا... البراجماتية، أكالمقاربة الحجاجية
ذا كانت المقاربة التداكلية قد عرفت انتشاران في الغرب، فإف ىذه المقاربة        كا 

مازالت في بداياتيا األكلى في العالـ العربي، عمى الرغـ مف كجكد آثارىا في 
تراثنا العربي القديـ في البالغة كالفمسفة، كلـ يتـ استدماجيا بعد في حقمنا 
الثقافي العربي الحديث كالمعاصر لمقاربة النصكص كالخطابات األدبية 

 .  كاإلبداعية، ماعدا بعض االستثناءات القميمة
أكستف، كبيرس، ككلياـ ) آراء منظرم التداكلية الشعرية، السيما لىإ    كبالنظر 

نحصر في القيمة النفعية مف كراء م أف مفيكـ التداكليةلى إ نخمص ،(جيمس
 فيي اذان الخطاب الشعرم الذم يرتكز عمى عنصر ،السياقات الشعرية

ك ىي النظرية النقدية التى تدرس الظكاىر ، أالمقصدية الكظيفية في النصكص
دراسة النص ك ،األدبية كالثقافية كالفنية كالجمالية في ضكء التداكليات المسانية

كبتعبير ، االدبي في عالقتة بالسياؽ التكاصمي كالتركيز عمى افعاؿ الكالـ
خر،االىتماـ بفيـ العالقات المكجكدة بيف المتكمـ كالمتمقي بالرىاف عمي سمطة آ

ف التداكلية بيذا الفيـ قفزت بالنص الشعرم أالمعرفة كاالعتقاد، كالجدير بالذكر 
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 كبالتالي ، كجماليات النص لتيتـ بسؤاؿ الكظيفة كالرسالة،كتجاكزت سؤاؿ البنية
 الشكميات، إلى  البحث فيفنى عمماؤىا مدادىـ فيأتخطت عدة مدارس نقدية 

ف الدرسات التداكلية لـ تخرج مف أكمع  تعزيز المقصد كالمنفع مف كراء الكالـ،
دائرة السياؽ المغكم ، لكنيا كظفت المغة الشعرية في مككناتيا الثالثة 

فإف كانت المغة تمتـز بالمظير الخطابي ك المظير ، التركيب،الداللة ،الكظيفة:
 المظير االجتماعي -إلى جانب ذلؾ- التكاصمي، فالمقاربة التداكلية لمغة تمتـز

.  كتحقيؽ النفعية كالمقصدية مف راء الخطاب الشعرم
 ترسيخ مفيكـ الكفاءة كمستكل إلىفَّ التداكلية تجنح أ   مما يجدر ذكره 

كىي المنتيىى كالغاية مف استعماؿ المغة، اذ  االستجابة لمخطاب الشعرم،
ف  أف اطراؼ العممية التكاصمية يفترضأ "يعتبرىا الفيمسكؼ االميركي غريس

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

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

الكسائط النفسية كالمقامية لظركؼ الخطاب الشعرم، انتياءان بالمتمقي،لكنو 
 عمى المقصدية، ألنيا  التداكليةعكؿاليكتفي باألثر الذم يحدثو فيو، بقدرما ت

لألكزاف، كالقكافي، كااللفاظ المالئمة،  الشاعر البكصمة التي تحدد طبيعة اختيار
لذا نجد  كالتراكيب، كالنظـ الشعرم، كتجعميا تنضاـ كتتضافر نحك مقصد كاحد،

ألف  ك الرثاء،أ ،ك الفخرأ ،ك الذـأ ،البحر الكاحد ينظـ فيو الشاعر المدح
، لذا إف الباحث قد نسيج القصيدة بأكمميا المقصد، ىك المكجو المتحكـ في

، التعدك أف  رصد مف خالؿ ىذه الكرقة بعضان مف معالـ التداكلية عند حاـز
الممكات الشعرية، كتقانة الخطاب، الجانب النفسي لممتمقي، : تنحصر في

الجانب االجتماعي التكاصمي لمخطاب، إلى غير ذلؾ مف األبعاد التي يتـ 
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لحاـز  (المنياج)استعراضيا بعد، بغرض الكقكؼ عمى مدل تحققيا في 
 .القرطاجني، كىذا ما تتناكلو ىذه الدراسة فيما يمي

 :- الممكات الشعرية بعد- 1
 فيك أيضان ينظر ، إفَّ نظرة حاـز لمكظيفة ال تخرج عف ىذا التصكر

لمنص الشعرم مف زاكية نجاعتو في تحقيؽ مقاصد منجزه، ك مدل قدرتو عمى 
قناعو  كىك ما جعمو يكلي عناية خاصة لما يمكف لمكالـ ،التأثير في المتمقي كا 

 لذا ألفيناه يستعيف بكؿ ما ينجز نجاعة ،أف يمارسو مف سمطة عمى متمقيو
ف اقتضى ذلؾ الذىاب بعيدان إلى تممس جذكر النص قبؿ الخطاب الشعرم ، كا 

 مرحمة انتاجو، كىي الممكات الفطرية كالقدرات المكتسية في استصدار القصيدة
 .

كذلؾ عندما بحث في أثر الذاكرة في إنتاج الشاعر ، فقد استند عمى اإلرث     
،  جاعالن ذلؾ أطكاران ،بال شؾ، لكنو أحسف إعادة إخراجياقيمو النقدم العربي 

لكؿ طكر منو دكره الفاعؿ في إنتاج الشعر، أم أنيا عممية مركبة منتظمة 
قكة حافظة، : ك يقسميا إلى( بالقكل الشاعرة)تفضي في النياية إلى ما يسمييا 

ال يكتمؿ لشاعر قكؿ عمى الكجو : "مائزة ، يقكؿ حاـز قكة صانعة، كقكة ك
. [4] "المختار ، إال بأف تككف لو قكة حافظة ك قكة مائزة ك قكة صانعة

ذلؾ إف الذاكرة ىي إحدل أدكات الشاعر الصانع، كأىـ مصادره في     
 كالقكة المائزة التي يميز بيا اإلنساف ما يالئـ المكضع كالنظـ ،التصكر العاـ

 كالقكة الصانعة التي تتكلى جمع ما تمتئـ مف كميات الصناعة في ،كاألسمكب
. الشعر 

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

. النقاد عمى حد سكاء
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 إذ يرل أف الشاعر الحاذؽ ىك القادر عمى ،كطريقتو تفصح عف نفسيا       
الحذؽ كإعادة تشكيؿ الصكر المختزنة ك المتزاحمة في ذاكرتو بنكع التصرؼ 

إيراد الكالـ عمى نحك مف الحذؽ "عمى نحك يبيِّف فيو ىيئات القكؿ المختمفة 
عمى جية قمب أك نقؿ إلى مكاف أحؽ مف المكاف الذم ىك فيو أك يزيد فيو 

 [5].فائدة فيتممو
 يفصح فيو طريقة ،كيعضد ىذه النظرية بمثاؿ أكثر تكضيحان كتفسيران       

الشاعر في إعادة إنتاج المعمكمات كحسف إخراجيا نصا متكامال بنحك مف 
 كحسف استخداـ األدكات المغكية كالييئات الصياغية كالتي تميز شاعران ،التصرؼ

عف غيره، متحدثان عف خياالت الشعراء في النسيب ك ذكر األطالؿ، بأف يتخير 
 كيضعيا في المكاف المناسب ليا كي ،الشاعر الصكر المتزاحمة في الذاكرة

كاف المنتظـ الخياالت كالناظـ ": يحفظ الصكرة مف التناقض كاالضطراب يقكؿ 
 فإذا أراد أم ،الذم تككف عنده أنماط الجكاىر مجزأة محفكظة المكاضع عنده

حجر شاء عمى أم مقدار شاء، عمد إلى المكضع الذم يعمـ أنو فيو فأخذه منو 
كنظـ كذلؾ مف كانت خياالتو منتظمة ، فإنو يقصد بمالحظة الخاطر منيا ما 

 [4]"إلى شاء فال يعكزه 
كاضح أنو يحتذم طريقة أرسطك في إبراز اإلبداع الشعرم ك حسف مكاضع      
 ك ما ىك أحسف منيا في جيات أخرل بتمثيؿ ذلؾ بالجكاىر كالمؤلؤ ، ،الشعر

. 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 الشاعر ك يحاكييا بصكرة شعرية أجمؿ، ك إال كاف 
عادتيا كما ىي، ك ىنا يتجمى دكر الشاعر   قدرتو في تكظيؼ كاجتراران ليا كا 

ـ مقصده الشعرم، مف خالؿ نص محكـ لو القدرة ئاألداة المغكية كتطكيعيا لتال
ف ىذه الفترة أكالمرحمة بيف الذاكرة أعمى التأثير في النفس البشرية، ك يبدك 

زة، ئ ما يعكؿ عمييا حاـز كثيران، ك يطمؽ عمييا حاـز القكة الما،كانتاج الشعر
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 كىذه ،عنيا بالقكة الشاعرة بينما العممية في مراحميا حتى النياية ما يعبر
كاضح أف فاعمية " الممكات الشعرية المتساكقة ما استيكت جابر عصفكر 

التخيؿ قد أصبحت مرتبطة كؿ االرتباط بالقدرة عمى إدراؾ التناسب بيف األشياء 
المتبايف في كحدة جديدة ككبالتالي عمى اكتشاؼ عالقات جديدة تجمع المتفاكت 

. [2]"متجانسة ، ك ليست ىذه القدرة إال ما يسميو حاـز بالقكة الشاعرة
كاضح أف حازمان في محاكالتو لجعؿ النص الشعرم أثر نجاعة كفاعمية،        

ص الشعرم قبؿ التمفط بو، كبذالؾ يسد ففقد صب اىتمامو عمى مراحؿ انتاج اؿ
كؿ الثغرات التي يمكف أف تقمؿ مف قدرة النص عمى التكاصؿ، كجعؿ رسالة 

 اى  مف مرحمة الممكات الفطرية كاالستعداد، انتياءان الشعر في تكامؿ تاـ ابتداء
كمف  ،بمرحمة ميالد القصيدة، ككؿ ذلؾ ينصب في خانة دكر النص في النفع

  يعتمد عمى المعنى، األسمكب أفاألسمكبييف العرب الذيف يتَّفقكف مع حاـز في
الصكرة المفظية التي ىي أّكؿ ما : " لألسمكبأحمد الشايب؛ فقد قاؿ في تعريفو

ّنما يرجع الفضؿ في نظاميا المغكم  ييمقى مف الكالـ ال يمكف أف تحيا مستقمة، كا 
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 
معافو مرتَّبةه قبؿ : أك جسمو إذا كاف المعنى ىك الركح، كمعنى ىذا أّف األسمكب

أف يككف ألفاظنا مينّسقة، كىك يتكّكف في العقؿ قبؿ أف يجرم بو المساف أك يجرم 
 ."بو القمـ
، الذم حاـزاألستاذ أحمد الشايب مدل التطابؽ مع كالـ كيفيـ مف كالـ       
، الذم يككف في األسمكب، كىذا (التخييؿ)ّف صناعة الشعر تعتمد عمى أ يرل

المبدأ يقكـ عمى عمميات عقمية كاعية مف جية الشاعر، فيك يختار الجيات 
كالمضاميف، كيختار األلفاظ كالعبارات كاألكزاف المناسبة ليا، كيختار األدكات 

الجمالية التي ترتقي بعممو مف مجرد إبالغ نفعي إلى رسالة فنية إبداعية تحّرؾ 
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نفس الممقِّي بما فييا مف تعجيب كخركج عف األنماط المتعارؼ عمييا عند 
 .الّناس

البعد الفني في تحقيق التواصل - 2
إف مكضكع البالغة يكمف في تقنية األسمكب الشعرم لتحقيؽ نجاعة 

الخطاب ، كىذا رىف قدرة الشاعر عمى تكظيؼ طرؽ مخصكصة تتيح لو 
. تجاكز اإلبالغ إلي التأثير 

فالبحث عف الغايات كمرامي  قضية اإلبالغ ال تنفؾ تراكد حاـز بشدة ،ك
في ـالخطاب الشعرم عنده، ال تقؿ أىمية مف تقنية الخطاب نفسو ، كال مندكحة

ككنو قد ارتمي في أحضاف فالسفة اإلسالـ كابف سينا كابف رشد، الذيف يرىنكف 
ابف سينا كاف يحصر اىتمامو المنطقي في زاكية المحاكاة ، " النتائج بالمقدمات 

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

ترتكز الكظيفة البالغية 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 اختالؼ 
أساليب الخطاب ألنيا ترتيف إلى الغاية المنشكدة مف سياؽ الخطاب، مما يدؿ 

عمى أف الناظر إلى النص الشعرم مف زاكية  الكظيفة البالغية يصدر عف 
إنو ينقؿ الفعؿ مف حاؿ إلي حاؿ ، "إيماف عميؽ بقدرة النص عمى النجاعة ، 

كىذه القدرة ال تككف ممكنة إال إذا كاف في المغة قكة خطابية خالقة تمنح القكؿ 
 [9]"سمطانا طاغيا

       انطالقا 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 التأثير في نفس المتمقي ،

 كىذا ال يتأتى إال بإخراج النص الشعرم كتجعمو يستجيب لتكجييات المتكمـ ،
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؟  فإلى أم مدل تجمت ىذه الناحية في منياج حاـزمف حيز المألكؼ، إلى الفف
األكلى تتعمؽ تقنية البيت الشعرم، كالقضية الثانية : ذلؾ يتجمى في قضيتيف
. تختص بجماؿ القصيدة

 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 مقتضى الكالـ، كىك عنده 

إ حُي٤ٓش ٝحُ٘وٚ ح١ٌُ ٍٛٞص ػ٤ِٚ  "معيار المفاضمة بيف شاعر كآخر

ٍٛٞطٚ ٣وظِلخٕ رخػظزخٍٛٔخ ك٢ طل٣َي حُ٘لّٞ ، كخُي٤ٓش طلًَٜخ رخُظؼـذ ٖٓ 

كٖٔ ٓلخًخطٜخ ٝاريحع حُٜ٘ؼش ك٢ طوي٣َٛخ ػ٠ِ ٓخ ك٠ٌ رٜخ ، ٝحُ٘وٚ ح١ٌُ 

ٛٞ طٔؼخٍ ُٚ إ ًخٕ ٓٔظلٔ٘خً كبٗٚ ٣لَى حُ٘لّٞ رخُٜزخرش ا٠ُ كٔ٘ٚ ٝٓخ ٣ظؼِن 

 [4]" ُٜخ رٚ ٖٓ أٍد
كالجنكح إلى  إذف النفس البشرية دائما ما تستيكم الخركج عف المألكؼ

ما يغريو بكؿ ما ىك جميؿ ، ال سميا إف ارتبط ذلؾ بالخطاب الشعرم الذم 
يحمؿ مف المحفزات الجماية التي تفكؽ الفنكف الكالمية األخرل ، كيبدك أف 

كاف يعكؿ كثيرا عف المحاسف التأليفية كجماليات الخطاب الشعرم ،  حازما ىنا،
كدكر الشاعر في التصرؼ فيو بنكع مف الحذؽ كاإلجادة الفنية ، كىذا ىك ميداف 
التفريؽ بيف المبدع المبتكر لألقاكيؿ الشعرية مف غيره، فاإلغراب ىنا نابع مف 

فتجذب بجماليا النفكس كتمفت  دقة تشكيؿ الدمية كحسف تنسيؽ األصباغ ،
 حيف ييتـ الشاعر بتقنية كجماؿ تنسيقو ، نصاالنظار،كىذا ينسحب عمى اؿ

كىذه المقكلة تكشؼ قضية ميمة مف قضايا البالغة العربية ، يتعمؽ ذلؾ بنظرة 
لكظيفة المغة بصفة عامة ، ككظيفة المجازات – ضمف ىذه المنظكمة – حاـز 

كاألساليب عمى نحك أخص ، بيذا يؤكد حاـز أف انجذاب النفكس لمقكؿ 
ألف الخياؿ ، المجازم أكثر مف انجذابيا إلى القكؿ الذم يجرم عمى الحقيقة

يجكؿ في البحث في كراء المنطكؽ ك القكؿ الحقيقي يقتصر عمى الممفكظ، 
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فالظالؿ التي تنشرىا اإليحاءات ك المجازات تحمؿ المتمقي عمى االنخفاز 
ال  جاعة الخطاب ك دكره التكاصمي ، كفلتممس المغزل المراد تبميغو ، ما يحقؽ 

 ك كذلؾ تمثيؿ أفانيف شجر الدَّكح بما ضـ مف ثمر "أدؿ عمى ذلؾ مما في قكلو 
ك زىر في صفحات الماء الصفك ، ك مف أعجب األشياء ك أبيجيا منظران ، 

 أف يقترف الشيئ الحقيقي في ،كنظير ذلؾ  مف المحاكاة في حسف االقتراف
الكالـ بما يجعؿ مثاال لو مما ىك شبيو بو عمى كجو المجاز أك تمثيمية أك 

 [4]"استعارية
     ىذا كالـ 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 الشعرية،كتنكع الصياغات 

يجاز،كؿ حسب مقتضى الحاؿ كمرامى  المغكية ،مف حذؼ كتقديـ كتأخير كا 
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 مايمنحو 
" رىاف السبؽ في التنبو لفكرة التداكلية في النقد الحديث،كما يرل جميؿ حمداكم
كيفية التعبير عف الغرض المتكخى،كىي البكصمة التي تكجو تمؾ العناصر، 

 كتجعميا تنضاـ كتتضافر كتتجو إلى مقصد عاـ،فالمقصدية تحدد اختيار الكزف،
 [3]"كتركيبيا بطرؽ معينة لتؤدم المعنى العاـ المتكخى كاأللفاظ المالئمة،

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

: يمثؿ لمخطاب الناجح بقكؿ أبي تماـ 
  [2]دمف طالما التقت أدمع اؿ  مزف عمييا كأدمع العشاؽ        
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أف - ارتباط غاية النص باإلفادة ك حصكؿ النفع– لقد ترتب عف ىذا التصكر 
، كأف كانت أصبح النص األدبي بشركطو الفنية كسيمة إبالغ بالدرجة األكلى

نظرة حاـز ىنا تجنح إلى التأثير النفسي في المتمقي، كىك عنو مرحمة ميمة مف 
 كىك ما يقتضي إلحاؽ جميع الكجكه "مراحؿ اإلبالغ التي ينشدىا مف النص

البالغية ك األساليب المعدكلة عف الطرائؽ المألكفة في الشعر ، بالكسائؿ 
 [9] "الخادمة لممعنى النابعة لو

إف نجاعة الخطاب الشعرم كفؽ منظكر حاـز تأتي عمى شاكمة المعدكؿ        
، كمداعبة مف التراكيب ك الصياغة التي تشي بالدافعية ك االنحياز لممتمقي

فحسف اقتراف أدمع العشاؽ ، كىي حقيقة بأدمع " كجدانو بما يحقؽ تاطمعاتو
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 
 [4]"السمع مجرل المتمكنات مف العيف

تكسع حاـز في المحاسف التأليفية حيف أدرؾ أف كظيفتيا الرئيسية ىي  تقانة     
 ، كىذا سر إلحاؽ البديع ك  كمف ثـ إنجاز مضمكف الخطابالخطاب في التأثير

المجاز ك المقاطع ك القكافي ضمف التقانة 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
 ، نجاعة لمنص في الكحدة، فقد عد في سبيؿ بناء القصيدة ك فصكليا     إما

كأحكاـ تماسؾ كحداتو النظمية، ك مشركعو النقدم يدرج النص الشعرم ضمف 
 ألف كؿ نص شعرم يعني تكاصالن بيف منجزه ك ،الحقؿ التكاصمي بشكؿ عاـ

متمقيو ، ك يتحقؽ ىذا التكاصؿ عبر كسيط ىك القصيدة ، إمعانا في خمؽ 
النفسية ك المعنكية )اإلحساس بتماسؾ أجزاء النص تجده يدرج األبعاد 

 في حزمة كاحدة، مما يخمؽ االنطباع األكؿ بكحدة النص الشعرم ، (كالجمالية
حياؿ ذلؾ يجب التنبو أف الكحدة التي أرادىا حاـز لمنص ، ىي كحدة كثبات ال 
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 ألف التفكؾ الذم انتاب القصيدة التقميدية اليخدـ المشركع الذم كحدة أبيات ،
 ندم حاـز نفسو لو، لذا استعاض كحدة الكثيات، بدال مف كحدة األبيات،

 ك في معيتو احساس كاحد يجمع بيف ،فالشاعر عنده يثب مف مكضكع إلى آخر
 مما يجعمو بذلؾ مف  في حزمة كاحدة، كجماؿ الخطاب، كاإلثارة النفسية،المعنى

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

:- التسويم والتحجيل  : القضية الثانية 
التسكيـ ك )مف المالمح الفنية في بناء القصيدة ما يطمؽ عمييا حاـز  

 ، يأتي ذلؾ في إطار ما يؤمف بو حاـز مف الصمة الكثيقة بيف أسمكب (التحجيؿ
يد مف االنفعاؿ ك التفاعؿ مع النص ، تمؾ زالجماؿ الذم م، كبناء القصيدة

 ،مف ثـ كسب تجاكبيا بيذا التنكيعكضركرة جمالية الستجداد نشاط النفس، 
خاصة إذا ارتبط بصياغة متميزة تظير قيمتيا كتككف إشارة إلى بداية الفصؿ ك 

 باستفتاحات الفصكؿ بييئات  تحسف ليا مكاقعيا مف ل لذلؾ فقد اعتف،نيايتو
 ، كدعا إلى افتتاح القضيدةالنفكس ك تكقظ نشاطيا لتمقى ما يتبعيا ك يتصؿ بيا

 ، كالتعجب، أك التمني، أك الدعاء،باألقاكيؿ الدالة عمى االنفعاالت ك التأثيرات
، فتصبح تمؾ البدايات االنفعالية عالمات بارزة بحسب ما يميؽ بغرض الكالـ

كغرة بيضاء تزيف  (سيما)الستيالؿ الفصؿ الكاحد في القصيدة، كىي عند حاـز 
كىذا المفتتح الجمالي الفصؿ، قبؿ أف يثب الشاعر إلى الفصؿ الذل يميو، 

 يطمؽ عميو حاـز التسكيـ في إشارة كاضحة إلى أف الفصؿ عبارة ،لبداية الفصؿ
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

 لكف ك ،بيذا يعتبر حاـز الجماؿ في الكحدة ، ك ىي كحدة خاصة بالفصؿ    
ليا إسياميا  في الكحدة العامة لمقصيدة التقميدية، كىي كحدة كثبات ال كحدة 
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أبيات، كعمى الشاعر أف يبدأ بأشرؼ المعاني التخيمية ك قد أطمؽ عمييا حاـز 
تيمنا بسيما الفرس ، ألنو أظير أبيات الفصؿ ك أركعيا عمى النفس،  (التسكيـ)

ك أف يختـ باألبيات التي تحمؿ الحكمة ك الدالالت العقمية ، ك قد أطمؽ عميو 
نسبة إلى حجكؿ الفرس البيضاء عمى قكائمو ، فتصبح القصيدة ذات  (التحجيؿ)

معالـ كاضحة ، كميارة الشاعر تكمف في إيجاده الربط بينيا كغيرىا مف أبيات 
 .، معنكية، جماليةبكثبات نفسية

، التي طبؽ حاـز ىذه الجزئية عمى أبيات مف قصيدة المتنبي
 الذم بدأ فصمو بالتعجب مف حاؿ (أغمب فيؾ الشكؽ كالشكؽ أغمب)مطمعيا

: غربتو عند حمكؿ العيد مقارنة بحاؿ بقية الناس ، يقكؿ 
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 ػػػػػػػػػػ ك كؿ ـ

الجميؿ محبب 
 بؾ الحساد   ك سيمر العكالي ك الحديد المذرب   يريد

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

 حيث خمكص األعداء إليو ،ك ال أركع عمى نفس الممدكح مف ىذا التذييؿ
كد الدعكة الحازمية إلى تذييؿ الفصؿ تتأ بيذا ،مستحيؿ استحالة شيب الكلداف

فإذا ذيمت أكاخر الفصكؿ باألبيات الحكمية "بالبيات الحكمية ك االستداللية ، 
 كقعت في ،كاالستداللية فكاف ذلؾ بمنزلة التحجيؿ زادت الفصكؿ بياءن ك حسنان 

 فمك سارت القصيدة عمى ىذا النحك ضمف الشاعر تجاكب ،نفكس أحسف مكقعاؿ
 [4]."المتمقي

 :-البعد التداولي التواصل - 3
 إف الكظيفة البالغية عند حاـز مرتبطة بمقاصد نفعية كاضحة ، لدرجة 

تسمح لنا بالقكؿ إف تفكيره البالغي قائـ عمى منفعة الخطاب ك نجاعتو ، ك 
تكمف الكظيفة عنده في فعؿ الكالـ في متمقيو إذ تنبع قيمتو مف ارتباطو بغرض 

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

 كلعؿ أبرز تمؾ ،إلى النص الشعرم في تحديد خصائصو الفنية ك بنيتو المغكية
ضركرة المالئمة بيف صياغة النص : الخصائص التي نص عمييا حاـز 

إنما : " الشعرم ك مكضكعو ك متمقيو ، كالكظيفة التي يتقصد تحقيقيا ، يقكؿ 
 ،يككف الكضع المؤثر كضع الشيء المكضع الالئؽ بو ، ك ذلؾ يككف بالتكافؽ

 كاألغراض مف جية ما يككف بعضيا في مكضعو مف الكالـ ، كالمعاني،األلفاظ
 [4]"ؾمتعمقا ك مقترنا بما يجانسو ك يناسبو ك بالئمو مف ذؿ

 إف الكظيفة البالغية ال يمكف إدراكيا إال مف خالؿ االىتماـ بمختمؼ 
انطالقا مف – العناصر المككنة لعممية التكاصؿ األدبي ، ك ىك ما دفع حازمان 

عمى االىتماـ باألطراؼ الثالثة – نظرتو لمنص الشعرم مف منظكر تكاصمي 
ك ينيط حاـز . المؤسسة لمتكاصؿ األدبي ممثمة في المبدع ، المتمقي ك النص
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بكؿ كاحد مف ىذه العناصر كظيفة خاصة ، حيث يحمؿ المبدع مسؤكلية مآؿ 
الدربة في أنحاء – إلى جانب الطبع – نصو مف حيث النجاعة مما يتطمب منو 

التصاريؼ البالغية ، أما المتمقي فتكمف كظيفتو في االستجابة لممقاصد التي 
ضمنيا المبدع نصو ، في حيف يقكـ النص بكظيفة ترتكز عمى الخطاب مف 

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

كالرسالة ككظيفتيا  المرسؿ إليو ككظيفتو تأثيرية، المرسؿ ككظيفتو انفعالية،
كالقناة ككظيفتيا حفاظية، كالمغة ككظيفتيا  كالمرجع ككظيفتو مرجعية، جمالية،

. [9]"كصفية تأكيمية 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 

لشعر في عصره، ؿأف العكامؿ التي أدت إلى ذلؾ متعددة أىميا، النظرة الدكنية 
ف ميداف الشعر "حيث ظف الخكاص دكف العكاـ أف الشعر نقص كسفاىة،  كا 

كصاؿ كجاؿ في مضماره قكـ لـ يكف ليـ عمـ بالشعر ال  كالنقد خال مف أىمو،
– ، فما المخرج [4]"مف جية مزاكلتو، ال مف جية الطرؽ المكصمة إلى معرفتو

، مف عزكؼ المتمقيف عف الشعر، ناىيؾ – كقتئذ  في ظؿ ىذا الكضع المتأـز
عف تذكقو كالتأثثر بو، كىنا تبرز كظيفة الناقد في الرد لمشعر منزلتو في التراث 
العربي االسالمي، 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
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لما كانت التداكلية تدرس النفس أك الخطاب األدبي في عالقتو بالسياؽ  
التكاصمي ، فإف حاـز لـ يخرج مف درسو النقدم كالبالغة 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 تكسالت 
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 

بف سينا ك إبف رشد، فيعّرؼ الشعر ك في افالسفة اإلسالـ 
، بيف مآالت الشعر كأغراضو ك استجابة النفس لتمؾ األغراض ،   معيتو التالـز

الكالـ المخيؿ ىك الكالـ الذم تذعف لو النفس، فتنبسط عف أمكر ، ك تنقبض "
عف أمكر مف غير ركية ك فكر ك اختيار ، ك بالجممة تنفعؿ لو انفعاالن نفسيان 

. [4]"غير فكرم
 فإذا كانت نجاعة الخطاب كالمقصدية في النقد التداكلي الحديث تتممس 

 فإف االستعداد النفسي لممتمقي لتقبؿ حالة الشعر ،الظركؼ المناسبة لمتبميغ
مرىكف بحشد دكاعي االستجابة أك النفكر ، كمدل قدرة الشاعر عمى رسـ 

الخطاب الشعرم كفؽ مقتضى حاؿ المتمقي، فالنص الشعرم عند حاـز يظؿ 
حيز في المألكؼ ما لـ يشفعيا الشاعر بمحاكاة ك إبداع تكسر في نفس المتمقي 

، مع أف النفس اليمكف اشباعيا جماليا بأية حاؿ مف األحكاؿ، حاجز الرتابة
، كىك قدرة الشاعر عمى إعادة تشكيؿ المشيد أك (بالمحاكاة)كلكف الشاعر 

المكقؼ المألكؼ في صكرة جديدة، مف دكف اجترار ذلؾ المشيد، مما يجعؿ 
النص في تكسالت مستمرة الدراؾ أبعاد النفس، كىذه ضمف اآلليات التي 

اعتمدىا حاـز لخمؽ التكاصؿ بيف الخطاب الشعرم كالمتمقي، مما يجعمو رائدا 
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ليست المحاكاة في كؿ مكضع تبمغ الغاية "أصيال مف ركاد التداكلية الحديثة، 
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 

كاضح أف حازما قد استثمر النفس البشرية .[4]مستعدة لممحاكاة ك التأثر بيا
مستفيدا مف قدرتيا اليائمة في استيعاب ابعاد الشعر عمى اختالؼ ضركبو، 

 ك النفس كما ىك ،ع اعجاب النفس البشريةاالخطاب الشعرم عنده مكجو النتزك
 ك ىي أدعى لمسأـ ك الممؿ مما ىك ،معمكـ أبعاد ال تدرؾ بسيكلة ك يسر

مألكؼ ، لذلؾ يشير حاـز 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 
 كىك الباب الذم ادخمو فيما يطمؽ ،األبعاد التي تمكنو مف انجاز ىذا المشركع

ك ىك االستعانة بكؿ معينات  (االستمزاـ التخاطبي)عميو في النقد الحديث 
 ك قد أدرؾ أف كسب تجاكب النفس يعد ،الخطاب بغرض تحقيؽ المقصد منو

أيسر الطرؽ ليذا الغرض، ك قد رسخ عنده اعتقاد أف الشعر مف أقدر الفنكف 
 ك ىك يرد أسباب تكلد الشعر إلى قدرتو عمى ،قدرة عمى تحريؾ النفس البشرية

 لذا إف ادخاؿ حاـز النفس ضمف المنظكمة التداكلية ،تحريؾ النفس بالمحاكاة
 ك ،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 

، بال 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 ،باإلحالة المقامية
فقد بدا لحاـز أف قبكؿ النفس لمقتضى الخطاب الشعرم يسيـ في إندياح رسالة 
الشعر في سيكلة ك يسر، ك قيمة درسو النقدم ك البالغي تكمف في تكظيؼ 
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الظالؿ النفسية لتحقيؽ المنفعة المتحصمة،بيد أف المنافع التي اعتمدىا حاـز 
 في انتصار كاضح لمثقافة العربية ، إلى القيـ العميا،تتعدل المنافع الدنيا

األشياء "االسالمية، حيث حصر الغاية التي يحققيا الشعر في الفضائؿ األربعة 
الديف ، : التي ينبغي أف يتناكليا المحاكاة الشعرية بالتحسيف أك تقبيح أضدادىا 

عمى ىذا األساس اعتمد حاـز الفضائؿ ، [4]"العقؿ ، المركءات ك صالح النفس
األربع لتحقيؽ الغاية مف الشعر ، ك ذلؾ باعتماد ما ينبغي تحسينو أك تقبيحو 

 بذا يككف المجاؿ مفتكحان لمشاعر ،كفؽ الفضائؿ آنفة الذكر،ك تقبيح أضدادىا
 أك ،إشباع الصفات الحميدة في حالة المدح لبمكغ أقصى درجات التحسيف

إشباعيا في حالة اليجاء إذا أراد التقبيح ، ذلؾ أدعى لتحفيز نفس المتمقي إلى 
. غايات الشعر

 تعكد ، يمكف الخمكص إلى أف عممية التكاصؿ الشعرم قديمةمف ىنا 
ني، كغيرىـ كما يرل جميؿ حمداكم، اججذكرىا إلى الجاحظ ك حاـز القرط

الىتماميـ باألثر الناتج مباشرة عف الرسالة ك الشركط التي تجعؿ الخطاب 
ناجعان، ك في ىذا مالمح التداكلية الحديثة، في حيف أف حاـز قد ركز عمى البعد 

، كشفع ذلؾ بتزييف النص تقانة الخطاب الناجز، كالتأثير في المتمقي، كالغائي
. ، فإنيا أيضا تعد جكىر النظرية التداكليةكجماؿ الخطاب
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 :انًغزخهص 

 حُظؼَف ػ٠ِ ىٍؿش ٓٔخٍٓش حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُيٟ         ٛيكض حُيٍحٓش ا٠ُ

ٍإٓخء ح٧هٔخّ ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ  حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٓٞظل٢  

 َٛ ٛ٘خى ، ٝحهظزَص حُيٍحٓش ك٤َٟش ٍث٤ٔ٤ش ٢ًَٛٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش

ر٤ٖ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ ك٢   (0.05=∞)كٜخث٤ش ًحص ى٫ُش اػ٬هش 

، ٝحطزؼض حُيٍحٓش حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ حُظل٢ِ٤ِ ، ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش

ٝطِٞٛض حُيٍحٓش ا٠ُ ػيى ٖٓ حُ٘ظخثؾ أٜٛٔخ ٛ٘خى حُظِحّ حُٔي٣َ٣ٖ رخُؼيحُش 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش طـخٙ حُؼخ٤ِٖٓ ىٕٝ هِن طٔخ٣ِ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حًَُ٘ش، 

كٜخث٤ش ُِؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ اػيّ ٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش 

 طؼِٟ ُٔظـ٤َحص حُ٘ٞع، حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش

ح٫ٛظٔخّ رـ٤ٔغ حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ ٝٓ٘ٞحص حُوزَس، ٝأٝٛض حُيٍحٓش ر٠ٍَٝس 

 رٔخ ٣ٌٖٔ حًَُ٘ش ٖٓ رؼخى حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُيٟ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗشأ

   .ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُظِحّ حُؼخ٤ِٖٓ ٝهيٍحطْٜ ٝهزَحطْٜ 

Abstract 
( Organizational Justice) انؼذاانخ انزُظًٛٛخ :(Key Words): انكهًبد االفززبؽٛخ

 (Job Commitment)االنزضاو انٕظٛفٙ 

 
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 

mailto:tajeec@outlook.com
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organizational justice and 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 

: انًمذيخ

ًخٕ حُؼيٍ ٝٓخ ٣ِحٍ حُٔطِذ حَُث٢ٔ٤ ُـ٤ٔغ ح٧كَحى ٝحُٔـظٔؼخص،           

٧ٗٚ أٓخّ ًَ كٌْ ٛخُق، ٝهي ططِؼض ا٤ُٚ ؿ٤ٔغ ح٧ْٓ ٝٗخِٟض ٖٓ أؿِٚ، 

ك٢  ( م 430ّ)٤ُْٝ ح٠ُٝ ٖٓ ًُي ٖٓ ط٤ًَِ حُل٤ِٔٞف ح٤ُٞٗخ٢ٗ حك١٬ٕٞ 

ًظخرش حُـ٣ٍٜٞٔش ػ٠ِ حُؼيحُش ٝٓخ٤ٛظٜخ ٝحًٍخٜٗخ، ٣ٝظيٍؽ ا٠ُ ر٤خٕ إٔ حُيُٝش 

. حٌُخِٓش ػخىُش ٝحٜٗخ ٛ٘ٞ حُٔٞح١ٖ حُٜخُق

 ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ طويّ كبٕ حُٔـظٔؼخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ٫ طَطو٢ ا٫ رٞؿٞى حُؼيحُش 

ٝططز٤وٜخ، ٝٝرٔخ إٔ حُظ٘ظ٤ٔخص حُٔئ٤ٔٓش ؿِء ٫ ٣ظـِء ٖٓ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص 

ٝإٔ كخُٜخ كخٍ حُٔـظٔؼخص ح٩ٗٔخ٤ٗش إً ٫ ري ٖٓ ٝؿٞى ٓلّٜٞ حُؼيحُش اٟخكش 

ُظطز٤وش رخُٔ٘ظٔخص ٝح٩ىحٍحص ٢ٛٝ ٓخ ط٠ٔٔ رخُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ك٤غ طٜظْ 

رخ٧ؿٞحء حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحُٔ٘خم حُظ٘ظ٢ٔ٤ حُٔخثي ك٢ حُٔ٘ظٔش ٝط٘طِن حُؼيحُش 

. حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٖٓ ح٩ىح٤٣ٍٖ أٗلْٜٔ ك٢ حُٔ٘ظٔخص

       ٣ٝؼي ٟٓٞٞع حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٖٓ ٟٓٞٞػخص حُِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ حُظ٢ 

كظ٤ض رخٛظٔخّ ًز٤َ ٩كظٞحثٜخ ػ٠ِ ه٤ْ حُؼيحُش ٝحُٔٔخٝحس حُظ٢ طؼي ٖٓ 

حُٔظـ٤َحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٤ًُِٞٔش حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ كْٜ ِٓٞى ح٫كَحى ىحهَ 

ٕ حُؼيحُش ٖٓ أ٣ُٞٝخص أْٛ حُو٤ْ ح٩ىح٣ٍش ٢ٛ ه٤ْ حُؼيحُش، ٝإٔ أٝ. حُٔئٓٔخص

ٓ٘ظٞٓش حُو٤ْ حُٔئػَس ك٢ حُ٘ظخّ ح٩ىح١ٍ حُظ٢ حكظِض أػ٠ِ حُو٤ْ ُيٟ حُٔي٣َ٣ٖ 

. ٣ٝـذ ح٫ُظِحّ ٝحُؼَٔ رٜخ

٣ٝؼي حُظِحّ حُؼخ٤ِٖٓ رؤػٔخُْٜ ػٜذ حُظطٍٞ ح٩ىح١ٍ ١٧ ٓ٘ظٔش ًخٗض اً أٗٚ 

ٖٓ ه٬ٍ ٓظخرؼش حُظِحّ حُؼخ٤ِٖٓ ٣ظْ حُظط٣َٞ ٝحُظلي٣غ ٝحُظـ٤٤َ ٝرخُظخ٢ُ حُؼَٔ 

ػ٠ِ طل٤ٖٔ هيٍحطْٜ، ٌُٜٝٙ حُؼ٤ِٔش طؤػ٤َ ك٢ ِٓٞى حُ٘وٚ حُؼخَٓ ك٢ ِٓٞى 

ٕ طٌٕٞ ٓظٔخ٤ٗش ُظلو٤ن أٛيحف  إٔ ٗظخؽ ح٩ُظِحّ ٣ـذأًٔخ . ك٣َن حُؼَٔ

. حُٔ٘ظٔش

: يشكهخ انذساعخ

ٖٓ أْٛ حُٔظـ٤َحص حَُٔطزطش رخٓظَٔح٣ٍش حًَُ٘خص ٝطلو٤ن أٛيحكٜخ ٢ٛ حُؼيحُش  

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ كٞؿٞىٛخ ٣ؼ٢٘ ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ٝح١ٌُ ٛٞ ٗؼٍٞ 
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رخ٫ُٞء ُِٔئٓٔش ٝطلَٔ حُٔٔئ٤ُٝخص ٍٝؿزش حُؼَٔ ك٤ٜخ ٝحُٔٞحكوش ػ٠ِ أٛيحكٜخ 

ٕ ٌِٓ٘ش حُيٍحٓش ّىٝح٫ُظِحّ رو٤ٜٔخ حُؼ٤ِٔش ٝح٤ُٜ٘ٔش ك٢ حُزوخء ك٤ٜخ،  ٝػ٤ِٚ ص

حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  ػ٘ي ح٩ىح٤٣ٍٖ ٓؼَكش اًح ٓخ ًخٕ ٛ٘خى ػ٬هش ر٤ٖ ك٢ 

 ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٍإٓخء ح٫هٔخّ ٝٓٞظل٢ 

. ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش

: أعئهخ انذساعخ

: طٔؼ٠ ٌٛٙ حُيٍحٓش ُ٪ؿخرش ػٖ ح٧ٓجِش حُظخ٤ُش

 .ٓخ ٢ٛ حٗٞحع حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظزؼش ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش؟- 1

ٓخ ٢ٛ ىٍؿش ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٍإٓخء ح٧هٔخّ - 2

. حُٔخثيس ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش؟

َٛ ٛ٘خى ػ٬هش ر٤ٖ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢  ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢  - 3 

ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش؟ 

:  فشضٛبد انذساعخ

ر٤ٖ  (0.05=∞)حكٜخث٤ش ًحص ى٫ُش  َٛ ٛ٘خى ػ٬هش ٢ٛ: حُل٤َٟش حَُث٤ٔ٤ش

 .ك٢  ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗشحُٞظ٤ل٢ ُِؼخ٤ِٖٓ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ 

 :ٝطظلَع ٜٓ٘خ حُل٤َٟخص حُظخ٤ُش

ر٤ٖ حُؼيحُش  (0.05=∞)٫ طٞؿي كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش : حُل٤َٟش ح٠ُٝ٧

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٫ٍى٤ٗش طؼِٟ 

. (حٗخع، ًًٍٞ)  حُ٘ٞعُٔظـ٤َ 

ر٤ٖ حُؼيحُش  (0.05=∞)٫ طٞؿي كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش : حُل٤َٟش حُؼخ٤ٗش

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ 

. (ىٍحٓخص ػ٤ِخ، رٌخ٣ٍُّٞٞ، ىرِّٞ)ُٔظـ٤َ حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ  

ر٤ٖ حُؼيحُش  (0.05=∞)٫ طٞؿي كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش : حُل٤َٟش حُؼخُؼش

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ 

. ( ٓ٘ش كخًؼ11َ،  ٓ٘ٞحص10-6،  ٓ٘ٞحص5هَ ٖٓ أ)ُٔظـ٤َ ٓ٘ٞحص حُوزَس 

:  أًْٛخ انذساعخ

طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُيٍحٓش ك٢ أٜٗخ طٔظٜيف حٓظط٬ع أٍحء كجش ٜٓٔش ك٢ حُٔئٓٔخص -  1

 .حُوي٤ٓش ُٔلّٜٞ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝأ٤ٔٛظٜخ ك٢ حُؼَٔ

٣ئَٓ ٖٓ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش إٔ طل٤ي ح٩ىح٤٣ٍٖ ٝحُٔٞظل٤ٖ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص - 2

 .ح٧ٍى٤ٗش ٖٓ ه٬ٍ طؼَكْٜ ػ٠ِ ىٍؿش ٓٔخٍٓظْٜ ُِؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢

٣ئَٓ إٔ ط٤٠ق ٌٛٙ حُيٍحٓش اٟخكش ٓؼَك٤ش ٌُِٔظزش حُؼَر٤ش، ٝطٌٕٞ ٗوطش حٗط٬م - 3

حُزخكؼ٤ٖ ٝحُٜٔظ٤ٖٔ رٔظـ٤َحص حُِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ ك٢ ٓ٘ظٔخص ح٧ػٔخٍ حُٔوظِلش ٩ؿَحء 

 .ح٣ُِٔي ٖٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ

: أْذاف انذساعخ

:  طٔؼ٠ ٌٛٙ حُيٍحٓش ح٠ُ طلو٤ن ح٧ٛيحف حُظخ٤ُش

 حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُيٟ ٍإٓخء ح٫هٔخّ ٝػ٬هظٜخ حُظؼَف ػ٠ِ ىٍؿش ٓٔخٍٓش -1

 ًَٗش ح٫طٜخ٫ص رخ٫ُظِحّ  حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٓٞظل٢ 

. ح٧ٍى٤ٗش
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ًَٗش  ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ ىٍؿش ٓٔخٍٓش -2

 ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٍإٓخء ح٫هٔخّ ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش 

. ٍى٤ٗش٧ح

حُؼيحُش ٝػ٤ٖ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ ُٔٔظٟٞ ع حُظؼَف ػ٠ِ ٓيٟ حٍطزخ١ طو٤٤ْ حُٔذ -3

ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش رخُٔظـ٤َحص حُـْ٘، ٝحُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ، حُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

 .ٝٓ٘ٞحص حُوزَس

ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُِٔٞظحُظؼَف ػ٠ِ ٓيٟ حٍطزخ١ ىٍؿش  -4

 .ح٧ٍى٤ٗش رخُٔظـ٤َحص حُـْ٘، ٝحُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ، ٝٓ٘ٞحص حُوزَس

 يُٓظ انجؾش

٤ٓظْ حُظلون ٖٓ ح٧ٛيحف حُٟٔٞٞػش ٌُٜح حُزلغ ٝحهظزخٍ ٓيٟ ٛلش 

ُظل٤َِ ر٤خٗخص حُيٍحٓش حُظ٢ حُظل٢ِ٤ِ  حُل٤َٟخص ٖٓ ه٬ٍ طز٢٘ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢

 :ًٔخ ٢ِ٣ ٣ظْ ؿٔؼٜخ 

 :عينة ومجتمع الدراسة
حٓظويّ حُزلغ ٣َ١وش حُٔٔق حُ٘خَٓ ٩ؿَحء ٌٛٙ حُيٍحٓش، ك٤غ طْ ط٣ُٞغ 

حٓظزخٗش ر٘ٔزش حٓظَىحى  (200)حٓظزخٗش ػ٠ِ ػ٤٘ش حُيٍحٓش، طْ حٓظَؿخع  (230)

 %(.87)رِـض 

.  ٖٓ ه٬ٍ حٌُظذ ٝحُي٣ٍٝخص ٝحُيٍحٓخص حُٔخروش حَُٔطزطش  رٚ :انجٛبَبد انضبَٕٚخ

 ٖٓ ه٬ٍ ح٫ٓظز٤خٕ: انجٛبَبد االٔنٛخ

 :االعبنٛت االؽصبئٛخ

حٓظويحّ ٓؼخَٓ ح٫ٍطزخ١ ُز٤َٕٓٞ ُظلي٣ي ٛيم ٝػزخص ػزخٍحص ح٫ٓظز٤خٕ - 1

 .ُظلو٤ن أؿَحٝ حُيٍحٓش

ح٫كٜخء حُٞٛل٢ ٖٓ ه٬ٍ كٔخد ح٧ٝٓخ١ حُلٔخر٤ش ٝح٫ٗلَحكخص - 2

 .حُٔؼ٤خ٣ٍش ُؼزخٍحص ًَ ٓلٍٞ ٖٓ ٓلخٍٝ ح٫ٓظز٤خٕ

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

 .الدراسة
 

 :انصذق ٔانضجبد 

 :حُٜيم حُظخ١َٛ

طْ ػَٝ ح٫ٓظزخٗش ػ٠ِ ػيى ٖٓ حُٔل٤ٌٖٔ ٝحُٔوظ٤ٜٖ ُِظلون ٖٓ ٓيٟ 

٬ٛك٤ش ح٫ٓظزخٗش، ٝطْ ح٧هٌ ٬ٓكظخطْٜ ٝحٍحثْٜ كٍٞ ػزخٍحص ًَ ٓلٍٞ ٖٓ 

ٓلخٍٝ ح٫ٓظز٤خٕ، ٝر٘خًء ػ٤ِٚ طْ حُظؼي٣َ ٝحُلٌف ٝح٫ٟخكش ُزؼٞ حُؼزخٍحص 

 .رٌَ٘ ٣لون حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٠ٓخ٤ٖٓ ح٫ٓظزخٗش ٝٓلخٍٝٛخ

 : حُٜيم ح٫كٜخث٢

ُو٤خّ ٛيم ٝػزخص ػزخٍحص حُيٍحٓش طْ كٔخد ح٫ٍطزخ١ ر٤ٖ ٓلخٍٝ حُؼيحُش 

 (1)حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ًٔخ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ 
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 معامالت االرتباط بيف العدالة التنظيمية كااللتزاـ الكظيفي (1)جدكؿ 
                                             

اًَبط انؼذانخ 

االنزضاو انٕظٛفٙ 

انزمًٛٛخ انزفبػهٛخ االعشائٛخ 

* 0.69* 0.70* 0.77حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُؼَٔ 

حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش 

ك٢ حُٞظ٤ل٤ش 

0.67 *0.55 *0.76 *

* 0.79* 0.73* 0.81حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ١ل٢ ُِٞظ٤لش 

 و2013أػذاد انجبؽش يٍ ثٛبَبد االعزجٛبٌ : انًصذس

ٝؿٞى حٍطزخ١ ٓٞؿذ ر٤ٖ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  (1)٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ   

ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ٝرخُظخ٢ُ كخٕ ػزخٍحص حُٔلخٍٝ طٌٕٞ ٛخُلش ٫ؿَحٝ حُزلغ 

 .حُؼ٢ِٔ
 :انذساعبد انغبثمخ

  :انذساعبد انؼشثٛخ: أٔالًال 

انًُبرط انزُظًٛٛخ انغبئذح فٙ "  دساعخ ثؼُٕاٌ [3]و2009أعشٖ ػٛغٗ، صٚذ 

انغبيؼبد األسدَٛخ ٔػاللزٓب ثبنؼذانخ انزُظًٛٛخ يٍ ٔعٓخ َظش أػضبء انٓٛئخ 

 ٝطٌٕٞ ٓـظٔغ حُيٍحٓش ٖٓ ؿ٤ٔغ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ك٢ "انزذسٚغٛخ

حُـخٓؼخص حُل٤ٌٓٞش ٝحُوخٛش ٖٓ ٓوظِق ح٤ٌُِخص ٝحُظوٜٜخص ح٧ًخى٤ٔ٣ش ك٢ 

( 500)أٓخ حُؼ٤٘ش كزِؾ ػيىٛخ . ػ٠ٞحً  (2119)ٓ٘طوش ح٢ُٓٞ ٝح١ٌُ رِؾ ػيىْٛ 

إٔ حُ٘ٔخًؽ : ٝطِٞٛض حُيٍحٓش ا٠ُ ػيس ٗظخثؾ أٜٛٔخ. ػ٠ٞ ٤ٛجش طي٣ٍْ

حُز٤َٝهَح٢١، حَُكخه٢،  )حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔخثيس ك٢ حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش َٓطزش ط٘خ٤ُُخً 

ٝرخُ٘ٔزش ُِؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ر٤٘ض حُ٘ظخثؾ إٔ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش ؿخءص ك٢  (ح٤ُٔخ٢ٓ

حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ ٝحُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ٝإٔ ٓٔظٟٞ حُؼيحُش 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُيٟ ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش ك٢ حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش رٌَ٘ ػخّ ًخٕ ريٍؿش 

.  ٓظٞٓطش

أصش انؼذانخ انزُظًٛٛخ ٔانًزغٛشاد " دساعخ ثؼُٕاٌ [ 3]و 2008أعشٖ انؾشثٙ

ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش ػ٠ِ ًٝخ٫ص ح٧ى٣ٝش رٔي٣٘ش : انشخصٛخ ػهٗ االنزضاو انزُظًٛٙ

ٓٞظلخً ًٝخٗض أْٛ ٗظخثؾ حُيٍحٓش أٗٚ طٞؿي ػ٬هش  (250)ؿيس، ًٝخٕ ػيى ػ٤٘ظٜخ 

حٍطزخ٤١ٚ ه٣ٞش ر٤ٖ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢، ٣ِ٣ي طؤػ٤َ حُؼيحُش 

٣ِ٣ٝي طؤػ٤َ . ح٩ؿَحث٤ش ػٖ ػيحُش حُظ٣ُٞغ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ح٫طـخ٢ٛ

ػيحُش حُظلخػَ ػٖ ػيحُش حُظ٣ُٞغ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ حُظ٘ظ٢ٔ٤ حُٔؼ٤خ١ٍ، ٣ِ٣ي طؤػ٤َ 

 . ػيحُش حُظ٣ُٞغ ػٖ حُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش ػ٠ِ ح٫ُظِحّ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ح٫ٓظَٔح١ٍ

ٔالغ انؼذانخ انزُظًٛٛخ فٙ انغبيؼبد " ثذساعخ [1]و2006لبيذ ئثشاْٛى

ٝطٌٕٞ " انشعًٛخ األسدَٛخ يٍ ٔعٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانًٕظفٍٛ

ػ٠ٞ ٤ٛجش طي٣ٍْ  (3875)كَىحً، رٞحهغ  (18712)ٓـظٔغ حُيٍحٓش ك٤ٜخ ٖٓ 

ٓٞظلخً اىح٣ٍخً، ٝطْ حهظ٤خٍ أكَحى حُؼ٤٘ش رخُط٣َوش حُؼ٘ٞحث٤ش حُطزو٤ش،  (14837)ٝ

ٓٞظلخً، ٝأظَٜص حُ٘ظخثؾ  (538)ػ٠ٞ ٤ٛجش طي٣ٍْ ٝ (394)ًٝخٗض ٌٓٞٗش ٖٓ 

إٔ ىٍؿش ٓٔخٍٓش حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ك٢ حُـخٓؼخص ح٤َُٔٓش ح٧ٍى٤ٗش ًخٗض 

.  ٓظٞٓطش
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:  انذساعبد األعُجٛخ: صبَٛبًال 

 ثذساعخ ثؼُٕاٌ انؼذانخ [14]و 2003آَظ ٔآخشٌٔ هخّ ًَ ٖٓ             

انزُظًٛٛخ ٔأصشْب ػهٗ االنزضاو انٕظٛفٙ نكم يٍ انؼًبل انًؾهٍٛٛ ٔانؼًبل 

 ٝٛيكض ُِظؼَف ػ٠ِ ٓخ اًح ًخٕ ٛ٘خى كَٝم ًحص ى٫ُش اكٜخث٤ش ر٤ٖ "األعبَت

حُظِحّ حُؼٔخٍ حُٔل٤٤ِٖ ٝحُؼٔخٍ ح٧ؿخٗذ ك٢ ح٤ُٜٖ ًٌُٝي ح٧َٓ ُِؼيحُش 

ْٜٓ٘  (466)حُظ٘ظ٤ٔ٤ش، ًٝخٗض ػ٤٘ش حُيٍحٓش ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ح٤ُٜٖ ػيىْٛ 

ػخ٬ًٓ ٓل٤ِخ ٖٓ  (253)ػخ٬ًٓ أؿ٘ز٤خ ٖٓ ؿ٣ٍٜٞٔش ح٤ُٜٖ حُ٘ؼز٤ش ٝ (213)

ٓ٘ـخكٍٞس، ٝأٟٝلض حُ٘ظخثؾ إٔ ٛ٘خى ػيحُش ط٣ُٞؼ٤ش أهَ ٝأىحء أهَ ُِؼٔخٍ 

ح٧ؿخٗذ ػ٘ٚ ػٖ حُؼٔخٍ حُٔل٤٤ِٖ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٝؿٞى كَٝم ك٢ حُؼيحُش 

.  حُظ٣ُٞؼ٤ش ٝح٩ؿَحث٤ش، ٝك٢ حُِٔٞى ٝح٩ٗظٔخء

انؼاللخ ثٍٛ انمٛى ٔاالنزضاو : " دساعخ ثؼُٕاٌ ؟[16] و2000ٔأعشٖ عم 

ٝأؿ٣َض حُيٍحٓش ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ " انزُظًٛٙ يٍ ٔعٓخ َظش يزؼذدح األثؼبد

ٓي٣َحً ك٢ ٣٫ٝش ٤٘٤ٓٔٞطخ، ٛيكض ٌٛٙ حُيٍحٓش  (60)ٓي١َ٣ حُٔيحٍّ حُؼخ٣ٞٗش 

ا٠ُ كلٚ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٓيٟ ط٘خٓذ ه٤ْ حُلَى حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝهي طْ 

حٓظويحّ ٓو٤خّ حُو٤ْ حُ٘خِٓش ح١ٌُ ٟٝؼٚ ٗٞحٍطِ ُِز٤جش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش أٓخ ح٫ُظِحّ 

 ١ً Meyerand Allen, 1991حُظ٘ظ٢ٔ٤ كوي طْ طو٤٤ٔٚ رخٓظويحّ ٓو٤خّ 

: ٢ٛفحُؼ٘خَٛ حُؼ٬ػش ٬ُُظِحّ، أٓخ أْٛ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طِٞٛض ا٤ُٜخ ٌٛٙ حُيحٍٓش 

إٔ حُو٤ْ حُٔيًٍش ُِظ٘ظ٤ْ ٢ٛ حُؼخَٓ ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ك٢ طلي٣ي ٝطوي٣َ حُظِحّ 

.  حُٔٞظق

انزٙ ْذفذ ئنٗ رؾذٚذ انؼاللخ ثٍٛ انؼذانخ انزُظًٛٛخ [15] و1994دساعخ اٚغبٌ 

ٓي٣َحً َٝٓ٘كخً ٖٓ  (362 )، ٝطٌٞٗض ػ٤٘ش حُيٍحٓش ٖٓ ٔأداء انًٕظفٍٛ ثبنؼًم

ٝطِٞٛض ٗظخثـٜخ ا٠ُ إٔ ُِؼيحُش حُظلخػ٤ِش . ػَ٘ ًَٗخص ٛ٘خػ٤ش ك٢ ًخ٤ُلٍٞٗزخ

ٝحُظ٣ُٞؼ٤ش ػ٬هش ا٣ـخر٤ش ٓغ ٓٔظ٣ٞخص ح٧ىحء ٝح٫ُٞء حُظ٘ظ٢ٔ٤ ك٢ ك٤ٖ 

.  أظَٜص حُ٘ظخثؾ أٗٚ ٫ ٣ٞؿي ػ٬هش ه٣ٞش ر٤ٖ ػيحُش ح٩ؿَحءحص ٝٓٔظ٣ٞخص ح٧ىحء

ٔانزٙ ْذفذ يؼشفخ أصش يغًٕػخ يٍ انخصبئص [17] و1991دساعخ يبسٌٔ 

ٓٞظلخً  (470)، ٝهي ِٗٔض انزُظًٛٛخ ػهٗ ئؽغبط انؼبيهٍٛ ثبنؼذانخ انزُظًٛٛخ

: ٖٓ ٓزغ ٓ٘ظٔخص طَر٣ٞش ك٢ ً٘يح ٝط٘خُٝض ػ٬ع ٓـخ٫ص ُِؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٢ٛٝ

ٝطِٞٛض حُيٍحٓش ا٠ُ . ػيحُش ح٩ؿَحءحص، ٝػيحُش حُظ٣ُٞغ، ٝػيحُش حُظؼخ٬ٓص

ٝؿٞى ػ٬هش ًحص ى٫ُش اكٜخث٤ش ر٤ٖ رؼٞ حُٔظـ٤َحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝر٤ٖ اكٔخّ 

٢ٔٗ ح٫طٜخ٫ص : حُؼخ٤ِٖٓ رخُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش، ٖٝٓ طِي حُٔظـ٤َحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش

ح٩ىح٣ٍش، ٝط٣ُٞغ حُٜٔخّ ٝحُٔٔئ٤ُٝخص حُظ٢ طظٔظغ رٜخ حُٔ٘ظٔش ٝح٢ُٔ٘ حُو٤خى١ 

.  ُِٔي٣َ

دساعخ ْذفذ ئنٗ يؼشفخ انزأصٛشاد [16] و2000أعشٖ فٕنغش ٔكَٕفغكٙ 

انًؾزًهخ نًؾذداد شؼٕس انؼبيهٍٛ ثؼذو ػذانخ اإلعشاءاد ٔانؼذانخ انزٕصٚؼٛخ 

، ػهٗ كم يٍ انضمخ ثبنشئٛظ انًجبشش ٔاالَزًبء نهًُظًخ ٔانشضب ػٍ األعش

ػخ٬ًٓ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رًَ٘خص حُوطخع حُوخٙ  (217)ٝطٌٞٗض ػ٤٘ش حُيٍحٓش ٖٓ 

حُٜ٘خػ٤ش رخ٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ًٝ٘لض ٗظخثؾ حُيٍحٓش إٔ حُؼيحُش 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش رٌَ٘ ػخّ ُٜخ ػ٬هش ح٣ـخر٤ش رخ٫ُٞء حُظ٘ظ٢ٔ٤، ٝإٔ ُٔليىحص حُ٘ؼٍٞ 

.  رؼيّ ػيحُش ح٩ؿَحءحص طؤػ٤َحً ِٓز٤خً ػ٠ِ حُؼوش رخَُث٤ْ حُٔزخَٗ ٝح٫ُٞء ُِٔ٘ظٔش

: االطبس انُظش٘
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يفٕٓو انؼذانخ فٙ انفكش اإلداس٘  

٣ؼي ٟٓٞٞع حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ حُٔيحٍّ ح٩ىح٣ٍش 

رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ ًٜٞٗخ ٍحرطش ٓويٓش ر٤ٖ حُؼخَٓ ٝحُٔئٓٔش طظٞهق 

 ٧ٕ أٓخٜٓخ حُؼيٍ رٞٛلٜخ ٗ٘خ١ ٣وّٞ ػ٠ِ ؛ػ٤ِٜخ ًلخءس ٝكخػ٤ِش ًَ ٜٓ٘خ

.  حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ٜٓخُق ١َك٤ٖ ٛٔخ حُؼخَٓ ٝحُٔئٓٔش

 [10]: ٣ٌٖٝٔ إٔ طظلون حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٖٓ ه٬ٍ ح٧رؼخى ح٥ط٤ش

ٝطـ٘ذ ح٫ػظزخٍحص حُ٘و٤ٜش ك٢ ؿ٤ٔغ حُؼ٬هخص حُٔظَطزش ٖٓ : حُٟٔٞٞػ٤ش- 1

حُٜٔ٘ذ ح٩ىح١ٍ ٓٞحء ر٤ٖ ح٧كَحى ىحهَ حُٔ٘ظٔش أّ ٖٓ ه٬ٍ ػ٬هخص أكَحى 

حُٔ٘ظٔش رخُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓؼٜخ ٝحُٔٔخف َُِٔإ٤ٖٓٝ رخُظظِْ ٖٓ هَحٍحص ٍإٓخثْٜ ا٠ُ 

 . حُٔٔظٟٞ ح٩ىح١ٍ ح٧ػ٠ِ

 طظ٠ُٞ ػ٤ِٔش حهظ٤خٍ ١ك٢ حُظؼ٤٤ٖ ٖٓ هزَ حُِٔطش حُؼ٤ِخ حُض: حُل٤خى٣ش ٝحُِ٘حٛش- 2

 .ُِٞظخثق

إٔ حُؼيٍ ٓؤُٞف، ٝرٚ هٞحّ حُؼخُْ ٝٛٞ ػيٍ ك٢ حُلٌْ  (حرٖ هِيٕٝ)٣َٟٝ 

ٝاٜٗخف ٝٛٞ ٟي حُظِْ ٝحُلٔن، كزخُؼيٍ طوٟٞ حُيٍٝ ٝطظؼخٟي ُلٔظٜخ رخُوٞس 

.  حَُٔحكوش ٝػظٔش حًُ٘ٞش

ٝحُؼيحُش ك٢ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًًَص ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ آ٣خص حُوَإٓ ح٣ٌَُْ كل٢ 

أٌ هللا ٚأيشكى أٌ رإدٔا األيبَبد ئنٗ أْهٓب ٔئرا : " ٍٓٞس حُ٘ٔخء روُٞٚ طؼخ٠ُ

ؽكًزى ثٍٛ انُبط أٌ رؾكًٕا ثبنؼذل ئٌ هللا َؼًبًال ٚؼظكى ثّ ئٌ هللا كبٌ عًٛؼبًال 

 . (58ٍٓٞس حُ٘ٔخء، ح٣٥ش)."ثصٛشا

: ٍٓٞس حُ٘لَ)."ئٌ هللا ٚأيشكى ثبنؼذل ٔاإلؽغبٌ: "  ًٌُي ك٢ ٍٓٞس حُ٘لَ

كخُؼيحُش ك٢ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٢ٛ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ .  ٛيم هللا حُؼظ٤ْ(95ح٣٥ش

حُظَٜف ٝر٤ٖ ٓخ ٣وظ٤٠ٚ حُلن ىٕٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٜخٕ أٝ ٓخ هخّ ك٢ حُ٘لّٞ ػ٠ِ 

ٌُٜٝح كخُؼيٍ ٣لظَٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظخٓخً ٤ًِٞٓخً ُ٪ٗٔخٕ، ٝأ٣ّخً ًخٕ . أٗٚ ٓٔظو٤ْ

ٓٞهغ ًُي ح٩ٗٔخٕ، ٝإٔ ٣ِظِّ رخُلن ٝحُو٢ٔ ٓغ ٍرٚ ٝٗلٔٚ ٝح٥ه٣َٖ ك٤غ ٣ؼي 

حُؼيٍ ٖٓ هٞحػي حُي٤ٗخ حُظ٢ ٫ ٬ٛف ك٤ٜخ ا٫ ٓؼْٜ  ٝػ٤ِٚ هي ٛ٘ق حُؼيٍ ا٠ُ 

 [2]:ٛ٘ل٤ٖ ٛٔخ

ػيٍ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٗلٔٚ ٖٓ ه٬ٍ كِٜٔخ ػ٠ِ حُٔ٘خكغ ًٝلٜخ ػٖ حُوزخثق :  األٔل

ٝحُٞهٞف ك٢ أكٞحُٜخ ىٕٝ طـخُٝ أٝ طز٤َٜ، كٖٔ ظِْ ٗلٔٚ كٜٞ رـ٤َٙ أظِْ، 

.  ٖٝٓ ؿخٍ ػ٤ِٜخ كٜٞ ػ٠ِ ؿ٤َٙ أؿٍٞ

: ػيٍ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ؿ٤َٙ، ٌٝٛح ٣َ٘ٔ ػ٠ِ أٗٞحع حُؼيٍ ح٥ط٤ش:انضبَٙ
 

 

ػيٍ ح٩ٗٔخٕ ك٤ٖٔ ىٝٗٚ، ًخُِٔطخٕ ك٢ ٍػ٤ظٚ ٝحَُث٤ْ ٓغ َٓإٝٓٚ ٌٝٛح  -1

 . ٣َ٘ٔ اطزخع ح٤ٍُٔٔٞ رلٌف حُٔؼٍٔٞ ٝطَى حُظ٢ِٔ رخرظـخء حُلن

ػيٍ ح٩ٗٔخٕ ٓغ ٖٓ كٞهٚ ًخَُػ٤ش ٓغ حُلخًْ ٝحَُٔإ٤ٖٓٝ ٓغ ٍث٤ْٜٔ ٌٝٛح  -2

 . ٣َ٘ٔ ح٩ه٬ٙ ٝحُطخػش ٝرٌٍ حَُٜ٘س ٝٛيم ح٫ُٞء

ػيٍ ح٩ٗٔخٕ ٓغ ٗظَحثٚ، ٌٝٛح ٣َ٘ٔ ح٩ُلخف ٝٓـخ٤ٗش ح٫ٓظـ٬ٍ ًٝق  -3

 . ح٧ًٟ

يفٕٓو انؼذانخ انزُظًٛٛخ   

حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ه٤ٔش ٜٓٔش ٝاكٔخّ ٝاىٍحى أٗٔخ٢ٗ ٣٘ؼَ رٚ أػ٠خء حُٔ٘ظٔش 

ك٢ ا١خٍ حُظو٤ٔٔخص حُٔظُٞيس ٗل٤ٔخً ٝاىح٣ٍخً، ٖٓ ه٬ٍ اؿَحء حُٔوخٍٗخص ر٤ٖ حُو٤ْ 
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ػَكض ًٔخ  .[7]حُظزخى٤ُش حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ هزَ ح٧ػ٠خء ٝاىحٍس حُٔ٘ظٔش

ٓلِٜش ح٫طلخم ر٤ٖ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش ٝحُؼٞحثي حُٔظلووش : " حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش رؤٜٗخ

٠٣خً ػَكض أٝ . [2]"ػٜ٘خ رٌَ٘ ٣ْٜٔ ك٢ طلو٤ن ح٧ٛيحف حُٔطِٞرش ُِٔ٘ظٔش

رؤٜٗخ اىٍحى ح٧كَحى ُلخُش ح٩ٜٗخف ك٢ حُٔؼخِٓش حُظ٢ ٣ؼخِٕٓٞ رٜخ ٖٓ هزَ 

 .[2]"حُٔ٘ظٔش

 

 

 

إَٔاع انؼذانخ انزُظًٛٛخ 

 )انؼذانخ انزٕصٚؼٛخ [9]: هْٔ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ا٠ُ ػيس أٗٞحع ٢ٛٝص

Distributive justice  : )

ٝػَكٜخ رؤٜٗخ ػيحُش حُٔوَؿخص حُظ٢ ٣لَٜ ػ٤ِٜخ حُٔٞظق ٝٓخْٛ ًٞرٔخٕ 

:  ربٟخكش ػ٬ع هٞحػي طلٌْ حُؼيحُش حُظ٣ُٞؼ٤ش ٢ٛٝ

 رٔؼ٠٘ إٔ ٓخ ٣ليى ط٣ُٞغ حُؼٞحثي ٛٞ ٓيٟ ٓٔخٛٔش حُلَى : هخػيس ح٩ٜٗخف

ك٢ حُؼَٔ كٖٔ ٣٘خٍى ك٢ ح٩ٗـخُ أًؼَ ٣لَٜ ػ٠ِ أؿَ أًؼَ ٖٝٓ ٣ؼَٔ 

ريٝحّ ًخَٓ ٣لَٜ ػ٠ِ أؿَ ٣وظِق ػٖ ٖٓ ٣ؼَٔ ريٝحّ ؿِث٢ ٝإ كيع 

 . ؿ٤َ ًُي ًخٕ ٛ٘خى هَم حُوخػيس ح٧ٜٗخف

 ط٣ُٞغ حُؼٞحثي رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُـْ٘ ٝحُِٕٞ : هخػيس حُٔٔخٝحس ٞٛٝ

 . ٝحُؼَم، ٤ٌٕٓٞ حُظ٣ُٞغ ػ٠ِ أٓخّ حُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس ح٩ٗظخؿ٤ش

 ٝٛ٘خ ٣ظْ ط٣ُٞغ حُؼٞحثي حػظٔخىحً ػ٠ِ أٛلخد حُلخؿش رل٤غ : هخػيس حُلخؿش

إٔ ٖٓ ُي٣ٚ كخؿش أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٙ ٣ٔظلن ٣ُخىس أًؼَ رل٤غ طظٔخٟٝ ؿ٤ٔغ 

. حُظَٝف ح٧هَٟ

ٓيٟ اكٔخّ  ٢ٛٝ طؼ٢٘:   Procedural justiceانؼذانخ اإلعشائٛخ  -1

حُؼخ٤ِٖٓ رؼيحُش ح٩ؿَحءحص حُظ٢ حٓظويٓض ك٢ طلي٣ي حُٔوَؿخص ٟٝٝؼخ 

 : [9]ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞحػي ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طئى١ ا٠ُ حُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش ٝأٜٛٔخ

 رٔؼ٠٘ إٔ ٣ظْ ط٣ُٞغ حُٜٔخىٍ ٝكوخً ُِٔؼخ٤٣َ ح٧ه٬ه٤ش : حُوخػيس ح٧ه٬ه٤ش

  .حُٔخثيس

 َرٔؼ٠٘ إٔ ٣ظ٠ٖٔ ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص رٞؿٜخص ٗظَ : هخػيس حُظٔؼ٤

 . أٛلخد حُؼ٬هش

 ُرٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٟٓٞٞػ٤ش ٝػيّ طؤػ٤َ حٌُحص : هخػيس ػيّ ح٫ٗل٤خ

 . ػ٠ِ ٓـ٣َخص حطوخً حُوَحٍ

 رٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ط٤ًَِ ػ٠ِ ٜٓخىٍ حُٔؼِٞٓخص حُيه٤وش : هخػيس حُيهش

 . ٝحُٜل٤لش ٝح٤ُِٔٔش

 ّرٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى حٗٔـخّ ك٢ ػ٤ِٔخص اؿَحءحص حُظ٣ُٞغ : هخػيس ح٫ٗٔـخ

 .ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ك٢ ًَ ح٧ٝهخص

( :  Treatment justice) (انزؼبيالد)انؼذانخ انزفبػهٛخ  -2
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حطزغ ًَ ٖٓ ٤ٜٗٞف ٍٝٓٞٓخٕ ُِلي٣غ ػٖ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش رؤٜٗخ اكٔخّ 

حُؼخ٤ِٖٓ رؼيحُش حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ ٣لِٜٕٞ ػ٤ِٜخ ػ٘يٓخ ططزن رؼٞ ح٩ؿَحءحص 

ًٔخ ر٤ٖ ًٞرٔخٕ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞٓخثَ ٣ـذ إٔ طظزغ ك٢ حُؼيحُش . ح٤َُٔٓش ػ٤ِْٜ

 :   [12]حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٢ٛٝ

  ًح٫ٛظٔخّ رٔ٘خًٍش حُٔؼ٤٤ٖ٘ رؼ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍ ٝٝؿٜخص ٗظَْٛ ػ٘ي حطوخ

 . حُوَحٍ ر٘خًء ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُيه٤وش ٝح٤ُِٔٔش حُٔٞؿٞىس

 ٓيٟ ٝؿٞى كَٙ كو٤و٤ش َُٔحؿؼش حُوَحٍحص ٝطؼي٣ِٜخ . 

 ط٣ُٞغ حُٜٔخىٍ ر٘خًء ػ٠ِ أْٓ ٝٓؼخ٤٣َ أه٬ه٤ش . 

 حُل٤خى٣ش ٝح٫رظؼخى ػٖ حُٜٔخُق حُ٘و٤ٜش ػ٘ي حطوخً حُوَحٍحص . 

 ػيحُش ططز٤ن اؿَحءحص حُؼٞحد ٝحُؼوخد ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ح٧كَحى . 

٢ٛ طِي حُؼيحُش حُظ٢ طظ٠ٖٔ ( Evaluation justice)انؼذانخ انزمًٕٚٛخ  -3

ػ٤ِٔخص ٝاؿَحءحص ٝأٗظٔش طٔٔق رخُظؤًي ٖٓ إٔ كوٞم حُؼخ٤ِٖٓ ٝٓٔظ٣ٞخص 

أىحثْٜ طْ طو٣ٜٞٔخ رط٣َوش ػخىُش، ٝطئٖٓ ُْٜ ح٫ٓظوَحٍ ٝح٧ٖٓ حُٞظ٤ل٢ 

رل٤غ ٣ظْ ٝكن ػ٤ِٔخص ٗظخ٤ٓش ٠ُٔخٕ طط٣َٞ ٓؼخ٤٣َ ُِٜٔخّ حُٞظ٤ل٤ش، ٝٗوَ 

 . [10]ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ ا٠ُ حُؼخ٤ِٖٓ ٝكوخً ٌُٜٙ حُٔؼخ٤٣َ

[9:]٠٣خً ٛ٘خى ٖٓ ٣ٜ٘ق حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ا٠ُ أٍرؼش أٗٞحع ٢ٛٝأٝ
 

 

٢ٛٝ طؼخىٍ حُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش ٝطٔظويّ حُٞٓخثَ حُز٘خث٤ش : حُؼيحُش حُ٘ظخ٤ٓش .1

 . ٓخروش حًٌَُ

٢ٛٝ طٔؼَ حُؼيحُش حُظ٣ُٞؼ٤ش ٝأ٠٣خً طٔظويّ حُز٘خث٤ش ا٫ : حُؼيحُش ح٣ٍُٜٞش .2

 . أٜٗخ طٜظْ رخُظَٝف حُٔل٤طش رخُؼَٔ ٝحُوٞح٤ٖٗ

٢ٛٝ أ٠٣خً طظٌٕٞ ٖٓ حُؼيحُش حُظ٣ُٞؼ٤ش ا٫ أٜٗخ طٔظويّ : حُؼيحُش حُٔؼِٞٓخط٤ش .3

حُٞٓخثَ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٢ٛٝ طوظَف إٔ ٣ؼط٢ حُ٘خّ حُٔظِو٤ٖ ٌُِٔخكآص 

 . حُظز٣ََحص حُٔ٘طو٤ش ٌُُي

ٝطظٌٕٞ ٖٓ حُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش ٝطٔظويّ ك٤ٜخ حُٞٓخثَ : حُؼيحُش حُز٤٘٘و٤ٜش .4

ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝطـٔي ٌٛٙ حُؼيحُش ح٫ٛظٔخّ ح٣َُٜق رٔوَؿخص ح٧كَحى ك٢ 

 . حُؼَٔ ٝػيحُش حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٧ٗوخٙ ك٤ٚ

:  أًْٛخ انؼذانخ انزُظًٛٛخ

  :طظِوٚ أ٤ٔٛش حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش رٔـٔٞػش ٖٓ حُ٘وخ١ حُظ٢ ٖٓ أٜٛٔخ

أٗٚ ٖٓ حُزي٢ٜ٣ ٝحُٔ٘طو٢ إٔ ٣ٞؿي حٍطزخ١ ر٤ٖ ٍٟخ : أٓخّ ُِيحكؼ٤ش .1

حُؼخ٤ِٖٓ ٝاكٔخْٜٓ رخُؼيحُش ٣ُٝخىس ؿٜيْٛ ٝاطوخٕ حُؼَٔ ٌٝٛح ٓخ ٠ٔٔ٣ 

 . رخُيحكؼ٤ش

كخُؼخَٓ ك٤٘ٔخ ٣٘ؼَ رؼيّ حُؼيحُش طظَٜ ػ٘يٙ ٬ٌ٘ٓص : حَُٟخ حُٞظ٤ل٢ .2

طظؼِن رخَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝح٩ٗظخؿ٤ش طظ٠ٖٔ طَٜكخص ري٣ِش ٓؼَ طَى حُٔ٘ظٔش 

 . ٝح٫ُظلخم رٞظ٤لش أهَٟ، أٝ طؼي٣َ ٓويحٍ حُـٜي حُٔزٌٍٝ ٝٓٔظٟٞ ح٧ىحء
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كزخُؼيحُش طٍِٝ ًَ ٓظخَٛ : حُؼيحُش أٓخّ طل٤ٖٔ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ .3

ػ٬ٓخص حُلوي أٝ حُـ٤َس أٝ حُظل٤ِ ُلجش ىٕٝ أهَٟ ك٤٘ؼَ ح٧كَحى أْٜٗ 

 .ٓٞح٤ٓش ٣ٝ٘ؼٌْ ػ٠ِ حُؼ٬هخص ر٤ْٜ٘ 

 يفٕٓو االنزضاو انٕظٛفٙ 

طزخ٣٘ض طؼ٣َلخص ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ رٔزذ رؼٞ حُظؼو٤يحص حُظ٢ ٫ُٓض حُٔلّٜٞ 

ح٫ُظِحّ ٗلٞ : ٗظ٤ـش حُظ٤ًَِ ٝح٫ُظِحّ ك٢ ر٤جش حُؼَٔ ٝطوي٣ٔٚ ك٢ ٓـخ٫ص ػيس

حُؼَٔ، ٝح٫ُظِحّ ٗلٞ حُٞحؿزخص ٝحُٜٔخّ حُيحه٤ِش ُِؼَٔ، ٝح٫ُظِحّ ٗلٞ حُٔ٘ظٔش، 

ٝح٫ُظِحّ ٗلٞ حُٜٔ٘ش، ٝح٫ُظِحّ ٗلٞ ؿٔخػش حُؼَٔ ٝؿ٤َٛخ، ٝحُظ٢ ػزَص ػٖ 

 .طـ٤َحص أٓخ٤ٓش ك٢ ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢

ح٫ٍطزخ١ حُ٘ل٢ٔ ح١ٌُ ٣َر٢ حُلَى رخُٔ٘ظٔش : " كوي ػَف ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ رؤٗٚ

 [4]". ٓٔخ ٣يكؼٚ ا٠ُ ح٫ٗيٓخؽ ك٢ حُؼَٔ ٝا٠ُ طز٢٘ ه٤ْ حُٔ٘ظٔش

ًٔخ ػَف ح٠٣خً رـؤٗٚ حَُؿزش حُو٣ٞش ُِزوخء ػ٠ٞحً ك٢ حُٔ٘ظٔش ٬ُٝٓظؼيحى ُِو٤خّ 

 [19]". رـٜٞى ًز٤َس ُٜخُلٜخ، ٝح٣٩ٔخٕ رٜخ ٝطوزَ ه٤ٜٔخ ٝأٛيحكٜخ

ٝأ٠٣خً ػَف رؤٗٚ ح٫ٓظؼيحى ُزٌٍ ٓـٜٞى ػخٍ ُِٔئٓٔش ٝرؼزخٍس أهَٟ اٗٚ حطـخٙ 

كٍٞ ٫ٝء ٝحٗظٔخء حُٔٞظق ُٔئٓٔظٚ، ٝٛٞ ػ٤ِٔش ٓظ٤ِٔس ٣وّٞ حُؼخِٕٓٞ ك٢ 

حُٔئٓٔش ٖٓ ه٬ُٜخ رخُظؼز٤َ ػٖ حٛظٔخْٜٓ ٝكَْٜٛ ػ٠ِ حُٔئٓٔش ٝحٓظَٔحٍ 

 [5]". ٗـخكٜخ ٝروخثٜخ

أًَبط االنزضاو انٕظٛفٙ 

 [6]: ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٗٔخ١ ٬ُُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ٜٝٓ٘خ

٣ٝوٜي رٚ ٗؼٍٞ حُٔٞظق رخ٫ٍطزخ١ : ح٢ُٔ٘ حُٞؿيح٢ٗ ٬ُُظِحّ حُٞظ٤ل٢ .1

 . رخُٔ٘ظٔش ٝحُٔٔخٛٔش ك٤ٜخ

ٝٛٞ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُظٌخ٤ُق حُظ٢ ٣َٟ : ح٢ُٔ٘ ح٫ٓظَٔح١ٍ ٬ُُظِحّ حُٞظ٤ل٢ .2

 . حُٔٞظق إٔ ٓززٜخ ٛٞ طًَٚ ُِٔ٘ظٔش

ٝٛٞ ٗؼٍٞ حُٔٞظق رخ٫ُظِحّ رخُزوخء ك٢ : ح٢ُٔ٘ حُٔؼ٤خ١ٍ ٬ُُظِحّ حُٞظ٤ل٢ .3

 . حُٔ٘ظٔش

:ٝٛ٘خى ػ٬ػش َٓطٌِحص ٍث٤ٔش ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ٢ٛٝ
 

 

  ح٩كٔخّ رخ٫ٗظٔخء ٣ٝظَٜ ًُي ك٢ حُظؼز٤َ رخ٫كظوخٍ رخُٔ٘ظٔش ٝحُو٘خػش

 . حٌُحط٤ش رؤٛيحكٜخ ٝه٤ٜٔخ

  حُٔ٘خًٍش ٖٓ هزَ حُلَى ٝحُظ٢ ط٘زغ ٖٓ ٍٟخٙ حُ٘ل٢ٔ رؤ٤ٔٛش ح٧ٗ٘طش

 . ٝح٧ىٝحٍ حُظ٢ ٣وّٞ ك٤ٜخ

  ٍح٩ه٬ٙ ح١ٌُ ٣ؼزَ ػ٘ٚ رٞؿٞى طِي حَُؿزش ح٤ً٧يس ػ٘ي حُلَى رخ٫ٓظَٔح

ٝحُؼَٔ رخُٔ٘ظٔش ك٢ ؿ٤ٔغ حُظَٝف ٝح٧كٞحٍ، ٠ٓٝخػلش حُـٜي حُٔزٌٍٝ 

 . ٖٓ هزِٚ ٓؼ٤خً ٍٝحء طلو٤ن أٛيحكٚ ٝأٛيحف حُٔ٘ظٔش

يشاؽم االنزضاو انٕظٛفٙ  

ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ح١ٌُ ٣ظ٠ٖٔ ٓؼ٠٘ حٍطزخ١ حُلَى ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ ٓغ ٓ٘ظٔظٚ 

٫ٝٝثٚ ٝا٣ٔخٗٚ رو٤ٜٔخ ٓغ اكٔخٓٚ رخٗيٓخؿٚ ك٢ ػِٔٚ، ٣ظَٓن ُيٟ حُلَى ػزَ 

:  [11]َٓحكَ ٣َٔ رٜخ ك٢ ٓ٘ظٔظٚ ٢ٛٝ



 2013ّ حُؼيى حُؼخ٢ٗ ٓزظٔزَ                        ٓـِش ح٤َُ٘ ح٧ر٤ٞ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع

42 

 

ٝطؼ٢٘ هزٍٞ حُلَى ٝح٩ًػخٕ ٦ُه٣َٖ ٝحُٔٔخف رظؤػ٤َْٛ : َٓكِش حُطخػش .1

 . حُٔطِن ػ٤ِٚ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أؿَ ٓخى١

ٝطؼ٢٘ هزٍٞ حُلَى حُؼخَٓ ٓغ طؤػ٤َ ح٥ه٣َٖ ٖٓ : َٓكِش ح٫ٗيٓخؽ ٓغ حٌُحص .2

أؿَ طلو٤ن حَُٟخ حُيحثْ ك٢ حُؼَٔ، ٝطلو٤ن ح٫ٗٔـخّ ٓغ حٌُحص، ٝحُ٘ؼٍٞ 

 . رخُلوَ ٝحٌُز٣َخء ٌُٞٗٚ ٣٘ظ٢ٔ ُِٔ٘ظٔش

٢ٛٝ حَُٔكِش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ حًظ٘خف حُلَى حُؼخَٓ رؤٕ : َٓكِش ح٣ُٜٞش .3

.  حُٔ٘ظٔش ؿِء ٓ٘ٚ، ٝٛٞ ؿِء ٜٓ٘خ ٝإٔ ه٤ٜٔخ طظ٘خؿْ ٓغ ه٤ٔٚ حُ٘و٤ٜش

:  أًْٛخ االنزضاو انٕظٛفٙ

:  طٌٖٔ أ٤ٔٛش ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ رخُ٘وخ١ حُظخ٤ُش

أ١ إٔ اٗظخؿ٤ش حُٔ٘ظٔش ٓظ٘ؼَ حُٔٞظل٤ٖ رخَُٟخ : ٣ُخىس اٗظخؿ٤ش حُٔ٘ظٔش .1

ػٖ ٝظخثلْٜ ٝٓي٣َْٛ ك٢ حُٔ٘ظٔش ٓٔخ ٤َٜٓٔ ػَٔ حُٔ٘ظٔش ٣ُٝخىس 

 . ىحكؼ٤ظْٜ ُِؼَٔ أًؼَ ٝح٩ٗظخؽ أًؼَ

كذ حُٔٞظل٤ٖ ٣ِ٤ٓي ُ٘ؼٍْٞٛ رؤْٜٗ ؿِء ٫ : حٗظٔخء حُٔٞح٤٘١ٖ ك٢ حُٔ٘ظٔش .2

٣ظـِأ ٖٓ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش، ٓٔخ ٣ِ٤ٓي ٖٓ حُظِحْٜٓ ٫ٝٝثْٜ ُِٔ٘ظٔش،ك٤ٔخػيْٛ 

ًُي رظو٣ٞش حٗظٔخثْٜ ُِٔ٘ظٔش،ٝطل٤ٖٔ ػ٬هخطْٜ ٓغ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ، ٝٓغ 

 . ٓ٘ظٔخطْٜ ٝٓي٣َْٛ

ٌَُ ٓ٘ظٔش حٓظَحط٤ـ٤خص ٝأٛيحف ٟٓٞٞػش : طلو٤ن أٛيحف حُٔ٘ظٔش .3

ٝٝٓخثَ ُظلو٤ن ٌٛٙ ح٧ٛيحف ٝرٔخ إٔ حُٔٞظق حُِٔظِّ ػَٜ٘ ٛخّ ٖٓ 

ػ٘خَٛ ط٤ٌَ٘ ٓ٘ظٔش ٗخؿلش، ٌٛح ريٍٝٙ ٣ئى١ ا٠ُ إٔ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ 

 .أػٔخُْٜ ا٠ُ طلو٤ن أٛيحف ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش

رؾهٛم انجٛبَبد ٔاخزجبس انفشضٛبد 

ٛيكض ٌٛٙ حُيٍحٓش ح٠ُ حُظؼَف ػ٠ِ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُيٟ ٍإٓخء ح٧هٔخّ   

ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٍإٓخء ح٫هٔخّ 

ىحس حُيٍحٓش ػ٠ِ ػ٤٘ش أٝرؼي ططز٤ن . ٝٓٞظل٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش

ؿَ ح٩ؿخرش ػٖ أحُيٍحٓش هخّ حُزخكغ رظل٣َؾ ر٤خٗخص ح٫ىحس ٝٓؼخُـظٜخ حكٜخث٤خً ٖٓ 

ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ػَٝ ٧ْٛ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ . ٓجِش حُيٍحٓش ٝحهظزخٍ ك٤َٟخص حُيٍحٓشأ

. طِٞٛض ح٤ُٜخ حُيٍحٓش

ٓلخٍٝحُيٍحٓش ك٤غ طْ حػطخء  ك٢ حُؤخ٢ٓ ٤ٌَُص ٓو٤خّ حُزخكغ حٓظويّ

٬ُؿخرش ٫  (3)٬ُؿخرش حٝحكن، ٝحَُهْ  (4)، ٝحَُهْ (5)ٝحكن ر٘يس حَُهْ أح٫ؿخرش 

. ٬ُؿخرش ٫ حٝحكن ر٘يس (1)٬ُؿخرش ٫ حٝحكن، ٝحَُهْ  (2)حى١ٍ، ٝحَُهْ 

 ١ٍٞ ه٬ٍ ح٣ـخى ٖٓ ًُي ك٤ظْ كجش أ١ ك٢ ًٜٞٗخ حُلٔخر٢ حُٔظ٢ٓٞ ه٤ْ ُٝظلي٣ي

 ٝرؼي 0.80 = 5 /4  =حُلجخص  ػيى ػ٠ِ حُٔيٟ هٔٔش ػْ ،4 = 1 – 5 = حُٔيٟ

  1.8 – 1 ح٠ُٝ٧ حُلجش ُِٔو٤خّ كظٜزق ح٧ى٠ٗ حُلي ا٠ُ ( 0.80 ) ٠٣خف ًُي

 :حُٔو٤خّ ًخُظخ٢ُ ػ٘يٗخ حُلجخص ك٤ٌٕٞ ُزو٤ش ٌٌٝٛح

 (ؿًيح ٓ٘ولٞ) ا٬١هًخ ٓٞحكن ؿ٤َ 1.80  ح٢ُ 1

 .( ٓ٘ولٞ) ؿ٤َٓٞحكن 2.60 ح٢ُ 1.81

 ( ٓظ٢ٓٞ) ؿ٤َٓظؤًي 3.40 ح٢ُ 2.60
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 (َٓطلغ)ٓٞحكن   4.20 ح٢ُ 3.40

خ ٓٞحكن 5.00 ح٢ُ 4.20 ًٓ  (ؿًيح َٓطلغ)طٔخ

يب ْٙ إَاع انؼذانخ انزُظًٛٛخ انًزجؼخ فٙ ششكخ االرصبالد : انغإال االٔل

. األسدَٛخ؟

ٗٞحع حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظزؼش ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش كوي أُِظؼَف ػ٠ِ 

ٗٔخ١ حُؼيحُش أطْ كٔخد حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٫ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ُـ٤ٔغ 

. (حُظو٤ٔ٤ش، حُظلخػ٤ِش، ح٫ؿَحث٤ش)حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظزؼش 

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٧ٗٔخ١ حُؼيحُش  (2) ؿيٍٝ 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ أٗٔخ١ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حَُهْ 

ح٫ٓظـخ

رش 

َٓطلؼش  0.79 3.97حُؼيحُش ح٫ؿَحث٤ش  1

ٓظٞٓطش  0.89 3.62حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش  2

َٓطلؼش  0.83 4.02حُؼيحُش حُظو٤ٔ٤ش  3

َٓطلؼش  0.84 3.87ح٢ٌُِ 

. 2013ػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ ا: حُٜٔيٍ

ٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ٧ٗٔخ١ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظزؼش أ( 2)٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

(، 3.87)ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش ًخٗض َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

٤ٓش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ ١ك٤غ ؿخء ك٢ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ ٢ٔٗ حُؼيحُش حُظو٢

ٝك٢  (3.97)٤ِ٣ٚ ٢ٔٗ حُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ ، (4.02)

(. 3.62)حَُٔطزش ح٧ه٤َس ٢ٔٗ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ

ًٌُٝي طْ كٔخد حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٌَُ كوَحص ًَ 

: ٗٔخ١ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ًٔخ ٢ِ٣أٓـخٍ ٖٓ 

: انؼذانخ االعشائٛخ: انًغبل االٔل

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٢ُٔ٘ حُؼيحُش ح٩ؿَحث٤ش  (3)ؿيٍٝ 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ حُلوَس حَُهْ 

ح٫ٓظـخرش 

َٓطلؼش  56. 4.36.   هَحٍحص حُؼَٔ رؤِٓٞد ؿ٤َ ٓظل٣١ِ٤ظوٌ ٓي٣َ 1

 ػ٠ِ ٓٔخع ؿ٤ٔغ حٛظٔخٓخص حُٔٞظل٤ٖ هزَ حطوخً حُوَحٍحص ٣١لَٙ ٓي٣َ 2

 78. 4.22. حُٔظؼِوش رخُؼَٔ

َٓطلؼش 

َٓطلؼش  80. 3.97.  حُٔؼِٞٓخص حُيه٤وش ٝحٌُخِٓش ٫طوخً حُوَحٍحص حُٔظؼِوش رخُؼ٣١َٔـٔغ ٓي٣َ 3

َٓطلؼش  51. 3.87.  حُوَحٍحص ٣ٝٞكَ حُٔؼِٞٓخص ح٫ٟخك٤ش ػٜ٘خ٣١ٟٞق ٓي٣َ 4

َٓطلؼش  1.16 3.71. ططزن ؿ٤ٔغ هَحٍحص حُؼَٔ رٌَ٘ ػخىٍ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ حُٔظؤػ٣َٖ رٜخ 5

َٓطلؼش . 93 3.68.  ُِٔٞظل٤ٖ حٕ ٣ؼظَٟٞح حٝ ٣لظـٞح ػ٠ِ هَحٍحط٣١ْٜٔٔق ٓي٣َ 6

َٓطلؼش  0.79 3.97ح٢ٌُِ 

. 2013ػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ ا: حُٜٔيٍ

ٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼيحُش ح٫ؿَحث٤ش ؿخءص أ( 3)٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

ك٤غ طَحٝكض حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش . (3.97)َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 



 2013ّ حُؼيى حُؼخ٢ٗ ٓزظٔزَ                        ٓـِش ح٤َُ٘ ح٧ر٤ٞ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع

44 

 

ك٤غ كِٜض حُلوَس . ك٢ كيٛخ ح٧ى٠ٗ (3.68)ك٢ كيٛخ ح٧ػ٠ِ ٝ  (4.36)ر٤ٖ 

 هَحٍحص حُؼَٔ رؤِٓٞد ؿ٤َ ٓظل٤ِ ػ٠ِ حَُٔطزش ٣ٝظوٌ ٓي٣َإٔ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ 

إٔ ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ، (4.36)ح٠ُٝ٧ رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

 ػ٠ِ ٓٔخع ؿ٤ٔغ حٛظٔخٓخص حُٔٞظل٤ٖ هزَ حطوخً حُوَحٍحص ٕٝٓي٣َح٣ٍلَٙ 

حُٔظؼِوش رخُؼَٔ ػ٠ِ ح٩ريحع ػ٠ِ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

ك٢ ك٤ٖ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ططزن ؿ٤ٔغ هَحٍحص حُؼَٔ  (.4.22)

رٌَ٘ ػخىٍ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ حُٔظؤػ٣َٖ رٜخ ػ٠ِ حَُٔطزش حُوخٓٔش ٝهزَ 

إٔ ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ، (3.71)ح٫ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

ٝ ٣لظـٞح ػ٠ِ هَحٍحطْٜ ػ٠ِ حَُٔطزش إٔ ٣ؼظَٟٞح أ ُِٔٞظل٤ٖ ٕٝٓي٣َح٣ٍٔٔق 

(. 3.68)حُٔخىٓش ٝح٧ه٤َس ٝهزَ ح٧ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

:  انًغبل انضبَٙ انؼذانخ انزفبػهٛخ

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٢ُٔ٘ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش  (4)ؿيٍٝ 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ حُلوَس حَُهْ 

ح٫ٓظـخرش 

َٓطلؼش  51. 3.87.  هَحٍحص طظؼِن رؼ٢ِٔ ٣ظؼخَٓ ٓؼ٢ رِطق ٝحٛظٔخ١ّػ٘يٓخ ٣ظوٌ ٓي٣َ 1

َٓطلؼش  1.16 3.71.  هَحٍحص طظؼِن رؼ٢ِٔ ٣ظؼخَٓ ٓؼ٢ رخكظَحّ ًَٝحٓش١ػ٘يٓخ ٣ظوٌ ٓي٣َ 2

َٓطلؼش . 93 3.68.  هَحٍحص طظؼِن رؼ٢ِٔ ٣َحػ٢ ظَٝك٢ ٝحكظ٤خؿخط١٢ػ٘يٓخ ٣ظوٌ ٓي٣َ 3

ٓظٞٓطش  77. 3.60.  هَحٍحص طظؼِن رؼ٢ِٔ ٣ظؼخَٓ ٓؼ٢ رٜيم ٝأٓخٗش١ػ٘يٓخ ٣ظوٌ ٓي٣َ 4

ٓظٞٓطش  66. 3.50.  هَحٍ ٣ظَٜ حٛظٔخٓخ رلوٞه١٢ػ٘يٓخ ٣ظوٌ ٓي٣َ 5

ٓظٞٓطش . 88 3.35. ٣٘خهٖ ٓي١َ٣ ٓؼ٢ ٠ٓخ٤ٖٓ حُوَحٍحص حُظ٢ طظوٌ ر٘خٕ ػ٢ِٔ 6

ٓظٞٓطش  1.39 ٣3.33ويّ ٓي١َ٣ طز٣ََح ٤َٟٓخ ُِوَحٍحص حُظ٢ حطوٌص ر٘خٕ ػ٢ِٔ  7

َٓطلؼش  80. 3.97. ػ٘ي حطوخً هَحٍ ر٘خٕ ػ٢ِٔ ٣ويّ ٓي١َ٣ ٢ُ طل٤َٔحص ًحص ٓؼ٠٘ 8

ٓظٞٓطش  0.89 3.62ح٢ٌُِ 

. 2013حػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ : حُٜٔيٍ

حٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش ؿخءص   (4)٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

ك٤غ طَحٝكض حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش . (3.62)ٓظٞٓطش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

ك٤غ كِٜض حُلوَس . ك٢ كيٛخ ح٧ى٠ٗ (3.33)ك٢ كيٛخ ح٫ػ٠ِ ٝ  (3.97)ر٤ٖ 

حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ػ٘ي حطوخً هَحٍ ر٘خٕ ػ٢ِٔ ٣ويّ ٓي١َ٣ ٢ُ طل٤َٔحص ًحص 

ٝكِٜض حُلوَس ، (3.97)ػ٠ِ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ . ٓؼ٠٘

حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ػ٘يٓخ ٣ظوٌ ٓي١َ٣ هَحٍحص طظؼِن رؼ٢ِٔ ٣ظؼخَٓ ٓؼ٢ رِطق 

(. 3.87)ٝحٛظٔخّ ػ٠ِ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

ك٢ ك٤ٖ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣٘خهٖ ٓي١َ٣ ٓؼ٢ ٠ٓخ٤ٖٓ حُوَحٍحص 

حُظ٢ طظوٌ ر٘خٕ ػ٢ِٔ ػ٠ِ حَُٔطزش حُٔخرؼش ٝهزَ ح٫ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ 

ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣ويّ ٓي١َ٣ طز٣ََحً ٤َٟٓخً ، (3.35)ٓويٍحٙ 

ُِوَحٍحص حُظ٢ حطوٌص ر٘خٕ ػ٢ِٔ ػ٠ِ حَُٔطزش حُؼخٓ٘ش  ٝح٧ه٤َس رٔظ٢ٓٞ 

(. 3.33)كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

:  انًغبل انضبنش انؼذانخ انزمًٛٛخ

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٫ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٢ُٔ٘ حُؼيحُش حُظو٤ٔ٤ش  (5)ؿيٍٝ 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ حُلوَس حَُهْ 
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ح٫ٓظـخرش 

حكظ٠ رخُلَٛش حُٔ٘خٓزش ُِظَه٤ش ًِٔخ  1

 0.71 3.47.  ىحء ٣ظ٤ِٔ رٔٔظٟٞ ػخ٢ُأهيٓض 

ٓظٞٓطش 

طظْٔ ٓؼخ٤٣َ ح٧ىحء حُظ٢ ٣ؼظٔيٛخ ٓي١َ٣  2

 .79 4.47. رخُؼيحُش

َٓطلؼش 

٣طِغ ٓي١َ٣ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ طو٤٤ْ ح٧ىحء  3

 1.04 4.26. ٓٔزوخً 

َٓطلؼش 

٣ؼط٢ ٓي١َ٣ كَٛش ُِظظِْ ر٘خٕ ٗظخثؾ  4

. 70 4.25. طو٤٤ْ ح٧ىحء ؿ٤َ حُؼخىٍ

َٓطلؼش 

ٕ ػ٤ِٔش طو٤٤ْ ح٧ىحء ح١ٌُ ٣ـ٣َٜخ أحػظوي د 5

. 88 4.06. ٓي١َ٣ ٫ طظؤػَ رخُؼ٬هخص حُ٘و٤ٜش

َٓطلؼش 

٣ٔخػي٢ٗ ٗظخّ طو٤٤ْ ح٧ىحء حُٔؼظٔي ٖٓ  6

هزَ ٓي١َ٣ ك٢ ٓؼَكش ٗوخ١ حُوٞس 

 1.01 3.84. ىحث٢أٝح٠ُؼق ك٢ 

َٓطلؼش 

َٓطلؼش . 69 3.80. ٣ٌخكت ٓي١َ٣ حُٔٞظل٤ٖ ٝكوخً ٧ىحثْٜ 7

َٓطلؼش  0.83 4.02ح٢ٌُِ 

. 2013ػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ ا: حُٜٔيٍ

ٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼيحُش حُظو٤ٔ٤ٔش ؿخءص أ( 5)٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

ك٤غ طَحٝكض حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش . (4,02)َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

ك٤غ كِٜض حُلوَس . ك٢ كيٛخ ح٧ى٠ٗ (3.47)ك٢ كيٛخ ح٫ػ٠ِ ٝ  (4.47)ر٤ٖ 

حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ طظْٔ ٓؼخ٤٣َ ح٧ىحء حُظ٢ ٣ؼظٔيٛخ ٓي١َ٣ رخُؼيحُش ػ٠ِ حَُٔطزش 

ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣طِغ ، (4.47)ح٠ُٝ٧ رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

ٓي١َ٣ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ طو٤٤ْ ح٧ىحء ٓٔزوخً ػ٠ِ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ 

(. 4.26)ٓويٍحٙ 

ك٢ ك٤ٖ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣ٌخكت ٓي١َ٣ حُٔٞظل٤ٖ ٝكوخً ٧ىحثْٜ 

ٝكِٜض ، (3.80)ػ٠ِ حَُٔطزش حُٔخىٓش ٝهزَ ح٧ه٤َس  رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

ىحء أ حكظ٠ رخُلَٛش حُٔ٘خٓزش ُِظَه٤ش ًِٔخ هيٓض  إٔ حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ

ػ٠ِ حَُٔطزش حُٔخرؼش ٝح٧ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ . ٣ظ٤ِٔ رٔٔظٟٞ ػخ٢ُ

(3.47 .)

ٓخ ٢ٛ ىٍؿش ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ػ٘ي حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ : انغإال انضبَٙ

 .ٍإٓخء ح٫هٔخّ حُٔخثيس ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش؟

ُِظؼَف ػ٠ِ ىٍؿش ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش كوي طْ 

كٔخد حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ُـ٤ٔغ ٓـخ٫ص ح٫ُظِحّ 

 (. 6)حُٞظ٤ل٢ ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ 

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ُٔـخ٫ص ح٫ُظِحّ  (6)ؿيٍٝ 

حُٞظ٤ل٢ 

انًزٕعظ انفمشح انشلى 

انؾغبثٙ 

االَؾشاف 

انًؼٛبس٘ 

دسعخ 

االعزغبثخ 

َٓطلؼش  0.74 4.22حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُؼَٔ  1

ٓظٞٓطش  0.71 3.60حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش  2
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ك٢ حُٞظ٤ل٤ش 

ٓظٞٓطش  0.79 3.34حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ١ل٢ ُِٞظ٤لش  3

َٓطلؼش  0.75 3.72ح٢ٌُِ 

. 2013حػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ : حُٜٔيٍ

ٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ُٔـخ٫ص ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ حُٔخثيس أ( 6) ٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

(، 3.72)ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٫ٍى٤ٗش ًخٗض َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

ك٤غ ؿخء ك٢ حَُٔطزش ح٠ُٝ٫ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُؼَٔ  رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

٤ِ٣ٚ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ك٢ حُٞظ٤ل٤ش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ، (4.22)

ٝك٢ حَُٔطزش ح٫ه٤َس حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ١ل٢ ُِٞظ٤لش رٔظ٢ٓٞ  (3.60)ٓويحٍٙ 

(. 3.34)كٔخر٢ ٓويحٍٙ

ًٌُٝي طْ كٔخد حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٫ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٌَُ كوَحص ًَ 

: ٓـخٍ ٖٓ ٓـخ٫ص ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ًٔخ ٢ِ٣

 

 

 

 

انزضاو انًٕظفٍٛ ثبنؼًم : انًغبل االٔل

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٫ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ُٔـخٍ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ  (7)ؿيٍٝ 

رخُؼَٔ 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ حُلوَس حَُهْ 

حُٔٞحكوش 

٣ِظِّ حُٔٞظل٤ٖ رٔٞحػ٤ي ىٝحْٜٓ  1

. ح٢َُٔٓ

َٓطلؼش . 87 4.42

٣وّٞ حُٔٞظلٕٞ رؤػٔخُْٜ حُٔطِٞرش ْٜٓ٘  2

. ريهش ٝأٓخٗش َٝٓػش

َٓطلؼش . 64 4.30

٣وّٞ حُٔٞظلٕٞ رؤػٔخُْٜ حًُِٔٞش ح٤ُْٜ  3

. ىٕٝ طٌَٓ حٝ ٌٟٗٞ

َٓطلؼش . 64 4.20

٣٘ظْ حُٔٞظلٕٞ حٝهخطْٜ رخُؼَٔ ٫ٗـخُ  4

. حُٜٔٔخص ك٢ ٓٞحػ٤يٛخ

َٓطلؼش . 70 4.12

٣ظـ٤ذ حُٔٞظلٕٞ ػٖ حػٔخُْٜ ٠ٍَُِٝس  5

. حُوٜٟٞ

َٓطلؼش . 86 4.05

َٓطلؼش  0.74 4.22ح٢ٌُِ 

. 2013حػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ : حُٜٔيٍ

ٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٓـخٍ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ أ( 7) ٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

ك٤غ طَحٝكض . (4.22)رخُؼَٔ ؿخءص َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

. ك٢ كيٛخ ح٫ى٠ٗ (4.05)ك٢ كيٛخ ح٧ػ٠ِ ٝ  (4.42)حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ر٤ٖ 

ك٤غ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣ِظِّ حُٔٞظل٤ٖ رٔٞحػ٤ي ىٝحْٜٓ ح٢َُٔٓ 

ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ، (4.42)ػ٠ِ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

٣وّٞ حُٔٞظلٕٞ رؤػٔخُْٜ حُٔطِٞرش ْٜٓ٘ ريهش ٝأٓخٗش َٝٓػش ػ٠ِ إٔ ط٘ٚ ػ٠ِ 

(. 4.30)حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 
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ٝهخطْٜ رخُؼَٔ أ٣٘ظْ حُٔٞظلٕٞ إٔ ك٢ ك٤ٖ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ 

ػ٠ِ حَُٔطزش حَُحرؼش ٝهزَ ح٧ه٤َس  رٔظ٢ٓٞ .٩ٗـخُ حُٜٔٔخص ك٢ ٓٞحػ٤يٛخ

ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ٣ظـ٤ذ حُٔٞظلٕٞ ػٖ ، (4.12)كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

ػ٠ِ حَُٔطزش حُوخٓٔش ٝح٧ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ . ػٔخُْٜ ٠ٍَُِٝس حُوٜٟٞأ

(. 4.05)ٓويٍحٙ 

انزضاو انًٕظفٍٛ ثبنمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ فٙ انٕظٛفٛخ : انًغبل انضبَٙ

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٫ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ُٔـخٍ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ  (8)ؿيٍٝ 

رخُؼَٔ 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ حُلوـَس حَُهْ 

حُٔٞحكوش 

٣وّٞ حُٔٞظلٕٞ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظؼ٤ِٔخص  1

ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٔخ٣ٍش ك٢ 

. ٝظ٤لظْٜ

َٓطلؼش . 74 3.79

٣ِظِّ حُٔٞظلٕٞ رٌَ حُوٞحػي ح٫ه٬ه٤ش  2

. ُِٞظ٤لش

ٓظٞٓطش . 64 3.59

٣َحػ٢ حُٔٞظلٕٞ ه٤ْ ٝػخىحص  3

. ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ

ٓظٞٓطش . 65 3.54

٣ظَٜ حُٔٞظلٕٞ رٔظَٜ ِٝٓٞى  4

. ٓ٘خٓز٤ٖ ُِٞظ٤لش

ٓظٞٓطش . 82 3.49

ٓظٞٓطش  0.71 3.60حُٔظ٢ٓٞ ح٢ٌُِ 

. 2013ػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ ا: حُٜٔيٍ

ٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٓـخٍ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ أ( 8)   ٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

ك٤غ طَحٝكض . (3.60)رخُؼَٔ ؿخءص َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

. ك٢ كيٛخ ح٧ى٠ٗ (3.49)ك٢ كيٛخ ح٧ػ٠ِ ٝ  (3.79)حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ر٤ٖ 

٣وّٞ حُٔٞظلٕٞ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظؼ٤ِٔخص إٔ ك٤غ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ 

ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٔخ٣ٍش ك٢ ٝظ٤لظْٜ ػ٠ِ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ 

٣ِظِّ حُٔٞظلٕٞ رٌَ إٔ ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ، (3.79)ٓويحٍٙ 

(. 3.59)حُوٞحػي ح٧ه٬ه٤ش ُِٞظ٤لش ػ٠ِ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

٣َحػ٢ حُٔٞظلٕٞ ه٤ْ ٝػخىحص إٔ ك٢ ك٤ٖ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ 

ػ٠ِ حَُٔطزش حُؼخُؼش ٝهزَ ح٫ه٤َس  رٔظ٢ٓٞ . ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ

ٝكِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣ظَٜ حُٔٞظلٕٞ ، (3.54)كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

ػ٠ِ حَُٔطزش حَُحرؼش ٝح٧ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ .رٔظَٜ ِٝٓٞى ٓ٘خٓز٤ٖ ُِٞظ٤لش

(. 3.49)ٓويٍحٙ 

انزضاو انًٕظفٍٛ انؼبطفٙ نهٕظٛفخ : انًغبل انضبنش

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ُٔـخٍ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ  (9)ؿيٍٝ 

حُؼخ١ل٢ ُِٞظ٤لش 

ىٍؿش ح٫ٗلَحف حُٔظ٢ٓٞ حُلوَس حَُهْ 

حُٔٞحكوش 

ٓظٞٓطش . 82 3.49. ٣ظليع حُٔٞظلٕٞ ػٖ حُٞظ٤لش رلوَ ٝحػظِحُ 1

ٓظٞٓطش . 56 3.42. ٣يحكغ حُٔٞظلٕٞ ػٖ ٝظ٤لظْٜ حًح ٓخ ٓٔؼٞح ه٫ٞ حٝ ٗخٛيٝح كؼ٬ً ٢ٔ٣ء ح٤ُْٜ 2
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ٓظٞٓطش . 99 ٣3.13٘ؼَ حُٔٞظلٕٞ رخَُحكش ٝحُٔؼخىس ك٢ حُٞظ٤لش حُظ٢ ٣وٕٞٓٞ رٜخ  3

ٓظٞٓطش  0.79 3.34ح٢ٌُِ 

. 2013ػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ ا: حُٜٔيٍ

حٕ حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٓـخٍ حُظِحّ حُٔٞظل٤ٖ  (9)٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

ك٤غ طَحٝكض . (3.34)حُؼخ١ل٢ ُِٞظ٤لش ؿخءص َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

. ك٢ كيٛخ ح٧ى٠ٗ (3.13)ك٢ كيٛخ ح٧ػ٠ِ ٝ  (3.49)حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ر٤ٖ 

٣ظليع حُٔٞظلٕٞ ػٖ حُٞظ٤لش رلوَ إٔ ك٤غ كِٜض حُلوَس حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ 

ٝكِٜض حُلوَس ، (3.49)ٝحػظِحُ ػ٠ِ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٣٘ؼَ حُٔٞظلٕٞ رخَُحكش ٝحُٔؼخىس ك٢ حُٞظ٤لش حُظ٢ ٣وٕٞٓٞ رٜخ 

(. 3.13)ػ٠ِ حَُٔطزش ح٫ه٤َس رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويٍحٙ 

 :اخزجبس انفشضٛبد

ثٍٛ انؼذانخ  (0.05=∞)ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ اؽصبئٛخ : انفشضٛخ األٔنٗ

انزُظًٛٛخ ٔاالنزضاو انٕظٛفٙ نذٖ انؼبيهٍٛ فٙ ششكخ اإلرصبالد األسدَٛخ رؼضٖ 

. ؟(اَبس، ركٕس)نًزغٛش انغُظ  

ُٔؼَكش  (t-test)ُ٪ؿخرش ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ طْ حٓظويحّ حهظزخٍ حُظزخ٣ٖ ح٧كخى١ 

(. 10)حُلَٝم ر٤ٖ حُٔظٞٓطخص ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ ٍهْ 

حُٔظٞٓطخص حُلٔخر٤ش ٝح٩ٗلَحكخص حُٔؼ٤خ٣ٍش ٝٗظخثؾ ح٩هظزخٍ حُظخث٢  (10)ؿيٍٝ 

. كٔذ ٓظـ٤َ حُـْ٘

انذالنخ لًٛخ د اَبس ركٕس انًزغٛشاد 

االَؾشاف انًزٕعظ االَؾشاف انًزٕعظ 

انؼذانخ 

انزُظًٛٛخ 

3.45 16. 3.41 50. 11.888 0001 *.

االنزضاو 

انٕظٛفٙ 

3.67 23. 3.56 48. 3.392 066 *.

. 2013حػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ : حُٜٔيٍ

ػيّ ٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش ُِؼيحُش  (10) ٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص 

. ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ ُٔظـ٤َ حُـْ٘

ر٤ٖ حُؼيحُش  (0.05=∞)٫ طٞؿي كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش : انفشضٛخ انضبَٛخ

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ 

 .(ىٍحٓخص ػ٤ِخ، رٌخ٣ٍُّٞٞ، ىرِّٞ)ُٔظـ٤َ حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ  

 One way)ُ٪ؿخرش ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ طْ حٓظويحّ حهظزخٍ حُظزخ٣ٖ ح٧كخى١ 

ANOVA)  ُْٔؼَكش حُلَٝم ر٤ٖ حُٔظٞٓطخص ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ ٍه

(11 .)

ٗظخثؾ طل٤َِ حُظزخ٣ٖ ح٧كخى١ ُي٫ُش حُلَٝم ك٢ ػ٬هش حُؼيحُش  (11)ؿيٍٝ 

. حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ طزؼخً ُٔظـ٤َ حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ

يغًٕع يصذس انزجبٍٚ انًزغٛشاد 

انًشثؼبد 

دسعبد 

انؾشٚخ 

يزٕعظ 

انًشثؼبد 

يغزٕٖ لًٛخ ف 

انذالنخ 

 0.399 0.989 0.397 2 1.192ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص حُؼيحُش 
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ىحهَ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

حُٔـٔٞػخص 

96.832 197 0.402 

 199 98.024حُٔـٔٞع 

ح٫ُظِحّ 

حُٞظ٤ل٢ 

 0.240 1.413 0.434 2 1.302ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص 

ىحهَ 

حُٔـٔٞػخص 

74.010 197 0.307 

 199 75.312حُٔـٔٞع 

. 2013حػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ : حُٜٔيٍ

ػيّ ٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش ك٢ ػ٬هش  (11)  ٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش 

. طؼِٟ ُٔظـ٤َ حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ

ر٤ٖ حُؼيحُش  (0.05=∞)٫ طٞؿي كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش : انفشضٛخ انضبنضخ

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ 

. ( ٓ٘ش كخًؼ11َ،  ٓ٘ٞحص10-6،  ٓ٘ٞحص5هَ ٖٓ أ)ُٔظـ٤َ ٓ٘ٞحص حُوزَس 

ٌُِٝ٘ق ػٔخ حًح ًخٗض ٌٛٙ حُلَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش طْ حٓظويحّ حهظزخٍ 

ُٔؼَكش حُلَٝم ر٤ٖ حُٔظٞٓطخص ًٔخ  (One way ANOVA)حُظزخ٣ٖ ح٧كخى١ 

(. 12)ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ ٍهْ 

ٗظخثؾ طل٤َِ حُظزخ٣ٖ ح٧كخى١ ُي٫ُش حُلَٝم ك٢ ػ٬هش حُؼيحُش  (12)ؿيٍٝ 

. حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ طزؼخً ُٔظـ٤َ ٓ٘ٞحص حُوزَس

يغًٕع يصذس انزجبٍٚ انًزغٛشاد 

انًشثؼبد 

دسعبد 

انؾشٚخ 

يزٕعظ 

انًشثؼبد 

يغزٕٖ لًٛخ ف 

انذالنخ 

انؼذانخ 

انزُظًٛٛخ 

ر٤ٖ 

حُٔـٔٞػخص 

3.021 2 755. 14.769 0001 .

ىحهَ 

حُٔـٔٞػخص 

23.012 197 051 .

 199 26.033حُٔـٔٞع 

االنزضاو 

انٕظٛفٙ 

ر٤ٖ 

حُٔـٔٞػخص 

5.164 2 1.291 8.572 0001 .

ىحهَ 

حُٔـٔٞػخص 

67.674 197 8.572 

 199 72.928حُٔـٔٞع 

. 2013ػيحى حُزخكغ ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظز٤خٕ ا: حُٜٔيٍ

ٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش ُِؼيحُش  (12)  ٬٣كع ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص 

ُٝٔؼَكش ى٫ُش ٌٛٙ حُلَٝم طْ حٓظويحّ . ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ ُٔظـ٤َ ٓ٘ٞحص حُوزَس

(. 13)ُِٔوخٍٗخص حُزؼي٣ش ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ ٍهْ  (LSD)حهظزخٍ 

 

 

 

: َزبئظ انذساعخ
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أًيص حُيٍحٓش حُظِحّ حُٔي٣َ٣ٖ رخُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش طـخٙ حُؼخ٤ِٖٓ ىٕٝ هِن - 1

طٔخ٣ِ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ ح٫َٓ ٣ئى١ ح٢ُ حٍطلخع ٗؼٍٞ ُِؼخ٤ِٖٓ رخَُٟخ 

حُيٍؿش ح٤ٌُِش َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ ٝرخ٫ُظِحْٜٓ ٝظ٤ل٤خً ك٢ حًَُ٘ش ك٤غ ؿخءص 

 (.3.87 )كٔخر٢ ٓويحٍٙ

٬٣كع ٖٓ ه٬ٍ ٗظخثؾ حُيٍحٓش حٍطلخع ٓٔظٟٞ حُؼيحُش ح٫ؿَحث٤ش ُِٔي٣َ٣ٖ - 2

طـخٙ حُؼخ٤ِٖٓ ح٧َٓ ح١ٌُ ٤ٓ٘ؼٌْ ح٣ـخرخً ػ٠ِ ح٫ىحء ح٢ٌُِ ُِؼخ٤ِٖٓ رخًَُ٘ش 

حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼيحُش ح٫ؿَحث٤ش َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ك٤غ ؿخءص 

 (.3.97)ٓويحٍٙ 

٬٣كع ٖٓ ه٬ٍ ٗظخثؾ حُيٍحٓش إٔ ٓٔظٟٞ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش  ُِٔي٣َ٣ٖ طـخٙ - 3

حُؼخ٤ِٖٓ ًخٗض ٓظٞٓطش ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظطِذ ٖٓ حُٔي٣َ٣ٖ ٍَٟٝس َٓحؿؼش 

ػ٬هخطْٜ ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُظلخػَ ٓؼْٜ؛ ٧ٕ  ِٓٞى حُؼخ٤ِٖٓ ٣ؼظزَ حٗؼٌخّ ١ز٤ؼ٢ 

 حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼيحُش حُظلخػ٤ِش ٓظٞٓطش ُِٔٞى حُٔي٣َك٤غ ؿخءص

 (.3.62)رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ 

 ٓٔظٟٞ حُؼيحُش حُظو٤ٔ٤٤ش ًخٕ َٓطلؼخً ٌٝٛح إٔ ٬٣ٕكع ٖٓ ه٬ٍ حُيٍحٓش أ- 4

 حُظو٤٤ْ ح١ٌُ ٣ٔ٘لٚ حُٔي٣َٕٝ ُِؼخ٤ِٖٓ ٣ؼظزَ ٤َٟٓخً ٝػخى٫ً ُْٜ ك٤غ ؿخءص

٤ٓش َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ ٓويحٍٙ ١حُيٍؿش ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼيحُش حُظو٢

(3.89.) 

 ٛ٘خى ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُِؼخ٤ِٖٓ ٕأًيص ٗظخثؾ حُظل٤َِ أ- 5

 حُيٍؿش ح٤ٌُِش ُٔـخ٫ص رخًَُ٘ش ٝٛٞ ٣ؼظزَ ٗظخؽ حُؼيحُش ك٢ حُظو٤٤ْ ك٤غ ؿخءص

ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ حُٔخثيس ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش َٓطلؼش رٔظ٢ٓٞ كٔخر٢ 

 . (3.72)ٓويحٍٙ 

ػيّ ٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش حكٜخث٤ش ُِؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ - 6

 .حُ٘ٞعحُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ ُٔظـ٤َ 

كٜخث٤ش ك٢ ػ٬هش حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ اػيّ ٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش - 7

حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ ُٔظـ٤َ حُٔئَٛ 

 .حُؼ٢ِٔ

كٜخث٤ش ُِؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝػ٬هظٜخ رخ٫ُظِحّ اٝؿٞى كَٝم ًحص ى٫ُش - 8

حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش طؼِٟ ُٔظـ٤َ ٓ٘ٞحص 

 .حُوزَس

انزٕصٛبد : صبَٛبًال 

٠ُ ٛ٘خى ػ٬هش حٍطزخ٤١ش ٓٞؿزش ر٤ٖ اك٢ ٟٞء ٗظخثؾ حُزلغ ٝحُظ٢ أٗخٍص 

حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش 

: كبٕ حُزخكغ ٢ٛٞ٣ رخ٥ط٢

هَٟ ؿ٤َ حُظ٢ أهَٟ ٓ٘خرٜش ػ٠ِ ًَٗخص أحؿَحء ىٍحٓخص حُؼَٔ ػ٠ِ - 1

 .ط٘خُٝظٜخ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش

٣ُخىس ىٍؿش ح٫ُظِحّ حُٞظ٤ل٢ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٍَٟٝس  ط٘ـ٤غ ٝطلل٤ِ ٝ- 2

حٓظويحّ ح٫ٓخ٤ُذ حُٔ٘خٓزش ًؼيحُش ًَٗش ح٫طٜخ٫ص ح٫ٍى٤ٗش ػٖ ٣َ١ن 

 . ٓؼ٬ً حُلٞحكِ ٝحٌُٔخكآص

ك٢ ًَٗش ُِٔي٣َ٣ٖ طل٤ٖٔ ٓٔظٟٞ حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٣٘زـ٢  ٍَٟٝس - 3

 ٖٓ ه٬ٍ حًٔخد حُٔي٣َ٣ٖ ٜٓخٍحص ٝهيٍحص ؿي٣يس ك٢ ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗش
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٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ رويٍ ٖٓ حُظٔخ١ٝ ٝحُؼيحُش ر٘خًء ػ٠ِ هيٍحطْٜ 

 .ٝحٌٓخ٤ٗخطْٜ ٝرؼ٤يحً ػٖ حُظل٤ِ ٝحُؼ٬هخص حُ٘و٤ٜش

ػوي ىٍٝحص ٍٕٝٝ ػَٔ َُإٓخء ح٧هٔخّ حُـيى ُٔؼَكش ح٫ؿَحءحص حُظ٢ - 4

 .ط٠ٖٔ حُؼيحُش حُؼخىُش ر٤ٖ حُٔٞظل٤ٖ

 رٔخ رؼخى حُؼيحُش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُيٟ ًَٗش ح٩طٜخ٫ص ح٧ٍى٤ٗشأح٩ٛظٔخّ رـ٤ٔغ  -4

٣ٌٖٔ حًَُ٘ش ٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُظِحّ حُؼخ٤ِٖٓ ٝهيٍحطْٜ ٝهزَحطْٜ ٣ُٝخىس 
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ٛيكض حُيٍحٓش ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ كًَش حُظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ ك٢ ػَٜ ٓخ 

٠ٔٔ٣ رؼَٜ ح٫ٗلطخ١ حُِـ١ٞ ، حطزؼض حُيٍحٓش حُٜٔ٘ؾ ح٫ٓظوَحث٢ ح٫ٓظ٘زخ٢١ 

ّٕ ٌٛح حُؼَٜ ٣ِهَ رخُؼي٣ي ٖٓ : ٝطِٞٛض حُيٍحٓش ا٠ُ ػيى ٖٓ حُ٘ظخثؾ أٜٛٔخ ا

حُؼِّٞ حُ٘ل٣ٞش ، ٝأٗـذ ػيى ٖٓ حُؼِٔخء ١ًٝ حَُٜ٘س حُؼخ٤ُش كْٜٔ٘ ػ٠ِ ٓز٤َ 

حُٔؼخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ ، ٝحرٖ ٛ٘خّ ، ٝح٢ًٍُِ٘ ، ٝأرٞ ك٤خٕ ، ٝحُِر٤ي١ ، ٝحرٖ 

ٓ٘ظٍٞ ، ٝحُل٤َُٝ أرخى١ ، ٝحرٖ حُـ١ٍِ ، ًٝخٕ ٌَُ ْٜٓ٘ ٓئُلخطٚ حُٔظ٤ِٔس 

حُظ٢ كلظض ُ٘خ حُؼِّٞ حُ٘ل٣ٞش ٖٓ ح٤٠ُخع ك٢ طِي حُلظَس حُظ٢ ٜٗيص ك٤ٜخ 

حُو٬كش حَُحٗيس ىٓخٍحً ك٢ ٗظ٠ حُـٞحٗذ ، ٝطٌ٘ق ُِزخكغ إٔ ح٧ػخؿْ ٓؼٞح ا٠ُ 

. طط٣َٞ حُِـش ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ رؼي ٓو١ٞ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ رـيحى ٤ُْٝ حُؼٌْ

ًٔخ ٣ظٖ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ، ٣ٝؼظزَ ػَٜ حُٔٔخ٤ُي ٖٓ أًؼَ حُؼٍٜٞ كًَش ك٢ 

حُظؤ٤ُق حُِـ١ٞ ٤ُْٝ ػَٜ حٗلطخ١ ، ٝط٢ٛٞ حُيٍحٓش رخُٞهٞف ٝح٬١٩ع 

ػ٠ِ ٓئُلخص ػِٔخء ًُي حُؼَٜ ، ٝٓخ ًظذ ك٤ٚ ُٔؼَكش ا٠ُ أ١ ٓيٟ أٜٓٔض ك٢ 

طط٣َٞ حُيٍّ حُ٘ل١ٞ ك٢ٜ رلن هٔش َّٛ حُظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ ك٤غ حػظٔي ػ٤ِٚ 

. ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ رلٞػْٜ حُ٘ل٣ٞش ، ٝطِٞٛٞح رل٠ِٜخ ا٠ُ ٗظخثؾ ٤١زش
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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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: يمذيخ

    كٌْ حُٔٔخ٤ُي َٜٓ ٝحُ٘خّ ك٢ كظَس ًخٕ حُؼَحم ٣ؼخ٢ٗ ٣ٝلظ٠َ، ٝحُيُٝش 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝر٬ى ح٧ٗيُْ ط٤َٔ روطش ٣َٓؼش ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ٝحُِٝحٍ ػٖ َٓٔف 

حُل٤خس كِْ ٣ـي ػِٔخء حُؼَحم ٝح٧ٗيُْ ا٫ ح٫طـخٙ ا٠ُ َٜٓ ٝىٓ٘ن ، ٧ٕٝ 

ّٕ ٝحؿذ حُي٣ٖ ٣لظْ ػ٤ِْٜ حُٔلخكظش  ٛئ٫ء حُؼِٔخء ٖٓ ٓ٘خٍم ٝٓـخٍد أ٣و٘ٞح أ

. ػ٠ِ ُـش حُي٣ٖ ٝػِّٞ حُؼَر٤ش ح٧هَٟ طِي حُِـش حُظ٢ ٍِٗ رٜخ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 

     أهٌ حُؼِٔخء حُٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد ك٢ َٗ٘ ػِْ حُ٘لٞ ر٤ٖ حُ٘خّ 

كخٗظَ٘ص ٓئُلخص ٛئ٫ء حُؼِٔخء ٝأٌػـذ رٜخ ط٤ٓ٬ٌْٛ ،ٝأهٌٝح ٣ئُلٕٞ ٜٓ٘لخص 

.  ٓؼظٜٔخ َٗٝف ُٔخ ًظذ ػِٔخء حَُٔ٘م ٝحُٔـَد

١َأ حطـخٙ طز٢٤ٔ ٓظٕٞ ٌٛٙ حُٔئُلخص ُِٔظِو٢ ٌُٜح  :ٓٔخص حُظؤ٤ُق ك٢ ٌٛح حُؼٜي

حُ٘ٞع ٖٓ حُيٍحٓخص حُ٘ل٣ٞش حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس ك٢ ًُي حُؼَٜ ٌُح ٗـي ًؼَس 

حُلٞح٢ٗ ٝحُٔوظَٜحص ٝحَُ٘ٝف ُـَٝ حُظ٤َٜٔ ػ٠ِ حُٔزظية رًٌَ حُـ٣ِجخص 

ػَٜ حُٔظٕٞ  )ٝهي أ١ِن حُٔظؤهَٕٝ ٖٓ حُ٘لخس ػ٠ِ ٌٛح حُؼَٜ .ٝ حُ٘لخ٤َٛ 

ّٕ ػَٜ حُٔٔخ٤ُي ًخٕ ػزخٍس ػٖ ؿَٔ ػزَص  . (ٝحَُ٘ٝف ٣ٌٖٝٔ ُ٘خ حُوٍٞ رؤ

رٚ حُِٜش ر٤ٖ حُ٘لٞ حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ
.(27 ) 

 

      ٜٗيص طِي حُلظَس ؿٜٞىحً ك٢ ٓـخٍ حُيٍحٓخص حُ٘ل٣ٞش ُؼيى ًز٤َ ٖٓ حُؼِٔخء 

ًخٕ ٖٓ ٗظ٤ـظٜخ حُٔئُلخص حُؼي٣يس حُظ٢ ًخٕ ُٜخ حُيٍٝ حٌُز٤َ ك٢ َٗف ٝط٤ٟٞق 

ح٬ٌُ٘ٔص حُ٘ل٣ٞش رخ٩ٟخكش ا٢ُ ٓخ ؿخءص رٚ ٖٓ ٗٞحٛي ػي٣يس ٖٓ حُوَإٓ 

. ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش ٝح٧ٓؼخٍ حُؼَر٤ش حُٔوظِلش 

  ك٢ ٌٛح حُزلغ ٤٘٣َ حُزخكغ ا٠ُ ػيى ٖٓ طِي حُٔئُلخص حُظ٢ طٟٞق 

  :ؿٜٞى حُيٍحٓخص حُ٘ل٣ٞش ك٢ ًُي حُل٤ٖ ٜٓ٘خ

o ٞح٫هظَحف ك٢ ػِْ أٍٛٞ حُ٘ل  –

 ٢١ٞ٤ُِٔ

o  حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ك٢ كَٝف حُٔؼخ٢ٗ -

َُِٔحى١ 

o  َٗف حُظ٣َٜق ػ٠ِ حُظ٤ٟٞق –

 ١َُٛ٨ُ

o  ٞ٫رٖ – حُٔٔخثَ حُٔل٣َش ك٢ حُ٘ل

ٛ٘خّ 

o  ٞ٢َُِٜٓ – حُٔلٍَ ك٢ حُ٘لo  ح٩ٍٗخى ا٠ُ ػِْ ح٩ػَحد –
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حُو٢َٗ ح٢ٌُ٘ 

o  ٫رٖ ٓخُي - ٗٞحٛي حُظ٤ٟٞق ٝحُظٜل٤ق ٬ٌُ٘ٔص حُـخٓغ حُٜل٤ق

ئَُّق ػ٠ِ كيس ٤ُٟٞق أٓزخد حُظؤ٤ُق ٝحُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ  ُٓ  ََّ ٣ظ٘خٍٝ حُزخكغ ً

أطوٌٙ حُٔئُق ك٢ طؤ٤ُلٚ ، ٝ ٣ٜيف حُزخكغ ٖٓ ًُي حُؼَٝ ط٤ٟٞق كًَش 

حُظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ ك٢ ػَٜ حُٔٔخ٤ُي رخَُؿْ ٓٔخ كيع ك٢ طِي حُلظَس ٖٓ ٤ٟخع 

. حُظَحع حُؼَر٢ ٝحطٜخٜٓخ رخ٠ُؼق حُِـ١ٞ
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االلزشاػ فٙ ػهى أصٕل انُؾٕ ، انغٕٛطٙ
 (19)

 .

 رشعًخ انغٕٛطٙ
()

  :

ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ٓلٔي رٖ أر٢ ٓخرن حُي٣ٖ ح٤ُ٘ن رٌَ " ٛٞ 

رٖ ػؼٔخٕ حرٖ ٓلٔي رٖ ه٠َ رٖ أ٣ٞد رٖ ٓلٔي رٖ ح٤ُ٘ن ٛٔخّ حُي٣ٖ ح٤ُ٘ن 

حُؼ٬ٓش ح٩ٓخّ حُٔلون حُٔيهن حُٔٔ٘ي حُلخكع ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ أرٞ 

حُل٠َ رٖ حُؼ٬ٓش ًٔخٍ حُي٣ٖ ح٢١ٞ٤ُٔ حُو١َ٠ حُ٘خكؼ٢ ، ٛخكذ 

حُٔئُلخص حُـخٓؼش ٝحُٜٔ٘لخص حُ٘خكؼش، ُٝي رؼي حُٔـَد ٤ُِش ح٧كي ٓٔظَٜ 

" ٍؿذ ٓ٘ش طٔغ ٝأٍرؼ٤ٖ ٝػٔخٗٔخثش
(29)

ٝك٢ طَؿٔش أٓٔخء ٤ٗٞهٚ أؿخُٙ . "

ٝهَحءس ٝٓٔخػخً َٓطز٤ٖ ػ٠ِ كَٝف حُٔؼـْ كزِـض ػيطْٜ أكيحً ٝه٤ٖٔٔ 

ٗلٔخً، ٝأُّق حُٔئُلخص حُلخكِش حٌُؼ٤َس حٌُخِٓش حُـخٓؼش حُ٘خكؼش حُٔظو٘ش حُٔلٍَس 

"حُٔؼظٔيس حُٔؼظزَس ٤َِّّٗلض ػيطٜخ ػ٠ِ هٔٔٔخثش ٓئُق
 (29)

ًٝخٗض ٝكخطٚ  "

٠ٍٟ هللا طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ك٢ ٓلَ ٤ُِش حُـٔؼش طخٓغ ػَ٘ ؿٔخىٟ ح٠ُٝ٧ ٓ٘ش 

اكيٟ ػَ٘ ٝطٔؼٔخثش ك٢ ُِٓ٘ٚ رَٟٝش حُٔو٤خّ رؼي إٔ طَٔٝ ٓزؼش أ٣خّ 

ٝػٔخ٤ٗش ػَ٘ ٣ٞٓخً ، ًٝخٕ ُٚ ٜٓ٘ي ػظ٤ْ ، ٝىكٖ ك٢ كٕٞ هٖٞٛ هخٍؽ 

رخد حُوَحكش ٠ِٛٝ ػ٤ِٚ ؿخ٤ٗش ريٓ٘ن رخُـخٓغ ح١ٞٓ٧ ، ٣ّٞ حُـٔؼش ػخٖٓ 

ه٤َ أهٌ حُـخَٓ ه٤ٜٔٚ ، ٝهزؼظٚ ، كخٗظَٟ . ٍؿذ ٓ٘ش اكيٟ ػَ٘ حًٌٍُٔٞس 

رؼٞ حُ٘خّ ه٤ٜٔٚ ٖٓ حُـخَٓ رؤٔش ىٗخ٤َٗ ُِظزَى رٚ ٝرخع هزؼظٚ رؼ٬ػش 

"ىٗخ٤َٗ
 (29)

  

ٌٛح ًظخٌد ؿ٣َذ حُٟٞغ ػـ٤ذ حُٜ٘غ : "ؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ هُٞٚ: أًْٛخ انكزبة

ُط٤ق حُٔؼ٠٘ ٣َ١ق حُٔز٠٘؛ ُْ طٔٔق ه٣َلش رٔؼخُٚ ، ُْٝ ٣٘ٔؾ ٗخٓؾ ػ٠ِ 

ٓ٘ٞحُٚ ك٢ ػِْ ُٚ أٓزن ا٠ُ طَط٤زٚ ُْٝ أطويّ ا٠ُ ط٣ٌٜزٚ ، ٝٛٞ أٍٛٞ حُ٘لٞ 

ح١ٌُ ٛٞ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُ٘لٞ ًؤٍٛٞ حُلوٚ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُلوٚ ٝإ ٝهغ ك٢ 

ٓظلَهخص ٬ًّ رؼٞ حُٔئُل٤ٖ ٝط٘ظض ك٢ أػ٘خء ًظذ حُٜٔ٘ل٤ٖ كـٔؼٚ 

ٝطَط٤زٚ ٛ٘غ ٓوظَع ، ٝطؤ٤ِٛٚ ٝطز٣ٞزٚ ٟٝغ ٓزظيع ، ٧رَُ ٖٓ ًَ ك٤ٖ 

                                                
 جالل الدٌن أبو الفضل ، عالم مشارك فً أنواع من العلوم ولد فً رجب ونشأة بالقاهرة ٌتٌماً ، وقرأ على  

جماعة من العلماء ، ولما بلػ أربعٌن سنة اعتزل الناس وخال بنفسه فً روضة المقٌاس على النٌل منزوٌاً 
عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفٌن ،  تراجم مصنفً الكتب العربٌة، " على أصحابه جمٌعاً فألؾ أكثر كتبه

. 128 ص 5، ج  (ط ، ت.د)مكتبة المثنى، ودار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت 
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رخ٫هظَحف ك٢ ػِْ أٍٛٞ )ُِطخُز٤ٖ ٓخ رظٜؾ رٚ أٗلْ حَُحؿز٤ٖ ٝهي ٤ٔٓظٚ 

"(حُ٘لٞ
 (19)

ٝك٢ ًظخر٢ ٌٛح ٖٓ حُوٞحػي حُٔزٜٔش ٝحُوٞحػي حُٜٔٔش ٓخ ُْ "

٣ٔزن ا٤ُٚ أكي ُْٝ ٣ؼَؽ ك٢ ٝحكي ٓ٘ٚ ٖٓ حُوٞحػي حُٜٔٔش ٝحُلٞحثي ك٢ ٝحكٍي 

"ٜٓ٘خ ػ٤ِٚ
(19)

. 
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:  يُٓظ انغٕٛطٙ فٙ رأنٛف االلزشاػ فٙ ػهى أصٕل انُؾٕ

ٝحػِْ ا٢ٗ هي حٓظٔيىص ك٢ ٌٛح حٌُظخد ًؼ٤َحً ٖٓ ًظخد : "هخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ

حُوٜخثٚ ٫رٖ ؿ٢٘
 

، كبٗٚ ٟٝؼٚ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٝٓٔخٙ أٍٛٞ حُ٘لٞ ٌُٖ 

أًؼَٙ هخٍؽ ػٖ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٤ُْٝ َٓطزخً ٝك٤ٚ حُـغ 
()(32)

 ٝح٤ُٖٔٔ 

ٝح٫ٓظطَحىحص كِوٜض ٓ٘ٚ ؿ٤ٔغ ٓخ ٣ظؼِن رٌٜح حُٔؼ٠٘ رؤٝؿِ ػزخٍس ، 

ٝأٍٗلٜخ ٝأٟٝلٜخ ٓؼِٝح ُٚ ٝٛٔٔض ا٤ُٚ ٗلخثْ أهَ ظلَص رٜخ ك٢ 

ٓظلَهخص ًظذ حُِـش حُؼَر٤ش ٝح٧ىد ٝأٍٛٞ حُلوٚ 
()(6) 

ٝريحثغ حٓظوَؿظٜخ 

رل١ٌَ ، ٍٝطزٚ ػ٠ِ ٗلٞ طَط٤ذ أٍٛٞ حُلوٚ ك٢ ح٧رٞحد ٝحُلٍٜٞ 

" ٝحُظَحؿْ
(19 )

:  ٜٓخىٍ حٌُظخد ١ٝزؼخطٚ 

ٝؿي حُزخكغ إٔ حٌُظذ حُظ٢ حٓظلخى ٜٓ٘خ حُٔئُق ك٢ طؤ٤ُلٚ هي ًًَٛخ ك٢ حُٔويٓش 

٠ٛ
 (19)

  :

.  حُوٜخثٚ ٫رٖ ؿ٢٘ ، ٝهي أٗخٍ ا٤ُٚ حُزخكغ ٓخروخً  – 1

 ِٗٛش ح٧ُزخء ك٢ ١زوخص ح٧ىرخء ٫رٖ ح٧ٗزخ١ٍ – 2
(2)

 .

. أٍٛٞ حُ٘لٞ ٫رٖ ح٧ٗزخ١ٍ – 3
()(22 ) 

 

 أٓخ ٖٓ ١زؼخص حٌُظخد كخ٧ًؼَ ٜٓ٘خ ١زؼش رظلو٤ن أكٔي ٓلٔي هخْٓ
(18)

 ، 

 .١ٝزؼش روَحءس ٝطؼ٤ِن ٓلٔٞى ٤ِٓٔخٕ ٣خهٞص
(18)

  

 "ٍطزظٚ ػ٠ِ ٓويٓخص ٝٓزغ ًظذ: "هخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ : يؾزٕٖ انكزبة
(19) 

٣ٝؤهٌ ، 

حُزخكغ ح٬ٌُّ ك٢ حُٔويٓخص ًً٘ٔٞؽ ُِٔويٓخص ، ٝحٌُظخد ح٧ٍٝ ك٢ حُٔٔخع 

 :ًً٘ٔٞؽ ٌُِظذ، ىح٫ً رٌُي ػ٠ِ رؼٞ ٓخ ٣لظ٣ٞٚ حٌُظخد

ح٠ُٝ٧ أٍٛٞ حُ٘لٞ ػِْ ٣زلغ : ك٤ٜخ ٓٔخثَ : "ح٬ٌُّ ك٢ حُٔويٓخص  :- أٔالًال 

ك٤ٚ ػٖ أىُش حُ٘لٞ ح٩ؿٔخ٤ُش ، ٖٓ ك٤غ ٠ٛ أىُظٚ ٤ًٝل٤ش ح٫ٓظي٫ٍ رٜخ 

"ٝكخٍ حُٔٔظيٍ
 (19)

 . 

                                                
"  (. هذا ؼث وذاك سمٌن:)نحٌؾ (رديء وفاسد وكالمه ؼث:ؼث
"   هً األدلة السمعٌة وأقسامها ، نص الكتاب، : هً أدلته ، وأدلة الفقه : فما أصول الفقه؟ قلنا : فإن قٌل

ومن هذه الجهة تستمد أصول الفقه – تعالى – ونص السنة المتواترة ، واإلجماع ومسند جمٌعها قول هللا 
" من الكالم

"   وٌكنً أبا البركات وٌلقب بالكمال تاقً النحو علً ابن الجوالٌقً ، وابن الشجري، وبرع فٌه ، شرح
 ."لدواوٌن الشعراء ، وشرح الحدٌث وأكثر منه
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 هٍٞ حرٖ ؿ٢ُِ٘٘لٞ كيٝى ٝ أ٤ُوٜخ رٌٜح حٌُظخد : "حُٔٔؤُش حُؼخ٤ٗش 
()(22) 

ك٢ 

حُوٜخثٚ
 

 حٗظلخء ٓٔض ٬ًّ حُؼَد ك٢ طَٜكٚ ٖٓ اػَحد ٝؿ٤َٙ 

ًخُظؼ٤٘ش ٝحُـٔغ ، ٝحُظٜـ٤َ ، ٝحُظ٤ٌَٔ ، ٝح٩ٟخكش ، ٝؿ٤َ ًُي ٤ُِلن ٖٓ 

٤ُْ ٖٓ أَٛ حُِـش حُؼَر٤ش رؤِٜٛخ ك٢ حُلٜخكش ، ٝأِٛٚ ٜٓيٍ ٗلٞص 

رٔؼ٠٘ هٜيص ػْ هٚ رٚ حٗظلخء ٌٛح حُوز٤َ ٖٓ حُؼِْ ، ًٔخ إٔ حُلوٚ ك٢ 

. "ح٧َٛ ٜٓيٍ كوٜض رٔؼ٠٘ كٜٔض ػْ هٚ رٚ ػِْ ح٣َُ٘ؼش
(19)

 

ٝأػ٠٘ رٚ ٓخ ػزض ك٢ ٬ًّ ٖٓ ٣ٞػن : "حٌُظخد ح٧ٍٝ ك٢ حُٔٔخع  - صبَٛبًال 

رلٜخكظٚ كَ٘ٔ ٬ًّ هللا طؼخ٠ُ ٝٛٞ حُوَإٓ ٬ًّٝ ٗز٤ٚ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

، ٬ًّٝ حُؼَد هزَ رؼؼٚ ٝك٢ ُٓ٘ٚ ٝرؼيٙ ا٠ُ إٔ كٔيص ح٧ُٔ٘ش رٌؼَس 

حُُٔٞي٣ٖ ٗظٔخً ٝٗؼَحً ػٖ ِْٓٔ أٝ ًخكَ كٌٜٙ ػ٬ػش أٗٞحع ٫ري ك٢ ًَ ٜٓ٘خ 

ٖٓ حُؼزٞص، أٓخ حُوَإٓ كٌخٕ ٍٝى أٗٚ ه١َء رٚ ؿخُ ح٫كظـخؽ رٚ ك٢ حُؼَر٤ش 

ٓٞحء أًخٕ ٓظٞحطَحً أّ أكخىحً أّ ٗخًحً ٝهي أ١زن ػ٠ِ ح٫كظـخؽ رخُوَحءحص 

حُ٘خًس ك٢ حُؼَر٤ش اًح ُْ طوخُق ه٤خٓخً ٓؼَٝكخً ، رَ ُٝٞ هخُلظٚ ٣لظؾ رٜخ ك٢ 

ٓؼَ ًُي حُلَف رؼ٤٘ٚ ٝإ ُْ ٣ـِ حُو٤خّ ػ٤ِٚ ، ًٔخ ٣لظؾ رخُٔـٔغ ػ٠ِ 

ٍٝٝىٙ ٝٓوخُلظٚ حُو٤خّ ًُي حُٞحٍى رؼ٤٘ٚ ٫ٝ ٣وخّ ٗلٞ حٓظلًٞ ٣ٝؤّ، ٝٓخ 

ًًَطٚ ٖٓ ح٫كظـخؽ رخُوَحءس حُ٘خًس ٫ أػِْ ك٤ٚ ه٬كخً ر٤ٖ حُ٘لخس ٝإ حهظِق 

ك٢ ح٫كظـخؽ رٜخ ك٢ حُلوٚ ٖٝٓ ػْ حكظؾ ػ٠ِ ؿٞحُ اىهخٍ ح٧َٓ ػ٠ِ 

وا )ح٠ُٔخٍع حُٔزيٝء رظخء حُوطخد روَحءس  حُة َة فَةلْيَةْفرَة ِلِة ذَة  58  -ٍٓٞس ٣ْٞٗ ح٣٥ش(  فَةبِة

ٝحكظؾ ػ٠ِ ٛلش هٍٞ ٖٓ هخٍ إٔ هللا أِٛٚ ٫ٙ رٔخ ك٢ ٗخًحً ٝٛٞ ح١ٌُ ك٢ ، 

. "حُٔٔخء ٫ٙ ، ٝك٢ ح٧ٍٝ ٫ٙ
(19)

 

ٝٛٞ ًظخد ػظ٤ْ  (حَُِٔٛ  )ٖٓ أَٜٗ ًظزٚ ٝأًؼَٛخ طيح٫ًٝ ًظخد 

ح٤ٔٛ٧ش ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ كِٔلش حُِـش ك٢ أُلخظٜخ ٝأِٜٛخ ٝهٜخثٜٜخ ٝػ٬هخطٜخ 

. ك٢ حُ٘لٞ  (ح٧ٗزخٙ ٝحُ٘ظخثَ  )رخُِـخص حُٔخ٤ٓش ٖٝٓ ٓئُلخطٚ أ٠٣خً 

 

                                                
"  ًأبوه مملوك لسلٌمان بن : اإلمام األوحد ، البارع صاحب التصانٌؾ الجلٌلة ، واالختراعات العجٌبة ، وجن

فهد بن أحمد األزدي ، أخذ العربٌة عن أبً علً الفارسً بعد قراءته علً ؼٌره الزم أبا علً أربعٌن سنة، 
ابن جنً أعرؾ : ومن أحسن ما وضع الخصائص وله المصنفات الممتعة ، وكان أبو الطٌب المتنبئ ٌقول

 ."بشعري منً
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 انًشاد٘– انغُٙ انذاَٙ فٙ ؽشٔف انًؼبَٙ 
(35) 

 

  انًشاد٘رشعًخ 

حُلٖٔ رٖ هخْٓ رٖ ػزي هللا رٖ ػ٢ِ أرٞ ٓلٔي ريٍ حُي٣ٖ : "ٛٞ 

 "حُٔؼَٝف رخرٖ أّ هخْٓ حَُٔحى١ ح١َُٜٔ حُُٔٞي ح٧ٓل٢
()(42) 

حُٔـَر٢ 

 "حُٔؼظي حُلو٤ٚ حُ٘ل١ٞ حٌُِّـ١ٞ حُظ٣َٜل٢ حُزخٍع ح٧ٝكي ك٢ كٕ٘ٞ ٖٓ حُؼِْ
(5) 

حُٔؼَٝف رخرٖ أّ هخْٓ ٢ٛٝ ؿيطٚ أّ أر٤ٚ ٝحٜٓٔخ َُٛحء ، ًٝخٗض أٍٝ "ٝٛٞ 

"( كٌخٗض َٜٗطٚ ٓخروش ُٜخ ،ٓخ ؿخءص ٖٓ حُٔـَد ػَكض رخُيهش
 (25) 

ٝه٤َ "، 

. "ح٤َُٜ٘ رخرٖ أّ هخْٓ ٫َٓأس طز٘ظٚ طيػ٠ أّ هخْٓ ًخٗض ٖٓ ر٤ض حُِٔطخٕ
(7) 

 

ُْ ٣ـي حُزخكغ ك٢ حُٜٔخىٍ حُظ٢ ر٤ٖ أ٣ي٣ٚ ٓخ ٤٘٣َ ا٠ُ طخ٣ٍن ٫ٝىطٚ ، 

طٞك٢ ٣ّٞ ػ٤ي حُلطَ ٓ٘ش طٔغ ٝأٍرؼ٤ٖ ٝٓزؼٔخثش : "أٓخ ػٖ ٝكخطٚ ك٢ حُـخُذ 

. "ٝىكٖ روخٗوخ حُ٘خ٣َٛش ر٣َٔخهّٞ ، ًٝخٕ ٛٞك٤خً رٜخ ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ
(11)

  

هَأ حُوَإٓ ػ٠ِ حُؼ٬ٓش ٓـي حُي٣ٖ آٔخػ٤َ رٖ ح٤ُ٘ن ": شٕٛخّ ٔأعبرزرّ

طخؽ حُي٣ٖ ٓلٔي حُزخًٖ ٝأهٌ حُؼَر٤ش ػٖ ؿٔخػش أهَْٛ أرٞك٤خٕ، ٝحُلوٚ 

. "ػٖ ح٤ُ٘ن َٗف حُي٣ٖ حُٔـ٠ِ حُٔخ٢ٌُ
(5) 

 

أهٌ حُؼَر٤ش ػٖ ؿٔخػش ، ْٜٓ٘ أر٣ًَُٞخ حُـٔخ١ٍ ، : "ًٌُي أ٠٣خً 

 "ٝأرٞػزيهللا حُط٘ـ٢، ٝحَُٔحؽ حُي١ٍٜٞ٘ٓ
(5) 

،
 

ٝأهٌ حُلوٚ ػٖ ح٤ُ٘ن "

. "ْٗٔ حُي٣ٖ رٖ حُِزخٕ
(11) 

 

َٗف حُظ٤َٜٔ ، َٝٗف ح٧ُل٤ش ، ًظخد حُـ٠٘ حُيح٢ٗ ك٢ كَٝف ": يإنفبرّ

َ [ًظخر٘خ ٌٛح]حُٔؼخ٢ٗ ،  ّٜ  "َٝٗف حُٔل
(11) ، 

ُٝٚ طل٤َٔ حُوَإٓ ك٢ ػَ٘س "

ٓـِيحص أط٠ ك٤ٚ رخُوٞحػي حٌُؼ٤َ ٝاػَحد حُوَإٓ ، ٝأكَى رخد ٝهق كِٔس 

 "ػ٠ِ حُِٜٔس ك٢ ٜٓ٘ق
(5)، 

ٝأٗٚ َٗف حُـ٤ُِش ، ٝحٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش " 

ٝحُظ٤َٜٔ ، ٝحُلٍٜٞ ٫رٖ ٓؼ٢، ٝحُلخؿز٤ش حُ٘ل٣ٞش ٝحُؼَٟٝش "

. "ٝحُ٘خ١ز٤ش
(7) 

 

كبٗٚ ُٔخ ًخٗض ٓوخٛي ٬ًّ حُؼَد ػ٠ِ : "٣وٍٞ حُٔئُق : يضًٌٕ انكزبة

حهظ٬ف ٛ٘ٞكٚ، ٓز٤٘خً أًؼَٛخ ػ٠ِ ٓؼخ٢ٗ كَٝكٚ ، َٛكض حُْٜٔ ا٠ُ 

                                                
"   قرٌة من نواحً النهروان ، من أعمال بؽداد بقرب إسكاؾ نسب إلٌها مسعود بن : بفتحتٌن وفاء : أسؾ

". جامع أبو الحسٌن البصري األسقى
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طل٤ِٜٜخ ، ٝٓؼَكش ؿِٔظٜخ ٝطل٤ِٜٜخ ، ٢ٛٝ ٓغ هِظٜخ ٝط٤َٔ حُٞهٞف ػ٠ِ 

ؿِٔظٜخ ، هي ًؼَ ىٍٝٛخ ، ٝرؼي ؿٍٞٛخ ، كؼِص ػ٠ِ ح٧ًٛخٕ ٓؼخ٤ٜٗخ ، 

ٝأرض ح٩ًػخٕ ا٫ ُٖٔ ٣ؼخ٤ٜٗخ ، ٌٝٛح حٌُظخد ، أٍؿٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٗخهٜخً ، 

ٝحُٔؼخ٢ٗ حُلَٝف ؿخٓؼخً ، ؿؼِظٚ ُٔئحٍ رؼٞ ح٧هٞحٕ ؿٞحرخً ، ُٜٝيم 

ٍؿزظٚ ػٞحرخً ، ُٝٔخ ٝك٠َّ ُلظٚ رٔؼ٘خٙ ، ٝى٠ٗ ٖٓ ٓظ٘خُٝٚ ؿ٘خٙ ٤ٔٓظٚ رـ 

 "٣َٝ٘ٔ ػ٠ِ ٓويٓش ، ٝهٔٔش أرٞحد" حُـ٢٘ حُيح٢ٗ ك٢ كَٝف حُٔؼخ٢ٗ"

(35) 
ًًَ رؼٞ حُ٘ل٤٣ٖٞ إٔ ؿِٔش : "٣ٝؼَِ حُٔئُق ٌُٜح حُظو٤ْٔ روُٞٚ 

كَٝف حُٔؼخ٢ٗ ػ٬ػش ٝٓزؼٕٞ كَكخً، ُٝحى ؿ٤َٙ ػ٠ِ ًُي كَٝكخً آهَ ، 

ٓوظِلش ك٢ كَك٤ش أًؼَٛخ ًًَٝ رؼ٠ْٜ ٤ٗلخً ٝطٔؼ٤ٖ كَكخً ، ٝهي ٝهؼض ػ٠ِ 

ًِٔخص آهَ ٓوظِق ك٢ كَك٤ظٜخ طَطوذ رٜخ ػيس حُلَٝف ػ٠ِ حُٔخثش، ٢ٛٝ 

أكخى١ ، ٝػ٘خث٢ ، ٝػ٬ػ٢ ، ٍٝرخػ٢ ، : ٓ٘لَٜس ك٢ هٔٔش أهٔخّ 

. "ٝهٔخ٢ٓ، كٌُِي ؿؼِض ُٜخ هٔٔش أرٞحد
(35) 

 

أٍرؼش ػَ٘ كَكخً ، حُِٜٔس ، ٝحُزخء ، ٝحُظخء، ): ك٢ ح٧كخى١ : حُزخد ح٧ٍٝ

ٝح٤ُٖٔ، ٝح٤ُٖ٘ ، ٝحُلخء ، ٝحٌُخف ، ٝح٬ُّ ، ٝح٤ُْٔ، ٝحُٕ٘ٞ، ٝحُٜخء ، 

. (ٝحُٞحٝ، ٝح٧ُق ، ٝح٤ُخء ، ٣ٝـٔؼٜخ هُٞي ٍرٌ٘ق ٓؤُظ٤ٜٗٞٔخ
(35) 

 

ٝٛٞ َٟرخٕ ٓظلن ػ٤ِٚ ٝٓوظِق ك٤ٚ ، ٝؿ٤ٔغ : حُزخد حُؼخ٢ٗ ك٢ حُؼ٘خث٢ 

ْٕ ، ٝحٝ ، ٝآ ، ٝأ١ : ًُي ػ٬ػش ٝػ٬ػٕٞ كَكخً  ْٕ ، ٝا اً ، ٝحٍ ، ٝأّ ، ٝأ

، ٝأ١، ٝرَ ، ًٝح ، ٝػٖٔ ، ٝك٢ ، ٝهي ، ًْٝ ، ٢ًٝ ، ُْٝ ، ُٖٝ ، ُٝٞ، 

٫ٝ، ٌٝٓ، ٝٓغ، ٖٝٓ ، ٝٓخ ، َٝٛ ، ٝٛخ ، ٝٛٞ ، ٢ٛٝ ، ْٝٛ؛ اً ٝهؼض 

. "كؼ٬ً ، ٝٝح ، ١ٝٝ، ٣ٝخ
(35) 

 

ٝٛٞ َٟرخٕ ٓظلوخ ػ٤ِٚ ، ٝٓوظِق ك٤ٚ ، ٝؿِٔش : حُزخد حُؼخُغ ك٢ حُؼ٬ػ٢ 

ّٕ ، : ًُي ٓظش ٝػ٬ػٕٞ  ّٕ ، ٝأ أؿَ، ٝإً ، ٝاًح ، ٝأ٫ ، ٝا٠ُ ، ٝأٓخ ، ٝأ

ّْ ، ٝؿَِ،  ٝأٗخ، ٝأٗض، ٝأٍٗض ، ٝآ١ ، ٝأ٣خ ، ٝرـَ ، ٠ِ٣ٝ، ٝرِٚ ، ٝػ

ٝؿزَ ، ٝه٬، ٍٝد، ٝٓٞف ، ٝػيح ، ٝػ٠ٔ ، ٝػ٠ِ ، ًٝٔخ ، ٫ٝص ، 

. "٤ُٝض ، ٤ُْٝ ، ٌٝٓ٘ ، ٝٓظ٠ ، ٝٗؼْ ، ٝٗلٖ ، ٝٛٔخ، ٖٝٛ ، ٤ٛٝخ
(35) 

 

ٝٛٞ َٟرخٕ ٓظلن ػ٤ِٚ ، ٝٓوظِق ك٤ٚ ، ؿِٔظٚ : حُزخد حَُحرغ ك٢ حَُرخػ٢ 

خ ، ٝآخ ، ٝأٗظْ، ٝأ٣خ ، ٝأ٣ٖٔ، : طٔؼش ػَ٘ كَكخً  ّٓ آًخ ، ٝأ٫ّ ، ٝأ
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ٝكظ٠، ٝكخٗخ، ًٝخٕ ، ٬ًٝ ، ُٝؼَ، ٌُٖٝ ، ُٝٔخ ، ٫ُٞٝ، ُٝٞٓخ، 

. "ٜٝٓٔخ، ٬ٛٝ
(35) 

 

ٝحكي ٓظلن ػ٠ِ كَك٤ٖ : ٝٛٞ ػ٬ػش أكَف : "حُزخد حُوخْٓ ك٢ حُؤخ٢ٓ 

. "حٗظٔخ ، ٝأٗظٖ؛ اًح ٝهؼخ كؼ٬ً : ٝحػ٘خٕ ك٤ْٜ ه٬ف ٝٛٔخ " ٌُٖ"، ٝٛٞ 

(35) 
 

 

خبنذ ثٍ ػجذ هللا األصْش٘– ششػ انزصشٚؼ ػهٗ انزٕضٛؼ 
 (10) 

 

هخُي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي حُـَؿ٢ ح١َُٛ٧ : انًإنف

 "حُ٘خكؼ٢ ٣ٝؼَف رخُٞهخى
(16) 

طلٍٞ ٝٛٞ ١لَ ٛـ٤َ ٓغ أر٣ٞٚ ا٠ُ حُوخَٛس  "،

 كوَأ حُوَإٓ ٝحُؼٔيس
(12) 

ٝٓوظَٜ أر٢ ٗـخع ، ٝطلٍٞ ا٠ُ ح٧َُٛ كوَأ ك٤ٚ 

 "حُٜٔ٘خؽ
(16) 

 

 "ُٝي طو٣َزخً ٓ٘ش ػٔخٕ ٝػ٬ػ٤ٖ ٝػٔخٗٔخثش رـَؿش ٖٓ حُٜؼ٤ي: يٕنذِ ٔٔفبرّ

(16) 
 "ٝطٞك٢ ٓ٘ش هْٔ ٝطٔؼٔخثش. "

(25) 
أ١ ك٢ ٍحرغ ػَ٘ حُٔلَّ ٓ٘ش . "

هْٔ ٝطٔؼٔخثش رؼي إٔ كؾ َٝٝٛ ا٠ُ رًَش حُلخؽ هخٍؽ حُوخَٛس ، ًٝخٕ 

. "ٛلزش حًَُذ ح٧ٍٝ ٝكَٜ ُٚ ٓل٘ش ٖٓ حُؼَد ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ
(29) 

 

حٗظـَ رخُؼِْ ػ٠ِ ًزَ ، ه٤َ ًخٕ ػَٔٙ ٓظخ ٝػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ": عجت طهجّ نهؼهى

كٔوطض ٓ٘ٚ ٣ٞٓخً كظ٤ِش ػ٠ِ ًَحّ أكي حُطِزش ك٘ظٔٚ ٝػ٤َٙ رخُـَٜ، كظَى 

. "حُٞهخى ٝأًذ ػ٠ِ حُطِذ ٝرَع ٝأٗـَ حُ٘خّ
(25) 

 

هَأ ك٢ حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٣ؼ٤ٖ حُٔـَر٢ ٣َِٗ ٓطلٚ ، ٝىحٝى : شٕٛخّ ٔراليزرّ

ح٢ٌُٔ ، ٝح١ٍُٜٞ٘ٔ ، ٝػ٘ٚ أهٌ حرٖ حُلخؿذ ح١َُٜٔ ٝحُؼ٠ي ، ٫ُّٝ 

ح٤ٓ٧ٖ ح٧هَٜحث٢ ك٢ حُؼ٠ي ٝكخ٤ٗظٚ ٝحُظو٠ حُل٢٠ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُز٤خٕ 

ٝحُٔ٘طن ٝح٧ٍٛٞ ٝحَُٜف ٝحُؼَر٤ش ، ًٌٝح أهٌ ه٬٤ًِ ػٖ حُ٘ؼز٢ ، ٝىٝحّ 

طو٤٤ْ حُؼزخى١ ٤ٖ٘ٓ ، ًٌٝح حُؼ٢٘ رَ ٝحُٔ٘خ١ٝ ، ٝهَأ ػ٠ِ حُـ١َٛٞ ، 

ٝارَح٤ْٛ حُؼـ٢ِٗٞ ٝح٣ُِٖ ح٧ر٘خ٢ٓ ، ٝأهٌ حُلَحثٞ ٝحُلٔخد ػ٠ِ ح٤ُٔي 

. ػ٢ِ ط٤ٌِٔ حرٖ حُٔـي١ ٝح٤ٔ٤َُ ػٖ حُٜ٘خد حُٔـ٢٘٤ ٝح٣ُِٖ حُٔخٍىح٢ٗ
(16) 

 

ٛ٘ق َٗكخً ػ٠ِ أٟٝق حُٔٔخُي ا٠ُ أُل٤ش حرٖ ٓخُي ٫رٖ "ٜٓ٘خ : يإنفبرّ

 ، ٝاػَحرخً ػ٠ِ ح٧ُل٤ش ٫رٖ ٓخُي[ًظخر٘خ ٌٛح]ٝٛٞ حٍُٜٔ٘ٞ رخُظ٤ٟٞق " ٛ٘خّ
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(9) 
 ، ٝآهَ هٞحػي ح٩ػَحد ٫رٖ ٛ٘خّ [ح٧ؿ٤َٓٝش]َٝٗكخً ػ٠ِ حُـ٤َٓٝش 

(39) 
ٝآهَ ػ٠ِ حُـ٣ٍِش ك٢ حُظـ٣ٞي، ٝآهَ ػ٠ِ حُزَىس ، ٝحُٔويٓش ح٣َُٛ٧ش ، 

. "َٝٗكٜخ ، ًِٝ٘ حُ٘لغ رظٜخ٤ٗلٚ ُٟٞٞكٜخ
(39) (25)

  

:  عجت رأنٛف ششػ انزصشٚؼ ػهٗ انزٕضٛؼ

إ حَُ٘ف : "ًًَ ح١َُٛ٧ ٓزذ طؤ٤ُلٚ ُِظ٣َٜق كوخٍ ك٢ ٓويٓظٚ 

حٍُٜٔ٘ٞ رـ حُظ٤ٟٞق ػ٠ِ أُل٤ش حرٖ ٓخُي ك٢ ػِْ حُ٘لٞ ، ٤ُِ٘ن ح٩ٓخّ حُؼ٬ٓش 

ح٣َُخ٢ٗ ؿٔخٍ حُي٣ٖ رٖ ٓلٔي ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ ، طـٔيٙ 

هللا رخَُكٔش ٝحَُٟٞحٕ، ك٢ ؿخ٣ش كٖٔ حُٔٞهغ ػ٘ي ؿ٤ٔغ ح٧هٞحٕ ، ُْ ٣ؤص 

أكي رٔؼخُٚ؛ ُْٝ ٣٘ٔن ٗخٓن ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ ، ُْٝ ٣ٟٞغ ك٢ طَط٤ذ ح٧هٔخّ ٓؼِٚ ، 

ُْٝ ٣زَُ ُِٞؿٞى ك٢ ٌٛح حُ٘لٞ ٌِٗٚ ؿ٤َ أٗٚ ٣لظخؽ ا٠ُ َٗف ٣ٔلَ ػٖ 

ٝؿٞٙ ٓويٍحطٚ حُ٘وخد، ٣ٝزَُ ٖٓ هل٢ ٌٓ٘ٞٗخطٚ ٓخ ٍٝحء حُلـخد، ٝهي ًًَص 

ًُي ُٜٔ٘لٚ ك٢ حُٔ٘خّ، كخػظَف رٌٜح ح٬ٌُّ، ٝٝػي رؤٗٚ ٤ٌٓظذ ػ٤ِٚ ٓخ ٣ز٤ٖ 

ٌٛح : َٓحىٙ ، ٣ٝظَٜ ٓلخىٙ ، كوٜٜض ٌٛٙ حَُإ٣خ ػ٠ِ رؼٞ ح٧هٞحٕ ، كوخٍ 

ر٢٘ : إً ُي ٣خ ك٬ٕ ، كبٕ آ٘خى ح٤ُ٘ن حٌُظخرش ا٠ُ ٗلٔٚ ٓـخُ ، ًوُْٜٞ 

ح٤ٓ٧َ حُٔـخُ ، ٤ُْٝ ٛٞ حُزخ٢ٗ ر٘لٔٚ، ٝاٗٔخ ٣ؤَٓ حُؼِٔش ٖٓ أر٘خء ؿ٘ٔٚ 

ًٝ٘ض أٗض حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ، ًٔخ طٔؼِض ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝهخ١زي رٌٜح حُوطخد، كخٜٗٞ 

ٝرخىٍ ٨ُؿَ ٝحُؼٞحد ، كخٓظوَص ٍد حُؼزخى، َٝٗٔص ٓخػي ح٫ؿظٜخى ، 

َٝٗكظٚ َٗكخً ً٘ق هلخ٣خٙ ، ٝأرَُ أَٓحٍٙ ٝهزخ٣خٙ ، ٝرخف رَٔٙ حٌُٕٔ٘ٞ ، 

. "حُظ٣َٜق ر٠ٕٔٔٞ حُظ٤ٟٞق)ٝؿٔغ ِٗٔٚ رؤِٛٚ حُٔ٘ظّٞ، ٤ٔٓٝظٚ 
(10)

  

طٌٖٔ ك٢ أٗٚ ٠٣ْ أُل٤ش حرٖ ٓخُي ا٠ُ ؿخٗذ أٟٝق حُٔٔخُي : أًْٛخ انكزبة

٫رٖ ٛ٘خّ ، ٝط٘خُٝٚ ح٧ٓؼخٍ حُؼَر٤ش رخَُ٘ف ٝحُظؼ٤ِن ، ٖٝٓ ًُي " حُظ٤ٟٞق"

"ح٤ُٜق ٤ٟؼض حُِزٖ"
 (10)

"أٓلَ ٖٓ ًحص حُ٘ل٤٤ٖ: "ٝحُٔؼَ . 
 (10)

: ٝحُٔؼَ . 

"أٛزق ٤َُ"
.

 
(10)

 

:  يُٓظ األصْش٘ فٙ رُبٔل يبدح انكزبة

: ٝٗلظٚ رؼَ٘س أٍٓٞ ٜٓٔش ، ٓ٘ظِٔش ػ٠ِ كٞحثي ؿٔش : "هخٍ ٛٞ ٗلٔٚ 

أ٢ٗ ِٓؿض َٗك٢ رَ٘كٚ ، كظ٠ ٛخٍ ًخ٢ُ٘ء حُٞحكي ، ٫ ٤ٔ٣ِ : أكيٛخ"

ر٤ٜ٘خ ا٫ّ ٛخكذ رَٜ أٝ ر٤َٜس ، ٖٝٓ كٞحثي ًُي كَ طَح٤ًزٚ حُؼ٤َٔس ، 
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أ٢٘ٗ طظزؼض أُٛٞٚ حُظ٢ أهٌ ٜٓ٘خ ، ٍٝرٔخ َٗكض ٬ًٓٚ ، ٖٝٓ كٞحثي : ػخ٤ٜٗخ

أ٢٘ٗ ًًَص ٓخ أؿِٔٚ ٖٓ ح١َُٝ٘ ك٢ رؼٞ : ًُي ر٤خٕ هٜيٙ َٝٓحٓٚ ، ػخُؼٜخ 

َِّٔض ر٤ٖ ًَ : حُٔٔخثَ حُٔطِوش، ٖٝٓ كٞحثي ًُي طو٤٤ي ٓخ أ١ِوٚ ، ٍحرؼٜخ  أ٢٘ٗ ً

ا٫ ه٬٤ًِ ُْ أظلَ رًٌَٙ ، . ٗخٛي ٓٔخ حهظَٜ ػ٠ِ ٗطَٙ ، ٝػِٝطٚ ا٠ُ هخثِٚ 

. َٗكض ٓ٘ٚ حُـ٣َذ ، ٖٝٓ كٞحثي ًُي ٓؼَكش ًٞٗٚ ه٣َزخً ، كظ٠ ٣ظْ رٚ حُظو٣َذ

أ٢٘ٗ ٟزطض ح٧ُلخر٤ش رخُلَف : هخٜٓٔخ . ٝٛٞ ٓٞم حُي٤َُ ػ٠ِ ١زن حُٔيػ٢ 

ا٢٘ٗ : ٓخرؼٜخ . ٝر٤٘ض ؿ٤ٔغ ٓؼخ٤ٜٗخ ، ٖٝٓ كٞحثي ًُي ٓؼَكش َٗف ًَ ٓٔؤُش 

ًًَص كـؾ ؿ٤ٔغ حُٔوخُل٤ٖ ، ٝهٞس حُظَؿ٤ق ، ٖٝٓ كٞحثي ًُي حُؼِْ رٔخ ٣لظ٢ 

ٖٝٓ كٞحثي . أ٢٘ٗ ًًَص ؿخُزخً ػَِ ح٧كٌخّ ٝأىُظٜخ : ػخٜٓ٘خ. رٚ ػ٠ِ حُٜل٤ق

أ٢٘ٗ ر٤٘ض حُٔؼظٔي ك٢ : ًُي ط٤ٌٜٔ٘خ ك٢ ح٧ًٛخٕ ، ٝحُـِّ رٔؼَكظٜخ، طخٓؼٜخ 

حُٔٞحٟغ حُظ٢ ط٘خهٞ ػ٬ٓش ك٤ٜخ ٝٓخ هخُق ك٤ٚ حُظ٤َٜٔ ، ٖٝٓ كٞحثي ًُي 

أ٢٘ٗ ر٤٘ض حُٔٞحٟغ حُظ٢ حػظٔيٛخ ٓغ : ػخَٗٛخ . ٓؼَكش ٓخ ػ٤ِٚ ٖٓ حُظ٣َٞٔ 

. "أٜٗخ ٖٓ أرلخػٚ ٖٝٓ كٞحثي ًُي ٓؼَكش ًٜٞٗخ ٖٓ ػ٘ي ٣خثٚ
(10) 

 

  :ششػ انكالو يٍ ششػ انزصشٚؼ ػهٗ انزٕضٛؼ أٔ انزصشٚؼ ثًضًٌٕ انزٕضٛؼ فٙ انُؾٕ

ػزخٍس ػٖ حُوٍٞ ، ٝٓخ ًخٕ ٌٓظل٤خً ر٘لٔٚ : ٝح٬ٌُّ ك٢ حٛط٬ف حُِـ٤٣ٖٞ "

، ًٔخ ًًَٙ ك٢ حُوخّٓٞ ، ٝك٢ حٛط٬ف حُٔظ٤ٌِٖٔ ، ػزخٍس ػٖ حُٔؼ٠٘ حُوخثْ 

: ٝحٛط٬ف حُ٘ل٤٣ٖٞ ػزخٍس ػٖ حُوٍٞ ، أ١ ٓئُق حؿظٔغ ك٤ٚ أَٓحٕ . . رخُ٘لْ

حُِلع ٝح٩كخىس، ٝحُظَك٤ش ٛ٘خ ٓـخ٣ُش ًوُٞٚ طؼخ٠ُ  

ِة  ُأْ وَة ٌة حَة َسَة َة ٌة  : ) ووِة ااِهَّلل ْ  ِة  َة ُة 21- ٍٓٞس ح٧كِحد ح٣٥ش  (  َةلَةْ   َة َة  َة ُة
 

 أ١ أٗٚ ،

٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ ٗلٔٚ أٓٞس كٔ٘ش ًٔخ هخٍ ك٢ حٌُ٘خف
 ( 15)

: ٝحُٔؼ٠٘  : 

: ح٬ٌُّ ك٢ ٗلٔٚ حُِلع ٝح٩كخىس ، ٫ إٔ ٛ٘خى ظَكخً ٝٓظَٝكخً كو٤وش ، ُٝٞ هخٍ 

 1ػزخٍس ػٖ حُِلع ٝح٩كخىس ، ى

:  ٓخ هخٍ حُ٘خظْ 

....ُلع ٓل٤ي  ........ 
( )(24)

   

                                                
"  كاستقم ،واسُم ، وفعُل ، ثم حْرؾ الكلم" كالمنا لفظ مفٌد ."
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ٜٓيٍ ُلظض حَُك٠ حَُه٤ق، اًح ٍٓظٚ : ًخٕ أؿٞى ٝحُِلع ك٢ ح٧َٛ 

حُٔ٘ظَٔ )ٖٓ حُؼْ  (حُٜٞص)ٛ٘خ حُِٔلٞظ رٚ، ٝٛٞ  (ٝحَُٔحى رخُِلع)ا٠ُ هخٍؽ 

ًؤُلخظ ح٠ُٔخثَ  (أٝ طوي٣َحً )٣ُِٔي  (طلو٤وخً )ػ٠ِ رؼٞ حُلَٝف حُٜـخث٤ش 

حُٔٔظظَس ٢ٔٓٝ حُٜٞص ُلظخً ، ٌُٞٗٚ ٣ليع رٔزذ ٢ٍٓ حُٜٞحء ٖٓ ىحهَ حَُثش 

 ا٠ُ هخٍؿٜخ، ا٬١هخً ٫ْٓ حُٔزذ ػ٠ِ حُٔٔزذ هخُٚ حُلوَ حَُح١ُ
()(32)

 :

.  ٜٓيٍ أكخى رٔؼ٠٘ ىٍ ى٫ُش ٓطِوش ، ٝحُٔل٤ي حُيحٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓطِوخً : ٝح٩كخىس 

ٖٓ  (حٌُٔٞص)أ١ ُلع ىٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٣لٖٔ  (ٓخ)ٝحَُٔحى رخُٔل٤ي ٛ٘خ 

أ١ ػ٠ِ ًُي حُِلع ، رل٤غ ٫ ٤ٜ٣َ حُٔخٓغ ٓ٘ظظَحً ٢ُ٘ء آهَ،  (ػ٤ِٚ)حُٔظٌِْ 

ٝػِْ ٖٓ طل٤َٔ حُٔل٤ي رٔخ ًًَ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ هُْٜٞ حًَُٔذ ، ٧ٕ حُٔل٤ي حُلخثيس 

حًٌٍُٔٞس ٣ٔظِِّ حُظ٤ًَذ ، ٫ٝ ا٠ُ هُْٜٞ حُٔوٜٞى ، ٧ٕ كٖٔ ٌٓٞص حُٔظٌِْ 

٣ٔظيػ٢ إٔ ٣ٌٕٞ هخٛيحً ُٔخ طٌِْ رٚ ، ٝر٤ٖ حُِلع ٝح٩كخىس ػّٔٞ ٝهٜٞٙ ٖٓ 

٣ُي هخثْ ، ٣ٝٞؿٚ حُِلع ريٕٝ ح٩كخىس ًٔخ ك٢ ح٩كخىس : ٝؿٚ ، ك٤ـظٔؼخٕ ك٢ ٓؼَ 

٣ُي هخثْ ٣ٝٞؿٚ حُِلع ريٕٝ : ػّٔٞ ٝهٜٞٙ ٖٓ ٝؿٚ ، ك٤ـظٔؼخٕ ك٢ ٓؼَ 

ٝطٞؿي ح٩كخىس ريٕٝ حُِلع ًٔخ ك٢ ح٩ٗخٍس ًَٝ ٤ٗج٤ٖ . ح٩كخىس ًٔخ ك٢ حُٔلَى 

ًخٕ ػ٠ِ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ أػْ ٖٓ ح٥هَ ، ٖٓ ٝؿٚ ٣ـؼَ أكيٛٔخ ؿ٘ٔخً ٝح٥هَ كؼ٬ً 

، ك٤لظَُ رٌَ ػٔخ ٣٘خٍى ح٥هَ ٖٓ ؿ٤َٙ ، ك٤لظَُ رخُِلع ػٖ حُيٝحٍ ح٧ٍرغ، 

٢ٛٝ ح٩ٗخٍس ٝحٌُظخرش ٝحُؼوي ٝحُٜ٘ذ، اً ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓل٤ي ٤ُْٝ رِلع ، ٣ٝلظَُ 

ؿ٬ّ ، ٝحُِٔؿ٢ : رخُٔو٤ي ػٖ حُٔلَى ٝحًَُٔذ ؿ٤َ حُٔل٤ي ًخ٩ٟخك٢ ٗلٞ 

ًزؼِزي، ٝح٩ٓ٘خى١ رخ٠ُٔٔٔ رٚ ًزَم ٗلَٙ ، ٝحُٔؼِّٞ ُِٔوخ١ذ ًخُٔٔخء كٞه٘خ 

ََّ ٌٛح ٛٞ حُلخَٓ ُٚ ػ٠ِ  ٝح٧ٍٝ طلظ٘خ، اً ًَ ٜٓ٘ٔخ ُلع ٤ُْٝ رٔل٤ي ، ُٝؼ

حُظؼز٤َ رخ٫ؿظٔخع، ٫ٝ ٣لظخؽ ا٠ُ ًًَ حُٟٞغ ، ٧ٕ ح٧ٛق إٔ ى٫ُش ح٬ٌُّ 

ػو٤ِش ٫ ٟٝؼ٤ش ، كبٕ ػَف ٠ٔٓ ٣ُي ، ٝػَف ٠ٔٓ هخثْ ، ٝٓٔغ ٣ُي هخثْ 

ربػَحرٚ حُٔوٜٞٙ ْٜٓ٘ رخ٠ٍَُٝس ٓؼ٠٘ ٌٛح ح٬ٌُّ ٝٛٞ ٗٔزش حُو٤خّ ا٠ُ ٣ُي  

ٍٝٛٞ طؤ٤ُق ح٬ٌُّ ٓظش أٓٔخٕ ، كؼَ ٝحْٓ ، كؼَ ٝحٓٔخٕ ، كؼَ ٝػ٬ػش 

. "أٓٔخء ٝكؼَ ، ٝأٍرؼش أٓٔخء ، ؿِٔش حُؤْ ٝؿٞحرٚ ، أٝ ح١َُ٘ ٝؿٞحرٚ
(10)

 

                                                
 إمام مفسر ، ولد بالري وتوفى بهراة ، عرؾ بزمانه بشٌخ اإلسالم ، واسع المعرفة بعلوم المعقول  

 ."له عشرات المؤلفات فً العربٌة والفارسٌة وله بهما شعر بدٌع. والمنقول
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اثٍ ْشبو األَصبس٘- انًغبئم انغفشٚخ فٙ انُؾٕ 
 (40)

 

 رؼشٚف اثٍ ْشبو
()(20)

ح٤ُ٘ن حُؼ٬ٓش ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ ٓلٔي ػزي هللا : "ٛٞ  :

 "رٖ ٣ٞٓق رٖ أكٔي رٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ حُل٘ز٢ِ حُ٘ل١ٞ
( 4) 

ًخٕ رخٍػخً "، 

ك٢ ػيس ػِّٞ ٤ٓ٫ٔخ حُؼَر٤ش كبٗٚ ًخٕ كخٍٜٓخ ِٝٓي ُٓخٜٗخ ، ٝٛٞ ٛخكذ 

ٝ " َٗف حُزَىس"حَُ٘ف ػ٠ِ أُل٤ش حرٖ ٓخُي ك٢ حُ٘لٞ ح٠ُٔٔٔ رخُظ٤ٟٞق ٝ 

 "ًظخد حُٔـ٢٘"ٝ " َٗف رخٗض ٓؼخى"
(41) 

ٝؿ٤َ ًُي ، ٝٓخص ػٖ ر٠غ 

 ٝه٤ٖٔٔ ٓ٘ش ًٝخٕ أ٫ًٝ ك٘ل٤خً ػْ حٓظوَ ك٘ز٤ِخً ٝطٔظَ ك٢ ىٍّٝ حُل٘خرِش
( 4)

 . 

. "ٝطٞك٢ ٓ٘ش اكيٟ ٝٓظ٤ٖ ٝٓزؼٔخثش"
( 4)

  

ػٔخٕ ٝٓزؼٔخثش ُِّٝ حُٜ٘خد ػزي  (ٛـ708)ُٝي ك٢ ١ً حُوؼيس ٓ٘ش 

حُِط٤ق ، ٝٓٔغ ٖٓ أر٢ ك٤خٕ ، ُْٝ ٬٣ُٓٚ ، ٝك٠َ ىٍّ ح٤ُ٘ن طخؽ حُي٣ٖ 

حُظز١ِ٣َ ، ٝهَأ ػ٠ِ حُلٌٜخ٢ٗ ًٝخٕ ٗخكؼ٤خً ػْ طل٘زَ ، ٝأطوٖ حُؼَر٤ش كلخم 

ٝٛٞ ًظخد ُْ ٣ئُق  (ٓـ٢٘ حُِز٤ذ)ح٧هَحٕ ُْٝ ٣زن ُٚ ٗظ٤َ ك٤ٜخ ، ٝٛ٘ق 

ػٔيس )ٝ (أُل٤ش حرٖ ٓخُي)ك٢ رخرٚ ٓؼِٚ، ٝحٗظَٜ ك٢ ك٤خطٚ ، ُٝٚ طؼ٤ِن ػ٠ِ 

ٍكغ حُوٜخٛش ػٖ )ٓـِيحٕ، ٝ (حُٔطخُذ ك٢ طلو٤ن طؼ٣َق حرٖ حُلخؿذ

( حُظل٤َٜ ٝحُظل٤َٜ ٌُظخد حُظ٤٣ٌَ ٝحُظ٤ٌَٔ)أٍرغ ٓـِيحص ٝ (هَحء حُو٬ٛش

٧ر٢ ك٤خٕ  (َٗف حٌُٞحًذ حُي٣ٍش َٗف حُِٔلش حُزي٣ٍش)ػيس ٓـِيحص ، ٝ

ك٢ هٔٔش ػَ٘ ٓـِيحً ، ٝ  (حُظًٌَس)ٝ (َٗف حُزَىس)ٝ (رخٗض ٓؼخى)َٝٗف 

. "ُْٝ ٠٣زطٚ (َٗف حُظ٤َٜٔ)
(20)

 

 

:  ثؼض انًغبئم انُؾٕٚخ

ْرفًا ): ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  (ُػَكخً )ػ٬ّ حٗظٜذ : "انًغأنخ األٔنٗ التِة عُة ْر َة ا ْمُة  ( وَة

 1ح٣٥ش - ٍٓٞس ح٬َُٓٔص 
 

ح٬ُٔثٌش ، ٝ " : ح٬َُٓٔص"إ ًخٗض : حُـٞحد، 

آخ ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚ ، ٝآخ ٜٓ٘ٞد ػ٠ِ " ػَف"حُٔؼَٝف ، ٝ" : حُؼَف"

                                                
"   وأحاط بدقائقه وحقائقه " النحو"وقد تصدر صاحب الترجمة التدرٌس ، وانتفع به الناس وتفرد بهذا الفن

 ."وصار له من الملكة ما لم ٌكن لؽٌره ، واشتهر صٌته فً األقطار وطارت مصنفاته فً ؼالب الدٌار
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أهْٔ رخ٬ُٔثٌش حَُِٔٓش ُِٔؼَٝف ، أٝ : ِٗع حُوخكٞ ، ٝٛٞ حُزخء ، ٝحُظوي٣َ

. رخُٔؼَٝف
()(8) 

 

رٔؼ٠٘ ٓظ٘خرٜش، " ػَكخ"ٝإ ًخٗض ح٬َُٓٔص رخ٧ٍٝحف، ٝح٬ُٔثٌش،ٝ

 كخٗظٜخرٜخ ػ٠ِ حُلخٍ ٝحُظوي٣َ أهْٔ،ح٧ٍٝحف
()(3) 

، أٝ ح٬ُٔثٌش حَُِٔٓش 

. "ٓظظخرؼش
(40)

  

قِهَّلل  ): ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ " حُلن"ػ٬ّ حٗظٜذ : "انًغأنخ انضبَٛخ ا ْحَة قُّ وَة كَةاوَة فَةا ْحَة

84ح٣٥ش - ٍٓٞس ٙ  (  َأكُةووُة 
 

ح٠ُٝ٧ ٜٓ٘ٞرش رِ٘ع رخء " حُلن: " كخُـٞحد

ؿٞحد  (٬ٓ٧ٕ)حُؼخ٢ٗ ٜٓ٘ٞد رخُلؼَ ح١ٌُ رؼيٙ ، ٝ " حُلن"ٝ ". حُؤْ

أهْٔ رخُلن : حُؤْ ، ٝحُـِٔش ر٤ٜ٘ٔخ ٓؼظَٟش ُظو٣ٞش ٓؼ٠٘ ح٬ٌُّ ٝحُظوي٣َ

. "٬ٓ٧ٕ ؿْٜ٘ ، ٝأهٍٞ حُلن
() (40)

 

ُة غُةثَةاًء  َأْحوَةى ): ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  (أكٟٞ)ٓخ اػَحد : انًغأنخ انضبنضخ َلَة عَة ٍٓٞس  ( فَةجَة

5آ٣ش - ح٧ػ٠ِ 
، أٝ  (حَُٔػ٠)إ كَٔ رخ٧ه٠َ ًخٕ كخ٫ً ٖٓ :  حُـٞحد ،  

". رخ٧ٓٞى ، ًخٕ ٛلش ُِـؼخء
() (28)

 

انٓشيٙ– انًؾشس فٙ انُؾٕ 
 (38)

 

 َجزح لصٛشح ػٍ انًإنف
()(14)

ػَٔ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ آٔخػ٤َ حُٔؼَٝف : "ٛٞ :

 " أرٞ حُوطخد حُل٘ل٢ حُ٘ل١ٞ ( ح٢َُٜٓ)رخ١َُٜٝ 
(17) 

ًخٕ كو٤ٜخً رخٍػخً " 

كخ٬ًٟ ٓلووخً ، ػخٍكخً رؼِّٞ ح٧ىد ٝحُلٔخد ٝحُلَحثٞ ٝحُيٍٝ ٝحُظؼ٣َق 

                                                
"   وانتصاب على أنه مفعول له ، أي أرسلن لإلحسان ، والمعروؾ أو متتابعة : "وٌعلل لنصب عرفاً بقوله

تشبٌهاً بعرق الفرس فً تتابع شعره وأعراؾ الخٌل نقول العرب الناس إلى فالن عرؾ واحد إذا توجهوا 
 ."إلٌه متتابعٌن ، وهم علٌه كعرؾ الضبع إذا تألبوا علٌه وانتصابه على الحال

"   جمع الرٌح مجاز على سبٌل االستعارة: األرواح". 
"   أو على العطؾ على قراءة من نصب الحق األول، وحجة من " أقول"الثانً بـ " الحق"وانتصب : قوله ،

[ 82ٌونس آٌة ] (وٌحق هللا الحق): كما قال  (فالحق الحق): نصب أنه أمضر فعالً نصبه له ، تقدٌره قال 

قَّق ): وقال  هللا ألفعلن ، لما حذؾ حرؾ القسم : وٌجوز نصبه على القسم كما تقول  [8األنفال [،  (ٌُحقَّق والحَح

قول : فهو جواب القسم ، فٌكون التقدٌر  (85ص ) (ألمالن): ، تعدى الفعل فنصبه ، ودل على القسم قوله 

 ."الحق ألمألن فلما حذؾ الواو تعدى الفعل فنصب الحق
 "   الذي اسود من العتق وٌكون : ثاء ، األحوى نالإذا صار النبت ٌبساً فهو غ: "قال الفراء فً معانً القرآن

 ."أخرج المرعى فجعله ؼثاء ، فٌكون مؤخراً ، معناه التقدٌم : أٌضاً 
 "   ًاألشعري نسباً أبو الخطاب نحوي أدٌب من الحنفٌة، من ؤءر عمر بن عٌسى بن إسماعٌل الهروي بلدا ، 

 ."أهل الٌمن ، كان مقٌماً فً صنعاء له كتب منها المحرر فً النحو 
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ٝحُُؼَٝٝ ، آخّ أَٛ ػَٜٙ ك٢ حُ٘لٞ ، ُٝٚ ػيس ٜٓ٘لخص ك٤ٚ ٝك٢ ؿ٤َٙ 

. "ٝٓخص رؼي حُٔزؼٔخثش
(17) 

 

ٝرؼي كبٕ حُؼِْ ًخٕ ؿٌحء حُ٘لّٞ ح٤ًُِش حُٔ٘خٓزش َُِٝكخ٤ٗخص : عجت رأنٛف انكزبة

حُؼ٣ِٞش ًٝخٗض ٣ٍخٟش حُؼخٍك٤ٖ ٍٓٞهش ، ٝكيحثن حٌُح٣ًَٖ ٓٞٗوش ًٝخٕ حُٔوخّ 

ح٧ػظْ ُِِٔطخٕ ح٧َٗف حٌَُّٔ ِٓطخٕ حُٞؿٞى ، ِٝٓظو٠ حَُٔف ٝحُـٞى 

٫ٞٓٗخ ٝٓخٌُ٘خ ٤ٜٓي حُي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ ؿ٤خع ح٬ٓ٩ّ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ػَٔ رٖ ٫ٞٓٗخ 

ٝٓخٌُ٘خ حُِٔطخٕ ح٧ػظْ حُِٔي حُٔظلَ ْٗٔ حُي٣ٖ ٝحُي٤ٗخ ٣ٞٓق رٖ ٫ٞٓٗخ 

هِي هللا ٌِْٜٓ – حُِٔطخٕ ح٤ُٜ٘ي حُِٔي حٍُٜٔ٘ٞ ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٍٍٓٞ 

ؿخٓؼخً ُ٘ظخص حُؼِّٞ آهٌحً ك٤ٜخ رؤٝكَ حُؤّٞ - ٝأؿَٟ ك٢ رلٍٞ حُٔؼخىس كٌِْٜ 

ٓل٤طخً ٜٓ٘خ رـٞحٓغ حُليٝى ٝحَُّٓٞ ىػخٙ ًُي ا٠ُ إٔ حهظَف ػ٢ِّ طؤ٤ُق 

ًظخد ؿخٓغ ُـٞحَٛ ح٩ػَحر٢ ٓل٢٤ رٌخكش حُلٍٜٞ ٝح٧رٞحد ، كل٤٘جٌ ُز٤ض 

ىػٞطٚ رخُٔٔغ ٝحُطخػش ٝرٌُض ك٢ ٓطِٞرٚ ؿٜي ح٫ٓظطخػش ٓٔظ٤٠جخً ُٚ 

. "رٜٔخر٤ق أٗٞحٍٙ ٓٔظَٗيحً ريهخثن أكٌخٍٙ ٝؿَحثذ ا٣َحىٙ ٝاٛيحٍٙ
(38)

 

ؿٔؼض ٌٛح حٌُظخد رٔوخٓٚ : "ٟٝلٚ ٛٞ ٗلٔٚ روُٞٚ : يُٓظ انًإنف فٙ انزأنٛف

ٓؼظٜٔخً رلٖٔ ٗظَٙ ٖٓ حُوطؤ ، ٝحُظل٣َق ، كٌ٘ض أٟغ  [حُِٔي]ح٣َُ٘ق 

ح٧ٍٛٞ ؿ٤َ ٓ٘ظظٔش ، ٝأٍٝى حُٔٔخثَ ٓـِٔش ٝٓزٜٔش ، ٝٛٞ كي هللا ٌِٓٚ ، 

٣٘ظْ ٜٓ٘خ ٓخ حٗظؼَٙ ، ٣ٟٝٞق ٓخ حٓظزْٜ ٝحٓظظَ ، ٝػ٠ِ حُـِٔش أٗٚ ؿخٓغ 

كَحثيٙ ، ٝٗخظْ ه٬ثيٙ ، ٓٔظَٜ ٖٓ ؿٞح٠ٓٚ ٓخ طؼَٔ، ٝٝٓٔٚ هِي هللا ٌِٓٚ 

رٌظخد حُٔلٍَ ، ٝؿؼِٚ ػَ٘ ٓوخ٫ص، ٟٖٔ ًَ ٓوخٓش ٓ٘ٚ أرٞحرخً ٝك٫ًٜٞ – 

َ ًَ ٢ٗء ٖٓ ًُي طل٬٤ًٜ  ّٜ . "، ٝك
(38)

 

أٗٚ ٣ظ٤ِٔ رٜ٘ـٚ : "طل٣ََ حُ٘لٞ ٖٓ حُٜؼٞرش طٌٖٔ ك٢ : انزؾشٚش يٍ انصؼٕثخ

حُـي٣ي رٔخ ك٤ٚ ٖٓ طل٣ََ حُ٘لٞ ٝطو٤ِٜٚ ٓٔخ ىحهِٚ ٖٓ ٛؼٞرش ٝطؼو٤ي ، 

كـخء ٤َٓٔحً ك٢ ُـظٚ ٝٗظخٓٚ ٝطَط٤زٚ اً ٣ظٔؼَ ك٤ٚ حُٜ٘ؾ حُظَر١ٞ ٝحُزؼي 

حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٖٓ كٞحٍ ٝٓ٘خه٘ش ٝأٓؼِش ، ه٣َزش حُٔؤهٌ ِٜٓش حُظ٘خٍٝ ، ٓطزّوخً 

حُوخػيس ػ٠ِ ٗٔخًؿٚ ٝأٓؼِظٚ ٓيٍرخً ػ٠ِ ح٩ػَحد ك٢ ٍٛٞس ػ٤ِٔش ططز٤و٤ش ػْ 

ػ٠ِ  (حُيحٍّ)ِٓوٜخً ُـ٣ِجخطٚ ك٢ حُلخَٛ، ٓؼ٤٘خً ك٢ ًُي ػ٤ِٚ حُٔظِو٢ 

حُلْٜ ٝح٫ٓظ٤ؼخد رخ٩ٟخكش ا٠ُ اٗخٍحطٚ ح٤ًٌُش ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ ٓٞح١ٖ حُو٢ِ 
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ٓلٍَحً ٓظٔؼ٬ً – رلن – ٝحُوطؤ ، ٍٜٓٞحً ُٜخ ، ٓٔخ ٣ئًي إٔ حٌُظخد ؿخء 

. "ٛيكٚ حُظؼ٢ٔ٤ِ
(38)

 

ٝاٗٔخ : "ٓخ ًًَٙ ك٢ رخد حُٔلؼٍٞ رٚ ، ٝٛٞ ٖٓ ح٫ٗظـخٍ ٣وٍٞ : ٓؼخٍ 

ْٖ )ؿخُ حَُكغ ٛ٘خ ك٢  ٝٛٔخ ٓلؼُٞظخٕ ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٠٘ ، ٧ٗي هي  (ًْ)ٝ  (ٓ

،  (ٌِٓظٚ)ٝ  (َٟرظٚ)ٗـِض حُلؼ٤ِٖ ح٣ٌُٖ رؼيٛٔخ رخ٤ٔ٠َُ ، ٝٛٞ حُٜخء ك٢ 

كٜخٍ َٟرظٚ ٌِٝٓظٚ كؼ٬ً ٝكخػ٬ً ، كبًح حٓظٞك٠ حُلؼَ ٓلؼُٞٚ ، ٍكؼض ح٫ْٓ 

ْٖ )ح١ٌُ هزِٚ ٝٛٞ  َٓ)  ٝ( ْْ . (...ًٔخ ًخٕ ًُي ك٢ رخد حٗظـخٍ حُلؼَ  (ًَ
(38) 

 ػْ ،

 ٣وٜٚ رؼي ًُي رخرخً ٬ُٗظـخٍ
(38) 

ْٖ َٟرظٚ ، ًْٝ ٌِٓظٚ، َٓ .   ٝأَٛ حُـِٔش 

 

ٝٛٞ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػزي حُِط٤ق : نهمششٙ انكٛشٙ– اإلسشبد ئنٗ ػهى اإلػشاة 

(ٛـ695 )حُو٢َٗ ح٢٘٤ٌُ ْٗٔ حُي٣ٖ حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 
  (30) 

 ٝٛٞ ٓ٘ٔٞد ا٢ُ ،

. ؿِحثَ حُزلَ حُٜ٘ي١ ؿ٣َِس ٤ًٖ اكيٟ
()( 31)  

أكٔي هللا ػ٠ِ ٗؼٔٚ : "هخٍ ح٢٘٤ٌُ ك٢ حُٔويٓش : انغبٚخ ٔاألعهٕة ػُذ انًإنف

حُزخ١٘ش ٝحُظخَٛس ٝأ٢ِٛ ػ٠ِ ٓلٔي حُٔئ٣ي رخُلـؾ حُوخَٛس ، ٝأِْٓ ػ٠ِ آُٚ 

ٝأٛلخرٚ حُ٘ـّٞ حُِحَٛس ، أٓخ رؼي كوي ىػخ٢ٗ ٓخ ر٢ ٖٓ حُليد ػ٠ِ اهٞح٢ٗ 

ا٠ُ إٔ أٍطذ ُْٜ ٓوظَٜحً ؿخٓؼخً ُؼ٤ٞد ػ٠ِ ػِْ ح٩ػَحد ، ٓـظ٘زخً ك٤ٚ 

ِٓٔي ح١٧٘خد ٝح٩ٜٓخد ، ٍٝأ٣ض إٔ أىٓؾ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ ٓٔخثَ ح٠٣٩خف 

رلَٝػٚ ٝٓزخ٤ٗٚ ٧ًزخد حُٔل٤ِٜٖ ػ٠ِ طلو٤ن ٓؼخ٤ٗٚ ٓغ ٣ُخىحص ٖٓ حُٔٔخثَ 

ٝحُؼَِ طْٔ حُلخؿش ا٤ُٜخ ك٢ ًَ رخد طظ٤ٔٔخً ٝطلو٤وخً ُٔٔخثَ حٌُظخد، ٝطَؿٔٚ 

. "ٝهللا حُٔٞكن ا٠ُ ىٍى حُٜٞحد (ح٩ٍٗخى ا٠ُ ػِْ ح٩ػَحد)رـ 
(30) 

 

٣ٝـي حُزخكغ ػ٘ي طٜللٚ ٌُٜح حٌُظخد طؤػَ ح٢٘٤ٌُ رط٣َوش ح٤٤ُٞٛ٧ٖ 

حٌُحص ، ): ٝحُٔ٘خ١وش ك٢ ط٘خٍٝ حُٔٔخثَ ح٩ػَحر٤ش ك٢ حٓظويحٓٚ ٧ُلخظْٜ ٓؼَ 

(حُ٘خً، حُو٤خّ
 (30) 

٫ٝ ٌَٗ٘ اكخىطٚ ٖٓ ًظذ حُٔخرو٤ٖ ك٢ طؤ٤ُق ٌٛح حٌُظخد .. 

 ١ًَدٓؼَ ًُي ًظخد ػَِ ح٩ػَحد ُِغ
(23) 

.  ٝهٔٔٚ ا٠ُ أرٞحد ٝكٍٜٞ 

 اإلػشاة
()(13) 

:  يٍ داخم كزبة اإلسشبد ئنٗ ػهى اإلػشاة

                                                
 "   نسبتها بذلك جاءت على ؼٌر األصل ، والحقٌقة فً تسمٌتها قٌس". 
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ؿخء ٣ُي ، : ًوُٞي : حهظ٬ف آهَ ٌُِٔش رخهظ٬ف حُؼخَٓ: ح٩ػَحد "

ٍٝأ٣ض ٣ُيحً ، ٍَٝٓص ر٣ِي ، كزخُو٤ي ح٧ٍٝ هَؽ حهظ٬ف ح٧ٍٝ ، ٝح٢ٓٝ٧ 

ك٢ ٗلٞ أّ ٝأّ ٝكَف ، ٝرخُؼخ٢ٗ ٗلٞ ٖٓ أرٞى؟ ٖٝٓ حَُؿَ؟ ٝح٩ػَحد ٟٝغ 

ُِي٫ُش ػ٠ِ أكٞحٍ حٌُحص ، ًٔخ إٔ حٌُِٔش ٟٝؼض ُِي٫ُش ػ٠ِ حٌُحص ٌُٝحى ٫ 

طوظِق حٌُِٔش ٧ٕ ٓيُُٜٞخ ٣وظِق ، ُْٝ ٣ـؼَ ح٩ػَحد ك٢ ح٧ٍٝ ٝح٢ٓٝ٧ 

 "ٓلخكظش ػ٠ِ ح٧ُٝحٕ"
(30) 

ٝح٩ػَحد إ ظَٜ ك٢ حُِلع ٠ٔٔ٣ اػَحرخً "، 

حهظ٬ف رظؼخهذ : ُلظ٤خً ، ٝإ ُْ ٣ظَٜ ٣يػ٠ اػَحرخً ٓل٤ِخً ، ٝحُِلظ٢ هٔٔخٕ 

حُلًَخص ، ٝهي َٓ حهظ٬ف رظؼخهذ حُلَٝف ٣ٝٞؿي ك٢ ح٧ٓٔخء حُٔلَىس ك٢ 

ٓؼش ٜٓ٘خ ، ٝك٢ حُظؼ٤٘ش ، ٝحُـٔغ ػ٠ِ كيٛخ، ٝرؼٞ ح٧كؼخٍ أٓخ ح٧ٓٔخء 

٢ٛٝ أرٞٙ ٝأهٞٙ ٝكٔٞٛخ ٝٓ٘ٞٙ ٝكٞٙ ًٝٝ ٓخٍ ، اً : حُٔلَىس ، كخ٧ٓٔخء حُٔظش 

ًٖ ٠ٓخكخٕ ، ك٘وٍٞ ٌٛح أد ، ٍٝأ٣ض أرخٙ، ٍَٝٓص رؤر٤ٚ ، ٝاًح ُْ ٠ٗق 

٫ُٓش ح٩ٟخكش ، ٝاٗٔخ أػَرض ٌٛٙ  (ًٝ)ٌٛح أد ، ٝ : كبػَحرٜخ رخُلًَش طوٍٞ

ح٧ٓٔخء رخُلَٝف ط١ٞجش ُٔخ أٍحىح ٖٓ ؿؼَ اػَحد حُظؼ٤٘ش ٝحُـٔغ رخُلَٝف ، 

ُج٬ ٣٘ظوِٞح ٖٓ حُٔلَى حُِلع حُٔؼَد رخُلًَش ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُِلع أٝ ٓـٔٞػش 

حُٔؼَد رخُلَٝف رـ٘ش ، ٝؿؼَ حُٔلَى حُِلع حُٔؼَد رخُلَف ٝحٓطش ٫ٗظوخٍ 

، ٝػِش حُظو٤ٜٚ كظٍٞٛخ رخٍ حُٞحٟغ ، ٝحُلن إٔ كَٝف ك٤ٜخ كَف 

.  "اػَحد ٫هظ٬ف حٌُِٔش رلٌكٜخ ٝػ٬ٓش اػَحد حُظـ٤٤َ ٛ٘خ
(30) 

  

اثٍ يبنك- شٕاْذ انزٕضٛؼ ٔانزصؾٛؼ نًشكالد انغبيغ انصؾٛؼ 
 .(33) 

 

ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ٓخُي ، ح٩ٓخّ : "ٛٞ : اثٍ يبنك انطبئٙ انغٛبَٙ

حُؼ٬ٓش ح٧ٝكي ؿٔخٍ حُي٣ٖ حُطخث٢ حُـ٤خ٢ٗ حُ٘خكؼ٢ حُ٘ل١ٞ ٣َِٗ ىٓ٘ن ، ُٝي 

ٓ٘ش ٓظٔخثش ٝٓزغ ريٓ٘ن ٝطٜيٍ رلِذ ٩هَحء حُؼَر٤ش ، َٝٛف ؿٜظٚ ا٠ُ 

اطوخٕ ُٔخٕ حُؼَد كظ٠ رِؾ ك٤ٚ حُـخ٣ش ٝأٍر٠ ػ٠ِ حُٔظوي٤ٖٓ ، ًٝخٕ آخٓخً ك٢ 

حُوَحءحص ٝػِِٜخ ، ٛ٘ق ك٤ٜخ ه٤ٜيس ىح٤ُش َُٓٓٞس ك٢ هيٍ حُ٘خ١ز٢ ٝأٓخ 

حُِـش كٌخٕ ا٤ُٚ حُٔ٘ظ٠ٜ ك٤ٜخ ، ًٝخٕ آخٓخً ك٢ حُؼخى٤ُش كٌخٕ اًح ٠ِٛ ك٤ٜخ ٤٘٣ؼٚ 
                                                                                                               

 "   رفع ونصب وجزم وال خفض : رفع ونصب وخفض وال جزم فٌها ، وإعراب األفعال : إعراب األسماء
فٌها، تنفرد األسماء بالخفض والتنوٌن ، ودخول األلؾ والالم علٌها ، والنعت والتصؽٌر ، والنداء وتنفرد 

ألنها متمكنة تلزمها الحركة والتنوٌن، فلو جزمت . األفعال بالجزم والتصّرؾ ، وإنما لم تجزم األسماء 
ألن الخفض ال ٌكون باإلضافة ، وال معنى . ولم تخفض األفعال . لذهب منها حركة وتنوٌن وكانت تختل

 ."ألنها ال تملك شٌئاً ، وال تستحقه . لإلضافة إلى األفعال 
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هخ٢ٟ حُو٠خس ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ هٌِّخٕ ا٠ُ ر٤ظٚ طؼظ٤ٔخً ُٚ ، ٝأٓخ حُ٘لٞ 

ٚ ، ٝأٓخ ح٬١ػٚ ػ٠ِ أٗؼخٍ حُؼَد  ـّ ٝحُظ٣َٜق كٌخٕ ك٤ٜٔخ رلَحً ٫ ٣٘ن ُُ

حُظ٢ ٣ٜ٘ي رٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ كٌخٕ أَٓحً ػـ٤زخً ، ًٝخٕ ح٧ثٔش ح٧ػ٬ّ ٣ظل٤َٕٝ ك٢ 

خ ح٬١٫ع ػ٠ِ حُلي٣غ كٌخٕ ك٤ٚ ؿخ٣ش، ًٝخٕ أًؼَ ٓخ ٣ٜ٘ي رخُوَإٓ  ّٓ أَٓٙ ، ٝأ

، كبٕ ًخٕ ٓخ ك٤ٚ ٗخٛي ػيٍ ا٠ُ كي٣غ كبٕ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ٢ٗء ػيٍ ا٠ُ أٗؼخٍ 

حُؼَد ٌٛح ٓغ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ حُي٣ٖ ٝحُؼزخىس ًٝؼَس حُ٘ٞحكَ ٝكٖٔ حُٔٔض 

حٌَُّ ٌٝٓٛذ ح، ٝأهخّ ريٓ٘ن : ًٝٔخٍ حُؼوَ ، ٝحٗلَى ػٖ ح٠ُٔخٍرش ر٤٘ج٤ٖ 

ٓيس ٣ٜ٘ق ٣ٝ٘ـَ رخُـخٓغ ٝرخُظَرش حُؼخى٤ُش ، ٝطوَؽ رٚ ؿٔخػش ، ًٝخٕ ٗظْ 

. "حُ٘ؼَ ػ٤ِٚ ٬ًٜٓ 
(36) 

 

"(ط٤َٜٔ حُلٞحثي)ٛ٘ق ًظخد ": رصبَٛفّ 
 

 
(36)

ٓزَ حُٔ٘ظّٞ )ٖٝٓ طٜخ٤ٗلٚ  "، 

ػ٬ػش آ٫ف ر٤ض َٝٗكٜخ ، ٝ ( حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش)ًٝظخد  (ٝكي حُٔوظّٞ

(أًخٍ ح٩ػ٬ّ رٔؼِغ ح٬ٌُّ)٢ٛٝ ٓوظَٜ حُ٘خك٤ش ٝ  (حُو٬ٛش)
 (34) 

 ٝ( ََ كَؼ

ػيس ح٬ُكع ٝػٔيس )ٝٛزـٜخ رخْٓ ُٝيٙ ح٧ٓي، ٝ( حُٔويٓش ح٧ٓي٣ش)ٝ  (ٝحُْكؼَ

ٝ ( ح٩ػظ٠خى ك٢ حُظخء ٝح٠ُخى)ٝ ( حُ٘ظْ ح٧ٝؿِ ك٤ٔخ ٣ِٜٔ)ٝ  (حُلخكع

."(اػَحد ٌَٓ٘ حُزوخ١ٍ)
 (36) 

 

."[ٛـ672]ًخٗض ٝكخطٚ ٓ٘ش حػ٘ظ٤ٖ ٝٓزؼ٤ٖ ٝٓظٔخثش ": ٔفبرّ 
 (36)

 

ُْ ٣ًٌَ حرٖ ٓخُي ٓزذ حُظؤ٤ُق ٫ٝ ٜٓ٘ـٚ ك٢ حٌُظخد ٝريأٙ رٔويٓش : انكزبة 

 . ه٤َٜس ًًَ ك٤ٜخ حْٓ حٌُظخد كو٢

ٝحُزخكغ ػ٘ي هَأطٚ ٝؿيٙ ٌٕٓٞ ٖٓ ٓـِي ٝحكي ٓظ٢ٓٞ حُلـْ ، ٓؤْ 

ا٠ُ رلٞع رِؾ ػيىٛخ ٝحكي ٝٓزؼٕٞ رلغ ، حُزلغ ح٧ٍٝ ك٢ ٣خ ٤ُض ٝك٢ 

أٝ ٓوَؿ٢ ْٛ ، كخرٖ ٓخُي : ٝرخُؼٌْ ك٢ ط٤ًَذ  (اًح)ٌٓخٕ  (اً)حٓظؼٔخٍ 

.  ٣ؼخُؾ ٓؼَ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ حُ٘ل٣ٞش ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٞحٛي حُ٘ل٣ٞش حُظ٢ ٍٝىص ك٤ٜخ 

كوخٍ . ٣خ ٤ُظ٢٘ إًٔٞ كزخً اً ٣وَؿي هٞٓي : كٜٔ٘خ هٍٞ ٍٝهش رٖ ٗٞكَ "

. "(أٝ ٓوَؿ٢ِّ ْٛ): ٍٍٓٞ هللا ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 
 () 

 

                                                
 "   باب كٌؾ كان بدر الوحً إلى رسول هللا 1أخرجه البخاري فً صحٌحه مع الفتح ، كتاب بدء  ، 

 ."عن عائشة أم المؤمنٌن رضً هللا عنها  (3)حدٌث 
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كَف ٗيحء ، ٝحُٔ٘خى١  (٤ُض)حُظ٢ ط٤ِٜخ  (٣خ)٣ظٖ أًؼَ حُ٘خّ إٔ  (هِض)

٣خ ٓلٔي ٤ُظ٢٘ ً٘ض كزخً ، ٝطوي٣َ هُٞٚ : ٓلٌٝف كظوي٣َ هٍٞ ٍٝهش ػ٠ِ ٌٛح 

عَة ُة ْ  ): طؼخ٠ُ  (  َةْي َة ِة نُةْ  ُة  َة
 

 ٌٝٛح ، ٣خ هّٞ ٤ُظ٢٘ ً٘ض ٓؼْٜ ، 73ح٣٥ش - ٍٓٞس حُ٘ٔخء 

هي ٣ٌٕٞ ٝكيٙ ك٬ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ  ( ٣خ ٤ُظ٢٘ )حَُأ١ ػ٘ي١ ٟؼ٤ق، ٧ٕ هخثَ 

ا  ): ٓ٘خىٟ ػخرض ٫ٝ ٓلٌٝف ًوٍٞ ٣َْٓ ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ  ذَة َةْي َة ِة  ِة ُّ كَةْبلَة هَة (َيَة  
 

٧ٕٝ ح٢ُ٘ء اٗٔخ ٣ـُٞ كٌكٚ ، ٓغ ٛلش حُٔؼ٠٘ ريٝٗٚ ، اًح ،  23الآي  -  و    رمي 

ًخٕ حُٟٔٞغ ح١ٌُ حىػ٠ ك٤ٚ كٌكٚ ٓٔظؼ٬ًٔ ك٤ٚ ػزٞطٚ ، ًلٌف حُٔ٘خىٟ هزَ 

كبٗٚ ٣ـُٞ كٌكٚ ٌُؼَس ػزٞطٚ ، كبٕ ح٧َٓ ٝحُيحػ٢ ٣لظخؿخٕ ا٠ُ . أَٓ أٝ ىػخ

ط٤ًٞي حْٓ حُٔؤٍٓٞ ٝحُٔيػٞ ، ٣ظويٓٚ ػ٠ِ ح٧َٓ ٝحُيػخء، ٝحٓظؼَٔ ًُي ًؼ٤َحً 

.  كظ٠ ٛخٍ ٟٓٞؼٚ ٜٓ٘خ ػ٤ِٚ اًح كٌف كلٖٔ كٌكٚ ٌُُي

مَة ا ْجَة ِهَّلل َة  )كٖٔ ػزٞطٚ هزَ ح٧َٓ  ْو ُة آ َة ُة اْ  ُةْ   َأ ْ َة وَة َة ( َيَة  
 

آ٣ش - ٍٓٞس حُزوَس 

َة  ) ، ٝ 35 وا  ِةْعمَة ِة ااِةيلَة اْانُةرُة ْ َة ِإ
( َيَة  َة ِة ا

 
وا  ) ٝ 40آ٣ش - ٍٓٞس حُزوَس  ذُة آ َة َة خُة َيَة  َة ِة  

 ْ َة َة ُة (  ِةيي
 

ا ) ٝ 31آ٣ش - ٍٓٞس ح٧ػَحف  ذَة ْ  هَة ميُة  َأْعرِةْض عَة اهِة ْبرَة
ِإ
( َيَة ا

 
 . 76آ٣ش - ٍٓٞس ٛٞى 

لُةوِهَّلل ٍة  )ٝ  ذِة اْ  ِة َةااَة  ِة ْ َة خُة ( َيَة  َة
 

الَة َة  ) ٝ 12آ٣ش - ٍٓٞس ٣َْٓ  ِهَّلل  َأكِة ِة ا لِهَّلل ( َيَة  ُة َة
 

ٍٓٞس ُؤخٕ 

َة  ) ٝ 17آ٣ش -  ُّ ااِهَّللقِة ااِهَّلل َةا ا  ِهَّلل ِة ( َيَة  َأ ُّ
 

 . 1ح٣٥ش - ٍٓٞس ح٧كِحد 

ِهَّللمَة  ): ٖٝٓ ػزٞطٚ هزَ حُيػخء َة َةا  َة  ووَة اْ  ُة   ( َيَة  ُة
 

 134ح٣٥ش - ٍٓٞس ح٧ػَحف 

َة َةا )ٝ  تَةْغفِةْر   َنَة ا َسْ ( َيَة  َأَبَة
 

ُّمَة  ):  ٝ 97ح٣٥ش - ٍٓٞس ٣ٞٓق  ُة  ِةيَةْل ِة  َةلَةْي َةا  َة  اِلِة  ( َيَة  َة

:  ٝٓ٘ٚ هٍٞ حَُحؿِ  . 77ح٣٥ش - ٍٓٞس حُِهَف 

ٌٍِس             ٣خ ٍد َْٛذ ٢ُ ٖٓ ُيٗي ٓـلَس َؼ ْٔ . طٔلٞ حُوطخ٣خ ٝأُُو٢َّ حُ

أ٫ ٣خ  ): ٖٝٓ كٌف حُٔ٘خىٟ حُٔؤٍٓٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ هَحءس حٌُٔخث٢ 

. أ٫ ، ٣خ ٛئ٫ء ، حٓـيٝح: أٍحى  . ( حٓـيٝح

:  ٝٓؼخٍ ًُي ك٢ حُيػخء هٍٞ حُ٘خػَ 

َُ       ا٫ ٣خ أ٢ِٔٓ ٣خ ىحٍ ٢ٓ ػ٠ِ حُز٠ِ  ػخى حُوط َْ .  ٫ٝ ُحٍ ٬ًٜ٘ٓ رـ
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َّْ كٌف ٓ٘خىٟ هزَ ح٧َٓ ٝحُيػخء، أػظ٤خى ػزٞطٚ ك٢ ٓلَ حىػخء  كل

كبٕ حُٔ٘خىٟ ُْ طٔظؼِٔٚ حُؼَد هزِٜخ ػخرظخً ، كخىػخء كٌكٚ " ٤ُٖ"حُلٌف رو٬ف 

٣خء ، حُظ٢ طوغ هزِٜخ ُٔـَى ٝحُظ٘ز٤ٚ ٓؼَ "رخ١َ ُوِٞٙ ٖٓ ى٤َُ، كظؼ٤ٖ ًٕٞ 

:  ك٢ ٗلٞ " أ٫"

.  رٞحٍى ٝك٢ُٞ أًهَ ٝؿ٤َِ        أ٫ ٤ُض ٗؼ١َ َٛ أر٤ظٖ ٤ُِش 

ْ  ): ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ (ٛخ)ٝٓؼَ  ِة ُّووَة ُة وَة  ُة ُةْ  وَة ِة ُّووَة ءِة  ُة ْ  ُأووَة ا  َأ ْ ُة ٍٓٞس آٍ  ( هَة

ٛخ أٗخ ًح ٣خ ٍٍٓٞ : حُٔخثَ ػٖ أٝهخص ح٬ُٜس  ):  ٝك٢ هُٞٚ 119ػَٔحٕ ح٣٥ش 

.( هللا
 ()  

 

" ح٬ُّ"ٝ " ٢ً"ط٤ًٞيحً ُِظ٘ز٤ٚ ًٔخ ؿٔغ ر٤ٖ " ٣خ"ٝ " أ٫"ٝهي ٣ـٔغ ر٤ٖ 

:  ٝٓؼ٘خٛخ ٝحكي ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ 

ط٢  َْ ْىَص ٤ٌَُِٔخ إٔ طط٤َ رو ٍَ .  كظًَٜخ ٓ٘خً ر٤يحء رِوغ      أ

ٓغ طٞحكؤٜخ " ح٬ُّ"ٛ٘خ إ ؿؼِض ؿخٍس ، كوي ؿٔغ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ " ٢ً"ك٢ 

ٓغ طٞحكوٜخ " إٔ"ٝٛٞ ح٧ظَٜ، ٝإ ؿؼِض حُ٘خٛزش ر٘لٜٔخ ، كوي ؿٔغ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ 

.  أ٠٣خً ٓؼ٠ً٘ ٝػ٬ًٔ 

َٜٝٓ ًُي حهظ٬ف حُِلظ٤ٖ ، كِٞ حطلن حُلَكخٕ ُلظخً ُْٝ ٣ٌٖ كَف 

(ها      هؤوء): ؿٞحد ُْ ٣ـِ حؿظٔخػٜٔخ ا٫َّ رلَٜ ، ًوُٞٚ طؼخ٠ُ 
 

ٍٓٞس آٍ 

 ٝهي ٣ـظ٢٘ ػٖ حُلَٜ حٗلٜخُٜٔخ ، رخُٞهٞف ػ٠ِ أُٜٝٔخ ًوٍٞ 66ػَٔحٕ ح٣٥ش 

:  حَُحؿِ

ُٓؼظٜٔخ        ٫ ٣٘ٔي ح٠ٓ٧ ٗخ٤ٓخً كٔخ خّ أكٌي  ِٔ ْٖ َك َٓ .  ٓخ 

 (كزٌح)حُٞحهؼش هزَ  (٣خ)ك٢ طـَىٛخ ُِظ٘ز٤ٚ  (٤ُض)حُٞحهؼش هزَ  (٣خ)ٝه٤َ 

:  ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ

.  ٝؿيح ٓخًٖ حُؼ٣َخ ٖٓ ًخٗخ     ٣خ كزٌح ؿزَ ح٣َُخٕ ٖٓ ؿزَ 

دَّ )ٝه٤َ  :  ك٢ هٍٞ حَُحؿِ (ٍُ

  " ا٫ ًٍحع حُِؼزْ أٝ ًق ح٤ُيح   ٣خ ٍد ٓخٍ رخص ٓخ طٞٓي 
(33)  

 

                                                
 "   ( 123) ، حدٌث رقم 1/168 كتاب العلم ، 3 ، 45هذا الباب فً صحٌح البخاري مع فتح الباري برقم

 ."عن رواٌة أبً موسى 
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ُٝٚ  (ٛـ722/  ّ 1323) ٖٝٓٔ أُق ك٢ حُ٘لٞ أ٠٣خ ٓلٔي حُؼٜ٘خؿ٢ رٖ آؿَّٝ

حُٔويٓش ح٧ؿ٤َٓٝش ك٢ ٓزخىة ػِْ حُؼَر٤ش ٝحُظ٢ ػُٞض ػ٤ِٜخ حُٔيحٍّ ك٢ " 

. حُظؼ٤ِْ كظَس ٖٓ حُِٖٓ 

حٓظخُ ٌٛح حُؼَٜ ك٢ حُظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ رـٔغ َٟٝد ػِْ حُ٘لٞ ك٢ ٓئُلخص 

ٓظ٘ٞػش ريءحً رخ٧ٍٛٞ ٝحَُ٘ٝف، ٍَٝٓٝحً رخ٧ىٝحص، ٝطل٣ََٙ ٖٓ 

حُٜؼٞرش،ٝحٗظٜخًء رخ٧ػَحد ٝحُ٘ٞحٛي رـَٝ حُللخظ ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش 

ٝحُٔئُلخص حُ٘ل٣ٞش ٖٓ ح٤٠ُخع طخٍس ٝرـَٝ حُظ٤َٜٔ ٝحُظ٤ٟٞق ػٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ 

. ك٢ حُؼٍٜٞ حُٔخروش طخٍس أهَٟ

  :َزبئظ انجؾش

ٍؿْ إٔ ظخَٛ طِي حُلظَس ٣ٞٛق رخ٫ٗلطخ١ ك٢ حُظؤ٤ُق حُِـ١ٞ ا٫ إٔ 

. حُظؤ٤ُق هي أكظَ ك٤ٜخ ك٤ِحً ؿ٤َ ٤ٔ٣َ 

ٖٓ ه٬ٍ حُزلغ ٝؿي إٔ ٌٛح حُؼَٜ ٣ِهَ رخُؼِّٞ حُُِّـ٣ٞش حُٔظٔؼِش ك٢  -

. ػِْ حُ٘لٞ

أٓخ حُِـش كٌخٕ ػَٔ :" ٝٛق أكٔي أ٤ٖٓ حُظؤ٤ُق ك٢ طِي حُلظَس روُٞٚ  -

حُٔظؤه٣َٖ ك٤ٜخ ٤ُْ ا٫ ؿٔؼخً ُٖٔ ٓزوْٜ أٝ حهظٜخٍحً ك٢ حُظؼز٤َ أٓخ ؿي٣ي 

ك٬
(1)

ٝهُٞٚ ٌٛح ٣ِٞٛ٘خ ا٢ُ ٗظ٤ـش ٢ٛ ؿٔغ حُِـش ٝػيّ حُظل٢٣َ ك٤ٜخ  " 

ك٢ طِي حُلظَس حُظ٢ ٜٗيص ك٤ٜخ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ىٓخٍحً ك٢ ٗظ٢ حُـٞحٗذ 

. 

٫ ٣ٌٖٔ ٝٛق ٌٛح حُؼَٜ رخ٠ُؼق حُِـ١ٞ ٝاٗٔخ ٣ٞٛق رـِحٍس  -

 .ح٩ٗظخؽ حُِـ١ٞ ٝؿٞىطٚ

أٗـذ ٌٛح حُؼَٜ ػيىحً ٖٓ حُؼِٔخء ١ًٝ حَُٜ٘س حُؼخ٤ُش ْٜٓ٘ ػ٢ِ ٓز٤َ  -

ح٢١ٞ٤ُٔ ، حرٖ ٓخُي ،رٖ ٛ٘خّ ، ح٢ًٍُِ٘ ، أرٞ ك٤خٕ ، حُِر٤ي١ : حُٔؼخٍ

، حرٖ ٓ٘ظٍٞ ، حُل٤َُٝرخى١ حرٖ حُـ١ٍِ ًٝخٕ ٌَُ ْٜٓ٘ ٓئُلخطٚ 

 .حُٔظ٤ِٔس حُظ٢ أكخى ٜٓ٘خ حُزخكؼٕٞ ًؼ٤َحً 

                                                
(1)

  .9 ، ص 4م، ج 1995 ، 5ط (لبنان – بٌروت ) أحمد أمٌن ، ظهر اإلسالم ، دار الكتاب العربً 
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ًٔخ ًخٕ ُِظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ أ٤ٔٛش ًزَٟ ك٢ ػَٜ حُٔٔخ٤ُي ك٤غ ٣ؼظزَ  -

 . حٓظيحىحً ٤َُٔٔس حُيٍّ حُ٘ل١ٞ

٣ٌل٢ ُلًَش حُظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ إٔ كلظض ُ٘خ حُؼِّٞ حُ٘ل٣ٞش ٖٓ ح٤٠ُخع ك٢  -

 .طِي حُلظَس

٫ ٣ٜق إٔ ٣٘ٔذ ح٫ٗلطخ١ حُِـ١ٞ ا٢ُ ح٧ػخؿْ ٧ْٜٗ ْٛ أٗلْٜٔ ٓؼٞح  -

 .ا٢ُ طط٣َٞ حُِـش ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ رؼي ٓو١ٞ حُو٬كش حَُحٗيس

 .ػَٜ حُٔٔخ٤ُي ٖٓ أًؼَ حُؼٍٜٞ كًَش ك٢ حُظؤ٤ُق حُ٘ل١ٞ -

 

: انزٕصٛبد

حٌُظخرش رٍٜٞس أٝٓغ ٝأَٗٔ ػٖ ؿٜٞى حُيٍّ حُِـ١ٞ ك٢ ػَٜ  -1

 . حُٔٔخ٤ُي

ط٘خٍٝ كخُش ح٧ىد رظؤ٢ٗ ١ٝٔؤ٤ٗ٘ش ك٢ ٌٛح حُؼَٜ كظ٠ ٫ ٗلٌْ ػ٤ِٚ  -2

ٓؼَ ٓخ كٌٔ٘خ ػ٢ِ حُِـش ك٢ حُٔخرن ٓغ ًؼَس ح٫ٓظٜ٘خى رخُ٘ؼَ 

 .ٝحُ٘ؼَحء
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لبئًخ انًشاعغ 

 

 القرآن الكرٌم -

 األحادٌث النبوٌة -

 

: حٌُظذ ٝحَُٔحؿغ حُؼ٤ِٔش: أ٫ًٝ  -

 ، ١5 (ُز٘خٕ – ر٤َٝص )أكٔي أ٤ٖٓ ، ظَٜ ح٬ٓ٩ّ ، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢  -

 .4ّ، ؽ 1995

حرٖ ح٧ٗزخ١ٍ ، أرٞ حُزًَخص ًٔخٍ حُي٣ٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي رٖ  -

ارَح٤ْٛ : ِٗٛش ح٩ُزخء ك٢ ١زوخص ح٧ىرخء طلو٤ن  (ٛـ577ص )ح٧ٗزخ١ٍ 

  . (ى، ١، ص ) (ح٧ٍىٕ ، حٍُِهخء)حُٔخَٓحث٢ ، ٌٓظزش حُٔ٘خٍ 

ح٢ُٓٞ٧ حُزـيحى١ ، أرٞ حُل٠َ ٜٗخد حُي٣ٖ ح٤ُٔي ٓلٔٞى ح٢ُٓٞ٧  -

ٍٝف حُٔؼخ٢ٗ ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ حُؼظ٤ْ ٝحُٔزغ  (ٛـ1270ص )حُزـيحى١ 

اىحٍس حُطزخػش  (ُز٘خٕ– ر٤َٝص )حُٔؼخ٢ٗ ، ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ 

 .9ّ ، ؽ1985 ، 4ح٣َ٤ُ٘ٔش ، ١ 

 .1حرٖ طـ١َ رَى١ ، حُ٘ـّٞ حُِٝحَٛ ك٢ ِٓٞى َٜٓ ٝحُوخَٛس، ؽ -

ص )حرٖ حُـ١ٍِ ، ْٗٔ حُي٣ٖ أر٢ حُو٤َ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُـ١ٍِ  -

رَؿٔظَحَٓ ، : ؿخ٣ش حُٜ٘خ٣ش ك٢ ١زوخص حُوَحء ، ػ٠٘ رَ٘٘ٙ  (ٛـ833

 .ّ 1932 ، 1ٌٓظزش حُوخٗـ٢ ، َٜٓ ، ١ 

ص )حُـ٢٘٣ٞ ؛ أرٞ حُٔؼخ٢ُ ػزي حُِٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق حُـ٢٘٣ٞ  -

٬ٛف رٖ : حُزَٛخٕ ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ ، ػِن ػ٤ِٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ  (ٛـ478

ٓلٔي رٖ ػ٠٣ٞش ، ٍٓ٘٘ٞحص ٓلٔي ػ٢ِ ر٠٤ٕٞ ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

 .1997ّ، 1 ؽ1، ١ (ُز٘خٕ– ر٤َٝص )

 (ٛـ852ص )حرٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ ، ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬  -

حُيٍٍ حٌُخٓ٘ش ك٢ أػ٤خٕ حُٔخثش حُؼخٓ٘ش ، كووٚ هيّ ُٚ ٟٝٝغ كٜخٍٓش ٓلٔي 

 .2ّ، ؽ1996 ، ٤ٓ2ي ؿخى حُلن، ىحٍ حٌُظذ حُلي٣ؼش ١
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ص )أرٞ ك٤خٕ ؛ ٓلٔي رٖ ٣ٞٓق ح٤َُٜ٘ رؤر٢ ك٤خٕ ح٧ٗي٢ُٔ حُـَٗخ٢١  -

 2طل٤َٔ حُزلَ حُٔل٢٤ ، ىحٍ حُلٌَ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، ١ (ٛـ754

 .8ّ ، ؽ1983، 

اػَحد ح٧ُل٤ش ح٠ُٔٔٔ  (ٛـ905ص )هخُي ح١َُٛ٧، هخُي رٖ ػزي هللا  -

ط٣َٖٔ حُطخُذ ك٢ ٛ٘خػش ح٩ػَحد، ػ٠ٔ٤ حُزخر٢ حُلِز٢ ًَٝٗخٙ ، 

 (ص ، ١. ى )حُوخَٛس 

َٗف حُظ٣َٜق ػ٠ِ حُظ٤ٟٞق أٝ  (ٛـ905ص )هخُي رٖ ػزي هللا ح١َُٛ٧  -

ٓلٔي رخَٓ ػ٤ٕٞ : حُظ٣َٜق رٚ ٠ٕٓٔٞ حُظ٤ٟٞق ك٢ حُ٘لٞ ، طلو٤ن 

ر٤َٝص، )حُٔٞى ، ٍٓ٘٘ٞحص ٓلٔي ػ٢ِ ر٠٤ٕٞ ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

 . ّ 2000 ٓ٘ش ١1  (ُز٘خٕ

ص )حٌُٛز٢ ، ْٗٔ حُي٣ٖ أر٢ ػزي هللا ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ حٌُٛز٢  -

أكٔي هخٕ ، ًَِٓ حُِٔي ك٤َٜ ُِزلٞع : ١زوخص حُوَحء ، طلو٤ن (ٛـ748

 .3ّ ، ؽ1997 ، 1ٝحُيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش ١

حُؼٔيس ك٢  (ٛـ456ص )حرٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ ، أرٞػ٢ِ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ  -

 .1934ّ (١.ى)ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ، ٓطزؼش كـخ١ُ ، حُوخَٛس 

 (ٛـ340ص )حُِؿخؿ٢ ، أرٞ حُوخْٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ آلخم حُِؿخؿ٢  -

ػ٢ِ طٞك٤ن ، حُلٔي ، ٓئٓٔش : ًظخد ، حُـَٔ ك٢ حُ٘لٞ ، كووٚ ٝهيّ ُٚ 

 .1985ّ ، ١2 (اٍري ، ح٧ٍىٕ)حَُٓخُش ُِطزخػش ٝحُظ٣ُٞغ ، ىحٍ ح٧َٓ 

 .2ح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ؽ -

 .3حُِٓو١َ٘ ، ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص ، ؽ  -

 (ٛـ902ص )حُٔوخ١ٝ ، ْٗٔ حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔوخ١ٝ  -

 .3ؽ (ص.١.ى)ح٠ُٞ ح٬ُٓغ ٧َٛ حُوَٕ حُظخٓغ ، ٌٓظزش حُوخى٤ٓش ، 

رـ٤ش حُٞػخس  (ٛـ911ص )ح٢١ٞ٤ُٔ ، ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ػزي حَُكٖٔ ح٢١ٞ٤ُٔ  -

ك٢ ١زوخص حُِـ٤٣ٖٞ ٝحُ٘لخس، طلو٤ن ٓلٔي أرٞ حُل٠َ ارَح٤ْٛ ، ىحٍ حُلٌَ 

 .1979ّ، 2 ؽ2، ١
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 ١1 : ح٢١ٞ٤ُٔ ، ح٫هظَحف ك٢ ػِْ أٍٛٞ حُ٘لٞ ، ٓطزؼش حُٔؼخىس حُوخَٛس  -

 ،1976ّ. 

ح٫هظَحف ك٢  (ٛـ911ص )ح٢١ٞ٤ُٔ ، ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ػزي حَُكٖٔ ح٢١ٞ٤ُٔ  -

 (كِذ- ٣ٍٞٓخ )ػِْ أٍٛٞ حُ٘لٞ ، ىحٍ حُٔؼخٍف ُٜخكزٜخ أرٞ حُلٔ٘خص 

 ،. (ى، ١، ص)، 

حُزيٍ حُطخُغ ٓلخٖٓ  (ٛـ125ص )حًُ٘ٞخ٢ٗ ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حًُ٘ٞخ٢ٗ  -

ٖٓ رؼي حُوَٕ حُظخٓغ ، ىحٍ حُٔؼَكش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ، 

 .1ؽ (ص.١.ى)

حٌُٞحًذ حُٔخكَس رؤػ٤خٕ حُٔخثش  (ٛـ1061ص )ح٤ُ٘ن ٗـْ حُي٣ٖ حُو١َ  -

ؿَحث٤َ ٤ِٓٔخٕ ؿزٍٞ ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ : حُؼخَٗس ، كووٚ ٟٝز٢ ٜٗٚ 

 .1ّ ، ؽ1979 ، 2ح٥كخم حُـي٣يس ، ر٤َٝص ١ 

 . ػزي حُزخه٢ ػزي حُٔـ٤ي ، اٗخٍس حُظؼ٤٤ٖ ك٢ طَحؿْ حُ٘لخس ٝحُُِّـ٤٣ٖٞ -

حُِزخد ك٢  (ٛـ616ص )حُؼز١ٌَ ، أرٞ حُزوخء ػزي هللا رٖ حُلٖٔ حُؼز١ٌَ  -

ؿخ١ُ ٓوظخٍ ١ِزخص ، ىحٍ حُلٌَ : ػَِ حُز٘خء ٝح٩ػَحد ، طلو٤ن

 .1995ّ، ١1 (ىٓ٘ن ، ٣ٍٞٓخ)ىحٍ حُلٌَ  (ر٤َٝص ، ُز٘خٕ)حُٔؼخَٛ 

حرٖ ػو٤َ َٗف حرٖ ػو٤َ ػ٢ِ أُل٤ش حرٖ ٓخُي، ٌٓظزش ىحٍ حُظَحع ،حُوخَٛس  -

 .1ّ، ؽ1999 (١.ى)

حرٖ حُؼٔخى حُل٘ز٢ِ ؛ ٜٗخد حُي٣ٖ أر٢ حُل٬ف ػزي حُل٢ رٖ أكٔي رٖ ٓلٔي  -

: ٌٍٗحص حٌُٛذ ك٢ أهزخٍ ٖٓ ًٛذ ، ىٍحٓش ٝطلو٤ن  (ٛـ1089ص )

ٜٓطل٠ ػزي حُوخىٍ ػطخ ، ٍٓ٘٘ٞحص ٓلٔي ػ٢ِ ر٠٤ٕٞ ، ىحٍ حٌُظذ 

 .6ّ ، ؽ1998 ١1 (ر٤َٝص ، ُز٘خٕ)حُؼ٤ِٔش 

 ػَٔ ٍٟخ ًلخُش ، ٓؼـْ حُٔئُل٤ٖ ، طَحؿْ ٜٓ٘ل٢ حٌُظذ حُؼَر٤ش،  -

 .5، ؽ  (١ ، ص.ى)ٌٓظزش حُٔؼ٠٘، ٝىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ ، ر٤َٝص 

ٓـِش ىٍحٓخص كٞٝ  (حُ٘لٞ ك٢ ٝحى١ ح٤َُ٘  )ػَٔ ٓلٔي كٔٞىس ،  -

 .2003ّ، ٓخٍّ 3 حُٔـِي 5ح٤َُ٘، حُؼيى



 2013ّ حُؼيى حُؼخ٢ٗ ٓزظٔزَ                        ٓـِش ح٤َُ٘ ح٧ر٤ٞ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع

80 

 

ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ،  (ٛـ207ص )حُلَحء ؛ أر٣ًَُٞخ ٣ل٠٤ رٖ ٣ُخى حُلَحء  -

ػ٢ِ حُـ١ِ، ىحٍ حٍَُٔٝ : ػزي حُلظخف آٔخػ٤َ ِٗز٢ ، ٍحؿؼٚ : طلو٤ن 

 .3ؽ (ص.١.ى)، 

حٌُٞحًذ حُٔخثَس رؤػ٤خٕ  (ٛـ1061ص )حُوَر٢ ؛ ح٤ُ٘ن ٗـْ حُي٣ٖ حُوَر٢  -

ؿزَحث٤َ ٤ِٓٔخٕ ؿزٍٞ ، ٍٓ٘٘ٞحص : حُٔجش حُؼخَٗس ، كووٚ ٟٝز٢ ٜٗٚ 

 .1ّ ، ؽ 1979 ، 2ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس ر٤َٝص ، ١ 

حُو٢َٗ ح٢٘٤ٌُ ، ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػزي حُِط٤ق حُو٢َٗ ح٢٘٤ٌُ ْٗٔ  -

٣ل٠٤ َٓحى ، ىحٍ : ح٩ٍٗخى ا٠ُ ػِْ ح٩ػَحد ، طلو٤ن  (ٛـ695ص )حُي٣ٖ 

 .2004ّ،  (١.ى)حُلي٣غ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، حُوخَٛس 

ص )حُولط٢ ؛ أرٞ ٣ُي ؿٔخٍ حُي٣ٖ أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٣ٞٓق حُولط٢  -

ٓلٔي أرٞ حُل٠َ ارَح٤ْٛ : أٗزخٙ حَُٝحس ػ٠ِ أر٘خٙ حُ٘لخس ، طلو٤ن  (ٛـ624

 ، ١1 (حُوخَٛس ، ٓئٓٔش حٌُظذ حُؼوخك٤ش ، ر٤َٝص)، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢ ، 

 .3ّ ، ؽ1986

 .1934ّ (١.ى)ح٧د ٣ُْٞ ٓؼِٞف ، حُٔ٘ـي ك٢ حُِـش ، حُوخَٛس  -

 (ٛـ672ص )حرٖ ٓخُي ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُطخث٢ حُ٘ل١ٞ  -

: ٗٞحٛي حُظ٤ٟٞق ٝحُظٜل٤ق ٬ٌُ٘ٔص حُـخٓغ حُٜل٤ق ، طلو٤ن ٝطؼ٤ِن 

 .1983ّ ، 3ٓلٔي كئحى ػزي حُزخه٢ ، ػخُْ حٌُظذ ، ر٤َٝص ، ١

حرٖ ٓخُي ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُطخث٢ حُـزخ٢ٗ  -

، أًخٍ ح٩ػ٬ّ رظؼ٤ِغ ح٬ٌُّ ، ٌٓظزش حُٔي٢ٗ ، ؿيس  (ٛـ672ص )حُ٘خكؼ٢ 

 .1984ّ (١.ى)

حُـ٢٘ حُيح٢ٗ ك٢ كَٝف  (ٛـ749ص )حَُٔحى١ ، حُلٖٔ رٖ حُوخْٓ  -

حُٔؼخ٢ٗ ، طلو٤ن كوَ حُي٣ٖ هزخٝس ٝٓلٔي ٗي٣ْ كخَٟ، ٍٓ٘٘ٞحص ٓلٔي 

 . 1992ّ ١1 (ر٤َٝص ، ُز٘خٕ)ػ٢ِ ر٠٤ٕٞ ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، 

: كٞحص حُٞك٤خص ٝح٣ٌَُ رٜخ ، طلو٤ن  (ٛـ764ص )ٓلٔي رٖ ٗخًَ حٌُظز٢  -

 .3ؽ (١، ص. ى )اكٔخٕ ػزخّ ، ىحٍ ٛخىٍ ، ر٤َٝص ، 
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حٌُ٘ق ػٖ ٝؿٞٙ  (ٛـ427ص )٢ٌٓ؛ أرٞ ٓلٔي رٖ أر٢ ١خُذ حُو٢ٔ٤  -

ٓل٢ حُي٣ٖ ٠ٍٓخٕ ، ٓئٓٔش : حُوَحءحص حُٔزغ ٝػِِٜخ ٝكــٜخ ، طلو٤ن 

 .2ّ ، ؽ1981 ، 2حَُٓخُش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، ١

حُٔلٍَ ك٢  (ٛـ702ص )ح٢َُٜٓ ، ػَٔ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ آٔخػ٤َ ح٢َُٜٓ  -

حُ٘لٞ ، طلو٤ن ٝىٍحٓش ٍٜٓ٘ٞ ػ٢ِ ٓلٔي ػزي ح٤ُٔٔغ ، ىحٍ ح٬ُّٔ 

 .2005ّ ، 1ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحُظَؿٔش َٜٓ ، ١

حرٖ ٛ٘خّ ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ ٓلٔي ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ أكٔي رٖ ػزي هللا  -

ح٩ػَحد ٖٓ هٞحػي ح٩ػَحد حَُرخ١  (ٛـ761ص )ح٧ٜٗخ١ٍ حُوٍِؿ٢ 

 .ّ 1981 (ص ، ١.ى)

حرٖ ٛ٘خّ ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ ٓلٔي ، ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ أكٔي رٖ ػزي  -

: حُٔٔخثَ حُ٘ل٣ٞش ك٢ حُ٘لٞ ، طلو٤ن  (ٛـ761ص )هللا رٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ 

 .(ص.١.ى)ػ٢ِ كٖٔ حُزٞحد ، ٤ًِش حُِـش حُؼَر٤ش ، ح٣َُخٝ 

حرٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ ، أرٞ ٓلٔي ػزي هللا ؿٔخٍ حُي٣ٖ رٖ ٣ٞٓق رٖ أكٔي  -

ٓـ٢٘ حُِز٤ذ ػٖ ًظذ  (ٛـ761ص )رٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ ح١َُٜٔ 

ٓلٔي ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي، : ح٧ػخ٣ٍذ ، كووٚ ٝكِٜٚ ٟٝز٢ ؿَحثزٚ 

  .(١، ص.ى)ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ 

ّ 1984 (١.ى)٣خهٞص حُل١ٞٔ ، ٓؼـْ حُزِيحٕ ، ىحٍ ٛخىٍ ، ىحٍ ر٤َٝص  -

 . 1، ؽ 
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 ,Shell)ثبنزطجٛك ػهٗ خٕاسصيٛبد دساعخ كفبءح  خٕاسصيٛبد انزشرٛت

Merge, Heap, Radix and NK-sorting) ٙٔيشكهخ انزصبدو ف 

 NK-sortingخٕاسصيٛخ 

 :المستخمص
طظٔلٍٞ ٌٛٙ حُيٍحٓش كٍٞ ٓلّٜٞ حُظَط٤ذ ك٤غ ٣ؼظزَ طَط٤ذ حُز٤خٗخص ٖٓ 

 ط٘خُٝ٘خ ك٢ ٌٛح حُيٍحٓش ػيى ٖٓ [17],ح٫ٓظويحٓخص حُٔظٌٍَس ك٢ ٓؼخُـش حُز٤خٗخص

هٞح٤ٍُٓش ،حُظَط٤ذ رخُيٓؾ ،ه٤ٍُٓٞش َٗ ٍ)هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ حُلي٣ؼش ٢ٛٝ 

 . (ٝهٞح٤ٍُٓش إ ٢ً، هٞح٤ٍُٓش ٍحىًْ، حٌُٞٓش

-Nk      ٖٝٓ ه٬ٍ ىٍحٓش ٝٓوخٍٗش ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓخص ٝؿيٗخ إٔ هٞح٤ٍُٓش 

sorting طؼط٢ ٗظخثؾ رط٤جش ٖٓ ك٤غ حَُٔػش ًُٝي ٗٔزش ُٞؿٞى ٌِٓ٘ش حُظٜخىّ ك٢ 

 طؼط٢ ٗظخثؾ رط٤جش ٓغ ح٧ػيحى Shellًٔخ ٝؿيٗخ إٔ هٞح٤ٍُٓش ، ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓش

ٌُٖ رٍٜٞس ػخٓش أػزظض هٞح٤ٍُٓش .حُؼ٘ٞحث٤ش ٓوخٍٗش رزو٤ش حُوٞح٤ٍُٓخص ح٧هَٟ

Radixحُظ٢ طْ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُيٍحٓش ٓغ ٝؿٞى ص ًلخءطٜخ ٓغ ؿ٤ٔغ أكـخّ حُز٤خٗخ 

 .رؼٞ حُوٞح٤ٍُٓخص حُظ٢ أػزظض أٜٗخ ح٧َٓع ك٢ كخ٫ص كَى٣ش

 :انكهًبد انًفزبؽٛخ

 ٍحىًْ،حُظَط٤ذ ، حُٜٔلٞكش ، هٞح٤ٍُٓش 

Abstract 

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. 
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 :يمذيخ

حٓظويٓ٘خ هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ حُظخ٤ُش  ٝٓوخٍٗظٜخ ُؼَكش ًلخءس ًَ 

 :ٝحكيس ٝٗوخ١ حُوٞس ٝح٠ُؼق ك٢ ًَ ٜٓ٘خ ٌٝٛٙ حُوٞح٤ٍُٓخص ٢ٛ

 Shell sort[1] 

ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓش ٓوظِلش ه٬٤ِ ػٖ رو٤ش حُوٞح٤ٍُٓخص ك٢ ُٖٓ 

 ُظٜزق O(long) حُظؼو٤ي ك٤غ أٜٗخ طوظِق ه٬٤ِ ػٖ ح٤ُٜـش 

 حػظٔيح O(nlog2n)  ٝ  O(n1.5) ٤ٛـظٜخ ٓ٘خرٜٚ ٤ُِٜـش ر٤ٖ 

 .ػ٠ِ طلخ٤َٛ حُظ٘ل٤ٌ

 Heap sort[1] 

ك٤غ . ٢ٛ هٞح٤ٍُٓش ٗؼز٤ش ٌُٜٝ٘خ ٤ُٔض ح٧َٓع ك٢ ًَ حُلخ٫ص 

٣ٝؼظزَ حُظَط٤ذ  . O(nlogn) ٣ٌٕٞ ُٖٓ ط٘ل٤ٌٛخ ىحثٔخً حهَ ٖٓ 

 .رٌٜٙ حُوٞح٤ٍُٓش ؿي٣َ رخُؼوش 

Merge sort[1] 

 ٝطؼظزَ ٖٓ حُوٞح٤ٍُٓخص O(nlogn) طٔؼَ ُٖٓ ط٘ل٤ٌٛخ رٍٜٞس 

 .(٫ ٣ظـ٤َ طَط٤ذ حُؼ٘خَٛ حُٔظٔخ٣ٝش) stableحُٔٔظوَس 

Radix Sort[24] 

 حُز٤خٗخص   ػ٠ِ ٓلّٜٞ طَط٤ذradix     طوّٞ هٞح٤ٍُٓش ٍحى٣ٌْ 

 ك٤غ إٔ ًلخءس هٞح٤ٍُٓش digitsػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُوخٗخص حُؼ٣َ٘ش 

ٛٞ ػيى ح٧ٍهخّ حَُٔحى n  ك٤غ إٔ  O(n.k/d) :ٍحى٣ٌْ ٢ٛ 

 ٛٞ ػيى حُوخٗخص حُؼ٣َ٘ش d ٛٞ كـْ أ١ ٓلظخف ٝ kطَط٤زٜخ ٝ 

digits.  

NK-sorting Algorithm[2] 

٢ٛ ه٤ٍُٓٞش طوّٞ ػ٠ِ كٌَس ط٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ حَُٔحى طَط٤زٜخ ػ٠ِ 

ػيى ٖٓ حُٜٔلٞكخص حُٔئهظش ر٘خءح ػ٠ِ ػيى حُوخٗخص حُؼ٣َ٘ش ٖٝٓ 

 .ػْ طَط٤ذ ًَ ٜٓلٞكش ػ٠ِ كيح ٖٝٓ ػْ طـ٤ٔؼٜخ َٓس حهَٟ

 NK-Sortingيشكهخ انزصبدو فٙ خٕاسصيٛخ 
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طؼظٔي حُوٞح٤ٍُٓش ػ٠ِ ٓوخٍٗش ح٧ػيحى ٩ؿَحء ػ٤ِٔش    

إً ًِٔخ ًخٕ ػيى حُٔوخٍٗخص ر٢٤ٔ ًِٔخ ًخٗض .حُظَط٤ذ 

 .حُوٞح٤ٍُٓش أَٓع

طوّٞ حُوٞح٤ٍُٓش رظؤْ حُٜٔلٞكش ا٠ُ ٜٓلٞكخص كَػ٤ش    

Sub-arraysك٤غ ٣ظْ طَط٤ذ ًَ ٜٓلٞكش ػ٠ِ كيح . 

طوّٞ  حُوٞح٤ٍُٓش رخُزلغ ػٖ حٛـَ ػَٜ٘ ٝحًزَ ػَٜ٘ 

ك٢ ًَ حُٜٔلٞكخص حُلَػ٤ش ك٤غ طظْ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش َٓس ٝحكيس 

 ٌُٜٙ حُوٞح٤ٍُٓش ٛٞ Best caseإً حُلخُش ح٧ك٠َ . كو٢

O(n). رخَُؿْ ٖٓ ًُي هي طليع ٌِٓ٘ش طٜخىّ ك٢ ٌُٖ

حُوٞح٤ٍُٓش ٓٔخ ٣ظطِذ ػ٤ِٔش رلغ ػٖ ٓٞهغ آهَ ُِؼَٜ٘ 

حَُٔحى ط٣َزٚ ًُٝي رٔزذ إٔ حُٔٞهغ حُٔؼط٠ طْ ح٤ٌُٖٔ ك٤ٚ ٖٓ 

 هزَ ٝرخُظخ٢ُ طلظخؽ حُوٞح٤ٍُٓش ا٠ُ ُٖٓ أ١ٍٞ هي ٣َٜ ا٠ُ

O(  Worst  case ك٢ أٓٞأ حُلخ٫ص   (

    ًٌُي ٗـي إٔ حُوٞح٤ٍُٓش طوّٞ رظو٤ْٔ حُٜٔلٞكش ح٤ِٛ٧ش 

ا٠ُ ػيى ٖٓ حُٜٔلٞكخص حُلَػ٤ش ٓـٔٞع أ١ٞحٍ ٌٛٙ 

ًٌُٝي ٫ ٗلظخؽ .حُٜٔلٞكخص ٣ٔخ١ٝ ١ٍٞ حُٜٔلٞكش ح٤ِٛ٧ش

ا٠ُ ٓٔخكش اٟخك٤ش ك٢ حُٜٔلٞكش ح٤ِٛ٧ش ٩ؿَحء 

إً ك٢ ًَ حُلخ٫ص طلظخؽ حُوٞح٤ٍُٓش ا٠ُ ٓٔخكش .حُٔوخٍٗخص

O(n) رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓٔخكخص ر٤ٔطش ُِٔظـ٤َحص max, min, S 

ًٔخ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٠ٗغ حُٜٔلٞكش حُٜٔلٞكخص . ٌَُ ٜٓلٞكش كَػ٤ش

حُلَػ٤ش ك٢ ٢ٓٝ طو٣ِٖ هخٍؿ٢ ٝاىهخٍ ٜٓلٞكش ٝحكيس كو٢ 

ٌُِحًَس ٝرؼي حٗظٜخء طَط٤زٜخ ٣ظْ اهَحؿٜخ ٝاىهخٍ حُٜٔلٞكش 

 .٣ٌٖٔ حٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش ٓغ حُز٤خٗخص ح٠ُؤش.حُؼخ٤ٗش ٌٌٝٛح

 

       ػ٘ي كٔخد ٓٞهغ حُؼَٜ٘ ك٢ حُٜٔلٞكش حُلَػ٤ش ٖٓ 

ه٬ٍ ػ٬هش حُؼَٜ٘ ٓغ ٝهؼش هي ٣ليع إٔ ٣ؼط٢ أًؼَ ٖٓ 

ػَٜ٘ ٗلْ حُٔٞهغ ًُٝي رٔزذ إٔ حُؼ٣َٜٖ٘ ٓظٔخ٤٣ٖٝ ك٢ 
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حُو٤ٔش ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼط٤خٕ ٗلْ حُٔٞهغ أٝ إٔ حُلَم ر٤ٖ حُؼ٣َٜٖ٘ 

ٛـ٤َ ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٕٞ حُلَم ر٤ٖ ٓٞهؼ٤ٜٔخ ػزخٍس ػٖ ًَٔ 

ٛـ٤َ ًٝٔخ ٬ٗكع  إٔ  حُوٞح٤ٍُٓش طوّٞ رظو٣َذ ح٧ػيحى 

ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼط٤خٕ ٗلْ  (٫ٕ حُٔٞحهغ ٢ٛ أٍهخّ ٛل٤لش)ح٣ٌَُٔش 

 collisionٓٔخ ٣ظٔزذ ك٢ كيٝع طٜخىّ . حُٔٞهغ

ُلَ ٌِٓ٘ش حُظٜخىّ طوّٞ حُوٞح٤ٍُٓش ربُحكش حُؼ٘خَٛ     

طٜخػي١ أٝ ، كٔذ ٗٞع حُظَط٤ذ)ٗخك٤ش ح٤ٔ٤ُٖ أٝ حُ٘ٔخٍ 

ػ٤ِٔش حُزلغ ػٖ ٓٞهغ هخ٢ُ ٝاُحكش حُؼ٘خَٛ ٣ظطِذ . (ط٘خ٢ُُ

ُٓ٘خ أ١ٍٞ ًٌُٝي هي ٣ئى١ ا٠ُ ؿٔٞٝ ك٢ حُوٞح٤ٍُٓش ٗٔزش 

٫ٕ حُوٞح٤ٍُٓش طوظَف إٔ كخَٛ َٟد ه٤ٔش حُؼَٜ٘ ك٢ 

 ٣وٞى ا٠ُ ٓٞهغ حُؼَٜ٘ ك٢ حُٜٔلٞكش ٌٝٛح ٤ُْ ٛل٤ق Sح٤َُٔ 

 .(ك٢ كخُش حُظٜخىّ)ىحثٔخ 

 : انًمبسَخ ثٍٛ خٕاسصيٛبد انزشرٛت 

     ٓؼظْ هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ طؼَٔ ٖٓ ه٬ٍ ٓوخٍٗش حُز٤خٗخص 

، ك٤غ إ ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓخص طوّٞ رٔوخٍٗش ػيى ًز٤َ ٖٓ حُز٤خٗخص.

ٓؼ٬ ) هٞح٤ٍُٓخص طوّٞ رٔوخٍٗش ؿِء كو٢ ٖٓ حُز٤خٗخص ىٝٛ٘خٍ

طَط٤ذ أٓٔخء أٗوخٙ طوّٞ رٔوخٍٗش حُلَٝف ح٠ُٝ٧ كو٢ ٖٓ ح٫ْٓ 

.) 

  ٝػخىس ٓخ ٣ليى أك٤ِ٠ش حُوٞح٤ٍُٓش ٛٞ ًلخءطٜخ ًٝلخءس 

حُوٞح٤ٍُٓش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طٌٕٞ ر٘خءح ػ٠ِ ٤ًٔش حُز٤خٗخص حَُٔحى 

طَط٤زٜخ ٝٓيٟ َٓػش طَط٤ذ ٌٛٙ حُز٤خٗخص ٤ًٔٝش حُٔٔخكش 

ك٤غ ٗـي إ ٓؼظْ هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ . حُٔٔظويٓش ٖٓ حٌُحًَس

 O(n*log(n))  أٝ O(n^2) ُٜخ ًلخءس أٓخ 

ٝٛ٘خُي رؼٞ هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ طَط٤ذ حُز٤خٗخص أَٓع ٖٓ 

O(n*log(n)) حُوٞح٤ٍُٓخص ٫ طؼظٔي ػ٠ِ ٓوخٍٗش حُز٤خٗخص ٌٙٛ 

 .ٝاٗٔخ طوّٞ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُل٤َ

   ٛ٘خُي حُؼي٣ي ٖٓ هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ ُٜخ ٗلْ حٌُلخءس ٌُٜٝ٘خ 

 سٌُح ُِلٌْ ػ٠ِ حُوٞح٢ٍُٓ.طوظِق ك٢ حَُٔػش ٓغ ٗلْ حُٔيه٬ص 

-average ٝحُلخُش ح٢ُٓٞ ٣best-castـذ ىٍحٓش حُلخُش ح٧ك٠َ 

case  ٝحُلخُش ح٧ٓٞأ worst-case  .  ٞٛ ٝحُٔو٤خّ حُؼخ٢ٗ
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 ح١ٌُ ٣ؼط٢ طلخ٤َٛ Big O notationحٓظويحّ ٓؼخَٓ ػخرض ٛٞ 

 .ػٖ ٤َٓ حُؼ٤ِٔخص ٣ٝؼط٢ ُٔلش ػخٓش ػٖ حُوٞح٤ٍُٓش

 أٓخ حُؼخَٓ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٖٓ ه٬ُٚ ٣ٌٖٔ حُلٌْ ػ٠ِ حُوٞح٤ٍُٓش ٛٞ  

ك٤غ إ ٛ٘خُي ٣ٌٖٔ إ طوّٞ رظَط٤ذ .كـْ حُٔٔخكش حُٔطِٞرش 

كَُ )حُز٤خٗخص ك٢ ٗلْ حُٔٔخكش ىٕٝ حُلٞؿش ا٠ُ ٓٔخكش اٟخك٤ش 

 ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ، ٣ٌٖٔ طَط٤زٚ ك٢ ٗلْ heap sortحٌُٞٓش 

.. (حٌُٔخٕ ، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظْ ك٢ رؼٞ حُلخ٫ص ك٢ ًٞٓش ٓ٘لِٜش

ٝك٢ رؼٞ حُلخ٫ص هي ٣ظٞهق كـْ حُٔٔخكش حُٔطِٞرش ػ٠ِ ٗٞع 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُظَط٤ذ رٞحٓطش ).ر٤٘ش حُز٤خٗخص حُٔٔظويٓش

 ٓغ ر٤خٗخص ٓوِٗش ك٢ ٜٓلٞكخص merge sortهٞح٤ٍُٓش حُيٓؾ 

arrays ٣وظِق ػ٘ٚ ٓغ ر٤خٗخص ٓوِٗش ك٢ هٞحثْ ٓظِٜش linked-

list.)  

حُؼخَٓ حُؼخُغ ُِلٌْ ػ٠ِ حُوٞح٤ٍُٓش ٛٞ حٓظوَحٍ حُوٞح٤ٍُٓش 

stability َحُوٞح٤ٍُٓش طوّٞ رظَط٤ذ حُز٤خٗخص ىٕٝ طـ٤٤ َٛٝ 

   أّ keys٫حُٔلخط٤ق 

 :حُـيٍٝ حُظخ٢ُ ٣ٔؼَ ه٤خّ أىحء هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ 

 

 

 

 

algorithm Time 

Sort Best Average Worst Space Stability 

Shell Sort O(n) O( ) 

Or 

O( ) 

depends on 

gap 

sequence. 

Best 

known:  

O(nlog 
2
n) 

Constant Instable 

Heap Sort O(n*log(n)) O(n*log(n)) O(n*log(n)) Constant Instable 
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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( ) constant Instable 

 ٓوخٍٗش ر٤ٖ أىحء هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ (1)ؿيٍٝ

 :ٗـي حٕ  (1)ٖٓ ه٬ٍ حُـيٍٝ حُٔخرن 

 Shell sort:  

o  ٌحُظ٘ل٤ ُٖٓtime : ط٘ل٤ٌ  هٞح٤ٍُٓش ُٖٓShell  ًطويّ أىحءح 

 ٌُٖ َٓػخٕ ٓخ ٤ٔٓBest caseِح ك٢ حُلخُش ح٧ك٠َ 

 ٣Average case٘ليٍ ا٠ُ ح٧ٓٞأ ك٢ حُلخُش حُٔظٞٓطش 

  .worst caseٝحُلخُش ح٧ٓٞأ 

o  حُٔٔخكشspace : حُٔٔخكش حُظ٢ طظطِزٜخ هٞح٤ٍُٓشshell 

 .٢ٛconstant ٓٔخكش ػخرظش 

o  حٓظوَحٍ حُوٞح٤ٍُٓشstability : حُوٞح٤ٍُٓش ؿ٤َ ٓٔظوَس

Instable طظطِذ ط٤ٌٖٔ حُؼ٘خَٛ ك٢ ػ٘خَٛ كَػ٤ش 

ٝطَط٤ذ ًَ هخثٔش كَػ٤ش ػ٠ِ كيح ٖٝٓ ػْ ؿٔؼٜخ ٓغ رؼٞ 

 رخُ٘ٔزش ُِوخثٔش Keysٓٔخ ٣وٞى ا٠ُ طـ٤٤َ ك٢ حُٔٞحهغ 

 .ح٤ِٛ٧ش

 Heap sort:  

o  ٌحُظ٘ل٤ ُٖٓTime : ًَ ط٘ل٤ٌ حُوٞح٤ٍُٓش ٣ظ٘خرٚ ك٢ ُٖٓ

٧ٜٗخ ك٢ ؿ٤ٔغ  (ح٧ك٠َ ٝحُٔظٞٓطش ٝح٧ٓٞأ)حُلخ٫ص 

حُلخ٫ص طوّٞ رظ٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ ٗـَس حٌُٞٓش ٝاؿَحء 

، ًَ حُٔوخٍٗخص رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُؼ٘خَٛ َٓطزش أّ ٫

 .(رخُ٘ٔزش ُؼيى حُٔوخٍٗخص)ٝرخُظخ٢ُ ٫ كَم ر٤ٖ  ًَ حُلخ٫ص 

o  حُٔٔخكشSpace:  حُٔٔخكش حُظ٢ طظطِزٜخ حُوٞح٤ٍُٓش ٢ٛ

 .ٓٔخكش ػخرظش 

o  حٓظوَحٍ حُوٞح٤ٍُٓشStability :  َطؼظزَ حُوٞح٤ٍُٓش ؿ٤

 ًُٝي ٫ٕ حُوٞح٤ٍُٓش ٫ طلخكع ػ٠ِ instableٓٔظوَس 

حُظَط٤ذ حُ٘ٔز٢ ُِؼ٘خَٛ رٔزذ إٔ حُؼ٘خَٛ ٣ظْ ط٣ُٞؼٜخ 
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ػ٠ِ ٗـَس ػ٘خث٤ش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طـ٤٤َ ك٢ طَط٤ذ ٓٞحهغ 

 حُؼ٘خَٛ رخُ٘ٔزش ُِوخثٔش ح٤ِٛ٧ش

 Merge Sort: 

o  ٌحُظ٘ل٤ ُٖٓTime:  ٬ٗكع إٔ ُٖٓ ط٘ل٤ٌ حُوٞح٤ٍُٓش ٫

ك٤غ .(ح٧ك٠َ ٝح٧ٓٞأ ٝحُٔظ٢ٓٞ)٣ظـ٤َ ك٢ ًَ حُلخ٫ص 

إٔ حُوٞح٤ٍُٓش ك٢ ًَ حُلخ٫ص طوّٞ رظو٤ْٔ حُوخثٔش ا٠ُ 

هٞحثْ حٛـَ ٝطو٤ْٔ حُوٞحثْ ح٧ٛـَ ا٠ُ هٞحثْ حٛـَ ٌٌٝٛح 

ٖٝٓ ػْ أؿَحء حُٔوخٍٗخص ٝاػخىس ىٓؾ حُوٞحثْ َٓس أهَٟ ا٠ُ 

 .إٔ طٜزق هخثٔش ٝحكيس

o  حُٔٔخكشSpace :  ٖٓ حُٔٔخكش حُظ٢ طظطِزٜخ حُوٞح٤ٍُٓش

كٌِٔخ ًخٕ .حٌُحًَس طؼظٔي ػ٠ِ ػيى حُؼ٘خَٛ حَُٔحى طَط٤زٜخ 

ػيى حُؼ٘خَٛ ًز٤َ أٛزلض ػ٤ِٔش حُظو٤ْٔ أًؼَ ٝرخُظخ٢ُ 

 .ػيى هٞحثْ كَػ٤ش أًؼَ ٝٓٔخكش حًزَ ٖٓ حٌُحًَس

o  ٍح٫ٓظوَحStability:  ٧ٜٗخ طوّٞ ،طؼظزَ هٞح٤ٍُٓش ٓٔظوَس

رظو٤ْٔ ٝىٓؾ حُؼ٘خَٛ ر٘لْ طَط٤ذ ٓٞحهؼٜخ ك٢ حُوخثٔش 

ٝرخُظخ٢ُ ٫ طظؤػَ ٓٞحهغ حُؼ٘خَٛ ك٢ حُوخثٔش .ح٤ِٛ٧ش  

 .ح٤ِٛ٧ش

 Radix sort: 

o  ٌحُظ٘ل٤ ُٖٓTime : ٣ؼظزَ ُٖٓ ط٘ل٤ٌ حُوٞح٤ٍُٓش حهَد ا٠ُ

O(n)َك٤غ إٔ حُوٞح٤ٍُٓش ٫ طٔظويّ . ك٢ حُلخُش ح٧ك٠

ٓلّٜٞ حُٔوخٍٗش ٝاٗٔخ طَطذ حُؼ٘خَٛ ر٘خءح ػ٠ِ طَط٤ذ 

ٝك٢ حُلخُش ح٧ك٠َ طٜزق حُوٞح٤ٍُٓش .حُوخٗش حُؼ٣َ٘ش

ٌُٖ ك٢ حُلخُش حُٔظٞٓطش ٝحُلخُش ح٧ٓٞأ .هٞح٤ٍُٓش هط٤ش

٣ٜزق ُٖٓ حُظ٘ل٤ٌ ٓؼظٔيح ػ٠ِ ػيى حُوخٗخص حُؼ٣َ٘ش ك٢ 

 حَُٔحى طَط٤زٜخ ًٌُٝي كـْ ًَ حُٔلخط٤ق حُٔٔظويٓش ّح٧ٍهخ

 .ك٢ حُظَط٤ذ

o  حُٔٔخكش ك٢ حٌُحًَسspace : طلظخؽ حُوٞح٤ٍُٓش ا٠ُ ٓٔخكش

 ٛٞ ػيى حُؼ٘خَٛ حَُٔحى n ك٤غ إٔ nػخرظش ك٢ حٌُحًَس ٢ٛ 

 MSDأٓخ  (LSD Radix سرخُ٘ٔزش ُوٞح٢ٍُٓ)ط٣َزٜخ

Radixكوي طلظخؽ ٜٓلٞكش اٟخك٤ش ٩طٔخّ ػ٤ِٔش حُظَط٤ذ . 

o ٍح٫ٓظوَحStability: َطؼظزَ حُوٞح٤ٍُٓش ٓٔظوَس ٫ٝ طـ٤

 .ك٢ حُظَط٤ذ حُ٘ٔز٢ ُِؼ٘خَٛ

 NK-Sorting:  

o ٌ(ٗظ٣َخ)٣ؼظزَ ُٖٓ ط٘ل٤ٌ حُوٞح٤ٍُٓش ٛٞ ٣َٓغ : ُٖٓ حُظ٘ل٤ 

 ٧ٕ حُوٞح٤ٍُٓش طٞؿي Best Caseًُٝي ك٢ حُلخُش ح٧ك٠َ 

حُؼ٬هش ر٤ٖ ه٤ٔش حُؼَٜ٘ ٝٓٞهؼش ٓزخَٗس ىٕٝ حُلخؿش ا٠ُ 

ٌُٖ رٔزذ كيٝع طٜخىّ ك٢ حُوٞح٤ٍُٓش .ٓوخٍٗخص ٝطزي٬٣ص

٣ٜزق أىحء حُوٞح٤ٍُٓش رط٢ء ؿيح ٣ٝ٘زٚ هٞح٤ٍُٓش 

ك٤غ أٗٚ ٝك٢ كخُش .حُظَط٤ذ رخ٩ىهخٍ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ
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ٝٛٞ ٓلخُٝش ط٤ٌٖٔ ػَٜ٘ ك٢ ٓٞهغ ٌٖٓٔ )كيٝع طٜخىّ 

ط٠طَ حُوٞح٤ٍُٓش ا٠ُ حُزلغ ػٖ ٓٞهغ  (رٚ ػَٜ٘ ٖٓ هزَ

آهَ كخٍؽ ٝطوّٞ ربُحكش حُؼ٘خَٛ ُظٌٖٔ حُؼَٜ٘ ك٢ ٌٓخٗٚ 

 .٤ٔ٣ٖ أٝ ٣ٔخٍ حُٔٞهغ ح١ٌُ ٣لظَٝ إٔ ٣ٌٖٔ رٚ. حُٔ٘خٓذ

o  حُٔٔخكش ك٢ حٌُحًَسSpace : ٫ طلظخؽ حُوٞح٤ٍُٓش ا٠ُ

ٓٔخكش اٟخك٤ش ك٤غ إٔ حُوٞح٤ٍُٓش طؤْ حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ 

١ٍٞ ٌٛٙ حُٜٔلٞكخص حُلَػ٤ش .ػيى ٖٓ حُٜٔلٞكخص حُلَػ٤ش 

 .ٓـظٔؼش ٣ٔخ١ٝ ١ٍٞ حُٜٔلٞكش ح٤ِٛ٧ش

o  حٓظوَحٍ حُوٞح٤ٍُٓش Stability: 

طؼظزَ حُوٞح٤ٍُٓش ؿ٤َ ٓٔظوَس ٧ٜٗخ طِـؤ ا٠ُ كٔخد ٓٞحهغ 

حُؼ٘خَٛ ك٢ حُوخثٔش حُلَػ٤ش ٖٝٓ ػْ ؿٔغ حُوٞحثْ ٓغ رؼ٠ٜخ 

ٌُح ط٘ظؾ هخثٔش ٓوظِلش .ػ٠ِ كٔذ ػيى حُوخٗخص حُؼ٣َ٘ش 

ػٖ -  رخُ٘ٔزش ُٔٞحهغ حُؼ٘خَٛ– حُ٘ٔز٢ ُِؼ٘خَٛ دحُظَط٢

 .(هزَ حُظَط٤ذ)حُوخثٔش ح٤ِٛ٧ش 

 :رطجٛك

       ٫هظزخٍ َٓػش طَط٤ذ هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ حُٔٔظويٓش 

 رل٤غ ٣ظْ ط٘ل٤ٌٛخ ػيس َٓحص ٓغ ++Cهٔ٘خ رٌظخرش رَحٓؾ رِـش 

ر٤خٗخص ػ٘ٞحث٤ش ٣ظْ ط٤ُٞيٛخ رٞحٓطش هٞح٤ٍُٓش ط٤ُٞي ر٤خٗخص 

 .ػ٘ٞحث٤ش

 Pentium 4 CPU 3 GHz   طْ  ط٘ل٤ٌ حُزَحٓؾ ك٢ ؿٜخُ 

,1.12 of RAM  

طوظِق .  ط٤ُٞي ح٧ٍهخّ حُؼ٘ٞحث٤ش()randرل٤غ طْ حٓظويحّ ىحُش 

 .ٌٛٙ  ح٧ٍهخّ حُؼ٘ٞحث٤ش ك٢ ًَ َٓس ٣ظْ ك٤ٜخ حٓظيػخء ٌٛٙ حُيحُش

  ًٔخ طْ حٓظويحّ اكـخّ ٜٓلٞكخص ٓوظِلش ُظ٤ٟٞق حُلَم ك٢ 

ك٤غ ٗـي إٔ ٛ٘خُي هٞح٤ٍُٓخص .َٓػش حُظ٘ل٤ٌ ٓغ ًَ كـْ 

 .طٌٕٞ كؼخُش ٓغ ر٤خٗخص ه٤ِِش ٝٗـيٛخ رط٤جش ٓغ حُز٤خٗخص حٌُز٤َس

 :حٓظويٓ٘خ ػ٬ع ط٣ُٞؼخص ٓوظِلش ٖٓ ح٧ٍهخّ حُؼ٘ٞحث٤ش ٢ٛ

 أٍهخّ ػ٘ٞحث٤ش طٔخٓخ(random) . 

  أٍهخّ َٓطزٚ ٓٔزوخ(sorted) . ٢ٛٝ أٍهخّ طْ ط٤ُٞيٛخ

ػ٘ٞحث٤خ ٖٝٓ ػْ طْ طَط٤زٜخ ٝطو٣ِٜ٘خ ك٢ ٜٓلٞكش 

 .ُٔؼَكش كؼخ٤ُش حُوٞح٤ٍُٓش ػ٠ِ اػيحى َٓطزٚ أ٬ٛ

  أٍهخّ ٓؼٌٞٓش حُظَط٤ذ(reversed).  ْ٢ٛٝ أٍهخّ ط

ط٤ُٞيٛخ ٝطَط٤زٜخ رٍٜٞس ٓؼٌٞٓش ٝطو٣ِٜ٘خ ك٢ ٍٛٞس 
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ٜٓلٞكش ًُٝي ُو٤خّ ًلخءس َٝٓػش حُوٞح٤ٍُٓش ك٢ ٌٛٙ 

 worst caseطؼظزَ حُلخُش ح٧ٓٞأ .حُلخ٫ص 

 

 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 

  ػيى ٛل٤ق٣1000000ٟٞق ُٖٓ حُظ٘ل٤ٌ ُظَط٤ذ  (2)ؿيٍٝ 

 

 

  ػيى ٛل٤ق٣1000000ٟٞق ُٖٓ حُظ٘ل٤ٌ ُظَط٤ذ  (1)ٌَٗ
 

 

 

 

 :حُو٬ٛش

طظلخٝص ًلخءس هٞح٤ٍُٓخص حُظَط٤ذ ٖٓ ك٤غ حَُٔػش ٝحُٔٔخكش 

ٝ ُٔؼَكش أ١ ٖٓ .حُٔٔظويٓش ٖٓ حٌُحًَس  ًٌُٝي حٓظوَحٍ حُوٞح٤ٍُٓش 

 ٢ٛ ح٧ًلؤ هٔ٘خ ريٍحٓش ٝٓوخٍٗش ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓخص ٓغ صٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓخ

 .رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٓٔظوي٤ٖٓ ٜٓلٞكخص ٖٓ ح٧ػيحى حُؼ٘ٞحث٤ش  حُٜل٤لش
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      ٖٝٓ ه٬ٍ ىٍحٓش ٝٓوخٍٗش ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓخص ٝؿيٗخ إٔ هٞح٤ٍُٓش 

Nk-sorting طؼط٢ ٗظخثؾ رط٤جش ٖٓ ك٤غ حَُٔػش ًُٝي ٗٔزش ُٞؿٞى 

ًٔخ ٝؿيٗخ إٔ ،  ك٢ ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓش(collision)ٌِٓ٘ش حُظٜخىّ 

 طؼط٢ ٗظخثؾ رط٤جش ٓغ ح٧ػيحى حُؼ٘ٞحث٤ش ٓوخٍٗش رزو٤ش Shellهٞح٤ٍُٓش 

حُوٞح٤ٍُٓخص ح٧هَٟ ك٤غ طْ  طل٤ٖٔ ٌٛٙ حُوٞح٤ٍُٓش  ُظٜزق أًؼَ 

 ًلخءطٜخ ٓغ Radixٌُٖ رٍٜٞس ػخٓش أػزظض هٞح٤ٍُٓش .ًلخءس َٝٓػش 

 حُظ٢ طْ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُيٍحٓش ٓغ ٝؿٞى رؼٞ صؿ٤ٔغ أكـخّ حُز٤خٗخ

ًٔخ ٝؿيٗخ إٔ .حُوٞح٤ٍُٓخص حُظ٢ أػزظض أٜٗخ ح٧َٓع ك٢ كخ٫ص كَى٣ش

 طظلخٝص َٓػظٜٔخ ٖٓ ٗٞع ر٤خٗخص ا٠ُ Merge ٝ heapهٞح٤ٍُٓظ٢ 

  .Radixآهَ ٌُٜٝ٘ٔخ رٍٜٞس ػخٓش حهَ َٓػش ٖٓ هٞح٤ٍُٓش  
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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 
أجريت التجربة في أصص لمكسمييف زراعييف متتالييف لمعاـ 

بالمممكة العربية السعكدية لدراسة  (2007/2006)و  (2006/2005)
نتاجية محصكؿ  تأثير األسمدة العضكية كالكيميائية عمى بعض خكاص التربة كا 

 ( .Yecora Rojo)صنؼ بيككرا ركجك (.Triticum aestivum L)القمح 
    زرعت النباتات في ست معامالت مختمفة الجرعة التي استعممت مف السماد 

كجـ 420كمف السماد الكيميائي -ركث البقر– (ىػ/طف 10)العضكم بمعدؿ 
 :سمفات البكتاسيكـ كالمعامالت ىي -ىػ / كجـ سماد150ك-يكريا-ىػ /سماد

- 5ركث بقر  - 4سمفات بكتاسيكـ  -3 (نتركجيف%46)يكريا-2كنتركؿ -1
 . يكريا%50+ركث بقر%50- 6سمفات بكتاسيكـ   %50+ركث بقر% 50

صممت ىذه التجربة بإتباع تصميـ القطاعات العشكائية الكاممة مع 
 .استخداـ أربع مكررات 

أظيرت النتائج أيضا أف التسميد العضكم المخمكط بالكيميائي كاف لو تأثير 
 حبة في المكسـ األكؿ بينما 100معنكم عمي اإلنتاجية كمككناتيا ماعدا كزف الػ

 .كاف لو تأثير معنكم في المكسـ الثاني
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
 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 . 
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     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 1
st
 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 
 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 لألستخداـ األمثؿ 

لألراضي التي يمكف استصالحيا حيث أف األراضي السكدانية ذات صالحيات 
متفاكتة حسب ما  تتطمبو مف جيد كاستصالح  لإلستزراع كتحقيؽ اإلنتاج 

 596 مميكف فداف مف جممة مساحة السكداف البالغة 209حيث تبمغ .المجزم 
كلذا فقد لجأ الباحثكف إلى إستصالح  .(1995،التكـ كعبد الكريـ)مميكف فداف 

 .كتحسيف التربة لمالئمة النباتات كمقابمة متطمبات اإلنتاج كالغذاء 
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        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          كـ عمي خط 70تقع منطقة الخرج جنكب الرياض كتبعد عنيا بحكا 

شماال كىي تعتبر مف أىـ ° 24'   11شرقا كخط عرض ° 47'   15طكؿ 
المناطؽ الزراعية المنتجة لمقمح بالمممكة ، كتتبع ىذه المنطقة عدة قرل كتقع 

 20جميعيا في الجزء الشرقي مف ىضبة نجد التي تمتد مف دائرة العرض 
 شماال كالتي تمتاز طبكغرافيتيا باإلنبساط كتتخمميا بعض 28شماأل كحتي 

 .الجباؿ مف أىميا سمسمة جباؿ طكيؽ كبعض الكدياف المكسمية 
 

 :المواد المستخدمة والمضافة إلى التربة تحت الدراسة 
  ، تقاكم قمح صنؼ بيككرا ركجك،  (pots)تربة ، أ صص بالستيكية  )   

 (سماد عضكم ، سماد يكريا ، سمفات بكتاسيكـ ، سكبر فكسفات 
    كإلجراء ىذه الدراسة تـ أخذ عينات التربة مف عشرة أماكف ممثمة لكؿ 

كأجريت عمييا التحاليؿ .(F5.F9,F11)مزرعة كىذه العينات اخذت لمحقكؿ 
 .  ككانت نتائج التحاليؿ قبؿ الزراعة .الفيزيائية كالكيميائبة 

 (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
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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 
 

-  صفر  )   كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ جمعت عينات تربة مف الطبقة السطحية 
خط )كالككريؾ مف مزرعة اـ الشعاؿ  (Auger)بكاسطة بريمة التربة  ( سـ30

بمنطقة الخرج  (  °47   '7"   40  كخط طكؿ  °24    '6"   30عرض    
كىي تمثؿ األراضي الزراعية . بالمممكة العربية السعكدية حيث اجريت التجربة

 . السائدة في المنطقة الكسطي  مف المممكة 
   جففت عينات التربة ىكائيا ثـ طحنت ك مررت مف خالؿ منخؿ قطر ثقكبو  

 ممـ كخمطت عينات التربة خمطا جيدا لضماف تجانسيا ثـ حفظت في أكاني 2
   أصيص24  كما تـ تجييز  . كنقمت لممعمؿ لمتحميؿ  بالستيكية نظيفة 

رتفاعو  28قطره   ( pots)بالستيكية سـ كمميئت بالتربة مف الحقؿ 30 سـ كا 
(F5)  كأجريت عمييا عمميات . المجففة ىكائيا ( كجـ8)لمنطقة الدراسة

 . كزرعت بتقاكم القمح . التحضير قبؿ الزراعة كالرم كغيرىا
 :تاريخ الزراعة 

  (2007/2006)و  (2006/2005)     كتمت الزراعة لمكسميف متتالييف 
في المكاعيد المحددة  لتمؾ المنطقة في األكؿ مف ديسمبر كما اضيؼ سماد 

 ىكتار لكؿ معاممة عدا / كجـ سماد400السكبر فكسفات قبؿ الزراعة بمعدؿ 
 .الكنتركؿ 

 (Cattle Manure): السماد العضوي روث البقر
كتمت  ( Cat)  أستخدـ في المعاممة األكلي سماد ركث البقر كيرمز لو بالرمز

اضيفت جرعة  pot )جـ لكؿ أصيص74 )ىكتار بكاقع/ طف10اضافتو بمعدؿ 
 .كاحدة قبؿ الزراعة كخمطت جيدا مع التربة 

  % Urea 46:سماد اليوريا 

كتمت  ( U)كيرمز لو بالرمز%  46 أستخدـ في المعاممة الثانية سماد يكريا 
  أضيفت pot ) جـ لكؿ أصيص2.1ىكتار بكاقع / كجـ420إضافتو بمعدؿ 

 يكـ مف الزراعة 35عمي ثالث دفعات  الدفعة األكلي عند الزراعة كالثانية بعد 
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حيث أف النبات يمتص .  يكـ مف الدفعة الثانبة 35نثرا ي ك الدفعة األخيرة بعد 
 النتركجيف بصكرة مستمرة حتي مرحمة نضج الحبكب 

 K2SO4 :سماد سمفات البوتاسيوم 

(   SK)  إستخدـ في المعاممة الثالثة سماد سمفات البكتاسيكـ كيرمز لو بالرمز
  ( pot جراـ لكؿ أصيص 0.5  )ىكتاربكاقع/كجـ 150كتمت اضافتو بمعدؿ 

 دفعة كاحدة قبؿ الزراعة
 + Cattle manure) %50   (  يوريا+ روث البقر )%50سماد 

Urea  
كيرمز لو  ( يكريا+ ركث البقر )%50سماد   إستخدـ في المعاممة الرابعة 

 جراـ مف السماد العضكم ركث البقر 37كتمت اضافة   ( Cat+U)بالرمز
ىكتار كخمطت / طف 5بمعدؿ  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة األكلي)

نصؼ الكمية ) جراـ مف اليكريا 1جيدا مع التربة قبؿ الزراعة ثـ اضيؼ 
لكؿ  ( جراـ لكؿ دفعة 0.5)عمي دفعتيف  (المستخدمة في المعاممة الثانية

 . potأصيص
 Cattle) %50(  سمفات بوتاسيوم+روث البقر)%50سماد 

manure + K2SO4) 
(  سمفات بكتاسيكـ+ركث البقر)%50  أستخدـ في المعاممة الخامسة سماد 

 جراـ مف السماد العضكم 37كتمت اضافة   ( Cat+SK)كيرمز لو بالرمز
كخمطت جيدا مع التربة قبؿ  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة األكلي)

نصؼ الكمية المستخدمة في ) جراـ مف السمفات 0.25الزراعة ثـ أضيؼ 
 . pot عمي دفعتيف لكؿ أصيص  (المعاممة الثالثة

  3-2-6 Controlكنترول  

لـ تستخدـ أم مف   (C)كيرمز لو بالرمز (الشاىد  )   في معاممة الكنتركؿ 
األسمدة السابقة بؿ تمت زراعة تقاكم القمح  مف صنؼ البيككرا ركجك 

Yecora Rojo مف  أصناؼ قمح الخبز مبكرة النضج  مباشرة  . 
 

 : طريقة اجراء التجربة 
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 ممـ 2      جففت عينات التربة ىكائيا ثـ مررت مف خالؿ منخؿ قطر ثقكبو  
كخمطت عينات التربة خمطا جيدا لضماف تجانسيا كحفظت في أكعية بالستيكية 
مناسبة  ثـ أجريت عمييا التحاليؿ الفيزيائية كالكيميائية كذلؾ باستخداـ الطرؽ 

 القياسية
 24فككنت  (4*6)      كقسمت الى ست معامالت لكؿ معاممة اربع مكررات 

Pots(أصيص) 
ككاف .  كجـ مف التربة الجافة ىكائيا 8 حكالى  pot(أصيص)كضع في كؿ 

 .التكزيع عشكائي عمى األصص 
 :التصميم 

  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 
روث 
 (.Cat)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 

 Yecora       كجيزت بحيث يتـ زراعتيا بالقمح مف صنؼ البيككرا ركجك 

Rojo  مف  أصناؼ قمح الخبز مبكرة النضج . 
                كأجريت عمييا كافة التحضيرات األكلية المتبعة عند الزراعة 

 .بمحصكؿ القمح 
لمكسميف زراعييف متتالييف في المكاعيد المحددة  لتمؾ المنطقة    كتمت الزراعة 

 نبات لكؿ 20 بكاقع 2ـ/ نبات400في األكؿ مف ديسمبر بكثافة نباتية قدرىا 
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ستمرت متابعة المحصكؿ مف حيث التسميد كالرم كأخذ القياسات  أصيص كا 
  يكـ مف الزراعة 130حتي  فترة الحصاد بعد 
 :التحميل  اإلحصائي 

  Completely randomized designستخدـ التصميـ التاـ العشكائية ا
كاجرم التحميؿ باستخداـ الحاسب اآللي بكاسطة . كاربع مكررات لكؿ معاممة 

يتـ حساب Analysis Of Variance   إلجراء  تحميؿ التبايف  SPSSبرنامج 
المتكسطات كمف ثـ تحمؿ النتائج احصائيا بتحميؿ التبايف بيف المعامالت 
% 5باسنخداـ الحد األدنى لمفرؽ المعنكم بيف المتكسطات عند مستكل معنكية 

 .(Least Significant Defferenc 

 النتائج
 :تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى اإلنتاجية ومكوناتها 

 :طول السنبمة في النبات 
  سـ لممكسميف 11.4 كضحت النتائج أف أقصى طكؿ لمسنبمة في النبات بمغ 

% 65  ككانت نسبة الزيادة حكالي (2007/2006)و  (2006/2005)
 ( .1)كشكؿ  (4)جدكؿ ، لممكسـ األكؿ كالثاني عمى التكالي % 75ك

   بينما أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف اإلختالؼ بيف متكسط طكؿ 
السنبمة في النبات لممكسميف كاف ذك داللة معنكية لجميع المعامالت المستخدمة 

حيث سجمت النباتات التي سمدت بخميط السماد العضكم كالكيميائي أعمى . 
 .طكؿ مقارنة بالتسميد الكيميائي 

 :    (4)جدول 
 (سم)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى متوسط طول السنبمة 

و  (2006/2005)في النبات لموسمين زراعيين متتاليين 
(2007/2006: ) 

Season Treatment 

(2007/2006) (2006/2005) 
6.5 f 6.9 e Control 

6.9 ef 8.4 de U 
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7.3 de 8.9 cd S.K 

9.3 c 9.0 c Cat. 

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 

 حُلَٝف حُٔظ٘خرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞٓطخص ٤ُْ ر٤ٜ٘خ كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش

 (سم)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى متوسط طول السنبمة 
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 :عدد السنيبالت في السنبمة 

   أشارت النتائج أف متكسط عدد السنيبالت في السنبمة يزداد في جميع 
 (2007/2006)و  (2006/2005)المعامالت المستخدمة في المكسمييف 

 لممكسـ األكؿ 31.55- 25مقارنة بالشاىد كتراكح أعمى عدد لمسنيبالت ما بيف 
 ( .2)كشكؿ  (5)جدكؿ ، لممكسـ الثاني 33.4 – 22.8ك 

    دلت  نتائج التحميؿ اإلحصائي عمى أف اإلختالؼ بيف متكسط عدد 
السنيبالت في السنبمة لو داللة معنكية حيث نجد أف المعامالت التي احتكت 
عمى السماد العضكم مخمكط بالسماد الكيميائي سجمت أعمى عدد لمسنيبالت 

 .في المكسمييف مقارنة بالتسميد الكيميائي لكحده 
 (5)عذٔل 
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/ رأصٛش األعًذح انؼضٕٚخ ٔانكًٛٛبئٛخ ػهٙ  يزٕعظ ػذد انغُٛجالد 

و  (2006/2005)انغُجهخ  نًٕعًٍٛ صساػٍٛٛ يززبنٍٛٛ 
(2007/2006) 

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 

 حُلَٝف حُٔظ٘خرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞٓطخص ٤ُْ ر٤ٜ٘خ كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش 

 

 

/ رأصٛش األعًذح انؼضٕٚخ ٔانكًٛٛبئٛخ ػهٙ  يزٕعظ ػذد انغُٛجالد 

 انغُجهخ
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 :وزن الحبوب في السنبمة 

    كضحت النتائج أف متكسط كزف الحبكب في السنبمة يزداد في جميع 
 ( .3)كشكؿ  (6)جدكؿ ، المعامالت لممكسميف مقارنة بالشاىد 
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     مف نتائج التحميؿ اإلحصائي تبيف أف اإلختالؼ بيف المتكسطات في 
المكسمييف ذك داللة معنكية كأف المعامالت المستخدـ فييا السماد المزدكج ىي 

 .األفضؿ مقارنة بالمعامالت الكيميائية 
 : حبة 100وزن الـ 

 حبة يزداد في المعامالت 100     تكصمت النتائج إلى أف متكسط كزف الػ 
 ( .4)كشكؿ  (7)المستخدمة لممكسمييف مقارنة بالشاىد جدكؿ 

 حبة قد زاد زيادة غير 100   نتائج التحميؿ اإلحصائي أشارت إلى أف كزف الػ 
معنكية في المكسـ األكؿ لجميع المعامالت المستخدمة في حيف كانت ىناؾ 

زيادة معنكية  في المكسـ الثاني كأف التسميد العضكم المخمكط بالكيميائي كاف 
 األفضؿ

 . كسجؿ أعمى كزف مقارنة بالتسميد الكيميائي كالشاىد 
 

 

 

 

 

 

 (6)عذٔل 

/ رأصٛش األعًذح انؼضٕٚخ ٔانكًٛٛبئٛخ ػهٙ  يزٕعظ ٔصٌ انؾجٕة 

و  (2006/2005)نًٕعًٍٛ صساػٍٛٛ يززبنٍٛٛ  (عى)انغُجهخ
(2007/2006) 

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 

 حُلَٝف حُٔظ٘خرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞٓطخص ٤ُْ ر٤ٜ٘خ كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش 

 



 2013ّ حُؼيى حُؼخ٢ٗ ٓزظٔزَ                        ٓـِش ح٤َُ٘ ح٧ر٤ٞ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع

104 

 

/ رأصٛش األعًذح انؼضٕٚخ ٔانكًٛٛبئٛخ ػهٙ  يزٕعظ ٔصٌ انؾجٕة 

 (عى)انغُجهخ
  (3)شكؿ  
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 (7)عذٔل 

 

 ؽجخ 100رأصٛش األعًذح انؼضٕٚخ ٔانكًٛٛبئٛخ ػهٙ  يزٕعظ ٔصٌ 

و  (2006/2005)نًٕعًٍٛ صساػٍٛٛ يززبنٍٛٛ  (عى)
(2007/2006) 

Season Treatment 

(2007/2006) (2006/2005) 
3.15b 3.44a Control 

3.26b 3.46a U 
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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 

 حُلَٝف حُٔظ٘خرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞٓطخص ٤ُْ ر٤ٜ٘خ كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش 

 

 ؽجخ 100رأصٛش األعًذح انؼضٕٚخ ٔانكًٛٛبئٛخ ػهٙ  يزٕعظ ٔصٌ 

 (عى)
 (4)شكؿ  
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 :اإلنتاجية 

يزداد في المعامالت  (ىكتار/طف ) أظيرت النتائج أف متكسط اإلنتاجية 
 ( .5)كشكؿ  (8)جدكؿ ، المستخدمة لممكسميف مقارنة مع الشاىد 

  كأكضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف اإلختالؼ بيف متكسطات اإلنتاجية لو 
 5.1في المكسـ األكؿ ك (ىػ/طف) 4.9فأعمى إنتاجية كانت . فركقات معنكية 
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حيث أدت إضافة السماد العضكم المخمكط  . في المكسـ الثاني  (ىػ/طف)
. لممكسمييف عمى التكالي %  50ك%  58بالكيميائي إلى زيادة تقدر بحكالي  

لممكسـ األكؿ كالثاني عمى %  2.94ك %  16.12ككانت أدنى زيادة حكالي 
التكالي تحققت عندما أضيؼ سماد اليكريا فقط في حيف كانت أدني زيادة عند 

في المكسـ األكؿ كالثاني % 14.70ك% 22.5إستخداـ سماد سمفات البكتاسيكـ 
 .عمى التكالي كذلؾ مقارنة بالشاىد 

 
 (8)جدول 

 (هـ/طن)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط اإلنتاجية 
 (2007/2006)و  (2006/2005) لموسمين زراعيين 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. 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 (هـ/طن)تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط اإلنتاجية 

 (5)شكؿ 
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 المناقشة
 :تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى اإلنتاجية ومكوناتها 

   تشير الدراسة كحسب التحميؿ اإلحصائي إلى زيادة معنكية مككنات اإلنتاجية 
ممايدؿ عمى أف المعامالت 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 في 

فكاف التأثير كاضح عمى طكؿ ك عدد السنيبالت كىذا . تركيب المادة العضكية 
 .[8]ك[5]ك[7]ك [4] يتفؽ مع

 حبة كاإلستجابة 100كما ك أف التأثير كاضح أيضا عمى كزف الحبكب ككزف الػ 
لمتسميد العضكم ليذه المؤثرات ربما نتجت مف تحسيف الخصائص الفيزيائية 

 حبة في 100كالزيادة المعنكية لكزف الػ  .  [6]لمتربة كىذا يماثؿ ما تكصؿ إليو
المكسـ الثاني ربما يعزل لمتحمؿ الجيد لممادة العضكية المضافة في المكسـ 

كترجع اإلختالفات في ىذه الدراسة إلى أف إحتياجات القمح لمنتركجيف . األكؿ
تعتمد عمى األحكاؿ المناخية كنكع التربة كرطكبتيا كالمقدرة اإلنتاجية الجيدة 

عدـ اإلستجابة . لمصنؼ المزركع كالمكقع باإلضافة لألسمدة المستخدمة 
اإليجابية لمسماد الكيميائي لمعايير النمك كمككنات اإلنتاجية ربما يعزل إلى عدـ 

 .التجانس الحاد في مستكيات خصكبة التربة المستخدمة 
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يالحظ أف ىناؾ أنتاجية عالية تحققت في المعامالت التي استخدـ فييا التسميد 
العضكم لكحده كالمخمكط مع السماد الكيميائي كىذا يشير عمى اف المادة 

العضكية ليا تاثير كاضح عمى زيادة اإلنتاج إلحتكائيا عمى عناصر غذائية 
كقد يعزل الزيادة في اإلنتاج إلرتفاع عدد السنيبالت في السنبمة  . أساسية

 حبة لممعامالت 100كبالتالي زيادة في عدد ككزف الحبكب في السنبمة ككزف الػ 
كبالمقابؿ كاف ىناؾ . ذاتيا كالتي أثرت عمى مككنات اإلنتاجية بطريقة إيجابية 

. إنخفاض في اإلنتاجية عند استخداـ معامالت التسميد الكيميائي المنفرد 
المتكسط العاـ ليذه اإلنتاجية يقارب نصؼ متكسط اإلنتاجية بمناطؽ اإلنتاج 

 كيعزل ىذا الفرؽ لظركؼ التجربة كالفرؽ [2] ك[1]في المممكة العربية السعكدية
نتائج ىذه التجربة تدؿ عمى . في اإلمكانات المستخدمة في مكاقع اإلنتاج 

أحتياجات القمح لمتسميد تعتمد عمى األحكاؿ المناخية كنكع التربة كرطكبتيا 
كالمقدرة اإلنتاجية كالمكقع كالمحصكؿ السابؽ كاألسمدة المستخدمة كالجرعات 

كبما أف الجرعات المضافة مف المادة العضكية قميمة إال أنيا أثرت . المضافة 
 حيث كضح بأف األراضي [3]تأثيرا مباشرا عمى اإلنتاجية كىذا يكافؽ ما ذكره 

الصحراكية فقيرة جدا مف المادة العضكية كالقميؿ المضاؼ فييا يؤثر بطريقة 
 .إيجابية في زيادة إنتاج المزركعات 

 
 الممخص والتوصيـات

     في ىذه الدراسة اجريت تجربة حقمية لمكسميف زراعييف متتالييف خالؿ 
كذلؾ لمعرفة تأثير األسمدة العضكية  (2007/2006)ك  (2006/2005)العاـ

كالكيميائية عمي نمك كانتاجية القمح كبعض خصائص التربة الفيزيائية 
 . كالكيميائية

    مف نتائج ىذه  الدراسة كضح باف التسميد العضكم لو عالقة إيجابية كمؤثرة 
عمى نمك كانتاجية محصكؿ القمح كما لو األثر الفعاؿ في تحسيف بعض 

حيث نالحظ أف أفضؿ النتائج سجمتيا المعامالت التي استخدـ . خكاص التربة 
 فييا التسميد
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العضكم سكاء كاف في معايير النمك أك اإلنتاجية كمككناتيا أك في بعض 
 . الخصائص الفيزيائية كالكيميائية لمتربة  مقارنة بالتسميد الكيميائي المنفرد 
    كبالتالي نجد أف المعامالت التي أستخدـ فييا نصؼ الجرعة السمادية 

عمى . العضكية كالكيميائية مخمكطة ببعضيا البعض كاف ليا األثر الإليجابي 
النقيض مف ذلؾ فإف المعامالت التي استخدـ فييا فقط الجرعة الكاممة مف 

أما التسميد العضكم المنفرد فقد . السماد الكيميائي كانت نتائجيـ ضعيفة 
كبالتالي نكصي . أحرزت معاممتو نتائج طيبة كلكف يفضؿ المخمكط بالكيميائي 

 :باألتي 
استخداـ التسميد العضكم مخمكط بالكيميائي المحتكم عمى عناصر  -1

 .غذائية أساسية لألراضى الفقيرة 
عدـ استخداـ السماد الكيميائي الذم ال يحتكم عمى عنصر  -2

 .النتركجيف في األراضي الفقيرة لعدـ فعاليتو 

 (ركث البقر  )يفضؿ في التسميد العضكم استخداـ السماد البمدم  -3

استخداـ السماد الكيميائي الذم يحتكل عمى النتركجيف خاصة سماد  -4
اليكريا لألراضي الفقيرة  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 – محمد عبد العزيز طه –شفيق ابراهيم عبد العال  -3
 رضا رجب شاهين

) (1992 
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