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 واألوراق المنشورة في هذه البحوثاآلراء الواردة في 
 ال تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلة المجلة



 

 

 

 ورسالتها وأهدافها مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةرؤية 
 

      :رؤية المجلة
 . الدولية النشر عمى وَفق معايير ،مةك  في نشر الدراسات والبحوث المحالريادة       

 
 رسالة المجلة: 

تباع او ، م اإلنسانية والتطبيقية المختمفةفي العمو المحك مة  والبحوث المجمة لنشر الدراسات تسعى      
 . لإلنسانية وخدمة ً  ،؛ إثراءً  لممعرفةفي التحكيم والنشر العممي األصيمةالمنهجية 

 
 : أهداف المجلة

 . والتطبيقيةالت العموم اإلنسانية توفير وعاء بحثي لخدمة الباحثين في مختمف مجا -
  . المحك مة ، من خالل نشر البحوث الرصينةإثراء المعرفة العممية -
الت العموم اإلنسانية ؛ لنشر البحوث والدراسات في مختمف مجاوالدارسينإتاحة الفرصة لمباحثين  -

 . والتطبيقية
  . األصيمة، والمحافظة عمى قيمه في خدمة المجتمع، وحل مشكالتهم ُتْسهِ نشر البحوث والدراسات التي  -
 
 
 
 



 التطبيقية و النشر في مجمة الريان لمعموم اإلنسانية  قواعد
 

 أواًل: القواعد العامة لمنشر
 

 تتوافر فييا الشروط اآلتية: عمى أنالتطبيقية و  لعموم اإلنسانيةابالمغتين العربية واإلنجميزية، في المكتوبة  البحوثُيقبل لمنشر   
أن يكون البحث أصياًل وتتوافر فيو شروط البحث العممي المعتمد عمى المنيجية المتعارف عمييا في كتابة البحوث   -1

 العممية.
ذا ُقبل لمنشر ل ُيسمح  .اأو موجزً  ، كاماًل أخرى نشر لمنشر في أي جية امً قدمقد سبق نشره أو  يكون البحثُ  ألا   -2 وا 
 نشره في أي جية أخرى ولو بمغة أخرى إل بموافقة خطية من رئيس ىيئة التحرير.ب
 عمى الحاسب اومطبوعً  -إن وجدت  -األشكال وضوح دقة الحروف و  االبحث مكتوبًا بمغة سميمة مراعيً أن يكون   -3

( 1,15( بمسافة )14)بحجم  (Traditional Arabic) : المغة العربية بنوع خطMicrosoft wordاآللي عمى برنامج 
عمى ( بين األسطر، 1,15( بمسافة )12( بحجم )Times New Roman) بين األسطر. والمغة اإلنجميزية بنوع خط

 أل يزيد عدد صفحات البحث عنسم( عمى جانبي الورقة، و  3مع ترك ىامش بنحو ) A4)عمى ورق مقاس )وجو واحد، 
بما في ذلك األشكال  اتسمسميً  اترقم جميع صفحات البحث ترقيمً ، عمى أن صفحة متضمنة اليوامش والمراجع( 33)

ويحق لييئة تحرير المجمة النظر في بعض البحوث الواردة متجاوزًة ىذا  .والجداول والصور والمالحق وقائمة المراجع
 الحّد بحسب طبيعة البحث وآلياتو.

 والمراجع وتثبيتيا كاآلتي: بدقة التوثيق وحسن استخدام المصادر  اأن يكون البحث ممتزمً   -4
، ُتعتمد فييا األصول المتعارف عمييا بحيث تتضمن: آليًّا متسمساًل مرّقمة ترقيًما في نياية البحث يوامش ال ُتوضع -أ

اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، جية النشر، مكان النشر، سنة النشر، الجزء والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى 
 التوثيق عمى النحو اآلتي: اسم المؤلف، عنوان البحث، اسم الدورية، المجمد، العدد، السنة، الصفحة.الدوريات يكون 

، مصوغة بحسب المتعارف عميو في البحث العممي، في نياية البحث بعد اليوامشالمصادر والمراجع قائمة وضع تُ  -ب
ة المصادر العربية، ُيراعى في إعدادىا الترتيب وفي حالة وجود مصادر بمغة أجنبية تضاف قائمة بيا منفصمة عن قائم

 األلفبائي المعيود. 
 

 ثانًيا: إجراءات النشر:
يفيد بأن بحثو عمل أصيل لو ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر في أي جية  اخطيً  ايقدم الباحث لممجمة إقرارً  -1

 .أخرى )وفق النموذج اُلمعّد لذلك(عممية 
إلى عنوان  ( وذلكCDلمنشر من أصل وثالث نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية عمى قرص مدمج )ُيسمم البحث المقدم  -2

العنوان، وجية العمل، ورقم ىاتفو، وعنوان بريده و  ،ولقبو العممي ،المجمة بحيث يظير في غالف البحث اسم الباحث
  ويرفق بو إشعار التسديد لمبمغ رسوم النشر. .اإللكتروني

 يرفق الباحث نسخة مختصرة من سيرتو الذاتية إذا تعامل مع المجمة لممرة األولى.  -3
 لكل ممخص.كممة(  153 -133) نحوفي  اإلنجميزيةو العربية بالمغتين  انيرفق بالبحث ممخص -4
 لييئة تحرير المجمة الحق أن تطمب إجراء تعديالت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشر. -5



 خطر الباحث بتاريخ تسمُّم بحثو، وتقوم ىيئة التحرير باستكمال إجراءات التحكيم.ي -6
قبولو لمنشر بعد عرضو عمى محكمين من ذوي الكفاءة والختصاص  عدم أوالبحث قبول يخطر الباحث بقرار  -7

 البحث. تسمُّمتاريخ  مناألكثر  في خالل ثالثة أشير
قبل  ن المحكمين ترسل المالحظات إلى الباحث إلجراء التعديالت الالزمةمأو تعديالت ات إضاففي حالة ورود  -8

أسبوعان منذ تسمُّم الباحث مالحظات خالل مدة أقصاىا  البحث بعد إجراء التعديالت المطموبة اديع، عمى أن النشر
 .المحكمين

 .من مادة بحثو طباعتو، مع خمس نسخ مستالتبعد الذي يتضمن بحثو عدد النسخة من  ُيمنح الباحث -9
 

 ثالثًا: أحكام عامة:
 البحوث التي تخالف قواعد النشر وشروطو ل ُينظر فييا ول تعاد إلى أصحابيا. -1
 المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث إلى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -2
خطّية من رئيس ىيئة تحرير ، ول يجوز نشر جزء منيا دون الحصول عمى موافقة تؤول جميع حقوق النشر لممجمة -3

 المجمة.
 تعبر البحوث المقدمة لمنشر بالمجمة عن آراء أصحابيا فقط، ول تعبر بالضرورة عن وجية نظر المجمة أو الجامعة. -4
ألف  ( عشرون23333ه )قدرُ  انقديً  ايان مقابل النشر في المجمة مبمغً يدفع الباحث من غير الييئة التدريسية بجامعة الر  -5
( 153ويدفع الباحث من خارج الجميورية ) (.254338674)ُتودع لدى شركة العمقي لمصرافة في حساب رقم يمني،  لاير

 .امريكيً ا أمائة وخمسين دولرً 
 .ا( المذكورة أنفً  اثالثً  ( من البند ) 5في الفقرة )  كورةدم النشر ل تعاد الرسوم المذعند اإلعتذار عن ع -6
 والتطبيقية عمى عنوان المجمة: اإلنسانية لمعموم الريان توّجو المراسالت والبحوث باسم رئيس تحرير مجمة -7

.            د. عمي ىود باعباد لممؤتمراتأ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكال  –محافظة حضرموت  –الجميورية اليمنية 
 .  ويمكن أن ترسل البحوث عمى البريد اإللكتروني لممجمة: (339675362943)ىاتف: 

alrayan-journal@alrayan-university.edu.ye 
 :وي في المجمةالشتراك السن -8
 ( ثالثون دولرًا أمريكيًا.33( ومن خارج اليمن )لاير 2333داخل اليمن مبمغ قدره )لألفراد من  -
 ( ستون دولرًا أمريكيًا.63( ومن خارج اليمن )لاير 4333لممؤسسات من داخل اليمن مبمغ قدره ) -
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 م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،المجلد األول ،اإلنسانية والتطبيقية للعلوممجلة الريان  

َهَمِة بيَن اإلعراِب والِبَناءِ   مثنَّى األسماِء الـُمبـْ
ْيِمَيَة لقوله تعالى:   إنَّ َهَذاِن َلَساِحَرانِ ِقَراَءٌة في تفسيِر َشْيِخ اإلسالِم اْبِن تـَ

 *حدجياند. مجال رمضان حيمد      

 الملخَّص:
؛ إْذ ِإنَّ َىَذاِن َلَساِحرَانِ قوَلو تعاىل:  -رمحو اهلل  -ىذاْ البحُث ِعَباَرٌة عْن ِقرَاَءٍة يْف تفسرِي َشْيِخ اإلسالِم اْبِن تَ ْيِمَيَة      

النَّاِس خترجُيَها. فَ َردَّ ُوُجْوَه توجيِو مُجُْهْوِر َعدَّ ِقرَاَءَة ال ُجْمُهْوِر اآليَة بتشديِد نوِن )إنَّ(، و)َىَذْاِن( باأللِف ممَّا أشكَل على 
 النَّْحوِي ّْْْيَ للِقرَاَءِة، َعادِّا إيَّاَىا خارجًة عْن لغِة الَعَرِب، غرَي ُمْنَسِجَمٍة َمَع ِدََلْلَِتَها.

 ارِِئ َوَلَِْنِو، وأنَّ الَعَرَب َسُتْصِلُح ىذْا اخَلقَ  أَ ُثَّ ذىَب َشْيُخ اإلسالِم إىل الرَّدّْ علْى َمْن قاَل ِبَقْوِل ُحُصْوِل َخقَ  ِأ القَ      
 ُمْنَتِهًيا إىل أنَّ ِقرَاَءَة اجلمُهْوِر صحيحٌة، وُمْنَسِجَمٌة مَع مْا علْيِو لَُغُة الَعَرِب؛ إْذ محَل شيُخ اإلسالِم اآليةَ  .واللَّ ْحَن َوَْل ََمَالَ ةَ 

َهَمِة )أمساِء اإلَشارَِة، واألمْسَاِء املوصولِة( مبنيًَّة يف مجيِع على أنَّ )َىَذْاِن( مبينّّ على األلِف،  غرُي ُمْعَرٍب؛ ِبَوْصِف األمساِء ال ُمب ْ
َجاَء ِمْن نَّ َمْا ، ََلْ يْف حاٍل ُدْوَن أخرى، ُمْسَتْأِنًسا ِبَا ذََكرَُه الفرَّاُء، واْبُن كيساَن، وال ُجْرَجاِنُّ يف تَ ْوِجْيِو اآليِة، وأعنده أحواِِلَا

َهَمِة بالَياِء َفَمْحُمْوٌل َعَلْى ال ُمَناسبة، أي: مناسبة ِسَياق اآليِة قَ ْبُل أْو بَ ْعُد.  مثَّنَّ األمساِء ال ُمب ْ
َمُة:  الـُمـَقدِّ

     
النَّْحوِيُّ  وَن بِبَ  اِب التَّْثِنيَ  ِة؛ ِبَوْص  ِفِو َخارًِج  ا َع  ِن األْص  ِل عُ  يِنَ 

يفْ ب  اِب اإلْع  رَاِب؛ فَ َق  ْد ذََك  ُرْوُه يفْ ال   ُمْعرَبَاِت بِال   ُحُرْوِ ، 
ف  أعربُ ْوُه ب  األِلِف َرفْ ًع  ا، وبِاليَ  اِء َنْص  ًبا وَج  رِّا، ُثَّ مَحَلُ  ْوا َعَلْي  ِو 

ِه، وَخ  رََج َع ْن ُش ُرْوِط اَلْس ِا ال  ُمرَاِد تَ ْثِنَيتُ ُو، َمْا نَدَّ َعْن َح دّْ
 إَْلَاقًا َلُو باألْصِل يفْ ُحْكِا إْعرَاِبِو، َْل أنَّوُ ُمثَ َّنِّ َحِقي َْقًة.

َوممَّ   ا مَحَلَ   وُ مُجُْه   ْوُر النَّْح   وِي ّْْْيَ ِم   َن األلَف   اِظ إَْلَاقً   ا َِلَ   ا      
، ألَف   اُظ ُمثَ    َّنَّ األمْسَ   اءِ  ال    ُمب َْهَمِة )أمْسَ   اِء اإلَش   ارَِة،  بال    ُمثَ َّنَّ

واألمْسَ       اِء ال        َمْوُصْوَلِة(؛ ألنَّ ِم       ْن ُش       ُرْوِط تَ ْثِنيَ       ِة اللَّْف       ِ  
ُحُص   ْوُل تَ ْنِك   رْيِِه بَ ْع   َد تَ ْثِنَيتِ   ِو لَ   ْو َك   اَن َمْعرِفَ   ًة، وأْن َيُك    ْوَن 

ُمثَ     َّنَّ ُمْعرَبً   ا َغي ْ    َر َمْب    يِن ، وَى    َذاِن الشَّ    ْرفَاِن قَ    ْد فُِق    َدا فِ     ْ  
األمس  اِء ال   ُمب َْهَمِة؛ إْذ ِى   َ  ِم  َن ال    َمْبِنيَّاِت َوال   َمَعاِرِ  ال   ِ ْ 

 ََلْ تُ َنكَُّر بَ ْعَد تَ ْثِنَيِتَها.

وللنَّْح  وِي ّْْْيَ َم  َذاِىُب يفْ ُمثَ   َّنَّ األمس  اِء ال   ُمب َْهَمِة، بَ   ْْيَ      
َق     ًة، أي: ُمْلَحَق     ًة بال       ُمثَ َّنَّ ُمْع      رَبًَة َجاِع    ٍل َِلَ     ا ُم ثَ      َّنِّ َحِقي ْ

وبَ       ْْيَ َجاِع      ٍل َِلَ      ا ِم      َن  إْعرَابَ      وُ َوُى      َو الَق      ْوُل ال       َمْشُهْوُر،
ُِْ  َرى تثِنيَ  ِة  ْْ َج  َرْت  ال   َمْبِنيَّاِت َأَص  اَلًة َغي ْ  َر أن ََّه  ا لَ   مَّا  ُ ن ّْيَ  

ْْ أمْسَاَءى    ا،  ال    ُمْعرَبَاِت؛ َجْريً   ا َعلَ   ى َس    َنِن الَع   َرِب إَذا  َ نَّ   
َحِقْيِقيَّ   ٍة َوُى   َو قَ    ْوٌل  ِص   َناِعَيًة ُص  ْورِيًَّة َغي ْ   رَ   تَ ْثِنيَ   ةً فَ ُه  َو ُمثَ    َّنِّ 

تَ   َردََّد يفْ َك  اَلِْم النَّْحوِيّْ   ْْيَ، وبَ   ْْيَ َجاِع  ٍل َِلَ  ا ِم  َن ال   َمْبِنيَّاِت 
تَ ُدْوُر يفْ فَ َلِكَه  ا، وََلْ خَتْ  رُُج َع  ْن أْص  ِلَها، َفِه  َ  َمْبِنيَّ  ةٌ َدا ًِم  ا 

وِعْنَد مَجِْعَها، ََلْ تَ ن َْفكُّ َع ْن  ،َىا، وحاَل تَ ْثِنَيِتَهاحاَل إفْ رَادِ 
 َىَذاْ ال ُحْكِا أبًَدا، َوُىَو قَ ْوٌل َغي ُْر َمْشُهْوٍر.

 -رمح و اهلل  -وِعْنَد تفسرِي َشْيِخ اإلسالِم ابْ ِن تيميَ َة      
بَ َع    َث [ 63ف   و:] ِإنَّ َى   َذْاِن لَ َس ْاِح     رَْانِ قَ ْولَ   وُ تع    اىل: 

، ُمَتَمسّْ   ًكا ِبَق  ْوِل َم   ْن  َغي ْ  َر ال   ُمْشتَ َهِر ِم   ْن َك  اَلِْم النَّْح  وِي ّْْْيَ
 كلية اآلداب جامعة حضرموت  –*أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية 
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ِى   َ  َمْبِنيَّ   ةٌ َح   اَل وَ لثَّاَلْ َ   ِة، ِل إْعرَأَِّ   ا اقَ   اَل بِِبَنا َِه   ا يفْ أْح   َوا
ََلْ تُ َف    ارُِق َى     َذاْ  ،إفْ رَاِدَى    ا، وَح    اَل تثِنَيِتَه    ا، وِعْن    َد مَجِْعَه    ا

 ال ُحْكَا أبًَدا.
إنَّ ال   َحاِمَل ِلَش  ْيِخ اإلْس  اَلِْم عل  ى الَق  ْوِل َِّٔ  َذاْ الَق  ْوِل      

إنَّ ِر الَق رَأَِة اآلي  َة َم اْ أْش َكَل َعلَ  ْى النَّ اِس ِم ْن قِ  رَاَءِة مُجُْه وْ 
بتش     ديِد )إنَّ(، و)َى      َذْاِن( ب     األلِف،  َى     َذْاِن َلَس     اِحرَْانِ 

ُمتَ نَ   اِوًَل ُمَعاجَلَ   َة َى   َذاْ اإلْش   َكاِل ِم   ْن ِجَه   اٍت أْربَ   ٍع، ُ ِْك   ُن 
 َجْعُلَها َمَباِحَث َىَذاْ الَبْحِث، ى  على النَّْحِو اآلِتْ:

 ال َمْبَحُث األوَُّل: ِقرَاَءُة الَق رَأَِة لآلي  ِة.     
ال      َمْبَحُث الثَّ     اِنْ: تَ ْوِجْي     وُ النَّْح     وِي ّْْْيَ لِِق     راَءِة مُجُْه     ْوِر      

 الَق رَأَِة لآليَ  ِة.
ال     َمْبَحُث الثَّالِ    ُث: ُم ثَ نَّ     ى األْس َم     اِء ال ُمْب َه َم     ِة ب    ْْيَ      

  نَ اِء.اإلْع رَاِب وال بِ 
ال َم ْبَحُث الرَّابِ ُع: خَتْرِيْ ُج َماْ َجْاَء ِمْن ُم ثَ   نَّ  ى األْس َم  اِء      

 ال ُم ْب َه َم ِة بِالَياِء.
ُْ يفْ قِ     رَاَءِة َك     اَلِْم َش     ْيِخ اإلْس     اَلِْم يفْ تَ ْفِس     رْيِِه       َرَجْع    

ِم النَّْح  وِي ّْْْيَ يفْ اآلي  َة إىَلْ ُكتُ  ِب الِق  رَاَءاِت، والت َّْفِس  رْيِ، وَك  اَلْ 
اآليَ     ِة وخَتْ     رجيِِْهْا إيَّاَى     ا، وإىل َكاَلِْمِه     ْا يفْ تَ ْثِنيَ     ِة األمْس َ      اِء 
ال ُمْب َه َم      ِة، َوَى     ْل قَ ْولُ ُه      ْا يفْ ُم ثَ نَّ      ى األْس َم      اِء ال ُم ْب َه َم      ِة 

ٌدن ُم ْن تَ ِه يً   ا ِم   ْن َى  ِذِه الِق   رَاءَ  ِة يفْ َم بَ اِح ثِ َه    ا َواِح  ٌد أْو ُمتَ َع   دّْ
األْربَ َع     ِة ِإىَلْ ال تَّ ْرِج ْي     ِح بَ    ْْيَ َم ْذَى     ِب َش   ْيِخ اإِلْس     اَلِْم ابْ    ِن 

 تَ ْي ِم يَ َة َوَمَذاِىِب النَّْحوِي ّْْْيَ.
 آليَـِة:وَُّ:: ِقَراَءُة الَقَرَةِة لالـَمْبـَحـُث األَ 

َة ِعْن    َد تَ ْفِس    رْيِ قَ ْولِ    ِو ذََك    َر َش    ْيُخ اإلْس    اَلِْم ابْ    ُن تَ ْيِميَ         
أنَّ َى  ِذِه اآليَ   َة [63]ف  و: ِإنَّ َى  َذْاِن لَ َس ْاِح   رَْانِ تَ َع  اىَل: 

ْْ َعلَ    ْى َكثِ    رْيٍ ِم    َن النَّ    اِس، ََلْ ِس    يََّماْ أنَّ َرْس    َا  ممَّ    ا َأْش    َكَل
ال ُم ْص َح   ِف بَِتْش  ِدْيِد ن ُ  ْوِن )ِإنَّ(، و)َى   َذْاِن( بِ  ْاألَِلِف، وأنَّ 

َذلِ  َك قِ   رَاَْءُة مُجُْه  ْوِر الَق   رَأَِة؛ إْذ قَ   رَأَ َِّٔ   ا نَ  اِفٌع، َوابْ   ُن َع   ْاِمٍر، 
، َوأب ُ  ْوَبْكٍر َع  ْن َعاِص  ٍا، ُمْنت َ ه   ًِيا  ََُة، َوالِكَس  اِ  ُّ َرمِحَ  وُ  -َومَحْ 

ِإىَلْ تَ ْرِج ْي ِحَه      ا؛ ِبَوْص     ِف قِ     رَاَْءِة ال ُج ْم ُه      ْوِر َأَص      حَّ  -اهللُ 
 .  (1)ْاِت َلْفظًا َوَمْعًَّن الِقرَاْءَ 
وذك    َر َش    ْيُخ اإلْس    اَلِم أَْيًض    ا قِ    رَاَْءتَ ْْيِ ُأْخ    رَيَ ْْيِ ُى َم     ا      

ِفْي       ِف ن ُ       ْوِن )ِإْن( وَتْش       ِدْيِد ن ُ       ْوِن  ْْ قِ       رَاَْءُة ابْ       ِن َكثِ       رْيٍ بَِت
ِفْي   ِف  ْْ ٍَ َع   ْن َعْاِص   ا الُكْوفِ     ّْ بَِت )َى    َذْانّْ(، وقِ   رَاَْءُة َحْف   

 .  (2)مًعا )َى َذْاِن(ونُ ْوِن )ِإْن( 
إنَّ َمْا ذََكرَُه َشْيُخ اإِلْساَلِْم ِمْن ِقرَاَْءاٍت قُ ْرآنِيَّ ٍة قَ ْد َوَرَد      

َه    ا، َوَلِكنَّ    وُ لَ    ْيَا ُك    لَّ ال    َواْرِِد، فَ َق    ْد َوَرَدْت فِ     ْ  اآليَ      ِة  ِفي ْ
ُلَه  ا َوَم  اْ ذََك   رَُه َش   ْيُخ  قِ  رَاَءاٌت ُأْخ  َرى َغ  رْي ال  ِ ْ ذََكرََى  ا، ُأمجِْ

 فِ ْ  اآلِتْ:اإِلْس اَلِْم 
، بَِتْش ِدْيِد ن ُ  ْوِن ِإنَّ َى  َذْاِن لَ َس ْاِح  رَْانِ    الِق رَاَءُة ب    1     

 )ِإنَّ(، وبِ    أِلِف )َى      َذْاِن(، وقَ      رَأَ بِ َه      اْ ن     افٌع، وابْ     ُن َع     اِمٍر،
ََُة، والِكَسا ِ         ُّ  وَش     ْيَبُة،  وأب ُ     ْوَجْعَفٍر، وال      َحَسُن، ،(3)ومَحْ     

، وفَلْ  ُُ  َح ُة، ومُحَْي ٌد، وأي ُّ ْوُب، وَخلَ ٌف، وأبُ ْوُعبَ ْي ٍد،واألْعَم 
، وابْ ُن َجرِيْ ٍر، وابْ ُن ُجبَ  رْيٍ  وأبُ ْوِعْيَسى األْصبَ َهاِنُّ، وأبُ ْوَحاِتٍِ
وذك  َر َش  ْيُخ اإِلْس  اَلِْم أن ََّه  ا قِ  رَاَءُة اجلُْمُه  ْوِر  ،(4)األْنقَ  اِك ُّ 
 ورجََّحَها.

ِفْيِف ن ُ ْوِن َى َذْاِن لَ َس ْاِح رَْانِ ِإْن   الِقرَاَءُة ب   2      ْْ ، بَِت
ٍَ َع         ْن  )ِإْن(، وبِ         أَِلِف )َى          َذْاِن(، َوِى         َ  قِ          رَاَْءُة َحْف         

وِى       َ  الِق       رَاَْءُة الثَّانِيَ       ةُ ال       ِ ْ ذََك        رََىاْ َش ْي        ُخ  ،(5)َعْاِص       اٍ 
 اإِلْس اَلِْم.

ِفْيِف ن ُ ْوِن نِ ِإْن َى َذْانّْ لَ َس ْاِح رَاْ   الِقرَاَءُة ب   3      ْْ ، بَت
بْ ُن َك ثِ ْي  ٍر )ِإْن(، وِبأَِلِف )َى َذْانّْ( وَتْشِدْيِد نُ ْوِِنَا، وقَ رَأَ بِ َهاْ ا

وى        َالِ     ُث الِق     رَاَءاِت ال     ِ ْ ذََك      رََىاْ َش     ْيُخ  ،(6)ال َم َدنِ       ّ 
 اإِلْس اَلِْم.
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، بَتْش ِدْيِد ن ُ ْوِن ِإنَّ َى َذيْ  ِن لَ َس ْاِح  رَْانِ   الِقرَاَءُة ب    4     
)ِإنَّ(، وبِيَ      اِء )َى َذيْ       ِن(، وِى      َ  قِ       رَاَءُة أبِ        ْ  َع ْم       رو بْ       ِن 

وى    َمْرِويَّ  ةٌ ع  ن ال   َحَسِن، وَس  ِعْيد بْ  ِن ُجبَ   رْيٍ،  ،(7)الَع   اَلْءِ 
عِ           ّْ، َْ وَعاِص           ٍا  َم          َر،وِعْيَس          ى بْ          ِن عُ  وإبْ           رَاِىْيَا النَّ

 .(8)اجُلْحُدرِيّْ 
ِفْي  ِف ن ُ  ْوِن ِإْن َذْاِن لَ َس ْاِح   رَْانِ     الِق  رَاَءُة ب     5      ْْ ، بَت

)ِإْن(، و)َذْاِن( بِاألَِلِف ِمْن َغرْيِ َىْاِء الت َّْنِبْي ِو، وقَ  رَأَ بِ  َه  ا ُأَ ُّ 
 .(9)ْبُن َكْعٍب َرِضَ  اهللُ َعْنوُ 

ْ َسْاِح       رَْانِ         الِق      رَاَءُة ب         6      ، ك      الِقرَاَءِة إْن َذْاِن ِإَلَّ
ْم، ؤَِّاْ قَ رَأَ  ْ( قبل )َسْاِحرَْاِن( ََلْ الالَّ السَّاِبَقِة، َلِكن ََّهْا ب   )ِإَلَّ

ْوٍد َرِض       َ  اهللُ وَعْب       ُداهلِل بْ       ُن َمْس       عُ  ،(10)ُأَ ُّ بْ       ُن َكْع       بٍ 
 .(11)َعن ُْهَماْ 
ْ َس    ْاِحرَْانِ       الِق    رَاَْءُة ب       7      َك    الِقرَاَْءِة ،  ِإْن َى    َذْاِن ِإَلَّ

السَّ      اِبَقِة، لكنَّه      ا َِّٔ      اٍء يفْ )َى      َذْاِن(، وقَ       رَأَ َِّٔ      اْ ُأَ ُّ بْ      ُن  
ِض       َ  اهللُ َعن ُْهَم       اْ وَعْب       ُداهلِل بْ       ُن َمْس       ُعْوٍد رَ  ،(12)َكْع       بٍ 
  .(13)أَْيًضا
ََِة إْن َى    َذْاِن َس    ْاِحرَْانِ      الِق    رَاَءُة ب       8          ْ ََ ، ِبَكْس    ِر 
ْ ِف نُ ْوِِنَ ا( َوخَتِْفْي )ِإنْ  ِْم أو ِإَلَّ ، وبِ أَِلِف )َى َذْاِن(، َوِبغَ رْيِ ال الَّ

قب   َل )َس   ْاِحرَْاِن(، وقَ    رَأَ َِّٔ   اْ َعْب   ُداهلِل بْ   ُن َمْس   ُعْوٍد َرِض   َ  اهللُ 
 . (14)َعْنوُ 
، ك       الِقرَاَْءِة َأْن َى      َذْاِن َس       ْاِحرَْانِ         الِق       رَاَْءُة ب          9     

ََِة )َأْن(، وقَ    رَأَ َِّٔ   اْ َعْب   ُداهلِل بْ    ُن السَّ   اِبَقِة، َلِكن ََّه   اْ بِ     ْ ََ َف   ْتِح 
 . (15)َمْسُعْوٍد َرِضَ  اهللُ َعْنُو أَْيًضا

ْ َس   ْاِحرَْانِ      الِق   رَاَْءُة ب      10      ، ب      )َم   ْا( َم   اْ َى   َذْاِن ِإَلَّ
ْ( قَ ْب     َل )َس     ْاِحرَْاِن(،  بَ    َدَل )ِإْن(، وبِ     أَِلِف )َى     َذْاِن(، و)ِإَلَّ

 .(16)َِّٔاْ أَ ُّ ْبُن َكْعٍب َرِضَ  اهللُ َعْنووقَ رَأَ 

ْ َس   ْاِحرَْانِ      الِق   رَاَْءُة ب      11      ، ك   الِقرَاَءِة َم   اْ َى    َذاْ ِإَلَّ
السَّاِبَقِة، َلِكن ََّهْا ب   )َىَذاْ( ُمْف َرًدا، َوقَ اَل أبُ ْوَحيَّ اَن: "َوقَ  رََأْت 

 أَحٍد."،  َولَ ْا يَ ْنِسب َْهْا إىَل (17)فِ ْرقَ ةٌ 
 الـَمْبَحُث الثَّاِنْي: تـَْوِجْيُه الـنَّْحوِيِـّْيَن ِلِقَراَءِة اآليَــِة:

ذََك    َر َش    ْيُخ اإِلْس    اَلِْم ابْ    ُن تَ ْيِميَ    َة أنَّ َمْنَش    أَ ِإْش    َكْاِل      
ال نَّْحوِيّْ       ْْيَ يفْ َى    ِذِه اآليَ      ِة أنَّ ُه     ْا رَأَْوا أنَّ اَلْس    َا ال ُمثَ نَّ     ى 

باألَِلِف َرفْ ًعا وبِاْليَ اِء نَ ْص  ًبا َوَج رِّا، َوأنَّ َذلِ َك ُمتَ  َواتٌِر يُ ْعَرُب 
يفْ لَُغِة الَع  َرِب، فَ ظَ  نُّ ْوا أنَّ ُم ثَ نَّ ى األمْسَاِء ال ُم ْب َه َم  ِة يَ ْج  رِْي 
ُم ْج  َرى َذلِ َك، َولِ َذِلَك ُرِوَي َع ْن أِ ْ َعْم رو بْ ِن الَع اَلِْء أنَّ  وُ 

إِنّْْ أَلْس تَ ْح يِ    ْ  ِم   َن اهلِل َأْن أقْ    رَأَ: )إنَّ َى    َذْاِن( قَ   اَل:
 ؛(18)

 . (19)ِإْذ لَ ْا يَ َر لَ َه ا َوْجًها ِمْن ِجَهِة ال َعرَبِ يَّ ةِ 
وذََك  َر َش  ْيُخ اإِلْس  اَلِْم أنَّ َكِثي ْ  رًا ِم  َن ال   نَّْحوِي ّْْْيَ َخرَُّج  ْوا      

َعلَ ْى لُغَ ِة بَ يِنْ ال  َحاِرِث  َى  َذْاِن لَ َس ْاِح  رَْانِ ِإنَّ الِق رَاَْءَة ب    
، (22)، وَخ            ثْ َعا(21)، وبَ نِ              ْ  ِكَناْنَ            ةَ (20)بْ            ِن َكْع            بٍ 

 ٍُ  .(23)وقُ رَْي
فأمَّ  ا ال   نَّْحوِيُّوَن ال  ِذْيَن ذََك  ُرْوا أن ََّه  ا لُ غَ   ةُ بَ  يِنْ ال   َحْاِرِث      

 ُْ بْ    ِن َكْع    ٍب َفؤِلَن َُّه     ْا يَ ُقْولُ    ْوَن: َج     ْاَءِنْ الََّيْ    َدْاِن، وَض     رَْب
الََّيْ    َدْاِن، وَم    َرْرُت بِالََّيْ    َدْاِن، جَيَْعلُ    ْوَن املث    َّنَّ ب    األَِلِف فِ     ْ  

، وأمَّ    ا َم    ْن ذََك    َر أن ََّه    اْ لُغَ    ةٌ ِلِكَنانَ      َة (24)ثَّاَلْ َ      ةِ اأَلْح     َوْاِل ال
ْاِعِر:  َوَخثْ َعا َفؤِلن َُّهْا أْنَشُدْوا قَ ْوَل الشَّ

 تَ ََوََّد ِمنَّا بَ ْْيَ أُْذنْاُه َض ْربَ ة 
  (25)َدَعت وُ ِإىْل ىْاِوْي الت ُّرَاِب َعِقْيُا 

 َك َم ْا أنْ َش ُدْوا:     
 ِإْفرَْاَق الشُّ َجاِع َولْو جيَِْد   فَ َأْفَرقَ 

َم اْ     (26)َمَسْاًغا لِ نَ اْبَ ْاُه ال شُّ َج اُْع َلَصمَّ
وَردَّ َش      ْيُخ اإلْس       اَلِْم تَ ْوِجْي      َو ال نَّْحوِيّْ        ْْيَ ب      أنَّ بَ  نِ         ْ       

ال    َحْاِرِث بْ   ِن َكْع    ٍب ُى    ْا أَْى     ُل نَ     ْجرَْاَن، وَأنَّ ال ُق    ْرآَن لَ      ْا 
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 ٍُ َِْل بِ  لُ  غَ  تِ  ِه     ْا، وَأنَّ ال ُق     ْرآَن قَ    ْد نَ    َََل بِ  لُ  غَ     ِة قُ    رَْي يَ    ْن
(27) ،

 -ُم ْس تَ     ِدَلِّ بِ َم     اْ فِ     ْ  الصَّ ِح ْي     ِح أنَّ عُ ثْ َم     ْاَن بْ    َن َع فَّ     ْاَن 
ـِ ال ُق َرِش يّْ ْي     َن الِذيْ     َن كَ  -َرِض    َ  اهللُ َعْن    وُ   تَ بُ     ْوا قَ     ْاَل لِلرَّْى     

ال ُمْص َح َف ُى  ْا َوزَيْ  ٌد: "ِإَذاْ اْخ تَ لَ ْف تُ  ْا فِ  ْ  َش  ْ ٍء فَ اْك تُ بُ  ْوُه 
؛ فَ ِإنَّ ال ُق      ْرآَن نَ     َََل بِ لُ غَ  تِ ِه اْ  ٍُ  . (28)"بِ لُ غَ ِة قُ رَيْ 

: قَ    ْاَل ابْ     ُن َخاْلَ َويْ     ِو: "فَ ال ُح جَّ     ةُ لِ َم          ُْ َد قُ ْل       ْن َش     دَّ
ال نُّ     ْوَن فِ     ْ  )ِإنَّ( َوأتَ     ْى بِ أَلِ     ٍف فِ     ْ  )َى     َذْاِن( أنَّ     وُ اْح تَ     جَّ 
ِِ َع  ِن ابْ  ِن َع بَّ  ْاٍس َرِض  َ  اهللُ َع ْن ُه َم  ْا: "ِإنَّ  َْ بَ ِر ال ضَّ حَّ  ْا بِ 

    ِم   ْن َأْح يَ   ْاِء اهللَ تَ َع اْلَ   ى أَنْ   َََل َى   َذاْ ال ُق   ْرآَن بِ لُ غَ   ِة ُك   لّْ َح  
ِم    ْْيَ ك    اْبِن (29)ال َع    َرِب" .  ُ     اَّ إنَّ أ ِمَّ    َة التَّ ْف ِس ْي     ِر ال ُم  تَ  َق  دّْ

َْ رُّْج  ْوَن اآليَ  َة قَ  ْد ذََك  ُرْوا َى  َذاْ  َجرِيْ ٍر القَّبَ رِيّْ وَغ ْي رِِه َوُى  ْا يُ 
، بَ ْل إنَّ ُه ْا َرَوْوُه َع  ْن َأَك اْبِ    ِر (30)ال َوْج َو َولَ ْا يَ ْع ََتُِض ْوا َعَلْيوِ 

َْ قَّ  ْاِب ِم ْن َغ ْي  ِر َرد  لَ  ُو،  ُرَواِْة ال َع رَبِ يَّ ِة َك أَبِ ْ  زَيْ ٍد، وأَبِ   ْ  ال 
بَ ْل َو َع لَ ْى َوْج  ِو اإِلَج ازَِة َوالَق بُ ْوِل، َك َم ا أنَّ َش ْي  َخ اإِلْس   اَلِْم 
نَ  ْف  َس    وُ قَ    ْد ذََك    َر أنَّ أبَ اْبَ  ْك    ر بْ  َن األنْ بَ   ْارِيّْ قَ    ْد َح  َك  ْاَى    اْ 
ْْ  رِيْ     ُج َع  لَ  ْي  َه     ْا، َويَ     رُدُّ  ، َوبِ     ِو يَ  ِص    حُّ ال تَّ   ٍُ لُ  غَ    ًة َع     ْن قُ  رَيْ     

  غَ      َة؛ إْذ رََأى أنَّ َه      اْ َع      َدَم قَ بُ     ْوِل َش    ْيِخ اإِلْس      اَلِْم َى      ِذِه اللُّ 
ِْ اللُّ  غَ َة الِ ْ نَ  َََل بِ  َه  ْا ال ُق  ْرآُن.  لَ ْي َس 

وأمَّ    اْ َم    اْ ذََك     رَُه َش    ْيُخ اإِلْس     اَلِْم َع     ْن أِ ْ َع ْم     رو بْ     ِن      
     وُ قَ     رَأَ ال َع    اَلِْء قَ    ْولو: "إنّْ    ْ  أَلْس تَ ْح يِ    ْ  أْن أقْ     رَأَ بِ  َه     ْا، وأنَّ 

فَ بِ اْع تِ  بَ        ْاِر أنَّ لَ        وُ  ِإنَّ َى  َذيْ        ِن لَ  َس  ْاِح        رَْانِ اآليَ        َة ب         
َس  لَ  ف ً   ا فِ    ْ  قِ  رَاَْءتِ    ِو، وق  اَل َش  ْي    ُخ اإِلْس    اَلِْم: "َوُى   َو ال ظَّ    نُّ 

ْ بِ  َم   اْ يَ رْ  ؛ (31)ِويْ   ِو ََلْ بِ ُم  َج    رَِّد َم  اْ يَ    رَاُْه"بِ   ِو أنَّ   وُ ََلْ يَ  ْق    رَأُ ِإَلَّ
 بِ  َوْص  ِف أَبِ  ْ  َع  ْمرٍو َرُج  اًل  ِ  َق  ًة َص  ُدْوق ً ا َغ  ْي  َر ُم  تَّ  َه  ٍا.

: َوُى     َو أْم      ٌر َح َس      ٌن ِم     ْن َش ْي      ِخ اإلْس     اَلِْم؛ إْذ       ُْ قُ ْل     
َل ابْ  ُن ال ح َاِج  ِب: "َولَ َع لَّ   وُ أْحَس َن الظَّ  نَّ ب أِ ْ َع   ْمرٍو. وقَ اْ 

ْْ ِع ْن     َدُه تَ َواتُ      ٌر" ، أي: بِ  ِق       رَاَْءِة َم     ْن قَ  رَأََى     اْ (32)لَ     ْا يَ ثْ بُ     
 َِن لَ  َس  ْاِح  رَْانِ اْ ِإنَّ َى  ذ. 

َوذََك         َر َش       ْيُخ اإِلْس         اَلِْم َأنَّ ال ََّجَّ        اَْج ذََك       َر أنَّ         وُ ََلْ      
َُّ َك  اَلِْم ال ََّجَّ  اِج: "فَ َأمَّ  اْ يَ  سْ  َُ قِ رَاَْءَة أَبِ ْ  َع ْم رٍو، ونَ    تَ  ِج  ْي  

قِ      رَاَْءُة ِع ْي َس     ى بْ     ِن عُ َم     َر َوأَبِ     ْ  َع ْم     رِو بْ     ِن ال َع      اَلِْء فَ      اَلْ 
ََُى    ْا؛ أِلَنَّ َه    اْ ِخ    اَلُْ  ال ُم ْص َح    ِف، وَُك    لُّ َم    اْ  َوَج ْدتُ     وُ ُأِج ْي 

َْ اْلَ َف تَ   ُو؛ أِلَنَّ  َْ ُم  إلَ   ْى ُم َوافَ  َق    ِة ال ُم ْص َح   ِف أَقْ   َرَب لَ   ْا ُأِج   
اتّْ بَ  ْاَع          وُ ُس  نَّ          ٌة، َوَم         اْ َع لَ ْي         ِو َأْك ثَ          ُر ال ُق          رَّاِْء، َولَ ِك  نّْ         ْ  

 .  "(33)ِن لَ  َس  ْاِح  رَْانِ اْ ِإنَّ َى  ذَ َأْس تَ ْح ِس ُن 
: قِ    رَاَْءُة اجلُْمُه   ْوِر ب             ُْ   ِن لَ  َس  ْاِح     رَْانِ اْ ِإنَّ َى     ذَ قُ ْل    

ال     َيْسَتِحيِ    ْ  أب ُ   ْو َعْم   رٍو الِق   رَاَءَة بِ َه    ا، وَك   َذا قِ   رَاَءُة أَبِ    ْ  
ََْىا الََّجَّ اُج ُى  َما قِ  رَاَْءتَاِن ُم تَ َواْتِ  رَتَ  اِن ََلْ  َع ْم  رٍو ال ِ ْ لَ  ْا يُ ِج  

  بَ  َع    ًة، َوأِلَنَّ يَ ُج   ْوُز ال عُ   ُدْوُل َع ْن   ُهَما؛ بِاْع تِ بَ ْارِِى َم   ا ُس نَّ    ًة ُم  تَّ 
قِ   رَاَءَة ال    ُجْمُهْوِر لَ َه    ا َوْجُهَه   ا لَ ْف ظً    ا َوَم ْع    ًَّن، َوقِ   رَاَءَة أبِ    ْ  
َعْم     رٍو ُمَواِفَق     ةٌ لِْل َع رَبِ يَّ      ِة ُم َواْفَ َق      ًة بَ يّْ نَ       ًة َوََلْ إْش َك      ْاَل فِ      ْ  

ْْ رِيْ ِج َه ْا.  تَ 
ِم أيْ     ًضا ِإزَاَْء ذِْك     رِِه َك     اَلَْم أَبِ     ْ  وذََك     َر َش ْي     ُخ اإِلْس     اَلْ      

ِن اْ ِإنَّ َى          ذَ َع        ْمرٍو فِ         ْ  قِ         رَاَْءِة ال ُج ْم ُه        ْوِر اآليَ          َة ب           
 -ِم      ْن َأنَّ أَبَ      اْ َع ْم      رٍو َرَوى َع     ْن عُ ثْ َم      ْاَن   لَ  َس  ْاِح       رَْانِ 

ـَ َأنَّ قِ     رَاَْءَة ال ُج ْم ُه     -َرِض    َ  اهللُ َعْن    وُ  ـٌ؛ ِإْذ َغ لَ       ْوِر َغ لَ     
. (34)ال َك اْتِ     ُب ِع ْن      َد ِك تَ اْبَ تِ َه      ْا، َوَأنَّ ال َع      َرَب َس يُ ِق ْي ُم ْونَ       وُ 

. وذََك    َر َش ْي    ُخ (35)وقَ    ْد ذََك    رَُه َغ ْي    ُر َوْاِح    ٍد ِم   َن ال نَّ ْح وِيّْ    ْْيَ 
ـِ فِ        ْ  كِ   تَ اْبَ        ِة ال ُق        ْرآِن لِ ُوُج        ْوٍه اإِلْس       اَلِْم اْم تِ نَ        اَْع ال غَ لَ        

 :(36)ى 
ُد ال َم َص     اِحِف، وَأنَّ َع لَ     ْى ُك     لّْ ُم ْص َح     ٍف 1            تَ َع     دُّ

َج َم اَع   ًة تَ ْج تَ ِم   ُع، َوُوُص   ْوُل ُك   لّْ ُم ْص َح   ٍف إِلَ   ْى بَ لَ   ٍد فِ ْي   ِو 
 ِة والتَّابِ عِ ْي   َن فَ يَ َص لُ ُه   ْا َج ْم   ٌع َغ ِف ْي   ٌر ِم   ْن ُح فَّ   ْاِظ ال صَّ َح اْبَ  
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ـِ ِم َن الَك تَ بَ   ِة  ُ   اَّ يَ ْس ُك تُ  ْوَن َع ْن   وُ َوُى   ْا  ـُ ال غَ الِ    َوِفي َْه ا َغ لَ   
يَ ْح َف ظُ   ْوَن ال ُق   ْرآَن فِ   ْ  الصُّ   ُدْوِر، ويَ ْق َرُؤْونَ    وُ ِم  ْن ِح ْف ِظ ِه   ْا 

َْ قَ         أَ َويَ ْس ُك تُ         ْوَن َع ْن         ُو، َوَأنَّ َوََلْ يُ ْص لِ ُح        ْوَن َذلِ         َك ال  
ٍُ أِلَنَّ     وُ نَ    َََل  ٍُ َويَ ْك تُ بُ ْونَ    وُ بِ لِ َس    ْاِن قُ رَيْ     ال َك تَ بَ    َة ِم    ْن قُ رَيْ    
بِ لُ غَ تِ ِه     ْا َوُى     ْا يَ ْع لَ ُم     ْوَن َخ قَ     أَ َذلِ     َك،       اَّ ُى     ْا يُ ثْ بِ تُ     ْوَن 

   مَّ  ْا يَ ْس تَ ِح ْي ُل َش ْرًع ا َوَع ْق اًل.َذلِ َك، َى  َذْا مِ 
    أنَّ أَبَ   اْ بَ ْك   ر بْ   َن األنْ بَ   ارِيّْ قَ   ْد ذََك    َر أنَّ َح ِديْ   َث 2     

ََلْ يَ ِص         حُّ؛ أِلَنَّ          وُ َغ ْي         ُر  -رض        َ  اهللُ َعْن        وُ  -عُ ثْ َم        ْاَن 
رض    َ  اهللُ  -َؤخّْ      َر عُ ثْ َم    ْاُن ُم تَّ ِص    ٍل، َوأِلَنَّ      وُ َم َح    ْاٌل َأْن يُ    

َح  ىَّ يَ ْأتِ  َ   –تَ َعْاىَل  -بَ يَ اَن َخ قَ ٍأ فِ ْ  ِك  تَ اِب اهلِل  -عنو 
ِْح    ُل لِ يُ ْص لِ َح    وُ َوال َح اَج    ةُ إلَ    ْى بَ يَ اْنِ    ِو َوِإْص  اَلِْح     ِو فِ    ْ   الالَّ

 .(37)َوقْ تِ  ِو َم اسَّ  ةٌ 
َر أنَّ  وُ قَ  اَل  -رض   اهللُ عن  و  - َم  ْاَن    أنَّ عُ ثْ 3      لَ  ْو قُ  دّْ

ًْ     ا   َْ      ًة َوْاِح     َدًة ََلْ نُ َس  ذل    ك فَ ِإنَّ     وُ قَ     ْد قَ اْلَ     وُ إْذ رََأى نُ ْس 
َك ثِ ْي رًَة يَ ِض لُّ بِ َه  ْا ال نَّ  اُس، فَ لَ  ْو َأنَّ ال َم َص اِح  َف ُك لَّ َه  اْ قَ  ِد 

ْْ َع لَ  َُِم أنَّ   وُ اتَّ َف َق  َرِض َ  اهللُ  -ْى َذلِ َك اخلَ قَ  ِأ فَ إنَّ  وُ يَ ْس تَ ْل  
، َوَذلِ  َك ُم ْم تَ نِ    ٌع  -َعْن وُ  َْ قَ  ْد َرآَى  اْ فِ    ْ  َج ِم ْي عِ  َه   اْ َوَس َك  

 َع اَدًة َوَش ْرًع ا.
َْ قَ     أَ َع     ِن ال نَّ اقِ      ِل َج اْ ِ     ٌَ َع لَ ْي     ِو؛ إ4      ْذ قَ ْولُ      وُ       أنَّ ال 

َْ  قَ   أَ َج ا ِ   ٌَ َع لَ ْي  ِو فِ ْي َم   اْ  لَ  ْي   َا ُح  جَّ    ًة، فَ  ْض    اًل َع  ْن أنَّ ال 
ِْ   اَلِْ  ال   ذيَن نَ َق لُ   ْوا َم   اْ فِ   ْ  ال ُم ْص َح   ِف وََك تَ بُ   ْوُه  قَ الَ    ُو، بِ 

ـَ ُم ْم تَ نِ  ٌع َع    لَ  ْي  ِه  ْا فِ  ْ  َذلِ  َك.َوقَ  رَأُْوُه فَ إنَّ ال غَ  لَ 
: إنَّ َم   اْ َس ْاقَ     وُ َش   ْيُخ اإِلْس    اَلِْم ِم    ْن َردِّْه َع لَ    ْى       ُْ قُ ْل    

ِإنَّ أنَّ قِ   رَاَءَة  -َرِض َ  اهللُ َعْن  وُ  -َم  ْن َرَوى َع   ْن عُ ثْ   َماَن 
ـِ ال َك اتِ     ِب، وأنَّ  ِن لَ  َس  ْاِح      رَْانِ اْ َى      ذَ  ِْح     َل  ِم    ْن َغ لَ      الالَّ

، ِم      ْن أَِدلَّ      ٍة ِى      َ  أِدلَّ       ةٌ  ـَ َس يَ ْدفَ      ُع َى      َذاْ ال لَّ ْح       َن َوال غَ لَ       
 ؛-َرِض    َ  اهللُ َعْن    وُ  -ُم نَ ْاِى َض     ةٌ لِ َم     اْ ذُِك     َر َع     ْن عُ ثْ َم     ْاَن 

َْ  قَ   ِأ َع  لَ   ْى ال  َك  تَ  بَ   ةِ  الَّ ِذيْ   َن ُى   ْا  َلْس تِ َح الَ ِة ُم ُرْوِر َى  َذاْ ال  
، واْس  تَ  َح  الَ   ِة ُم   ُرْورِِه َع لَ   ْى َم  ْن يَ ْس َم   ُع ال ُق    ْرآَن  ٍُ ِم   ْن قُ  رَيْ    
نْ يَ    ا ِم   َن الصَّ َح ابَ    ِة والتَّ ابِ عِ ْي    َن؛ إْذ  الَّ ِذيْ    َن ُى    ْا ُح    فَّاُظ ال دُّ

َْ قَ  أَ َوتَ   َواتُ رُُى  ْا َع لَ ْي  ِو، فَ ْض  اًل َع  ْن يَ ْس تَ ِح ْي ُل َس َم اعُ ُه ُا ال 
 -أنَّ َذلِ    َك يَ تَ َع    اَرُض ُم َع اَرَض     ًة َص رِيْ َح    ًة َم    َع ِح ْف    ِ  اهلِل 

َِ؛ إْذ قَ  اَل اهللُ  -تع  اىل  َِيْ     إِنَّ  اْ  : -تَ َع  اىَل  -لِ ِك تَ ابِ   ِو ال َع  
، [9اَلج   ر:]   اْ لَ    وُ لَ  َح  ْافِ  ظُ    ْونَ نَ  ْح    ُن نَ  ََّلْ  نَ    اْ ال ذّْْك    َر َوإِنَّ   

لِ  ْل  ُق      ْرآِن ِح  ْف     ُ  ِك  تَ  ابَ  تِ     ِو فَ      اَلْ  -تَ َع   اىَل  -َوِم   ْن ِح ْف ِظ    ِو 
ـُ ال َك  اتِ  ِب لِ  َواًذا ال بَ  تَّ    ة!.  يَ  تَ  َس  لَّ  ُل إِلَ  ْي  ِو َغ  لَ  

 َويْ    ِو َع    ْن َذلِ    َك َج  َواب  ً   ا يُ  ْؤنَ    ُا بِ    ِو َوَأَج    اَب ابْ    ُن َخ الَ      
فِ      ْ  َى      َذاْ ال َم  َق      اِم؛ ِإْذ ذََك      َر أنَّ لِ  لَّ    ْح          ِن ُوُجْوًى    ا  َ اَلْ َ      ًة 

 ى :
بِ       أْن تَ ْن ِص       َب ال َف اِع       َل  أوَّلُ  َه       ا: لَ  ْح        ُن اإِلْع        رَْاِب،     

ال َم ْف عُ     ْوَل، َوَذلِ    َك ََلْ يَ ُج     ْوُز فِ      ْ  َك      اَلٍْم َوََلْ فِ      ْ  َوتَ ْرفَ     َع 
 قُ  ْرآن.
ُْ      ُرْوِج ِم      ْن لُ  غَ      ٍة       و َ انِ  ْي  َه     ا: أنَّ ال لَّ  ْح      َن بِ  َم  ْع  نَ      ى ال 

 نَ   ا ِص حَّ    َة لَ     ْو َس  لَّ ْم  -إِلَ    ى لُ  غَ    ٍة ُأْخ    َرى، فَ َق   ْوُل عُ  ثْ  َم    اَن 
 -َرِض  َ  اهللُ عن  و  -فَ َم ْح ُم   ْوٌل َع لَ   ى أنَّ     وُ  -َم   ا َوَرَد َع ْن   وُ 

ُْ    ُرْوَج ِم   ْن لُ غَ   ٍة  لَ   ْا يُ    رِِد اللَّ   ْحَن ال  ذْي ََلْ يَ ُج    ْوُز، َوأَرَاَد ال 
 ٍُ ََلْ بِ لُ غَ       ِة إلَ       ى ُأْخ       َرى؛ أِلَنَّ ال ُق      ْرآَن نَ       َََل بِ لُ غَ      ِة قُ  رَيْ       

فَ َق  ْد َك  اَن ابْ  ُن َم ْس عُ  ْوٍد  بَ ْل َح  اِرث بْ  ِن َك ْع   ٍب َوََلْ َغ ْي رِِى  ْا،
َع  تَّ   ى يُ  ْق  رُِئ ال  نَّ  اَس بِ  لُ  غَ   ِة ُى  َذيْ   ٍل:  –َرِضَ  اهللُ َعْنوُ  -

 ِو عُ َم  ُر ، بال َع ْي  ِن، فَ َك تَ  َب إلَ ْي [178الص افات:] ِح  ْي   نٍ 
َْ قَّ     اِب  : فَ     ِإَذا َوَرَد َع لَ ْي     َك   -َرِض    َ  اهللُ َعْن    وُ  -بْ     ُن ال 

 ِك تَ  ابِ    فَ  َأقْ  رِِئ ال نَّ  اَس بِ  لُ  غَ  ِة َى َذاْ ال  َح   ّْ ِم   ْن قُ  رَيْ  ُ.
 .(38)ةو َ  الِ  ثُ  َه ا: أنَّ ال  لَّ  ْح  َن ُى  َو ال ِف  قْ  نَ          
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ُْ أيْ  ض ً ا: إنَّ َمْا ذََك  َرُه َش ْي ُخ اإِلْس  اَلِْم ِم  ْن       َوقُ ْل  
َع  لَ  ْى  ِن لَ  َس  ْاِح  رَْانِ اْ ِإنَّ َى  ذَ َح  ْم  ِل ِقرَاَءِة ال ُجْمُهْوِر ب   

ُى َو َوْج   ٌو  ،َم ا َح  َك  اُه ال  نَّ ْحوِيُّ ْوَن أنَّ َه ا َع لَ ْى لُ غَ  ِة ال َع  َربِ 
 ْْ َدٍة ذََك َرَى ْا ال نَّ ْح  وِيُّ  ْوَن لِتَ  يْ  ِج رِ َواِح  ٌد ِم  ْن ُوُج  ْوِه ُم  تَ  َع  دّْ

اآليَ  ِة َع لَ  ْي َه  ا َوتَ ْوِج ْي ِه َه ا َول ْا يَ ْرتَ ِض ْو َشْيُخ اإِلْس اَلِْم، 
  َذْاِن( َم  ْب  نِ   ّّ َولَ ْي َا َوَرجََّح َوْجًها آَخَر ذََكَرُه، َوُىَو أنَّ )ىَ 

،َوُىَو قَ ْوٌل لِ َج  َماَعٍة ِمَن ال نَّ  ْح  وِيّْ  ْي  َن َك َم ا (39)ُم ْع رَبًا
َس يَ أتِ  . َوِم  مَّ ا لَ  ْا يَ ْذُك  ْرُه َش  ْي  ُخ اإِلْس اَلِْم فِ ْ  تَ ْوِج ْي ِو 

 ُأَخ َر ِى  َ :ِقرَاَءِة ال ُجْمُهْوِر ِم ْن ُوُج  ْوٍه 
  أنَّ )إنَّ( تأتِ  ْ  بِ َم ْع ََّن )نَ َع ْا( فِ ْ  لُ غَ ِة ال َع َرِب، 1     

، وُح ِم َل َرفْ  ُع (40)َح َك ى َذلِ َك َغ ْي ُر َواِح  ٍد ِمَن ال نَّ ْح  وِيّْ  ْْيَ 
  ،(41))ال  ح ْم ُد( يف: )إنَّ ال َح ْم ُد هلِل( َع لَ ى َى َذْا ال َوْج وِ 

َك َم ا اْس تَ َدلُّ ْوا َع لَ ى َم ِج ْ ِء )إنَّ( ِبعَّن )نَ َعْا( بَق ْوِل 
 ال شَّ اِع ِر:

: إنَّ َورُبَّ    َم  ا     ُْ  قَ   الُ  ْوا َغ   َدْرَت فَ    ُق  ْل  
  (42)نَ  اَل ال  عُ  لَ  ى َوَش  َف  ى ال غَ  لِ  ْي  َل ال  غَ  اِدُر 

 ْي ا الرُّقَ يَّ ات:وقَ ْوِل ابْ ِن قَ      
 وْ     ْوُمُه  نَّ        ُ لْ  َوأ     َبَكَر الَعَواِذُل يفْ الصَّ بُ ْو  **  ِح يَ ُلْم نَ نِ 

: إِنَّوْ  ُْ َِ َوقَ ْد َكبُ ْرَت فَ ُقْل َويَ ُقْلَن َش ْي ٌب قَ ْد َع اَلْ  ** 
(43)   

 وقَ ْوِل الشَّ اِع ِر:     
َْ ِش ْع رِْي َى ْل لِ ْل ُم ِح بّْ ِش  َف  اُء      لَ ْي 

   (44)ِم     ْن َج    َوى ُح  بّْ  ِه   نَّ ِإنَّ ال  لّْ  َق  اءُ 
َرِض  َ  اهللُ  -َوُرِوَي أنَّ َرُج    اًل َج    اَء إل    ى ابْ    ِن ال  َُّبَ  ْي    ِر      

ُه   َما  يَ  ْح  ِم  ْل    ُو، فَ  َق    اَل لَ   ُو: "لَ  َع    َن  يَ ْس تَ ْح  ِم  لُ    وُ فَ  لَ    اْ  -َعن ْ
اهللُ نَ  اقَ    ًة َح َم لَ ْت نِ   ْ  إلَ ْي   َك"، فَ َق   اَل: "إنَّ َورَاِك  بَ  َه    ا"، أي: 

 .(45)نَ  َع  اْ 

وذََك   َر أب ُ   ْو البَ    رََكاِت األنْ بَ    ارِيُّ َض ْع    َف َى     َذاْ ال َوْج     ِو؛      
ْمَ  َْ بَ  ِر، َوَذلِ  َك َض عِ ْي  ٌف فِ  ْ    أِلَنَّ ال الَّ ْْ َع لَ  ى ال  قَ  ْد َدَخ لَ 

 .(46)َك اَلِْم ال َع َربِ 
         أنَّ األَلِ        َف فِ        ْ  )َى         َذْاِن( ُوِج        َدْت دَع اَم         ًة، 2     

ََاَدْت َع لَ ْي َه   ا نُ   ْوٌن َولَ   ْا يُ غَ يَّ   ِر  ْْ بِ    اَلِْم ال َك  لِ  َم     ِة، فَ     َولَ ْي َس   
ُن فَ  َص           اَر ال لَّ   ْف            ُ ، َك َم          ا فِ           ْ  )ال         ِذْي( زَاَدِت ال نُّ          وْ 

 .(47))ال ِذيْ  َن(
ْْ ِبألِ      ِف 3            أنَّ األَلِ      َف فِ      ْ  )َى      َذْاِن( قَ      ْد ُش  بّْ  َه      

 .(48))يَ  ْف  َع  اَلِْن(، َولَ  ْا تُ  غَ  يَّ  رْ 
       أنَّ َى       اًء فِ       ْ  )إنَّ( ُم  ْض  َم       رٌَة، وال َم ْع نَ      ى: إنَّ         وُ 4     

 .(49)َى  َذْاِن لَ  َس  اِح  رَْانِ 
ْْ رِيْ      ِج ال ِق        رَاَءاِت قُ        َِ ُوُج        ْوٌه ُأْخ      َرى لِ تَ  : ُى نَ      ا ُْ ْل       

اأُلْخ َرى لِ  آليَ  ِة قَ  ْد َخ  رََّج ال نَّ  ْح  وِيُّ  ْوَن َع  لَ  ْي  َه   ا ُوُج  ْوًى  ا ِم   َن 
اآليَ       ِة،  ال َع رَبِ يَّ      ِة لِ تَ  ْن  َس  ِج       َا َم      َع الِق       رَاَءاِت ال      َوارَِدِة فِ        ْ 

 َوِى  َ :
ِن اْ ِإنَّ َى       ذَ       َخ  رَُّج       ْوا قِ       رَاَءَة َم       ْن قَ       رَأَ اآليَ       َة ب        1     

بِ ُس ُك        ْوِن نُ         ْوِن )ِإْن(، وبِ أَلِ        ِف )َى         َذْاِن(  لَ  َس  ْاِح         رَْانِ 
ِم فِ          ْ  )َس ْاِح         رَْاِن( َع لَ          ْْ ِف ْي         ِف نُ ْونِ َه         ا، وبِ        الالَّ ى وتَ 

 َوْج  َه  ْي  ِن:
َْ فَّ َف         ةٌ ِم        َن ال ثَّ ِق ْي لَ        ِة َغ ْي        ُر       َأَحُدُى        َما: أنَّ )ِإْن( ُم 

 ِْ َع اِم لَ ٍة؛ أِلَنَّ َه ا إِنَّ َم ا تَ ْع َم  ُل لِ  َش  بَ   ِو ال ِف  ْع   ِل، فَ لَ مَّ  ا ُح  ِذَف
  ْا تَ ْع َم ْل.ِم ْن َه ا ال نُّ ْوُن َض عُ َف ال شَّ  بَ  ُو فَ لَ 

َْم       واآلَخ      ُر: أنَّ )ِإْن( بِ َم ْع نَ       ى )َم      ْا( النَّ افِ يَ        ِة، وال       الَّ
ْ َس ْاِح     رَْانِ  ْ(، وال تَّ  ْق  ِديْ     ُر: َم    اْ َى     َذْاِن ِإَلَّ ، (50)بِ َم ْع نَ    ى )ِإَلَّ

ْْ رِيْ    َج قِ    رَاَءُة أُبَ      ّْ بْ    ِن كَ  ُق َى   َذاْ ال تَّ  رض   َ   - ْع    ٍب ويُ َص    دّْ
ْْ  رِيْ     ُج َى    ِذِه  -اهللُ َعْن   وُ  ْ َس  ْاِح     رَْاِن(، وتَ   : )َم    اْ َى    َذْاِن إَلَّ
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ال ِق    رَاَْءِة َم  ْح  ُم    ْوٌل َع لَ   ْى قِ    رَاَءِة َم    ْن قَ    رَأَ اآلي    َة ب     )ِإْن َذْاِن 
 لَ  َس  ْاِح  رَْاِن(، وب   )ِإْن َذْاِن َس ْاِح رَْاِن(.

ِإنَّ َى  َذيْ         ِن          أَمَّ        ا قِ         رَاَءُة َم         ْن قَ         رَأَ اآليَ         َة ب          2     
ف      "ِى  َ  َج ارِيَ     ةٌ َع لَ   ْى َس  نَ     ِن ال َع رَبِ يَّ    ِة؛ فَ     ِإنَّ  لَ  َس  ْاِح    رَْانِ 

َْ  بَ           َر، و)َى  َذيْ            ِن(  )ِإنَّ( تَ ْن ِص          ُب اَلْس           َا َوتَ  ْرفَ            ُع ال 
اْس  ُم  َه          ا، فَ  يَ  ِج           ُب نَ  ْص  بُ          وُ بِ ال يَ           اِء؛ أِلَنَّ           وُ ُم  ثَ  نِّ           ى، 

وِم  ثْ      ُل َى     ِذِه  ،(51)( َخ بَ رَُى     ا فَ رُفِ      َع بِ األَلِ      ِف"َو)َس ْاِح     رَْانِ 
ال ِق     رَاَءِة قِ     رَاَءُة َم     ْن قَ     رَأَ اآليَ     َة ب      )ِإنَّ َذيْ     ِن لَ  َس  ْاِح     رَْاِن(، 

 َوَمْن قَ  رَأََى ا ب   )ِإنَّ َذيْ  ِن َس  ْاِح  رَْاِن(.
ـــُث: ُمـ ـــَن الـَمـْبـَحـــُث الـثَـّاِل ـــِة بَــْيـ ـــاِء الـُمـْبـَهـَم ـــى األْســَمـ ـثَــنَّـ
 اإِلْعــَراِب والـبِــنَــاِء: 

بَ ْع    َد أْن  -لَ َق     ْد َذَى    َب َش    ْيُخ اإِلْس     اَلِْم ابْ     ُن تَ ْيِميَ    َة      
 ِن لَ  َس  ْاِح    رَْانِ اْ ِإنَّ َى    ذَ ذََك   َر أنَّ َوْج   َو قِ   رَاَءِة ال ُج ْم ُه   ْوِر 

َد ال نَّ ْح وِيّْ ْي َن َم ْح ُم ْوٌل َع لَ ى أنَّ َه  ا لُ غَ  ةٌ لِ بَ ْع  ِا ال َع  َرِب؛ ِع ْن 
إْذ ذََك    ُرْوا أنَّ َه    ا لُ غَ    ةُ بَ ْل َح    اِرث بْ    ِن َك ْع    ٍب، أَْو ِك نَ انَ    َة، أْو 

 ِف ال ُم ثَ نَّ  ى َخ ثْ َع ا؛ فَ ُه  ْا يَ ْرفَ عُ  ْوَن َويَ ْن ِص بُ  ْوَن َويَ ُج  رُّْوَن بِ أَلِ 
إِلَ   ْى أنَّ َذلِ   َك بَ عِ ْي   ٌد؛ أِلَنَّ  -َع لَ   ى َح الَ   ٍة َواِح   َدٍة ََلْ َغ ْي   ر 

، وأنَّ َم   اْ ذََك    رَُه ال نَّ ْح وِيُّ    ْوَن ِم    ْن  ٍُ ال ُق    ْرآَن نَ    َََل بِ لُ غَ    ِة قُ رَيْ    
 ِن َك ْع  ٍب، أْو ِك نَ انَ  َة، َح ْم ِل ال ِق رَاَْءِة َع لَ ْى لُ غَ  ِة بَ ْل َح  اِرَث بْ 

َِْل  أْو َخ ثْ َع       ا ََلْ يَ  ُج        ْوُز؛ أِلَنَّ ال ُق       ْرآَن ال َك رِيْ       َا لَ       ْا يَ ْن       
 بِ لُ غَ تِ ِه ْا.
َولِ َه    َذاْ يَ    َرْى َش ْي    ُخ اإِلْس    اَلِْم أنَّ )َى    َذْاِن( فِ    ْ  قِ    رَاَءِة      

َدِة َم ْح ُم    ْوٌل َع لَ    ْى ال بِ  نَ     ْاِء؛ ال ُج ْم ُه    ْوِر بَ َع    َد )ِإنَّ( ال  ُم َش    دَّ
أِلَنَّ ُم  ْف    َرَدُه َوَج ْم َع    وُ َم ْب نِ يَّ   اِن أْيًض   ا، َوإنَّ َم    ا يُ ْع   َرُب ُم ثَ نَّ   ى 
اَلْس    ِا باألَلِ    ِف َرفْ ًع    ا، وبِاليَ    اِء نَ ْص بً    ا َوَج    رِّا؛ وَذلِ    َك فِ     ْ  

 ْع رَبَ  ِة.األْس  َم  اِء ال ُم 

لَ  َق  ْد َح  َك   َا َش  ْي   ُخ اإِلْس  اَلِْم َع لَ  ْى ُح ْك  ِا ال نَّ ْح وِيّْ ْي  َن      
بِ  ِإْع     رَاِب )َى      َذْاِن( فِ      ْ  قِ       رَاَءِة ال ُج ْم ُه     ْوِر بِ أنَّ        وُ  َ  نّْ        ّّ، 

 ْح  وِيّْ ْي    َن إنَّ ُم تَّ  ِك  ئً    ا َع لَ    ْى َم    اْ َج    ْاَء فِ     ْ  قَ     ْوِل بَ  ْع     ِا ال نَّ 
ُم  ثَ  نَّ    ى األْس  َم    اِء ال ُم ْب َه َم    ِة )أْس َم   ْاِء اإِلَش   ارَِة، واألْس َم    اِء 

 ال َم ْوُص ْولَ  ِة( َم  ْب  نِ   ّّ َغ  ْي  ُر ُم  ْع  َرٍب.
 بَ    ارِيّْ فَ  َق    ْد نَ  َق    َل َع    ِن ال َف    رَّاِء ِح َك ايَ    ًة َع   ِن ابْ    ِن األنْ      

وال َم  ْه     َدِويّْ أنَّ     وُ قَ     اَل: ألِ    ُف ال تَّ ثْ  نِ  يَ     ِة فِ     ْ  )َى    َذْاِن( ِى     َ  
ْْ بَ ْي َن ال َواِح  ِد واَل ْ نَ ْي  ِن، َك َم  ا  ألِ  ُف )َى  َذاْ(، وال نُّ ْوُن فَ  َرقَ  

ْْ بَ ْي   َن ال َواِح    ِد َوال َج ْم   ِع نُ   ْوُن )ال   ِذيْ   َن(، َوأنَّ    وُ ذََك    َر فَ َرقَ   
ْْ َع  اَلَْم       َة ال تَّ ثْ  نِ  يَ       ِة، بَ       ْل ِى       َ  ألِ       ُف  أنَّ األَلِ       َف لَ ْي َس      
َِْدُت َع لَ ْي َه     ا نُ ْونً     ا، َولَ      ْا أَُغ  يّْ  ْرَى      ا َك َم     ا زِْدُت  )َى      َذاْ(، فَ      

( ُْ ْيَن( فِ        ْ  ُك        لّْ ال      ذِ َع لَ      ى اليَ       اِء ِم      َن )ال      ذي( فَ  ُق  ْل        
 .(52)َح  الٍ 
َُّ ال َف      رَّاِء فِ      ْ  َم َع انِ ْي     ِو ُى     َو: "َوال  َوْج       وُ       : َونَ      ُْ قُ ْل      

اآلَخ    ُر أْن تَ ُق     ْوَل: َوَج     ْدُت األلِ     َف ِم     ْن )َى      َذاْ( دَع اَم     ًة 
ْْ بِ     اَلِْم فِ  ْع     ٍل، فَ  لَ  مَّ     ا  َ  نَّ  يْ  َْ زِْدَت َع لَ ْي َه    ا نُ ْونً    ا، َولَ ْي َس          

َُْوُل َع  لَ     ى   َْ األَلِ     َف  َ  ابِ  تَ     ًة َع  لَ    ْى َح  الِ  َه     ا ََلْ تَ       ُ   اَّ تَ  رَْك     
ِْ ال َع  َرُب: )ال ِذْي(،  ُ  اَّ زَاُْدْوا نُ ْونً  ا  ُك  لّْ َح  ْاٍل؛ َك  َم   ا قَ   اَل

اِع، فَ  َق  الُ       ْوا )ال     ِذْيَن( فِ       ْ  َرفْ  عِ  ِه       ْا تَ       ُدلُّ َع  لَ       ْى ال ِج  َم       
َونَ  ْص  بِ  ِه    ْا َوَخ  ْف  ِض  ِه    ْا، َك  َم    ا تَ  رَُك     ْوا )َى    َذْاِن( فِ    ْ  َرفْ  عِ     ِو 

 .(53)َونَ  ْص  بِ  ِو َوَخ  ْف  ِض  ِو"
ُه ال  َم  ْه    َدِويُّ ِم    ْن َك َم  ا نَ َق   َل َش ْي   ُخ اإِلْس  اَلِْم َم ْاَح  َك    اْ       

أنَّ إْس َم اِع ْي     َل ال َق اِض     َ  قَ      ْد َس      َأَل ابْ      َن َك  ْي  َس      اَن َع       ْن 
، ْن َى         َذْاِن لَ  َس  ْاِح        رَْانِ إِ قِ         رَاَءِة ال  ُج  ْم  ُه         ْوِر لآليَ         ِة: 

 َه       ِا إْع       رَاٌب فِ        ْ  فَ       َقاَل: "لَ  مَّ      ا لَ       ْا يَ  ظْ  َه       ْر فِ       ْ  ال ُم ْب 
ال َواِح    ِد، َوََلْ فِ    ْ  ال  َج  ْم    ِع، َج    َرِت ال  تَّ  ثْ  نِ  يَ    ةُ َع  لَ    ْى َذلِ    َك 
ُم  ْج  َرى ال  َواِح   ِد؛ إِذ التَّ  ثْ  نِ  يَ   ةُ يَ  ِج   ُب أْن ََلْ تُ  غَ  يَّ   َر، فَ  َق   اَل 



 

8 
 

 م2018 ديسمبر ،(1)العدد  ،المجلد األول ،مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

َهَمِة بَْي اإلعراِب والِبَناءِ   حدجيانرمضان د.مجال  ...مثَّنَّ األمساِء ال ُمب ْ

َم     َك أَح     ٌد إْس  َم  اِع  ْي     ُل: َم     اْ أَ  َْ لَ     ْو تَ  َق  دَّ ْح  َس     َن َم     اْ قُ  ْل     
بِ  الَق   ْوِل فِ  ْي   ِو َح  تَّ   ى يُ  ْؤنَ   َا بِ   ِو! فَ  َق   اَل لَ   وُ ابْ   ُن َك  ْي  َس    اَن: 

 . (54)فَ  ْل  يَ  ُق  ِل ال َق  اِض ؛ َح  تَّ  ى يُ  ْؤنَ  َا بِ  ِو، فَ  تَ  بَ  سَّ  َا"
: لَ ْف ظُ    وُ فِ     ْ  إْع   رَاِب ال نَّ  حَّ    اس؛ َح ْي    ُث َس    َأَل       ُْ قُ ْل    

 َْ ال نَّ حَّ   اُس ابْ   َن َك ْي َس   اَن َع   ِن اآليَ    ِة، فَ َق   اَل لَ   ُو: "إْن ِش ْئ   
َْ أَج ْب تُ         َك  أَج ْب تُ         َك بِ َج         َواِب ال نَّ ْحوِيّْ ْي         َن، َوإْن ِش ْئ         

: بِ َق ْولِ  َك، فَ َق   اَل: َس أَلَ نِ  ْ  إْس َم اِع ْي  ُل بْ   ُن بِ َق ْولِ  ْ ، فَ ُق ْل  ُْ  
: ال َق     ْوُل ِع ْن    ِدْي أنَّ    وُ لَ مَّ    ا َك     اَن  ُْ إْس َح    اَق َع ْن َه    ا، فَ ُق ْل    
َْ ْف   ِا َع لَ   ى  يُ َق   اُل َى   َذاْ فِ   ْ  َم ْوِض   ِع ال رَّفْ   ِع َوال نَّ ْص   ِب َوال 

ِْ ال تَّ ثْ نِ يَ    ةُ يَ ِج    ُب أْن ََلْ يُ غَ    ي ََّر لَ َه    ا َح    اٍل َواِح    َدٍة، َو  َك انَ    
ِْ ال تَّ ثْ  نِ يَ     ةُ ُم ْج     َرى ال َواِح     ِد، فَ َق     اَل: َم     اْ  ال َواِح     ُد، ُأْج رِيَ     
َم   َك بِ ال َق   ْوِل بِ   ِو َح تَّ   ى يُ ْؤنَ   َا بِ   ِو!،  َأْح َس   َن َى   َذاْ لَ   ْو تَ َق دَّ

: فَ  ُْ  يَ ُق          ْوُل ال َق اِض          ْ  بِ          ِو َح تَّ          ى يُ ْؤنَ          َا بِ          ِو، فَ ُق ْل         
 .(55)فَ تَ بَ سَّ  َا"
َونَ َق َل َش ْي ُخ اإِلْس اَلِْم قَ ْوَل ال ُجْرَج انِ   ّْ أيْ ًض  ا تَ ْأِك ْي  ًدا      

    ِة، لِ َق  ْوِل َم  ْن قَ   اَل ِم َن ال نَّ ْح وِيّْ ْي  َن بِ بِ نَ   اِء )َى  َذْاِن( فِ  ْ  اآليَ 
: لَ مَّ       ا َك        اَن اْس ًم        ا َع لَ        ْى  فَ َق       اَل: "َوقَ        اَل ال ُج ْرَج انِ         ُّ
َح ْرفَ ْي     ِن، أَح ُدُى َم     ا َح     ْرُ  َم     د  َولِ ْي     ٍن، َوُى     َو َك ال َح رََك      ِة، 
َوَوَج        َب َح        ْذُ  إْح        َدى األَلِ َف ْي        ِن فِ         ْ  ال تَّ  ثْ  نِ  يَ         ِة ل         ْا 

َح        ْذُ  األُْوىَل؛ لِ  ئَ        الَّ يَ  ْب  َق        ى اَلْس        ُا َع  لَ        ى  يَ  ْح  ُس        نْ 
َح      ْرٍ  َواِح      ٍد، فَ  ُح      ِذَ  َع  لَ      ُا ال تَّ  ثْ  نِ  يَ      ِة، وََك      اَن ال نُّ     ْوُن 

 ْوِن اأَلْصلِ  يَّ   ِة يَ  ُدلُّ َع  لَ  ى ال  تَّ  ثْ  نِ  يَ  ِة، َولَ   ْا يَ  ُك  ْن لِ  تَ  ْغ  يِ  ْي  ِر ال  نُّ 
 ُْ َْ فِ       ْ  ُك       لّْ َح       اٍل َك  َم       ا يَ  ثْ  بُ        األَلِ       َف َوْج       ٌو، فَ  ثَ  بَ       

 .(56)ال َواِح  ُد"
َُّ ال ُج ْرَج انِ     ّْ فِ     ْ  ِك  تَ     اِب ال  ُم  ْق  تَ  ِص     دِ       : نَ      ُْ ؛ قُ  ْل     

َِلَ      ِة  َذْاِن، فِ     َى    َح ْي     ُث قَ      اَل: "َوأمَّ     ا   إنَّ ال  نُّ     ْوَن فِ  ْي      ِو بِ  َم  ْن  
ال  نُّ         ْوِن فِ         ْ  َرُج         اَلِْن، َوإنَّ  َم         ا ُى         َو ِص  ْي  غَ         ةٌ ُم  ْرتَ  َج  لَ         ةٌ 

لِ  ل  تَّ  ثْ  نِ  يَ    ِة، َك  َم     ا أنَّ َى     ُؤََلِْء ِص  ْي  غَ     ةٌ َم  ْوُض  ْوَع     ةٌ لِ  ْل  َج  ْم     ِع، 
 ُدلُّ      َك َع  لَ      ْى َذلِ      َك أنَّ      وُ لَ      ْو َك      اَن ُم  ثَ  نِّ      ى لَ  َوَج      َب أْن يَ 

ُْم َك  َم      ا يَ  ْدُخ      ُل َس  ا ِ      َر اأَلْس  َم      اِء  يَ  ْدُخ  لَ      وُ األَلِ      ُف وال    الَّ
ََّيْ     َداِن، فَ  لَ  مَّ     ا ال  َم  َع     اِرِ  ِإَذا  َ  نَّ  ْي  تَ  َه     ا َك َق  ْولِ     َك: زَيْ     ٌد َوال  

َْ أنَّ    وُ اْس     ٌا ُوِض     َع لِ  ل  تَّ  ثْ  نِ  يَ     ِة  ل    ْا يَ  ُق     ْل: ال  َه     َذْاِن، َع  لِ  ْم     
َِلَ       ِة ِك       اَلْ، فَ  اْم  تَ  نَ       َع ِم     َن األَلِ       ِف  فِ       ْ  أوَِّل أْح  َوالِ       ِو بِ  َم  ْن  

ِْم َك  َم      ا اْم   تَ  نَ      َع ال  َم  َع      اِرُ  ال  ُم  ْف      َرَدُة، نَ  ْح      ُو زَيْ       ٍد َوال      الَّ
َوَع  ْم    رٍو، فَ    اَلْ فَ  ْص    َل بَ  ْي    َن َى  َذيْ    ِن َوَى    ُؤََلِْء، فَ    اَلْ يَ  ْن  بَ  غِ    ْ  

ُج   اَلِْن إِنَّ   وُ أْن يُ  َق  اَل: إنَّ  ُو يُ  ْف  ِس   ُد قَ   ْوَل ال  نَّ ْحوِيّْ  ْي   َن نُ   ْوُن رَ 
ِع     َوٌض ِم     َن ال  َح  رََك     ِة َوال تَّ  ْن  وِيْ     ِن؛ أِلَنَّ ال نُّ    ْوَن فِ     ْ  َى     َذْاِن 
ََِة فِ      ْ  َى       ُؤََلِْء فِ       ْ  َك  ْونِ      ِو َح  ْرفً      ا َع  لَ  ْي       ِو  َِلَ      ِة ال  َه  ْم        بِ  َم  ْن  

 .(57)ال  َك  لِ  َم  ُة"
: وََك   اَلُْم َم  ْن نَ  َق   َل َع  ْن  ُه   ْا َش  ْي   ُخ اإِلْس    اَلِْم       ُْ  -َوقُ  ْل   

قَ  رِيْ   ٌب ِم   ْن   -أْع نِ  ْ : ال َف رَّاَء، وابْ َن َك ْي َس اَن، َوال ُج ْرَج انِ  َّ 
َع لَ        ى  َوُى       َو ُم تَ َق       دّْمٌ  -َك        اَلِْم أبِ        ْ  َع  لِ           ال  َف  ارِِس         ّْ 

أي: ] ِح  ْي      َن قَ      اَل: "َوِم      ْن َى     َذاْ ال بَ     اِب  -ال ُج ْرَج انِ        ّْ 
تَ  ثْ  نِ  يَ      ةُ اأَلْس  َم      اِء ال  ُم  ْب  َه  َم      ِة، األْس  َم      اءُ  [بَ     اب التَّ  ثْ  نِ  يَ      ة

ْْ َع لَ    ْى ال  ُم  ثَ  نَّ     اُة فِ  ْي  َه     ا َم  ُص  ْوَغ     ةٌ فِ     ْ  ال  تَ   ثْ  نِ  يَ     ِة، َولَ ْي َس    
َح   دّْ )َرُج    ٌل( َو)َرُج    اَلِْن(، َولَ ِك   ْن َع لَ   ْى َح   دّْ )ِم    ْذَرَواِن(؛ 

. فَ  تَ  ثْ نِ يَ           ةُ (58)أِلَنَّ ال تَّ ْن ِك ْي           َر ََلْ يَ ُج           ْوُز َأْن يَ ْل َح َق َه           ا"
يَ تِ َه    ا ِم ثْ لُ َه    ا فِ    ْ  َذلِ    َك ِم ثْ    ُل األْس َم    اِء ال ُم ْب َه َم    ِة فِ    ْ  تَ ثْ نِ 

)ِم    ْذَرَواِن(؛ أِلَنَّ     وُ َم ْب نِ     ّّ َع لَ    ى ال تَّ ثْ نِ يَ    ِة َوََلْ ُم ْف    َرَد لَ    ُو، وََلْ 
يَ ْل َح ُق ُو ال تَّ ْن ِك ي ُْر إَذا  ُ ينَّْ 
(59). 

رِِس     ّْ َك    اَلُْم أبِ    ْ  َوقَ رِيْ    ٌب ِم    ْن َك    اَلِْم أبِ    ْ  َع لِ    ّ  ال َف ا     
ال َف ْت     ِح عُ ثْ َم     اَن بْ     ِن ِج نّْ     ّ ؛ فَ     إنَّ لَ     وُ قَ     ْوًَل ُم َف صَّ     اًل فِ     ْ  
ال ُم ثَ  َّنَّ فِ  ْ  ِك تَ ابِ   ِو )ِع لَ  ِل ال تَّ ثْ نِ يَ   ِة(؛ فَ  َق   ْد ذََك   َر فِ  ْ  فَ ْص   ٍل 

ِْ اْس  َا  (60)َع َق   َدُه فِ   ْ  تَ ثْ نِ يَ   ِة ال  ُم ْب   َهاِ  أنَّ ال َع   َرَب لَ مَّ   ا  َ نَّ  
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اإِلَش        ارَِة ال ُم َذكَّ         َر َوال ُم َؤنَّ         َث قَ الُ         ْوا: )َذْاِن( َو)َذيْ        ِن(، 
نَ ُهَما، وَدفْ ًع ا لِ لَّ  ْب  ِا.  َو)تَ ْاِن( َو)تَ ْْيِ(؛ فَ ْرقًا بَ ي ْ

ُم ثَ   َّنَّ اْس   ِا   ُ   اَّ أَش   اَر بَ ْع  َد َذلِ  َك إِلَ  ى أنَّ األلِ   َف فِ   ْ      
 ِْ اإلَش       ارَِة )َذْاِن( ِى       َ  أَلِ       ُف ال تَّ ثْ ن يَ       ِة بَ ْع       َد أْن َس َق قَ       
األَلِ   ُف األُْولَ   ى ِم   َن ال ُم ْف   َرِد )َذاْ(، ُم ْس تَ   ِدَلِّ لِ َق ْولِ   ِو بِ أنَّ َه   ا 

  تَّ ثْ نِ يَ ِة.تَ ْن َق لِ ُب يَ اًء فِ ْ  ال َج رّْ َوال نَّ ْص ِب َك أَلِ ِف ال
 ُ     اَّ ذََك     َر ابْ    ُن ِج    ينّْ  أنَّ أْس َم    اَء اإِلَش    ارَِة ك     )َى    َذاْ(      

َو)َى    ِذِه(، واألْس َم    اَء ال َم ْوُص ْولَ    َة ك     )الَّ    ِذْي( و)الَّ تِ    ْ ( ََلْ 
 تَّ ثْ نِ يَ  ةُ َتْس لُبُ َها تَ ِص حُّ تَ ثْ نِ يَ تُ َه ا ِم ْن ِج َه  ِة أنَّ َه  ا َم ْع رِفَ  ٌة؛ ِإِذ ال

ْْ َك   َذِلَك. ُم ِش ْي    رًا إِلَ    ْى  الت َّْعرِيْ   َف واألمْسَ   اءُ ال    ُمب َْهَمةُ لَْيَس   
أنَّ )زَيْ    ًدا( ََلْ يُ ثَ    َّنَّ َح تَّ    ى يُ ْس لَ    َب تَ ْع رِيْ ُف    ُو، فَ ُج عِ    َل ِم    ْن 

َرى لِ َذلِ  َك ُم ْج   َرى َج َم اَع  ِة ُك  لّْ َواِح   ٍد ِم ْن ُه  ْا )زَيْ  ٌد(، فَ َج   
َُّ ُك    لُّ      ُْ )فَ    َرس( و)َرُج    ل(؛ بِ َوْص ِف ِه َم    ا َش ا ِ َع ْي    ِن، ََلْ يَ 

 َواِح ٍد ِم ْن ُه َم ا َش ْي ئً ا بِ َع ْي نِ ِو.
واْس تَ     َدلَّ َع لَ     ْى أنَّ تَ ثْ نِ يَ     َة ال َم ْع رِفَ     ِة ََلْ تَ ِص     حُّ َح تَّ     ْى      

ْْ لَ َع مَ   ا فِ ْي ِو ِم  َن ال تَّ ْع رِيْ  ِف بِ َج  َواِز ُدُخ  ْوِل ََلِْم ال تَّ ْع رِيْ  ِف يَ 
ْْ تَ ثْ نِ يَ  ةُ َم  اْ يَ ُج  ْوُز  َوِى َ  ََلْ تَ ْل َح ُل إَلَّ ال نَ ِك رََة. فإَذا َص  حَّ

 تِ   ِو فَِإنَّ  وُ أْج    َدُر تَ ْن ِك ْي   رُُه، َوَم   اْ ََلْ يَ ُج   ْوُز تَ ْن ِك ْي    رُُه ِع ْن   َد تَ ثْ نِ يَ 
ْ تَ ِص    حَّ تَ ثْ نِ يَ تُ    ُو، َوِم مَّ    ا ََلْ يُ   نَ كَّ    ُر َح    اَل تَ ثْ نِ يَ تِ    ِو أْس    َماءُ  أَلَّ
اإِلَش         ارَِة واأَلْس َم         اءُ ال َم ْوُص ْولَ         ُة؛ أِلَنَّ َه         ا لِ ْل ِك نَ ايَ         اِت، 

وأنَّ َح الَ  ُه َم   ا ِم   َن ال تِّ ْع رِيْ   ِف  َوَج ارِيَ     ةٌ ُم  ْج   َرى ال  ُم  ْض َم   رَِة،
 بَ اقِ يَ ةٌ قَ ْب َل ال تَّ ثْ نِ يَ ِة َوبَ ْع َدَى ا ََلْ تَ ْب َرُح َه ا.

لِ  َذاِ  َك فَ  ُم ثَ نَّ   ى األْس َم   اِء ال ُم ْب َه َم   ِة )أْس   َماِء اإِلَش   ارَِة      
َم ْوُص ْولَ     ِة اللَّ     َذْاِن واللَّ تَ     ْاِن( َى     َذْاِن وَى اتَ     ْاِن، َواأَلْس َم     اِء ال 

ْْ تَ َرَع  ةٌ  : ِى  َ  أْس َم  اءٌ َم ْوُض ْوَع  ةٌ لِ ل تَّ ثْ نِ يَ  ِة ُم  ِع ْن َد ابْ ِن ِج نّْ    
ْْ بِ تَ ثْ نِ يَ ِة ال َواِح ِد ك    )زَيْ  ٌد( َو)زَيْ  َدْاِن(. وإِنَّ َم  ا  لَ َه ا، َولَ ْي َس 

ْْ َع لَ       ْ ِص ْي غَ         ْى ُص       ْورَِة َم       ا ُى       َو ُم ثَ       َّنِّ َح ِق ْي َق       ًة؛ لِ  ئَ       الَّ

ْْ تَ لِ   َف ال تَّ ثْ نِ يَ   ةُ فِ   ْ  ُك   لّْ اأَلْس َم   اِء، وتَ ِس ْي   َر َع لَ   ْى َس نَ   ٍن  تَ 
َواِح   َدٍة؛ أِلنَّ ال َع   َرَب َح افَ ظُ   ْوا َع لَ   ْى ال تَّ ثْ نِ يَ   ِة، َوعُ نُ   ْوا بِ  َه    ا 

ْْ رَُج َع لَ ى ُص ْورٍَة َواِح َدٍة.لِ    تَ 
َْ َوأنْ تُ      َما(       َواْس تَ      َدلَّ ابْ      ُن ِج نّْ         لِ َذلِ      َك بِ     أنَّ )أنْ      

ْْ تَ ْثِنيَ  ًة؛ ِإْذ  َو)ِى   َ  َوُى َم   ا( َو)َض رَبْ تُ   َك َوَض رَبْ تُ ُك َم   ا( لَْيَس  
ْْ تَ ْثِنيَ    ًة لَ      َوَجَب أْن َيُك    ْوَن )أنْ      (: )أَنْ تَ      اِن(، لَ     ْو َكانَ      َْ  
 َو)ُى َو(: )ُى  َوْاِن(، َو)ِى  َ (: )ِى  يَ  اِن(.

ِْ األْس َم        اءُ ال ُم ْب َه َم        ةُ َك َذلِ        َك فَ ِإنَّ ُه        ْا       َوإَذا َك انَ        
َص اغُ ْوَى        ا لِ ل تَّ ثْ نِ يَ        ِة ِم        ْن قِ بَ        ِل أنَّ َه        ا أْش  بَ         وُ بِاأَلْس َم        اِء 

  نَ ِة ِم َن ال ُم ْض َم  رَِة.ال ُم تَ َم كّْ 
ُدْوا نُ     ْوَن       َوَذَى    َب ابْ     ُن ِج نّْ        إلَ      ْى أنَّ  ُه     ْا رُبَّ  َم     ا َش     دَّ

)َى   َذْانّْ( َو)َذانّْ    َك( َو)اللَّ    َذانّْ(؛ أِلَنَّ  ُه   ْا َع  وَُّض    ْوا بِ  ثِ  َق  لِ  َه    ا 
 ا فِ    ْ  )َى    َذْانّْ( فَ  عِ    َوٌض ِم    ْن ِم    ْن َح    ْرٍ  َم  ْح    ُذْوٍ ، فَ  أمَّ  

ألِ   ِف )َى   َذاْ(، َوفِ    ْ  )ال لَّ   َذْانّْ( َفعِ  َوٌض ِم    ْن يَ   اِء )ال    ِذْي(، 
َدِت  َوفِ   ْ  )َذانّْ   َك( فَ  عِ    َوٌض ِم    ْن ََلِْم )َذلِ    َك(. َوقِ  ْي    َل ُش   دّْ

فَ  ْرقً     ا بَ ْي     َن ال ُم ْب َه     ِا َوَغ ْي     رِِه؛  ال نُّ     ْوُن فِ      ْ  َى      ِذِه األْس  َم      اءِ 
لِ  يَ  ُدلُّ     ْوا بِ ال تَّ ْش ِديْ    ِد َع لَ    ْى أنَّ    وُ َع لَ    ى َغ ْي    ِر َس نَ    ِن ال  ُم ثَ نَّ    ى 
َغ  ْي  ِر ال ُم  ْب  َه  ِا )ال ُمْعَرِب(، َوأِلنَّ  وُ ََلْ تَ ِص حُّ فِ   ْ  ال  ُم  ْب  َه  َم   ِة 

ـَ نُ ْونُ ُو.اإِلضَ     افَ  ُة َوَغ ْي رُُه تَ ِص حُّ فِ ْي ِو فَ تَ ْس ُق 
َوِم  ثْ    ُل َى   َذاْ ال تَّ ْق  رِيْ   ِر لِ ُم ثَ نَّ   ى األْس َم   اِء ال ُم ْب َه َم   ِة قَ   ْد      

 اَل قَ   رََّر ابْ   ُن ال َح اِج   ِب ال نَّ ْح   ِويُّ فِ   ْ  أَم الِ ْي   ِو ال نَّ ْح وِيَّ   ِة فَ َق  
ِإنَّ َى     َذْاِن فِ    ْ  أَم الِ    ْ  ال ُق    ْرآِن ال َك رِيْ    ِا ِع ْن    َد آيَ    ِة ف َ    َو: 

ْْ رِيْ  َج      اِت ال نَّ ْح وِيّْ ْي      َن: لَ  َس  ْاِح      رَْانِ  ، َوبَ ْع      َد أْن ذََك       َر تَ 
 ْن "َوأ ْ َه رَُى       ا أْن يُ َق       اَل: إنَّ )َى        َذْاِن( َم ْب نِ        ّّ؛ أِلَنَّ        وُ ِم      

أْس َم     اِء اإِلَش      ارَِة، فَ َج      اَء فِ      ْ  ال رَّفْ       ِع وال نَّ ْص       ِب وال َج       رّْ 
َع  لَ   ى َح   اٍل َواِح   َدٍة، َوِى   َ  لُ  غَ   ةٌ َواِض  َح   ٌة. َوِم  مَّ   ا يُ َق وّْيْ َه  ا 

ْْ إْع  رَابً   ا أنَّ اْخ تِ  اَلَْ  ال صّْ يَ   ِف فِ   ْ  اللُّ  غَ    ِة اأُلْخ   َرى لَ  ْي  سَ      
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فِ    ْ  ال تَّ ْح ِق ْي   ِل؛ لِ   ُوُجْوِد ِع  لَّ    ِة ال بِ نَ   اِء ِم    ْن َغ  ْي    ِر ُم  َع    اِرٍض؛ 
أِلنَّ ال عِ  لَّ       َة فِ       ْ  بِ  نَ       اِء )َى      َذاْ( َو)َى      ُؤََلِْء( ُك ْونُ  َه       ا اْس       َا 

 .(61)إَش  ارٍَة، و)َى َذْاِن( َك َذلِ َك"
يْ    ِن اإلْس تَ رَابَ    اِديُّ فِ    ْ  َش  ْرِح    ِو َع لَ   ى  َوقَ         اَل َرِض     ُّ ال دّْ

َك افِ يَ    ِة ابْ    ِن ال َح اِج    ِب فِ    ْ  تَ ثْ نِ يَ    ِة اْس    ِا اإلَش    ارَِة: "قَ    اَل 
،  األْك ثَ    ُرْوَن: إنَّ ال ُم ثَ نَّ    ى َم ْب نِ     ّّ؛ لِ ِق يَ    اِم ِع لَّ    ِة ال بِ نَ    اِء فِ ْي    وِ 

َك َم     ا فِ     ْ  ال ُم ْف     َرِد َوال َج ْم     ِع، َو)َذْاِن( ِص ْي غَ     ةٌ ُم ْرتَ َج لَ     ٌة، 
ْْ َع لَ ْي      ِو لَ ِق ْي      َل:  َغ ْي      ُر َم ْب نِ يَّ      ٍة َع  لَ       ْى َواِح      ِدِه، فَ لَ      ْو بُ نِ يَ      

 ةٌ ُأْخ    َرى )َذيَ   اِن(، ف     )َذاِن( ِص ْي غَ   ةٌ لِ ل رَّفْ    ِع َو)َذيْ    ِن( ِص  ْي  غَ   
لِ  ل  نَّ ْص             ِب َوال َج              رّْ ... َوال بَ ح             ُث فِ              ْ  )ال لَّ              َذْاِن( 

 .(62)َو)ال  لَّ  َذيْ  ِن( َك  َم  ا فِ  ْ  )َذاِن( َو)َذيْ  ِن("
َوقَ   اَل ابْ    ُن ال  رَّبِ  ْي    ِع اأَلْش  بِ  ْي  لِ     ُّ ِع ْن َدَم   ا ذََك    َر ُش  ُرْوف ً    ا      
ْم  َس        ًة لِ  ل  تِّ  ثْ  نِ  يَ        ِة، وذََك        َر ِم  ْن  َه        ا "أْن يَ ُك       ْوَن اَلْس       ُا َخ  

ُم ْع رَب ً    ا ََلْ َم ْب نِ يِّ    ا؛ أِلَنَّ ال  ُم  ثَ  نَّ    ى ََلْ يُ  َف  ارِقُ     وُ اإِلْع     رَْاُب ... 
: فَ  َق    ْد قَ  الُ     ْوا: )ال لَّ   َذاِن(، قُ  َْ : َى   َذاْ َج     َرى فَ    ِإْن قُ  ْل      ُْ ْل    
 .(63)َع  لَ  ى فَ رِيْ  َق  ِة ال  تَّ  ثْ  نِ  يَ  ِة، َولَ  ْي  َا بِ  تَ  ثْ  نِ  يَ  ٍة"

: َك      اَلُْم َش ْي     ِخ اإلْس     اَلِْم فِ      ْ  تَ  ْرِج  ْي      ِحِو بِ نَ     اَء       ُْ قُ ْل     
ُم ثَ نَّ    ى اأَلْس َم    اِء ال ُم ْب َه َم    ِة يُ ْوِح    ْ  إلَ     ى أنَّ     وُ لَ  ْي     َا قَ     ْوَل 

 َو قَ  ْوٌل ال نَّ ْح وِيّْ ْي َن، َوُى َو لَ ْي َا َك َم ا قَ اَل َرِح َم وُ اهللُ، بَ ْل ُى 
لِ َج َم اَع       ٍة ِم ْن ُه       ْا، َوقَ       ْد نَ َق       َل َع ْن ُه       ْا َش ْي       ُخ اإِلْس       اَلِْم  
َك ال َف    رَّاِء، وابْ     ِن َك ْي َس    اَن، وال ُج ْرَج انِ        ّْ، َوُس ْق نَ    ا ُج َم لَ      ًة 

    وُ قَ   ْوٌل لَ  َج   َماَعٍة ِم  ْن َك   اَلِْم ال نَّ ْح وِيّْ ْي  َن لِ ل  تَّ  أِك  ْي    ِد َع  لَ   ْى أنَّ 
 ِم ْن ُه ْا.
إنَّ ال َق    ْوَل بِ بِ  نَ     اِء ُم ثَ نَّ    ى األْس َم    اِء ال ُم ْب َه َم    ِة قَ    ْد َوَرَد      

، َغ  ْي    َر أنَّ   وُ قَ   ْوٌل لَ    ْا  فِ   ْ  َك   اَلِْم ال نَّ ْح وِيّْ ْي   َن َوتَ   َردََّد َك َم   ا َم   رَّ
 ْه  رٌَة َوقَ بُ  ْوٌل، وَُك تِ  َب ال َق بُ  ْوُل وال شُّ ْه  رَُة لِ َق  ْوِل يُ ْك تَ ْب لَ  ُو شُ 

ال ُج  ْم  ُه    ْوِر؛ َولِ َع   َدِم ُم َض اَى   اِة َع   َدِد َم   ْن َذَى   َب إلَ    ى َى    َذاْ 

ال َم ْذَى      ِب قَ     ْوَل ال ُج ْم ُه     ْوِر، َوَع     َدِم اَلْع تِ     َداِد بِ َق ْولِ ِه     ْا، 
 ظْ َه      ْر َك ظُ ُه      ْوِر قَ      ْوِل ال ُج ْم ُه      ْوِر َك َم      ا نَ      رَاُه ِع ْن      َد فَ لَ      ْا يَ 

ال َف     رَّاِء، وأبِ     ْ  َع لِ    ّ  ال َف ارِِس      ّْ، وأبِ     ْ  ال َف  ْت     ِح بْ     ِن ِج نّْ       
َى    َذاْ  َوَأْض رَابِ  ِه   ْا. أَْو أنَّ بَ ْع  َا ال نَّ ْح وِيّْ ْي  َن قَ   ْد َذَى بُ  ْوا إِلَ   ىْ 

ال َم ْذِى     ِب َولَ     ْا يَ تَ َج اَس    ُرْوا َع لَ    ى إ ْ َه    ارِِه؛ إْذ لَ     ْا يَ ُك    ْن 
 ؛-َك َم      ا يُ ظْ  ِه      رُُه قَ       ْوُل ابْ      ِن َك  ْي  َس       اَن   -لَ  ُه      ْا َس  لَ      ٌف 

ْ يَ ْف تَ ئِ تُ        ْوا قَ        ْوًَل َخ ارًِج        ا َع        ْن قَ         ْوِل ِح ْرًص        ا ِم ْن ُه        ْا َأَلَّ
ال ُج ْم ُه        ْوِر، َوإْن َك        اَن بَ ْع        ُا أفْ رَاِدِى         ْا قَ         ْد َرآُه رَأْي ً        ا 
َْ الَ َف      ِة قَ     ْوِل  َح َس نً     ا؛ فَ يَ ُك     ْوُن إ ْ َه     ارُُه ُس  بَّ      ًة َع لَ ْي     ِو؛ لِ ُم 

 ال ُجْم ُه ْور.
َُ فِ             ََّ ابْ        ُن يَ عِ ْي        ْ  َش       رِْح بَ        ْل أَقُ        ْوُل: لَ َق       ْد نَ       

ْْ تَ لِ ُف     ْوَن  ْْ َش     رِيّْ َع لَ     ى أنَّ ال نَّ ْح وِيّْ ْي     َن ُم  ال ُم َف صَّ     ِل لِ ل َََّم 
فِ          ْ  ُم ثَ نَّ         ى األْس َم         اِء ال ُم ْب َه َم         ِة )أْس َم         اِء اإِلَش         ارَِة، 

ْح   وِي ُّْوَن واأَلْس َم   اِء ال َم ْوُص ْولَ    ِة( فَ َق   ال: "َوقَ   ِد اْخ تَ لَ   َف ال نَّ 
فِ  ْ  َى  ِذِه ال تَّ ثْ نِ يَ ِة، فَ َذَى َب قَ ْوٌم إلَ  ْى أنَّ َه  ا تَ ثْ نِ يَ  ةٌ ِص نَ اِع يَّ  ٌة، 
ْْ فِ     ْ   َوال نُّ    ْوُن ِع    َوٌض ِم   َن ال َح رََك     ِة َوال تَّ ْن وِيْ     ِن َك  َم     ا َك  انَ     

ْاِن، َك َذلِ    َك َوإْن َك    اَن ال َواِح     ُد قَ  ْولِ    َك: ال  ََّيْ     َداِن، َوال عُ  َم    رَ 
َم ْب نِ يِّ     ا ََلْ َح رََك      َة َوََلْ تَ ْن وِيْ      َن فِ  ْي       ِو؛ أِلَنَّ      وُ بِال تَّ ثْ نِ يَ     ِة فَ      اَرَق 
ال َح     ْرَ  َوَع     اَد إلَ      ْى ُح ْك     ِا ال تَّ َم كُّ      ِن فَ َق      ِدَر فِ  ْي      ِو فِ      ْ  

ال َح رََك         ةُ َوال تَّ ْن وِيْ        ُن، فَ َص        اَرِت ال نُّ        ْوُن ِع َوًض        ا ال تَّ ثْ نِ يَ        ِة 
ِم ْن ُه َم          ا، َوقَ           اَل آَخ           ُرْوَن: ِإنَّ ال نُّ          ْوَن فِ           ْ  )َى          َذاِن( 
 ْْ َو)َى َذيْ    ِن( ِع    َوٌض ِم    َن األَلِ    ِف األْص لِ يَّ    ِة ِح ْي    َن ُح ِذفَ    

اِء ال سَّ اِك نَ ْي    ِن، َوَذَى     َب آَخ     ُرْوَن إِلَ      ْى فِ       ال تَّ ثْ نِ يَ     ِة َِللْ تِ َق     
ْْ تَ ثْ نِ يَ ًة ِص نَ اِع يَّ ًة، َوإنَّ َم ا ِى   َ  ِص  ْي  غَ   ةٌ لِ  ل  تَّ ثْ نِ يَ  ِة  أنَّ  َه  ا لَ ْي َس 

ِْ )ال  لَّ    َذاِن( َو)ال  لَّ  تَ    اِن( ل  ل  تَّ  ثْ  نِ  يَ    ِة، وَ  ِْ َك َم   ا ِص ْي غَ    لَ ْي َس   
ال نُّ     ْوُن ِع  َوض ً     ا ِم     َن ال َح رََك      ِة َوال تَّ ْن وِيْ     ِن، َوََلْ ِع َوض ً     ا ِم      َن 
ال َح       ْرِ  ال َم ْح      ُذْوِ ، َوَذلِ       َك أنَّ أْس  َم       اَء اإِلَش        ارَِة ََلْ 
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 يَ   َة إنَّ َم  ا تَ  ْأتِ   ْ  تَ ِص حُّ تَ ثْ نِ يَ ُة َش  ْ ٍء ِم ْن َه ا ِم ْن قِ بَ  ِل أنَّ ال تَّ ثْ نِ 
فِ       ْ  ال نَّ  ِك       رَاِت، َوأْس  َم       اءُ اإِلَش      ارَِة ََلْ يَ ِص      حُّ تَ ْن ِك ْي رَُى      ا 

 .(64)بِ  َح  اٍل؛ فَ  اَلْ يَ  ِص  حُّ أْن يُ  ثَ  نَّ  ى َش  ْ ٌء ِم  ْن  َه ا"
ََّ ال َم ْن ُق ْوَل َع ِن ابْ       َُ يَ ْق قَ  ُع بِ  أنَّ إنَّ َى َذاْ ال نَّ   ِن يَ عِ ْي 

فِ    ْ  تَ ثْ نِ يَ    ِة األْس َم     اِء ال ُم ْب َه َم    ِة ِخ اَلْفً     ا بَ ْي    َن ال نَّ ْح وِيِ ْي     َن، 
َولَ ْي َا َك َم ا قَ اَل َش ْي ُخ اإِلْس اَلِْم إنَّ َه  ا َم ْس ألَ  ةٌ َغ ْي  ُر  َ ْاِى  رٍَة 

، َوأنَّ َه      ا ِم     َن ال َم َس ا ِ      ِل ال      ِ ْ لَ      ْا فِ      ْ  َك      اَلِْم ال نَّْح وِيّْ         ْْيَ
يَ ْج ُس     ِر ال نَّ ْح وِيُّ     ْوَن َع لَ     ى إ ْ َه ارَِى     ا؛ ِإْذ لَ     ْا يَ ُك     ْن لَ ُه     ْا 
ْْ َع لَ ْي ِه    ْا؛ إْذ  َس لَ    ٌف قَ ا ِ    ٌل بِ َه    ا، أَْو إنَّ َه    ا ِم مَّ    ا َأْش َك لَ    

اَلِْم ِه     ْا قَ     ْد َرفَ عُ     ْوا ال ُم ثَ نَّ     ى بِاألَلِ     ِف، رَأَُوا ال َع     َرَب فِ      ْ  َك 
. َِ  ونَ َص بُ ْوُه وَج رُّْوُه بِ اليَ اِء، فَ ظَ نُّ ْوا أنَّ َى َذاْ ِم ْن َذا

بَ ْل    َو أنَّ ِم    َن ال نَّ ْح وِيّْ ْي    َن َم    ْن َذَى    َب إلَ    ْى أبْ َع    َد ِم    ْن      
 نَ    اِء اَلْس    ِا ال ُم ثَ نَّ    ى ُم قْ لَ ًق    ا َك َم    ا َذلِ    َك، َوُى    َو ال َق    ْوُل بِ بِ 

َح َك    اُه أبُ    ْو عُ َم    َر ال َج ْرِم     ُّ َع    ْن أبِ    ْ  إْس َح    اَق ال ََّجَّ    اِج؛ 
َِلَ  َة  أِلَنَّ األَلِ َف َوال يَ اَء فِ ْ  لَ ْف ظ ِ ال ُم ثَ نَّ ى قَ  ْد زِيْ   َدا فَ نُ  َََّْلْ َم ْن 

اَلْس َم ْي   ِن، ِم ثْ   ل: َخ ْم َس   َة َع َش   َر، َونَ ْح   وه،  َم  اْ رُكّْ   َب ِم  نَ 
َوَى   َذاْ ال َق   ْوُل ِخ   اَلُْ  اإِلْج َم   اِع، فَ ْض   اًل َع   ْن أنَّ ال ُم ثَ نَّ   ى 
إنَّ َم  ا ُوِض   َع َع لَ   ْى ِص ْي غَ تِ   ِو لِ يَ  ُدلَّ َع لَ   ى َم ْع نَ   ى ال تَّ ثْ نِ يَ   ِة ِم   ْن 

ْْ تَ لِ    َف ِج َه    ٍة، َوأنَّ     وُ لَ    ْو َك    اَن َم ْب نِ يِّ    ا لَ َك    اَن ي ِج    ُب أَلَّ يَ 
آِخ     رُُه بِاْخ تِ      اَلِْ  ال َع َواِْم      ِل فِ ْي      ِو، فَ لَ مَّ      ا اْخ تَ لَ      َف آِخ      رُُه 

 .(65)بِاْخ تِ اَلِْ  ال َع َواِْم ِل فِ ْي ِو َدلَّ أنَّ وُ ُم ْع  َرٌب ََلْ َم ْب نِ   ّّ 
ِم ْي    َن ِم   َن ال نَّ ْح وِيّْ ْي   َن َوِم    ْن  َوبَ        ْع   َد َع   ْرِض آرَاِء ال ُم تَ َق دّْ

َك اَلِْم َش ْي  ِخ اإِلْس  اَلِْم ابْ  ِن تَ ْي ِم يَ  َة فِ  ْ  تَ َج  اُذِب اآلرَاِء فِ  ْ  
َِ َوْج         وٌ  إْع        رَاِب اأَلْس َم        اِء ال ُم ْب َه َم        ِة َوبِ نَ ا ِ َه        ا، فَ ُه نَ        ا

َّْ ْص نَ  اُه فِ ْي َم   ا  -ْوفِ ْي ِق   ّّ أِلَبِ   ْ  ال َف ْت   ِح بْ  ِن ِج نّْ     تَ  ال  ذْي لَ 
قَ ْد َج َم َع بَ ْي َن َك  ْوِن ُم ْف  َرِد )َى  َذْاِن( َم ْب نِ  يِّا، َوبَ ْي  َن   -َس بَ َل 

 ْورَِة، َى  َذاْ َك وِن ُم ثَ نَّ اُه قَ ْد َج اَرى ُم ثَ نَّ  ى ال ُم ْع  َرِب فِ  ْ  ال صُّ 

ال   رَْأُي َم ْب نِ    ّّ َع لَ   ى ال َق   ْوِل بِ   أنَّ ُم ثَ نَّ   ى األْس َم   اِء ال ُم ْب َه َم   ِة 
)أْس      َماِء اإِلَش      ارَِة، َواألْس َم      اِء ال َم ْوُص ْول       ِة( َم ْب نِ       ّّ َغ ْي      ُر 

ْْ تَ َرَع     ًة ُم ْع    َرٍب؛ بِ َوْص ِف َه    ا "أْس َم     اًء َم ْوُض ْوَع    ًة لِ ل تَّ   ثْ نِ يَ    ِة ُم 
ْْ بِ تَ ثْ نِ يَ         ِة ال َواِح         ِد َع لَ         ْى َح         دّْ )زَيْ         ٌد(  لَ َه         ا، َولَ ْي َس         
ْْ َع لَ    ْى ُص    ْورَِة َم    ا ُى    َو ُم ثَ    َّنِّ  ْ أنَّ َه    ا ِص ْي غَ     و)زَيْ    َداِن(. إَلَّ

ْْ تَ لِ     َف ال تَّ ثْ   نِ يَ     ُة، َوَذلِ     َك أنَّ ُه     ْا َع  لَ     ى ال َح ِق ْي َق     ِة؛ لِ ئَ     الَّ تَ 
يُ َح افِ ظُ    ْوَن َع لَ    ى ال تَّ ثْ نِ يَ    ِة، َوََلْ يُ َح افِ ظُ    ْوَن َع لَ    ْى ال َج ْم    ِع 
َأََلْ تَ     َرى أنَّ     َك تَ ِج      ُد فِ     ْ  األْس َم      اِء ال ُم تَ َم كّْ نَ     ِة ألْ َف      اَظ 

، ََنْ     و: َرُج   ل َونَ َف     ر، ال ُج ُم    وِْع ِم    ْن َغ ْي     ِر ألْ َف    اِظ اآلَح    ادِ 
َواْم  رَأَة َونِ ْس  َوة، َوبَ عِ ْي  ر َوإِبِ  ل، َوَواِح  د َوَج َم اَع  ة. َوََلْ تَ ِج   ُد 
فِ      ْ  ال تَّ ثْ نِ يَ      ِة َش ْي ئً      ا ِم      ْن َى      َذاْ، َوإِنَّ َم      ا ِى      َ  ِم      ْن لَ ْف      ِ  

ْْ تَ لِ          ُف َذلِ         َك. فَ َه          َذاْ يَ  ُدلُّ           َك َع لَ          ْى ال َواِح          ِد، ََلْ يَ 
ْْ  رَُج َع لَ  ْى  ُم َح افَ ظَ تِ ِه ْا َع لَ ى ال تَّ ثْ نِ يَ ِة َوِع نَ ايَ تِ ِه ْا بِ َه ا أْن تَ 
ْْ لِ ل تَّ ثْ نِ يَ     ِة أْس َم     اءٌ  ُص     ْورٍَة َواِح     َدٍة، فَ لِ َذلِ     َك لَ مَّ     ا ِص ْي غَ     

ْْ تَ َرَع  ةٌ َغ ْي   ُر ُم ثَ نَّ  اٍة َع لَ    ْْ َع لَ  ْى أَلْ َف   اِظ ُم  ْى ال َح ِق ْي َق  ِة َك انَ   
 ال ُم ثَ   نَّ اِة تَ ثْ نِ يَ ًة َح ِق ْي َق ًة ...

ِْ األْس َم      اءُ ال ُم َش      اُر بِ َه      ا، واألْس َم      اءُ       فَ لَ مَّ      ا قَ رُبَ      
ْْ لَ   َه  ا أْس َم  اءُ ال َم ْوُص ْولَ ُة ِم َن األْس َم  اِء ال ُم تَ َم كّْ نَ  ِة ِص ْي غَ  
 .(66)ال تَّ ثْ نِ يَ ِة َع لَ ْى نَ ْح ِو تَ ثْ نِ يَ ِة األْس َم اِء ال ُم تَ َم كّْ نَ ِة"

 ُ   اَّ إنَّ َك   اَلَْم َش ْي   ِخ اإِلْس   اَلِْم يُ ظْ ِه   ُر أنَّ الَك ِلَم   َة فِ    ْ       
 ُب، َوإمَّ    ا أْن تَ ُك    ْوَن ال َع رَبِ يَّ    ِة ِإمَّ    ا أْن تَ ُك    ْوَن ُم ْع رَبَ    ًة َح ْس   

 م ْب نِ يَ ًة َح ْس ُب!.
بَ     ْل إنَّ  ،-َرمِحَ    وُ اهللُ  -إنَّ اأَلْم      َر لَ ْي     َا َك َم     ا قَ     اَل      

بَ ْع     َا اأَلْس َم     اِء ال ُم ْع رَبَ     ِة قَ     ْد َخ     رََج َع     ْن قَ انُ ْونِ َه     ا فِ     ْ   
  تُ  ْب  نَ       ى، َوأنَّ بِ نَ اَءَى      ا َع       اِرٌض، َك ْونِ َه      ا ُم ْع رَبَ      ًة َأَص الَ        ًة فُ 

َوُح ْك ُا ال َع اِرِض لَ ْي َا بِ َش ْ ٍء إزَاَء األْص   ِل، َك َم  ا ُى  َو فِ  ْ  
بِ نَ      اِء ال َع لَ      ِا ال ُم ْف      َرِد ِع ْن      َد نِ  َدا ِ        ِو، نَ ْح      و: )يَ      ا زَيْ      ُد(، 
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رَِة ال َم ْق ُص      ْوَدِة، نَ ْح       و: )يَ       ا وََك َذلِ      َك ِع ْن       َد نِ      َداِء ال نَّ ِك       
َرُج    ُل(، فَ  ُه  َم    ا ُم ْع رَبَ   اِن أَص الَ   ًة، قَ   ْد َع   َرَض لَ ُه َم   ا ال بِ نَ   اءُ 

. (67)َح   اَل ال نّْ   َداِء فَ بُ نِ يَ   ا َع  لَ   ى ال ضَّ    اّْ فِ   ْ  َم َح   لّْ نَ ْص   بٍ 
ال ُم نَ   اَدى ُم ْف   َرًدا َم ْع رِفَ   ًة، قَ   اَل ابْ    ُن ال َح اِج   ِب: "إْن َك   اَن 

َك     اَن َم ْب نِ يِّ     ا َع لَ     ى َم     ا يَ ُك     ْوُن بِ     ِو َم ْرفُ ْوًع     ا؛ َوإِنَّ  َم     ا بُ نِ     َ  
لِ َش بَ ِه     ِو بِ ال ُم ْض َم     ِر ِم     ْن ِح ْي     ُث ال لَّ ْف     ِ  َوال َم ْع نَ     ى، أَمَّ     ا 

ًدا، وأَمَّ     ا ال َم ْع نَ     ى فَ     ؤِلَنَّ ال ُم نَ     اَدى ال لَّ ْف    ُ  فَ لِ َك ْونِ     ِو ُم ْف    رَ 
َْ  افَ بً     ا، َوُح ْك      ُا  فِ      ْ  ال َم ْع نَ     ى ََلْ يَ ْن َف     كُّ َع     ْن َك ْونِ      ِو ُم  
َْ افَ    ِب أْن يَ  ُك     ْوَن ُم ْض َم     رًا، َوإِنَّ  َم    ا بُ  نِ     َ  َع  لَ     ى َم    ا  ال ُم 

نَّ       وُ لَ      ْو بُ  نِ      َ  َع لَ       ى ال سُّ ُك      ْوِن أَلَدَّى إِلَ       ى يُ ْرفَ       ُع بِ       ِو، أِلَ 
اْج تِ َم   اِع ال سَّ اِك  نَ ْي   ِن فِ    ْ  َك ثِ ْي   ٍر ِم   َن ال َم َواِض   ِع ال تِ   ْ  قَ ْب   َل 
آِخ  ِر اَلْس    ِا فِ ْي  ِو َس اِك   ٌن َك َع ْم   رٍو َوبَ ْك  ٍر َوِش ْب ِه ِه َم   ا، َولَ   ْو 

 لَ    ْى ال َف ْت    ِح لَ     ْا يُ  ْع  لَ     ْا أََم ْن ُص    ْوٌب ُى    َو أَْم َم ْب نِ     ّّن بُ نِ    َ  عَ 
أِلَنَّ ِع  لَّ  َة بِ نَ ا ِ ِو َخ  ِف  يَّ  ٌة، َولَ  ْو بُ  نِ  َ  َع لَ ى ال َك ْس  ِر ََللْ تَ  بَ   َا 

َو أَْم ُم  َض     اٌ ن بِ نَ ْح    و: يَ    ا غُ     اَلِْم، فَ     اَلْ يُ    ْدَرى أَُم  ْف     َرٌد ُى     
َِلَ  تِ     ِو،  فَ َوَج   َب بِ نَ    اُؤُه َع لَ   ى ال ضَّ     اّْ، أَْو َع  لَ     ى َم   ا ُى    َو بِ َم ْن 

 .(68) ُ  اَّ َم  ثَّ  َل بِ  يَ  ازَيْ  ُد، َويَ  اَرُج  ُل، َويَ ازَيْ  َداِن ..."
لِ ل ِج ْن      ِا؛ ف      ِإنَّ  وََك َذلِ      َك بِ نَ      اءُ اْس      ِا )ََلْ( ال نَّ افِ يَ      ةِ      

ال نَّ ْح وِيّْ ْي   َن َوُى   ْا يَ ْس تَ ْق   ُرْوَن َك   اَلَْم ال َع   َرِب َوجَّ ُه   ْوا اْس َم َه   ا 
إَذا َك اَن نَ ِك رًَة إلَ  ى أنَّ  وُ َم ْب نِ  ّّ َم َع أنَّ اإِلْع   رَاَب أْص   ٌل فِ   ْ  

اِر(، فَ اْس ُم َه  ا َم ْب نِ   ّّ ال نَّ  ِك  رَاِت، نَ ْح و: )ََلْ َرُج  َل فِ    ْ  ال     دَّ
َع لَ     ْى َم     ا يُ  ْن  َص      ُب بِ      ِو فِ      ْ  َم  َح      لّْ نَ  ْص      ٍب. قَ      اَل ابْ      ُن 
ال َح  اِج         ِب ِع  ْن         َد ذِْك         ِر ُش         ُرْوِط َع  َم         ِل )ََلْ( ال نَّ افِ يَ        ِة 

فِ   ْ  اْس  ِم  َه   ا فَ َق  اَل: "فَ   ِإْن أتَ   ى  لِ ْل ِج    ْن ِا، فَ َذَك  َر َع َم لَ َه ا
ال ُم ْف   َرُد َوَج   َب بِ نَ   اُؤُه َع لَ   ى َم   ا يَ ْس تَ ِح قُّ    وُ ِم    ْن َع  اَلَْم     اِت 
ال  نَّ ْص      ِب لَ       ْو َك      اَن َم ْن ُص ْوبً      ا، َك َق ْولِ      َك: ََلْ َرُج       َل، َوََلْ 

      اِت، َونَ  ْح        ِو َذلِ       َك، فَ ِإنَّ  َم     ا بُ     نِ        َ  َرُج  لَ  ْي      ِن، َوََلْ َض ارِبَ 

اِر،  ال  ُم  ْف  َرُد لِ  تَ  َض  مُّ  نِ  ِو َم ْع   نَ  ى قَ   ْولِ    َك: ََلْ َرُج     َل فِ      ْ  ال    دَّ
 .(69)ََلْ ِم     ْن َرُج  ٍل"

بَ  ِل اأَلْم  ُر يَ  تَ  َج   اَوُز َى   ِذِه ال  صَُّوَر إلَ   ْى قَ  ْولِ  ِه   ْا بِ  بِ  نَ   اِء      
اَلْس      ِا ال ُم ْع     َرِب ال  ُم  ثَ  نَّ      ى فِ      ْ  ال َح الَ ْي     ِن ال َم اِض يَ تَ ْي     ِن؛ 

 لَ       َا ِإَذا َج       اَء ف        ِإنَّ ال نَّْح وِيّْ        ْْيَ ذََك        ُرْوا أنَّ ال ُم نَ       اَدى ال عَ 
ُم  ثَ  نِّ      ى، نَ ْح      و: )يَ ازَيْ      َداِن(؛ فَ ِإنَّ ُه      ْا قَ الُ      ْوا إنَّ       وُ ُم  نَ       اًدى 
 َم  ْب  نِ   ّّ َع لَ ى َم ا يُ ْرفَ  ُع بِ  ِو )باألَلِ ِف( فِ  ْ  َم  َح  لّْ نَ  ْص  ٍب.

ِم ِم ثْ          َل َى           ِذِه فَ َك ْي          َف َس يُ َوجّْ          وُ َش ْي          ُخ اإِلْس          اَلْ      
 اأَلْم ثِ لَ ِةن!.

فَ َه   ْل َس يَ ُق   ْوُل فِ    ْ  ُك   ل  ِم   ْن: )يَ ازَيْ    ُد(، َو)يَ اَرُج    ُل(:      
إنَّ      وُ ُم نَ     اًدى َم  ْب  نِ       ّّ َوُى      َو ُم ْع      َرٌبن ِخ اَلْف  ً     ا لِ َم     ا َذَى     َب 

ى َم ْرفُ        وٌْعن وال ُم نَ        اَدى إلَ ْي        ِو، أَْو َس يَ ُق        ْوُل: ُى        َو ُم نَ        ادً 
َم ْن ُص   ْوٌب َأْص    اًل؛ أِلَنَّ    وُ فِ     ْ  تَ  ْأِويْ     ِل ال  َم ْف عُ   ْوِل بِ    ِو، َوُى     َو 
رَْأٌي يَ تَ َص       اَدُم َم        َع َك       ْوِن ال  ُم  نَ        اَدى َم  ْن  ُص  ْوب ً       ا َأْص          اًل 

  ان!.فَ  َك  ْي  َف يَ  ُك  ْوُن َم  ْرفُ  ْوع ً 
َوفِ        ْ  ُك        ل  ِم       ْن: )يَ ازَيْ         َداِن(، َو)يَ اَرُج       اَلِْن( َى         ْل      

َس يَ ُق     ْوُل: إنَّ      وُ ُم نَ     اًدى َم ْب نِ      ّّ َع لَ     ى األَلِ     ِف فِ      ْ  َم  َح      لّْ 
نَ ْص   ٍبن، ِخ  اَلْف ً   ا لِ َم   ا َذَى   َب إلَ  ْي    ِو، أَْو َس يَ ُق   ْوُل: ُم نَ   اًدى 

 وٌْع بِ األَلِ   ِفن! َوُى   َو رَْأٌي يَ تَ َص   اَدُم َم   َع َك   ْوِن ال ُم نَ   اَدى َم ْرفُ  
 َم ْن ُص ْوب ً ا َأْص  اًل فَ  َك  ْي َف يَ ُك ْوُن َم ْرفُ ْوع ً ان!.

اِر( َى    ْل َس   يَ ُقْوُل فِ    ْ       َوفِ    ْ  ِم  ثْ     ِل: )ََلْ َرُج     َل فِ     ْ  ال   دَّ
      ُا )ََلْ( ال نَّ افِ يَ     ِة لِ ْل ِج ْن     ِا َم ْب نِ      ّّ َع لَ     ى )َرُج      َل(: إنَّ      وُ اسْ 

ال َف ْت       ِح فِ        ْ  َم َح        لّْ نَ  ْص        ٍب، َوُى        َو اْس        ٌا ُم  ْع        َرٌبن أْو 
َس يَ ُق     ْوُل: إنَّ      وُ اْس      ُا )ََلْ( ال نَّ افِ يَ     ِة لِ ْل ِج ْن     ِا َم ْن ُص     ْوٌبن! 

 ْن إْذ ُى  َو ُم ْف َرٌد َوََلْ ِع  لَّ  َة لِ  بِ  نَ  ا ِ  ِون!.فَ لِ َا لَ  ْا يُ   نَ  وَّ 
اِر(: )َرُج      اَلِْن(:       َوفِ      ْ  ِم  ثْ      ِل: )ََلْ َرُج      اَلِْن فِ      ْ  ال     دَّ

َى  ْل َس يَ ُق ْوُل إنَّ  ُو اْس   ُا )ََلْ( ال نَّ افِ يَ  ِة لِ ْل ِج ْن  ِا َم ْب نِ   ّّ َع لَ  ْى 
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فِ       ْ  َم َح       لّْ نَ ْص       ٍب، َوِع ْن       َدُه )َرُج        اَلِْن( اْس        ٌا  األَلِ       فِ 
ُم  ْع   َرٌب َغ  ْي   ُر َم  ْب  نِ     ن، أْو َس  يَ ُق  ْوُل إنَّ   وُ اْس   ُا )ََلْ( ال نَّ افِ يَ  ِة 
لِ ْل ِج ْن      ِا َم ْرفُ       وٌْعن! فَ َك ْي      َف يَ ُك      ْوُن َم ْرفُ ْوع ً      ا بَ ْع      َد )ََلْ( 

 افِ يَ  ِة لِ ْل ِج ْن   ِا َوِى  َ  َع اِم لَ   ةٌ َع َم   َل )إنَّ( َوبَ ْع  َدَى   ا امْسَُه  ا ال نَّ 
 َم ْن ُص ْوٌبن!.

نَ َع  ْا قَ  ْد يَ ُق  ْوُل َش ْي  ُخ اإِلْس  اَلِْم بِ َم  ا قَ  اَل ال ُك ْوفِ   ي ُّْوَن:      
، (70)َم ْرفُ     وْعٌ إنَّ اَلْس    َا ال واقِ    َع فِ    ْ  ال َح    اََلِْت ال َم اِض يَ    ِة 

أي: فِ     ْ  َم َح    لّْ نَ ْص    ٍب؛ باْعِتبَ   اِر َم   اْ بَ ْع    َد َح    ْرِ  ال    نَّْداِء 
ْ َنْصًبا.   َو)ََلْ( النَّافِ يَ ِة لِْلِجْنِا ََلْ يَ َق ُع ِإَلَّ

َوَى    ِل ال ُم ْع    َرُب يَ ُك    ْوُن فِ    ْ  َم َح    لّْ ُم ْع    َرٍب آَخ     َرن!،      
ُن ال َم ْرفُ وُْع فِ ْ  َم َح لّْ نَ ْص  ٍبن! إنَّ ال عُ  ْرَ  أي: َى  ْل يَ ُك وْ 

ال نَّ ْح ِويَّ ال ُم ْش تَ َه َر أنَّ ال َم ْب نِ  َّ يَ ُك ْوُن فِ ْ  َم َح  لّْ ُم ْع  َرٍب، 
 ََلْ ال ُم ْع َرَب فِ ْ  َم َح لّْ ُم ْع َرٍب آَخ َر.

لَ    وُ َحالَ    َة  )أَْم   ِا(؛ ف  إنَّ  لَ   ْف    ُ  وقُ     ْل فِ   ْ  ِمثْ  ِل َذلِ    كَ      
، وَك           َذِلَك َلْف           ُ  )قَ ْب           ل( (71)بِ            َناٍء َوَحالَ           َة إْع            رَابٍ 

َومُجْلَ    ةٌ ُأْخ    َرى ِم    َن األْس     َماِء ممَّ    ا َوَرَد فِ ْي     َها  ،(72)َو)بَ ْع    د(
 الِبَناءُ َواإِلْعرَاْب.

 ُ       اَّ ال َك      اَلُْم يَ ْن َج      رُّ ِم      َن األْس َم      اِء إلَ       ى اأَلفْ َع      اِل؛      
ْْ َع لَ    ْى َح    اٍل َواِح    َدٍة إمَّ    ا بِ نَ    اًء َوإمَّ    ا  لِ بَ يَ    اِن أنَّ َه    ا لَ ْي َس    
إْع رَابً        ا، فَ  ال ِف  ْع         ُل ال ُم َض        ارُِع ِع  ْن         َد ال نَّ ْح وِيّْ ْي        َن َع لَ        ْى 
َح الَ ْي    ِن: إْع    رَاٍب، وبِ  نَ     اٍء، َوأنَّ إْع  رَابَ     وُ أِلَْج     ِل ُم َش ابَ َه تِ    ِو 
َُْم َخ    اصّّ بِ     ِو،  اَلْس   َا فِ    ْ  اإلْع    رَاِب َرفْ ًع    ا َونَ ْص بً   ا، وال َج    
فَ ُه    َو يُ ْرفَ    ُع إَذا تَ َج    رََّد ِم    َن ال نَّ اِص    ِب وال َج    ازِِم، َويُ ْن َص    ُب 

َم     وُ َج     ازٌِم، ويُ ْب نَ     ى إ َم     وُ نَ اِص     ٌب، ويُ ْج     ََُم إَذا تَ َق دَّ َذا تَ َق دَّ
ال ُم َض   ارُِع َع لَ   ى ال َف ْت   َح إَذا بَ اَش رَتْ   وُ نُ   ْوُن ال تَّ وِْك ْي   ِد، َويُ ْب نَ   ى 
ْْ بِ      ِو نُ      ْوُن اإِلنَ      اِث. فَ      إَذْن  َع لَ      ى ال سُّ ُك      ْوِن إَذا اتَّ َص لَ      

لِ ْل ِف ْع    ِل ال ُم َض    ارِِع َح    اََلِْن ََلْ يُ ْم ِك    ُن ال َق    ْوُل بِ  إْح َداُى َم    ا 
 َوتَ  ْرُِ اأُلْخ َرى َوَلِو افَّ َرَدْت إْح َداُى َم ا فِ ْي ِو. 

فَ اأَلْس َم اُء ِإَذْن قَ ْد َج اَء بَ ْع ُض َه  ا ُم ْع رَب ً  ا فِ  ْ  أْح  َواٍل،      
ى َم ْب نِ يِّ      ا َع َرًض      ا، َوَى       َذا ال  َع       َرُض لَ       ْا يَ ُك      ْن َوفِ      ْ  أْخ      رَ 

ْْ  رَِج َه    ا َع      ْن َأَص  الَ     ِة ِإْع  رَابِ  َه      ا، َولَ     ْا يَ  ُك      ْن َم  ْغ  ُف      ْوًَل  لِ  يُ  
ُك     لّّ   َع  ْن     وُ أَْو َم  ْس  ُك  ْوتً     ا َع  لَ ْي       ُو، بَ    ِل ال َق     ْوُل بِ ُوُرْوِدِى     َما،

 بَ َح َس بِ ِو، َج  ْري ً ا َع لَ ى َس نَ ِن َك اَلِْم ال َع َرِب.
وََك  َذلِ    َك إْع    رَاُب ُم  ثَ  نَّ    ى اأَلْس  َم    اِء ال ُم ْب َه َم   ِة، فَ إنَّ َه   ا      

ِم    ْن َح ْي     ُث األَص الَ    ةُ َم ْب نِ يَّ     ٌة؛ أِلَنَّ َه    ا ِص يَ     ٌف َج    اَءْت بِ َه     ا 
ََلْلَ     ِة َع لَ      ى ال ُم ثَ نَّ     ى، ِإْذ لَ مَّ     ا أرَاُدْوا تَ ثْ نِ يَ تَ َه      ا ال  َع     َرُب لِ ل دّْ

َج َع لُ ْوَى     ا َع لَ     ى َس نَ      ِن َك اَلِْم ِه     ْا ِع ْن      َد تَ ثْ نِ يَ     ِة اأَلْس َم      اِء، 
َوَج َع لُ    ْوا لَ َه    ا فَ َج َع لُ   ْوا لَ َه    ا أَلِ ًف    ا َك َم    ا فِ   ْ  َرفْ    ِع ال ُم ْع رَبَ    ِة، 
ْْ  -يَ    اًء َك َم     ا فِ      ْ  نَ  ْص      ِب ال ُم  ْع  رَبَ      ِة َوَج رَّْى     ا  َولَ     ْو َك انَ     

؛ لِ يَ ْج     رَِي َك لِ ُم َه     ا َع لَ     ْى َس نَ     ٍن َواِح      َدٍة -َم ْب نِ يَّ    ًة َأَص الَ      ًة 
فِ        ْ  َم  َق        اِم ال رَّفْ        ِع،  ِع ْن       َد ال تَّ ثْ نِ يَ       ِة. فَ َج ْع لُ َه       ا بِ األَلِ       فِ 

ْْ رَِج َه    ا  َوبِ  ال يَ   اِء فِ    ْ  َم َق   اِم ال نَّ ْص    ِب َوال َج   رّْ لَ   ْا يَ ُك   ْن لِ يُ 
ْْ َم ْب نِ يَّ  ًة أَص الَ  ًة لَ   ْا  َع ْن َأَص الَ ِة بِ نَ ا ِ َه ا، َولِ َذلِ َك لَ مَّ ا َك انَ 

لِ يَ ْج َع لُ ْوَى  ا ُم ثَ نِّ  ى َح ِق ْي َق  ًة، بَ   ْل َج َع لُ ْوَى  ا  يَ ُك ِن ال نَّ ْح وِيُّ ْونَ 
ُْ ُرْوِج َه   ا َع   ْن فَ رِيْ َق   ِة إْع   رَاِب  فِ    ْ  ِع    َداِد ال ُم ْل َح   ِل بِ    ِو؛ لِ  
ال ُم ثَ نَّ       ى ال َح ِق ْي ِق        ّْ، َوَس نَ       ِن تَ ثْ نِ يَ       ِة ال َع       َرِب ال ُم ْع        َرَب؛ 

ْْ ُرُج   ْوا بِ اعْ  ْ يَ   تِ بَ   اِر أَص الَ   ِة ال بِ نَ   اِء فِ ْي َه   ا، َوَم   َع َذلِ   َك َولِ ئَ   الَّ
َع لَ       ى ال َق انُ       ْوِن ال َع        امّْ لِ ل  تَّ  ثْ  نِ  يَ        ِة َأْج  َرْوَى        ا َع لَ ْي       ِو ِع ْن        َد 

ْي  َق   ًة، بَ   ْل أِلنَّ   وُ ُم  ْل  َح   ٌل تَ ثْ نِ يَ تِ َه ا، ََلْ بِ َوْص  ِف  َه  ا ُم ثَ   نِّ  ى َح  ِق  
لْ َح      اِق ال نَِّظ ْي      ِر بِال نَّ ِظ ْي      ِر، َوَذلِ     َك ِم       ْن  بِ       ِو ف  أْع  رَبُ       ْوُه؛ إِلِ

 ذََك  اِء ال  لُّ غَ  ِة ال َع  رَبِ  يَّ  ِة.
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ـــــا ـــــُ  َم ـــــُخ: تَــْخــرِيْـ ـــــْن ُمـــ الـَمـْبـَحـــــُث الـرَّابِـ ـــــاَء ِمـ ثَـــنَّـــــى َجـ
 األْســَمــاِء الــُمــْبــَهــَمــِة بِــالــيَــاِء:

َج  اَء ِم  ْن ُم ثَ نَّ  ى  َخ رََّج َش ْي  ُخ اإِلْس  اَلِْم ابْ  ُن تَ ْي ِم يَ  َة َم  ا     
األْس َم     اِء ال ُم ْب َه َم     ِة بِ ال يَ     اِء َع لَ     ى ال ُم نَ اَس بَ     ِة؛ لِ يَ ْس تَ ِق ْي     َا 

ُه قَ اِع  َدُة بِ نَ  اِء األْس َم  اِء ال ُم ْب َه َم  ِة ُم قْ لَ ق ً  ا؛ إْذ لَ  ْو لَ  ْا ِع ْن دَ 
ََِم     وُ ال َق    ْوُل بِ ِإْع     رَاِب ُم ثَ نَّ    ى  ْْ رّْْج َه    ا َعلَ   ى ال ُمَناَس بَ    ِة لَ  لَ   يُ 

 األْس َم اِء ال ُم ْب َه َم ِة.
ِم َع لَ   ى َم ْذَى بِ   ِو م مَّ   ا َج   اَء فَ َق   ْد َخ   رََّج َش ْي   ُخ اإِلْس   اَلْ      

ِم       َن األْس َم        اِء ال ُم ْب َه َم       ِة ال        َوارَِدِة بِ ال يَ       اِء ُج ْم لَ        ًة ِم        َن 
َوقَ    اَل ال  ِذيْ     َن َك  َف     ُرْوا رَبَّ  نَ     ا ال نُّ ُص    ْوِص، َك َق ْولِ    ِو تَ َع الَ    ى: 

نَ  . فَ َق ْد ذََك  َر أنَّ اهللَ [29فصلْ:]   اأَرِنَ  ا ال  لَّ  َذيْ  ِن َأَض  الَّ
ْنَ        ا(، َولَ        ْا يَ ُق        ْل:   -تَ َع الَ       ى  - قَ        َال: )ال لَّ َذيْ        ِن أَض الَّ

ْنَ ا(، َك َم ا قِ ْي َل فِ  ْ  )ال ِذيْ َن( إنَّ  وُ بِ ال يَ   اِء فِ     )ال لَّ َذاِن أَض الَّ
َوَذلِ    َك أنَّ ُه   ْا فَ رَّقُ   ْوا بَ ْي   َن اْس    ِا اإِلَش   ارَِة اأَلْح   َواِل ال ثَّ اَلْ َ    ِة، 

واَلْس        ِا ال َم ْوُص       ْوِل بِ        أنَّ اْس        َا اإِلَش        ارَِة َج       اَء َع لَ       ى 
ِة ُح  ُرْوٍ ، َوبَ ْع  َدُه  َح ْرفَ ْي ِن، َوأنَّ ال َم ْوُص ْوَل َج اَء َع لَ  ى ِع  دَّ

ََاُد َع لَ      ُا ال َج  ْم        اُل َوتُ  ْف  تَ       ُح ال  نُّ       ْوُن، يُ         ِع فَ  تُ  ْك  َس       ُر ال       ذَّ
اُل َوتُ  ْك  َس      ُر  ََاُد األَلِ      ُف َوتُ  ْف  تَ     ُح ال     ذَّ َوَع  لَ     ُا ال تَّ  ثْ  نِ  يَ     ِة فَ  يُ     

األلِ     ُف،  ال  نُّ     ْوُن. َوَى      َذا يُ  بَ  يّْ     ُن أنَّ األْص     َل فِ       ال  تَّ  ثْ  نِ  يَ     ةِ 
َويَ  ُك  ْوُن فِ   ْ  ِإْع   رَاِب ُم ثَ  نَّ   ى ال  َم  ْوُص   ْوِل لُ  غَ  تَ   اِن: بِ  األَلِ   ِف 
)ال  لَّ  َذاِن( َعَلى َأْص ِل الِبَناِء فِ ْي ِو، َوبِ اليَ  اِء )ال  لَّ  َذيْ   ِن( َع  لَ   ى 

ل ُق       ْرآُن ال َك رِيْ        ُا، َولِ  َذلِ        َك ال  ُم  نَ  اَس  بَ        ِة، َوبِ  ِه  َم        ا َج      اَء ا
فَ  اآليَ     ةُ َم  ْح  ُم     ْوٌل فِ  ْي  َه     ا ِإْع     رَاُب )ال  لَّ  َذيْ     ِن( بِ  ال  يَ     اِء أنَّ     وُ 

 .(73)َم  ْرفُ  وٌْع بِ  األَلِ  ِف تَ  ْق  ِديْ  رًا لِ  ْل  ُم  نَ  اَس  بَ  ةِ 
إِنّْ   ْ  أُرِيْ   ُد َأْن  اَلِْم قَ  ْولَ   وُ تَ َع الَ  ى: َوَخ   رََّج َش ْي  ُخ اإِلْس      

:] أُنْ  ِك  َح     َك إْح     َدى ابْ  نَ  تَ      َّ َى  اتَ  ْي     نِ   ،[ 27 القص  َ 
فَ َق اَل: "َولَ ْا يَ ُق  ْل )َىاتَ اِن(، َو)َى اتَ اِن( تَ   بَ   ٌع لِ    )ابْ  نَ  تَ    َّ(، 

قْ   َف بَ  يَ    اٍن َوُى    َو يُ  ْش  بِ    وُ ال صّْ  َف    َة َك َق ْولِ    ِو: َوقَ    ْد يُ  َس مَّ   ى َع 
َوإِلَ     ى  َ  ُم     ْوَد َأَخ اُى     ْا َص ال ِ      ًحا [ :61ى    ود] َّلَ ِك      ن ،

ال  صّْ  َف        َة تَ  ُك         وُن ُم  ْش  تَ  قَّ         ًة أَْو فِ          ْ  َم  ْع  نَ         ى الْ  ُم  ْش  تَ         لّْ 
َوَع قْ   ُف الْ   بَ   يَ     اِن يَ  ُك    وُن بِ  غَ  ْي    ِر َذلِ    َك َك  َأْس َم   اِء اأْلَْع     اَلِْم 

َش    ارَِة َوَى     ِذِه اآْليَ  ِإنَّ َى  َذْاِن      ةُ نَ  ِظ  ْي    ُر قَ   ْولِ      ِو: َوَأْس َم  اِء اإْلِ
( فِ     ْ  اآليَ     ِة َأْج    َوَد   "(74)لَ  َس  اِح      رَْانِ  . َوَجَع    َل )َى    اتَ ْْيِ

َوأْحَس     َن ِم      ْن )َىاتَ     اِن( أَص الَ      ًة لِ يَ ْت بَ      َع فِ      ْ  اآليَ      ِة لَ ْف      َ  
( بِ اليَ    اِء؛ بِ َوْص    ِف نَ ْص    ِب )ىَ  ( تَ ابِ ًع    ا ُم بَ يّْ    ًنا )ابْ نَ تَ     َّ  اتَ    ْْيِ

َع قْ   َف بَ يَ   اٍن ََلْ نَ ْع   ًتا، تَ امِّ   ا لِ َم ْع نَ   ى اَلْس   ِا قَ ْب لَ   ُو؛ إْذ لَ  ْو  
َك    اَن )َىاتَ   اِن( لَ َك    اَن َخبَ    رًا تَ تِ    اُّ بِ    ِو ال ُج ْم لَ    ُة، َواْس تَ ْب َع    َد 

( فِ   ْ  َش ْي   ُخ اإلْس   اَلِْم تَ ْرِج ْي َح   ُو،  ُ    اَّ َجَع  َل َج  ْوَدَة )َى  اتَ ْْيِ
َِ َمْعُكْوَس  ًة َعلَ  ى )َى   َذْاِن( يف آيَ   ِة فَ   َو؛ فَ َق    ْد  آيَ  ِة الَق   َص
َج َع  َل )َى  َذْاِن( باألَلِ  ِف أْج   َوَد َوأْح َس   َن فِ  ْ  اللَّ ْف   ِ ؛ أِلَنَّ  وُ 

َف أَخ   فُّ ِم   َن َج   اَء امْسً  ا ُم ْب   َتدأً اْس   ًما ل     )إنَّ(، َوأِلَنَّ األَلِ   
ال يَ اِء ِمْن ِجَهٍة، َوِمْن ِجَهٍة أْخَرى أنَّ َخ بَ  َر )ِإنَّ( قَ  ْد َج  اَء 
َم ْرفُ   ْوًعا بِاألَلِ   ِف فَ تَ بِ َع   وُ )َى  َذاِن( فَ َك   اَن أَتَ   اَّ ُم نَ اَس بَ   ًة.  ُ   اَّ 

ي: َح ْم   ُل َذَى َب َش ْيُخ اإِلْس   اَلِْم إلَ  ى أنَّ َى  ِذِه ال قَّ رِيْ َق  َة، أ
ُوُرْوِد ُمثَ   َّنَّ األمْس   َاِء ال ُم ْب َه   َمِة بِال يَ   اِء َع لَ   ى ال ُم نَ اَس بَ   ِة، ُى   َو 
ال َم ْس ُم    وُْع ال ُم تَ َواتِ    ُر، َولَ ْي    َا فِ    ْ  ال ِق يَ    اِس ال صَّ ِح ْي    ِح َم   ا 

ِر َوبَ    ْْيَ الِق    َياِس يُ نَ اقِ ُض    ُو، لَ ِك    ْن بَ    ْْيَ ال َم ْس    ُموِْع ال ُم تَ َواتِ    
ال صَّ ِح ْي      ِح فُ      ُرْوٌق َدقِ ْي َق      ٌة، لَ      ْا يَ ْع      ِرِ  ال نَّْح      وِي ُّْوَن َح      لَّ 
اْسِتْش َك الِ َه  ا ِم  ْن ِج َه  ِة ال ِق يَ   اِس ََلْ ِم ْن ِجَه  ِة السَّ  َماِع؛ إْذ 

ال ِق   يَ    اِس  لَ    ْو  َ َه    َرْت لَ ُه    ْا َى    ِذِه ال ُف    ُرْوُق لَ َع َرفُ    ْوا َض ْع    فَ 
 .(75)إزَاَءَى ا
 ُ   اَّ قَ   اَل: "َوقَ      ْد يُ  ِج  ْي     ُب َم    ْن يَ ْع  تَ  بِ     ُر َك     ْوَن األَلِ     ِف      

فِ        َى     َذا ُى     َو ال  َم ْع     ُروُ  فِ        ال  لُّ  غَ     ِة بِ     َأْن يُ   َف      رََّق بَ   ْي     َن 
  إْح  َدى ابْ   نَ  تَ    َّ َى اتَ   ْي   نِ قَ   ْولِ     ِو: قَ  ْولِ   ِو: إإنَّ َى   َذْاِنو وَ 
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َِ تَ  ثْ   نِ  يَ    ةُ ُم   َذكَّ    ٍر، َوال  ُم  َذكَّ     ُر  َأنَّ َى    َذا تَ  ثْ   نِ  يَ    ةُ ُم   َؤنَّ    ٍث َوَذا
َِيْ    َدْت فَ    ْوَق نُ    ْونِ  ال   تَّ   ثْ  نِ  يَ    ِة  ال  ُم  ْف    َرُد ِم ْن    وُ )َذا( بِ  األَلِ    ِف فَ   

َوأَمَّ            ا ال  ُم  َؤنَّ              ُث فَ  ُم  ْف            َرُدُه )ِذي( أَْو )ذه( أَْو )تِ             ْو(. 
تَ  ثْ  نِ  يَ    ةُ )تِ     ْ ( بِ  ال  يَ    اِء  إْح    َدى ابْ  نَ  تَ     َّ َى اتَ  ْي   نِ َوقَ   ْولُ    ُو: 

          ال  نَّ  ْص       ِب َوال  َج       رّْ َأْش  بَ       َو فَ  َك       اَن َج ْع لُ       َها بِ  ال يَ       اِء فِ 
ِْ     اَلِْ  تَ   ثْ   نِ   يَ     ِة ال  ُم  َذكَّ      ِر َوُى     َو )َذاْ( فَ   ِإنَّ      وُ  بِ  ال   ُم  ْف     َرِد؛ بِ  
بِ  األَلِ        ِف فَ   ِإقْ        رَارُُه بِ  األَلِ        ِف أَنْ  َس       ُب َوَى       َذاْ فَ        ْرٌق بَ ْي      َن 

  ثْ  نِ  يَ    ِة ال  ُم  َؤنَّ     ِث َوتَ  ثْ  نِ  يَ     ِة ال  ُم  َذكَّ    ِر َوال   َف      ْرُق بَ  ْي  نَ     وُ َوبَ  ْي     َن تَ 
َم. َوِح  ْي  نَ  ئِ        ٍذ فَ  َه        ِذِه ال  ِق         رَاَءُة ِى        َ   ال  لَّ  َذيْ        ِن قَ        ْد تَ  َق        دَّ

َوال  ِق  يَ           اِس َولَ           ْا يَ  ْش  تَ  ِه           ْر َم          ا  ال  ُم  َوافِ  َق           ةُ لِ  ل سَّ  َم           اعِ 
يُ  َع ارُِض  َه     ا ِم     َن ال لُّ  غَ       ِة ال   ت ِ      ْ  نَ      َََل بِ     َها ال  ُق     ْرآُن. َوال لَّ      وُ 
أَْع  لَ     ُا. َوقَ  ْولُ      ُو: إإْح    َدى ابْ   نَ  تَ      َّ َى اتَ  ْي     ِنو ُى     َو َك  َق     ْوِل 

  بِ   ّْ َص   لَّ  ى ال لَّ  ُو َع  لَ  ْي  ِو َوَس لَّ  َا: "َم  ْن َأَك  َل ِم   ْن َى اتَ  ْي   ِن ال  نَّ 
َْ  بِ  ْي  ثَ    تَ   ْي     ِن فَ     اَلْ يَ  ْق  رَبَ      نَّ َم ْس ِج    َدنَا فَ     ِإنَّ  ال  شَّ  َج  رَتَ  ْي     ِن ال   

، (76)  مَّ     ا يَ  تَ     َأذَّى ِم  ْن     وُ اآلَدِم  يُّ      وَن"ال  َم  اَل ِ  َك      َة تَ  تَ     َأذَّى مِ 
َوِم  ثْ   لُ         وُ فِ           ال  َم  ْوُص         ْوِل قَ         ْوُل ابْ          ِن َع  بَّ        اٍس لِ عُ  َم         َر: 
 "َأْخ   بِ  ْرنِ           َع      ِن ال  َم  ْرأَتَ   ْي      ِن ال  لَّ   تَ  ْي      ِن قَ     اَل ال لَّ      وُ فِ  ْي ِه     َما:

               َو َم               ْوََلهُ َوِإْن َتظَ               اَىرَا َعَلْي               ِو فَ               ِإنَّ اللَّ               َو ُى 
 .(78()77)"[4]التحرمي:

: إنَّ إْع    رَاَب ش    ْيِخ اإِلْس    اَلِْم )َى    اتَ ْْيِ( َعقْ    َف       ُْ قُ ْل     
ٌْ كَ  بَ يَ      اٍن لِ          )ابْ نَ       َ َّ( بَ        ِعْيٌد، َم       ا أْعرَبَ        وُ بَ       ْل ُى       َو نَ ْع       

ِم    ْن أْن  اَك     ْوُن اس    ِا اإلش    ارَِة بَِعْي    دً   . َوأمَّ    ا(79)ال ُم     ْعرِبُ ْونَ 
َيُكْوَن ُمْشتَ  قِّا أْو فِ  ْ  َتأِويْ  ِل ال ُم ْش تَ  لّْ ِعْن َد َش ْيِخ اإِلْس اَلِْم 
؛ فَ     فَ ُم تَ أوٌَّل ِعْنَدُه؛ ألنَّ اْسَا اإلَش ارَِة فِ  ْ  تأوي ل ال ُم ْش تَ  لّْ

 ابْ نَ تَ  َّ ال ُم َش اِر إلَ ْي ِه َم ا. )ابْ نَ تَ  َّ َى اتَ ْي ِن( فِ ْ  َتأِوْيِل:
َوإنَّ َح ْم   َل ُك    لّْ اْس   ٍا ِم   ْن ُم ثَ   َّنَّ اأَلْس َم   اِء ال ُم ْب َه َم   ِة      

إَذا َج     اَء بِ ال يَ     اِء ُم رَاَع      اًة لِ لَ  ْف      ِ  َم     ا قَ  ْب  لَ      وُ أَْو َم     ا بَ  ْع      َده 

لَ  ْي   َا ِم   َن األُُم   ْوِر ال  ُم  َس  لَّ   ِا بِ َه  ا َع لَ  ى َوْج   ِو ُم  نَ  اَس  بَ  ًة لَ  ُو 
َِْم؛ أِلَنَّ َذلِ         َك ُخ         ُرْوٌج َع          ْن َس  بِ  ْي         ِل ال صّْ  نَ  اَع          ِة  ال َج        
ال  نَّ  ْح  وِيَّ      ة؛ إْذ لَ     ْا يَ  ْح  ِم     ِل ال  َع     َرُب إْع     رَاَب لَ  ْف     ٍ  َع  لَ     ى 

  ْق  تَ  ًض            ى ِم            ْن ُم نَ اس  بَ            ِة ال  لَّ  ْف            ِ ؛ أِلَنَّ ال تَّ نَ اُس           َب مُ 
ََاَوَج    َة أِو  َوال ُم نَ اَس بَ َة ال تِ  ْ  يُ َس مّْ  ْي  َه ا ال  لُّ غَ  وِيُّ   ْوَن أيْ ًض  ا ال ُم 

ْْ فِ     ْ  َك     اَلِْم ال َع     َرِب عِ    لَّ      ًة لِ  تَ  غَ  يُّ      ِر اإلتْ  بَ     اَع إنَّ  َم     ا ُج عِ لَ    
، (80)ال بِ  ْن  يَ    ِة َوال صّْ  ْي  غَ     ِة، َوَرِويّْ اآلِخ    ِر إْش  بَ  اًع    ا َوتَ  وِْك   ْي    ًدا
 َولَ  ْا يَ  ْج  َع  لُ  ْوَى  ا ِع  لَّ  ًة فَ  سَّ  ُرْوا بِ  َه  ا تَ  غَ  يُّ  َر اإِلْع  رَاِب.

ِْ األَلِ      َف َوال يَ       اَء فِ      ْ  بَ   ْع       ِا بَ      ِل ال َع      رَ       ُب َج  َع  لَ       
أَلْ  َف  اِ   َه       ا فَ  ْرقً       ا بَ  ْي       َن إْع       رَاِب بَ  ْع       ِا َك  لِ  ِم  ِه       ْا، فَ  َق       ْد 

 األَلِ    ِف فَ  رَّقُ  ْوا بَ  ْي  َن إْع  رَاِب ال  ُم  ثَ  نَّ  ى َرفْ  ًع   ا َونَ  ْص  بً   ا َوَج   رِّا بِ 
 َوال يَ  اِء ََلْ لِ  ُم  ْق  تَ  َض  ى ال  ُم  نَ  اَس  بَ  ِة.

 الـَخـاتِــَمــة:
َرمِحَ  وُ اهللُ  -لَ َق    ْد ذََك    َر َش ْي    ُخ اإِلْس    اَلِْم ابْ    ُن تَ  ْي  ِم  يَ    َة      
   َس ْاِح     رَْانِ ِإنَّ َى     َذْاِن لَ ِعْن     َد تَ ْفِس ْي     ِر قَ ْولِ     ِو تَ َع الَ     ى:  -
ْْ َع لَ      ى  [63ف     و:] أنَّ َه      ا ِم      َن ال َم َواِف      ِن التِ        أْش َك لَ      

ْْ بِ تَ ْش ِديْ    ِد نُ    ْوِن )إنَّ( وبِ أَلِ    ِف )َى    َذْاِن(،  ال   نَّاِس؛ إْذ قُ    رَِ 
لِ آليَ    ِة،  َوأنَّ َم ْن َش    أَ اإِلْش َك    اِل َح اِص    ٌل ِم    ْن قِ    رَاَءِة ال َق    رَأَةِ 

َوذََك      َر بَ ْع      َا ال ِق      رَاَءاِت ال تِ      ْ  قَ      رَأَ بِ َه      ا ال  ُق       رَّاءُ اآليَ       َة، 
ُم  ِش  ْي   رًا إِلَ    ى ال  ِق   رَاَءِة ال  ُح  جَّ    ِة، رَادِّا قَ   ْوَل َم   ْن قَ    اَل ِ َ  قَ    ِأ 

اَلِْح           َل  ال َك اتِ          ِب الّ         ِذْي َك تَ          َب ال ُم ْص َح          َف، َوإنَّ ال  
 َك اِش  ٌف لَ  ْح  َن ال  سَّ ابِ  ِل َوَخ  قَ  َأ الَكاتِ  ِب.

 ُ     اَّ َوقَ    َف َش ْي    ُخ اإِلْس    اَلِْم َع لَ    ى بَ ْع    ِا تَ ْوِج ْي َه    اِت      
ال نَّ ْح وِيّْ         ْْيَ لِ ْل  ِق         رَاَءِة َولَ          ْا يَ ْرتَ ِض َه         ا، َذاِى  بً         ا إِلَ         ى أنَّ 

َْ الِ  ٌف تَ ْوِج ْي هَ  َْ الِ ٌف لِ َواقِ ِع ال ُح جَّ  ِة ِم  ْن ِج َه  ٍة، َوُم   ُه ْا ُم 
 لِ  َس نَ ِن َك اَلِْم ال َع َرِب ِم ْن ِج َه ٍة أخرى.
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 َ  )َى َذْاِن( فِ ْ  إِلَ ى أنَّ لَ فْ  -َرِح َم ُو اهلُل  - ُ اَّ َذَى َب 
دِة ال نُّ ْوِن َم ْب نِ  ّّ َغ ْي ُر ُم ْع َرٍب؛  اآليَ  ِة بَ ْع َد )إنَّ( ال ُم َش دَّ
أِلَنَّ ُم ْف َرَدُه َوَج ْم َع ُو م ْب نِ  ّّ، ُم ْح تَ جِّ ا بِ َم ا أْوَرَدُه ِم ْن َك اَلِْم 

 انِ  ّْ ِم َن ال َق ْوِل بِ بِ نَ اِء ال  َف رَّاِء، وابْ  ِن َك ْي َس اَن، وال ُج ْرجَ 
 ُم ثَ نَّ ى األْس َم اِء ال ُم ْب َه َمِة.

َْ َش ْي ُخ اإِلْس اَلِْم بِ نَ اَء األْس َم اِء ال ُم ْب َه َم ِة       ل َق ْد أ ْ بَ 
 ِل اَلْ       ( ِم ْن خِ  ْولَ ةِ        ارَِة، واألْس َم اِء ال َم ْوُص   أْس َم اِء اإِلشَ  )
 
 

 
ِمْن  ُم ْن َت ِه ي ً ا َع َم لِ يَّ ِة تَ ْف ِك ْي ِك لَ ْف ِ  ال ُم ْف َرِد ِع ْن َد تَ ثْ نِ يَ تِ ِو،

 َح الَ  فِ ْي َه ا اءِ       ِل ال بِ نَ      اِت أْص      ِة إلَ ى إ ْ بَ           ِذِه ال َع َم لِ يَّ          َى 
        َوَج ْم ِع َه ا، َوأنَّ بِ نَ اَء ُم ثَ نَّ اَى ا ِم ْن بَ اِب أَْولَ   ى.إفْ رَاِدَى ا 
إِل ْ بَ اِت بِ نَ اِء األْس َم اِء  -َرِح َم ُو اهلُل  -وانْ تَ َه ى      

ال ُم ْب َه َم ِة بِ تَ تَ بُّ ِع ال نُّ ُص ْوِص ال تِ ْ  َج اَء ِف ْي َه ا ُم ثَ نَّ ى 
ال ُم ْب َه َم ِة بِ ال يَ اِء، إِلَ ى َح ْم ِل َه ا َع لَ ْى تَ نَ اُس ِبَه ا  األْس َم اءِ 

َّْ َوتَ َع لُّ ِق ِو بِ َم ا قَ ْب لَ وُ َوبَ ْع َدُه.  فِ  ْ  ِس يَ اِق ال نَّ 
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 م2018 ديسمبر ،(1)العدد  ،المجلد األول ،مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

َهَمِة بَْي اإلعراِب والِبَناءِ   حدجيانرمضان د.مجال  ...مثَّنَّ األمساِء ال ُمب ْ

الهوامش:
 .15/248انظر ِموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، (1)
 انظر السابل (2)
، واَلجة 419انظر: السبعة يف القراءات، َلبن ِاىد، ص  (3)

، وزاد املسري، َلبن 5/229للقرّاء السبعة، أل  عل  الفارس ، 
 5/297اجلوزي، 

 .6/238انظر البحر احمليـ، أل  حّيان األندلس ،  (4)
، واَلجة 419السبعة يف القراءات، َلبن ِاىد، ص  انظر: (5)

، وزاد املسري، َلبن 5/229للقرّاء السبعة، أل  عل  الفارس ، 
 .5/297اجلوزي، 

 انظر املصادر السابقة   (6)
 انظر املصادر السابقة. (7)
 585انظر إعراب القرآن للنحاس، ص  (8)
، 2/77العكربي، انظر: إعراب القراءات الشواذ، أل  البقاء  (9)

 .6/238، والبحر احمليـ، 22/75ومفاتيح الغيب، للرازي، 
، ومعاِن القرآن 2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (11)

َجاج،  ، وإعراب القرآن، للنحاس، ص 3/294وإعرابو، لل
، 2/39، وإعراب القراءات السبع وعللها، َلبن خالويو، 585

 .6/238والبحر احمليـ، أل  حيان، 
، 88، َلبن خالويو، ص آنانظر: خمتصر شواذ القر  (11)

خمشري،  ، والبحر احمليـ، أل  حيان، 4/92والكشا ، لل
6/238. 
َجاج،  (12) ، وزاد املسري، 3/294انظر معاِن القرآن وإعرابو، لل

 .5/298َلبن اجلوزي، 
، واجلامع 585انظر: إعراب القرآن، للنحاس، ص  (13)

 14/89يب، ألحكام القرآن، للقرف
، وإعراب 585انظر: إعراب القرآن، للنحاس، ص  (14)

 .2/39القراءات السبع وعللها، َلبن خالويو، 
، والكشا ، 2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (15)

خمشري،  ، واجلامع 22/74، ومفاتيح الغيب، للرازي، 4/92لل
ن، ، والبحر احمليـ، أل  حيا14/89ألحكام القرآن، للقرفيب، 

6/238. 
َجاج،  (16) ، ومفاتيح 3/295انظر: معاِن القرآن وإعرابو، لل

 .5/298، وزاد املسري، َلبن اجلوزي، 22/75الغيب، للرازي، 
 .6/238البحر احمليـ، أل  حيان،  (17)

، ومفاتيح الغيب، 5/297انظر: زاد املسري، َلبن اجلوزي،  (18)
 .22/74للرازي، 

 .250 15/248اإلسالم،  انظر ِموع فتاوى شيخ (19)
، ومعاِن القرآن، 2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (21)

َجاج، 1/629لؤلخفُ،  ، 3/295، ومعاِن القرآن وإعرابو، لل
، وإعراب القراءات السبع 586وإعراب القرآن، للنحاس، ص 

، والبيان يف غريب إعراب القرآن، 2/36وعللها، َلبن خالويو، 
، وشرح الرض  على كافية ابن 2/144باري، أل  الربكات األن

ع اِلوامع، للسيوف ، 3/349اَلاجب،   .1/133، َو
، ومعاِن القرآن 2/21انظر: ِاز القرآن، أل  عبيدة،  (21)

َجاج،   .586، وإعراب القرآن، للنحاس،ص 3/295وإعرابو، لل
 .1/133انظر: َع اِلوامع، للسيوف ،  (22)
أبابكٍر بن األنباريّْ حكى ىذِه اللغة  ذكر شيخ اإلسالِم أن (23)

عْن قريُ، ومْل أقْف لو على ذلك، ولعلَّ أبابكر بن األنباري 
ٍُ يف كتابو الرد على َمْن خالف مصحف  حكاىا لغًة عن قري

 عثمان، وىو كتاب مفقود.
از القرآن، أل  2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (24) ، ِو

َجاج، ، ومعاِن القرآ2/21عبيدة،  ، 3/295ن وإعرابو، لل
ع اِلوامع، للسيوف ، 586وإعراب القرآن، للنحاس، ص  ، َو

1/133. 
البيْ منسوٌب ِلوبر اَلار   يف: احملرر الوجيَ، َلبن عقية، (25)
 .22/76، ومفاتيح الغيب، للرازي، 4/50
، ومعاِن 2/184يف: معاِن القرآن، للفراء،  بال نسبةالبيْ  (26)

َجاج، القرآن وإعراب ، وإعراب القرآن، للنحاس، ص 3/295و، لل
586 

 .251 15/250ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (27)
َل القرآن يف  رواه البْاري الصحيح،  (28) كتاب املناقب، باب: ن

، ولفظُُو: "َعْن أََنٍا َأنَّ 3506، رقا 674بلسان قريُ، ص 
ٍْ َوَعْبَد اهلِل  ْبَن الَُّبَ رْيِ َوَسِعيَد ْبَن اْلَعاِص ُعْثَماَن َدَعا َزْيَد ْبَن  َاِب

ُْوَىا يف اْلَمَصاِحِف َوقَاَل  َوَعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن اَْلَاِرِث ْبِن ِىَشاٍم فَ َنَس
 ٍْ ـِ اْلُقَرِشيَّْْي الثَّالَ َِة ِإَذا اْختَ َلْفُتْا أَنْ ُتْا َوَزْيُد ْبُن  َاِب ُعْثَماُن لِلرَّْى

َا نَ َََل بِِلَساِِنِْا  يف َشْ ٍء ِمَن اْلُقْرآنِ  ٍُ فَِإَّنَّ فَاْكتُُبوُه بِِلَساِن قُ َرْي
 فَ َفَعُلوا َذِلَك".
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 مل أقف على األ ر مسنًدا يف متون اَلديث وشروحو، وذكره (29)
عن الضحاِ عن ابن عباس رض  اهلل عنو يف اَلجة  ابن خالويو

 .242يف القراءات السبع، ص 
آي القرآن، َلبن جرير انظر: جامع البيان عن تأويل  (31)

، واحملرر الوجيَ، َلبن عقية، 100 16/97القربي، 
َيل، للبغوي، 51 4/50  .281 5/280، ومعامل التن
 .250 15/249ِموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (31)
األمايل النحوية )أمايل القرآن الكرمي(، َلبن اَلاجب،  (32)
1/61. 
َجاج، ا معاِن القرآن وإعرابو، ل (33) /. وانظر ِموع فتاوى 3ل

 .15/250شيخ اإلسالم، 
َجاج،  (34) موع 3/295انظر: معاِن القرآن وإعرابو، لل ، ِو

 .15/252فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
 .2/183انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (35)
انظر ِموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (36)

15/252 256. 
بكر بن األنباري من كتابو  كالم أ   شيخ اإلسالم نقل لعل (37)

الرد على َمْن خالف مصحف عثمان رض  اهلل عنو، وىو كتاب 
 مفقود

انظر إعراب القراءات السبع وعللها، َلبن خالويو،  (38)
2/38 39. 
، وجامع البيان عن 2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (39)

، وإعراب القرآن، 99 16/98تأويل آي القرآن، للقربي، 
، واَلجة للقراء السبعة، أل  عل  الفارس ، 586للنحاس، ص 

 .96 14/95، واجلامع ألحكام القرآن، للقرفيب، 5/231
َلة  (41) قال سيبويو: "وأمَّا قَ ْوُل الَعَرِب يف اجلواب: إنَّ  ُو، فهو ِبن

: إنَّ يَا فَ تَ ى، وى  ال  ِب َْ َْ قُ ْل َلة أَجْل".  أَجْل، وإَذا وَصْل ن
. وانظر َمْن َحَكى أنَّ )إنَّ( ِبعَّن: )نَ َعْا( 3/151كتاب سيويو، 

، ومعاِن القرآن 2/22عن العرب: ِاز القرآن، أل  عبيدة،
َجاج،  ، وإعراب القرآن، للنحاس، ص 3/295وإعرابو، لل

، 5/230، واَلجة للقرّاء السبعة، أل  عل  الفارس ، 585
القرآن، أل  الربكات األنباري، والبيان يف غريب إعراب 

2/145. 
، واجلامع 585انظر: إعراب القرآن، للنحاس، ص  (41)

 .14/93ألحكام القرآن، للقرفيب، 

، 585البيْ بال نسبة يف: إعراب القرآن، للنحاس، ص  (42)
، واجلامع ألحكام القرآن، للقرفيب، 2/42وأمايل ابن الشجري، 

14/93. 
، 586: إعراب القرآن، للنحاس، ص البيتان منسوبان يف (43)

، وبال نسبة يف: 94 14/93واجلامع ألحكام القرآن، للقرفيب، 
، والبيان يف غريب إعراب القرآن، أل  3/151كتاب سيبويو، 

 .2/145الربكات األنباري، 
 .586البيْ بال نسبة يف إعراب القرآن، للنحاس، ص  (44)
، والذىيب يف 28/261رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشل،  (45)

، وابن كثري يف البداية والنهاية، 3/383سري أعالم النبالء، 
اَلجة يف القراءات السبع، َلبن خالويو، ص  . وانظر:12/430
، والبيان يف غريب إعراب القرآن، أل  الربكات األنباري، 243

2/145. 
األنباري، انظر البيان يف غريب إعراب القرآن، أل  الربكات  (46)
2/145. 
، وجامع البيان عن 2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (47)

، وإعراب القرآن، للنحاس، 16/99تأويل آي القرآن، للقربي، 
 .14/95، واجلامع ألحكام القرآن، للقرفيب، 586ص 

، وإعراب القرآن، 2/184انظر: معاِن القرآن، للفراء،  (48)
ام القرآن، للقرفيب، ، واجلامع ألحك586للنحاس، ص 

14/95. 
، والبيان يف 586انظر: إعراب القرآن، للنحاس، ص  (49)

، واجلامع 2/146غريب إعراب القرآن، أل  الربكات األنباري، 
 .14/95ألحكام القرآن، للقرفيب، 

، 243انظر: اَلجة يف القراءات السبع، َلبن خالويو، ص  (51)
، والبيان يف غريب 62 1/61واألمايل النحوية، َلبن اَلاجب، 

 .2/146إعراب القرآن، أل  الربكات األنباري، 
 .46شرح شذور الذىب، َلبن ىشام األنصاري، ص  (51)
 .15/257انظر ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (52)
 .2/183معاِن القرآن، للفراء،  (53)
 .258 15/257ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (54)
 .586س، ص إعراب القرآن، للنحا (55)
 .15/257ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (56)
القاىر اجلرجاِن،  املقتصد يف شرح اإليضاح العضدي، لعبد (57)
2/191. 
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كتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب، أل  عل   (58)
 .122الفارس ، ص 

 .119انظر املصدر السابل، ص  (59)
 80 72عثمان بن جيّنّ، ص انظر علل التثنية، أل  الفتح  (61)
 .85 84و
األمايل النحوية )أمايل القرآن الكرمي(، َلبن اَلاجب،  (61)
1/62. 
 .2/474شرح الرض  على الكافية،  (62)
َجاج ، َلبن أ  الربيع األشبيل ،  (63) البسيـ يف شرح مجل ال
1/246. 
 .3/127شرح املفصل، َلبن يعيُ،  (64)
اخلال  بْي النحويْي البصريْي  انظر اإلنصا  يف مسا ل (65)

 .36و35و1/33والكوفيْي، أل  الربكات األنباري، 
 .79، 77، 76 علل التثنية، َلبن جين، ص (66)
اختلف النحويون يف ضاّْ املنادى إذا كان علًما مفرًدا،  (67)

فذىب البصريون إىل أنّو مبينّّ على الضاّْ يف َملّْ نصٍب،؛ بوصفو 
وفيون إىل أنّو مرفوٌع بغري تنوين، وذىب الفرّاء مفعوًَل، وذىب الك

من الكوفيْي إىل أنّو مبينّّ على الضاّْ ولكنَّو ليا فاعاًل وَل 
مفعوًَل. انظر: اإلنصا  يف مسا ل اخلال ، أل  الربكات 

، والتبيْي عن مذاىب النحويْي البصريْي 1/323األنباري، 
 .438والكوفيْي، أل  البقاء العكربي، ص 

 .191شرح الوافية نظا الكافية، َلبن اَلاجب، ص  (68)
 .241املصدر السابل، ص  (69)
انظر: اإلنصا  يف مسا ل اخلال ، أل  الربكات  (71)

، والتبيْي عن مذاىب النحويْي، أل  البقاء 1/323األنباري، 
، واملويف يف النحو الكويف، لصدر 438، 362العكربي، ص 

 65الدين الكنغراوي، ص 
، واألصول يف النحو، أل  283/ 3انظر: كتاب سيبويو،  (71)

، وشرح الرض  على الكافية، 143، 2/142بكر بن السراج، 
    15، وشرح ققر الندى، َلبن ىشام األنصاري، ص 3/229

19. 
، 286    3/285، 2/199انظر: كتاب سيبويو،  (72)

ققر ، وشرح 1/333واألصول يف النحو، أل  بكر بن السراج، 
 .26    19الندى، َلبن ىشام، ص 

، 262، 15/261انظر ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (73)
 .50وشرح شذور الذىب َلبن ىشام األنصاري، ص 

 .15/261ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (74)
 .263    15/262انظر املصدر السابل  (75)
رواه أبوداود يف سننو، يف كتاب مل أقف عليو ّٔذا اللف . و  (76)

األفعمة، باٌب يف أكل الثوم، من حديث معاوية بن قرَّة عن أبيو، 
، ولفظو: أنَّ النيبَّ صّلى اهلُل عليِو وسلََّا 3827، رقا 4/111

اَل يَ ْقَرَبنَّ  فَ  ُه َمالَ  ْن َأكَ  مَ »ِنى عن ىاتْي الشجرتْي، وقال: 
ا ْا ََل بُدَّ آِكِليِهَما فََأِميُتوىُ تُ   ْن ُكنْ إِ » وقال: ،«َمْسِجَدنَا ًْ  . «َما فَْب
ورواه النسا   من حديث معاوية بن قّرة عن أبيو أيًضا، يف      

السنن الكربى، كتاب الوليمة، الرخصة يف أكل البصل والثوم 
َل ِمْن َىاتَ ْْيِ  ْن َأكَ  مَ »، ولفظو: 6647رقا  6/236املقبوخ، 

َجَرتَ ْْيِ ال ِبيثَتَ ْْيِ فَ  الشَّ ُتْا ََل بُدَّ   اَل يَ ْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا، فَِإْن ُكنْ  َْ
ا آِكِليِهَما فََأِميُتوىُ  ًْ  .«َما فَْب

رواه البْاري يف صحيحو، يف كتاب التفسري، سورة  (77)
، }تبتغ  مرضات أزواجك{، باب 969   968التحرمي، ص 

، رقا }واجووإْذ أسرَّ النيبُّ إىل بعا أز {، وباب 4913رقا 
، 4915، رقا }وإْن تتوبا فقد صغْ قلوبكما{، وباب 4914
، يف كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنتو َلال 1027وص 

 .5191زوجها، رقا 
ورواه مسلا يف صحيحو يف كتاب القالق، باب يف اإليالء      

َال النساء وختيريىنَّ، وقولو:   593، ص }وإْن تظاىرا عليو{واعت
 .1479رقا ، 596   
 .15/264ِموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (78)
إمالء ما َمنَّ بو الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات  انظر: (79)

، وإعراب القرآن 373يف مجيع القرآن، أل  البقاء العكربي، ص
، واألعراب املفّصل 5/595الكرمي وبيانو، حملي  الدين درويُ، 

 .8/387لكتاب اهلل املرّتل، لبهجْ عبدالواحد صاحل، 
ا وسنن كالم العرب، انظر الصاحيب يف فقو العربية ومسا له (81)

، كقوِلا: )ساغب َلغب(، و)ُىَو َخ بّّ 263َلبن فارس، ص 
(، و)َخ رَاٌب يَ بَ اب(.  َضبّّ

وقال أبوبكر األنباري: "ويقال يف مجع َغ َداة َغ َدَوات، َل      
ِْ ال َع ِش يَّ ة  يُ َقال يف مجعها إذا كانْ مفردة َغ َدايَ ا، ف إَذا َص ِح بَ 

ْْ غَ  َدوج اللفظتان، فيقولون: إنَّو ل يَ أتِ ْي نَ ا بال َع َش ايَ ا ُج ِم َع   َدايَ ا لت
 وال غَ َدايَ ا، وأنشد ال ف رَّاء: 

ـُ بِ ال ِج دّْ ِم ْن ُو ال بِ رَّ وال لّْ ْي نَ ا ْْ لِ  ِج أبْ وِبَ ٍة  **  يَ  ِِ أْخ بِ يَ ٍة َوَلَّ  َى تَّ ا
َدوَج ال      لفظ  مع األخبية" شرح فجمع الباب أبْ وِبَ ة لي

 .136القصا د السبع القوال اجلاىليات، ص 
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 مصادر البحث ومراجعه:
 القرآن الكرمي -
أل  بكر َممد بن سهل بن  األصول يف النحو، -1

 مؤسسة الرسالة، حتقيل عبداَلسْي الغتل ، السراج،
إعراب القرآن، أل  جعفر أمحد بن َممد بن إمساعيل  -2

، 1العل ، دار املعرفة، طالنّحاس، اعتَّن بو خالد 
 م.2006ه     1427بريوت، لبنان، 

إعراب القرآن وبيانو، َمي  الدين الدرويُ، دار ابن   -3
 م.1999ه     1420، دمشل، سوريا، 7كثري، ط

إعراب القراءات السبع وعللها، أل  عبداهلل اَلسْي  -4
بن أمحد بن خالويو، حقَّقو وقدَّم لو عبدالرمحن بن 

، القاىرة، 1،مكتبة اخلايج ، طسليمان العثيمْي
 م.1992ه   1413مصر، 

إعراب القراءات الشواذ، أل  البقاء عبداهلل بن   -5
اَلسْي بن عبداهلل العكربي، حتقيل َممد السّيد 

ه 1417، بريوت، لبنان، 1عَّوز، عامل الكتب، ط
 م.1996    

اإلعراب املفصل لكتاب اهلل املرتل، لبهجْ  -6
، 1الفكر للنشر والتوزيع، طعبدالواحد صاحل، دار 

 م.1993ه     1414عّمان، األردن، 
  أمايل ابن الشجري ىبة اهلل بن عل  بن َممد بن  -7

َة اَلسين العلوي، حتقيل ودراسة َممود َممد  مح
، القاىرة، مصر، 1القناح ، مكتبة اخلايج ، ط

 م.1992ه     1413
 األمايل النحوية )أمايل القرآن الكرمي(، أل  عمرو  -8

عثمان بن عمر بن اَلاجب النحوي، حتقيل ىادي 
، بريوت، لبنان، 1حسن محودي، عامل الكتب، ط

 م.1985ه     1405
اإلنصا  يف مسا ل اخلال  بْي النحويْي البصريْي  -9

والكوفيْي، أل  الربكات عبدالرمحن بن َممد بن أ  
سعيد األنباري، ومعو كتاب اَلنتصا  من اإلنصا  

ن عبداَلميد، املكتبة العصرية، حملمد َمي  الدي
 م.1987ه     1407بريوت، لبنان، 

البداية والنهاية، للحاف  عماد الدين أ  الفداء   -10
إمساعيل بن عمر بن كثري القرش ، حتقيل عبداهلل 
عبداحملسن الَتك ، دار ىجر للقباعة والنشر والتوزيع 

 م.1998ه   1418، مصر، 1واإلعالن، ط
َجاج ، َلبن أ  الربيع  البسيـ يف شرح مجل  -11 ال

عبيداهلل بن أمحد األشبيل ، حتقيل  ودراسة عياد بن 
، بريوت، 1عيد الثبي ، دار الغرب اإلسالم ، ط

 م.1986ه   1407لبنان، 
البيان يف غريب إعراب القرآن، أل  الربكات  -12

عبدالرمحن بن َممد بن أ  سعيد األنباري، حتقيل 
فى السقَّا، اِليئة فو عبداَلميد فو، مراجعة مصق

 م.1980ه   1400املصرية العامة للكتاب، 
تاريخ مدينة دمشل، أل  القاسا عل  بن اَلسن   -13

بن ىبة اهلل الشافع  املعرو  بابن عساكر، دراسة 
وحتقيل َمب الدين عمر بن غرامة العمروي، دار 

م، من 1995ه   1415الفكر، بريوت، لبنان، 
 غري رقا القبعة.  

عن مذاىب النحويْي البصريْي والكوفيْي، التبيْي   -14
أل  البقاء عبداهلل بن اَلسْي بن عبداهلل العكربي، 
حتقيل ودراسة عبدالرمحن بن سليمان العثيمْي، مكتبة 

ه   1421، الرياض، السعودية، 1العبيكان، ط
 م.2000

تفسري البحر احمليـ، حملمد بن يوسف الشهري بأ   -15
ل وتعليل عادل أمحد حيان األندلس ، دراسة وحتقي

عبداملوجود وعل  َممد معوض، دار الكتب العلمية، 
 م.1993ه   1413، بريوت، لبنان، 1ط

تفسري الفْر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح  -16
، 1الغيب، لفْر الدين َممد الرازي، دار الفكر، ط

 م.1981ه   1401بريوت، لبنان، 
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أل  جعفر َممد  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  -17
بن جرير القربي، حتقيل عبداهلل عبداحملسن الَتك ، 

، القاىرة، مصر، 1ىجر للقباعة والنشر، ط
 م.2001ه   1422

اجلامع ألحكام القرآن واملبّْي ملا تضّمنو من السّنة  -18
وآي القرآن، أل  عبداهلل َممد بن أمحد بن أ  بكر 

، مؤسسة القرفيب، حتقيل عبداهلل عبداحملسن الَتك 
 م.2006ه     1427، بريوت، لبنان، 1الرسالة، ط

اَلّجة يف القراءات السبع، أل  عبداهلل اَلسْي بن   -19
أمحد بن خالويو، حتقيل وشرح عبدالعال سامل مكرم، 

ه   1397، بريوت، لبنان، 2دار الشروق، ط
 م.1997

اَلجة للقرّاء السبعة أ مة األمصار باَلجاز والعراق   -20
ن ذكرىا أبوبكر بن ِاىد، أل  عل  والشام الذي

اَلسن بن عبدالغفار الفارس ، حّققو بدر الدين 
، 1قهوج  وبشري جوجياِت، دار املأمون للَتاث، ط

 م.1984ه   1404بريوت، لبنان، 
زاد املسري يف علا التفسري، أل  الفرج مجال الدين بن  -21

، عّمان، 3عبدالرمحن اجلوزي، املكتب اإلسالم ، ط
 م.1984ه   1404، األردن

سنن أ  داود سليمان بن األشعث السجستاِن   -22
األزدي، إعداد وتعليل عَّت عبيد الدّعاس وعادل 

َم، ط ، بريوت، لبنان، 1السّيد، دار ابن ح
 م.1997ه  1418

السنن الكربى، أل  عبدالرمحن أمحد بن شعيب   -23
النسا  ، قّدم لو عبداهلل عبداحملسن الَتك ، أشر  

و شعيب األرنؤوط، حققو حسن عبداملنعا على حتقيق
، بريوت، لبنان، 1شليب، مؤسسة الرسالة، ط

 م.2001ى    1421
سري أعالم النبالء، لشما الدين َممد بن أمحد بن   -24

عثمان الذىيب، أشر  على حتقيقو شعيب األرنؤوط، 

حققو َممد نعيا العرقسوس  ومأمون  3ج
ن، ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنا2صاغرج ، ط

 م.1982ى    1402
شرح الرض  على الكافية، فبعة جديدة مصححة  -25

ومذيَّلة بتعليقات مفيدة، من عمل يوسف حسن 
، بنغازي، 2عمر، منشورات جامعة قاريونا، ط

 م.1996ليبيا، 
شرح شذور الذىب يف معرفة كالم العرب، َلبن   -26

ىشام األنصاري، ومعو كتاب منتهى األرب بتحقيل 
شرح شذور الذىب، حملمد َمي  الدين عبداَلميد، 
من غري دار النشر، والقبعة، وبلد النشر، وعام 

 النشر.
شرح القصا د السبع القوال اجلاىليات، أل  بكر   -27

ل وتعليل عبدالسالم َممد بن القاسا األنباري، حتقي
، القاىرة، مصر، 6َممد ىارون، دار املعار ، ط

 م.1963ه   1382
شرح ققر الندى وبل الصدى، َلبن ىشام   -28

األنصاري، ومعو كتاب سبيل اِلدى بتحقيل شرح 
ققر الندى، حملمد َمي  الدين عبداَلميد، مقبعة 

م. من غري رقا 1963ى    1383السعادة، مصر، 
 القبعة.

شرح املفصل، ملوفل الدين يعيُ بن عل  بن يعيُ   -29
النحوي، عنيْ بقبعو إدارة القباعة املنريية، تصحيح 
وتعليل مشيْة األزىر، مصر، من غري دار النشر، 

 ورقا القبعة، وعام النشر.
شرح الوافية نظا الكافية، أل  عمرو عثمان بن  -30

اَلاجب النحوي، دراسة وحتقيل موسى موسى بّناي 
ل ، مقبعة اآلداب، النجف األشر ، العراق، العلي

 م.1980ى    1400
الصاحيب يف فقو العربية ومسا لها وسنن كالم العرب   -31

يف كالمها، أل  اَلسْي أمحد بن فارس، حققو 
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وضبـ نصوصو وقّدم لو عمر فاروق القباع، مكتبة 
ه     1414، بريوت، لبنان، 1املعار ، ط

 م.1993
هلل َممد بن إمساعيل، اعتَّن صحيح البْاري أ  عبدا -32

بو أبو صهيب الكرم ، بيْ األفكار الدولية للنشر، 
م. من غري 1998ه   1419الرياض، السعودية، 

 رقا القبعة.
صحيح مسلا أ  اَلسْي مسلا بن اَلجاج   -33

القشريي النيسابوري، اعتَّن بو أبو صهيب الكرم ، 
ه 1419بيْ األفكار الدولية، الرياض، السعودية، 

 م. من غري رقا القبعة.1998 
علل التثنية، أل  الفتح عثمان بن جيّن، حتقيل   -34

صبيح التميم ، مراجعة رمضان عبدالتّواب، دار 
 م.1987ه   1407، بريوت، لبنان، 1أسامة، ط

كتاب السبعة يف القراءات، َلبن ِاىد، حتقيل  -35
م، من 1972شوق  ضيف، دار املعار ، مصر، 

 غري رقا القبعة.
الشعر أو شرح البيات املشكلة الغعراب، أل   كتاب   -36

عل  اَلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفارس ، حتقيل 
، 1وشرح َممود َممد القناح ، مقبعة املدِن، ط

 م.1988ه   1408القاىرة، مصر، 
الكتاب، كتاب سيبويو أ  بشر عمرو بن عثمان بن   -37

قنرب، حتقيل وشرح عبدالسالم َممد ىارون، مكتبة 
ه   1408، القاىرة، مصر، 3يج ، طاخلا

 م.1988
َيل وعيون   -38 الكشا  عن حقا ل غواما التن

األقاويل يف وجوه التأويل، جلار اهلل أ  القاسا َممود 
خمشري، حتقيل وتعليل ودراسة عادل أمحد  بن عمر ال
عبداملوجود وعل  َممد معّوض، مكتبة العبيكان، 

 م.1998ه   1418، الرياض، السعودية، 1ط

ِاز القرآن، أل  عبيدة معمر بن املثَّن التيمّ ،   -39
عارضو بأصولو وعّلل عليو فؤاد سَكْي، مكتبة 
اخلايج ، القاىرة، مصر، من غري رقا القبعة، 

 م.1988
ِموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب   -40

عبدالرمحن بن َممد بن قاسا، وساعده ابنو َممد، 
ملصحف الشريف، املدينة ِّمع امللك فهد لقباعة ا

م،من غري رقا 2004ه   1425املنورة، السعودية، 
 القبعة.

َيَ، أل  َممد   -41 احملّرر الوجيَ يف تفسري الكتاب الع
عبداَلل بن غالب بن عقية األندلس ، حتقيل 
عبدالسالم عبدالشايف َممد، دار الكتب العلمية، 

 م.2001ه  1422، بريوت، لبنان، 1ط
لقرآن من كتاب البديع، أل  عبداهلل خمتصر يف شواذ ا -42

اَلسْي بن أمحد بن خالويو، ُعيِنَ بنشره ج. 
برجشَتاسر، دار اِلجرة، من غري رقا القبعة، وبلد 

 النشر وعامو.
َيل، أل  َممد اَلسْي بن مسعود البغوي،   -43 معامل التن

حققو وخرج أحاديثو َممد عبداهلل النمر وعثمان 
َلرش، دار فيبة مجعة ضمريية وسلمان مسلا ا

ه. من غري رقا 1409للنشر، الرياض، السعودية، 
 القبعة.

معاِن القرآن، للفراء، حتقيل َممد عل  النجار   -44
، بريوت، 3وأمحد يوسف يجاِت، دار عامل الكتب، ط

 م.1983ه     1403لبنان، 
معاِن القرآن، لؤلخفُ سعيد بن مسعدة البلْ    -45

َممد أمْي الورد، آّاشع ، دراسة وحتقيل عبداألمري 
ه     1405، بريوت، لبنان، 1عامل الكتب، ط

 م.1985
َجَّاج أ  إسحاق إبراىيا بن  -46 معاِن القرآن وإعرابو، لل

السري، شرح وحتقيل عبداجلليل عبده شليب، دار 
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ه     1424، القاىرة، مصر، 1اَلديث، ط -47
 م.2004

إليضاح العضدي، لعبدالقاىر املقتصد يف شرح ا  -48
اجلرجاِن، حتقيل كا ا حبر املرجان، دار الرشيد، 

 م.1982، بغداد، العراق، 1ط

املويف يف النحو الكويف، لصدر الدين الكنغراوي   -49
، دمشل، 2اَلستانبويل، البّينة للقباعة والنشر، ط

 م. 2011ه     1432سوريا، 
يف شرح مجع اجلوامع، جلالل الدين  َع اِلوامع  -50

السيوف ، شرح وتعليل عبدالعال سامل مكرم، عامل 
م، من 2001ه     1421الكتب، القاىرة، مصر، 

 غري رقا القبعة.
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The Dual  of Names  Between the Expressions and Construction 

A reading in the interpretation of Ibn-Taimiyah to the verse " These are most  surly two magicians who 
wish to turn you out from your land by their magic and take away your best traditions" 

Dr. Jamal Rmadhan Hedijan 
     Abstract 

    This is a reading of the interpretation of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah - may Allah have 

mercy on him - said: (These two Sahran); The object of directing the audience of grammarians 

to read, rejected to them as  outside the language of the Arabs, and  is inconsistent with its 

meaning. 

      Shaykh al-Islam went on to respond to those who said that the reader's mistake and 

melancholy, and that the Arabs will correct this error and melody inevitably. 

 

     The Shaykh al-Islam carried the verse that "these two are based on a thousand, of scholars ; 

by describing the two vague names (the names of the sign, and the connected names) are built in 

all their circumstances, not in the case of Without the other, based on what he mentioned based 

on what,  Ibn Kisan, and Jerjani in the direction of the verse, and that what came from the dual 

of the names of the vaguely is vague carried  on the occasion, that is , it is an  appropriate 

context of the verse before Or after. 
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 اعامرـــــــــــب سعيد الحـــــــص روايــــــــــة املكــــــــال  للروائيي ــــــــــكان فــــــــاملفضاء 

 

 د.ماهر سعيد عوض بن دهري*

 : ملّخصال
وقداوقفِتاالدراسُةا ادللكاين، الفضاءاعنصر خبلؿ من لروائياصاحلاسعيداباعامرل لكبلادل لرواية حتليبًلا الدراسة ىذه تتناوؿ

 ادللكاين الفضاء ثنائية علىامعتمدين النص مبقاربة قمنا بعده و. غموض من بو ػليط ما و ادللكافامصطلحبدايًةاعلىا
 احيزًا ليس واألديب الروائياالنص يف ادللكاف ذلكاأف اا.اجلمالية أبعادهاأىم ستنطاؽال ؛ادلغلق ادللكاين الفضاء / ادلفتوح
 فيو امتأثرًا الشخص جعل علىاكبرية قدرة ولو البشرية، احلياة يف كبري حظ ذو فاعلي عنصر ىو بل فحسب؛ اجغرافيًا

 يف اآلثار من يرتكو وما النص حقيقةاعن تلكشف السردي اإلطار خبلؿمنا األمور ىذه مثل دراسة إف اا.فأكثر أكثر
ا.القارئ

 ُمْفَتَتٌح:
ابالت ااةُاراسَادِااتبطتْاارْااااا لَكاف

َ
ا،اأساسًااوائي االر ااحليلِاادل

،اَفمااِمْنا(1)ةِار َوايَاالاداثُاأحْاافيوِااريْاتَااذيْاال اااؿَااملَاابَوْصِفوِا
اوىياُمقرتِنٌةابو،اوَك اناإطارٍامِاالوُااد اابُاَحَدٍثاالال اَحرَكٍةاإال 

اوَاوُالُايشمَا اوَاهُاعادَاأبْاادُاد اػلُا، ااوُابُاسِالكْايُا،
َ
اادل اغلْااةِاي الِاعقوْامن اوُالُاعَاما

اأفْاادثِالحَالِااد االابُا.اوَالكَاتِااأوْاافةِاالص ااذهِاُحدوِثابِااللقاببًلا
اوا الِانادًااستِااي اقيقاحلَااوُامَاجْاحَااذَايأخُايَتأط َر ااةِاعَاسَاا

َ
اأوْااجاؿِاادل

اوِاقِايْاضِا اؽَلَْنُحُو اَما اُيضاُؼاإذلاذِلَك لَكافُا،
َ
امناثِالحدَالِااادل

ااةٍااجتماعي اايمةٍاقِا اثانِاهَاجِامن اادللكاُف"اةيَاة اُعد  افقد اولذا ؛
ابَِبعِضهاا االر واِئي  االن ص  االذْيايَػْرِبُطاأْجزَاَء االِفقرِي  الَعُمْوَد

االبَػْعض

ا.(2)
ا ا ا اا ايفاأف  اَشكٍّ اِمْن ايفابناءِااكبريةًاااةًاأعلي االَملَكافِالِاوَما

ا؛ةِاي انػ االفَااوِانابنياتِامِااةُاي ااسِااألسَااةُانيَا،افهواالبِالكائي ااحلِااثِادَااحلَا
ا اؽلُاإْذ َملَكافااابوجودِاإاّلااةٍاي اصِاصَاقَااداثٍاأحْاارُاو اصَاتَاانُالكِاال
افيْاتنمُا اومِابُاع اشَاتَاتػَاوَااوِاو لَكاين االِاداخِاانْا،

َ
اادل ام اتِاتَااالَفَضاء

اؽلُْالمِاواحلُااذكارِاتِاواالسْاالِاي اخَاالت اااتُاعمليّا افبل اّيلُاتََاالكنُا،
اإالااغريِىاامعَاالُاتتفاعَاوَااؾُاَتحر اتػَااةٍاي اصِاصَاقَااةٍاشخصي ااأوْاابطلٍا
لَكافاومِاالِاداخِاامنْا

َ
ارئيٌسايفاوِاناخبللِاادل اَدوٌر افلْلَملَكاِف ،

حياِةااإلنساف،اَفمنُوايَنطِلُقاوإليِوايعوُد،اأَوالَْيَسْتاحياتُنااا

ابقرب؟ اَوتنتهي ااألـ  ابرحِم اتَػْبدُأ اَملَكاني ًة ارِْحلًة ا(3)َكلُكلٍّ

لَكافوا
َ
 ،األحداثُا فيوِا عُاتقَاااخارجي اااسالبًا فضاءًا سَاليْا دل
االداخلي اااعرِاالش ا لوعيِا مادي ا لٌاحامِا وُان الكِاولَا اولو يفا،
ااجلامدَاكونَااازُااوَاجَاتَاتػَاالةٌافاعِاادرةٌاقُااوائي االر ااص االن ا ااا

ُ
،الَاعِانفَاادل

امَااتحّوؿُاتَاوَا ارَاتتأثػ اوَاارَاتؤثػ الِااالفعلِاارحِاسْاإذل اُرؤيَِةا، َوفَق
اال اطريِق اَعْن اخلَْلِقاواالِايْاعدالت اوااةِافاضاإلواالِايْاشلكِات االر وائي ،

اواإلْلغاءِا ا، لَكافاالر ااُيصِبحُاوِبذا
َ
االَقَدرِاعًانوْا"اوائي اادل امن ،اا

اإال ااعُادَاالايَاوَااوِااثِاأحدَاوَااوِااتِاي اصِاشخْابِااكُاسِاؽلُااوُاإن ا ااشًاامِااىَاذلا
ااحلَادودًازلَْا امن اوا(4)كةَراا ايَا، اال لَكافَااأف ااعنْاىذا

َ
َقَدٌرااادل

اا"فبَقْدِرامَااص ايفاالن ااالوحيدَااونِِواالفاعلَاكَاااإذلاحد ااُمَسْيِطرٌا
لَكافُااوغُاصُايَا

َ
واىُاايلكوفُااةَاوائي االر اااألحداثَاوَاااتِاي اخصِاالش ااادل

اصِامِاااضًاأيْا اإف اتِاياغَان اعيْاصانِااالفاعليَاارَاشَاالبَااها.
اِساد احَاوَااوهُاأقامُااذينَاماالّاىُاااألحداثِا اماقادروفَاىُا،اوَاوِااتِادوا

اتغيريِا ابَان الكِالَاوَاا،ىاعلى االبشرا-يقوموااأفْااعدَاهم ا-أي
لَكافاال ااروفَاأث اتَايػَاامْابذلك،افهُا

َ
 .(5)اوهدُاجَاأوْااذيْابادل

اإالااااا اُوقوِعِو اَتَصو ُر احَدٍثاالاؽُللِكُن اأي  ِضْمَنا"اوألف 
اإذلا ااحلَاَجِة اَدائُِم افالر واِئي  الِذِلَك ؛ ٍ اُمَعي  اَملَكاينٍّ إطاٍر
اَوِقْيَمَتُوا االت أطرِي اىذا اَدَرَجَة اأف  اغرَي لَكاين .

َ
اادل الت أطرْيِ

 جامعة حضرموت -كلية اآلداب –*أستاذ مشارك 



 

26 

 
  م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،، المجلد األولمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 بنادىريسعيداد.ماىرا ادللكافايفاروايةاادللكبلا...افضاء

اَوصُفا ايأيت اما اَوغالًِبا اُأخرى، اإذل ارِوايٍَة امن َتتلفاِف
ُرا ايَػَتَصد  اِِبَْيُثانراُه اُمهيِمًنا االَواِقعي ِة ايفاالر واياِت األملكنِة
اِىْنرِْيا اَجَعَل اَما اىذا اَوَلعل  ااألحياف، اُمعَظِم ايف احَللْكَي

لَكافاىواال ذْيايُػَؤس ُسااحَللْكَي؛األن ا
َ
ُواغَلَعُلاِمرتَافايَعتربُاادل

ااحلِقْيقةِا الِمظهِر اشُلَاِثٍل اَمظَهٍر اذاَت َتَخيػ َلَة
ُ
اادل (6)الِقص َة

؛اا
اوَانمُايَااالادُارْاالس اف االارُايتطو او اُعْنُصَرِي ابوجوِد امافِاز اإال
اوا

َ
افيِهَماالَكافادل اَتري الااواحَلَدُث"ا،ثُااحداألاالل َذْيِن

َلَكاني ااةِاماني االز ااوِااتِااثي ادَاإحْااميعِاِبااوبٍاحُاصْاىامَاوَاسِااـُايُقد ا
،اةِاوادل

ااهِاىذِااجودِاوُاافِاوْانادُاومِا
ُ
اأفْاادِارْاعلىاالس اايلُاحِاستَايَااطياتِاعْاادل

ا.(7)اةِالكائي ااحلِااوُاتَاالَاسَارِاايَاد اؤَايػُا
لَكافاإشلكالياٌتااتحديد المصطلح:

َ
اادل اعرَتْتاُمصطلَح

ا اناِتاااحلديثةاةِاقدي االن ااراساتِاالد ايف االرت ااةٌاوىي اةمجةِاعن
اذلذااا،Espace))،اSpace))اللمصطلحِااةِاالغربي ا ونتيجًة

تبًعاا فاختلفت للمصطلح االختبلِؼادْلايتّماحتديٌدادقيقٌا
لَكاين((ا))احلي ز اسمَا أطلَقاعليو فبعُضهمالذلكاتسمياتُُو،

َ
 ادل

لَكاف(( والبعضُا
َ
كل ا وراحَا ))الَفَضاء((، وآخروف اآلخُر))ادل

األدبي َة،اففياحيا داللَتوُا وُيرِبزُا تسميِتوِا عن يُدافعُا باحثٍا

اقاصرٌا االَفَضاء ا"مصطلَح اأف  امرتاض اعبدادللك  يرى
معناها يلكوفَا الضرورِةاأف من الَفَضاء احلي ِز؛األف ا بالقياساإذل

 يَنصِرُؼااستعماُلو لدينا احلَيػ زُا بيَنَما والفراغ؛ اخلَواء جاريًاايف
حيا على...والش لكلِااواحلْجِم، اوالثػ َقِل، اوالوزِف، النُتوِء، إذل

لَكافانريد
َ
 احلَي زِا مفهوـِا الر وائي اعلى يفاالعملِا نَقػَِفو أفْا أف اادل

 أمشلُا" الَفَضاء مصطلحَا ّأف ا يرىاآخروفا.(8)اجلُغرايف اَوحَده

لَكاف، ِمْنامعىن وأوسعُا
َ
لَكافُا ادل

َ
 وما الَفَضاء، ُملكو فُا ىو وادل

دةًا ما غالًبا الر وايةِا يف األملكنةُا داَمت اُمتعد   وَترِدُا َتلكوُف
 الواسعُا العادلُا إن وُا ةمجيًعا، يَػُلف ها فضاَءاالر وايةِا فإف ا ُمتفاِوتةًا

(9)الر وائي ِةا رلموعَةااألحداثِا يَشَملُا الذي
 الفضاء أف ذلك،اا

 األماكن تتحوؿواااألماكن آالؼ ػلتوي وقد ادللكاف من أوسع
 فالفضاء وىلكذا أماكن، على احتوت ىي إف فضاءات، إذل

ا.(10)امنااألماكنامتناىية ال سلسلة
اَسَعتِاااااا ْدَرسةُا وقْد

َ
ا بَػْيَا الت مييزِا إذل األدلاني ةُا ادل َملَكانَػْيِ

ا مصطلحا َحْيُثايدؿ اا" raum"وا"lokal"سُلْتِلَفْي،اعلا:
"lokal"لَكافِا على

َ
دِا ادل َحد 

ُ
 وقياُسوُا َضْبطُوُا الذياؽُللِكنُنا ادل

 "افقداُعّرؼَا raumمصطلح" أمااوادلقاسات، باألعدادِا
الر وايِةا وأحداثِا بالش خصياِت، ادلتَعل قُا الَفَضاُءاالد الرل ا بأن و

لَكافِا يتعلقا"raum"فمصطلح ،(11)
َ
اادل  الر واِئي ، بدراسِة

 على يَعَملُا أن وُا َكَما ،األحداثِا إبرازِا يف يُساِىمُا وبذلك
اَداِخلَا  األبطاؿِا َحرََكةِا ِخبلؿِا من الر واِئي ا الن ص ا تطويرِىا

اا.َمفتوحٍا أوْا ُمغلقٍا َملَكافٍا ِضْمنَا
لَكاف بدراسةِا اىتم ا َمن وأو ؿُاااا

َ
 يف وذلك الفرنسيوف، ىم ادل

 ىؤالء:ا)جورج وأبرزاِستي نيّاِتاوسبعيني اِتاالقرفاالعشرين،
 من وكافاأبرزُا (، برونوؼ وروالف دوراف، وجليرب  بورل

اىما لُِمْصطلحِا االنتباهِا لفتِا يف بفعالّيةٍا أْسَهمَا لَكاِف
َ
ادل

ا يوري الباحثوفا))  ،اروبري youriاlotmanلومتافا
اومن H-meyer))ميري وىريماف R. petch بيتش ، 

لَكاف
َ
اادلؤلفيايفادراساتاادل مرتافا((ا ))ىنري الروائي أبرِز

ابإصداره ا الر َوايَة خطاب كتاب وذلك  ا1980عاـ
discour du roman: –ا.(12)ا

اغاستوفاباشبلراِمنااااا بفاعلي ٍةايفا أْسَهمَا َمن أبرزِا ويُعد 
لَكاف

َ
اعلىاادل االض ْوِء  الن ص ا داخلَا داللَتوُا وإعطاِئوِا تسليِط

 poétique duالَفَضاء(( الر َواِئي امناخبلِؿاكتاِبِوا))شعري ة

l’espace)) بَػْيِتااأللفِة،اَوَمَنَحاالذياحَتد َثافيِواعناا((،ا

لَكاف
َ
ابوصفو ادل لَكاف فني ًة، صورةًاامفهوًما

َ
اادل اعليِو اأطلَق

افيو،اأيا ا"اىواالبيُتاالذياُوِلْدنا ابأن ُو َدُه األليَف،اَوَحد 
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االيقظةِا لَكافاالذياماَرْسناافيواأحبلـَ
َ
ابيُتاالط فولِة.اإن ُواادل

ا.(13)َوتشلّكَلافيواخيالُنا
امتييٍزااااا ا))ضَلَْو اُعنواف احتَت احلََْمداين امحيُد ويتحد ُث

لَكاف((اقائبًل:ا"ادْلاُنصاِدْؼاِضمَنا
َ
نسيبٍّاابَياالَفَضاءاوادل

ابشلكٍلادقيٍقابيا امُتيّػُز اِدراَسًة األِباِثااليتااطّلْعنااعليها
افإذاا اضروري . االت مييَز اىذا اأف  اويبدو لَكاف،

َ
اوادل الَفَضاء
إذلاطريقِةاحتديِداَووْصِفااألملكنِةايفاالر واياِتااضْلُنانظْرنا

اإذلاالتذكرِيا ايفاحاجٍة اولسنا اتأيتاُمتقط عة، اعادًة صلُدىا
ابلَحظاِتا اعاَدًة لَكافايفاالر واياِتاُمت صلٌة

َ
اادل اضوابَط بأف 

الوْصف،اوىياحَلظاٌتاُمتقط عٌةاأيًضااتتناَوُبايفاالظ هوِرا
ااحل امقاطِع اأْو االس رِد ااألحداِثامع اتغيرَي اإف  اُثُ  وار.

اأواتقل َصها،ا اوات ساَعها ااألملكنِة ِدي َة ايَفرِتُضاَتعد  وتطو رَىا
اأْفا اؽُللِكنُنا اال الذلك االر َوايَة. اموضوِع اطبيعِة حسَب
لَكاِفا

َ
نتحد َثاعناَملَكافاواحٍدايفاالر َوايَة،ابْلاإف اُصوَرَةاادل

االن ا اَحسَبازاويِة اتتنو ُع امنها،اويفاالواحِد االيتايُلَتقُط ظِر
اتتلُفا اُمتعددًة القطاٍت االر اوي ـُ ايُقد  اقد اواحٍد بيٍت
االر واياتاال يتا اوَحَّت  اُمعي نٍة، اعلىازوايا االرت كيِز باختبلِؼ
حُتِْصُراأْحَداثُهاايفاَملَكاٍفاواحٍدانَػرَاىااَتُلُقاأبعاًدااَملَكاني ًةا

اوا اأنفِسِهم، ااألبطاِؿ اأّذىاِف االذ ىني ُةايف ااألْملِكنُة ىذِه
ا.ا(14)اتؤخَذاىياأيًضاابعِيااالعتباراينبغْياأفْا

اأْفااااا امنطقي ا ايبدو اما اىو ااألملكنِة اىذه ارَلْموَع إف 
االَفَضاءاأمشُلاوأوسُعا ُنطلَقاعليوااسَم:افضاءاالر َوايَة؛األف 
االعناصَراادللكّونَةالِلفضاِءاإذفاىيا لَكاف،ا"إف 

َ
منامعىناادل

اوالَفَضاُءاا ااحَللكي، امساِر اخبلَؿ ُرتد دُة
اادل اادلتفر قُة ألماكُن

اوػليطا ااحللكي، ارلموَع ايَلف  اإن و ااألشياِء، اىذه ىواكل 
ااألملِكنَةااأن وو"ا.(15)بو اػَلْوي اوات ساِعِو بامتداداتِِو

لَكافاُجزٌءاصغرٌيامناالَفَضاء،اإن ُوامبثاَبِةا
َ
اادل هْنَدَسَة،اوأف 

ُ
ادل

اىواااجلُُزرِا اأْو االش اِسِع، االبحِر اعلى َتَمْوِضعِة
ُ
اادل حّدَدِة

ُ
ادل

امائِوِا اعلى اوالس اِِبَُة اسطِحِو اعلى االط افيُة ،ا(16)الس فُن
ابُاستوعِايَااالذيْااخمِاالض اااءِاعَاالوِااثابةِامبِاإذفاْاافالَفَضاءُا

اانةَالكِااألمْااوِالِابداخِا
ُ
االلكوفَاةَافَاختلِاادل  وِاوصلومِااوِااتِامبجر اا:

اوِابِاوكواكِا اوإفْااواألرضَا، اعليها، االَفَضاءِاااللةُادِااكانتْااامبا
ا.ـدَاوأيضااالعَااواءَاواخلِا :االفراغَاةِاالعربي ااةِاىني اتعنايفاالذ ا

االر َواَيةااااا ايف ٍد ازُلد  اَملَكاٍف اعن افاحَلديُث اىذا وعلى
ايلتقيا ااحَلَدِث،اذلذا اِلسريورِة اَزَمني ا اتوقػ ًفا "يفرِتُضادائًِما
االَفَضاَءا لَكافامعااالنقطاِعاالز َمن ،ايفاحِياأف 

َ
َوْصُفاادل

ايَفرِتُضا اأي اداخَلُو، ااحَلرَكِة اَتَصو َر ادائًما يَفرِتُض
َثاأحُدانُػق اِداالبنائي ِةااقائبًل:)ااي َةاالز مني َة.االستمرارا وقداحتد 

اأْفا ابعَد اإن ُو اُمَتقطًّعا(. اَزَمًنا اَيستدعْي جزَّأ
ُ
اادل االَفَضاَء إف 

االس ْرِدي ُةا اتأيتااحَلرَكُة امثبًل ايفارَِوايٍَة لَكاِف
َ
اَوْصُفاادل يَنتهَي

لَكاف،اغريَا
َ
اأف اىذاااألخرَياليَسالِتؤك َداُحُضوَراالز ماِفايفاادل

لَكافاالذياانتَهىاَوصُفو،اإن ُواعلىااأَلَصح ااالمِتداُدا
َ
ىواادل

اوىلكذاا االَفَضاء. اُنسم يِو اما ابالت حديِد اوىو الو، فرَتُض
ُ
ادل

االيتا ااحلركِة اتصّوِر ادوَف االر وائي  االَفَضاِء اتصّوُر فبلاؽُللِكُن
ا اَتصّوُر اؽُللكُن اأن ُو احِي ايف افيو، اادلوصوِؼاَتري لَكاف

َ
ادل

ا.(17)ادوَفاَسريورٍةازمني ٍةاِحلكائي ةٍا
لَكاين اااءِالفضَاولْيَساِِبَاٍؼاأف الِااااا

َ
اّليتااوِااتِانَالكو امُاوَااوِااتِاادَادَاامتِااادل

ايف ،اوُانُاطُاقْايتاتػَاال ااوصِاخُاالش ااالتػ َعر ِؼاعلىاُتسِهُمابَدْوٍرامهمٍّ
ااالجتماعِاهَاعِاضْاوَاوَا اي اا ا، اإذل االس اتلكوينِاباإلضافِة اي ااسِايَاها
اجيَاوْالُاوْادُايْاواألَاا،ري الكْاالفِاوَا

َ
اادل اتػَاالّااةِارفي اعْاا اوان ابػَاتَايت اِبَدْورِِهااىا، ىذا

اةِاي اقافِاالث اوَااةِاي ااسِايَاالس اااعِاضَااألوْاالِامَاجْامُاشاِمٍلالِاامٍاهْافػَايُػَؤد ْياإذلا
ااعٍامَاتَامجْالِااةِاصادي اتِاواالقْا

ُ
ااةٍانَاديػْامَاا،اأوْااتِاعَاجتمَامناادل

ُ
ا؛فِادُامناادل

ابِاوَا افُهَو اصَاهُامُاد اقَايػُاذا ايف االت اتِِاورَاريْام َو"اا،ةِاي اارِاضَااحلَاوَااةِاي اارؼلِْام
ْعُقولِي ةِا

َ
ْنِطِقاَوادل

َ
اااا.ا(18)ايُػْعطْيااحلََدَثاالَقَصِصي اَقْدرًاامناادل
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لَكافِاايةِانْابِااةَاراسَادِااف افإاِمْناُىناااا
َ
يفااوِاياتِاوَاتػَازلُاوَااوِاصافِاأوْاوَااادل

افػَاادُاساعِاتُااةِاي الكائِااحلِااوصِاصُاالن ا ااةِايَاالبنػْاامِاهْاعلى
َ
،اةِارفي اعْاادل

إذلااوفَامُانتَايَاانَاذيْاال االّكافِالس الِااي اقِابَاالطَاوَااادي اصَااالقتِااعِاضْاالوَاوَا
لَكافِا

َ
اادل اىذا ا، ادْابالقَا رِاشَاالبَا يف رُاؤثػ ايُافَػُهو  ذيْاال ا وِاسِافْانػَاِر

اداخلَاا-األغراضِاوَاااألثاثِاافُاصْاوَاا"افػَاا،فيوِا فَاروْاؤث ايُا
لَكاف

َ
اىَناالاغِااذيْاال اااألشخاصِاافِاصْامناوَااعٌاوْانػَااىوَاا-ادل

االقارئُاهَامَاهَافْايػَااأفْاانُالكِاالاؽلُااأشياءٌااناؾَاهُاعنو.افػَا هااس اػلَُاوَااا
اوَاإال ا اأماـَاعْاضَااإذا الِامَاالعَااعَاوابِاتَاوَاارَاوْايلكُاالد ااوِايْارَاناظِاانا
لَكاين ااالَفَضاءُاواا.(19)اوُاقَااحِاوَاولَا

َ
دةٍازلُاايةٍاؤْارُاارَاتشلّكلاعبػْاياادل ،اد 

لَكافِااديثُااحلَامناُىنااف
َ
ذلكااؤيةِاعنارُااديثٌاىواحَااعناادل

لَكافِا
َ
ا.لواوِاتِارَاباشَامُااندَااليتايّتخذىااالرّاوياعِااظرِاالن ااوزاويةِااادل

أي ااكاَفا -القصةا-ا يف ادللكاف إف" أخريًا: القوؿ وؽللكننا
ا لكاُفايفاالَواِقِع

َ
الَْيَساىواادل اأَشاَرْتاَشلْكُلُو اوَلْو اخلَارِِجي ،

لَكاُفايفا
َ
اادل اَس ْتُواباالْسِماإْذاَيَظل  إلْيِواالقصة،اأْواَعَنْتُواأْو

اِمن اُعْنُصرًا االَفنػ ي ةِا الِقص ِة ا(20)اَعَناِصرَِىا اأف  ايَػْعِن اوىذا ،
اُىو االَقَصِصي  لَكاَف

َ
ا َخْلقِا ِمنْا ادل ، اأْبَدَعوُا"القاص   الذْي

االَقَصِصي .ا(21)اَجابًَةاحِلَاَجاِتاالت ْخِييلِااْستِا بِاللَغةِا
ا:فضاءاادللكافايفاروايةاادللكبل

 االستهالل المكاني في الرِّواية:
افيهاااااا ااكتفى اَمقاطَع امثانيِة اإذل لَكبل 

ُ
اادل اِروايَُة ُقس مْت

اُعنواٍف،اوعندماا"ا يعهااأي  قْيِمافَػَغاَباعنهااةمجَِ الس ارُِدابالرت 
اُعبوَرا افإف  االر قُم، ازَلَل ُو اَوػلَِل  االن ص  اعن االُعنواُف يَِغيُب

تلق ياعلىاالر قِماَيلكوُفاأسرََعاشل االْواك
ُ
اَنتاالَعَتَبُةاَعبلَمًةاادل

اَنفَسهاا اَتفِرُض ااألوذل ااجلُملَة افإف  اَرَقًما، اَولَْيَسْت لُغوي ًة
اَعتَبًةاَداِخِلي ًةاثانًِياِبَوْصِفهاااسِتهبلاًلاأّواًل،اَوِبَوْصفِا ا(22)اها

اأف ا ايَعن تصاِعُد
ُ
اادل افالر َقُم االت لق ي، اأُُفُق ا"الر َقَم اأف  ذلك

ا ادْل اتَػتَػَواذلاالعادلََ ازَالْت اَما ااحِللكاياِت اوأف  ابَعُد، يَػْنغِلْق
اُمتغيػ رًَة،ا اَرَقِمي ًة اَعبلَمًة االر َقُم اَوؽُلَث ُل اَوتفاِصيُلها، أْحداثُها

ايفا اأو ايفااحللكاياِت اما اظلو  اإذل اُتِشرُي اَصاِعَدٌة ا اأن  َغرْي
اُمعتمِا ابوظائِفو ايقوـُ االر قَم اغَلْعُل اشل ا اعلىاالت فاِصيِل ًدا

االر َقما اظلو  اعلى خالفُة
ُ
اادل اَتقوـُ احيُث اوادلخالفِة، الت شابُِو

اَتَصاُعدي ا، اعلىااواختبلِفِو ايَػْعمُل اَملكاني ا اَترتيًبا ايَعِنْ شل ا
اَفلكل ا قطِع،

َ
اادل اَحْسَب اأبعاِدِه، اَوتَػْوسْيِع اادللكاِف تنظيِم
امَعاغريِِهاُمستِقر اايفاملكاٍفاخ ـ  اِبِو،اوىواَمقطٍعايَػَتَضا اصٍّ

ا االن ص  اِمساَحِة اواّتساِع ااألْحداِث اتَػَوس ِع اِمن اغَلْعُل َما
اأْطراِفو،ا اَوتَػَباُعِد لكاِف

َ
اادل اَتوسْيِع اِمْن انَػْوًعا اللُكلي 

ايفاات ساِعِو،ا اادللكاِف امَع اتَػَتطَاَبُق فاحِللكاياُتايفاات ساِعَها
اُجغرا ايف ازَلُْسوبًة اَحرََكًة ايَػَتَحر ُؾ اادللكافوالّسارُِد (23)افّيِة

،اا
امثايَنا اُىناَؾ اأف  اَتعن لَكبل 

ُ
اادل ارواية ايف االثمانَِيُة َقاِطُع

َ
وادل

اِمَساَحَتُوا ُد اَوحُتَد  لكاِف
َ
اادل اِمساَحَة اُتَشلك ُل اَملكانِي ٍة نُػَقٍط

َعِتو. اَوُحُدوَدارُقػْ
الِباعامر لقداااا لَكبل 

ُ
 ببولِيُفونِي ةِا ُيَسم ى ما حق َقْتارِوايَةُاادل

 من لَِمجُموَعةٍا َخْلِقها انطبلقًااِمن األْملِكنِةاأْواتَػَعد ِدىا،
َلكاني ةِا

اادل ارِوائِي اا بَدورِىا َشلك لتْا اليت الِعبلقاِت فضاًءا
اِضْمنَا ي ة، الث نائِي ات من ِسْلِسلةٍا ُمتماِسلًكا َوَقْدا الض د 

 اِكنِااألمَا من نَػْوَعْيِا بْيَا الّتمييزِا َتَّلىاذلكامناِخبلؿِا
ا)األَماِكنُا غَلَقةُا عُلا:

ُ
فتُػْوحة ادل

َ
اادل فَػَبَدْتاىذهاا،)واألَماِكُن

ا)ادلغلق اثنائِي ُة  اليت األْرِضي ةِا مبثابةِا ادلفتوح(-الث نائِي ات:
امْنها  تنشأ اليت الفرعي ةِا الث نائِي ات باقي لِتأِسْيسِا نَنطَِلُق

ا األْصِلي ةِا الث نائي ةِا عن االيتأْو َسَببي اا امتداًدا تُعَتبَػرُا الر ئيَسِة
َلكاني ةِا البِنَيةِا َرسمَا لو،اَوَسُنحاِوؿُا

 ُكل ا َحْصرِا خبلؿِا من ادل
 ِدراَسِتها زُلاولةَا ُث ا ذكرناىا، الث نائِي اِتااليت ِضمنَا األملكنةِا
امن شُلَي زاِتا إلظهارِا ااالَوْصِفاَداِخَله َحرََكةِا تَػَتب عِا اْنِطبلقًا
 يَقرَتِفُا الر ؤيَةِا َمفهوـُا كافَا وإفْا الر ؤيَِة، على ِبذلك ُمرك زْينَا

 االت صاؿِا يف الَبْدءِا نُقطَةَا " مُتَث ُلاالعيُا إذْا باإلبصار، َعاَدةًا
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باا تَلَتِحقَا أفْا قبلَا أّوالًا الَعْيُا تَػَتَحر ؾُا بالفضاءاِت،
ا .(24)ااألخرى احَلَواس ا

ا إذل الِعيد ؽُلىَنا أَشاَرتْا ولقدْاااااا ا "القصّا َىْيئة"َمقولة
 ذلكَا َوَسَببُا ،"الر ؤيَة زَاِويَة" النػ ق اِدا بعضُا ُيسم يها اليت
ْوِضعَا أف ا

َ
لكافَا ادل

َ
 ما إذل ِمنوُا الر اويالِيَػرَى فيوِا يَِقفُا الذيْا أْواادل

َسافةَا لِيُقيمَا أوْاايَرى،
َ
ااَمْرويِّو، َوَبيَا بَػْينوُا ادل  اليت الز اوِيَةُا حُتد ُده إظل 

اُشعاعُا ِمنها اهِا الن ظر يَنفِتُح  ُحدودِا ويف ىلكذااادلرئي ، بات 
 الغري ترىاعليها، بانِفتاِحوِااالن ظِر، ُشعاعُا يَػْرُسُها اليت ادلَِساَحةِا

رِْئي، َفَضاءُا يَػَتَحد دُا بذلك ترى ما إذل
َ
 الَقص ا عادلَِا رَلاؿُا أوْا ادل

لَكو نة العناِصُرا تَػت ِحدُا كَما
ُ
ا.(25)الو ادل

ابالر ؤيَةِا َنَضعَا أفْا ُىنا نُريدُااااا اخاص ا  نَرِبطُها ُث إطارًا
اأألماِكنِا َيسُهلَا َحَّت ا األخرى بادلفاىيمِا ارِوايِةا حَتليُل يف

لَكبل ا
ُ
َتَمث لة ذلَا الث نائِي ِةاالر ئيَسةِا َوْفقَا ادل

ُ
غلقِا ثُنائي ةِا يف َوادل

ُ
-ادل

فتوِح،
َ
االر ئِيَسةُا َتَْمعُا َحْيثُا ادل  :ِضد ين بي ىذهاالث نائِي ُة

غَلق
ُ
فتوح، ادل

َ
غَلقِا ونعن وادل

ُ
 تَػَتَميػ زُا اليت األماكنِا ُكل ا بادل

اِخِل، ضَلْوَا أوْا األنا باالنغبلِؽاضَلْوَا  أَماِكنُا ُكل ها وىي الد 
فتوَحةِاا عن احَلد ا يَفِصُلها اليت واإلقامةِا الث باتِا

َ
 ألَماِكِناادل

 ضْلوَا َمفتوحة َوُعبورٍا انِتقاؿٍا أماِكنَا مُتَث لُا اليت الَغرْي، على
 ذلا صلَِدُا ال اليت االنغبلؽِا الفاِقَدةالَِمْيزةِا البلزَلدودة اخلارِجِا

اِسَوى ا غلقةِا األماكنِا عن يَفِصُلها الذي احَلد ا َحد 
ُ
 ادل

 أيا.لبلخرتاؽِا قابلٍا غريَا ُمغلقٍا ملكافٍا َحد ىااكل ا فَػُيصِبحُا
ااألخرى. زَلَل ها فَػَتِحلّا أْواتَػْنعِدـ، تَنَتِهي أي َميػَْزُتا، َتِقفُا
االر وايَِةا اااا اعنواُف اىو ااالنتباَه ايَلِفُت اما اأو َؿ َوَلَعل 

لَكبل ا
ُ
ا" "ادل کافَا ،اوينبغياالتػ َنب ُواإذلاأف 

َ
 لْيسَا الر وايَةِا يف ادل

اباْسمٍا َس اهُا َوَلوْا اخلَارِجي ا الَواِقعِا يف ادلکافَا ُىو  َلوُا الر واِئي 
لكافَا إف ا اخلَارِِج، يف ُمَسم ی

َ
 ُمَتَخي لٌا َلْفِظي ا الر واِئي ا ادل

َکافُا يَقوـَايفاَخَياؿِا َحت ی اللَغةُا َتْصنَػُعوُا
َ
َتلق ي،اادل

ُ
 ِعنَدَما ادل

َمدلُوٍؿا علی ايَُدؿ اَداال ا ُيصِبحُا الر وايَةِا َعادلَِا يف يَْدُخلُا

 يف ِدرَاَسِتوِا ِمن نَْستِفْيدَا أفْا نَسَتِطيعُا َسايُکولُوِجيٍّا أوْا أيِْديُولوِجيٍّا
کافَا ُثُ ا .الر وايَةِا حَتلِيلِا

َ
 وَاألْلوَافِا األْشيَاءِا ِمن فِْيوِا َما َيشَملُا إف اادل

اعلی األْجزَاءُا َوَىِذهِا َوالر واِئحِا وَاألْصوَاتِا  أَحاِسْيسِا تَُدؿ 
الْيَسْتاَمِديَنًة.الَْيَسْتاَِبْرًااافػ"ا(26)اوأْفکارِىا الش ْخِصي ةِا لَكبل 

ُ
ادل

اَوأْحَجار]وأحجارًا اَوَمنازَِؿ ا[.الَْيَسْتاَوالاَجَببًل.الَْيَسْتاَشوَارَِع
ااالِعْشُقا .اإن  ااالن اُس..اإنػ َهاااحُلب  َىوَاًء.اَوالابَػْرًدااَوالاَحر ا.اإن 

ْعشوؽُا
َ
ا.(27)اوَالعَاِشُقاوَادل

 ثبات( )أماكن المغلقة األماكن
 منزل(:)ال االختيارية اإلقامة أماكنأواًل: 

:اَوقداذُِكَرايفاالر وايِةامنزالف،اأحُدعلااَمنِزُؿاالمنزل .1
اذِْكَرا اأف  اَغرَي االَبَطِل، اَزوَجِة افوزِي ة اَمنزُِؿ اواآلخُر البطِل،

ُمرورَُهاقُػْربَوُايفاحلَْظٍةامنااللَحظَاِت،اأم ااَمنزذِِلاادلْايَػَتَجاَوْزا
َمنزُِؿاالَبطِلافَجاَءااحَلديُثاعْنُواأكثَرامناذلَك،اَغرَياأف ا
افلْما ْنزِِؿ

َ
اادل اىذا اَتفاِصيِل اذِكَر اأعْلَبل اَقد اَوالَبَطَل الرّاِوَي

اوالس تائِِرا االُغَرِؼ اَوَعَدِد اُملكو ناتِِو اعْن االر وايَُة تُفِصِح
االيتاواألث ااألُموِر امن اىِذِه اأف  اَمَع ابِو، ْوُجوِد

َ
اادل اِث

نزِؿ؛
َ
اَتلكِشُفاكثريًااِمناأْسراِراالّشْخصي ِةااليتاَتعيُشايفاادل

ابَيَتااإلْنساِفااْمِتداٌدالنَػْفِسوِا ؛افلكل ارُكٍنا(28)اذلكا"أف 
َساِكنيِوا"ادْلاأْدِراكيَفا َحياةِا ُجزًءاامن يفاالَبيِتاُيشلك لُا

َعْيِناعلىاَملكَتَبيِتااليتاَىَجْرُتااألَسابِْيَعاَبعَداأْفاوقَػَعْتا
اَوِديْني ٍة.ا ابأْخَرىاأَدبي ٍة االسٍّياسي ِة اكتِبها اُمعظَم اْسَتْبَدلُت

َحاَولُتاأْفاأْصِرَؼاَبَصرِياَعْنهاااَرَمَقتنابَػْعُضاالَعناويِن،
الدولِةااص ِةاواَجناكتاُبا)أصِلااألْسرِةاوادلِللكي ِةااخلَاافَحدَا

اأصللز ااستْبَدذَلاا(29)الفردريك االيت االلُكُتُب ادّلِت الِذا ؛
ِهِو،افػ"ابيت االبطلاأوايفاتَوج  ايفاشخصي ِة  علىاَتغري ٍ

إذْا؛ا(30)اَوثَػَقافَِتوِا َوانِتَمائِوِا َوَذْوِقوِا َشْخِصي ِتوِا ُمَعبػ ٌراعن ادلرء
ااإل اَصنَػَعُو اَخارِجيٍّ اإطاٍر ارُلرَّد ا" اادلنزُؿ الْيَس االقدـِ امنُذ نساُف
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اوالوحوِشاواألعداِء؛ االط بيعِة امناعواِمِل انفَسُو اإن وُاالِيحمَي بْل
ااْعتبارِِها امن اُترُِجُو اعِديدًة اونفسي ًة ااجتماعي ًة اأبعاًدا يلكتسُب

ااُملكو نًاامنارَلُْموعِةاَمواّداجامدةٍا

،اولْنايَتِم الواذلكاإالابعَدا(31)
ا اَعبلقاٍت ايَعِقَد اأْواأْف اأداًة اَويَػعْتربَُه لكاِف،

َ
اادل اَمَع َشْخِصيًّة

الايَػْعِنْيِو،ااَمْوضوعًااأْواطَرَفًااسُلاطَبًا.اَويَػْفَهَماأن وُالَْيَساَكائِنًاانلَِكرَةًا

اأْوا اباحُلب  الُو اشُلَاَرَسِتِو اِعنَد اَوَيْشُعَر اِعْنَده، الُو والاأعلَ ي َة
ُدا"فتجاوزُتاتَرد دْيالذااوجدنااالبطلايرد اا،(32)ابالَعَداءِا

اَوَخطَْوُتابِِثقٍةاَمار ااالش ارَِعاالر ئيساىااىوامنزرلايغِمُزارل

ًدا،ا(33) نزَِؿاأْفاَيلكوَفاَفَضاًءاُمغَلًقا،ازُلد 
َ
،ا"افبلاغُلِْدياادل

اَعملّيُةا اِبَوَجاىٍة افيِو اتتَحق َق اأْف اغُلديِو ا اإظل  اَسقٍف، ذا
ا اَرْمُزاالن زوِؿ.ابدليِلاأن واأىم  فَضاٍءاِوجداينٍّامعيٍش.افَػُهَو

ااحلُري ِة،ا امن ااألْدََن ااحَلد  ايتػََوفُر اوفيِو اوالّذاتّيِة، الفْرِدي ِة
انفِسِوا ـَ اأما اويَتعر ى افرديػ َتُو ااإلنساُف اؽُلاِرَس اأْف ُحر ي ة
ويَفرَُغاحلقيقِتهاايفاقُػْبِحهااوةمَجَاذِلااَمًعا،اوىوايَقرِتُفاِعنَدُها

ا ْوِتابأْبَسِط
َ
اادل اكأْحداِث اِداللًة اوأكثرِىا األْحداِث

اَيلُكوَفا الْن ْسلكَن
َ
اادل اإف  اُث  االن ار... اوإشعاِؿ والوالدِة

افيوا اوَتْشعَر اَوَترتاَح، اوَتْسلُكَن اتأنَساإليِو اإالاأْف َمْسلَكًنا
اأفا اولَك اَبَصَماِتَك، احُتَّمَلُو اأْف اولَك اشيًئا امَتِلُك بأن َك

ا(34)اعلىاالن حِواالذياتراه.َئوُاُتشلّكَلوُاوُتي ا
اَونَػْوِعي ُةاااا اطابَػُعها اَحْيُث اِمن ااألْملكنُة وَتتِلُف

اوات ساُعهاا اِضيُقها اَحْيُث امن اوكذلك افيها، ْوجوداِت
َ
ادل

ْيداف،اوالز نزانةُا
َ
نزُؿاؼَلتلُفاعناادل

َ
واْنِفتاُحهااواْنِغبلقُها،افادل

ا االز نزانَةالْيَسْتاَمفتوحًةادائًِمااعلىاالعادلَِ عناالُغرفة؛األف 
اعلىااخلا اَمفتْوَحٌة ادائًما افهي االُغْرفِة، اِِببلِؼ رجي ،

ـُاللر َوائياماد ًةا نزُؿاعلىاالش ارع،اوىذااُكل ُوايُقد 
َ
نزؿ،اوادل

َ
ادل

، اسبةِابالن ااادللكافَااألف اوا،(35)أساِسي ًةاِلصياغِةاعادلِِوااحللكائي 
،ا(36)اتعّلقا،اأوامصدرُازّةٍاعِااباعثُاوا،اأمافٍاارمزُا"القاطنيوِا

ْعَنااالَبَطَلااففي ساعةاالش ّدةاالاغلدوفاملجًأاإاّلُه؛الذااسَِ
االذيا اُشق يت اباِب اِعنَد اوأنا اإال  اأِفْق ا"دل اقائبًل ُيَصرّح
ابَفْوزِي َةا اأفاَجُأ ايب افإذا امصراعيو، اعلى اَمفتوًحا َوَجْدُتُو
االص بوح.ا اوجِهها اعْن اكاِشَفًة االر أِس. احاِسرََة اإرل  تندِفُع

اأمحَْا اإرَل ابيَنَما اويَنظُُر اِبطََرِؼاثَوِبا اشُلِْسلًكا ايِقُفاَخلَفها ُد
اُجْزًءاا األَتفق َدىا اُشق يت اَوَدَخْلُت افاحَتضنتُػُهما باْنِدىاٍش
طَبَخ،ا

َ
اادل اَدَخلُت اُغْرَفًة، اُغْرَفًة االُغَرَؼ اَدَخلُت ُجْزًءا.

اكل ا ارَأْيُت اُكُتيب. اتفق دُت االد واليَب افَػَتْحُت ـَ.. ااحَلم ا
اَسرِْيرِيا اتفح ْصُت افيها، ااجلُلْوَس اأَحب ُذ االيت األَماكِن
َوتَػنَػه دُت.اأطَْللُتامناالن واِفِذاإذلاالش ارِِع،اإذلاالش اطِئا
طَاِؼا

َ
اادل اِنَاَيِة ايف تَػرَاِجَعَة...

ُ
اوادل َمَة تقد 

ُ
اادل ااألمواَج تابعُت

ااالْسرِتَاحةِا امبَْنزِلِة االذياكاَف َسط َح
ُ
اليتاأْقِضيااَدَخلُتاادل

االس ي اراِتا اعلى اوُمتفر ًجا االش اَي ازُلَْتِسًيا اَعْصرِي ايت ِفيها
االبطَلادْلاَيِصْفاَمنزَِلُو،اوىذاا(37)اوادلار ةِا .اُنبلحُظاىنااأف 

اَمْدلوَلُوا اكبرٍي اَحدٍّ اإذل اأفْػَقَدُه نزِِؿ
َ
اادل اَوْصِف ايف الَفقُر

الِا امرآٌة اأن و اعلى فس َر
ُ
اادل اعلىااإلنساين  اُيشلك ُل َساكِنِو

اإذلا اَيلكتِسُب ابْل اوِمزاَجُو، اشْخِصي َتُو اويَعلِكُس شاِكلِتِو،
اإذلا امنو ااالجتماعي  دلوِؿ

َ
اأقرَباإذلاادل اَمدلواًل ابَِعْيٍد َحدٍّ

لكاُفايفاىِذِهااألْحواِؿا
َ
ادلْدلوِؿاالن فسي ،اوذلذااالايَػْلَعُباادل

 إذلااألماـ.َدْورًاايفاَتطويِرااحَلَدِثاأْوادْفِعِوا
االبَػْيَتاىوَاااااا  َعادلَُا أوْا لئلْنَسافِا األو ؿُا اللَكْوفُا "َوَمَعاأف 

اأْوا َيْضطر ا فقدْا األو ُؿ" االْنسافِا الُِمغاَدرَتِِو اإلْنساُف
اَلوُا ابَِديٍل اَعْن اىِذِها ُىوَا َكَما الَبْحِث ايف االَبَطِل َحاُؿ

االس لَكِن،االر وايِة"اأقفلُتاادلِذياَعاوفلّكرُتايفا أْزَميَت :اأْزَمِة
االَعَوز اأْزَمِة

اعلىاتفلكريِه"ا،(38) االش ُعْوُر اىذا اَوُيَسْيِطُر ابْل
اأنػ ُهمْا َوةايَبُدْو اُعنػْ ْنزِِؿ

َ
اادل الِتَػْرِؾ الوُاا(39)َسَيْدفَػُعونَػَنا َوُيَسب ُب

اذلَكا اوليَس ابالض ْيِق، اُشُعورًا ااالْضِطرارِي  ااالنِتَقاُؿ ىذا
ْسلَكِن"ا

َ
اادل اأعلَ ي ِة اعْن ايفاالتػ رَاِث اقالوا افقد االغرْيِب باألمِر
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اتَِبْيعُا اَما اوآِخَر اتَػْبَتاُع اَما اأو َؿ ُدُهاا.(40)الَِيلُكْن اصلَِ اُىنا ِمن
اَملكا اعن الِلَبْحِث اَجاِىًدا اماذااَيْسَعى ا" ايَػُلم و، اآخَر ٍف

اِضد ياَوَصَدَرا اِبَشلكَوى ـَ اتقد  اَمأَواَؾ؟ اَماِلِك اَمَع فَػَعْلَت
اإْعطاِئيا االقاِضي اِمن اطََلْبُت اأرِْيُد... اِلَما اسُلالًِفا احُللْكُم

ا.(41)اُثاِخبلذَلااعْناَسلَكٍنابَِدْيلٍاُمْهلًةاأِبَْا
اَحقِااااا ايف اَساِكًنا الْيَس ااحَلي  االبيت  اإف  اإن ُوا" يقِتِو،

يْدِمُجااحَلرَكَةامناِخبلِؿاالَوساِئِلااليتاَيِسرُياباااإلْنَساُفا
االبَػْيِت؛ضلَْا اَمنِزرْلا(42)َو ارل اترَاَءى اعْوَديت اطريِق ا"ويف ،

لكاِفا(43)وَكأن ُوايَنظُُراإرل اِبِعتابٍا
َ
.اكمااُتساِىُماَىْنَدَسُةاادل

ااأل ابَي االَعبلقاِت اتَػْقرِيِب ايف اَخلِقاأْحَيانًا اأْو بطاِؿ
االش ارِِعا اَعن اؼَلَتِلُف االض ّيُق افالز قاُؽ ابَػْينهم. الت باُعِد
ِدا ابرَتص  اتسَمُح االض ي قَة ااألزِق َة االَواِسِع؛اذلكاأف  اللَكِبرِي
اوىذاا االواِحِد، ااحَلي  اُسلك اِف اَبَي َتَداِخلِة

ُ
اادل الَعبلقاِت

ااألْحيا اُسلك اِف ابَي ُر ايتعذ  االلَكباألْمُر االش وارِِعاِء اأْو ريِة
اَحْوَؿاا(44)االَواِسعة االذْي االز قاِؽ اإذل ارَأِسْي "أنْػزَلُت

ااألْصِدقاءِا اِمن اأفْػَواًجا افَػرَأْيُت اأتَػْواااَمنِزرل َواألْصَحاِب
ا.(45)الِزِيَارت

  :الجبرية اإلقامة ثانياً: أماكن
وىياِعَمارٌَةاَوَرَداذِكرُىااَوَداَرْتاِفيهاااِعَمارَة بُ َوْيش: .1

ا"ا اوِىي اإليها، االَبطُل ااْقِتيَد اِحَي ااألحداِث بَعُض
اَخاص ة اوالاِىَي اُوِصَفِتا(46)الَْيَسْتاُحلُكْومي ًة اَوَقْد ،

ابػ)الشاىقة( ،االِعَمارَُة اَمْوِضَعْيِ "التفَتااأو ذُلُما:ايف
اوََكأن ا اَسرْيِْي ايف افأْسَرْعُت امبَِصرْيياضْلِوي اأَعج ُل ِن

اِمنا اؼَلرُُج اَرُجبًل افَػرَأْيُت ًنا اؽَلِيػْ اَوانْػَعطَْفَنا ْجُهوِؿ،
َ
ادل

،اوثانيهمااحَياقاَؿ:"ا(47)ايت جُواضلونااِعَمارٍَةاشاىقةٍا
بَػو ابََةاالِعَمارِةاالّشاِىقِةاَنظَْرُتاَخْلِفْي...ادلْاَوقَػْبَلاأْفاأِلَجا

اُمِضيِفْيا اإرل  اأشاَر اَحَّت  االعُْلِوي  االط ابَق اَنْصَعُد نلََكْد

اَعلىااخَلبلِءا انَػوَاِفُذىا اتُِطل  اَفِسْيَحٍة اُحْجرٍَة اإذل بالد ُخوِؿ
ااقتػَا اَجدْيٍد.. الِبُنياٍف اأَساَساٌت افَػْوقَُو اانْػَتَشَرْت َعْدُتاالذْي

ِبَساطًااتطَايَرْتافَوَقُواأْعشاُباقاٍتايَاِبَسةٌ،اوَاّتلكأُتاسَلد ًةا
تَػرَاّصِة...اَوَحّذَرينْاأاّلاأِطل ا]

ُ
خّداِتاادل

َ
اسَلْملي ًةامناتلَكاادل

انافذٍةاأْواِمناالبػَرَْنَدةاأْفاأُِطل ا ،اَوقَْداَوَصَفا(48)ا[امناأي 
االِعَما افِيِو اتَػَقُع االذْي لكاَف

َ
اُيشِرُؼاعَلىاالش ارِِعاادل افَػُهَو رَُة

طَاِعِم"اَنظَْرُتاإذلاالش ارِِعااإلْسِفليت ا
َ
َوقَرِْيٌباِمناالبُػيُػْوِتاَوادل

ارِقََةافَػْوقَوُارَاِئَحًةا
َ
َُؤد ياإذلاَمطَاِراالرّي اِفافَػرَأْيُتاالس ي ارَاِتاادل

ادل
طَا

َ
اِمناادل االطّْهِي ارَاِئَحَة امَشَْمُت االيتافُِتَحْتاَوغَاِديًَة. ِعِم

.اُثُ اانْػتَػَقَلاإذلاذِْكِرابَػْعِضا(49)اَحِديْػثًاافاْسَتْشَعْرُتاُجْوعًا
ااالاَيلُكْوُفافِيَهااغَيػُْرامااذُِكر"افَػَرَشارلْا زُلْتػََويَاِتاالغُرفَِة،اَورمب 
قابِلةِا

ُ
افَػْرًشااإْسِفْنجي ااَوَضَعافَػْوَقُواسَلَد ًةاُصْلَبًة،اَويفااجلَِهِةاادل

تِوِا اسَلَد  اعلى اات لكَأ اشُلَاثَِلًة، اَوسَلَّدًة افَػْرًشا الَُو ،ا(50)افَػَرَش
اللش ّقةاُغرَفًةاأخرىاغرَياتلَكاالَفِسْيَحِةااليتا ويلكشُفاأف 
َجَلَساَمَعاُمِضيِفِوافِيها،"اوإذاايباأَرىاُمِضيِفْياَوَمَعوُااثناِفا

جاوِرَا
ُ
اادل ايػَت ِجهاِفاإذلاالغُرفِة اإذلا(51)اةِاُمْلَتِحيَاِف ،اباإلضافِة

اواحلَبِيُبا ابَاَعْوين ازُلِْسن اُمِضيػُْفُو اإلَيػَْها اَخرََج االيت الر ْدَىِة
اأبَْدأا اأْف اعَلَْمُت اباليل" اُعَمُر اوالش ْيُخ ابَاَعَلوِي ُحَسْيُ
ابَاَعْوينا ازُلِسُن االش ْيُخ افَأْوَمأ اُحَسْيٍ ااحلَبيِب اَمَع َحِديِثْي

امَا اَفَخَرَجا ايَػَتَحاَورُْوَفالبلثنػَْيِ االث بلثُة اَوأخَذ االر ْدَىِة اإذل َعُو
.اَكَمااكاَنِتاالن اِفَذُةاالس بِيَلاإذلاصَلَاتِِوابَػْعَداأْفا(52)اِبَْمسٍا

سََِعاالش يَخاباليلايَػتػََهاَمُساقاِئبًلالُِمْحِسناباعوين"اَحاَنِتا
ا اَوإال  اِمنُو انَػَتَخل َص اأْف ابُد  اال اقَاِدَمةٌاالُفْرَصةُ، فالِفتػَْنُة

لَتِهُمناَحْتًما،...ودلَْاأْدِراَكيَفاَوَجْدُتِنْاأقِفُزاِمناالن افذِةافي
 .ا(53)اخَلبلءُا

ااألَماِكِنااِسْجُن الُمنَ ّورَة: .2 امن االس ْجُن َويُػَعد 
َعاديَِةاوَا

ُ
"اِقَبِلااإلنَسافنااامِاوذًابُانْاا،امَاي البِاااسَاقًاأفػُاالُامِاػلَْاادل
ااةَافَاصِااذُاخِات اويػَا

ُ
االس ااي اوِااألبَااعِامَاجتَاادل يفااةُالطَاِبََرِمي تِو



 

32 

 
  م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،، المجلد األولمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 بنادىريسعيداد.ماىرا ادللكافايفاروايةاادللكبلا...افضاء

اوَااةِابَارْاوالغُاانِاجْافو..اكالس انْاعُاوَااوِالِاداخِا
َ
َوتَػْنَشأُاا.(54)اىفَانػْاادل

اىَااَمعَا
َ
اادل اس ِجيِاالايَابَااقوـُاتَااةٌاي اريِاتأثِاابلقةٌاعَاالكافِاذا

اغْايػَا،افػَاادللكافِاوَا
َ
اذاتِاااايفي اربَِاااخَاي اسِافْاانػَاواًلامُازلَاالكافُادواادل

،ايّةٍارِاعْاشِاوَااةٍاي ارِااعِاشَااةٍازي امْارَااالالتٍاإذلادِااؿُاو احَاتَايػَا،اوَانِااللكائِا
االاؤّلفُايُااةٌاي ارِااعِاشَا ،اوِابِااةًاخاص ااالالتٍادِاادُاارِاس امنها
اتػُاهَاألنػ ااةٌاري اعْاشِاوَا امُازًاوْامُارُاافُال اؤَاا منااةٍاوعَامُارلَاايَابَاالةًااوَادَاتَاا

يفاالر وايَِةاُمطَو اًل،ااَدبَاِء،اَوقْداَجاَءاَوْصُفاالس ْجنِااأل
افْيِو،اَويفاَىذاا َحْيُثاَجَرْتاكثرٌيامناأْحَداِثاالر وايَِة

ايَػَرى  تدؿ ا ادللكافِا إذل اإلشارَةَا" أف ا"اغرِْيفاؿ الص َدِد
 اإلشارةِا َفُمجر دُا شْيٌء، بوِا َسيجري أوْا َجَرى أن وُا على
ـَا نَنتظرُا تعَلنا للكي كافَيةٌا ادللكافِا إذل  ما؛ َحَدثٍاقيا

 يف متور طٍا غريُا َملكافٌا ىناؾَا لْيسَا ألن وُا وذلك
االَبَطِل:ا(55)ااألحداث اقَػْوُؿ االر َوايَِة ايف اَجاَء اوَقْد ،

االذْياقاَدينا االس ج اَفاالّسوزلي  ِديْػُراِبَدْورِِه
ُ
اادل "َسل َمِنْ

ايفاَساحِةا االُعيُػْوُف اَوجلََْناُه.. اأْسَوَد إذلابَاٍباَحِدْيِديٍّ
الس ْجِناتَػْنظُُراإرل اِمناحَتِْتااألْشَجاِراالِعْمبلَقِة،اوِمنا
انَػَواِفِذا اَوِمن االس وِر اَخارِِج اوِمن ااخلَارِِجي ِة االبَػو ابِة ِعنِد

الِلس ْجنِا َحاِذي
ُ
اادل االلَكْهرَباِء اإدارِة اَمبػْىَن

،ا(56)
َمِنا اتقد  ا" اقَاِئبًل االباِب احالِة اَوْصِف ايف َوَيْستَػْرِسُل
ااألْسَوِدا ااحَلِدْيِدي  االباِب اِمْغبلَؽ الَِيفتَح الس ج اُف
َعُواُسلك اُفا الذْيادْلايَنفتْحاإاّلابَػْعَداأْفاأْحَدَثازَئِيػْرًااسَِ

اَصنػُْقوا اُحْصِن اَوَساِكنُػْو اَوالّشرِْج ْيِس اَوالد  نَػو رَِة
ُ
ٍراادل

انظَرا اَحَّت  اَدَخْلُت اإْف َلِة...َوَما اَوالَغِليػْ االّشَفاِء َوَجْوِؿ
ا،البَػْعُضايتناوُؿاطََعاَمُو، االس َجَناُء البَػْعُضاَيطُْوُؼااإرل 

االبَػْهوِا االيتايَػْفرُِضَهاا"ا،(57)اَحْوَؿ لكانّيُة
َ
اادل ْحُدْوِدي ُة

َ
فادل

االص ا ايف اَغايًة اَتلُكوُف انُػَزالئِِو، اَعلى اشلّااالس ْجُن راَمِة
غَلَْعُلُواَفَضاًءاُمَعاِديًااأْواُملزًِماايَقِضْياِبُوُجوِداَشْخِصي ٍةا
ابالواِجبَاِتا اَويُثِقلَُها اَوثَاِبٍت ٍد ازُلَد  اَملكاٍف ايف َما

اَدْورًاا ااالنِْفرَاِدي ُة َحاِبُس
َ
اَوادل االز نازُِف اَوتَلَعُب ْحظُوراِت.

َ
وَادل

ا ااحَلد  ايفاإْفَشاِء َُدم ِراَحاِسًا
اادل االش ُعْوِر اىذا امن األقَصى

لكاِفاَلَدىاالن زِيِل،اَولََعل اذلكاُىواالس َبُبايفا
َ
مبَْحُدوِدي ِةاادل

َجْعِلااإلقامِةااالنفرَاِدي ِةابالز نَازِِفاسُلَص َصًةالُِمَضاَعفِةاِعقاِبا
اُعزْلَتِا اِبََدِؼ االس ْجِن اقَانوِف اَعن ااخلَارِِجَي جرِِمَي

ُ
ِهماادل

اعَلْيِهم ااخلِناِؽ اَستػَْغُدواا(58)َوَتْشِدْيِد االيت االز نْػزَانََة "وفَتَح
اتَػت ِسَعا الْن ا اأن  اَفقد ْرُت ارل، أَوىاالذيااختِيػَْر

َ
اوادل َسلَكِن

اوَاِحدٍا الَِفرٍد ،اَوقداَوَصَفاالَبطُلازِنْػزَانػََتُو"اَدلَْفُتا(59)اَحَّت 
َحاطَِةابِبػَْهٍوابَابًاايػَتػََوس ُطاِجَدارًاايَػْفِصُلا

ُ
البَػْهَواعناالز نَازِْيناادل

اَداِخلي اا اُمتَػنػَّفًسا ـُ اتُستخَد ا اوكأن  اَواِسعٍة، اَودِّكٍة أْصغَر
اَصاحِلًَةا اتَػُعْد ادْل اقِدؽلٌَة امَح اَماٌت اَوبَانِِبها االز نَازِْيِن لُِسَجنَاِء

اأبوَابٍا اَوِبدوِف اَمفتُػْوَحٌة ا اأن  ابَِدلْيِل اَوقَْدالبلْسِتْعَماِؿ ،
االّلْحظََةا اوالِفْئراُف، اواألْترِبُة االُقَماَماُت ابداخِلها تلكاثَرْت

اويَدُخل اِمْنها اؼَلرُُج ارَأْيُتاثُعبانًا

االَوْصُفا(60) ااْمتد  ،اكَما
اواآلنَِيِةااليتاتُعَطىاللس ِجْيافإذااىي ـُ االذيايُقد  اللطعاـِ

افِْيِواقَلِْيٌلامنااألرْا اَسٍَكابََدْتا"طََبٌقاببلْستِْيلِكي  اَوِقْطعُة ِز
ااُخز َنْتاطَوِْيبًلايفاالث بلَجِة،اَوعُلبتياأفرَِغْتا]أفرغتا[ اوَكأن 

اوالس ائلة االص لبِة الُِمخرَجاتِِو ارُلف ٍف امناحليٍب
ا

ودلْاا،(61)
يَػْنَساالبطلُاُشرَكاَءهُايفاالس ْجِناِمناَغرْيِاَبِنْاالَبَشِرافإذااُىوا

ْغَمِضَيايُِطل امناالبػَا
ُ
ْهوافَػيػََرى"اِقط ةاتَُدوُراَحْوَؿاِصغارِىااادل

االوالدة اَمْعرََكُة اأنْػَهلكْتها اوا(62)اَوقْد االس ايلُاحتُا، يميوطيقاايفانا
اإدراؾٍاالَملَكافِالِا ااءتِارَاقِا ايػَاوُالَاايدٍادِاجَااإذل ااتِاادي امَاازُااوَاجَاتَا،

لَكافِا
َ
اعَااادل لَكافِاابلماتِاإذل

َ
افهوادل ا؛ ا،افارغًاااءًاضَافَا ليسَا"

اواألشْااءِاوباألشيَاااتِانَاباللكائِااءٌاليْامَااوُاوللكن  الاازءٌاجُاااءُايَا...
لَكاف،اأُاز اجَاتَايػَا

َ
اادل اعليوِاضفِاوتُا من اخَاعادًاأبْااي نامِااةًااص اا

لَكافِاااءًاأشيَاارُاذكُاماانَاندَاعِافَاا،(63)االالتِاالد ا
َ
اابةِاثَامبِاافهيَا مناادل

اوَاوِاناتِاو الكَاوعلىامُااوِاليْاعَاااتٍابلمَاعَا اادلعادلُِااوفُالكُاتَا،  ىذه
اأبْاتُااإحاالتٍا امَاعادًاعطي اةًاي اسِافْانػَاوَااةًاي الِايْاأوِاتَاوَااةًافي ارِاعْاا
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القارئِالِا الِلَبطَا. اَيظَهُر االز نْػزَانَُة اتُغَلُق ابَِقي ةُاَفِحْيَ ِل
ا" اَوُىم اَوالص رَاِصيػُْراُشركائِِو، اَوالبَػُعْوُض اَوالّنْمُل الّسَواُد

ايَػْعَهْدىا ادْل االيْت اَواحَلرَاَرُة

ا(64) ىذهااراسةُادِاام افتتِا،
َلَكاني اااتِاارَااإلشَا

اةٍاي اقِايْاوطِاميُايْاسِااةٍامَاوْانظُامَاانَامْاضِا ةِاادل
اضَاكاملةٍاااةٍااتي اعبلمَا اويف اةِاالي امَااجلَااالن ص اااتِايَاطَاعْامُااءِاوْا،
ااةِاي اوِاؤيَاوالر ا ااعبلقاتٌاابطلِاللاكافَا، اعاشَااياءٍاشأمع
اوكانتْاامعه احِااشاىدةًاا، ابلكلاةٍازمني ااقبةٍاعلى ،
ا.اهاداثِاااوأحْاياتِاتداعِا

ااإلنَسانِي ِةااااا َشاِعِر
َ
اادل اِمن اةمُجْلٍة اَعلْكَس االس ْجُن واسَتطاَع

ااالجِتَماعِي ِة، وَاِقِف
َ
اوادل االن فِسي ِة اعَلَْيِوااَواحلَاالِت اُتْضِفي اليت

االيتا ااإلَضافي ِة ااجَلَمالي ِة اواألبْػَعاِد االس َماِت امن اةمُجلًة بَدْورِىا
ُترِجوُامناِحيادي تِِواواْعتِبارِِهارُلر َداُكتلٍةافَػرَاغي ٍةاُملكو نٍةامناأحَجاٍرا

اوأْخَشاٍب، االز نْػزَانَة"اوَأبْػوَاٍب اَيِصُف االَبطََل انَػَرى ابِنَا افإذا
االيتااج لّونَُة

ُ
اادل اواخلُطوُط اوالَعْرضي ُة االط ولي ُة االش قْوُؽ تذبَػْتِن

اتأم لتُهاا اوُمْستِطيبلٍت. اوُمثلثاٍت اوُمرَبّعاٍت ايفاَدَوائَِر َتَشلّكلْت
يبًلادلايُفِضاإذلاشلكِلافَػَوَجْدُتااوَكأف ارِيشةَافَػن اٍفاَشلك لتهااتْشلكِا

ا.(65)الوحٍةاما
 ِبلُكل ا اخلَاص ا الَفَضاءِا ىذا ِبَعْرضِا الر َوايَةُااأْسَعَفْتنا وقدااااا

 ما ِبلُكل ا الس ْجِن، وَساَحةِا االنفرَاِدي ِة، كالز نْػزَانَةِا ُمَشلك بلِتوِا
 ُصوَرةٍا الس ْجُنايف َجاءَا إذْا وأْحَواٍؿ؛ أَحاديثَا من حَتِْمُلوُا

 الَقْبضِا إثرَا لَبَطلُاَدَخَلُواا لَنااِعنَدما ُتَصو رُهُا َسْرِدي ةٍا َوْصِفي ةٍا
اَواِضَحٍة، َعلْيوِا اغرْيِ الت قارْيِرااليْتاَحَصَلاَعليَهاا بَعدَا بُِتهَمٍة

اُثاَسل َمَهاا َصِديُقُواَسِعيٌداالذياَيعَمُلايفااألمِناالس ياسي 
َعبلَقٍةاغرِياشرِعي ٍةامعافْوزِي ةاُثابُتهَمِةاالس َفِرا لآلخِراِبَعقدِا

اوالش يشاَفاوَكشِمرْي.إذلاأفغاِنْستاَفا
 يف والَعْزِؿ،الَْيسَا واالْنِغبلؽِا للت ضِييقِا َملَكافٌا والس ْجنُااااا

اعلى ِفْيوِا َمنْا ُكل ا بلْااَوُقضَبانِِو، ُجْدراِنوِا  إلزاـِا يَػْعَمُل
حِلُْرمِةاالس ْجِناَوَىيَبِتِواَكُمديِراالس ْجِنا الس َجَناِءاباالنِصياعِا

ْمِسلكَياباللكبلشنلكوؼ والس ج انْيا
ُ
ا.والض ّباِطاواجلُنوِداادل

 َوْصِفوِا لِفقرِا ليس اإلطبلؽِا على األملكنةِا والس ْجُناأفقرُا
ا  بداخِلوِا أْفاصلدَا ؽُللِكننا فماذا ادلوجوداِت، من لفقرِهِا وإظل 
ا؟ ػَلِْويَا أال ا شروِطوِا ومن اَيلكوَفا الَبِدْيهي ا فمن شيًئا أْف

امن ْوُصوفاتِا خالًيا
َ
اارَتلكزَا ادل  على الت بئريُا لذلَك

ْوُجوِديَناَداِخَلُو،اَوَعلىاَوْصِفا
َ
 أو األْرِضي ةِا األشَخاِصاادل

شق قِة،
ُ
اادل لَكاف من يَػْبدُا ودل اجلُدراِف

َ
 نافذةٍا "سوى ادل

ابالط وب ُوِصفتْا اومسدودة ابالص غريِة

اأنااا(66) ومبا
امسدودةافهياكعَدِمهااسواء.ا

 الص ورةِا ىذهِا َوَمعَا ادلاد ي ات،ا الس ْجِنامن فقرِا وَرغماااا
ْختَػزَلةِا الوصفي ةِا

ُ
ا إاّلا ادل  أوْا أىداٍؼابعيدةٍا إذل تُػْوِحيْا أن 

 بوصفِا ُمَستهَدٍؼ؛ جوٍّا خلقِا على تعملُا باألصح ا
 َنْستْخِلصَا أوْا نستنبطَا الس ْجناَملَكانًااعقابي اافبإَملَكانِنااأفْا

لَكاف من ْتَعلُا يتال األشياءِا أىم ا
َ
 : وىي ِسْجًنا، ادل

 الش ِديدا. الظ بلـُا .1
 اخلَانِقةا. الر طُْوبَةا .2
 .واحملدودية الش ِدْيد االنِغبلؽُا .3

ااآلخرَااااا اَيستلِزـُ اُعنُصٍر اَتِلُقاوكل  ااالْنِغبلِؽ ُة افِشد  ،
ُخوِؿامعَا  الض ْوءِا الظبلـَاالشديَداومَتنُعاُعنصرًااآخَرامناالد 

االذي وىو االر طُْوَبِةا اذلواَء اإذل اانعداُمُو اأْو اِقل ُتُو تُؤد ي
َثا اخلانقِة.اولنااأْفانُقاِبَلاىذِهاالَعناصَرابَِنقيِضها؛اونتحد 

 :عنهاابإيضاح
 .الضوء ≠ الظبلـ

 .التهوية ≠الر طُْوبَةا
ْحُدودي ة / واالنِغبلؽُا الض يقُا

َ
ا.واالت َساع االنفتاح ≠ ادل

اِعنَداابدايةًااالظالم: . أ االذيايَبُدواَجِلي ا االش ديِد بالظ بلـِ
ا اتَوذل  االذي اعبُداهلِل االس ج اُف َر َة

اادل اىِذِه اَجاءين قولِِو"
الُِيقِفَلا االس ْوزَلي اَسِعْيٍد اَزِميِلِو اعن ابََداًل ازِنْػزَاَنيِت َمسؤولِي َة
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االز نْػزَانَة.افتوّحدُتاِبَذايتاَوبِالس َواِداَوالن ا ْمِلاوالبَػُعوِضاَعلي 
اإذلا انظرُت اإرادي ا اأْعهْدىا...ال ادل اوَحرارٍة والص راِصرِي
اَساَعيِتاىيااألْخَرىا االَوقَتاففِطْنُتاإذلاأف  رِْسغياألتبّيَ
اواْسرتقُتا اَنْضُت ااألماناِت، اُصْنُدوِؽ ايف ااْحُتِجزْت قد
اىوا اىا ْوُصوِد...

َ
اادل ااخَلشيب  االباِب افَػَتَحاِت امن النظَر

اوالن َسَماِتاالب االض ْوِء امن اشبلالٌت اَوتَنَهِمُر اينفِتُح اُب
ااكتَػَوىا البارَدِةااليتاَغَمرَْتناُمنَػو َرًةاَدَواِخِلياَوُمطِفَئًةاَسعريًا

انُػْوٍراىذااالِذْيادْلاأَرهاا-ِبِواَجَسدي... َصَباَحاالن ور.اأي 
ااُمْذاترْكَتناالبارحة؟

احَلرَارِة،ا شديَدةُا ،افالز نْػزَانَةُاُمظِلمٌة،(67)
الو دلْا الوقتِا إف اَمعرَِفةَا َحَّت ااعاليةُاالر طُْوبَِة،  من إاّلا تَػَتسن 

 قبلَا َيسودُا الظ بلـَا أف ا ُىنا الَباِب،اونَرى فَػَتَحاتِا ِخبلؿِا
اوظيفي ا ُىنا لِلض ْوءِا وأف ا الَغلِق، وبَػْعدَا الفْتحِا عَملي ةِا  َدورًا
ا شُلَث بل اشبلالِت االيتيف االص باِح ابدخوذِلاا ضْوِء يَػَتحلك ُم

االس ِجْيِا الس ج افُا اعليوِا دوَف الّظبلـ.ا يف بالبقاءِا احمللكوـِ
اِبُقْرِبا االعتقاِدِه ابالّسعاَدِة اَيشُعُر احي االَبَطَل اصلَُِد ولَِذا
ا"ا ُخروِجِواأو َؿاَمااؼلطُراببالِِواىواأن واَسيتػُْرُؾاىذااالظ بلـَ

اسأغادراالظبلـ

 .ا(68)ا
االر طُْوبَة نَػَتَحد ثُا ِعْنَدمااالرُّطُْوبَة:  . ب  نْرِبطُها قد عن

تظهُرا اليت القِذرةِا أوااألماِكنِا الفقريِة، الش عبي ةِا باألْحَياءِا
ِعْيَشةِا ظُُرْوؼِا ِلُسْوءِا بلكثرةٍا فيها

َ
 َلوُا ُىنا ُحُضْورَىا أف ا إال ا ادل

 تبدأُا فَػَنِجُدىا ُمول ٍداذلا، جلَِوٍّاونِتاًجااطبيعي اا خاص ةٌا َمْيزةٌا
اوإفْا معَا الظ هورِا يف درَِكةُا األداةُا كانتِا البَػْهِو

ُ
 ُىنا ذلا ادل

َرَجِةااألوذل األْنفُا ىي ْدرَِكةِا العيِا ِِبِبلؼِا بالد 
ُ
، ادل  للظ بلـِ

يفا الر طُْوبَة َتعرِتُضها اليت اجلِلدِا َمَساَماتُا فتشارُِكها
االر طُْوَبةَا إليها، ُوصوِؿااذلواءِا ُتا وتشتد اا.بََدَلوُا فتمتص   حد 

اأو زنزانةِا داخلَا لَكاف الس ْجِن
َ
 اإلقامةُا فيو تِتم ا الذي ادل

ي ا، الِنافذةٍا ُوُجْودَا ال َحْيثُا َرسِْ َصِغريٍةاَمْسُدودٍةا واِحدةٍا إال 
امناا اذلََواءِا بالط وِب،اَوالاَسِبْيَلالِدُخْوؿِا لباِباوالّضْوِءاإال 

ا"يُػَؤا االس ج اِف اذلكاقَػْوُؿ اأْوَصايناَعليَك؛اك ُد اَصاِلٌح العم 
الَِتَتنّفسَا اَمفتوًحا االز نْػزَانَِة اباَب اسأتُرُؾ ادلْا(69)الَِذا اوإْف ،

اا االَبطِل اِمن اَكِبيػْرًا اتَػْرِحْيًبا االِفعُل اىذا ايُنغ ُصوايَػْلَق لذي
للز نْػزَانَِةاُمَؤق ٌتاوُمَتَحلك ٌمافيِوا،اوأف اىذااالفتَحاتقييُداحر يػ َتو

اغرْيِه اُصَورَِىا يف فاحلُر ي ةُااا،اِمن اُحر ي ةُااِبدائِي ة أْكَثِر  "ىي
ابِِبْضِعا(70)ااحَلرََكةِا اَعلي  "اأم ااىناافالس ج افاعبداهللاإذااَمن 

اَسأعوُدا افإن ن االّنَسَماِت اوأَتَدثّػُر االن وَر افيها اأَرى دقائَق
امناجديدٍا االز نْػزَانَة اورطوبِة اوإذلااحَلرَارِة اَحْتًمااإذلاالظ بلـِ

لكَرمةِا(71)
َ
 ترمُزاإذل داللةٌا ،اَوَورَاَءاىذااالتذم ِرامناَىِذِهاادل

طالبةِا استعجاؿِا
ُ
، ادل االفرِحا الذي باحلق  ـَ اعَد َيْسَتْدِعي

 ا.بالقليِلامنااحلُر ي ِةاأوااالمتيازات
 لِلس ْجنِا األَساِسي ةَا الَغايَةَا إف ااة:ي  دِ وْ دُ حْ والمَ  االنغالقُ  . ت

 داِخَلُو، َوَزج وُا بالس ِجْيِ،ا اإلْمَساؾُا ىي كَملَكاٍفاِعقايبٍّا
َنافذِا ُكل ا َقْطعِا أوْا بإْغبلؽِا َوالت ْضِييُقاعليو

َ
 َتلكوفُا َقدْا اليت ادل

ااخلَارجِا اضَلَو اَمْهرَبًا اأْو رُاا.َمنػَْفًذا اَغيػْ اَملَكاٌف  قَابلٍا فهو
 :ىو الغلقِا رُُمْوزِا َوأّوؿُا لبلخرتَاِؽ،

ارُُموزِا وَلَعل وُااالمفتاح: (1 اَحَسنا أبرُز ايَػرَاُه الس ْجِن،اَكَما
 شديَدااالنغبلؽ، اجَلرْبِي ةِا بَوْصِفِوا"اَملَكانًاالئلقامةِااِبراوي،

فاتِيُحااليت تلكَا ىي
َ
َنافذِا األْبوابِا أقفاؿِا يف َتُدورُا ادل

َ
 وادل

ِفْيَماا الفاِصلَا احَلد ا وتلكوفَا الر حَب، العادلَا حْتُجبَا للكيْا
 .(72)اَبَيااخلارِجاوالداخل

َفاتيَحايفااا
َ
اادل اأف  اِمناشكٍّ اػُلق ُقا َوَما اَما اأْكثَػُر الس ْجِن

 اإلغبلِؽاىياَدائًِما الَفتح؛األف "اَحرَكةَا َعَملي َةاالغلِقاقبلَا
ةًا أكثرُا االفتح َحرَكةِا من وُسرعةًا وَصرَامةًا حد 

اَحَّت اا،(73)ا
االَغلقِا اَعَمِلي َة ادوفَا إف   مَتَنعُا ال النػ َواِفذ اخلاص ةَاباألبواِب

 " واذلََواِءاأْيًضا الض ْوءِا ُدخوؿَا مَتَْنعُا بلْا اخلروِج، من فقط
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اوالن مِلا اوبالس َواِد ابذايت افتوّحدُت االز نْػزَانَة. اَعلي  لُِيقِفَل
 .(74)اوحرارٍةادلاأعهْدىاوالَبعوِضاوالّصراصرِيا

اوُمتابَػَعًةااااا اتَلّهًفا االَبَطِل اِلَساِف اَعَلى االر اوي اَرَصَد لقْد
اَحرََكةُا اتَػَناَىْتارلْ اإذلاَملَكايناَحَّت  اأُعْوُد اأَكْد ادْل لِلُقفل"
االلْحظََةا اأخاُؿ اَملَكاٍف... اغرْيِ ايف اتُفَتُح اوأقفاٍؿ أقداـٍ

فتاِحاداِخَلاالُقفلِا
ُ
ا.(75)اىااىواالباُبايَنَفِتحُااَدَورَافاادل

 اخلانِقِة، تلكثيِفاالر طُْوبَةِا يف ُيساِعدُا األبوابِا فغلقُاااااا
 إذل ُكل اَسبيلٍا ِبقْطعِا للس َجناءِا الن فِسي ا الت أثريِا عن ناِىيكَا

اذِلِذهِاا.اخَلبلصِا  تأثريَىا- ادلفتاحا-الص غريِةا الِقْطَعةِا وكأف 
اخلا َمن َحْبسِا يف الَعِجْيبَا  انِغبلؽِا حركةَا إف ا بل"بالد 
َفاتْيحِا األبوابِا وانِفَتاحِا

َ
اادل  أفْا ؽُللِكُنها األقَفاؿِا يف َوطَِنَي

،اوىذااَماا(76)اللز و اِرا بالن ْسَبةِا َحَّت ااَرْىبةٍا موضوعَا ُتَشلك لَا
ابُػَوْيشٍا اِعَماَرِة ايف ااْحِتَجازِِه اأثَناَء الِلَبَطِل ِبيػَْهِةااَحَصَل الش 

اَمنايقُفا امث َة اأف  اتَػَناَىىارْل ايقوؿ" افارٍؽ، امَع بالس ْجِن
االباِب،ا اقُفِل اداخَل اادلِْفتاَح اويُديُر االش ق ِة اباِب َخَلَف
االذيا اادللكاِف ايف ْقُت اَوَحد  اذايت اوَلْمَلْمُت فاىتززُت

اايُفرَتُضاأْفاَيظهَرامنواالقادـُا

ا.(77)
أن وُا َيلكفي وال الس ْجِن، وزِارم من آخرُا َرمزٌاااالباب: (2

اِخِلاواخلارج، ُتوُاَعَمُلاَحاِجٍزابَػْيَاالد   بُد ا ال بلْا باٌباُمهم 
ايُنَعتَا اَوقو ًة، أْف اصبلبًة الِتزْيَدُه ااحَلِديِدي ِة وبلْوِنِواامباد تِِو

اَعليِواالس َواُد"ا.اسّلَمناادلديُرابدورِِهاإذلا األْسَوِداَوَماايَُدؿ 
االس ج اِفاسعيداالس وزلياالذياقاَديناإذل اباٍباحديديٍّ

اَوجلَْناه اأسَوَد

(78)
.

اُىناَؾاا ااحَلديدي  االباِب اجانِب وإذل
االيتامَتلك نَا ا، اوالش قوِؽ االَفَتَحاِت اذو منااالباُبااخلشيب 

نضُتاواسرتقُتاالن ظََرااا.اخبلذِلااالَبطُلامنامعرفِةاالوقِت"
ِدامناخبلؿاأّوؿاضوٍءامنافتحاِتاالباِبااخلشيب اادلوصوا

االوقَتاؽللكُناأْفالِلن هارِا اعلىااللكوِفاأف  ،االذيابدأاُيِشع 
 .(79)ايقرتَبامناالساعِةاالّسادسِةاصباًحا

قدايبدواذْكُراالبَػْهِوايفاالس ْجناخادًعا،الَِماايُػْوِحْيِوااالبهو:
االز نْػزَانَِة،ا اُمقابِل ايف اإليِو اَنظَرْنا اما اإذا االُفْسَحِة اِمن بِِو
واألوقاُتااحملدودُةااليتايَقضيهااالس ِجْيُايفاالبَػْهواَستََتَحو ُؿا

اال االيومي َة االر تابَة اتَػَتَخلخُل احقيقي ٍة اُمتعٍة افيهااإذل ايُغرُِؽ يت
ا اللكن  ْجتَمِع.

ُ
اادل اعن اَوعزاًل اللقيوِد اَملَكانًا اِبَوْصِفِو الس ْجن

االس ْجِنا اداِخَل اَيقُع لَكاف
َ
اادل اَىذا اأف  افْيِو الذياالاِخبلَؼ

ابلواِئِحِوا اَوُملَتزًِما الِقوانِيِنِو اَخاِضًعا االس ِجْيُ اَيظل  ِبَْيُث
امن االغايَُة اكانِت ا"فإذا اىياتفريُغااوأْنِظَمِتِو، االز نْػزَانَِة وجوِد

ذىِناالن زيِلاِمْناكل اماالُواِصلةٌاباحلر ي ِةاادلفقودِةاوارتياداالعادِلا
اعلكُساذلكامتاًما،اسيلكوُفا اَملَكافاالُفسَحِة افإف  الر حِب،
اللن زيِل...ا ابالن سبِة فتَػَقَدِة

ُ
اادل ااحلُر ي ِة اتلَك ادلبلِمِح اخزّاٍف أكرَب

اإذل اضيِقهاااالن ظُر اأْو اات ساِعها ازاويِة اِمن االُفْسَحِة فضاِء
اأصبًلا ااحملدوِد االس ْجِن افَضاِء اإذل ابالقياِس ايَتم  اأْف ينبغي
احياتِناا ايف اادلوجودِة االعادي ِة ااألماكِن امَع ابادلقارَنِة ولْيَس

ااألسوار اإرل ا(80)اخارَج اَنظَر اَحَّت  اَدخلُت اإْف اوما ،"
ا االبعُض ا، احوَؿاالس َجنَاُء اَيطْوُؼ االبعُض اطعاَمو، يتناوُؿ

البَػْهوااِللكْيبلايَفِقَداقُدرَتُواعلىاالس رْيِ،االبعُضااآلخُرايَلعُبا
االلكوتشينة،ا) اورَؽ اأْو ايتبادلوَفااالّدمنة( امناالبدِو وآخروَف

ايفِصُلا(81)احديثًا اِجَدارًا ايَػتػََوس ُط ابابًا ا"دلفُت اقولو: ،أو
ا
ُ
وكأنػ َهاااحاطِةابِبػَْهٍواأْصغَراودِّكٍةاواِسعٍة،البَػْهَواعناالز نَازِْيناادل

اُمتنّفًسااداخلي ااِلُسَجناِءاالز نَازِْيناوبانِِبهاامَح اماٌتا ـُ ُتستخَد
ااَمفتُػْوَحٌةاوبدوِفا قِدؽْلٌةادْلاتَػُعْداَصاحَلًةالبلْسِتْعماِؿابدليِلاأن 

اواألْتربَةُااأبواٍب، االُقَماَماُت والِفئراُف،ااوقداتلكاثرْتابداِخِلها
َوُتشارُِؾابَعُضاا،(82)االلْحظََةارأيُتاثُعبانًااؼَلرُُجامنهااويَدُخلُا

امناالبػَْهو،اا-القطّةا-احليواناِتااألليفةِا ايفاَشْيٍء َساِجْيَ
َ
ادل

اعليهاا افيظهُر اادللكاِف اَعْدَوى افُتصيُبها اَحيَاَتا افيِو ومُتاِرُس
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امناوتلّبسْتابِبػَْعضِااالبؤُساواجُلوُْع، "ملكاٍفااُسلوِؾااإلجراـِ

االّشقاء اسوى اؼلُلُق اال

ايفِرضُا(83) املكاٍف اكل  اوألف  ،" 
ايلجوف الناس على خاًصا سلوًكا اإليو الذين

فَغَدااا،(84)
ىذاااحلَيَػَواُفااألليُفاُمتَػَوح ًشاافاقًداااحلناَفا"افانْػَتَشَلِناشل اا
أناافيِواُمَواُءاِقطٍّةاأتايناِمناالبَػْهِواالِذْياُتطل اعليِوازِْنزاَنيت.ا
اَتدوُرا االِقطَّة افَػرَأْيُت االبَػْهِو اإذل انَػزَْلُت اُثُ  اَنَظرِْي َمَدْدُت

ْغَمِضيَا
ُ
اادل اِصغارِىا االوالدةِااَحوَؿ اَمْعرَكُة َها اأنْػَهلكتػْ ،ااوقْد

ااَجائَِعةٌا ،افقذفُتاذلااُبْزٍءامناالس مِكاُمعتِقًدااافأيقنُتاأن 
ايفا ازُلَّدقًة اَملكاِنا ايْف اتتسّمُر اَفرأيُتها اإليو اَستهرَُع ا أن 
اقضَما اقّررْت اكيَف اأدِر اودْل اِصغارِىا اأَحِد اويف الس َمِك

الن وررأِساصغريِىااوىوادْلايَراا

،اولعل ايفااختياِراالقطِّةا(85)
امناِداللٍةا افيِو اما اوتبئريافعِلها ااحلَيَػَواناِت اسائِر ابَػْيِ من
ابالت والُِد،ا اعلىاالنػ ْوِع امناَحْيُثااحلِفاُظ اسواًء َوَمْقَصِدّيٍة
ارداَءِةا اإذل ااإلشارُة اَحْيُث اِمن اأْو االطّباُع اَحْيُث اِمن أْو

 الط عاـ.
تِلُفااثناِفاأف ااإلقاَمةايفاالس ْجِناإقامةاالاؼلَااالزنزانة: (3

اوالا د ة
ُ
اادل ُد اػُلد  افلْيَساىواَمْن افيها، اللن زيِل االايََد جرْبي ٌة

اطعاِمِوا اوالاَساعاِت ايفاالز نزانِة اغُلاِورُُه اوالاَمْن ا، ادللكاَف
اعليوا ايُفَرُض اذلك اكل  ابْل اَحاَجِتِو، اوقضاِء وشراِبِو

اِإشاَرَةافرًضا،"اعَلْمُتاباْعرتَِا اعلىاَفِمِو اِبَسب ابَِتِو اٍضافَػَرَسَم
اَسيُػْفَتُحاِعنَداالس اِدَسِةا )اصُمْت(اُثُ اأْرَدَؼ:اباُباالز نزانَِة
َصَباًحااوِعنَداالث انَِيِةاعشرا]َعْشرََة[اظُهرًااواخلَاِمَسِةاَمَساًءا

اأْوالَِتَتناَوَؿاَوَجَباِتكَالَِتذَىَباإذلااحَلم ا ُيضاُؼاإذلا.اا(86)ـِ
اوعلاا اواحملدودي ِة، ابالض يِق االس جِن افضاِء اات صاُؼ ذلك
االّتضييُقا اويزداُد االس جي، اعلىاَحرَكِة اتنعلكساِف صفتاِف
اَيلُكْوُفااحلَْبُساانِفرَاِدي اافَتلُكوُفا علىاحركِةاالّشخصّيِةاِحْيَ

ايَػْعِنا اشل ا االتػ ْهوِيَِة اَوسي ئَة اَضّيقًة ااالنتقاِؿاالز نْػزَانَُة اَحرََكَة أف 

االص فر" امن اَتقرِتُب اَستَػْغُدوا"ا،فيها االيت االز نْػزَانََة وفَتَح
اتَػت ِسَعا الْن ا اأن  اَفقد ْرُت ارل، أَوىاالذيااخِتيػَْر

َ
اوادل َسلَكِن

الَِفرٍداَواِحدٍا ،افيلجأاالن زيُلالِمواجهِةاِضْيِقاادللكاِفا(87)اَحَّت 
اللكي اػلتاُؿ اإنو ااخلديعة، ا" ْحُدْوِدي ِةااإذل

َ
اادل اقانوَف ؼلرَؽ

الص ارمِةااليتاُتطَو ُؽاالَفَضاَءاالس جن ،اوللكن واالايفوُزايفا
ايَتبّدُدا اما اُسْرعاَف ا، االَوىِم اِمن اَضِئْيٍل اِبَقْدٍر اإال ذلك
وَيصرُياأدراَجاالر ياِحاعندمااتوِقظُُواَحِقيَقُةااجُلْدراِفاالص لبِةا

اكسَا احْتتِضُنُو اتظل  اِغمدهاليت ايف اصلُدا(88)اْيٍف اوىلكذا ،
اُمْسَتْشِعًراا اَذايتْ ايف اانلَكَمْشُت اقائبًل" ايتحّدُث البطَل
َوْحَديتاَوَحِنْيناإذلااخلُروِجا،اأْغَمْضُتاَعين األغوَصايفا
اوالعْرضي ُةا االط ولي ُة االش قوُؽ ااجتذبتن اواْرحَتلُت. أعماقي

ا ايف اتشلّكلْت االيت لّونُة
ُ
اادل اومربّعاٍتاواخُلطوُط دوائَر

ومثلثاٍتاومستطيبلٍت.اتأم لُتهاافَوجْدُتااوكأف ارِيشَةافناٍفا
اأنَاا اأم ا اما. الوحٍة ادلايُفِضاإذلاشلكِل اتشلكيبًل َشلك لتها
االّرسِم،اودِلَاالا فبلاأْمِلُكاالُعّدَةاَوالَعَتاَداآِهالَيتناأجيُدافن 

اوِبدُا ايفاسُلي ليت ااأللَواَف ااختَػْرُت اَتفلِكرْيٍاأجر ُب؟ اَساِبِق وِف
ايفا اَوَغَمْسُتها ابالر يشِة اأمَسلْكُت الَدي  اِفلْكَرٍة َواْكِتَماِؿ
االا اامرأٌة اأمامي افربََزْت اَوَرَسُْت اانتقيُتها... االيت األلَواِف
ْقُتا ىيابَػْيَضاُءاوالاىَياسوداُءاوالامَحْرَاُءاوالاَصفراء.احد 

ْوِناافرَأيُتهااْتَمُعاُكل افيهااَحَّّتاأِصَلاإذلاَمْعرَِفِةاحقيَقِةالَا
نيا االد  اىذِها(89)األواِف اعلىاوْصِفاُجدراِف ايَأيتْ ،اوحَي

الز نْػزَانَةانَراُهايقوؿا"افلْماأَراِسَوىااخلطوِطاوالش قوِؽااليتا
ٌةاإذلارأِساطللٍةاحُتاِوُؿا رَسَهااالز مُناعلىااجلداِر:اأياٍداشُلتد 
التقاَطاُحبَػْيَباِتاالبلِحاودلاَتطَْلها،اوأرُجٌلامغروزٌةايفاتُػْرَبٍةا

ا اوخناجَر،اُمَنّداٍة، اُسُيوٍؼ امن ااإلفبلَت احُتاِوُؿ رؤوٌس
حو لُتاناظرياإذلااجلداِرااوأْجَساٌداعارِيٌَةالِرجاٍؿاُمهّددين:

ايااظادل((،ا))يااا اآلخِرافَػَقرَأُتامااُكِتَبافوَقها:ا))لكايـو
قُتاِمناثُقٍبايفاالباِبا كمايفاالس جِنامظاليم((...حد 
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ا ايف اأنفي اأدَخلُت االوقَت... اباِباألْعِرَؼ اشقوِؽ أحِد
ايَػَتَسر ُبا(90)االز نْػزَانَة اوال االز نْػزَانَة اَعلى اُيسيطُر افالّظبلـُ ،

اِعنَدماايُفَتُحاالباُباأوامناش قوِؽاالباب"ا الن وُراإليهااإال 
االَفَتحاِتا امن ايَنَسل  ابالض ْوِء افإذا االّظبلـُ وانقشَع

االز نْػزَا اَسواِد امن اشيًئا ُد اويُبد  اوىلكذاا(91)اانَةوالش قوِؽ ،
اواحُلُصوِؿاعلىاالن وِرا اللِهَدايَِة حَتَو لِتاالش قوُؽاإذلاَوِسيلٍة
َوَسِبٍباللن جاِةاكماايفاقولو"انظرُتامناثقِباالباب...ا

 (92)اودلاأدِراكيفاوجدتناأقفزامناالنافذةا.
اُمقارَنًَةااالَحْوش: (4 اادللكاِف اات َساِع اعلى ايَُدؿ  واحَلْوُش

افَِبَقْدِرابالز نْػزَا االّسجِن، اِِبَْجِم اَمْرُىونٌَة االس َعُة اوىذه نَة،
ات ساِعاالس ْجِنايَػت ِسُعااحَلْوُشاَوالَعلْكُس،اودلَْاَيِصِفاالرّاويا
اِمْنا اُعبُػْوٍر اَمْنِطَقَة اكْونِِو اإذل اَذِلَك ايَرِجُع َا اورمب  احَلْوَش،

ساجيِا
َ
اادل الِتَػَناُوِؿ اَملكاٌف افهو اَنظَرِِه، اُثُ ااِوْجَهِة َوَجَباِتْم

ااحَلْوِشا ايف اَسيُنِجزونا" االيْت ااألعماِؿ اِِبََسِب تَػْوزْيعُهْم
ارَأيُتا ا. اَوَجَباِتِْم اتَػَناُوِؿ اأثناَء االس َجناُء افْيِو الذياغَلْتِمُع
اَحزِينًة.اقُرَِعا لَكبل 

ُ
الش مَساوىياَتْصَعُداِمناخلِفاَجَبِلاادل

االض ب اطِا اأَحُد افَػَبَدأ االس َجناِءاااجَلَرُس ابَػْعَض يُلمِلُم
َوَيُسْوقُػُهْمايفاطَابُوٍراإذلاالش اِحناِت.اَسألُتاأحَدُىماكاَفا

ا اذاىبوف؟ اأنُتْم اأْيَن اإذل ابانيب: االَعَمِل...اا-يَِقُف إذل
ا ابَِعْيًدا؟ اَيِقفوف االذيَن ْحلَكَمَةاا-َوىؤالِء

َ
اادل َسَيذَىُبوف

ا االقَضايَا ايف اباحُللكِم االن طِق الَِمااِلَسَماِع ُىم اِضد  َمِة قد 
ُ
ادل
اوَعْربََدةٍا اوإزعاٍج افَػْوَضى اِمن ابِو اَدَخلُتا(93)اقاموا او" ،

االس َجناِءا ازمبلئي اكل  اأف  افَوَجْدُت االس جِن حوَش
اَوقَتا وادلوقوفيايَػَتَحل قوَفاحْوَؿاأطباِؽااألرِزاففِطنُتاأف 
اظْهًرا اعشرَة االث انَِيَة ايف ايبدأ االس جن ايف االغداِء

"ونَفْذُتاإذلااحَلْوِشاالذياينتظُرافيوابعُضاالس َجناِءا(94)
اكافا اساعٌةاحَّت  ـَ،اوأخذُتاَدوري.ادْلامَتُر  ليدخلواااحَلم ا
ابَيا اوالت وز ِع االص باِح اطابوِر اانتهاِء ابعَد اىادئًا احَلْوُش

،اوَكَمااكاَفا(94)االعمِلايفااخلارِجاأواالذىاِباإذلااحمللكمة
ا احُلُضْوِر االبَػْهِو ايف االَبَشِر ااحلََياِةاا-الِقطّةا-َغرِي داللُة

االَوِحْيدةايفااحَلْوِشاداللٌة"ا االّرػْلاِف اكانْتاِلَشَجَرِة والت غري 
االّرػْلَاِفا ابَشَجرَِة اَمَرْرُت اقبلئٍذ اللِكن  اَحااًل ااألمَر فنّفذُت
اإذل اتَػَوج هُت اُثُ  اماًء اذلا اوَسلَكْبُت ااحَلْوِش ايف االَوِحْيدِة

،اَوُوُجوُدىااُدْوَفاِسَواىااِمنااألْشَجاِراَلُواِداللٌةا(96)ازِنزانيت
اتَػْعَمُلا ارَاِئَحٍة اِمن َعثُُو اتَػبػْ اَوَما ااحلََياِة ايف امَتَثػ َلْت َوَمْقَصِدي ٌة
اويفا ايفاالس ْجِن، ْوُجوَدِة

َ
اادل االر ائحِة اطَْرِد اأْو علىاحَتِْسْيِ
ا االبطُل ـُ ايُقد  اعلىااحلياِةاالّصورتياكلتيهما اُيساعُد شيًئا

 والبقاِء.
اأْجزَاءٌااااا االّسجِن َنها فْيَما التػ رَابُطِا َشِدْيَدةُا فأجزاُء ،ا بَػيػْ
اعلى ّكل ها َوِىيَا اوالّتشديِد الِلت ضييِق اَوُمَوج َهٌة  ُمَوح دٌة

 َعاَلِمِهم عن ؼَلَتِلفُا ىذا َعاَلَمُهمْا أف ا يَػَروا َحَّت ااالس َجَناءِا
 اخلارِجِا َعن الَعْزؿُا ىذا وإْفاكافَا .اآلَخر الَعادلَا أي األو ؿِا
افُهوَا َعزاًلا  الس َجَناءِا لَدى يُػَول دُا كذلَك،ا َمْعَنِوي ا ِحس ي ا

اَوالض عفِا الش ُعْورَا اىذا َوَرْغمَاا.بالَعْجِز لَكافِا ِصَغِر
َ
 إال ادل

 تلكَا َتْرَتِؽُا اليت َشْخِصي اتِوِا ِخبلؿِا ِمن َفَضاءًا ُيَشلك لُا أن وُا
 الذ كريَاتِا َعادلَِا ِخبلؿِا ِمن اخلَارِجي ا إذلاالَعادلَِا احلُدودَا

اَكَواِقَعِةا ااجَلرِيَئِة ااإلجرَاِمي ِة ااألْعَماِؿ ابَػْعِض اأْو واألْحبلـِ
ُىروِباعبداهللابناَعْوفاالص يعريااليتاتعّددِتاالر واياُتا

اَحْوشِا اِمْناَفوِؽاِجداِر الس جِناالذيااَحوذَلا"االذياقفَز
ا اَرص  اِحْيَ ... ْوقوِفْيَ

َ
اوادل االس َجناِء امن اَكِبريٌَة اأْعداٌد ِبِو

االبعِض...ا ابَػْعِضها افوَؽ اَورَاَكَمها ااإلْسِفنِجّية الُفُرَش
ااجلداِرا اِباّفِة ااإلْمَساِؾ اِمن امَتلك َن اأْف اإذل افَػْوَقها وَصَعَد

 الس َجَناءُا ولوالا،(97)اوالقفِزاإذلاَساَحِةاالّسجِنااخلارجي ةِا
ا.ّحًقا جامًدا الس ْجُناَملَكانًا لباتَا

خصْوصُا الَفَضاءُا الس ْجَناىذا أف ا نَػْنسَا والااا
َ
 "الذي ادل

اادلألوؼِا الَعادلَِا أنقاضِا على يَػنػَْهضُا امعَا(98)ااخلَارِجي  . 
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 بْيا َوَتعارُفاتٍا َعبلقَاتٍا ِبرَْبطِا َيْسَمحُا قدْا ُمغاَدرَِتوِا اْسِتحالةِا
َر اتِا من اللكثريِا كَمااقداَسََحايف الس َجَناء،

 ُمناقَشةِا يف ادل
َياِسي ةِا األمورِا طاِلِباالُعم الِي ِةاَكمااَكاَفايَفَعُلازُلَم ٌدا الس 

َ
َوادل

االُعم اِؿا اُيطاِلُباِبُسلطَِة اايَػنػَْفك  الَقائُِداالُعم ارل "االذياَلم 
ادِا اَوَطنٍّ اِحْزٍب احَتَْت افيمااَوللِكْن افاكتشفُت ا ؽلُقراِطيٍّ،

ا ارلْ اُمِفْيًدا اذلَك اكاَف اوَكْم ازِنْػزَاَنيِت. اُتاِوُر ازِنزَانَػَتُو اأف  بعُد
اخلي ةَا االد  ااألْخَباَر اتَػَباَدلنا اإن نا اإْذ ا، ااألي اـ اُمروِر اَمَع َوَلُو
امْنا اَتأتِْينا االيت اَوالَعَصائَِر ـَ االط َعا اوتَػَباَدْلنا واخلارجي َة،

افالس ياجُا(99)اَوائِِلناعَا امن ػَلُوطُا الذي ،  أقفاؿٍا الس ْجَن
 ال ُمَتَمي ٍز، فَضاءٍا الس ْجَناإذل قداػُلَو ؿُا وأسوارٍا وُقضبافٍا

َمَعا الت عاُيشِا من ُقْضبانِوِا ورَاءَا يَعْيشوفَا الذينَا ادلِئاتِا ؽَلَْنعُا
 - بأْجَساِدِىمْا َوعُقوذلِِْماال بأرواِحِهمْا - اخلَارِجي ا الَعادلَِا
َقْوا اباخلَارِجِا لَِما بَِتَتب ِعِهم ِبِو، َعبلقةٍا َعلى لَِيبػْ  منْا غَلْرِي
حُدْوَدةِا الَوَساِئلِا بَعضِا ِخبلؿ

َ
ا"اتَقل ْبُتاَفوَؽا ادل كاألْحبلـِ

اتَتعد ا ادْل االيت االذ ْكرَياِت اَمَع اِبِفلْكرِي اَوَسَرْحُت البطّاني ِة
ا
ُ
،اىذااادل لَكبل 

ُ
ِحيطاالذيادائًِماامااأِِبُرافيِواوأُعْوـُازلُِْيَطاادل

االيتاكانْتا لَكبل 
ُ
اادل اىذه اوأغْوُصايفاأعَماِقو... اؽَل ِو فوَؽ

ازِلَوَراكل اأفلكاري  أْوااألخبار ،(100)اوالازَاَلْتاَوَسَتظل 
ايَنُقُلها اِمنوُا إليوِا اليت اطََلَب اعندما اعبُداهلل الس ج اُف

ا اعلىازوَجِتِو" اعْنااالطِمئَناَف اَللكْن اأَحق َقُو اأْف اؽُللِكُن ىذا
ااطَرْيِقاالَعم اَصاحل..ااآلَفاسأغلُقاعليَكاالباَباسَِعتُا أف 

 .(101)اأحًدااَسيَػُزوُرَؾاَفْجأة
االس ْجِنادلْا أف ا َوُرْغمَااااا  يف إاّلا الر َوايَةِا يف َيْظَهرْا َفَضاَء

اقِليلةٍا  الص ورةُا ىِذهِا اْستطَاعتْا ذلكَا َوَمعَا َصَفَحاٍت
االس ردّيةُا  البشرِي ةِا اللكائِناتِا عن ُتربَنا أفْا الَوصفي ُة
 لِلَمْشُبوِىْيَا الس ْجُناَملَكانًا يَػُعدِا دلْا إذْا ادلوُجوَدِةاِبداِخِلِو،

ُتػ َهِميَا منااللُصوصِا
 الس رَِقةِا ِبَسَببِا َعليِهمْا أْواادلقُبوضِا ادل

اَوالَعْربََدةِا االَفْوَضى ْحلَكمَةا أْو
َ
اادل اَسَيذىُبوَف االس لْكر" أْو

الَِماا اِضد ىم قّدمِة
ُ
اادل االقضايا ايف اباحُللكِم االن طِق ِلَسَماِع

(102)قاُموااِبِوامْنافَػْوَضىاوإزَعاٍجاَوَعْربََدٍةا
أْواالْرِتلكاِبِما،اا

وآخرْوَفاِمناالَبْدِوايَػَتَباَدلُوَفاَحِديْػثًاادلَْاأْسَْعا "ِجَنايََةاالقتلِا
ن ُواَحاَوَؿاِسَوىاحدْيِثاأحِدِىْماَوُىواَيقوُؿ:اقَػتَػْلُتُواألمنوا

اَغَنِمي ابلْا(103)اَسرَِقَة اَفَضائي تو َملَكانًا أْصَبحَا ،  ػُلق ُق
اَوُىم من آخرَا لِنَػوْعٍا ِبَضم وِا اوإْفاا الس َجَناِء، الس ياسي وَف

اَسابقي، اإذل ؽُلَثػ ُلُهمُا الذينَا َكانُوا ا الَبطُل، ٍداجاِنِب زُلَم 
االُعم ارل ، ْوِسمِا الت عبريُا َصح ا إفْا فُهَما القائِد

َ
اادل  ُسجناُء

ايُعتقلوفَا االّتسّلَقا الذين االُوُصولي َي ابَعِض ازُلاَولِة ِبسَبِب
علىاظهورِِىْمالِلُحُصوِؿاَعلىاَمَناِصَباَجِديدٍةافَػُيقد موفا

ا اَمَع االذينااختَػَلُفوا اَىؤالِء اِمناِخبلِؿ ايفاقرابيَنهم الن ظاـِ
االذيَنا ااحلقوقيَي اأْو االَبطِل، اَحالِة ايف اكما اسابقٍة فرتٍة
ػُلاِولوفاَتعزيَزاَوْضِعااحُلر ي اِتاَكَماايفاَحالِةاالقائِِداالُعّمارل ا

ـَا فقضّيتُػُهما زُلم ٍد، اأما اواحدٌة ااتاىاُتما ااختلفِت وإْف
الت قِلْيِدي ي.الس َجَناِءاا ِمن فَػُهمْا اآلَخروفَا أّماا.احللكومة
 انتقال )أماكنعلى الخارج  المفتوحة األماكنثالثًا: 

 :وحركة(
اباألملكنةااااا ا على ادلفتوحة وادلقصود  أماكن( اخلارج

ااالنِْتقاؿُا فْيها يَػَتَجل ى َحْيثُاا )وحركة انتقاؿ  ِبُوُضوٍح
، َمْفُتوحٌا َواحَلرََكُة،اَوىَيانَػْوعاِف: ـ ا َوَمْفتوحٌا َخاص   إذْاا.َعا

جموَعةُا ىذهِا مُتَث لُا
َ
وُجودةِا االنتقاؿِا أماِكنِا ُكل ا ادل

َ
 يفْا ادل

، لَكبل 
ُ
َعاِديَةِا ُكل ا بالط بعِا وىيَا رِوايَِةاادل

ُ
 ألماِكنِا األماِكِناادل

اِخلِا بْيَا َجَدلِي ا انِقَساًما َمَعها ُتَشلك لُا واليتْا اإلقاَمِة،  الد 
ا يف كاَنتْا وإفْا واخلَارِِج،  فتلكوفُا"ُمتَػَفر َعًة، َذاِتَاَحد 

احلَِرََكةِا  الَفَضاءاتِا َومُتَث لُا َوتَػنَػق بلِتا الش خِصي اتِا َمْسَرًحا
 أَماِكنَا غاَدَرتْا ُكل َما نَػْفَسَها ِفيهااالش ْخِصي اتُا ِتدُا اليت

َحط اِت، َواألحياءِا الش َوارِعِا ِمثل الث ابِتَة، إقاَمِتها
َ
 وادل



 

39 

 
  م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،، المجلد األولمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 بنادىريسعيداد.ماىرا ادللكافايفاروايةاادللكبلا...افضاء

تِا بُػُيوِتِم َخارِجَا الن اسِا لِقاءِا وأماِكِنا َحبل 
َ
قاىي كادل

َ
 َوادل

اا.(104)اإخل
االر وَحااااا ْختِلَفِة

ُ
اادل اِبَوسائِِلها ااالنِتقاِؿ اأماِكُن "َوُتَشلك ُل

اَويَػَتفاَعُلوَفا االن اُس ايَلتِقي اَففيها االَبَشرِي ِة، الِلَحياِة الن اِبَضَة
اَحوَا اَويَػْقُضوَف اإذلاَويَػَتَحاَوُروَف، الِلَعْوَدِة االيَػْوِمي َة اِئَجُهم

اَولِِمْثِلا ا)البيت(، اَعاَدًة غَلَقِة
ُ
اادل ااألوذل اُسلكَناُىم َمواِطِن

اتَنُقُلا االيت االَواِسطَُة ا األن  اَعظيٌم؛ اَدْوٌر ااألملِكنِة ىِذِه
ا ايفاظُلُو  اوبالت ارلاُتسِهُم اإذلاأخرى، اِمناِضف ٍة الش خوَص

ا.(105)ااألْحَداِثاَوَتطَو رِىا
 كل ا با وادلقصودُااأماكن االنتقال الخاّصة: .1

 كادلقاىي اخُلُصوِصي ةِا من بِنَػوْعٍا تَػَتَميػ زُا اليت األماِكنِا
طاِعِماَوأَماِكِناالَعَملِا

َ
َحبلتُا الد كاكيُا ِفيها مبا وادل

َ
 َوادل

َداِرُس..
َ
 أْصناؼٌا عليها يَػتَػَرد دُا َما َدائًِما إذْا إخل، َوادل

ادوفَااِمن َوِفئاتٌا رَا كانتْا وإفْا َغريِِىم، الن اِس  غيػْ
ااتَػَتطَل بُا إال عنػُْهم زَلْظوَرةٍا  قَبلَا اإلذَفابالد خوؿِا أن 

فإنااا انِفتاِحها ُرغمَا فِهيَا األْحياِف، بَػْعضِا ُولْوِجهاايف
 إقاَمةٍا أماِكنَا تُعد ا اخُلُصوِصي ِة،اَوال من بِنوعٍا تَػَتَميػ زُا
ـِا  يَػتَػَرد ُدوفَا َمن وألف ا با؛ اإلقاَمةِا ُشروطِا تَػَوف رِا لَِعَد

ابقائِِهم تَػتَػَعد ى ال َعليػَْها ُة امن ِبَا ُمد   َعَدًدا
 الس اَعات.

َقِسمُااااا  قسمي: إذل ِبَدْورِىا اخلَاص ةُا االنِتقاؿِا أماِكنُا َوتَػنػْ
اباألماِكنِا ِقْسمٌا  َعليها يَػتَػَرد دُا اليت االخِتياري ةِا َخاص 

ة َشاءوا َمَّت اصُااألْشخ د 
ُ
اَوِقْسمٌا اليت َوادل ثاٍفا َيَشاؤوَنا،

َُقي دةِا االنِتقالي ةِا لؤلِماِكنِا
ُا اليت اإلْجَباري ةِا أوْا ادل  يَػتَػَعي 

دةٍا بأْوقاتٍا ِمنها َواخلُروجُا ُدُخوذُلا ازُلَد   كأماِكنِا َوَمواِعيَد
ا ُحْرَمُتها ذلا اليت والد راَسةِا الَعَملِا ُنهاااخلَاص ُة َوقوانِيػْ

ـُا ـِا اخلَاص ُة،اَوَعَد  أوْا إذَلاالَفْصلِا يُػَؤد ي َقدْا ِبقوانيِنها االلِتزا
ةِا إنَاءِا ِهم 

ُ
اا.ادل

 اختيارية: خاصة انتقال أماكن  . أ
االيتااالمقاهي: .1 االر اقيِة اباألماِكِن اادلقاىي اتلكن دْل

اَيهم ُهما اشل ن اُرو اُدىا اوال اِبَماذِلا، اأْصحاُبا يَهتم 
 أتى لَِذِلكَا أْبسِطااألشياء؛ من ذلك؛ابْلاقْداتَتلكّوفُا

اأف ا وصُفها اومَع" اُمْقَتَضًبا، اادللكبل ارواية  ُوجودَا يف
قَهى

َ
االَعَريب ا يف ادل اأْعطَا الش ارِِع اةمَجَالِي ااقد ابُعًدا ى

قَهى فقدْا َجديًدا،
َ
 يَػَتأم بل أفْا والفنافِا لِلر وائي ا أتاَحاادل

ايَُدورُا الش ارِعَا اَوَما  كافَا َبساطةٍا َوِبلكل ا فيو، َجي ًدا
االت أم لِا ىو ادلقهى  ادلقَهىاىو وكافَا للش ارع، كرسي 
 االرتباطَا ىذا َوَلَعل ا الش ارع، على الُفرَجةِا ُكرِسي ا

 قد العربي ةِا الر َوايَة يف وادلقهى بَياالش ارعِا الُعضوي ا
 وةمجالي ات الش ارع، ةمجالي ات إثراءِا يف كثريًا أفادَا

اعلى ادلْا(106)اَسواء حدٍّا ادلقهى االس ارَد اأف  اإال  ،
ابلاجاءَا االت وظيَفااألمثَل؛ يوظ فاادلقهىايفارِوايِتِو

اايلكوفاالس بُبايفاذِلَكاَتفِضيَلاذكرُىااخاطًفا،اورمبّا
ا ااىِتَماـِ ارَلَاالِت اواخِتبلَؼ اعليها، االبحَر الَبَطِل
اِحْيَلا ا افَلم  اَوثقافِتِو، ااىتماِمِو اعن اوثقاَفِتِهم ُرو ِداىا
بلُذا

َ
َنُواَوَبَياالَبْحِراجلََأاإذلامقهىاالس يود"اوََكاَفاادل بَػيػْ

اا اَمقَهى))الس ْيوِد(( َر ة
اادل اِبُصْحبِةاَىِذِه افِيِو األْتِقْي لذي

االذْينَا ِ(ايَػَتلّذُذوفَااَوَجْدتُػُهمْااالص باِح َلَّب 
ُ
االش اِي)ادل اااااااااا،اباْحِتساِء

اُيَشنػ ُعوَفااَويَلوكوفَا اأْو ُروَف ايَػَتند  اادللكر رَة. األحاديَث

اواألْحزاِبا َعاَرضِة
ُ
اوادل ااحُللكْوَمِة اَوَعَلى ااهلِل اِعباِد َعَلى

ارلا اواّتَْذُت اوشاب اِتا... ااألي اـِ اىذه اشباِب وعلى
َتَحل قياَحْوَؿاالط اوِلِة.اارَْتلكْنُتايفاملكاٍفا

ُ
اادل َمْقَعًداابَػْيَ

اػَلِمُلاِساِتاالط را ِزاِمناالزّاِويِةاالُيسَرىالَِمْنزٍِؿاَحَجريٍّ
اعلىا ااسَْنتي ٌة اِعَمارٌة امَشَخْت َنما ابَػيػْ ، وي  لَكبل 

ُ
اادل الُعْمراين 

جاِورةِا
ُ
 ا.(107)اادلبايناالقدؽلِةاادل
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((ااالبحر:ا .2 لَكبل 
ُ
ا))ادل ارواية ايف ااألْحداِث اَمْسرَُح لَكبل 

ُ
ادل

َمِديَنٌةاَساِحلِي ةٌ،اَوُىَواأَجل ايفاَنظَِراالَبَطِلااِمناأْفاَيلكوَفا
اْمتِداٍداذَلَااأْواتَابٍِعاِمناتَػوَابِِعها؛الِذِلَكاأْدرََكُواعََلىاأن وُاارُلَر دَا

ِدينِة،اواعتربَُهاَفَضاًءاُمسَتِقبًلاَورَأىافِيِوا
َ
ُمنَفِصٌلاعْناىِذِهاادل

ُمتَػنَػف ًساالَُواوَمبلذًااؽُللِكنُُواأْفايَأِوَياويَأَنَساإليو،اويفاالر وَايَِةا
ْعَبدِا

َ
اكادل االَبحُر االناس،اايبدو افيو اَيسَتوِي اَمَشاعًا َفَضاًء

امَّتاشئت،" ااألماِكِنااوؽللكنكاأفاتأوياإليو اِمثُل وُىو
قد َسِةاتَػَتَخف ُفاِعنَدُهاِمناأْوَحاِؿاالوَاِقِع...اَوُىواَيشرَتُِؾا

ُ
ادل

َهابَِةاواجَلبلِؿا
َ
َعابِِدايفاَمااتَنِطُقابواِمناَمعايناالر ْىَبِةاوادل

َ
َمَعاادل

االوِجداَف،اَوؽَلِْيُلاِبَكاإذلاالش ُعوِراشل اايُثريُا االِفلكَر،اَوَيسَتفز 
اىِذِها اإذل االَبْحُر اػَلتاُج اال ا اَورمب  اثَرِي ، اَعِميٌق اَفَضاٌء بأن ُو
االذْيا اِء

َ
اادل اِمن افَلُو االَقَداَسَة، الَِنفِسِو الِيضَمَن اخَلصاِئِص

د ةاَغالِبًااَمااتَػَقُعابَػْرًدااَيرَكبُُواَرمٌزاِمناأكرِبارُموِزاالط َهارِة،اَوما
اإليِوانفسُوالََيْحِمُلا االد خوَؿ َوَسبلًمااعَلىاُمرِيِْديِو،اَبْلاإف 
اإالاإْفاَخلَعَتا اَلَكافيِو ابِدلِيِلاأْفاالاَحق  بَعَضاالر مزِي ِة
اإذلاَضْرٍبامنا ايَدُعوَؾ اَفلَكأن ُو اِمْنها، اَتَّفْفَت اأْو الث ياَب

اَوغُلْربُِا احَتَر ْرَتاِمنااإلْحراـِ اَعارِيًا،اَوقَْد اتُػوَاِجَهُو اعلىاأْف َؾ
اؼُلاِطُبَكا اَمْعَبٌد اوُىو اوأدَواٍر، ازَْيٍف اِمن اَورَاَءُه اَوَما اللِبَاِس

اُدوَفاحاَجٍةالِللَكَهَنِةاوَالَوَساِئطِا .اوكاَفاالَبطُلا(108)اُمباَشرًَة
ِصَلٌةابو؛ااسادلابوامحداعاِشًقااَىائًِماابالَبحِراَوبلكل اَمااَلوُا

اَيشَغُلا اَعم ا اَزوَجتُُو اَوَسألْتُو ااذلُُموـُ اَىاةمَجَْتُو اِحَي وِلذلَك
ابشيء.ا ااىتمْمُت الََما اوَأمَحُد الْوالِؾ اأجاَب: تفلكريَه

ابالبحر؟ اِبُسؤاذِلا:اَحَّت  االس ؤاُؿاالذياا(109)افَػَفاَجأْتُو ىذا
ا اَوُحب ِو اللَبحراِ ابِتػَعَل ِقِو اصلَُِدُهايلكِشُفاَمعرِفَػتػََها اُىنا امن لو.

اُمعتِقًدااأف "ا ايَػْلَجأاإذلاالَبحِر اَوحُتاِصرُُه ااذلُموـُ ِحَياتُزامِحُُو
اِمنابناالبشر اوَاَجَو اَمْهَما اعلىاأصدقائِِو االايَبَخُل االَبْحَر

ابالَبحِر"افَػُنَشاِىُداَتبلطَُمااا،(110) َوقداتَػَعد َدْتاُصَوُرااالىِتماـِ

نازِِؿ،اَوَتلَكس رَىاا
َ
األمواِجاوارتِطَاَمَهااَوطَرطََشاِتاافوَؽاُجدراِفاادل

ايفا تشلك ِل
ُ
اادل ابذلكاالز بَِد االن شَوَة اَونَْسَتْشِعُر االص ُخوِر، فوَؽ

افوَؽا اتَػتَػَهاَدى اَعُروٍس اإذل اَمدينتَنا احتُِيُل ابَديعِي ٍة لَْوَحاٍت
ا(111)االس حابِا اا، االَبطُل اإذلاَويَُشخ ُص افيخطو البحَر

الش ارع"األَصافَحاالبحَراكعهديابو.اأمت ُعاُروِحيابانِسيابَاتِِوا
َتَخّلِقافوَؽاَسطِحِو،اأْصِغيا

ُ
لْكُسو ِةابلوِفاالش روِؽاادل

َ
وأْموَاِجِواادل

نْبَعِثِةامناأعماقِِو،
ُ
اواجلََماِؿاادل َولِلَوْشَوَشاِتااالِسيمُفونِي ِةااحُلب 

االد ائِراوالط رطََشاِتامُا اوالفر  اَوُمتفاِعبًلاَمَعاَجَدلِي ِةااللكر  ْنَجِذبًا
اواجلَْزرِا ،اولذلكا(112)افوَؽاالش اطِئاالذياػَلْلُكُمُواقانوُفاادلد 

اَمبلِمَحا اَوَستُغيّػُر ا، اَترْي االيت الؤلعماِؿ االَبطُل ايَسَتْسِلِم دْل
لكاِفاالذيايَِقُفافيواسُلاِطبًااالبحر،ابلاظل اػُلاوِا

َ
ُؿاالُوصوَؿاادل

االص باِحا اذِلَك اكافاخطوي اتلكااألعَماؿ" اأثناَء اِمرارًا إليِو
اتُعيُقا اوالبلدوَزرَاُت اوَالش اِحناُت افاحلَاويَاُت اُمتَػعَثػ رًا ُمرتد دًا،
االيتا اإذلاالص خرِة األِصَل اعناَسبيٍل اباِحثًا اَوقفُت ادللكاَف.

االمِتداِداادلائي االذياااعَتْدُتااإلطبلَؿاِمنافوقِهااُمتمتػ عًاامبَنظَرِا
،اللكن اىذاااإلصراَرادلْايلكْنالِيُعيَقااألعماَؿا(113)الْيَسالواحد ا

ابأن نا ًا اُمتَوعل  اإذلاالش اطِئ اَذَىبُت اَصبَاٍح اذاَت افػ" اليتاتتم 
َسأطاُؿامُبتغاَياَمهَماااعرتََضتِنْاِمناَعوَائق،اَوطَأُتااألحَجاَرا

نتِشرَةاُملكرًَىا،اوا
ُ
كاَفااإلشبَاعُابالقَرِؼاعِنَدمااتبيػ ْنُتاأف اَمعادلَاادل

لكاِفاقدااظلََحْت،اأِصبُتابالَقَرِؼ،اوليَساَصخَريَتاالَوحيدةُا
َ
ادل

اليتاطُِمَرْتاباألحجار،ابْلاكل االص خرَاِتااليتاكافايَعتَلِيهاا
ااىواُةاالص يد. ،اُكل  لَكبل 

ُ
الِشاطِئاادل حاِذيَِة

ُ
اادل االمتِداداِتاُجل 

 ا.(114)االص خري ِةاوالر ملي ِة.اَصرَخُت،ااستَػْنَجْدُتافبلامنارليب

3. : االش اطِئااشاطئ الُمَكال  اعن اكثريًا االَبطُل تلَكل َم
ابَِنفِسِو،ا افَػَيْخَتلي اعلُوَمُو افيِو ايُفرِغ االذي اَمبلَذُه بوْصِفِو

اللش ا احَتُْدُث االيت االت غيرياِت امن اَموِقٌف الُو اِطِئاوكاَف
اَبلَكارَتِِواَوُعذرِيػ َتُو،ا َساَساِبِواَوَتْشوِْيَواةمَجَالِِواَوَفض 

َ
فَػرَيُفُضاادل

اإذلا االص خوَر ايَنُقلوَف اَوُىْم اأولئَك ا" ايَػَرى اِحَي فَػَيَتأدلُ 



 

41 

 
  م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،، المجلد األولمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 بنادىريسعيداد.ماىرا ادللكافايفاروايةاادللكبلا...افضاء

اأْسَناٍف،اِبُدوِفاأذرٍعاِبُدوِفا اَجَببًلابدوِف الش اِطِئالَِيصنَػُعوا
اَجَببًلا اأْرُجٍل، اَوِبُدوِف ا]ُمْذِعًنا[،اارَأٍس اَذاِعًنا َخانًِعا،

اأْصَحاُباا اداَس اأْف ابَعَد اَتُدوُسُو االيت الؤلقداـِ ُمسَتسِلًما
اَوَحو لواا اَوالَبحر، الِلَجَبِل اَوِعْشَقُهم اَوَعاِطفتَػُهم َذْوقَػُهم
اَحاجًزاا اَوَشلّكَل اَمْوِطَنُو اَغاَدَر االذي ااجلََبِل اإذل َتطَّلَعُهم

اأش االَبحِر. اَوَبَي ايفابَينَػَنا رَاعياالن ابَِتِة
َ
اادل اَوَشذا اتقّيآتِِو تم 

االس َملِكّيِةا االس بلالِت اسُلْتَػَلُف اَوسطََها اتَػْرَتُع االيت ا، قَاِعِو
َتَمْخِطرَة

ُ
"اأقفلُتاادلِذياَعاوفلّكرُتايفاأزَميَت :اأْزَمةاا،(115)اادل

ا اما اِبَسِبِب االن فِسي َة اَحاَليِت االَعَوز، اأْزَمة ػَلُدُثاالس لَكِن،
 .ا(116)افوؽاالش اطئ

ايفاالر وايِة،ااشاطئ خلف: .4 اُحضوٌر اَخلٍف الشاطِئ وكاَف
االت غيرِيافشوّىْتا ايَُد لكبلاالذيانالَْتُو

ُ
ابديٌلاعناشاطئاادل َولَعَل ُو

اَمْلَجأًا اوُعذري تِو اوطهارَتِِو ابنقائو اَخلٍف اشاطُئ افلكاَف ةمَجالَو،
اشاِطِئاَخلٍف،اكاَفاللبطل"اعندمااذىبُتايفاذلكاالص باِحاإذل

القدا ايوليو. اَشهِر ايف افَػَنْحُن ااألربَعِينِي ِة، اعلى ايػَتََمر ُد ابََدأ اجلَو 
َولَْيَسا،اااعتْدُتاالت نز َهايفاىذااالش اطِئابْعَداأْفافر غُتاذايتالَِذايتْا

لِلّذاِتااألْخرَىاَكمااُكنُتاُجل اِسن اعمري...فالبحُراُمتماوٌجا
ارِياحِا افتَُدثػ ُراابفعِل ابالش اطِئ اتَرتَِطُم اأْموَاًجا اَتلُق االيت الش َماِؿ

االز بَِدا ابِفعِل ااألمواِج اَتلكس راُت اَتصنعُُو االذي ابالض باِب لَكبل 
ُ
ادل

اسَلد يتا افوَؽ اوات لكأُت االر مَل اافرتَْشُت االَفَضاِء... ايف َتطَايِِر
ُ
ادل

الو ا االيت االلْوَحِة اإذل اناِظرَي  ايفاوأْرَسلُت االّذَىبي ُة ااخلُيوُط نػَْتها
الت بلشياإثَراُسطوِعاالش مِس...اوانْػغََمسُتايفاةمجالي اِتاادللكاِفا
ْوجاُتاتَػتَػَقاطَُرا

َ
اد[اباللحظَِةاَوقداأخَذِتاادل طاِمعًااالتػ َوح دا]االحت 

اُموِسيَقى..افَتَمْوَسقُتامعها، اناِظري،اتَػنَاَغْمُتاَمَع ماد اااأَماـَ

اَىَجَرَىااارِْجَلي ا االيت االص يِد اِشَباِؾ اإحَدى ابقايَا فوَؽ
 .(117)عَداأْفاىرِمتْاأصَحاُباابَا

 نةُالكِااألمْا هِاىذِا لُاث امتُااُمَقي َدة: خاص ة انتقالٍ  أماِكنُ  .اب
 يتُاالبَا كافَا فإذا ا،أصحابَِا ياةِاحَا يفاام اهِامُااابًاانِاجَا
 على لُامَافالعَا ،وـِاوالن اااحةِاوالر ا قرارِالبلستِااالكانًامَا

 إليوِا كةُاَرااحلَا أُابدَاتَا ،اشاطِاالن اوَا كةِاَرالحَالِا لكافٌامَا لكسِاالعَا
 لُاأصْا البيتِا وَاضلَْااباإليابِا يهِاتنتَاوَا ىابِابالذ ااامًادائِا

 من لُامَاالعَا بُال اطَاتَايػَاوَا ة،دَاوْاالعَا افُاملكَاوَا اإلنسافِا
 مهِالِامَاعَا ملكافِاايف مهِامِاوْايػَا مَاعظَامُا واقضُايَا أفْا اللكثريين

 ةُاي ااسِااألسَا ةُاسيلَاالوَا لُامَافالعَا ،ةُارورَاالض ا يضِاتَاقْاتػَا لكذاىَا
 بَاحسْا نُااألماكِاامُاسِاقَانػْاتػَاوَا ،اؽِاواالسرتزَا سبِالكَالْالِا

 رُاغيػْا ةُاي اجارِاوالت ا ةُار ااحلُا اؿُافاألعمَا ،لِامَاالعَا ةِاعَايػْابِاطَا
ا أعماؿِا

ُ
 ةًاعَاابِاتَا لكوفُاتَا ما ةًاادَاعَا الذينَا يَافِاظ اوَاادل

ـ االعَا طاعِالقِالِا  ؽِارْاالفَا عن كَايْاناىِا،ااص ااخلَا طاعِاالقِااأوْا ا
 اليتوَاااي الِاضَاعَاااودًاهُارلَاابُال اطَاتَاتػَا اليت اؿِااألعمَا يَابَا
 .اي اىنِاذِاااهدًاجُا بُال اطَاتَاتػَا

اعناامكتب العمل: .1 اكثريًا االبطُل ايتحّدِث دلَْ
ااكتفىا افقد اِعنايٍة، اكثرَي ايُػْولِِو اودْل اعمِلو، َملكتِب
ايَػَتعر ْضالذِْكِرا االس لطاِف،اودَْل ِبَوْصِفاَمْوِقِعِوايفاَقْصِر
ابأي ا لكتَب

َ
اادل ايَتناوِؿ ادْل ابْل اوزلتوياتو، ملكو ناتو

فِصْحاعناَحِديٍثا،اودلَْاؼَلُص وابأحداٍثاُمعي نٍة،اودْلايُا
َعِةاَعَمِلِو،اوالَوْصُفالِْلَملْكَتِباَجاَءالَِتْحِدْيِداموقعوا طبيػْ
"يُعاِنُقاالَبْحَراِمْناِجَهِةاالَغْرِبا،اوُيِطل اَعَلىاالس اَحِةا
ُداأَماَمُواَسْطٌحاأبْػَيٌضاواسٌعا مناِجَهِةاالش رِؽ،اَويَػَتَمد 

ااجَلنوبِا اِجَهِة اِمْن اأم ا االش َماِؿ، اِجَهِة فاألْحَياُءاامن
الِلُملكبلاَوُسوقُهااَوشارُِعهااالَوحيُد، ااالقِدؽلَُة َوتُػَواِجُهِنْ

اَسْطِحا امن ااآلَخِر ااجلاِنِب ايف اتَػَقُع االيت لكاِتُب
َ
ادل

اَخَواًءا، اتَػنػُْفُث االيت ْشرَبّياتااالَقْصِر
َ
اادل اإحَدى َنما بَػيػْ

اَوتَػْغُمرُىاا اتتشّقُق ااجلدراِف اوبعُض ا، اتتهاَوى أخذْت
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ابسقوِطاالر طُوْا اتُنِذُر اطبَػَقًة اشلّكلْت االيت اَواألْمبلُح بَُة
ابَػيػْا ا، اتتشّققُااجلُدراِف ااألْسُقُف اأَخَذِت ،ا(118)اَنَما

اَحالَةا اَيلْكِشُف ااآلَخِر ااجلَانِب اَعن ااحَلِديَث ولعل 
اخلَراِباواإلعلَاِؿااليتاتعر َضاذلااالَقْصُرامبَااػَلِْمُلُوامنا

اإذل اإشارٌة اويفاىذا ااَرْمزيٍّة، امناالّسخِطاوعدـِ حالٍة
 الر ضا.

َها:اَسي اَرُةااالس ي ارَة: .2 اُصَوٍر،اِمنػْ ِة اَتَل ْتايفاِعد  َوَقْد
ايَػَتَجل ا ادلَْ اَسي ارٌَة اَوِىَي اإذلابُػَوْيٍش، اجلِْيِبااليتاأقَػّلْتُو
اأم اا اَعْنها، اَشْيًئا االس ارُِد ايَْذُكر اودلَْ ا، اَشْيٍء اأي  ِمنػَْها

ا اِمْناالص ورَُة اأقَػل ْتُو االيت اَسِعيٍد اَسي ارَُة اَفِهَي الث انَِيُة
َياِسي ا االس  ااألْمِن اإذَل اَخْلٍف اااَشاِطِئ اأن  اَوَعر َض ،

ا؟ا اَسي ارٍَة اَوأي  اَسي ارٌَة، اَلَك اصاَرْت اَفْخَمة" َسي ارٌَة
اال اَكاَنْتاإَدارتُنا ... اتِلَكااألي اـِ ايفْ ابِالَفْقِر اقَػتَػْلُتُمْونَا

اوُكن اا االبلْندُرْوفر... انَػوِْع اِمْن اَسي ارٍَة اِسَوى مَتِْلُك
ااْسَتْشَعْرُتا ...اَىَجْسُتابالِفرَاِراِحْيَ اُمْقَتِنِعْيَ رَاِضْيَ
ااْنَدفَػَعْتاِبُسْرَعٍةا االس ي ارََة اَللِكن  اؼُلِْفياَشْيًئا اَصْمَتُو أف 

اَرٌةاأتوَماتِْيلِكي ٌةا،اوِىَياَسي ا(119)اُثُ ااْنطََلَقْتاكالص اُرْوخ
اَفَصِعَقا انَػَواِفِذىا"، اَوُزَجاِج ابأبْػَواِبَا االت َحلك ُم يَِتم 
افانغلقتا ااألربعِة االس ي ارِة اأبْػَواِب اِمْن اآرل  َصْوٌت
ايفا ايَػرَانا اأحٌد ايَػُعْد افَػَلْم ا، ااألْربَُع االز جاجي ة الن وافُذ

ّلُباُكل اىذااالّسواِدااخلَارِِج...اَحِديْػُثَكاَىَذااَىْلايَػَتطَا
ا؟ االس ي ارِة اعلى ُخي ِم

(120)اادل
ايُػْوِحياا اُىنا اوالّسَواُد ،

اواالْخِتفاءِا اَمَعاجبالظ بلـِ اتتطاَبُق االيت ااحلالة اَوِىَي ،
اوالس جِن؛ إْذاؼُلَفىااإلنساُفاامدلوِؿااألمِناالّسياسي 

ا ايفْ اَوالقلَق ااخلَْوَؼ ايَػبػَْعُثاالّسواُد نَػْفِسافيهما،اكما
اَوزَنازِيِْنو.ااالن زْيِل، االس ْجِن اُمبلَزماِت اِمن اأْيًضا َوُىو

احديثا اأثناء االسيارة افيها اذكرت االيت االثالثة وادلرة
امديرا امن اتسل ماه االلذين االّشخصي اعن البطل

ا اوزلمد–السجن اوصٍف،اا-أمحد ابأي ايصفها ودل
 واكتفىاباحلديثاعناادلناطقااليتامرواابا.

 الَعام ة: االنِتقالِ  نُ رابًعا: أماكِ 
فتْوَحةِا األَماِكنِا كل ا ويقِصُدوَفابااالمدن: .1

َ
 على ادل

اباألْحَرى اخلارِِج، امن مُتَث لُا اليت أو  الَعادلَِا ُجْزًءا
اِقْطَعةًا اأْو  ذلا تلكوفَا أفْا ُدْوفَا الَفَضاءِا من اخلَارِجي 

وِىَيا عنها، اخلَارِجِا َوبَػْيَا بيَنها حَتُْوؿُا أْواَمَواِنعُا ُحُدْودٌا
َياِدْين، واحَلَواري َوالش َوارِعُا األْحَياءُا

َ
 َواحَلَداِئقُااَوادل

اعَلى ُتَشلك لُا َوِىيَا الَعام ُة،  حَتَر كاتِا َمْسَرًحااَشاِىًدا
اِخِلْيا  َوَرَواِحِهمْا َوُغُدو ِىمْا لِتَػنَػق بلِتِمْا َوَعَتَبةًا ،اإليها الد 

 يَعبُػُروَنا، والط رُقاِتاقَػَناِطرَا الش َوارِعَا يَػت ِخذوفَا ِحْيَا
أْوا َعَمِلِهمْا أَماِكنِا إذل لِلُوُصوؿِا يَػَتَخط ْوَنا أْواَعَتباتٍا

اأْوقَاتَا يَػْقُضوفَا اليت األَماِكنِا  أوْا فَػرَاِغِهمْا ِفيها
ا َشك ا وال ذَلْوِِىْم،  يف مهم ة ُعُبورٍا نِقاطَا ُتَشلك لُا أن 
ااألْحداثِاَوَتطَااالش خِصي اِت، التقاءِا  الِبناءِا يف و ِر

اعلىا امدٍف اثبلُث االر َوايَِة ايف اذُِكَرْت اوقْد الر وائي ،
 النحوااآليت:

: . أ اَوَقْدااالُمَكال  امبديَنِتِو، االَبَطِل اتَػَعل َق االر َوايُة ُتظِهُر
َلِئذٍا اقَػبػْ اقولو" ايف اذلك ارِيَاُحااَتَّلى اتأيت ِعنَدَما

اِمنا ِديَنُة
َ
اادل اتَػْهَدُأ االَبْحُر اَويَنَغِلُق ْوِسِي ُة

َ
اادل الش َماِؿ

الُِتفرَِغا اَوالَغْرِب االش ْرِؽ امن االَقاِدَمِة االس فِن َضِجْيِج
ااألْمَواِجا اَتبلطَُم افَػُنشاِىُد اَتْشَحنػََها، اأْو مُحُولََتها

اجُا افوَؽ اَوطَْرَطشاِتا اَوَتلَكس رَىااوارِْتطَاَمها نازِِؿ،
َ
اادل دراِف

تشلك ِلا
ُ
فوَؽاالص ُخوِر،اَونَْسَتْشِعُراالن شَوَةابذلكاالز بَِداادل

اتَػتَػَهاَدىا اَعُروٍس اإذل اَمدينتَنا احتُِيُل ابَديعِي ٍة الَْوَحاٍت يف
االس حاِب... ابعيًداافوَؽ االَبْحُر اَصاَر االَيوـَ ا.(121)اأم ا

ايُنغ ُصنا اما اللكن  ااسِتْحماِمياِبَضْوِءاوقولو" اَعدـُ ىو
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اوبنَسمات لَكبل ااالش مِس
ُ
انُوُرا(122)اادل اَيلكوُف َا .ورمب 

الِلث ورَةِا ارَْمزًا اوماايفاُحلْكِماىِذِهاالِقَيِم الش مِساوَالض يَاُء
لَِماافِيهااِمنانُوٍر،اَولَِماايفاَىذااالن وِراِمناِىدايٍَةاَوحَتَر ٍرا

االر ؤيَةِا اعلى ارََحابَةٌااَوقُدرٍَة افالض ْوُء ااآلفاؽ. اأبْػَعِد إذل
َوُحر ي ةٌاوةمَجَاٌؿ.اَوَحْسبُنااُىنااأْفانَتَصو َراماايَُضاد االش عَاعَا
االر مِز.ا اذِلذا اوالر وِحي َة ْعَنوِي َة

َ
اادل االِقْيَمَة الِنُدرَِؾ اَظبلـٍ ِمن

اأقب اشيٍء اَوأي  اِمناالن ور؟ اَوأْسىَن اأةمْجَُل اَشْيٍء ُحافأي 
 وأشنُعامناالظبلـ؟

اَمَعااااااااا ايػَتَػَقّلَب اأْف الِِفلكرِِه اَسََح اِحَي االس جِن ويف
االذيا حيُط

ُ
اادل اىذا ، لَكبل 

ُ
اادل ازليَط اتَػَتعد  ادْل االيت" الذ كرَيَاِت

اأْعماِقِوا ايف اوأغوُص اؽَل ِو افوَؽ اوأعوـُ افيِو، اأُِِبُر اما دائًِما
االيتاكانْتاوالازَاَلتْا لَكبل 

ُ
َوَسَتظَل ااألْسَتخرَِجاالآللَئ،اىذِهاادل

االيتاأْعطَْتنا اكذِلَكاوىَي اودِلَاالاَتلُكوُف اأفلكاري. اُكل  زِلَْوَر
،ا(123)ااحلُلَُماوقَد َمْتارلافوزِي َةامصدَراُحلُِميابلااحلُلَُماكل و

اىذها َي. اُملكبل  اإذل اسأعوُد اعِشَقها" االيت لَكبل 
ُ
ابادل ويتغىن

اِمن ااحلبيبةُ. اأِعيُشايفااالَعِشيػَْقةااليتاالامتوُت.اىذه أجِلَها
البَػرَاريايفاالص َحاريايفااجلِباِؿايفاالوِْدياف..اإن نالتو اٌؽاإذلا
رؤيَِتهااكل هاابأةمجِعها،اِبرِىا،ابر ىا،اجباذِلا،اسهوذِلا،اسائِها،ا
فضاءاتا،انسيمها،احر ىا،ابرِدىا،اشتائها،اصيِفها،اخريفها،ا

اإخ اأقد موالك.اأي  اُحبٍّ بلٍص.اأّيالوعٍةاأياربيعها...أي 
ا(124)اعشٍق..اأيا؟ا

"ااااا لَكبل 
ُ
َوَيْسرَتِسُلايفاذِْكِرابَػْعٍضاِمناُملَكو ناِتاَمِديَنِةاادل

االيتا االّساَحُة اأماِمي افانْػَبَسَطْت افَػَيِميًنا اَيَسارًا تَػَوج ْهُت
االس لطاني ِةا لكَتَبِة

َ
اادل اَوِعنَد االن َساِء، اُسْوُؽ اِمنها يَػْبَتِدُئ

اَوَمسْاوبالّتحْا اواحلِّناِء االلَباِف ابائِِعي اِعنَد اَوَرِؽاِديِد ُحوِؽ
 .(125)اأْشَجاِراالس درِا

امنزؿا األماكنِا وأبرزُااع  دن: . ب اىي:)ادلعبل، داخلها
ا،شارعاالط ويلاوالز عفرافاصديقواصاحل،اكريرت،ااخلساؼ،

وسوؽاالُبهرة،اوحافةاحسي،اوشارعاأبَاف،اومطعماالبحرا
االقلوعة،ا اُحجيف، االتػ و اىي، اَملْكَسر، اخور األمحر،

ا احديد،اا14مؤسسة اجبل االشرفات، اجدراف أكتوبر،
اعاِصمةُا اعدف امناأف  اوعلىاالر غِم ا(، االشحاري بقالة

راإذلاُخْوِراَملْكسَا َيِصلَا بلِدِهاللكْناكاَفاكل اىم االبطِلاأفْا
االص ح ِة، اوزارُة اتقُع  على بْنِي ةًامَا رغبَتُوُا َتلكنْا ودلْا َحْيُث

اةُاعَاتابػَاعلىاإصلاِزاُمِهم ٍةازُلد دٍة))مُا بلْا شاِؼ،واالكتِا الت َمت عِا
ايفاالقلب((،عِا  ِصفْايَااودلْا بلِجاابِنِوايفااذلنِدامناُرْوَماتِْيـز

 َصَفهاوَا َحْيثُا ذلَا، ُدخولِوِا عندَا إال ا َشَساَعِتها رغمَا عدفَا
ااجلُثَااةُاحَابػ))رائِا اأشبلُء ااألنوَؼ، اُتزِكُم اىُااثالد ـِ اانَاُمتناثرًَة

اشَااؾَانَاىُاوَا اصَااِرا، َعبّل
ُ
اادل اُمظِلمًاُع اغَدْتااَر اادلاِء اأنابيُب ا،

اأقفلتْا اادلطاِعُم  الن اسَا "البطُلايرى كافَا ،(126)اجاف ةً،
ايف اإْسَحاؽ،ا َيرُكُضوَف االش يِخ اَحْوَؿ اويَػت ِجهوَف الش ارِع

االش رُفاِتا ايف اوالن اُس امتُْرُؽ االَعْسلَكرِي ُة الس ياراُت
يَتطَل عوف،...افانْػَهَمَراَحْورلاالر صاُصامْناكل اَملَكاٍفابيَنَماا
تَػتَالْتاأْصواُتاالَقَذاِئِفاِمناالَبْحِراوَاجلََبِل،اوِمناالس ماِءا

 لط ائراُتاتقِصُف.اأخذِتاا
اأْجوَاَءىاايفاالَفرْتِةااليتاَدَخلهاا وعلىارغِماةمَجاِؿاَعَدفاااا وأف 

ا" سادلابومحد"البطُلا كاَنْتاُتشج ُعاعلىاالت جوَاِؿاإالاأن ُوامر 
اِبَسبِباأْحداِثااحلرِبااليتااندلعْتاَفَشغََلوُا اَعِصيبٍة بأوقاٍت

افِْيِو،اَسْرُدابَػْعِضاتفاِصْيِلهااَعناَوصْا ْنزِِؿاالذياأقاـَ
َ
ِفاَعَدفاوَادل

وَمَقاِىْيهاايفا َوَجَلَسايفاَمطَاعِمها َشوَارِِعها يف أن ُواَتَو ؿَا َوَمعَا
الُِدُخوذِلا، ااألوذَل ادلَْا الليػَْلِة افِْيها،ا يَهتم ا َللكِن ُو اَشْيٍء بَِوْصِف

إذَلا َتْدفَػُعنا َعَملي ةًا َعَدف َداِخلَا ُمعاَيشتُنااللَملَكافِا َوأْصَبَحتْا

افأْحَسْسنا يف التػ َوغ لِا  باجلذبِا داخَلوُا البلشعور،
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لَكافُا ودؿ ا واالحتواء،
َ
االُغربةِا ادل اعلى  اخلارجي 

اَعَدف...ا ايف اَقَضْيُتها ابليالِيها ايَػْوًما اعَشَر والِعداِء"سبعة
ا
ُ
اوقدااْمَتؤْلُتاَغْيظًاَوُعدُتاإذلاادل ا.(127)لَكبل 

االَعناَفااأثيوبيا: الِنفِسِو االَبَطُل اذِكرُىااِحَياأطْلَق وقداَوَرَد
ايفا اشاىَدُه االذي االت ْمثاَؿ اَرَسَم اأْف ابَعَد االت خي ل يف
اادلرأِةا الْوِف ايف اطفيٍف ااختبلٍؼ امَع ااألثيويب  تَحِف

ُ
ادل

ايفا اَجْولِتِو اعن احتّدَث اُث  االت مثَاِؿ، ايف اَعنها ادلرسومِة
اَلوُا الِما امنااألماكِنااالش ارِِع؛ ا"يُعد  اإْذ اَعِظيٍم، ِمناَدوٍر

ااذلام ِةايفاحياةاادلدف

،ا(128) ،اوىو"اَفَضاُءاِصرَاٍعااجتماعيٍّ
اوالن اُساَوَللِكن ا االَعْي، اَغيػُْر اِفيِو االاِسبلَح اصاِمٌت اِصراٌع ُو

يَأتُونَُواوُىْماػَلِملوَفامَعُهْماعُلوَمُهماَوَمشاِغَلهماوَتطَل عاِتِما
اَمااَوُرؤاىُا اِبَقْدِر اوالت نافِر االت بلقي اُوُجْوِه اِمن اذلُْم افيت ِفُق م،

اَماا اإْذ امناَدواعيااالخِتبلِؼاواالئِتبلِؼ، اُكل ِو لِلُمْجَتَمِع
ُىْماغيػُْراَعي نٍةاُمصّغرٍةامنو،اَوَتْضطَِلُعاَحاس ُةاالن ظِرايفاىذاا

اتَػَتعق ا امبثوثٌة اَعٌي افهي اأساسيٍّ، ابَدْوٍر ُباالص راِع
اوِمفتاُحا االش ارِع، اِمفتاُح ا اإن  اوحَتْلُكُم، اَوحُتَّلُل اآلَخرِْيَن،
الَُغٌةا اِىي انَفسي ٌة، اوَحالٌة اَوحلكٌم اَمْوِقٌف اوىَي اآلخرين،
اَحالةٌا ـَ ااالنِسجا اأِو ااالخِتبلَؼ اأّف اَتلكَتِشُف اِبَا َصاِمَتٌة

ايَا اأْف اللّنظِر اؽُللِكُن اِفعلي ٌة، اَماد ي ٌة ايفاَمْوُضْوِعّيٌة لِمَسها
االذيا االِفلْكرِي  االن ظرِي  الس لوِؾاأوااذلِْنَداـ.اوأّفاىذاااحَلد 
امادي ،اىواىذاا افعلي  تِقُفاِعنَدُهاُحر يُتَكاىوااآلَفاحد 
اوعندئٍذا ، اوَدـٍ احْلٍم اِمن اَحي ا اَكيانًا اأماَمَك االقائُم اآلَخُر

ااجلحي اىو ااآلخَر اَسارتر))إف  اِعبارَُة اوللكن َكاتُراِوُدَؾ م((،
.اوذلذااوجدناا(129)اُسرعاَفامااتَقْتِنُعابأن ُواىوااجلَن ةُاأيًضاا

البطَلايتذك ُراحياوقَفازُلَْتارًاايفاَساَحٍةاتَػتَػَوس ُطاماركاتوا
افاقَتَحَمْتُو"ا ْشرَتِْيَن

ُ
اوادل ابالَباعِة لكَتظ ُة

ُ
اادل ااألْسواُؽ ابا حُتيُط
َتَماوِِج،اكاَدْتاأْفافتاٌةاأبْػَهرَْتِناِبَقواِمهااال

ُ
فارِعاوبشَعرِىااادل

ا االَُّب  تلثَُماَوْجِهيابَػْعُضاِخْصبلِتاشْعرِىااالعابقِةابراِئَحيتَِ

اُثُ ا اُمشلّكبًل اَعِصيػْرًا اشرِبنا اادلشاِرِب اأحِد ايف والقاِت...
اَشَوارَِعا اُجْلَنا اَمارَْكاتو... اَمطَاعِم ايفاأَحِد اَغَداَءنَا تَػَناَوْلَنا

االص باِح،ااَوأْحَياءَا اُفْسَحِة اِخبلَؿ اَنْدُخْلها االيتادلَْ َمارَْكاتو
اُثُ ا افاْعَتَذْرُت االَبارَاِت اَأَحَد انَْدُخَل اأْف اَعَلي  اقْػتَػَرَحْت
االَعَشاِءا الِتَػَناُوِؿ اَدَعْوُتا اَىَررِي ا... اقاتًا اظَلَْضَغ اأْف اقتَػَرْحُت

َمْطَعِماالُفْنُدِؽاَمًعاايفاَمْطَعِماالُفْنُدِؽاالذياأْسلُكُنُو...يفا
َجَلْسَناايفاإْحَدىاالز َوايَا،اَكانْتاِىَياحَتَْتِسْيااجَلَعة،اأم اا
ا اُكْرِسيػ ْيِ اَعَلى اُمتقابَِلِي اُكن ا االّشاَي. افَاْحَتَسْيُت أنَا

اوردٍا ازُيػ َنْتابباقِة اأبَنوِسي ٌة اِمْنَضَدٌة .اوىناَؾا(130)اتَػَتوس طُنا
اعام ةٌا اانتقاٍؿ االت وق ِفااأَماِكُن اُدوَف اَعَرًضا االبطُل ذََكَرَىا

ا.(131)اِراتَػْفِصيبَلِتاِعنَدىااأْواذِكْا
ااألماكِن،ااااا امن اآَخَر انَػوٍْع اَعْن انَػَتلَكّلَم اأْف اَعَلْينا بقَي

لُموسُا اجلُْزءُا وىوامااُيطَلُقاَعليِواالفضاُءاالّنص ي ،اوىو
َ
 ادل

َتمث لُا الر َوايَةِا ِمن
ُ
ػَلَْتوِْيِو،اأْوابِتَػْعِبرِيا َما وَُكل ا اللِكتابِا يف وادل

اذاُتا االلِكتابُة اَتشَغُلُو االذي ااحلَيّػُز احْلَمداين" ْيِد ا-محَِ
اِطَباعي ة اأْحرُفًا اَوَيْشَمُلاا-باْعِتبارِىا االَوَرؽ. اِمَساَحِة َعَلى

اوتَنظيَما طالِِع،
َ
اادل اوَوْضَع االِغبلِؼ، اَتْصِمْيِم اطَرِيْػَقَة َذِلَك

االعناوين،االُفصُا اوتشلكيَل َطبعي ِة
اادل االلِكتَابَِة اِت اَوتَػَغري  ْوؿ،

(132)اغريَىاوا
اِبَذااا. ابُػُتور اِمْيَشاؿ ـَ احلََْمداينااىِتَما ويَنُقُل

االر َوايَِةا ايف ااىِتَماَمُو اػَلُْصِر ادْل اإن ُو اإْذ اَكِبيػْرًا؛ الَفَضاِء
ابالن ا االن ص  اإذلاَفَضاِء اَنظََر َا اُمؤل ٍفااَوْحَدىا،اَوإظل  ْسَبِةاألي 

 َشْيءٍا أو اًلارُلر دُا إف االر َوايََةاىيَا"بوتور: يَػُقوؿُا كاف،اَحْيثُا
اِعْنَدما ِكَتاب، اَملكتَبِتنا، اعلى  َوتتنِقلُا نَفتُحوُا َمْوُضْوٌع

االُغْرفةُا الفخ ، يف نَعَلقُا الص فحاِت، َبيَا َنظرَتُنا  فتَػْنقِلُب
،اوِمنا(133)االر َوايَةِا ِدْيلُكورُا ؼَلُلُقوُا إذلاَملكافٍا فيها اليْتاضَلْنُا

اإْذا الِللِكتاِبا؛ اَخاِلًصا اَىْنَدِسي ا اتَػْعريًفا ـُ ايُقد  الط رِْيِفاأن ُو
ارَلَْرىا اَوْضُع اُىو االيَػْوـَ، انَػْعَهُدُه اَكَما االلِكتاَب اإف  يَقوُؿ"
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اُمزَدَوجٍا اِلمقَياٍس اَوفْػًقا االث بلثَِة، َدى
َ
اادل اأْبعاِد ايف ااخلطاِب

االذيا االث اِلُث اوالُبعُد االص فحِة. اَوُعلو  االس طر، اطُْوُؿ ُىَو
يَتحد ُثاعنواىواُسُْكااللِكتاِباالذيايُقاُساَعادًةاِبعَدِدا

ا.(134)االص فحات
اَكِبرُيااااا الُو الْيَس االن ّصي  االَفَضاَء اأف  امن االّرغِم َوَعلى

االاؼلَْا افإن ُو ااحَللكي، امبَْضُموِف ا افُهَواارتَِباٍط اِمناأعلي ٍة، ُلو
ا اأوااحللكائي  االر َواِئي  َعَةاتَػَعاُمِلاالقارِئاَمَعاالن ص  ُداطَِبيػْ ػُلد 
اإف ا الِْلَعَمل. اخاصٍّ افْهٍم اإذل االقارَِئ ايُػَوج ُو اَوَقْد ُعُمْوًما،
الَفَضاَءاالن ص ي ،اُىَواأْيًضااَفَضاٌءاَملَكاين ،األن ُواالايَتشلّكلُا

اَعربَا اأن ُواإاّل َر اَغيػْ اوأبْػَعاده، االلِكَتاِب اِمساَحة اادلِساَحِة،
افيوا ايَتَحر ُؾ االذي لَكاِف

َ
ابادل اَلُو اَعبلَقَة اَوال ازَلُدْوٌد َملكاٌف
اا-األبطاُؿ،افَػُهَواَملكاٌفاتَػَتَحر ُؾاِفيِوا اا-َعلىااألَصح  َعْيُ

االر َوائي ا االلِكَتابِة اَفَضاُء اَبَساطٍَة ابلكل  اإذْف اىو ِةاالَقارِئ،
ا.(135)اباعتبارَِىااِطَباَعة

 البياض والس واد: 
 َوالس َوادِا البَػَياضِا ؽَليُلاالش َعراءُاَوالر َوائيوَفاإذلااْسِتغبلؿِااااا

اِبَوصِفِهما يف ة تَػْقِنَية "الن ص  َناخِا لَِمْعرَِفةِا ُمِهم 
َ
 الش ْعرِي ا ادل

ناِتَةًاا(136)اِداَللِي ةًا َتَضارِْيسَا ِبَوْصِفَها الَقِصْيَدةِا يفاُجغرَاِفَيا
 "َوَىذا الَوَرَقِةاالبَػْيضاِء، َسْطحِا على اللَكِلماتِا َعناتَػْوزيعِا

ا؛ ِبَشلْكلٍا الايَِتم ا التػ ْوزيعُا  َتْرِبَةُا فيوِا َتْدُخلُا إذْا َعْشَواِئيٍّ
اِبآَخرَا ِبَشلكلٍا ػُلاِوؿُا َوُىو الر َواِئي ا  الص ورَةَا يَػْرُسمَا أفْا أْو
، اللُكل ي ةَا  حرََكةُا الص ورَةِا تِلكَا ِخبلؿِا منْا فَػَتْظَهرُا للن ص 

افَػَتْمَنُحَها البَػَياضِا اَبَصرِي ا  َداِخلَا احَلرََكةِا ُحر ي ةَا َوالس َواِد
انُْدِرؾُا(137)االن ص ا اُىنا اِمْن  َوالس َوادِا البَػَياضِا َتوزِْيعَا أف ا ،
اَكَما لْيسَا " الن ص ي ا الَفَضاءِا َداِخلَا ابَرِيًئا  يَػَتَصو رُا ِفعبًل

َا اَوإظل   َتَل َياتِا ِمن َتَلٍّا َمْقُصْوٌد، َعَملٌا ُىوَا البَػْعُض،
َعاِصرِا الش ْعرِي ا اإلْبَداعِا

ُ
ا.(138)اادل

 َعلى احَلِديَثةِا الَقِصْيَدةِا يف َوالبَػَياضُا الس َوادُا "ُيشلّكلُاا
ستَػَوى

ُ
ا اللِكتايبا ادل االس َوادُا الذيا))الص ْوتِبِداللة  ؽُلَثػ ُلُو

االذي  البَػَياضُا َوُيْسِهمُا البَػَياُض، ؽُلَثػ ُلوُا و)الص ْمُت(
ْستَػَوى َعلى الش ْعرِي ا الَعَملِا تَػْوِجْيو يف َوالس َوادُا

ُ
 الط َباِعي ا ادل

اَوؽُلَث لُا(139)االَبَصرِي ا اؿ ا البَػَياضُا ،  )الص ْمتِا( َعلى الد 
ااَحيػ زَاًا لكبلا الابَأَساِبِو

ُ
اادل  مبََحط ةٍا أْشَبوُا " فهو يفاِرَوايَِة

 ُمْستَػًوىاإذل ِمن الش ْعرِي ا احَلَدثِا بانِْتَقاؿِا تُوِحيْا إْيقاِعي ةٍا
.اويُعِلُناالبياُضاعاَدًةاعنانايِةافْصٍلاأوانقطٍةا(140)اآَخر

ا اَبَي ايُفَصُل اوَقد لكاِف،
َ
اوادل االز ماِف ايف َدٍة اللَقطَاِتازُلد 

ا اأف  اعلى اوالز َماين ، ااحَلَدِثي  ااالنِقطَاِع اعلى اَدال ٍة بإَشارٍَة
البَػَياَضاؽُللِكُناأْفايَتخل َلااللِكتابَةاذاَتااللت عبرِياعناأشياءا
اىِذها اويف ااألْسطُر، اداِخَل اَعنها اَمسلكوٍت اأْو زَلذوفٍة

ُمَتَتاِبَعٌةاااحلَالِةاَتْشَغُلاالبياَضابيااللكلماِتاواجلمِلانُقطٌا
اوقداُتصِبُحاثبلَثانُقٍطاأواأكثر.ا قداتَػْنَحِصُرايفانُقطَتَػْيِ
الِلتػ ْعِبرِياَعْناأْشَياَءا وقداَتَل ىاالبَػَياُضاالذياتل َلااللِكَتابََة
اِمنا َدٍة اُمتػََعد  اَصَفَحاٍت ايف اَعنَها اَمْسلُكوٍت اأْو زَلُْذوَفٍة

اِتاكاَنْتاِعنَدااقِتَياِداالَبطِلايفاالر َوايِة،اوأُْوذَلاىِذِهاالّتِجّليَا
َسي ارَِةاَجْيٍباإذلاَملكاٍفاالاَيْدرِي،اَفَحاَوَؿاتبديَداالص مِتا

َنوُاَوَبَياالِذياغَلِلُساعلىاَيَسارِِه" ابَػيػْ
 كيَفاحاُلَكا؟ا -
 .ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا. -
 تُريُداِسْيَجاَرًةا؟ -
 .ا.ا.ا.ا.ا..ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا -
 االْسُمااللَكِرْْيا؟ -
 .ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا. -
 إذلاأيَناضَلُناذاىباِفا؟ -
 (141)ا.ا.ا.ا.ا.ا.اا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا. -
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ايػَْنِبْسابِبِْنِتا ادْل االش ْخَصااآلَخَر اعَلىاأف  اتَُدؿ  االن قاُط فهِذِه
اِمْناَخْوِؼا اماازَاَد اَدَخَلاالَبَطُلايفاَشَفٍة،اوىذا الَبَطِل؛اَوذِلَذا

اَعِجْيٌبا!ا اىذااالص ْمِت"اَشْيٌء اِعّلِة اَعْن ايَػْبَحُثافِْيها َمْرَحلٍة
اؼُلاِطَبن؟ا؟أُىَواأَصم ا انُِصَحابأال  ـْ أ

.اَويػَبػُْرُزاالبَػيَاُضاأْيًضاا(142)ا
اُفُصوِؿاالر وَايَةاعادًةاماايَعنااالنتقاَؿاإذلاَصْفَحٍةاأخرا ى،ابَػْيَ

اَوَماا اَحَدثيٍّ اأْو اعلىاُمروٍراَزَمِنٍّ َوقَْداَيلُكوُفاىذاااالنتقاُؿاداال 
يػَْتَبُعاذلكاأْيًضااِمناتَػغَيػ رَاٍتاَملَكانِي ٍةاعلىاُمْستػََوىاالِقص ِةاذاِتَااا

.ايُضاُؼاإذلاذلكاماا(143)اكَماابَػَرَزايفاَصَفَحاٍتامناالرواية
االَوَرَؽاِبَوْصِفِواايُسم ىاباللكِتابِةاالَعُمْوِدي ةِا ،حيُثايَْسَتِغل االر وائي 

ازََمنِي اافقط،ا الَْيَسارَلَااًل ااحلَالَِة ايفاىِذِه "افالن ص  الِلن ص  َملكانًا
ااسَتطَاَعا اَتْشلكِيْلي ٍة الِقوَاِنَي اتَػرْتِْيبُُو اؼَلَْضُع اأيًضا، اَملكاين  َوَللِكن ُو

اتػَا اأولِئَكاالِذيَنامتلك نُوااال ش َعرَاُءاالَعَرُباالُقَدماُء َوص لها،اَوَخاص ًة
ا.(144)ااوِيِْنِهْماأْوااإلْشرَاِؼاعليهامناَتِْطيِطاَدوَا

اُجزئي ٍةااااا اِبطَرِيقٍة االص فَحِة ااسِتْغبلُؿ االَعُموِدي ُة واللِكتابَُة
اأْوا اعلىاالَيِمْيِ االلِكتابَُة اتُوَضَع االَعْرَض،اكأْف اؼَلُص  فيَما
يفاالَوَسِطاَوَتلكوُفاعادًةاأْسطُرًااَقِصريًةاالاَتشَغُلاالص فَحَةاا

ابَعِضها ابَػْيَ ايفاالط وِؿ اَوتَػَتفاَوُت اَوَعاَدًةااُكل ها. البعض،
االن َمِطا اعلى اأْشَعارًا االر وائي  االن ص  الِتْضِمِي اُتْستَػَغل  َما
اقصريٍة،ا اةمجٍل ايف االس رِيُع ااحلَِواُر ايُقّدـ اوقْد احَلديِث،

ا(145)افنحصلاعلىاكتابٍةاعمودي ةٍا .اوِعْنَداَتْضِمِياالن ص 
اأْشَعارًااَعُمْوِديًّةاضْلُصُلاعلى ِكتابٍَةاَعُموِدي ٍةاُمتػََوازَِيٍةااااالر وائي 

اعلىا لَكبل 
ُ
اادل ارَِوايَُة ااْشَتَمَلْت اَوَلَقِد اَمْعُروٌؼ. اىو كما

اِشْعرِّيٍةا اوأبْػَياٍت اِبَعْيِنها، ايفاَمَواِطَن اَحِديْػَثٍة اَشْعِبي ٍة أْشَعاٍر
األيب اوأخرى اَدرِوْيش، اأف ا(146)انواسالَِمْحُموِد اذلَك .

االت شلِكيلِا اأْكثَراالُعْنُصَر اَدْورًا ايَلَعُب ااحَلِديِث االش عِر ايف ي 
ابْعَدا اَوُخُصوًصا اِثي ، االرت  االش ْعِر ايف االت شلكيِل امن أعلَ ي ة
اِبِشْعِرا طْبوَعُة

َ
اادل االص فَحُة َقف ى،َاوتَػَتَشلك ُل

ُ
اادل االش عِر َتاُوِز

امناِمساَحاٍتابَػْيَضاءَا االن ثري  االش عِر اأِو الاِكتابَةَااالت فِعيَلِة

طبوَعِة،ا
َ
اادل اباللكلماِت اَمؤلى اَسوداَء اوأْخَرى فيها،

امنا انَػْوًعا اوالس واِد االبياِض ابَي االت َباُدرل  االت تارل فَػُيَشلّكُل
االبىَنا اتَنوِيِع ايف اُيسِهُم ااإلضايف  االت شلكيلي  اإليقاِع

اَورَا امْن اَيهِدُؼ افاّلش اِعُر اوَيْدَعُمها ااألخرى، اِءااإليقاِعي ِة
اإذلاتركيِباالد اللِةانفِسها لكاِفايفاالن ص 

َ
ا.(147)اتركيِباادل

اتُعد ا الس ْوَداءُا ادلَِساَحاتُا أمااااا االيِت  َمَناِطقَا" األفُِقي ُة
ا(148)األْشلكاِؿاَوبِناؤىا،ا َخْلقُا َداِخَلَها يَِتم ا َوِفْعلٍا َنَشاطٍا

اَمَواِضعَا ايف االر َوايَِة ايف اَتَل ْت ااحلَاَلَةااافَػَقْد اتَػْعلِكُس كاَنْت
اُشُعوٍرا اأْو رَِة ااحلَيػْ اعن اتَػُنم  اَوِىَي االَبَطل، اَيْسَتْشِعرُىا اليت
باخلوؼاأوازلاولةااآلخرابعثااخلوؼايفانفسو،اوكذلكا

ا.(149)اَتعلِكُساحالَةاقلٍقاأْواُشرْوَداِذْىنٍا
 النتائج:

ارائًعاا .1 اتوظيًفا االن ص ي  االفضاَء االر وايُة َوظَّفِت
امنا طْبوَعِة

َ
اادل االص فَحاِت اأشلكاُؿ فتَػَعد دت

اَسوداَءا اوأْخَرى افيها، اِكتابََة اال ابَػْيَضاَء ِمساَحاٍت
ابَيا االت َباُدُؿ اوىذا طبوَعِة،

َ
اادل اباللكلماِت َمؤلى

ازمنٍّا امروٍر اأو احذٍؼ اعلى ايُدؿ  اوالس واِد االبياِض
اَيهِدُؼا افالر اوي ااألحداِث، اداللة اتَنِويِع ايف ُيسِهُم
اإذلاتركيِباالد اللِةا لكاِفايفاالن ص 

َ
مْناَورَاِءاتركيِباادل

 نفِسها.
االا .2 اإغَلابِي ًة اواِسَعًة اِمَساَحًة االر وايَِة ايف لكاُف

َ
اادل أخَذ

اَفَحسب، اللَحَدِث اَخلفي ًة امنااِبَوْصِفِو اَكعاِمٍل بْل
اتَا الئلدراِؾاَعَواِمِل اَوسيلًة اأْو اَوأداًة شلكيِلاالش ْخِصي ِة،

ااخلارجي ،اكَماا اوالتػ َعر ؼاعلىاالعادِل عرَِفِة،
َ
اادل وحتقيِق

 َتَل ىاذلكايفاالس جِنامثبًل.
اَلَقْداكاَدِتاالر َوايَةُا .3 االر اوياالَوْصَفاَحَّت  دْلاَيْسَتِغل 

اتَػَفاصِا انَػتَػَعر ْؼ افَػَلْم اِمْنُو، اَتُْلْو لَكبل 
ُ
اادل اَمِديْػَنِة ْيَل

اَوالاالش ّقةا اَعَمِلِو اوَملَكاِف اَمْنزِلِِو اَوالاتَػَفاِصْيَل وأزِقِّتها،
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اوىيا نو رة
ُ
اادل اَوالاِسْجَن ايفابُػَوْيٍش افيها ااْحُتِجَز اليِت

اَماا امَع افيها، االر َوايَِة اأْحَداُث اداَرْت االيْت األَماِكُن
ابَالِا اَوِظيَفٍة اِمن لَكاِف

َ
اادل اؽُللكُنالَِوْصِف ا" ااألعل ي ِة َغِة

ااحلََياِةا اَمظَاِىَر اذلكاأف  االتػ ْفِسرْيِي ِة َفِة ابالَوِظيػْ تسميتها
اوأَدَواٍتا اوأثاٍث اَوَمنازَِؿ اُمُدٍف اِمن اخلَارِِجي ة
اَحَياِةا اعن اَتلْكِشُف ا األن  اتُْذَكُر وَمبلِبَس...إخل

اِمزَاجِا اإذل اَوُتِشيػُْر االنػ ْفِسي ِة اَوطَْبِعها،االش ْخِصي ِة َها
اَواْكَتَسَبا اَخاص ٌة اِداللٌة اَلُو اُعنُصرًا االَوْصُف وأْصَبَح
ِقْيَمًةاةمَجَالِي ًةاَحّقًة...افالَوْصُفاالايَأيتاِببلاُمبَػر ٍر،ابْلا
ابَِناَءاالش ْخِصي ِةاَوَلُوا ـُ اَمقطٍَعاِمناَمَقاِطِعِواؼَلِْد اُكل  إف 

 .(150)(2)يفاَتطَو ِرااحَلَدِثااأثٌراُمباِشٌراأْواَغيػُْراُمَباِشرٍا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

لكاِفاعلىا .4
َ
اادل اإذلاأثَِر اعلىااْسِتْحياٍء أَشارِتاالر َوايَُة

االذياُيِصيبُػُهْمايَػْنعلِكُسا االتغري  َمْنايَِعيُشوَفافيو،اَوأف 
االلُكُتِبا ااْسِتْبَداِؿ ايف اذلَك اَتَّلى اَوَقْد لكاِف،

َ
اادل على

َياِسي ِةايفا ،ااَملكَتَبِةاالَبَطِلاِبلُكُتٍباِديْني ٍة،اِمناِجَهةٍاالس 
 َوِمْناِجَهٍةاأْخَرىابَػَرَزايفاَتَصر فاِتاالِقط ِة.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 الهوامش
اادلقدمةا (1) ايف اادللكاف افلسفة االفيومي: ازلمد اسعيد د.

ااإلسبلميةااالطللية ااجلامعة ارللة ااجلاىلي، االشعر يف
اامللدا االثاين، االعدد ااإلنسانية، االدراسات سلسلة

ا.ا242ـ،اصا2007اخلامساعشر،ايونيوا
انصرا (2) اإبراىيم اروايات ايف اوالداللة االبنية اأمحد: مرشد

ااهلل، ابريوت،اا اوالنشر، اللدراسات االعربية ادلؤسسة
بناءاا.انقبًلاعن:128ـ،اصا2005الطبعةااألوذل،ا

ادللكافاادلفتوحايفاروايةاطوؽاالياسيالواسينااألعرج:ا
د.انصريةازوزو،ارللةاادلخترب،اأِباثايفااللغةاواألدبا
االعددا ااجلزار، ابلكرة اخيضر، ازلمد اجامعة اجلزائري،

ا.22ـ،اص2012الثامن،ا
ادراسةا (3) ا االبحرينية االرواية ايف لَكاف

َ
اادل احسي: فهد

االب اوالتوزيع، اللنشر افراديس االطبعةانقدية، حرين،
 .66ـ،اصا2003األوذل،ا

االعربيةا (4) لَكافايفاالروايةاالعربية،االرواية
َ
غالباىلسا:اادل

االعادلا اأمي اوزلمود ابرادة، ازلمد احترير اوآفاؽ واقع
ااألوذل،ا االطبعة ادمشق، ارشد، اابن ادار وآخروف،

ا.ا212ـ،اص1981
االسابقانفسو.ا (5)
د.محيداحلمداين:ابنيةاالنصاالسرديامنامنظوراالنقدا (6)

االبيضاء.ا االدار ابريوت، االثقايفاالعريب، اادلركز األديب،
 .65ـ،اصا1991الطبعةااألوذل،اآبا

االزمن،االروائي)الفضاء،االشلكل بنية ِبراوي، حسن (7)
 الثقايف ادلركزاالبيضاء، الدارابريوت،االشخصية(،

ا.ا29ـاصا1990العريب،ا
ا (8) االرواية انظرية االسرد»يف اتقنيات ايف اعبدا«ِبث ،

ا امرتاض، االوطنادللك والفنوفا للثقافة امللس
االعددا  واآلداب،االلكويت ،ا240رللةاعادلاادلعرفة،

ا.121ـ،اص1998
بنيةاالنصاالسرديامنامنظوراالنقدا"د.محيداحلمداين، (9)

ا.63األديب،امرجعاسابق،اصا

االنيبا (10) اقصة ايف االسردية االبنية االتيجاين: حلومة
ايفا اسيميائية احتليلية ادراسة االسبلـ، اعليو إبراىيم

االطبعةااخل اوالتوزيع، اللنسر ارلدالوي االقرآين، طاب
ا اص2013األوذل، اشعريةا133ـ، اعن: انقبًل .

ا ايف ارسالةاادللكاف االربناوي، العمر االثانية االوالدة رواية
ااآلداب،ا اكلية اغريب، اسيحة االطالبة ابا اتقدـ ماجستري

ااجلزائر،ا ابسلكرة، ـا2016-2015جامعةازلمداخيضر
ا.21صا

 رواية يف القضاء بينية ) شريبط امحد شريبط ينظر (11)
 وزارة عن ،تصدر " الثقافة" رللة جديد(، يـو إذا

ااجلزائر، اواإلتصاؿ، ا الثقافة سنةا ، 115العدد
امدقن:اداللةا157صا  ـ1995 .انقبًلاعناكلثـو

لَكافايفاروايةاموسمااذلجرةاإذلاالشماؿ،ارللةاكليةا
َ
ادل

ااآلداباواللغات،اجامعةاورفلة،ااجلزائراالعدداالرابع،
ا.141ـ،اصاا2005مايوا

ا.140السابقاصاا (12)
اغالبا (13) اترةمجة لَكاف،

َ
اادل اةمجالية اباشبلر: غاستوف

اوالتوزيع،ا اوالنشر اللدراسات ااجلامعة اادلؤسسة ىلسا،
ا االثانية، االطبعة البناف، ا1404بريوت، ا-ىػ

ا.6ـ،اصا1984
امنظورا (14) امن االسردي االنص احلمداين،"بنية د.محيد

ا.63ا-62النقدااألديب،امرجعاسابق،،اصا
ا.64السابق،اصا (15)

انصريةا (16) ااخلطابااانظر ايف لَكاف
َ
اوادل االفضاء زوزو:إشلكالية
ا.10النقدياالعريباادلعاصر،امرجعاسابق،اصا

احلمداين، (17) امنظورا"د.محيد امن االسردي االنص بنية
ا.63النقدااألديب،امرجعاسابق،اصا

اوادي: (18) ااذليئةااد.طو االرواية، انقد ايف دراسات
 .39ـ،اصا1989ادلصريةاالعامةالللكتاب،

اترةمجةا (19) ااجلديدة، االرواية ايف اِبوث ابوتور: ميشاؿ
فريداأنطونيوس،امنشوراتاعويدات،ابريوت،اباريس،ا

 .53ـ،اص1982الطبعةاالثانيةا
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ا،ا (20) اادلعرفة ادار االرواية، امتعة ازلبك: ازياد أمحد
ا.29ـ،اصا2005بريوت،االطبعةااألوذل،ا

اوالرؤيا،ا (21) االبناء االعربية االفيصل:الرواية اروحي سر
ا.72ـ،اص2003العرب،ادمشق،ااحتادااللكتابا

ارواية"ا (22) ايف االفضاء اشعرية االضبع: مصطفى
ا اامللد افصوؿ، احارتنا"رللة االعددا26/1حلكايات ،

ا.511ـ،اصا2017،اخريفا101
ا.ا514ا-513انظراالسابق،اصا (23)
اادلركزا (24) االسردي، االفضاء اشعرية اصلمي: حسن

بريوت،االطبعةااألوذل،ااالثقايفاالعريب،االداراالبيضاء،
ا.109ـ،اصا2000

 ضوء يف الروائي السرد تقنيات العيد، ؽلىن اٌنظر (25)
ادار ادلنهج االثانية،ا البنيوي، االطبعة ابريوت، الفارايب،

ا.111ـ،اصا1992

 اصفهانی:ااداللة خاقانی آبادياوزلمد موسي اکربی مرْي (26)
 الشماؿ،ارللةاإضاءات إلی اذلجرة موسم رواية يف ادللكاف
 خريف – السابع العدد – الثانية السنة )زللّكمة فصلية( نقدية

 .9ـ،اصا ٢۰١٢ أيلوؿ /ش ١٣٣١
ا (27) االلكاملة ااألعماؿ اباعامر: روايتاف:اا2صاحل

اوادللكبل اصنعاء،ا، الصماـ، اوالسياحة، االثقافة وزارة
ا.172ـ،اصا2004ا-ىػا1425

اترةمجةاارينيو (28) ااألدب، انظرية اوارين، اوأوسنت ويلك
اللدراساتا االعربية اادلؤسسة اصبحي، االدين زليي

ا االثانية، االطبعة ابريوت اص1981والنشر، .ا231ـ
اصاحل، اصبلح اعن ايفا"نقبًل االروائي اادللكاف قضايا

اوالتوزيع،ا اللنشر اشرقيات ادار اادلعاصر، األدب
ا.136ـ،اصا1997القاىرة،االطبعةااألوذل،ا

اباعا (29) اادللكبلصاحل ارواية اسابق،ا، مر: مرجع
ا.100ص

 صاحل الطيب وآخروف: الديناصبحيا زليي (30)
الطبعةا دارالعودة،ابريوت،’االعربية الرواية عبقرية
ا.54ـ،اص١٣٩١ الثالثة،

اصاحل، (31) ااألدبا"صبلح ايف االروائي اادللكاف قضايا
ا.136ادلعاصر،امرجعاسابق،اصا

االصورة (32) االعربية االرواية اادللكافايف اعبدالصمدازايد:
والداللة،اكليةااآلدابامّنوبة/ادارازلمداعلياللنشر،ا

ا.37ـ،اص2003تونس،االطبعةااألوذل،ا
اسابق،ا (33) امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صاحل

ا.157ص
االصورةا (34) االعربية االرواية اادللكافايف عبدالصمدازايد:

ا.50ا-49والداللة،امرجعاسابق،اصا
احلمداين، (35) امحيد اد. امنا"انظر االسردي االنص بنية

ا.72النقدااألديب،امرجعاسابق،اصامنظورا

بوؿاكبلفاؿ:اادللكافاواالسلطة،اترةمجةاد.اعبدااألمرياإبراىيما (36)
مشساالدين،اادلؤسسةااجلامعيةاللدراساتاوالنشراواالتوزيع،ا

ا.24ـ،اصا1990ىػ/1410الطبعةااألوذلا

ا.172ا-171صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابق،اص (37)
ا.100السابق،اص (38)
ا.101السابق،اص (39)
اادللكاف (40) امصر اجربيل: االقصةاا-زلمد ايف دراسة

امصرا اةمجهورية اللثقافة، ااألعلى اامللس والرواية،
ا.87ـ،اص2000العربية،ا

ا.98صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابق،اص (41)

ا.87غاستوفاباشبلر:اةمجاليةاادللكاف،امرجعاسابق،اصا (42)
ا.99صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابق،اص (43)
احلمدا (44) امحيد اد. امنا"ين،انظر االسردي االنص بنية

ا.72منظوراالنقدااألديب،امرجعاسابق،اصا

ا.172ا-171صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابق،اص (45)
ا.124السابقاصا (46)
ا.109السابق،اصا (47)
االسابقانفسو. (48)
ا.122السابقا (49)
ا.123السابقا (50)
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ا.154،ا149السابقا (51)
ا.150السابقا (52)
ا.155السابقا (53)
ا (54) اىلسا، اغالب االعربية، االرواية ايف اابناادللكاف دار

اا.38ـ،اص1989ىانئ،ادمشق،االطبعةااألوذل،ا

ا.30الروائي،امرجعاسابق،اص الشلكل بنية ِبراوي، حسن (55)

ا.134صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابقا،اصا (56)

ا.135السابقا،اصا (57)

ا.68حسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائي،امرجعاسابق،اص (58)

ا.136صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابقا،اصا (59)
ا.136السابقا،اصا (60)
ا.137ا-136السابق،اصا (61)
ا.137السابقا،اصا (62)
االقارئاوالنصا (63) اقاسما: ،ا«العبلمةاوالداللة»سيزا

ا.48ـ،اص2002للثقافة،االقاىرة،ا امللسااألعلى

ا.137صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابقا،اصااا (64)
ا.143السابقا،اصا (65)
ا.141السابق،اصا (66)
ا.138ا-137السابق،اصا (67)
ا.170السابق،اص (68)
ا.138سابق،اصاال (69)

 ترةمجة ادللكاف، مشلكلةاادللكافاالفناةمجالياتايوريالومتاف: (70)
اادلغرب،االدارالبيضاء،اادلقاالت، عيوف قاسم، سيزا : وتقدْي

ا.62اـ،اص1988الطبعةاالثانية،ا
اصا (71) اسابق، امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صاحل

ا.139

ا56حسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائي،امرجعاسابق،اصا (72)
ا (73) اسابق،اغاستوف امرجع لَكاف،

َ
اادل اةمجالية باشبلر:

ا.8ص
اصا (74) اسابق، امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صاحل

ا.137

ا.138السابق،اصا (75)

ا.57حسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائي،امرجعاسابق،اصا (76)
اصا (77) اسابق، امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صاحل

ا.149
ا.134السابق،اصا (78)
ا.138السابق،اصا (79)

ا.70مرجعاسابق،اصحسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائي،ا (80)
اصا (81) ا، اسابق امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صاحل

ا.136ا-135
ا.136السابقا،اصا (82)
ا.163السابقا،اصا (83)
ا (84) االن ص  ايف االبداية اصدوؽ: االدين انور انظر:

االطبعةا اسوريا، اوالتوزيع، اللنشر ااحلور ادار الّروائي،
ا.47ـ،اصا1994األوذل،ا

ا.137صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابقا،اصا (85)
ا.137السابق،اصا (86)
ا.136السابق،اصا (87)

ا.67حسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائي،امرجعاسابق،اص (88)

ا.143صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابقا،اصا (89)
ا.145السابق،اصا (90)
ا.164السابق،اصا (91)
ا.155السابق،اصا (92)
ا.140ا-139السابق،اصا (93)
ا.170السابق،اصا (94)
ا.163السابق،اصا (95)
ا.140السابق،اصا (96)
ا.158ا-157السابق،اصا (97)

ا.61حسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائيامرجعاسابقا،اص (98)

ا.136صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابقا،اصا (99)
االسابقانفسو. (100)
ا.141السابق،اصا (101)
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ا.140السابق،اصا (102)
ا.136السابق،اصا (103)

ا.40صااحسناِبراوي:ابنيةاالشلكلاالروائي،امرجعاسابقا، (104)
اروايةا (105) ايف اادلفتوح اادللكاف ابناء ا: ازوزو انصرية د.

ا اأِباثاطوؽ اادلخترب، ارللة ااألعرج، الواسين الياسي
يفااللغةاواألدبااجلزائري،اجامعةازلمداخيضر،ابلكرةا

ا.24ا-23ـ،اص2012اجلزار،االعدداالثامن،ا
اةمجاليات (106) االنابلسي:  الرواية يف ادللكاف شاكر

اادلؤسسة بريوت،ا والنشر، للدراسات العربية العربية،
ا.66-65ـ،اص1994الطبعةااألوذل،ا

ا.98باعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابق،اصاصاحلا (107)
االعربيةا (108) االرواية ايف اادللكاف ازايد: اعبدالصمد انظر

ا.363ا-362الصورةاوالداللة،امرجعاسابق،اص

ا.100صاحلاباعامر:اروايةاادللكبل،امرجعاسابق،اص (109)
ا.101السابق،اص (110)
ا.95السابق،اص (111)
ا.97ا-96السابق،اص (112)
ا.97السابق،اصا (113)
ا.98ا-97السابق،اص (114)
ا.96السابق،اص (115)
ا.100السابق،اص( (116)
ا.111-110السابق،اصا (117)
ا.146السابق،اصا (118)
ا.117-116السابق،اصا (119)
ا.118-117السابق،اصا (120)
ا.95السابق،اص (121)
ا.139السابق،اص (122)
ا.142السابق،اص (123)
ا.170السابق،اصا (124)
ا.161السابق،اص (125)
ا.105السابق،اصا (126)

ا.108السابق،اصا (127)
اجرباا (128) اروايات ايف اادللكاف اةمجاليات اشاىي: أساء

ا اادلؤسسة اجربا، اوالنشر،اإبراىيم اللدراسات العربية
ا.81ـ،اصا2001بريوت،االطبعةااألوذل،ا

االصورةا (129) االعربية االرواية اادللكافايف عبدالصمدازايد،
ا.94والداللة،امرجعاسابق،اصا

اسابق، (130) امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صااصاحل
ا.144-145

االديس،ا (131) اشارع افوزيّة، امنزؿ االقصر، ايف: متثلت
اباكزنبور االغويزي، اسجناحصن ااجلذماف، امأوى ،

اادلنصورة،ا امسحة، اجوؿ اوالسدد، اادلعاوص البقرين،
االقعيطية،ا ا) االسلطنات: اعدف، اعقبة بويش،
واللكثريية،اوادلهرة،اوالواحدي(،االوطناالعريب،االببلد،ا
السيلة،اقبةاالشيخايعقوب،ااجلابية،احيااحلارة،اقربا
اأفغانستاف،ا اعلوي، اجسر االعيقة، امستنقع ا، علوية،

احياالبوسن االقدس، افلسطي، اكشمري، االشيشاف، ة،
الشهيد،احياالسبلـ،اجباؿاوأوديةاعبداهللاغريباأوا
تَحفا

ُ
اادل ااحمللكمة، اوالّسقم، االغليلة اجباؿ العقوبية،

اأبابا،ا ابأديس اماركاتو اشوارع اأحد ااألثيويب، الوطن
امطاعما اأحد اادلسقوفة، االتجارية ااألسواؽ أحد

االفندؽ امطعم االبارات، اأحد االتواىي،اماركاتو، ،
االصحراء،ا ااخلشعة، اواديااحلرشي ات، اادلدّور، القصر

االشرورة،ااحمللكمة.
اامحداين، (132) امحد امنظورا"د. امن االسردي االنص بنية

ا.55النقدااألديب،امرجعاسابق،اصا
 :اجلديدة،)ترةمجة الرواية يف ِبوث بوتور، ميشاؿ (133)

ا.59أنطونيس(امرجعاسابق،اصا فريد
قدااألديب،امرجعابنيةاالنصاالسرديامنامنظوراالن (134)

ا.55سابق،اصا
ا.56السابقا،اصا (135)

محدازلموداالّدوحي:اادلونتاجاالشعريايفاالقصيدةاالعربيةا (136)
ادلعاصرةادراسةايفاأثرامفرداتااللسافاالسينمائيايفااالقوؿا
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ادمشق،ا االعرب، االلكتاب ااحتاد امنشورات الش عري،
ا2009 اص اعليا103ـ، احسي امرتضى اعن: انقبًل .

يفاالشعراالعراقيااحلديثاسعدياحسن:اةمجالياتاادللكافا
افيبلدلفيا،اا اجامعة ا، اماجستري ارسالة اأظلوذجاً، يوسف

ا.43ـ،اصا2016
ايفا (137) اادللكاف اةمجاليات احسن: اعلي احسي مرتضى

اأظلوذجاً،ا ايوسف اسعدي ااحلديث االعراقي الشعر
ا.43مرجعاسابق،اصا

االدارا (138) االشعري، االنص احتليل ايف اضرغاـ: عادؿ
ابريوتا اناشروف، اللعلـو ااألوذل،االعربية االطبعة لبناف،

ا19ـ،اصا2009
ايفا (139) االشعري اادلونتاج االّدوحي: ازلمود امحد انظر:

اا102القصيدةاالعربيةاادلعاصرة،امرجعاسابقا،اصا
اقصيدةا (140) ايف االسردية االبنية ااإلمارة: افنجاف أزىار

االسروالنازؾاادلبلئلكة،ارللةا اخليطاادلشدودايفاشجرة
ا اامللد االعراؽ، االبصرة، االعدد37أِباث ا ،ا3ا،

.انقبًلاعن:امرتضىاحسياعليا38ـ،اصا2012
ااحلديثا االعراقي االشعر ايف اادللكاف اةمجاليات حسن:

ا43مرجعاسابق،اصا
اصا (141) اسابق، امرجع اادللكبل، ارواية اباعامر: صاحل

ا104 ا اص اوقولو االبطلاا127.، اخاطب حينما
امضيُفوايفاعمارةابويش:

 مناىيافوزية؟
 .ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا

 اأف اشيئااعظيماابينلكمامااقرأناهايفااألوراؽايعن
 .ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.

 ماابكاحُتد ُؽاإرل ابدوفاأْفاتُعل َقا؟
 .ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.

 ماامعىناىذاااالبتساـا؟
ا اص او104كذلك او116، او117، ،ا119،120،

ا122 ا124، ا125، ا128، ا129،131، ،ا134-،
ا.169،ا166،ا162،ا161

ا.105السابق،اصا (142)
ا (143) اص ا103السابق، ا108، ا113، ،ا121،

ا.ا172،ا155،ا147،ا137
اصاحل، (144) ااألدبا"صبلح ايف االروائي اادللكاف قضايا

ا21ادلعاصر،امرجعاسابق،اصا

االصفحات: (145) ا101ا-96انظر ا104، ،115-
ا139،ا133-127،ا123 ا146، ا161، ،ا167،
ا.168

ااآلتية:ا (146) االصفحات ايف امتفرقة امواطن ايف جاءت
ا100ص ا101، ا111، ا112، ا118، ،ا121،

ا125 ا126، ا127، ا130، ا142، ا170،
امااجاءاصا يفاقولو:ااا100وسنلكتفيابأمثلةامنها

اأدرُتامفتاحاادلذياعافإذاابصوتامرساؿايردد:
ا))أزمةاوالازالت
اعروقهااسبحت

اوفروعهااطالت((
يقوؿ:اأدرُتامفتاَحاتشغيلاجهازاالتسجيلاا101ويفاصا

اعلىاأغنيٍةاحتّبهاالعل هااُتف ُقامناوطأِةامااىيافيو:
ا))زمانكاومانك

اعّرفكابالناس
اوبالناساتعرؼازمانك((

:111ويفاصا اوصوتاأـاكلثـو
ايااصباحااخلري

اياالليامعانا
ايااالليامعانا

اويفاالصفحةاذاتا:افتماوَجاصوتافريوزا:
ااحللوةاذياقامتاتعجنايفاالبدرية

اوالديكابيدفاكوكواكوكوايفاالفجرية
ايبّلابنااعلىاباباالواياصنايعية
اسطىاعطيواغلعلاصباحكاصباحااخلريايا

اصاحل، (147) ااألدبا"صبلح ايف االروائي اادللكاف قضايا
 .22ا-21ادلعاصر،امرجعاسابق،اصا



 

53 

 
  م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،، المجلد األولمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 بنادىريسعيداد.ماىرا ادللكافايفاروايةاادللكبلا...افضاء

التحليلا (148) امدخل اواخلطاب االشلكل اادلاكري: زلمد
ظاىرايت،اادلركزاالثقايفاالعريب،ابريوت،االطبعةااألوذل،ا

ا.237ـ،اصا1991
اادلواضعاصا (149) اأنّواا99أوذلاىذه افأيقنُت يفاقولو"

افلَكَبت ا االعسس ارجاِؿ اُمتظاىراًاامن شعوري
اص االثاين اادلوضع اوأما اقولوا105بالبلمباالة...، يف

اشيئاا اارتلكبَت افلرمبا اذاكرتك ايف افت ْس انفَسو: سلاطبًا
اشيئًاا افعلُت اأين اأذكر ادل اتدري، اأف ادوما خطريًا

قولو:اا106يدفعهماإذلااالعتقاؿ.اوموضعاآخراص
اأنتظر؟ا اأـ املكسر اخور اإذل اأأذىب ازلتار.. توّقفُت

ايفاانا116وص احّدقُت اادلرةبنرفزٍة.. اىذه اقاذلا ض
قولو:افانغلقتاالنوافذاا117عينيواونضت.اويفاص

الزجاجّيةااألربعادلايُعداأحٌدايراناايفااخلارج..اصرُتا
اعلىا ايدؿ  اما االايُفَتحاإالامناعنده.اأما ابزرٍّ مرىونا

يفارّدااحملققاعلىاسؤاؿا128االرتباؾافقداجاءااص
األوراؽاحياسألوادلاذااالبطلاعنامصدراالتسجيلاوا

االبطلا:ا ارلاأفاأعرؼافأجاب:األين....افرد  الاػلق 
 أعرؼ...اوأتفّهم.

 قائمة المصادر والمراجع:

روايتاف:االصماـ،اوادللكبل،اا2صاحلاباعامر:ااألعماؿااللكاملةا (1
 ـ.2004ا-ىػا1425وزارةاالثقافةاوالسياحة،اصنعاء،ا

ابوتور (2 اميشاؿ ااجلديدة، االرواية ايف اأنطونيوس،اِبوث افريد اترةمجة ،
 ـ.ا1982منشوراتاعويدات،ابريوت،اباريس،االطبعةاالثانيةا

االّروائي،انوراالديناصدوؽ،ادارااحلوراللنشرا (3 البدايةايفاالن ص 
 ـ1994والتوزيع،اسوريا،االطبعةااألوذل،ا

بناءاالروايةادراسةامقارنةايفاثبلثيةاصليبازلفوظ،اسيزااقاسم،ا (4
 ـ.1985النشر،ابريوت،االطبعةااألوذل،اداراالتنويراللطباعةاوا

ادراسةا (5 االسبلـ، اعليو اإبراىيم االنيب اقصة ايف االسردية البنية
حتليليةاسيميائيةايفااخلطاباالقرآين،احلومةاالتيجاين،ارلدالويا

 ـ.2013للنسراوالتوزيع،االطبعةااألوذل،ا

احسنا (6 االشخصية(، ا)الفضاء،الزمن، االروائي االشلكل بنية
االثق اادلركز االطبعةاِبراوي، االبيضاء، االدار ابريوت، االعريب، ايف

 ـ.1990األوذلا
اد.محيدا (7 ااألديب، االنقد امنظور امن االسردي االنص بنية

االطبعةا االبيضاء. االدار ابريوت، االثقايفاالعريب، اادلركز حلمداين،
 ـ.1991األوذل،اآبا

البنيةاوالداللةايفارواياتاإبراىيمانصرااهلل،امرشداأمحد،ااادلؤسسةا (8
 ـ.2005راساتاوالنشر،ابريوت،االطبعةااألوذل،االعربيةاللد

 العيد،ادار البنيوي،اؽلىن ادلنهج ضوء يف الروائي السرد تقنيات (9
 ـ.1992الفارايب،ابريوت،االطبعةاالثانية،ا

اىلسا،ا (10 اغالب اترةمجة اباشبلر، اغاستوف لَكاف،
َ
اادل ةمجالية

البناف،ا ابريوت، اوالتوزيع، اوالنشر اللدراسات ااجلامعة ادلؤسسة
 ـ.1984ا-ىػا1404الثانية،االطبعةا

اشاىي،ا (11 اأساء اجربا، اإبراىيم اجربا اروايات ايف اادللكاف ةمجاليات
 ـ.2001ادلؤسسةاالعربيةاللدراساتاوالنشر،ابريوت،االطبعةااألوذل،ا

االنابلسي،ا الرواية يف ادللكاف ةمجاليات (12 اشاكر العربية،
ااألوذل،ا والنشر، للدراسات العربية ادلؤسسة االطبعة بريوت،
 ـ.1994

دراساتايفانقداالر واية،اد.طواوادي،ااذليئةاادلصريةاالعامةا (13
 ـ.1989لللكتاب،

ااحتادا (14 االفيصل، اروحي اسر اوالرؤيا، االبناء االعربية الرواية
 ـ.2003اللكتاباالعرب،ادمشق،ا

الروايةاالعربيةاواقعاوآفاؽ،ازلمدابرادة،اوزلموداأمياالعادلا (15
لَكافايفاالروايةاالعربية،اغالباىل

َ
سا،اداراابنارشد،اوآخروفاادل

 ـ.1981دمشق،االطبعةااألوذل،ا
االثقايفا (16 اادلركز اصلمي، احسن االسردي، االفضاء شعرية

 ـ.2000العريب،االداراالبيضاء،ا،ابريوت،االطبعةااألوذل،ا
الشلكلاواخلطابامدخلالتحليلاظاىرايت،ازلمداادلاكري،ا (17

 ـ.1991ادلركزاالثقايفاالعريب،ابريوت،االطبعةااألوذل،ا
 الديناصبحيا العربية،ازليي الرواية عبقرية صاحل الطيب (18

 ـ.١٣٩١ الطبعةاالثالثة، وآخروف،ادارالعودة،ابريوت،
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االعربيةا (19 االدار اضرغاـ، اعادؿ االشعري، االنص احتليل يف
اناشروف،ابريوتالبناف،االطبعةااألوذل،ا اـ.2009للعلـو

اصاحل،ا (20 اصبلح اادلعاصر، ااألدب ايف االروائي اادللكاف قضايا
اـ.1997والتوزيع،االقاىرة،االطبعةااألوذل،اداراشرقياتاللنشرا

ا (21 اوالنص اوالداللة»القارئ اامللسا«العبلمة اقاسم، اسيزا ،
 ـ.2002للثقافة،االقاىرة،ا األعلى

 ترةمجة ادللكاف،ايوريالومتاف، مشلكلةاادللكافاالفناةمجاليات (22
اادلغرب،ا عيوف قاسم، سيزا : وتقدْي االداراالبيضاء، ادلقاالت،

 ـ.1988الطبعةاالثانية،ا
متعةاالرواية،اأمحدازيادازلبك،اداراادلعرفةا،ابريوت،االطبعةا (23

 ـ.2005األوذل،ا
اادللكاف (24 اجربيل،اا-مصر ازلمد اوالرواية، االقصة ايف دراسة

 ـ.2000امللسااألعلىاللثقافة،اةمجهوريةامصراالعربية،ا
احسي،ا (25 افهد انقدية، ادراسة االبحرينية االرواية ايف لَكاف

َ
ادل

اـ.2003رين،االطبعةااألوذل،افراديساللنشراوالتوزيع،االبح
اىانئ،ا (26 اابن ادار اىلسا، اغالب االعربية، االرواية ايف ادللكاف

اـ.1989دمشق،االطبعةااألوذل،ا
ادللكافايفاالروايةاالعربيةاالصورةاوالداللة،اعبدالصمدازايد،اا (27

االطبعةا اتونس، اللنشر، اعلي ازلمد ادار امّنوبة/ ااآلداب كلية
 ـا.2003األوذل،ا

فاؿ،اترةمجةاد.اعبدااألمرياإبراىيماادللكافاوالسلطة،ابوؿاكبل (28
اوالتوزيع،ا اوالنشر اللدراسات ااجلامعية اادلؤسسة االدين، مشس

 ـ.1990ىػ/1410الطبعةااألوذلا
ادلونتاجاالشعريايفاالقصيدةاالعربيةاادلعاصرةادراسةايفاأثرا (29

ازلمودا امحد االش عري، االقوؿ ايف االسينمائي االلساف مفردات
 ـ.2009العرب،ادمشق،االّدوحي،امنشوراتااحتادااللكتابا

ازلييا (30 اترةمجة اوارين، اوأوسنت اويلك ارينيو ااألدب، نظرية
ابريوتا اوالنشر، اللدراسات االعربية اادلؤسسة اصبحي، الدين

 ـ.1981الطبعةاالثانية،ا
 
 
 

ا:الرسائل العلمية
ايوسفا .1 اسعدي ااحلديث االعراقي االشعر ايف اادللكاف ةمجاليات

اماجستري ارسالة احسن:، اعلي احسي امرتضى ،ااأظلوذجاً،
 ـ.2016جامعةافيبلدلفيا،اا

ارسالةا .2 االربناوي، العمر االثانية االوالدة ارواية ايف اادللكاف شعرية
ااآلداب،ا اكلية اغريب، اسيحة االطالبة ابا اتقدـ ماجستري

 ـ.2016-2015جامعةازلمداخيضرابسلكرة،ااجلزائر،ا
ا:المجالت

االعريبا .1 االنقدي ااخلطاب ايف اوادللكاف االفضاء إشلكالية
ا انصرية اد. اادلعاصر، اوالعلـو ااآلداب اكلية ارللة زوزو،

 ـ.2010اإلنسانيةاواالجتماعية،االعدداالسادس،اينايرا
بناءاادللكافاادلفتوحايفاروايةاطوؽاالياسيالواسينااألعرج،ا .2
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The  Location Space in the Novel "Mukalla" by the Novelist  Saleh Saeed 
Ba-Amer 

Dr. Maher Saeed Bin Duhri 

 

Abstract: 

This study analyses the novel entitled "ALmukalla" by the novelist Saleh  Saeed 

Ba.amer  through the notion of space. 

First, we shall define the term "notion of space" to highlight the confusion concerning . 

Second, we shall analyze the novel taking into consideration the "open space" and the 

""close space" to sort out the elements of imaginary. as that in place novelist and 

literary text not only geographically space; it is the workers of a large element of luck in 

human life and has a great ability to make a person more and more influenced by 

him.The study of such things through the narrative framework reveal the truth about the 

text's and don'ts of effects in the reader.ا
ا
ا
ا
ا

ا  
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 ؤلفاتوغريب القرآن والتعريف بأىم ممناىج 
 *د. نبيل مبارؾ عجرة

 :الملخص
إىل الرسوؿ  رضي اهلل عنهم هها الصحابةكج   ،من كتاب اهلل كانت ُب زمن التنزيل تٍ لى كى شٍ أى لكلمات  أكؿ معافو 

أسلم، كىكذا ُب العصر  نٍ انربل إلبراز معاين الكلمات الغامضة بالنسبة لبعض مى  نً أىل ذلك العصر مى  نٍ قاـ مً  ، ٍباألعظم
مات اليت من الكل كثَتان   عتٍ ُب مؤلفات ٚتى  تٍ بفكتي  ،كال تزاؿ تلك الغوامض تتسع حىت جاء زمن التدكين .الذم بعدىم

 كاختلفتٍ  ،و ا٠تاصة بولو مظان   ،قائم بنفسو مه لٍ لنا عً  فى و  كي ف ،ُب زمن التأليف د  يضاح ما جى إك  ،سبقهم نٍ كضح معانيها مى أ
 ، ليس فق  بالغريب من كلمات القرآفٌتى عٍ يػي  ،ى علم غريب القرآفيسم   مه لٍ عً  سى س  حىت أي ها، يفتلك ا١تؤلفات ُب منهج مؤل  

مع توضيح أكؿ من سلك  ،ُب ىذا البحث تلك ا١تناىج نتي يٌ بكقد  ألفاظ ىذا الكتاب ا١تبارؾ. ع حىت مشل ٚتيعى بل توس  
 نهج بالتعريف بالكاتب كالكتاب.ذلك ا١ت

 
 المقدمة: 

ٹ  ٹ ٿچاٟتمد هلل القائل: 

 چڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

  وؿ اهللكالصبلة كالسبلـ على رس، 44النحل: 
ح ض  ك ك أنار ٔتعانيها الذم أكٌب جوامع الكلم، ف
 ا بعد.أم   ،ألصحابو كلمات من القرآف غربت

ة، ا١تسلمُت عن عصر النبو  ب لما طاؿ الزمني ف
حاجة  الفتوحات اإلسبلمية، ظهرتٍ  رقعةي  تٍ عكاتس
 كتقريبو من األذىاف، ،ـ اهلل تعاىلة إىل تفسَت كبلماس  

بعد ذلك ُب البداية حىٌت صار  سهبلن فنشأ التفسَت 
كمن أبرز ىذه  ة كمًتابطة فيما بينها،ل  ومان مستقً عل

بتفسَت األلفاظ الغريبة  علمه يهتم  كيأٌب ُب أكائلها  ،العلـو
 ، كقدح عليو بعلم غريب القرآفرآف الكرًن، ييٍصطلى ُب الق

أكؿ األمر تقتصر على كانت كتب غريب القرآف 
رة قليلة ا١تفسٌ  كا١تفرداتي  العباراتي  فجاءتً  ،الغريب فق 

كغريب ابن  ،كمجاز أيب عبيدة،  ُب الكتب ا١تتقدمة

ذلك لتشمل ٚتيع مفردات بعد  عتٍ ، ٍب توس  قتيبة
 ُب مفردات الراغبشيئنا ها تًتؾ من أفٍ  من غَتالقرآف 

ر ُب ذكى ك٦تا يي  ،(2) اظ للسمُت اٟتليباٟتف  ة دمكع، (1)
إىل  سع من عصرو دائرة الغريب تت   ىذا ا١تقاـ أف  

 كة البياف كاستعجاـ اللساف،لى مى  عفً بسبب ضى عصر و 
  غَت العرب ١تعرفة داللة كل ا١تفردات القرآنية،كمراعاة 
االتصاؿ باللغة العربية لغة القرآف الكرًن ىذه  كما أف  

هبا طائفة من الناس، كعٍت هبا علماء  األياـ اختصتٍ 
 دائرة غريب القرآف الكرًن. كأدباء، كبذا اتسعتٍ 

كالكلمات ُب موضوع غريب القراف عربية 
على بعضهم  خفيى  معركفة معانيها عند العرب، فإفٍ 

، فهي معركفة ُب اٞتملة عند مىفها غَتي رى بعض ا١تعاين عى 
 سب علمو.ْت كل  ،  ُت بالعربيةا١تلم  

إىل إلقاء  كنسعى من خبلؿ ىذا العرض البسي 
كما   ،كاصطبلحان  م، بتعريفو لغةن لنظرة على ىذا العً 
نهج ره، كٔتعن نشأتو كتطوٌ  كجيزة هندؼ إىل تقدًن نبذة

منهج من  فات ُب كل  كالتعريف بأبرز ا١تؤل   ،الكتابة فيو
 *أستاذ القرآن وعلومه المساعد بجامعة الريان
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الدراسة ىو  ىذه ناكلوكاسم البحث الذم ستت ،مناىجو
 .(وفاتؤل  م القرآف كالتعريف بأىم  مناىج غريب )

ة ا١توضوع بالغاية منو، : تكمن أ٫تي  ة الموضوعأىمي  
غريب  لمً ألفاظ كتاب اهلل ىي الغاية من عً  مي هٍ فى فػى 

ل إىل لم يوصً فات ُب ىذا العً القرآف، كمعرفة مناىج ا١تؤل  
 كسهولة. الوقوؼ على اللفظة القرآنية بيسرو 

فات اليت يذكر ا١تؤل   تعريف قارئ القرآف بأىم   األىداف:
جوىا ُب اليت هن ا١تؤلفُت كمناىج ،فيها مفردات القرآف

، كإمكانية الوصوؿ إىل معرفة معاين فاتتلك ا١تؤل  
 فات.ا١تفردات الغريبة ُب القرآف الكرًن عرب تلك ا١تؤل  

 منهج البحث:
للوصوؿ إىل معرفة مناىج  االستقرائي   ا١تنهجى  بعتي ات   -1

 الكتب ا١تختارة للدراسة.
كالتعريف بكل  ،التخريج للنصوص منهجى  سلكتي ػ 2

 ؼ عليو عند الباحثُت.غريب كفق ا١تنهج ا١تتعارى 
 .ا١تدينة مصحفى  امن ، مستخدً ُب ا١تنت هاامأم آيةكل  زكعى  ػ3
ُب أربعة  همكمناىج في الغريبطرؽ مؤل   دمجى  ػ حاكلتي 4

 طرؽ.
مة ك٘تهيد إىل مقدٌ  البحثى  تي م: قس  البحثخطة 
 كىي: ،ُتثحكمب

ة ا١توضوع، كاألىداؼ، ا١تقدمة كفيها: أ٫تي  
 ة البحث.كمنهج البحث، كخط  

 ف.آلم غريب القر التمهيد كفيو تعريف عاـ بعً 
 الغريب كمصادره. لمً ا١تبحث األكؿ: ظهور عً 

مصادر غريب  : التعريف بأىم  ينا١تبحث الثا
 القرآف.

 .البحث خبلصةكفيها  :ا٠تا٘تة
 مصادر البحث.

 لم غريب القرآنعام بع   تعريفٌ التمهيد: 
المطلب األول: تعريف مصطلح غريب القرآن 

 :و  ي  بشق  
 :(غريب)الفرع األول: تعريف كلمة 

ُب قواميس اللغة على  "غىرب"مادة  تدؿ   :لغةن -أ
 ،كالغموض ،عدكالبي  ،ا الغيابمن ا١تعاين، منه ٚتلةو 

الغامض البعيد عن  :كالغريب من الكبلـ كا٠تفاء.
من الناس، إ٪تا ىو البعيد عن  الغريبى  الفهم، كما أف  
قاؿ بو ع عن األىل، كالغريب من الكبلـ يي الوطن ا١تنقطً 

بو أنو بعيد ا١تعٌت  رادى يي  أفٍ  ،على كجهُت: أحد٫تا
ال يتناكؿ الفهم إال عن بيعد كمعاناة فكر.  غامضو،
بو الدار من  بو كبلـ من بعدتٍ  رادى يي  أفٍ  ،اآلخركالوجو 

إلينا الكلمة من لغاهتم  شواذ قبائل العرب، فإذا كقعتٍ 
 .(3) استغربناىا
 ،األلفاظ الغامضةىو الغريب  :اصطبلحن كا-ب 
 .(4) ظاىر داللتها على ا١تعٌت بشكلو  ضحٍ اليت مل تت
معناىا  يكوفى  ا أفٍ كىي على كجهُت: إم   
 ا أفٍ كتنقيب كجهد، كإم   م إال بعد ْتثو فهى ا ال يي غامضن 

ألهنا  ؛ف غَتىمدك  ا لدل قوـو يكوف معناىا معركفن 
ٍقصىد هبا األلفاظ، اليت تناُب . كال يػي لة ُب لغتهممستعمى 
ل  هبا، فألفاظ القرآف الكرًن كلها فصيحة كٗتيً  الفصاحةى 

ل كتػينػىزٌه عن ىذا الوصف  .ٕتًى
 (:القرآن)الفرع الثاني: تعريف كلمة 

لكنهم  ،ُب لفظ القرآف العلماء لفى اختى : لغةن -أ
كلمة   تأٌبك ليس بفعل كال حرؼ. ك اتفقوا على أنو اسم 

 اٞتمع كالضم، كقرأتي  :منها قرآف على عدة معافو 
 يى ، كٝتي  و إىل بعضبعضى  و كضممتي : ٚتعتي اآنن قر  ءى الشي
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السورى  ألنو ٬تمعي  (5) اقرانن  القرآفي 
بُت احملكم  ك٬تمعي ، (6) 

 .امكا١تتشابو فيضمه
قراءة  الكتابى  كقرأتي  ،ملم كالتعل  العً  :كمنها

جئ   یچ، كقولو تعاىل: ما فيو و كعرفتي ا إذا تعلمتي كقرآنن 

يئ  چ أم ٚتعو كقراءتو، ، 17القيامة:   چمئ  حئ 

أم قراءتو، قاؿ ابن ، 18القيامة:  چجب  حب  خب 
بالقراءة، فاعمل ٔتا اه لك ن  إذا بيػ  : "ي اهلل عنوعباس رض

 .(7) "اه لكن  بيػ  
كمثل ،  للمصحف الشريف أنو اسمه  كمنها:
كقراءة القرآف: أم ا١تقركء ا١تكتوب ُب  ،التوراة كاإل٧تيل

 .(8) ا١تصاحف
: للعلماء ُب تعريف القرآف ااصطبلحن ك  -ب
ا تعريفهم أقرهبى  كلعل   ،بعضها طويل ،دةمتعد   غه يى الكرًن صً 
  ؿ على ٤تمدو بلـ اهلل تعاىل ا١تنز  "ك و:للقرآف بأن  

 .(9) د بتبلكتو"ا١تتعب  

بالمعنى  الفرع الثالث: تعريف مفهوم غريب القرآن
 :اإلضافي
فهو العلم الذم يهتم  ا علم غريب القرآف:أم  

 لفاظ الغامضة ُب القرآف الكرًن.األ بالكشف عن معٌت
 يكاد ،على قسمُت: قسم العزيزلغات القرآف ك "
كمدلوؿ  ة ا١تستعربة كخاصتهم،ُب معناه عام   يشًتؾ
ٮتتص ٔتعرفتو من  ،كٖتت. كقسم ،كفوؽ ،كاألرض ،السماء
 كىو الذم صنف أكثر ر ُب اللغة العربية،بلع كتبح  لو اط  

 .(10) "كٝتى ٍوه: غريب القرآف الناس فيو،
 :وطرقو لم الغريب ومصادرهاألول: ظهور ع   المبحث
على  ف(آ)غريب القر  فات ُبا١تصن   د  عى تػي 

باكورة ا١تعاجم القرآنية،  يبهااختبلؼ مناىجها كطرؽ ترت

بل بداية اٟتركة ا١تعجمية كالعلمية بوجو عاـ، يقوؿ د. 
ة اليت ترمي إىل توضيح حسُت نصار: "ككانت ىذه اٟترك

 ،ف، ىي اٟتركة العلمية األكىل عند ا١تسلمُتآآيات القر 
، كما ابتعد ا٢تا ظهورن بالقرآف من علـو كاف أك فما اتصل 

عنو كاف من آخرىا، كليس ػ فيما أحسب ػ من شيء 
كمشكلو،  وة بو من ٤تاكلة فهمو بإدراؾ غريبأكثر صل

فتفسَت غريب القرآف كمشكلو أيكىل اٟتركات العلمية اليت 
 .(11) رآىا العرب"

 :لم غريب القرآن: بداية ظهور ع  األولالمطلب 
غريب القرآف  أف   إىلت ُب القرآف الكرًن إشارا

ٹ      ٿچعاصر التنزيل، منها قولو تعاىل: 

ڤ  ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ

 ألف   ؛. كال غرابة ُب ذلك44النحل:  چڦ
من بيئة ٢تجة كفدت  القرآف نزؿ بلهجات ٥تتلفات، كل

 .فة لؤلخرل٥تالً 
إذا التبس  ككاف الصحابة رضواف اهلل عليهم

صلى اهلل  من القرآف، رجعوا إىل رسوؿ اهلل عليهم لفظه 
ره ٢تم. كمن الشواىد اٟتديثية ما ركم ، فيفس  عليو كسلم

عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو سيًئل عن تفسَت قولو 

ٻ  ٻ  ٻچ  :تعاىل يونس:  چٻ  
 :فقاؿ: فيما يركم عنو أنس رضي اهلل عنو، 26

العمل ُب الدنيا، ٢تم اٟتسٌت  أم:، چٻ  ٻ  چ
، (12) كجو اهلل تعاىلكىي اٞتنة، كالزيادة ىي النظر إىل 

 غالباهلل عليو كسلم، امنت كبعد كفاة الرسوؿ صلى 
ا كاحًتازن  الصحابة عن تفسَت ألفاظ القرآف الكرًن، حيطةن 

 من افًتاء الكذب على اهلل. 
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فهؤالء الصحابة كىم العرب "قاؿ السيوطي: 
العيرىباء، كأصحاب اللغة الفيصىحاء، كمن نزؿ القرآف 

فوا ُب ألفاظو مل يعرفوا معناىا، فلم عليهم بلغتهم، توق  
اىيم عن إبر  ،"الفضائل"ا، فأخرج أبو عبيد ُب يقولوا شيئن 

ئل عن سي  التيمي: أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو

 فقاؿ: أم  ، 31عبس:  چوئ  ۇئچ :قولو تعاىل
ُب كتاب اهلل  أنا قلتي  ٍت إفٍ تقل   أرضو  ٍت كأم  تظل   ٝتاءو 

 عمر بن ا٠تطاب كأخرج عن أنس: أف  . (13) ماالأعلم؟

، فقاؿ: چوئ  ۇئچ  :قرأ على ا١تنرب نورضي اهلل ع
؟ ٍب رجع إىل نفسو " ىذه الفاكهة عرفناىا، فما األب 

 .(14) "ىذا ٢تو الكلف يا عمر فقاؿ: إف  
كمن الصحابة الذين أقدموا على تفسَت ألفاظ 

قاؿ:  ، رضي اهلل عنهما القرآف الكرًن عبد اهلل بن عباس

، 14األنعاـ:  چڻ   ۀ  چ  كنت ال أدرم ما
فقاؿ أحد٫تا أنا  حىت أتاين أعرابياف ٮتتصماف ُب بئر،

 .(15) اا، يقوؿ: أنا ابتدأهتي فطرهتي 
أدرم  عن قتادة قاؿ: قاؿ ابن عباس: ما كنتي ك 

ک  ک  گ  ک  ک     چ  :ما قولو تعاىل

ذم  بنتً  قوؿى  حىت ٝتعتي  89األعراؼ:  چگ
 .(16) . تقوؿ: تعاؿ أخاصمك"أفاٖتكتعاؿ " :يزف

رقعة الفتوحات اإلسبلمية، كدخل  سعتٍ ك١تا ات  
ا، كاختل  العرب بالعجم، الناس ُب دين اهلل أفواجن 

 حاجةه  اللغات؛ ظهرتٍ  خلتً األلسن كتدا كامتزجتً 
ا١تسلمُت ١تعرفة ما ال يفهموف معناه من   لدلميًلٌحة 

كتاب اهلل تعاىل. فاجتهد التابعوف ُب تكميل ىذا 
ىٌت انقضى  النقص، كسلكوا سبيل الصحابة ُب ذلك حى

ُب شرح  فاتو فوا مؤل  عهدىم. كجاء من جاء بعدىم، فأل  
فكانت ىذه احملاكالت اللغوية لتفسَت ، غريب القرآف

دة للتأليف ُب طوة ا١تمه  ألفاظ القرآف الكرًن ىي ا٠ت
ر فيما بعد، كضم باإلضافة لتفسَت التفسَت، الذم تطوٌ 
رآين كاألحكاـ كجوانب لغوية الق األلفاظ القصص

كحيث رأيت ُب كتاب "قاؿ ابن الصبلح: ، أخرل
تب فو الكالتفسَت: "قاؿ أىل ا١تعاين "، فا١تراد بو مصن  

لم غريب القرآف . كىكذا صار عً (17) "ُب معاين القرآف
، ألٌػف فيو كبار العلماء كاللغويُت بًل مستق اقرآنين علمنا ن 

كي يفهموا ما غمض عليهم   ؛ا للناسكا١تفسرين، تيسَتن 
  يبلئما ر التأليف فيو ٔتتطو  ٍب  عز كجل. من كبلـ اهلل

أفرده بالتصنيف " :كل عصر، حىت قاؿ السيوطي
 .(18) "خبلئق ال ٭تصوف

ىذا العلًم منذي القرًف  كقد عرؼ التأليف ُب
ا من األكًؿ حىت القرف الرابع عشر ا٢تجرم كىًما غزيرن 

م ا ُب علف كتابن كيقاؿ: إٌف أٌكؿى من صنً  التآليف،
كأكؿ كتاب . (19) الغريب ىو أباف بن تغلب البكرم

 أيب عبيدة معمر بن ا١تثٌت كصل إلينا ُب ىذا العلم كتاب
كتب بعده ُب الغريب كل من  ك  ،ا١توسـو بػ)٣تاز القرآف(

 ه أك مل يذكره.رى منو ذكى  لى هى التفسَت نػى أك 
 ،فات ُب غريب القرآفٍب توالت بعد ذلك ا١تؤل  

بالنظر لطرؽ تأليف األكائل ك  .طرؽ أصحاهبا دتٍ كتعد  
م مل يقصدكا فيها التأليف لكتب غريب القرآف، يبدك أهن

ٟتاجة الناس إىل  إ٪تا جاءت كتبهم استجابةن ك  ،لذاتو
 ٍم فػىٍهمى ألفاظ القرآف الكرًن.تفسَتو يػييىس ري ٢تي 

 غريب القرآن: : مصادرالثانيالمطلب 
اعتمد العلماء ُب تفسَت غريب القرآف على أربعة 

 ىي: ،مصادر
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فهناؾ آيات ُب القرآف الكرًن  و:القرآن الكريم نفس ػػػ1

ی  چ ، من ذلك قولو تعاىل: ابعضن ها بعضي  ري فس  ي

ا اآلية هتٍ رى فس  ، 37البقرة:  چی  جئ  حئ  مئ 

پ  پ  چ الكرٯتة:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   

 .23األعراؼ:  چپ  ڀ  ڀ   ڀ
كىو ا١تصدر الثاين من مصادر  الحديث الشريف: ػػ2

تفسَت غريب القرآف، من ذلك ما أخرجو البخارم عن 
قاؿ: "قلت يا رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوعدم بن حاًب 

البقرة:  چڃ  ڃ  چ  چ  چچ ما 
 إنك لعريض القفا إفٍ )  أ٫تا ا٠تيطاف؟ قاؿ:،  187

بل ىو سواد الليل كبياض   ال،  ٍب قاؿ:  أبصرت ا٠تيطُت،
 .(20) (النهار
 صلى اهلل عليو كسلمبعد كفاة النيب  أقوال الصحابة:ػ 3
م الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب تفسَت ما مل يرد تكل  

 فيو عن رسوؿ اهلل  رى ثً القرآف، كال أي فيو تفسَت ُب 
١تا عاشوه  انظرن  ؛رينللمفس   ا أقوا٢تم مصدرن عتربى شيء، كتي 

ك١تا  نزكؿ القرآف، من الظركؼ كاألحداث اليت كاكبتٍ 
عوا بو من الفصاحة كالبياف، كلفهمهم لركح الشريعة. ٘تت  

كا٠تلفاء  ك٦تن اشتهر منهم ُب ذلك: عبد اهلل بن عباس،
،... كمن رضي اهلل عنهم األربعة، كعبد اهلل بن مسعود

عن ابن عباس أنو  رثً عنهم ُب ذلك ما أي  أمثلة ما كرد
 ٤تمد ف: اهلل، كالبلـ: جربيل، كا١تيم:األل }أمل{ :قاؿ

(21). 
عن ٣تاىد قاؿ: "ال ٭تل ألحد يؤمن  ة العرب:لغػػػ 4

 يكنٍ م ُب كتاب اهلل إذا مل يتكل باهلل كاليـو اآلخر أفٍ 
 
ن
كمن األمثلة على ذلك ما أخرجو  ،بلغات العرب" اعا١ت

عن  ء(إيضاح الوقف كاالبتدا) ُب كتابوابن األنبارم 
درم ما }األرائك{ حىت لقينا اٟتسن قاؿ: كنا ال ن

األريكة عندىم اٟتجلة  نا أف  من أىل اليمن فأخربى  رجبلن 
 .(23) فيها السرير

 في هاومناىج الكتابة طرقذكر : المطلب الثالث
 :غريب القرآن
فات ُب غريب القرآف منذ بداية ا١تؤل   كثرتً 

حىت نافت على ا١تائة،  عصر التدكين إىل عصرنا ىذا
ا ا قائمن لمن فحُت تطور التأليف ُب ىذا العلم كصار عً 

 كىي: ،٥تتلفة فيو ا١تؤلفوف أربعة مناىج سىلىكى 
تفسَت غريب القرآف الكرًن حسب كركده ُب  -1

ًتتيب األلفاظ ًكفػٍقنا لًتتيب سور با١تصحف، كذلك 
نة ُب كل ات ا١تضم  اآليا لًتتيب القرآف الكرًن، ٍب كفقن 

 .سورة
منهم  ،فُتمن ا١تؤل   كثَته   كقد سلك ىذا ا١تنهجى 

اء ُب )معاين القرآف(، أبو عبيدة ُب )٣تاز القرآف(، كالفر  
التبياف ُب )ُب  كابن ا٢تائمكابن قتيبة ُب )غريب القرآف(، 

 .كغَتىم كثَت، (غريب القرآف
 بائيرة حسب الًتتيب األلفلفاظ ا١تفس  ترتيب األ -2

 كىذا ا١تنهج مل يعرؼ من سلكو غَتٕتريد،  من غَت
، كمل ينتهجو أحد غَته السجستاين ُب )نزىة القلوب(

 .كاهلل أعلمبعده 
بائي رة حسب الًتتيب األلفلفاظ ا١تفس  ترتيب األ -3

الراغب األصفهاين ك٦تن انتهج ىذا ا١تنهج بعد التجريد، 
 ُب كتاب )الغريبُت(، (23) كا٢تركم ُب )ا١تفردات(،

اظ ُب تفسَت أشرؼ السمُت اٟتليب ُب )عمدة اٟتف  ك 
معٌت ، كىذا ا١تنهج أسهل ا١تناىج للوصوؿ إىل األلفاظ(

 .لمفُت ُب ىذا العً كىو سبيل غالب ا١تؤل   ،ا١تفردة القرآنية
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اظ حسب حرفها األكؿ ٍب ترتيب األلف -4
ىذا  اعتبار اٟتركؼ الزائدة. ك٦تن تبعى  من غَتاألخَت 
ـى  ٖتفة األريب ٔتا ُب )ُب  (24) اف األندلسيأبو حي   النظا

 الراغب ا بُت ترتييبى ، جامعن (القرآف من غريب
 .( 25)ىرمكاٞتو 

مصادر غريب  : التعريف بأىم  نيالمبحث الثا
 القرآن:

 ،ُب علم غريب القرآف ا١تصادري  دتً تعد  
 عهدي  بدأى  ليها، فما إفٍ إكازدادت بازدياد حاجة الناس 

 تً كقد ظل   .لمُب ىذا العً  الكتابةي  التدكين إال كبدأتً 
ُب لم غريب القرآف قبلة السالكُت األكىل ُب عً  فاتي ا١تؤل  

كا١تسًتشدين ١تعرفة األلفاظ القرآنية  ،علـو القرآف خاصة
على  صات، فلذا سنلقي الضوءى ة من ٚتيع التخص  عام  
 فات ١تعرفة مناىج أصحاهبا فيها.تلك ا١تؤل   أىم  

 :اسغريب القرآن عن ابن عب  األول:  المطلب
 3) رضي اهلل عنو اسالتعريف بابن عب   الفرع األول:

 :ـ( 687 - 619=  ىػ 68 -ؽ ىػ 
  اسمو ونسبو ونبوغو: -أوًل 

اس بن عبد ا١تطلب بن ىو عبد اهلل بن عب           
 بي نسى اس "، كيي ىاشم بن عبد مناؼ، ككنيتو " أبو العب  

، كىو ابن فيقاؿ لو ا٢تامشي ،م بن عبد مناؼإىل ىاش
 . رسوؿ اهلل  عم  

نا ابن كأ  اس قاؿ : قيبض النيب  عن ابن عب  
من  لى فص  ا١ت) ا١تفصل كقد قرأتي  ،عشر سنُت ٥تتوف

 القرآف (.
م اس حياة علمية يتعل  كانت حياة ابن عب  

بن  استعملو علي ١تا   كمل يشتغل باإلمارة إال قليبلن  ،معل  كيي 
ابن  كاٟتق أف   .على البصرة أيب طالب رضي اهلل عنو

 االنبوغ العريب بأكمل معانيو علمن اس قد ظهر فيو عب  
همو علمية ٥تتلفة ال سيما فى  ُب نواحو  اكسعة كاطبلعن 
كخَت ما يقاؿ فيو ما قالو ابن عمر عنو:  ،لكتاب اهلل
. (26) د"د ٔتا نزؿ على ٤تم  ة ٤تم  اس أعلم أم  "ابن عب  

ك٢تذا كاف زعيم ىذا اٞتانب من التفسَت على 
نو ىو الذم أبدع إ :حىت لقد قيل ُب شأنو ،ا٠تصوص
 ،خر عمرهآُب  اللغوية لتفسَت القرآف. كقد عميى الطريقة 

 كُب ذلك يقوؿ:
 ٫تامن عيٍت نورى  اهللي  يأخذً  إفٍ 

 ففي لساين كقليب منهما نوري 
 كعقلي غَت ذم دخلو  قليب ذكي  

ثوري أكالسيف مكُب فمي صاـر ه 
 (27) 

 شيوخو وتالميذه: -ثانياً 
  مٍ هي بػى كصاحى الذين أخذ عنهم اس شيوخ ابن عب  

كزيد  ،بن كعب كأيبى   ،: علي بن أيب طالبىمك  ،كثَت
 .رضي اهلل عنهم بن ثابت
سعيد ك  ،ىم: مواله درباسأشهر ف تبلميذها كأم  
 . (28) ٣تاىد بن جربك  ،كعكرمة بن خالد ،بن جبَت

 اسابن عب   ريب القرآن المنسوب إلىغ: الفرع الثاني

  :(29)  رضي اهلل عنو
 ُب عهدو  لم الغريبالتأليف ُب عً  حركةي  نشأتٍ 

من القرف األكؿ، كىو عهد النصف األكؿ  ُبر، مبك  
ُب البداية ُب شكل ركايات،   ظهرتٍ قد ف ،الصحابة

 ،همااس رضي اهلل عنكالركايات ا١تنسوبة لعبد اهلل بن عب  
 ركاىا عنو أصحابو اليت-فكانت ىذه االجتهادات 

أكؿ باكورة ُب معاجم تفسَت غريب  كاآلخذكف عنو
ـي  ما كصل إلينا من التأليف ُب ىذا  القرآف الكرًن، كأقد

كىأىٍكىلى ما يػيٍرجىع إليو ُب ذلك ما "العلم. قاؿ السيوطي: 
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اس كأصحابو اآلخذين عنو؛ فإنو كرد ثبت عن ابن عب  
لقرآف باألسانيد الثابتة عنهم ما يستوعب تفسَت غريب ا

 . (30) "الصحيحة
ة نسبة ىذه الركايات البن ُب صح   كى كقد شيك  

ت من ، كجاءجاء بعده نٍ عباس، كقيل إهنا من صنع مى 
 ة طرؽ:عد  
، (31) أسئلة نافع بن األزرؽ نابن عباس ع ػػػ إجاباتي 1

ا نافع بن هى هى كج   أسئلةن  كتضم   ،كىو أحد زعماء ا٠توارج
كلمة اس عن معاين أكثر من مائيت  إىل ابن عب  األزرؽ 

 ،اسعب   ها ابني نأجاب ع ،غريبة من القرآف الكرًن
من  كشرحها بشواىد من الشعر العريب، ككانت متفرقةن 

  بة. كقد ذكرىا الطرباين  دة غَت مرت  متعد   سورو 
ي
م عجى ُب ا١ت

 ،إيضاح الوقف كاالبتداءُب ابن األنبارم ك  ،الكبَت
ٚتع اس، كقد كالسيوطي ُب اإلتقاف بسنده إىل ابن عب  

ىذه الطرؽ ٚتيعها ُب رسالة علمية الدكتور ٤تمد أٛتد 
 .(32) سؤاالن  (287)الت إىل اكأكصل السؤ  ،الدايل
ركاية علي بن أيب  واس كىػػػ غريب القرآف: البن عب  2

ستاذ ٤تمد طلحة سامل ا١تخاريق ا٢تامشي. كقد طبعها األ
 اخرجن مست فؤاد عبدالباقي باسم )معجم غريب القرآف(

 من صحيح البخارم. 
ابن أيب طلحة مل يسمع  ثوف على أف  كأٚتع احملد  

كاختلفوا ُب من كاف الواسطة، فأبو  ،اسمن ابن عب  
ا كعكرمة اس يذىب إىل أنو ٣تاىد أحيانن لنح  جعفر ا
 كجعل السيوطي الواسطة ىو ٣تاىد .أخرل ،اأحيانن 
يوجب ، كىذا القوؿ ال خرآ اكسعيد بن جبَت طورن  ،اطورن 
ثقة كىو ُب نفسو  ،قتُتألنو أخذه عن رجلُت ثً  ؛اعنن ط

، كالبخارم نقل من اصدكؽ. كقد ركل لو مسلم حديثن 
 ااس شيئن سَت الذم ركاه عن ابن عب  صحيفتو ُب التف

 ،يوُب الًتاجم كغَتىا بالرغم من أنو ال يسم   اكثَتن 
 وف بعلي بن أيب طلحةكأصحاب السنن ٚتيعنا ٭تتج  

(33). 
ٚتع اإلماـ كيل اهلل الدىلوم ٚتيع ما جاء كقد 
فقاؿ ُب  ،كاقتصر على الكلمة كمعناىا اسعن ابن عب  

اهلل بن  فيقوؿ العبد الضعيف كيل  ا بعد م  أمة كتابو: مقد  
ىذه ٚتلة  :عبد الرحيم عاملهما اهلل تعاىل بفضلو العظيم

ة عبد اهلل حرب ىذه األم   من شرح غريب القرآف من آثار
ها بطريق لتي ككم   ،من طريق ابن أيب طلحة عنو اسعب  بن 

كما فعل ذلك شيخ مشاٮتنا اإلماـ   ،الضحاؾ عنو
اٞتليل جبلؿ الدين السيوطي ُب كتابو اإلتقاف أعلى اهلل 

ر بعض الغرائب بقي غَت مفس   كرأيتي  ،درجتو ُب اٞتناف
ها بطريق مسائل نافع بن لتي ُب تلك الطريقُت فكم  

 فإنو أصح   ،كٔتا ذكره البخارم ُب صحيحو ،األزرؽ عنو
ٍب بغَت ذلك ٦تا ذكره الثقات  ،ما يركل ُب ىذه الباب

مع ذلك ما ٭تتاج  كٚتعتي  ،من أىل النقل كقليل ما ىو
 لو من أصح   امنتخبن  ،ر من أسباب النزكؿإليو ا١تفس  
أعٍت تفسَت البخارم كالًتمذم  ،ثُت الكراـتفاسَت احملد  
اهلل مناز٢تم ُب دار السبلـ. فجاءت ْتمد  كاٟتاكم أعلى

اهلل رسالة مفيدة ُب باهبا عدة نافعة ١تن أراد أف يقتحم 
د من حفظو ُب ا ال ب  فتح ا٠تبَت ٔتها )يتي كٝت   ُب عباهبا

 .(34) اا كباطنن ا كظاىرن  كأخرن ( كاٟتمد هلل أكالن لم التفسَتعً 
نافع بن  لتاما ورد من سؤ م نماذج الفرع الثالث:
 اس: األزرق لبن عب  

 ،جالس بفناء الكعبة اسبينما عبد اهلل بن عب  
، فقاؿ نافع رآفقد اكتنفو الناس يسألونو عن تفسَت الق

 مقم بنا إىل ىذا الذ": (35) بن عوٯتر بن األزرؽ لنجدة
، فقاما إليو "لم لو بو٬تًتئ على تفسَت القرآف ٔتا ال عً 
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نسألك عن أشياء من كتاب اهلل  فقاال :إنا نريد أفٍ 
اهلل  من كبلـ العرب، فإف   رىا لنا كتأتينا ٔتصادقوو فتفس  
اىل إ٪تا أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت ، فقاؿ ابن تع
 :فقاؿ نافع  ا بدا لكما،عم   اس: سبلينعب  

 چۇڭ چ :عن قولو ين: أخربًٍ قاؿ -1
تعرؼ اٟتاجة، قاؿ: كىل  : الوسيلة:قاؿ، 35ا١تائدة: 

 عنًتة كىو يقوؿ : العرب ذلك ؟ قاؿ : نعم، أما ٝتعتى 
لي تكحٌ  إف يأخذكؾً   كسيلة ٢تم إليكً  الرجاؿى  إف  

 .(36)يبكٗتضٌ 

  چچچ :عن قولو تعاىلين أخربًٍ : قاؿ -2

ا١تاؿ ، قاؿ: كىل تعرؼ  :قاؿ: الريش، 26األعراؼ: 
 :الشاعر ، أما ٝتعتى : نعمالعرب ذلك؟ قاؿ

  فرشٍت ٓتَت طاؿ ما قد بريتٍت     
 (37) كخَت ا١توايل من يريش كال يربل                   

ڇ  ڇ  ڍ  چ  :عن قولو تعاىلين أخربًٍ قاؿ:  -3

: ُب اعتداؿ كاستقامة، قاؿ :قاؿ، 4البلد:  چڍ  ڌ   
لبيد بن  ؟ قاؿ: نعم، أما ٝتعتى كىل تعرؼ العرب ذلك

 ربيعة كىو يقوؿ: 
قمنا كقاـ ا٠تصـو   بكيت أربد إذ ىبل   يا عُتي 

 .(38)كبد ُب

النحل:  چحتچ :عن قولو تعاىلين أخربًٍ قاؿ:  -4
عواف. قاؿ: كىل تعرؼ كىم األ ،قاؿ: كلد الولد، 72

 : الشاعر يقوؿ العرب ذلك؟ قاؿ نعم. أما ٝتعتى 
هن أزمة بأكفٌ  حفد الوالئد حو٢تن كأسلمتٍ 

 .(39)األٛتاؿ

 چڀ  ڀ  ڀ  چ  :تعاىلعن قولو ين أخربًٍ قاؿ:  -5
عندنا، قاؿ: كىل تعرؼ  قاؿ: رٛتة من، 13مرًن: 

طرفة بن العبد  ، أما ٝتعتى نعم :العرب ذلك؟ قاؿ
 :يقوؿ

نانيك بعض ح أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا
 .(40)الٌشر أىوف من بعض

ڑ  ک  چ  :عن قولو تعاىلين أخربًٍ قاؿ:  -6 ڑ  

 بٍت قاؿ: أفلم يعلم بلغة، 31الرعد:  چک   
نعم. أما  :مالك، قاؿ: كىل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ

 :مالك بن عوؼ يقوؿ ٝتعتى 
ـي يأيأمل  عن أرض العشَتة  كإف كنتي   أنا ابنوىنأ س األقوا
 (41)نائيا

مام معمر بن المثنى وكتابو مجاز اإلالثاني:  المطلب
 :القرآن
ىػ  209 - 110) بي عبيدةأالتعريف ب ألول:االفرع 
  :ـ( 824 - 728= 

 اسمو ونسبو: -أوًل 
رى  أيب بكر  ،معمر بن ا١تثٌت التيمي، موىل تيم

يقوؿ  ،أعجمي األصل ،الصديق. كاف من أىل فارس
من  اأباه كاف يهودين  ثٍت أيب أف  حد   :أبو عبيدة عن نسبو

باءه كال آف من نواحي أرمينيا، كلعلو يقصد باجركا
٥تالفيو تو مع د  كلكن بسبب حً  ،يقصد جده األقرب

 األقرب. د  جعل ٥تالفيو ٭تملونو على اٞتى 
 : ونشأتو مولده -اثانيً 

يت توُب ُب الليلة ال دى لً قد ذكر عن نفسو بأنو كي 
زمن  ،ق(110سنة ) بفيها اٟتسن البصرم ُب رج

 ىشاـ بن عبد ا١تلك. حكم
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 ،كأخذ عن شيوخها ،أبو عبيدة ُب البصرة نشأى 
، كمنها افقد كاف راكين  ؛كركل عن أخيو يزيد بن ا١تثٌت

انتقل إىل فارس كبغداد، كربطت أبا عبيدة عبلقة جيدة 
إىل ُب استقدامو  اسية، فكاف ٢تم دكره برجاؿ الدكلة العب  

عدد  بغداد، فنزؿ ُب قصورىم، كقرأ عليهم كتبو. بلغ
 مفقود كلها إال، ا كتابن ُتفات أيب عبيدة مائة كستمصن  

 .القرآف٣تاز منها ٙتانية كتب ك 
 مكانتو العلمية:  -اثالثً 

علمية ١تبلزمتو شيخو  ع أبو عبيدة ٔتكانةو ٘تت  
لواحة من ٯتؤل كل يـو ا أربعُت سنةن  (42) يونس بن حبيب

 ." طول على علمنو أدًنإ" :حفظو، قاؿ عنو أبو نواس
ككصفو  ."كاف ديواف العرب ُب بيتو"الندًن: كقاؿ ابن 
، كبقي تبلميذه  بأنو مشتمل على ٚتيع"ا١توصلي  العلـو

 ."يسألونو عن بعض ا١تسائل حىت كىو على فراش ا١توت
عن أيب عبيدة  قلتٍ حجم الركايات اليت ني  إف  
ع هبا عند اإلخباريُت مقدار الثقة اليت ٘تت  يدؿ  على 

رح كالتعديل، ككصفو ثُت كأصحاب اٞتى خُت كاحملد  كا١تؤر  
قاؿ عنو عمرك  ."ةمة أىل البصر بعبل  "الفضل بن الربيع 
ُب األرض خارجي كال  مل يكنٍ "بن ْتر اٞتاحظ: 

ـ منو. أسند عنو البخارم ُب ٚتاعي أعلم ّتميع العلو 
 ."، كغَته من أصحاب اٟتديثوصحيح

 وفاتو:  -ارابعً 
 وي على يد شخص أطعمى  م   أبو عبيدة بالس  توُب  

ألنو  ؛مات منو، كمل ٮترج ُب جنازتو أحد اا مسمومن موزن 
من لسانو ال شريف كال كضيع، حىت ٤تمد بن  مٍ سلى مل يى 

فض دخوؿ ا١تسجد إذا كاف فيو قريب األصمعي، كاف ير 
ق( رٛتو 209ككانت كفاتو ُب سنة ) ،من لسانو اخوفن 
 .(43) اهلل

 :(44) مجاز القرآنالتعريف بكتاب  الفرع الثاني:
  سبب التأليف: -أوًل 

 الفضل بن الربيعأرسل إيل "قاؿ أبو عبيدة: 

ػ، فقدمت (ق188)إىل البصرة ُب ا٠تركج إليو سنة  (45)
إىل بغداد كاستأذنت عليو فأذف يل، كدخلت كىو ُب 
٣تلس لو طويل عريض ُب بساط كاحد قد مؤله، كُب 

ال يرتقى إليها إال على كرسي كىو  ،صدره فرش عالية
لو ىيئة  ،الكت اب م  جالس عليها... ٍب دخل رجل ُب زً 

فأجلسو إىل جانيب. كقاؿ لو: أتعرؼ ىذا؟ قاؿ: ال. 
مة أىل البصرة. أقدمناه قاؿ: ىذا أبو عبيدة عبل  

ذا. لنستفيد من علمو، فدعا لو الرجل كقرظو لفعلو ى
ألة كقد سئلت عن مس اقاؿ يل: إين كنت إليك مشتاقن 

قاؿ: قاؿ اهلل  أفتأذف يل أف أعرفك إياىا؟ قلت: ىات

الصافات:  چڻ  ڻ     ں  ڻ  چ تعاىل: 
. كإ٪تا يقع الوعد كاإليعاد ٔتا قد عرؼ مثلو، كىذا 65

مل يعرؼ، فقلت: إ٪تا كلم اهلل العرب على قدر  
   كبلمهم، أما ٝتعت قوؿ امرئ القيس:

 يػػػػػي  مضاجعػلٍت كا١تشرفػػتػػقػأي    
  (46) كمسنونة زرؽ كأنياب أغواؿ                        

مل يركا الغوؿ ق ، كلكنو ١تا كاف أمر الغوؿ كىم 
يهو٢تم أكعدكا بو، فاستحسن الفضل ذلك، كاستحسنو 

ُب  اعتقدت من ذلك اليـو أف أضع كتابن السائل، كا
القرآف ١تثل ىذا كأشباىو، ك١تا ٭تتاج إليو من علم. فلما 
رجعت إىل البصرة عملت كتايب الذم ٝتيتو اجملاز، 

اب الوزير ت  : ىو من كي كسألت عن الرجل فقيل يل
 يقاؿ لو إبراىيم بن اٝتاعيل بن داكد الكاتب" ،كجلسائو

(47).   
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 مكونات الكتاب وقيمتو العلمية:  -اثانيً 
، اٞتزء األكؿ يبدأه جزأينيتكوف الكتاب من 

كينهي ىذا اٞتزء  "،القرآف اسم كتاب اهلل خاصة": ولبقو 
كال ٭تبوف أم ال يريدكف " بقولو: بتفسَت سورة الكهف،

، كاٞتزء الثاين، يبدأه بتفسَت اآلية ا٠تامسة "عنها ٖتويبلن 

، 5مرًن:   چڦ  ڦ  ڦ  چمن سورة مرًن 
 كينهي ىذا اٞتزء بتفسَت اآلية ا٠تامسة من سورة الناس،

كرتب الكتاب حسب ترتيب سور  ."ٍب ٮتنس" بقولو:
. كاعتٌت بالناحية اللغوية، اكيضع السورة عنوانن  ،القرآف

بيات الشعرية، كاستخدـ كأكثر من استخداـ األ
األحاديث النبوية، كاألمثاؿ، كالركايات التارٮتية، كىذا 
، طبع ُب ٣تلدين  الكتاب بركاية علي بن ا١تغَتة األثـر
بتحقيق د. ٤تمد فؤاد سزكُت، ُب استنبوؿ سنة 

 ـ.1954 –ق 1374
با أكقاؿ إنو يتمٌت أف يضرب  ،انتقد الفراء ىذا الكتاب

عبيدة بالسياط لتأليفو ىذا الكتاب، أما أبو حاًب السجستاين 
فذكر أنو ال يصحح قراءتو إال ١تن يصحح ا٠تطأ فيو، كىو 

عن  اا كاف ىذا االٕتاه ال يبعد كثَتن خبلؼ لتفسَت الفقهاء، ك١ت
األمر الذم كاف يتحاشاه كثَت من  كىو ،"تفسَت القرآف بالرأم"
 على النقل با١تأثور اللغويُت احملافظُتاحملدثُت ك ا١تعاصرين لو من 

كبلغ أبا  لنقد،من ا فقد تعرض مسلك أيب عبيدة ىذا لكثَت
قاؿ: إذ  ؛يعيب عليو تأليفو كتاب اجملاز عبيدة أف األصمعي

أيو، فسأؿ عن ٣تلس األصمعي كتاب اهلل تعاىل بر   يتكلٌم ُب
، كمٌر ْتلقة ، فركب ٛتاره َب؟يـو ىو ُب أم  ذلك اليـو
 ،كجلس عنده كحادثو ،م عليوكسل   ،، فنزؿ عن ٛتارهعياألصم

ء ىو؟ قاؿ: ما تقوؿ ُب ا٠تبز، أم شي ا سعيد،يا أب ٍب قاؿ لو:
نأكلو ك٩تبزه. قاؿ أبو عبيدة: قد فٌسرت كتاب اهلل  مىو الذ

يوسف:  چې  ې   ې  ىچ فإف اهلل قاؿ:  برأيك؛
. برأمباف يل فقلتو؛ مل أفٌسره  فقاؿ األصمعي: ىذا شيء، 36

كمل  ء باف لنا فقلناه،عبيدة: كالذل تعيب علينا كلٌو شي فقاؿ أبو
ـ فركب ٛتاره كانصرؼ  . (48) نفٌسره برأينا، كقا

ظل بُت فقد من نقد  (٣تاز القرآف)د إىلد  كعلى كل ما سي 
اعتمد عليو ابن فقد  ؛ طواؿ العصورا أصيبلن الدارسُت مرجعن 

 كالبخارم ُب ،(49) كتابيو )ا١تشكل( ك)الغريب(  قتيبة ُب
 ،(51) تفسَته ، ككذلك اعتمد عليو الطربم ُب(50) )الصحيح(

كأكثر من مناقشتو كمقارنة رأيو بآراء أىل التأكيل كالعلم، كالزجاج 
النحاس ك  ،(52) )غريبو( معانيو، كأبو بكر السجستاين ُب َب
، كمن أىم (54) (الصحاح)كاٞتوىرم ُب ،(53) (القرآف معاين)ُب

ا١تتأخرين ابن حجر العسقبلين من استفاد من كتاب اجملاز من 
 .(55) )فتح البارم( ُب

 :عبيدة يعند أب (المجاز) معنى -اثالثً 
تفسَته لآليات ىذه  ُبأبو عبيدة يستعمل 

 الكلمات:
)٣تاز كذا(، ك )تفسَته كذا(، ك)معناه كذا(،  

ك)غريبو(، ك)تقديره(، ك)تأكيلو( على أف معانيها كاحدة 
أك تكاد، كمعٌت ىذا أف كلمة )اجملاز( عنده عبارة عن 
الطرؽ اليت يسلكها القرآف ُب تعبَتاتو، كىذا ا١تعٌت أعم 

الببلغة  بطبيعة اٟتاؿ من ا١تعٌت الذم حدده علماء
   .(56) داز( فيما بعلكلمة )اجمل

كعلى ىذا ا١تعٌت بٌت أبو عبيدة فهمو لكلمة 
االنتقاؿ ُب التعبَت من كجو   ٣تاز، كيقصد:

كاالنتقاؿ ُب التشبيو من كجو الشبو ا١تعركؼ إىل   آلخر:
كجو آخر غَت معركؼ، أك مألوؼ. كما ُب قولو تعاىل: 

ڱ  ڱ  چ ) ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ   
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 - 64الصافات:  چں  ڻ    ڻ  ڻ
. كعلى أساس أف ىذا االنتقاؿ من تعبَت قريب إىل 65

تعبَت بعيد غَت معهود لغَت العريب األصيل. يرل أبو 
على طريقة  ا، كانتقاالن أف ُب أسلوب القرآف ٣تازن عبيدة 

   العرب ُب االنتقاؿ، أك الرخصة ُب التعبَت.
كقد صرح أبو عبيدة ُب أف العرب مل يكونوا ُب 

ألهنم أعرؼ  ؛كتابو لفهم اجملاز ُب القرآفمثل  حاجة إىل 
بفنوف القوؿ ُب لغتهم، كمن ٍب ُب القرآف الذم جاء 

. فالفكرة اليت تراكد اا مبينن ين على أصوؿ ىذه اللغة عرب
ف أبا عبيدة كىو يؤلف كتابو، كانت مدرسية، ٭تاكؿ أ

من التعبَت ُب القرآف،  ايضع أماـ طبقة ا١تستعربُت صورن 
، كيبُت اا كنثرن التعبَت ُب األدب العريب شعرن من كما يقابلو 

ما فيها من التجاكز أك االنتقاؿ من ا١تعٌت القريب أك 
الًتكيب ا١تعهود لؤللفاظ كالعبارات إىل معاف أخرل 

   .(57) الكبلـ اقتضاىا
 :بي عبيدة في مجاز القرآنأمنهج  الفرع الثالث:  

جهود أيب سن بنا أف نقف كقفة قصَتة أماـ ٭ت
عبيدة ُب كتابو )٣تاز القرآف(، العتبارات كثَتة، أحدىا: 

 .ُب ىذا ا١تيداف اللغوم ُب القرآفأنو أكؿ دراسة تصلنا 
ا: أنو يعترب مرحلة أكلية من مراحل تطور النقد كثانيه

رآف، كُب تطور األدب كالدراسات البيانية ألسلوب الق
لكثَت  امرجعن ثالثها: أف ىذا الكتاب كاف ك  .العريب عامة
ألف الرجل  ؛راسات اللغوية كاألدبية اليت تلتمن الد

علم من أعبلـ اللغة كاألدب ُب القرنُت الثاين كالثالث 
ا٢تجريُت، كال يصح إغفاؿ إنتاجو ُب دراسة متعلقة 

   بالقرآف الكرًن.

يقدـ أبو عبيدة لكتابو ٔتقدمة ُب ْتوث لغوية 
ببحث كلمة )قرآف(، كلو رأم  عامة ُب القرآف، يبدؤىا

خاص ُب اشتقاؽ ىذه الكلمة ينقلو عنو ا١تتأخركف، 
القرآف: اسم كتاب اهلل خاصة، كال يسمى "كىو قولو: 

ألنو  اإ٪تا ٝتي قرآنن  بو شيء من سائر الكتب غَته،
٬تمع السور فيضمها، كتفسَت ذلك ُب آية من القرآف، 

القيامة:  چی  جئ  حئ   مئ  چ قاؿ اهلل جل ثناؤه: 
فضممناه إليك فخذ بو  ا٣تازه: فإذا ألقينا منو شيئن ، 17

كقاؿ عمرك بن كلثـو ُب ىذا  ،كاعمل بو كضمو إليك
   ا١تعٌت:

 ذراعي حرة أدماء بكر 
 (58)ىجاف اللوف مل تقرأ جنينا

كُب آية أخرل:  ق . اأم مل تضم ُب رٛتها كلدن 

ں   چ  ں   ٣تازه: إذا تلوت ، 98لنحل:  اچڱ  
ض، حىت ٬تتمع كينضم بعضو إىل ُب إثر بع بعضو
   .(59)بعض

كبعد أف ينتهي من تلك ا١تقدمة العامة، اليت 
رسم فيها منهجو، ككضع فكرتو اليت دار عليها الكتاب، 

، يبدأ بسورة ا تنازلين بدأ بتناكؿ السور كاآليات تناكالن ي
ال ٭تيد عنو، نلخصو  انهجن الفاٖتة. كيتبع ُب تفسَته م

   :أٌبفيما ي
 ػػػ شرح اآلية بآية أخرل ما أمكن.1

، 7الفاٖتة:              چ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ 
: غَت ا١تغضوب عليهم كالضالُت، ك)ال( من حركؼ الزكائد ٣تازىا

ٻ  چ : كَب القرآف آية أخرل ... ، كا١تعٌت إلقاؤىا،لتتميم الكبلـ
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: ما منعك أف ٣تازىا، 12األعراؼ:  چٻ   ٻ ٻ  
 .(60) تسجد

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ع يقع على الواحد كاالثنُت كاٞتمي كمن:، 82األنبياء: 
 : من ا١تذكر كا١تؤنث قاؿ الفرزدؽ

 تعاؿ فإف عاىدتٍت ال ٗتونٍت 
 (61) نكن مثل من يا ذئب يصطحباف

ٻ چ :ككذلك يقع على ا١تؤنث كقولو 

پ  األحزاب:  چپ  پٻ ٻ ٻ 
على لفظ  ، كقد ٬توز أف ٮترج لفظ فعل )من(31

، كقولك: من يفعل ذلك  ،الواحد كا١تعٌت على اٞتميع
 .(62) كأنت تسأؿ عن اٞتميع

  ػ االستدالؿ ْتديث ُب ا١تعٌت نفسو.2

٥تتل ، ، 5ؽ:   چچ  چ  چ   ڇ   چ 
: الناس اختل  كأ٫تل قاؿ أبو ذؤيب : قد مريج أمريقاؿ

 فخٌر كأنو حوط مريج، أم سهم. 
 إذا بقيت ُبكيف بك ): قاؿ رسوؿ الٌلو 

 :أم (63) جت عهودىم كأماناهتم(مر  ،حثالة من الناس
 .(64) اختلطت

ى  ى  ائ  ائ  چ  ې  ې   

كالعرب ٕتعل ، 133البقرة:  چەئ  ەئ  
قاؿ  إٌف النيب  ...:يدةا. قاؿ أبو عبكا٠تاؿ أبن  العم  

كا ردٌ " :، حيث بعث العباس إىل أىل مكةتحيـو الف
ريش ما فعلت ثقيف أخاؼ أف يفعل بو ق أيب فإينٌ  ي  عل

  .(65) "دبن مسعو بعركة 

الشعرم القدًن، أك بكبلـ بالشاىد د اهشاالستػ 3
كاألقواؿ ا١تأثورة.  ،كاألمثاؿ ،العرب الفصيح، كا٠تطب

صلة أسلوب  اعلى أف يؤكد دائمن  ك٭ترص أبو عبيدة
اليب العرب كفنوهنم، فيذكر القرآف كفنوف التعبَت فيو بأس

  ُب ختاـ كبلمو أف )العرب تفعل ىذا(. ادائمن 

الدين: ،٤الفاٖتة: چٺ  ٺ    ٺ  چ مثاؿ: 
 ،ا١تثل : "كما تدين تداف" ساب كاٞتزاء ، يقاؿ ُباٟت

 :كقاؿ ابن نفيل
  كاعلم كأيقن أٌف ملكك زائل         

 (66) كاعلم بأٌف كما تدين تداف                        

، 56النساء:  چک  کچ مثاؿ الكبلـ: 
 لو مى كننضجهم هبا ، يقاؿ: أتانا ْتى  ،نشويهم بالنار

مشوم ، كذكركا أف يهودية أىدت إىل النيب  يلً صٍ مى 
 .(68) ، أم مشوية(67) يةلً صٍ صلى الٌلو عليو كسلم شاة مى 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  ېئ  ېئ  

كقع ا١تعٌت على رجل ، 173آؿ عمراف:  چی  ی  
نا كذا فيقوؿ الرجل : فعلكاحد ، كالعرب تفعل ذلك ، 

حت  خت     مت  ىت  چ : القرآفنفسو، كَب  كفعلنا ، كإ٪تا يعٍت

 .(69) كالٌلو ىو ا٠تالق ،49القمر:  چيت    

 الثالث: ابن قتيبة وكتاب غريب القرآن. المطلب
 ػى276-213) األول: التعريف بابن قتيبة الفرع
 :ـ(828-889

 اسمو ونسبو ومولده ونشاتو: -أوًل 
الدينورم، أبو ٤تمد:  اهلل بن مسلم بن قتيبةعبد 
 دادفُت ا١تكثرين. كلد ببغدب، كمن ا١تصن  من أئمة األ

كيل قضاء الدينور، ككاف  كسكن الكوفة. ٍبهبا  كنشأ
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ا ُب علم اللساف العريب، كاألخبار، كأياـ الناس. رأسن 
ك٤تمد بن زياد بن  ،ركل عن إسحاؽ بن راىويو

 .فاضبلن  السجستاين. ككاف ثقةن األعرايب، كأيب حاًب 
 أقوال العلماء فيو: -اثانيً 

العبلمة الكبَت، ذك الفنوف، أبو قاؿ فيو الذىيب: 
 .٤تمد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة

كقاؿ اٟتافظ أبو طاىر السلفي: كاف ابن قتيبة 
من الثقات كأىل السنة، كلكن اٟتاكم بضده من أجل 

 ا١تذىب.
، ا فاضبلن نن ككاف ثقة ديػ  كقاؿ ا٠تطيب البغدادم: 

كىو صاحب التصانيف ا١تشهورة، كالكتب ا١تعركفة 
منها: غريب القرآف، كغريب اٟتديث، كمشكل القرآف، 
كمشكل اٟتديث، كأدب الكتاب، كعيوف األخبار، 

 ككتاب ا١تعارؼ، كغَت ذلك.
يقوؿ تلميذه إبراىيم توُب ببغداد،  وفاتو: -اثالثً 

ىريسة، فأصاب حرارة، ٍب  ف ابن قتيبة أكل"إالصائغ: 
صاح صيحة شديدة، ٍب أغمي عليو إىل كقت صبلة 
الظهر، ٍب اضطرب ساعة، ٍب ىدأ، فما زاؿ يتشهد إىل 
كقت السحر، ٍب مات، مات عبد الل و بن مسلم بن 
قتيبة الدينورم ُب ذم القعدة سنة ست كسبعُت 

 .(70) "كمائتُت، كقيل غَت ذلك
 :تأويل مشكل القرآن وغريبو اكتابالثاني:   الفرع

 سبب تأليف كتاب المشكل:   -أولً 
أم  ،ألنو أشكل مشكبلن ىذا الكتاب ٝتي 

 دخل ُب شكل غَته، فأشبهو كشاكلو.
قد ليفو فيقوؿ: "أابن قتيبة عن سبب ت٭تدثنا 

اعًتض كتاب اهلل بالطعن ملحدكف، كلغوا فيو كىجركا، 
نىًة كىابًٍتغاءى تىٍأًكيًلًو بأفهاـ   كاتبعوا ما تىشابىوى ًمٍنوي ابًٍتغاءى اٍلًفتػٍ

كليلة، كأبصار عليلة، كنظر مدخوؿ، فحٌرفوا الكبلـ 
عن مواضعو، كعدلوه عن سبلو، ٍب قضوا عليو 

النظم،  بالتناقض، كاالستحالة ُب اللحن، كفساد
كاالختبلؼ، كأدلوا ُب ذلك بعلل رٔتا أمالت الضعيف 
الغمر، كاٟتدث الغر، كاعًتضت بالشبو ُب القلوب، 
كقدحت بالشكوؾ ُب الصدكر ... فأحببت أف أنضح 
عن كتاب اهلل، كأرمي من كرائو باٟتجج النَتة، كالرباىُت 
البينة، كأكشف للناس ما يلبسوف، فأٌلفت ىذا الكتاب 

ا ذلك من التفسَت تأكيل مشكل القرآف، مستنبطن ا لجامعن 
  ما أعلم فيو مقاالن بزيادة ُب الشرح كاإليضاح، كحامبلن 

إلماـ مطلع على لغات العرب، ألرم ا١تعاند موضع 
اجملاز، كطريق اإلمكاف، من غَت أف أحكم فيو برأم، أك 

باإلسناد إىل من  أقضي عليو بتأكيل، كمل ٬تز يل أف أنص
إذ كنت مل أقتصر على كحي القـو  ؛لو أصل التفسَت

حىت كشفتو. كعلى إٯتائهم حىت أكضحتو، كزدت ُب 
األلفاظ كنقصت، كقٌدمت كأٌخرت، كضربت لذلك 

 اؿ، حىت يستوم ُب فهمو السامعوف"األمثاؿ كاألشك

(71). 

ڀ  ڀ   چ : عز كجل قولو مثاؿ الطعوف:

كىو يقوؿ ُب ، 27الصافات:  چڀ   ٺ   ٺ  

ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    چ موضع آخر: 

 .101ا١تؤمنوف: چوئ   
فضل القرآف كأنو ال "كقد ذكر ُب مقدمتو: 

يعرفو إال من كثر نظره كاتسع علمو فيو كفهم مذاىب 
كللعرب اجملازات ُب "... ٍب قاؿ:  "العرب كأساليبهم

الكبلـ، كمعناىا طرؽ القوؿ كمآخذه ... كبكل ىذه 
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. ٍب ذكر عدـ القدرة على نقل "ا١تذاىب نزؿ القرآف
 ألفاظ القرآف إىل لغة أخرل إال إذا فسرهتا.

ٍب بدأ كتابو باٟتكاية عن الطاعنُت، فسرد 
للرد  اى اختبلؼ أنواعها، ٍب عقد أبوابن مطاعنهم عل

على القرآف من  هي وٍ عى القراءات، كما اد  عليهم ُب كجوه 
 نوا أنو متناقض.كما بي   ،اللحن

ألف أكثر غل   ؛ٍب ذكر بعد ذلك أبواب اجملاز 
ا١تتأكلُت كاف من جهتو، كبسببو تشعبت الطرؽ، 

كلن يستطيع باحث أف يغفل صنع  ،كاختلفت النحل
ابن قتيبة ُب استخراج ما ُب القرآف من أنواع اجملاز 

كٜتسُت كمائة  ابويبها أبوابان مفصلة بلغت أربعن كت
كلعلو أخذ  كىو أكؿ من نظم الكبلـ ُب ذلك .صفحة

 . ذلك من شيخو اٞتاحظ
ٍب ذكر ما ٮتص النظم كالكبلـ على اٟتركؼ 
 ،ا١تقطعة، ٍب انتهى إىل الكبلـ على مشكل سور القرآف

كلكنو مل يرتب السور  ،ٍب يؤكلو ،فيذكر ما ُب السورة منو
بل ذكرىا  ،لى حسب ترتيبها ا١تعركؼ ُب ا١تصحفع

حسبما ظهر لو من مشاكلها، كقد ال يستوُب الكبلـ 
على مشاكل السورة اليت يذكرىا، فيعيد ذكرىا مرة أك 

فقد ٖتدث  ؛مرات، مثلما فعل ُب سورة البقرة كاألنعاـ
مواضع، كالنحل كالنساء ٖتدث عن  ةعنهما ُب أربع
كما أنو مل يعرض لكل سور مواضع.   ةمشكلها ُب ثبلث

 ؛القرآف، كالسورة الوحيدة اليت استوَب تأكيلها سورة اٞتن
١تا فيها من إشكاؿ كغموض، ٔتا كقع فيها من تكرار 

كاختبلؼ القراءة ُب نصبها ككسرىا، كاشتباه ما  ،"إف"
 فيها من قوؿ اهلل كقوؿ اٞتن.

ٍب ٖتدث ُب باب اللفظ الواحد للمعاين 
كيبحث  ،اعن أكثر من أربعُت لفظن ا١تختلفة، كٖتدث 

كبذلك يكوف لو فضل  ،الكلمة بردىا إىل أصو٢تا اللغوية
السبق بذلك قبل أىل اللغة مثل ابن جٍت كأيب علي 

يث عن نيابة حركؼ ا١تعاين الفارسي. كختم باٟتد
أٛتد  :. كقد طبع بشرح كنشر(72) بعضعن بعضها 

 :بتحقيقأخرل ـ(، ك 1973 –ق 1393قر سنة )ص
 براىيم مشس الدين.إ

 : لمحتويات كتاب المشكل أمثلة -اثانيً 
 .باب الٌلفظ الواحد للمعاين ا١تختلفة

أصل قضى: حتم، كقوؿ اهلل عز كجل:  :القضاء

، 42الزمر:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڄچ
 أم حتمو عليها.

ڳ  چ ٍب يصَت اٟتتم ٔتعاف، كقولو:  ڳ  

١تا أم أمر، ألنو ، 23 اإلسراء:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
 أمر حتم باألمر.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ككقولو:

ا خرٌبىم ، أم أعلمناىم، ألنٌو ١ت  ٤اإلسراء:   چڌ
كقولو:  سدكف ُب األرض، حتم بوقوع ا٠ترب.أهنم سيف

 ، أم صنعهن.12فصلت:  چٱٻٻچ

، أم 72طو:  چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ كقولو: 
 فاصنع ما أنت صانع.

ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ چ كمثلو قولو:         

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ

ملوا ما أنتم عاملوف كال ، أم اع71يونس:  چڄ
  تنظركف.
 قاؿ أبو ذؤيب :     
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 كعليهما مسركدتاف قضا٫تا      
 (73)داكد أك صنع الٌسوابغ تٌبع                           

 أم صنعهما )داكد( ك )تٌبع( .
كقاؿ اآلخر ُب عمر بن ا٠تطاب، رضي اهلل 

 عنو:
 ٍبٌ غادرت بعدىا اقضيت أمورن         

 (74)بوائج ُب أكمامها مل تفٌتق                         
 ، ألٌف كٌل من عمل عمبلن أم عملت أعماالن 
 .(75) كفرغ منو فقد ختمو كقطعو

 مثاؿ للمشكل: ُب سورة األنعاـ

ۆ     چ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۓ  ڭ  ڭ   

ۅ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ال ينسبونك إىل . يريد: أهنم كانوا 33األنعاـ:  چۅ  
، الكذب كال يعرفونك بو، فلما جئتهم بآيات اهلل

كاٞتحد يكوف  جحدكىا، كىم يعلموف أنك صادؽ.
قوؿ اهلل عز كجل: لن علم الشيء فأنكره، ٦ت

ٻ  ٻ  ٻ  پچ چ ٱ  ٻ  

 .(76) 14النمل: 
 :كتاب غريب القرآن: لثالفرع الثا

ىو تتمة  غريب القرآف لئلماـ ابن قتيبة تفسَت
كإكماؿ لكتابو تأكيل مشكل القرآف، فاللفظ الغريب 

الذم عمل  ،ىو ُب حقيقة األمر من غامض ا١تشكل
من  ليكوف قريبان  ،، على توضيحو كإزالة إهباموابن قتيبة

 األفهاـ. كلنعرؼ بالكتاب الثاين البن قتيبة:
 تعريف عام بكتاب الغريب: -أوًل 

رغبة الغريب ُب كتاب مستقل ابن قتيبة أفرد  
اء من كألف بعض القر   ،عن اإلطالة ُب شرح ا١تشكل

ا١تتخصصُت كالباحثُت قد يكوف على علم كفهم 
ك٢تذا  ،إ٪تا يستعصي عليو فهم بعض الغريب ،با١تشكل

كالغريب ُب كتاب  ،فقد جعل ا١تشكل ُب كتاب مستقل
ؿ ْتث طو  من غَتفيجد الباحث كالقارئ حاجتو  ،آخر

 ا بُت دفتيو.وعُت معن ُب كتاب كاسع ٬تمع ا١توض
كقد أكضح اإلماـ ىدفو ُب ىذا الكتاب ُب 

نفتتح كتابنا ىذا بذكر "ا١تقدمة اليت بدأ هبا ْتثو فقاؿ: 
أٝتائو اٟتسٌت، كصفاتو العلى، فنخرب بتأكيلها 

سَت غريب القرآف دكف كاشتقاقهما، ٍب نبتدئ ُب تف
ا  ا جامعن إذ كنا قد أفردنا للمشكل كتابن  ؛تأكيل مشكلو

 ْتمد اهلل.  اافين ك
كغرضنا الذم امتثلناه ُب كتابنا ىذا أف ٩تتصر 

كأف نوضح ك٧تمل، كأف ال نستشهد على  ،كنكمل
ابنا بالنحو كباٟتديث كأف ال ٨تشو كت ،ا١تبتذؿاللفظ 
 .(77) "كاألسانيد

مل يلجأ كبعض  بن قتيبةمن ىنا نرل أف ا
ا١تتقدمُت إىل نقل حديث السلف ُب التفسَت بألفاظو 

ألف ىذا باب  ؛ٍب ٤تاكلة تفسَت ىذا التفسَت ،عينها
يقود إىل التطويل كاالستفاضة كاالستغراؽ ُب كثَت من 

ال  ،األحياف ُب أْتاث لغوية أك مناقشات لؤلسانيد
٭تتاج إليها القارئ الطالب للمعرفة كالفهم لغريب القرآف 

الطبلع فإف من يريد ا أخرلكمن جهة  ،ىذا من جهة
كما ىي فما عليو إاٌل العودة على ىذه ا١تواضيع بعينها  

 إىل كتب السلف ليجدىا جاىزة حاضرة كاملة.
ىذا باإلضافة إىل أف كتاب تفسَت غريب القرآف 

اؽ ُب يافظ على منهجية السلئلماـ ابن قتيبة ح
فهو مستنب  من   ؛كمل ٮترج عن حدكد معانيهم ،البحث
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ككتب أصحاب اللغة العا١تُت هبا، ال  ،كتب التفسَت
 فيو كال استغراؽ. فى تكل  

على كتب السابقُت  كقد اعتمد اإلماـ ابن قتيبة
تاب ككذلك ك ،للفراء كباألخص كتاب )معاين القرآف(

ُب بعض  بل إنو نقل ،القرآف(معمر بن ا١تثٌت )٣تاز 
 تعديل أك تغيَت. كقل   من غَتا١تواضع شرحهما بلفظو 

أف يستشهد للغريب بغَت معناه، كقد يستشهد بآية 
 كقليل ما يذكر الشعر.

كقد ذكر بعد معاين أٝتاء اهلل كلمات كثر 
كمشى ُب ذكر  ،ٍب ذكر غريب القرآف ،تردادىا ُب القرآف

 ُب القرآف الكرًن، كقد طبعالغريب على ترتيب السور 
 –ق 1378بتحقيق أٛتد صقر، سنة ) ىذا الكتاب

 ـ(.1978
 أمثلة على أقسام كتاب الغريب: -ايً ثان

ًإٍظهىار أكالن  : اٍشًتقىاؽي أىٍٝتىاًء اهلًل كىًصفىاًتو، كى
 :مىعىانًيهىا

صفتاف مبًني تاف ، 3الفاٖتة: چڀ  ڀچ -1
 كتقدير٫تا: نىٍدمافي، كنىًدًنه .من "الرٛتة". قاؿ أبو عبيدةى: 

ۇ  چ: تعاىل كمن صفاتو: "الس بلـي". قاؿ -2

يى ، 23اٟتشر:  چۇ  ۆ   كمنو ٝتي
 السبلـ؛ كما يقاؿ: عبدي اهلل. الرجلي: عبدى 

: أف -من أصحاب اللغة  -كيرل أىل النظر 
"السبلـ" ٔتعٌت السبلمة؛ كما يقاؿ: الر ضاعي كالر ضاعة، 

اذي  اذة. قاؿ الشاعر:كالل ذى  كالل ذى
 رو ػػػػػػػػكٍ ػػػػًة أيـ  بى ػػػػػػػػػػػػػػػبلمى ػػػػػػػػػػػبًالس   يػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػى ٖتي        

 (78) ؟ًمٍن سىبلـً  -بػىٍعدى قىوًمًك -فػىهىٍل لىكً                

"سبلمنا":  -جل ثناؤه  -فسىمى نفسو 
العيب كالنقص، كالفناء لسبلمتو ٦ت ا يىلحق ا٠تلقى: من 

 كا١توت.

يئ  چ قاؿ اهلل جل كعز:  حئ   مئ  ىئ   

؛ فالسبلـ: اهلل؛ كداريه: اٞتنة. 25يونس:  چجب 
٬توز أف يكوف ٝتاىا "سبلما": ألف الصائر إليها يىسلىمي 
 ، فيها من كل ما يكوف ُب الدنيا: من مرض ككىصىبو
كموت كىىرىـ؛ كأشباًه ذلك. فهي داري السبلـ. كًمثليو: 

 .(79) 127األنعاـ:    چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇچ
ثػيرىٍت ُب اٍلًكتىابً : بىابي تىٍأًكيًل حيريكؼو  اثانين   كى
. { من االٍجتناف}اٞتن -1 ، كىو االٍسًتتاري

يقاؿ للدرع: جين ةه؛ ألهنا سًتت. كيقاؿ: أجىن و الليل؛ 
أم: جعلو من سواده ُب جيٌنة؛ كجىن  عليو الليلي، كًإ٪تا 

 ٝتوا ًجًنا: الستتارىم عن أبصار اإلنس.

ں   ڻ   چ كقاؿ بعض ا١تفسرين ُب قولو: 

ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     

؛ أم: من ا١تبلئكة. فسماىم 50الكهف:  چ ھ
 جًنا: الجًتنىاهنم كاستتارىم عن األبصار.
صلى اهلل عليو -كقاؿ األعشى يذكر سليمافى النيب  

 : -كسلم
 قًيىامنا لىدىيًٍو يػىٍعمىلوفى ًببل أىٍجرً  ***كىسىخ رى ًمٍن ًجن  الٍمىبلًئًك تًٍسعىةن 

ي } اإلنس { إنسن  -2 ا: لظهورىم، كإدراًؾ البصر إياىم. كٝتي
كىو من قولك: آنستي كذا؛ أم: أبصرتيو. قاؿ اهلل جل ثناؤه: 

أم: أبصرت. كقد ركم ، 10طو:  چۆ  ۆ  ۈچ 
ي إنسانن  يى : ألنو عيهد إليو فنىساعن ابن عباس، أنو قاؿ: إ٪تا ٝتي

 

(80). 
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 : مثال للغريب:اثالثً 
 :الطريق. كمثلو مثاؿ االستشهاد بالقرآف: } الص رىاطى {

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

ـ: چڍ  ڤ ڤ ڤ ٹچ كمثلو: 153 األنعا

 .(81) 52الشورل:       چ   ڤ

ڍچمثاؿ االستشهاد بالشعر:  البقرة:    چڇ     
يىٍذىىب هبا . كأصل االختطاؼ : ]االستبلب[؛  ،20

يقاؿ: اختطف الذئب الشاة من الغنم . كمنو يقاؿ ١تا 
؛ ألنو ٮتىٍتىًطفي ما عىًلقى بوٮترج بو ا ٍلوي: خيط اؼه . قاؿ لد 
 الن اًبغىةي:

 خىطىاًطيفي حيٍجنه ُب ًحبىاؿو مىًتينىةو 
وىازًعي ػػػكى نى ػػػيٍ ػػػػػدو إلى ػػػا أيٍ ػػػد  هبػػػ٘تىي               

 (82) 
 رغريب القرآن لبن عزي المطلب الثالث:

)نزىة القلوب في تفسير  السجستاني المسمى
 :غريب القرآن(

 000) الفرع األول: التعريف بالمؤلف: السجستاني
 :ـ( 941 - 000ىػ =  330 -

: مفسر، السجستاين رأبوبكر ٤تمد بن عزي
اشتهر بكتابو )غريب القرآف( على حركؼ ا١تعجم، 

لو كتاب غَته.  رٍ كى ذٍ سنة، كمل يي  ٜتس عشرةصنفو ُب 
كقيل: اسم أبيو )عزير( بالراء، كمل تسعفنا كتب الًتاجم 
بًتٚتة مسهبة كافية عنو على الرغم من شهرة كتابو 

ما قيل عنو إنو: أديب  كذيوع انتشاره ككثرة تداكلو. ككل
، كاف من تبلميذ أيب بكر متواضعه  فاضله  مفسر صاله 

 ، بغداد، ككاف يؤدب أكالد العامةبن األنبارم. عاش ُب
كيذىب إىل جامع ا١تدينة كل ٚتعة. كفيما يتصل بكلمة 

درم قدـ إىل كال أ"سجستاين يقوؿ ابن النجار: 

د سنة توُب رٛتو اهلل ُب بغدا .سجستاف أك أصلو منها
 .(83)"ثبلثُت كثبلٙتائة للهجرة

غريب القرآن  ثاني: التعريف بمنهجالفرع ال
 : (نزىة القلوبللسجستاني )

 :منهجو في كتابو -أوًل 
شهرةن كاسعةن، كحىًظيى  رو لقي كتابي ابًن عيزىي

بقبولًو اٟتسًن عندى العلماًء، كلقٍد كافى من قبلىو ٦تن كتبى 
يتىتىب عي ألفاظى كيل  سورةو منى القرآًف ُب )غريًب القرآًف( 

، فيتمث لي منهجيو رو صحًف. أم ا ابني عيزىيعلى ترتيًب ا١ت
 فيما يأٌب:

، كيعتربي أك ؿى اتىبو على حركًؼ ا١تعجًم ألفبائين أنو ر  -1
ُب غريًب القرآًف؛ ألف  غالبى  فعلى ذلك ٦تن كتبى من 

يذكري ٖتت كل  سورةو من سبقوي ييرتػ بيو على سوًر القرآًف، ك 
 األلفاظى اليت سيفس رىا حسب ترتيبها ُب الس ورًة.

، فبدأ  -2 أنو جعلى كيل  حرؼو على ثبلثًة أقساـو
، ٍبي  ا١تكسوًر.  با١تفتوًح، ٍبي  ا١تضموـً

من الزكائًد ُب مواًد الكلماًت، أنو أدخلى حركؼى  -3
ٕتدىا  )أدبار(ها إىل أصًل اشتقاًقها، فكلمةي: إرجاعً  غَت

ُب باب: ا٢تمزًة ا١تفتوحًة، كلو كاف يسَتي على األصًل 
(اال  من حرًؼ الداًؿ. شتقاقي لكانت ٖتتى مادًة: )دىبػىرى

ُب باب: الياء  كما ٕتدي كلمةى: )يذرؤكم(
الشتقاقي ، لكانٍت ا١تفتوحة، كلو كانٍت على األصًل ا

اًؿ. ٖتتى مادًة: )ذىرىأى(  من حرًؼ الذ 
نهجي مل ييٍسبىٍق إليو، كما مل يػيٍلحىٍق بو، كىذا ا١ت

كاهللي أعلم، إال أف ا١تتفكر ُب ىذا الًتتيب يلحظ أف 
ا١تؤلف حاكؿ بقدر اإلمكاف إيراد ىذه األلفاظ ْتسب 

من أكؿ ا١تصحف  كركدىا ُب سورىا فًتاه يتتبع ا٢تمزة
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 اباع منهج ُب تفسَت الغريب مراعين ات إىل آخره، ٤تاكالن 
 ألكؿ من الكلمة.حركة اٟترؼ ا

 لفبائيكتابو بعد ترتيبو األكذلك ٦تا ٯتيزه ُب  
و بالوجوه كالن ظائر ُب بعض األلفاظ القرآني ًة، اىتمامي 

 كمن ذلك: 
م ة؛ ٚتاعة؛ كقولو جىل  }أم ة{: على ٙتانيًة أكجوو: أي  –1

 .23القصص:چٿ ٹ ٿ ٿچ ثناؤه:
: كأيم ة: أتباعي األنبياًء عليهم السبلـ؛ كما  تقوؿي

 ٨تني مٍن أيم ة ٤تمدو صٌلى اهلل عليو كسٌلم.
كأيم ة: رجله جامعه للخًَت ييقتدىل بو؛ كقولًو جل 

 .120النحل:  چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  چ ثناؤه: 

ڀ  ٺ   ٺ  چ كأيم ة: ًدينه كًمل ةه؛ كقولو: 

 ، أم: على ًمل ةو.23الزخرؼ:  چ  ٺ  ٺ

ڈ  ژ  چ كأيم ة: حُته كزمافه؛ كقولًو عٌز كجل: 

 چٺ  ٺ  ٺ  چ ، كقولو: 8ىود:  چژ
، أك بعد نسيافو  ؛ أم:45يوسف:   .(84) بعدى حُتو

ظاـ ع أقوياء :22ا١تائدة: چۅچكقاؿ:  -2
: ا١تتسل ي. كاٞت .األجساـ، كاٞتب اري القهاري  : كاٞتب اري ب اري

 مرًن: چڻڻ ڻ ڻ چ: ا١تتكبػ ري؛ كقولو

:كاٞت، 32  وئ ۇئچ كقولو: ؛ القت اؿي  ب اري

 .(85)قت الُت أم: ؛130الشعراء:  چۆئ ۇئ
استفادتو من الكتب التي سبقتو في غريب  -اثانيً 

 :وومعاني القرآن
قٍد سيًبقى ُب الت أليف ُب )غريب  رو كافى ابني عيزىيٍ   ا١ت

القرآف(، فإنو قد استفادى من سابقيو، خاصةن أبو عبيدةى 

ا١تثٌت ُب كتاًبو )٣تاًز القرآًف(، حيث كافى معمر بن 
ه األكؿى ُب غريًب القرآًف، كىذا ظاىره با١توازنًة بُت  معتمدى

، كىو ال يصر حي بذكرًه راًؿ أيب عبيدةى كأقواؿ ابن عيزىيأقو 
، كمع ذلك ٕتد أف أبا عبيدةى أكثري  ُب كيل  موضعو

ذكرىه  األعبلـً الذين صرحى بذكرًىم ُب كتاًبو ىذا، حيثي 
ثبلثى عشرةى مرةن. ٍب  يتلوه الفراءي ككاف اعتماديه على  
، ٍب ابني  كتاًبو )معاين القرآف(، كقٍد كردى ذكريه تسعى مراتو

 عباسو حيثي كردى ذكريه ٜتسى مراتو .
ا٢تائم ا١تصرم ُب كتابو )التبياف  ابني  هاختصر  كقد

إال  ىذبو األستاذ ٤تمد مرسي ٤تمد،، ُب غرب القراف(
ُب توضيح معاين   هأعلى حسب السور كبدأنو جعلو 

كعلق عليو  ؼ ا١تعجم،كلمات كل سورة بًتتيب حرك 
 .(86)الشيخ مصطفى العناين بك

 في الستشهاد: هدااعتم -اثالثً 
:أوًل   : الستشهاد بالقراءات 

كاف لتوجيو القراءات اليت ٢تا أثر ُب ا١تعٌت، 
 نصيبه ال بأس بو، كمن ذلك:

البقرة:  چٹ  ڤچ قاؿ ُب قولو:  
يك، كيقاؿ: أىًمٍلهين  إليك. ك )ًصرىن( ضيم هين  إل، 260

: قىط عهين ، كا١تعٌت: فخٍذ أربعةن منى الطًَت بكسر الصاد
، فىًصٍرىين ؛ أم: قىط ٍعهين  إليكى 

 (87). 
 : الستشهاُد بالش عر :اثانيً 

ُب  رو عيزىيستشهاد بالش عًر عند ابًن كافى حظ  اال
أيب  ، كمل يكٍن ُب ذلك مثلى ًة قليبلن بياًف األلفاًظ القرآني  

الذم ٘تيزى بكثرًة شواىًده الش عري ًة، مع أنو اعتمدى  ،عبيدةى 
كاستفادى منو بعضى الش واىًد،  ،على كتابو )٣تاز القرآًف(

 كما مل يبلٍغ نصفى شواىًد ابًن قتيبةى.
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ٔتنثوًر كبلـً العرًب من  رأم ا استشهاد ابن عزي
ُتى كإسبلمي ُتى، ككذا استشهاديه بأقواًؿ الر سوًؿ جاىلي  
، كما ىي العادةي عند ٌلى اهلل عليو كسٌلم، فكاف قليبلن ص

علماًء الل غًة كالن حًو ُب االستشهاًد با١تنثوًر من كبلـً 
.  العرًب كمن اٟتديًث الن بوم 

 واىًد الش ٍعري ًة:كمن األمثلًة ُب استخداـً الش  

ۀ   ۀ  ہ   ہ  چ ُب قولو تعاىل:  ػ1 ڻ  

أعلمتكم، فاستوينا ُب قاؿ: ، 109األنبياء:   چہ
 : ةالعلًم، قاؿ اٟتارث بن ًحل ز 

نىا بًبىيًنهىا أىٝتٍ آذى       (88) ريب  ثىاكو ٯتيىل  ًمٍنوي الثػ وىاءي  ***اءي ػػػػػػػى نػىتػٍ
 .(89) آذنتنا: أعلمتنا

ۉ  ې  ې  ې  چكُب قولو تعاىل: .  2

كيقاؿ: نرتٍع: نأكٍل، كمنو »... ، قاؿ: 12: يوسف چې
 قوؿي الشاعًر:

ًمي رىتىعٍ  * وي *ػػي إذىا الىقػىٍيتي ػ٭تيىي ينكى       ًإذىا ٮتىٍليو لىوي ٟتٍى  (90) كى
 .(91) أم: أكل

 كمن أمثلًة االستشهاد با١تنثوًر:

، ا: سىي االن كيقاؿ: ثج اجن ا، متدفػ قن ، 14النبأ:  چڈچػػ 1
كمنو قوؿ النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم: أحب العمل إىل اهلل 

: إسالة الدماء عند تعاىل العىج  كالثىج . فالعىج : التلبية، كالثىج  
 .(92) الذبح كالنحر

، كمنو قوؿ اكاألماين : األكاذيب، أيضن ػػػ كقاؿ: 2
: أم: ما كذبت. كقوؿي فعثما : ما ٘تن يتي منذ أسلمتي

بعًض العرًب البن دىاًب ػ كىو ٭تيىد ث ػ أىذا شيء ركيتىوي، 
 .شيء ٘تن يتىوي؛ أم: افتعلتوأـ 
 

للراغب  المفردات في غريب القرآنالمطلب الرابع: 
  األصفهاني:

 - 000) الراغب األصفهانيالتعريف بالفرع األول: 
 : ـ( 1108 - 000ىػ =  502

اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل، أبو القاسم ىو 
ا١تعركؼ بالراغب: أديب،  ،األصفهاين )أك األصبهاين(

من اٟتكماء العلماء. من أىل )أصبهاف( سكن بغداد، 
 كاشتهر، حىت كاف يقرف باإلماـ الغزايل.

الراغب اٟتسُت بن ٤تمد بن "يقوؿ الذىيب: 
، احملقق الباىر، أبو بلمة ا١تاىرا١تفضل األصبهاين الع  

ا١تلقب  القاسم اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل األصبهاين،
بالراغب، صاحب التصانيف. كاف من أذكياء 

. توُب رٛتو اهلل ا١تتكلمُت، مل أظفر لو بوفاة كال بًتٚتة
 .(93) "كٜتسمائة للهجرة تُتببغداد سنة اثن

في غريب  التعريف بكتاب المفرداتالفرع الثاني: 
  القرآن:

 نظاـ ا١تعجم إىل ترتيب كتاب الراغب جاء فغَت  
 للقارئ خطتو ُب كتابو )ا١تفردات ، كقد بُت  مل يسبق إليو

إف أكؿ ما ٭تتاج أف يشتغل "فقاؿ:  ،ُب غريب القرآف(
بو من علـو القرآف: العلـو اللفظية، كمن العلـو اللفظية 

فتحصيل معاين مفردات ألفاظ  ،ٖتقيق األلفاظ ا١تفردة
القرآف ُب كونو من أكائل ا١تعاكف ١تن يريد أف يدرؾ 
معانيو، كتحصيل الل ًِب ُب كونو من أكؿ ا١تعاكف ُب بناء 
ما يريد أف يبنيو ... فألفاظ القرآف ىي لب كبلـ العرب 
كزبدتو ... كإليها مفزع حذاؽ الشعراء كالبلغاء ُب 

اهلل تعاىل ُب إمبلء   رتنظمهم كنثرىم ... كقد استخ
فيو مفردات ألفاظ القرآف على حركؼ  كتاب مستوؼو 

على ترتيب  التهجي، فنقدـ ما أكلو االلف ٍب الباء
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فيو أكائل حركفو األصلية دكف  احركؼ ا١تعجم، معتربن 
الزكائد، كاإلشارة فيو إىل ا١تناسبات اليت بُت األلفاظ 

لتوسع ُب ا١تستعارات منها كا١تشتقات حسبما ٭تتمل ا
 .(94) "الكتاب

كقد التـز الراغب ىذا ا١تنهج، كأفرد لكل حرؼ 
على  ، فكاف كتابو مشتمبلن ا٢تجاء كتابن من حركؼ ا

ىي عدة حركؼ ا٢تجاء من األلف  اٙتانية كعشرين كتابن 
با١تعٌت اللغوم لذلك  يبدأىاإىل الياء، ككل مادة 

كما جاء من ذلك ُب  ،األصل، ٍب يسرد ما تصرؼ منو
القرآف الكرًن، غَت مقصر ُب االستدالؿ أحيانان على 
ا١تعاين باآلية الكرٯتة أك اٟتديث أك الشعر أك ا١تشهور 

 من أقواؿ العرب.
 :مثاؿ على منهج الراغب ُب ا١تفردات

اإلبداع إنشاء  (بدع)ُب كتاب الباء قولو: "
صنعة ببل احتذاء كاقتداء، كمنو قيل: ركية بديع، أم 
جديدة اٟتفر، كإذا استعمل ُب اهلل تعاىل فهو إ٬تاد 
الشيء بغَت آلة، كال مادة، كال زماف، كال مكاف، كليس 

ڭ  چ ذلك إال هلل. كالبديع: يقاؿ للمبدًع، ٨تو قولو: 

كيقاؿ للمبدىع: ، 117البقرة:  چ ۇ  ۇ
ٔتعٌت  ا، ككذلك البدعي: يقاؿ ٢تما ٚتيعن ركية بديع٨تو 

 چژ              ڈ  ڈ  ژ چ الفاعل كا١تفعوؿ. كقولو تعاىل: 
مل يتقدمٍت رسوؿ،  اقيل معناه: مبدىعن  ،9األحقاؼ: 
فيما أقولو. كالبدعة ُب ا١تذىب: إيراد قوؿ  اكقيل: مبًدعن 

مل يسنت قائلها كفاعلها فيو بصاحب الشريعة كأماثلها 
ا١تتقدمة كأصو٢تا ا١تتقنة، كركم )كل ٤تدثة بدعة ككل 
بدعة ضبللة، ككل ضبللة ُب النار(. كاإلبداع بالرجل: 

 .(95) "االنقطاع بو ١تا ظهر من كبلؿ راحلتو كىزا٢تا

الط ريقةي أتاحٍت للر اغب التوًسعة ُب عرًض كىذه 
ا١تفرداًت كمواًطنها ُب القرآًف فذكرى معاين الل فًظ ُب 
موارًده من القرآًف، مع بياًف أصًل معناه ُب كثَتو من 

 األلفاًظ.
كىي أنفعي من حيثي ٚتع ا١تتناظًر من ماد ًة 

يت كتبى الل فًظ، كىي أقربي إىل فكرًة الوجوًه كالن ظائًر ال
: تفسَتى  مثبلن  فيها مفس ريك الس لًف، فتجد ُب ماد ًة صلبى

كاألصبلًب، كالص لًب، كمواد   ، كاالصطبلب،الص لبً 
، فمن يكتبي على ترتيب  ىذه األلفاًظ ُب سورو شىت 
اآلياًت ُب الس وًر ييفر ؽي تفسَتىىا حسبى مواًضعها ُب 

 .(96) الس ورً 
الكلمة كترتيبها على كمن يكتبي حسب أصل 

حركؼ ا١تعجًم ٬تعلها ٖتت ماد ةو كاحدةو، كىذه أكثري 
فائدةن ُب تقريًب األلفاًظ إىل بعًضها كٚتًع الن ظًَت إىل 

 ذ قد ال ٮتطري ببالكى أف  لفظى )كسق( ك)ات سق(نظَتًه، إ
اٞتمعي من أصل كاحدو، كىو 

، أك قد تبحثي عن (97) 
من األلفاًظ: )يسطركف(، ماد ًة )سطر(، فتجدي فيها 

(، ا١تسيطرك)مسطور(، ك)أساطَت(، فهٍل تكوفي لفظةي )
ـٍ ىي من ماد ًة )صيطر(من ىذ )مسيطر(ك ، ه ا١تاد ًة، أ

الص ادي فيها إىل الس ًُت، كىل بينهما تقاربه ُب  كقيًلبىتً 
كل ذلك ٕتده ٣تتمع ُب مكانو من ىذا   ؟(98) ا١تعٌت

 الكتاب.
 :للفراىيدي كتاب العينالمطلب الخامس:  

 الخليل بن أحمد الفراىيديالتعريف بالفرع األول: 
 :ـ( 786 - 718ىػ =  170 - 100)

 ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الفراىيدمىو 
كمل ييسم  أحده بأٛتدى زدم اليحمدم، أبو عبد الرٛتن، األ

قبل كالد  -صلى اهلل عليو كسلم-بعد رسوؿ اهلل 
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ا٠تليل ذكًيا فطننا شاعرناا٠تليل. ككاف 
من أئمة  ،(99) 
أخذه من  اللغة كاالدب، ككاضع علم العركض،

 ما هبا. كىو أستاذ سيبويو النحو ا١توسيقى ككاف عارفن 
(100). 

 ،أمائة للهجرة ُب البصرة كفيها نشكلد سنة 
اـ كالعو   حوؿ،أيوب السختياين، كعاصم األ ث عنحد  

عنو سيبويو النحو، أخذ بن حوشب، كغالب القطاف، ك 
موسى النحوم، ككىب  كالنضر بن مشيل، كىاركف بن

 صمعي، كآخركف.بن جرير، كاأل
ا، ا، قانعن ا، كرعن نن ا ُب لساف العرب، ديػ  ككاف رأسن 

ا ، كبَت الشأف، يقاؿ: إنو دعا اهلل أف يرزقو علمن متواضعان 
لعُت (، ال يسبق إليو، ففتح لو بالعركض، كلو كتاب: )ا

 ُب اللغة.
سنة بالبصرة كمات ا. ا متعبدن كقيل: كاف متقشفن 

 اكسبعُت كمائة للهجرة، كعاش فقَتن سبعُت أك ٜتس 
اصابرن 
 (101) . 

(: الفرع الثاني: التعريف بكتاب  )العين 
ريت بى على اٟتركًؼ  ،يػيعىد  أك ؿى مؤل فو معجمي   

ا٢تجائي ًة، ك٤تاكلًتو ٚتعى ما جاء عن العرًب ُب ىذا 
و، كلقد جاء ُب ا١تقدمة يلإا١تؤل ًف، كىذا إبداعه مل يسبق 

قولو: " ىذا ما ألفو ا٠تليل بن أٛتد البصرم من 
حركؼ: أب ت ث مع ما تكم لىت بو فكاف مدار كبلـ 

 . (102) "يءشالعرب كألفاظهم، كال ٮترج منها عنو 
يسَتي على  اك١تا كافى كتابي )العُت( معجمن 

اٟتركًؼ، فإف  منهجىو ُب الت فسًَت لو شىبىوه بكتًب )غريب 
القرآف( اليت تذكري الل فظى القرآين  ٍب  تبُتي معناهي. ككتبي 

حيثي تذكري الل فظى القرآين ،  ؛ركؼ تفعلي ذلكى معاجم اٟت

العرًب، كقٍد تستشهدي على ذلكى ٍب  تبُتي معناهي ُب لغًة 
 بأشعاًر العرًب.
القرآن في كتاب  صور تفسير ألفاظ الفرع الثالث:

 :)العين(
ذكر شاىدو  من غَتيافي معٌت اللفظًة القرآنيًة ب -أكالن 

 عليها:
عليو أغلبي الت فسًَت الل غوم  ُب كتاًب )العُت(، كمٍن ما كىذا 
:  ذلكى

يٍهًطعي: قوليو: ىطع:  
 ا١ت

ي
بلي ببصرًًه على الشيًء قٍ ا١ت

ٱ  ٻ  چ ال يرفعيوي عنو، قاؿ اهللي عٌز كجل: 

 .(103) 43إبراىيم:  چٻ
عي تفسَتىه الل غوم  لل فظًة بذكًر معناىا ُب كقٍد ييتبً 

نو اآليًة على جهًة تفسًَت ا١تعٌت ا١تراًد هبا ُب اآليًة، لك
الد ع : دفعه ُب جفوةو، كُب ، كمٍن ذلكى قولو: اقليله جدن 

 چڦ ڤ ڤ ڤچالتػ ٍنزيًل العزيًز: 

؛ اا كانتهارن كدفعن  ،؛ أم: يػيعىن في بو عنفان شديدان 2ا١تاعوف: 
 .(104) أم: يدفعيو حىق وي كًصلىتىوي 

ى   ا١تعٌت ا١ترادى باآليًة بعد ففي ىذا ا١تثاؿ تراه بُت 
: إف الد ع  ذًٍكرًه ا١تعٌت الل غوم  لل فظًة، ككأنو  يريدي أٍف يقوؿى

ػ كإٍف كافى ُب الل غًة ٔتعٌت الدفًع ػ يدخلي فيو منعي حق  
 اليتيًم كصلًتًو، كاهلل أعلم.

 ذكر اآلية: من غَتتفسَت ألفاظ قرآنية  -اثانين 
بياف معاين ألفاظو قرآنيةو  يكثري ُب كتًب ا١تعاجمً 

ذكًر اآليًة اليت كرد فيها ىذا اللفظي، كُب كتاًب  من غَت
 العًُت من ىذا القبيًل كثَته، كمٍن أمثلًتًو:

: كيجيوبيوي. 235البقرة:  چژ  ڑ  چ ك -1
ةي البيع: كجيوبيوي  ةي: الض يػٍعىةي  ،كعيٍقدى  ك٬تمع على ،كالعيٍقدى
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 : ٚتعتوي. كعىقىدى قػىٍلبىو على شيء: ملعيقىدو. كاٍعتىقٍدتي ماالن 
 .(105) ينزع عنو

أم: ال تيورىدي كال ، 45اٟتج:  چۋ     ۅ  چ -2
 .(106) فهو معطل اككل شيء تيرًؾى ضائعن  .ييٍسقىى منها

 :الخاتمة
أف  :خر ىذا البحث٦تا ٬تدر اإلشارة إليو ُب آ

علم غريب القرآف ىو أكؿ علم من علـو القرآف الكرًن 
من أجياؿ  األكؿى  اٞتيلى  بى احى صى  ،بعد اٟتفظ كالتبلكة

كقد أكضح  لى اهلل عليو كسلمىذه األمة، كتوُب النيب ص
٢تم ما أشكل عليهم من كلمات التنزيل اٟتكيم بقدر 

ج إىل عرُب ٢تم، ٍب جاء من بعدىم فاحتيالسقف ا١ت
 نفسها لمفرداتكلرٔتا ل ،زيادة توضيح لكلمات أخر

دة على ما قبل، كذلك كلما بعد الزمن عن ئٔتعاف زا

ككلما بعدنا عن اللساف العريب األصيل،  ،كؿاٞتيل األ
ككذلك التسارع ُب ا١تعرفة اإلنسانية لو عبلقة بتوضيح 
معاف مل يعرفها أىل القركف اليت سبقت، يوضح ذلك 

إىل كضع  علم الغريب من توضيح لكلمات يسَتةتطور 
ُب  ؿ علم قائم بنفسو يدرسمؤلفات، إىل استقبل

 اٞتامعات ضمن مقررات القرآف كعلومو.
أف أكؿ  لقد أكضحت لنا كتب  علـو القرآف

 )٣تاز القرآف(صل إلينا ُب ىذا العلم كتابمصنف ك 
كالتحذير  أليب عبيدة معمر بن ا١تثٌت، كقد قوبل بالصد  

 ، ٍب سلك مسلكو كهنل منو اإلماـا حواه من جديد١ت
 ،)مشكل القرآف(ك  (غريب القرآفُب كتابيو ) ابن قتيبة

كابن قتيبة كاستفاد ابن عزيز السجستاين من أيب عبيدة 
ا طريقة مل يسبقو إليها أحد بتوضيح الكلمة من  متخذن

ا١تصحف الشريف ُب مكاف كاحد من غَت 
ٕتريد، كىذب تلك الطريقة الراغب األصفهاين ُب كتابو 

لقرآف( ّتمع ا١تفردة ُب مكاف )ا١تفردات ُب غريب ا
كاحد بعد التجريد، كقد أكضح كذلك أصحاب ا١تعاجم 
اللغوية كثَتنا من مفردات التنزيل، كعلى رأسهم ا٠تليل 

 بن أٛتد الفراىيدم ُب )كتاب العُت(.

اللهم جل  لنا من أسرار كتابك، كافتح علينا من 
كاسع علمك كرٛتتك، كارزقنا اإلخبلص ُب القوؿ 

 .            كالعمل
كاٟتمد هلل رب العا١تُت.

 
  



 

9; 
 

 عجرةمبارؾ د. نبيل  مناىج غريب القرآف ...

 م2018 ديسمبر ،(1العدد ) ،، المجلد األولمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 الهوامش:
ستأٌب ترٚتة كافية لو ُب اٟتديث عن كتابو "مفردات  (1)

 ُب غريب القرآف".

أٛتد بن يوسف بن عبد الداًن اٟتليب، أبو العباس،  (2)
سمُت: مفسر، عامل بالعربية شهاب الدين ا١تعركؼ بال

 شافعي، من أىل حلب.ت. اءاكالقر 

ينظر: الفَتكزآبادم، ٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن  (3)
يعقوب، بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب 
العزيز، احملقق: ٤تمد علي النجار، )ٞتنة إحياء الًتاث 

ـ(:  1996 -ىػ  1416اإلسبلمي، القاىرة، سنة: 
 (.1159)ص

بعة ينظر: عًت، نور الدين، علـو القرآف الكرًن، )مط (4)
 -ىػ 1414، سنة: 1الصباح، دمشق، ط

(، ك اٞترمي، إبراىيم ٤تمد، 255ـ(: )ص1993
، سنة: 1معجم علـو القرآف، )دار القلم، دمشق، ط

 (. 197ـ(: )ص 2001 -ىػ  1422
اٞتوىرم، أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد الفارايب،   (5)

الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، ٖتقيق: أٛتد 
ار العلم للمبليُت، بَتكت، عبد الغفور عطار، )د

(، 1/65ـ(: ) 1987 -  ىػ 1407، سنة: 4ط
كالرازم، ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي، 
٥تتار الصحاح، احملقق: يوسف الشيخ ٤تمد، 

 –الدار النموذجية، بَتكت  -)ا١تكتبة العصرية 
 .ىػ1420، سنة: 5صيدا، ط

 ( مادة قرأ1/128لساف العرب: ) (6)
ٖتقيق :  ٣تاز القراف،معمر بن ا١تثٌت،  أبو عبيدة، (7)

: (٤1تمد فواد سزگُت، )مكتبة ا٠تا٧تى، القاىرة، ط
(1/1) 

(، كالزبيدم، ٤تٌمد بن 1/129لساف العرب: )  (8)
٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت ا١تلٌقب ٔترتضى ،تاج 
العركس من جواىر القاموس، ٖتقيق: ٣تموعة من 

 دة قرأ.( ما1/363احملققُت، دار ا٢تداية: )

الركمي، فهد بن عبد الرٛتن بن سليماف، دراسات  (9)
 -ىػ 1424، سنة: 12ُب علـو القرآف، )ط

 (21ـ(: )ص2003
أبو حياف، ٤تمد بن يوسف بن علي بن يوسف   (10)

األندلسي، ٖتفة األريب ٔتا ُب القرآف من الغريب، 
ٖتقيق: ٝتَت اجملذكب، )ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، 

(، ك 40ـ(: )ص1983 -ىػ 1403، سنة: 1ط
فوزم يوسف ا٢تاب ، معاجم معاين ألفاظ القرآف 
)٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة 

 .(7ا١تنورة(: )ص
عبد الرٛتن بن ٤تمد اٟتجيلي، ا١تعاجم ا١تفهرسة   (11)

أللفاظ القرآف الكرًن، )٣تمع ا١تلك فهد لطباعة 
 (.5(: )ص 1ا١تصحف الشريف، ا١تدينة ا١تنورةط

: الًتمذم، ٤تمد بن عيسى، اٞتامع الصحيح ينظر  (12)
سنن الًتمذم، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، )دار إحياء 

(، كابن حباف، 3105الًتاث العريب، بَتكت(: )ح
٤تمد بن حباف أبو حاًب البسيت، صحيح ابن حباف، 
ٖتقيق : شعيب األرنؤكط، )مؤسسة الرسالة، بَتكت، 

 (.7441(: )ح1993 – 1414، سنة: 2ط
أبو عبيد، القاسم بن سبلـ ا٢تركم، فضائل القرآف،   (13)

، 1ٖتقيق: مركاف العطية، )دار ابن كثَت، دمشق، ط
(، 375ـ(: )ص1995 –ق 1415سنة: 

(، كذكره ابن 30103كمصنف ابن أيب شيبة: )ح
(، كقاؿ 47تيمية ُب مقدمة أصوؿ التفسَت: )ص

 عقبو: منقطع.  
 (.375فضائل القرآف أليب عبيد: )ص  (14)
(، كفضائل 11/283ه ابن جرير ُب التفسَت: )ركا  (15)

 (.345القرآف أليب عبيد: )ص
(، 26076ركاه ابن أيب شيبة ُب مصنفو: )ح   (16)

كينظر: السيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ 
الدين، االتقاف ُب علـو القرآف، ٖتقيق: ٤تمد أبو 
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، 1الفضل إبراىيم، )ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، ط
 ىػ/1394سنة: 

 (1/291الربىاف: )  (17)
 (2/3(، كاإلتقاف: )1/291الربىاف: )  (18)
أباف بن تغلب بن رباح البكرم اٞتريرم بالوالء، أبو   (19)

سعيد: قارئ لغوم، صدكؽ ُب نفسو من غبلة 
٤تمد بن أٛتد  الذىيب، الشيعة، من أىل الكوفة. ينظر:

شعيب  سَت أعبلـ النببلء، ٖتقيق: بن عثماف،
ىػ /  1405 سنة: ،3الرسالة، طاألرناؤكط، )مؤسسة 

/ 1(، كاألعبلـ للزركلي )6/308ـ(: ) 1985
26.) 

دار  البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل، صحيح البخارم، )  (20)
(: 1987 – 1407، سنة: 1الشعب، القاىرة، ط

(، ك مسلم بن اٟتجاج القشَتم صحيح 4510ح)
مسلم، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء 

 (.1090، بَتكت(: ح)الًتاث العريب
اٞترجاين، عبد القاىر بن عبد الرٛتن، درج الدرر   (21)

ُب تفسَت اآلم كالسور، ٖتقيق: طلعت صبلح 
 -الفرحاف ك٤تمد أديب شكور أمرير، )دار الفکر 

 2009 -ىػ  1430، سنة: 1عماف، األردف، ط
(، كا١تاتريدم، أبو منصور ٤تمد بن 1/104ـ(: )

السنة، ٖتقيق: د. ٤تمد بن ٤تمود تأكيبلت أىل 
، )دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،  ٣تدم باسلـو

 (.1/370ـ(: ) 2005 -ىػ  1426، سنة: 1ط
األنبارم، أبوبكر ٤تمد بن القاسم، إيضاح الوقف   (22)

كاالبتداء، ٖتقيق: ٤تيي الدين عبدالرٛتن رمضاف، 
–ق 1390)٣تمع اللغة العربية، دمشق، سنة: 

ائل القرآف أليب (، ينظر: فض1/70ـ(، )1971
(، كاإلتقاف: 1/292(، كالربىاف: )341عبيد: )ص

(1/213.) 
معاذ بن مسلم ا٢تراء، أبو مسلم، أديب معمر، لو   (23)

شعر. من أىل الكوفة. عرؼ با٢تراء، لبيعو الثياب 

(، 258/ 7ا٢تركية الواردة من مدينة ىراة. األعبلـ: )
اإلشبيلي، ٤تمد بن اٟتسن بن عبيد اهلل بن مذحج 

لزبيدم، طبقات النحويُت كاللغويُت، احملقق: ٤تمد ا
: (2أبو الفضل إبراىيم )دار ا١تعارؼ، ط

 (.125)ص
٤تمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حياف   (24)

، النفزم، أثَت الدين، أبو الغرناطي األندلسي اٞتياىن
حياف: من كبار العلماء بالعربية كالتفسَت كاٟتديث 
كالًتاجم كاللغات. كلد ُب إحدل جهات غرناطة، 
كرحل إىل مالقة. كتنقل إىل أف أقاـ بالقاىرة. كتوَب 

٤تمد بن أٛتد بن ، الذىيبفيها، بعد أف كف بصره. 
ب ٖتقيق : د. ٤تمد اٟتبي، معجم احملدثُت، عثماف

، سنة: 1ا٢تيلة، )مكتبة الصديق، الطائف، ط
(، 152/ 7(، كاألعبلـ: )134: )صق(1408

 (.6/145كشذرات الذىب: )
إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم، أبو نصر: أكؿ من   (25)

حاكؿ )الطَتاف( كمات ُب سبيلو. لغوم، من األئمة. 
. أشهر كتبو كخٌطو يضرب بو ا١تثل َب اٟتسن
(، 17/80ء: ))الصحاح(. سَت أعبلـ النببل

القفطي، علي بن يوسف، (، 313/ 1كاألعبلـ: )
إنباه الركاة على أنباه النحاة، احملقق: ٤تمد أبو الفضل 
إبراىيم، )دار الفكر العريب، القاىرة، كمؤسسة الكتب 

 -ىػ  1406، سنة: 1الثقافية، بَتكت، ط
 (1/229: )ـ(1982

 (.2/14التفسَت كا١تفسركف: )  (26)
 (.3/257) سَت أعبلـ النببلء:  (27)
(، 4/95( األعبلـ: )3/331سَت أعبلـ النببلء: )  (28)

ابن خلكاف، أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر، كفيات 
األعياف كأنباء أبناء الزماف، احملقق : إحساف عباس، 

ـ(: 1990، سنة: 1)دار صادر، بَتكت، ط
(3/62) 

 (2/5(، االتقاف: )1/294الربىاف: )  (29)
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 (.1/305اإلتقاف: )  (30)
ؽ اٟتنفي البكرم الوائلي ا٠تارجي نافع بن األزر   (31)

ىػ(. كاف أمَت قومو 65اٟتركرم، أبو راشد )ت
كفقيههم، كىو رأس األزارقة كإليو نسبتهم، كقتل يـو 
/ 7)دكالب( على مقربة من األىواز. األعبلـ: )

352) 
٤تمد أٛتد، مسائل نافع  ،لبلستزادة ينظر: الدايل  (32)

دمشق،  بن األزرؽ عن ابن عباس، )اٞتفاف كاٞتاين،
 .(10-1ـ(: )ص1993 –ق 1413، سنة: 1ط

 (.2/18ينظر: التفسَت كا١تفسركف: )  (33)
الدىلوم، كيل اهلل بن عبدالرحيم الدىلوم، فتح   (34)

ا٠تبَت ٔتا ال بد من حفظو ُب علم التفسَت، )٥تطوط 
 (.2ص 1ّتامعة ا١تلك عبداهلل بن عبدالعزيز(: )ؽ

٧تدة بن عامر، اٟتركرم، اٟتنفي، رأس الفرقة   (35)
ىػ( انظر: بن حجر، 70النجدية من ا٠توارج )ت

أٛتد بن علي العسقبلين، لساف ا١تيزاف، ٖتقيق: دائرة 
ا١تعرؼ النظامية، ا٢تند )مؤسسة األعلمي 

ـ(: 1986 – 1406، 3للمطبوعات، بَتكت، ط
 (.193)ص 

ربو  أٛتد بن ٤تمد بن عبد، ابن عبد ربوينظر:   (36)
)دار الكتب العلمية،  العقد الفريد،األندلسي، 
ابن حجة، (، 3/345) (:ىػ 1404، 1بَتكت، ط

أبو بكر بن علي بن عبد اهلل اٟتموم، خزانة األدب 
كغاية األرب، احملقق: عصاـ شقيو، )دار كمكتبة 

 (.6/181: )ـ2004، 2ا٢تبلؿ، بَتكت، ط
أبو عثماف من قصيدة لسويد بن صامت، اٞتاحظ،   (37)

ٖتقيق: فوزم عطوم، البياف كالتبيُت، عمرك بن ْتر، 
)ص: ـ(: 1968، 1)دار صعب، بَتكت، ط

589) 
ٛتد كطٌماس، ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، )دار   (38)

 (.33(: )صـ 2004 -ىػ  1425، 1ا١تعرفة، ط
( كنسبو ٞتميل بن عبد اهلل 364/ ٣1تاز القرآف: )  (39)

 بن معمر العذرم.

، ديواف طرفة بن العبد، ناصر الدينمهدم ٤تمد   (40)
 2002 -ىػ  1423، 3)دار الكتب العلمية، ط

 .(53(: )صـ
 (.332/ ٣1تاز القرآف: )  (41)
يونس بن حبيب الضيب، موالىم البصرم. مولده   (42)

سنة تسعُت، كمات سنة اثنتُت كٙتانُت كمائة، أخذ 
عن أيب عمرك. ككاف النحو أغلب عليو. قاؿ يونس 

تعلمتي منو النحو: ٛتاد بن بن حبيب: أكؿ مىن 
( كفيات 191/ 8سلمة. سَت أعبلـ النببلء: )

( طبقات النحويُت كاللغويُت: 244/ 7األعياف: )
 (51)ص: 

لًتٚتة أيب عبيدة ينظر: سَت أعبلـ النببلء:   (43)
(، كمعجم 7/272(، كاألعبلـ: )445/ 9)

(، ككفيات األعياف: 12/309ا١تؤلفُت: )
(، ك 2/24(، كشذرات الذىب: )5/235)

إيهاب فوزم اٟتجي، أبو عبيدة معمر بن 
ا١تثٌت كدكره ُب الكتابة التارٮتية، )رسالة 

-8ماجستَت ّتامعة النجاح، فلسطُت(: )ص
35.) 

 (2/6(، كاإلتقاف: )1/291الربىاف: )  (44)

. كاف أبوه كزيرنا للمنصور العباسي، كاستحجبو  (45) كزير أديب حاـز
من رجاؿ العامل، كتوُب ا١تنصور ١تا كىل أباه الوزارة، ككاف 

بطوس ُب زمن ا١تأموف. كىو من أحفاد أيب فركة " كيساف " 
(، 10/109موىل عثماف بن عفاف. سَت أعبلـ النببلء: )

 .(5/148األعبلـ: )
عبد الرٛتن ا١تصطاكم، ديواف امرًئ القيس، )دار  (46)

 2004 -ىػ  1425، سنة 2ا١تعرفة، بَتكت، ط
 (.137ـ(: )ص

 .(3/277نباه النحاة: )إنباه الركاة عن أ  (47)

(، ككفيات 3/278ينظر: إنباه الركاة عن أنباه النحاة: )  (48)
 (5/237األعياف: )
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سيأٌب عند اٟتديث عن ابن قتيبة ككتابو ُب غريب   (49)
 القرآف.

ريهي: }يىٍستػىٍفًتحيوفى{ ]البقرة:   (50) قاؿ البخارم: كىقىاؿى غىيػٍ
[: يىٍستػىٍنًصريكفى، قاؿ ابن حجر : ىو تفسَت أىب 89

 (.6/366عبيدة، ينظر: فتح البارم: )
قوؿ الشيخ أٛتد شاكر ُب مقدمة ٖتقيقو على   (51)

(: أٌما ما تكٌلم فيو من النحو 1/14تفسَت الطربم: )
از  كاللغة، فقد راجعتو على أصولو، من ذلك "٣تى
القرآف" أليب عبيدة، "كمعاين القرآف" للفراء، كغَت٫تا 

وفيُت ٦ٌتن يذكر أقواؿ أصحاب ا١تعاين من الك
 كالبصريُت.

سيأٌب عند اٟتديث عن السجستاين ككتابو ُب غريب   (52)
 القرآف.

(: كقاؿ أبو عبيدة 1/178قاؿ ُب معاين القرآف: )  (53)
 ألعنتكم: ألىلككم.

(، عند مادة: صبأ: قاؿ 1/59قاؿ ُب الصحاح: )  (54)
أبو عبيدة: صبأ من ديًنًو إىل دينو آخر كما تصبأ 

، أم ٗترج من مطالعها.  النجـو
(: قاؿ أبو عبيدة ُب 6/448قاؿ ُب فتح البارم: )  (55)

 يوسع كيكثر. :ف ريب يبس  الرزؽ ١تن يشاءإقولو قل 
يعٍت اجملاز  -"كمل ينطق هبذا  ابن تيمية: اإلماـ قاؿ  (56)

أحد من السلف كاألئمة، كمل يعرؼ لفظ اجملاز ُب   -
 -كبلـ أحد من األئمة إال ُب كبلـ اإلماـ أٛتد 

فإنو قاؿ ُب الرد على  -شيخ ا١تذاىب  -يعٍت 
الزنادقة كاٞتهمية ىذا من ٣تاز اللغة. كأكؿ من قاؿ 

ا ابو عبيدة ُب كتابو الذم صنفو ُب ٣تاز ذلك مطلقن 
القرآف. ٍب إف ىذا كاف عند األكلُت ٦تا ٬توز ُب اللغة 

 مشتق عندىم من اٞتواز كما يقوؿ وكيسوغ، فه
جعلو الفقهاء عقد الـز كجائز، ككثَت من ا١تتأخرين 

من اٞتواز الذم ىو العبور من معٌت اٟتقيقة إىل معٌت 
اجملاز. ينظر: عبد العظيم إبراىيم ٤تمد ا١تطعٍت، اجملاز 
عند اإلماـ ابن تيمية كتبلميذه بُت اإلنكار كاإلقرار، 

ـ(:  1995 -ىػ  1416، سنة: 1)مكتبة كىبة، ط
 (.18)ص

 .( بتصرؼ17ينظر: ٣تاز القرآف )ا١تقدمة/   (57)
، ينظر: األنبارم، أبو بكر من   (58) معلقة عمرك بن كلثـو

٤تمد بن القاسم، شرح القصائد السبع الطواؿ 
اٞتاىليات، ٖتقيق: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، )دار 

(، التربيزم، ٭تِت بن علي 380(: )ص5ا١تعارؼ، ط
بن ٤تمد الشيبايٌن، شرح القصائد العشر ٖتقيق: إدارة 

 (222ػ(: )صى 1352الطباعة ا١تنَتية، )سنة: 
 (2-1/1: )القرآف ٣تاز  (59)
 (1/26: )ا١تصدر نفس  (60)
 جابر، ٝتَت: ٖتقيق األغاين، األصفهاين، الفرج أبو  (61)

 (10/310: )،(2بَتكت،ط الفكر، دار)
 .(2/41: )القرآف ٣تاز  (62)
: حباف ابن كصحيح ،(480)ح: البخارم صحيح  (63)

 (5950)ح
 (2/222: )القراف ٣تاز   (64)
 شيبة، أيب بن بكر كأبو ،(1/57: )ا١تصدر نفس  (65)

 اٟتوت، يوسف كماؿ: ٖتقيق شيبة، أيب ابن مصنف
(: ق1409 ،1ط الرياض الرشد، مكتبة)
 (36902)ح

 (1/23: )القرآف ٣تاز   (66)
 داكد، كأبو ،(2617)ر: البخارم صحيح: ينظر  (67)

 داكد، أيب سنن الس ًجٍستاين األشعث بن سليماف
 ،1ط العا١تية، الرسالة دار) األرنؤكط، شعىيب: ٖتقيق

 .(4510)ح(: ـ 2009 - ىػ 1430
 (٣1/130تاز القرآف: )  (68)
 .(1/108نفس ا١تصدر: )  (69)
/ 13لًتٚتة ابن قتيبة ينظر: سَت أعبلـ النببلء: )  (70)

ا٠تطيب البغدادم، (، 137/ 4(، األعبلـ: )296
ٖتقيق: الدكتور تاريخ بغداد، أبو بكر أٛتد بن علي، 

بشار عواد معركؼ، )دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 
(، 411/ 11: )ـ(  2002 -ىػ 1422، 1ط
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(، معجم 2/143إنباه الركاة على أنباه النحاة: )
 (.3/40(، ككفيات األعياف: )6/150ا١تؤلفُت: )

ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدينورم، تأكيل   (71)
س الدين، )دار مشكل القرآف، ٖتقيق: إبراىيم مش

 .(23لبناف(: )ص –الكتب العلمية، بَتكت 
 (4: ص) القرآف مشكل تأكيل  (72)
 ا٢تذليُت، ديواف الشنقيطي، ٤تمود ٤تٌمد: ينظر  (73)

 ٚتهورية - القاىرة كالنشر، للطباعة القومية الدار)
 شعر ،(ـ 1965 - ىػ 1385: سنة العربية، مصر
 بن ٤تمد ٛتدكف، بن ك ،(1/19: )ذؤيب أيب

 صادر، دار) اٟتمدكنية، التذكرة ٤تمد، بن اٟتسن
 (.2/419(: )ق 1417 ،1ط بَتكت،

من قصيدة ١تزرد بن ضرار يرثي عمر بن ا٠تطاب   (74)
رضي اهلل تعاىل عنو. ينظر: البياف كالتبيُت )ص: 

 هنا ٟتساف.إ( 3/238(، كُب العقد الفريد: )552
 (248-1/247تأكيل مشكل القرآف: )  (75)
 .(1/195)نفس ا١تصدر:   (76)
، ٖتقيق: ابن قتيبة، عبداهلل بن مسلم، غريب القرآف  (77)

ىػ  1398أٛتد صقر، )دار الكتب العلمية، سنة: 
 .(34: )صـ( 1978 -

من قصيدة البن شعوب كاٝتو عمرك بن ٝتى، قا٢تا ُب بكاء   (78)
ىبة اهلل بن علي بن ٛتزة، قتلى بدر. ينظر: ابن الشجرم، 

ٖتقيق: الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي، أمايل ابن الشجرم، 
 1991 -ىػ  1413، سنة: 1)مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ط

 .(24/ 1)ـ(: 
 .(7-6غريب القرآف البن قتيبة: )ص  (79)
 (22-21ص: )ا١تصدر نفس  (80)
 (38ص: )ا١تصدر نفس  (81)
 الشعر الدينورم، مسلم بن اهلل عبد قتيبة، ابن: ينظر  (82)

(: ىػ 1423: سنة القاىرة، اٟتديث، دار) كالشعراء،
 .(42ص: )القرآف غريب ،(1/169)

(، 6/268لًتٚتة السجستاين ينظر: األعبلـ: )  (83)
أٛتد بن (، كاالدنركم، 10/292كمعجم ا١تؤلفُت: )

ٖتقيق: سليماف ، طبقات ا١تفسرين، دنركم٤تمد اإل
)مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ، بن صال ا٠تزم

 (.425: )صـ(1997، سنة: 1ا١تنورة، ط
 السجستاين، عيزير بن ٤تمد السجستاين، عيزير ابن  (84)

 ٤تمد: ٖتقيق القلوب، بنزىة ا١تسمى القرآف غريب
 ،1ط سوريا، قتيبة، دار) ٚتراف، الواحد عبد أديب

 (89ص(:)ـ 1995 - ىػ 1416
 .(174ص: )للسجستاين القرآف غريب  (85)
 ُب السجستاين هتذيب ٤تمد، مرسي ٤تمد:  ينظر  (86)

 ،1ط القاىرة، العريب، الكتاب دار) القرآف، غريب
 .ا١تقدمة(: ـ1951 -1370

 .(308ص: )للسجستاين القرآف غريب  (87)
: كالشعراء الشعر: ينظر حلزة، بن اٟتارث معلقة من  (88)

 (269ص: )السبع ا١تعلقات كشرح ،(1/193)
 (69ص: )لسجستاين القرآف غريب  (89)
 الشعر: ينظر غطيف، بن لسويد قصيدة من  (90)

 (.6/117: )األدب كخزانة ،(411/ 1: )كالشعراء
 (464ص: )لسجستاين القرآف غريب  (91)
 .(170ص: )ا١تصدر نفس  (92)
اإلعبلـ: ينظر: (، ك 18/120سَت أعبلـ النببلء: )  (93)

(، 4/59(، كمعجم ا١تؤلفُت: )2/255)
كالفَتكزأبادم، ٤تمد بن يعقوب، البلغة ُب تراجم 
أئمة النحو كاللغة، ٖتقيق: ٤تمد ا١تصرم، )ٚتعية 

، سنة: 1الًتاث اإلسبلمي، الكويت، طإحياء 
 .(19ق(: )ص1407

الراغب األصفهاىن، اٟتسُت بن ٤تمد، ا١تفردات ُب غريب   (94)
القرآف، ٖتقيق: صفواف عدناف الداكدم، )دار القلم، الدار 

ىػ(:  1412، سنة: 1الشامية، دمشق بَتكت، ط
 .(55-54)ص

 .(111-110ا١تفردات ُب غريب القرآف: )ص  (95)
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 (.489ص): ا١تصدر نفس  (96)
 (871ص: )ا١تصدر نفس  (97)
 (410ص: )ا١تصدر نفس  (98)
 (47ص: )كاللغويُت النحويُت طبقات  (99)
 .(430/ 7: )النببلء أعبلـ سَت  (100)
-7/429: )النببلء أعبلـ سَت: ينظر ا٠تليل لًتٚتة (101)

 ،(1/376: )النحاة إنباه على الركاة كإنباه ،(430
 (2/244: )ا١تؤلفُت معجم ،(2/314: )اإلعبلـ

 البصرم، عمرك بن أٛتد بن ا٠تليل الفراىيدم، (102)
 إبراىيم د ا١تخزكمي، مهدم د: ٖتقيق  العُت، كتاب

 .(1/10(: )ا٢تبلؿ كمكتبة دار) السامرائي،
 .(1/101كتاب العُت: ) (103)
 (1/80: )ا١تصدر نفس (104)
 (.1/140: )ا١تصدر نفس (105)
 (2/9: )ا١تصدر نفس (106)

 مصادر البحث:

أمايل ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن ٛتزة، ابن الشجرم،  .1
ٖتقيق: الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي، )مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 

 .ـ( 1991 -ىػ  1413، سنة: 1ط

ابن حباف، ٤تمد بن حباف أبو حاًب البسيت، صحيح ابن  .2
، 2حباف، ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، )مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

 .(1993 – 1414سنة: 

عبد اهلل اٟتموم، خزانة ابن حجة، أبو بكر بن علي بن  .3
األدب كغاية األرب، احملقق: عصـا شقيو، )دار كمكتبة ا٢تبلؿ، 

 (.ـ2004، 2بَتكت، ط

بن حجر، أٛتد بن علي العسقبلين، لساف ا١تيزاف، ٖتقيق: ا .4
دائرة ا١تعرؼ النظامية، ا٢تند )مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بَتكت، 

 ـ(.1986 – 1406، 3ط

سن بن ٤تمد، التذكرة اٟتمدكنية، بن ٛتدكف، ٤تمد بن اٟتا .5
 .ق( 1417، 1)دار صادر، بَتكت، ط

األعياف ابن خلكاف، أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر، كفيات  .6
ق : إحساف عباس، )دار صادر، بَتكت، يقٖتكأنباء أبناء الزماف، 

 .ـ(1990، سنة: 1ط

ابن عبد ربو، أٛتد بن ٤تمد بن عبد ربو األندلسي، العقد  .7
 .ىػ( 1404، 1كتب العلمية، بَتكت، طالفريد، )دار ال

ابن عيزير السجستاين، ٤تمد بن عيزير السجستاين، غريب  .8
القرآف ا١تسمى بنزىة القلوب، ٖتقيق: ٤تمد أديب عبد الواحد 

 .ـ( 1995-ىػ  1416، 1ٚتراف، )دار قتيبة، سوريا، ط

ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أٛتد بن قاضي شهبة، طبقات  .9
اٟتافظ عبد العليم خاف، )عامل الكتب، بَتكت،  الشافعية، ٖتقيق:

 .(19-3/18ىػ(: ) 1407، سنة: 1ط

ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدينورم، الشعر كالشعراء، )دار  .10
 .ىػ( 1423اٟتديث، القاىرة، سنة: 

ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، تأكيل مشكل القرآف، ٖتقيق:  .11
 .لبناف( –ة، بَتكت إبراىيم مشس الدين، )دار الكتب العلمي

ابن قتيبة، عبداهلل بن مسلم، غريب القرآف، ٖتقيق: أٛتد  .12
 .ـ( 1978 -ىػ  1398صقر، )دار الكتب العلمية، سنة: 

دنركم، أٛتد بن ٤تمد األدنركم، طبقات ا١تفسرين، األ .13
ٖتقيق: سليماف بن صال ا٠تزم، )مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة 

 .ـ(1997، سنة: 1ا١تنورة، ط

، ابن منظور، لساف ي٤تمد بن مكـر بن علبن منظور، ا .14
 .ىػ( 1414، سنة: 3العرب، )دار صادر، بَتكت، ط

أبو بكر بن أيب شيبة، مصنف ابن أيب شيبة، ٖتقيق: كماؿ  .15
 .ق(1409، 1يوسف اٟتوت، )مكتبة الرشد، الرياض ط

أبو حياف، ٤تمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي،  .16
القرآف من الغريب، ٖتقيق: ٝتَت اجملذكب، ٖتفة األريب ٔتا ُب 

 -ىػ 1403، سنة: 1)ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، ط
 .ـ(1983
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د، ٖتقيق: ك سنن أيب دا ،، سليماف بن األشعثدك أبو دا .17
-ىػ 1430، 1لة العا١تية، طشعىيب األرنؤكط، )دار الرسا

 .ـ(2009

: ٤تمد فواد ٖتقيق أبو عبيدة، معمر بن ا١تثٌت، ٣تاز القراف، .18
 .(1سزگُت، )مكتبة ا٠تا٧تى، القاىرة، ط

أيب الفرج األصفهاين، األغاين، ٖتقيق: ٝتَت جابر، )دار  .19
 .(2الفكر، بَتكت،ط

م، اإلشبيلي، ٤تمد بن اٟتسن بن عبيد اهلل بن مذحج الزبيد .20
ق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم )دار يقٖتطبقات النحويُت كاللغويُت، 

 .(2ا١تعارؼ، ط

اعيل، صحيح البخارم، )دار البخارم، ٤تمد بن إٝت .21
 .(1987 – 1407، سنة: 1الشعب، القاىرة، ط

التربيزم، ٭تِت بن علي بن ٤تمد الشيباينٌ، شرح القصائد  .22
 .ىػ( 1352العشر ٖتقيق: إدارة الطباعة ا١تنَتية، )سنة: 

الًتمذم، ٤تمد بن عيسى، اٞتامع الصحيح سنن الًتمذم،  .23
 .الًتاث العريب، بَتكت(ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، )دار إحياء 

اٞترجاين، عبد القاىر بن عبد الرٛتن، درج الدرر ُب تفسَت   .24
اآلم كالسور، ٖتقيق: طلعت صبلح الفرحاف ك٤تمد أديب شكور 

 -ىػ  1430، سنة: 1عماف، األردف، ط -أمرير، )دار الفکر
 .ـ(2009

اٞتوىرم، أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفارايب،  .25
للغة كصحاح العربية، ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج ا

 ـ1987 -  ىػ 1407، سنة: 4دار العلم للمبليُت، بَتكت، ط

طٌماس، ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، )دار ا١تعرفة،  ٛتدك .26
 .ـ( 2004 -ىػ  1425، 1ط

ا٠تطيب البغدادم، أبو بكر أٛتد بن علي، تاريخ بغداد،  .27
معركؼ، )دار الغرب اإلسبلمي، ٖتقيق: الدكتور بشار عواد 

 .ـ( 2002 -ىػ 1422، 1بَتكت، ط

سَت أعبلـ النببلء،  الذىيب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف، .28
 1405، سنة: 3ؤسسة الرسالة، طؤكط، )مٖتقيق: شعيب األرن

 .ـ( 1985 -ىػ 

ثُت، ٖتقيق: الذىيب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف، معجم احملد   .29
، سنة: 1)مكتبة الصديق، الطائف، طد. ٤تمد اٟتبيب ا٢تيلة، 

 .ق(1408

الرازم، ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي، ٥تتار  .30
الدار  -الصحاح، احملقق: يوسف الشيخ ٤تمد، )ا١تكتبة العصرية 

 .ـ(1999ىػ / 1420، سنة: 5صيدا، ط –النموذجية، بَتكت 

، اٟتسُت بن ٤تمد ا١تعركؼ، ا١تفردات ُب الراغب األصفهاين .31
غريب القرآف، ٖتقيق: صفواف عدناف الداكدم، )دار القلم، الدار 

 .ىػ( 1412، سنة: 1الشامية، دمشق بَتكت، ط

الركمي، فهد بن عبد الرٛتن بن سليماف الركمي، دراسات ُب  .32
ـ القرآف، )ط  .ـ(2003 -ىػ 1424، سنة: 12علو

رتضى، تاج العركس من ا١تا١تلٌقب ب بن ٤تٌمد الزبيدم، ٤تٌمد .33
 (.القاموس، ٖتقيق: ٣تموعة من احملققُت، دار ا٢تدايةجواىر 

الزركشي، بدر الدين بن هبادر، الربىاف ُب علـو القرآف،  .34
، سنة: 1ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم )دار ا١تعرفة، بَتكت، ط

 .ـ(1957-ىػ  1376

الزركلي، خَت الدين بن ٤تمود بن الزركلي الدمشقي، األعبلـ،  .35
 .ـ( 2002، سنة: 15يُت، ط)دار العلم للمبل

تقاف ُب اإلالسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين،  .36
علـو القرآف، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، )ا٢تيئة ا١تصرية العامة 

 .ـ( 1974ىػ/ 1394، سنة: 1للكتاب، ط

عبد الرٛتن ا١تصطاكم، ديواف امرًئ القيس، )دار ا١تعرفة،  .37
  .ـ( 2004 -ػ ى 1425، سنة 2بَتكت، ط

األنبارم، أبو بكر ٤تمد بن القاسم، شرح القصائد السبع  .38
دار  )  الطواؿ اٞتاىليات، ٖتقيق: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف،

 . ( 5ا١تعارؼ، ط
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، ا١تعاجم ا١تفهرسة أللفاظ عبد الرٛتن بن ٤تمد ،اٟتجيلي .39
القرآف الكرًن، )٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة 

 (1ط، ا١تنورة

العكرم، عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد، شذرات الذىب ُب  .40
در األرنؤكط، ٤تمود األرناؤكط، أخبار من ذىب، ٖتقيق عبد القا

 .ىػ(1406دار بن كثَت، دمشق، سنة: )

ٖتقيق:  ، كتاب العُت،البصرمٛتد الفراىيدم، ا٠تليل بن أ .41
 .ا٢تبلؿ(مهدم ا١تخزكمي، د إبراىيم السامرائي، )دار كمكتبة 
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Approaches of Quran Strange and introducing the most important works 
of it 

Dr. Nabeel Mubarak Ajrah 

Abstract: 

The first meanings of the words of the Book of God were in the time of revelation, 

addressed by the Companions, may Allah be pleased with them to the Great Prophet, and then 

from the people of that era to clarify the meanings of the vague words for some of Muslims, and 

so in the era after. This vagueness continue to expand until the time of copying, so I wrote in the 

collection of many of the words that explained the meanings of their predecessors, and clarify 

what is in the time of authorship, thus a science of his own has its own paranormal, and differs 

from those literature in the method of its authors, A science called the Koran Strange Words 

means not only the strange words of the holy Koran, but expanded to include all the words of 

this blessed book. In this research, I have shown these approaches, and clarified the first who 

follow this approach by introducing the author and the book. 
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 2018 (، ديسمبر1، المجلد األول، العدد )مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 منهجية تقنين المعامالت المالية المعاصرة
 انموذجً أ  تجربة مجلة األحكام العدلية ومجلة األحكام الشرعية 

 دراسة وصفية تأصيلية مقارنة
 **د. نايف بن مجعان عبود جريدان                          *د. أمٌن سادل عبد اهلل بن عثمان            

 امللخص:

اعتىن ىذا البحث بتقدمي منهجية علمية لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة باالستفادة من ذبربة رللة األحكام 
ادلبحث األول جاء العدلية، ورللة األحكام الشرعية، بدراسة تأصيلية مقارنة، وقد اشتمل البحث على ثبلثة مباحث: ففي 

التعريف دبفردات عنوان البحث، ويف ادلبحث الثاين: مت ذكر أىم اخلطوات الفعلية للتقنٌن، أما ادلبحث الثالث فقد كان 
بعنوان: منهجية تبويب مواد التقنٌن بادلقارنة بٌن رللة األحكام العدلية ورللة األحكام الشرعية، مع ذكر تطبيقات عملية 

 للتقنٌن.
 الوصول إذل منهجيات علمية يف أىم القظايا ادلتعلقة بتقنٌن ادلعامبلت ادلالية اليت من أبرزىا:نتائج البحث:  ومن أىم

 لةةةى أنةةوانه فمنهةةةا األساسةةية األصةةةيلةه كالكتةةةاب ومت تقسةةيمها ع ،منهجيةةة يف ايتيةةةار ادلوةةادر وادلراجةةةع
 احلديثة.والسنة، ومنها الكتب الفقهية وكتب الفتاوى، ومنها ادلراجع 

   كوهنةةةةا مةةةةن القظةةةةايا الةةةةيت لادلسةةةةألة مةةةةن ادلسةةةةاىتل ادلعاصةةةةرة حةةةة  يةةةةتم التقنةةةةٌن،  منهجيةةةةة يف طةةةةواب  َعةةةةةد
 كوهنا ربمل امسًا جديًدا، أو أهنا مركبة من أكثر من عقد.لاستحدثها الناس، أو تغًن موجب احلكم عليها، أو 

  ادلعاصةةةةرة الةةةةيت يةةةةتم تقنينهةةةةاه كعةةةةدم منهجيةةةةة يف أىةةةةم ادلرتكةةةة ات وادلوجهةةةةات يف تةةةةرجي  حكةةةةم ادلسةةةةألة
األصةل )ادلةراد تقنينهةا، وتطبيةا قاعةدة  لةأادلساالعتماد على مذىب معٌن، والرتكي  على مقاصد الشريعة ومآالت 

 .(عامبلت اإلباحةادليف 
  منهجيةةةة يف صةةةيادة مةةةواد التقنةةةٌن، عةةةن لريةةةا االعتنةةةاء بالوةةةيادة اللفايةةةة والوةةةنعة الفقهيةةةة، مةةةن الدقةةةة

 والوطوح وااليتوار. ،والسهولة
 اشةةةتمل علةةةةى اسةةةةة أبةةةواب مةةةةن مسةةةةاىتل  ،منهجيةةةة يف تبويةةةةب وتةةةرقيم مقةةةةرتح لتقنةةةةٌن ادلعةةةامبلت ادلاليةةةةة

 ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة.
 :المقدمة

هلل رب العادلٌن، والوبلة والسبلم على نبينا  احلمد
 زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعٌن، أما بعد:

 
 

رللة األحكام العدلية ورللة اشتملت فقد 
على علم د ير، مت صيادتو ونامو  (1) األحكام الشرعية
بعناية  ةقة، وعبارات سلتورة وجي ة، منتقايف كلمات دقي

 كبًنة، وىو ما يسمى بالتقنٌن،   فاىتقة، ومعربة عن معانٍ 

 جامعة سيئون –كلية التربية  –بقسم الدراسات اإلسالمية  المقارن المساعد *أستاذ الفقه
 جامعة نجران – المقارن والمعامالت المالية المعاصرة **استاذ مشارك في الفقه
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قانون ادلعامبلت يف  -أي: اجمللتان–فهما 
رف بالقانون ادلذىبٌن احلنفي واحلنبلي، وىو ما يع

ادلدين، ودلا كانت دلوادمها ىذه الدقة أصبحت دبثابة 
– لكوهنانص يستشهد هبما عند احلكم على مسألة 

يرجع إذل أحد  ،مبنية على أصل سلرج -أي: ىذه ادلواد
 ىوقد ارتأ األدلة الشرعية يف الشريعة اإلسبلمية،

دراسة علمية تبحث منهجية إعداد رللة الباحثان تقدمي 
قنٌن ادلعامبلت ادلالية على درار اجمللتٌن زبتص بت فقهية

تقنين منهجية : )ا ذلذا البحث بةةة، وقد عنون  ادلعاصرة
 األحكام مجلة تجربة-المعاصرة  المعامالت المالية

 - اأ نموذجً  الشرعية األحكام ومجلة التركية العدلية
، للخروج اا علميً حبثً ( مقارنة تأصيلية وصفية دراسة
علمية تأصيلية زبدم ادلتخووٌن يف رلال بنتاىتج 

 نفسو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، وزبدم يف الوقت
ادلوارف اإلسبلمية ودًن اإلسبلمية وىيئاهتا الشرعية 

 .عند حبث ما تقوم بو من معامبلت مورفية
 البحث: أىداف

 :يأيت لتحقيا ما يهدف ىذا البحث
مشرون لتقنٌن آليات ومقرتحات ولرق إعداد تقدمي ة 1

عن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة األحكام الفقهية فيما خيص 
ها رللة متْ اليت قد   الستفادة من ىذه التجارب العلميةالريا 

 ومدى، ة الرتكية ورللة األحكام الشرعيةاألحكام العدلي
شامل  تظم تقنٌنرللة  إيراجها على شكلإمكانية 

 للمعامبلت ادلالية ادلعاصرة.

تقدمي منهجية علمية خبطوات عملية واطحة تساعد ة 2
على البدء يف وطع تقنٌن فعلي للمعامبلت ادلالية 

 وادلورفية ادلعاصرة.

وطع الظواب  اليت جيب مراعاهتا عند وطع التقنٌن، ة 3
 ا ألحكام الشريعة اإلسبلمية.ح  يكون التقنٌن موافقً 

إثبات أن الفقو اإلسبلمي يستوعب كل مستجدات ة 4
من  يتظمنوادلعامبلت ادلالية وادلورفية ادلعاصرة دبا 

 حيث ديكن وطع همعطيات تواكب كل زمان ومكان
فادة منو والرجون أحكامها يف قالب قانوين يسهل اإل

 إليو.

يف صورة سلتورة  ةتقدمي أحكام ادلعامبلت ادلالية وادلورفية 5
واطحة تسهل على الطالب وادلتخوص الرجون إذل معرفتها 

 بسهولة ويسر.

 أىمية الموضوع :

 :اآلتية يف النقاط  تاهر أمهية ادلوطون
تعلا يعدم وجود تقنٌن فقهي أن السبب يف ة 1
ادلنهجية وجود  ىو عدم ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرةب

، اليت ديكن أن يتم اتباعها يف إعداد ىذا التقنٌن العلمية
 األمر الذي جاء ىذا البحث لتحقيقو وإظهاره. 

منهجية واطحة لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة يسهل  إجيادة 2
ياص ذلذا على ادلتخووٌن يف ادلعامبلت ادلالية صيادة تقنٌن 

 العلم الذي حيتاجو كثًن من األفراد وادلؤسسات.

منهجية واطحة لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية  إجيادة 3
ادلعاصرة وفا أحكام الشريعة اإلسبلمية يؤكد على أمهية 

األمر الذي يربز  ،تقدمي البداىتل الشرعية للقوانٌن الوطعية
أن الشريعة اإلسبلمية صاحلة للتطبيا يف كل زمان 

هنا قادرة على أومكان مع تغًن الاروف وادلستجدات، و 
 ه ادلتغًنات احلياتية ادلعاصرة.مواكبة ىذ
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وجود منهجية واطحة لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ة 4
الذي ييسر دراسة  ،ادلعاصرة يسهل وطع ىذا التقنٌن
كما ييسر مقارنة   ،ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة وتدريسها
 أحكامو بغًنىا من القوانٌن الوطعية.

فة األفراد معر  وطع ادلنهجية للتقنٌن يسهل علىة 5
 األحكام ادلتعلقة بادلعامبلت ادلالية.

وطع منهجية واطحة تساعد على تطبيا األحكام ة 6
وىذا ىو الثمرة ادلرجوة من  ،الشرعية ادلتعلقة بادلعامبلت ادلالية

 .القيام بأي عمل علمي

 :وأسئلتو مشكلة البحث
السؤال  عنترتك  مشكلة البحث يف اإلجابة 

تقنٌن ادلعامبلت لالرىتيس التارل: )ماىي ادلنهجية العلمية 
 ادلالية ادلعاصرة يف العور احلاطر؟(.

 :اآلتيةويتفرع عن ىذا السؤال األسئلة 
كيف ديكن االستفادة من ذبربة رللة األحكام العدلية ة  1

ورللة األحكام الشرعية يف تقنٌن ادلعامبلت ادلالية 
 ادلعاصرة؟

كيف يتم حبث ادلسألة ادلعاصرة واخلروج بقول راج  فيها، ة  2
 ؟مث صيادتها على شكل مادة قانونية

الرتجي  يف ادلسألة  ومرتك ات ما زلددات وموجهاتة 3
 ادلعاصرة اليت يتم صيادتها على شكل مادة قانونية؟

ىي ادلساىتل ادلالية ادلعاصرة اليت جيب أن تبحث ة ما 4
ومن مث طمها  ،القانونية ادلناسبةويتم صيادتها الويادة 

 دلشرون تقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة؟ 

لتقنٌن تطبيقات عملية مقرتحة ىل ديكن تقدمي ة 5
 ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة؟.

 الدراسات السابقة: 
على بعض ادلراجع اليت  ٌنمع حوول الباحث

واليت يف  ،البحث تقنٌن الفقو اإلسبلمي عمومً تطرقت 
بحث احلكم الشرعي يف التقنٌن سواء القول تدالبها 

وبعد البحث يف منافذ البحث وماان ، -باجلواز أو ادلنع
بعض البحوث  ناوجدوجود مثل ىذه الدراسات 

وادلقاالت اليت ربدثت عن تقنٌن فقو ادلعامبلت وليس 
 ادلعامبلت ادلالية وادلورفية، منها:

 ادلتعلقة بتقنٌن العقود ادلالية اإلسبلمية،الظواب  الشرعية ة 1
االقتواد اإلسبلمي العادلية،  موقع رللة فالمة الفرحاين، لؤلستاذة
 م.2018أدسطس

د. عبد احلميد  طرورة تقنٌن فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، ة2
 منشور يف رللة ادلسلم ادلعاصرة، االلكرتونية، زلمود البعلي، 

 م.2011 سبتمرب/12 بتاريخ،

دراسة  -طواب  تقنٌن فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة ة 3
وىو حبث  ،ربليلية"، للباحث: رافع ليث سعود القيسي

تكميلي لنيل درجة ادلاجستًن يف الفقو وأصولو من 
ربت إشراف  مة2014اجلامعة اإلسبلمية دبالي يا عام 
 الدكتور حسام الدين الويفي.  

جيد أهنا ربدثت عن تقنٌن ذه البحوث ىوادلبلِحظ 
ا من أبواب كتب الفقو يف الذي يُعد بابً  ،فقو ادلعامبلت

اة سلتلف ادلذاىب الفقهية، وىي ما تعرف بالعقود ادلسم  
ادلعاوطات، والتوثيقات، كعقود  يف الفقو اإلسبلمي،
 سقالات، والشركات، والتربعات.واإللبلقات، واإل
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لمعامبلت تقنٌن ل منهجية بينما ىذا البحث ىو
ادلالية وادلورفية ادلعاصرة، أو ما ديكن تسميتو بالعقود 

اة، اليت دل تذكر يف كتب الفقو على سلتلف دًن ادلسم  
 إن   ا بأهنا فرون، حيثادلذاىب، وديكن وصفها أيظً 

ادلعامبلت  ىو الفرنأن  و  فقو ادلعامبلت،ىو األصل 
 ادلالية ادلعاصرة.
 :يأيتسبا فإن ىذا البحث سبي  عن دًنه دبا  إطافة إذل ما

اجلمع بٌن ادلنهجية العلمية لوطع التقنٌن والظواب  ة 1
كماىية ادلوادر   ،وذكر أدق التفاصيل للتقنٌن ،الشكلية

اليت يتم الرجون إليها، وأنواعها، وأسلوب كتابة مواده، 
 ...إخل.وموجهاتو  ومرتك ات الرتجي 

طوات العملية جلميع تم ىذا البحث بذكر اخلاىة 2
مراحل التقنٌن، وما حيتاجو التقنٌن من شلارسات 
وإجراءات ح  يودر، وما ىي صفات من يقوم هبذا 

 التقنٌن.

م العدلية احتوى ىذا البحث مقارنة بٌن رللة األحكاة 3
ورللة األحكام الشرعية، ومت اإلفادة من منهجية التقنٌن 

سلتلفة من فيهما، واإلشارة إذل ذلك يف مواطع  
 البحث.

امتاز ىذا البحث عن دًنه بإيراد بعض التطبيقات ة 4
العملية للتقنٌنه حيث مت تقنٌن عدد من مساىتل 

 ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة.

 :البحثمنهج 
سيطبا الباحثان يف ىذا البحث ادلناىج 

 :اآلتيةالعلمية 
يف مرحلة التمهيد: تقدمي دراسة وصفية  -

 وتاريخ ظهور التقنٌندلفاىيم البحث، 
جلة التعريف دب، كما يتم وحكمو الشرعي

األحكام العدلية الرتكية ورللة األحكام 
باعتماد ادلنهج ادلقارن  ،يةالشرعية احلنبل

ي الذي يعتمد على عرض كل فكرة ترد األفق
 .فيها ادلقارنة يف اجمللتٌن يف موطع واحد

 يف مرحلة الدراسة النارية: سيتم اتبان ادلنهج -
التأصيلي )االستقراىتي( حبيث يتم ذبميع 
التطبيقات اليت تتعلا هبذا ادلوطون، 
ودراستها، وربليلها، للوصول إذل وطع قواعد 

 عامة ربكم ىذا ادلوطون.
 خطة البحث:

 ثبلثة مباحثمت تقسيم يطة البحث وىيكلتو إذل  
 :اآليتالنحو ، على وياسبة

 المبحث األول: المبحث التمهيدي
 :ثالثة مطالبعلى  يشتملو 

 منهجية التقنٌن التعريف دبفهوم: ادلطلب األول
 بادلعامبلت ادلالية ادلعاصرةالتعريف الثاين: ادلطلب 
التعريف دبجلة األحكام العدلية ورللة الثالث: ادلطلب 

 .األحكام الشرعية
خطوات تقنين المعامالت المالية المبحث الثاني: 

 المعاصرة
 مطالب: أربعةوفيو 

ادلطلب األول: منهجية ايتيار ادلوادر وادلراجع دلواد 
 التقنٌن.
: طواب   ايتيار مساىتل التقنٌن واعتبارىا الثاينادلطلب 

 من ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة
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 ادلطلب الثالث: مرتك ات الرتجي  دلساىتل مواد التقنٌن
 ادلطلب الرابع: منهجية صيادة مواد التقنٌن

تبويب مواد التقنين  المبحث الثالث: منهجية
بالمقارنة بين مجلة األحكام العدلية ومجلة األحكام 

 .الشرعية
 ويشتمل على ثالثة مطالب:

ادلطلب األول: مقارنة يف تبويب رللة األحكام العدلية 
  ورللة األحكام الشرعية

 وترقيمها  تقنٌنال منهجية تبويب موادادلطلب الثاين: 
تقنٌن  لبعض مساىتل : تطبيقات على الثالثادلطلب 

 ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة
الخاتمة: وتشتمل على أىم نتائج البحث 

  والتوصيات المتعلقة بو.
 واهلل نسأل التوفيا والسداد والقبول.

 المبحث التمهيدي: المبحث األول
 :ثالثة مطالب ويشتمل على 

 منهجية التقنين التعريف بمفهوم: المطلب األول
)منهج(، وادلنهج: مودر  ادلنهجية من كلمة

دبعىن: لريا، وىي مشتقة من الفعل )هنج(، دبعىن: 
 أو سلك، أو اتبع لرق،

. ويقال: )ادلنهاج( وىو (1)
الطريا الواط  واخلطة ادلرسومة، ومنو مناىج الدراسة، 

. فهي هبذا ادلعىن تعين يف (2) ومناىج التعليم، وضلوىا
ىذا البحث: الطريقة اليت يتم سلوكها واتباعها عند 

 تقنٌن مساىتل ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة.
فقد جاء معناه يف اللغةة كمةا يف وأما التقنٌن 
، وعةةةةةةرف (3) وطةةةةةةع قةةةةةةوانٌن نَ ن  : قَةةةةةةةادلعجةةةةةةم الوسةةةةةةي 

 مجيةةةةةع علةةةةةى منطبةةةةةا كلةةةةةياجلرجةةةةةاين القةةةةةانون بأنةةةةةو:  
 .(4) منو أحكامها يتعرف اليت ج ىتياتو

: أن وعةةةرف بعةةةض ادلعاصةةةةرين التقنةةةٌن بأنةةةةو 
توةةةاأل األحكةةةام يف صةةةورة مةةةواد قانونيةةةة مرتبةةةة مرقمةةةة 
على درار القوانٌن احلديثةة مةن مدنيةة وجناىتيةة وإداريةة 

ا ديكةن بيسةر أن  زلةددً ا سةهبًل .. وذلك لتكةون مرجًعة
ويتعامةل علةةى  ،ويرجةةع إليةو اوةةامون ،يتقيةد بةةو القظةاة
 .(5) أساسو ادلوالنون

وقيةةةةةةةةةةةةل يف تعريفةةةةةةةةةةةةو : " صةةةةةةةةةةةةيادة أحكةةةةةةةةةةةةام 
يف  ،ادلعةامبلت ودًنىةةا مةةن عقةود وناريةةات شلهةةدة ذلةةا

 .(6)صورة مواد قانونية يسهل الرجون إليها"
وعةةةةةةةةةرف كةةةةةةةةةةذلك بأنةةةةةةةةةو: ذبميةةةةةةةةةةع القواعةةةةةةةةةةد 

يتظةةةةةمنها قةةةةةةانون  ،يف رلموعةةةةةة تشةةةةةريعية ،واألحكةةةةةام
وترتيبهةةا  ،ودبعةةىن آيةر إدمةةاج القواعةد القانونيةةة ،معةٌن

 ،توةةةةدر عةةةةن السةةةةلطة التشةةةةريعية ،يف مدونةةةةة واحةةةةدة
 يظةم القواعةد الةيت ،وذلك علةى شةكل تشةريع عةاديّ 

 .(7) .. اخل يا كالقانون التجار ا معينً ربكم نشالً 
لةةةةذي يتوافةةةةا مةةةةع مظةةةةمون ىةةةةذا والتعريةةةةف ا

صيييياأة أحكيييام : البحةةةث أن يقةةةال بةةةأن التقنةةةٌن ىةةةو
المعييييامالت المالييييية المعاصييييرةا فييييي صييييورة مييييواد 

ليسهل الرجيوع لليهياا  ؛نةقانونيةا وترتيبها في مدو  
 ويتقيد بها المخاطبون بأحكامها.

بالمعامالت المالية التعريف : الثانيالمطلب 
 المعاصرة

ادلعةةةامبلت ادلاليةةةة ادلعاصةةةرة لفةةةظ مركةةةب مةةةن 
ا، مث ا إطةافيً ثبلث كلماته لذا سةنعرفو باعتبةاره مركبًة
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وذلةةةةةةك يف الفةةةةةةرعٌن  ا مسةةةةةةتقبًل نعرفةةةةةةو باعتبةةةةةةاره علًمةةةةةة
 :اآلتيٌن

الفرع األول: تعريف المعامالت المالية المعاصرة 
 اا لضافيً باعتباره مركبً 

 : تعريف المعامالتأوًل 
 المعامالت في اللغة: ي 1

مجع معاملة، وىي مأيوذة من عاملت الرجل 
وعاشرتو، وادلعاملة معاملة، إذا تعاملت معو، ويالطتو، 

تطلا على التورف بالبيع وضلوه، كما أهنا  تطلا على 
باعتبار أهنا تقوم على العمل الوادر من  هادلساقاة
، ويستعمل كل من العمل والفعل يف (8) اإلنسان

التورف الوادر عن اإلنسان، يف حٌن ال يستعمل 
العمل يف األدلب يف التورف الوادر من احليوان 

ِإن  ال ِذيَن ال تعاذل يف تورف اإلنسان: واجلماد، ق
وقال يف  ،[277]البقرة: آَمُنوا َوَعِمُلوا الو احِلَاتِ 

قَالُوا أَأَْنَت فَةَعْلَت َىَذا التورف الوادر عن اجلماد: 
 .[62]األنبياء:  ِبآذِلَِتَنا يَا إِبْةرَاِىيمُ 

 تعريف المعامالت في الصطالح: ي 2

 ةاالصطبلح على ثبلثتطلا ادلعامبلت يف 
 معىن عام، ومعىن ياص، ومعىن أيص.: معانٍ 
 المعنى العام للمعامالت في الصطالح:أي 

مة لتعامل الناس ىي األحكام الشرعية ادلنا  
سواء كانت تلك األحكام تتعلا  مع بعظهم يف الدنيا،

بادلخاصمات  وأ،باألسرة )من زواج ولبلق( وباألموال أ
واألقظية والرتكات، ودًن ذلك. وىذا اإللبلق يستند 
إذل التقسيم األول للفقو الذي سيأيت احلديث عنو. 

وبعبارة أيرى: "ىو: األحكام الشرعية ادلنامة لتعامل 
 .(9) الناس يف الدنيا"

 المعنى الخاص للمعامالت في الصطالح: ب ي 

ناس ىي األحكام الشرعية ادلنامة لتعامل ال
مع بعظهم يف رلال ادلال، وادلعامبلت األسرية، من 
زواج ولبلق، ونفقات، ودًن ذلك. يقول ابن عابدين 

:"ادلعامبلت اسة: ادلعاوطات ادلالية، -رمحو اهلل–
 .(10)وادلناكحات، وادلخاصمات، واألمانات، والرتكات"

 المعنى األخص للمعامالت في الصطالح: ت ي 

مة لتعامل الناس مع بعظهم يف ادلنا  األحكام الشرعية ىي: 
رلال ادلال. ويستند ىذا اإللبلق على تقسيم الفقو إذل عبادات، 

 ، وعقوبات، وعبلقات دولية.كحاتومعامبلت مالية، ومنا 

 اعتبار التعريف األيصه ألنو يتفا ذَل وْ واألَ 
مع لبيعة ىذا العور، وذلذا ديكن تعريف ادلعامبلت يف 

األحكام الشرعية المنظمة  ىياالصطبلح بقولنا: 
  لتعامل الناس في األموال.

وإجارة،  ،من بيع ،وىي تشمل: ادلعاوطات
ووصايا، واإلسقالات:   ،ووقف ،والتربعات: من ىبة

كأنوان الشركات  كاإلبراء من الدين، وادلشاركات،
 .وحوالة ،وكفالة ،وثيقات: من رىنادلختلفة، والت

 : ا: تعريف الماليةثانيً 

والمال في اللغة:  المالية نسبة للى المالا           
ويطلا يف اللغة على كل ما ديلكو  ،مشتا من )َمَول(

ىو ما ))، قال ابن األثًن: (11) اإلنسان من األشياء
ديلك من الذىب والفظة، مث أللا على كل ما يقتىن 
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وديلك من األعيان، وأكثر ما يطلا ادلال عند العرب 
 .(12) (( ألهنا كانت أكثر أمواذلمعلى اإلبله 

 تفقد ايتلف وأما المال في الصطالح:
ا اليتبلف وجهات نارىم نارً  تعريفات الفقهاء للماله

يف ادلعاين االصطبلحية ادلرادة منو، وقد ظهر اذباىان 
أحدمها : اذباه  ،يعكسان وجهة نار كل منهما

تعريفهم األحناف، واآلير: اذباه اجلمهور، كما أثر يف 
للمال ايتبلف ادلأيذ والوجهة اليت عرفوه منها، فمنهم 
من عرفو بوفتو، ومنهم من عرفو بوظيفتو، ومنهم من 

لكن ادلؤثر الرىتيس يف ايتبلفهم  ،عرفو حبكمو . . .
والذي كان لو أثر حقيقي على الفرون ىو ايتبلف 

 وما ال يعد، وذلك أنو ليس لو مااًل  د  عَ األعراف فيما يةُ 
، (13) فحكم فيو العرف ،يف اللغة وال يف الشرنحد 

 وفيما يلي نذكر تعريف ادلال عند احلنفية واجلمهور:

"ما دييل إليو الطبع، وديكن   تعريف الحنفية للمال:أ ي 
نار ، وىذا التعريف يف (14) ادياره لوقت احلاجة"

دًن دقيا، فإن من األشياء ما تعافو النفس وال  الباحثٌن
ه مثل األدوية ودًنىا، سبيل إليو ومع ذلك يسمى مااًل 

ومن األشياء ما ال ديكن ادياره ومع ذلك يطلا عليو 
 لكونو ذا قيمة مثل اخلظروات والفواكو. همال

ا، أو : "ما يباح نفعو مطلقً تعريف الجمهور للمالب ي 
وعرفو  ،تعريف احلنابلةىو ، وىذا (15) اقتناؤه ببل حاجة"

 من تعريف ذَل وْ ادلالكية والشافعية بنحوه. وىذا التعريف أَ 
 احلنفيةه لكونو يشمل األعيان وادلنافع واحلقوق.

وعرف بعض ادلعاصرين ادلال بتعريفات تتفا مع 
فقالوا: "ما كان لو قيمو مادية بٌن  ،مسلك اجلمهور

حال السعة  وجاز شرعا االنتفان بو يف الناس،
 .(16)وااليتيار"

لكن بعد  اولعل التعريف األخير ىو الراجح
" ما كان لو فنقول:  ،إطافة يسًنة تقيد مالية الشيء

ا قيمو مادية بين الناسا ويمكن ادخارها وجاز شرعً 
اا في حال السعة النتفاع بوا انتفاعا مباحً 

 ".والختيار
 رةا: تعريف المعاص  ثالثً 

الوةةةاد مةةةأيوذة مةةةن العوةةةر، وىةةةو بكسةةةر المعاصيييرة: 
الة من ادلنسةةوب لشةةخص، كعوةةر النةةع صةةلى اهلل عليةةو 
وسةةلم، أو ادلنسةةوب لدولةةة، كعوةةر الدولةةة األمويةةة، أو 
ا ةر  ادلنسةوب لتطةورت لبيعيةة أو اجتماعيةة: كعوةر الةذ  

و المنسيييييييوب لليييييييى الوقييييييي  الحاضييييييير: كالع ييييييير أ
 الحديث.

ولعةةةةل ادلعةةةةىن األيةةةةًن ىةةةةو ادلةةةةراد بةةةةو يف ىةةةةذا 
ر، أو ، وىةةةةو أن ادلعاصةةةةرة أي الوقةةةةت احلاطةةةةبحةةةةثال

العوةةةر احلاطةةةر، فقةةةد ظهةةةرت فيةةةو كثةةةًن مةةةن ادلسةةةاىتل 
الفقهيةةة الةةيت تتعلةةا بتعامةةل النةةاس ادلةةارل، وىةةي ربتةةاج 

 .(17) إذل حكم شرعي، واجتهاد فقهي
الفرع الثاني: تعريف المعامالت المالية المعاصيرة 

 ا مستقاًل علمً  اباعتبارى
القظايا ": صرة كعلم مستقل ىيادلعاادلعامبلت ادلالية 

أو  ادلالية اليت استحدثها الناس يف العور احلديث،
القظايا اليت تغًن موجب احلكم عليها نتيجة التطور 

 ا، أوا جديدً  الاروف، أو القظايا اليت ربمل امسً وتغًن  
 .(18) القظايا اليت تتكون من عدة صور قددية"
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 التعريف بمجلة األحكام العدلية : الثالثالمطلب 
 الشرعية ومجلة األحكام

 : مجلة األحكام العدليةأوًل 
شعرت الدولة العثمانية باحلاجة إذل إصدار 

ن أحكامو من الشريعة اإلسبلمية ُتدو   اد  مَ تَ سْ قانون مُ 
وفا منهج القوانٌن احلديثة من حيث التقسيم والرتقيم، 

األحكام الشرعية بالنسبة وذلك لتيسًن الرجون إذل 
للقظاة، ولتوحيد القظاء يف ادلساىتل ادلتماثلة، وكان 
 ،الباعث على وطع اجمللة وإصدارىا بإرادة سلطانية

ا عامة يف الدولة العلية العثمانية ىو اتسان لتكون قانونً 
الدولة العثمانية وكثرة القوانٌن، وياصة بعد توقف حرب 

واليت أدت  ،العثمانيٌن والروسالقرم األوذل بٌن ادلسلمٌن 
 ،إذل بقاء جالية إسبلمية طخمة ربت سلطة الروس
للبت السلطنة العثمانية من الكنيسة األرثوذكسية يف 

 ،ا لكيفية معاملة الرعايا ادلسلمٌنا واطحً موسكو تقنينً 
شلا دفع الروس للرد بادلثل فأنشأ السلطان عبد اجمليد جلنة 

مهٌن من ادلذاىب الثبلثة من الفقهاء احلنفية مع مسا
األيرى مراقبٌن لتقنٌن القظاء واألحكام الفقهية 

 اإلسبلمية فودرت رللة األحكام العدلية.
نة من ستة عشر  مكو   ،واليت ىي رلموعة من التشريعات

أوذلا كتاب البيون وآيرىا كتاب القظاء،  صدر  ،اكتابً 
م(، وصدر آير أعدادىا 1869-ىة1285أوذلا عام )

  -ىة  1293ة اخلبلفة العثمانية يف شعبان سنة )يف فرت 
م(، وإذل جانب التقنٌن الفقهي اإلسبلمي جرى 1876

تقنٌن دلا خيص القظاء األحوال ادلدنية يف شؤون مجيع 
أول تدوين  األديان وادلذاىب يف الدولة العثمانية. وتعترب

يف إلار بنود قانونية،  اجملال ادلدين اإلسبلمي يف وللفق
 .(19) النعمان رمحو اهلل يب حنيفةأ اإلمام ذىبعلى م

وتُعد رللة األحكام العدلية من أىم التنايمات اليت 
ادليبلدي، وطعتها الدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر 

واليت تعد لواحل الفقو اإلسبلمي بشكل عام، والفقو 
احلنفي بشكل ياص، وذلك حينما رأت الدولة 
العثمانية أن احلاجة ماسة لوطع قانون مدين منت ن من 

لتنجو زلاكمها من االرتباك وااليتبلف  ،الفقو احلنفي
ل ادلختلفة يف كتب فقو احلنفية، اعن األقو ٌن ِ الناشئَ 

اىتفة من مجلة العلماء يف ذلك العور لتظع فانتقت ل
ىذا القانون، وتقوم هبذا العمل الكبًن. وقد رأس ىذه 
اجلماعة من العلماء أمحد جودت باشا، العادل الشهًن 
ووزير العدلية يومئذه فقامت تلك اجلماعة دبا انتدبت لو 
أحسن قيام، ووطعت "رللة األحكام العدلية" بعد حبث 

كانت ىذه اجمللة أعام آثار الدولة ، و كبًنلويل وجهد  
 العثمانية منذ نشأهتا.

ومت تقسيم موادىا مرقمة، وىذا األسلوب 
على بسالتو دل يسبا إليو باللغة العربية إال كتاب 
)تعريب قانون احلدود واجلنايات( ادلرتجم من الفرنسية، 

وىذا األسلوب ،وقد استعمل فيو لفظ )بند( بدل )مادة(
 ية يف تأليف القوانٌن. منقول عن الفرنس

ومطالع رللة األحكام العدلية ال حيتاج إذل 
مراجعة دًنىا من الكتب الفقهية إلدراك معىن كل مادة 
من موادىا، وحور كل ما فيها من اإليظاحات واألدلة 
ادلطلوبةه بل ديكنو أن يتفهم ادلراد من عباراهتا من تلقاء 

 .دقيًقاا نفسو تفهمً 
ام العدلية بأن القارئ ذلا وامتازت رللة األحك

يستحظر أمام عينيو بلمحة بور مجيع مواد اجمللة اليت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
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تتعلا بادلادة ادلطلوبة، شلا ال يتسىن إدراكو يف دًن ىذا 
الكتاب، وىو ما امتازت بو رللة األحكام العدلية عن 
رللة األحكام الشرعية، وذلك ألنك سرتى بعد كل من 

ا أو أكثر كل مادة رقمً الكلمات والتعابًن الشرعية يف  
  معاين تلك الكلمات طمن أرقام )اجمللة( نفسها يو 

ا يف آير كل مادة والتعابًن بأجلى بيان، وترى أيظً 
ا تدلك على أرقام مواد )اجمللة( ىبللٌن ىكذا )   ( أرقامً 

. (20)اليت تتظمن أمثلة وشواىد على ادلادة ادلطلوبة
 وبادلثال يتظ  ادلقال:

 120و  105البيع  106( ينعقد 174)مادة  
 (.70باإلشارة ادلعروفة لؤليرس. )انار ادلادة 

اليت بعد كلمة )ينعقد(  106فإنك إذا راجعت ادلادة 
وىو: )البيع ينعقد على الوجو  ،عرفت معىن البيع ادلنعقد

كذا  ،وينقسم إذل صحي  وفاسد وموقوف( ،ادلذكور
اعتبار ادلبيع ينقسم إذل ( فيها أن :البيع ب120ادلادة )

( اليت 70أربعة أقسام....(. مث إذا نارت إذل ادلادة )
بعد انتهاء ىذه ادلادة ذبد القاعدة الفقهية اليت يستند 
إذل ىذا احلكم وىي أن : )اإلشارات ادلعهودة لؤليرس 

قلب صفحات كالبيان باللسان(. وىذه يدمة مفيدة لكل من ي
 واألساتذة والطبلب.ة من القظا ىاومواداجمللة 

 ا: مجلة األحكام الشرعيةثانيً 
مت تأليف رللة األحكام الشرعية على درار   

رللة األحكام العدلية إال أن العدلية تتقيد بادلذىب 
احلنفي، بينما رللة األحكام الشرعية تعتمد على  قواعد 

حيث صاأل فيها الشيخ القاطي  هفقو ادلذىب احلنبلي
ىة/ 1359-1309أمحد بن عبد اهلل القاري )

ومساىتل  ،م( موطوعات ادلعامبلت1890-1940
على النسا الذي سيقت بو  ،القظاء يف قالب حديث

اليت كانت أول تقنٌن  ،رللة األحكام العدلية العثمانية
، لفقو ادلذىب احلنفي، ادلذىب الرمسي للخبلفة العثمانية

ك تُعد رللة األحكام الشرعية ىذه أول زلاولة وبذل
لتقنٌن الشريعة يف ادلملكة العربية السعودية، وقد كانت 
دعوى تقنٌن الفقو اإلسبلمي يف ادلملكة العربية 
السعودية منذ عهد ادلؤسس ادللك عبد الع ي  بن عبد 
الرمحن آل سعود رمحو اهلل حيث دعا إذل ذلك وأمر 

دة وادلراجع األساسية للمجلة اليت بتحديد ادلوادر ادلعتم
 :اآلتية تشمل الكتب 

 اإلقنان دلوسى احلجاوي. -
كشاف القنان على منت اإلقنان دلنوور  -

 البهويت احلنبلي.
 منتهى اإلرادات للفتوحي. -
 شرح منتهى اإلرادات دلنوور البهويت. -
 ادلغين لشمس الدين بن قدامة ادلقدسي. -
 قدامة.الشرح الكبًن لعبد الرمحن بن  -

واعتمد ادلؤلف رمحو اهلل على الكتابٌن ادلعتمدين 
 ،ومها: شرح منتهى اإلرادات ،يف ادلذىب احلنبلي

وكشاف القنان، ورك  على االقتباس منهما 
وبالذات إذل جانب ادلوادر الرىتيسة  ،أصالة
وأيذ ادلقارنة من  ،اليت اقتبس منها ،األيرى

أساس الكتب ادلشهورة، واجتهاده يف تبيان 
االتفاق بٌن الفقهاء، فقدم للقارئ يبلصة 

 راىتعة ذلذه الكتب وادلراجع وأسانيدىا.
وقد نا م ادلؤلف رمحو اهلل أحكام ادلذىب يف 
مواد وأبواب على درار مواد بعض القوانٌن ادلدنية 

فأصبحت ادلقارنة سهلة بٌن أحكام  ،وأبواهبا ادلعاصرة
سهل بذلك ويسر الشريعة اإلسبلمية وأحكام القانون، ف
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االلبلن على مدى االىتتبلف وااليتبلف دون الرجون  
بشرط ادلعرفة التامة  ،إذل كتب ادلذىب ادلعتربة السابقة

اليت قامت عليو األحكام  ،باألصول والقواعد العامة
 ا.الشرعية يف فقو ادلذاىب األيرى أيظً 

خطوات تقنين المعامالت المالية : المبحث الثاني
 المعاصرة

 و ثالثة مطالب:وفي
الم ادر والمراجع منهجية اختيار : المطلب األول
 لمواد التقنين

شلا ال شك فيو أن علم ادلعامبلت ادلالية 
ادلعاصرة أصب  من العلوم اليت استقلت بالكتب 

فبل زبلو مكتبة من ، وادلوادر وادلراجع ادلتخووة فيو
من تلك الكتب، والواطع لتقنٌن ادلعامبلت  دذكر عد

موادر متنوعة يرجع ادلالية ادلعاصرة سيكون بٌن يديو 
ادلسألةه وبالتارل الوصول إذل صيادة مناسبة  لإليها حل
، وىذه ادلوادر ديكن تقسيمها إذل األقسام لتقنينها
 :اآلتية 

 القسم األول: الم ادر األساسية واألصيلة
ادلسألة اليت يريد تقنينها فإنو يبحث  فإذا ما حدد ادلقنن
فهو ادلرجع  ه يف كتاب اهلل ع  وجليف حكمها أواًل 

األول واألساس، مث سنة الرسول صلى اهلل عليو وسلمه 
 آَمُنوا ال ِذينَ  أَية َها يَا لقول اهلل تبارك وتعاذل: امتثااًل 
 فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُورل  الر ُسولَ  َوَأِليُعوا الل وَ  َأِليُعوا
، [59: النساء] َوالر ُسولِ  الل وِ  ِإذَل  فَةُرد وهُ  َشْيءٍ  يف  تَةَناَزْعُتمْ 

والرد إذل اهلل تعاذل رد إذل كتابو، والرد إذل رسول اهلل 
ن . كما يقوم ادلقن  (21) صلى اهلل عليو وسلم رد إذل سنتو

يف أقظية اخللفاء الراشدين، وأقوال فقهاء النار ا بأيظً 
 التابعٌن ورلتهديهم.

القسم الثاني: كتب الفقو والفتاوى على المذاىب 
 الفقهية األربعة

اشتملت كتب الفقو يف ادلذاىب األربعة 
واحلنابلة( على اجتهادات  وادلالكية، والشافعية، )احلنفية،

ذكر  أىتمة ىذه ادلذاىب، فبعض ادلساىتل ادلعاصرة ذلا
وأصل يف كبلم الفقهاء، مثال ذلك: مسألة التأمٌنه 

يف  ،فهي من ادلساىتل ادلعاصرة اليت جرى البحث فيها
حٌن ذكر الشيخ موطفى ال رقا أن ابن عابدين تكلم 

يف باب  (رد اوتار على الدر ادلختار) عنها يف حاشيتو 
  .(22)ادلستأمن من باب اجلهاد

على ادلسألة  ن الكبلموىكذا قد جيد ادلقن  
ادلعاصرة يف كتب الفتاوى الفقهيةه كالفتاوى اذلندية 
ل..... احلنفي، ومذاىب احلكام يف نوازل األحكام، 
للقاطي عياض وولده زلمد، وفتاوى ابن رشد ادلالكي، 

وفتاوى ابن بدران يف  ،وفتاوى النووي، وفتاوى ابن تيمية
 ادلذىب احلنبلي.

 المعاصرة القسم الثالث: الم ادر الحديثة
وأُلفت العديد من ادلراجع اليت  تْ فَ ُصنة  

وت احلديث يف مساىتل ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، يو  
 وديكن تقسيم ىذه ادلراجع إذل ثبلثة أنوان:

 النوع األول: كتب الفتاوى الفقهية المعاصرة 
حيث مجعت يف ذلك رلموعات الفتاوى 

ومسيت  لعدد من العلماء وادلفتٌن يف بعض الببلد،
بامسهمه كمجمون فتاوى العبلمة ابن باز، ورلمون 
الفتاوى للشيخ ابن عثيمٌن، ورلمون فتاوى الشيخ 
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زلمود شلتوت ودًنىم. أو مسيت تلك الفتاوى دبسمى 
ىيئة الفتوى يف بلد معٌنه كفتاوى ىيئة كبار العلماء 
يف السعودية، وفتاوى األزىر، ودًنىا من فتاوى رلالس 

ول العربية واإلسبلمية، أو تلك الفتاوى الفتوى يف الد
 ،اليت تنشر يف اجملبلت ادلتخووة للفتوى كمجلة األزىر

 والوعي اإلسبلمي، ورللة األمة ودًنىا. ،وىدى اإلسبلم
قرارات المجامع الفقهية والندوات النوع الثاني: 
 المتخ  ة
نشاء عدد من اجملامع الفقهية يف عورنا إمت 

من معامبلت معاصرة،  احلاطر تبحث ما يستجد
 يف وذلك بعد استكتاب عدد من العلماء ردبة منها

مثل: رلمع البحوث حياء فكرة االجتهاد اجلماعي، إ
اإلسبلمية دبور، واجمللس العلمي باذلند، ورلمع الفقو 
اإلسبلمي جبدة، واذليئة العادلية لل كاة، واجملمع الفقهي 

واجمللس  اإلسبلمي التابع لرابطة العادل اإلسبلمي،
 األورويب لئلفتاء ودًنىا.

لنوع الثالث: كتب المعامالت المالية المعاصرة ا
 المتخ  ة
ا للتطور السريع الذي تشهده ادلعامبلت نارً 

ادلالية ادلعاصرة فقد ظهرت العديد من الكتب 
تقسيمها  ديكنادلتخووة يف ىذا اجملال، وىذه الكتب 

 إذل نوعٌن:
األول: الكتب التي تبحث نازلة أو مسألة مالية 

وىي بعينهاا وقد يسمى الكتاب باسمهاا معاصرة 
 على نوعين:

رسالة علمية )ماجستًن أو دكتوراه(ه إما أن تكون أ ة 
عقود التمويل ادلستجدة يف ادلوارف اإلسبلمية، مثل: 

للدكتور حامد علي مًنه )دكتوراه(، مساىتل معاصرة شلا 
للدكتور نايف جريدان  البلوى يف فقو ادلعامبلت،تعم بو 

قظايا مشكبلت يف ادلوارف اإلسبلمية، )دكتوراه(، 
 ودًنىا.لعماد بركة، 

عامبلت ادلالية كتب ذبمع العديد من مساىتل ادلأو  ب ة 
فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة للدكتور  مثل:؛ ادلعاصرة

، وادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة للدكتور زلمد عثمان شبًن
وىبة ال حيلي، وفقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة للدكتور 

وفقو ادلعامبلت ادلالية للدكتور رفيا سعد اخلثبلن، 
ادلوري، وكتاب حبوث يف فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة 
للدكتور علي القره دادي، وكتاب يف فقو ادلعامبلت 

ة ادلعاصرة قراءة جديدة، للدكتور ن يو ادلالية ادلورفي
فقو ادلعامبلت ادلالية احلديثة للدكتور عبد الوىاب  محاد،

حبوث فقهية معاصرة للدكتور زلمد عبد أبو سليمان، 
 الغفار الشريف، ودًنىا.

يتعلق  امعينً  اموضوعً  الكتب التي تعالج: الثاني
 بالمعامالت المالية المعاصرة؛ مثل: 

الفقهية يف القظايا ادلالية، للدكتور تطور األحكام 
لارق اجلعربي، األحكام الفقهية للتعامبلت  زلمد

 راستثما اإللكرتونية، للدكتور عبد الرمحن السند،
الوكوك اإلسبلمية، لؤلستاذ أبو بكر توفيا فتاح، 
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية ادلعاصرة، للدكتور 

ادلركبة، للدكتور عبد اهلل العقد ادلالية مسفر القحطاين، 
صلو رسالة ماجستًن أبيع التقسي  وأحكامو، و العمراين، 

رك ت على ىذا ادلوطون بعينو، سوق ادلال، للدكتور 
 عبد اهلل الرزين، وأصلو رسالة ماجستًن، ودًنىا.
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ضوابط  اختيار مسائل التقنين : المطلب الثاني
 واعتبارىا من المعامالت المالية المعاصرة

اخلطوة من أىم يطوات التقنٌن،  هوىذ
من ادلعامبلت  بوصفها ونقود هبا ربديد ىذه ادلعاملة

ندرج ربت فقو ادلعامبلت اليت ي اشلىي  ىلادلعاصرة 
يذكرىا الفقهاء يف كتبهم على سلتلف ادلذاىب، ومن 

ال ىو ما  أو أىم الظواب  يف اعتبار ادلسألة معاصرةً 
للمعامبلت ادلالية ادلعاصرة، سبت اإلشارة إليو يف تعريفنا 

الذي ديكن تفويل ىذه الظواب  والتمثيل عليها كما 
 :يأيت 

الضابط األول: أن تكون المعاملة من القضايا التي 
 استحدثها الناس في الع ر الحاضر

حبيث أن ىذه ادلعاملة دل تكن معروفة يف 
عور التشريع، وال يف عوور االجتهاد الفقهي، مثل: 

، واالعتمادات ادلستندية، البطاقات (23) الورقيةالنقود 
الت ادلورفية، الوداىتع ادلورفية، األسهم، االبنكية، احلو 

السندات ادلالية، يطابات الظمان، ودًن ذلك شلا 
و الناس يف الشرق أو الغرب وربتاج إذل بيان ثاستحد

 احلكم الشرعي.
وىكذا كانت منهجية تقنٌن رللة االحكام 

 األمل تعلا"....  :اجمللة تقرير يف جاء العدلية، كما
 إذل وبادرنا ... ،الفقهية ادلعامبلت يف كتاب بتأليف
 الوقون الكثًنة واألمور ادلساىتل من مؤلفة رلّلة ترتيب
 من رلموعة الفقهية ادلعامبلت قسم من اجدً  البلزمة
 كتب إذل وقسمت هبا، ادلوثوق احلنفية السادة أقوال
 .(24) ..."العدلية باألحكام ومسيت متعددة

تكون المعاملة من المعامالت  نالضابط الثاني: أ
التي تغير موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير 

 الظروف واألحوال واألعراف
 ،مسألة معينة ثَ حبَْ  يوفإذا سلك اجملتهد الفق

مث بان لو أن حكم ىذه ادلسألة تغًن دبا لرأ عليها من 
كانت ىذه ،فقام بإصدار حكم جديد عليها  ،متغًنات

ادلعاملة من ادلعامبلت ادلعاصرة، وذلذا يقرر الفقهاء أنو 
ففي كتب الفقو  ،"ال ينكر تغًن األحكام بتغًن األزمان"

اجتهادات كثًنة بنيت على وساىتل زمنية قددية لرأ على 
نع من تغيًن الوساىتل التغًن والتطور، فبل ما تلك

ك يقول القرايف رمحو اهلل يف الفروق: االجتهادات، ولذل
ين، وجهل دطبلل يف ال ه"اجلمود على ادلنقوالت أبدا

 دبقاصد علماء ادلسلمٌن والسلف ادلاطٌن".
ومن األمثلة على ذلك: أن الفقهاء اشرتلوا 
لتسليم العقار بعد بيعو تسليم ادلفتاح للمشرتي، أما 

لو فيو اليوم بعد إنشاء السجل العقاري، فيكتفى بتسجي
 .(25) اا حكميً ويعترب ذلك تسليمً 

 اا جديدً الضابط الثالث: المعاملة التي تحمل اسمً 
عند علماء القانون ما يسمى  دَ جِ وقد وُ 

فإذا كانت ادلعاملة  بالعقود ادلسماة والعقود دًن ادلسماة،
دبعىن دل تذكر يف كتب  ، أيسماةادلدًن من العقود 
طواب  معينة فإنو يتم ا، ودل يكن ذلا الفقهاء قدديً 

تونيفها بأنو معاملة معاصرة، مثال ذلك: ما يسمى 
بشهادات االستثمار، والتسويا اذلرمي والشبكي، 
والتعامبلت اإللكرتونية، وما سبا ذكره يف الظاب  

ا ودل األول من ادلعامبلت كلها دل تكن معروفة قدديً 
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فهي معامبلت معاصرة هبذا  ،يذكرىا الفقهاء يف كتبهم
 الوصف.

الضابط الرابع: المعامالت المالية المركبة من عدة 
 صور قديمة

ا بعد يوم مع تطور األعمال ادلورفية يومً 
اليت ذبمع يف  ،ظهرت العديد من صيغ التمويل ادلعاصر

من العقود ادلركبة، ونقود بالعقود ادلركبة:  احقيقتها عددً 
اليت يشتمل عليها العقد  ،ادلتعددةرلموعة العقود ادلالية 

حبيث تعترب مجيع  -على سبيل اجلمع أو التقابل–
احلقوق وااللت امات ادلرتتبة عليها دبثابة آثار العقد 

، مثل اإلجيار ادلنتهي بالتمليك، وادلشاركة (26) الواحد"
ادلتناقوة، وبيع ادلراحبة لآلمر بالشراء، وعقود اخليارات 

 . (27) ادلالية ادلعاصرة ادلركبة يف األسواق
 الرتكيب يف بيع ادلراحبة لآلمر بالشراء فمثبًل 

فهو عقد بيع بٌن البنك والباىتع،  ،رٍ وَ ن من عدة صُ مكو  
مث وعد من ادلشرتي للبنك بشراء السلعة مراحبة، ويف 
مرحلتو األيًنة بيع مراحبة على أن يشرتي العميل 
السلعة من البنك بأكثر من سعر يومها ألجل تقسي  

 الثمن.
والرتكيب يف عقد اإلجارة ادلنتهية بالتمليك 

اإلسبلمي ابتداء ىو تركيب بٌن عقد اإلجارة يف الفقو 
، مث ينقلب وأحكامو فيتم تطبيا كل طواب  ىذا العقد

يف هناية مدة اإلجارة إذل عقد بيع أيظا ال بد فيو أن 
. فكل عقد مركب من الشريعة اإلسبلميةتطبا أحكام 

أكثر من عقد يكون دالبا ىو من ادلعامبلت ادلالية 
 ادلعاصرة اليت ديكن إدراجو يف ىذا التقنٌن.

 

مرتكزات الترجيح لمسائل مواد : الثالثب المطل
 التقنين

 المرتكز األول: عدم اعتماد مذىب معين في الترجيح
 امن العلوم الشرعية اليت أصبحت يف عورن

تدرس يف اجلامعات )الفقو  زبووات علميةاحلاطر 
 م دراسة ادلسألة الفقهية باستقرىادلقارن(ه حيث يت

حكمها يف مجيع ادلذاىب الفقهية األربعة، ومعرفة أدلة  
كل مذىب فيها، ووجو االستشهاد منها، مث الوصول 

 إذل القول الراج  يف ىذه ادلسألة.
ويرى الباحثان أن تقنٌن ادلعامبلت ادلالية 

مذىب من ادلذاىب  ادلعاصرة جيب أال يعتمد على قول
التقنٌن  مُ رُ التقييد دبذىب معٌن حيَْ " ألن ،وال الراج 

كما حيرمو   ،وسعتو االستفادة من رحابة الفقو اإلسبلمي
 .من االستفادة من اآلراء الراجحة يف ادلذاىب األيرى

كذلك دينع التقيد دبذىب معٌن االستفادة 
من اآلراء اليت ربقا ادلولحة العملية والفاىتدة الواقعية 

و وىو ماال ينكر مع ،على طوء متغًنات ال مان وادلكان
عن أن التقييد دبذىب معٌن  فظبًل  .تغيًن األحكام

اليت ليس يف كبلم  ،يوطدم دبشكلة النوازل وادلستجدات
عٌّن حكم ذلا

ُ
 .فقهاء ادلذىب ادل

وعدم التقيد يف التقنٌن دبذىب معٌن من ادلذاىب 
ألن كل مذىب من  هالفقهية نبٌذ للتعوب ادلذىع

ادلذاىب الفقهية بين على أصول أساسها الكتاب 
وترمي كلها إذل العمل بالشريعة اإلسبلمية يف   ،والسنة

 .كل رلاالت احلياة
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كما أن عدم التقيد دبذىب معٌن أقرب إذل 
الذي تنطا بو  ،وأدعى إذل التيسًن على الناس ،الوواب

 .آيات القرآن واألحاديث النبوية الشريفة
ردبا يكون يف الت ام مذىب معٌن طيا و 

وىذا ما نادى بو  ،ويف دًنه تيسًن وزبفيف، وحرج
األىتمة الثقات وادلولحون يف كل زمان من األيذ بالفقو 

 .اإلسبلمي كلو وعدم التقيد دبذىب واحد
عدم التقيد دبذىب معٌن يرتتب عليو األيذ بآراء 

ألن  هالتابعٌن يالفقهاء من الوحابة والتابعٌن وتابع
 .ادلذاىب الفقهية تكونت بعد ذلك بكثًن

كما أن عدم التقيد دبذىب معٌن يقلل داىترة 
 .(28) )أما األصول فبل يبلف عليها ،اخلبلف يف الفرون

: النظر في مقاصد الشريعة ورفع الثانيالمرتكز 
 فينالحرج والتيسير على المكل  

كانت ادلعامبلت ىي مجلة التورفات ادلالية   دلا
واالقتوادية والتجارية اليت يقوم الناس هبا من أجل 
تبادل ادلنافع واستحقاقها وربويلها، وشرعت لتنايم 
حياة الناس وربقيا منافعهم وسد حاجاهتم اليت 
تقتظيها حياهتم ويستوجبها معاشهم شرعت مجلة من 

ىم أمن  لذا كان، (29) ادلبادئ العاام لتوحيحها
ادلرتك ات اليت ينبغي أن تكون حاطرة لواطع تقنٌن 
ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة أن يراعي عند ايتيار احلكم 
على ادلسألة ادلراد تقنينها ادلقاصد الشرعية، وادلعاين 
واحِلكم ادللحوظة للشارن يف ادلسألة، من أوصاف 

لو التشريع عن الشريعة وداياهتا العامة، وادلعاين اليت ال خي
والغايات اليت وطعت الشريعة ألجل  ،(30) مبلحاتها

، فهذه األسرار والغايات (31) ربقيقها دلولحة العباد،

 تالظروريااليت وطعت الشريعة ألجلها من حفظ 
وإصبلح ألحوال العباد يف الدارين، معرفتها طرورية 
على الدوام لكل من يتودى لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية 

 اصرة. ادلع
 الشارن قود بيان يف رمحو اهلل الشالع قال

 :الشريعة وطع يف
 مقاصدىا حفظ إذل ترجع الشريعة تكاليف

 :أقسام ثبلثة تعدو ال ادلقاصد وىذه اخللا، يف
 .طرورية تكون أن: أحدمها* 
 .حاجية تكون أن: الثاين* 
 (32) .ربسينية تكون أن: والثالث* 
 احِلَكم على وأساسها مبناىا الشريعة إن

 للشريعة وأن ،(33) وادلعاد ادلعاش يف العباد ومواحل
 على وتعمل التشريعية أبواهبا يف تراعيها عامة مقاصد
 بالكتاب حاصل للشريعة ادلقاصد وثبوت ،(34) ربقيقها
 اإلمجان أثبت فقد وادلعقول، ىواالستقر  واإلمجان والسنة
 دبواحل لةمعل   وأهنا ،مقاصد الشرعية لؤلحكام أن على
 .(35) ذلك على االتفاق الشالع ونقل العباد

ومن أىم ادلقاصد اليت تعد من أىم مرتك ات 
 :يأيتتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة ما 

ويتمثل يف جلب منافع الناس، وسد  المق د األول:
حاجاهتم ومطالبهم يف الغذاء والدواء والكساء وساىتر ما 

 .(36) تقتظيو احلياة واستمرارىا
مراعاة التيسًن ورفع احلرج عن  المق د الثاني:

ادلكلفٌنه وىذا مقود من مقاصد اإلسبلم الكربى، 
حيث جاء لًنفع عن كاىل األمة آصار الشراىتع 

لعنت، وىذا ادلقود معلوم ادلنسوية، وأدبلل احلرج وا
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موارد األحكام، وثابت بأدلة نقلية وعقلية  باستقرى
الذي  ،التيسًنلة على معىن بلغت مبلغ القطع يف الدال

دارت عليو الشريعة اإلسبلمية، وجعلتو نوب عينها يف  
، وىذا (37) ا كانت رتبتو ودرجتوكل يطاب تكليفي أي  

غي أال بنلو العلماء بظواب  شرعية متينة يالتيسًن أحا
 .(38) زبفى على واطع تقنٌن ادلعامبلت ادلالية

قاعدة األصل في المعامالت  تطبيق: الثالثالمرتكز 
 اإلباحة

األصل فيما يستحدثو الناس من شروط 
وعقود يف معامبلهتم مع بعظهم، األصل فيها اإلباحة، 
فبل دينع منها شيء إال بنص صري  الداللة صحي  
الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على أصل اإلباحة، فكل 

القول  شرط وعقد ومعاملة ُسكت عنها فإنو ال جيوز
فإنو َسكت عنها رمحة منو من دًن نسيان  ،ديهابتحر 

على  وإمهال، فكيف وقد َصر حت النووص بأهنا
 .(39) اإلباحة فيما عدا ما حرمو

قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية رمحو اهلل: 
"واألصل يف ىذا، أنو ال حُيرم على الناس من ادلعامبلت 
اليت حيتاجون إليها إال ما دل  الكتاب والسنة على 
ربرديو، كما أنو ال ُيشرن ذلم من العبادات اليت يتقربون 

 إنإذ  ههبا إذل اهلل إال ما دل  الكتاب والسنة على شرعو
الدين ما شرعو اهلل، واحلرام ما حرمو اهلل، خببلف الذين 
ذمهم اهلل، حيث حرموا من دين اهلل ما دل حيرمو اهلل، 

ن الدين ما ا، وشرعوا موأشركوا بو ما دل ين ل بو سلطانً 
 .(40) دل يأذن بو اهلل"

واإلباحة اليت ىي األصل يف ادلعامبلت جيب 
عرطها على ما جاء يف الكتاب والسنة واإلمجان، 
  وكون ذلك موافقا للقواعد العامة ومقاصد الشريعة. 

: النظر في مآلت المعامالت المالية الرابعالمرتكز 
 المعاصرة

 النار يف ادلآلفإن األحكام الشرعية مبنية على 

ىذه ى ، فينبغي بناء مواد تقنٌن ادلعامبلت ادلالية عل(41)
 وساىتلا للميل... وذلك ألن ا للذريعة أو ربرديً القاعدة سدً 

، ويلحا هبذه القاعدة أن أحكام (42) احلرام تفظي إذل احلرام
 عساه شلا زالشريعة مبنية على االحتياط واأليذ باجل م والتحر  

 .(43) ا إذل ادلفسدةأن يكون لريقً 
: مراعاة م الح الناس في معاشهم الخامسالمرتكز 
 وحياتهم

فإن األحكام الشرعية بعمومها مبنية على 
وتعطيل ادلفاسد ادلرتتبة  ،ربقيا مواحل الناس وتكميلها

عليها وتقليلها، "فالشارن ال يأمر إال دبا مولحتو 
 ينهى إال عما مفسدتو يالوة يالوة أو راجحة، وال

، وىكذا مقنن ادلعامبلت ادلالية ينار (44) أو راجحة"
قبل صيادتو حلكم ادلسألة إذل ىذا األمر ادلهم، فإن 
النوازل ادلعاصرة مهما ايتلفت وتنوعت فإن أحكامها 
تسًن وفا قاعدة الشرن الكلية جالبة دلولحة ودارىتة 
 دلفسدة، وتغًن الاروف واألزمة ال يربر يبلف ذلك

القيم رمحو اهلل: "فكل مسألة يرجت  ، يقول ابن(45)
وعن  ،وعن الرمحة إذل طدىا ،عن العدل إذل اجلور
وعن احلكمة إذل العبث فليست  ،ادلولحة إذل ادلفسدة

، وىكذا (46) من الشريعة، وإن ديلت فيها بالتأويل"
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ع ذلذه ادلعاين ظتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ال بد أن خي
 رمحو اهلل.العايمة اليت ذكرىا ابن القيم 

 منهجية صياأة مواد التقنين: المطلب الرابع
 : ال ياأة اللفظية لمواد التقنين:أوًل 

يراعى يف صيادة مواد التقنٌن أن تكون على أصول الدراسات 
العربية والببلديةه فإن اللغة العربية مفتاح الشريعة، والكاشف عن 

االعتناء بالويادة فبدون ، (47) د ألبعادىا وحكمهاأسرارىا، واود  
، ومراعاة أحكام النحو والورف وايتيار اللفظ ادلعرب   ،العربية العميقة

 ال يتم تقنٌن، وال تكتمل أركانو ومعادلو، وال يتظ  مراده.
 وإذا عربية، الشريعةيقول الشالع رمحو اهلل: "إن 

 اللغة فهم من إال الفهم حا يفهمها فبل عربيةه كانت
 وجوه عدا ما النم  يف سيان ألهنما الفهمه حا العربية

 مبتدئ فهو العربية فهم يف امبتدىتً  فرطنا فإذا اإلعجاز،
 فهم يف متوس  فهو اهمتوسطً  أو الشريعة، فهم يف

 إذل انتهى فإن النهاية، درجة يبلغ دل وادلتوس  الشريعة
 فكان الشريعةه يف كذلك كان العربية يف الغاية درجة
 من ودًنىم الوحابة فهم كان كما حجة فيها فهمو

 يبلغ دل فمن حجة، القرآن فهموا الذين الفوحاء
 التقوًن دبقدار الشريعة فهم من نقوو فقد شأوىمه
 قولو كان وال حجة، يعد دل فهمو قور من وكل عنهم،
 .(48) "مقبواًل  فيها
 : وضوح ال ياأة الفقهية:اثانيً 

الفقهية  شلا ينبغي االعتناء بو أن تكون الونعة
ال ربتمل أكثر من  ،للعبارة سهلة واطحة دقيقة مباشرة

معىن، وال ربتوي على ذكر ايتبلفات وأقوال فقهية أو 
أدلة  واستشهادات، أو نقل دلتون وشروحات، وىذا 

حيث  هحكام العدليةادلنهج الذي سارت عليو رللة األ

 يف كتاب بتأليف األمل تعلاجاء يف تقريرىا:" ... 
 من اعاريً  ادلأيذ سهل امظبولً  الفقهية تادلعامبل

 على ادلطالعة سهل ادلختارة لؤلقوال احاويً  االيتبلفات
 .(49) ..."واحد كل

 أن تكون ىناك مرونة يف عبارات التقنٌنو 
، يتغًّن تفسًنىا بتغًّن الاروف دون ادلساس الفقهية

، فيذكر ادلقنن عبارة : مادل تتغًن (50) باألحكام الشرعية
ادلعطيات، أو ما دل يستجد يبلفو، أو قد تطرأ على 
ىذه الوورة كذا وكذا فيتغًن حكمها... وضلو ذلك من 

ا يف إعادة صيادة العبارة  رحبً العبارات اليت تعطي رلااًل 
 مرة أيرى.

 منهجية تبويب مواد التقنين المبحث الثالث:
بالمقارنة بين مجلة األحكام العدلية ومجلة األحكام 

 الشرعية
 ويشتمل على ثبلثة مطالب:

م مقارنة في تبويب مجلة األحكا: المطلب األول
 العدلية ومجلة األحكام الشرعية

الناظر يف منهجية تبويب رللة األحكام العدلية 
تبويبها بناء على  مت  ورللة األحكام الشرعية جيد أنو 

ادلنهجية ادلتعارف عليها يف مناىج البحث العلمي، 
نينها يف مواطيع فقو ادلعامبلت اليت مت تق وباستقرى

 ألحكام الشرعية كانت أكثر مشواًل اجمللتٌن صلد أن رللة ا
أنواعها  جبميعوعقود فقو ادلعامبلت  ،دلواطيعو
سقالات، واإل والتربعات، والتوثيقات، ،ات)ادلعاوط

واالستحفاظات، والتقييدات(ه  والشركات، واإللبلقات،
ا من عقود ا وموطوعً ( عقدً 28حيث احتوت على )

بينما يف رللة األحكام  ،ومواطيعها فقو ادلعامبلت
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ا، وىذا اإلحواء موطوعً  (23العدلية كان عددىا )
ديال  مواطيع: )اإلقرار والشهادة أو البينات إاعتبار ب

طمن  يف(  طون الدعوى والقظاءوالتحليف، ومو 
مواطيع فقو ادلعامبلت، وإال فإنو قد اصطل  كثًن من 

ىذه ادلواطيع كربع رابع من  إفراد العلماء ادلتأيرين على
وأللقوا عليو اسم )أبواب األقظية أو كتاب  ،أربان الفقو
وقد اتفقت اجمللتان على إدراج ىذه ادلواطيع  ،القظاء(

وصيادتها يف موادىا، ويلحظ كذلك أن ىناك بعض 
أو ادلواطيع اليت توجد يف األوذل وال توجد يف الثانية 

العكس، ودًن ذلك من ادلبلحاات اليت تذكر عند ادلقارنة 
  :يأيتعليو من ذلك ما  ناومن أبرز ما وقف ،بٌن اجمللتٌن

ة على بعض ادلواطيع اليت رللة األحكام العدليدل تشتمل ة 
عليها رللة األحكام الشرعية وىي أربعة عناوين:  اشتملت

 )الوقف، والقرض، والظمان، وأحكام اجلوار(.

اطيع اليت جاءت مستقلة يف رللة مت إدراج بعض ادلو ة 
وىي: كتاب ادلساقاة  ،ألحكام  الشرعية ربت أبواب أيرىا

جاءتا كعنوانٌن مستقلٌن يف رللة األحكام حيث ، وادل ارعة
ا ربت كتاب الشركات يف رللة مومت إدراجه ،الشرعية

 األحكام العدلية.

يف رللة األحكام العدلية مت النص على موطون ة 
: )الكتاب الثامن عشر: فجاء فيهااإلتبلف مع الغوب 

يف الغظب واإلتبلف(، بينما يف رللة األحكام الشرعية 
: )الكتاب الثاين ةةةةةةةةومت االكتفاء ب ،عليها دل يتم النص

 عشر: يف الغوب(.

يف رللة األحكام العدلية مت إدراج عقد الوديعة والعارية ة 
ربت عنوان )األمانات(، بينما يف رللة األحكام الشرعية 

 جعلتا عنوانٌن مستقلٌن.

ففي رللة األحكام الشرعية )كتاب  ،يتبلف يف ادلسمىاالة 
، ويف رللة األحكام العدلية )كتاب البينات الشهادات(
 والتحليف(.

 تشتمل رللة األحكام الشرعية على موطون ة دل
االستونان، وإمنا مت التطرق إليو يف رللة األحكام العدلية 

 كفول مستقل من فوول كتاب البيون.

دل تشتمل رللة األحكام الشرعية على موطون أحكام ة 
ق إليها يف رللة األحكام بيع ادلريض، وإمنا مت التطر 

 العدلية كفول مستقل من فوول كتاب البيون.

لعدد ادلواد اليت مت صيادتها يف  وباستقرى        
اجمللتٌن، صلد أن رللة األحكام الشرعية اشتملت على 

( مادة، بينما يف رللة األحكام العدلية بلغ 2382)
( 531( مادة، أي: بفارق )1851عدد موادىا )

ا بإديال أبواب القظاء مادة، وىذا اإلحواء أيظً 
 والشهادات والدعاوى واإلقرار يف اجمللتٌن.

تقنين  منهجية تبويب مواد: مطلب الثانيال
 يمهاوترق المعامالت المالية المعاصرة

ادلنهجية اليت اعتمدت يف تبويب مواد رللة 
 منهجي ٌة ذات ورللة األحكام الشرعية األحكام العدلية

، جاء يف مقدمة رللة دٍ ح  وَ مُ  منطقي   علمي   تبويبٍ 
إذل كتب،  األحكام الشرعية قولو: "قسم ادلؤلف اجمللة

والكتب  إذل أبواب وفوول، ودّون تعدادىا، فجاء 
  .(51) ا للواقع...إخلا مطابقً تعدادً 
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 مواد رللة األحكام العدليةتقسيم  كما مت
، وىذا األسلوب على بسالتو دل ا متسلسبًل ترقيمً  مرقمة

كتاب )تعريب قانون يف  يسبا إليو باللغة العربية إال 
من الفرنسية، وقد استعمل  احلدود واجلنايات( ادلرتجم
وىذا األسلوب منقول عن  فيو لفظ )بند( بدل )مادة(،
 . الفرنسية يف تأليف القوانٌن

جاء يف مقدمة رللة األحكام الشرعية قولو: 
ه اجمللة ابتداء من مقدمة اجمللة "روعي يف ترقيم مواد ىذ

وتسلسلها ح  هناية ادلواد باعتبار أن ىذه اجمللة كلها 
ال ينبغي فول  ،ا متكامبًل  علميً ا سبثل عمبًل كتبً مقدمة و 

فإن مقدمة الكتاب ىي أول  هو البعضمواده عن بعظ
وىي الطريقة اليت سار عليها مؤلفو رللة  ،فوولو

  .(52) األحكام العدلية"
شلكن صناعة تبويب يستفاد من منهجية 
تبويب رللة األحكام العدلية ورللة األحكام الشرعية، 

دبواطيع ومساىتل ادلعامبلت اليت  نفسو الوقتوخيتص يف 
 مساىتل الباحثٌن وباستقرىصرة، تتوف بكوهنا معا

 ،ايتيار مساىتل التقنٌن طواب بتطبيا  ،ادلعامبلت ادلالية
اليت ذكرناىا يف  ،واعتبارىا من ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة

ادلطلب الثاين من ادلبحث السابا، ديكن تقسيم التبويب 
 :اآليت إذل اسة أبواب على النحو 

 الباب األول: المقدمة
 مل على أربعة فوول:توتش

 الفول األول: بيان ادلقوود بادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة.
 الفول الثاين: يف يواىتص ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة.

الثالث: يف القواعد الفقهية احلاكمة الفول 
 للمعامبلت ادلالية ادلعاصرة.

الفول الرابع: الظواب  الفقهية احلاكمة 
 للمعامبلت ادلالية ادلعاصرة.

 الباب الثاني: العمليات الم رفية
 سبعة فوول:وفيو 

الفول األول: ادلقدمات )يف تعريف ادلوارف 
 والبنوك والفرق بينها(

 الوديعة ادلورفية.الفول الثاين: 
 الفول الثالث: احلوالة ادلورفية.

 الفول الرابع: االعتمادات ادلستندية.
 ابات الظمان.طي الفول اخلامس:

 الفول السادس: احلساب اجلاري.
 السابع: البطاقات البنكية.الفول 

ثالث: العمليات الم رفية الستثمارية )صيغ الباب ال
 التمويل(

 وفيو اسة فوول:
 األول: بيع ادلراحبة لآلمر بالشراء.الفول 

 الفول الثاين: اإلجيار ادلنتهي بالتمليك.
 الفول الثالث: التورق ادلنام.
 بالتمليك ةالفول الرابع: ادلشاركة ادلنتهي

 الفول اخلامس: ادلظاربة ادلشرتكة
 الباب الرابع: األوراق المالية والتجارية

 وفيو اسة فوول:
 الفول األول: األسهم 
 الفول الثاين: السندات 
  اتالفول الثالث: الشيك
 الفول الرابع: الكمبيالة
 اإلذينالفول اخلامس: السند 



  

199 
 م2018 (،ديسمبر1المجلد األول، العدد ) ،للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة الريان  

 د.امٌن بن عثمان          د.نايف جريدان منهجية تقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة ...

 الباب الخامس: عقود مالية متنوعة
 وفيو ستة فوول:

 الفول األول: التأمٌن التعاوين والتجاري
 الفول الثاين: عقود ادل ايدة

 الفول الثالث: عقود ادلناقوة
 االيتياراتالفول الرابع: 

 الفول اخلامس: عقد التوريد
 الفول السادس: التسويا اذلرمي والشبكي

 تطبيقات على تقنين  لبعض مسائل: الثالث المطلب
 المعامالت المالية المعاصرة

بناء يف ىذا ادلطلب نظع بعض التطبيقات 
على ما مت ذكره يف ادلطالب وادلباحث السابقة، بوطع 

ادلتعلقة باألسهم والسندات تقنٌن لبعض ادلساىتل 
 وموطون التأمٌن كأمثلة وتطبيقات على ما ذكرنا:

 باب األسهم والسندات
والسهم : احلوة اليت  ،األسهم مجع سهم :(1لمادة )ا

ا من يقدمها الشريك يف شركة ادلسامهة ، وىي سبثل ج ءً 
ويتمثل السهم يف صك يعطى  ،رأس مال الشركة

إثبات حقوقو يف الشركة ، للمساىم ، ويكون وسيلة إذل 
 و .ا حلق  ويطلا على السهم الذي يعطى للمساىم إثباتً 

، ا أساسيةيعطى السهم صاحبو حقوقً  (2المادة ) 
 ،البقاء يف الشركة علىىي: حا ادلساىم يف احلوول 

يف  فبل يفول وال تن ن ملكيتو إال برطاه، كما لو احلا  
، ولو احلا يف  احلوول على األرباح واالحتياليات

التورف فيها بالتنازل بالبيع واذلبة وضلوىا ، كما لو احلا 
يف مراقبة أعمال الشركة ، ولو حا األولوية يف االكتتاب 
إذا قررت الشركة زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم 

ا يف احلوول على نويبو من ، ولو احلا أيظً  جديدة
 موجودات الشركة يف حال توفيتها .

ألن األصل  هاالتعامل باألسهم جاىت  شرعً  (3المادة )
ولعدم تعارطها مع الشريعة  ،يف ادلعامبلت اإلباحة

 ،اإلسبلمية ، ولتوافر الشروط والظواب  الشرعية فيها
 ىذه الظواب  ىي :

أن تكون األسهم صادرة عن شركات ذات أدراض  -أ
مثل  بأن يكون موطون نشالها حبلاًل  ،مشروعة

كشركة   ،الشركات اإلنتاجية للسلع وشركات اخلدمات
ذا كان موطون إالكهرباء واألدوية ودًن ذلك ،أما 

وشركات إنشاء  ،كشركات إنتاج اخلمور ،امً نشالها زلر  
 البنوك الربوية فبل جيوز امتبلك شيء من أسهمها .

أن تكون األسهم صادرة عن شركة معروفة  -ب
 ها .وسبلمة تعامل، بن اىتها

أن ال يرتتب على التعامل هبا أي زلاور  -ج
وأكل أموال الناس  ،واجلهالة ،كالربا والغرر،شرعي

 بالبالل .   
، والسند : صك قابل السندات مجع سند (4المادة )

لويل  اديثل قرطً  هره الشركة أو الدولةللتداول تود
األجله يعقد عادة عن لريا االكتتاب العام ، فالسند: 
شهادة يلت م ادلودر دبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة 

 ،مع دفع فاىتدة متفا عليها ،االمسية عند االستحقاق
، أو ترتيب نفع مشروط منسوبة إذل القيمة االمسية للسند

أم ا ا مقطوعً مبلغً  ون بالقرعة أوز  سواء أكان جواىت  تُ 
 .احسمً 

زبتلف السندات عن األسهم من عدة  (5المادة )
 منها :، وجوه
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ا ويعترب صاحبو داىتنً  ،على الشركة االسند ديثل دينً  -أ
، السهم عبارة عن حوة من رأس ادلالبينما  ،للشركة

 ا .ويعترب صاحبو شريكً 
يف فاىتدة ثابتة سواء  السند يعطي صاحبو حقً ا -ب

صاحب السهم فبل حيول  اأم ،أو دل ترب رحبت الشركة 
 على األرباح إال إذا رحبت الشركة .

ال يعطي السند احلا يف حظور اجلمعية العمومية  -ج
والرقابة ودًن  اإلدارةللشركة والتوويت واالشرتاك يف 
 ذلك شلا يستحقو صاحب السهم .

ا وال جيوزه م شرعً التعامل بالسندات زلر   (5المادة )
 ألهنا قروض بفاىتدة .

 باب التأمين
ا بٌن ا دقيقً التأمٌن : تعاون منام تنايمً  :(1المادة )

ا خلطر واحد ح  طٌن مجيعً معر   ،عدد كبًن من الناس
إذا ربقا اخلطر بالنسبة إذل بعظهم تعاون اجلميع يف 

يبذذلا كل منهم يتبلفون هبا  ،مواجهتو بتظحية قليلة
 ا جسيمة ربيا دبن ن ل اخلطر بو منهم .أطرارً 
التأمٌن  : ينقسم التأمٌن إذل ثبلثة أقسام :(2مادة )ال

 التعاوين ، والتعاون التبادرل ، والتعاون التجاري .
وىو :  ،التأمٌن التعاوين ) االجتماعي ( :(3المادة )

الذي تقوم بو الدولة دلولحة ادلوظفٌن والعمال 
 صور : وىو يشتمل على ثبلث ،وأصحاب األعمال

وىو أن ذبعل الدولة الوورة األوذل : ناام التقاعد :  -أ
تول إذل  ،معينة للموظف مرتًبا شهريًا بعد بلودو سًنا

اس واسٌن سنة يف بعض الدول أو بعد مكوثو يف 
الوظيفة مدة معينة تول إذل عشرين سنة مقابل اقتطان 

 ج ء من راتبو الشهري .

وىو :  ،اعيالوورة الثانية :ناام الظمان االجتم -ب
أن ذبعل الدولة أو من ينوب عنها كمؤسسة الظمان 
االجتماعي للموظف والعامل يف ادلؤسسة تعويظات يف 
حالة اإلصابة بادلرض أو العج  أو الشيخوية مقابل 

 %.5اقتطان ج ء من راتبو الشهري يول إذل 
وىو أن تتكفل  ،الوورة الثالثة : التأمٌن الوحي -ج

ج البلزم دلن يواب دبرض ما مقابل الدولة بتقدمي العبل
 قس  شهري يدفعو الفرد .

ألن الشريعة  هالتأمٌن التعاوين جاىت  شرًعا :(4المادة ) 
 تدعو للتكافل االجتماعي القاىتم على التربن .

التأمٌن التبادرل : وىو الذي تقوم بو  :(5المادة )
لتأمٌن حاجات ادلنتسبٌن  ،والتعاونية ،اجلمعيات اخلًنية

فيتفا أعظاء كل مجعية فيما بينهم على تعويض  ،إليها
وال يقودون من وراء ذلك  ،ما من ين ل بو يطر

 منها : ،التجارة والكسب والرب ، ولو عدة صور
 ،اليت تنشأ بٌن أىل القرى وادلدن ،اجلمعيات اخلًنية -أ

ية لتكوين مجعية يًن  ،فيتداعى أىل اخلًن من كل بلدة
ويرتبون على كل  ،ذلا ويظعون نااًما ،باسم بلدهتم

يوطع يف صندوق  ،من ادلال امشرتك مبلًغا معينً 
كحادث  ،ويورف دلن أصيب خبطر ما، الطوارئ
 أو وفاة عميل.  ، سيارة
حيث يتداعون إلنشاء  ،اليت تنشأ بٌن ادلوظفٌن ،اجلمعيات -ب

ويعطى منو  ،يسهم فيو كل موظف دببلغ معٌن ،صندوق للطوارئ
 اوتاج الذي تن ل بو مويبة على أساس القرض والتكافل.

 هىذا النون من التأمٌن جاىت  شرًعا يعترب :(6المادة )
 عن األرباح . ألنو تعاون زلض بعيًدا
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التأمٌن التجاري : عقد يلت م فيو ادلؤمن  :(7المادة )
الذي اشرتط دبقتظاه أن يؤدي لو أو إذل ادلستفيد 

أو أي  ،،  أو إيراًدا مرتًبامن ادلال لواحلو مبلًغاالتأمٌن 
أو ربقا اخلطر  ،عوض مارل آير يف حالة وقون احلادث

يؤديها  ،وذلك ناًن قس  أو دفعة مالية ،ادلبٌن  بالعقد
ويتحمل دبقتظاه ادلؤمن تبعة رلموعة  ،ادلؤمن لو للمؤمن

 لقوانٌن اإلحواء. خالر بإجراء ادلقاصة بينها وفًقامن ادل
 عناصر عقد التأمٌن التجاري : :(8المادة )

الرتاطي بٌن  -3ادلؤم ن لو      -2ادلؤم ن     -1
اخلطر  -5ادلستفيد   -4الطرفٌن )ادلؤم ن وادلؤم ن لو ( 

 مبلغ التأمٌن   . -7قس  التأمٌن  -6
 يشتمل التأمٌن التجاري على عدة أنوان ىي : :(9المادة )

التأمٌن على األشياء                                      -أ
 التأمٌن على األشخاص  -ب
 تأمٌن من ادلسؤولية عن الغًن طد الغًن . -ج

ه الشتمالو التأمٌن التجاري دًن جاىت  شرًعا :(11المادة )
 على الغرر والربا وادليسر، ولتظمنو بيع دين بدين .

 الخاتمة
أن يسر لنا، وأعاننا، على ما  فإننا ضلمد اهلل  وبعد:

منهجية تقنين تويينا من اإلبانة، يف حبث موطون: )
(، وقد تبٌن من يبلل المعامالت المالية المعاصرة

 :اآلتية ىذا البحث النتاىتج 
ة ما يقود بتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة: صيادة 1

يف صورة مواد قانونية،  يتعلا دبساىتل ادلعامبلت ادلالية
وترتيبها يف مدونة، ليسهل الرجون إليها، ويتقيد هبا 

 ادلخالبون بأحكامها.

ف علم ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة بأنو: القظايا يعر  ة 2
ادلالية اليت استحدثها الناس يف العور احلديث، أو 
القظايا اليت تغًن موجب احلكم عليها نتيجة التطور 

 ا، أوا جديدً الاروف، أو القظايا اليت ربمل امسً وتغًن 
 القظايا اليت تتكون من عدة صور قددية.

ُتعد رللة األحكام العدلية من أىم التنايمات اليت ة 3
وطعتها الدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر 
ادليبلدي، اشتملت على تقنٌن لفقو ادلعامبلت 

 بدايتها وأحكام األسرة واألقظية، كما اشتملت يف
 على القواعد الفقهية.

مت تأليف رللة األحكام الشرعية على درار رللة األحكام ة 4
العدلية إال أن العدلية تتقيد بادلذىب احلنفي، بينما رللة 
 األحكام الشرعية تعتمد على  قواعد فقو ادلذىب احلنبلي،
واشتملت على موطوعات ادلعامبلت ومساىتل القظاء يف 

النسا الذي سيقت بو رللة األحكام قالب حديث على 
  .العدلية العثمانية

ر ال بد لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة من موادة 5
 :اآلتية قسام ياصة بو، وديكن تقسيمها إذل األ

 ه كالكتاب والسنة.ادلوادر األساسية واألصيلةأ ة 

كتب الفقو والفتاوى على ادلذاىب الفقهية ب ة  
 .األربعة

 در احلديثة ادلعاصرةه وىي ثبلثة أنوان:ادلواج ة 

 النون األول: كتب الفتاوى الفقهية ادلعاصرة 

 النون الثاين: قرارات اجملامع الفقهية والندوات ادلتخووة
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النون الثالث: كتب ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة 
 ، وىي على قسمٌن:ادلتخووة

الكتب اليت تبحث نازلة أو مسألة مالية معاصرة ة 
 بعينها، وقد يسمى الكتاب بامسها، وىي على نوعٌن:

 إما أن تكون رسالة علمية )ماجستًن أو دكتوراه(.أ ة 

عامبلت ادلالية أو كتب ذبمع العديد من مساىتل ادلب ة 
 ادلعاصرة.

يتعلا بادلعامبلت  امعينً  االكتب اليت تعاجل موطوعً ة 
 .ادلالية ادلعاصرة

من أىم طواب   ايتيار مساىتل التقنٌن واعتبارىا من ة 6
 :يأيتادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة ما 

الظاب  األول: أن تكون ادلعاملة من القظايا اليت 
 استحدثها الناس يف العور احلاطر.

الظاب  الثاين: أو تكون ادلعاملة من ادلعامبلت اليت تغًن 
لاروف وتغًن ا ،موجب احلكم عليها نتيجة التطور

 واألحوال واألعراف.

 ا.ا جديدً الظاب  الثالث: أن تكون ادلعاملة ربمل امسً 

الظاب  الرابع: أن تكون ادلعاملة من دلعامبلت ادلالية 
 ادلركبة من عدة صور قددية.

من أىم مرتك ات ترجي  احلكم يف مساىتل مواد ة 7
 :يأيتما  التقنٌن

 الرتجي ادلرتك  األول: عدم اعتماد مذىب معٌن يف 
ادلرتك  الثاين: النار يف مقاصد الشريعة ورفع 

 احلرج والتيسًن على ادلكلفٌن

ادلرتك  الثالث: تطبيا قاعدة األصل يف ادلعامبلت 
 اإلباحة

 ادلرتك  الرابع: النار يف مآالت ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة
ادلرتك  اخلامس: مراعاة مواحل الناس يف معاشهم 

 وحياهتم
جية صيادة مواد التقنٌن من أىم اخلطوات تعد منهة 8

اليت ينبغي دلقنن ادلعامبلت ادلالية االىتمام هبا، فيهتم 
 بالويادة من ناحتٌن:

األوذل: الويادة اللفاية دلواد التقنٌن، بأن تكون      
 على أصول الدراسات العربية والببلدية

 الثانية: وطوح الويادة الفقهية: بأن تكون الونعة     
الفقهية للعبارة سهلة واطحة دقيقة مباشرة ال ربتمل 
أكثر من معىن، وال ربتوي على ذكر ايتبلفات وأقوال 
 فقهية أو أدلة واستشهادات، أو نقل دلتون وشروحات.

دبقارنة منهجية التبويب بٌن رللة األحكام العدلية ة 9
ورللة األحكام الشرعية اتظ  أنو مت تبويبها بناء على 

ادلتعارف عليها يف مناىج البحث العلمي،  ،ادلنهجية
نينها يف اليت مت تق ،وباستقراء مواطيع فقو ادلعامبلت

ألحكام الشرعية كانت أكثر اجمللتٌن صلد أن رللة ا
 دلواطيعو وعقود فقو ادلعامبلت جبميع أنواعها، مشواًل 

ومت تقسيمها إذل كتب، والكتب  إذل أبواب وفوول، 
 . ا متسلسبًل مرقمة ترقيمً 

 مساىتل ادلعامبلت ادلالية ٌنالباحث باستقرىة 10
واعتبارىا من  ،ايتيار مساىتل التقنٌنطواب  بتطبيا 

مت ذكرىا يف ىذا اليت ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة 
ن من مكو   ،للتقنٌن وطع تبويب مقرتح مت ،البحث
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وفيها  ،الباب األول: ادلقدمة هاسة أبواب
 وطواب ..إخل. ،ويواىتص ادلعامبلت ،التعريفات

والباب الثالث:  .والباب الثاين: العمليات ادلورفية
 االستثمارية )صيغ التمويل(.العمليات ادلورفية 

والباب  رابع: األوراق ادلالية والتجارية.والباب ال
 .اخلامس: عقود مالية متنوعة

ث بذكر تطبيقات على تقنٌن  ايتُتم البحة 11
ادلساىتل ادلتعلقة باألسهم والسندات، وموطون 
التأمٌن، كأمثلة تطبيقية لتقنٌن ادلعامبلت ادلالية 

 ادلعاصرة.

 :يأتيويوصي الباحثان بما 
تم تشكيل جلنة متخووة لوطع مشرون أن ي :أوًل 

سبهيدي مقرتح، ديكن االستفادة شلا ورد يف ىذا البحث 
دراره، على أن تتكون ىذه اللجنة من عمل على ويُ 

سلتوٌن يف فقو ادلعامبلت وادلعامبلت ادلالية ادلورفية 
 ادلعاصرة.

يعرض ىذا ادلشرون الستفتاء عام من مجيع  ا:ثانيً 
ا كانوا أم ىيئات ادلنشغلٌن وادلتخووٌن أفرادً 

ويتم مجع  ومؤسسات مالية مورفية أو اقتوادية سلتلفة،
حيوها، وتنقي  ادلشرون وسبمبلحااهتم وتبويبها، 

 التمهيدي.

يعرض ادلشرون بعد تنقيحو على جلنة من العلماء  ا:ثالثً 
الراسخٌن يف العلم ومعهم من ادلتخووٌن يف رلال 
ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة يف صورتو ادلنقحةه دلناقشتو 

 وإقراره بعد إديال ما يُرى إديالو من تعديل.
تطبيا ما ورد من مرتك ات للرتجي  للمسألة ادلراد  ا:رابعً 

تقنينها بعناية ودقة عالية، وعدم التقيد دبذىب معٌن 
ية مواالستفادة من رحابة وسعة الشريعة اإلسبل

 السمحة.
كما يوصي الباحثان أن يت ف كل من يت دى 

معاصرة لتقنين المعامالت المالية والم رفية ال
 : اآلتيةبال فات 

ا يف ا يف فقو ادلعامبلت، متبحرً يكون متخووً أن ة 1
ا يف يفاياىا، ادلعامبلت ادلالية وادلورفية ادلعاصرة، باحثً 

 ا لكثًن من قظاياىا.ا وزلققً ا ومؤلفً سً مدر  

أن يكون لديو الفهم بالونعة الفقهية، عارفًا دبقاصد ة 2
 الشريعة من تشريع أحكام فقو ادلعامبلت ياصة.

الثقة واألمانة يف النقل والع و أن يكون من أىل ة 3
 والويادة.

أن يكون ملًما بطرق صيادة القوانٌن ادلعاصرة وكيفية ة 4
سبك عبارات ادلادة يف صبغة قانونية يغلب عليها 

 اجلانب الفقهي.
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 :لهوامشا

رللة األحكام عنوان حديث االستعمال بالنسبة  (1)
لكتب ومدونات الفقو اإلسبلمي، يعد تارخيا إذل 

م( عندما أصدرت احلكومة 26/08/1292)
العثمانية ىذا الكتاب الفقهي العايم ادلشتمل على 
ادلعامبلت الفقهية ومساىتل الدعاوي وأحكام القظاء 

ا بةة )رللة األحكام العدلية(. ينار رللة األحكام معنونً 
وىاب ابراىيم أبو الشرعية دراسة وربقيا د. عبد ال

سليمان، وأمحد علي، مقدمة ربقيا اجمللة، مكتبة 
ىة 1437القانون واالقتواد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 (.27م ص )2016-
مرجع  ،لسان العرب، ومد بن مكرم بن مناور (2)

 (.  320مادة )هنج(، ص) سابا،
ادلنهج أسسو ومكوناتو، السادل، زلمد بن سعد،   (3)

 (.14ص ) ،،ىة1422 ،1مكتبة الرشد، ط
ادلعجم الوسي  تأليف كل من: إبراىيم موطفى،  (4)

أمحد ال يات، حامد عبد القادر، زلمد النجار، 
ربقيا: رلمع اللغة العربية، الناشر: دار الدعوة، مادة 

 (.763/ 2)قن (، )
التعريفات، لعلي بن زلمد بن علي اجلرجاين، ربقيا:  (5)

الكتاب العريب ببًنوت، إبراىيم األبياري، الناشر: دار 
 (.171ص ) ،ىة1405الطبعة األوذل، 

د. يوسف  ،مديل لدراسة الشريعة اإلسبلمية (6)
 (.291مكتبة وىبة، ب.ت، ص )  ،القرطاوي

 ،د. وىبة ال حيلي ،جهود تقنٌن الفقو اإلسبلمي (7)
 (.  26ص ) ،بًنوت، ب.ت –مؤسسة الرسالة 

 ،سيد. إعاد محود القي ،الوجي  يف القانون اإلداري (8)
 (.33ص ) ،1998دار واىتل للنشر،  م

لسان العرب، ومد بن مكرم بن مناور األفريقي  (9)
ادلوري ادلشهور بابن مناور، الناشر: دار صادر، 

مادة )عمل(،  ،بًنوت، الطبعة األوذل، ب.ت
(، مفردات القرآن للرادب األصفهاين، 2/887)

ربقيا: صفوان داوودي، الناشر: دار القلم، الطبعة 
 ( .348ىة، ص )1412ذل األو 

معجم لغة الفقهاء، ومد روا س قلعجي، وحامد  (10)
 صادق قنيع، دار النفاىتس للطبع والنشر 

والتوزيع، بًنوت لبنان، الطبعة الثانية، عام  (11)
 ( .438ص ) ،م1988 -ىة1408

حاشية رد ادلختار على الدر ادلختار شرح تنوير  (12)
: دار األبوار فقو أبو حنيفة، البن عابدين، الناشر
ىة 1421الفكر، بًنوت، لبنان، الطبعة األوذل، عام 

 (.1/79) ،م2000 -
لسان العرب، ومد بن مكرم بن مناور األفريقي  (13)

ادلوري ادلشهور بابن مناور، الناشر: دار صادر، 
مادة )مال(،  ،بًنوت، الطبعة األوذل، ب.ت

(3/550.) 
النهاية يف دريب احلديث واألثر، أليب السعادات   (14)

ادلبارك بن زلمد اجل ري ابن األثًن، ربقيا : لاىر 
أمحد ال اوى، وزلمود زلمد الطناحي الناشر : ادلكتبة 

 (.  3/373م )1979 -ىة 1399 ،العلمية، بًنوت
ينار: معجم ادلوطلحات االقتوادية يف لغة  (15)

رل للفكر اإلسبلمي، الفقهاء، ن يو محاد، ادلعهد العا
ص  ،م1993الواليات ادلتحدة، الطبعة األوذل، 

(، رللة البحوث اإلسبلمية العدد 294 ،293)
اإلصدار : من رجب إذل شوال  -الثالث والسبعون 

 (.73/179ىة، )1425لسنة 
البحر الراىتا شرح كن  الدقاىتا ل ين الدين ابن صليم   (16)

 ،طبعة الثانيةاحلنفي، الناشر: دار ادلعرفة، بًنوت، ال
(5/277.) 

منتهى اإلرادات يف مجع ادلقنع مع التنقي  وزيادات،   (17)
لتقي الدين زلمد بن أمحد الفتوحي الشهًن بابن 
النجار، ربقيا: د.عبد اهلل بن عبد اوسن الرتكي، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوذل عام  

 (.1/339) ،م2000 -ىة 1421
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مية، لبيعتها، ووظيفتها، ادللكية يف الشريعة اإلسبل (18)
وقيودىا، دراسة مقارنة بالقوانٌن والنام الوطعية، د. 
عبد السبلم داود، العبادي، مكتبة األقوى، عمان، 

 ،م1977 -ىة 1397األردن، الطبعة األوذل، 
(، وينار: ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة يف 1/179)

الفقو اإلسبلمي، للدكتور زلمد عثمان شبًن، الناشر: 
دار النفاىتس للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة 

 (.13ص) ،م2007 -ىة 1427السادسة، عام 
ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسبلمي،  (19)

للدكتور زلمد عثمان شبًن، الناشر: دار النفاىتس 
للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة السادسة، عام 

 (.  13ص ) ،م2007 -ىة 1427
ي ايتاره الدكتور زلمد عثمان وىذا التعريف الذ (20)

شبًن يف كتابو: ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو 
 (.  13ص )، اإلسبلمي، ادلرجع السابا

ينار:  رللة األحكام العدلية موادرىا وأثرىا يف  (21)
قوانٌن الشرق اإلسبلمي، سامر القبج، رسالة 
دكتوراه، در الفت  للدراسات والنشر، عمان، األردن، 

( وما بعدىا ورللة 47ص ) ،م2008 -ةىة1428
األحكام العدلية، لبعة دار ابن ح م، باعتناء بسام 

(، وما بعدىا،  وينار: ادلوسوعة 38اجلايب، ص )
 (. احلرة )ويكيبيديا

ينار: رللة األحكام العدلية، لبعة دار ابن ح م،  (22)
-70باعتناء بسام اجلايب، ادلرجع السابا، ص )

 (، بتورف.71
يف تأويل القرآن= تفسًن الطربي، زلمد  جامع البيان (23)

بن جرير بن ي يد بن كثًن الطربي، ربقيا: أمحد زلمد 
شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوذل، 

 (.504/ 8م، ) 2000 -ىة  1420
، مؤسسة ينار: ناام التأمٌن موطفى أمحد ال رقا (24)

م، ص 1984الرسالة، بًنوت، الطبعة األوذل، 
(، وما ذكره ابن عابدين عن وصف التأمٌن ىو 21)

موطل  )السوكرة( حيث ذكر صفتو اليت ذبرى يف 
عورنا احلاطر. ينار حاشية ابن عابدين، مرجع 

 (.4/170السابا، )
فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، شبًن، مرجع السابا،   (25)

 (.16ص )
مقدمة رللة األحكام الشرعية، دراسة وربقيا: أ.د.  (26)

عبد الوىاب أبو سليمان، و أ.د. زلمد علي، بتقدمي 
 ( بتورف.61د. زلمد الفوزان، مرجع سابا، ص )

فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، شبًن، مرجع السابا،  (27)
 ( بتورف.16ص )

 دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، العقود ادلالية ادلركبة، (28)
عبد اهلل بن زلمد العمراين، الناشر: دار كنوز  .د

م،ص 2010-ىة1431إشبيليا، الطبعة الثانية، 
(46  .) 

ادلرجع السابا، وقد عقد ادلؤلف لكل نون من ىذه  (29)
 األنوان فوبل مستقبل ربدث عنو بالتفويل.

طرورة تقنٌن فقو ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، د. عبد  (30)
يف رللة ادلسلم منشور  احلميد زلمود البعلي،

/سبتمرب 12ادلعاصرة، االلكرتونية، بتاريخ، 
 (بتورف.17ص )،م2011

حجيتها، الدكتور -أمثلتها -مقاصد الشريعة، تعريفها (31)
دار كنوز إشبيليا،  نور الدين بن سلتار اخلادمي،

( 45ص )،ىة2003-ىة 1424الطبعة األوذل،
 بتورف.

 مقاصد الشريعة اإلسبلمية، زلمد الطاىر بن زلمد (32)
بن زلمد الطاىر بن عاشور، ربقيا: زلمد احلبيب 
ابن اخلوجة، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون 

 -ىة  1425اإلسبلمية، قطر، عام النشر: 
 (.51م،ص )2004

نارية ادلقاصد عند اإلمام الشالع، أمحد الريسوين،  (33)
الناشر: ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، الطبعة 

 (.7)ص  ،م1995-ه1416األوذل، 
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 (.2/8ادلوافقات للشالع، مرجع سابا، ) (34)
روطة الناظر وجنة ادلناظر يف ُأصول الفقو على   (35)

مذىب اإلمام أمحد بن حنبل، دلوفا الدين عبد اهلل 
بن قدامة ادلقدسي، ربقيا:  بن أمحد بن زلمد

الكرمي النملة، الناشر: مكتبة الرشد بالرياض، د.عبد
م،  1997 -ىة 1417الطبعة اخلامسة، عام 

(2/344.) 
 -مقاصد الشريعة عند اإلمام الع  بن عبدالسبلم   (36)

 (.71بن صاحل بن عمر، مرجع سابا،ص )د. عمر 
 (.1/139ادلوافقات، للشالع، مرجع سابا، )  (37)
 مقاصد الشريعة، للخادمي، مرجع سابا،  (38)

 (.45)ص
 (.11التيسًن الفقهي، للريسوين، مرجع سابا،ص )  (39)
اب التيسًن الفقهي ينار ذلذه الظواب  يف كت (40)

د. قطب الريسوين،  -)مشروعيتو وطوابطو وعواىتده( 
 -ىة 1428 ،1ط  ،دار ابن ح م، بًنوت

 ( وما بعدىا.73ص ) ،م2007
إعبلم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن، تأليف: أبو عبد اهلل  (41)

مشس الدين زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد 
 -وت بًن  -ال رعي الدمشقي، دار النشر: دار اجليل 

، ربقيا: لو عبد الرؤوف سعد، 1973
(1/345.) 

السياسة الشرعية يف اصبلح الراعي والرعية، تقي   (42)
الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن ابن تيمية 
احلراين احلنبلي، الناشر: وزارة الشئون اإلسبلمية 

ادلملكة العربية  -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 (.125ىة، ص )1418ذل، السعودية، الطبعة: األو 

األشباه والنااىتر، جبلل الدين عبد الرمحن بن أيب   (43)
بكر السيولي،  دار الكتاب العريب، بًنوت، الطبعة 

 (.   322ص) ،ىة1407األوذل، 
 (.5/287ادلوافقات للشالع، ادلرجع السابا، )  (44)

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية ادلعاصرة، د.   (45)
، دار األندلس اخلظراء، مسفر بن علي القحطاين

 (.81ص ) ،م2012-ىة1433الثالثة، 
القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة  (46)

النافعةة للشيخ عبد الرمحن السعدي، ربقيا: الشيخ، 
زلمد بن صاحل العثيمٌن، الناشر: مكتبة السنة سنة 

 (.5ص ) ،م2002النشر: 
ادلعاصرة، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية   (47)

 (.81للقحطاين، مرجع سابا، ص )
 (.3/11إعبلم ادلوقعٌن، البن القيم، مرجع سابا، )  (48)
فقو ادلعامبلت احلديثة، للدكتور عبد الوىاب أبو   (49)

 (.  24ص ) سليمان، مرجع سابا،
 (.53/ 5ادلوافقات، للشالع، مرجع سابا، )  (50)
. مقدمة رللة األحكام الشرعية، دراسة وربقيا: أ.د  (51)

عبد الوىاب أبو سليمان، و أ.د. زلمد علي، بتقدمي 
 ( بتورف.61ص ) د. زلمد الفوزان، مرجع سابا،

الظواب  الشرعية ادلتعلقة بتقنٌن العقود ادلالية   (52)
اإلسبلمية، لؤلستاذة فالمة الفرحاين، موقع رللة 

 م.2018االقتواد اإلسبلمي العادلية، أدسطس
اسة وربقيا: أ.د. مقدمة رللة األحكام الشرعية، در   (53)

عبد الوىاب أبو سليمان، و أ.د. زلمد علي، بتقدمي 
 ( بتورف.61ص ) د. زلمد الفوزان، مرجع سابا،

 فهرس الم ادر والمراجع

 القرآن الكريم

األشباه والنااىتر، جبلل الدين عبةد الةرمحن بةن أيب بكةر السةيولي،   .1
 ىة.1447دار الكتاب العريب، بًنوت، الطبعة األوذل، 

إعةةةبلم ادلةةةةوقعٌن عةةةةن رب العةةةادلٌن، تةةةةأليف: أبةةةةو عبةةةةد اهلل  .2
مشس الدين زلمد بن أيب بكر بةن أيةوب بةن سةعد ال رعةي 

، 1973 -بةةًنوت  -الدمشةةقي، دار النشةةر: دار اجليةةل 
 ربقيا: لو عبد الرؤوف سعد.

البحةةةةر الراىتةةةةا شةةةةرح كنةةةة  الةةةةدقاىتا لةةةة ين الةةةةدين ابةةةةن صلةةةةيم  .3
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 الطبعة الثانية.احلنفي، الناشر: دار ادلعرفة، بًنوت، 
التعريفةةةات، لعلةةةي بةةةن زلمةةةد بةةةن علةةةي اجلرجةةةاين، ربقيةةةا:  .4

إبةةةراىيم األبيةةةاري، الناشةةةر: دار الكتةةةاب العةةةريب ببةةةًنوت، 
 ىة. 1445الطبعة األوذل، 

 قطةةب. د -( وعواىتةةده وطةةوابطو مشةةروعيتو) الفقهةةي لتيسةةًنا .9
 -ىةةةةةةةة 1428 ،1 ط ،بةةةةةةةًنوت ،حةةةةةةة م ابةةةةةةةن دار،الريسةةةةةةةوين
 م2447

 جريةر بةن زلمد= تفسًن الطربي، القرآن آي تأويل يف البيان جامع .6
: الناشةةةر ،شةةاكر زلمةةد أمحةةد: ، ربقيةةاالطةةةربي كثةةًن بةةن ي يةةد بةةن

 .م 2444 - ىة 1424 األوذل،: الطبعة، الرسالة مؤسسة
مؤسسةة  ،د. وىبةة ال حيلةي ،جهود تقنٌن الفقو اإلسبلمي .7

 بًنوت، ب.ت. –الرسالة 

شةةرح تنةوير األبوةةار فقةو أبةةو حاشةية رد ادلختةةار علةى الةةدر ادلختةار  .8
حنيفةةة، البةةن عابةةدين، الناشةةر: دار الفكةةر، بةةًنوت، لبنةةان، الطبعةةة 

 م.2444 -ىة 1421األوذل، عام 
روطةةة النةةاظر وجنةةة ادلنةةاظر يف ُأصةةول الفقةةو علةةى مةةذىب  .9

اإلمام أمحد بةن حنبةل، دلوفةا الةدين عبةد اهلل بةن أمحةد بةن 
مي النملةةة، زلمةةد بةةن قدامةةة ادلقدسةةي، ربقيةةا: د.عبةةد الكةةر 

الناشةةةر: مكتبةةةةة الرشةةةةد بالريةةةةاض، الطبعةةةةة اخلامسةةةةة، عةةةةام 
 م. 1997 -ىة 1417

 الةةدين تقةةييف اصةةبلح الراعةةي والرعيةةة،  الشةةرعية السياسةةة .14
 احلةةةراين تيميةةةة ابةةةن بةةةن احللةةةيم عبةةةد بةةةن أمحةةةد العبةةةاس أبةةةو

 واألوقةةةةةةاف اإلسةةةةةةبلمية الشةةةةةةئون وزارة: الناشةةةةةةر ،احلنبلةةةةةةي
: الطبعةةةة، السةةةعودية العربيةةةة ادلملكةةةة - واإلرشةةةاد والةةةدعوة
 .  ىة1418 األوذل،

طةةةةرورة تقنةةةةٌن فقةةةةو ادلعةةةةامبلت ادلاليةةةةة ادلعاصةةةةرة، د. عبةةةةد  .11
احلميةةد زلمةةةود البعلةةي، منشةةةور يف رللةةة ادلسةةةلم ادلعاصةةةرة، 

 م.2411/سبتمرب 12االلكرتونية، بتاريخ، 

دراسةةةة  -طةةةواب  تقنةةةٌن فقةةةو ادلعةةةامبلت ادلاليةةةة ادلعاصةةةرة  .12
وىةةو حبةةث  ،القيسةي سةةعود ليةةث فةعرا، للباحةةث: ربليليةة"

تكميلةةةةةي لنيةةةةةل درجةةةةةة ادلاجسةةةةةتًن يف الفقةةةةةو وأصةةةةةولو مةةةةةن 
ربةةةت إشةةةراف  مةةةة2414اجلامعةةةة اإلسةةةبلمية دبالي يةةةا عةةةام 

   .الدكتور حسام الدين الويفي

الظةةةةةةةةواب  الشةةةةةةةةةرعية ادلتعلقةةةةةةةةةة بتقنةةةةةةةةٌن العقةةةةةةةةةود ادلاليةةةةةةةةةة   .13
موقةةةةةةةع رللةةةةةةةة  ،اإلسةةةةةةبلمية، لؤلسةةةةةةةتاذة فالمةةةةةةةة الفرحةةةةةةاين

 م . 2418أدسطس  ،االقتواد اإلسبلمي العادلية
العقةةةةود ادلاليةةةةة ادلركبةةةةة، دراسةةةةة فقهيةةةةة تأصةةةةيلية وتطبيقيةةةةة،  .14

الةةةدكتور عبةةةد اهلل بةةةن زلمةةةد العمةةةراين، الناشةةةر: دار كنةةةوز 
 م.2414 -ىة 1431إشبيليا، الطبعة الثانية، 

فقو ادلعامبلت احلديثةة، مةع مقةدمات وشلهةدات وقةرارات،  .15
ور عبد الوىاب أبو سليمان، الناشةر: مكتبةة الرشةد، للدكت

 م.2416-ىة 1437الطبعة الرابعة، 

ة للشةةيخ النافعةةة البديعةةة والتقاسةةيم والفةةروق اجلامعةةة واألصةةول قواعةةد .19
، العثيمةةٌن صةاحل بةةن زلمةد، ربقيةا: الشةةيخ، السةةعدي الةرمحن عبةد
   م.2442: النشر سنة السنة مكتبة: الناشر

مكرم بن مناور األفريقي ادلوةري  لسان العرب، ومد بن .17
ادلشهور بابن مناور، الناشر: دار صادر، بةًنوت، الطبعةة 

 ب.ت. ،األوذل

رللة األحكام الشرعية دراسة وربقيا د. عبد الوىاب ابراىيم أبو سليمان،  .18
وأمحةد علةي، مراجعةة وتةدقيا الةدكتور زلمةد بةراك الفةوازن، مكتبةة القةةانون 

 م.2416-ىة 1437الثانية، واالقتواد، الرياض، الطبعة 

رللةة األحكةام العدليةة، لبعةة دار ابةن حة م، باعتنةاء بسةام  .19
 م.2411-ىة 1432، الطبعة األوذل، اجلايب

رللةةةةةةةة األحكةةةةةةةام العدليةةةةةةةة موةةةةةةةادرىا وأثرىةةةةةةةا يف قةةةةةةةوانٌن الشةةةةةةةرق  .24
رسةةةالة دكتةةةوراه، در الفةةةت  للدراسةةةةات اإلسةةةبلمي، سةةةامر القةةةبج، 
 م.2448 -ىةة1428والنشر، عمان، األردن، 

 -العةةةةةدد الثالةةةةةث والسةةةةةةبعون  رللةةةةةة البحةةةةةوث اإلسةةةةةةبلمية .21
 ىة1425اإلصدار : من رجب إذل شوال لسنة 

سلتار الوحاح ومةد بةن أيب بكةر بةن عبةد القةادر الةرازي،  .22
ربقيةةةةا: زلمةةةةود يةةةةالر، الناشةةةةر: مكتبةةةةة لبنةةةةان ناشةةةةرون، 

 م.1995 -ىة 1415بًنوت، عام  
د. يوسةةةةةةةةةةف  ،مةةةةةةةةةةديل لدراسةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةةبلمية .23

 مكتبة وىبة، ب.ت. قرطاوي،ال

ادلعةةةامبلت ادلاليةةةة ادلعاصةةةرة يف الفقةةةو اإلسةةةبلمي، للةةةدكتور  .24
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زلمد عثمةان شةبًن، الناشةر: دار النفةاىتس للنشةر والتوزيةع، 
 م.2447 -ىة 1427األردن، الطبعة السادسة، عام 

، ن يةةةةو معجةةةةم ادلوةةةةطلحات االقتوةةةةادية يف لغةةةةة الفقهةةةةاء .25
اإلسةبلمي، الواليةات ادلتحةدة، محاد، ادلعهد العارل للفكةر 

  م.1993الطبعة األوذل، 
معجم لغة الفقهاء، ومد روا س قلعجي، وحامد صةادق  .26

قنيع، دار النفةاىتس للطبةع والنشةر والتوزيةع، بةًنوت لبنةان، 
 م.1988 -ىة1448الطبعة الثانية، عام 

أمحةد  ،ادلعجم الوسي  تةأليف كةل مةن : إبةراىيم موةطفى .27
ربقيةا : رلمةع  ،زلمةد النجةار ،قةادرحامد عبةد ال ،ال يات

 ،الناشر : دار الدعوة ،اللغة العربية

مفةةةةردات القةةةةةرآن للرادةةةةةب األصةةةةةفهاين، ربقيةةةةةا: صةةةةةفوان  .28
  ىة1412داوودي، الناشر: دار القلم، الطبعة األوذل 

 بةةن زلمةةد بةةن الطةةاىر زلمةةد، اإلسةةبلمية الشةةريعة مقاصةةد .98
 ابةةةةن احلبيةةةةب زلمةةةةد، ربقيةةةةا: عاشةةةةور بةةةةن الطةةةةاىر زلمةةةةد
 اإلسةةةةةبلمية، والشةةةةةؤون األوقةةةةةاف وزارة: الناشةةةةةر، اخلوجةةةةةة
 م 2444 - ىة 1425: النشر عام، قطر

حجيتها، الدكتور نةور -أمثلتها -مقاصد الشريعة، تعريفها .34
الةةةةةدين بةةةةةن سلتةةةةةار اخلةةةةةادمي، دار كنةةةةةوز إشةةةةةبيليا، الطبعةةةةةة 

 ىة. 2443-ىة 1424األوذل، 

عمةةر بةةن  د. –عةة  بةةن عبةةد السةةبلم مقاصةةد الشةةريعة عنةةد اإلمةةام ال .31
 األردن .  –صاحل بن عمر رسالة دكتوراة ط دار النفاىتس 

ادللكيةةةةةةة يف الشةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةبلمية، لبيعتهةةةةةةةا، ووظيفتهةةةةةةةا،  .32
وقيودىا، دراسة مقارنة بالقوانٌن والنام الوطعية، د. عبةد 
السةةبلم داود، العبةةادي، مكتبةةة األقوةةى، عمةةان، األردن، 
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Methodology of Codifying the Modern Financial Transactions 

The Experiment of Journal of ( Al-Ahkam Al-Adlia) Fair Judgments, the 

Journal of ( Al-Ahkam Ashri'ia) Shari'ia Judgments is a model. 

A descriptive Rooting Comparative Study 

Dr. Ameen Salem bin Othman                  Dr. Naif  bin Juman Juraidan  

Abstract  

The study provided a scientific methodology for codifying the modern 

financial transactions. It  benefited from the experience of the Journal of 

Fair Judgments, as well as the Journal of Shari'ia Judgments in a rooting 

comparative study. The study included three chapters: The first chapter 

defined the study title terms. The second chapter contained the actual steps 

for codifications. The third chapter was entitled the Methodology of 

classifying the legal articles in comparison to the Journal of Fair Judgments 

and the Journal of Shari'ia Judgments with practical applications of 

codification. 

The most important results of the study were as follows: getting access to 

scientific methodologies in the most important issues related to the 

codification of financial transactions, notably: 

 Methodology for the selection of sources and references. These were 

divided into types; the fundamental and authentic ones, such as the 

Holy Quran and Sunnah, including books of jurisprudence, fatwas ( 

Advisory opinions), as well as modern references. 

 Methodology for the disciplines of considering the contemporary  

issues till they are codified, such as the issues that are introduced by 

people, the ones which their judgment is changed, those that have a 

new name, or the ones which are complicated for more than a 

decade. 
 Methodology for the most important pillars and orientations which 

support the judgment of the contemporary codified issue, such as the 

unrelying on a particular school, focusing on the purposes of the 
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Shari'a and consequences of the issue to be codified, and applying 

the rule of rooting for the permissible transactions. 

 Methodology for the formulation of the codified articles through 

taking care of the verbal and jurisprudence form in order to be 

accurate, easy, clear and shortened. 
 Methodology for the proposed tabulation and numbering the                        

standardization of financial transactions which included five parts of 

contemporary financial transactions. 

The study provided a scientific methodology for codifying the modern financial 

transactions. It  benefited from the experience of the Journal of Fair Judgments, as well 

as the Journal of Shari'ia Judgments in a rooting comparative study. The study included 

three chapters: The first chapter defined the study title terms. The second chapter 

contained the actual steps for codifications. The third chapter was entitled the 

Methodology of classifying the legal articles in comparison to the Journal of Fair 

Judgments and the Journal of Shari'ia Judgments with practical applications of 

codification. 

The most important results of the study were as follows: getting access to scientific 

methodologies in the most important issues related to the codification of financial 

transactions, notably: 

 Methodology for the selection of sources and references. These were divided 

into types; the fundamental and authentic ones, such as the Holy Quran and 

Sunnah, including books of jurisprudence, fatwas ( Advisory opinions), as well 

as modern references. 

 Methodology for the disciplines of considering the contemporary  issues till they 

are codified, such as the issues that are introduced by people, the ones which 

their judgment is changed, those that have a new name, or the ones which are 

complicated for more than a decade. 

 Methodology for the most important pillars and orientations which support the 

judgment of the contemporary codified issue, such as the Unrelying on a 

particular school, focusing on the purposes of the Shari'a and consequences of 

the issue to be codified, and applying the rule of rooting for the permissible 

transactions. 

 Methodology for the formulation of the codified articles through taking care of 

the verbal and jurisprudence form in order to be accurate, easy, clear and 

shortened. 

 Methodology for the proposed tabulation and numbering the                        

standardization of financial transactions which included five parts of 

contemporary financial transactions. 
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 حضرمية في نقوش حميريةن كوأما مدن 
 *د. سعيد ساظتُت بلعفَت

 الملخص:
وذلك بعد خرضعت للحكم اضتمَتي عتبارىا با النقوش اضتمَتي ا ذكمهت اليت رضممي اضتواألماكن دف اظتبعض  يتناوؿ البحث

ها تلك اظتعارؾ وأمه جتياحات اضتمَتيُت اظتتواصل ،نطق ، وخبللو ظلت حرضمموت تتعمض الصماع طويل يف عمـو اظت
ا وأضم ها كثَتً فيفأثم ذلك اظتدممة اليت قامت هبا اصتيوش اضتمَتي  مابُت أواخم القمف الثالث اظتيبلدي ومطلع القمف المابع، 

، ومع مطلع القمف المابع اظتيبلدي استطاع )مشميهمعش( ملك سبأ وذي ريداف أف خيرضع أجزاء  اا بالغً ببنيتها االقتصادي  ضمرً 
 ،تقاـو ذلك الزحف اضتمَتي ظلتحرضمموت ويرضمها لدولتو، أما األجزاء األخمى من الديار اضترضممي  فقد  كبَتة من

هدؼ البحث ستثار، كما يوء النقوش اضتمَتي  اظتكتشف  واآللنيل اضتمي  واالستقبلؿ يف ض الثوري هايف حماكستممت او 
 ،ض التبعي  اضتمَتي هبدؼ رف؛ حدة وتكاتف بُت شعوهبارضمموت من و ح ىذه اظتدف على مستوى وُ تْ أد   الذيالدور  يرضاحَ إ

مت تقسيم قد و  .العاصم  ظفار يفا باضتكوم  اظتمكزي  ضتاؽ مدهنوإ ، ضتكمهم منذ أف مت إخرضاع حرضمموت وعدـ االنصياع
 ىي:وخادت  ػتاور  ثبلث  علىالبحث 

 . حرضمموت حتت حكم اضتمَتيُت – 1
 . يف النقوشرة و اظتذك اضترضممي دف التعميف باظت – 2
 :  Sh.32 – 34, JA.656 – 665, E.31- 32 )) :نقوش الدراسة – 3

  . SH: 32 - 34النقشاف: -أ 
 . JA: 656 - 665 :النقشاف -ب 
 .E: 31- 32 اف:النقش -ج 

، ي واقع واطترضوع للقوة اضتمَت مم الا لؤليف النقوش دل يستسلمو  تْ مَ كِ ذُ ىل اظتدف يف حرضمموت اليت خلص البحث إذل أف أو 
كثم من مدين  تتحد مكون  ا ؾتد أا ؾتد أىل مدين  من مدف حرضمموت تنتفض وأحيانً أحيانً ف ،بل إهنم يف ثورات مستممة
سهل  وىذا ما ،ىارل دوف قيادة منظم يقـو هبا األ ،شكل انتفاضات شعبي  لكن على ،ُتيقوة ثوري  يف وجو اضتمَت 

زاء تلك اظتخاطم احملدق  واستممار بحث قد خلص إذل أف اضتمَتيُت وإكما أف الللحمَتيُت القرضاء على تلك الثورات،  
  خرضاعها على مدى فًتة حكوماهتم.ألخمى إلاضتمبلت الواحدة تلو ا أرسلواثورات اضترضارم  ضدىم 

  
 ة:ـدمـقـمـال

األجنبي  على العمبي  و اظتصادر غَتىا من تتفق النقوش و 
اليمن  ؽتالكواحدة من أىم   القددي  حرضمموتف أ

اليت قامت يف المكن اصتنويب من شب  اصتزيمة  ،القدمي
وقد شغلت مساح   ،ف عاصمتها شبوةبي ، وأالعم 

جغمافي  واسع  من جنوب شبو اصتزيمة العمبي ، وقد ورد 
يف النقوش باسم ) ح ض ر ـ ت (  حرضمموتاسم 

ت حرضمموت باسم ما التوراة فذكم سم واديها سمرف، أاو 

 مااء يقطاف بن عامم بن شاخل. أ)حاضمميت( كأحد أبن
، لكبلسيكيُت فجاءت باسم )حرضمميتا(اب ات  عند الكُ 

 صغم.د علماء العمب حرضمموت بن زتَت األوعن
يف الصماع السياسي  اساسيً أ امثلت حرضمموت ػتورً 

نذاؾ، حيث آي بُت دوؿ جنوب اصتزيمة العمبي  والتجار 
أمهيتها إضاف  إذل  ،دهنا باظتوقع االسًتاتيجيدتيزت م
هنا شغلت مساح  جغمافي  واسع  من إذ إ ؛التارخيي 

جنوب اصتزيمة العمبي ، فحدودىا امتدت من حدود دول  

 جاهعة حضرهوت –كلية التربية  –جتواعية بقسن العلوم اال *أستاذ هساعد
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ومن البحم  ،شمؽقتباف يف الغمب حىت عماف يف ال
 المبع اطتارل يف الشماؿ. اءالعميب يف اصتنوب إذل صحم 

ظلت حرضمموت طيل  النصف الثاين من األلف األوؿ 
ظتملك  ذات الثقل اظتؤثم والعظيم يف غتمى قبل اظتيبلد ا

 ،التطور العاـ للحرضارة يف عمـو جنوب اصتزيمة العمبي 
وقد كانت حرضمموت حتكمها مصاحل ومواقف 

فكانت ىذه العبلق  ، وعبلقات مع اظتمالك اظتعاصمة عتا
ومشاعم العداء  اجح بُت مشاعم الود واظتنفع  حينً تتأر 

آخم، كما أف  اينً وب والنزاعات اظتدممة حواضتم 
ون  ؾتدىا حتظى بأمهي  خاص   حرضمموت ويف تلك اآل
األمم الذي  هاوأذتنواع البخور كمنطق  تنتج أجود أن

ومديدة من النفوذ  طويل فًتة ف تعيش جعل منها أ
   زدىار.واال

أما بالنسب  للمدف اليت ؿتن يف سياؽ ذكمىا من خبلؿ 
مموت نقوش الدراس  فقد قامت على غتمى وادي حرض

اصتزيمة  الذي حيتل اظتمتب  الثالث  بُت أودي ، المئيس
كونت حرضارة ؽتلك    فٌ دُ العمبي ، وقد قامت مُ 

قوش، ومن بينها نقوش دراستنا حرضمموت ذكمهتا الن
 .ىذه

 :الحكم الحميريحضرموت تحت 
ف دتكن اضتمَتيوف من إخرضاع ؽتلك  سبأ وضمها بعد أ

 ارخيها القدميضتكمهم دخلت اليمن ممحل  جديدة يف ت
كيانُت سياسيُت   ؿتصار الدور السياسي يفدتيزت با، 

 ةاظتسيطم ثل الكياف األوؿ يف ؽتلك  زتَت رضها، دتعلى أ
سياسي كياف اللما اأجزاء الشمالي  الغمبي ، على األ

اليت تسيطم على لك  حرضمموت ؽتالثاين فتمثل يف 
 جزاء الشمقي  اصتنوبي .األ

ات العظيم  اليت حققوىا اضتمَتيوف وبعد االنتصار 
ووصوعتم إذل العاصم   وخاص  على حساب ؽتلك  سبأ

ليصبح  يما بُت الكيانُت رب وحتقيق الوحدة فأ  ميالسبئ
 ارئيسً  اعتً إ اظتقو  دتثل يف اآلعت اا واحدً ا ودينيً ا سياسيً كيانً 

، ؾتدىم (2)وكمصدر للسلط  السياسي  العليا (1)للدول 

تتويج تلك  فعملوا على وليوصلوا إ دل يكتفوا مبا
ذل السيطمة على مناطق الغميب إ نتصارات يف الشماؿاال

ُت السياسيُت يف الكيانوتوحيد  ،ؽتلك  حرضمموت
 (3)،حكوم  موحدة تدار سياستها من العاصم  ظفار

وذل يف تاريخ وكاف ذلك اظتمة األ ،عتم حتقق وىذا ما
 .(4)اليمن القدمي

 َتيػػػػػػػػُت علػػػػػػػػى مػػػػػػػػػدفوذل زتػػػػػػػػبلت اضتمأل أمػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػػب  
متزامنػػ  مػػع عػػودة قبيلػػ  كنػػدة مػػن فقػػد بػػدأت حرضػػمموت 

 ،موطنهػػػا األصػػػلي وسػػػجل اصتزيػػػمة العمبيػػػ  ؿتػػػو حرضػػػمموت
ليو النقوش اضتمَتيػ  بوضػوح، ففػي نقػش ىذا ما أشارت إ

موعػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػوش مػػػػػػػػن غت(  BR-M.Bayhanمسػػػػػػػػمى )
 أيهػػػػػم/ أولػػػػػجل/  شػػػػػفعثت/ىػػػػػذا نصػػػػػو ) روبػػػػػاف – بافقيػػػػػو

 بعػػل/ ثهػػوف/ اظتقػػو/ ن/ىقػػٍت/ملك ؿتػػل/أفمس/ بن/شهػػػم/
/  صػػدقهو/ ستمىػػو/ بػػدت/  زتػػدـ/ ددىػػ / صػػلمن/ أـو

 ملػػػػك/ يهػػػػمعش/ مشػػػػم/ مماىػػػػو/ بلتهػػػػو/ بػػػػمثن/ مبسػػػػاعتو/
/ يهػػػػػػػنعم/ ملػػػػػػػك/ بػػػػػػػن/ سػػػػػػػبا/ ودريػػػػػػػدف/ سػػػػػػػبا/   يسػػػػػػػـم

ودريػػػػػػػػػدف/ لمصػػػػػػػػػد/ وتثبنزبػػػػػػػػػد/ كػػػػػػػػػدت/ بػػػػػػػػػمثن/ زبػػػػػػػػػدو/ 
 ثهػػػػػوف/ اظتقػػػػػو/ وستممهػػػػو/  حرضػػػػممت/ وتوثبهمػػػػػو/ بػػػػػارؾ/

/ بعػػػل/  وزبػػػػدمهو/ زبػػػدهنن/ واخػػػدمهو/ هبمػػػت/ رد/بػػػو  أـو
/ بعػل/  ثهػػوف/ اظتقػو/ ولػوزا/  شػػفعثت/ عبػدىو/ ستػػم/ اـو
 يسػػػػػتمبلف/ يػػػػػزاف/ أمػػػػػبل/ صػػػػػدقهو/ بكػػػػػل/ شػػػػػهم/ بػػػػػن/

 مشميهػػمعش/ ممامهػػو/ ورضػػو/ حظػػي/  وطتممىػػو/ بعمهػػو/
 وىنمػػػو/ ومقيمػػػتم/ أأدزل/ وبػػػمي/ سػػػبأ/ ودريػػػدف/ ملػػػك/

 ملكن..(.  يقههنمو/ ممامهو/
 ف قائد اصتيش اضتمَتيشار إذل أأَت للنقش ويف تفس 

دة قبيل  كندة مماقب  عو على وبأوامم من اظتلك قد عمل 
ستطاع من تمصدىم انو وأ ،تهاومتابع ذل حرضمموتإ

 ،كما وصفها النقش ) أراؾ(والعثور عليهم يف منطق   
قد و  ،من زعمائهم اف يستقطب عددً ع أستطا انو وأ
على  اضتمَتي يف حمبوذل جانب اصتيش عهم بالعمل إقنأ

ف ذلك التحالف قد أو دمناطق حرضمموت. وكما يب
بعد  عتا دخلمصدر كاف و  ،اإلقام  من قبيل  كندةمكن 
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ف فقدت قدرهتا على السيطمة على مناطق حرضمموت أ
  وإقام  ؽتلك  جديدة ىناؾ.

بيل  كندة استطاعت خبلؿ ىجمهتا إذل ف قواضتقيق  أ
على  ،لدواسموادي ا الشماؿ من إقام  ؽتلك  عتا يف

وىي بذلك  (5)،مبجل ؾتماف واليمام الطميق الذي ي
خرضعت لنفوذىا وسلطاهنا الكثَت من القبائل البدوي  أ

بعد و  فقوت هبا شأهنا. (6)،اظتستقمة وشبو اظتستقمة
صفوؼ قوات اصتيش اضتمَتي ذل انرضماـ قبيل  كندة إ

 وذل زتبلتو العسكمي  صوب مدف حرضمموتانطلقت أ
اظتتوجه  صوب  ، وكاف ىدؼ القوات اضتمَتي وقماىا

ذل العاصم  اضترضممي  شبوة حرضمموت ىو الوصوؿ إ
 ،و اظتناطق الداخلي ا ؿتلتصبح منطلقً  (7)والسيطمة عليها

  ىم مدف ؽتلك  حرضمموت.اليت تعترب أ
ذل وأشارت إ ،وش اليت دوهنا اضتمَتيوفف النقواضتقيق  أ

عماؿ تذكم األ سيطمهتم على مدف حرضمموت ال
ء على تلك اظتدف ستيبلالعسكمي  اليت رافقت اال

صابات اليت لئل اتذكم أرقامً  هنا الأاضترضممي ، كما 
وقعت يف صفوؼ القوات اضترضممي  اظتدافع ، أو القوات 

 اضتمَتي  اظتهارت .
 ,Sh.32 – 34, JA.656 – 665)) نقوش الدراسة

E.31- 32       

   Sh.32 - 34النقشان:

وكانت  ،للقوات اضتمَتي  عن معارؾ النقشاف حتدث
ومنها عقماف  ،وجهتها صوب مدف حرضمموت الداخلي 

والتارل  (32) لطغ ، ففي النقش اظتمسم –شباـ  –
 دخلفن/ بنو/ زيدقومم/ واخيهو/ اشوع/ )يعمم/ نصو:
/  اظتقو/ ممايهمو/ ىقنيو/ سبا/ شع / وزعي/ امنـم

/ بعل/ ثهوف/  ومقم/ خيل/ زتدـ/ ددى / صلمن/ اـو
 بنو/ وزيدقومم/ اشوع/ يعمم/ عبدىو/ دويف/ اظتقو/

/ خلفن/  وقههو/ بكن/ سبا/ شع / وزعي/ امنـم
/ بن/ ودريدف/ سبا/ ملك/ يهمعش/ مشم/ ممامهو/  يسـم
 وقتدمن/ وضبا/ لسبا/ ودريدف/ سبا/ ملك/ يهنعم/
 بثمن/ وسباو/ واعمبن/ استس/ ودبن/ سبا/ شع /

 مامت/ وبسث/ سبا/  /شع بن/ ركبم/ اسدـ/ مامت/
  وعمبن/ وخولن/ واشقن/ زتلن/  بن/ ركبم/ اسدـ/

 وكل/ رطغت/ وىجمف/ شبم/ ىجمف/ وستثمف/ وكدت/
 ب..(. حرضمموت/ مصم/ ىجم/

قوة ويدعى يعمم أشواع قد قاد  ،لقائد زتَتي اؾتد ذكمً  
 من ِقَطعٍ ذل عسكمي  مكون  من قبيل  سبأ، إضاف  إ

ذل وادي عماب إاصتيش اضتمَتي وبعض من األ
ودتكن  ،حرضمموت، وخبلؿ اضتمل  ىاجم مدين  عقماف

من السيطمة عليها بعد معارؾ خاضها مع أىارل اظتدين ، 
ن فهارتها ودتك ،ومنها اجتهت قواتو صوب مدين  شباـ

 ذل مدين  رطغت.من السيطمة عليها، مث توجو إ
 التػػػػػارل نصػػػػػو )الغػػػػػز/ (34خػػػػػم واظتمسػػػػػم )أمػػػػػا الػػػػػنقش اآل

/ بػػػػػػن/ يشػػػػػػع/ / بعػػػػػػل/ ثهػػػػػػوف/ اظتقػػػػػػو/ ىقػػػػػػٍت/ شػػػػػػعـم  اـو
 اظتقػػو/  ممامهػػو/ ومقػػم/ خيػػل/ زتػػدـ/ ددىػػ / صػػلمنهن/

/ بعػػػل/  ولػػػدت/ مبلىػػػو/ عتػػػو/ وىػػػوفُت/ ستػػػم/ بكػػػن/ اـو
 ىجػػمف/ عػػدي/ سػػبا/ بكػػن/ يشػػع/ الغػػم/ عبػػدىو/ ستػػم/
 الغػػػز/ عبػػػدىو/ ستػػػم/ ولػػػدت/ حرضػػػمموت/ أرض/ شػػػبم/
 ومقمػػػػػم/ اد/ بػػػػمي/ الغػػػػػز/ عبػػػػدىو/ ستػػػػػم/ اظتقػػػػو/ ولػػػػوزا/
/  ارضػػػػػػهمو/ كػػػػػل/ بػػػػػن/ ىنػػػػػػاـ/ صػػػػػدقم/ وافقػػػػػل/ واذتػػػػػـم

 يػػمعش/ ملػػك/  مشػػم/ ممامهػػو/ ورضػػو/ حظػػي/ وطتممىػػو/
/ بػن/ ودينػػت/ وحرضػمموت/ ودريػدف/ سػبأ/  يهػػنعم/ يسػـم
 .ودريدف..( سبأ/ ملك/

ي ذل قياـ قائد زتَت فحوى على معلومات نقشي  تشَت إ 
 غزا مدين  شباـ من ،خم يدعى الغز يشع بن ساعدآ
اليت تو يف تلك اظتدين  وأنو رابجل بقوا ،رض حرضمموتأ

وضاع فيها دل تستقم للحمَتيُت بعد ف األيبدو أ
علو وقواتو اظتمابط  فيها،  ا، ؽتا جسيطمهتم عليها مسبقً 

سيطمة على مدين  شباـ سيؤدي إذل ـ الحكاإف أكما 
ألمهي  ، اب األمن يف كاف  مدف حرضمموت األخمىبستتا

هنا تعد إبل  ،رخيي  وظتكانتها االسًتاتيجي مدين  شباـ التا
ادي حرضمموت، فحمص اظتدين  المئيس  بُت مدف و 

ف تكوف مدين  شباـ مبثاب  قاعدة أف على اضتمَتيو 
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وسجل  مهمظتا حتتلو من موقع اسًتاتيجي  ؛عسكمي 
 اجتاريً  وممكزً  ـ عاصم ً وقد كانت شبا وادي حرضمموت.

من مواين جنوب  ىاذل ميناء الشحم وغَت تبعث إ امزدىمً 
من البخور خمى حاصبلت الدخل اصتزيمة العمبي  األ

البحم  لنقلها إذل الصُت وعرب شواطئ ؛ اظتمواللباف و 
 (.8)ذل فلسطُت وغزةاألزتم إ
  JA.656 - 665 :النقشان

بكن/ سباو/  )التارل نصو: (Ja.656) النقشورد أ
 برضم/...  بعم/ شعبهو/ سبا/ كهلن/ عدي/ سمرف

ملكي/  وربشمسم/ اؿ/ شمح/ ممامهو/ عرب/ب ىشتا/
  يف بلف القبيل  المئيسف قبيل  سبأ كهأ ..حرضمموت(
التابع  للجيش ، رب واألودي  احمليط  هبامدين  مأ

اضتمَتي قامت حبمل  عسكمي  ؿتو السميم، أي وادي 
ذل مدينتهم إ طاعوا أف يعودواوأهنم است (9)،حرضمموت
ف تلك أار النقش إذل أش. كما لُت بالغنائممأرب ػتم  

ف أ(، وكما يبدو  ررف اظتعمك  دارت رحاىا يف منطق  )
اظتقصود هبا اسم الوادي ) وادي حرضمموت( مبدنو 

ف ىذه اضتمل  قد جاءت على ، ومن اظتؤكد أ(10)وقماه
قاـ بو اضترضارم  على التبعي  اضتمَتي   ،واقع دتمد

 الستعادة استقبلعتم.
( Ja-665) واظتمسػػم ربت جػػاـالػػ الثػػاين للعػػادل أمػػا الػػنقش

قادىػػا سػػػعد تالػػػب يتلػػػف  ،فػػأورد تفاصػػػيل معػػػارؾ زتَتيػػػ 
اصتدين قائد جيوش اظتلػك اضتمػَتي ضػد الثػائمين يف مػدف 

وىػػػذا نػػػص الػػػنقش:) سػػػعد/ تألػػػب/ يتلػػػف/  حرضػػػمموت،
بػػػػػػػػن/ جػػػػػػػػدزل/ كػػػػػػػػرب/ أعػػػػػػػػمب/ ملػػػػػػػػك/ سػػػػػػػػبأ/ وكػػػػػػػػدت/ 
ومػدحجم/ وحػممم/ وهبلػػم/ وزيػدآؿ/ وكػػل/ أعػمب/ سػػبأ/ 

/ وح رضػػػمموت/ ودينػػػت/ ىقػػػٍت/ ممأىػػػو/ اظتقػػػو بعػػػل وزتػػػَـت
/  صػػػػلمم/ ددىػػػػبم/ زتػػػػدـ/ بػػػػدت/ زتمىػػػػو/ ممأمهػػػػو/  أـو
/ يهػػػنعم/  / بكػػػن/ وقههمػػػو/ ممأمهػػػو/ يسػػػـم اظتقػػػو بعػػػل أـو
وبنيهػػػو/ذرأأممأدين/ ملكػػػي/ سػػػبأ/ وذريػػػدف/ وحرضػػػمموت/ 
/  وبنيهػػو/ ذرأأمػػم/  ودينػػت/ لسػػبأ/ وقػػدمن/ ممأمهػػو/ يسػػـم

/ ودينػػػػت/ عػػػػػدى/ ملكػػػػي/ سػػػػبأ/ وذريػػػػػداف/ وحرضػػػػمموت

/ لسػػػػػػػبأ/  أرض/ حرضػػػػػػػممت/ ووقههمػػػػػػػو/ ممأمهػػػػػػػو/ يسػػػػػػػـم
وقػػػػػػدمنهمو/ ودتهمهتػػػػػػو/ أعػػػػػػمب/ ملػػػػػػك/ سػػػػػػبأ/ وكػػػػػػدت/ 
وأبعػػػػل/ نشػػػػقم/ ونشػػػػن/ وسػػػػبأو/ بعلػػػػى/ عػػػػربف/ وجتعػػػػم/ 
وأدتػػػػن/ كػػػػل/ جيشػػػػهمو/ ستسػػػػي/ وسػػػػبع/ مػػػػأمت/ أسػػػػدـ/ 
ركػػػبم/ وسػػػبعي/ أفمسػػػم/ ورقيػػػو/ بػػػن/ مفجػػػمتن/ ودكػػػوو/ 

مقػػػػػدمتم/ وتػػػػػوردو/ مهػػػػػو/  ثلثػػػػػى/ ركػػػػػبم/ وأربػػػػػع/ أفمسػػػػػم/
أسػػػػػػدف/ مقػػػػػػدم// بعػػػػػػم/ سػػػػػػبعي/ أسػػػػػػدـ/ ركػػػػػػبم/ بػػػػػػن/ 
حرضػػػػػػممت/ ددكػػػػػػو/ ملػػػػػػك/  حرضػػػػػػممت/ ألخػػػػػػد/ عتػػػػػػو/ 
أخػػػػػػػدـ/ مػػػػػػػن/ مسػػػػػػػػبأ/ ىجػػػػػػػمهنن/ ومػػػػػػػمب/ وقػػػػػػػػدمهمو/ 
مقػػػػػػػػػدمتهمو/ ودبػػػػػػػػػن/ جيشػػػػػػػػػهمو/ بػػػػػػػػػأرؾ/ وىمجهمػػػػػػػػػو/ 
وأسػػػػممهو/ كلهمػػػػو/ ومتػػػػع/ بػػػػن/ مهػػػػت/ أحرضػػػػمف/ اسػػػػم/ 

يشػػػػػػهمو/ ركػػػػػػبم/ وثلثػػػػػػت/ رجلػػػػػػم/ وبنهػػػػػػو/ فهوصػػػػػػلو/ ج
وىغػػػػػػػػمو/ عػػػػػػػػدى/ دىػػػػػػػػم/ ورخيػػػػػػػػت/ ولفيػػػػػػػػو/ مهػػػػػػػػمجتم/ 
/ وضػأزل/ دشػفق/  / وبقػـم وأخيػدمت/ وسػبيم/ وأبلػم/ وأثػوـر

وبنهػػػػػػو/ فقفلػػػػػػػو/ وحمبػػػػػػو/ بسػػػػػػفل/ أعيػػػػػػػنن/  جيشػػػػػػهمو/
خمصػػػػػم/ وبنهػػػػػػو/ فجهمػػػػػػو/ بلػػػػػػيلن/ وقػػػػػػدمهمو/ مصػػػػػػم/ 
حرضػػمموت/ سمػػس/ مػػأمت/ وثلثػػت/ ألفػػم/ أسػػدـ/ ركػػبم/ 

يهمو/ ربعػػػت/ وستػػس/ وعشػػمي/ ومػػأت/ أفمسػػم/ وأسػػود
بػػػػػن/ وأدل/ ودىلػػػػػم/ وألػػػػػُت/ وأفصػػػػػى/ بػػػػػن/ رتػػػػػن/ ؿتػػػػػل/ 

وسػػبطهمو/ وىمجػػو/ ركػػبم/ وأقػػوؿ/ وأكػػربت/ حرضػػمموت/ 
بنهمػػػػػو/ ستسػػػػػى/ وذتػػػػػن/ مػػػػػأمت/ برضػػػػػعم/ وأخػػػػػدو/ بنهمػػػػػو/ 
أفصػى/ ؿتلػن/ وجشػم/ ؿتػػل/ أفمسػم/ وسػبعي/ وأربػع/ مػػأمت/ 
/ ؿتػػػػػػل/ أقػػػػػػودل/ ومػػػػػػماس/ حرضػػػػػػمموت/ وىقنػػػػػػو/ بػػػػػػن/  أسػػػػػػـم

أربعػػػػى/ أفمسػػػػم/ وأبلػػػػو/ ثلثػػػػى/ أفمسػػػػم/ أفمسػػػػهمو/ ستػػػػس/ و 
وسػػػػتقدو/ ثػػػػػىت/ مػػػػأتن/ وألفػػػػػم/ ركػػػػبم/ بػػػػػمحلهن/ وبعػػػػػدهنو/ 
فصمخ/ عتمو/كهعن/  بعلى/ حمبتهمػو/ بػن/ جػيش/ بسػأـ/ 
وىعػػػػػن/ دجػػػػػدزل/ وبعمهػػػػػو/ ستػػػػػس/ وثلثػػػػػى/ أفمسػػػػػم/ بػػػػػن/ 
جيشػػػهمو/ وسػػػبطهمو/ وسػػػتقدو/ كػػػل/ روهتمػػػو/ وركبهمػػػو/ 

مسػػػم/ وثقػػػػتم/ ودمتػػػع/ بنهمػػػو/ عػػػم/ بسػػػػأـ/ كػػػل/ جػػػودـ/ ف
وأتػػو/ كػػل/ جيشػػهمو/ بػػوفيم/ وزتػػدـ/ ومهػػمجتم/ وأخيػػدمت/ 
ونقيػػػػدـ/ أفمسػػػػم/ وركػػػػبم / وغػػػػنمم/ وزتػػػػدو/ خيػػػػل/ ومقػػػػم/ 
/ ولػػػػػوزأ/ ستممهػػػػو/ اظتقػػػػو/ أتػػػػو/ مهػػػػػو/  ممأمهػػػػو/ اظتقػػػػو بعػػػػل أـو
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وجيشػػػهمو/ وآؿ/ تفقػػػد/ بػػػن/ جيشػػػهمو/ غػػػَت/ اسػػػم/ بػػػن/ 
 خمجت/ باظتقو(.  

 كرب ؽتاعلى التبعي  اضتمَتي  غدا أ دِ التمم   دَ جتد   ويبدو أف   
مم، خاص  يف عهد اظتلك ظهم عليو بداي  األ

. ومن خبلؿ السياؽ فالنقش يورد أف (11)مشميهمعش
 ،وذل ىي مدين  العرباصتيش اضتمَتي كانت ػتطتو األ

غمب وادي  على أطماؼ الصحماء مهمًّاا اليت تعد ممكزً 
ف استطاع أالنقش أف اصتيش اضتمَتي  ورد، وأحرضمموت

وبعدىا اجتهت قطعانو ؿتو مدينيت دىم  ،يهـز أىل العرب
ف كما أ. (12)ورخي ، ومها من روافد وادي حرضمموت

ا يف ز نصمً م حف اصتيش اضتمَتي قد أأ ايرضً أ النقش ذكم
بل والبقم غنم من اإلو  َب وأنو قتل وسَ  ،عارؾتلك اظت

وىذا الكم الكبَت من القتلى  ،عدًدا كبَتًاف أوالرض
 ،أف اظتعمك  كانت كبَتةسمى والغنائم توحي لنا بألوا

من دتمد على قاـ بو أىل اظتدف اظتذكورة  ف ماوىذا يدؿ أ
ال ثورة عارم  قاـ ىو إ التبعي  اضتمَتي  كما يف النقش، ما

أوضاعهم السياسي   لتغيَت ؛ يف مدينتو اضترضارم  كل   هبا
إعادة و  ،مُت على مدهنيحكم اضتمَت  إهناءواالجتماعي  و 

نورده  يدعم صح  ما اوؽت   نظامهم السياسي اظتستقل.
شار النقش وخبلؿ ذكمه للمعمك  "كتائب ىنا أف أ

الؼ مقاتل آبلث  جيش ملك حرضمموت اظتكوف من ث
وىذا اعًتاؼ ، "ان فارسً يوستس  وعشم  من اعتجان  ومائ 

م بوجود ملك وجيش يرضالنقش دتثل  من صاحب
ف حرضمموت وىذا يوحي بأ ،كبَتة من اظتقاتلُت اعدادً أ

 ،حينها قد استطاعت من التحمر من السيادة اضتمَتي 
يف  اظتهم  بانتشار اظتقاوم  يف كل اظتناطق واظتدف  (13)

دىم  –ذكمىا النقش )العرب  ومنها ما ،وادي حرضمموت
ف فجاءت أحداث ىذا النقش لتدؿ على أ ،رخي ( –

اء على ىذه اظتمة حرضمموت للقرضيف اضتمَتيُت غزوا 
ذل استقبلعتا اليت سعت من خبلعتا للعودة إ ، رهتمثو 

 .(14)االسياسي عن الدول  اضتمَتي  هنائيً 
 E.31- 32 :انالنقش

  اظتلػػك ذمػػار علػػي يهػػرب ذل عػػمش اظتملكػػ  اضتمَتيػػوصػػل إ
اضتمػػػػػػػػػبلت  واصػػػػػػػػل  إرسػػػػػػػػالوسػػػػػػػػتهل عهػػػػػػػػػده مبالثػػػػػػػػاين، فا
وللرضػػغجل علػػى اظتقاومػػ  ىنػػاؾ  ذل حرضػػمموت،العسػػكمي  إ

رسػػػػػػالو ثػػػػػػبلث ثلػػػػػػت يف إختػػػػػػاذ سياسػػػػػػ  جديػػػػػػدة دتباقػػػػػػاـ 
وردىػػػا موت كمػػػا أذل مػػػدف وادي حرضػػػم زتػػػبلت متتاليػػػ  إ

التػػػػػارل نصػػػػػػو:) لفعثػػػػػت/ يشػػػػػع/ بػػػػػػن (  (E:31 الػػػػػنقش
مػمحبم/ وزع/ شػػع / سػبأ/ ىقػػٍت/ ممأمهػو/ اظتقػػو/ ثهػػواف/ 

/ أربعػػػ// أصػػػػلمن/ أذل/ ذىػػػ / زتػػػدـ/ بػػػػذت/    بعػػػل أـو
هػػػمجتم/ وأخيػػػذمت/ ستػػم/ عبػػػدىو/ لفعثػػػت/ يشػػػع/ أتػػػو/ مب

وسبيم/ وغػنم/ بكػن/ بعػم/ شػع / سػبأ/ عػدى/  أرض/ 
حرضػػػػػمموت/ ودينػػػػػت/ لسػػػػػبأ/ عػػػػػدى/ صػػػػػوأرف/ وعقػػػػػمف/ 
/ وكػػػػػػػػل/  ىجػػػػػػػػمف/  وشػػػػػػػبوت/ ورطغػػػػػػػػتم/ ومػػػػػػػػميتم/ وتػػػػػػػػـم
وسمرف/ حرضمموت/ وستممهو/ اظتقػو/ أتػو/ بػوفيم/ وزتػدـ/ 
وهبمجتم/ وغنم/ وحجن/  كستوكل/ بعم/ اظتقػو/ ستممهػو/ 

وحظػػى/ ورضػػو/ ممأمهػػو/ ذممعلػػي/ يهػػرب/  نعمػػتم/ ووفػػيم/
ملػػػك/ سػػػبأ/  وذريػػػدف/ وحرضػػػمموت/ ودينػػػت/ وشصػػػي/ 

.)  شنأـ/ باظتقو/ ثهوف/ بعل/ أـو
 األولى: الحملة 

مدف حرضمموت بقيادة لفعثت  إذلىا اظتلك اضتمَتي سَت  
ذل وكانت متوجه  إ (15)،يشع اظتمحيب حاكم قبيل  سبأ

وذل من زتبلت ن  صوراف اليت قد تلقت الرضمب  األمدي
ف للمدين  مَتي يف زتبلتو السابق ، ويبدو أاصتيش اضت

ترب هنا تعدف وادي حرضمموت، بل إبُت م اظتهم  دورىا 
ودارت رحى  ذل ؽتلك  سبأ،مبثاب  مدين  صمواح بالنسب  إ
ُت لو من القبائل ي واظتوالحمب بُت اصتيش اضتمَت 

ظتدين ، اوم  اضترضممي  من أىل اي ، وبُت رجاؿ اظتقالسبئ
ف اصتيش اضتمَتي والقبائل اظتوالي  لو وأشار النقش إذل أ

 داخل مدين  صوراف.  دتكنت من ىزدي  الثوار اضترضارم
هنا تعمضت للهجـو ين  الثاني  الذي نقل لنا النقش أاظتد

لو من قبائل سبأ  من قبل اصتيش اضتمَتي واظتوالُت 
ت استما اليتىي مدين  عقماف ذل و خبلؿ اضتمل  األ

كن الفارؽ يف العدة والعدد ىلها يف الدفاع عنها، لأ
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دف حرضممي  عن عدـ وصوؿ تعزيزات من م فرضبًل 
وبُت النصم، فدخلها  مدين  عقماف خمى حاؿ بُتأ

ذل اهنم، ومنها اجتهت جحافل جيوشهم إعو اضتمَتيوف وأ
 النقش اليت حدد موقعها ،عتا وىي رطغ  اظتدين  اجملاورة

يف  ،(16)ُت مدين  سيئوف وشباـهنا مدين  واقع  بأب
 (17)،عمؼ اليـو بالغمف  على قوؿ بافقيواظتكاف الذي ي

ومن رطغ  ،  ضترضارمأىلها من اظتقاومُت ا ىزدي  تودت
ومنها وصل  ،اجتو اصتيش اضتمَتي صوب مدين  ممدي 

اليت ،   تمميذل مدينائل اظتوالي  لو إاصتيش اضتمَتي والقب
المبع  التجاري  عرب صحماءملتقى للقوافل  حينها غدتْ 
دخل الشمقي لوادي حرضمموت ظتوقعها على اظت اطتارل
ودياف اصتزيمة العمبي  يف الذي يعد من أكرب ، الكبَت
طاع اصتيش اضتمَتي وىناؾ است (18)،وسعتو امتداده

 من حسم اظتعمك  لصاضتهم. والقبائل السبئي  اظتوالي 
ل سبأ ف اصتيش اضتمَتي وقبائإختم النقش بالقوؿ 
اؿ اضترضارم  حصلوا على النصم اظتشارك  معو يف قت

ذل ثَتة، وأهنم عادوا إكواألسمى والسيب والغنائم بأعداد  
العاصم  اضتمَتي  مأرب ػتملُت بتلك الغنائم. وكما 
يبدو من سياؽ النقش وبوصفو سَت اضتمل  بأهنا جابت 

ف أوىذا يوحي لنا ب ،كثَتة من مدف حرضمموت  امدنً 
مهتم على ىذه قد استطاعوا من إعادة سيطاضترضارم  

بق ، السا ف فقدوىا خبلؿ اضتمبلتأاظتدف بأكملها بعد 
 تسيَت جيش كبَت العدة  يفُتاستدعى اضتمَتيوىذا ما 
ذل جانب مشارك  القبائل اظتوالي  عتم مثل قبيل  والعدد، إ

 سبأ.
 :الحملة الثانية

بقيػادة  ذل حرضػمموتإزتلتو الثاني  اظتلك اضتمَتي  رسلأ 
 فأوردىػا الػنقش اظتوسػـوسعد تالػب قائػد جػيش األعػماب 

التػػػػارل نصػػػػػو:) سػػػػػعدتألب/ يتلػػػػػف/ بػػػػػن/ جػػػػػدزل/   (32)
كػرب/ أعػمب/ ملػك/ سػػبأ/  وكػدت/ ومػدحجم/ وحػػممم/ 
/ وحرضػػمموت/  وهبلػػم/ وزداؿ/ وكػػل/ أعػػمب/ سػػبأ/ وزتػػَـت
/ صػلمم/ ذذىػم/  ودينت/ ىقٍت/  ممامهو/ اظتقو/ بعػل/ أـو

عبػػػدىو/ سػػػعد/ تألػػػب/ ذجػػػدزل/  زتػػػدـ/ بػػػذت/ كأسػػػي/
ودتهمتو/ عػربف/ قػمزل/ بنشػقم/ بػن/ حرضػمموت/ ومظػأت/ 
عربىػو/ عظػػتم/ وظيبػػتم/ عظػن/ ممأىػػو/  ذممعلػػي/ يهػػرب/ 
ملػػػك/ سػػػبأ/ وذريػػػدف/ وحرضػػػمموت/ ودينػػػت/ كليسػػػبأنن/ 
ويظبػػػػػأ/ سػػػػػعدتألب/ ذجػػػػػنم/ وليقتػػػػػدمن/ شػػػػػع / سػػػػػبأ/ 
أبعػػػػػل/ مػػػػػمب/ وأعػػػػػمب/ ملػػػػػك/ سػػػػػبأ/ وكػػػػػدت/ وؾتػػػػػمف/ 

ونفصػػػو/ عػػػدى/ ػتػػػممن/ ذيغػػػمو/ وقيػػػوو/ كػػػل/ وسػػػلفن/ 
أجيشهمو/ سبعت/ ديتم/ وأؿ/ نقصو/ غَت/ كػ / سػبأ/ 
ثلػػػث/ مػػػأمت/ أسػػػدـ/ وبػػػن/ أعػػػمبن/ ثلػػػث/ مػػػأمت/ أسػػػدـ/ 
وعشػػػػػػػمي/ أسػػػػػػػدـ/ أتلػػػػػػػوت/ ركبػػػػػػػت/ أفمسػػػػػػػم/ ذأسػػػػػػػيو/ 
سػػنهمو/ قػػمزل/ هبجػػمف/ نشػػقم/ وجتعػػم/ بعهمػػو/ ستسػػى/ 

دمو/ أفمسػػػم/ ويسػػػػبأو/ وسػػػتغمف/ ىجػػػػمف/ صػػػوأرف/ ويتقػػػػ
بعهمػػػػػػػػػو/ أبعػػػػػػػػػل/ صػػػػػػػػػوأرف/ سلػػػػػػػػػف/ ىجػػػػػػػػػمف/ صػػػػػػػػػوأر/ 
ويسػػػػػػػػػػبطو/ ذجػػػػػػػػػػدزل/ وجيشػػػػػػػػػػهو/ مبنهمػػػػػػػػػػو/ مهػػػػػػػػػػمجتم/ 
وأخيػػػػػذمت/ وسػػػػػبيم/ وغػػػػػنم/ ذعسػػػػػم/ وبعػػػػػدهنو/ فسػػػػػبعو/ 
عتمػػػػو/ ومطػػػػو/ عمهمػػػػو/ أسػػػػد/ صػػػػوأرف/ بعلػػػػي/ أبعػػػػل/ 
بعلي/ شػبم/ وصػدفن/ وتقػدمو/ وىػًتجن/ بعػم/ صػدفن/ 
/ وأبعػػػل/ شػػػبم/ سلػػػف/ شػػػبم/ ويهمجػػػو/ بنهمػػػو/ سػػػبعي

أسػػػدـ/ وعػػػدوو/ بسػػػحتم/ ىجممهػػػو/ وصػػػنعهو/ وتنحبػػػو/ 
عمهػػػػو/ ثلثػػػػت/ عشػػػػم/ ديػػػػتم/ عػػػػدى/ سػػػػبعو/ وبعػػػػدهنو/ 
فسػػػػتغمو/ وظػػػػورف/ رطغػػػػػتم/ وسػػػػيؤف/ ومػػػػميتم/ وحػػػػػدب/ 
/ وتقػػدمو/ بعػػم/  وىسػػبعو/ وىغػػمو/ عػػدى/ عػػمأىلن/ وتػػـم
/ وعػػػػػدوو/  / ومػػػػػؤل/ ىمجػػػػػو/ بػػػػػن/ أبعػػػػػل/ تػػػػػـم أبعػػػػػل/ تػػػػػـم

/ عشػػم/ ديػػتم/ ىجممهػػو/ سػػحتم/ وحويهمػػو/ وظػػورف/ ثػػٌت
وحبػػػػػػذو/ الفػػػػػػن/ أعمػػػػػػدـ/ وجبػػػػػػأو/ وصػػػػػػميهو/ وتعػػػػػػمبن/ 
/ عػػػدى/ دمػػػن/ ومشػػػطت/  وسػػػبع/ عتمػػػو/ وبنهػػػو/ فهغػػػـم
وعػػػػػػػػػػمكليبم/ وسػػػػػػػػػػبع/ عتمػػػػػػػػػػو/ وؾتشػػػػػػػػػػو/ كػػػػػػػػػػل/ ىجػػػػػػػػػػػم/ 
حرضػػػػمموت/ وسػػػػمرف/ وبنهػػػػو/ فيػػػػأتيو/ وقفلػػػػوا/ بػػػػأحللم/ 
وأخيػذمت/ وسػبيم/ وغػنمم/ ذعسػم/ وىمجػو/ ثلػث/ مػأمت/ 

ينػػػػػتم/ وثلثػػػػػت/ ألفػػػػػم/ وألػػػػػف/ برضػػػػػم/ وسػػػػػبع/ مػػػػػأمت/ زخ
سػػػػػػبيم/ وأتػػػػػػوو/ وقفلػػػػػػو/ عػػػػػػدى/ ىجػػػػػػمف/ ظفػػػػػػم/ عػػػػػػرب/ 
/ ذمهلكػػػػػػػػو/  ممأمهػػػػػػػػو/ ملكػػػػػػػػن/ وأولػػػػػػػػو/ عمهمػػػػػػػػو/ أمنػػػػػػػػـم
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حرضػػػػػمموت/ وربعػػػػػت/ بػػػػػن/ وأدل/ وأفصػػػػػى/ بػػػػػن/ رتػػػػػن/ 
وجشػػػػم/ بػػػػن/ شػػػػمإؿ/ وهبػػػػثم/ بػػػػن/ زكػػػػيم/ وثػػػػوبن/ بػػػػن/ 
جػػػػػػػذمت/ أصػػػػػػػػدفن/ ويطع..سػػػػػػػػيبنُت وقرضػػػػػػػػعم سػػػػػػػػيبنُت 

 (.  وأربع..أت..قًت..ألتى بعمهموبن
سار ؿتو مدف اضتمَتي قد  ف اصتيشنقل لنا النقش أ

ونازؿ  ، على مدين  صورافحرضمموت، فبدأ ىجومو أواًل 
وقتل الكثَت  ،تهمودتكن من ىزدي، ىلها يف ضواحيهاأ

، ويبدو أف اى والسيب كاف كثَتً سم ف أعداد األأ، و منهم
هنم وأ ،معوا بأعداد كبَتةىل اظتدين  قد جتاظتقاومُت من أ

القوة اضتمَتي  اظتعادي   طماؼ ظتبلقاةموج إذل األا اطتآثمو 
، سوؼ حيل باظتدين  من التدمَت الذيا وخوفً  ،هاتضتماي

يف حال   اخجل دفاع ثانيً  ذل جعل اظتدين إضاف  إ
من  فو اضتمَتياستطاع و  هبا. االنسحاب واالحتماء

ورد لنا النقش أف اظتعمك  انتقلت أو وؿ مدين  صوراف، دخ
 تف اظتعمك  دار أ، و أخمى ىي مدين  شباـذل مدين  إ

رحاىا بساح  شباـ أي خارج اظتدين ، وفيها ؾتح 
وقاموا بقتل كثَت من أىل شباـ، ، ف من النصماضتمَتيو 

تحصن للؽتن ؾتا فقد انسحب ؿتو اظتدين  ما الباقوف وأ
حكموا عليها اضتصار أهبا، فلحق اضتمَتيوف باظتدين  و 

و أف اظتعمك  دل . ويبدمعت اطتانق حىت مت االستسبلـ
ىل ف مبفاوضات مع أا قاـ اضتمَتيو ا فممبحتسم عسكميً 
ىلها لبلستسبلـ مقابل ضماف اضتماي  أل مدين  شباـ

ف نو دل يذكم أإحيث ، فو من نص النقشنستش وىذا ما
اضترضارم  من بُت اصتيش اضتمَتي و معمك  قد حدثت 
 باخم و أا أي دمار ودل يذكم أيرضً ، أىل شباـ يف اظتدين 

 قد حل باظتدين  نتيج  لتحصن اظتقاتلُت هبا.
وبعد  ،ستسبلـ القوة اظتدافع  عن مدين  شباـبعد ا

ة اصتيش اضتمَتي قطعو قاد الذياالتفاؽ والعهد 
جتهت اصتيوش شباـ، ا  ىارل مدينبرضماف اضتماي  أل
رب مدف الوادي أكذل سيئوف ومنها إ، صوب مدف رطغ 

ارات العسكمي  يف صفوؼ ونتيج  لبلهني ، فحاصمىا
ف قبل وصولو إذل و اليت دخلها اضتمَتياضترضارم  يف اظتدف 

اظتدد مل يف وصوؿ واأل ىأعتاب اظتدين ، ولعدـ اصتدو 
 ،من اظتدف اجملاورة استسلم أىل سيئوف للقوة اضتمَتي 

ي  مقابل ضماف اضتماي  ىلها للتبعي  اضتمَت وخرضع أ
ف ويبدو أ ،ىبلفأذل عم اجتو إبعدىا  ىلها.للمدين  وأ

ودارت رحى  ،ثوار تممي صود ىنا حصن األىل ظتبلقاةاظتق
حمب شمس  قتل فيها الكثَت من ثوار تممي وفم الباقوف 

فحاصمىم  منهم باجتاه مدين  تممي وحتصنوا هبا،
فطلب الثوار  ،ىل اظتدين أباضتمَتيوف وطاؿ اضتصار 

ستسبلمهم وتقدمي الصلح وضماف اضتماي  مقابل ا
 عدـ عودهتم للتممد من جديد.و م ءىن تؤكد والرىائ

كرب ذل أتصارات القوات اضتمَتي  ودخوعتا إبعد كل ان
ائمة على التبعي  عتم نقل النقش أهنم اظتدف اضترضممي  الث

ومشط  وعم كليب ) حصن  غاروا على مدف دموف أ
ف أىل تلك اظتدف قد استسلموا للقوة أو  ،كليب(

  وبذلك تكللت اضتمل،  عطوىا والء الطاعاضتمَتي  وأ
يف كل مدهنم   ضترضارمخرضاع دتمد انجاح يف إالاألوذل ب

ف كاف كل تلك االنتصارات إورد النقش، و الثائمة كما أ
 مؤقت  .

ورده النقش حوؿ وصفو أوسع زتل  من سياؽ ما أ
دل  عسكمي  للحمَتيُت على مدف حرضمموت وىو ما

 ف اضتمبلتأ انقش آخم قبلو،  يترضح جليً  يذكمه
ىل ىذه اظتدف من ا على دتمد أيً هنائ السابق  عتا دل تقضِ 

ف يبدو أ وعلى ماعلى التبعي  لدول  اضتمَتي ،   رضارماضت
سابق  قد انسحبوا اضترضارم  خبلؿ اضتمبلت اضتمَتي  ال

ذل الودياف البعيدة ـ اصتيش اضتمَتي إمابعد انكسارىم أ
ا من خبلؿ ىذه اضتمل  اليت ويظهم جليً  ،عن مدهنم

معو كل أّف سَتىا اضتمَتيوف بقيادة سعد تالب يتلف 
 ىذه القوات واليت جابت كل مدف وادي حرضمموت. 

ضتمَتي  ىذه اضتمل  العسكمي  اكما أف النقش أشار إذل 
على ذل مدف وادي حرضمموت اجتهت مباشمة إ أهنا اظتمة

ت قبل وصوعتا توجه اليتعكس سابقتها من اضتمبلت 
  العرب، وىذا مؤشم على نطقإذل وادي حرضمموت ظت
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واجه  اصتيش اضتمَتي عدـ تقدـ القوات اضترضممي  ظت
 ذل مناطقهم.قبل وصولو إ

ف مدف وادي حرضمموت دل كما يترضح من النقش أ
على كانت تكن متحدة يف مواجه  اضتمَتيُت، بل  

ردود فعلها، فأىل صوراف تنوعت  إذْ العكس من ذلك 
ذين وصفهم  ىم الممي مثبًل ىل شباـ وتوالصدؼ وأ

على  ل  اصتيش اضتمَتي كُ  ا ظتبلقاةهنم خمجو النقش بأ
تو ليتحصنوا ذل مدينإ وعندما اهنزموا انسحبوا كل   ، حدة
مت إبماـ اتفاقات استسبلمهم. أما مدف  ومن مث ، هبا

ىلها التحصن يف مدهنم آثم أفقد رطغ  وسيئوف وحدب 
  وصوؿ القوات اضتمَتي عندوعدـ اظتواجه  ، 

 من غَت، ومنها من استسلمت مباشمة اواستسبلمهم عت
 عم –مشط   –مثل مدف دموف  ،حصار وأحمب 
 كليب.
 :ةالثالثالحملة 

 ، ((Ja.668النقش وبشكل ؼتتصم  لنا نقل خربىا 
ف زتلتهم الثالث  على مدف وادي و يوفيها سَت اضتمَت 

 ،يحرضمموت، اليت كما يبدو ظلت تقاـو الوجود اضتمَت 
وضاع الداخلي  يف ب  يف سبيل استقمار األوتقف عق

 ‘ف ملك زتَت جهز زتل   اضتمَتي ، فأورد النقش أالدول
أي  ،)سمرف( للسَت ؿتو ؛نت من قبيل  سبأ كهبلفتكو 

 أي اضتمَتيُت)هنم وأ وادي حرضمموت بكل مدنو وقماه،
يف كل مدين    خاضوا معارؾ عنيف  مع الثوار اضترضارم (

ف أو  ،على التبعي  اضتمَتي من مدهنم اليت دتمدت 
اضتمَتيُت حققوا خبلؿ ىذه اضتمل  انتصارات كبَتة ضد 

 .(19)اضترضارم 
ف اضتمبلت العسكمي  أ لنا ش يترضحو من حتليلنا للنق
يف مدف وادي حرضمموت ورغم  خاضتهااضتمَتي  اليت 

 ف، زد على ذلك إهتاأورد اليت الكبَتة واقع االنتصارات
نا عن طميق وصلتصارات قد معلوماتنا عن تلك االنت
يف تلك  تدعم وجه  نظمىم فو نقوش خطها قادة زتَتي

على أي  إمكاننا من الوقوؼعدـ  وأ نُْدرَةِ اظتعارؾ، مع 

و ينفي صح  تلك االنتصارات، نقش حرضممي يدعم أ
ف أو  ،ا على مقاوم  اضترضارم هنائيً  هنا دل تقضِ إف

 ،هنمكثم من ممة من استعادة مد  استطاعوا أاضترضارم
 والتحمر من التبعي  اضتمَتي .

 – sehmنقش إليو ال أشاريثبت صح  حتليلنا ما  وما 

marib 28) ) ، ليت النقوش اضتمَتي  ايعد آخم و
جتاه مدف وادي تتحدث عن اضتمبلت اضتمَتي  با

بتجهيز  على قياـ اظتلك اضتمَتي حرضمموت حتت اسم
رضمموت وقادىا أىل حزتل  عسكمي  ضخم  لقتاؿ 

القادة من قادتو مثلما  أحدإذل  اهب ف يوعزسو دوف أبنف
ف اصتيش اضتمَتي إو اضتاؿ يف اضتمبلت السابق ، بل ى

و كبَت نوأ ،ف من قواتو النظامي مل  قد تكو  يف ىذه اضت
على  للتغل بِ ا عدادً ف اظتلك أعده إأالعدة والعدد، و 

وينهي ثورهتم اليت  ،ناطقهادهنا ومضترضممي  يف مالقوات ا
  زعجت اضتكوم  اظتمكزي  يف العاصم  ظفار.اظتا أط

لقتاؿ الصدؼ  لنقش أف اظتلك وجيشو اجتهوا أواًل أورد ا
ف اضتمَتيُت حرضمموت، وأىل كانوا معهم أ  الذين

ب مدين  ومن مث اجتهوا صو  ،ف يهزموىماستطاعوا أ
صوراف وقتلوا الكثَت من أىلها، بعدىا اجتهوا إذل مدين  

، بعدىا أشار ط  الدول  اضتمَتي خرضعوىا لسلعقماف وأ
قوة اضتمَتي  اجتهت ؿتو مدين  شباـ لف االنقش أ
 ، وبذلك ؾتح اظتلك اضتمَتياخرضاعهمن إ ودتكنت

للحمَتيُت من   و من قبائل مواليبقيادة اصتيش ومن رافق
 ،لتبعي  لدول  اضتمَتي لمدف حرضمموت على  دستاد دتم إ

ف اظتلك بدو أوي. (20)مم فيها للحمَتيُتفاستتب األ
ستاد تلك  من إمَتي حبملتو ىذه استطاع فعبًل اضت

، وأف النقوش اضتمَتي  حرضمموت الثورات يف كاف  مدف
ي ن وصفها ألعن اضتديث بعد ىذه اضتمل  ع تْ صمت

ي من مناطق ضتمَتيوف إذل أا و زتبلت قادىامعارؾ أ
 راحت النقوش، بل على العكس من ذلك حرضمموت

زتبلت ومعارؾ للجيش اضتمَتي  كمذ تبعدىا  اضتمَتي 
 .(21)جتاه الغمب )ببلد السماة(با
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في  الواردة  المدن واألماكن الحضرميةالتعريف ب
 النقوش:

مناطق اصتزيمة العمبي   دتيز وادي حرضمموت بأنو أنسب
، ويمى بافقيو: أنو من احملتمل أف يكوف وادي ااستيطانً 

  حرضمموت قد عمؼ اضتياة البشمي  قبل أف تعمفها
ودتيز  (22).اليت تفتقد ميزاتو ،مناطق اليمن األخمى

ا مبجماه الطويل الذي يشق اعترضب  اضترضممي  الوادي أيرضً 
ويقسمها إذل ىرضبتُت عمفتا باصتوؿ الشمارل واصتوؿ 

، بينما يمى بامطمؼ أف بدايات وادي (23)اصتنويب
حرضمموت تقع يف أطماؼ رمل  السبعتُت الشمقي  يف 

. وحيمل الوادي  أشتاء (24)ة والعربنقط  تقع بُت شبو 
نو يتميز بوفمة أؼتتلف  ىي الكسم والسميم واظتسيل ، كما 

شجع على قياـ اظتستوطنات من  الذياألمم  ، اظتياه
مدف وقمى على مداه ويف فموعو، بعرضها ال يزاؿ حيمل 
أشتاء قددي  ذكمت يف النقوش، كما امتاز وادي 

 موقعو  ف  إذل أمهي، إضا(25)حرضمموت بأنو بلد زراعي
، أما فموع وادي حرضمموت فأبمزىا (26)اصتغمايف القدمي

وادي عمد، ووادي دوعن، ووادي عدـ، ووادي العُت. 
أخمى فمعي  ذات  أودي  إذل جانب ىذه األودي  توجد

 ،منها وادي منوب الكثَت السيوؿ، ووادي ىينن ،أمهي 
يف  ووادي دىم الذي شهد حمك  القوافل منذ مدة موغل 

ومت فيو العثور على كتابات مصنوع  تسبق عصم  ،القدـ
  .(27)وعلى رموز ذات طابع ذتودي ، الكتابات
 عقران:

كلم شمؽ مدين   7تقع مستوطن  عقماف على بعد  
يكاد حييجل هبا  ،دت حتت سفح جبلوقد شي   (28)،شباـ

على شكل نصف دائمي، وىي منطق  غني  باآلثار 
دل  اوجد هبا بقايا مبٌت ديثل معبدً  وقد ،واألطبلؿ القددي 

وىو عبارة عن مذبح لآلل  ، يبق منو إال أسسو اضتجمي 
  ؽتلك  حرضمموت. آل  (29)سُت

 
 

 : شبام
أبمز وأىم مدف وادي حرضمموت على اإلطبلؽ، ويعود 
ذلك إذل موقعها اظتتوسجل بالنسب  ظتدف الوادي، 

 إنشاء ، ويعزو اعتمداينمهم  مها يف منطق  زراعي  وحتكّ 
مدين  شباـ إذل مهاجمين من مدين  شبوة العاصم  

ليقيموا مدين  تتحكم يف  (30)،اضترضممي  بعد خماهبا
حمك  التجارة يف وادي حرضمموت، وىو ما حدث فعبل 

  .(31)عرب التاريخ
  الكسر: 

وردت كلم  ) ؾ س ر ف ( يف نقش زتَتي يعود عهده 
(   CIH:621إذل اظتلك شتيفع أشوع واظتوسـو بالنقش)

وىو عبارة عن صقع واسع من  (32)،وتعٍت الكسم
أحسن ببلد حرضمموت تمب ، بل ىو أحسنها على 

ويعترب الكسم من أىم مناطق وادي ( 33)، اإلطبلؽ
معظم األحداث من حموب  احرضمموت اليت دارت هب

وزتبلت ذكمهتا النقوش، بل يعترب ملتقى األودي  اعتابط  
 ،عمد –العُت  –ودي  دوعن مثل أ ،  من اصتنوبمشااًل 

اليت تشكل دلتا جاف  بعد جتمعها اظتشًتؾ بُت قعوض  
 .(34)والعجبلني 
 السرير: 

ويعترب من أىم مناطق وادي حرضمموت اليت دارت فيو 
نو يعترب إأحداث كثَتة وصلتنا عن طميق النقوش، كما 

ويقع بُت الكسم ووادي  ،قلب وادي حرضمموت
 تكثم هبا النخيل بُت وادي بن اظتسيل ، وىو اظتنطق  اليت

 .(35)علي يف الغمب ووادي شحـو يف الشمؽ
 صوران: 

 ،ا يف النقوش اضتمَتي مدين  حرضممي  تمدد ذكمىا كثَتً 
 ،وجيعل بافقيو موقعها يف أحد فموع وادي عمد اطتارجي 

، يف (36)الذي يصب يف الكسم عند قمي  اظتنبعث
كاف الذي أقيمت يف اظت ،اصتنوب الغميب من مدين  ىينن

وتعترب مدين  صوراف من أىم  (37). فيو قمي  العادي  اليـو
مدف وادي حرضمموت على اإلطبلؽ، كما توجد هبا 
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وكاف دورىا بُت مدف وادي  (38)، حامي  ملكي 
حرضمموت كدور مدين  صمواح السبئي  يف اعترضب  
بالنسب  للمملك  سبأ، وفيها دارت أحداث ثورة أحمار 

ي  على اظتلك العزيلجل بن عم ذخم ملك يهرب اضترضمم
أوذل الرضمبات  تْ حرضمموت، كما أهنا اظتدين  اليت تلق  

العسكمي  اضتمَتي  يف حمهبا للقرضاء على اظتقاوم  
 .(39)اضترضممي 

 رطغة:
، ر ط غ ـ ()   .E: 32كما جاء اشتها يف النقش  

و الغمف  : موقعها باظتكاف الذي توجد ب(40)وأورد بافقيو
ختجل هبا ػتمد ا، وأصبحت مدين  حديث  بعد أف احاليً 

أشتاىا الغمف ، وأصبح  اـ دارً 1300عمم باعباد سن  
ذا نفوذ كبَت، وقد تعمضت اظتدين  يف عصمنا فيها 

اضتديث لتنازع القبائل عليها، خاص  بعد ضعف نفوذ 
باعباد، دوف سيطمة قبيل  معين  عليها، كما تعمضت 

مث ، ـ1938بالقنابل عاـ  لقصف الطائمات الربيطاني 
   الغزو اظتسلح بالدبابات إلخرضاعها بالقوة.

 دهر: 
ا غميب حرضمموت، يشكل يف أعمالو ممكزً  عبارة عن وادٍ 

 ا من مديمي  عمما مبحافظ  شبوة.إداريً 
 سيئون:

يمجع تكوينها إذل ماقبل األلف الثاين للميبلد، وكانت  
من ليجل منازؿ لقبيل  حرضمموت وكندة، وسكاهنا خ

، وأغلب سكاهنا ينتمي إذل كندة، ُت وعدنانيُتقحطاني
ظتدف وادي  اوممكزً  ا تشكل عاصم ً وحاليً 

 .(41)حرضمموت
 دمون:

وكانت مدين  عاممة، وقد أثبتت النقوش  ، من قمى تممي 
وأهنا كانت عاممة وذات قيم  تارخيي ، وهبا   ،قدـ اظتدين 

 ،(  الغويرض حصن )من اضتصوف األثمي ، أبمزىا  كثَت
من الزروع  اي كثَتً قكما كانت بدموف عيوف جاري  تس

 .(42)والنخيل والبساتُت

 مريمة: 
، عاممةً  قددياً بلدة قددي  بقي منها أطبلؿ، وكانت 

عتا، وىي مدين  متصل  ببلدة   ً وكانت سيئوف تابع
مسيب التارخيي  على الدرب من بلد العم، وهبا حصن 

اف عبارة عن سجن قدمي لو تاريخ سياسي حافل، فقد ك
سجنو فيو  مت   نْ لسبلطُت وادي حرضمموت، ومن أبمز مَ 

السلطاف بدر أبوطويمؽ، أما اليـو فقد أصبحت ممدي  
  .(43)سيئوف عبارة عن حي من أحياء مدين 

 العبر:
 قع إذلتيف حرضمموت القددي ، و  اظتهم  من اظتواقع  

مشاؿ غمب  االشماؿ من وادي حرضمموت، وحتديدً 
. يقوؿ اعتمداين: من أراد حرضمموت (44)شبوة العاصم 

، وىذا (45)من ؾتماف واصتوؼ ... ومأرب فمخمج  العرب
ما رأيناه خبلؿ اضتمبلت العسكمي  اضتمَتي  اليت كانت 
تنطلق من اصتوؼ باجتاه العرب ومنها إذل مدف وادي 

ا احرضمموت، ويعد العرب مبوقعو ممكزً  على اضتدود  مهمًّ
فكاف ػتط  بُت مدف وادي  ،ضترضمموتالشمالي  الغمبي  

حرضمموت وؾتماف من جه ، ومدف حرضمموت واصتوؼ 
 .(46)من جه  أخمى

 :رخية 
 من أودي  حرضمموت اليت ذكمت يف النقوش )رخيت( 

ويقع إذل الشمؽ من وادي دىم، ويف مدخل  ،(47)
الوادي من ناحي  الشماؿ توجد مستوطن  بئم أزتد 

ن حوارل المبع األخَت من األثمي  اليت يعود تارخيها م
األلف الثاين قبل اظتيبلد، إذل حوارل القمف األوؿ قبل 

وىو اسم لبئم حديث  عمفت بو اظتستوطن   (48)،اظتيبلد
 .(49)خبلؿ زيارة البعثات االستكشافي  للوادي

 لخاتمة:ا
خلص البحث إذل أف حرضمموت ؽتلك  قامت يف المكن 

اظتمالك  مثللها اصتنويب من شبو اصتزيمة العمبي ، مث
 دورًا ػتوريًا أساسًيااألخمى، وأف حرضمموت قد لعبت 

يف الصماع السياسي والتجاري بُت دوؿ جنوب اصتزيمة 
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، إضاف  مهمالعمبي  آنذاؾ، بل ودتتعت مبوقع اسًتاتيجي 
هنا تشكل مساح  أمهيتها التارخيي  اليت تكمن يف أإذل 

اصتنوب إذل جغمافي  واسع ، امتدت من البحم العميب يف 
تنتجو  ف ماإصحماء المبع اطتارل يف الشماؿ. كما 

اللباف واظتم والصرب وغَتمها من التوابل حرضمموت من 
اليت عتا رواج كبَت يف العادل القدمي جعل من اضتمَتيُت أف 

ويعملوف على ضمها  ،ىذه اظتملك  ارىم إذلنظيصوبوا أ
 خاص  بعد دتكنهم من إخرضاع ؽتلك  سبأ إذل حكمهم

    ضتكمهم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

وا كما خلص البحث إذل أف اضتمَتيُت ورغم إهنم سَت     
كمي  الواحدة تلو األخمى إذل مدف اضتمبلت العس

دل يستطيعوا أف حيققوا أىدافهم بالسيطمة  فإهنمحرضمموت، 
الكامل  ) اطترضوع الكامل(، فالنقوش اليت ذكمت اضتمبلت 
واظتعارؾ اضتمَتي  على مدف حرضمموت أشارت يف سياقها 

 َحَذاإذل انتفاض  أىل تلك اظتدف على الوجود اضتمَتي، ؽتا 
تسيَت كثَت من اضتمبلت اظتتتالي  طيل  فًتة  باضتمَتيُت إذل

 حكمهم لليمن القدمي

 اظتدف واألماكن اضترضممي  اظتذكورة يف نقوش الدراس 
 163بافقيو ، توحيد اليمن القدمي، ص 
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tcaAtsbA                                        

 esw mpmh  ihp w ssie ieh msishw  a rpi pp ri iepi sh h phsis shi ss ieh rspap sih 

sswm smis sw pw ehss  wre hmi i  ieh rspap sih mss i p pi ieh hsi  a ieh ies i mhsir a 

psi  hppsshi ss mh wswihsi  ht  ris sw i   eipss a hhi p psi ssihmhsihsmh pw ieh 

psmshsi  rssw psi ieh iswm th hi .sswm smis sw  hthp hi 

 esw mpmh  pspw pi m p saass  ieh    h m pahi ea ie wh msishw ss rssiss  ieh mh m h i  

 h hmi ieh ihmhsihsmh  s espap sihw psi i  isw eha iehs    th sphsi wssmh rpi pp ri 

spw wre r pihi psi siw msishw sh h psshdhi .ea ieh mhsi p    th sphsi ss hpap  

: esw mpmh  sw istsihi ssi  a r  whmis sw 

 .rpi pp ri rsih  ieh  r h  a ieh rspap sihw1 -  

esi  irmss  ieh msishw  a rpi pp ri phsis shi ss ieh2 -  .sswm smis sw 

. eh sswm smis sw  a ieh wiria3 -  

 : Sh: 32 - 43eswm smis swa.   

: Ja: 656 - 665eswm smis swb.  

: E: 31 - 32eswm smis swc.   

 .n sm rws s4 -  

 eh mpmh  m sm rihi iepi ieh mh m h ss ie wh msishw ss rpi pp ri sesme sh h phsis shi 

ss ieh sswm smis sw isi s i wr  hsih  i   hp sia psi wrepsi i  ieh m sh   a ieh 

rspap sihwi eri ieha  ht  ihi mh wswihsi ao   phisphwi ieh mh m h  a  sh msia  ht  ihii 

psi p  h ieps  sh msia w phisphw rssihi a  pss   ht  ris sp a a  mh p psswi ieh 

rspap sihw eri ss ieh wepmh  a  heh  s sw ssie ri    pssahi  hpih wesm sesme ppih si 

hpwsh  a   ieh rspap sihw i  hsi iehpo  esw mpmh  p w  m sm rihi iepii pw p  hwr i  a ieh 

wr   rsiss  ips h w psi ieh m sissr rw  heh  s sw p psswi iehpi ieh rspap sihw whsi 

mppmps sw  sh paih  ieh  ieh  i  wre r pih  ieh msishw  a rpi pp ri .ie  r e ri iehs  

 hs s 

 



315 
 م2018 (، ديسمبر3، المجلد األول، العدد )مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 

َخورَوأىميتوَالتجاريةَفيَاليمنَالقديمالبَ 
 *سعيد ساؼبُت بلعفَت د.

َالملخص:َ
همت يف ازدىار النشاط سأبل و ، وشعؤّامنحت ذبارة البخور بالد اليمن مكانة ذبارية عظيمة بُت دول العامل القدًن 

الرتباط اقتصادىا بتلك التجارة، فكان البخور من  ؛لتجارة البخور دوٌر بارٌز يف قيام اؼبمالك اليمنية القددية التجاري، وكان
 انب أن ىناك عدة عوامل أخرى جعلتأىم السلع  التجارية اليت أنتجتها تلك اؼبمالك على مستوى العامل القدًن، إىل ج

لتجارة العاؼبية، من ذلك موقعها اعبغرايف اؼبميز الذي جعلها حلقة وصل بُت الشرق والغرب، اليمن القدًن ؿبورًا رئيًسا ل
البلدان  يف ـبتلف البخور تعددت استخداماتوقد األمر الذي ساعد على سهولة نقل البخور إىل صبيع أكباء العامل. 

اؼبعابد يف اؼبناسبات الدينية، إضافة تقام يف كالطقوس اليت  ،لدينيةيستخدم بكثرة يف اغبياة ا فهو ،اؼبستوردة لو من اليمن
بُت  ذبارية قامت عالقاتل تلك التجارة ضقَت والوصفات الطبية وغَتىا. وبفإىل استعمالو يف أمور كثَتة أخرى كالعقا

عبزيرة العربية كلها لتقيم حدود بلدان شبو ا-بفضل ذبارة البخور  -اليمن وبلدان شبو اعبزيرة العربية، بل تعدت عالقاهتا 
د   األخرى دول العاملو بُت النهرين وسورية،  كمصر وبالد ما  ،عالقات مع فبالك الشرق األدىن القدًن  ودولو كاليونان وبال

 ؿباور، ىي: سبعة علىمت تقسيم البحث قد اإلغريق واؽبند والشرق األفريقي. و 
 اؼبقدمة .  - 1
 خور .البيئة اعبغرافية وأثرىا يف إنتاج الب – 2
 أمهية البخور لدى الشعوب القددية . – 3
 أنواع البخور يف اليمن القدًن . – 4

َ.َالطرق التجارية للبخور – 5
 نشاط اؼبوانئ اليمنية يف ذبارة البخور .  - 6
 اػباسبة .  - 7

َالمقدمة
احتلت اليمن مكانة اختلفت عن مكانة غَتىا من 
الدول اليت قامت سواًء يف شبو اعبزيرة العربية، أو اليت 
قامت خارج اعبزيرة العربية، وؽبذه األمهية ِسِجلّّ متصل 
حبضارهتا اليت جذبت إليها أنظار العامل القدًن؛ إذ 

ا مقومات رئيسة ،سامهت بدور كبَت يف بروزىا توافرت ؽب
من جانب التجارة عاؼبًيا وخاصة ذبارة البخور، أوؽبا 

زراعة منتظمة تقوم على أساس مساحات كبَتة من 
من  األرض اػبصبة، وثانيها حصوؽبا على قدٍر كافٍ 

األمطار اؼبوظبية الغزيرة، إضافة المتالكها مناطق واسعة 
النباتات اليت تنتج البخور من األشجار الطبيعية و 

 بأنواعو.
وقد ذاع صيت اليمن قدديًا وُأشَت إىل ثرواهتا وغناىا 
وكانت التجارة على رأس الصالت، وؽبذا فقد كانت 

 جاهعة حضرهوت –كلية التربية  –جتواعية *أستار هساعذ بقسن العلوم اال
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ة، ويف دبثابة سوق تتجمع فيو السلع التجارية احملليَّة  اؼبهمَّ
مقدمتها البخور بأنواعو. إضافة إىل السلع اؼبستوَردة من 
الشرق والغرب، زد على ذلك أن مناخها قد ساىم يف 
ان  إنتاجها ألجود أنواع البخور كاللبان واؼبر اللََّذْيِن يُ َعدَّ
من السلع اؼبطلوبة دائًما لدى العامل القدًن. كما أن 

 اية واستقرار ذبارهتا.لتضاريسها دورًا كبَتًا يف ضب
كما أن سيطرة اليمن قدديًا على أىم الطرق التجارية 
سواًء الربّْية منها أو البحرية كان عاماًل مهًما من العوامل 

قتبان  -اليت ساعدت على نشأة اؼبمالك اليمنية )معُت 
حضرموت( ، فكانت الطرق الربّْية  –أوسان  –سبأ  –

 تفاعل شعوب تلك قد لعبْت دورًا أكثر تأثَتًا يف
اؼبمالك يف نشاطهم واشتغاؽبم بالتجارة، كما لعبْت 
الطرق البحرية أيًضا دورًا مهًما يف التجارة وخاصة ذبارة 
البخور، عرب شبكٍة من الطرق البحرية واؼبوانئ اليت تقع 
على طول سواحل اليمن من جهيَت البحر العريب واحمليط 

ضبر من جهة اؽبندي يف الشرق، ومن جهة البحر األ
ذبارة البخور الغرب، فبا كان لو الدور األبرز يف رواج 

، والذي ساىم يف اتصال شعؤّا على الصعيد العاؼبي
بشعوب العامل القدًن فأصبحوا بفعل ذلك النشاط أكثر 

َبلدان العامل ثراًء تقدًما. 
:َالبيئةَالجغرافيةَلليمنَوأثرىاَفيَإنتاجَالبخور: َأوًلا

رافية كاؼبوقع واغبدود والتضاريس واؼبناخ إن السمات اعبغ
ؽبا أثرىا الفاعل يف تكوين آّتمع وتطوره ونشأة 
حضارتو، لذا توفرْت لليمن القدًن ىذه العوامل اليت 
أدَّت إىل رواج ذبارهتم وازدىارىا، فأصبحت أغٌت بلدان 

السيما ذبارة البخور  (1)شبو جزيرة العرب وأخصبها
 بأنواعو.

 

 :الموقعَ-1َ
تقع اليمن يف الطرف اعبنويب الغريب من شبو اعبزيرة  

ىا من الغرب البحر األضبر، ومن (2)العربية  ، وحيدُّ
اعبنوب احمليط اؽبندي، والبحر العريب، ومن الشرق 

ا حدودىا الشمالية فتصل(3)اػبليج العريب حبدود  . أمَّ
األمر  .(4)؛ حيث اؼبوضع اؼبعروف ب    ِ)طلحة اؼبلك(مكة

جعلها مشرفة على أىم نقاط التقاء طرق الذي 
االتصال، فأصبحْت حلقة اتصال بُت مصر وسواحل 
البحر األبيض اؼبتوسط من جهة، وبُت اػبليج العريب 

، يقابلها يف اعبانب اآلخر (5)واؽبند من جهة أخرى
 .(6)اغببشة احملاذية للطرف اعبنويب الغريب للبحر األضبر

متوسطًا من حيث  كل ىذا جعل اليمن ربتل موقًعا
فبا  اؼبناطق اؼبناخية واؼبناطق النباتية يف العامل القدًن،

أدى إىل تنوع اإلنتاج الزراعي من منطقة ألخرى، فنقلوا 
ويف مقدمتها البخور واللؤلؤ  منتجاهتم النفيسة،

. إضافة إىل أنَّ اؼبوقع اعبغرايف قد ساىم (7)واؼبرجان
ي مع العامل القدًن؛ بصورة كبَتة يف قيام التبادل التجار 

حيث كان ذلك اؼبوقع دبثابة جسر يربط بُت دول احمليط 
اؽبندي واػبليج العريب والبحر األضبر من جهة، وبُت 

 .(8)دول حوض البحر األبيض اؼبتوسط من جهة أخرى
  التضاريس:ََ-2َ

السل من تتسم طبيعة اليمن القدًن بأهنا عبارة عن س
ل ضمن اؼبناطق اليت ، تدخاعببال واؽبضاب اؼبرتفعة

تتعرض ؽببوب الرياح اؼبوظبية اؼبصاحبة باألمطار الغزيرة، 
ْت إىل جعل ، أدَّ ا أضفى على أراضيها خصوبًة عاليةفب

، الذي يعترب أبرز السلع التجارية اليمن مصدرًا للبخور
 .(9)الرائجة يف العامل القدًن خالل تلك الفًتة
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م بعض اعبغرافيُت اليمن إىل  ثالثة أقسام رئيسة، قسَّ
 على النحو اآليت: (10)ومن بينهم اؼبقدسي

، يقع بُت جبال بشريط أرضي هتامة ، وحيددىا – 1
السراة وبُت ساحل البحر األضبر، وديتد من الطرف 

 اعبنويب من باب اؼبندب حىت جدة مشااًل .
الشحر ، وحيدده بأنو ساحل اليمن اعبنويب اؼبمتد  – 2

رقي لباب اؼبندب حىت الطرف من أقصى اعبنوب الش
 الشمايل من عمان .

وىي ىضبة ؿباطة شرقًا وغربًا بسالسل  النجود، – 3
وسبتد من مشارف الشحر  من اعببال متفاوتة االرتفاع،

 حىت أطراف عسَت.
اج أىم مناطق إنت (11)تُعترَب جبال ظفار شرق حضرموت

، اليت تشتهر بإنتاجها البخور وخاصة جبال ) القراء (
كما تعترب  .(12)ومها اللبان واؼبر جود أنواع البخور،أل

سراة اليمن من السالسل اعببلية اؼبنتجة للبخور واؼبِطلَّة 
على البحر األضبر من أقصى جنوب اليمن حىت أطراف 

 .(13)الشام يف الشمال
سبيَّزْت ىضاب اليمن بإنتاجها ألجود أنواع البخور، 

  4ِقممها إىل  فهضبة اليمن اليت يزيد ارتفاع بعض
تنتشر بأرضها أودية ذات تربة خصبة، تكوَّنْت  (14)كلم

زة يف إنتاج بفعل الرباكُت، جعلتها من اؼبناطق اؼبميَّ 
 .(15)أفضل أنواع البخور

اليت خيًتقها وادي حضرموت كما أنَّ ىضبة حضرموت   
، يبلغ ارتفاعها حوايل العظيم، الذي يتميز بقمم جبلية

، زبًتقها تتسم بأهنا أرض ذات تربة خصبة (16)كلم،2
األودية كثَتة اؼبياه، خاصة يف بطوهنا ومصبَّاهتا اليت كان 
معظمها مواطن للزراعة واالستيطان، كما ىو حال 
وادي حضرموت الذي يقطع اؽبضاب الشرقية باذباه حبر 

اليت ال  (17)العرب بالقرب من بالد اؼبهرة يف سيحوت
. ومن األودية أيًضا (18)نتج البخورتزال اؼبنطقة اليت ت

ب  حري ي  ، وواد أرب دي م عبوف، ووا ي ا د وا
بَتة يف وجود  أمهية ك ية  ألود حان، وكان ؽبذه ا وسن

على جان ، ف قدًن ل يمن ا يف ال ارة  اغبض ا مواطن  به
عواصم ت ال ام ، وق ري بش طان ال ن االستي مواط ت  ، قام

او، أرب وقرن بوة وم نع وش 1)مثل سب تْ  (9 بح  اليت أص
ؼبرا  اريةأىم ا طات التج ا كز واحمل ليت كانت سبر ّٔ ، ا

ا  اؽب ومش ية  لعرب عبزيرة ا ط ا إىل وس ة  همُّ خور اؼب طريق الب
(2 0). 

كما أنَّ من العوامل اليت سبيَّزْت ّٔا اليمن القدًن السهول 
الساحلية اليت كانت أىم مناطق إنتاج البخور ومنها 
الشرقية اليت سبيزت بغناىا باؼبياه، السهول الساحلية 

الشريط الساحلي على اعبنوبية الغربية اؼبمتدة على طول 
امل ، الذي ضبل ومنذ أقدم العصور إىل العالبحر األضبر

وكان  (21)مبادئ االتصال التجاري والفكري، أول
حو اليمن القدامى ى م الذين حيملون التجارة يف مالَّ

فيعربون البحر األضبر إىل الشاطئ  (22)سفنهم،
وازاة الساحل من ميناء إىل خخر األفريقي، مث يسَتون دب

فسيطروا على البحر األضبر، فعرفوا طرقو وتعرجات  (23)،
يو، فاحتكروا بذلك ذبارتو خالل القرون سواحلو وموان

 .(24)الثالثة عشر األخَتة قبل اؼبيالد
كما أنَّ طبيعة تضاريس اليمن القدًن زبتلف اختالًفا 
تاًما عن باقي تضاريس مناطق شبو جزيرة العرب؛ إذ 

 كان ؽبا تأثَت يف ذبارة اليت سبيزت بوجود الصحارى،
مل اؼبنطقة الرملية اليت تش ، كصحراء الربع اػبايل،البخور

الواسعة اؼبمتدة من سفوح اؼبرتفعات الغربية إىل سفوح 
مرتفعات عمان يف الشرق، ومن ىضبة قبد مشااًل إىل 
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ب اليت ُتعرف قدديًا دبفازة ىضبة حضرموت يف اعبنو 
وأغلب  واليت ال تزال اؼبعلومات عنها قليلة، (25)صهيد،

ة ، وتعترب من ال(26)أجزائها ما تزال ؾبهولة صحارى اؽبامَّ
اليت لعبْت دورًا كبَتًا يف ذبارة البخور من خالل ضباية 
واستقرار ذبارة البخور من الطامعُت بثروات اليمن القدًن 

يقتحم حدودىا وخَتاتو، فمن حيث أراد الطامع أن 
. وخَت مثال على ذلك (27)،وجدىا عسرة اؼبسالك

ر ة حاكم مصق.م بقياد24فشل اغبملة الرومانية عام 
للسيطرة على اليمن بعد أن  (28)،الروماين اليوس جالوس

أدرك الرومان ىول اؼببالغ اؽبائلة اليت تنفقها روما سنويًا 
على البخور فعملوا وبدافع اقتصادي للتخلص من تلك 

ور لد ا ا  ىذ ى  ل ب ع ًتت ت يت  ل ا رسوم  ل 2)ا ا  (9 يم س ال
ر  ص وم م  ا ش ل ا د  ال ب ى  ل م ع رهت ط ي س رض  ف عد  ب

ا  قه ا غب هموإ ت طوري ربا م إ 3)ب ق (0 قّْ رب مل  ة  ل غبم ا ن  ك ل  ،
، ة راوي ح ص ل ة وا ي خ ا ن ؼب ا روف  ظ ل ا م  ا م أ ا  فه يت  ىد ل ا

ن يم ل ا ا  ّٔ ت  ع ت ، إضافة إىل اؼبقاومة الشرسة (31)قدديًا سب
وتطبيقهم لسياسة األرض  (32)من قبل الشعب اليمٍت

إذ قاموا بردم اآلبار وحرق اؼبزروعات أثناء ( 33)؛احملروقة
؛ ا نه ّٔم م ا ح س يش  ان عب ا ا  نه م يد  تف س ال ي ىت  ح

اين روم 3)ال 4).  
من العوامل الطبيعية اليت ساعدْت على رواج ذبارة 
البخور اليمٍت القدًن، وقوعها بُت مسطَّحات مائية، 
أسهمْت فيها اؼبوانئ الواقعة على تلك اؼبسطحات 
ولعبْت دورًا كبَتًا يف ذبارة البخور وتصديره إىل ـبتلف 

اعبنوب حييط ّٔا احمليط اؽبندي وحبر دول العامل، فمن 
، وحييطها من (35)العرب، ومن الشرق اػبليج العريب

ن سكان اليمن القدًن على  الغرب البحر األضبر، فبا مكَّ

ار البحريُت بُت أمم الشرق  أن يصبحوا من أبرز التجَّ
  .(36)األدىن القدًن وشعوبو 

َالمناخ:َََ-3َ
ىو جزء من مناخ اإلقليم على الرغم من أنَّ مناخ اليمن 

، فإهنا من أشد اؼبناطق جفافًا وحرِّا، لكن (37)االستوائي
من خالل وقوعها بُت ثالث مسطحات مائية أصبحْت 

، فبا يوفر الظروف تتعرض مناطقها إىل الرياح الدافئة
، وخاصة يف فصل الصيف وبعض لسقوط األمطار
لى . كما أنَّ الرياح اليت هتب ع(38)الفصول األخرى

حُت اليمنيُت من القيام  تلك اؼبناطق قد ساعدِت اؼبالَّ
بنشاطهم التجاري كوسيط بُت الشرق والغرب، من 
خالل تسيَت حركة السفن بُت اليمن ودول احمليط 

. ىذا إضافة إىل انفراد اليمن عن بقية مناطق (39)اؽبندي
شبو جزيرة العرب بغزارة األمطار، خاصة يف فصَلي 

، وتُعترَب اؼبرتفعات اعبنوبية الغربية (40)اػبريف والربيع
واعبنوبية الشرقية أوفر اؼبناطق حظًا من األمطار نتيجة 
ؽببوب الرياح اؼبوظبية اعبنوبية الغربية القادمة من احمليط 
اؽبندي، بينما األجزاء اعبنوبية الشرقية تسقط أمطارىا 

ؤثر . كما ي(41)شتاًء نتيجًة ؽببوب الرياح اؼبوظبية الغربية
نوع التضاريس وشكلها على اؼبناخ يف السهول اعببلية 
الضيقة والواسعة، والقيعان والسفوح الشديدة االكبدار، 
واالنكسارات واألودية خيتلف تأثرىا بطبيعة سَت اغبرارة 

. وقد يتجلى (42)واذباه الريح وكمية تساقط األمطار
بقاع ر واضًحا دبنطقة ظفار اليت تُعترَب أكثر ذلك التأثُّ 

ة ياليمن القدًن إنتاًجا، فقد تضافرِت الظروف الطبيع
زًا ذا قيمة، أدى ؽبذه اؼبنطقة لتجعل من خبورىا نوعً  ا فبي َّ

 إىل رواجو الكبَت يف أسواق العامل القدًن.
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وىكذا يتضح فبا سبق مدى أمهية الدور الذي لعبْتو 
نْت أى لها من البيئة اعبغرافية يف اليمن القدًن، ومكَّ

، والقيام بدور الوسيط طرة على ذبارة البخورالسي
التجاري بُت ـبتلف دول العامل القدًن، وكان البخور 

 على رأس منتجاهتم اليت تأجروا ّٔا مع الغرب والشرق. 
َثانياا:َأنواعَالبخورَفيَاليمنَالقديم:

عرفنا فيما سبق أنَّ اليمن قد سبيزت بإنتاجها ألجود 
العطرية اليت أسهمْت بصورة كبَتة يف أنواع البخور واؼبواد 

امتالك أىلها ثروة اقتصادية كبَتة، سواء كانت تلك 
الثروة الناذبة عن الزراعة واؼبنتجات احملليَّة اليت تأيت على 

، أو تلك الناذبة عن الوساطة ها البخور بأنواعورأس
دْت أنواع(43)التجارية اليت احتكرىا اليمنيون  . وقد تعدَّ

، وكان أمهها وأكثرىا  تنتجها أراضي اليمنالبخور اليت
: (45). قال األصمعي(44)شهرة اللبان )الكندر( واؼبر

))أربعة قد مؤلت الدنيا، وال تكون إال يف اليمن، الورس 
 واللبان )الكندر( واػبطر والعقيق(( .  

يُعترَب من اؼبواد العطرية اليت ؽبا  اللبان)َالكندر(:َ-1َ
العامل القدًن، ويوَصف بأنو مادة رواج واسع يف بلدان 

صمغية ذو رائحة طيبة، تكون على ىيئة قطرات إفرازية، 
عادًة ما تكون ذات لون أظبر فاتح، وأحيانًا سبيل إىل 
اللون األصفر، وُيستخرَج من شجٍر يُعَرف بشجر 

 (46)اللبان، وُيطَلُق عليو باؽبندية والفارسية )كندر( ،
. وتوَصف (47)(  Boswelliaواظبو يف ِعْلِم النبات )

كية التنمو أكثر من )عشرة أقدام(، وؽبا شجرتو بأهنا شو 
 .  (48)، وشبرىا ذات حرارة عند اؼبضغأوراق

ويف  ،(49)جاء اسم اللبان يف النقوش باسم مبخرة
ودائًما ما يطلق عليو  (50)،اؼبعجم السبئي دبعٌت البخور

: ـبتلفة، مثلبالكندر، وتضاف إليو صفات أىل اليمن 
)لبان دكر( ولبان شحري وغَتىا من األظباء 

من اؼبكونات،  ويتكون اللبان من نوعُت (51)األخرى.
نوع عبارة عن مكونات تذوب يف الكحول، وخخر عبارة 
عن مكونات ال تذوب يف الكحول، إضافة إىل الزيت 

. (52)الطيار الذي يكون ذا لون أصفر ولو رائحة طيبة
التاريخ إىل استمرار أىل اليمن يف وتشَت كتب 

والعناية  حضرموت واؼبهرة باالىتمام بأشجار اللبان
ى السكن يف مناطق ، وشجعهم علالبالغة ّٔا منذ القدم

، واحتكر اغبضارمة زراعتو وزراعة اؼبر منوّْه وإنتاجو
ار بو حىت الوقت اغباضر . واللبان (53)والصرب واالذبَّ

من ذراعُت، وؽبا ورق مثل شجرة شوكية ال تنمو أكثر 
، وظلْت أسواق البخور )اللبان( ؿبتفظة (54)ورق اآلس

برواجها على مدى عشرات القرون قبل زوال 
مث أخذْت ذبارتو تتقهقر وتأخذ باػبفوت  (55)الوثنية،

والتواري، إال أن زراعتو ال زالت منتشرة يف بعض مناطق 
 .(56)الشرق يف ظفار وجزيرة سقطرة

ه:َأنواعَاللبا َنَومناطقَنموِّ
: ))إنَّ السبب يف تسميتو  باللبان الذكر (57)قال بليٍت

يعود ألنو يتقطر من شجرتو على ىيئة قطرات كروية 
تتحد مع بعضها مكونة ما يشبو خصييَت  الشكل،

الذكر، كما يضيف أيًضا وجود شكل خخر للبان يشبو 
ثدي األنثى، كان يتقطر يف شكل قطرات الواحدة تلو 

فتتحد مع بعضها وتظل عالقة بالشجرة،  رى،األخ
وتتدىل منها مكوّْنة كتاًل تشبو ثدي األنثى. كما وصف 
شجرة اللبان بأهنا صغَتة اغبجم ذات لون أصفر 
وجذعها ملتوي. كما وصفها مؤرخ خخر بأهنا ليست 

طويلة، يبلغ ارتفاعها حوايل طبسة أذرع، وأغصاهنا  
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لون أخضر ومذاقها كثيفة، وأوراقها صغَتة اغبجم ذات 
. وذكر ىَتودوت أنَّ اليمن ىي البلد الوحيد (58)ُمر((

بينما أشار ديودورس  (59)،اليت ينتج اللبان واؼبر والآلدان
تسمى العربية  إىل منو أشجار اللبان واؼبر يف اؼبنطقة اليت

أجود  السعيدة ) اليمن (، وذكر أهنا منطقة مالئمة لنمو
تها اػبصبة، وجوّْىا اؼبليء أنواع البخور، نظرًا لًتب

نتج اللبان . كما ذكر بليٍت أنَّ اؼبنطقة اليت ت(60)بالضباب
، (Astramitae، وتُعَرف باسم )تقع يف بالد السبئيُت

حُت  ، يف(61)وىي تسمية يونانية ومعناىا السر الغامض
أنَّ منطقة إنتاج اللبان تقع  ،ورد يف دليل البحر اإلريثري

شبوة عاصمة فبلكة حضرموت، واليت  بالقرب من مدينة 
كان ينقل إليها عرب اعبمال كل ما تنتجو البالد من 
اللبان، ليتم زبزينو ّٔا، كما يُنَقل إىل ميناء قنا يف قوارب 

يف حُت يشَت اسًتابون إىل  .(62)ليتم تصديره إىل اػبارج
أنَّ ازدىار طبس فبالك يف جنوب شبو اعبزيرة العربية 

ة السعيدة كانت تنتج أشجار اؼبر واللبان ُعرِفْت بالعربي
وتُعترَب . (63)والقرفة، ومن ىذه اؼبمالك فبلكة السبئيُت

ظفار اؼبعقل الرئيس للبان، واعتمدْت على إنتاجو  
كدعامة راسخة يف بناء كياهنا االقتصادي، واحتكر 
أىلها إنتاج اللبان وذبارتو، واشتهرْت مدهنا وموانيها 

ظهرِت االكتشافات اغبديثة أبسبب التجارة بو، و 
يف ميناء خوروري أنَّ اؼبنطقة كانت مركزًا لزراعة  ةوخاصً 

اللبان، وأنَّ اؼبيناء ظبهرم اؼبذكور يف النقوش يُعترَب ميناء 
ًصا لتصدير اللبان  مناطق ظفار، وكان ـبصَّ

 .(64)الظفاري
َاستخدامَاللبانَوطرقَجمعو:َ

كان اللبان ؿبل تقديس لدى شعوب العامل القدًن، فقد 
بدأ استخدامو عندما مارس اإلنسان التحنيط، مث 

اسُتعمل عند تقدًن القرابُت للمعبودات، ويف الطقوس 
وعندما يتم تكرًن  اعبنائزية ويف األعياد الدينية،

ُت، كما اسُتخدم يف ربضَت العقاقَت  األشخاص اؼبهمّْ
ستسعاء واغبمى وخالم اعبنب والكبد،  الطبية، كعالج اال

ة واعبرب ، كما أنو (65)كما اسُتخِدم يف عالج اغبكَّ
، ومن استخدامات (66)يعاجل أمراض العُت وغَت ذلك

، ويقطع نزيف الدم لبان األخرى أنو جيلو ظلمة البصرال
من أي موضع كان، وإذا ُمِضغ مع الصعًت طَرد 

 .(67)البلغم
 صبع ؿبصول اللبان، فقد كان اتُّبعْت طرق معيَّنة يف

ُيستخرج بشق الشجرة، فتسيل منها العصارة اليت 
تتجمد يف اغبال أسفل الشق، ويبدأ شق الشجرة يف 
السنة الثالثة أو الرابعة من عمرىا، وُيًتك ؼبدة حوايل 
ثالثة أسابيع، مث يُعبَّأ اللبان عند نقلو يف صناديق خشبية 

سعف، وذلك ألنو مادة مغطَّاة باغبصر اؼبصنوعة من ال
مو  .(68)سبيل إىل اعبفاف ،وخُيشى من هتشُّ

وكان ؿبصول اللبان جُيَْمُع مرتُت كل سنة، نظرًا للطلب  
كان البدَّ عند   ءيو، وحىت يكون احملصول أكثر نقاً عل

صبع ؿبصول الشجرة تسوية األرض وتنظيفها، ووضع 
حصَت من سعف النخيل أسفلها لتتساقط عليو عصارة 

 .(69)جرةالش
 المر:َ-2َ

اشتهر اؼبر كثَتًا لدى اليونان والرومان، حىت ُعِرَف  
 ؛حضرميةلديهم باؼبر اؼبعيٍت، وىو يف حقيقة األمر َغلَّة 

حيث كان ينمو يف اؼبناطق الغربية من فبلكة حضرموت، 
، كما كان ينمو يف بعض مناطق (70)ويف جزيرة سقطرى

الشريط الساحلي اؼبمتد من عدن حىت باب اؼبندب، إال 
ا مقارنة دبا كانت عليو اغبال يف  أنَّ كمياتو قليلة جدِّ
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، وقد توقف استخراج (71)حضرموت وظفار وسقطرى
اؼبر يف اليمن يف العصور اإلسالمية اؼبتأخرة بكميَّات 

، إال أنَّ (72)على شرائوذبارية، بسبب سعره وقلة اإلقبال 
، وىي الطريقة واليمنيُت مل ينسوا بَ ْعُد طريقة استخراج

 اليت توارثوىا عن أجدادىم عرب خالف السنُت.
َأنواعَالمرَومناطقَنموه:

ُشجَتات اؼبر ال تعلو أكثر من ستة أقدام، وربتوي  
على فروع شوكية، وأوراق صغَتة بيضوية الشكل، 

، وتزدىر الشجرة لفًتة (73)تتساقط يف فصل اػبريف
قصَتة بعد سقوط األمطار، وتُ َعدُّ أقل ارتفاًعا من شجرة 
اللبان، وتكون أغصاهنا كثيفة وساقها متُت، ينمو قريًبا 

 من األرض.
: أنواًعا عديدة من اؼبر، أفضلها الذي (74)ذكر بليٍت

( ، وىو عبارة عن عصارة تفرزىا stacteيُعَرُف باسم )
ا النوع اآلخر شجرة اؼبر قبل  موسم صبع احملصول، أمَّ

فُيعَرُف باسم اؼبر اؼبعيٍت، ويشمل األنواع كلها. وكان اؼبر 
أكثر انتشارًا يف اليمن إىل جانب أنو ينمو يف اؼبنطقة 
اؼبمتدة من الركن اعبنويب الغريب من شبو اعبزيرة العربية، 

 اعببال مشال وحىت منطقة جيزان، كما ينمو كذلك يف
، ويف بعض السفوح الغربية عببال سَت واعبوفمنطقة ع

 . (75)السراة
وامتازت جزيرة سقطرة اليت ذباور الساحل اليمٍت خالل 
العهود اؼباضية بأهنا األرض اليت تنتج اؼبر، خاصة أهنا 

ُعرِفْت شجرتو باسم )دم اشتهرت بنوع من اؼبر 
 (76)اليت كان يسميها السقطريون )عرايب( ،األخوين(

، الذي اليوجد إال يف جزيرة سقطرى، لقاطرأو صمغ ا
الذي يبلغ ؿبيط دائرة  (77)،لسوقطريويسمى بالصرب ا

جذعها حوايل ثالثُت بوصة، وارتفاعها طبسة وعشرين 

ر بكميَّات  (78)قدًما ، وقد كانت مادة دم األخوين ُتَصدَّ
كبَتة إىل فبالك وبلدان العامل القدًن، حبيث كانت 

والتجميل ويف تلوين األوعية ُتسَتخدم يف الصباغة 
شجرة دم وتلميعها. كما يعتقد أىل جزيرة سقطرة أنَّ 

وال يزال النوعان  (79)،األخوين نوعان ذكر وأنثى
موجوَدين إىل يومنا، أحدمها ـُبِْصب واآلخر ؾُبِْدب، 
والشجرة اؼبخصبة تكون ذات غصون أطول من غَتىا، 

وعند  وحُت تكون األشجار صغَتة تكون متشأّة،
وصوؽبا إىل سن معُت تتضح الفروق بينها يف وجود أو 
غياب الغصون اؼبنتفخة اليت تنمو منها األوراق 

 .(80)الشوكية
َاستخدامَالمرَوطرقَجمعو:َ

للمر العديد من االستخدامات، اليت ال يزال بعضها 
باقًيا حىت زمننا اغباضر، منها ازباذه على أنو دواء 

لديدان األمعاء، ومضاد فاعل السعال )الكحة(، وطارد 
. بل كان للمر يف أكباء  (81)لسموم العقارب والثعابُت

كثَتة من اليمن شيٌء من القدسية، ال تزال بعض 
بقاياىا ظاىرة حىت يومنا؛ حيث تُ َعلَّق على مهد اؼبولود 
قطعٌة صغَتة ىرميَّة الشكل مصنوعة من خليط من اؼبر 

ا ربمي اؼبولود من والصرب واغببة السوداء، يعتقد أهن
اغبسد ومن األرواح الشريرة، كما كان يُغَرُس الصرب على 

. ويف العامل القدًن  (82)قبور اؼبوتى يف بعض قرى اليمن
د كان للمر أمهية كبَتة، ويرجع ذلك إىل تعد

حيث يصدر عن حرقو  ؛استخداماتو، فاسُتخِدم للتعطَت
ُم  ، كما كان ُيستخدَ (83)دخان أبيض لو رائحة زكية

كالطيب يف اؼبعابد، وكان يدخل يف عمليات التحنيط 
يف مصر القددية، كما اسُتخِدَم يف الطب لعالج 

  اعبروح والتئامها، واسُتخِدم أيضً االلتهابات ومداواة ا



 د. سعيذ سالوين بلعفير  البخور وأهويته التجارية ...   

641 

 م2018 (، ديسمبر3، المجلد األول، العدد )والتطبيقيةمجلة الريان للعلوم اإلنسانية  
 

كعالج لبعض األمراض كالسعال ويف ذبفيف البلغم 
وتنقية األعضاء الباطنية، كما أنو دينع تساقط الشعر إذا 

، زد على ذلك أنو (84)ع الآلدان ودىن اآلسما ُخِلَط م
ُيسَتخدُم يف وقتنا اغباضر يف صناعة اغبرب ويف طرد 
اغبشرات والثعابُت، إذا ُأحِرق داخل اؼبنازل خاصة يف 

ا عن كيفية صبعو واستخراجو، (85)قرى مصر وريفو . أمَّ
فًتاىم يضربون ساق الشجرة ثالث ضربات بالفأس يف 

شقوق اليت أحدثها الفأس يف ال مواضع متباعدة، فيسيل
، ُيًتَك ؼبدة شهر أو أقل حىت يتصلب عند سائل لزج

، وحُت يأيت الوقت اؼبناسب عبمع (86)أسفل الشق
ؿبصول شجرة اؼبر، فأنو يتم وضع حصَت من سعف 
النخل أسفل الشجرة، ومن مث يتم وضعو يف أكياس من 

ذي اعبلد، وذلك الحتوائو على نسبة كبَتة من الزيت ال
، كم يتم صبع ؿبصولو مرتُت خالل (87)خيشى جفافو

 السنة.           
َثالثاا:َالطرقَالتجاريةَللبخور:

تغال ّٔا منذ عهود عرف أىل اليمن التجارة واالش
وساعدىم على ذلك اؼبوقع اعبغرايف، ( 88)،تارخيية مبكرة

ناخية، وتنوع حاصالهتا وطبيعتها الطوبوغرافية واؼب
. بل ديكن القول بأّن (89)ووفرة خَتاهتا الباطنية، الزراعية

وا التجارة من أشرف  ة َعدَّ أىل اليمن خاصًة والعرب عامَّ
اؼبهن قدرًا ومنزلة، ونظروا إىل التجار نظرة تقدير 

واحًتام، حىت ُأشَت إىل شرفها وظبوّْ منزلتها كثَتًا يف  
كتب التاريخ، فبا يدل على مكانة التجارة واالشتغال 

. وكان الكثَت من أىل اليمن (90)يف نفوس الناس ّٔا
رون  يعيش على العمل بالتجارة، يبيعون ويشًتون، ويصدّْ

ومل تكن  ويستوردون، ويقصدون األسواق الشهَتة،
التجارة يف اليمن القدًن حكرًا على فئة معينة دون 

غَتىا، فقد مارس أىل اليمن طوال تارخيهم القدًن 
ان فكان للملك ذبارة دبختلف فئاهتم،االذبار  ، ولكهَّ

اؼبعابد مصاحل ذبارية حُت كانوا يتاجرون باسم 
. وقد سامهِت الطرق التجارية القددية بدور  (91)معابدىم

كبَت يف نقل البخور من مناطق إنتاجو إىل ـبتلف دول 
العامل القدًن، فبا أدى إىل ازدىار ذبارتو، وتنوعت تلك 

 حبرية. الطرق ما بُت طرق برّْية وأخرى 
:َالطرقَالبرية: َأوًلا

الطريق اعبنويب الشمايل من مأرب عاصمة  – 1
ويبدأ من عدن وقنا  السبئيُت إىل البًتاء يف الشام،

ُمتَِّجًها إىل مأرب، مث إىل قبران، فالطائف، مرورًا دبكة 
ويثرب وخيرب، والعال ومدائن صاحل وصواًل إىل 

رة البخور الذي . ويعترب الطريق الرئيس لتجا(92)البًتاء
ينقل عربه من اليمن وصواًل إىل صبيع أكباء العامل 
بواسطة اعبمل، الذي يُ َعدُّ وسيلة النقل الوحيدة للبخور 
والسلع التجارية األخرى، إىل موانئ اػبليج العريب 
والبحر األضبر عرب الصحراء إىل مشال اعبزيرة العربية، 

 .(93)وإىل مشاؽبا الشرقي حيث بالد النهرين
جرىا، ويتجو من مأرب مث قبران؛  –طريق مأرب  – 2

حيث يتجو إىل الشمال الشرقي من وادي الدواسر مروًرا 
بقرية الفاو، ومن ىناك إىل اليمامة، مث صوب جرىا 

 (.94)على ساحل اػبليج العريب
عمان، ودير عرب الطرف  –طريق حضرموت  – 3

ىل الشرقي من الربع اػبايل؛ حيث يبدأ من حضرموت إ
عمان يف الشرق، متجًها صوب منطقة اليمامة وصواًل 
إىل بالد الشام والعراق، حبيث يلتقي بالطريق الشرقي 

 .  (95)وبفرع الطريق الغريب
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: أن قوافل اعبمال احململة بالبخور كانت (96)ذكر بليٍت
( 65سبر بعدد من احملطات التجارية اليت تصل إىل )

طريق القوافل الرئيس ؿبطة، وذلك أثناء سَتىا عرب 
)طريق البخور( من اليمن وصواًل للشام والعراق، وكانت 

 تلك احملطات مزودة دبواقف للجمال.
وىناك طرق برية فرعية تتصل بطريق البخور، سبثلْت 
أمهيتها وفًقا لؤلوضاع السياسية واالقتصادية، فبسبب 
ارتفاع الضرائب اليت تفرضها القبائل اؼبسيطرة على طريق 

بخور من ناحية، وتأثَت القراصنة السليب على ذبارة ال
البحرية من ناحية أخرى، األمر الذي جعل التجار 
يلجأون إىل استخدام الطرق الفرعية يف نقل ذبارهتم من 

ا إىل أقرب اؼبوانئ ليتم شحنو بالسفن مناطق إنتاجو، إمَّ 
ا إىل احملطات التجارية  مث ينقل عن طريق البحر، وإمَّ

بالد لينقل بعد ذلك باعبمال إىل الطريق الربي داخل ال
. وتنقسم بدورىا إىل فرعية جنوبية سبتد من (97)للبخور

اليمن على ىيئة شبكة متصلة ببعضها ،تتجمع كلها يف 
طريق رئيس واحد يتجو إىل الشمال، وكانت مدينة 
قبران دبثابة نقطة التجمع، ومن قبران يتفرع الطريق إىل 

اذباه الشمال صوب سواحل البحر وجهتُت، األوىل ب
اؼبتوسط، واألخرى تتجو كبو الشمال الشرقي صوب 
ا الطرق الفرعية الشمالية  جرىا على اػبليج العريب. أمَّ

الشرق، فكانت تتفرع من مدينة قبران، إحداىا باذباه 
إىل واحة العال، ومنها إىل  واألخرى كبو الشمال وصواًل 
 .(98)ؼبتوسطالبًتاء وموانئ البحر األبيض ا

، وألمهية السلع اليت كانت سبر ّٔا، ولتأمُت تلك الطرق
وعلى رأسها البخور، إضافة للسلع اؽبندية واألفريقية اليت  

كانت تصل إىل موانئ اليمن مث تنقل عرب طريق البخور، 
بذل سكان اليمن جهوًدا كبَتة يف ضباية قوافلهم 

لة بالبخور عرب ذلك الطريق، فقاموا ببناء  التجارية احملمَّ
اغبصون والقالع يف عدة مناطق ؽبذا الطريق، نتج عنو 
قباحهم يف السيطرة على أىم الطرق التجارية بُت عامل 

ََالبحر اؼبتوسط وأفريقيا، واؽبند والصُت.  
َالبحرية: ثانياا:َالطرق

توسطت اليمن بلدان اغبضارات القددية، بُت خشور  
ا وأفريقية واؽبند وجزرىومصر وفينقيا، واليونان والصُت، 

فقبض أىل اليمن منذ عصور موغلة يف  (99)،الشرقية
القدم على زمام التجارة البحرية يف الشرق، فكانت 
سفنهم ىي الوحيدة اليت سبخر عباب البحر األضبر وحبر 
العرب، واحمليط اؽبندي لتنقل سلع اؽبند والشرق األقصى 

يتاجرون مع  ، فقد كان اليمنيون(100)إىل موانئ اليمن
أىل السواحل اؼبواجهة لبالدىم ويقيمون فيها أحيانًا، 
وبرىنت الدالئل اؼبكتشفة األثرية على وجود خثارىم 
اؼبعمارية يف العديد من اؼبناطق األفريقية الوسطى أو 

 .(101)اعبنوبية الشرقية
حيدثنا صاحب كتاب الطواف عن ذبارة اليمن البحرية 

ومنها ميناء عدن الذي وعن موانئ اليمن البحرية 
تتجمع فيو السفن القادمة من اؽبند ومصر، لتبادل 
ضبولتها، وأنو مل يكن أحد جيرؤ على القيام برحلة 

حُت  احمليط اؽبندي خنذاك غَت اؼباًل مباشرة إىل اؽبند عرب
اليمنيُت، الذين احتكروا أسرار الرياح اؼبوظبية ألنفسهم،  

بأنو يعجُّ بالسفن  كما ذكر ميناء اؼبخا الذي قال عنو
ارة التجار الذين يتاجرون مع اؽبند واعبانب  والبحَّ

. واستمر صاحب كتاب (102)األفريقي اؼبقابل لليمن
فحدثنا عن ميناء قنا  الطواف يف وصف اؼبوانئ اليمنية،

الذي تأيت أمهيتو على الساحل اليمٍت الشرقي، والذي  
يق القوافل كان يرد إليو اللبان ومنو حيمل سَتًا على طر 
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وكانت السفن البحرية بعد  (103)التجارية الربّْية،
انطالقها من ميناء قنا تتجو صوب ثالث طرق رئيسة 

 على النحو اآليت:
َاألول: يتجو كبو اػبليج العريب، فكانت   الطريق

السفن بعد مغادرهتا ؼبيناء قنا تسَت دبحاذاة الساحل 
ناء عمان الغريب متجًها كبو الشرق لتحط الرحال دبي

 على ساحل اػبليج العريب.
َالثاني: وديتد من ميناء قنا إىل غرب اؽبند؛   الطريق

اؽبندية، حيث كانت السفن التجارية ترسو على اؼبوانئ 
ص الستَتاد اللبان،  ،مثل ميناء )بارباريكم( اؼبخصَّ

 وميناء )بارجيارا(.
َالثالث: وينطلق من ميناء قنا باذباه جنوب   الطريق

غرب اؽبند، حيث كانت السفن ترسو يف عدد من 
 موانيها، أمهها ميناء موزيريس.

ويدل استخدام الطرق البحرية على خربة أىل اليمن يف 
ؾبال التجارة البحرية، وىذا ما أشارت إليو النقوش 

قش يشَت إىل معرفتهم بركوب بوضوح، فقد ُعِثَر على ن
ُكِتَب على تابوت لتاجر معيٍت يرجع تارخيو إىل  ،البحر

 (.104)القرن الثالث قبل اؼبيالد
َرابعاا:َنشاطَالموانئَاليمنيةَفيَتجارةَالبخور:

دىرت يف مضمار ىذا النشاط االقتصادي والتجاري از 
ث عنها بشيء العديد من اؼبوانئ يف اليمن ؛ حيث رَبدَّ

ثة موانئ ، وىي ثال(105)من التفصيل كتاب الطواف
لعبت دورًا يف ذبارة البخور بُت اليمن والعامل القدًن، 

 سبثلت يف ميناء عدن وقنا وموزع:
 
 

  ميناءَعدن:
كما ُعِرَف عنها بأهنا تقع على الساحل اعبنويب لليمن،  

طبيعي على حبر العرب  ذلكوهنا أىم منفٍ  ؛عُت اليمن
مها بطريق البحر  واحمليط اؽبندي، فضاًل عن ربكُّ

، ويتميز اؼبيناء بأنو مأوى حصُت ربيط بو (106)األضبر
اعببال واؼبياه، وكان حارس مدينة عدن ورمز أماهنا جبل 
صَتة، وربيط اعببال باؼبيناء من ثالث جهات، فتوفرت 

ما يُعترَب ميناء ، ك(107)لو اغبماية الطبيعية من الرياح
عدن أول ميناء يف طريق السفن القادمة من البحر 
األضبر بعد عبورىا مضيق باب اؼبندب. وديتاز اؼبيناء 
دبرفأ، وتتوفر فيو كل مقّومات اغبياة التجارية، وظل 
ميناء عدن يلعب دوره التارخيي يف ذبارة البخور عقوًدا 

قددية إبَّان طويلة، وتعاقبْت عليو الكثَت من اغبكومات ال
الصراع السياسي بُت فبالك جنوب اعبزيرة العربية )قتبان 

أوسان( حىت قيام دولة ضبَت فتدىور اؼبيناء  –سبأ  –
 .(108)وبدأ يفقد دوره التارخيي يف عهدىا

َميناَقنا:
وىو اؼبيناء الرئيس ؼبملكة حضرموت القددية، واؼبيناء َ

، (109)باسم قناالرئيس لتجارة اللبان، وقد ذكرتو التوراة 
، وقد (110)كلم جنوب غرب بئر علي3ويبعد حبوايل 

حرص اغبضارمة على ربط ىذا اؼبيناء بالداخل بطرق 
لة بالبخور مابُت شبوة العاصمة،  جّيدة للقوافل احملمَّ
واؼبدن اغبضرمية اليت تقع إىل الشرق منو، وخارجية مع 

وفارس واؽبند، وكانت تصلو َأسواق الشاطئ األفريقي
، مثل القمح لكثَت من السلع، إىل جانب البخورا

واػبمور والنحاس والقصدير، حىت أصبح اؼبيناء ملتقى 
للسلع اؼبختلفة القادمة عن طريق البحرين العريب 
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واألضبر، فبا زاد من شهرتو عاؼبًيا، وازدادت وظيفتو 
التجارية ونشاطو التجاري الدؤوب. ويعد ذلك إىل 

هة، وإىل قوة ربصيناتو الطبيعية مكانتو االقتصادية من ج
وحساسية موقعو االسًتاتيجي، إىل جانب قربو من 
مناطق حيوية زراعية ومنتجة، وأكثرىا غٍت باؼبنتجات 

. كما كانت تصل (111)اؼبرغوب فيها لدى العامل القدًن
لة بالبضائع مث تعود مشااًل اؼبيناء قوافل الشمال  وىي  ؿبمَّ

ل اؽبند وسلع شرق أفريقيا ربمل البخور والطيوب وتواب
 .(112)اليت تصل اؼبيناء على منت السفن

َميناءَموزع:
ة على ساحل البحر   ويُعترَب من موانئ اليمن القدًن اؼبهمَّ

األضبر، بل يُ َعدُّ اؼبيناء الرئيس ؼبملكة سبأ، وعند قيام 
وقوَّى  (113)قبل اؼبيالد 115الدولة اغبمَتية عام 

وأخذْت تسيطر على أمالك السبئيُت، أصبح  نفوذىا،
اؼبيناء الرئيس للمملكة اغبمَتية، واستمرَّ يف تصدير 
البخور إىل جانب الُُب اليمٍت القدًن، وترد اؼبيناء السفن 
من مصر ومن شرق أفريقيا ومن اؽبند. وكان أىلو 
يتاجرون مع اؼبوانئ آّاورة وصواًل إىل اؼبوانئ اؽبندية 

وكان التجار األجانب يدفعون العطايا واألفريقية، 
ام اؼبيناء لغرض السماح ؽبم بالتجارة يف  واؽبدايا إىل حكَّ

ا ربوي ؛ كون اؼبدينة تُعترَب سوقًا ذباريِّ أسواق ) ُمْوزََع (
، وكذلك العديد من السلع اعبيّْدة، مثل القمح واػبمر

 .  (114)األقمشة األواين، كما يتم تصدير اؼبر اعبيد خاللو
َخامساا:َأىميةَالبخورَلدىَالشعوبَالقديمة:َ

لعب البخور دورًا ىاًما يف حياة الشعوب القددية، وبرز 
ذلك الدور يف ـبتلف مظاىر اغبياة خنذاك، سواًء 
اجتماعًيا أو اقتصاديًا أو سياسًيا أو حىت دينًيا، وكان 

للبخور أمهية خاصة يف حياة شعوب العامل القدًن توازي 
 والبًتول يف عصرنا اغبديث.   أمهية الذىب

َاًلجتماعية البخور دور - 1 َالحياة  : واًلقتصادية في
لعب البخور دورًا بارزًا يف حياة اليمنيُت القدماء 
فأصبحوا أقدم األقوام العربية اليت زبطَّت عتبة 

، فقد بلغِت اليمُن حينها مرحلًة من اغبضارة (115)اؼبدنية
فيها حضارة مزدىرة  تروع اؼبرء بتقدمها؛ إذ قامت

راسخة ويف أحوال مستقرة، وكانت مستقلة عن بقيَّة 
 (116)أكباء اعبزيرة العربية، بل وـبتلفة عنو يف عدة وجوه

بسبب نصيبها الوافر من ذبارة البخور. وبسبب ارتفاع 
وىو من أىل  -مستوى معيشتهم فقد ذكر ىَتودوتس 

يوب، وإن اليمن ببالد الط -القرن اػبامس قبل اؼبيالد 
فيها وحدىا البخور واؼبر والقرفة )الدار صُت( والالدان، 

 .(117)وأهنا مزدضبة بالسكان ، وتتمتع خبصب عظيم
كذلك وصفها سًتابون بأهنا أغٌت شعوب األرض بفعل 
ذبارهتا من البخور وسائر العطور، فضاًل عن النخيل 

، وأن أىلها لديهم أثاث ضخم من الذىب غابوال
قاعد واألوعية وأواين الشراب، ناىيك عن والفضة، كاؼب

فخامة منازؽبم اليت زوقت جدراهنا وسقوفها وأبوأّا 
دبختلق األواين دبا يرصع فيها من الذىب والفضة والعاج 

 .(118)واألحجار الكردية
كما ذكر أيضاً بليٍت أن أىل اليمن كانوا أكثر الشعوب   

البخور  بفضل امتالكهم للغابات الغنية بأشجار ثراءً 
ومناجم الذىب واألراضي الزراعية اػبصبة وإنتاجهم 

، كما اشتهرت اليمن قدديًا بأنواع (119)العسل والشمع 
 .        (120)العقيق واألحجار الكردية والعنرب
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ى النشاط التجاري بأىل اليمن إىل ربركهم  لقد أدَّ
بامتداد الطرق التجارية و إقامتهم يف مناطق متفرقة منها 
ّٔدف رعاية مصاغبهم التجارية، فبا أدى إىل اختالفهم 
بشعوب وقبائل أخرى، دفعْتهم الظروف إىل اإلقامة يف 
تلك اؼبناطق وإقامة عالقات ودٍّ وصداقة ومصاىرة. زد 

ك بأن ُعٌِتَ التاجر اليمٍت القدًن كيف حيافظ على على ذل
، وخيتار أنواعًا معيَّنة من السلع، حبيث مصادر السلع أسرار

حصر نشاطو على كل ما خفَّ وزنو وغال شبنو وتعّذر اغبصول 
، فبا جعل التجَّار الغرب يشًتون البضائع (121)عليو بغَت وساطة

كوهنم  ؛جار اليمنيُتاليمنية ومن يد الت الشرقية من اؼبوانئ
جيهلون مصادر ىذه السلع، بل وكان اعتقادىم أنَّ كل البضائع  

اليت يشًتوهنا من اليمن ىي من إنتاجهم، وأنَّ اؽبند والبالد العربية 
 .(122)ـبتلطة أو قارة واحدة

لذلك نرى أنَّ ثروة اليمن االقتصادية ىي تلك اليت  
من اؽبند والشرق كانت ذبود ّٔا أرضها أو تلك اؼبتدفقة 

حُت اليمنيُت.  األقصى إىل موانئ اليمن بواسطة اؼبالَّ
  دورَالبخورَفيَالحياةَالسياسية:َ–2َ

فقد تنوعت العالقات بُت اليمن ودول شبو اعبزيرة 
العربية ومصر والشام بعالقات ودّْيَّة تارة وعالقات 
ا العالقات الودّْيَّة فقد سبثلت يف  عدائية تارة أخرى، أمَّ
قيام السفارات بُت تلك البلدان وإقامة احملطَّات التجارية 
يف الكثَت من مناطق اعبزيرة العربية، إضافًة إىل مصر 
والشام لتسهيل عملية ذبارة البخور واغبفاظ على 
ار اليمنيُت، وبذلك يكون قد سيطروا  فبتلكات التجَّ
على أبرز اؼبراكز التجارية ىناك، وكانت مدينة العال أبرز 

ار اليمنيون، ا ؼبراكز التجارية اليت استوىل عليها التجَّ
 إىل والدليل على ذلك ما ُعِثَر عليو من نصوص تشَت

ؼبا حوْتو من أظباء لبعض  ؛خضوعها ؼبلوك اليمن القدًن

. إضافًة إىل وجود نصوص (123)اؼبلوك ولفًتات حكمهم
ان العال والتجار  أيًضا تشَت إىل التعايش بُت سكَّ

إىل أْن  (124)اؼبقيمُت فيها جنًبا إىل جنب اليمنيُت
استطاعت دولة األنباط من االستيالء عليها مع هناية 

، بعد أن أدركوا أنَّ (125)القرن األول قبل اؼبيالد
االستيالء على مركز ذبارة البخور والسيطرة على طرق 
وموانئ ذبارتو ىو قوة فاعلة يف ربديد سياق التاريخ 

 .(126)ن شبو اعبزيرة العربيةالسياسي عبميع بلدا
َدورَالبخورَفيَالحياةَالدينية:َ-3َ

ا من الطقوس   ل جزًءا مهمِّ فقد كان البخور يشكّْ
الدينية عند أغلب شعوب العامل القدًن، فكان ُيسَتخَدُم 
أساًسا عند تقدًن النذور لآلؽبة  يف اؼبعابد والطقوس 

أجل  الدينية، كما ُيسَتخَدُم يف حرق جثث اؼبوتى من
القضاء على الروائح الكريهة اؼبنبعثة منها من جهة ومن 

. كما كان (127)أجل اسًتضاء اآلؽبة من جهة أخرى
قدماء اؼبصريُت يستخدمون ىذه اؼبواد يف التحنيط ويف 
األطعمة، وكانت العطور ُتسَتخَدُم بكثرة والسيما من 

. وكانت الشعوب يف العصور القددية (128)قبل النساء
ىل البخور وـبتلف الطيوب نظرة تقديس، حىت تنظر إ

ون األرض اليت تنتج ىذه اؼبواد )اليمن(  أهنم كانوا يسمُّ
سة أو أرض اهلل ، وقد أدَّت تلك (129)باألرض اؼبقدَّ

اؼبكانة للبخور إىل أن جعلْت أىل تلك الشعوب 
يقومون بوضع ؾبموعة من التشريعات الدينية يهدف 

وضبايتها من العبث  بشكل كبَت إىل اغبفاظ عليو
، وخاصة فيما يتعلق (130)والتخريب، بل والتهريب

 باؼبعابد.
وىذا ما أشارات إليو النقوش بوضوح، ففي نقش  

: ) و ا ل/ س ن/ ه ع زل ن/ وى  ر ا ش (131)نصو
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..(، أي ال جيوز قانونًا ن/ ب ن/ ك ل/ ص ر ف/ 
من خبور اؼبعابد، واؼبقصود منو تقدًن  ءأخذ شيٍ 

 اؼبخصص من البخور للمعبود كاماًل دون نقص، كما
د وأنو ال جيوز أخذ شيٍ  ور اؼبعبود من خب ءىو ؿبدَّ

؛ ألنو خاص باؼبعبد فقط، وكانت اؼبوجود داخل اؼبعبد
تلك األوامر تأيت على شكل ربذير توضع على جدران 

         (.132)اؼبعبد .
يعات الدينية اؼبتعلقة بالبخور داخل اؼبعبد ىو من التشر 

فقد خصصت معابد غبرق  وجوب حرق البخور،
البخور ُعرَِفْت باؼبسود، ويُعترَب اؼبعبد أىم ذبسيد للمعابد 

، وكان بالبخور الدينية، فهو بيت اؼبعبود وارتبط ارتباطًا
لو دور يف ذبارتو، فكان دبثابة اؼبخزن الذي ذبمع فيو 

خور وذلك للتصدير والبيع، بل ويكاد يكون أصناف الب
فبا يضفي  (133)،بد احملتكر الوحيد لتجارة البخوراؼبع

على البخور نوًعا من القداسة. وذكر بليٍت أن الكهنة 
يف شبوة كانوا يقومون بتحصيل ضريبة الُعشر على 
البخور الذي كان يتم نقلو إىل تلك اؼبدينة، وكان ال 

السوق قبل قيام األجراء بذلك  ُيسَمح بعرض البخور يف
وىذا دليل على اؼبكانة الكبَتة اليت يتمتع ّٔا  (134)،

البخور لدى اؼبعبودات. وقد احتل معبود القمر اؼبكانة 
بالتقديس يف بلد األعلى بُت اؼبعبودات الذي حظي 

، وكان دبثابة اؼبعبود الرظبي باسم البخور )حضرموت(
اصمة شبوة دبثابة مركز سُت، فكان معبده الرئيس يف الع

 . (135)ديٍت
لة بالبخور عرب  وعندما سارت القوافل التجارية احملمَّ
الطرق الربّْية لياًل نظرًا غبرارة الشمس اغبارقة، أدَّى ذلك 

 إىل وجود ارتباط وثيق بُت ذبار تلك القوافل والقمر،
الذي أصبح ذا أمهية كبَتة يف حياهتم، فاْعُتربَ اإلنارة 

الوحيدة اليت هتتدي ّٔا القوافل خالل الليل، ومن مث 
نشأْت عبادة القمر وانتشرت واختلفت من منطقة إىل 

وأصبح  (136)أخرى، وقد عبده اغبضارمة باسم سُت،
القمر على رأس الثالوث الكوكيب الذي عبدوه، كذلك 

 عبده السبئيون باسم اؼبقو، وعبده اؼبعينيون باسم ود،
يون وعبدوه باسم عم. وقد متَّ حفر كذلك فعل القتبان

عابد واؼبباين واؼبباخر يف ىذه التمائم على وجهات اؼب
قة من بلدان شبو اعبزيرة ، ويف أماكن أخرى متفر اليمن

؛ حيث ُعِثَر دبيناء قنا اغبضرمي الذي كانت العربية
تنطلق منو ذبارة البخور على حجر حيمل )أد أب( 

معبود القمر )اإللو الذي يعٍت صفة من صفات  (137)،
 اؼبضيء الساطع بنوره(.  

َالخاتمة:
اليت سبتع من خالل موضع البحث تبُتَّ أن السمات  

موقعها االسًتاتيجي أو البيئية  ءّٔا اليمن القدًن سواً 
اعبغرافية الطبيعية كان ؽبا أثرىا الفاعل يف منح أىلها 
مكانة كبَتة وعظيمة بُت دول العامل القدًن، بل 
وساعدت على ازدىار نشاطها التجاري مع كل بلدان 
العامل القدًن وخاصة ذبارة البخور من اللبان واؼبر، إىل 

ن سلع أخرى كان ؽبا جانب ما تنتجو اليمن قدديًا م
 رواج كبَت يف بلدان العامل خنذاك.

كما اتضح من خالل البحث أنَّ اليمن القدًن يُعترَب 
أفضل اؼبناطق الصاغبة لنموّْ أشجار البخور على 
مستوى منطقة شبو اعبزيرة العربية والشرق األدىن القدًن، 
بل والعامل. كما كان خبور اليمن يُ َعدُّ من أىم السلع 

ارية اليت راجت ذبارتو بُت شعوب دول العامل التج
؛ بح ؿبل تقديس لدى الشعوب القدديةالقدًن، بل وأص

الستخدامو يف كثَت من األمور الدينية واالجتماعية، 
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يف قيام اغبواضر اليمنية إضافًة إىل أنَّ للبخور دورًا بارزًا 
، اليت أقامت عالقاٍت وثيقًة مع كافة شعوب القددية

رب يف ؾبال التجارة وخاصًة ذبارة البخور الشرق والغ
 بأنواعو.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطرق البحرية لتجارة البخور
 159بافقيو، توحيد اليمن، ص

 الطرق الربية لتجارة البخور
 324النعيم، الوضع االقتصادي يف اعبزيرة العربية، ص
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Incense and its Commercial importance in Ancient Yemen 
Dr. Saeed Salmeen Bal'afair 

tcaAtsbA 

The trade of incense gave Yemen a great commercial position among 

countries and nations of the ancient world and it also contributed in f

lourishing the commercial activity. The trade of incense played a pro

minent role in the establishment of the ancient Yemeni kingdoms bec

ause their economies were connected with that trade. 

 The incense was one of the most important commercial goods which 

these kingdoms produced in the range of the ancient world. There we

re several other factors which made ancient Yemen a central point fo

r global trade, including its unique geographical location which has m

ade it as a connecting bridge between the east and the west that facili

tated the transfer of incense to all parts of the world. The incense, im

ported from Yemen has many uses in various countries , it is especiall

y and frequently used in religious life, such as rituals which performe

d by the temples on religious occasions. In addition, they use it in ma

ny other things such as drugs, prescriptions ..etc. . And because of this 

trade, many relations were built between Yemen and the countries of 

Arabian Peninsula by virtue of the trade of incense, its relations expa

nded to all countries of Arabian Peninsula to establish relations with 

kingdoms and ancient countries as Egypt, Iraq and Syria or countries 

of the world as Greece, India and East Africa. 

This research is divided into following sections  : 

1- Introduction. 

2- The geographical environment and its impact on the production of 

incense. 

3-  The significance of incense among the ancient nations. 

4-  Types of incense in ancient Yemen. 

5-  The trade routes of incense. 

6-   Conclusion. 

7 -  Port activity in incense trade 
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  اليمنية ب في إدارة وقت طالب الجامعاتأثر استخدام الواتسا
 حضرموتجامعة  على طالبدراسة ميدانية 

 **د. فوزي علي بلحاج *مد بن كليبد. ػتسن ػت        
 الملخص:

 عينة مت اختيار فقد. اليمنية يف إدارة وقت طالب اصتامعات بواتساأثر استخداـ ال معرفةىذه الدراسة  هدفتاست    
 لغرض استبانة (678)من أربع كليات يف جامعة حضرموت، وقد استخدمت  طالب وطالبة (777)مكونة من 

ألغراض و  ؼتتلفة يف فًتات وقًتا طوياًل معو ويقضوف  بادموف الواتسأف معظم الطالب يستخ إذل النتائج توصلت لتحليل.ا
بأبعاده غتتمعة ومنفردة: االنضباط، والتحصيل  يف إدارة وقت الطالبيؤثر  باخداـ الواتساستكادنتية، وأف منها األؼتتلفة 

 أف تبادؿ اظتعلومات وأوقات اظتكتبة كانت تبُتو وتبادؿ اظتعلومات.  ،العلمي، والساعات اظتكتبية، والنقاش واالستفسارات
يف استخداـ  فروقات توجدال  نوأأظهرت ف النتائج إعلى ذلك، ف عالوةً  ،الواتسابستخداـ الطالب ال اتلي  أو  من

يف أوصت الدراسة بتشجيع الطالب على قضاء اظتزيد من الوقت كما  .الكليةو  نساصت يإذل متغَت  تعزى الواتساب
وسائل التواصل االجتماعي األخرى دراسة قبلية على أف تركز الدراسات اظتستو األكادنتية،  وانبيف اصت الواتساباستخداـ 

 .تويًت، والسناب شاتوالثل الفيس بوؾ، م
 .إدارة الوقت، الواتساب، االجتماعية وسائل التواصل :مفتاحيةكلمات الال
 

 للدراسة:اإلطار العام 
 المقدمة:

فئات اظتوارد ىم أيُعد طالب اصتامعات إحدى     
البشرية ؽتن ىم يف سن العمل، ونتثلوف قوة خارج 

يتم إعدادىم وتنمية مهاراهتم وقدراهتم يف  ،العمل
لبية احتياجات سوؽ العمل مستقباًل، كما لت؛ اصتامعات

لتطبيقات وسائل  أهنم أكثر الفئات استخداًما وتكيًفا
اتس آب  التواصل االجتماعي عامًة، وتطبيق الو

 خاصًة.
وتكلفًة  ،أطوؿ وقًتا الواتساباستخداـ يستغرؽ و     

 الواتسابتطبيق فلذلك  ،أسهل وجهًدا أقل، واستخداًما
فهو مبثابة الصديق  ،أكثر جاذبية لشباب اصتامعات

، ومتنفًسا اجتماعًيا واقتصاديًا واصتليس اإللكًتوين

ظتختلف أنواع فئات  اضًياوري وأكادنتًيا وثقافًيا وسياسًيا
إذل مستوى حيث وصلت درجة استخدامو  اجملتمع،
لذا جاءت ىذه الدراسة للوقوؼ على أثر  ؛اإلدماف

 يف إدارة وقت طالب اصتامعات الواتساباستخداـ 
    .اليمنية

 مشكلة الدراسة:
 تاالتصاال قنيةت وسائل اعتائل يفف التقدـ إ    

يف عالقات األفراد  اث تغيَتً أحد واظتعلومات
 ،أشكاؿ تفاعلهم وأساليب تواصلهمو  ،االجتماعية

 لتواصل مبواقع التواصل االجتماعيوشتي ىذا النوع من ا
، وألغت اضتدود ،اليت قربت اظتسافات بُت األفراد،

ومن أشهر ىذه الشبكات  ،وزاوجت بُت الثقافات
توفر سرعة توصيل اظتعلومات على نطاؽ اليت  الواتساب

بل تتزامن  ،فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط ،واسع
 حضرموت ةجامع –كلية العلوم اإلدارية  –عمال األ*أستاذ مساعد بقسم إدارة 

 حضرموت ةجامع –كلية العلوم اإلدارية  –عمال األ** أستاذ مساعد بقسم إدارة 
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وتتفاعل معك أثناء إمدادؾ بتلك اظتعلومات يف نطاؽ 
لومات بشكل لتبادؿ اظتع اوبذلك تكوف أسلوبً  ،شبكتك

 .نًتنتفوري عن طريق شبكة اإل
 كثر فئات اجملتمعطالب اصتامعات أ نتثلو     

 بالصورشاركة اظتمن خالؿ للواتس آب  استخداًما
بُت أطراؼ  الصوتيةالنصية و اظتلفات و  ومقاطع الفيديو

وسائل  ىحدإ الواتسابجعل ، ؽتا اظتختلفةاالتصاؿ 
تضييع وسيلة للتسلية و صبح أوبالتارل  ،ملء الفراغ

أف طالب لذا ؾتد  يف كثٍَت من األحياف، الوقت
وجامعة حضرموت  عامة، اصتامعات اليمنية بصورة

من مشكلة إدارة الوقت، والتباين  يعانوف بصورة خاصة
يف طريقة استخداـ أدوات إدارتو، ويف تعاملهم مع 

فاالستخداـ  مضيعاتو التقليدية واإللكًتونية. وسائل
السيء للواتس آب أدى إذل اختالؿ توزيع وحدات 

 كسعؽتا ان اصتامعية واطتاصة،الوقت على أنشطتهم 
وعليو ، على حتقيق أفضل النتائج األكادنتية سلًبا ذلك

 يف السؤاؿ الرئيس اآليت: خزؿ مشكلة الدراسةنتكن 
يف إدارة وقت  الواتسابىل يوجد أثر الستخداـ 

 طالب جامعة حضرموت؟
 ومن ىذا السؤاؿ تتفرع األسئلة اآلتية:    

يف إدارة  الواتسابىل يوجد أثر الستخداـ  .1
 نضباط الطالب؟ا وقت

يف إدارة  الواتسابىل يوجد أثر الستخداـ  .2
 ؟للطالب حصيل العلميالت وقت

يف إدارة  الواتسابىل يوجد أثر الستخداـ  .3
 للطالب؟ الساعات اظتكتبية وقت

يف إدارة  الواتسابىل يوجد أثر الستخداـ  .4
 حلقات النقاش واالستفسارات وقت

 للطالب؟

يف إدارة  الواتسابيوجد أثر الستخداـ ىل  .5
 للطالب؟ وقت تبادؿ اظتعلومات العلمية

 أىمية الدراسة:
؛  ة من أقتية اظتوضوع الذي تناولتوتنبع أقتية الدراس    

تصب يف اجتاىات الفكر اإلداري كونو إضافة نوعية 
 لكًتوين اضتديث، حيث تسهم الدراسة يف تأصيلاإل

لألكادنتيُت  اإلطار اظتعريف، وقد تكوف مرجًعا مهًما
والدارسُت والباحثُت يف موضوع وسائل التواصل 

لدراسات حيث تعد من ا ؛االجتماعي وإدارة الوقت
اليت تتناوؿ موضوع  -حسب علم الباحثُت -النادرة

واصل كأحد تطبيقات وسائل الت  الواتسابتقنية 
امعات، كما اصتطالب ثره يف إدارة وقت وأ ،االجتماعي

الدراسة يف فتح اجملاؿ لدراسات ىذه تسهم سوؼ 
 وْتوث مستقبلية. 

، فإف أقتية الدراسة العملية تكمن إضافة إذل ذلك     
والباحثُت  ،يف مساعدة الطالب على وجو اطتصوص

 ،يف استخداـُت بشكل عاـ على إدارة وقتهم يواألكادنت
خالؿ تقدًن العديد لكًتونية من مثل ىذه التطبيقات اإل
اليت سوؼ تسهم يف توجيو  ،من التوصيات العملية

طالب اصتامعة يف كيفية االستخداـ اإلكتايب للواتس 
وجتنب  وختطيط وتنظيم واستثمار الوقت، آب،

ىدـ لقدرات ومهارات  الوجعلو أداة بناء  مضيعاتو،
 حتصيلهم العلمي.
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 دراسة:أىداف ال

 إذل حتقيق األىداؼ اآلتية: دراسةال ترمي    

 .وإدارة الوقت الواتسابماىية التعرؼ على  .1

يف إدارة  الواتسابأثر استخداـ التعرؼ على  .2
 جامعة حضرموت. وقت طالب 

، افرضياهتاختبار و ، الدراسة سئلةاإلجابة عن أ .3
 واستخالص النتائج.

غتتمع إذل ذل توصيات نتكن تقدنتها إالوصوؿ  .4
 .الدراسة

 الدراسة:فرضيات 
 : ةاآلتي تتضمن الدراسة الفرضيات    

  الفرضية الرئيسة األولى:
 الواتسابحصائية الستخداـ ال يوجد أثر ذو داللة إ    

 يف إدارة وقت طالب جامعة حضرموت.
 الفرضيات الفرعيةومن ىذه الفرضية نتكن اشتقاؽ 

 :اآلتية
الستخداـ إحصائية ال يوجد أثر ذو داللة  .1

 نضباط الطالب.ا يف إدارة وقت الواتساب
الستخداـ إحصائية ال يوجد أثر ذو داللة  .2

 .للطالب حصيل العلميالت يف إدارة وقت الواتساب
الستخداـ إحصائية ال يوجد أثر ذو داللة  .3

للطالب  الساعات اظتكتبية يف إدارة وقت الواتساب
 .للطالب

الستخداـ إحصائية ال يوجد أثر ذو داللة  .4
حلقات النقاش  إدارة وقتيف  الواتساب

 .للطالب واالستفسارات

الستخداـ إحصائية ال يوجد أثر ذو داللة  .5
 يف إدارة وقت تبادؿ اظتعلومات العلمية الواتساب
 .للطالب

  الفرضية الرئيسة الثانية:
حوؿ أثر إحصائية ال توجد فروؽ ذات داللة     

طالب جامعة وقت يف إدارة  الواتساباستخداـ 
اصتنس، تعزى للخصائص الدنتوغرافية )حضرموت 

 الكلية(.و 
ىذه الفرضية نتكن اشتقاؽ الفرضيتُت الفرعيتُت ومن   

 :اآلتيتُت
حوؿ أثر إحصائية ال توجد فروؽ ذات داللة  .1

طالب جامعة وقت يف إدارة  الواتساباستخداـ 
 .اصتنس حضرموت تعزى ظتتغَت

حوؿ أثر إحصائية ال توجد فروؽ ذات داللة  .2
طالب جامعة وقت يف إدارة  الواتساباستخداـ 

 .الكلية حضرموت تعزى ظتتغَت

 دراسة:نموذج الأ

مت بناء  ،دراسةئلة وفرضيات الشكلة وأسظت ااستنادً     
ي يوضح العالقة بُت متغَتات الذ دراسةفتوذج الأ
  (.1) رقم حسب الشكل دراسةال

 دراسةفتوذج الأ( 1شكل رقم )

 
 
 

 
 

 اظتصدر: إعداد الباحثُت.

 اظتتغَت التابع                      اظتتغَت اظتستقل            
 إدارة الوقت                        الواتساباستخداـ       

 
 

 
   

 
 المتغير الوسيط

 الجنس -1

 الكلية -2
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 :دراسةمنهج ال

الدراسة يف ضوء موضوع الدراسة وأىدافها استخدمت     
ال يتوقف عند وصف ورتع  الذي ،ي التحليلياظتنهج الوصف

ذل إتعداىا يالبيانات اظتتعلقة بالظاىرة موضوع الدارسة، بل 
، استقصاء مظاىرىا وعالقاهتا اظتختلفة وحتليل الظاىرة وتفسَتىا

والوصوؿ اذل استنتاجات تسهم يف تطوير الواقع وحتسينو 
 (.235، 2773)العساؼ، 

 :دراسةال وعينة مجتمع

طالب جامعة يتكوف غتتمع الدراسة من رتيع     
إدارات القبوؿ كشوفات اظتقيدين يف   ،حضرموت

، اآلدابو والتسجيل يف كليات: العلـو اإلدارية، 
 اظتكالدينة مب والعلـو البيئية واألحياء البحرية ،البناتو 

والبالغ عددىم  ـ،2717/2718للعاـ اصتامعي 
 وقد مت اختيار عينة عشوائية .وطالبة اطالبً  (4571)

 منتظمُت يف برامج ،طالب وطالبة( 777) بلغت
موضع امعة اصت كلياتب البكالوريوس والدراسات العليا

ختصصاهتم مستوياهتم الدراسية و على اختالؼ  ،الدراسة
 % من حجم اجملتمع األصلي15بنسبة بلغت  العلمية

  .(1) رقم حسب اصتدوؿ
 غتتمع وعينة الدراسة( 1) رقم جدوؿ

 
 
 
 
 
 

     
 

اسًتد منها  على عينة الدراسة، ( استبانة777مت توزيع )
استبانة لعدـ صالحيتها ( 33، واستبعد )(641)

صاضتة للتحليل االستبانات الكوف تل ،للتحليل
حسب عينة ال% من 87بنسبة  (678)حصائي اإل

 .(2)رقم  اصتدوؿ
 على عينة الدراسة واظتسًتجع منها ( توزيع االستبانة2) رقم جدوؿ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .ـ2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
 :أداة الدراسة

ى االستبانة كأداة صتمع اعتمدت الدراسة عل    
حيث مت تصميم استبانة  ؛غتتمع الدراسة ت منالبيانا

 ،طار النظريعتماد على الدراسات السابقة واإلباال
وتكونت أداة الدراسة  ،ذات العالقة مبوضوع الدراسة

 من جزأين:
متتص باظتتغَتات الشخصية ألفراد عينة  الجزء األول:

غتاالت استخداـ و ، الكليةو  ،اصتنس وىي: ،الدراسة
اجملموعات اليت يشًتؾ فيها، ومعدؿ و ، الواتساب
 وغَتىا. الواتساباستخداـ 

 العينة المجتمع النوع الكلية رقم
 162 1581 ذكور العلـو اإلدارية 1

 88 394 إناث

 250 1975 مجموع
 129 968 ذكور اآلداب 2

 91 456 إناث
 220 1424 مجموع

 - - ذكور البنات 3
 147 778 إناث

 140 778 مجموع
 العلـو البيئية  4

 واألحياء البحرية
 64 348 ذكور
 26 46 إناث

 90 394 مجموع
 355 2897 ذكور المجموع

 345 1674 إناث
 700 4571 المجموع ككل

 %15 - نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة

 ـ.2718اظتصدر: كشوفات الطالب اظتقيدين بالكليات اظتدروسة 
 

االستبانة  النوع الكلية رقم
الموزعة على 

 العينة 

االستبانات 
غير 

 المسترجعة

االستبانات 
غير صالحة 

 للتحليل

االستبانة 
الصالحة 
 للتحليل

 142 7 13 162 ذكور  العلـو اإلدارية 1
 74 5 9 88 إناث

 216 12 22 250 مجموع
 113 6 17 129 ذكور  اآلداب  2

 77 6 8 91 إناث
 190 12 18 220 مجموع

 - - - - ذكور  البنات  3
 126 3 11 147 إناث

 126 3 11 140 مجموع
 العلـو البيئية 4

 واألحياء البحرية 
 58 2 4 64 ذكور 
 18 4 4 26 إناث
 76 6 8 90 مجموع

 313 15 27 355 ذكور  اجملموع
 295 18 32 345 إناث

 608 33 59 700 كلكالمجموع  
 %87 %5 %8 %100 الدراسةالنسبة إلى عينة 
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مقسمة على  ، ( فقرة29ويتكوف من ) الجزء الثاني:
 :يتعلى النحو اآل أبعاد( 5)
دارة وقت إ يف الواتسابأثر استخداـ  األول: ُبعدال

 ( فقرات.8طالب جامعة حضرموت وعددىا )انضباط 
التحصيل يف  الواتسابأثر استخداـ  الثاني: ُبعدال

 ( فقرات.5لطالب جامعة حضرموت وعددىا )العلمي 
الساعات يف  الواتسابأثر استخداـ  الثالث: ُبعدال

 ( فقرات.5لطالب جامعة حضرموت وعددىا )اظتكتبية 
قات نقاش يف حل الواتسابأثر استخداـ  الرابع: ُبعدال
 ( فقرات.6امعة وعددىا )اصتطالب استفسارات و 
يف تبادؿ  الواتسابأثر استخداـ  الخامس: ُبعدال

 ( فقرات.5امعة وعددىا )اصتطالب لية ملاظتعلومات الع
 صدق األداة:

مت حسػػاب الصدؽ الظاىري لالستبياف يف صورتو     
ي ؿتو أالر  إلبداء اظتبدئية بعرضو على عػػدد من احملكمُت

 ،عداد لومتو لقياس ما مت اإلءومدى مال ،االستبياف
، وبلغ موضوع الدارسة لألبعادرات فقومدى مناسبة ال

ويف ضوء آراء احملكمُت مت إعداد ، (12) عدد احملكمػػُت
 ىذه الدراسػػة بصورهتا النهائية.أداة 

 

 ثبات األداة:
مت التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامل      

عامل وم، (Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )
وكانت  صفية ألداة الدراسة،براوف للتجزئة الن-سبَتماف

أىم النتائج اليت مت التوصل إليها موضحة يف اصتدوؿ رقم 
(3.) 

اختبار الفا كرونباخ ومعامل التجزئة  ائجنت( 3رقم )دوؿ ج
 النصفية

 
 

 
( أف 3دوؿ رقم )اصتن النتائج اظتوضحة يف يتضح م    

، أي اإحصائيً  معامل الثبات ألداة الدراسة كاف مقبواًل 
حيث  ؛أف  أداة الدراسة تتمتع بصدؽ وثبات عاليُت

( وىو معامل 7997بلغ معامل الثبات ألداة الدراسة )
صتمع البيانات اظتتعلقة ا كتعل األداة مناسبة قوي جدً 
( 7994، كما بلغت قيمة معامل الصدؽ )بالدراسة

كتعل األداة تتمتع بالصدؽ أيًضا، ا وىو معامل قوي جدً 
 .رتع البيانات اظتتعلقة بالدراسة يف

 أساليب الدراسة اإلحصائية:

ربنامج الباستخداـ  الدراسة بياناتدتت معاصتة    
األساليب اإلحصائية عن طريق ، (SPSS)اإلحصائي 

 اآلتية:
مقاييس اإلحصاء الوصفي؛ لغرض التعرؼ على  .1

رارات باالعتماد على التكخصائص عينة الدراسة 
ات اظتدروسة بعاد واظتتغَت والنسب اظتئوية، وترتيب األ

للمتوسطات اضتسابية  وفًقااظتستقلة والتابعة، 
 واالؿترافات اظتعيارية.

الختبار فرضيات ؛ سلوب االؿتدار اطتطي البسيطأ .2
ؿتدار اطتطي االسلوب أمت استخداـ  ،الدراسة

باستخداـ  اظتتمثلالبسيط بُت اظتتغَت اظتستقل 
 .دارة الوقتإ أبعادواظتتغَت التابع اظتتمثل ب ،الواتساب

لعينتُت Wilcoxon اختبار ويلكوكسن سلوب أ .3
 اختبار كروسكاؿ واليس سلوبأو  ،مستقلتُت

KRUSKAL – WALLIS  ألكثر من
 االختبار الفروؽ وفقً  ؛ وذلكعينتُت مستقلتُت

، حيث تعد عالقة التأثَت العينة مفرداتطتصائص 
عدد 
 الفقرات

 معامل كرونباخ ألفا عدد االستبيانات
براون للتجزئة  –معامل سبيرمان 

 النصفية
29 608 0.97 0.94 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
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( .Sigذا كانت قيمة مستوى الداللة )إمعنوية 
صغر من مستوى اظتعنوية اظتعتمد يف ىذه الدراسة أ

كانت ذا  إوتعد عالقة التأثَت غَت معنوية  ،7975
كرب من مستوى أ( .Sigقيمة مستوى الداللة )

 اظتعنوية اظتعتمد يف ىذه الدراسة.

 Cronbachمعامل كرونباخ ألفا )سلوب أ .4

Alpha) ؛ من أجل التأكد من مدى صدؽ أداة
 الدراسة وثباهتا من خالؿ االتساؽ الداخلي عتا.

لتجزئة ا ؛ للتأكد منبراوف -سبَتماف سلوب أ .5
 ، والصدؽ البنائي لالستبانة.النصفية

 :دراسةحدود ال

على   دراسةال هىذ تاقتصر  الحدود المكانية: .1
، والعلـو والبنات واآلداب، ،اإلدارية العلـو :اتكلي

 ّتامعة حضرموت. البيئية واألحياء البحرية

خالؿ العاـ  دراسةال همت إجراء ىذ الحدود الزمنية: .2
 .ـ2717/2718اصتامعي 

وضوع على أثر اظتاقتصر  الحدود الموضوعية: .3
يف إدارة وقت طالب جامعة  الواتساباستخداـ 
 .حضرموت

اقتصرت الدراسة على طالب  الحدود البشرية:  .4
 جامعة حضرموت يف الكليات اظتدروسة.

 الدراسات السابقة:
 : الدراسات العربية:أواًل 
ىدفت  :(314-279، 2017 ،دراسة )العنزي .1

مدى وعي طالب قسم  ةذل معرفالدراسة إ
تكنولوجيا التعليم بكلية الًتبية األساسية باعتيئة 
العامة للتعليم من خالؿ توظيف وسائل التواصل 

 الواتساباالجتماعي يف العملية التعليمية )

ع طالب تكنولوجيا تمع رتياجمل نتضم  ا(، جً ذفتو 
الًتبية األساسية باعتيئة العامة للتعليم التعليم بكلية 

وقد تكونت عينة الدراسة من  .التطبيقي بالكويت
االستبانة أداة  ا وطالبة. استخدمت( طالبً 117)

 فأالدراسة  بينت صتمع البيانات من عينة الدراسة.
يف التعليم  فاعليسهم بشكل  الواتساباستخداـ 

وتنمية مهاريت التحدث واالستماع  ،بشكل عاـ
ف فروؽ أ، كما عينة الدراسة مفرداتلدى 

ذل إ. إضافة )اصتنس( االستجابة تعزى ظتتغَت النوع
يف سهولة عملية التعليم وتبادؿ  الواتسابدور 

اظتعلومات وزيادة التفاعل بُت الطالب واظتعلمُت.  
تاحة فرص إيف  الواتسابكما أظهرت النتائج دور 

والتقوًن  ،وتبادؿ األفكار والتجارب ،النقاش واضتوار
سهامو يف عملية إومدى  ،داء الذايت واصتماعيلأل

 طالب.لالتطوير والتحسُت لدى ا

ىدفت  :(120-1، 2014 ،)البلوشيدراسة  .2

ذل التعرؼ على استخدامات الطلبة يف اصتامعات إالدراسة 
حتصيلهم الدراسي،  يفوتأثَته  الواتسابالعمانية لتطبيق 

غتتمع الدراسة طالب وطالبات اصتامعات  مشلحيث 
 ،صحار()جامعات السلطاف قابوس، ونزوى، و العمانية 

وطالبة من كل  ا( طالبً 371وتكونت عينة الدراسة من )
ج البكالوريوس، وقد استخدمت منااظتستويات الدراسية لرب 

االستبانة أداة رئيسة صتمع البيانات من مفردات عينة 
ذل العديد من النتائج أبرزىا إخُلصت الدراسة  الدراسة.

ونشر الوعي  ،كتابيات ىذا التطبيقإالتأكيد على أقتية تعزيز 
بأقتيتو من قبل القائمُت على اصتامعات واستخدامو 

مفردات لألغراض التعليمية. كما أوضحت الدراسة أف كل 
أف ىذا ذل إؽتا يشَت  ،الواتسابتطبيق  العينة يستخدموف
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ف أال إالعمانية،  التطبيق لتظى باىتمـا طلبة اصتامعات
% ال 5699الدراسة مفردات أكثر من نصف 

ذلك ذل إضافة إ ألغراض الدراسة. الواتسابوف  يستخدم
الطلبة  فقد أظهرت النتائج أف أىم اظتعلومات اليت يتناوعتا

رساؿ واستقباؿ إيف  الواتسابىو استخداـ  
الوسائط واظتقاطع اظترئية والصوتية اظتتنوعة 

اإلبداع  يفيكوف لو تأثَت سليب  ؽتا قد ،لألصدقاء
قت اظتخصص ومهارات التفكَت وتقليل الو 

أف التأثَت و فيضعف من حتصيلهم العلمي،  لتعلمل
اضتصوؿ على  يف سهولة كتايب للتطبيق يتمثلاإل

 .بسيطة تتعلق باظتقررات الدراسية معلومات
-191، 2014)أبو زيد، وعليان،  دراسة .3

ىدفت الدراسة إذل ْتث تأثَت اطتصائص  (:202
الشخصية والوظيفية يف إدارة الوقت، ودراسة األثر 
اظتباشر إلدارة الوقت يف األداء الوظيفي، وغَت 
اظتباشر من خالؿ التحكم اظتدرؾ بالوقت. 
أوضحت الدراسة أف العاملُت يف اظتكتبات اصتامعية 

لى  رتالية وعإدارة الوقت لديهم مهارة عالية يف إ
ية كما أف العاملُت لديهم درجة عال بعاد،كافة األ

شارت النتائج إذل أمن التحكم اظتدرؾ يف الوقت، و 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف إدارة الوقت 
تعزى ظتتغَتات اطتربة والتخصص واظتستوى التعليمي 

إلدارة  االوظيفي، ووجود أثر داؿ إحصائيً  واظتسمى
داء الوظيفي بصورة مباشرة وغَت الوقت يف األ

 من خالؿ التحكم اظتدرؾ بالوقت. ةمباشر 
ىدفت  :(226-193، 2014 ،الطيار)دراسة  .4

قيم ر شبكات التواصل االجتماعي على ذل معرفة أثإ
اصتامعة من خالؿ التعرؼ على اآلثار  طالب

السلبية اظتًتتبة على استخداـ طالب و اإلكتابية 
ثرىا أومدى  ،االجتماعي اصتامعة لشبكات التواصل
 .ية لدى طالب اصتامعةيف تغيَت القيم االجتماع

استخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي التحليلي، 
حيث تكونت عينة الدراسة من طالب جامعة 

( 2274البالغ عددىا )اظتلك سعود مبدينة الرياض 
 على اختالؼ ختصصاهتم العلمية، وقد استخدمت

ة للدراسة صتمع البيانات من االستبانة أداة رئيس
 فراد العينة الذين مت اختيارىم بطريقة عشوائية.أ

السػػلبية أف أىم اآلثار  إذلػة الدراسػنتائج توصلت 
التمكن من إجراء يف لشبكات التواصل دتثلت 

 اإلقتاؿ يفو  ،خرعالقات غَت شرعية مع اصتنس اآل
الشػػعائر الدينية، وأف أىم اآلثار اإلكتابية دتثلت  أداء

يف: االطالع على أخبار البلد الذي نعيش فيو، 
تعلم أمور جديدة من خالؿ شبكات التواصل 
االجتماعي، التعبَت ْترية عن الرأي، التمكُت من 

 خر.جز اطتجل يف التعامل مع الطرؼ اآلختطي حا
ذل إىدفت  :(71-1، 2014 ،)عوض دراسة .5

 يفثر استخداـ مواقع التواصل االجتماعي أمعرفة 
يف ػتافظة طولكـر من  بناءالتحصيل الدراسي لأل

ة نظر ربات البيوت. استخدمت الدراسة وجه
ة واالستبانة كأداة رئيس ،اظتنهج الوصفي التحليلي

عينة الدراسة اليت مفردات صتمع البيانات من 
 اىر اختيامت  ،وطالبة ا( طالبً 177تكونت من )

. بدولة فلسطُت بشكل قصدي يف ػتافظة طولكـر
ف أأبرزىا ، وقد توصلت الدارسة إذل عدة نتائج

 يفكبَت سليب  ثر أواقع التواصل االجتماعي ظت
يف  خاصةً و  ،عينة الدراسةفردات ظتالتحصيل العلمي 
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ف أحاالت ازدياد عدد ساعات االستخداـ، كما 
التحصيل  يف اإكتابيً  اظتواقع التواصل االجتماعي تأثَتً 

ذا ما مت توجيو األبناء ؿتو االستخداـ إالعلمي 
ف ظتستوى أاإلكتايب عتا. كما أوضحت النتائج 

بعة األبناء وتوجيو ايف مت اـ تأثَتً التعليم وعمر األ
استخدامهم ظتواقع التواصل االجتماعي والتوعية 

 ثارىا السلبية.آب
 (:196-168، 2012دراسة )أبو زيادة،  .6

ىدفت الدراسة إذل معرفة مدى طبيعة العالقة بُت 
إدارة الوقت واصتودة الشاملة يف األداء الوظيفي يف 
اظتصارؼ التجارية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة 

بعاد إدارة اصتودة أإذل أف اظتصارؼ هتتم بتطبيق رتيع 
مشاركة العاملُت وحتفيزىم،   دِ عْ بػُ  باستثناءالشاملة 

كما أف اجتاىات اظتبحوثُت ؿتو مستوى فاعلية إدارة 
الوقت واألداء الوظيفي تتصف بدرجة عالية، كما 

أبعاد تبُت أنو توجد عالقة ذات تأثَت معنوي بُت 
إدارة اصتودة الشاملة وكل من إدارة الوقت واألداء 

وكذلك وجود عالقة ذات تأثَت معنوي  الوظيفي،
ُت فاعلية إدارة الوقت واألداء الوظيفي، وبُت ب

فاعلية إدارة الوقت واصتودة الشاملة غتتمعتُت واألداء 
ظهرت النتائج أف لفاعلية إدارة الوقت أالوظيفي، و 

كرب يف األداء صتودة الشاملة غتتمعتُت األثر األوا
الوظيفي مقارنة بكل من أثر فاعلية إدارة الوقت 

انفراد يف األداء الوظيفي يف واصتودة الشاملة على 
 اظتصارؼ التجارية الفلسطينية.    

حوؿ  :(502-469، 2002الخليفي )دراسة  .7
موضوع "تأثَت مواقع التواصل االجتماعي يف 
اجملتمع"، وقد قامت الدراسة على استعراض 

التأثَتات اليت حتدث نتيجة الستخداـ مواقع 
التواصل االجتماعي وشبكات اإلنًتنت على 
اجملتمع، ومدى االستفادة من تلك اظتواقع واآلثار 
السلبية واإلكتابية الواقعة على مستخدميها، وقاـ 

 ا( طالبً 412الباحث بالتطبيق على عينة من )
وقد توصل الباحث إذل أف  .وطالبة من كلية اعتندسة

ىناؾ العديد من السلبيات الناجتة عن استخداـ 
طويلة قد تصل مواقع التواصل االجتماعي لفًتات 

إذل اإلدماف وىو ما كتعل تلك اظتواقع مسيطرة 
بينما رصد الباحث  ،بشكل كامل على حياة الفرد

الستخداـ مواقع التواصل  اإكتابيً  اأف ىناؾ جانبً 
االجتماعي وىو تقريب اظتسافة بُت األفراد وخاصة 
فئة الشباب والطالب الدارسُت باصتامعة 

وػتاولة  ،العلمية ومساعدهتم يف القياـ مبهامهم
التقريب بُت األفكار ووجهات النظر فيما يتعلق 

 بالدراسة.

 ثانياً: الدراسات األجنبية:
 & 3862016Bhatt-376 ,)دراسة  .1

Arshad, ):  الواتسابتأثَت ذل معرفة إىدفت 
جريت دراسة أند، حيث على شباب اغرا يف اعت

ومت  ،من الشباب اظتستهدفُت (177) ميدانية على
ذل جانب انات إع البياستخداـ اظتقابلة کأداة صتم

ف أ :قتهاإذل نتائج أتوصلت الدراسة االستبياف. 
 ،سهل وأسرعىو وسيلة صتعل التواصل أ الواتساب

 الفاعلتعزيز التدفق  وبالتارل من خاللو يتم
ناس بشكل للمعلومات وتبادؿ األفكار وربط ال

لو  الواتسابأف استخداـ  أسهل. كما بينت النتائج
ا ويؤثر سلبً  ،ا تأثَت سليب عميق على الشبابأيضً 
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. ؾ واضتياة الروتينية اليومية عتمعلى التعليم والسلو 
ف استخداـ إضافة إذل ذلك فقد وجدت الدراسة أ

بشكل مفرط يؤثر على الكثَت من وقت  الواتساب
الئية وبناء وعلى مهاراهتم اإلم ،الدراسة للطالب

الصحيح. كما توصلت الدراسة إذل  مل بشكلهااصت
صبح وساط الشباب أأيف  الواتسابستخداـ اف أ

 ،دماف ومن الصعب السيطرة عليومن اإل انوعً 
وبالتارل يؤثر بشكل كبَت على حياهتم وتصرفاهتم 

فكار من لوكهم نتيجة تبادؿ اظتعلومات واألوس
 خالؿ ىذا التطبيق.

 ,1412015Hashim, etal-130 ,)دراسة  .2

على  الواتسابثر تطبيق أذل معرفة إهتدؼ  :(
ين طالب الدواـ اصتزئي يف اصتامعات اظتاليزية الذ

ؿ. استخدمت اظتقابلة واالستبياف عماألديهم 
 (86)حيث مت توزيع  ،ة صتمع البياناتدوات رئيسأ

 إجراء، إضافة إذل فراد عينة الدراسةأاستبانة على 
من غتتمع  اطالبً  (15)مقابلة شخصية لعدد 

 الواتسابف تطبيق أذل توصلت النتائج إ الدراسة.
ي للطالب مليل العداء والتحصيسهم يف تعزيز األ

 تاظتعلوما لسهولة استخدامو، وسرعة تبادؿ
كشفت الدراسة و ومشاركة األفكار بُت الطالب. 

يتمثل  الواتسابالطالب ثر سليب الستخداـ وجود أ
ف وضع ،الدراسةقات أو من  طويليف ضياع وقت 

 ذلإشارت النتائج ثناء احملاضرات. كما أأالًتكيز 
ضعف لغة وتركيب اصتمل  يفسليب  تأثَت وجود

ة سواالنشغاؿ عن تأدية اظتهاـ الرئي ،بشكلها السليم
 و حياهتم اليومية.للطالب فيما يتعلق بالدراسة أ

 (:Sarker, 2015, 118-125) دراسة .3
يف حياة  الواتسابواليت ىدفت إذل معرفة تأثَت 

الطالب يف جامعة بيقم روكيا يف بنغالدش. تكونت 
 طالب وطالبة، (277)عينة الدراسة من 

واستخدمت االستبانة أداة صتمع البيانات من 
مفردات العينة. أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ 

 الطالب على الواتسابالستخداـ  اسلبيً  اتأثَتً 
ومستواىم العلمي، وسلوكهم، ونظاـ حياهتم 

 الواتساباليومي، كما بينت الدراسة أف استخداـ 
بشكل كبَت يهدر الكثَت من وقت دراسة الطالب، 

امهم العلمية يف وقتها ويشغلهم عن القياـ مبه
ث ال يستطيعوف السيطرة على وقتهم؛ احملدد، حي

وتبادؿ األفكار. أوصت  النشغاعتم بالدردشة
يف لدراسة الطالب بضرورة االىتماـ بإدارة الوقت ا
عطاء إالتواصل االجتماعي، و  كتابيات وسائلإ

يف حياهتم العلمية والعملية لوقت أولوية الستثمار ا
الوقت يف غتاالت ُأخرى على  ضاعةإمن  بداًل 

 .الواتساب
4. (, 1021-10352015Munkail, ): 

ذل معرفة تأثَت استخداـ ىدفت ىذه الدراسة إ
األداء األكادنتي  يفوسائل التواصل االجتماعي 

للطلبة يف معاىد البوليتكنيك. تكوف غتتمع الدراسة 
البالغ  من كافة طالب البوليتكنيك يف والية تامارل

خذ عينة حيث مت أ ،طالب (6777)عددىم 
 (558)طالب. مت اسًتجاع  (677)مكونة من 

. %9397عدؿ استجابة استبانة واليت دتثل م
ىم األجهزة اليت يستخدمها أوكشفت النتائج أف 

تليها أجهزة عتواتف الذكية، الطالب تًتكز على ا
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ستخداـ مواقع التواصل الكمبيوتر احملمولة ال
الفيسبوؾ  أف ذل، كما توصلت النتائج إاالجتماعي

يستخدـ من معظم الطالب لتلك الوسائل يليها 
ذلك فقد أظهرت النتائج إذل إضافة إذل . الواتساب

ف وسائل يروف أمن أفراد العينة  %6496ف أ
 تعزز الواتسابالتواصل االجتماعي ومن ضمنها 

 ؛من األداء األكادنتي والتحصيل العلمي للطالب
نو ينبغي تشجيع وصت الدراسة إذل أحيث أ

 معالطالب على قضاء وقت أطوؿ من تفاعالهتم 
األكادنتية  القضايا وسائل التواصل االجتماعي يف

 من اظتسائل غَت األكادنتية. بدالً 

 ,Johnson & Ewur, 2014)دراسة  .5

استخداـ  تأثَتذل معرفة ىدفت إ :(157-164
ي لطالب ملالتحصيل الع يف الواتسابتطبيق 

اصتامعات يف غانا. استخدمت الدراسة اظتقابلة 
ذل إفة ضا، إاطالبً  (57)الشخصية لعدد 

صتمع البيانات من عينة  لالستبياف كأداةاستخدامها 
على  ةاناستب (577). حيث مت توزيع الدراسة
ات يف عينة الدراسة من طالب نفس اصتامع مفردات

ف ستس واليات يف غانا. كانت أىم نتائج الدراسة أ
السهلة  من وسائل االتصاؿ الواتسابتطبيق 

تبادؿ  سريعة اليت تسهم يف زيادة فعاليةوال
وساط الطالب أفكار يف ، ومشاركة األاتاظتعلوم

التحصيل  يفالسلبية  تأثَتاتوكثر من إكتايب أبشكل 
ذل ذلك فقد كشفت الدراسة إضافة إالعلمي عتم. 

يأخذ الكثَت من  الواتسابف استخداـ الطالب أ
وقت الدراسة ويضعف لغة الكتابة لديهم، كما 

يضعف الًتكيز لدى الطالب خالؿ احملاضرات 
 .لتزامهم باصتدوؿ الدراسي للمحاضراتوعدـ ا

-Nonis, etal, 2011, 153دراسة ) .6

ىدفت الدراسة بصورة أساسية إذل معرفة  (:171
أثر إدارة الوقت يف تعديل العالقة بُت األداء 
الوظيفي ومتغَتي: شتات التفاؤؿ، ومركز التحكم 

( مفردة من مندويب 271لعينة تعدادىا بلغ )
الكيماوية، ووكالء السيارات يف ت مبيعات اظتنظما

الواليات اظتتحدة األمريكية. وقد بينت نتائج 
دل تعدؿ العالقة بُت التفاؤؿ  الدراسة أف إدارة الوقت

أف ىناؾ  إذل النتائج أشارت، بينما واألداء الوظيفي
ود حيث تبُت وج؛ كتابية جتاه اظتتغَت اآلخرعالقة إ

عالقة بُت كتايب قوي إلدارة الوقت يعدؿ الأثر إ
 مراكز التحكم واألداء الوظيفي. 

 ,Zampetakis, etal, 2010دراسة  .7

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على أثر  (:(23-32
إدارة الوقت يف اإلبداع، وتكونت عينة الدراسة من 

 نتثلوف ثالث جامعات يونانية. لًباطا (186)
كتابية بُت إوتوصلت نتائج الدراسة إذل وجود عالقة 

غتتمعة ومنفردة:  بأبعادىاسلوكيات إدارة الوقت 
)التخطيط اليومي، والثقة يف التخطيط طويل 

 على وجود عالقة النتائج أيًضا كما دلت األجل(،
بُت اإلبداع ومتغَتات اظتواقف: )التحكم اظتدرؾ 

                           للوقت، وتفضيل التنظيم، والقدرة على الًتكيز(.
 الدراسات السابقة:  ما يميز ىذه الدراسة عن

أف اسات العربية واألجنبية السابقة تبُت من خالؿ الدر     
البعض منها تناولت متغَت إدارة الوقت كمتغَت مستقل، 

مبتغَتات:  سات أخرى درستو كمتغَت تابع وربطوودرا
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دراسة )أبو زيد، وعلياف، كاطتصائص الشخصية والوظيفية  
)أبو  واصتودة الشاملة يف األداء الوظيفي دراسة(، 2714
وربط متغَت إدارة الوقت باألداء الوظيفي  (،2712زيادة، 

 , ,Nonisومتغَتي: شتات التفاؤؿ، ومركز التحكم دراسة 

etal, 2011)،) دراسة  ومبتغَت اإلبداع
Zampetakis, etal, 2010)  ،) كما تناوؿ البعض

ًدا أو منفر  الواتسابمتغَت  خر من الدراسات السابقة أثراآل
 األخرى وربطو وسائل التواصل االجتماعيضمن  غتتمعًا

الشباب ، (2772اطتليفي ) دراسة تمعاجملمبتغَتات: 
وحياة  (،,2716Bhatt & Arshadدراسة )

األداء األكادنتي و  (،Sarker, 2015الطالب )
الدراسة اضتالية  تفق(. وت ,2715Munkailدراسة )

)طالب  قة من حيث غتتمع الدراسةالسابدراسات المع 
، (2017 ،)العنزي: مثل دراسات اصتامعات(

 ،(2015 ،)البلوشيو (،Sarker, 2015)و
 تتفقو ، (2772اطتليفي )و، (2014 ،)الطيارو

 & 2716Bhattدراسة )مع  الدراسة اضتالية

Arshad, متغَتي الوقت، وتبادؿ  تناولت(، حيث
 ،(2715 ،)البلوشيمع دراسة  أيًضاتتفق اظتعلومات، و 

 & Johnson، و)(,2715Hashim, etal)و

Ewur, 2014) تبادؿ  درست متغَتي اليت
 ،دراسة )العنزي، و اظتعلومات والتحصيل العملي

 ،)عوضو ،( ,2715Munkail)دراسة و  (2717
، كما يملالتحصيل العاليت تناولت متغَت   (2714

يف  (2717 ،)العنزيتتفق الدراسة اضتالية مع دراسة 
 .النقاش واالستفساراتدراسة متغَت 

اسات السابقة يف عن الدر  الدراسة اضتالية لفتختو     
يف إدارة  الواتسابأثر استخداـ  ةعرفأهنا هتدؼ إذل م

أف ىناؾ دراسات  علًما، اليمنية طالب اصتامعاتوقت 
ن ، ولكن دل يكونا متغَتيظتتغَتينتناولت دراسة ا

حدقتا بل دتت دراسة أ )مستقل وتابع(، مًعاساسيُت أ
الدراسة اضتالية  تطرقت ، كمااواآلخر ثانويً  اساسيً أ

دل ن اللذي الساعات اظتكتبية: االنضباط، و ظتتغَتي
 ىذه الدراسةأف كما ا الدراسات السابقة،  متدرسه

يف ػتافظة  دتت يف البيئة اليمنية ختتلف يف أهنا
العربية ختتلف عن بيئات الدراسات  اليت حضرموت

من الدراسات تُعد ىذه الدراسة  ،واألجنبية. وأخَتًا
يف إدارة  الواتسابأثر استخداـ النادرة اليت درست 

 وقت طالب اصتامعات.
 

 اإلطار النظري للدراسة
 :مواقع التواصل االجتماعي

 عقد منتصف يف اضتديثة يةقنالت التطورات أحدثت    

 حقيقية وثورة نوعية، نقلة اظتاضي، القرف من اتيالتسعين

 شبكة انتشرت حيث ؛ت واظتعلوماتاالتصاال عادل يف

 العادل ىذا جزاءأ وربطت ، اظتعمورة أرجاء يف نًتنتاإل

 للمجتمعات الطريق ومهدت الواسع، بفضائها اظتًتامية

 واألفكار، ،اآلراء وتبادؿ والتعارؼ، كافًة للتقارب،
من  الشبكة عتذه متصفح كل واستفاد والرغبات،

 وسيلة أفضل وأصبحت فيها، اظتتاحة اظتتعددة الوسائط

 ، مثواظتنظمات واصتماعات األفراد بُت التواصل لتحقيق

 الشخصية، واظتدونات اإللكًتونية، اظتواقع ظهرت

 بُت التواصل من انوعً  خلقت اليت احملادثة، وشبكات

 طراٍؼ متعددة.أ
 ،ظتواقع التواصل االجتماعي ةمتعدد اتريفىناؾ تعو     

عتم  ،بأهنا شبكة تضم غتموعة من األفرادفقد ُعرفت 
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نفس االىتمامات واظتيوؿ والرغبة يف تكوين بعض 
 خالؿ استخداـ الشبكة العنكبوتية الصداقات من

، 2777عرفها )رحومة، . و (4، 2712 ،)مزيد
بأهنا منظومة من الشبكات اإللكًتونية اليت  (276

من مث موقع خاص بو، و تسمح للمشًتؾ فيها بإنشاء 
ربطو عن طريق نظاـ اجتماعي إلكًتوين مع أعضاء 

أو ىي  لديهم االىتمامات واعتوايات نفسها. ،آخرين
جتمع غتموعة  ،نًتنتغتتمعات افًتاضية عرب شبكات اإل

يتبادلوف اطتربات  ،اذاهت االىتمامات لتملوف ،من األفراد
 واظتعلومات فيما بينهم من خالؿ إطار برنامج أو تطبيق

، 2772، )حداد ا يف استعمالويشًتكوف رتيعً  ،ػتدد
، 2778 ،صادؽ) رأىذل ذلك فقد إضافة . إ(28

مواقع  ىيف مواقع التواصل االجتماعي أ (218
وتعترب الركيزة  ،تنًتنلكًتونية اجتماعية على اإلإ

األساسية لإلعالـ اصتديد أو البديل، اليت تتيح لألفراد 
واصتماعات التواصل فيما بينهم عرب ىذا الفضاء 

ا بأهنا شبكات اجتماعية أيضً  تُعرؼو  .االفًتاضي
أي وقت تتيح التواصل ظتستخدميها يف  ،تفاعلية

ا من يف أي مكاف من العادل، ودتكنهم أيضً وف و ؤ يشا
غَتىا من اظترئي والصويت وتبادؿ الصور و  التواصل

اليت توطد العالقة االجتماعية بينهم  ،اإلمكانات
عملية التواصل  أي أهنا .(183، 2711)الدليمي، 

عن ، (اء،...مع عدد من الناس )أقارب، زمالء، أصدق
توفر سرعة توصيل  ،لكًتونيةإطريق مواقع و خدمات 

فهي مواقع ال تعطيك  ،اظتعلومات على نطاؽ واسع
ك أثناء إمدادؾ بل تتزامن وتتفاعل مع ،معلومات فقط

و بذلك  ،يف نطاؽ شبكتك م نبتلك اظتعلومات ع

طريق لتبادؿ اظتعلومات بشكل فوري عن  اتكوف أسلوبً 
  (.24، 2713، اظتقدادي) نًتنتشبكة اإل

كثر ىم وسائل التواصل االجتماعي األأ ف منإ   
تويًت، و  ،الواتسابو  الفيسبوؾ،يف العادل العريب ا انتشارً 

 الواتسابف أاالنستقراـ وغَتىا، وقد لوحظ و اليوتيوب، و 
يف اليمن لسهولة  اكثر التطبيقات انتشارً من أ

، واـتفاض تكاليف وسرعة التعامل معو ،استخدامو
يبُت مواقع التواصل  (2) رقم الشكلاستخدامو. و 

 .االجتماعي
 تواصل االجتماعي يف الوطن العريبىم مواقع الانتشار أ (2)رقم شكل 

 

 :WhatsApp الواتسابمفهوم 

التغيَت الديناميكي  ا يفا كبَتً  دورً ٍتقلعب التطور الت     
جهزة األ ةنيقتتلف اجملاالت ومنها التقدـ يف للعادل يف ؼت

حيث يكاد يكوف من  ؛اؿالذكية ومنها اعتاتف النق  
ياـ لدى جتنب وجود تطبيقات اصتواؿ ىذه األاظتستحيل 

نشطة حياهتم أقتية يف تسيَت أغلب الناس ظتا لو من أ
 ةالرئيس اتمن بُت التغيَت  اواحدً  الواتسابويُعد اليومية. 

 ؛اظتاضي القريبيف تطبيقات اصتواؿ واالتصاالت يف 
بشكل كبَت على اعتواتف  وهمستخدم حيث ينمو

ا على أجهزة الكمبيوتر. فقد بينت احملمولة وأيضً 
يف رتيع أؿتاء  الواتسابف مستخدمي أاإلحصائيات 

 ـ2716من فرباير  ااعتبارً  ـ2716العادل خالؿ العاـ 

 عن العريب الصادر العادل يف االجتماعي اظتصدر: تقرير وسائل التواصل
 .4ـ، ص2015األوؿ،  التقرير العرب، االجتماعي التواصل رواد قمة
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 ,Rajni & Sujeetأكثر من  مليار مستخدـ )

2016, 2.) 
وسيلة االتصاؿ اظتؤثرة يف  الواتسابأصبح      

ْتيث أتاحت الفرصة للجميع  ؛األحداث اليومية
سياسيُت وباحثُت لنقل أفكارىم ومناقشة  ،شباب

متجاوزين يف ، وما يرغبوف يف نقلو ،قضاياىم اظتختلفة
ف أكما   .ذلك اضتدود الطبيعية إذل فضاءات جديدة

ية أصبحت تستعمل غَت اضتكوماظتنظمات اضتكومية و 
 جل إيصاؿ أفكارىا وحتقيق أىدافهاأىذه الشبكات من 

ف شبكات التواصل إوبذلك نتكن القوؿ  .اظتختلفة
أحدثت طفرة نوعية ليس  الواتساباالجتماعي ومنها 

 فقط يف غتاؿ االتصاؿ بُت األفراد واصتماعات
إذ كاف  ؛يف نتائج وتأثَت ىذا االتصاؿو بل  ،واظتنظمات

 عتذا التواصل نتائج مؤثرة يف غتاالت ؼتتلفة.
 تطبيق وىو ،ـ2779 عاـ يف الواتسابظهر تطبيق     

 دوف الرسائل تبادؿ للمستخدمُت تسمح اليت اظتتنقلة الرسائل
 الواتساب تطبيق إنشاء مت. القصَتة الرسائل ذتن لدفع اضتاجة

 صتعل ؛كـو وكراين جافواأل أكتوف مريكي بريافاأل قبل من
 أكرب بسهولةتتم  اظتتعددة الوسائطو  الرسائل وتوزيع التواصل
 ،نًتنتباإل عن طريق االتصاؿ يعمل الواتسابف. وأسرع

 األصدقاء مع اتصاؿ على للبقاء مستخدميو ويساعد
ذلك ساعد  ذلإضافة إ .هبم االتصاؿ قائمة يف واألقارب

 على اضتصوؿ يف متزايد ؿتو على الطالب ىذا التطبيق
 واألنشطةوالعملية والتعليمية  الشخصيةاظتعلومات 
تطبيق  يسمح حيث ؛وغَتىا اظتتنوعة والرسائل واظتالحظات

ميغابايت  177 إذل تصل وثائق ترسل أف الواتساب
(Johnson & Ewur, 2014, 158) . 

( ىو WhatsApp)باإلؾتليزية:  الواتساب"و    
نًتنت إلرساؿ الرسائل تطبيق يقـو على استخداـ اإل

والرسائل الصوتية، ومقاطع الفيديو،  ،النصّية والصور
خالؿ حتميلو على  منوتُتاح إمكانية استخدامو 

اعتواتف الذكية أو أجهزة  األجهزة اطتاصة، سواءً 
رؼ عُ  (. كماBailey, 2018, 2اضتاسوب" )

 عي ومنحدى وسائل التواصل االجتماإ نوبأ الواتساب
ظتستخدمة يف جهزة الذكية االتطبيقات الشائعة يف األ

بُت اظتستخدمُت عتذا التطبيق تقدًن خدمة التواصل 
 (.Rajni & Sujeet, 2016, 3)حوؿ العادل 
 متعدد اظتنصات تراسل فوريتطبيق  بأنو ويعرؼ أيًضا

الرسائل األساسية  ، ونتكن باإلضافة إذللهواتف الذكيةل

 والرسائل الصوتية والفيديوللمستخدمُت إرساؿ الصور 

 .) www.bayt.com) والوسائط
بأنو وسيلة  الواتسابتعريف  ونتكن للدراسة    

خالؿ ربطها  من مستخدمُتإلكًتونية توفر خدماهتا لل
نًتنت؛ لتسمح بنقل اظتعلومات والبيانات بُت بشبكة اإل

طرفُت أو أكثر، وإجراء ػتادثات نصية، وصوتية، 
 تكلفة وجهد. وقت و بأقل  ، ونقل صور وأشكاؿوفيديو

 :إدارة الوقت
 :مفهوم الوقت

الوقت مورد فريد وذتُت متاح بالتساوي أماـ كل      
وىو يسَت  ،البشرية بغض النظر عن أية صفات خاصة

يوجد  ولكن يبدو أنو ال ،بسرعة ػتدودة وثابتة ادائمً 
ف أنستطيع  ننا الأمبا و  ،الوقت الكايف وشخص لدي

نو ينبغي علينا أف إف طوؿ،أ او نصنع وقتً أنكتشف 
على أفضل  هوأف نستثمر  ،على الوقت اظتتاح لناؿتافظ 

وتشكل االعتقادات اظترتبطة  .فاعليةكثر أؿتو ؽتكن وب

 قمة عن العريب الصادر العادل يف يتماعجاال وسائل التواصل رتقرياظتصدر: 

 .4ـ، ص2715، ؿاألو  التقرير العرب، ياالجتماع التواصل رواد
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/289065/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AA/
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بالوقت حجر الزاوية يف تكوين االجتاىات ؿتو الوقت،  
نشطة ت اليت يبديها الفرد يف توزيع األكما حتدد التصرفا

، 2773تنفيذىا )الوقياف،  اتلي  او  على الوقت وحتديد
311 .) 

 ،ًتاقػَ و  ِقت، مادة وَقت، يِقت، الوقت لغًة، جاء من    
يُفعل فيو،  وَقت الش يَء جعل لوُ وقَػًتا ػتدًدا واقت،فهو 

 َغَُت َدائِم، َعاِبر، أي َعَملٌ  تق  ؤَ ُمَوقت، مُ َعَمل و 
وِقُت منو 

ُ
حالة  :توقيتو يُراعي األوقات واألىلة،  اظت

 البلداف، أو يف عمل من ضبط الوقت يف بلد من
 أي وقت مضبوط ػتدد،، وتقُ ؿ َموْ األعماؿ، واظتفعو 

 ابًاَُت ِكتَ ِإف  الص اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمنِ  : قاؿ تعاذل

، ويعٍت الوقت واصتمع أوقات .(173)النساء،  ،ام ْوقُوتً 

  (www.almaany.com) قُدر ألمر ما الزمن مقدار من
 ها اضتياةأنو اظتادة اليت صنعت منبرؼ الوقت عُ و     

و"الوقت مقياس اإلدارة، كما  (.55، 1991)دتيب، 
(. Roy, 1992, 37ىي النقود مقياس للسلع" )

ندر اظتوارد، فإذا دل تتم إدارتو، لن يتم أوالوقت ىو "
 ,Drucker, 1967إدارة أي شيء آخر" )

 ،الوقت بالساعة أو أجزائهاتقاس كمية (. و 117
األماـ ويتحرؾ  إذلويسَت على شكل خط مستقيم 

الصعب التحكم فيو أو  مبوجب نظاـ معُت من
فهو يسَت بسرعة ثابتة وػتددة دوف توقف أو  ،اسًتجاعو

وكما أشار  (.76، 1993 زيادة أو نقصاف )الشيٍت،
بن آدـ إفتا أنت أياـ ا"يا  :بقولو اضتسن البصري

كلما ذىب يـو ذىب بعضك" )القرضاوي، غتموعة،  
 ( إذل ,97Hall, 1983ويشَت ) (.13، 1991

اظتفهـو النفسي للوقت الذي متتلف عن الوقت 
حيث يرى أف اظتشاعر  ؛الفيزيائي اظتقاس بالساعة

النفسية مرتبطة بتوارل األحداث يف حيز الوقت، 
وتفاعلها مع اضتالة الشعورية واالنفعالية للفرد، ومدى 

ثناء مضي الوقت، ودرجة أاحساسو بالسعادة أو باظتلل 
ـٌ  كما ُوصف الوقت بأنو  شعوره بضغط الوقت.  نظا

 (.Lauer, 1981, 11) اكونو مفهومً   من بداًل 

مفهـو الوقت نتثل "وجود ونستخلص ؽتا سبق أف     
طقية الرتباط نشاط معُت بنشاط أو ىدؼ عالقة من

آخر، ويعرب عنو بصيغة اظتاضي أو اضتاضر أو اظتستقبل" 
(. وأف مفهـو الوقت ىو الفًتة 16، 1988)سالمة، 

حياة الفرد الالزمة إلهناء مهمة  احملددة من
كما أف الوقت ال (.186، 2777)السواط،وآخروف،

وقد ورد لفظ كلمة  اآلخر. فاألوؿ جزء من الزمنيعٍت 
اآليات  يف عدٍد منوقت صراحًة يف القرآف الكرًن 

 :قاؿ تعاذلاظتباركات، 
1.  ُذَل إِ  وفَ وعُ جمُ ، َلمَ ينَ رِ خِ اآلوَ  ُتَ لِ و  األَ ِإف  ل ق 

 (.57 – 49)الواقعة، . وـٍ علُ م   ـٍ وْ ميقات يػَ 

2.  ُِتَ عِ رتَ م أَ هُ اتػُ يقَ مِ  صلِ الفَ  ـَ وْ يػَ  ف  إ
 .

 (.47)الدخاف،

3.  ْااتً يقَ مِ  افَ كَ ـَ الَفصِل  ِإف  يَػو.  ،(.17)النبأ 

4.  َـِ وْ يػَ ، لِ تْ لَ ج  أُ  وـٍ يَ  ي  ، أَل تْ تَ قػ  أُ  لُ سُ ا الر  ذَ إِ و 
 (.13 – 11.    )اظترسالت، لِ صْ الفَ 

5.  َتِ قْ وَ الْ  ـِ وْ يػَ  ذَل ، إِ ينَ ظرِ نَ مُ الْ  نَ مِ  كَ ن  إِ فَ  اؿَ ق 
 (.38 – 37.   )اضتجر، وـِ لُ عْ مَ الْ 

6.  َوـٍ لُ عْ م   ـٍ وْ يػَ  اتِ يقَ مِ لِ  ةُ رَ حَ الس   عَ مِ جُ ف.   
 (.38)الشعراء، 

7.   ا ابً تَ كِ   ُتَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  تْ انَ كَ   ةَ اَل الص  ِإف
 (.173)النساء،    . وًتاقُ وْ م  
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8.  َُتَ عِ بَ رْ أَ  وِ ب  رَ  اتُ يقَ مِ  م  تَ ، فػَ رٍ شْ عَ ا بِ اىَ نَ مْ دتَْ أَ و 
 (.142)األعراؼ،    . ةً لَ يػْ لَ 

9.  َاؿَ ، قَ وُ ب  رَ  وُ مَ ل  كَ ا َو نَ اتِ يقَ مِ ى لِ وسَ مُ  ءَ آا جَ م  لَ و 
 (.143)األعراؼ،  .كَ يْ لَ إِ  رْ ظُ نُ  أَ ين رِ أَ  ب  رَ 

17. َاًل جُ رَ  ُتَ عِ بْ سَ  وُ مَ وْ ى قػَ وسَ مُ  ارَ تَ اخْ و 
 (.155)األعراؼ،    .انَ اتِ يقَ مِ ل  

11.  ااىَ سَ رْ مُ  افَ ي  أَ  ةِ اعَ الس  َيْسأَلُوَنَك َعِن    .
 (.187)األعراؼ، 

12. َيتُ اقِ وَ مَ  يَ ىِ  لْ ، قُ ةِ ل  ىِ اأْلَ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ ي 
 (.189)البقرة،    .ج  اضتَْ وَ  اسِ لن  لِ 

ضرورة االىتماـ بالوقت  إذل لقد دعا الرسوؿ و      
وصرفو فيما يعود باطتَت والفائدة، فحث أمتو على 

قبل ستس:  : "اغتنم ستًسااغتناـ األوقات فقاؿ 
حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك 
 قبل شغلك، وشبابك قبل ىرمك، وغناؾ قبل فقرؾ"

 .(355، ىػ1472 )األلباين،
 –وتأيت أقتية الوقت يف البالد العربية واإلسالمية   

)السدحاف،  العتبارين أساسُت – ها اليمنومن
1994 ،15): 
 أف خطورتو تزداد يف مرحلة الشباب. .1

شرلتة الشباب دتثل القاعدة العريضة يف أف  .2
اعتـر السكاين ظتعظم الدوؿ العربية 

 واإلسالمية.

 ويف تعظيم الوقت وأقتيتو قاؿ أحد شعراء العرب:       
 ْتفظِو  تَ يْ نِ ما عُ  سُ فَ نػْ أَ  تُ قْ الوَ 

 عُ يْ َك يضَ يْ لَ ا عَ مَ  لَ هَ سْ اُه أً رَ أُ و 
  خصائص الوقت:

 يتصف الوقت بعدة صفات ىي:   

  .مورد ػتدود ونادر لذلك فهو ذو قيمة اقتصاديةأنو  .1

 .ال نتكن ختزين الوقت وال تأجيلوأنو  .2

رتيع العالقات اليت تربط بُت  وعاء يشملأنو  .3
 ,Jacop, etal) سباب والنتائج يف اضتياةاأل

1976, 324). 

تظم خالؿ فًتة مستمر ومن يتمتع بعرض وتدفقأنو  .4
 ,Nicosia & Mayer, 1976 فرادحياة األ

65).) 

، فال نتكن ألحد تغيَته أو الوقت ال لتًـت أحًداأف   .5
أنو يسَت  حتويلو، بغض النظر عما يريد حتقيقو،
مسرة وفرح  بنفس السرعة والوتَتة سواء أكاف زمن

 اكتئاب وترح. زمن أو

الوقت سريع االنقضاء، فهو نتر مر السحاب، أف   .6
 .ض دتن  وكتري جرياف الريح، واستعادتو ػت

 أو اقًتاضو... اخل. أو تأجَته، أو بيعو، ال نتكن شراؤه،أنو  .7

مورد ػتدد نتلكو رتيع الناس بالتساوي، وال أنو  .8
( 24إنساف نتلك ) يستطيع أحد زيادتو، فكل

، ، و األسبوعساعة يف  (168و) ساعة يف اليـو
، 1991)أبو شيخة،  ( ساعة يف السنة8766)

22-23). 

 مضيعات الوقت:
ىو مفهـو يتغَت بتغَت ظروؼ الزماف واظتكاف    

غَت ضروري، أو  اواألشخاص، وىو نشاط يأخذ وقتً 
ئمة، أو أنو نشاط ال طريقة غَت مالبيستخدـ وقًتا 

)أبو  أجلو يتناسب والوقت اظتبذوؿ من يعطي عائًدا
تلك األشياء اليت  خرآمبعٌت  .(131، 1991شيخة، 

ؾتاز األعماؿ اظتطلوبة ت دوف إيًتتب عليها ضياع الوق
ودة يف شوبالتارل عدـ حتقيق األىداؼ اظتن ،بكفاءة
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كما   (.69، 2777، )عبداصتوادا اظتواعيد احملددة مقدمً 
األعماؿ اليت  عبارة عن ىيأف مضيعات الوقت 
ال تتناسب مع القيمة  ،الوقت تستهلك كمية كبَتة من

ونتكن توضيح  (.56، 1996، )ػتمود الناجتة عنها
 (.4) رقم مضيعات الوقت يف اصتدوؿ

مضيعات الوقت حسب الوظائف ( 4رقم )جدوؿ 
 اإلدارية

 
 
 
 
 
 
 
 

ظواىر التقدـ التقٍت اضتديث الذي  أف العديد منكما 
مضيعات  من اتنا أكثر إنتاجية وراحة ىي أيًضاكتعل حي

اضتاسب اآلرل، وآالت التصوير،  : مثل ،الوقت الرئيسة
، 2773)الرشيد،  واعتاتف اظتوجود يف كل مكاف

لكًتوين، واظتفكرة الربيد اإلو نًتنت، اإل (. وكذلك18
ويضيف  .(44-34، 2778)فرح،  لكًتونيةاإل

 ،الباحثاف ظتا سبق ذكره، وسائل التواصل االجتماعي
، وسناب شات، ، والفيس بوؾ، وتويًتالواتسابمثل: 

 وغَتىا.  

  :إدارة الوقت مفهوم  
د. ت.  )زيتوف،إف إدارة الوقت تعٍت إدارة الذات     

النقطة اضتيوية يف مراقبة الوقت، " هيلذا ف(. 8ف، 
وللتحكم فيو ينبغي تنمية عادات مفيدة يف استخداـ 

، 2777" )السواط، وآخروف، قت وؽتارستها فعاًل الو 
  "كفاءة استغالؿ اأهنبتعرؼ إدارة الوقت و . (186

كافة اظتوارد لتحقيق أىداؼ، وتنفيذ األعماؿ يف الوقت 
 & ,Necatiالبداية حىت النهاية" ) احملدد من

Filiz, 2010, 5 االستخداـعلم وفن (. وىي 
ىي تنظيم  . أو(17، 2778الرشيد للوقت )فرح، 

 مبا يتالءـ مع ألواف العمل واإلؾتاز بصورة اإلطار الزمٍت
تعٍت االستغالؿ و  .(17، 2774)الشراري،  اقتصادية

ؾتازىا حيث برغتتو وتنظيم األعماؿ وإ من األمثل للوقت
للخطط اظترسومة، وىو ما  اظتقررة وفًقايف مواعيدىا 

جهة  جهة، ومن يتطلب جتنب مضيعات الوقت من
سن توزيع الواجبات اليومية والشهرية أخرى يتطلب حُ 

اظتهاـ واظتتطلبات  نم اتلي  األو والسنوية، وحتديد 
، 2775ويشَت )علياف،  (.33، 1973)موسى، 

ىي "إحدى العمليات اليت  إدارة الوقتأف  ( إذل27
 تستطيع هبا أف تنجز اظتهاـ واألىداؼ اليت دتكنك من

 اتلي  أو أي حتديد ووضع  يف عملك". فاعاًل أف تكوف 
ألىدافنا ْتيث نتكننا ختصيص وقت أكرب للمهاـ 

 ,Helmer، ووقت أقل للمهاـ األقل أقتية )اظتهم ة

 ,Macan, etal, 1990ويرى ) (.2 ,1980

ظتقياس  وفًقاحتدد ( أف مهارات إدارة الوقت 764
تتمثل يف: حتديد  ،ثالثة أبعادب إدارة الوقتسلوؾ 

 آلية إدارة الوقت. و ، اتلي  واألو ومعرفة األىداؼ، 
  :إدارة الوقت أبعاد

ارة وقت ستسة أبعاد إلد تتطرؽ ىذه الدراسة إذل   
 لتحقيق أىدافهم من اطالب جامعة حضرموت؛ سعيً 

، وتتمثل ىذه اظتتعددة واظتتنوعة دراسة الربامج األكادنتية
 األبعاد يف اآليت:

 الرقابة اتخاذ القرارات التوجيو التنظيم التخطيط الوظائف 
 

 
مضيعات 

 الوقت

عدـ وجود 
أىداؼ، 

وعدـ وجود 
مهاـ ػتددة، 
واختالؿ يف 

 ات.لي  ألو ا

الفوضى  
وانعداـ 

االنضباط، 
وكثرة األعماؿ 
الورقية، وعدـ 
االلتزاـ، وعدـ 
وجود ىياكل 

تنظيمية 
 واضحة.

ضعف روح 
الفريق، 
وضعف 

القدرة على 
التكيف، 

واالفتقار إذل 
 التنسيق.

اختاذ قرارات 
سريعة، والًتدد 

يف اختاذ قرارات، 
التسويف و 

والتأجيل، 
واظتماطلة يف اختاذ 

 القرارات.

كثرة الزوار 
واظتكاظتات اعتاتفية، 
ونقص اظتعلومات، 

وكثرة األخطاء 
وتدين األداء، وعدـ 
القدرة على معاصتة 
األداء الضعيف، 
وعدـ القدرة على 

 قوؿ "ال".

(، التطوير التنظيمي: أساسيات ومفهومات 1999اظتصدر: اللوزي، موسى، ) 
 .189صحديثة، عم اف )األردف(: دار وائل للنشر والتوزيع، 
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 :للطالب إدارة وقت االنضباط .1
اضتفاظ على حقوؽ  يهدؼ نظاـ االنضباط إذل    
ظمة، وحقوؽ كافة األطراؼ فيها، وبالتارل فهو ليس اظتن

و وسيلة وسيلة لتصعيد األخطاء وإيقاع العقوبات، ولكن
وقائية تعمل على إفهاـ األفراد بأف ىناؾ عقوبات 

فهناؾ بعض  ،ستفرض يف حالة وجود ؼتالفات
السلوكيات اظتخالفة لضوابط العمل وقواعد السلوؾ يف 

ا قبل تأخَت عن الدواـ واالنصراؼ باكرً ظمة، فالاظتن
و، والتمارض، وإضاعة الوقت، ورفض تنفيذ ئانتها

عرقلة سَت العمل، ظمة، و ت اظتنالتغيَت، وختريب ؽتتلكا
 من ااظتخالفات اليت حتتاج تصويبً  من ما ىي إال بعضٌ 

 (.273، 2715ظمة )جودة، إدارة اظتن
 إدارة وقت التحصيل العلمي للطالب: .2
أحد اصتوانب اظتهمة  علمي للطالبيعترب التحصيل ال    

على للنشاط العقلي الذي يقـو بو الطالب يف اصتامعة، وينظر 
نف التحصيل وقد صُ  ،وذلاألالدرجة  نو عملية عقلية منأ

اضتقائق واظتهارات  ويتضمن ،ايً ا كما معرفيً الدراسي باعتباره متغَتً 
التحصيل ف .(Kumar,1985,10) واظتيوؿ والقيم

 ظتا اكتسبوه من باب الطالمدى استيععن يعرب العلمي 
تقاس بدرجة  ،مقررات دراسية معينة الؿخ خربات، من

ة تبارات التحصيلية اظتعد  الخلتصل عليها الطالب يف ا
ويرى  .(5، 2777، موسى) عتذا الغرض
Schulten ماعي، والتقنيات الجتمواقع التواصل اف أ

 يفللتواصل االجتماعي تؤثر بشكل مباشر اضتديثة 
 ا من، فهي تستنفذ كثَتً علمي للطالبال التحصيل

وأداء واجباهتم، وقتهم، وتشغلهم عن مراجعة دروسهم، 
آثار سلبية على  ما يًتتب على ذلك من ذلإضافة إ

كادنتية واالجتماعية والصحية حياهتم األ
(Schulten,2009, 7.) 
 إدارة وقت الساعات المكتبية للطالب: .3

ظمة اليونسكو اظتكتبة اصتامعية على أهنا من تصنف    
اعتيئة اليت توفر للطالب واألستاذ أوعية العلم اظتختلفة. 

تعمل على  ،مؤسسة ثقافية علمية اوتُعرؼ اظتكتبة بأهن
الطلبة واألساتذة والباحثُت، وذلك  خدمة غتتمع من

بتزويدىم باظتعلومات اليت لتتاجوهنا يف دراساهتم 
 ،تب والدوريات واظتطبوعات األخرىالك وأعماعتم من

وتسهيل استخدامهم  ،اظتواد السمعية والبصرية إضافة إذل
(. ووصفت اظتكتبة اصتامعية 83، 2773)اضتداد، 

بالقلب أو الدماغ بالنسبة للجامعة، أو الكلية، أو 
أىم األجهزة أو اإلدارات اليت تعتمد عليها  اظتعهد ومن

 حتقيق أىدافها اظتختلفة يف أداء رسالتها األكادنتية ويف
، 2778)سيدو،  يوالبحث العلم يف غتاؿ التعليم

. وىي الشرياف الرئيس الذي يغذي برامج (431
(. 18، 2712وأىداؼ وأغراض اصتامعة )عميمور، 

وتربط الطالب باظتكتبة عالقة أكادنتية وطيدة يتحدد 
مستواىا بأوقات ارتيادىا )ساعات مكتبية(، على 

ف لتكلي اوتنظيم وقت الطالب وفقً اس ختطيط أس
ساتذهتم ومشرفيهم للقياـ ْتل أوتوجيو ومتابعة 

طالع أكثر الواجبات وإعداد الدراسات والبحوث، واال
  ها .وتوضيح  على تفاصيل احملاضرات النظرية والعملية

إدارة وقت حلقات النقاش واالستفسارات  .4
 للطالب:

بيئة  األفراد من ىي اللقاء التطوعي بُت غتموعة من    
هم، لدراسة اظتشكالت اظتتعلقة بعملها نفس العمل

هبدؼ إكتاد جو تنظيمي  اسبة عتاواقًتاح اضتلوؿ اظتن
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تاحة إباعث للتجديد واالبتكار، وطرح أفكار جديدة، و 
الفرصة إلبداء الرأي، وإثراء البدائل بوجهات نظر 

(. ويرى 296، 2777وأخروف،  متنوعة )السواط
ليشاركوا  ااألشخاص معً  أهنا لقاء غتموعة منالباحثاف ب

األفكار فيما بينهم بشأف كيفية حل مشكلة ما، أو 
ستفسارات اإلجابة عن سؤاؿ أو غتموعة أسئلة أو ا

أو غَت  ،االلقاء مباشرً  كوفحوؿ موضوع معُت، وقد ي
ات استخداـ وسائل االتصاالت واظتعلومبمباشر 

، الواتسابمثل:  ،اظتتطورة، ووسائل التواصل االجتماعي
 والفيس بوؾ، وتويًت، وغَتىا.

 إدارة وقت تبادل المعلومات للطالب:  .5
ُتعرؼ اظتعلومات بأهنا "بيانات دتت معاصتتها،      

ووضعت بصورة ذات فائدة ومعٌت لألشخاص اظتعنيُت 
(. O' Brien, 1990, 6ظتواجهة احتياجاهتم" )

صبحت اظتعلومات قوة نتكن أويف عصر ثورة اظتعلومات 
استخدامها كأداة تأثَت يف سلوكيات األفراد يف اجملتمع، 

نًتنت يف عملية لعبو اإليالذي  الفاعلؿ الدور خال من
رتع وتداوؿ وانتقاؿ اظتعلومات يف وقت قياسي )أزتد، 

(. وُتعرؼ عملية تبادؿ )تداوؿ( 252، 2779
اظتعلومات يف ا عبارة عن نقل البيانات و اظتعلومات بأهن

امكانية طبعها خر يف اضتاؿ، و مكاف آل أي شكل، ومن
 ، وذلك باستخداـ الوسائل واألدواتاأو إرساعتا بريديً 

-416، 2779، ربلكًتونية أو البصرية )جادالاإل
417.) 

 الميدانية( الدراسة) اإلطار العملي 
   : خصائص عينة الدراسة:واًل أ

 ىذا اصتزء مت حتليل خصائص عينة الدراسةيف     
 :وعرضها على النحو اآليت

الجنس  متغير عينة الدراسة حسب مفرداتتوزيع . 1
 (:النوع)

 اصتنس متغَت عينة الدراسة حسب مفرداتتوزيع  (5جدوؿ رقم )
 

 
 .ـ2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر:      

 % من5195ف نسبة أ( 5اصتدوؿ رقم ) يتضح من    
بينما  ،الذكور عينة الدراسة ىم من مفرداترتاؿ إ

ذلك أف  ويتضح من ،%4895ناث نسبة اإلبلغت 
الذكور ا بُت العينة توزعت بنسب متقاربة جدً  مفردات

، كما يدؿ ذلك على ارتفاع نسبة التعليم ناثواإل
 اصتامعي للفتاة يف ػتافظة حضرموت.

 متغير عينة الدراسة حسب مفرداتتوزيع . 2
 :الكلية

 الكلية  متغَت عينة الدراسة حسب مفرداتتوزيع  (6جدوؿ رقم )
 
 
 
 
 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر:       
 الدراسة من ف عينةأ( 6اصتدوؿ رقم ) يتضح من    

حتلت اظترتبة األوذل بنسبة ادارية طالب كلية العلـو اإل
عينة طالب   احتلت ثانًيامث ، عينةالرتاؿ إ % من3595

 اظترتبة الثالثة بلغت %،ونسبة3193نسبة ب كلية اآلداب
يف اظترتبة األخَتة  ما أ % ىم عينة كلية البنات،2797
حيث بلغت  ؛واألحياء البحرية ةيالبيئالعلـو كلية   كانت
ف العينة توزعت أ%، ونالحظ 1295 العينة فيها نسبة

 المرتبة النسبة المئوية % العدد الجنس رقم
 األوذل 5195 313 ورذك 1
 الثانية 4895 295 إناث 2

 - 100.0 608 اإلجمال
 

 العدد الكلية رقم
النسبة 

 المئوية %
 المرتبة

 األوذل 3595 216 داريةكلية العلـو اإل 1

 الثانية 3193 197 كلية اآلداب 2

 الثالثة 2797 126 كلية البنات 3

4 
 ةيالبيئالعلـو كلية 

 واألحياء البحرية
 الرابعة 1295 76

 - 100.0 608 اإلجمال
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 تكانف ،بنسب متفاوتة بُت الكليات ػتل الدراسة
دارية واآلداب كلييت العلـو اإل  العينة من مفرداتمعظم 

هباتُت  الطالبأعداد كثر أف أل ؛%6698وبنسبة 
 الكليتُت.

العينة لبرنامج  مفرداتمجاالت استخدام . 3 
 :الواتساب

قبل  من الواتساباستخداـ غتاالت  (7جدوؿ رقم )
 عينة الدراسة مفردات

 
 
 
 
 
 
 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
 % من2794نسبة أعلى ( أف 7اصتدوؿ رقم ) يبُت    

 يف غتاالت الواتسابستخدـ تعينة ال مفرداتإرتاؿ 
عينة الإرتاؿ  % من2198نسبة تليها اجتماعية، 

علمية  يف غتاالت الواتسابستخدـ برنامج تسة و در اظت
عينة ال % من1498نسبة مث يف ختصصات الطالب، 

% 1292ثقافية، ونسبة  يف غتاالتربنامج الستخدـ ت
 ف% يستخدمو 1796ورياضية،  يف غتاالت وستخدمت

نسبة كما بلغت التقوًن اصتامعي،  يف  الواتساب
%، 994سياسية  يف غتاالت الواتساب ـاستخدا
رتاؿ إ % من399نسبة جاءت يف اظترتبة األخَتة و 

 يف غتاالت الواتسابستخدـ تعينة الدراسة  مفردات
 مفرداتف االستخداـ اظتتفاوتة أ تشَت ُنسباقتصادية، و 

 ،ؼتتلفة يف غتاالت الواتسابستخدـ تعينة الدراسة 
ؽتا يدؿ على أقتية  ،االجتماعية مث العلمية أّولي اهتا حتتل

ية يف أوساط مجملاالت العلااستخداـ ىذا التطبيق يف 
وعدـ توفر بقية التطبيقات  ،ا لسهولتونظرً  ؛الطالب

 . اسبٍ ومن ميسرٍ  واظتواقع عتم بشكلٍ 
اشتراك الطالب بالمجموعات في برنامج . 4

 :الواتساب

عينة الدراسة حسب  مفرداتتوزيع  (8) رقم جدوؿ
 اجملموعات اظتشًتؾ هبا

 
 
 
 

 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر:           
 % من47نسبة أعلى ف أ( 8اصتدوؿ رقم ) يبُت    

كثر، أغتموعات ف 8شًتؾ يف تعينة ال مفرداتإرتاؿ 
 وىي معدؿ اشًتاؾ% 3798اظترتبة الثانية  نسبة بلغتو 

نسبة كما أف غتموعات(،   7-4) فئةعينة الدراسة يف 
 بلغت غتموعات( 3 اذل 1)ما بُت يف  ُتشًتكاظت

يف اظترتبة األخَتة فقد ما أ، عينةالإرتاؿ  % من2692
%، 3  يف أي غتموعةُتشًتكاظتنسبة غَت بلغت 

أربع يف شًتؾ تعينة ال مفردات ف غالبأونالحظ 
رتاؿ إ % من7798كثر وبنسبة فأغتموعات 

يف  الواتساببرنامج اظتبحوثُت. وىذا ما يفسر استخداـ 
 فة يف حياة الطالب.غتاالت ؼتتل

معدل وقت استخدام الطالب المبحوثين . 5
 :يومًيا الواتسابلبرنامج 

 رقم
من  الواتساباستخدامات 

 عينة الدراسة مفرداتقبل 
 العدد

النسبة 
المئوية 

% 
 المرتبة

 السادسة 994 167 سياسية 1
 األوذل 2794 468 اجتماعية 2
 السابعة 399 66 اقتصادية 3
 الرابعة 1292 279 رياضية 4
 الثالثة 1498 253 ثقافية 5
 الثانية 2198 373 علمية 6

 اطتامسة 1796 181 التقوًن اصتامعي 7

 

 المرتبة المئوية %النسبة  العدد  المجموعات رقم

 الرابعة 397 18 ءشي ال 1
 الثالثة 2692 167 غتموعات 3ذل إ 1من  2
 الثانية 3798 187 غتموعات 7ذل إ 4من  3

 األوذل  4797 243 كثرأغتموعات ف 8 4
 - 100.0 608 اإلجمال
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عينة الدراسة حسب  مفرداتتوزيع  (9جدوؿ رقم )
 الواتسابمعدؿ وقت استخداـ 

 
 
 
 
 
 

     
 
مفردات استخداـ  معدؿ( أف 9اصتدوؿ رقم ) وضحي
ساعات( يف  3 قل منأ ذلإ 1) لفئةب آعينة للواتس ال

% 2495أف ، و اظترتبة األوذل ػتقًقا %3795 بلغ اليـو
 ذلإ 3ما بُت ) الواتساب فعينة يستخدمو الإرتاؿ  من

العينة  من% 1398أف ا، و ساعات( يوميً  6 قل منأ
ا، ساعات( يوميً  9 قل منأ ذلإ 6ما بُت ) وستخدمت

 9ما بُت ) وستخدمتعينة ال مفردات % من11ونسبة 
نسبة كما بلغت ا،  يوميً ساعة(  12 قل منأ ذلإ

كثر يف اليـو فأساعة  12ربنامج مبعدؿ الاستخداـ 
ساعة  قل منأو نسبة استخدام بلغتبينما %، 698

فردات اظت ف غالبأ%، ونالحظ 694 واحدة يف اليـو
% 9396بنسبة كثر فأساعة  من الواتسابستخدـ ت

 سة. و در عينة اظتالرتاؿ إ من
 
 
 
 
 

 :ثناء الدوام الدراسيأ الواتسابأوقات استخدام . 6

توزيع عينة الدراسة حسب وقت  (17جدوؿ رقم )
 يثناء الدواـ الدراسأ الواتساباستخداـ 

 
 
 
 
 
 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر:           
نسبة أعلى ( أف 17اصتدوؿ رقم ) يتضح من    

ثناء أ الواتساب ستخدـتعينة الإرتاؿ  % من3797
 نسبةبلغت خَتة، و الدواـ لكن بعد احملاضرة األ

كما %،  26 ثناء االسًتاحة بُت احملاضراتأ واستخدام
 بلغت وذلقبل احملاضرة األالربنامج  ستخداـا نسبةأف 

عينة مفردات الرتاؿ إ % من1396بينما %، 2293
% 794 بلغت نسبةوأدىن ثناء احملاضرات، أو ستخدمت

ثناء الدواـ أ الواتسابستخدـ تعينة ال الرتاؿ إ من
الطالب اظتبحوثُت  غالبف أالدراسي، ونالحظ 

ثناء الدواـ الدراسي ولكن أ الواتساببرنامج  ايستخدمو 
ثناء االسًتاحة أوذل، )قبل احملاضرة األ وقات فراغهمأيف 

% 79خَتة( وبنسبة بُت احملاضرات، بعد احملاضرة األ
 .عينة الدراسةرتاؿ إ من
 
 
 
 :بعد الدوام الدراسي الواتسابأوقات استخدام . 7

 المرتبة النسبة المئوية % العدد وقت االستخدام رقم
 السادسة 694 39 قل من ساعةأ 1
 األوذل 3795 288 ساعات 3قل من أذل إمن  ساعة  2
 الثانية 2495 149 ساعات 6قل من أذل إساعات  3من  3

 الثالثة  1398 84 ساعات 9قل من أذل إساعات  6من  4
 الرابعة 1197 67 ساعة 12قل من أذل إساعات  9من  5
 اطتامسة  698 41 كثرأساعة ف 12   6

 - 100.0 608 اإلجمال

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر:           

 رقم
ثناء أ الواتسابوقات استخدام أ

 الدوام
 العدد

النسبة 
 المئوية %

 المرتبة

 الثالثة 2293 263 قبل احملاضرة األوذل 1
 الرابعة 1396 162 ثناء احملاضراتأ 2

 الثانية 2697 379 ثناء االسًتاحة بُت احملاضراتأ 3

 األوذل 3797 365 بعد احملاضرة األخَتة 4
 اطتامسة 794 88 يف الدوـا الواتسابال استخدـ  5

 - 100.0 608 اإلجمال
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توزيع عينة الدراسة حسب وقت  (11جدوؿ رقم )
 يبعد الدواـ الدراس الواتساباستخداـ 

 
 
 

 

        
    

  
إرتاؿ  % من3198( أف نسبة 11اصتدوؿ رقم ) يتضح من

 6ما بُت الساعة ) الواتسابستخدـ تعينة الدراسة  مفردات
تليها  وقد كانت يف اظترتبة األوذل، (،مساءً  17 قل منأ ذلإ

قبل  الواتسابستخدـ تعينة ال مفردات % من2791نسبة 
طالب العينة  من% 2491نسبة مث ، الساعة السادسة مساءً 

 2 قل منأ ذلإء مساً  17ما بُت الساعة ) الواتسابستخدـ ت
 من يف اظترتبة الرابعة واألخَتة% 17نسبة جاءت ا(، و صباحً 
 2ب ما بُت الساعة )آلواتس لعينة الدراسة استخدـا  حيث

عينة  مفردات ف غالبأا(، ونالحظ صباحً  6 قل منأ ذلإ
قبل الساعة  ذلإبعد الدوـا الدراسي  الواتسابستخدـ تالدراسة 

شَت تو  ،سةو در عينة اظتالرتاؿ إ % من83ا وبنسبة الثانية صباحً 
 اوقتً  فيقضو  طالب جامعة حضرموت فأ ذلىذه النسبة إ

ـ  طوياًل  ـ الدراس الواتسابيف استخدا  ي.بعد الدوا
 في الواتساب: النتائج المتعلقة بأثر استخدام ثانياً 

 :دارة وقت طالب جامعة حضرموتإ
إدارة وقت طالب  يف الواتسابثر استخدـا ألقياس     

مت استخدـا مقياس فردة بأبعادىا غتتمعة ومن جامعة حضرموت
 ي ألغراض التحليل حسب اصتدوؿ رقمماسليكارت اطت

(12). 

نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية  (91جدول رقم )

استخدام  ثرأالعينة حول  مفرداتاالتجاه العام إلجابات 
 دارة وقت طالب جامعة حضرموتإ في الواتساب

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ثر استخداـ أحوؿ  (12دوؿ رقم )اصتنتائج بُت ت    

 ف: أ جامعة حضرموت طالب دارة وقتإ يف الواتساب
عينة  مفرداتاظتتوسط اضتسايب العاـ إلجابات  .1

دارة إ يف الواتسابثر استخداـ أالدراسة عن توافر 
أف درجة  ، وىذا يعٍت(3921) بلغ وقت الطالب

ثر استخداـ أعينة الدراسة عن توافر  مفرداتإدراؾ 
غتتمعة بأبعادىا دارة وقت الطالب إ يف الواتساب

ألثر  "متوافر بدرجة متوسطة"تقع عند اظتستوى  امعً 
دارة وقت طالب جامعة إ يف الواتساباستخداـ 

حضرموت، كما تشَت قيمة االؿتراؼ اظتعياري العاـ 
ثر استخداـ أتقارب اآلراء وجتانسها حوؿ  ذلإ

حيث بلغت  ،دارة وقت الطالبإ يف الواتساب
ف أ ذلإويشَت الوزف النسيب العاـ ، (7999)قيمتو 

 ،%6492ا وبوزف نسيب متوسط التوافر كاف متوسطً 
عينة  مفرداترتاؿ إ % من6492ف نسبة أأي 

 الواتسابثر استخداـ أف أوف الدراسة )الطالب( ير 
 دارة وقت الطالب متوافر يف جامعة حضرموت.إ يف

 العدد وقات االستخدام بعد الدوامأ رقم
النسبة المئوية 

% 
 المرتبة

 الثانية 2791 373 مساءً  6قبل الساعة  1
 األوذل 3198 355 مساءً  17قل من أذل إمساء  6من  2

 الثالثة 2491 269 اصباحً  2قل من أذل إمساء  17من  3

 الرابعة 1797 197 اصباحً  6قل من أذل إصباحا  2من  4

 - 100.0 608 اإلجمال

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
 

 
 أبعاد إدارة الوقت مرق

الوسط 
 الحسابي

 608ن=

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 التوافر

Wilcoxo

n 
 (z)قيمة 

مستوى 
 الداللة 
(P.valu

e) 
 7977 3917 ضعيف 4898 7985 2944 االنضباط  1

 7977 4911 عاؿٍ  7796 1974 3953 التحصيل العلمي  2

 7977 4913 عاؿٍ  7194 1975 3957 الساعات اظتكتبية  3

حلقات النقاش  4
 7977 3954 متوسط 5898 1973 2994 واالستفسارات 

تبادؿ اظتعلومات  5
 العلمية

 7977 3997 عاؿٍ  7198 7998 3959

 في الواتسابثر استخدام أملخص 
جامعة  طالبدارة وقت إ

  حضرموت
 0.00 3.58 متوسط 64.2 0.99 3.21

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
 (P=0.05) 7975مستوى الداللة عند   ف = حجم العينػػػػة
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أظهرت النتائج أف متوسط درجات التوافر صتميع  .2
 ،التحصيل العلميو  ،اطتمسة )االنضباط األبعاد

حلقات النقاش و  ،الساعات اظتكتبيةو 
جاءت  تبادؿ اظتعلومات العلمية(و  ،واالستفسارات

 تتصف يف مقياس ليكار نقطة اظتن من علىأ
مبتوسط حسايب  االنضباط بُعد باستثناءماسي اطت
حلقات  بُعدو  ،وبدرجة توافر ضعيفة( 2.44)

 (3.59)مبتوسط حسايب  النقاش واالستفسارات
دىن تلك أحيث كانت  وبدرجة توافر متوسطة.

االنضباط بوسط حسايب  بُعد وى اتوافرً  األبعاد
توافر ضعيف ألثر  ذلإيشَت الذي و  (2944)

وباؿتراؼ معياري  ،االنضباط يف الواتساب
تقارب اآلراء وجتانسها حوؿ  ؽتا يعٍت ،(7985)

وبوزف نسيب  ،االنضباط يف جامعة حضرموت
على أأف  أظهرت النتائجكما %،  4898ضعيف 

تبادؿ اظتعلومات العلمية  بُعد وى اتوافرً  األبعادتلك 
 توافر عاؿٍ  ذلإيشَت  ؽتا (3959)بوسط حسايب 

وباؿتراؼ  ،الواتسابلتبادؿ اظتعلومات العلمية عرب 
تقارب اآلراء  ذلإيشَت  والذي (7998)معياري 

علومات العلمية، وبوزف وجتانسها حوؿ تبادؿ اظت
 %.7198 نسيب عاؿ

، وىف اوبدرجة كبَتة جدً  توى الداللة معنويٌ ف مسأ .3
ومتسقة  Strikingصورة واضحة 

Consistent الناحية اإلحصائية صتميع  من
فيما يتعلق باجتاه  (P<0.05)اطتمسة  األبعاد

ثر استخداـ أعينة الدراسة ؿتو  مفرداتإجابات 
 ،دارة وقت طالب جامعة حضرموتإ يف الواتساب
ومستوى  ،ظهرتو قيم اختبار ويلكوكسنأوىذا ما 

حيث كانت قيم مستوى  ؛حصائيةالداللة اإل
 ،اطتمسة األبعادلكافة  (7975) قل منأالداللة 

معنوية االجتاه عن قيمة الوسط الفرضي  ذلإؽتا يشَت 
 ظتقياس ليكارت اطتماسي. 

 : اختبار فرضيات الدراسة: ثالثاً 
الختبار فرضيات الدراسة مت استخداـ اسلوب االؿتدار     

ـ يف اطتطي البسيط بُت اظتتغَت اظتستقل واظتتمثل  استخدا
دارة الوقت، كما إ بأبعادواظتتغَت التابع اظتتمثل  الواتساب

اختبار ويلكوكسن  من اًل كُ   افاستخدـ الباحث
Wilcoxon واختبار كروسكاؿ  ،لعينتُت مستقلتُت

 ألكثر من KRUSKAL – WALLISواليس 
 مفرداتا طتصائص الختبار الفروؽ وفقً  ؛عينتُت مستقلتُت

ذا كانت قيمة إحيث تعد عالقة التأثَت معنوية  ؛العينة
مستوى اظتعنوية اظتعتمد  صغر منأ( .Sigمستوى الداللة )
وتعد عالقة التأثَت غَت معنوية  ،(7975)يف ىذه الدراسة 

مستوى  كرب منأ( .Sigذا كانت قيمة مستوى الداللة )إ
 اظتعنوية اظتعتمد يف ىذه الدراسة.

 ولى: األ الرئيسة النتائج المتعلقة بالفرضية. 1
حصائية الستخداـ إأثر ذو داللة  "ال يوجد    

 ."يف إدارة وقت طالب جامعة حضرموت الواتساب
مت استخداـ طريقة االؿتدار اطتطي البسيط وفق    

 ،وذلاأل ةالرئيس يةالختبار الفرض  y=a+bxالنموذج 
 :على النحو اآليتولكل فرضية فرعية على حدة 
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 الفرضية الفرعية األولى: أ. 
الستخداـ حصائية إأثر ذو داللة  "ال يوجد    

يف إدارة وقت انضباط طالب جامعة  الواتساب
 ."حضرموت

والختبار ىذه الفرضية مت استخداـ حتليل االؿتدار     
يف إدارة وقت  الواتساباطتطي البسيط ظتعرفة تأثَت 

 يبُت ذلك.( 13رقم )انضباط الطالب. واصتدوؿ 
الؿتدار اطتطي البسيط ظتعرفة ( نتائج ا13جدوؿ رقم )

 يف إدارة وقت انضباط الطالب الواتسابثر أ
 
 
 

 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
( وجود عالقة 13) رقم نتائج اصتدوؿ يتضح من    

تأثَت ذات داللة معنوية للمتغَت اظتستقل اظتتمثل 
إدارة وقت يف يف اظتتغَت التابع واظتتمثل  الواتسابب

قيمة ، حيث بلغت حضرموتجامعة  طالبانضباط 
ي كلما زاد استخداـ أ ،(-7952معامل االؿتدار )

 ذلإ ى ذلكأد  مبقدار وحدة  قياس واحدة  الواتساب
نقصاف يف إدارة وقت انضباط الطالب مبقدار 

الوحدة، يف حُت بلغت قيمة معامل  من (7952)
وىو معامل ارتباط عكسي معنوي  (-7948) االرتباط
لدى  الواتسابي كلما زاد استخداـ أ ،ضعيف

نقصاف يف إدارة وقت انضباط  ذلإ أد ى ذلكطالب ال
ما القابلية أالطالب يف اصتامعة والعكس صحيح، 

اظتتمثلة يف معامل  عالهأالتفسَتية لنموذج االؿتدار 
% 23ف أ ؽتا يشَت إذل ،(7923)التحديد فقد بلغت 

 التغَتات يف إدارة وقت انضباط الطالب تعود إذل من
استخدامهم للواتس آب وحده )مع ثبات بقية العوامل 

التغَتات يف إدارة وقت  % من77بينما  ،خرى(األ
  fشار اختبارأ، وقد خرىأعوامل  ذلإنضباط تعود اال
 ؛حصائيةإف فتوذج االؿتدار أعاله ذو معنوية أ إذل

 ،f (7977)توى داللة اختبار حيث بلغت قيمة مس
مستوى الداللة اظتعتمد يف ىذه الدراسة  قل منأوىي 
 الواتسابف أ ذلإوهبذه النتائج  نتوصل  ،(7975)وىي 

الطالب يف لو تأثَت معنوي يف إدارة وقت انضباط 
 ذلإف نتائج الدراسة تشَت إجامعة حضرموت، وعليو ف

الفرضية البديلة اليت ، وقبوؿ وذلالفرضية الفرعية األ رفض
الستخداـ حصائية إداللة  يأثر ذ تؤكد وجود

يف إدارة وقت انضباط طالب جامعة  الواتساب
 ."حضرموت

 الفرضية الفرعية الثانية:ب. 
الستخداـ حصائية إأثر ذو داللة  "ال يوجد   

طالب ليف إدارة وقت التحصيل العلمي  الواتساب
 ."جامعة حضرموت

الفرضية مت استخداـ حتليل االؿتدار  والختبار ىذه    
يف إدارة  الواتساباطتطي البسيط ظتعرفة تأثَت استخداـ 

وقت التحصيل العلمي كما توضحو النتائج يف اصتدوؿ 
 :يتاآل

االؿتدار اطتطي البسيط ظتعرفة  نتائج (14) رقم جدوؿ
يف إدارة وقت التحصيل  الواتسابتأثَت استخداـ 

 العلمي 
 
 
 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت

قيم 
 المعامالت

 

 معامل
 R االرتباط

 معامل
 التحديد

R
2 

 fقيمة

 المحسوبة

قيمة 
مستوى 

 sigالداللة

 استخداـ 
 الواتساب

 a 1923ثابت االؿتدار 
- 7948 7923 18932 79777 

 b - 7952معامل االؿتدار

 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
 قيم المعامالت

 

 معامل 
 االرتباط

R 

 معامل 
 التحديد

R
2

 

  fقيمة
 المحسوبة

قيمة 
مستوى 
الداللة
sig 

 استخداـ 
 الواتساب

 a 1934ثابت االؿتدار 
- 7975 7956 21919 

7977

 b - 7972معامل االؿتدار 7
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 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
( 14النتائج اظتوضحة يف اصتدوؿ رقم ) يتضح من    

وجود عالقة تأثَت ذات داللة معنوية للمتغَت اظتستقل 
يف اظتتغَت التابع اظتتمثل  الواتساباستخداـ يف اظتتمثل 

حيث بلغت  ؛إدارة وقت التحصيل العلمي للطالبيف 
كلما زاد   أنو ي(، أ-7972)قيمة معامل االؿتدار 

مبقدار وحدة  قياس واحدة تؤدي  الواتساباستخداـ 
إدارة وقت التحصيل العلمي للطالب يف  افنقص ذلإ

الوحدة، يف حُت بلغت قيمة  من (7972)مبقدار 
وىو معامل ارتباط  (،-7975)معامل االرتباط 

 الواتساب ي كلما زاد استخداـأعكسي معنوي قوي 
 إدارة وقت التحصيل العلمييف نقصاف  ذلإيؤدي 

ما القابلية التفسَتية أوالعكس صحيح،  طالبلل
اظتتمثلة يف معامل التحديد فقد ، عالهألنموذج االؿتدار 

التغَتات  % من56ف أ ؽتا يشَت إذل ،(7956)بلغت 
استخداـ  يف إدارة وقت التحصيل العلمي تعود إذل

 ،خرى(وحده )مع ثبات بقية العوامل األ الواتساب
وقت التحصيل  التغَتات يف إدارة % من44بينما 

 إذل  fشار اختبارأخرى، وقد أعوامل  ذلإالعلمي تعود 
 ؛ حصائيةإف فتوذج االؿتدار أعاله ذو داللة معنوية أ

 ،f (7977)مستوى داللة اختبار  ت قيمةحيث بلغ
وىي ، اظتعتمد الدراسة داللةمستوى  قل منأوىي 

ف استخداـ أ ذلإوهبذه النتائج نتوصل  ،(7975)
تأثَت معنوي عكسي يف إدارة وقت لو  الواتساب

نو إالتحصيل العلمي لطالب جامعة حضرموت، وعليو ف
وقبوؿ الفرضية البديلة  ،الفرضية الفرعية الثانية رفضيتم 

الستخداـ حصائية إداللة  يأثر ذ اليت تؤكد وجود

طالب ليف إدارة وقت التحصيل العلمي  الواتساب
 ."جامعة حضرموت

 الفرض الفرعية الثالثة: ج. 
 الواتسابالستخداـ حصائية إأثر ذو داللة  يوجد"ال   

 ."امعةاصتطالب ليف إدارة وقت الساعات اظتكتبية 
والختبار ىذه الفرضية مت استخداـ حتليل االؿتدار     

يف إدارة  الواتساباطتطي البسيط ظتعرفة تأثَت استخداـ 
كما  جامعة حضرموتطالب ل وقت الساعات اظتكتبية

 .(15ىو موضح بالنتائج يف اصتدوؿ رقم )
نتائج االؿتدار اطتطي البسيط ظتعرفة  (15) رقم جدوؿ

يف إدارة وقت الساعات  الواتسابتأثَت استخداـ 
 اظتكتبية 

 
 
 
 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
( وجود عالقة 15نتائج اصتدوؿ رقم ) يتضح من    

يف إدارة  الواتسابتأثَت ذات داللة معنوية الستخداـ 
حيث بلغت قيمة معامل  ؛وقت الساعات اظتكتبية

 الواتسابي كلما زاد استخداـ أ ،(-7957االؿتدار )
نقصاف يف إدارة  ذلإمبقدار وحدة قياس واحدة تؤدي 

، الوحدة من (7957)وقت الساعات اظتكتبية مبقدار 
وىو  (-7967) يف حُت بلغت قيمة معامل االرتباط

ي كلما زاد أ ،معامل ارتباط عكسي معنوي متوسط
لدى طالب جامعة حضرموت  الواتساباستخداـ 

نقصاف يف إدارة وقت الساعات اظتكتبية  ذلإيؤدي 
ما القابلية التفسَتية أللطالب والعكس صحيح، 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت

قيم 
 المعامالت

 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2

 

 fقيمة 

 المحسوبة

قيمة 
مستوى 

 sigالداللة

 استخداـ 
 الواتساب

 a 1917ثابت االؿتدار 
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عاله اظتتمثلة مبعامل التحديد فقد ألنموذج االؿتدار 
 % من36ف أ ؽتا يشَت إذل ،(7936)بلغت قيمتو 

إدارة وقت الساعات اظتكتبية  التغَتات والتأثَتات يف
وحده )مع ثبات بقية  الواتساباستخداـ  يعود إذل

التغَتات يف إدارة  % من64بينما  ،خرى(العوامل األ
عوامل  ذلإوقت الساعات اظتكتبية للطالب تعود 

ف فتوذج االؿتدار أعاله أ إذل fشار اختبار أخرى، وقد أ
حيث بلغت قيمة مستوى  ؛حصائية معنويةإذو داللة 

مستوى الداللة   قل منأوىي  ،f (7977)داللة 
وهبذه النتائج   ،(7975)اظتعتمد يف ىذه الدراسة وىي 

لو تأثَت  الواتسابف استخداـ برنامج أ ذلإنتوصل 
معنوي عكسي )سليب( يف إدارة وقت الساعات اظتكتبية 

 رفض ذلإلطالب جامعة حضرموت، وىذا يشَت 
 وقبوؿ الفرضية البديلة اليت تؤكد ،ةلثفرعية الثاالفرضية ال

يف  الواتسابالستخداـ حصائية إداللة  يأثر ذوجود 
طالب جامعة لإدارة وقت الساعات اظتكتبية 

 ."حضرموت
 الفرضية الفرعية الرابعة:د. 

الستخداـ حصائية إأثر ذو داللة  "ال يوجد     
يف إدارة وقت حلقات النقاش واالستفسارات  الواتساب

 ."طالب جامعة حضرموتل
والختبار ىذه الفرضية مت استخداـ حتليل االؿتدار     

يف إدارة  الواتساباطتطي البسيط ظتعرفة تأثَت استخداـ 
وقت حلقات النقاش واالستفسارات حسب النتائج 

 (. 16يف اصتدوؿ رقم )اظتبينة 
 
 
 
 

تأثَت نتائج االؿتدار البسيط ظتعرفة  (16) رقم جدوؿ
  يف إدارة وقت حلقات النقاش واالستفسارات الواتساب

 ب يف إدارة وقت حلقات النقاش واالستفساراتآ
 

 

 
 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 

( وجود عالقة 16نتائج اصتدوؿ رقم ) يتضح من    
يف إدارة  الواتساب تأثَت ذات داللة معنوية الستخداـ

بلغت  إذ ؛الطالبستفسارات وقت حلقات نقاش وا
ي كلما زاد أ ،(-7945قيمة معامل االؿتدار )

 ذلإؤدي يواحدة مبقدار وحدة  الواتساباستخداـ 
نقصاف إدارة وقت حلقات النقاش واالستفسارات 

الوحدة، يف حُت بلغت قيمة  من (7.45)مبقدار 
وىو معامل ارتباط  ،(-7955معامل االرتباط )

 كلما زاد استخداـ  يأ ،عكسي معنوي متوسط
نقصاف إدارة وقت  ذلإلواتس آب يؤدي لطالب ال

ما أ ارات والعكس صحيح،حلقات النقاش واالستفس
عاله اظتتمثلة يف أالقابلية التفسَتية لنموذج االؿتدار 

ف أ ؽتا يشَت إذل ،(7937)معامل التحديد فقد بلغت 
التغَتات يف إدارة وقت حلقات النقاش  % من37

وحده )مع  الواتساباستخداـ  ت تعود إذلواالستفسارا
التغَتات  % من77بينما  ،خرى(ثبات بقية العوامل األ

 ذلإيف إدارة وقت حلقات النقاش واالستفسارات تعود 
ف فتوذج أ إذل   fشار اختبارأخرى، وقد أعوامل 

حيث بلغت قيمة  ؛ االؿتدار أعاله ذو داللة معنوية
 قل منأوىي  ،f (7977)مستوى داللة اختبار 

مستوى الداللة اظتعتمد يف ىذه الدراسة وىي 
ف استخداـ أ ذلإوهبذه النتائج نتوصل  ،(7975)

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 االرتباط
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معامل 
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 المحسوبة
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 الواتساب

 a 1979ثابت االؿتدار 
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 b - 7945معامل االؿتدار
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لو تأثَت معنوي سليب يف إدارة وقت حلقات  الواتساب
النقاش واالستفسارات لدى طالب جامعة حضرموت، 

وقبوؿ  ،الفرضية الفرعية الرابعة رفضوبذلك يتم  
حصائية إداللة  يأثر ذوجود  ؤكدالفرضية البديلة اليت ت

يف إدارة وقت حلقات النقاش  الواتسابالستخداـ 
 ."طالب جامعة حضرموتلواالستفسارات 

 الفرضية الفرعية الخامسة: ىـ. 
 الواتسابالستخداـ حصائية إأثر ذو داللة  "ال يوجد

 طالب جامعةليف إدارة وقت تبادؿ اظتعلومات 
 ."حضرموت

والختبار ىذه الفرضية مت استخداـ حتليل االؿتدار     
يف إدارة  الواتساباطتطي البسيط ظتعرفة تأثَت استخداـ 

وقت تبادؿ اظتعلومات العلمية كما توضحو النتائج يف 
 .(17) رقماصتدوؿ 
نتائج االؿتدار اطتطي البسيط ظتعرفة  (17) رقم جدوؿ

 ؿ اظتعلومات يف إدارة وقت تباد الواتسابتأثَت استخداـ 
 
 
 
 
 

 

( وجود عالقة تأثَت 17اصتدوؿ رقم ) يتضح من    
استخداـ )ذات داللة معنوية للمتغَت اظتستقل 

إدارة وقت تبادؿ اظتعلومات )يف اظتتغَت التابع  (الواتساب
حيث بلغت  ؛ لدى طالب جامعة حضرموت (العلمية

داـ ي كلما زاد استخأ ،(7923)قيمة معامل االؿتدار 
زيادة  ذلإمبقدار وحدة قياس واحدة تؤدي  الواتساب

 (7923)إدارة وقت تبادؿ اظتعلومات العلمية مبقدار 

الوحدة، يف حُت بلغت قيمة معامل االرتباط  من
 ،وىو معامل ارتباط طردي معنوي ضعيف ،(7935)

لواتس آب لطالب ال كلما زاد استخداـ  ذلذلك إويشَت 
زيادة يف إدارة وقت تبادؿ اظتعلومات العلمية  ذلإيؤدي 

 -رجاع سبب ىذا التأثَت إوالعكس صحيح، ونتكن 
استخداـ  ذلإ -نو معنويفإنو ضعيف أ على الرغم من

ما أالطالب للواتس آب يف تبادؿ اظتعلومات العلمية، 
عاله اظتتمثلة يف أالقابلية التفسَتية لنموذج االؿتدار 

ف أ ؽتا يشَت إذل ،(7912)لغت معامل التحديد فقد ب
التغَتات والتأثَتات يف إدارة وقت تبادؿ  % من12

وحده  الواتساباستخداـ  اظتعلومات العلمية تعود إذل
 % من88بينما  (،خرىمع ثبات بقية العوامل األ)

التغَتات والتأثَتات اليت حتدث يف إدارة وقت تبادؿ 
شار أوقد خرى، أعوامل  ذلإاظتعلومات العلمية تعود 

ف فتوذج االؿتدار أعاله ذو داللة معنوية أ إذل   fاختبار
 fحيث بلغت قيمة مستوى داللة اختبار  ؛حصائيةإ
مستوى الداللة اظتعتمد يف  قل منأوىي  ،(7977)

ف إوهبذه النتيجة ف ،(7975)ىذه الدراسة وىي 
كتايب ضعيف يف إلو تأثَت معنوي  الواتساباستخداـ 

اظتعلومات العلمية لدى طالب جامعة  إدارة وقت تبادؿ
الفرضية الفرعية  رفضنو يتم إحضرموت، وعليو ف

 يأثر ذ وقبوؿ الفرضية البديلة اليت تؤكد وجود ،اطتامسة
يف إدارة وقت  الواتسابالستخداـ حصائية إداللة 

 طالب جامعة حضرموت.ل تبادؿ اظتعلومات العلمية
خالؿ اختبار الفرضيات الفرعية  ؽتا سبق ومن    

وجود عالقة تأثَت ذات داللة تؤكد اطتمس اليت 
إدارة  يف كل من الواتسابمعنوية الستخداـ حصائية إ

التحصيل العلمي، و )انضباط الطالب،  :وقت

المتغير 
 المستقل

 المعامالت

قيم 
 المعامالت

 

معامل 
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R 
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 المحسوبة
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 sigالداللة

 استخداـ 
 الواتساب

 a 1.21ثابت االؿتدار 
- 7.35 7.12 14.28 79777 

 b - 7.23معامل االؿتدار

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
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حلقات النقاش واالستفسارات، و الساعات اظتكتبية، و 
 ةة الرئيسالفرضي رفضنو يتم إف ،تبادؿ اظتعلومات(و 

 يأثر ذ وقبوؿ الفرضية البديلة اليت تؤكد وجود ،وذلاأل
يف إدارة وقت  الواتسابالستخداـ حصائية إداللة 

 طالب جامعة حضرموت.
 الثانية:  الرئيسة النتائج المتعلقة بالفرضية. 2

حوؿ أثر استخداـ حصائية إفروؽ ذات داللة  "ال توجد
حضرموت يف إدارة وقت طالب جامعة  الواتساب

 ."(الكليةو ، اصتنستعزى للخصائص الدنتوغرافية )
باستخداـ  افالختبار ىذه الفرضية قاـ الباحث    

اختبار ويلكوكسن لعينتُت مستقلتُت ظتعرفة داللة الفروؽ 
واليس  واختبار كروسكاؿ ،العينة ظتفرداتوفق اصتنس 

عينتُت مستقلتُت ظتعرفة داللة الفروؽ وفق  ألكثر من
مستوى داللة  افعتمد الباحثاالكلية، حيث 

(7975=α ًو تعد الفروؽ دالة إحصائي ،) ا إذا كانت
 ( أصغر من.Sigقيمة مستوى داللة االختبار )

مستوى الداللة، والعكس صحيح، والختبار الفرضية 
 ها كلٍ من تُتاظتتفرع يتُترضالثانية مت اختبار الف الرئيسة

 :على النحو اآليتعلى حدة 
 ولى :الفرضية الفرعية األأ. 
حوؿ أثر حصائية إفروؽ ذات داللة  "ال توجد    

يف إدارة وقت طالب جامعة  الواتساباستخداـ 
 ".حضرموت تعزى ظتتغَت اصتنس

عينة مفردات الختبار معنوية الفروؽ بُت إدراؾ    
يف إدارة وقت الطالب  الواتساباستخداـ ثر الدراسة أل

مت استخداـ اختبار  ،تعود الختالؼ جنس الطالب
عند مستوى داللة  ويلكوكسن لعينتُت مستقلتُت

(7975=α حسب النتائج الواردة يف ،) رقم اصتدوؿ
(18) 

عرفة داللة نتائج اختبار ويلكوكسن ظت (18جدوؿ رقم )
جابات اظتبحوثُت الذكور إالفروؽ بُت متوسطات 

يف إدارة وقت  الواتسابثر استخداـ أواإلناث ؿتو 
 ظتتغَت اصتنس وفًقا طالب جامعة حضرموت
 
 
 
 

 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 
( 18النتائج اظتوضحة يف اصتدوؿ رقم ) يتضح من    

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات 
 الواتسابثر استخداـ أإجابات الذكور واإلناث حوؿ 

يف إدارة وقت طالب جامعة حضرموت، أي أف اصتنس 
ثر أعينة الدراسة جتاه مفردات ال يؤثر يف اجتاىات 

يف إدارة وقت الطالب، أي أف  الواتساباستخداـ 
 هانفس جابات واآلراءناث عتم اإللطالب الذكور واإلا

يف إدارة وقت طالب  الواتسابثر استخداـ أجتاه 
حيث بلغت قيمة مستوى الداللة  ؛جامعة حضرموت

مستوى  ( وىي أكرب من7914) الختبار ويلكوكسن
ف وجدت بعض الفروؽ بُت إو  ،(7975الداللة )

اظتتوسطات فهي فروؽ رقمية وليست جوىرية حسب ما 
خالؿ ىذه النتيجة  ليو اختبار ويلكوكسن، ومنإشار أ

توجد فروؽ  ال"نو: أ ذلإيتم قبوؿ الفرضية اليت تشَت 
يف  الواتسابحوؿ أثر استخداـ حصائية إذات داللة 

إدارة وقت طالب جامعة حضرموت تعزى ظتتغَت 
 ."اصتنس

 الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Wilcoxon 

 ( Z)قيمة 

 مستوى 
  الداللة
Sig. 

النتيجة 
 اإلحصائية

 الواتسابثر استخداـ أ
يف إدارة وقت طالب 

 جامعة حضرموت

 7986 3911 ذكور

 غَت دالة 7914 1971
 7978 3931 إناث
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 الفرضية الفرعية الثانية:ب. 
حصائية حوؿ أثر إفروؽ ذات داللة  "ال توجد    

يف إدارة وقت طالب جامعة  الواتساباستخداـ 
 . "حضرموت تعزى ظتتغَت الكلية

عينة مفردات والختبار معنوية الفروؽ بُت إدراؾ     
يف إدارة وقت  الواتسابالدراسة جتاه أثر استخداـ 

مت استخداـ  ،فيها فالطالب تعود للكلية اليت يدرسو 
 – KRUSKALاختبار كروسكاؿ واليس  

WALLIS  مستقلتُت عند  عينتُت ألكثر من
( وقد جاءت النتائج كما α=7975مستوى داللة )

 . يتها اصتدوؿ اآليبين
حادي ظتعرفة نتائج حتليل التباين األ (19جدوؿ رقم )

العينة مفردات داللة الفروؽ بُت متوسطات إجابات 
يف إدارة وقت طالب  الواتسابجتاه أثر استخداـ 

 كليةالظتتغَت  وفًقا جامعة حضرموت
 
 
 
 
 
 

 

 
 ـ.2718الدراسة اظتيدانية  نتائجاظتصدر: 

( عدـ وجود 19) يف اصتدوؿ رقمأظهرت النتائج     
فروؽ ذات داللة معنوية بُت متوسطات إجابات 

يف إدارة وقت  الواتساباظتبحوثُت جتاه أثر استخداـ 
حيث  ؛ فيها فالكلية اليت يدرسو  الطالب تعزى إذل

ذ كانت إ ؛يالحظ تقارب وجهات نظر اظتبحوثُت

ف وجدت بعض الفروؽ إو  ،متوسطات إجاباهتم متقاربة
ليو إاظتتوسطات فهي فروؽ رقمية ْتسب ما أشار بُت 

ف الكلية ليست عتا أي أاختبار كروسكاؿ واليس، 
عينة الدراسة جتاه أثر مفردات راء آعالقة باجتاىات و 

يف إدارة وقت طالب جامعة  الواتساباستخداـ 
حيث كانت قيمة مستوى داللة االختبار ؛ حضرموت

اظتعتمد يف مستوى الداللة  وىي أكرب من ،(7911)
وهبذه النتيجة يتم قبوؿ  ،(7975)ىذه الدراسة 

ال توجد فروؽ ذات داللة "نو: أ ذلإالفرضية اليت تشَت 
يف إدارة وقت  الواتسابحصائية حوؿ أثر استخداـ إ

 ."طالب جامعة حضرموت تعزى ظتتغَت الكلية
 تُتالفرعي تُتيخالؿ حتليل الفرض ؽتا سبق ومن    

عدـ  ذلإنتائج الدراسة  اأظهرت لتُتوذل والثانية الاأل
جابات إؽ ذات داللة معنوية بُت متوسطات وجود فرو 

الطالب يف جامعة حضرموت جتاه أثر استخداـ 
يف إدارة وقت طالب جامعة حضرموت  الواتساب

خالؿ  ومن ،الكلية(و  ،)اصتنس متغَتي: من تعزى لكلٍ 
الفرضية الرئيسة الثانية اليت  قبوؿنو يتم إىذه النتيجة ف

حوؿ حصائية إال توجد فروؽ ذات داللة ": ونأتشَت ب
يف إدارة وقت طالب جامعة  الواتسابأثر استخداـ 

 ،حضرموت تعزى للخصائص الدنتوغرافية )اصتنس
 .الكلية(و 

 
  

 الكلية المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة  
 كروسكال

 واليس

مستوى 
 .Sigالداللة

النتيجة 
 اإلحصائية

أثر استخداـ 
يف  الواتساب

إدارة وقت 
طالب جامعة 

 حضرموت

كلية العلـو 
 7977 3937 داريةاإل

 غَت دالة 7911 2976
 7979 3932 كلية اآلداب

 7987 3912 كلية البنات 

العلـو كلية 
واألحياء  ةيالبيئ

 البحرية

3979 7989 
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  :والتوصيات النتائج
 : النتائج:أواًل  

اختبار فرضيات الدراسة ألىداؼ وأسئلة و  استناًدا    
 النتائج اآلتية: وحتليل بياناهتا، توصلت الدراسة إذل

طالب جامعة لتظى باىتماـ تطبيق الواتس ف أ .1
عينة ال حيث بينت النتائج أف مفردات ؛ حضرموت

 أولياهتاحتتل  ،ألغراض ؼتتلفة الواتسابستخدـ ت
%، ؽتا 21.8 العلميةمث %، 27.4االجتماعية 

يف العالقات االجتماعية،  الواتسابأقتية  شَت إذلي
العلمية والتواصل فيما بُت الطالب لألغراض 

 كما تشَت النتائج إذللسهولة استخدامو وسرعتو.  
% ال 6796 نصف مفردات العينة أكثر من أف

ألغراض الدراسة، بينما  الواتسابتستخدـ 
 ىذا التطبيقتستخدـ  العينة مفردات % من3294

دراسات   وتتفق ىذه النتيجة مع ألغراض الدراسة.
 ،(2715 ،)البلوشيو ،(2717 ،)العنزي: منكل 

 ,Sarker(، و) ,2715Hashim, etalو)

(، ,Munkail 2715(، و)2015
 .(Johnson & Ewur, 2014و)

أربع يف  تشًتؾ عينة الدراسة مفردات ف غالبأ .2
رتاؿ إ % من7798كثر وبنسبة فأغتموعات 

الطالب اظتبحوثُت. وىذا ما يفسر استخداـ 
 .هتمب يف غتاالت ؼتتلفة يف حياآالطالب للواتس 

 تطبيق ستخدـتعينة الدراسة  مفردات معظمف أ .3
رتاؿ إ % من9396كثر وبنسبة فأساعة  من الواتساب
أف استخداـ الطالب ؽتا يعٍت عينة الدراسة.  مفردات

 طويلضياع وقت دماف، و لدرجة اإل يصل بآلواتس ل
 وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات: .قات الدراسةأو  من

(2716Bhatt & Arshad,  ،)البلوشيو(، 
 2715)و، ( ,2715Hashim, etal)و، (2715

Munkail,،) (وSarker, 2015(و ،)Johnson 

& Ewur, 2014.) 

الطالب اظتبحوثُت  ف غالببينت النتائج أ .4
 ،ثناء الدواـ الدراسيأ الواتساببرنامج  فيستخدمو 
ثناء وأوذل، )قبل احملاضرة األ وقات فراغهمأولكن يف 

خَتة( بعد احملاضرة األو االسًتاحة بُت احملاضرات، 
 عينة الدراسة. مفرداترتاؿ إ % من79وبنسبة 

 الواتسابستخدـ تعينة الدراسة  مفردات ف غالبأ .5
ا ة الثانية صباحً قبل الساع ذلإبعد الدواـ الدراسي 

 ىذاو  ،رتاؿ الطالب اظتبحوثُتإ % من83وبنسبة 
يف استخداـ  ا طوياًل وقتً  فهنم يقضو أ ذلإيشَت 

ضياع ؽتا يعٍت  ،وقت الليليف  خاصةً  الواتساب
حصيل نتكن استثماره يف اظتذاكرة والت طويلوقت 

 ،)البلوشي العلمي. ويتفق ذلك مع دراسات:
(،  ,2716Bhatt & Arshad)و، (2715

,Sarkerو) ،(,2715Hashim, etal)و  

 (,2715Munkail(، و)2015
 .(Johnson & Ewur, 2014)و

جابت الدراسة عن التساؤالت اظتتعلقة بأثر أ .6
يف التحصيل العلمي للطالب  الواتساباستخداـ 

أثر يف جامعة حضرموت اظتتمثلة يف: ىل يوجد 
جامعة  دارة وقت طالبإ يف الواتسابستخداـ ال

و األسئلة الفرعية. ؟ والذي تفرعت منحضرموت
أف اظتتوسطات  فقد أشارت نتائج الدراسة إذل

اضتسابية الستجابات طالب جامعة حضرموت ؿتو 
الوقت قد تراوحت دارة يف إ الواتساباستخداـ أثر 
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اظتتوسط اضتسايب العاـ  ف(، وأ3959 -2944بُت )
 (.3.21بلغ )

ب استخدـا الطالب للواتس آ أثر فأ إذل أشارت النتائج .7
يف تبادؿ اظتعلومات العلمية قد احتل اظترتبة األوذل  مبتوسط 

 عينة الدراسة. مفردات % من7198( وما نسبتو 3.59)
ودراسة  ،(2717 ،)العنزي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

(2715Hashim, etal, ) ودراسة ،(Johnson 

& Ewur, 2014) التطبيق . يليو استخدامهم عتذا
% 71.4( ومبعدؿ 3.57يف الساعات اظتكتبية مبتوسط )

يف  الواتسابعينة الدراسة، مث أثر استخدـا  مفردات من
( 3.53التحصيل العلمي للطالب عينة الدراسة مبتوسط )

وتتفق  عينة الدراسة. مفردات % من77.6وما نسبتو 
 ،(2717 ،)العنزي :من ىذه النتيجة مع دراسات كلٍ 

، (,2715Hashim, etal)و ،(2715 ،)البلوشيو
 ,Sarker)، ( ,2715Munkail)ودراسة 

 ,Johnson & Ewur)ودراسة (، 2015

يف حلقات  الواتساباستخدـا  أثربينما احتل  .(2014
( 2994) اظترتبة الرابعة مبتوسط النقاش واالستفسارات

وتتفق ىذه  عينة الدراسة. مفردات % من58.8مبعدؿ 
أما االنضباط فقد   .(2717 ،دراسة )العنزيالنتيجة مع 

( ومبعدؿ 2.44مبتوسط )كاف يف اظترتبة األخَتة 
 عينة الدراسة. مفردات إرتاؿ % من48.8

 اختربت الدراسة الفرضيات، حيث أشارت إذل .8
وقبوؿ الفرضية  ،رفض الفرضية الرئيسة األوذل

أثر ذو داللة  اليت تؤكد على أنو يوجد ،البديلة
يف إدارة وقت طالب  الواتساباحصائية الستخداـ 

استخداـ الوتس أثر ، اظتتمثل يف جامعة حضرموت
: انضباط الطالب، من وقت كلٍ آب يف إدارة 

التحصيل العلمي، والساعات اظتكتبية عتم، و 
وحلقات النقاش واالستفسارات، وتبادؿ اظتعلومات 

أثَت وارتباط ؼتتلفة. العلمية فيما بينهم ومبستويات ت
وقت يف إدارة  الواتساباستخداـ  أثر فقد تبُت أف

، ( وتأثَتًا7.75ا )التحصيل العلمي أكثر ارتباطً 
وقت الساعات يف إدارة  الواتساباستخداـ أثر يليو 

أثر بينما كانت عالقة االرتباط بُت (، 7.67اظتكتبية )

انضباط الطالب، وحلقات يف إدارة  الواتساباستخدـا 
النقاش واالستفسارات، وتبادؿ اظتعلومات العلمية بُت 

إال أهنا ذات داللة  ،الطالب عينة الدراسة أقل ارتباطًا
 ،دراسة )العنزيإحصائية. وتتفق ىذه الدراسة مع 

عملية  يف الواتساباستخدـا أثر اليت بينت  (2717
 ،نقاش واضتوارتاحة فرص الإو  ،التعليم وتبادؿ اظتعلومات

فيما  (2715 ،دراسة )البلوشي، ومع وتبادؿ األفكار
، يف تبادؿ اظتعلومات الواتساباستخدـا  ب يتعلق أيًضا

 .تحصيل العلميوال

أما فيما يتعلق بالفرضية الرئيسة الثانية، فقد أظهرت  .9
ظتتغَتي اصتنس قيمة مستوى الداللة  النتائج أف

 على التوارل، (7911)، و(7914)والكلية بلغتا
مستوى الداللة اظتعتمد يف ىذه  وىي أكرب من

، ؽتا  يعٍت  قبوؿ الفرضية الرئيسة (7975)الدراسة 
فروؽ ذات  ال توجد" أنو: على الثانية اليت تؤكد

يف  الواتسابحصائية حوؿ أثر استخداـ إداللة 
إدارة وقت طالب جامعة حضرموت تعزى 

، وختتلف "(كلية، والللخصائص الدنتوغرافية )اصتنس
اليت  (2717 ،دراسة )العنزيىذه النتيجة مع 

يف فروؽ ذات داللة احصائية  بينت نتائجها وجود
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 تعزى ظتتغَت النوع مفردات عينة الدراسة استجابة
 )اصتنس(.

 التوصيات:: اثانيً 
فقد توصلت  ،اقشتهابناًء على نتائج الدراسة ومن    

 أىم التوصيات اآلتية:   الدراسة إذل
توصي الدراسة جامعة حضرموت بتعيُت مرشد  .1

 أكادنتي واجتماعي يف رتيع كلياهتا؛ لتوجيو الطالب
 األكادنتية واالجتماعية.   وإرشادىم وحل مشكالهتم

ف تعقد وصي الدراسة كليات جامعة حضرموت أت .2
دورات توجيهية للطالب عن أقتية إدارة الوقت، 
وآثار استخداـ مواقع التواصل االجتماعي يف 
التحصيل العلمي، وكذلك العالقات االجتماعية مبا 

 . الواتسابفيها 

تف الهودخوؿ ا عكليات اصتامعة مبن توصي الدراسة .3
ؼ يقاأو إ ،اتلمحاضرت اقاعا إذللخلوية ا

، األمر الذي بدخولهاح لسمااتم إذا تشغيلها 
إجراء  يساعد يف عدـ إمكانية الطالب من

 .احملادثات أثناء احملاضرات

توصي الدراسة طالب جامعة حضرموت باالنضباط  .4
لتوقيت جداوؿ احملاضرات  الفاعل وفًقا

واالختبارات، والتخطيط والتنظيم السليم لوقت 
 وسائل التواصل االجتماعيو  الواتساب استخداـ
مبا يعود بالنفع يف حتصيلهم العلمي،   األخرى

كتبادؿ اظتعلومات لتنمية معارفهم ومهاراهتم 
 وقدراهتم العلمية والعملية التخصصية والعامة.

توصي الدراسة اصتهات ذات العالقة بالكليات  .5
ارات اظتقررات الدراسية واصتامعة بإعادة تفعيل شتن

رح يف ط الفاعلةحىت يتسٌت للطالب اظتشاركة 

ساتذهتم اقشتها مع أواالستفسارات ومناألسئلة 
 .واستيعاهبا  وزمالئهم لتيسَت فهم احملاضرات

توصي الدراسة بضرورة تنظيم الساعات اظتكتبية  .6
لطالب برامج البكالوريوس والدراسات العليا يف 

لطالب ظتا يعزز إدارة وقت ا ؼتتلف التخصصات
 والباحثُت.

تطوير اظتكتبات ث و توصي الدراسة باستمرارية حتدي .7
 ؛لكًتونيةقاعدة بيانات إ توفَت ذلاصتامعية، إضافة إ

لتسهم يف رفد الباحثُت والطالب وأعضاء ىيئة 
لكًتونية يف كافة وتبٍت اإلدارة اإل ،التدريس باظتعارؼ

 األنشطة اظتكتبية كاالستعارة وإعادة الكتب وغَتىا.  

الدراسة بتطبيق ىذه تقـو مستقبلية إجراء دراسات  .8
 يف غتتمعات أخرى.

عن التطبيقات اإللكًتونية  مستقبلية إجراء دراسات .9
، لفيس بوؾ، تويًت، سناب شاتاألخرى مثل ا

وأثرىا يف التحصيل العلمي، وإدارة وقت طالب 
 اصتامعات.

 المراجعقائمة 

 : القرنن الكريم.أواًل 
 المراجع العربية:: ثانًيا

 إدارة الوقت (،2012)أبو زيادة، زكي عبداظتعطي،  .1
واصتودة الشاملة وأثرىا يف األداء الوظيفي: دراسة 

اظتصارؼ التجارية الفلسطينية،  ميدانية لعينة من
اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، اصتامعة األردنية، 

8(1 .) 
 رْتي مصطفى، وعلياف، ػتمد خَت سليم، أبو زيد، .2

كتبات ، إدارة الوقت لدى العاملُت يف اظت(2014)
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اصتامعية األردنية وأثرىا يف أدائهم الوظيفي: دراسة 
دارية، اصتامعة تطبيقية، غتلة دراسات، العلـو اإل

 (.2)41األردنية، 
 ،إدارة الوقت (،1991) ،نادر أزتد، أبو شيخة .3

غتدالوي للطباعة والنشر : دار (عّماف )األردف
 .والتوزيع

االسًتاتيجية (، اإلدارة 2009أزتد، ػتمد شتَت، ) .4
وتنمية اظتوارد البشرية، عم اف )األردف(: دار اظتسَتة 

 .1، طللنشر والتوزيع والطباعة
صحيح  (،ىػ1402) األلباين، ػتمد ناصر الدين، .5

: اظتكتب اإلسالمي، بَتوت اصتامع الصغَت وزياداتو،
 .1ج

(، استخداـ 2014البلوشي، مدين بن سعود، ) .6
وتأثَته  الواتسابلتطبيق طلبة اصتامعات العمانية 

على حتصيلهم الدراسي، رسالة ماجستَت غَت 
 شورة، جامعة الَتموؾ، أربد، األردف.من

تقرير وسائل التواصل االجتماعي يف العادل العريب  .7
الصادر عن قمة رواد التواصل االجتماعي العرب، 

 .2015التقرير األوؿ، 
، تررتة: إدارة الوقت (،1991، )دتيب، دايل .8

ة(: معهد السعودي) الرياض ،وليد عبداللطيف، نوىوا
 .اإلدارة العامة للبحوثاإلدارة العامة، 

، اسًتاتيجيات (2009)، سيد ػتمد، جادالرب .9
تطوير وحتسُت األداء، اإلشتاعيلية )مصر(: مطبعة 

 العشري.
، إدارة اظتوارد (2015) جودة، ػتفوظ أزتد، .10

 .3ط ،اف )األردف(: دار وائل للنشرعم   ،البشرية

لكًتونية اظتقاىي اإل، (2002) ،حداد، جيهاف .11
ودورىا يف التحوؿ الثقايف يف مدينة إربد: دراسة 

شورة، جامعة تَت غَت منرسالة ماجس ،نثروبولوجيةأ
 ردف.  ربد، األأالَتموؾ، 

(، 2003اهلل حسن، )اضتداد، فيصل عبد .12
خدمات اظتكتبات اصتامعية السعودية، دراسة 

الشاملة، الرياض، اظتملكة العربية تطبيقية للجودة 
ة اظتلك فهد الوطنية، السعودية: مطبوعات مكتب

 وذل.السلسلة األ
(، تأثَت 2002ػتمد بن صاحل، ) اطتليفي، .13

نًتنت يف اجملتمع: دراسة ميدانية، غتلة عادل اإل
، الرياض، اظتملكة العربية السعودية، الكتب

22(5). 
اإلعالـ  (،2011الدليمي، عبد الرزاؽ ػتمد، ) .14

اصتديد والصحافة اإللكًتونية، عماف )األردف(: دار 
 .1وائل للنشر، ط

نًتنت اإل، (2007) ،رحومة، علي ػتمد .15
: مركز )لبناف( بَتوت، اجتماعية-ظومة التكنوواظتن

 .1، طدراسات الوحدة العربية، لبناف
(، إدارة الوقت 2003الرشيد، جهاد بن ػتمد، ) .16

دراسة تطبيقية على وعالقتها بضغوط العمل: 
مديري اإلدارات ورؤساء األقساـ ضترس اضتدود 
مبدينيت الرياض والدماـ، رسالة ماجستَت غَت 

شورة، كلية الدراسات العليا، قسم العلـو اإلدارية، من
 ية، الرياض، السعودية.أكادنتية نايف للعلـو األمن

 زيتوف، صفاء، )دوف تاريخ نشر(، إدارة الوقت، .17
 اظتركز العريب للتطوير اإلداري.: ()لبناف بَتوت
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(، وقت 1994)، السدحاف، عبداهلل بن ناصر .18
الفراغ وأثره يف اؿتراؼ الشباب، الرياض 

 .1)السعودية(: مكتبة العبيكاف، ط
(، إدارة الوقت، 1988سالمة، سهيل فهد، ) .19

 ظمة العربية للعلـو اإلدارية.عّماف )األردف(: اظتن
، طلعت السواط، طلق عوض اهلل، وسندي .20

(، 2007عبدالوىاب، والشريف، طالؿ مسلط، )
دة ج، األنشطة -الوظائف -: اظتفاىيماإلدارة العامة

 .3)السعودية(: دار حافظ للنشر والتوزيع، ط
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      :إف استخدامي للواتس آب يؤدي إذل :نضباطاال بُعدأواًل: 

      .التأخَت عن حضور بداية ػتاضرات الدراسة يف الوقت احملدد 1
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The Impact of WhatsApp usage On Time Management of Students In Yemeni 

Universities: A Field Study on Students In Hadramout University 

*Dr.Mohsen Mohammed Bin Kulaib    **Dr. Fozi Ali Belhaj 

Abstract  

    This study aimed to identify the impact of WhatsApp usage on time management of 

students in Yemeni Universities. A sample size of (700) was drawn out of a total 

population that included the students of four colleges in Hadhramout University. A total 

of (608) questionnaires were used for analysis. 

    The findings revealed that most of the students use WhatsApp and spend long time in 

different periods for different purposes that includes academic issues.  In addition, the 

results indicated that WhatsApp usage affect student's time management with 

dimensions of discipline, academic performance, library time, and time of discussion 

and information exchange. In addition, it showed that information exchanging and 

library times were priorities of students to use WhatsApp. Furthermore, the results 

found that there is no variation of WhatsApp usage refer to the college and sex 

variables. 

    The study recommended encouraging students to spend more time of WhatsApp 

interactions on academic issues, and that future studies should be carried out on another 

social media such as Facebook, Twitter, and Snapchat.   

Keywords: Social Network Sites, WhatsApp, Time Management. 
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 أثر الحوافز في التمكين اإلداري
 اليمن –دراسة ميدانية في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمدينة المكال، محافظة حضرموت 

                                               *د. ػتسن ػتمد بن كليب
 

 اإلطار العام للدراسة
 ملخص الدراسة:

ثر اضتوافز يف التمكٌن اإلداري بأبعاده غتتمعة ومنفردة: )تفويض السلطة، وأداء فرؽ العمل، معرفة أ هدؼ الدراسةستت    
م  البياةات، كما  م إرراء رئيسة جت أداة  ستباةة سة اال، وتنمية اظتوارد البشرية(، وقد استخدمت الدراالفاعلواالتصاؿ 

( مفردة من موظفي اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي مبدينة 555الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكوةة من )
 اليمن.  –اظتكال، ػتافظة حضرموت 

اإلداري غتتمعػػة ومنفػػردة،  بػػٌن أبعػػاد كػػل مػػن اضتػػوافز والتمكػػٌن إكتابيػػة دالػػة إحصػػائي ا ةتوصػػلت الدراسػػة إو ورػػود عالقػػ    
ضػػعع عالقػػة ارتباميػػة مػػ  ب عػػد تنميػػة اظتػػوارد البشػػرية، كمػػا عػػد أداء فػػرؽ العمػػل، يف حػػٌن كاةػػت أقػػوع عالقػػة مػػ  ب  وكاةػػت أ

مػػن:  بػػٌن تػػأثًن كػػل   وورػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية ا ي للحػػوافز يف التمكػػٌن اإلداري أشػػارت النتػػائ  إو ورػػود أثػػر إكتػػ
للحػػػوافز اظتعنويػػػة. وقػػػد  تفع ػػػا  للحػػػوافز اظتاديػػػة، ومنخفض ػػػاكػػػاف مر    إذ  اضتػػػوافز اظتاديػػػة، واضتػػػوافز اظتعنويػػػة يف التمكػػػٌن اإلداري، 

 ظتا لو من أثر إكتا ي يف التمكٌن اإلداري. وفاعلأوصت الدراسة بتصميم ةظاـ حوافز عادؿ 
ز اظتاديػػػػة، اضتػػػػوافز اظتعنويػػػػة، التمكػػػػٌن اإلداري، تفػػػػويض السػػػػلطة، أداء فػػػػرؽ العمػػػػل، اضتػػػػوافز، اضتػػػػواف الكلمااااات الميتاحيااااة:

 االتصاؿ الفعَّاؿ، وتنمية اظتوارد البشرية.
 

 الماقادمة:
يف القدرة على  تلعب إدارة اظتنظمات دور ا مهم ا    

إشباع حاراهتم وتلبية االحتفاظ باظتوظفٌن من خالؿ 
متكافئة عطائهم مسئوليات وصالحيات رغباهتم، وإ

 ،إلؾتاز األعماؿ اظتنامة هبم، وحتفيزىم وتشجيعهم
وتوفًن اظتناخ اظتناسب لإلبداع واالبتكار، ودتكينهم من 
اظتشاركة يف اختاذ القرارات، وتوميد عالقة اظتوظع م  

 الرؤساء واظترؤوسٌن. 
ف اظتنظمة حينما تعامل ومن اظتنطلق ةفسو فإ    

إهنم ي بادلوهنا ذلك موظفيها معاملة حسنة وحتفزىم، ف
بشكل مناسب، فهم مرتبطوف هبا بعقد ةفسي غًن 
مكتوب يلزمهم بأف يعيدوا إليها ما تقدمو إليهم من 
عوائد، أي أف اظتوظفٌن لكي يشعروا بالوالء التنظيمي 
للمنظمة اليت يعملوف فيها ينبغي عتم أف يؤمنوا يف اظتقاـ 

داري. وعتذا األوؿ بأقتية حتقيق اسرتاتيجية التمكٌن اإل
راءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على مبيعة أثر 
اضتوافز يف التمكٌن اإلداري، وتنطلق فكرة تلك الدراسة 
من أف التمكٌن اإلداري لتقق االستقرار الوظيفي، 

رودة األداء، والتفاين  هاواظتساقتة يف زيادة وحتسين
واإلخالص يف العمل، واالةضباط، واـتفاض معدالت 

 لعمل، ورف  روح اظتوظفٌن اظتعنوية.دوراف ا
 مشكلة الدراسة:

تتجلػػػى القيمػػػة اضتقيقيػػػة للمنظمػػػات مػػػن خػػػالؿ قػػػدرة    
إدارهتػػػػػػا علػػػػػػى حتقيػػػػػػق متطلبػػػػػػات اظتػػػػػػوارد البشػػػػػػرية اظتاديػػػػػػة 

قػػػادرة علػػػى  ،ورعلهػػػا متطلبػػػات ذات إمكاةيػػػة ،واظتعنويػػػة
اظتسػػػػػػػػتندة إو قناعػػػػػػػػات  ،إظهػػػػػػػار السػػػػػػػػلوكيات اإلكتابيػػػػػػػػة

نظمػػػػاهتم الػػػػيت ينتسػػػػبوف إزاء م اظتػػػوظفٌن، ودتكيػػػػنهم فعلي ػػػػا
، والوظػػائع الػػيت يشػػغلوهنا ثاةي ػػا ، لكػػن اخػػتالؿ إليهػػا أوال 

 جاهعة حضرهوت –كلية العلوم اإلدارية  –عوا  األدارة إ* أستاذ هساعد بقسن 
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ىػػػػػػذه القيمػػػػػػة وضػػػػػػعع إدارة الك ػػػػػػًن مػػػػػػن اظتنظمػػػػػػات يف 
مػن  وحارػاهتم إشػباع رغبػات اظتػوظفٌن البلداف الناميػة يف

خالؿ ةظاـ اضتوافز الذي تعتػهه تكلفػة تػؤثر يف معػدالت 
 ،الػػػػربد، قػػػػد أدع إو بعػػػػض الصػػػػراعات وا ثػػػػار السػػػػلبية
ٌن الػػيت اةعكسػػت بػػدورىا علػػى صػػميم العالقػػة اإلكتابيػػة بػػ

ف اخػػػػتالؿ ىػػػػذا التػػػػوازف اظتنظمػػػػة وموظفيهػػػػا، وبالتػػػػا  فػػػػإ
هػػود الوظيفيػػة واالمتيػازات، وبػٌن اصتواظتقبوليػة بػٌن األبعػاد 

خلػق حالػة مػن  وتوزيعهػا اضتػوافز اظتبذولة ومرؽ احتسػاب
ضػػػػػػعع التمكػػػػػػٌن اإلداري يف ىػػػػػػذه اظتنظمػػػػػػة، ويف ضػػػػػػوء 
 ذلك تتحدد مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيس ا يت:

مػػػا أثػػػر اضتػػػوافز يف التمكػػػٌن اإلداري ظتػػػوظفي اظتؤسسػػػة    
 ساحل حضرموت؟العامة للمياه والصرؼ الصحي ب

 ومن ىذا السؤاؿ تنب ق األسئلة الفرعية ا تية:
مػػػا مسػػػتوع اضتػػػوافز يف اظتؤسسػػػة العامػػػة للميػػػاه  .9

 والصرؼ الصحي ؟

مػػػػػػػػا مسػػػػػػػػتوع التمكػػػػػػػػٌن اإلداري يف اظتؤسسػػػػػػػػة  .5
 العامة للمياه والصرؼ الصحي ؟

ما العالقة االرتبامية بٌن أبعاد اضتوافز  .3
لمياه والتمكٌن اإلداري يف اظتؤسسة العامة ل
 والصرؼ الصحي بساحل حضرموت؟  

 أىمية الدراسة:
تكمػػػػن أقتيػػػػة الدراسػػػػة يف سػػػػد اضتارػػػػة اظتسػػػػػتمرة إو     

اسػػػػػػػتفادة اظتؤسسػػػػػػػة العامػػػػػػػة للميػػػػػػػاه والصػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػحي 
ضتػػػػػػل  ل حضػػػػػػرموت مػػػػػػن ةتػػػػػػائ  الدراسػػػػػػة  سػػػػػػعي ابسػػػػػاح

اضتػػوافز والتمكػػػٌن اإلداري،  ي  اظتشػػكالت اظترتبطػػة مبفهػػػوم  
اسػػة مػػن أقتيػػة اظتوضػػوع ةفسػػو، ظتػػا لػػو كمػػا تػػهز أقتيػػة الدر 

ا لػػػػو مػػػػن تػػػػأثًن يف ظتػػػػمػػػػن تػػػػأثًن علػػػػى ةفسػػػػية اظتوظػػػػع، و 
مسػػػػػػػػػػػػتوع التمكػػػػػػػػػػػػٌن اإلداري لضػػػػػػػػػػػػماف حتسػػػػػػػػػػػػٌن األداء 
واالسػػػتقرار الػػػوظيفيٌن، واالرتقػػػاء اإلداري لبلػػػوغ دررػػػات 

تسػػػػػػػػاىم يف تنميػػػػػػػػة روح اإلخػػػػػػػػالص  ،إكتابيػػػػػػػػة ملموسػػػػػػػػة
 والكفاءة عند اظتوظفٌن.

 

 أىداف الدراسة:
 ىي: ،ترمي ىذه الدراسة إو حتقيق عدة أىداؼ   

 معرفة ماىية اضتوافز وأةواعها. .9
معرفػػػػػػػػػػة ماىيػػػػػػػػػػة التمكػػػػػػػػػػٌن اإلداري ومعوقاتػػػػػػػػػػو  .5

 وأبعاده.

 ليلهػاوحت واظتعنويػة ةتأثًنات اضتػوافز اظتاديػ دراسة .3
 يف التمكٌن اإلداري ظتوظفي اظتؤسسة.

الوصػػػوؿ إو توصػػػيات مػػػػن شػػػأهنا تعزيػػػز قػػػػدرة  .4
ق كفػػاءة وفاعليػػة ةظػػاـ اضتػػوافز اظتؤسسػػة يف خلػػ
مبػا يسػاعد يف زيػادة وتنميػتهم الرتقاء اظتػوظفٌن 

 معدالت دتكينهم اإلداري.

 فرضيات الدراسة:
لنوعيػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػياغة الفرضػػػػػػػػػيات وفق ػػػػػػػػػا   

 ≤ 0.5.مسػػػػتوع داللػػػػة )الفرضػػػػيات اإلحصػػػػائية عنػػػػد 
α،) ثبػػػػات البديلػػػػة حبيػػػػو يػػػػتم قبػػػػوؿ فرضػػػػية اإلH1  يف

، ونتكػن عػرض الفرضػيات H0حالة رفض فرضػية النفػي 
 يف ا يت:

 (:H01اليرضية الرئيسة األولى )
ال يورػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة إحصػػػػائية للحػػػػوافز يف التمكػػػػٌن  

اإلداري ظتوظفي اظتؤسسة العامة للمياه والصػرؼ الصػحي 
 بساحل حضرموت.

ومػػػػػن ىػػػػػذه الفرضػػػػػية ةسػػػػػتخل  الفرضػػػػػيات الفرعيػػػػػة     
 ا تية:
ال  (:H01-1رضاااااية اليرأليااااااة األولااااااى )الي .1

يورػػػػػػد أثػػػػػػػر ذو داللػػػػػػة إحصػػػػػػػائية للحػػػػػػػوافز يف 
تفويض السلطة ظتوظفي اظتؤسسة العامػة للميػاه 

 والصرؼ الصحي بساحل حضرموت. 

ال  (:H01-2اليرضااااااية اليرأليااااااة ال انيااااااة ) .2
يورػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية للحػػوافز يف أداء 
فػػػػرؽ العمػػػػػل ظتػػػػػوظفي اظتؤسسػػػػة العامػػػػػة للميػػػػػاه 

 والصرؼ الصحي بساحل حضرموت. 
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ال  (:H01-3اليرضااااااية اليرأليااااااة ال ال ااااااة ) .3
يورػػػػػػد أثػػػػػػػر ذو داللػػػػػػة إحصػػػػػػػائية للحػػػػػػػوافز يف 

ظتػػػػػػػوظفي اظتؤسسػػػػػػػة العامػػػػػػػة  الفاعػػػػػػػلاالتصػػػػػػػاؿ 
 للمياه والصرؼ الصحي بساحل حضرموت.

ال  (:H01-4اليرضااااااية اليرأليااااااة الرابعااااااة ) .4
يورد أثر ذو داللة إحصائية للحػوافز يف تنميػة 
اظتػػوارد البشػػػرية ظتػػوظفي اظتؤسسػػػة العامػػة للميػػػاه 

 والصرؼ الصحي بساحل حضرموت. 

 (:H02اليرضية الرئيسة ال انية )
 ال تورػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػٌن تػػأثًنات كػػل     

اضتػوافز اظتعنويػة يف التمكػٌن اإلداري و  ،من: اضتوافز اظتاديػة
ظتوظفي اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصػحي بسػاحل 

 حضرموت.  

 أنموذج الدراسة:
مػػػن مشػػػكلة وأسػػػئلة وفرضػػػيات الدراسػػػة قػػػػاـ  اةطالق ػػػا   

الباحػػػو بتصػػػميم أفتػػػوذج الدراسػػػة الػػػذي يوضػػػد العالقػػػة 
بػػػٌن اظتتغػػػًن اظتسػػػتقل )اضتػػػوافز(، واظتتغػػػًن التػػػاب  )التمكػػػٌن 

 (.9اإلداري( حسب ما ىو مبٌن يف الشكل رقم )
 ( أفتوذج الدراسة9شكل رقم )

 

  

 

 

 

       

 اظتصدر: تصميم الباحو.
 منهج الدراسة:

استخدـ الباحػو اظتػنه  الوصػفي التحليلػي اظتتضػمن     
اسػػػػطة بو  البياةػػػػات اسػػػػتخداـ األسػػػػلوب اظتيػػػػداين يف رتػػػػ 

فرضػػػػػيات صػػػػػحة ختبػػػػػار ال االسػػػػػتباةة وحتليلهػػػػػا إحصػػػػػائي ا
دراسػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتخدـ اظتسػػػػػػػػد اظتكتػػػػػػػػ  واضتاسػػػػػػػػو ي ال

لالستفادة مػن الكتػب والدراسػات والػدوريات العلميػة يف 
 بناء اإلمار النظري.
 مجتمع الدراسة:

يتكوف غتتم  الدراسة من رتي  اظتػوظفٌن يف اظتؤسسػة     
 –العامػػػة للميػػػػاه والصػػػػرؼ الصػػػػحي بسػػػػاحل حضػػػػرموت

، حسػػب ظف ػػة( موظف ػػا ومو 769الػػيمن والبػػالد عػػددىم )
 (.9بياةات اصتدوؿ رقم )

 ( غتتم  الدراسة9ردوؿ رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اظتصدر: إدارة اظتوارد البشرية باظتؤسسة         

 ـ.5.98
 ألينة الدراسة:

غتتمػػػ  الدراسػػػة   م اختيػػار عينػػػة عشػػوائية بسػػػيطة مػػن    
، ومبػػػػػػا يشػػػػػػكل ةسػػػػػػػبة ةوموظف ػػػػػػػ ( موظف ػػػػػػا555بلغػػػػػػت )

%( مػػػن غتتمػػػ  الدراسػػػة، وقػػػد  م توزيػػػ  االسػػػتبياف 34)
( اسػػػتباةة 595علػػى رتيػػ  مفػػردات العينػػة، اسػػرترعت )

%( مػػػػػػػن حجػػػػػػػم العينػػػػػػػة، وبلػػػػػػػد عػػػػػػػدد 83مبػػػػػػػا ةسػػػػػػػبتو )
وىػػػػػي  ،( اسػػػػتباةة..5االسػػػػتباةات الصػػػػاضتة للتحليػػػػػل )

 %( من حجم العينة.78تشكل ةسبة )
 
 
 
  

 الحوافز:

 

 

 المتغير المستقل

H01 

  الحوافز المادية

 

  الحوافز المعنوية

 

 إرتاؿ إةاث ذكور البياف رقم
 9 - 9 مدير عاـ 9
 3 - 3 ةائب مدير عاـ 5
 5 - 5 مستشار مدير عاـ 3
 55 9 54 مدير إدارة 4
 6 - 6 ةائب مدير إدارة 5
 55 4 59 رئيس قسم إداري 6
 96 - 96 رئيس ش عبة 7
 .65 56 654 موظفوف 8

 761 31 730 إجمال
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 حصائية:أساليب الدراسة اإل

دتػػػت معاصتػػػة البياةػػػات مػػػن خػػػالؿ اسػػػتخداـ برةػػػام      
(، واألسػػػػاليب اإلحصػػػػػائية SPSSي )الرزمػػػػة اإلحصػػػػػائ

 ا تية:
مقاييس اإلحصاء الوصفي  لغرض التعرؼ  .9

على خصائ  عينة الدراسة باالعتماد على 
التكرارات والنسب اظتئوية، ومعرفة مستوع 

يف اظتؤسسة العامة  لتمكٌن اإلدارياضتوافز وا
 للمياه والصرؼ الصحي بساحل حضرموت،
وترتيب األبعاد واظتتغًنات اظتدروسة اظتستقلة 

 واإلرابة على أسئلة الدراسة وفق اوالتابعة، 
 للمتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية.

معامل ارتباط بًنسوف  ظتعرفة أورو العالقة  .5
بٌن اظتتغًنات اظتستقلة والتابعة  االرتبامية

 غتتمعة ومنفردة.

ك لقياس أثر حتليل االؿتدار اظتتعدد  وذل .3
اظتتغًنات اظتستقلة يف اظتتغًنات التابعة، والقدرة 
على اظهار اجتاه وقوة معامل تأثًن اظتتغًن 
اظتستقل يف التاب ، كما نتتاز بقدرتو على 

 اختبار صحة فرضيات الدراسة.

(  Mann Whitneyاختبار ماف وتين ) .4
لقياس دررة الفروؽ بٌن اظتتغًنات اظتستقلة 

 والتابعة.

ل االعتمادية  للتأكد من مدع ثبات أداة حتلي .5
 القياس باالعتماد على معامل كروةباخ ألفا.

 أداة الدراسة:
عػدد  مػػن النظػػري و  اصتاةػبمػن خػػالؿ االمػالع علػػى     

دراسػػػػػػة أقتهػػػػػػا: الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة اظتتعلقػػػػػػة مبوضػػػػػػوع ال
(، 55-54، 5.94دراسػػػػػػػػػػػػػة )العفيػػػػػػػػػػػػػع و خػػػػػػػػػػػػػروف، 

، وأخػػػػػػػػو (، و)اظتعػػػػػػػػاين5.9-..5، 5.99و)غنػػػػػػػيم، 
(، )العػػدواف، واطتوالػػدة، 548-547، 9..5رشػػيدة، 
(، إضػػػػػػافة لدراسػػػػػػػة )اضتراحشػػػػػػة، واعتيػػػػػػػيت، 34، 8..5

(، قػػػاـ الباحػػػو بتطػػػوير اسػػػتباةة لقيػػػاس 553، 6..5
أداة الدراسػػػػة شػػػػمل أثػػػػر اضتػػػػوافز يف التمكػػػػٌن اإلداري، وت

 األرزاء ا تية:
يتضػػمن اظتعلومػػات اظتعػػهة عػػن خصػػػائ   الجاازا األول:

 ة الدراسة.عين
( فقػرة تقػيس اضتػوافز موزعػػة 99يتضػمن ) الجازا ال ااني:

 على النحو ا يت: ن  ي  على ب عد  
اضتػػػػػوافز  د  ( تقػػػػػيس بػ ع ػػػػػ9 - 9الفقػػػػػرات مػػػػػن ) .9

 اظتادية.

اضتػوافز  د  ( تقيس بػ ع ػ99 - .9الفقرات من ) .5
 اظتعنوية.

( فقػػػػرة تقػػػػيس التمكػػػػػٌن 54يتضػػػػمن ) الجاااازا ال الاااا :
 موزعة على أربعة أبعاد على النحو ا يت: ،اإلداري
 د  ( تقػػػػػػػػػػيس بػ ع ػػػػػػػػػػ54 - .5الفقػػػػػػػػػػرات مػػػػػػػػػػن ) .9

 تفويض السلطة.

أداء  د  ( تقػػػػيس بػ ع ػػػػ.3 - 55الفقػػػػرات مػػػػن ) .5
 فرؽ العمل.

 د  ( تقػػػػػػػػػػيس بػ ع ػػػػػػػػػػ35 - 39الفقػػػػػػػػػػرات مػػػػػػػػػػن ) .3
 االتصاؿ الفعَّاؿ.

تنميػػة  د  ( تقػػيس بػ ع ػػ43 - 36الفقػػرات مػػن ) .4
 اظتوارد البشرية.

 الدراسة:صدق أداة 
 م عػػػػػػرض أداة الدراسػػػػػػة علػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػن ا كمػػػػػػٌن     

مػػػػػػػن: رامعػػػػػػػػة  اظتتخصصػػػػػػػٌن يف إدارة األعمػػػػػػػاؿ يف كػػػػػػػل  
حضػػرموت، ورامعػػة عػػدف، ورامعػػة العلػػـو والتكنولوريػػا 
فػػػػػػرع اظتكػػػػػػال  ظتعرفػػػػػػة مػػػػػػدع مالءمػػػػػػة وصػػػػػػالحية فقػػػػػػرات 
االسػػتباةة واةتمائهػػا للب عػػد الػػذي أ دررػػت فيػػو، و م األخػػذ 

ت صػػياغة الفقػػرات مػػٌن و رائهػػم، وأ عيػػدمبالحظػات ا ك
 .يف ضوء مالحظاهتم
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 ثبات أداة الدراسة:
 م اسػػػتخراج معامػػػػل ال بػػػات ألداة الدراسػػػػة بصػػػػيغتها     

النهائيػػػة الكليػػػة، ولكػػػل ب عػػػد مػػػن أبعػػػاد اظتتغػػػًن اظتسػػػتقل، 
واظتتغػػػػػػػػػػًن التػػػػػػػػػػاب ، باسػػػػػػػػػػتخداـ معادلػػػػػػػػػػة كروةبػػػػػػػػػػاخ ألفػػػػػػػػػػا 

(Cronbach's Alpha وكاةػػػػػت ،) معػػػػػامالت
 مرتفعػػػة  ل  داة كك ػػػتسػػػاؽ الػػػداخلي صتميػػػ  األبعػػػاد واألاال

(، 089.حيو بلد معامل ال بات لكافػة فقػرات األداة )
(، ومتغػػػػػًن التمكػػػػػٌن 099.مػػػػػن متغػػػػػًن اضتػػػػػوافز ) ولكػػػػػل  

(، وىػػي ةسػػب ثبػػات ريػػدة ومقبولػػة يف 087.اإلداري )
( 5البحػػوث والدراسػػات اإلةسػػاةية، ويبػػٌن اصتػػدوؿ رقػػم )

 ال بات. معامالت
اخلي لكل متغًن ( معامل االتساؽ الد5ردوؿ رقم )

 داة ككلجبمي  أبعاده واأل
تسلسل  األبعاد رقم اظتتغًن

 الفقرات
كروةباخ 
 ألفا

 
 اضتوافز

 .09. 9 - 9 اضتوافز اظتادية 9
 088. 99 - .9 اضتوافز اظتعنوية 5
أبعاد اضتوافز  9-5

 غتتمعة
9 - 99  .099 

 
 

التمكٌن 
 اإلداري

 086. 54 - .5 تفويض السلطة 9
 089. .3 - 55 أداء فرؽ العمل 5
 079. 35 - 39 االتصاؿ الفعَّاؿ 3
تنمية اظتوارد  4

 البشرية
36 - 43 .083 

أبعاد التمكٌن  9-4
 اإلداري غتتمعة

5. - 43 .087 

 0889 43 - 1 أبعاد أداة الدراسة ككل
 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 

 :دراسةحدود ال

اقتصرت الدراسة على اظتؤسسة  :الحدود المكانية .9
 -العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل حضرموت

 اليمن.
الفرتة خالؿ  دراسةال ه م إرراء ىذ الحدود الزمنية: .5

 .5.98الزمنية من فهاير إو سبتمه 

اقتصر موضوع الدراسة على  الحدود الموضوألية: .3
 التمكٌن اإلداري.اضتوافز يف أثر 

اظتؤسسة العامة للمياه موظفو  الحدود البشرية: .4
والصرؼ الصحي بساحل حضرموت يف اصتمهورية 

 اليمنية.

 الدراسات السابقة:
 م مرارعػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة اظتتعلقػػػػػػػػة مبوضػػػػػػػػوع     

الدراسػػػػة، وقػػػػد ص ػػػػنفت إو عربيػػػػة وأرنبيػػػػة علػػػػى النحػػػػو 
 ا يت:
 : الدراسات العربية:أوًل 
-11، 2014وآخاااارون،  عيياااا الدراسااااة ) .1

56:) 
أثر اسرتاتيجية دتكٌن  ةعرفمىدفت ىذه الدراسة إو     
زيادة و ٌن، وظفٌن بأبعادىا اظتختلفة )تدريب اظتوظفاظت

اإلثراء الوظيفي، و ال قة التنظيمية، و ٌن، وظفمعرفة اظت
يف تطبيق مبادئ إدارة اصتودة الشاملة  تفويض السلطة(و 

الرتكيز على العمالء، و )دعم والتزاـ اإلدارة العليا،  التالية:
العمل اصتماعي( يف وزارة الصناعة و التحسن اظتستمر، و 

الدراسة إو ورود تأثًن وقد توصلت  والتجارة األردةية.
معنوي السرتاتيجية التمكٌن بأبعاده اظتختلفة )تدريب 

 ال قة التنظيمية،و ٌن، وظفزيادة معرفة اظتو ٌن، وظفاظت
تفويض السلطة( يف تطبيق مبادئ و اإلثراء الوظيفي، و 

الرتكيز و إدارة اصتودة الشاملة )دعم والتزاـ اإلدارة العليا، 
 فرؽ العمل اصتماعي(و تمر، التحسن اظتسو على العمالء، 

 عن ورود يف وزارة الصناعة والتجارة األردةية، فضال  
عينة الدراسة جتاه كل من فردات اجتاىات إكتابية ظت

 اسرتاتيجية التمكٌن وتطبيق إدارة اصتودة الشاملة.  
 

-225، 2013وألبياااادة،  ،دراسااااة )جاااادي .2
238:) 

اسرتاتيجية دراسة التمكٌن اإلداري باعتباره ب تىتما    
ٌن يف وظفتسهم يف زيادة رضا اظت ،تنظيمية حدي ة
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ومعرفة ةوع العالقة بٌن التمكٌن  اظتؤسسات اطتدمية،
شاركة يف اختاذ واظتاإلداري بأبعاده )تفويض السلطة، 

تنمية و اكاة، ا تقليد و والتطوير الشخصية، و القرار، 
بداعي( يف الرضا الوظيفي بأبعاده )رضا عن سلوؾ 
رضا عن مبيعة العمل و رضا عن الذات، و فز، اضتوا

رضا عن العالقة م  اظتسئولٌن( من خالؿ و وظروفو، 
التطبيق على غتموعة مستشفيات حكومية يف أرب  

تكوةت عينة الدراسة من  ػتافظات يف شرؽ اصتزائر.
 ،)أمباء، ؽترضٌن، إداريٌن وفنيٌن( ا( موظف  .46)

ات التمكٌن  وأشارت إرابات اظتبحوثٌن إو أف مستوي
بكل أبعاده، كما أشارت ةتائ  الدراسة  ةمنخفض   تكاة

، و ا إرتاال  إو أف مستوع الرضا الوظيفي كاف منخفض  
ورود عالقة ارتباط ذات داللو إو  أيض اأشارت 

ٌن والرضا الوظيفي بكل وظفإحصائية بٌن دتكٌن اظت
 . اأبعادقت

 (:45-11، 2012 وأبو ىلتو، ،المعشردراسة ) .3
السياسات أثر التعرؼ على ىدفت الدراسة إو     

التنظيمية بأبعادىا )اضتوافز والرتقية، واألىداؼ، والدعم 
تمكٌن ال التنظيمي، والعالقات، وتقييم األداء( يف

وظيفي بأبعاده )زيادة اظتشاركة والتحفيز الذايت، وفرؽ ال
يف الدوائر اضتكومية ٌن وظفاظتالعمل، وأقتية العمل( لدع 

طقة تبوؾ باظتملكة العربية السعودية، وقد يف من
، وتكوةت العينة من استخدمت االستباةة كأداة للدراسة

، وقد توصلت الدراسة إو غتموعة من ( مبحوث ا.73)
كاف من أبرزىا: أف مدع تطبيق السياسات   ،النتائ 

راءت بدررة مرتفعة، واحتل ٌن وظفاظتالتنظيمية لدع 
رتبة األوو، وأف مستوع التمكٌن ب عد اضتوافز والرتقية اظت
راء بدررة مرتفعة، وقد ٌن وظفاظتالوظيفي لدع ىؤالء 

بة األوو، مث فرؽ العمل، احتل ب عد أقتية العمل اظترت
ا بينت ةتائ  الدراسة ورود أثر غتاؿ اظتشاركة، كم وأخًن ا
داللة احصائية للسياسات التنظيمية بأبعادىا يف  ذي

الدوائر اظتبحوثة، وقد احتل يف  مستوع التمكٌن الوظيفي

ب عد  والرتقية اظترتبة األوو، وأخًن اب عد اضتوافز  أيض ا
 األىداؼ. 

 

 (:28-1، 2012دراسة )اللوزي، والزىراني،  .4
األداء  ىػػػػدفت الدراسػػػػة إو معرفػػػػة العوامػػػػل اظتػػػػؤثرة يف    

 للعػػاملٌن بإمػػارة منطقػػػة الباحػػة باظتملكػػة العربيػػػة الػػوظيفي
، األداء الػػػػػػوظيفي يف السػػػػػػعودية، وحتديػػػػػػد أك رىػػػػػػا تػػػػػػأثًن ا

وكػػػذلك حتديػػػد اخػػػتالؼ تػػػأثًن ىػػػذه العوامػػػل بػػػاختالؼ 
)اضتالػػػػػػػة االرتماعيػػػػػػػة، ٌن مػػػػػػػوظفلالعوامػػػػػػػل الدنتوغرافيػػػػػػػة ل

والعمػػػػر، وةػػػػوع الوظيفػػػػة، واطتػػػػهة، واظتسػػػػتوع التعليمػػػػي(. 
وتوصػلت الدراسػة إو ورػػود عالقػة ذات داللػة إحصػػائية 

 اظتتغػػػػًنات اظتسػػػػتقلة غتتمعػػػػة )اضتػػػػوافز، وبيئػػػػة إكتابيػػػػة بػػػػٌن
العمل، واالتصاؿ الوظيفي، والتدريب، والقيادة اإلداريػة( 

القػػػة إكتابيػػػة بػػػٌن كػػػل ، كػػػذلك ورػػػود عاألداء الػػػوظيفيو 
، كمػػػػػا أظهػػػػػرت النتػػػػػػائ  األداء الػػػػػوظيفيو  عامػػػػػل منفػػػػػرد ا

ورػػػػػػػػود فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية يف أثػػػػػػػػر العوامػػػػػػػػل 
تعزع للمتغًنات الدنتوغرافيػة  الوظيفي األداءالتنظيمية يف 

)ةػػػػوع الوظيفػػػػة، واطتػػػػهة، واظتسػػػػتوع التعليمػػػػي(، بينمػػػػا   
تظهػػػر النتػػػائ  ورػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية يف أثػػػر 

تعػػػػػػػػزع للحالػػػػػػػػة  األداء الػػػػػػػػوظيفيالعوامػػػػػػػػل التنظيميػػػػػػػػة يف 
 االرتماعية، والعمر. 

   (:213-181، 2011)غنيم،  دراسة .5
ىػػػػدفت الدراسػػػػػة إو التعػػػػرؼ علػػػػػى أثػػػػر التحفيػػػػػز يف     

الرضػػا الػػوظيفي، والتعػػرؼ علػػى ةظػػاـ اضتػػوافز اظتعمػػوؿ بػػو 
يف اظتصػػارؼ التجاريػػة يف ػتافظػػة ةػػابلس بدولػػة فلسػػطٌن. 

، كمػػػػػػا  م ( موظف ػػػػػػا954ختيػػػػػار عينػػػػػػة مكوةػػػػػػة مػػػػػن ) م ا
اسػػػتخداـ االسػػػتباةة صتمػػػ  اظتعلومػػػات، وأوضػػػحت ةتػػػائ  

يف  ثر إكتابي ػػػػػػات الرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي تػػػػػػؤ الدراسػػػػػػة أف مػػػػػػؤثرا
اةتمػػائهم الػػػوظيفي، واسػػتقرارىم يف العمػػػل، كمػػا أشػػػارت 
إو أف اضتػػػوافز تسػػػاعد يف تقليػػػل معػػػدالت دوراف العمػػػل 

يف  ود عػػػػػػن العمػػػػػػل، وأهنػػػػػػا تػػػػػػؤثر إكتابي ػػػػػػاوالغيػػػػػػاب اظتقصػػػػػػ
واجتاىػػػاهتم، كمػػػا تسػػػاعد يف ختفيػػػع ٌن وظفاظتػػػسػػػلوكيات 

ت الدراسػػػػػة علػػػػػى أف التػػػػػوتر النفسػػػػػي للمػػػػػوظفٌن، وأكػػػػػد
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اظتبحػػػػػوثٌن راضػػػػػوف عػػػػػن اضتػػػػػوافز اظتاديػػػػػة واظتعنويػػػػػة بكافػػػػػة 
 أةواعها وأشكاعتا. 

 

 (:14، 2010)سليمان،  دراسة .6
مػػػػدع عالقػػػػة إدارة اظتعرفػػػػػة ترمػػػػي الدراسػػػػة إو معرفػػػػػة     

، ومعرفػػػة أثػػػر أبعػػػاد اظتعرفػػػة وتوضػػػيحها بػػػاألداء التنظيمػػػي
، والػػػػػػدعم )ةظػػػػػػاـ اظتكافػػػػػػوت واضتػػػػػػوافز، والػػػػػػدعم اإلداري

الفػػػػػين، وال قافػػػػػة التنظيميػػػػػة، والبنيػػػػػة التنظيميػػػػػة، ووضػػػػػوح 
الرؤيػػة االسػػرتاتيجية( يف أداء شػػركات األدويػػة يف رتهوريػػة 
مصػػر. وأفػػادت ةتػػائ  الدراسػػة إو ورػػود عالقػػة ارتباميػػة 
مرديػة ذات داللػة إحصػائية موربػة وقويػة بػٌن أبعػػاد إدارة 

وافز، والػػدعم وىػػي: )ةظػاـ اظتكافػػوت واضتػػ ،اظتعرفػة غتتمعػػة
اإلداري، والػػػػػػػػدعم الفػػػػػػػػين، وال قافػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػة، والبنيػػػػػػػػة 
التنظيمية، ووضوح الرؤية االسرتاتيجية( واألداء التنظيمػي 

 لشركات األدوية اظتصرية. 
 (:64، 2010)الضالألين،  دراسة .7

أثر التمكٌن  ىدفت ىذه الدراسة  إو التعرؼ على    
اإلداري يف دتيز منظمة األعماؿ يف شركة االتصاالت 
األردةية، ولتحقيق أىداؼ الدراسة  م تصميم وتطوير 

( مفردة، 553استباةو وتوزيعها على عينة مكوةة )
يف ٌن وظفاظتوتوصلت الدراسة إو أف مستوع إدراؾ 

شركة االتصاالت األردةية ألبعاد التمكٌن اإلداري غتتمعة 
فويض السلطة، وتطوير الشخصية، واظتشاركة، والتقليد )ت

، وأف سلوؾ اإلبداعي( كاف مرتفع اوا اكاة، وتنمية ال
مستوع إدراكهم ألبعاد دتيز منظمة األعماؿ غتتمعة )دتيز 
القيادة، ودتيز اظترؤوسٌن، ودتيز اعتيكل، دتيز االسرتاتيجية، 

كما تفعة،  بدررة مر  يز ال قافة التنظيمية( راء أيض اودت
داللة إحصائية  أسفرت النتائ  عن ورود أثر ذي

للتمكٌن اإلداري يف دتيز منظمة األعماؿ يف شركة 
 االتصاالت األردةية. 

 (:234، 2009وأخو ارشيدة،  ،دراسة )المعاني .8
ىدفت ىذه الدراسة  إو التعرؼ على تصورات     
ٌن يف اصتامعة األردةية ؿتو مفهـو التمكٌن اإلداري وظفاظت

يف إبداعهم اإلداري، واختبار الفروؽ يف تلك  هوأثر 
ا الختالؼ خصائصهم الدنتغرافية التصورات تبع  

( 595ة عينة عشوائية بلغت )مشلت الدراس والوظيفية.
النتائ  على  دلتو يف اصتامعة، ٌن وظفاظتمن  موظف ا

صائية للتمكٌن اإلداري يف حإداللة  يورود أثر ذ
مستوع اإلبداع اإلداري الذي يشعر بو اظتبحوثٌن، وعدـ 

حصائية يف تصورات اظتبحوثٌن إورود فروؽ ذات داللة 
اإلداري تعزع طتصائصهم الدنتغرافية  ؿتو التمكٌن
 والنوع االرتماعي.  العمر، ي  ست ناء متغًن  اوالوظيفية ب

 (:19، 2009 دراسة )الكساسبة وآخرون، .9
ىدفت ىذه الدراسة إو التعرؼ على دررة تأثًن     

والقيادة  ،)التمكٌن الفين، واإلداري( ثقافة التمكٌن
اظتنظمة  يف التحويلية )اظتتطلبات اظتادية واظتعنوية للتحوؿ(

اظتتعلمة يف غتموعة شركات مالؿ أبو غزالة يف األردف. 
فتط  وتتضد أقتية الدراسة من ػتاولة الربط بٌن تأثًن

القيادة التحويلية كخاصية فردية، وثقافة التمكٌن  
فإف ىذه  لكاظتنظمة اظتتعلمة، وبذ يفكخاصية تنظيمية 
 يف دراستها لتأثًن كل من ا متكامال  الدراسة تتبىن منهج  

 - من الرتكيز على أحدقتا فقطبدال   -القيادة والتابعٌن
 اتأثًن  ىناؾ أف وتوصلت الدراسة إو  اظتنظمة اظتتعلمة. يف
عند  ةتعلمنظمة اظتاظتيف  لقيادة التحويليةوا  قافة التمكٌنل

 .  (a<0.01) مستوع داللة
 

 (:118-100، 2008)حامد، دراسة  .10
ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إو التعػػػػػرؼ علػػػػػى دور اسػػػػػرتاتيجية     

إدارة اظتوارد البشػرية يف حتسػٌن األداء التنظيمػي، والتعػرؼ 
، وفاعليػػػػػػة وعدالتػػػػػػو علػػػػػػى مػػػػػػدع وعدالػػػػػػة ةظػػػػػػاـ اضتػػػػػػوافز

اسػػػػػػرتاتيجية اسػػػػػػتقطاب وتقػػػػػػػوًن أداء اظتػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية يف 
اظتستشػػػفيات اظتصػػػرية العامػػػة. وأوضػػػحت ةتػػػائ  الدراسػػػة 
عػػػػػػػدـ فاعليػػػػػػػة اسػػػػػػػرتاتيجية اسػػػػػػػتقطاب وتكػػػػػػػوين اظتػػػػػػػوارد 
 البشػػػػرية، وعػػػػدـ فاعليػػػػة اسػػػػرتاتيجية قيػػػػاس أداء اظتػػػػوظفٌن

وافز ، وعػػػدـ فاعليػػػة وعدالػػػة وموضػػػوعية ةظػػػاـ اضتػػػوتقونتػػػة
اظتطبقػػػػػػة يف اظتستشػػػػػػػفيات اظتصػػػػػػػرية العامػػػػػػػة، وأف اضتػػػػػػػوافز 
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ظتبذولػة يف األداء، اظتقدمة للموظفٌن ال تتناسب واصتهػود ا
 ضػػػاىم الػػػوظيفي، ودلػػػت النتػػػائ  أيض ػػػايف ر  ؽتػػػا أثػػػر سػػػلب ا

إو أف ىنػػػاؾ عالقػػػة سػػػالبة بػػػٌن اسػػػرتاتيجية حتفيػػػز اظتػػػوارد 
 البشرية واألداء التنظيمي يف اظتستشفيات.

 (:66، 2006راسة )البلوي، د .11
ىػػدفت الدراسػػة إو التعػػرؼ علػػى أثػػر اضتػػوافز اظتاديػػة     

 يف قطػػاع االتصػػاالت باظتملكػػة وظفٌنأداء اظتػػواظتعنويػػة يف 
 . وتوصػػػلت الدراسػػػة إو ورػػػود أثػػػر ذيالعربيػػػة السػػػعودية

 وظفيمػػأداء داللػػة إحصػػائية للحػػوافز اظتاديػػة واظتعنويػػة يف 
ية، كمػػػا أف اضتػػػػوافز اظتاديػػػػة شػػػركات االتصػػػػاالت السػػػػعود
، وأف تطبيقهمػػػػػػػا وظفٌناظتػػػػػػػواظتعنويػػػػػػة تشػػػػػػػب  احتيارػػػػػػػات 

  يف الشركات اظتبحوثة.وظفٌنأداء اظتيؤدي إو حتسٌن 
 (:48، 2005دراسة )القحطاني،  .12
ىػػػػدفت الدراسػػػػة إو معرفػػػػة أثػػػػر اضتػػػػوافز اظتاديػػػػة     

منسػػػػو ي وزارة اظتعػػػارؼ يف اظتملكػػػػة أداء واظتعنويػػػة يف 
العربيػػة السػػػعودية، والكشػػػع عػػن مػػػدع كفايتهػػػا يف 
الواق  الوظيفي، ومدع تأثًنىا وأقتيتهػا باظتقارةػة بػٌن 
أف القيػاديٌن وغػًن القيػػاديٌن. وتوصػلت الدراسػػة إو 

اظتػوظفٌن، وأقتهػػا  أداءيف  اضتػوافز اظتعنويػػة أك ػر تػػأثًن ا
لشػػػػػعور باظتسػػػػػئولية. حسػػػػػاس اظتوظػػػػػع باظتوامنػػػػػة، واإ

وأوصػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة التوسػػػ  يف ةطػػػاؽ تقػػػدًن 
 اضتوافز اظتادية للموظفٌن.

 (:52، 2005دراسة )المطيري،  .13
ىدفت الدراسة إو التعرؼ على مهارة القائد يف      

كيفية استخداـ اضتوافز اإلدارية لرف  مستوع أداء ررل 
سعودية، ة الاألمن العاـ يف شرمة حائل باظتملكة العربي

ذو داللة إحصائية للقيادة  وأظهرت الدراسة أثر ا كبًن ا
اإلدارية يف حتسٌن مستوع أداء اظتوظفٌن، وأف تقوًن أداء 
اظتوظفٌن يف شرمة حائل يتم من خالؿ استخداـ القائد 

. وأوصت الدراسة قيادة شرمة ايًن ةوعية وكمية ريدةظتع
لتحفيز حائل باستخداـ مهارات إدارية أفضل لهام  ا

 اظتادي واظتعنوي لتحسٌن مستويات األداء الوظيفي.  

 (:   139، 2004دراسة )القط،  .14
ىػػدفت الدراسػػة إو حتديػػد العالقػػة بػػٌن أبعػػاد شتػػات     

ألثػػػػر ٌن وظفاظتػػػػالعمػػػػل، والرضػػػػا الػػػػوظيفي، ومػػػػدع إدراؾ 
ذلػػػػػك يف األداء الػػػػػوظيفي. توصػػػػػلت الدراسػػػػػة إو ورػػػػػود 

م ػػل: االسػػتقاللية يف  ،تػػأثًن لػػبعض عوامػػل شتػػات العمػػل
أداء العمل، وحتديد مبيعة اظتهاـ، ومػدع تػوفر اظتعلومػات 
اظترتػػػػػدة يف مػػػػػدع إدراؾ األفػػػػػراد ألدائهػػػػػم، وورػػػػػود تػػػػػأثًن 

م ػػػػػل: )مػػػػػدع تػػػػػوفر  ،لػػػػػبعض مكوةػػػػػات الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي
اضتػػوافز اظتاليػػة، والرتقيػػات، ومػػدع االرتيػػاح ألداء العمػػل، 

يف مػػػػدع إدراؾ  ودررػػػة الصػػػػعوبة الػػػػيت تتسػػػم هبػػػػا اظتهػػػػاـ(
 ألدائهم.  ٌن وظفاظت

 ثانياً: الدراسات األجنبية:
 ,Zhang & Han, 2012):دراساة .1

79-95)  

( شػػركة 94ىػػدفت الدراسػػة الػػيت مبقػػت علػػى )    
مػػن شػػركات التقنيػػة العاليػػة يف الصػػٌن إو معرفػػة أثػػر 
التمكػػػػػٌن يف فػػػػػػرؽ العمػػػػػػل، وتسػػػػػػليط الضػػػػػػوء علػػػػػػى 
ا ثػػار اظتتباينػػػة مػػن أةػػػواع ؼتتلفػػة مػػػن إضػػفاء الطػػػاب  
الرشتػػػي، وأظهػػػرت الدراسػػػة أف الالمركزيػػػة التنظيميػػػػة 

م تفػػػػويض تعػػػػزز مػػػػن دتكػػػػٌن فػػػػرؽ العمػػػػل عنػػػػدما يػػػػت
سػػػػلطة اختػػػػػاذ القػػػػرارات، كمػػػػػا ورػػػػدت الدراسػػػػػة أف 

لطػػػاب  الرشتػػػي لتػػػػدث اظتسػػػتوع التنظيمػػػي إلضػػػفاء ا
يف العمليات التنظيمية لتمكٌن فرؽ العمػل عػن  فرق ا

مريػق اضتػد مػن عػدـ اليقػٌن داخػل الشػركة، يف حػػٌن 
دوار إضػػػػػػػفاء الطػػػػػػػاب  الرشتػػػػػػػي علػػػػػػػى وظػػػػػػػائع وأأف 

عػن مريػػق اضتػػد  اظتػديرين يقلػػل مػن التمكػػٌن اإلداري
مػػػػػن اظتروةػػػػػة، وأشػػػػػارت الدراسػػػػػة إو األثػػػػػر اإلكتػػػػػا ي 

 للهيكل التنظيمي يف دتكٌن فرؽ العمل.       

 (:Navaresse, 2008, 213-223دراسة ) .2
مػػػػن: اضتػػػػوافز،  ىػػػػدفت الدراسػػػػة إو حتديػػػػد أثػػػػر كػػػػل      

والتفكػػًن اإلبػػداعي، وال قافػػة التنظيميػػة يف مسػػتوع األداء 
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مػل التقنيػػة يف رامعػة واليػػة اوكالىومػػا اإلبػداعي لفػػرؽ الع
يف الواليػػػػػات اظتتحػػػػػدة االمريكيػػػػػة. وقػػػػػد توصػػػػػلت ةتػػػػػائ  

ةػت العامػل الدراسة إو أف القدرة الفردية على اإلبداع كا
يف مسػػػتوع األداء واإلبػػػداع لفػػػرؽ  اضتاسػػػم واألك ػػػر تػػػأثًن ا

العمػػل، كمػػػا بينػػػت الدراسػػػة أف مسػػػتوع تشػػػجي  ال قافػػػة 
يف مسػػتوع  اإكتابي ػػ اإلبػػداع كػػاف لػػو تػػأثًن اظيميػػة علػػى التن

يف فػػػػػػػرؽ  ا، إال أف تػػػػػػػأثًنه كػػػػػػػاف ضػػػػػػػعيف  ي  األداء اإلبػػػػػػػداع  
اليت كاةت قدرة أعضائها على التفكػًن اإلبػداعي  ،العمل

ػتػػػػدودة، كمػػػػا أف الدراسػػػػة   جتػػػػد أي تػػػػأثًن للحػػػػوافز يف 
 زيادة قدرة األفراد على التفكًن اإلبداعي.

 (:Poselie & Wiele, 2007, 165)دراسة  .3
ىػػػدفت الدراسػػػػة إو معرفػػػػة العالقػػػػة بػػػػٌن إدارة اظتػػػػوارد     

البشػػػػرية واصتػػػػودة الشػػػػاملة، وأثػػػػر تلػػػػك العالقػػػػة يف األداء 
داخػػػل شػػػركة  رةسػػػت  ةػػػد اعتولنديػػػة. وتوصػػػلت الدراسػػػة 
إو أف متغػًنات )اضتػػوافز اظتاديػػة، والقيػػادة، واالتصػػاالت، 

الشػػػػػػركة تػػػػػػؤثر يف رضػػػػػػا  يف (والتعػػػػػػاوف، وظػػػػػػروؼ العمػػػػػػل
اظتػػػػػوظفٌن وةوايػػػػػاىم لالسػػػػػتقالة عنػػػػػد تطبيػػػػػق بػػػػػرام  إدارة 

اظتاديػػػػػػػة، دلػػػػػػػت النتػػػػػػػائ  أف اضتػػػػػػػوافز و اصتػػػػػػػودة الشػػػػػػػاملة، 
قػػوع اظتػػؤثرات يف رضػػا اظتػػػوظفٌن أوالقيػػادة، والتعػػاوف ىػػي 

 عند تطبيق برام  اصتودة الشاملة.
 ,Xiaofu & Qiwenدراساااة ) .4

2007, 65-77:) 
إو حتليػػػػل العالقػػػػة الػػػػيت تػػػػربط بػػػػٌن  ىػػػػدفت الدراسػػػػة    

اظتناخ التنظيمي للمدارس ال اةوية ورضا اظتعلمٌن الػوظيفي 
مػن خػالؿ البيئػة اظتدرسػية، ورضػا اظتعلػم الػوظيفي، وكيفيػة 
أدائػػػػو الػػػػػوظيفي. أظهػػػػػرت ةتػػػػػائ  الدراسػػػػػة ورػػػػػود عالقػػػػػة 
إكتابيػػػػػة بػػػػػٌن اظتنػػػػػاخ التنظيمػػػػػي للمػػػػػدارس ال اةويػػػػػة ورضػػػػػا 

أدائهم الوظيفي من حيو الرضا عػن اظتعلمٌن الوظيفي، و 
مبيعػػػػة العمػػػػل، وورػػػػود عالقػػػػة سػػػػلبية بػػػػٌن اظتنػػػػاخ والبيئػػػػة 
التنظيميػػة للمػػػدارس ال اةويػػػة وأداء اظتعلمػػػٌن الػػػوظيفي مػػػن 
 حيو الرضا اظتتعلق باضتوافز اظتادية، والراتب، واإلدارة.

 ,Mendibil & MaBrydeدراسة ) .5

2006, 118-142:) 

فػػة العوامػػل اظتػػؤثرة يف تصػػميم ىػػدفت الدراسػػة إو معر     
، وقػػػػػػد اسػػػػػػتخدمت أسػػػػػػلوب وتنفيػػػػػػذه أداء فػػػػػػرؽ العمػػػػػػل

دراسػػػة اضتالػػػة، وأسػػػلوب الدراسػػػات اظتيداةيػػػة يف اظتشػػػاري  
 الدراسة إو ورود أحػد عشػر عػامال   الصناعية. وتوصلت

، وىػػػػذه وتنفيػػػػذه يف بنػػػػاء تصػػػػميم أداء فػػػػرؽ العمػػػػل امػػػػؤثر  
ي  أثػػػر ىػػػذه العوامػػػل متداخلػػػة مػػػ  بعضػػػها، ونتكػػػن تقلػػػ

العوامل كوهنا متداخلة مػ  بعضػها، وأشػارت إو أف ىػذه 
الدراسػػػػة مهمػػػػة لػػػػإلدارة العليػػػػا واظتختصػػػػٌن يف بنػػػػاء فريػػػػق 
العمػػػػػػل  لوضػػػػػػ  األسػػػػػػاس الصػػػػػػحيد واظتنػػػػػػاخ التنظيمػػػػػػي 

اسػة ستسػة اظتناسب لبناء فػرؽ العمػل، وقػدد حػددت الدر 
ىػػػػي: ةظػػػػاـ ، يف بنػػػػاء الفريػػػػق عوامػػػػل مهمػػػػة أك ػػػػر تػػػػأثًن ا

افز واظتكافػػػػوت، وةظػػػػاـ اإلدارة، ووضػػػػوح األىػػػػداؼ، اضتػػػو 
 ووضوح اظتهمة، والتماسك بٌن أعضاء الفريق.  

 ,Sargent & Hannumدراساة ) .6

2003, 212:) 
ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إو الكشػػػػػع عػػػػػن أثػػػػػر اضتػػػػػوافز يف     

عنػػػد معلمػػػي اظتػػػدارس االبتدائيػػػة، الرضػػػا واألداء الػػػوظيفي 
( 958( مػدير مدرسػة، و)..9رريت الدراسة على )وأ

ػػػا يف اظتػػػدارس الصػػػينية اال3..9إداري ػػػا و) بتدائيػػػة ( معلم 
يف اظتنػػػامق الريفيػػػػة. وأظهػػػػرت ةتػػػائ  الدراسػػػػة أف اضتػػػػوافز 

و يف غتػػػػػاؿ وأدائػػػػػو وبقائػػػػػتسػػػػػاعد يف رضػػػػػا اظتعلػػػػػم اظتؤىػػػػػل 
التػػػدريس يف اظتنػػػامق الريفيػػػة الفقػػػًنة، خاصػػػة بعػػػد اةفتػػػاح 

أف  ة بشػػػكل عػػػاـ، وأظهػػػرت النتػػػائ  أيض ػػػاعمالػػػأسػػػواؽ ال
الوقػت اظتناسػب ال يػرتبط ارتبام ػا  دف  رواتب اظتعلمػٌن يف

 بزيادة اظتعلمٌن.  قوي ا
   (:Suliman, 2001, 49-59) دراسة .7

ىػػدفت الدراسػػة إو فهػػم تػػأثًن منػػاخ العمػػل يف إبػػداع     
( شػػػػركة صػػػػناعية يف .5اظتػػػػوظفٌن يف عينػػػػة مكوةػػػػة مػػػػن )

  الدراسػػػػة أف منػػػػاخ العمػػػػل مهػػػػم ظهػػػػرت ةتػػػػائاألردف. وأ
ا ر لإلبػداع، وأف اظتػوظفٌن الػػذكور لػديهم راىزيػة أك ػػ رػد 
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أف اظتػػػػوظفٌن الػػػػذين  مػػػػن اإلةػػػػاث، وبينػػػػت النتػػػػائ  أيض ػػػػا
لتصػػػلوف علػػػى حػػػوافز مناسػػػبة وعادلػػػة أك ػػػر راىزيػػػة مػػػن 

 اظتوظفٌن األخرين.
 ,Ugboro & Obeng) دراسااة .8

2000, 17-61:)   
دت ػل ىػػدؼ ىػػذه الدراسػة يف معرفػػة دور اإلدارة العليػػا     

، والرضػػػا الػػػوظيفي، ورضػػػا الزبػػػػائن يف اظتػػػوظفٌنيف دتكػػػٌن 
 اسػػة مسػػح اإدارات اصتػػودة الشػػاملة، حيػػو تضػػمنت الدر 

للمنظمػػػػات الػػػػيت تعتمػػػػد إدارة اصتػػػػودة الشػػػػاملة  الختبػػػػار 
العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػٌن دور القيػػػػػػػػادة اإلداريػػػػػػػػة العليػػػػػػػػا يف دتكػػػػػػػػٌن 

كوةػت ، وحتقيق الرضا الوظيفي، ورضا الزبػائن. تٌناظتوظف
. وقػػػػػػد اظتػػػػػػوظفٌنمػػػػػن  ( فػػػػػػرد ا.55عينػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػن )

توصػػػػلت الدراسػػػػة إو ورػػػػود عالقػػػػة إكتابيػػػػة ذات داللػػػػػة 
مػػػػن: الرضػػػػا  إحصػػػػائية بػػػػٌن القيػػػػادة اإلداريػػػػة العليػػػػا وكػػػػل  

الػػػػػػوظيفي، ورضػػػػػػا الزبػػػػػػائن، كمػػػػػػا أظهػػػػػػرت الدراسػػػػػػة دور 
، ورف  مسػتويات اظتوظفٌنا يف دتكٌن القيادة اإلدارية العلي

الرضا الوظيفي لػديهم، وااللتػزاـ بأىػداؼ اصتػودة الشػاملة 
مػن خػػالؿ إكتػػاد اظتنػػاخ الػذي يعػػزز اصتػػودة الشػػاملة ورضػػا 
الزبػػػػػػػػػػػائن، وركػػػػػػػػػػػزت الدراسػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػػرورة اعتمػػػػػػػػػػػاد 

والرضػػػا الػػػوظيفي، اظتػػوظفٌن لتمكػػػٌن  فاعلػػػةاسػػرتاتيجيات 
العليػػػا يف دعػػػم بيئػػػة اصتػػػودة وتفعيػػػل دور القيػػػادة اإلداريػػػة 

 الشاملة.   

 ,Bowen & Lawler):   ة دراسا .9

1992, 12)   

الدراسة إو حتليل العالقة بٌن ةظم التحفيز  تىدف    
عته الباح اف أف اضتوافز تعد احيو   ٌنودتكٌن اظتوظف

أحسن العوامل اظتهمة اظتؤثرة يف دتكٌن اظتوظفٌن، وكتب 
يف االعتبار عند وض  ةظم أف تؤخذ اظتساقتات الفردية 

  اأف يعي األفراد ريد   الباح اف إو وقد خل  ،اظتكافوت
وضرورة أف يتسم ةظاـ اظتكافأة  ،كيع تتم مكافوهتم
دتكٌن  يفتؤثر ةظم اظتكافوت ، كما بالعدالة واظتوضوعية

اظتوظفٌن من خالؿ إدراكهم بتفصيالهتا وتعزيزىم 

ظفٌن للمشاركة ضرورة حتفيز اظتو ، وأشارت إو اظتستمر
 القرارات اختاذ عمليات  يف  الفاعلة

 (https://goo.gl/efW8Ef)  
 ومرارعتها من خالؿ عرض الدراسات السابقة    

 ومقارةتها م  بعضها البعض، نتكن استنتاج ا يت:
رريت فيها ى الرغم من اختالؼ البيئات اليت أعل .9

ةشطة اظتنظمات اليت مبقت تلك الدراسات، وتنوع أ
التمكٌن فيها، ظتا  فاعلةهنا تشًن إو زيادة فيها، فإ

عتذه االسرتاتيجية من فوائد متعددة ومتنوعة للمنظمة 
 واظتوظفٌن.

شارت إليها على الرغم من تعدد اظتتغًنات اليت أ .5
هنا أظهرت متغًنات مشرتكة الدراسات السابقة، فإ

أقتها: تفويض السلطة، وفرؽ  ،للتمكٌن اإلداري
شاركة يف اختاذ القرارات، وتنمية السلوؾ العمل، واظت

اإلبداعي، كما تضمنت متغًنات متعددة للحوافز 
 اظتادية واظتعنوية. ،ص نفت ضمن اضتوافز

اضتوافز يف التمكٌن ةدرة الدراسات اليت درست أثر  .3
 يف اظتنظمات العامة أو اطتاصة.   اإلداري سوا ء

سات كما أف أىم ما نتيز ىذه الدراسة عن الدرا     
 السابقة أهنا:

 -يف حدود علم الباحو - تعد الدراسة األوو نتني ا .9
اليت درست موضوع أثر اضتوافز يف التمكٌن اإلداري، 
وذلك من حيو ربطها بٌن متغًني اضتوافز بنوعيها 

ذلك غتتم  اظتادية واظتعنوية والتمكٌن اإلداري، وك
مؤسسة اظتياه والصرؼ  الدراسة الذي مشل موظفي

كمؤسسة عامة خدمية يف ساحل الصحي  
 اليمن. -حضرموت

درست متغًن تنمية اظتوارد البشرية كأحد متغًنات  .5
التمكٌن اإلداري اليت   تتطرؽ لو الدراسات 

 السابقة.

اختلفت بيئة الدراسة اضتالية )اليمنية( عن بيئات  .3
 الدراسات السابقة )العربية منها واألرنبية(. 
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اضتالية استفادت من الدراسات ف الدراسة كذلك فإ     
السابقة يف تأصيل اظتنهجية، واألدب النظري، كما 
استفادت من كيفية عرض وتلخي  الدراسات السابقة 
اظتتعلقة باظتتغًنات اظتدروسة، وتصميم أداة الدراسة 

، ويف كيفية عرض ومناقشة وحتليل وتطويرىا )االستباةة(
 بياةات الدراسة. 

 سةاإلطار النظري الدرا
 ميهوم الحوافز:

تعػػد اضتػػوافز بنوعيهػػا اظتاديػػة واظتعنويػػة إحػػدع الوسػػائل     
السػػت ارة الػػدواف  واسػػتغالؿ القػػدرات واظتهػػارات،  الفاعلػػة

وتػػػػوفًن الرغبػػػػػات لػػػػدع اظتػػػػػوظفٌن، وتعمػػػػل علػػػػػى حتسػػػػػٌن 
مستوع أدائهم، وزيادة معدؿ إةتػاريتهم مػن خػالؿ بػذؿ 

لتفػػػػػػػاين يف ماقػػػػػػػة أكػػػػػػػه يف أداء أعمػػػػػػػاعتم واإلخػػػػػػػالص وا
( 989، 5..5العمػػػػػػػل. ويعػػػػػػػرؼ )صػػػػػػػا ، والسػػػػػػػػا ، 

 ةاضتػػػػوافز بأهنػػػػا: االعائػػػػد الػػػػذي لتصػػػػل عليػػػػو الفػػػػرد ةتيجػػػػ
أي أهنػػا عبػػارة عػػن النظػػاـ الػػذي  لتميػػزه يف أداء العمػػلا،

 يػربط التعويضػػات بػػاألداء مػػن خػػالؿ مكافػػأة األداء بػػدال  
طػػػاء اضتػػػوافز مػػػن األقدميػػػة أو سػػػاعات العمػػػل، ونتكػػػن إع

تعطػػػػى اضتػػػػوافز ظتكافػػػػأة السػػػػلوؾ  صتماعػػػػة العمػػػػل، وأيض ػػػػا
، 9..5الفػػػػػػػردي للمػػػػػػػوظفٌن يف اظتنظمػػػػػػػة )رػػػػػػػادالرب، 

يت تػؤثر يف الفػرد سػواء  (. أو ىي غتموعة العوامل الػ349
ػػػػػا ػػػػػاأو مر  كػػػػػاف رئيس  ، وتدفعػػػػػو إو مزيػػػػػد مػػػػػن اصتهػػػػػد ؤوس 

اظتورػػو ؿتػػو حتقيػػق إؾتػػازات يف األداء عنػػد مسػػتوع الرضػػا 
 (..98، ...5اضتوافز )علي،  اظتتولد عن ىذه
 أىمية الحوافز:

هنا التكيػػػع بػػػأداء اضتػػػوافز ىػػػي وسػػػيلة إداريػػػة مػػػن شػػػأ    
، وىي ذات أقتيػة بالغػة وسلوكياهتم اظتوظفٌن ؿتو األفضل

يف إدارة أعمػػاؿ اظتنظمػػات، ومػػدع ارتبامهػػا بنجاحهػػا أو 
فشػػػػلها يف اضتيػػػػػاة االقتصػػػػػادية يف ظػػػػل اظتنافسػػػػػة السػػػػػوقية 

حت اضتػػػوافز م ػػػار اىتمػػػاـ علمػػػاء السػػػلوؾ صػػػبالقويػػػة. وأ
اإلةسػػػػػػاين واإلدارة  ويعػػػػػػػود السػػػػػػبب إو أقتيػػػػػػػة اظتوضػػػػػػػوع 
 ،وعالقتػو اظتباشػرة مبجموعػة كبػًنة مػن اظتتغػًنات التنظيميػػة

وقػػػػدرهتا  ،الػػػػيت تػػػػؤثر يف ؾتػػػػاح وتطػػػػور وازدىػػػػار اظتنظمػػػػات
علػػى حتقيػػػق أىػػػدافها بكفػػاءة وفاعليػػػة، وإذا كاةػػػت أقتيػػػة 

ف أقتيتهػػػا سػػػتزداد إالوقػػػت اضتاضػػػر فػػػ التحفيػػز واضػػػحة يف
ولػذا  (.985، 5.99بشكل م ًن يف اظتستقبل )غنػيم، 

إعػػػػػػػداد ةظػػػػػػػاـ فاعػػػػػػػل ؾتػػػػػػد أف معظػػػػػػػم اظتنظمػػػػػػػات تتبػػػػػػىن 
الػػػذي يتم ػػػل يف  ألقتيتػػػو لافػػػراد واظتنظمػػػة للحػػػوافز  ةظػػػر ا
 (:933، 9..5ا يت )عقالف، 

دفػػ  اظتػػوظفٌن للعمػػل وحتسػػٌن أدائهػػم، وحتقيػػق  .9
بيػػنهم مبكافػػأة اوػػد، واألخػػذ بيػػد مبػػدأ العدالػػة 

اظتقصر ومعاصتة أخطائو وإعادتػو إو الصػواب، 
وحػػػػػو الكسػػػػػوؿ علػػػػػى بػػػػػذؿ رهػػػػػد أكػػػػػه يف 

 العمل ومعاقبة اظتخطئ اظتتعمد.
والعمػل علػػى  ،وا افظػػة عليهػا ،رػذب العمالػة .5

 ورف  أدائها. ،استقرارىا

أو اضتػػػػد  ،حػػػل ك ػػػًن مػػػػن مشػػػكالت اظتػػػوظفٌن .3
 حدوثها.  أو تالفيها قبل ،منها

وقػػػوؼ اظتنظمػػػة إو راةػػػب اظتوظػػػع يف ظروفػػػو  .4
العصػػػػػػػػيبة يسػػػػػػػػػاىم يف اضتفػػػػػػػػػاظ علػػػػػػػػػى توازةػػػػػػػػػو 

وتفاةيػو  ،اظتعنوي، ومن مث تعزيػز والئػو للمنظمػة
 من أرل خدمة أىدافها كرد للجميل.

اظتػػػوظفٌن  إف تػػػوفًن فػػػرص اظتنافسػػػة البنػػػاءة بػػػٌن  .5
ػػػػػػا مػػػػػػن  كػػػػػػأفراد ورتاعػػػػػػات يعػػػػػػد مػػػػػػدخال  مهم 

 مداخل التحفيز اإلكتا ي.

العمل على توفًن عالقات ميبة بػٌن اظتػوظفٌن،  .6
وتوفًن فرص الصداقة والتعاوف بينهم، ىػذا مػن 
رهػػػػػػة، وتػػػػػػػوفًن عالقػػػػػػػات ميبػػػػػػة بيػػػػػػػنهم وبػػػػػػػٌن 
اإلدارة، مػػػن رهػػػة أخػػػرع، حبيػػػو تتػػػاح فػػػػرص 

 ال قة يف اإلدارة. 

 أنواع الحوافز:
اديػػػػػػػة تصػػػػػػنع اضتػػػػػػػوافز علػػػػػػى أسػػػػػػػاس مبيعتهػػػػػػا إو م    

معنويػػػػػة، وعلػػػػػى أسػػػػػاس أثرىػػػػػا إو حػػػػػوافز إكتابيػػػػػة تػػػػػدف  
اظتوظفٌن إو زيادة اصتهػد واإلتقػاف، وأخػرع سػلبية دتػنعهم 



 بن لكيبمحمد د.حمسن       ...أ ثر احلوافز يف المتكني الإداري  

5.8 

 م2018 (، ديسمبر9، المجلد األول، العدد )اإلنسانية والتطبيقية للعلوممجلة الريان  

 

مػػػػن الوقػػػػوع يف األخطػػػػاء أو تكرارىػػػػا، وقػػػػد ربػػػػط اظتػػػػنه  
اإلسػػػالمي اضتػػػوافز اإلكتابيػػػػة )ال ػػػواب( سػػػواء  الدةيويػػػػة أو 

 ، واضتػػػوافزأداءهاألخرويػػػة بالعمػػػل الصػػػا  الػػػذي أحسػػػن 
، 9..5السػػػػلبية )العقػػػػػاب( بالعمػػػػل السػػػػػيئ )عقػػػػػالف، 

ػػػن يػ  (. قػػػاؿ تعػػػاو: 936 -934 ػػػل  م  ػ ق ػػػاؿ  ذ رَّة  ف م  ع م 
يػ ر ا -7)الزلزلػة،  يػ ػر ه   ع م ػل  م  ػ ق ػاؿ  ذ رَّة  ش ػر ايػ ر ه ، و م ن يػ   خ 
مػػػػػػن اظتػػػػػػنه  اإلسػػػػػػالمي واألدب اإلداري  (. واةطالق ػػػػػػا8

 نتكن للباحو تصنيع اضتوافز إو:  
 : الحوافز اإليجابية )ال واب(: أوًل 
ىػػػي غتموعػػػة مػػػن العوامػػػل اظتاديػػػة واظتعنويػػػة تسػػػػتخدـ     

السػػػػت ارة دوافػػػػ  اظتػػػػوظفٌن وتوريػػػػو سػػػػلوكهم ؿتػػػػو العمػػػػل 
اظتفيػػد، وبػػذؿ اظتزيػػد مػػن اصتهػػود يف سػػبيل حتقيػػق مسػػتوع 

يزيػػد عػػػن اظتعػػدؿ العػػػادي اظتتفػػق عليػػػو  ،عػػاؿ  مػػن اإلةتػػػاج
ػػػ(، قػػاؿ تعػػػاو: 936، 9..5)عقػػالف،  ي   إ ةَّػػا ال  ة ض 

ػػػػػال   ػػػػػػن  ع م  ػػػػػر  م ػػػػػن  أ ح س  (. وتتكػػػػػػوف .3)الكهػػػػػع،  أ ر 
 اضتوافز اإلكتابية من:

 . الحوافز اإليجابية المادية:1
ىي عباره عن اظت ًنات اليت تعمل على إشباع     

حارات اإلةساف األساسية عن مريق أمواؿ ومزايا 
وأشياء مادية أخرع،  ،والطعاـ ،مادية، كالسكن والنقل

، 9..5)برةومي،  اضتوافز اظتادية ىي األك ر شيوع او 
 (. وتصنع اضتوافز اظتادية إو:355

 أ. الحوافز المادية المباشرة )النقدية(: 
، ىي األشياء اظتلموسة الػيت تػأيت يف صػورة ةقػود تػدف     

م ػػػػػػػل:  ،للمػػػػػػػوظفٌن لتميػػػػػػػزىم يف أداء األعمػػػػػػػاؿ مباشػػػػػػػر ة
)اظتكافػػػػػػوت، العػػػػػػالوات السػػػػػػنوية،  العػػػػػػالوات الدوريػػػػػػة، 
عػػػػػػالوة اصتػػػػػػدارة )الكفػػػػػػاءة(، عػػػػػػالوة األقدميػػػػػػة، العػػػػػػالوة 

ت، البػػػػػدالت، األرػػػػػور اإلضػػػػػافية، االسػػػػػت نائية، العمػػػػػوال
مػػػدفوعات اإلرػػػازات والعطػػػالت، التػػػأمٌن( )رػػػادالرب، 

 (.   389، ...5(، و)مصطفى، 344، 9..5
 ب. الحوافز المادية غير المباشرة )العينية(: 

الػػيت ، ىػػي األشػػياء اظتلموسػػة أو نتكػػن اإلحسػػاس هبػػا    
 ال تػػأيت يف صػػورة ةقػػود مباشػػرة ، ولكػػن نتكػػن التعبػػًن عػػن
قيمتهػػػػػػػػػػا بالنقػػػػػػػػػػد، تػػػػػػػػػػدف  للمػػػػػػػػػػوظفٌن لتميػػػػػػػػػػزىم يف أداء 

م ػػػػػل: )اظتكافػػػػػوت العينيػػػػػة، حػػػػػوافز اطتػػػػػدمات  ،أعمػػػػػاعتم
االرتماعيػػػػػػة، تقػػػػػػدًن وربػػػػػػات غذائيػػػػػػة يوميػػػػػػة غتاةيػػػػػػة أو 
منخفضػػػػػة، اإلسػػػػػكاف اوػػػػػاين أو اظتخفػػػػػض، اظتواصػػػػػالت 
)التػػػػػػػنقالت( مػػػػػػػن وإو اظتنظمػػػػػػػة، اطتػػػػػػػدمات التعليميػػػػػػػة، 

تنظػػػيم الػػػرحالت الرتفيهيػػػػة، خػػػدمات الػػػرتويد والرياضػػػة، 
 (.5.3، 5..5اطتدمات الطبية )صا ، والسا ، 

 . الحوافز اإليجابية المعنوية )غير المادية(:2
ىي اضتوافز اليت تشب  حارات اإلةساف االرتماعية     

والنفسية أو الذاتية، وتتضمن ىذه اضتوافز: تقدًن اظتدح 
رتقية، وال ناء للعاملٌن ألدائهم السليم، وفرص ال

 ،أو إشعار اظتوظفٌن بأقتيتهم ،واالحرتاـ والتقدير
واالعرتاؼ بإؾتازاهتم، وتوريو دعوات ضتضور حفلة 
غداء أو عشاء، وتزويد اظتوظع بالصحع )درة، 

، 4..5(، و)اظتوسوي، 495، 8..5والصباغ، 
(. كما تشمل العالقة اصتيدة يف العمل، 534

ًن، واظتعاملة وشهادات التقدير، وكلمة الشكر، والتكر 
اضتسنة، واظتشاركة يف اختاذ القرارات، وةشر األشتاء يف 
لوحة الشرؼ، وظروؼ العمل اصتيدة، والوظيفة اظتناسبة، 

وسياسة الباب اظتفتوح، وفرص وةظاـ االقرتاحات، 
التعبًن عن النفس، ومند األوشتة والنياشٌن، وشهادة 
ًن االمتياز، والعمل اظتناسب، وتبسيط العمل، وتكب

التوسي  الوظيفي(، وتناوب العمل )التدوير  العمل )
الوظيفي(، واإلشراؼ، والعالقة م  صحبة العمل، 

(، 936، 9..5واظتشاركة يف اإلدارة )عقالف، 
 (.394 -388، ...5و)مصطفى، 
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 ثانياً : الحوافز السلبية )العقاب(:  
عاقػػب بػػو الػػذي ي ،ىػي ااصتػػزاء الػػرادع اظتػػادي واظتعنػػوي    
 خػػرج عػػن النظػػاـ  ضػػماة ا ضتسػػن سػػًن العمػػل والتزام ػػا مػػن

بسياسػتو، ويهػدؼ ىػذا النػوع مػن اضتػوافز إو وقايػة الفػرد 
مػػػػػػن الوقػػػػػػوع يف اطتطػػػػػػأ وإعػػػػػػادة مػػػػػػن ارتكػػػػػػب خطػػػػػػأ إو 

ومعاقبػػة مػػن وقػػ  يف خطػػأ وأصػػر عليػػو واسػػتمر  ،الصػػواب
فيػػػػو، وزتايػػػػة النظػػػػاـ اظتعمػػػػوؿ بػػػػو يف اظتنظمػػػػةا )عقػػػػالف، 

( 535، 4..5)اظتوسػػػػػػػػػػػػوي، (. أمػػػػػػػػػػػػا 937، 9..5
فػػػًنع أف اضتػػػوافز السػػػلبية ىػػػي الوسػػػائل الػػػيت تسػػػتخدمها 

واضتػد مػن التصػرفات  ،اإلدارة ظتن  السلوؾ السل  وتقونتػو
وعػػػدـ  ،والتكاسػػػل ،كالتماىػػػل  ،غػػػًن اإلكتابيػػػة للمػػػوظفٌن

لتعليمػػػػات. وتسػػػػتخدـ االةصػػػػياع للتوريهػػػػات واألوامػػػػر وا
 ا:من اضتوافز السلبية قت اظتنظمات ةوعٌن

 أ. الحوافز السلبية المادية:
اضتػػػػػوافز السػػػػػلبية اظتاديػػػػػة ىػػػػػي العمػػػػػل التػػػػػأدي  الػػػػػذي     

كاطتصػػػػػػم مػػػػػػن الراتػػػػػػب، أو   ،يتم ػػػػػػل يف رػػػػػػزاءات ماديػػػػػػة
اضترمػػػػاف مػػػػن العػػػػالوة، أو اضترمػػػػاف مػػػػن الرتقيػػػػة )اصتاةػػػػػب 

(. واضترمػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػن 593، ...5اظتػػػػػػػػػػادي( )ؾتيػػػػػػػػػػب، 
العػػػػالج، واظتيػػػػزات كالسػػػػكن، واظتواصػػػػالت، و  ،اظتكافػػػػوت

واضترمػػػػػػاف مػػػػػػػن اظتشػػػػػػػاركة يف األربػػػػػػاح، وخفػػػػػػػض الدررػػػػػػػة 
)التنزيل(، وإيقاؼ الراتب التشجيعي، وةقل اظتوظع مػن 
وظيفة إو أخرع بذات الدررػة أو الراتػب أو مػ  خفػض 

 (.  533، 4..5الدررة والراتب )اظتوسوي، 
 

 ب. الحوافز السلبية المعنوية:
 ،تشمل ىذه اضتػوافز توريػو اللػـو والتأةيػب للمػوظفٌن    

الػػػػػػػػذين يقومػػػػػػػػوف بػػػػػػػػأداء واربػػػػػػػػات أو أعمػػػػػػػػاؿ خامئػػػػػػػػة، 
والتػػػػػػوبيت، والتشػػػػػػهًن، واإلةػػػػػػػذارات الشػػػػػػفوية والكتابيػػػػػػػة، 
واضترمػػػػاف مػػػػن اظتشػػػػاركة يف اختػػػػاذ القػػػػرارات، ومػػػػن الرتقيػػػػة 

أو الفصػػل عػػػن  ،)اصتاةػػب اظتعنػػوي(، والتهديػػػد باإليقػػاؼ
(. أو إدراج 938، 9..5نزيػػػػػل )عقػػػػػالف، العمػػػػػل، والت

اسػػم اظتوظػػع اظتقصػػر، أو اظتهمػػل يف قائمػػة خاصػػة ت نشػػر 

علػػى العػػاملٌن يف اظتنظمػػة، أو غػػًن ذلػػك مػػن صػػور اصتػػزاء 
 (.  593، ...5اظتعنوي )ؾتيب، 

 تطبيق أنظمة مناسبة من الحوافز:
ف ؾتػػاح تطبيػػق ةظػػاـ اضتػػوافز يتطلػػب تػػوفر اظتقومػػات إ    

 (:4.9، ...5ى، ا تية )مصطف
دراسػػػػػػػػػػػػػػة اإلدارة للمػػػػػػػػػػػػػػوظفٌن )شخصػػػػػػػػػػػػػػياهتم،  .9

 مشكالهتم االرتماعية والعملية(.
 اختيار مزي  اضتوافز اظتناسبة والفاعلة. .5

ضػػػد للمػػػوظفٌن فز بشػػػكل واتقػػػدًن ةظػػػاـ اضتػػػوا .3
 وإقناعهم مبزاياه.

التقوًن اظتستمر للنظاـ مبا يضػمن تقدنتػو لػنفس  .4
 من اإلدارة واظتوظفٌن. اظتستوع من اظتزايا لكل  

 ميهوم التمكين اإلداري:
لقد كاةت والتزاؿ التغيًنات الكبًنة يف البيئة ا يطة     

بنشاط اظتنظمة ىي الداف  الرئيس عتذا التطور اصتوىري 
يف الفكر اإلداري النظري والتطبيقي للمنظمة، والذي 
ترر  رذوره إو أفكار مدرسة العالقات اإلةساةية اليت 

زت إو الورود بوصفها رد فعل إلقتاؿ اصتاةب بر 
اإلةساين يف بيئة العمل اليت تبنتها مدرسة اإلدارة العلمية، 
ومنذ ذلك اضتٌن تصاعدت األقتية االسرتاتيجية 
للموظفٌن يف اإلدارات التشغيلية الحتكاكهم اظتباشر 
باظتتغًنات البيئية، ؽتا اقتضى دتكينهم من التصرؼ مباشرة 

ا روىرية للمنظمة اليت تعكس ؼتامر أو فرص   يف األمور
 (.44، 7..5)العتي ، 

، والقى ال ماةينيات ظهر مفهـو التمكٌن يف هناية    
ات، وىذا ةات  عن زيادة ييف فرتة التسعين اا وروار  شيوع  
كاف   االعنصر البشري داخل اظتنظمة أي   على الرتكيز

ةوعها، كما أف التطورات والتحوالت اضتاصلة يف غتاؿ 
ظتا عتا  ،أكدت على أقتية التمكٌن ةالبشري اظتواردتنمية 

حيو  ،واظتوظفٌنمن دور يف حتسٌن العالقة بٌن اظتدير 
األساس لنجاح وتبين حجر  تشكل إف ىذه العالقة
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)الطعاين،  اتنظماظت أساليب التطوير داخل
 .(3.7، 5.93السويعي،

   التمكين لغًة:
اظتكنة، واالستطاعة، والقوة، تعين كلمة التمكٌن لغة      

أو  التعزيز (. وتعين65، 9975والشدة )أةيس، 
على فعل  ا، ومّكن )مكنو( مبعىن رعلو قادر  التقوية
ويقاؿ استمكن الررل من الشيء صار أك ر قدرة  ،شيء

يقاؿ متمكن من العلم أو من مهارة معينة و عليو، 
((http://waqfeya.com/book.php?bid=4077 . 

قر ف الكرًن وقد وردت كلمة التمكٌن مبشتقاهتا يف ال    
و ق اؿ  ال ػم ل ك  : ، منها قولو تعاويف ذتاةية عشر موضع ا

ـ   ي، فػ ل مَّا ك لَّم و  ق اؿ  إ ةَّك  ال يػ و  ت خل ص و  ل نػ ف س  ائػ ت وين ب و  أ س 
يػ ن ا  ع ل ين ع ل ى خ ز ائ ن  األ  ر ض  إ يّن  َمِكينٌ ل د  أ م ٌٌن، ق اؿ  ار 

ل ك   ل ي وس ع  يف األ  ر ض  يػ ت بػ وَّأ   َمكَّنَّاح ف يٌظ ع ل يٌم، و ك ذ 
نػ ه ا (. وقاؿ اهلل 56-54)يوسع،  ية  ح ي و  ي ش اء   م 
ات اضت   لوا الصَّ م  ع  و   م  كٌ ن  وا م  ن   م   ين  ذ  الَّ  و  ػالل د  ع  و  : تعاو

 م  ه  ل  ب  قػ   ن  م   ين  ذ  الَّ  ع  ل  خ  ت  ا اس  م  ك  األ  ر ض   يف  م  ه  نػَّ ف  ل  خ  ت  س  ي  ل  
 د  ع  بػ   ن  م   م  ه  نػَّ ل  دَّ ب  ي  ل  و   م  ى عت   ض  ت  ي ار  ذ  الَّ  م  ه  ينػ  د   م  عت    نَّ نَ ك  مَ يُ لَ وَ 
 (. 55)النور،  ية:  ا ن  م  أ   م  ه  ف  و  خ  

 التمكين اصطالحاً:
التمكٌن لإلشارة إو مند اظتوظفٌن  داستخدـ مصطل    
اليت جتعلهم قادرين على وض  أىداؼ العمل  ،القوة

اطتاصة هبم، واختاذ القرارات، وحل اظتشكالت اليت 
توارههم ضمن حدود مسؤولياهتم، والسلطات اظتفوضة 

مصطلد التمكٌن  د  (. ويػ ع  Littrell, 2003, 2عتم )
اإلداري بعد يف غتاؿ الفكر  د مؤخر االصيغة اليت ترتدَّ 

ن أفتوذج منظمة التحكم واألوامر م حتوؿ االىتماـ دتام ا
(Command and ControlOrganization)  إو

 Empoweredما يسمى ا ف باظتنظمة اظتمكنة )

Organization وما يتب  ذلك من تغيًن التنظيم )
دد اظتستويات إو التنظيم اظتفلطد قليل اعتًناركي متع  

 (.  .9-9، 3..5اظتستويات )أفندي، 

 اإلداري:تعري  التمكين 
( إو أف Daft, 2006, 556أشار دافت )    

التمكٌن اإلداري يقـو على تفويض السلطات للموظفٌن 
م من يف اظتنظمة، وبالتا  زيادة دافعيتهم ؿتو إؾتاز أعماعت

ىي: اظتعلومات اظتتعلقة خالؿ توفًن أربعة متطلبات، 
هاـ نهم من االسبأداء اظتنظمة، واظتعرفة واظتهارة اليت دتك  
اليت دتكنهم من  ،يف حتقيق أىداؼ اظتنظمة، والصالحية

ـ اختاذ القرارات اظتستقلة واصتوىرية، واظتكافوت اليت تقدَّ 
ؼ التمكٌن اإلداري بأةو لنتائ  أداء اظتنظمة. وي عرَّ  وفق ا

واالستقاللية يف صن  القرارات، امند اظتوظفٌن القدرة 
رتكيز على مكاةية التصرؼ كشركاء يف العمل م  الوإ

، 6..5اظتستويات اإلدارية الدةياا )اضتراحشة، واعتييت، 
اليت تعمل  ،دة ا توعوالتمكٌن ىو العملية ا دَّ (. 544

 ،اظتوظفٌن بأةفسهمدع لوالرقابة  ال قةعلى تنمية مشاعر 
، فتساعد على حتقيق الذات ،وباظتنظمة اليت يعملوف فيها

داء وحتقيق و حتسٌن األإدي ؤ وت ،وتنمية الفاعلية الذاتية
 التمكٌن    خر   ؼرَّ ع  . ويػ  (65، 5.93،)السعودي الرضا
الكافية السلطة  ؽتارسة يفاضتق اظتوظفٌن عطاء إ بأةو

، )البلوي ظتمارسة السيطرة واالقتدار يف اختاد القرارات
، 9..5. ويرع )اظتعاين، وأخو أرشيدة، (.9، 8..5
إو مند ( بأةو ااسرتاتيجية تنظيمية هتدؼ .54

اظتوظفٌن حرية واسعة داخل اظتنظمة يف اختاذ القرارات 
وحل اظتشكالت، وذلك من خالؿ توسي  ةطاؽ تفويض 
السلطة، وتدريب اظتوظفٌن، وزيادة مشاركاهتم يف إدارة 
اظتنظمة، وحفزىم، وتأكيد أقتية العمل اصتماعي، وتوفًن 

 ؼ  عرَّ . ويااظتوارد الالزمة، وبيئة العمل اظتناسبة لتحقيقو
 خروف التمكٌن اإلداري بأةو عبارة عن امند اظتوظفٌن 
الصالحيات اإلدارية بكافة أشكاعتا من اظتستويات 

توفًن ا  اإلدارية العليا للمستويات اإلدارية الدةيا اظتؤىلة 
للوقت، وتوزيع ا للمهاـ والصالحيات، وتقليال  لضغوط 

ألىداؼ  االعمل، وتسهيال  الختاذ القرار الصائب، وحتقيق  
(. وىناؾ من 55، 5.94اظتنظمةا )العفيع و خروف، 

http://waqfeya.com/book.php?bid=4077
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يرع التمكٌن اإلداري بأةو اسرتاتيجية تنظيمية، ومهارات 
رديدة هتدؼ إو إعطاء اظتوظفٌن الصالحيات 
واظتسؤوليات، ومنحهم اضترية ألداء العمل بطريقتهم دوف 
تدخل مباشر من اإلدارة، م  توفًن كافة اظتوارد، وبيئة 

ألداء العمل م   ظتناسبة لتأىيلهم مهني ا وسلوكي ال االعم
(. وي عرؼ 435، 5.94لنويقة، ال قة التامة فيهم )ا

على أةو أحد اسرتاتيجيات إدارة اظتوارد البشرية اليت  أيض ا
هتدؼ إو تدريب اظتوارد البشرية، وتفويضهم 
الصالحيات والسلطات، ومشاركتهم يف اظتعلومات واختاذ 

وتدعيم ال قة بينهم وبٌن رؤسائهم وزمالئهم، القرارات، 
باإلضافة إو إغناء وظائفهم، وزيادة معارفهم  من أرل 
حتقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية، ورف  مستوع األداء 
الفردي والتنظيمي، وزيادة رودة السل  واطتدمات 
اظتقدمة للجمهور اظتستفيد )العدواف، واطتوالدة، 

5..8 ،56 .) 
حظ من التعريفات السابقة أهنا تنظر للتمكٌن اإلداري يال    

 (:.54، 9..5)اظتعاين، وأخو أرشيدة،  من زاويتٌن
كساب اظتوظفٌن ويقصد هبا إ الزاوية المهارية: .1

مهارات العمل اصتماعي من خالؿ التدريب، 
وخاصة مهارات التوافق، وحل النزاع، والقيادة، 

 وبناء ال قة.

ويقصد هبا إعطاء اظتوظفٌن  الزاوية اإلدارية: .2
 حرية التصرؼ، وصالحية اختاذ القرارات.

ونتكن للدراسة تعريع التمكٌن اإلداري بأةو وسيلة     
إدارية لتنمية اظتوارد البشرية يف ؼتتلع اظتستويات اإلدارية 
من خالؿ التحفيز، والتأمٌن الصحي، والتعليم، 

يضهم والتدريب، والتطوير اظتستمر للموظفٌن، وتفو 
عطائهم تتناسب ومسؤولياهتم الوظيفية، وإ السلطات اليت

وحرية ؽتارسة العمليات اإلدارية )التخطيط،  ،ال قة
التنظيم، التوريو، اختاذ القرارات، والرقابة( يف حدود 

م ، ولوائد القواةٌن والتشريعات اظتعموؿ هبا يف اوت

ظمة لتحقيق أىداؼ اظتوظفٌن واظتن وأةظمة اظتنظمة  سعي ا
 واوتم .

 :اإلداري أىمية التمكين
، قينصبحت عملية التمكٌن مهمة يف ظل التقدـ التأ    

يف حارة إو تسهيل الفرص لكل عضو  ا ف فاظتنظمات
ليساىم بأكه قدر يف حتقيق  العمل  من أعضاء فريق

أىداؼ اظتنظمة، وعلى الرغم من اىتماـ اظتنظمات 
ف ذلك إاإلدارية بتحقيق األرباح وختفيض النفقات، ف

 فراد بتوفًنمالؽ الطاقات لدع األاقتية أعلى  ايؤكد أيض  
أفراد  ةادة ذات الرؤية ال اقبة والبيئة اظتساةدة، ومعامليالق

البند، ) م ينبغي است مارهي  اظتنظمة على أهنم أصٌل ق
5..3 ،49). 
 :اإلداري التمكينأىداف 

تكمن أىم أىداؼ التمكٌن اإلداري يف ا يت     
 (: 98، 5.95)معراج، 
إكتاد قوع عاملة ذات قدرات فاعلة إلةتاج  .9

سل ، أو تقدًن خدمات تل  توقعات الزبائن 
 أو تزيد عليها.

اررية ػتاولة إيقاؼ حتفيز اظتوظفٌن حبوافز خ .5
واستبداعتا حبوافز داخلية تنب  من ذات األفراد 

 اظتوظفٌن.
م ل صتمي  اظتوارد اظتتاحة، وعلى األستغالؿ الا .3

 رأسها اظتوارد البشرية. 
 

 :اإلداري التمكين معوقات
أىم معوقات تطبيق التمكٌن اإلداري يف اظتنظمات ىي     
(Greasley & King, 2005, 354-368:) 

 اضتوافز.عدـ عدالة ةظاـ  .9

 عدـ قناعة اإلدارة بأقتية التمكٌن اإلداري. .5

ن على مراكزىم ومناصبهم حرص اظتديري .3
 الوظيفية.

ضعع مهارات اظتوظفٌن، وعجزىم عن حتمل  .4
 اظتسؤولية.
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 رتابة اعتيكل التنظيمي وتعدد مستوياتو اإلدارية. .5

 نظيمي غًن الصحي، ؽتا ينعكس سلب ااظتناخ الت .6
 على معنويات اظتوظفٌن ومستوع أدائهم.

 أبعاد التمكين اإلداري:
أبعاد أساسية للتمكٌن  تدرس الدراسة اضتالية أربعة    

 ىي:اإلداري، 
 . تيويض السلطة:1

يفوض الرئيس اإلداري أحد يعين تفويض السلطة أف     
مرؤوسيو ؽتارسة بعض اختصاصات وظيفتو اليت يشغلها، 

 ض  و  اختصاص إصدار قرارات فػ   إليو فيكوف للمفوض
، 5.95)رودة، الرئيس باختاذىا دوف الرروع إو 

( .54، 9..5ع )اظتعاين، وأخو أرشيدة، (. وير 353
أف الفكرة األساسية ظتفهـو التمكٌن اإلداري أف تتم 

إو أقل مستوع إداري يف  عملية تفويض السلطات
قرارات، حيو يتب  النظاـ الالمركزي يف اختاذ ال اظتنظمة 

وىذا يتطلب التوس  يف تفويض السلطات  ليتاح 
 ،للموظفٌن يف اظتستويات اإلدارية الدةيا وض  األىداؼ

واختاذ القرارات وحتقيق اظتشاركة الفعلية  ،وحرية التصرؼ
لتفرغ ليعطي الرئيس األعلى الفرصة يف إدارة اظتنظمة. ول
 ،والتوريو ،كالتخطيط والتنظيم  ،اظتهمًّةلاةشطة اإلدارية 

  ،رؤوسيوظتويرتؾ األمور األقل أقتية ، والرقابة ،والتنسيق
قرارات سريعة  ذختااكذلك تساىم عملية التفويض يف 

حتتارها بعض الوحدات اإلدارية على ورو السرعة 
 (.539، 5..5)العنزي، 

 ق العمل:ي. فر 2
الذين  األفراد غتموعة من ق العمل بأةويفر  عرؼي    

كتمعهم ىدؼ مشرتؾ، ويسعوف لتحقيقو من خالؿ 
، والتخطيط للتغًنات اليت العمل مع االتعاوف والتكامل يف 

من اظتمكن أف توصلهم إو مستوع عاؿ  من الكفاية 
(. ويرع )الشل  و خروف، 939، 5..5)اللوزي، 
موعة ( بأف فريق العمل يتكوف من غت499، 5.93

ا من ةفس اظتستوع اإلداري مَّ إ من اظتوظفٌن يتم اختيارىم

رض حتقيق من عدة مستويات إدارية، بغةفسو وإمَّا 
ا أو مؤقت ا، مَّ ىدؼ معٌن، وفريق العمل إ ا أف يكوف دائم 

. ويسمد التمكٌن ا أف يكوف تنفيذي ا أو استشاري امَّ وإ
العمل  ؽ  ر  اإلداري يف ظل ىذا التصور بأف تستطي  ف  

الفرص، واالستمرار يف واغتناـ  ،موارهة التحديات
والفاعلية  ،التحسٌن اظتستمر  من أرل حتقيق الكفاءة

الكلية، والرحبية دوف الرروع إو األعلى )البشابشة، 
5..8 ،596 .) 

 :  الياألل. التصال 3
ؿ االتصاؿ ىو عملية التفاعل اليت حتدث عندما لتو      

شخ  أو رهة ما )اظترسل( رسالة، ويستجيب عتا 
ل )القريويت، اظتستقبل( بشكل يرضي اظترس  مرؼ  خر )

ؼ االتصاؿ بأةو االعملية اليت (. وي عرَّ 3.9، 9..5
إليو بإحدع مرؽ  ل  س  ر  وم   سل  ر  ت نقل هبا اظتعلومات بٌن م  

االتصاؿ اظتختلفة وىي: القوؿ أو الكتابة أو السم  أو 
(. ومفهـو .3ىػ، 94.9ا )عليش، و هبا مع االرؤية أ

ىو اعملية إرساؿ الرسالة بطريقة جتعل  الفاعلاالتصاؿ 
 حد  بعيد للمعىن إو مطابق ا اظتعىن الذي يفهمو اظتستقبل  

 
 
(. 989، 9..5لا )العريقي، س  ر  الذي يقصده اظت
 فاعلة( أف االتصاؿ 353، 5.95ويرع )رودة، 

يتطلب تعريع اظتوظفٌن بأىداؼ اظتنظمة ورسالتها، 
وتعريع كل موظع بدوره لتحقيق ىذه األىداؼ، 
واىتماـ اإلدارة بإكتاد وسائل اتصاؿ فعَّالو بٌن اظتوظفٌن 
على اختالؼ مستوياهتم، وتوفًن فرصة سهولة وصوؿ 

 اظتوظفٌن إو صنَّاع القرار وشرح مواقفهم. 
 . تنمية الموارد البشرية:4

ورد مصطلد تنمية اظتوارد البشرية يف معجم إدارة     
اظتوارد البشرية وشؤوف العاملٌن بأةو: االتنمية الكلية 
للعنصر البشري على مستوع اوتم ، اليت تشمل رتي  

 ،واالرتماعية ،والرعاية الصحية ،مراحل التعليم
واألخالقية وغًنىا، اليت تسبق العمل، وكذلك التطوير 

، 9997)الّصّحاؼ،  يف مرحلة العملاوالتدريب 
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إعداد العنصر البشري مبا ا :بأهناأيض ا (. وت عرؼ 59
أةو بزيادة معرفة  اوتم  على أساس احتياراتيتفق م  

للموارد الطبيعية  استغاللووقدرة اإلةساف يف التطور يزداد 
، ...5، اللوزيا ) عن زيادة ماقتو ورهودهفضال  
 ظومة متكاملة تستهدؼ حتقيقمن خر أهنا ايرع و . (55

تسهم يف بناء قدرات وماقات  ،سرتاتيجيةاةتائ  
االت اوودتكينها من التفوؽ والتمييز يف  ،ةنظماظت
-358، .5.9، منًنىاا )نشامات اليت تباشر الو 

بأهنا البشرية إليها  كما أشار تقرير التنمية .(359
يف توسي  ةطاؽ االختيار أماـ األفراد لزيادة فرصهم ا

، 9..5، بوكمشا )التعليم والرعاية الصحية والدخل
9.9.)  

 الدراسة الميدانية
 : وص  خصائص ألينة الدراسة:أوًل 
 م تفريد البياةات الشخصية ظتفردات العينة باستخداـ    

 التكرارات والنسب اظتئوية، وكاةت النتائ  كا يت:
( وصع العينة حسب متغًنات )النوع، 3ردوؿ رقم )

 اطتهة( الوظيفة، التعليم، العمر،
 % التكرار اليئات المتغير رقم
 
9 

اصتنس 
 )النوع(

 %88 976 ذكور

 %95 54 إةاث

 
 
 العمر 5

 - - عـا .5أقل من 

 %9.05 59 .3إو أقل من  .5

 %49 98 .4إو أقل من  .3

 %3405 69 .5إو أقل من  .4

 %6 95 عاـ فأك ر .5

 
 
 
اظتؤىل  3

 العلمي

 %5 .9 أقل من ال اةوية 

 %33 66 ال اةوية أو ما يعادعتا

 %55 .99 بكالوريوس
 %7 94 دبلـو عا 

 - - مارستًن

 - - دكتوراه
 
4 

اظتسمى 
 الوظيفي

 %9 98 مدير إدارة

 %5 4 ةائب مدير إدارة

 %5405 49 رئيس قسم إداري

 %8 96 رئيس ش عبة

 %5605 993 موظع

 
 
اطتهة  5

 العملية

 - - أعواـ فأقل  5

 %8 96 أعوـا .9 -6

 %59 58 عـا 99-95

 %43 86 عـا .96-5
 %.5 .4 عاـ فأك ر 59

 %100 200 - العينة ككل

 ـ.5.98الدراسة اظتيداةية  ةتائ اظتصدر:     
( أف ةسبة الذكور بلغت 3يالحظ من اصتدوؿ رقم )    
اظتبحوثٌن، وىذا يعين أف معظم % من غتموع 88

مفردات العينة ىم من فئة الذكور، ويعود ذلك لعزوؼ  
لطبيعة اوتم    من األسر عن توظيع اإلةاث وفق اك ًن

اضتضرمي، ويبٌن اصتدوؿ أيضا  أف أعلى ةسبة عمرية 
(، .4إو أقل من  .3% ضمن الفئة )49بلغت 
سبب  عاـ فأك ر، ولعل .5% للفئة العمرية 6وأقلها 

تدين ىذه الفئة يعود لقرهبا من سن التقاعد، كما تبٌن 
إذ بلغت  بحوثٌن ىم من اظتوظفٌن اإلداريٌن أف معظم اظت
 ،%، وىذا يعود لطبيعة اعتيكل التنظيمي5605ةسبتهم 

حيو يقل عدد اظتوظفٌن يف اظتستوع اإلداري األعلى 
 ويزداد يف اظتستوع اإلداري األدىن، كما تبٌن أف ةسبة من

 تزيد عن ةصع اظتبحوثٌن  لتملوف دررة البكالوريوس
%، وإذا أضفنا زتلة الدبلـو 55حيو بلغت النسبة 

%، ؽتا يدؿ 63العا  بعد البكالوريوس تصبد النسبة 
على أف اظتؤسسة تركز على استقطاب الكفاءات 

اصتامعية، وىي الفئة اليت  التخصصية من زتلة الشهادات
دراؾ، والتكيع م  التغيًن الذي ما تتميز بسعة اإل غالب ا

يطلبو مفهـو التمكٌن اإلداري، وتشًن بياةات الدراسة أف 
، اعام   95% من اظتبحوثٌن تزيد خدمتهم عن 53

وتراكم ويدؿ ذلك على مدع االستقرار الوظيفي، 
اظتؤسسة العامة للمياه، كما  اطتهات اظتهنية لدع موظفي

ظتعلومات اظتوضوعية أف ىذه النسبة ختدـ الدراسة بتوفر ا
 حوؿ اظتتغًنات اظتدروسة.          
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 :اإلجابة ألن أسئلة الدراسةا: ثانيً 
 م التحليل اإلحصائي لوصع بياةات الدراسة من    

خالؿ قيم اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية، 
 م التعامل معها على  ،والقيم اليت توصلت إليها الدراسة

انت ل مستوع منخفض   .908-9النحو ا يت:  ، ا رد 
 -5069، انت ل مستوع منخفض   .9089-506
نت ل  .405-3049، انت ل مستوع متوسط   .304

انت ل مستوع مرتفع   5-4059، وامستوع مرتفع   ، ا رد 
 وفيما يأيت عرض ةتائ  التحليل: 
  اإلجابة ألن السؤال األول:

توع اضتوافز يف اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ ما مس    
 الصحي بساحل حضرموت؟

( اظتتوسطات اضتسابية، واالؿترافات 4ردوؿ رقم )
 اظتعيارية ألبعاد اضتوافز

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
( أف اجتاىات اظتوظفٌن ؿتو 4يتبٌن من اصتدوؿ رقم )   

 مستوع اضتوافز يف اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ
حيو بلد  الصحي بساحل حضرموت كاةت مرتفعة 

(، واؿتراؼ معياري 3055اظتتوسط العاـ ألبعاد اضتوافز )
(، ؽتا يشًن إو أف اضتوافز عتا أقتية بدررة 049.)

وأبو  ،اظتعشردراسة ) مرتفعة. وتتفق ىذه النتيجة م 
حتلت اضتوافز اظتادية اظترتبة . كما ا(39، 5.95 ىلتو،

(، واؿتراؼ 3075األوو مبتوسط حسا ي مرتف  بلد )
ية  إذ (، مث يف اظترتبة ال اةية اضتوافز اظتعنو 045.عياري )م

حيو بل  اظتتوسط  كاف مستوع األقتية متوسط ا 

(، وختتلع 053.(، واؿتراؼ معياري )3053اضتسا ي )
-..5، 5.99ىذه النتائ  م  ةتائ  دراسة )غنيم، 

ز بنوعيها غتتمعة ( الذي كاف مستوع اضتواف5.9
تلع م  دراسة )ردي، ، كما ختومنفردة منخفض ا

( اليت بينت اـتفاض مستوع 934، 5.93وعبيدة، 
 اجتاىات أفراد العينة ؿتو اضتوافز ككل.  

  اإلجابة ألن السؤال ال اني:
ما مستوع التمكٌن اإلداري يف اظتؤسسة العامة للمياه     

 والصرؼ الصحي بساحل حضرموت؟

( اظتتوسطات اضتسابية، واالؿترافات 5ردوؿ رقم )
 اظتعيارية ألبعاد التمكٌن اإلداري

اظتتوسط  األبعاد تسلسل الفقرات
 اضتسا ي

االؿتراؼ 
 اظتعياري

اظتستوع  الرتتيب 
 اظتتوسط

تفويض  54 - .5
 السلطة

 مرتف  5 057. 3097

أداء فرؽ  .3 - 55
 العمل

 مرتف  9 068. 40.3

االتصاؿ  35 - 39
 الفاعل

 متوسط 3 059. .304

تنمية اظتوارد  43 - 36
 البشرية 

 منخفض 4 049. 5044

المتوسط  43 - 20
 العام

 مرتيع - 0858 3846

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
( أف اجتاىات اظتوظفٌن ؿتو 5يبٌن اصتدوؿ رقم )   

مستوع التمكٌن اإلداري يف اظتؤسسة العامة للمياه 
 الصحي بساحل حضرموت كاةت مرتفعة  والصرؼ

حيو بلد اظتتوسط العاـ ألبعاد التمكٌن اإلداري 
(، ؽتا يشًن إو أف 058.(، واؿتراؼ معياري )3046)

التمكٌن اإلداري لو أقتية بدررة مرتفعة، وىذه النتيجة 
(، 33، 5.95 وأبو ىلتو، ،اظتعشر)تتفق م  دراسة 

(، وختتلع م  كل 553، 6..5و)اضتراحشة، واعتييت، 
( 548، 9..5وأخو أرشيدة، من دراسة: )اظتعاين، 

ستوع التمكٌن اإلداري كاف اليت بينت ةتائجها أف م

تسلسل 
 الفقرات

اظتتوسط  األبعاد
 اضتسا ي

االؿتراؼ 
 اظتعياري

مستوع  الرتتيب 
 اظتتوسط

 مرتف  9 045. 3075 اضتوافز اظتادية 9-9
اضتوافز  99 - .9

 اظتعنوية
 متوسط 5 053. 3053

المتوسط  19 - 1
 العام

 مرتيع - 0849 3852
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( 533، 5.93، ودراسة )ردي، وعبيدة، متوسط ا
 اليت أظهرت اـتفاض مستوع التمكٌن اإلداري، كما يبٌن

حتل اظترتبة األوو اصتدوؿ أف ب عد أداء فرؽ العمل ا
ي (، واؿتراؼ معيار 40.3مبتوسط حسا ي مرتف  بلد )

(، وتتفق ىذه النتيجة م  دراسة كل من: 068.)
 وأبو ىلتو، ،اظتعشر)(، و.7، 5.93)السعودي، 

، وختتلع م  دراسة )اظتعاين، وأخو (35، 5.95
مستوع ( اليت بينت ةتائجها أف 547، 9..5أرشيدة، 

، يليو ب عد تفويض السلطة أداء فرؽ العمل كاف متوسط ا
بلد  مرتف  أيض ا ال اةية مبتوسط حسا ييف اظترتبة 

(، وتتفق ىذه 057.(، واؿتراؼ معياري )3097)
، 5.94النتيجة م  دراسة كل من: )العفيع و خروف، 

(، 547، 9..5(، و)اظتعاين، وأخو أرشيدة، 35
(، بينما اختلفت 34، 8..5و)العدواف، واطتوالدة، 

(، .7، .5.9م  ةتائ  دراسة كل من: )الضالعٌن، 
و كاف مستوع ( حي533، 5.93و)ردي، وعبيدة، 

يف ال اةية،  تفويض السلطة متوسط ا يف األوو، ومنخفض ا
يف اظترتبة ال ال ة مبتوسط  الفاعلمث يأيت ب عد االتصاؿ 

(، واؿتراؼ معياري .304حسا ي متوسط بلد )
وأخو (، وتتفق ىذه النتيجة م  دراسة )اظتعاين، 059.)

وارد (، وأخًن ا ب عد تنمية اظت547، 9..5أرشيدة، 
حيو بلد  البشرية  إذ كاف مستوع األقتية منخفض ا

 (.  049.(، واؿتراؼ معياري )5044اظتتوسط اضتسا ي )
 

  اإلجابة ألن السؤال ال ال :
ما العالقة االرتبامية بٌن أبعاد اضتوافز والتمكٌن     

اإلداري يف اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي 
 بساحل حضرموت؟  

 
 
 
 

( مصفوفة معامل ارتباط بًنسوف بٌن 6) ردوؿ رقم
 اضتوافز والتمكٌن اإلداري بأبعادقتا غتتمعة ومنفردة

 األبعاد التابعة 
 

األبعاد 
 اظتستقلة

تفويض 
 السلطة

أداء 
فرؽ 
 العمل

االتصاؿ 
 الفاعل

تنمية 
اظتوارد 
 البشرية

أبعاد 
التمكٌن 
اإلداري 
 غتتمعة

 078. 059. 069. 073. .07. اضتوافز اظتادية
 067. 058. 069. 065. 068. اضتوافز اظتعنوية
أبعاد الحوافز 
 مجتمعة

.076 .078 .079 .063 .074 

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
     

ت ارتبامية إكتابية ( ورود عالقا6يظهر اصتدوؿ رقم )
بٌن أبعاد اضتوافز والتمكٌن اإلداري غتتمعة  دالة إحصائي ا

ومنفردة، وقد بلغت القيمة اإلرتالية للعالقة االرتبامية 
%(، وىي قيمة 74بٌن اضتوافز والتمكٌن اإلداري ككل )

قتها م  للحوافز يف عال الفاعلإكتابية تؤكد الدور 
قوع ىذه العالقات م  ب عد التمكٌن اإلداري، وكاةت أ

االرتبامية  مل حيو بلغت قوة ىذه العالقة)أداء فرؽ الع
ضعع ىذه العالقات م  %(، يف حٌن كاةت أ78)

ب عد تنمية اظتوارد البشرية حيو بلغت قوة ىذه العالقة 
 %(.63االرتبامية )

 

 : اختبار فرضيات الدراسة:ثال ًا

 م استخداـ اسلوب االؿتدار  فرضياتالالختبار     
  (،Mann Whitneyواختبار ماف وتين ) ،اظتتعدد
 كا يت:

 :(H01األولى ) اختبار اليرضية الرئيسة. 1
تن  ىذه الفرضية على أةو: اال يورد أثر ذو داللة     

إحصائية للحوافز يف التمكٌن اإلداري ظتوظفي اظتؤسسة 
 العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل حضرموتا. 

 
 
 



 بن لكيبمحمد د.حمسن       ...أ ثر احلوافز يف المتكني الإداري  

596 

 م2018 (، ديسمبر9، المجلد األول، العدد )اإلنسانية والتطبيقية للعلوممجلة الريان  

 

االؿتدار اظتتعدد اختبار ةتائ  حتليل  (7رقم ) ردوؿ
 يف التمكٌن اإلدارياضتوافز الختبار أثر 

أبعاد 
 Beta اضتوافز

 tقيمة 
 ا سوبة
 

 مستوع
 t داللة

معامل 
التحديد

2R 

 fقيمة 
 ا سوبة

مستوع 
 fداللة 

ةتيجة 
فرضية 
H01 

اضتوافز 
 ...0. 70647 0594. اظتادية

 رفض ...0. 560655 0548.
اضتوافز 
 3..0. 50969 0549. اظتعنوية

  

 

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
داللة إحصائية  ورود أثر ذي (7) رقم اصتدوؿ يبٌن   

 fحيو بلغت قيمة   التمكٌن اإلداريللحوافز يف 
(، 0.000(، بقيمة احتمالية )560655ا سوبة )

. تتفق ىذه (α ≤ 0.5.)وىي أقل من مستوع الداللة 
، (37، 5.95 وأبو ىلتو، ،اظتعشر)النتيجة م  دراسة 

، (Bowen & Lawler, 1992, 12)ودراسة 
أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية،  ويبٌن اصتدوؿ أيض ا

من %( 55واضتوافز اظتعنوية( غتتمعة تفسر ما مقداره )
اضتوافز اظتادية تعود إو  التمكٌن اإلداريالتغًنات يف 

بينما  ،خرع()م  ثبات بقية العوامل األ اوحدىواظتعنوية 
و عوامل إتعود  التمكٌن اإلداري% من التغًنات يف 45
كما يظهر اصتدوؿ أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز  خرع،أ

التمكٌن  اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( منفردة عتا أثر يف
للب عدين  tقيمة  حيو بلغت ظتوظفي اظتؤسسة  اإلداري

( على التوا ، وكاةت قيمهما 50969، 70647)
( على التوا ، وىي أقل 3..0.، ...0.االحتمالية )

د كاف ، وق(α ≤ 0.5.)من مستوع الداللة اظتعتمدة 
ب عد  التمكٌن اإلدارييف  أقوع ىذين الب عدين تأثًن ا

عتذا الب عد  Betaاضتوافز اظتادية، حيو بلغت قيمة 
(. وبناء  ...0.(، بقيمة احتمالية بلغت )0594.)

األوو وقبوؿ  الفرضية الرئيسة رفضالنتائ  يتم  على ىذه
و: ايورد أثر ذو اليت تن  على أةثبات البديلة فرضية اإل

داللة إحصائية للحوافز يف التمكٌن اإلداري ظتوظفي 

اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 
 موتا. حضر 

 :(H01-1اليرألية األولى )اختبار اليرضية . 2
داللة  الفرضية على أةو: اال يورد أثر ذيتن  ىذه    

ظتوظفي اظتؤسسة   إحصائية للحوافز يف تفويض السلطة
 العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل حضرموتا. 

االؿتدار اظتتعدد اختبار ةتائ  حتليل  (8رقم ) ردوؿ
 السلطةتفويض يف اضتوافز الختبار أثر 

 

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر:  
إحصائية داللة  ورود أثر ذي (8) رقم اصتدوؿ يبٌن   

 fحيو بلغت قيمة  للحوافز يف تفويض السلطة 
(، 0.000(، بقيمة احتمالية ).330.5ا سوبة )

، ويبٌن (α ≤ 0.5.)وىي أقل من مستوع الداللة 
ا أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اصتدوؿ أيض  

من التغًنات %( 58اظتعنوية( غتتمعة تفسر ما مقداره )
اضتوافز اظتادية واظتعنوية تعود إو  تفويض السلطة يف

% 45بينما  ،خرع()م  ثبات بقية العوامل األ اوحدى
  خرع،أو عوامل إتعود  تفويض السلطة يفمن التغًنات 
صتدوؿ أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، كما يظهر ا

تفويض السلطة  واضتوافز اظتعنوية( منفردة عتا أثر يف
للب عدين  tحيو بلغت قيمة  ظتوظفي اظتؤسسة 

( على التوا ، وكاةت قيمهما 50554، 60995)
( على التوا ، وىي أقل 0.98.، ...0.االحتمالية )

كاف أقوع ، وقد  (α ≤ 0.5.)من مستوع الداللة 
ويض السلطة ب عد اضتوافز يف تف ىذين الب عدين تأثًن ا

عتذا الب عد  Betaحيو بلغت قيمة  اظتادية 
(. وبناء  ...0.(، بقيمة احتمالية بلغت )0573.)

وقبوؿ  الفرعية األووالفرضية  رفضالنتائ  يتم  على ىذه
و: ايورد أثر ذو اليت تن  على أةثبات البديلة فرضية اإل

 Beta أبعاد اضتوافز
 tقيمة 
 ا سوبة
 

 مستوع 
 t داللة

معامل 
التحديد

2R 

 fقيمة 
 ا سوبة

مستوع 
 fداللة 

ةتيجة 
فرضية 

H01-1 

 ...0. 60995 0573. اضتوافز اظتادية
 رفض ...0. .330.5 0578.

 0.98. 50554 0559. اظتعنويةاضتوافز 
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إحصائية للحوافز يف تفويض السلطة ظتوظفي  داللة
اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 

 حضرموتا. 
 :(H01-2اليرألية ال انية )اختبار اليرضية . 3
تن  ىذه الفرضية على أةو: اال يورد أثر ذو داللة    

إحصائية للحوافز يف أداء فرؽ العمل ظتوظفي اظتؤسسة 
 صحي بساحل حضرموتا.العامة للمياه والصرؼ ال

االؿتدار اظتتعدد اختبار ةتائ  حتليل  (9رقم ) ردوؿ
 أداء فرؽ العمليف اضتوافز الختبار أثر 

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
صائية داللة إح ورود أثر ذي (9)اصتدوؿ  يبٌن    

 fحيو بلغت قيمة  للحوافز يف أداء فرؽ العمل 
(، 0.000(، بقيمة احتمالية )490994ا سوبة )

، تتفق ىذه (α ≤ 0.5.)وىي أقل من مستوع الداللة 
 ,Mendibil & MaBrydeالنتيجة م  دراسة )

أف األبعاد  (. ويبٌن اصتدوؿ أيض ا133 ,2006
اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( غتتمعة تفسر 

 أداء فرؽ العملمن التغًنات يف %( 69ما مقداره )
بقية  )م  ثبات اوحدىاضتوافز اظتادية واظتعنوية تعود إو 
أداء فرؽ % من التغًنات يف 39بينما  ،خرع(العوامل األ

كما يظهر اصتدوؿ أف  خرع،أو عوامل إتعود  العمل
األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( منفردة 

اء فرؽ العمل ظتوظفي اظتؤسسة، حيو بلغت أد عتا أثر يف
( على التوا ، 50733، 80595للب عدين ) tقيمة 

( على 6..0.، ...0.وكاةت قيمهما االحتمالية )
التوا ، وىي أقل من مستوع الداللة اظتعتمدة يف الدراسة 

(.0.5 ≥ α)يف  ، وقد كاف أقوع ىذين الب عدين تأثًن ا

حيو بلغت قيمة  اظتادية  فرؽ العمل ب عد اضتوافز أداء
Beta ( بقيمة احتمالية بلغت 0588.عتذا الب عد ،)

الفرضية  رفضالنتائ  يتم  وبناء  على ىذه (....0.)
اليت تن  ثبات البديلة وقبوؿ فرضية اإل الفرعية ال اةية

و: ايورد أثر ذو داللة إحصائية للحوافز يف أداء على أة
فرؽ العمل ظتوظفي اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ 

 الصحي بساحل حضرموتا. 
 
 :(H01-3اليرألية ال ال ة )اختبار اليرضية . 4

تن  ىذه الفرضية على أةو: اال يورد أثر ذو     
ظتوظفي  الفاعلداللة إحصائية للحوافز يف االتصاؿ 

اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 
 حضرموتا.
االؿتدار اختبار ةتائ  حتليل  (.9رقم ) ردوؿ

 االتصاؿ الفعَّاؿيف اضتوافز اظتتعدد الختبار أثر 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر:         
داللة  ورود أثر ذي (.9) رقم اصتدوؿ يبٌن    

، حيو بلغت قيمة الفاعلإحصائية للحوافز يف االتصاؿ 
f ( 0.000(، بقيمة احتمالية )530885ا سوبة ،)

، وتبٌن أف (α ≤ 0.5.)وىي أقل من مستوع الداللة 
األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( غتتمعة 

االتصاؿ من التغًنات يف %( .5تفسر ما مقداره )
)م  ثبات  اوحدىاضتوافز اظتادية واظتعنوية تعود إو  علالفا

% من التغًنات يف .5بينما  ،خرع(بقية العوامل األ
ويظهر اصتدوؿ  خرع،أو عوامل إتعود  الفاعلاالتصاؿ 

أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( 

أبعاد 
 Beta اضتوافز

 tقيمة 
 ا سوبة
 

 مستوع 
 t داللة

معامل 
التحديد

2R 

 fقيمة 
 ا سوبة

مستوع 
 fداللة 

ةتيجة 
فرضية 

H01-2 

اضتوافز 
 0588. اظتادية

80595 
.0... 

 رفض ...0. 490994 06.8.
اضتوافز 
 0564. اظتعنوية

50733 
.0..6 

أبعاد 
 Beta اضتوافز

 tقيمة 
 ا سوبة
 

 مستوع 
 t داللة

معامل 
التحديد

 

 fقيمة 
 ا سوبة

مستوع 
 fداللة 

ةتيجة 
فرضية 

H01-3 

اضتوافز 
 0435. اظتادية

50597 
.0... 

 رفض ...0. 530885 05.4.
اضتوافز 
 0998. اظتعنوية

90978 
.0..5 
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 االتصاؿ الفعَّاؿ ظتوظفي اظتؤسسة، منفردة عتا أثر يف
( على 90978، 50597للب عدين ) tحيو بلغت قيمة 

، ...0.التوا ، وكاةت قيمهما االحتمالية )
( على التوا ، وىي أقل من مستوع الداللة 5..0.

، وقد كاف أقوع (α ≤ 0.5.)اظتعتمدة يف الدراسة 
الفاعل ب عد اضتوافز يف االتصاؿ  ىذين الب عدين تأثًن ا

عتذا الب عد  Betaحيو بلغت قيمة  اظتادية 
(. وبناء  ...0.(، بقيمة احتمالية بلغت )0435.)

وقبوؿ  الفرعية ال ال ةالفرضية  رفضالنتائ  يتم  على ىذه
و: ايورد أثر ذو اليت تن  على أةثبات البديلة فرضية اإل

ظتوظفي  الفاعلداللة إحصائية للحوافز يف االتصاؿ 
اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 

 موتا. حضر 
 :(H01-4اليرألية الرابعة )اختبار اليرضية . 5

تن  ىذه الفرضية على أةو: اال يورد أثر ذو داللة     
إحصائية للحوافز يف تنمية اظتوارد البشرية ظتوظفي 
اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 

 حضرموتا.
االؿتدار اظتتعدد اختبار ةتائ  حتليل  (99رقم ) ردوؿ

 تنمية اظتوارد البشريةيف اضتوافز الختبار أثر 

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
داللة إحصائية  ورود أثر ذي (99) رقم اصتدوؿ يبٌن   
 fحيو بلغت قيمة  لحوافز يف تنمية اظتوارد البشرية ل

(، 0.000(، بقيمة احتمالية ).5.0.9ا سوبة )
، وتبٌن أف (α ≤ 0.5.)وىي أقل من مستوع الداللة 

األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( غتتمعة 
تنمية اظتوارد من التغًنات يف %( .4تفسر ما مقداره )

)م   اوحدىاضتوافز اظتادية واظتعنوية تعود إو  البشرية
% من التغًنات .6بينما  ،خرع(ثبات بقية العوامل األ
، كما خرعأو عوامل إتعود   يف تنمية اظتوارد البشرية

يظهر اصتدوؿ أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، 
تنمية اظتوارد البشرية  واضتوافز اظتعنوية( منفردة عتا أثر يف

للب عدين  tظتوظفي اظتؤسسة، حيو بلغت قيمة 
( على التوا ، وكاةت قيمهما 50.93، 40855)

(، وىي أقل من مستوع 0.34.، ...0.االحتمالية )
، وقد كاةت اضتوافز اظتادية أقوع (α ≤ 0.5.)الداللة 
عتذا  Betaيف تنمية اظتوارد البشرية، إذ بلغت قيمة  تأثًن ا

 (....0.(، بقيمة احتمالية بلغت )05.9.الب عد )
 الفرعية الرابعةالفرضية  رفضالنتائ  يتم  وبناء  على ىذه

و: ايورد اليت تن  على أةثبات البديلة فرضية اإل وقبوؿ
أثر ذو داللة إحصائية للحوافز يف تنمية اظتوارد البشرية 
ظتوظفي اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 

 حضرموتا.
 :(H02ال انية ) اختبار اليرضية الرئيسة. 6

تن  ىذه الفرضية على أةو: اال تورد فروؽ ذات     
داللة إحصائية بٌن تأثًنات كل من: اضتوافز اظتادية 
واضتوافز اظتعنوية يف التمكٌن اإلداري ظتوظفي اظتؤسسة 

 العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل حضرموتا. 
 
 
 

 Mann( ةتائ  اختبار )95ردوؿ رقم )

Whitney الختبار الفروؽ يف مستوع تأثًن )
 اضتوافز اظتادية واظتعنوية 

اظتتغًن 
 اظتستقل

متوسط  األبعاد
 الرتب

الدالة  Uقيمة 
االحصائية 

P 

ةتيجة 
فرضية 
H02 

 

  .5509 اضتوافز اظتادية اضتوافز

5.098 
 

.0.975 
 

 رفض
 96059 اضتوافز اظتعنوية

 ـ.5.98 الدراسة اظتيداةية ةتائ اظتصدر: 
     Significant P ≤ 0.05.      

أبعاد 
 Beta اضتوافز

 tقيمة 
 ا سوبة
 

 مستوع 
 t داللة

معامل 
التحديد

2R 

 fقيمة 
 ا سوبة

مستوع 
 fداللة 

ةتيجة 
فرضية 

H01-4 

اضتوافز 
 ...0. 40855 05.9. اظتادية

 رفض ...0. .5.0.9 0397.
اضتوافز 
 0.34. 50.93 0999. اظتعنوية
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بينت ةتائ  الدراسة، كما ىو مبٌن يف اصتدوؿ رقم     
( ورود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوع 95)

  ، ألثر اضتوافز اظتادية(α ≤ 0.5.)الداللة اظتعتمدة 
واضتوافز اظتعنوية يف التمكٌن اإلداري ظتوظفي اظتؤسسة، 

وىي أقل من  ( = 0.975P.حيو كاةت قيمة )
 (، ويتبٌن أيض ا أف اضتوافز اظتادية أقوع تأثًن ا0.5.قيمة )

يف التمكٌن اإلداري من اضتوافز اظتعنوية، وذلك حسب 
( على التوا ، 96059، .5509قيم متوسط الرتب )

(، 7وتعد ىذه النتيجة منسجمة م  ةتائ  اصتدوؿ رقم )
الرئيسة  فأةو يتم رفض الفرضيةالنتائ   وبناء  على ىذه

ثبات البديلة اليت تن  على أةو: ال اةية وقبوؿ فرضية اإل
من:  اتورد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن تأثًنات كل  

اضتوافز اظتادية واضتوافز اظتعنوية يف التمكٌن اإلداري 
ظتوظفي اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي بساحل 

 حضرموتا.
 النتائج والتوصيات:

 : النتائج:أوًل 
توصلت الدراسة من خالؿ حتليل البياةات، واإلرابة   

 أقتها: ،عن األسئلة، واختبار الفرضيات إو ةتائ  عدة
ينت الدراسة أف مستوع تقدير موظفي ب .9

، حيو بلد اظتؤسسة للحوافز كاف مرتفع ا
(، كما احتلت 3055اظتتوسط اضتسا ي )

اضتوافز اظتادية اظترتبة األوو يف مستوع التقدير 
(، تليو 3075مبتوسط حسا ي مرتف  بلد )

إذ كاف  افز اظتعنوية يف اظترتبة ال اةية اضتو 
إذ بل  اظتتوسط  ،امستوع األقتية متوسط  

 (.3053اضتسا ي )

أظهرت الدراسة أف اجتاىات اظتوظفٌن ؿتو  .5
مستوع التمكٌن اإلداري يف اظتؤسسة كاةت 

(، وقد احتل ب عد أداء 3046مرتفعة مبتوسط )
لعمل اظترتبة األوو مبتوسط حسا ي مرتف  فرؽ ا
 (، يليو ب عد تفويض السلطة يف40.3بلد )

مستوع تقديرات  حيو كاف اظترتبة ال اةية 
(، مث 3097مبتوسط حسا ي ) اظتبحوثٌن مرتفع ا

يف اظترتبة ال ال ة  الفاعليأيت ب عد االتصاؿ 
 (، وأخًن ا.304حسا ي متوسط بلد ) مبتوسط

ية، إذ كاف مستوع ارد البشر ب عد تنمية اظتو 
 (.  5044مبتوسط حسا ي ) األقتية منخفض ا

ت ارتبامية كشفت الدراسة عن ورود عالقا .3
بٌن أبعاد اضتوافز  إكتابية دالة إحصائي ا

والتمكٌن اإلداري غتتمعة ومنفردة، وقد بلغت 
القيمة اإلرتالية للعالقة االرتبامية بٌن اضتوافز 

%(، وىي قيمة 74والتمكٌن اإلداري ككل )
للحوافز يف عالقتها  الفاعلإكتابية تؤكد الدور 
قوع ىذه داري، وكاةت أم  التمكٌن اإل
عد أداء فرؽ العمل، يف حٌن  العالقات م  ب  

ضعع عالقة ارتبامية م  ب عد تنمية كاةت أ
 اظتوارد البشرية.

أشارت النتائ  إو ورود أثر إكتا ي للحوافز يف  .4
أف األبعاد اظتستقلة  ، وتبٌنالتمكٌن اإلداري

)اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( غتتمعة تفسر 
التمكٌن من التغًنات يف %( 55ما مقداره )

اضتوافز اظتادية واظتعنوية تعود إو  اإلداري
 ،خرع()م  ثبات بقية العوامل األ اوحدى
 التمكٌن اإلداري% من التغًنات يف 45بينما 
كما أف األبعاد   خرع،أو عوامل إتعود 

اظتستقلة )اضتوافز اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( 
، وقد كاف التمكٌن اإلداري منفردة عتا أثر يف

 التمكٌن اإلدارييف  ن الب عدين تأثًن اياقوع ىذ
 ب عد اضتوافز اظتادية.     

داللة  توصلت الدراسة إو ورود أثر ذي .5
التمكٌن  إحصائية إكتابية للحوافز يف أبعاد

منفردة: )تفويض السلطة، وأداء فرؽ  إلداريا
العمل، واالتصاؿ الفعَّاؿ، وتنمية اظتوارد 
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البشرية(، وتبٌن أف األبعاد اظتستقلة )اضتوافز 
اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( غتتمعة تفسر ما 

%( .4%، .5%، 69%، 58مقداره )
تفويض السلطة،  من: يف كل  من التغًنات 

، وتنمية الفاعلصاؿ وأداء فرؽ العمل، واالت
اضتوافز تعود إو  اظتوارد البشرية على التوا 

)م  ثبات بقية العوامل  اوحدىاظتادية واظتعنوية 
داللة  ، كما تبٌن ورود أثر ذيخرع(األ

إحصائية إكتابية لابعاد اظتستقلة )اضتوافز 
 اظتادية، واضتوافز اظتعنوية( منفردة يف أبعاد

وقد كاف أقوع ىذين منفردة،  التمكٌن اإلداري
ىو  التمكٌن اإلداري يف أبعاد الب عدين تأثًن ا

 ب عد اضتوافز اظتادية.  

بينت الدراسة ورود فروؽ ذات داللة  .6
إحصائية بٌن تأثًن كل من: اضتوافز اظتادية، 

اإلداري بأبعاده  واضتوافز اظتعنوية يف التمكٌن
غتتمعة ومنفردة  حيو كاف التأثًن مرتفع ا 

 للحوافز اظتعنوية. ظتادية، ومنخفض اللحوافز ا

 ثانياً: التوصيات:
بناء  على النتائ  اليت  م التوصل إليها، توصي     

 العامة للمياه والصرؼ الصحي با يت: اظتؤسسة   الدراسة  
العمل على تطوير ةظاـ اضتوافز بنوعيو اظتادية  .9

واظتعنوية على أسس علمية وعملية ومهنية  
والفاعلية واظتوضوعية، مبا يؤدي لضماف العدالة 

إو رف  الروح اظتعنوية للموظفٌن، ومبا يضمن 
هتيئة الظروؼ النفسية واالرتماعية اظتناسبة 

 لتمكينهم من أداء أعماعتم بكفاءة وفاعلية.

فز اظتادية كتب أف تراعي اظتؤسسة يف ةظاـ اضتوا .5
للظروؼ االقتصادية  قيمتها اضتقيقية وفق ا

اوتم ، واالبتعاد عن التحيز  واالرتماعية يف
وا سوبية عند حتديد مستحقيها، كما كتب 

 يار التوقيت اظتناسب لصرفها وعدـ تأخًنىااخت

توفًن البيئة التنظيمية وال قافية اظتالئمة لتطبيق  .3
اسرتاتيجية التمكٌن اإلداري، وةشر مفهومات 
التمكٌن اإلداري وأبعاده بٌن رتي  اظتوظفٌن  

رهودىم، ولزيادة كفاءة وفاعلية لتنسيق 
 اظتؤسسة.

تفويض السلطات اظتالئمة ظتسؤوليات مديري  .4
اإلدارات، ورؤساء األقساـ، ومسؤو  الش عب 
اإلدارية يف اظتؤسسة  من أرل إؾتاز األعماؿ 

 بسرعة ورودة عالية. 

تفعيل دور فرؽ العمل يف اظتؤسسة من خالؿ  .5
تشكيل صتاف متعددة ومتخصصة دائمة 

تة  لتنمية مهارات وقدرات اظتوظفٌن، ومؤق
وتعزيز ال قة فيهم، وحتمل اظتسؤولية، والقدرة 

 على صناعة واختاذ القرارات.

زيادة استخداـ ومواكبة اظتؤسسة لنوعية  .6
تقنيات االتصاالت واظتعلومات االلكرتوةية 

، وحتسينها االتصاالت فاعليةاضتدي ة  لزيادة 
يات اإلدارية وةقل اظتعلومات بٌن رتي  اظتستو 

 بسرعة ودقة عاليتٌن.

يف اظتؤسسة  (Kaizen)تبين اسرتاتيجية كايزف  .7
الستمرار تنمية اظتوارد البشرية )تعليم، وتطوير، 
وتدريب(  من أرل سهولة تطبيق 
اسرتاتيجيات التمكٌن اإلداري، والتوسي  
والتدوير الوظيفيٌن، وخلق االةسجاـ والتنسيق 

 بٌن رتي  اظتوظفٌن.

درارها يف إدارة التطوير اإلداري وإتأسيس  .8
اعتيكل التنظيمي للمؤسسة، واليت ستقـو 
باالىتماـ باالجتاىات اضتدي ة يف العلـو 
اإلدارية، وتنمية اظتوارد البشرية  من أرل تطوير 
أداء اظتؤسسة واظتوظفٌن، وتقدًن خدمات 

 أفضل للعمالء.
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 قائمة المراجع
 أوًل: المراجع العربية:

 دتكٌن، (3..5حسٌن، ) عطيةأفندي،  .9
، اظتستمر والتطوير للتحسٌن مدخل العاملٌن..

، القاىرة رامعة، مارستًن غًن منشورة رسالة
 .مصر

(، اظتعجم 9975أةيس، أبراىيم و خروف، ) .5
الوسيط، اصتزء ال اين، القاىرة )مصر(: اظتكتبة 

 اإلسالمية.

(، أثر اضتوافز 6..5البلوي، علي بن صا ، ) .3
اظتعنوية يف أداء العاملٌن يف شركات اظتادية و 

االتصاالت يف اظتملكة العربية السعودية، رسالة 
مارستًن غًن منشورة، رامعة مؤتة، الكرؾ 

 )األردف(.

 التمكٌن (،8..5سليماف، ) ػتمد البلوي، .4
 رسالة مارستًن، الوظيفي، باألداء وعالقتو اإلداري
السوداف للعلـو  رامعة العليا، الدراسات كلية

، السوداف والتكنولوريا،  .اطترمـو

 اظتوارد إدارة (،9..5ةائع، ) برةومي، سعاد .5
 للطباعة وائل دار عماف: األفراد، البشرية .. إدارة

 .9ط والنشر،

، اثر ال قافة التنظيمية على (3..5ة، )خول، البند .6
، كلية غًن منشورة دتكٌن العاملٌن، رسالة مارستًن

 التجارة، رامعة عٌن مشس، مصر.

(، أثر 8..5البشابشة، سامر عبداويد، ) .7
التمكٌن اإلداري يف تعزيز اإلبداع التنظيمي لدع 
العاملٌن يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
اطتاصة، اولة العربية للعـو اإلدارية، رامعة 

 (، مايو.5)95الكويت، 

(، اسرتاتيجيات 9..5الرب، سيد ػتمد، ) راد .8
شتاعيلية )مصر(: مطبعة تطوير وحتسٌن األداء، اإل

 العشري.

(، 5.93ردي، شوقي، وعبيدة، حجار، ) .9
التمكٌن اإلداري كاسرتاتيجية حدي ة تستخدـ يف 
زيادة رضا العاملٌن يف اظتؤسسات اطتدمية، اولة 

 (، يوةيو.9)33العربية لإلدارة، اصتزائر، 
(، إدارة اظتوارد 5.95رودة، ػتفوظ أزتد، ) ..9

 . 3البشرية، عمَّاف )األردف(: دار وائل للنشر، ط

(، دور 8..5حامد، سعيد شعباف، ) .99
اسرتاتيجية إدارة اظتوارد البشرية يف حتسٌن األداء 
التنظيمي.. دراسة تطبيقية يف اظتستشفيات 
اظتصرية العامة، غتلة كلية التجارة، رامعة 

 ،.79القاىرة، ع

الدين،  واعتييت، صالح اضتراحشة، ػتمد، .95
 والدعم اإلداري التمكٌن أثر، (6..5)

 العاملوف يراه كما اإلبداعي السلوؾ يف التنظيمي
 غتلة دراسات،، األردةية االتصاالت شركة يف

 .(5)33، اإلدارية العلـو
درة، عبدالباري إبراىيم، والصباغ، زىًن ةعيم  .93

شرية.. منحى ةظمي، (، إدارة اظتوارد الب8..5)
 .  9عمَّاف )األردف(: دار وائل للنشر، ط

 دتكٌن أثر (،5.93ازتد، ) موسى السعودي، .94
 باظتستشفيات أدائها تعزيز يف العمل فرؽ

 االعماؿ، إدارة يف األردةية اولة األردةية،
9(9.) 

(، العالقة بٌن .5.9سليماف، ىشاـ سيد، ) .95
دراسة ميداةية يف إدارة اظتعرفة واألداء التنظيمي.. 

شركات األدوية يف رتهورية مصر العربية، غتلة كلية 
 .76التجارة، رامعة القاىرة، ع

(، 5.93الشل ، فراس سليماف و خروف، ) .96
التفكًن اإلبداعي وأثره يف فعالية فرؽ العمل.. 
دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت اطتلوية 

ات، يف اظتملكة األردةية اعتامشية، غتلة دراس
 (.5).4العلـو اإلدارية، عمَّاف، األردف، 
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صا ، عادؿ حرحوش، والسا ، مؤيد سعيد،  .97
(، إدارة اظتوارد البشرية.. مدخل 5..5)

اسرتاتيجي، عّماف )األردف(: عا  الكتب 
 اضتدي ة للنشر والتوزي .

، معجم إدارة (9997، )حبيب ،الّصّحاؼ .98
دريب اظتوارد البشرية وشؤوف العاملٌن، مادة الت

: مكتبة لبناف ةاشروف، (لبناف) والتطوير، بًنوت
 .9ط

(، أثر التمكٌن .5.9الضالعٌن، علي، ) .99
اإلداري يف التميز التنظيمي.. دراسة ميداةية يف 
شركات االتصاالت األردةية، غتلة دراسات، 

 (. 9)37العلـو اإلدارية، األردف، 

(، 5.93الطعاين، حسن، والسويعي، عمر، ) ..5
اري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدع التمكٌن اإلد

مديري اظتدارس اضتكومية يف ػتافظة الدماـ، 
 (.9).4رسالة مارستًن غًن منشورة، 

 األفتاط بٌن العالقة (7..5) ،العتي ، ىال .59
مارستًن غًن  رسالة، اإلداري والتمكٌن القيادية
، األردةية اصتامعة، العليا الدراسات كلية، منشورة
 األردف.

شاكر أزتد، واطتوالدة، رياض عبداهلل، العدواف،  .55
(، اسرتاتيجية دتكٌن العاملٌن واسهامها 8..5)

يف األداء اظتؤسسي.. حالة دراسية يف وزارة 
الصناعة والتجارة األردةية، غتلة اإلداري، مسقط 

، 995)ع ماف(: معهد اإلدارة العامة، ع
 ديسمه.

(، 9..5العريقي، منصور ػتمد اشتاعيل، ) .53
التنظيمي، صنعاء )اليمن(: األمٌن للنشر السلوؾ 

 .5والتوزي ، ط

(، أثر 5.94العفيع، أغتد، و خروف، ) .54
اسرتاتيجية دتكٌن العاملٌن يف تطبيق إدارة اصتودة 

الشاملة، غتلة اإلداري، مسقط، ع ماف، معهد 
 ، ديسمه.939اإلدارة العامة، ع

(، إدارة اظتوارد 9..5عقالف، زتود عبداهلل ) .55
. مدخل قيمي، صنعاء: األمٌن للنشر البشرية .

 .5والتوزي ، ط

 إدارة، (...5عبدالرشيد، ) علي، ػتمد .56
 عدف )اليمن(:، والوظائع اظتبادئ األعماؿ..

 .9ط، عدف رامعة

ىػ(، مظاىر الفكر 94.9عليش، ػتمد ماىر، ) .57
اإلداري اضتديو، االتصاالت وأثرىا يف اإلؾتاز 

، غتلة اإلداري ويف رف  كفاءة إدارة العاملٌن
 . 93االقتصاد واإلدارة، ع

 رودة إدارة، (5..5خلع، ) العنزي، عوض .58
 للنشر الفالح مكتبة الكويت:، العامة اطتدمات
 .9ط، والتوزي 

(، التحفيز وأثره 5.99غنيم، يوسع سعود، ) .59
يف الرضا الوظيفي لدع موظفي البنوؾ التجارية 
العاملة يف فلسطٌن.. حالة دراسية يف ػتافظة 

 (، ديسمه.5)39اولة العربية لإلدارة،  ةابلس،

(، أثر 5..5القحطاين، ىاشم عبداهلل، ) ..3
اضتوافز اظتادية واظتعنوية يف أداء منسو ي وزارة 
اظتعارؼ السعودية.. دراسة مقارةة بٌن القياديٌن 
وغًن القياديٌن، رسالة مارستًن غًن منشورة،  
كلية الدراسات العليا، رامعة السوداف للعلـو 

 لتكنولوريا، السوداف.وا

(، مبادئ 9..5القريويت، ػتمد قاسم، ) .39
اإلدارة.. النظريات والعمليات والوظائع، عمَّاف 

 . 9)األردف(: دار صفاء للنشر والتوزي ، ط

(، حتليل أثر شتات العمل 4..5القط، غادة، ) .35
والرضا الوظيفي ومدع ادراؾ العاملٌن ألدائهم 

)مصر(: اظتنظمة  يف بيئة العمل اظتصرية، القاىرة
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العربية للتنمية اإلدارية، اولة العربية لإلدارة، 
 (، ديسمه.5)54

(، 9..5الكساسبة، ػتمد مقضي، و خروف، ) .33
تأثًن ثقافة التمكٌن والقيادة التحويلية على اظتنظمة 
اظتتعلمة، اولة األردةية يف إدارة األعماؿ، اصتامعة 

 (.9)5األردةية، 

أقتية تنمية اظتوارد  (،9..5، )لعلمي ،بوكمش .34
لتقى اظت ،البشرية والواق  عن العا  العر ي والنامي

دو  حوؿ تنمية اظتوارد البشرية وفرص اإلدماج ال
، ورقلة ،قتصاد اظتعرفة والكفاءات البشريةايف 

 .9..5 -.9-9. الفرتة من: ،اصتزائر

اللوزي، موسى سالمة، والزىراين، عمر عطية،  .35
اظتؤثرة يف األداء الوظيفي (، العوامل 5.95)

للعاملٌن بإمارة منطقة الباحة وا افظات التابعة 
عتا باظتملكة العربية السعودية.. دراسة حتليلية، 
اصتامعة األردةية )عّماف(: غتلة دراسات، العلـو 

 (.9)39اإلدارية، 

 وإرراءات التنظيم ،5..5اللوزي، موسى،  .36
 .9ط نشر،لل وائل دار عمَّاف )األردف(: العمل،

.. التنمية اإلدارية  (،...5، )موسى ،اللوزي .37
 عمَّاف )األردف(: ،اظتفاىيم، األسس، التطبيقات

 .دار وائل للنشر

(، إدارة اظتوارد ...5مصطفى، أزتد سيد، ) .38
البشرية .. منظور القرف اضتادي والعشرين، 

 القاىرة: دار الكتب.

(، مهارة القائد اإلداري 5..5اظتطًني، ره، ) .39
استخداـ اضتوافز لرف  مستوع أداء ررل  يف

األمن العاـ يف شرمة حائل باظتملكة العربية 
السعودية، رسالة مارستًن غًن منشورة، رامعة 

 ةائع للعلـو األمنية، الرياض )السعودية(.

اظتعاين، أنتن عودة، وأخو ارشيدة، عبد اضتكيم  ..4
( التمكٌن اإلداري وأثره يف إبداع 9..5عقلة، ) 

ٌن يف اصتامعة األردةية، دراسة ميداةية حتليلية، العامل
 (، ةيساف.5)5اولة األردةية يف إدارة األعماؿ، 

 التمكٌن أثر (،5.95ازتد، ) قدري معراج، .49
رسالة مارستًن  التنظيمي، اإلبداع يف اإلداري

 والتجارية االقتصادية العلـو كلية غًن منشورة،
سكره،  خيضر، ػتمد رامعة التسيًن، وعلـو
 .اصتزائر

زياد يوسع، وأبو ىلتو، خالد سعد،  ،اظتعشر .45
(، أثر السياسات التنظيمية يف التمكٌن 5.95)

الوظيفي.. دراسة ميداةية يف منطقة تبوؾ 
باظتملكة العربية السعودية، غتلة اإلداري، مسقط 

 ، يوةيو.959)ع ماف(: معهد اإلدارة العامة، ع

 ،د البشريةتسيًن اظتوار (، .5.9، )ةوري، منًن .43
 اصتزائر: ديواف اظتطبوعات اصتامعية.

(، إدارة اظتوارد البشرية 4..5اظتوسوي، سناف، ) .44
وتأثًنات العوظتة عليها، عمَّاف )األردف(: دار 

 . 9غتدالوي للنشر والتوزي ، ط

(، إدارة ...5ؾتيب، شاويش مصطفى، ) .45
اظتوارد البشرية .. إدارة األفراد، عمًّاف )األردف(: 

 روؽ للنشر والتوزي .دار الش

(، أثر دتكٌن 5.94النويقة، عطا اهلل بشًن، ) .46
فرؽ العمل يف حتقيق التميز التنظيمي يف رامعة 
الطائع.. دراسة تطبيقية، اولة األردةية يف إدارة 

 (.3).9األعماؿ، 
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 ستبانة(: ال1ملحق )
 

 

/ ا رتمةأخي الكرًن / أخيت الكرنتة   ............................................................ ا رـت

 حتية ميبة ..
 يسعى الباحو إو رت  بياةات عن مؤسستكم اظتوقرة إلعداد دراسة علمية موسومة بػػ:     

 أثر الحوافز في التمكين اإلداري
 بساحل حضرموت دراسة ميداةية يف اظتؤسسة العامة للمياه والصرؼ الصحي

و ةتائ  دقيقة وواضحة مبا متدـ إوالوصوؿ  أثر اضتوافز يف التمكٌن اإلداري،لتعرؼ على مدع إو ا الدراسة دؼهت   
واإلرابة عنها مبوضوعية، علما  بأف اظتعلومات اليت تقدمها  االستباةة بتأين لذا ةررو التكـر بقراءة فقرات الدراسة،مصلحة 

 .اختياريا   كتابة االسمم  االفادة بأف   ،فقط دراسةاللغاية  تخدـوؼ تسس
 

 م  فائق التقدير واالحرتاـ،،،
 

 الباحو                                                                                            
 د. ػتسن ػتمد بن كليب                                                                                  

 أستاذ مساعد بقسم إدارة األعماؿ                                                                                                                  
 

 البيانات الشخصية:
 ( أماـ اإلرابة اظتناسبة من ورهة ةظرؾ: √يررى وض  عالمة )  

 اليئات المتغيرات رقم
 ذكر   )      (                       أة ى    )      (       اصتنس 9
 )    (   40إو أقل من   30)     (        30إو أقل من  20عاـ  )    (       .5أقل من      العمر 5

 عاـ فأك ر  )     (                                                         50)     (             50إو أقل من  40
 أقل من ال اةوية  )     (            ال اةوية  أو ما يعادعتا  )    (            دبلـو متوسط   )     (             اظتؤىل العلمي 3

 )      ( بكالوريوس  )     (         دبلـو عا    )     (        مارستًن   )     (       دكتوراه  
 )      (  رئيس قسم إداري مدير إدارة    )      (                 ةائب مدير  )     (               اظتسمى الوظيفي 4

 موظع   )     (رئيس  ش عبة )      (                    
عاـ    )    (                   .5-96          عاـ )    ( 95-99أعواـ )    (              .9-6أعواـ فأقل   )    (                5 اطتهة العملية 5

 عاـ فأك ر   )    (          59

 جامعة حضرموت

 كلية العلوم اإلدارية

 قسم إدارة األألمال
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  الحوافز:أبعاد قياس 
 ( يف اطتاةة اظتناسبة من ورهة ةظرؾ:√يررى اإلرابة مبوضوعية على الفقرات ا تية بوض  عالمة )   
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      أوًل: قياس بُعد الحوافز المادية:
      مالية لتميزي يف األداء.اشعر بالسعادة عندما دتنحين اظتؤسسة مكافوت  9

      العالوات السنوية اليت تقدمها اظتؤسسة تدفعين للبقاء فيها. 5

      منحي أرور إضافية ريدة مقابل العمل اإلضايف يزيد من اظتناخ الودي يف اظتؤسسة. 3

      منحي بدالت مالية ريدة جتعلين اشعر باف مشكالت اظتؤسسة مشكاليت. 4

      اظتؤسسة اطتدمات االرتماعية يزيد من عوامفي جتاىا.تقدًن  5

      إف اظتكاسب اظتالية ىي اليت تستحوذ على اةدفاعي ؿتو عملي. 6

      يتوفر لدع اظتؤسسة ةظاـ ترقية ريد يساعدين لبلوغ مناصب أعلى حتفزين ماليا . 7

      ا خرين. ورود اضتوافز اظتادية كتعلين أحتدث عن اظتؤسسة بفخر أماـ 8

      ةظاـ اضتوافز اظتادية الذي تتبعو اظتؤسسة يتسم بالعدالة. 9

      ثانيًا: قياس بُعد الحوافز المعنوية:
      تنشر اظتؤسسة أشتاء وصور اظتوظفٌن اظتميزين يف األداء يف لوحة اإلعالةات. .9

      اظتميزين يف األداء يزيد من والئهم عتا.تقدًن اظتؤسسة شهادات الشكر والتقدير للموظفٌن  99

      معاملة إدارة اظتؤسسة رتي  اظتوظفٌن معاملة حسنة يزيد من العالقات الودية واألخوية. 95

      تتب  إدارة اظتؤسسة اسرتاتيجية الباب اظتفتوح لالستماع ألفكار ومقرتحات اظتوظفٌن. 93

      اظتؤسسة يدفعين إو اإلخالص يف وظيفيت.إشعار رئيسي   مبدع أقتييت يف  94

      ينتابين الفخر عندما يعرتؼ وي ين رئيسي على االؾتازات اليت حققتها يف وظيفيت. 95

      فرص الرتقية اليت توفرىا اظتؤسسة تزيد من مكاةيت االرتماعية. 96

      مساري الوظيفي.شتاح رئيسي   باظتشاركة يف اختاذ القرارات يزيد يف بناء  97

      حتسٌن ظروؼ العمل يف اظتؤسسة يشعرين بالراحة يف العمل. 98

      ةظاـ اضتوافز اظتعنوية الذي تتبعو اظتؤسسة يتسم بالعدالة. 99

 قياس أبعاد التمكين اإلداري
 أوًل: قياس بُعد تيويض السلطة:

     

      كافية دتكنين من اؾتاز مهاـ وظيفيت.نتنحين التوصيع الوظيفي يف اظتؤسسة سلطات   20

      دتنحين اإلدارة اضتق يف اختاذ القرارات يف حدود سلطات وظيفيت وذلك لتمكيين من أداء العمل. 21

      وضوح السلطات نتكنين من أداء مهاـ الوظيفة بسهولة. 55

      اليت خت  عملي.نتنحين رئيسي اظتباشر قدرا  من اضترية يف التصرؼ باألمور  53

      ثقة اإلدارة يف قدرايت ومهارايت دتكنين من أداء اظتهاـ اظتوكلة إ  يف وظيفيت بكفاءة. 54

      ثانيًا: قياس بُعد أداا فرق العمل:
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      يعمل اظتوظفوف يف اظتؤسسة بروح الفريق الواحد ألداء األعماؿ. 55

      ارغب يف العمل يف فرؽ عمل مكلفة حبل اظتشكالت.  56

      اةتمائي لفرؽ عمل ذات خهات عملية مويلة دتكنين من فهم مبيعة اظتهمة وتنفيذىا. 57

      يتم توزي  األدوار بٌن فريق العمل حسب الكفاءات اظتتوفرة. 58

      ترتابط األةشطة يف اظتؤسسة فيما بينها كوحدة متكاملة. 59

      تعتمد اظتؤسسة أسلوب فرؽ العمل اصتماعي يف تنفيذ متطلبات التمكٌن. .3

      ثال ًا: قياس بُعد التصال اليعَّال:
      تتميز التعليمات واإلرراءات يف اظتؤسسة بالوضوح.  39

      يستطي  اظتوظفوف الوصوؿ إو صنَّاع القرار وشرح مواقفهم من غًن صعوبة. 35

      هتتم إدارة اظتؤسسة بتوفًن وسائل اتصاؿ الكرتوةية فعَّالة ومتطورة. 33

      تنساب االتصاالت اإلدارية بٌن اظتوظفٌن واظتستويات اإلدارية بيسر وسهولة. 34

      يورد ةظاـ معلومات يوفر اظتعلومات على ؿتو سري  لصنَّاع القرار.  35

      الموارد البشرية:رابعًا: قياس بُعد تنمية 
      تشجعين اظتؤسسة على تنمية مهارايت بعقد دورات تدريبية بشكل مستمر. 36

      التدريب يكسبين مهارات وقدرات رديدة دتكنين من أداء العمل بصورة ريدة. 37
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The Impact of Incentives on Administrative Empowerment 

Field Study In the General Corporation of Water and Sanitation, Mukalla-  

Hadhramout, Yemen 

Dr.Mohsen Mohammed Bin Kulaib 

Abstract:   

    This study aimed to determine the impact of incentives on administrative 

empowerment includes (delegation, team performance, effective communication, 

human resources development) dimensions. The study used a questionnaire as data 

collection instrument. A simple random sample of (255) employees was drawn out a 

population of employees in the Water Sanitation General Corporation, Mukalla- 

Hadhramout, Yemen. 

    The results found that there is a positive correlation between the dimensions of both 

incentives and administrative empowerment combined and separated.  In addition, the 

result showed that the relationship of teamwork dimension with incentives is greater 

than the relationship with the human resource development dimension.  

Furthermore, the results indicated that incentives affect empowerment positively, and 

there is a statically significant difference between a monetary and a moral incentives 

effect on administrative empowerment, where the effect of monetary incentives is 

greater than moral incentives on empowerment.  

    The study recommended designing an effective and fair incentives system for its 

positive impact on empowerment0 

Keywords: Incentives, Monetary Incentives, Moral Incentives, Administrative 

Empowerment, Authority Delegation, Team Performance, Effective Communication, 

and Human Resources Development0 
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 جامعة حضرموت –كلية العلوم اإلدارية  –أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال   *

 جامعة حضرموت –كلية العلوم  –علم النحل  ذأستا **

 ر إلى األسواق الخليجيةكفاءة سياسات تسويق منتج العسل الحضرمي المصد  
 (محافظة حضرموت -مدينة المكالفي  رين)من وجهة نظر المصد  

 

 **زلمد سعيد خنبش .دأ.*  د. ىاين سادلُت بلعفَت                        
 الملخص:

عات تتعلق علق بسياسات التسويق، وكذلك موضو إطار نظري يشتمل على موضوعات تت إغلاد  هدف البحث ستي  
، ومنها على مستوى األعمال واألنشطة كافة، وكيفية استخدامو دبستوى عاٍل من الكفاءة دبفهوم وفوائد التصدير

على مستوى كفاءة سياسات تسويق )ادلنتج، التسعَت،  ف  تعر   هدف البحثستتصدير منتج عسل النحل. كما ي
دلستخدم من قبل ادلنشآت يف مدينة ادلكال م/ حضرموت عند تصدير منتج العسل احلضرمي إىل التوزيع، الًتويج( ا

األسواق اخلليجية )من وجهة نظر ادلصدرين(. وقد مت االعتماد يف ىذا البحث على ادلنهج الوصفي التحليلي وأسلوب 
( منها على عينة عشوائية من 40ت)الدراسة ادليدانية. وقد مت تصميم استبانة بغرض مجع البيانات األولية، وزع

( منها 31القائمُت على إدارة منشآت تسويق العسل احلضرمي وتصديره يف ساحل م/ حضرموت، مت اسًتجاع )
( لتحليل بيانات البحث. وقد توصل البحث إىل أنَّ مجيع SPSSسليمة. وقد مت استخدام الربنامج اإلحصائي )

ادلنتج ادلستخدمة من قبل ادلنشآت ادلصدِّرة للعسل احلضرمي كانت دبستوى   السياسات التسويقية ادلتعلقة بسياسات
دبستوى عاٍل من الكفاءة، أما  من التسعَت والتوزيع سبتاز أيًضا السياسات ادلتعلقة ِبُكل   أكثركفاءة عاٍل، كما أن 

يف بعض السياسات  ك ضعًفااءة يف العموم، إال أن ىناالكف السياسات الًتوغلية ادلستخدمة فكانت دبستوى متوسط
 الدعاية.و  نبسياسات اإلعالمنها ما يتعلق  اصةٍ وخبالًتوغلية الفرعية 

 
 اإلطار العام للبحث

 : مقدمة : الأوًل 
ت من أىم األنشطة جلميع ادلنشآ التسوق يعد 

ا دلا تواجهو ، نظرً العاملة يف أي نشاط يف وقتنا احلاضر
احمليطة  البيئةيف  ةكثَت ت من تغَتات  ىذه ادلنشآ إدارة

 رغباتو حاجات ، كالتقلبات السريعة يف بأعماذلا
وادلنافسة ادلتزايدة يف األسواق ، ُتومطالب ادلستهلك

يف  ألعليتوا ونظرً  ،ادلختلفة على ادلستوى احمللي والدويل
ا وأنشطتها التسويقية ادلتعلقة بتصدير عملياهت صلاح

أو  األصل بلدىاخارج حدود إىل  ادلختلفة منتجاهتا
 . البلدان اليت تعمل فيها

اليت ن منتج العسل يعترب من السلع إثانية ف جهةومن   
حيث  ؛الدولالكثَت من  تاظلو اقتصادتساىم يف 

 واعتباره ،جل اىتمامها وئإعطاتعمل بعض الدول على 
لتحسُت  ؛الواجب استغالذلا قدر اإلمكانادلوارد أفضل 

لدولة أثيوبيا وغَتىا من  اقتصادىا كما ىو احلال بالنسبة
  .الدول

دلعرفة مستوى كفاءة ذلذا فقد جاء ىذا البحث 
 منتج صديرتب ادلتعلقة التسويق استخدام سياسات

جل أمن  ،اخلليجية األسواق إىل العسل اليمٍت احلضرمي
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 وتوافره ىذا ادلنتججودة السبل الستغالل  أفضل إغلاد
 ل عامبشك اخلارجية لألسواق تصديره يف عملية
بأعلى درجات  بشكل خاص اخلليجية واألسواق
   .الكفاءة

 مشكلة البحث ::  اثانيً 
ا من احلرف القدؽلة جد  وإنتاجو  حرفة تربية العسل إن   

القرن العاشر قبل  إىليف اليمن، ويعود تارؼلها 
ر حبوايل دِّ ن العسل قُ اليمن م إنتاج وإمجايلادليالد....

ا العسل ادلصدر وفقً  إمجايلو  ،اطن سنويً  5000
حضرموت من م/ وتعد .(1)اطن  350للبيانات الرمسية 

 ،اورة لدول اخلليج العريقرب احملافظات اليمنية رلأ
 البلدان يفطيبة  بسمعةٍ وؽلتاز العسل الذي تنتجو 

 .اخلليجية
 تقييم وأأي دراسة علمية  نآلايوجد حلد  لكن ال  

التسويق اط ت ذات العالقة بنشمن قبل ادلنشآ حقيقي
دلستوى كفاءة  أو أي جهة أكادؽلية أو مراكز دراسات

رة ت ادلصدِّ آسياسات التسويق من قبل ادلنش استخدام
 األسواق إىلتصديره  أثناء دلنتج العسل احلضرمي

لتحسس ىذه  ُتالباحث  الذي حث  األمر. اخلليجية
من يهمو  إىل وإظهارىادراستها  نأادلشكلة باعتبار 

سياسات تسويق منتج عسل  تطويرهم يف قد يس  األمر
 .مي ادلصدر إىل دول اخلليج العرياحلضر  اليمٍت النحل

 يد مشكلة حبثهما بالتساؤل الرئيس ربدُتوؽلكن للباحث  
 :اآليت

تسويق )ادلنتج، الكفاءة سياسات   ما مستوى  -1
من قبل ادلنشآت  ادلستخدمةالتسعَت، التوزيع، الًتويج( 

عند تصدير منتج العسل رموت م/ حض مدينة ادلكاليف 
 .إىل األسواق اخلليجية احلضرمي

 اليت ؽلكن استخدامها من قبلاحللول ما ىي   -2
م/ حضرموت ادلصدرة دلنتج يف مدينة ادلكال ادلنشآت 

على تدعيم نقاط القوة  العملالعسل اليت من شأهنا 
عند تصدير  ها التسويقييف أدائذباوز جوانب القصور و 

 .سواق اخلليجية منتجاهتا إىل األ

 البحث: أهداف: اثالثً 
 يهدف البحث إىل ربقيق ما يأيت:   
إطار نظري عام يشتمل على موضوعات إغلاد   -1

، وكذلك موضوعات تتعلق التسويق سياساتتتعلق ب
 دبستوى عالٍ  وكيفية استخدامو، دبفهوم وفوائد التصدير

، ةكافواألنشطة  على مستوى األعمال  من الكفاءة
 .دير منتج عسل النحلومنها تص

تسويق الكفاءة سياسات مستوى   التعرف على   -2
من قبل  ةادلستخدم )ادلنتج، التسعَت، التوزيع، الًتويج(

م/ حضرموت عند تصدير يف مدينة ادلكال ادلنشآت 
 .منتج العسل احلضرمي إىل األسواق اخلليجية

إلدارة تقدًن رلموعة من االقًتاحات واحللول   -3
دلنتج ادلصدرة م/ حضرموت ة ادلكال يف مدين ادلنشآت

 مشكالتذباوز  يف اليت من شأهنا ادلساعلة ،العسل
 .التسويق والتصدير اليت تعاين منها

 :فرضيات البحث رابًعا:
 ؽلكن صياغة الفرضيات ونإفلبحث يف ضوء مشكلة ا  

  :اآلتية ةالرئيس
 المكالفي  المنشآت  تستخدم)ة: الفرضية الرئيس
 اسات التسويقية بمستوى عال  السيم/ حضرموت 

منتج العسل اليمني  تصديرمن الكفاءة عند 
 .(ةالخليجياألسواق  إلى الحضرمي
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الفرعية  الفرضيات ةوتنبثق عن ىذه الفرضية الرئيس  
 :اآلتية

م/ حضرموت  ادلكاليف  ادلنشآتتستخدم    -1
من الكفاءة عند تصدير  سياسات ادلنتج دبستوى عالٍ 

 .ةاحلضرمي إىل األسواق اخلليجيمنتج العسل اليمٍت 
يف م/ حضرموت سياسات  ادلنشآتتستخدم    -2

من الكفاءة عند تصدير منتج  عالٍ التسعَت دبستوى 
 .ةالعسل اليمٍت احلضرمي إىل األسواق اخلليجي

سياسات يف م/ حضرموت  تستخدم ادلنشآت  -3
من الكفاءة عند تصدير منتج  التوزيع دبستوى عالٍ 
 .ةمي إىل األسواق اخلليجيالعسل اليمٍت احلضر 

يف م/ حضرموت سياسات  تستخدم ادلنشآت  -4
من الكفاءة عند تصدير منتج  دبستوى عالٍ ًتويج ال

 .ةالعسل اليمٍت احلضرمي إىل األسواق اخلليجي

 :البحث أهمية خامًسا:
 ؽلكن التطرق إىل أعلية البحث كما يأيت:   
 اليت مت دراستها قليلة جًداال األحباثمن يعد   -1

موضوع  يف وتطبيقها يف البيئة اليمنية والبيئة العربية
 .العسلتسويق وتصدير 

تساىم يف  أن ؽلكن تقدًن مقًتحاتيف  سهمقد ي  -2
استخدام سياسات التسويق بكفاءة يف رلال تفعيل 

 . تصدير منتج العسل
نظرية  يسهم يف إغلاد معلوماتو قدم يقد   -3
 سبارس اليت األخرىت اليمنية آتستفيد منها ادلنشس

 . وتصديره  العسل ط تسويقالشبيهة لنشا األنشطة
قد تكون انطالقة لبحوث  البحثنتائج ىذا  إن  -4

 غناءإتسهم يف  ا قدهنأكما   .يف ىذا اجملال أخرى

رلال تسويق يف دبرجع مهم ادلكتبة اليمنية والعربية 
 .وتصديرىا  العسلمنتجات 

دراسة ىذا ادلوضوع قد تسهم يف ادلساعدة  إن  -5
مستوى   تقدًن مقًتحات قد تساعد على زيادة على

 إىل  منتج العسل اليمٍت بشكل عامكفاءة تصدير 
رة ادلصدِّ ت نشآادلالذي يساعد  األمر ،اخلليجية األسواق

 ،واالستمرار، كهدف البقاء احملددة أىدافهاربقيق  من
وىذا بدوره  .مبيعات شلكنة أقصىربقيق  الرحبية،

 .لوطٍتينعكس على االقتصاد اس

 مصطلحات البحث :ا : ثامنً 
مصطلحات البحث  أىم التطرق إىل ُتؽلكن للباحث   

 : ىي كما يأيت
  الكفاءة تعٍت االستخدام األمثل للموارد الكفاءة :

أما يف حبثنا  (2)خسائر غَت ضرورية ومن غَتوحبكمة 
ىذا فإننا نقصد هبا تلك الكفاءة ادلتعلقة دبستوى 

ق )ادلنتج، التسعَت، التوزيع، استخدام سياسات التسوي
الًتويج( من قبل ادلنشآت اليمنية يف ساحل م/ 
حضرموت عند تصدير منتج العسل احلضرمي إىل 

 األسواق اخلليجية.
  :ونقصد هبا يف حبثنا ىذا السياسات  السياسات

التسويقية ادلتعلقة بعناصر ادلزيج التسويقي وادلتمثلة 
ادلستخدمة  (الًتويج ،يع، التسعَت، التوز )ادلنتجبسياسات 

اليمنية يف ساحل م/ حضرموت عند  تادلنشآمن قبل 
 .إىل األسواق اخلليجية ر منتج العسل احلضرميتصدي
  :ىو عملية زبطيط وتنفيذ دلفهوم التسعَت التسويق، 

والًتويج والتوزيع  لألفكار والسلع واخلدمات خللق 
التبادالت اليت تليب األىداف الفردية واألىداف 

ونقصد بو  (.Gilligan: 2003 : p3التنظيمية )
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يف حبثنا ىذا مجيع النشاطات التسويقية ادلتعلقة 
باستخدام سياسات )ادلنتج، التسعَت، التوزيع، الًتويج( 
عند تصدير منتج العسل احلضرمي إىل األسواق 

 اخلليجية.
  التصدير: Exporting سًتاتيجيةا: عبارة عن 

ادلشروعات لتصدير تستخدم من قبل العديد من 
ا احمللي فيها كافيً  اإلنتاجال يكون  أقطار إىلمنتجاهتا 

 (3)اخلدمات يف السوق أولسد الطلب على السلع 
ادلستخدمة من قبل  األنشطةونقصد بو يف حبثنا ىذا 

ادلنشآت ادلصدرة للعسل يف ساحل م/ حضرموت 
  إىل األسواق اخلليجية.تصدير منتج العسل احلضرمي ل
  زلافظة  أوديةمن  ىو ادلنتج :الحضرمي العسل

 أودية. والذي يًتكز يف حضرموت باجلمهورية اليمنية
مثل وادي دوعن وعمد   ،زلافظة حضرموت

اخلليج  أسواق، ويطلق عليو يف وغَتىا (4)وشحوح
ىو و أنواع أشهر. ومن (احلضرمي العري بـ )العسل

 أكتوبريف اخلريف ) إنتاجو الذي يتم ،عسل السدر
 أنواعتوجد  وكذلك ،ويسمى العسل بالبغية ،وفمرب(ون

 ، ادلرية، ادلراعي وغَتىا.تسمى ادلربعي أخرى
 ىو مصطلح علمي يستخدم  )المنظمة(:ةالمنشأ

شارة إىل كافة اجلماعات التالية: شركة/ دائرة/ لإل
 (5)جامعة/ حزب/ أسرة/ نقابة/ دولة/ مؤسسة/ فريق

 .بيع العسل وغَتىاالتجاري والبقالة وزلل وكذلك احملل 
 توجد يفىذا مجيع ادلنشآت اليت  ونقصد بو يف حبثنا

وسبارس أنشطة بيع ، حافظة حضرموتدب مدينة ادلكال
،وسبق ذلا أن قامت بتصدير وتصديره  العسل احلضرمي

منتج العسل احلضرمي ألسواق دول رللس التعاون 
 اخلليجي.

  السوق ىو رلموعة من  :يجيةلالخ األسواق
,Kotler)للمنتج واحملتملُت ن الفعليُتادلشًتي  

Armstrong:2006:p7). األسواق أما 
 األسواقتلك  يف حبثنا ىذا اخلليجية فيقصد هبا

 ون اخلليجيادول رللس التع مناطقيف  توجداليت 
، اإلمارات، السعودية)ادلتمثلة يف  العري،

 .البحرين، قطر( ،انم  الكويت، عُ 
    ذبار  أوشركات  أو تآ: ادلصدرون منشنرو المصد

يف  نقصد هبمو  (6)اخلارج يقومون بتسويق ادلنتجات يف
اليت تقوم بتصدير  اليمنية تادلنشآ مجيعحبثنا ىذا 
 وادلوجودة ٍت احلضرمي إىل األسواق اخلليجيةالعسل اليم

 تسواء كان ،يف مناطق ومديريات ساحل م/ حضرموت
 .أو غَتىا أو شركات أو مؤسسات ةت ذباريزلال

 مجتمع الدراسة:: اعً تاس
 إىل لعسل احلضرميارين دلنتج ادلصدِّ  وؽلثل مجيع   

م/  يف مدينة ادلكال اخلليجية ادلختلفة األسواق
  ( مفردة.50والبالغ عددىم حوايل ) .حضرموت

 عينة الدراسة:: اعاشرً 
يف  ةأ( منش40) تقدر بـ للبحث عينة مت اختيار  

 إىلضرمي تقوم بتصدير منتج العسل احل ،ادلكال
%( من رلتمع 80تشكل ما نسبتو) ،اخلليجية األسواق
القائمُت عليها حول  راءآبغرض التعرف على  ،الدراسة
تصدير منتج ب سياسات التسويق ادلتعلقة كفاءة  مستوى
. وقد مت اختيارىا لدول اخلليج العري ادلصدرالعسل 

وقد  .البسيطة ةائيالعشو  العينة أو أسلوبا لطريقة وفقً 
( 40من االستبانات الـ) ستبانةا( 31اسًتجاع )مت 
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تشكل  رين للعسل احلضرميادلصدِّ ادلوزعة على 
  .نسبة كافية إلجراء البحثوىي  ،%(77.5)

 :مصدر)وسائل( جمع البيانات: عشر أحد
 غراضأل زمةالالبغية احلصول على ادلعلومات   

ُت من ادلصادر جلمع باختيار نوع ان، قام الباحثالدراسة
 :بيانات علاال
قائمة  بإعداد انالباحث موقا :األوليةالمصادر ( 1

مت  زلاور،مخسة مكونة من  وتصميمها،استقصاء 
رة للعسل ادلصدِّ ت ئمُت على ادلنشآعلى القا هاتوزيع

  .اليمن -م/ حضرموت  مدينة ادلكاليف  احلضرمي
باالعتماد على  وقام الباحثان: ( المصادر الثانوية2

الندوات و  الرسائل العلميةو ات العلمية الدوريو الكتب 
دلواقع او الكتيبات والنشرات و وادلؤسبرات العلمية 

 لكًتونية ادلعًتف هبا.اإل

 :البحث أداة: ثنا عشرا
االستبيان بغية  ةباستخدام استمار  انالباحث قام 

دلا  يداين،يانات ادلتعلقة باجلانب ادلاحلصول على الب
الوسائل سرعة  أكثرفهي تعد  ،لالستبانة من مزايا

  .باآلراءوسهولة يف احلصول على البيانات ادلتعلقة 
على  بغرض التحكيم االستبانة الباحثان بعرضوقام   

، علوم النحل ،التسويق :من احملكمُت يف رلالعدد 
 :اآلتية األقسامالدراسة من  أداةوقد تكونت  .اإلحصاء
ت : مت زبصيص ىذا القسم جلمع البيانااألولالقسم 

)القائمُت  لعينة البحث ادلتعلقة بادلتغَتات الشخصية
حيث تضمن على  ؛رة للعسل(على ادلنشآت ادلصدِّ 

ادلستوى  اجلنس، العمر،ىي ) ،عدد من ادلتغَتات

 األسواقمستوى التعامل مع  نوع ادللكية، التعليمي،
 اخلارجية(.

ويشمل على ادلعلومات ادلتعلقة دبعرفة  القسم الثاين:
التسعَت،  اءة سياسات تسويق )ادلنتج،مستوى كف

التوزيع، الًتويج( ادلستخدم من قبل ادلنشآت يف مدينة 
ادلكال م/ حضرموت عند تصدير منتج العسل احلضرمي 

ىي  زلاور، ربعةأ إىلومت تقسيمو  اخلليجية،إىل األسواق 
 يت:أكما ي

، خصصت فقرات أربع منىذا احملور ويتضمن  -1
ت ادلنتج ادلستخدمة كفاءة مستوى سياسا  لقياس

من قبل ادلنشآت يف مدينة ادلكال م/ حضرموت 
عند تصدير منتج العسل احلضرمي إىل األسواق 

 .اخلليجية
، خصصت أربع فقرات علىوػلتوي ىذا احملور  -2

ادلستخدمة  تسعَتلقياس كفاءة مستوى سياسات ال
من قبل ادلنشآت يف مدينة ادلكال م/ حضرموت 

حلضرمي إىل األسواق عند تصدير منتج العسل ا
 .اخلليجية

، خصصت لقياس  أربع فقراتويشمل ىذا احملور  -3
ادلستخدمة من  التوزيعكفاءة مستوى سياسات 

قبل ادلنشآت يف مدينة ادلكال م/ حضرموت عند 
تصدير منتج العسل احلضرمي إىل األسواق 

 .اخلليجية
خصصت أربع فقرات  منويتكون ىذا احملور  -4

ادلستخدمة  الًتويجسات لقياس كفاءة مستوى سيا
من قبل ادلنشآت يف مدينة ادلكال م/ حضرموت 
عند تصدير منتج العسل احلضرمي إىل األسواق 

 .اخلليجية
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واألساليب اإلحصائية  منهج الدراسة: ة عشرثالث
  :ادلستخدمة يف الدراسة

على ادلنهج الوصفي  دباالعتما انالباحث قام  
 كأساسهج الوصفي  تعانة بادلنحيث مت االس ؛التحليلي

بينما مت االستعانة بادلنهج ، بناء اجلانب النظريل
التطبيقي من الدراسة  أوالتحليلي يف اجلانب العملي 

 هبدف ربليل البيانات ادلستقاة عن طريق االستبانة
نتج، ادلتعلقة دبستوى كفاءة سياسات التسويق)ادل

ت ادلستخدمة من قبل ادلنشآ ،التسعَت، التوزيع، الًتويج(
رة دلنتج العسل ادلصدِّ  ،يف مدينة ادلكال م/حضرموت

نتائج  إىل، والوصول احلضرمي إىل األسواق اخلليجية
 تعانقد اسو البحث واختبار فرضياتو.  أىدافربقق 

يف عملية ربليل  SPSSالربنامج اإلحصائي بالباحثان 
ولغرض ربليل البيانات اليت . بيانات البحث ادليدانية

 إىلالبيانات  إدخالالستبيان مت مجعها من خالل ا
دلقياس )ليكارت  ا وفًقارموزً  ىاؤ إعطا، ومت احلاسوب
)موافق  لإلجابة( 5الرقم ) أعطيحيث  ؛اخلماسي(

( 3)موافق(، والرقم ) لإلجابة( 4بشدة(، والرقم )
)غَت موافق(،  لإلجابة( 2(، والرقم )زلايد) لإلجابة

 اإلجاباتعترب )غَت موافق بشدة(.وت لإلجابة( 1)والرقم
درجات ادلقياس، كما تعترب  أعلى( ىي 5)موافق بشدة 

درجات  أدىن( ىي 1بشدة  ق)غَت مواف اإلجابة
( فهي ادلتوسط الفرضي 3زلايد ) اإلجابة أماادلقياس، 

 :اآلتيةللدراسة، ومت حسابو بالصيغة 
M = (1+2+3+4+5)/5=3 

ادلدى للمقياس، وىو يتمثل يف  إغلادكما مت    
، وىو نتيجة وأصغرىا كرب قيمة يف ادلقياسأق بُت الفر 

طول خلية مقياس  إغلاد، بعد ذلك مت (4=5-1)

ليكرت، وىو نتيجة قسمة ادلدى على عدد فقرات 
 يساوي طول اخللية إن أي ،(0.80=4/5) ادلقياس

 أدىن إىل( 0.80الـ ) إضافة . بعد ذلك مت(0.80)
ول خاليا ن طإ. وبالتايل ف(1قيمة يف ادلقياس وىي )

 :اآليتعلى النحو  أصبحادلقياس 
أو الوزن الًتجيحي وقع الوسط احلساي  إذا  -1

إىل عدم نو يشَت إ(، ف1.80- 1احملتسب يف ادلدى )
)غَت  أو توافرىا بدرجة ضعيفة جداً  سباًما،الفقرة  توافر

 موافق بشدة(.
وقع الوسط احلساي أو الوزن الًتجيحي  إذا  -2

إىل نو يشَت إ(، ف1.81- 2.60احملتسب يف ادلدى )
 )غَت موافق(. بدرجة ضعيفة الفقرة توافر

وقع الوسط احلساي أو الوزن الًتجيحي  إذا  -3
 إىلنو يشَت إ(، ف2.60- 3.40احملتسب يف ادلدى )

 (.زلايد) بدرجة متوسطة الفقرة توافر
وقع الوسط احلساي أو الوزن الًتجيحي  إذا  -4

 إىلنو يشَت إ(، ف3.41- 4.20احملتسب يف ادلدى )
 (.موافق) بدرجة عالية الفقرة توافر

وقع الوسط احلساي أو الوزن الًتجيحي  إذا  -5
 توافر إىلنو يشَت إف (،4.21- 5احملتسب يف ادلدى )

 )موافق بشدة(.ا بدرجة عالية جدً الفقرة 
ادلستخدمة يف  اإلحصائية األساليب أىموقد كانت    

لوصف  الدراسة ىي التكرارات والنسب ادلئوية
 إىل األوساط باإلضافةخصائص العينة ادلبحوثة، 

 . ةادلعياريالًتجيحية( واالضلرافات  األوزان) احلسابية
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 : الدراسات السابقة:ة عشرأربع
 :م(2006العريفي ) دراسة -1
اقتصاديات تسويق عسل النحل يف وىي بعنوان "    

 إىلىدفت الدراسة ". وقد ادلملكة العربية السعودية
البعد االقتصادي للنشاط التسويقي لعسل النحل  ربليل

، من حيث مناطق ادلملكة العربية السعودية يف سلتلف
 األسواق،وربليل التوازن يف  التسويقي،طبيعة النشاط 

اليت تواجو  وادلشكالتوالتكاليف  اإليراداتوربليل 
 أعلهانتائج  إىلعملية التسويق. وقد توصلت الدراسة 

بُت  أن ىناك تفاوتًاملكة مستورد، و معظم العسل بادل نأ
. متوسط التكاليف التسويقية للعسل ادلناطق ادلختلفة يف

يف  مشكالت تسويق العسلأىم  نأتبُت كما 
 التقلبات السعرية وصعوبات نقل العسل ىي السعودية
 وغَتىا. وزبزينو،

 :( م2002)  وآخروندراسة المداني  -2
 احمللي تسويق العسلبعنوان " دراسة ميدانية لواقع  وىي  

 أنواعللتعرف على  الدراسة ىدفت ىذه". و اليمٍت
 األسواق اليمنيةيف  العسل الطبيعي احمللي ادلوجودة

ادلتعلقة  ادلشكالت إبراز إىل إضافة وأسعارىا،ودرجتها 
رلموعة من النتائج  إىلبتسويقها. وقد توصلت الدراسة 

لى عدم وجود معايَت واضحة وزلددة ؽلكن ع أبرزىا
كما تبُت العسل احمللي ودرجاتو.   أنواعتصنيف  أساسها

والثقة ، على اخلربة احلسية  يعتمدون مجيع التجار نأ
 بينهم وبُت النحالُت عند الشراء.ادلوجودة ادلتبادلة 

 Gamze Saner and Others (2007) : دراسة  -3
وىي بعنوان " اسًتاتيجيات التسويق البديلة للعسل     

هتدف ىذه ل األخرى يف تركيا". و ومنتجات النح
دراسة القنوات التسويقية ادلتاحة دلنتجات  إىلالدراسة 

يف تركيا من وجهة نظر  األخرىالعسل ومنتجات النحل 
يف السوق. وقد  األخرىادلنتجُت واجلهات الفاعلة 

مشاكل  نأ أعلهانتائج من  إىلتوصلت الدراسة 
ن لدى أو منتجات النحل تتمثل يف عملية تسويقها، 

منها  ، النحالُت عدة بدائل لتسويق عسلهم يف تركيا
احمللية، ادلواقف  ألسواقيف ، يع: ادلباشر للمستهلكُتالب

 ر اجلملة،تعاونيات العسل، ذبا، وعلى جانب الطرقات
كميات العسل اليت تقوم   نأالتصدير. كما تبُت  أسواق

 .جًدا ةبتسويقها التعاونيات يف تركيا منخفض
 :Paula, and Other (2011) دراسة  -4
وىي بعنوان " ديناميكية الصادرات الربازيلية من    

". م2011 – 2000العسل الطبيعي بُت عامي 
ىدفت ىذه الدراسة إىل وصف ديناميكية الصادرات و 

-2000الربازيلية من العسل الطبيعي يف الفًتة 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن صادرات  .2011

من اطلفاض يف حجم الصادرات يف  الربازيل قد تطورت
إىل ادلركز اخلامس يف الصادرات العادلية يف  2000عام 

. وشاركت الواليات ادلتحدة وأدلانيا م2011عام 
٪ من إمجايل الصادرات الربازيلية الطبيعية 80بأكثر من 

 .يف الفًتة اليت مشلتها الدراسة
 Martinovski, Gulevska (2017)) :دراسة   -5

عنوان "التسويق الغذائي مع استعراض خاص وىي ب    
تطبيق مبادئ التسويق  إىلهتدف الدراسة للعسل". و 

الغذائي مع الًتكيز بشكل خاص على العسل باعتباره 
جل وضع أقيمة غذائية عالية، وذلك من  اذ امنتجً 

أفضل ادلنتجات يف السوق وربسُت صحة الناس، وقد 
بينت نتائج مت تطبيقها يف مجهورية مقدونيا. وقد 

تناول الطعام الصحي، باىتمام ادلستهلك الدراسة مدى 
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ن ادلستهلكُت على دراية بفوائد العسل، وعلى دراية أو 
خبصائصو الغذائية، وحقيقة أنو ػلتوي على قيمة حيوية 

 عالية. 
 :Girma,and Other (2008)دراسة  -6

وىي بعنوان " التحديات والفرص ادلتاحة لتنمية تربية 
، ليبُت -العالمات: حالة منطقة عدعة ت النحل ذا
معرفة ربديات وفرص  إىلىدفت الدراسة . إثيوبيا "

. وقد أثيوبياتنمية تربية النحل ذات التوجو التسويقي يف 
 ة أن التجار الصغار يف بعض ادلناطقأظهرت الدراس

لديهم اتصال مباشر وترتيبات تعاقدية مع النحالُت يف 
منذ فًتة طويلة يقومون لتجار ىؤالء ا نأكما ادلنطقة،  

 -ة على طريق أديسيع العسل للمستهلكُت ادلارَّ بب
% من 97نو يتم بيع أ أيًضاتبُت و  . جيبويت الرئيس

ن متوسط سعر أالعسل للتجار على مستوى القرية، و 
على مستوى القرية يقل  العسل الذي يتلقاه النحال

 .متوسط سعر العسل الذي يبيع بو التجاربكثَت عن 
 :Addam and Other (2017)دراسة  -7

لكُت مغالطات وسلوكيات ادلستهوىي بعنوان "    
 ىذه الدراسة ىدفت". اللبنانيُت ضلو تسويق العسل

مدى معرفة الشعب اللبناين وإدراكو الستهالك  دلعرفة
 ادلثايل،وتسويقو ويف ربديد خصائص العسل  العسل،

الشرائية اليت تؤثر على العادات  والعوامل الرئيسة
٪ 58حوايل  نأللمستهلكُت. وقد بينت نتائج الدراسة 

أم  اكان العسل مغشوشً  إذايعرفون ما  ستهلكُتمن ادل
شرػلة كبَتة من ادلستهلكُت ينظرون  نأال. كما تبُت 

والعكس  كالعسل ادلغشوشإىل العسل األصيل  
بسبب االفتقار إىل الوعي وادلعرفة، والتصنيف  ،بالعكس

 .ليأألصل للعس الفاعل

 ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:
ؽلكن التطرق إىل االختالف بُت البحث احلايل    

 والدراسات السابقة كما يأيت:
 إىلتطرقت  "العريفي" وىي دراسة األوىلالدراسة   -1

ربليل البعد االقتصادي للنشاط التسويقي لعسل النحل 
دية، من حيث يف سلتلف مناطق ادلملكة العربية السعو 

طبيعة النشاط التسويقي وربليل التوازن يف األسواق 
وربليل اإليرادات والتكاليف وادلشاكل اليت تواجو عملية 

إىل دراسة التسويق. بينما الدراسة احلالية تطرقت 
ادلتمثلة يف  سياساتومستوى كفاءة  التسويق من حيث

)ادلنتج، السعر، التوزيع، الًتويج( عند تصدير منتج 
دراسة  إىلدراسة العريفي تطرقت  نأكما   .العسل

اجلانب التسويقي يف كافة مناطق ادلملكة العربية 
النشاط السعودية، بينما ركزت الدراسة احلالية على 

التسويقي دلنشآت تعمل يف جزء من زلافظة واحدة، 
 -زلافظة حضرموت – مديرية ادلكالوىذا اجلزء يشمل 

 .اليمن
 وقدي دراسة "ادلداين وآخرون" الدراسة الثانية وى  -2

العسل الطبيعي  وأسعارودرجات  أنواع كافة  درست
 دة يف األسواق اليمنية، إضافة إىل إبرازو ادلوج احمللي

ركزت بشكل جزئي  هناأأي  ادلشاكل ادلتعلقة بتسويقها.
بينما ، )ادلنتج، السعر( علا ،على سياستُت تسويقيتُت

ودقيق على دراسة ركزت الدراسة احلالية بشكل واضح 
وىي )ادلنتج، السعر، التوزيع، ، سياسات تسويقية أربع

دراسة "ادلداين وآخرون" ركزت على  نأالًتويج(، كما 
مجيع منتجات العسل بتسويق ادلتعلقة التسويق  أنشطة
، بينما الدراسة وعلى مستوى مجيع مناطق اليمن اليمنية

سويق رلال ت احلالية قامت بدراسة نشاط التسويق يف
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يف زلافظة  إنتاجوالعسل احلضرمي فقط)الذي يتم 
، كما قامت بدراسة نشاط التسويق حضرموت فقط(

 تصديرالاستخدام التسويق يف رلال ضيق وىو " إطار يف
  ."فقط

 Gamze Sanerالدراسة الثالثة وىي دراسة "  -3

and Others" ، القنوات  دراسة إىلوقد تطرقت
دلنتجات العسل ومنتجات  التسويقية)التوزيعية( ادلتاحة

النحل األخرى يف تركيا من وجهة نظر ادلنتجُت 
 فإهناواجلهات الفاعلة األخرى يف السوق. وبالتايل 

سة سياسة تسويقية واحدة وىي )التوزيع( ادر قامت ب
من وجهة نظر ادلنتجُت واجلهات الفاعلة األخرى يف 
السوق يف تركيا، بينما درست الدراسة احلالية مجيع 

وىي )ادلنتج، السعر، التوزيع، ، ةلسياسات التسويقيا
 Gamze Saner andالًتويج(. وزبتلف دراسة "

Others من حيث نوع  أيًضا" عن الدراسة احلالية
اعتمدت على عينة مكونة من  إهنا، حيث البحثعينة 

ادلنتجُت واجلهات الفاعلة األخرى يف السوق، بينما 
مكونة من باعة ة اعتمدت الدراسة احلالية على عين

على ادلنشآت اليت تقوم ببيع  العسل وىم القائمون
مت تطبيقها  الدراسة السابقةن إكذلك ف  وتصدير العسل.

على مستوى البلد وىو تركيا، بينما الدراسة احلالية مت 
 .مدينة ادلكالتطبيقها يف جزء من بلد وىو 

 Paula, and) الرابعة وىي دراسة الدراسة -4

Other ) ،يف كثَت احلالية  الدراسة ختلفت عنوقد ا
الرقمية استخدمت البيانات  إهناحيث  ؛من اجلوانب

خارج الربازيل   إىلمن العسل  صدرحبجم ادل ادلتعلقة
، بينما كمؤشر على كفاءة تصدير العسل الربازيلي

استخدمت الدراسة احلالية االستبيان كأداة جلمع 

ير منتجات البيانات ادلتعلقة بقياس مستوى كفاءة تصد
كما   ،ر إىل خارج اليمنالعسل اليمٍت )احلضرمي( ادلصدَّ 

العسل الربازيلي  أنواعتناولت مجيع الدراسة السابقة  نأ
احلالية تطرقت  خارج البلد، بينما الدراسة إىلر ادلصدَّ 

 أنواعالعسل اليمٍت وىي  أنواعزلددة من  أنواع إىل
موضوع  إىلوتطرقت الدراسة السابقة  .العسل احلضرمي

بينما  العامل، أضلاءكل   إىلتصدير العسل الربازيلي 
لبعض  تصديرهالدراسة احلالية ركزت على موضوع 

 اخلليج العري. أسواقالدول القريبة من اليمن وىي 
 ,Martinovskiالدراسة اخلامسة وىي دراسة ) -5

Gulevska) اليت الدراسة احلالية عن زبتلف ، وىي
ىذه  إنحيث  ؛ة جوانبمن عديقوم هبا الباحثان 

دراسة تسويق منتج العسل  إىلتطرقت  الدراسة السابقة
الغذائية، أي ركزت فقط  وخصائصو من ناحية قيمتو

 إىلسياسة)ادلنتج( فقط ومل تتطرق  أوعلى عنصر 
كالسعر، والتوزيع،   األخرىسياسات ادلنتج  أواصر نع

على مستوى دولة تقع يف طبقت  هناأكما  ،والًتويج
الدراسة  تطرقت، بينما تقدًما األكثر األوربيةرة القا

سياسات التسويق  أو ردراسة مجيع عناص إىلاحلالية 
يف دولة  األربعة وىي )ادلنتج، السعر، التوزيع، الًتويج(

 .سيا ضمن الدول الناميةآتقع يف قارة 
 Girma,andوىي دراسة )، الدراسة السادسة  -6

Otherدراسة  على (، وركزت ىذه الدراسة السابقة
تسويق منتج العسل على ادلستوى احمللي يف سياسات 

 سياساتركزت على  احلالية ثيوبيا، بينما الدراسةأدولة 
 إىلادلوجو  اليمٍت)احلضرمي( تسويق منتج العسل

وبالتحديد الدول اجملاورة  الدولية أواخلارجية  األسواق
 إنكما   لليمن وىي دول رللس التعاون اخلليجي العري.
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الدراسة السابقة ركزت على ثالث سياسات من 
ىي )ادلنتج، السعر، ، التسويق  عناصر أو سياسات

ودرست بعضها بشكل كلي أو شبو كلي  ، التوزيع(
، بينما تطرقت الدراسة احلالية وبعضها بشكل جزئي

بشكل كلي التسويق  سياسات كل سياسة منلدراسة  
اليت طبقت  ادلناطق نأكما . من حيث األعلية ومتساوٍ 

، أثيوبياىي مجيع ادلناطق يف دولة  السابقة الدراسة فيها
بينما ادلناطق اليت تتطرق ذلا الدراسة احلالية ىي جزء من 

تشتمل ىي اجلمهورية اليمنية  زلافظة واحدة يف دولة
  ( زلافظة.22على )

 Addam andوىي دراسة )، الدراسة السابعة  -7

Other قوم هبا الباحثان يف اليت يمع الدراسة  زبتلف(، و
الدراسة السابقة ركزت  ىذه نأجوانب عديدة، منها 

على دراسة تسويق منتج العسل من وجهة نظر الزبون 
على دراسة سياسة واحدة من  يًضاأ، وركزت اللبناين

سياسات تسويق منتج العسل وىي سياسة )ادلنتج(، 
ة ادلنتج ادلثايل والعوامل الرئيس حيث ركزت على خصائص

يت تؤثر على العادات الشرائية للمستهلكُت الذين ال
، ومدى معرفة ادلستهلك اللبناين بو. بينما ركزت يشًتونو

الدراسة احلالية على دراسة مجيع سياسات تسويق منتج 
من  وىي)ادلنتج، التسعَت، التوزيع، الًتويج(،  العسل

 .يف مدينة ادلكال اليمنية للعسل رينوجهة نظر ادلصدِّ 
 :النظرياجلانب 

 سياسات التسويق:: أوًل 
كلمة التسويق مشتقة من الكلمة الالتينية   إن 

MERCATUS  اليت تعٍت السوق، وتشتق كذلك
وب ؤ العمل الد اليت تعٍت Marketingمن الكلمة 

اختلفت  ىذا وقد (7)رض السوقأوادلستمر على 

تناولت تعريف مفهوم التسويق تبًعا لتنوع  التعريفات اليت 
لنظرة كل كاتب إىل األنشطة التسويقية  ونظرًا كتاهبا،

من زاوية زلددة، وىذا ما أدى إىل وجود الكثَت من 
التعريفات ادلتعلقة بالتسويق. لكن مع االختالف يف 

ادلعٌت النهائي  نأ إالوجهات النظر بُت كتاب التسويق 
مضمون ىذه التعاريف يكاد يصب يف وعاء واحد.  أو
احتياجات  عملية ربديد" بأنو:التسويق قد عرف و 

بشكل العمالء وتلبيتها على ضلو مقبول لكال الطرفُت، 
هبا احتياجاهتم والوفاء بمت االعًتاف  نوأيشعر العمالء 
 Thomas)" عاداًل   ارحبً  ةموػلقق للمنظبسعر عادل، 

& Housden: 2007:p6.) التسويق  منالغرض  و
 تتوافق الشركة على تسويق ادلنتجات اليت" تعمل أنىو 

مع الطلب وتلبية احتياجات ورغبات العمالء يف ربقيق 
 (.Eric Viardot :2004 :p2) "مقبول  عائد 

التجارية  لألنشطةنظام شامل  :بأنو وعرف أيًضا
زبطيط، وتسعَت، وترويج،  إىلادلتداخلة، اليت هتدف 

وتوزيع السلع واخلدمات اليت تشبع حاجات العمالء 
 :بأنو من قبل فليب كوتلروعرف  "(8)احلاليُت وادلرتقبُت

اليت تستهدف تسهيل  اإلنسانية األنشطة"رلموعة من 
" بأنووؽلكن لنا تعريف التسويق  .(9)عمليات التبادل"

وادلتداخلة اليت تقوم هبا  ادلتكاملة رلموعة من النشاطات
معرفة حاجات ورغبات  هبدف معينةجهات  أومنشأة 
سلع  إغلادعلى  ، والعملومطالب عمالئها وأذواق

 واألذواق والرغباتتليب ىذه احلاجات  وخدمات
وبشكل يؤدي إىل ربقيق أعلى درجات  ،وادلطالب

الرضا ذلم، وتشمل ىذه النشاطات مجيع النشاطات 
ادلتعلقة بتخطيط وتسعَت وتوزيع وترويج السلع 

 واخلدمات اليت تقوم بإنتاجها وتسويقها.
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ن القائمو  أدركأن  تسويق بعدوقد زاد االىتمام بال   
ادلشكلة اليت تعيشها " نأادلنظمات  أوعلى ادلنشآت 

ىي ليست مشكلة  -أنشطتهادبختلف  –ادلنظمات 
بقدر ما ىي مشكلة تسويقية بسبب اختالف  إنتاجية

 نأ ذلك إىل أضفناما  إذاالتوازن بُت العرض والطلب، 
البيئة اليت تعمل هبا ادلنظمات التسويقية باتت ربيط هبا 
الكثَت من ادلتغَتات ادلتشابكة وادلعقدة وذات حركة 

نًتنت، إلبعد انتشار العودلة واستخدام ا خاصةً  ، سريعة
الالزمة دلواجهة  اإلجراءات تتطلب من ادلنظمات ازباذ

 . (10)"جل تدعيم القدرة التنافسيةأىذه التحديات من 
السياسات  التسويق وجود رلموعة من ويتطلب صلاح   

اليت تعتمد بدرجة أساسية  ،وادلتكاملة لةاعالف ةالتسويقي
ويقي ر ادلزيج التسميع عناصجل الكفءاالستخدام  على

، وذلك من األربعة السلعة، السعر، التوزيع و الًتويج
ىذه فاعلة لكـل عنـصـر مـن  سياساتخالل وضع 

 األربع سياسات، مـع ضـرورة توافـق ىذه الالعناصـر
ض لتحقيق النجاح لكل منها مع بعضها البع وتكاملها

. العامة بشكل عامالتسويقية  السياساتبشكل خاص و 
 أىم إىل اإلغلازمن  ءٍ وبشيوؽلكن لنا التطرق 

 :كما يأيت)العناصر( التسويقية  السياسات 
   المنتج: -1
األفكار، اليت  ،السلع ادلادية، اخلدمات :ويقصد بادلنتج 

ات ا دلواصففة وفقً ة بتقدؽلها لألسواق ادلختلأتقوم ادلنش
 ورغباهتم تليب حاجات ادلستهلكُت، وخصائص معينة

سياسات  صلاحولكي يتم  (11)اوربقق ذلم اإلشباع والرض
البد من القيام  ،ق ادلتعلقة بادلنتج بكفاءة عاليةالتسوي
اسم أو لفظ أو "  إغلادأي . لةاععالمة ذبارية ف بإغلاد

ريف ادلنتج تع هبدفعالمة أو تصميم أو توليفة منهم 

االىتمام  غلبكما  (12)"عن ادلنتجات ادلنافسة وسبييزه
سهلة  أنيقة أغلفةمن خالل تصميم  بتغليف ادلنتجات

بعد استهالك  أخرى ألغراضؽلكن استخدامها ، الفتح
يعترب التغليف من أىم سياسات ادلنتج حيث  ؛ادلنتجات

 فهو، ادلستهلكُت استمالة على تأثَتًا األكثرالتسويقية 
 عنأذىاهنم  يف معيًنا تصورًا األوىلمن يعطي من الوىلة 

 ادلنتجات ادلطروحة يف السوق.

   التسعير: -2
، وبالتايل نصر الكمي يف ادلزيج التسويقيالسعر ىو الع  

أكثر دقة من بقية مو بصورة ييتمكن العميل من تقي
. ت ادلنافسةرنتو دبا تقدمو ادلنشآ، ومقاالعناصر األخرى

 ذا التقييم  من وجهة نظر ادلستهلك يف صورةويًتجم ى
ا للمنافع ، وفقً سعر مرتفع أو منخفض أو سعر عادل

)السلع اليت يتوقع احلصول عليها من استهالكو للمنتج 
ك السعر الذي ؽلكن " ذل بأنو، ويعرف (13)واخلدمات(

لكافة ادلتغَتات البيئية  وىبوطًا وفًقا تعديلو صعوًدا
 وإمكاناتات التسويقية ودبا يتفق احمليطة بعمل ادلؤسس

ا يعترب وعمليً  (14)"أذواقهمالشراء لدى ادلشًتين ووفق 
لية وديناميكية وأعلية بالنسبة اعالتسعَت العنصر األكثر ف

قي السلعي أو اخلدمي على لباقي عناصر ادلزيج التسوي
ن السعر ىو العامل ادلتغَت وادللموس أ، وذلك حد سواء

البائع  -تبادلية عملية المن جهة نظر طريف ال
تسويقية ادلتعلقة السياسات الولكي تتم  .(15)وادلشًتي

ة على القيام أتعمل ادلنش أنفالبد  بالسعر بشكل كفء
بالدراسات ادلعمقة يف السوق وبشكل مستمر ويومي 

 أن، كما غلب ادلنافسُت أسعارذلك دلعرفة  أمكن إن
عرية العروض الس أفضل إلغلادتعمل على التخطيط 
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تساعدىا يف  أناليت ؽلكن  األمورادلغرية وغَتىا من 
 .ا السعريةسياساهت صلاح

 التوزيع: -3
) الطريق الذي تسلكو أو تأخذه  التوزيع بأنويُعرَّف   

ي أو السلعة لكي تصل من ادلنتج إىل ادلستهلك النهائ
. ويف وقتنا احلاضر "ازداد (16)ادلستعمل الصناعي(
لتوزيعي ودور التوزيع يف مساعدة االىتمام بادلفهوم ا

ادلنظمات على ربقيق أىدافها وذلك ألنو ؽلثل حلقات 
 (17)االتصال بُت ادلنتج وادلستهلك أو ادلستفيد "

ة وظائف التسويق الرئيس أىم التوزيع من ربويعت"
 إىل إنتاجهاتوصيل السلع بعد االنتهاء من  إىل ويهدف

عي، عن طريق ادلستعمل)ادلشًتي( الصنا أوادلستهلك 
وادلؤسسات اليت يتم عن طريقها خلق  األفرادرلموعات 

تم ولكي ي (18)ادلنافع الزمنية وادلكانية واحليازية للسلع
بكفاءة، السياسات التسويقية ادلتعلقة بالتوزيع استخدام 

ناطق ادلستهدفة ادلالبد من أن يتم توفَت ادلنتج يف مجيع 
 حاجاتة اليت تليب بالكميات واألنواع واألحجام الكافي

ن يتم اختيار قنوات التوزيع أو  األفراد يف ىذه  األسواق،
 ا بغرض إيصال ادلنتج بالسرعة ادلطلوبةجد   ةطويلالغَت 

ن يتم اختيار أو  ،وباجلهود األقل وبالسعر ادلناسب
إىل  مة لطبيعة ادلنتج عند نقلووسائل اخلزن والنقل ادلالئ

لى تسليم ادلنتج ن تعمل عأو  األسواق ادلستهدفة،
البيع  ت تستغرق إجراءاالَّ أو  ،للعميل بأسرع وقت شلكن

ادلنتج  ا إلسبام عملية تسليم جد  ومعقواًل  اا قصَتً إال وقتً 
 . إىل التاجر أو ادلستهلك

   الترويج: -4
التنسيق بُت جهود البائع يف  بأنويعرف الًتويج     

 أوفذ للمعلومات ويف تسهيل بيع السلعة منا إقامة

يعترب الًتويج و  (19)اخلدمة أو يف قبول فكرة معينة 
 سًتاتيجيةاال األبعادحد أواالتصاالت التسويقية 

والنشاطات اليت تقوم هبا  لألعمال ادلهمةواحليوية 
التجارب  أثبتتاحلديثة، فلقد  األعمالمنظمات 

 نأالعلمية التطبيقية واخلربات العلمية والعملية الطويلة 
لكثَت  العنوان الرئيسي واالتصايل كان ىو البعد الًتوغل

من حاالت التقدم والنمو الذي حظيت بو 
تتم السياسات الًتوغلية بشكل   ولكي (20)ادلنظمات

 يتم اإلعالن عن ادلنتج يف العديد من أن فالبد كفء
تقدًن عروض تروغلية متعددة وسائل اإلعالن ادلؤثرة و 

ى تكرار هم ادلنتج تساعدىم علئللعمالء عند شرا
زيادة الوالء و  ةأللمنشاستخدامو و بناء صورة طيبة 

للعالمة التجارية كتقدًن عينات رلانية، ىدايا ، تذوق 
يتم نشر معلومات دعائية يف  نأو  وىكذا. رلاين...

مل معلومات مقنعة العديد من وسائل اإلعالم رب
يقوم  نأو  .بطريقة نتجادلوسعر...اخل(  عن)جودة

مع طاليب  آت بالتعامل بشكل راقٍ شنادلالعاملون يف 
ين يف األسواق نتج وادلستفسرين عنو من ادلشًت ادلشراء 

طالبهم بأسرع وقت شلكن وإهناء عملية مدلستهدفة ا
 .ؤةكف  بطريقة

 :منتج العسلتصدير  :ثانًيا
 تعريف التصدير: -1

تعلقة بتوضيح مفهوم التصدير تعددت التعريفات ادل   
لذلك فقد ظهرت  يق،الختالف كتاب التسو  تبًعا

 نأرلموعة من التعريفات اليت يرى فيها كل كاتب 
 إعطاءمشولية يف  واألدق واألكثر األقربتعريفو ىو 

ومع اختالف وجهات  معٌت واضح دلفهوم التصدير.
ن مجيع أ إالالنظر حول الصياغة النهائية للمفهوم 
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 ا واحدً التعريفات اليت قدمت حولو تكاد تعطي معًٌت 
ظر عن التفصيالت اليت ػلتويها كل تعريف. بغض الن
عبارة عن إسًتاتيجية " بأنوعرف التصدير ىذا ويُ 

تستخدم من قبل العديد من ادلشروعات لتصدير 
منتجاهتا إىل أقطار ال يكون اإلنتاج احمللي فيها كافيا 

و  .(21)لسد الطلب على السلع أو اخلدمات يف السوق
من احلدود الوطنية ىو " عملية عبور للسلع واخلدمات 

 .  (22)األجنبيةاحلدود  إىل
االعتيادي  األسلوب"  التصدير ىو نأويرى البعض   

ببساطتو  ميزًاادلتبع يف تسويق السلع عرب احلدود، مت
 آخرونويرى  (23)ومرونتو واطلفاض درجة ادلخاطرة فيو

 أجنبيةالقيام بتسويق منتجات دولة " يعٍت التصدير نأ
الدولة  أجهزةسواء كانت  األجنبية عدد من الدول أو
نو غلب القيام بدراسة إمن يقوم بالتصدير ف األفراد أو

 .(24)"قبل القيام بالتصدير األجنبية األسواق
بأنو " ادلدخل وؽلكن لنا تعريف تصدير منتج العسل    

ادلسوقة دلنتج  أوادلنشأة ادلنتجة  الذي تستطيع من خاللو
الدولة يدة خارج حدود جد أسواق إىلالعسل الدخول 

البحث عن بغرض  الدولة اليت تعمل فيها، أو األم
ظل  يف مأذىاهنذلا يف  مكانة. وإغلادعمالء جدد 

احمللية والدولية  األسواقاليت تشهدىا  ادلتزايدة ادلنافسة
 يف وقتنا احلايل.

 فوائد التصدير: -2
 : يأيتكما  تصديرالفوائد  إىلؽلكن التطرق   
  كن التطرق إىل الفوائد العامة للتصدير  فوائد عامة: ؽل

 كما يأيت:
 األسواق إىلالدخول  أشكال أسهل وأيسريعد من  -أ

الدولية لتضمنو اقل نسبة خطورة مقارنة مع البدائل 

 حدأكما يعد   ...التسويق الدويل أشكالمن  األخرى
لدولة بالطريقة اليت ال ة لتمويل واردات االطرق الرئيس

 .يزان مدفوعاهتا اخلارجيةعلى م تؤثر سلًبا
تنمية الصناعات احمللية وزبفيض يعمل على " -ب 

، شلا يرفع القوة الشرائية للمستهلكُت.. اإلنتاجتكاليف 
يف  الصادرات يف الدول النامية دورًا كبَتًا حيث تلعب

النمو االقتصادي من خالل مساعلتها يف ظلو الدخل 
وادلوارد  ناتلإلمكا األمثلالقومي من حيث االستغالل 

 .(25) "ادلتاحة
 تدويل نشاطاهتا يفادلنشآت  أويساعد ادلؤسسات  -ج

... واحلصول أجنبية أسواق إىلاالقتصادية والوصول 
الذي  الدولية يف القطاع على حصة معتربة من السوق

فيو، شلا ؽلكنها من رفع خططها التسويقية  تزبصص
 .(26)اإلنتاجيةكرب من عملياهتا أوربقيق مردودية 

كرب، أجديدة ومرحبة للمنشأة بشكل  أسواقيوفر  -د 
ويساعدىا على زيادة القدرة التنافسية، ويسهل ذلا 

وابتكارات دلنتجات  أفكاراحلصول على  إمكانية
  (27)جديدة واستعمال التكنولوجيا احلديثة

على ربفيز الطلب وتشجيع  تعمل الصادرات -ىـ 
ع احلكومي، عرب ادلدخرات يف قطاع الصادرات والقطا 

عوائد ضرائب الصادرات، وبالتايل تراكم التكوين 
 . (28)ومن مث ربفيز النمو االقتصادي الرأمسايل

تعمل الصادرات على الوفاء بقيمة حاجات الدولة  -و 
من الوراردت، وبالتايل عدم الوقوع يف اختالل ىيكل 

سلبية على اذباىات  االتجارة اخلارجية، الذي يًتك اثارً 
 . (29)نمو، ويف موازين ادلدفوعاتال
  فوائد خاصة بتصدير العسل: ؽلكن التطرق إىل

 الفوائد اخلاصة بتصدير العسل كما يأيت:
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توجيو اىتمام القائمُت على منشآت العسل إىل   - أ
حلول بديلة سبكنهم من تصريف فائض إنتاجهم من 
العسل إىل أسواق خارجية، لديها القابلية الستيعاب 

 ىذا الفائض.
يف  ادلنتج يف البلدالعسل  منتج تعزيز مكانة - ب

الطلب عليو، من بالشكل الذي يزيد  األسواق الدولية،
على العمالت األجنبية  ر لوادلصدِّ  وبالتايل حصول البلد

أشد  ا ما تكون الدول ومنها الناميةكثَتً   الصعبة اليت
 .لتسيَت عجلة اقتصادىاإليها  حاجة

ذبة عن اطلفاض بعض مواجهة بعض ادلشاكل النا -ج 
الستَتاد  ، نظرًايف بلد ما أنواع العسل يف السوق احمللية

البلد،  ىذا رخيص الثمن من خارجالبعض أنواع العسل 
بتصديرىا إىل أسواق خارجية ترتفع فيها قيمتها، 

 وبالتايل العوائد ادلتحققة منها.
 كفاءة تصدير منتج العسل: -3

ومنها  أي منتجاتلكي تتم عملية تصدير   
 :باآليتقيام البكفاءة البد من  العسل اتمنتج

اختيار قنوات رة على أن تعمل ادلنشأة ادلصدِّ  -أ

تسهم  األقصرقنوات التسويق ف" التوزيع األقصر
  "وادلشًتي يف توثيق العالقة بُت الصانع

(p24:2002:Dwyer - Tanner, Jr.) 
قدر  أكربحصول ادلنشأة ادلصدرة على  إىلتؤدي و 

امش األرباح أو من ىو  مستفيدةً  األرباحمن 
لقنوات التوزيع يف يتم دفعها العموالت اليت س

 حالة استخدام قنوات توزيع طويلة.
ة عند تصميم نظام التوزيع أغلب أن هتتم ادلنش -ب

ادلادي بقرارات النقل وكيفية اختيار وسيلة النقل 
ر ن وسيلة النقل تؤثر يف أجو أعلوم ادل منن ادلناسبة، أل

النقل وسعر بيع ادلنتج وكذلك موعد التسليم واحملافظة 
  .(30)على السلعة حىت وصوذلا إىل العميل

ومدخالت  األسواقدراسة وربليل مدخالت  -ج
 ُتوانق، وفهم العملية التسويقية مثل معرفة ادلنافسُت

اخلارجية الدولية، ومعرفة وفهم البيئات  األسواق
االسًتاتيجيات للتعامل  تطوير... و اخلارجيةالتسويقية 

توازنات حقيقية بُت  وإغلاد ،اخلارجية األسواقمع 
  .(31)التسعَت العالية وسياساتادلنتجات عالية اجلودة 

مجيع ادلتغَتات الداخلية واخلارجية يف  مواكبة-د
  Graham)ادلتعلقة بادلنتج ادلعُت  واألنظمةادلتطلبات 

2007 :p464):  تفرضها اليت وبالذات ادلتطلبات
  .إليهارة بعض الدول على ادلنتجات ادلصدَّ قوانُت 

ادلنشأة مدعمة وملتزمة ولديها  إدارةتكون  أن -ىـ 
ولديها  ،التصدير أسواقاذباىات ومواقف اغلابية ضلو 

اىتمام بالتخطيط التنظيمي االسًتاتيجي، وال تنظر 
 .نو نشاط عرضيأللتصدير على 

كفاءات يف رلال ادلنشأة قدرات و يكون لدى  أن -و
فيما ؼلص جودة ادلنتج ومواصفاتو  ،التسويق التصديري

البحث ادلنظم و القدرة على البحث والتطوير، و الفريدة، 
 .(32)... اخل.ةالتصديريي عن ادلعلومة دِّ واجلِ 

وخطط  إجراءات "بوضع تقوم ادلنشأة ادلصدرة أن -ز
وادلرونة والقدرة على ربقيق  بالبساطة تتميز مناسبة،

 (33) جهود وتكلفة ووقت شلكن بأقلادلسطرة  األىداف
 ،لاععلى وضع نظام ف ادلنشأة قادرة تكون أن -ح

وتقنيات جديدة جلمع البيانات وادلعلومات عن 
كي تتمكن ادلنشأة   ؛األجنبية األسواقالسلوكيات يف 

 .(34) من مواجهة احلاالت اخلاصة والفردية
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وعبوات  ةبأغلفباالىتمام  ادلنشأة تقوم أن -ط
ا يف مهمً  ات ادلصدرة. فالتغليف "يلعب دوًراادلنتج

وسلوكو الشرائي...  وأفكارهالتأثَت على ادلستهلك 
نو إوبالتايل ف (35)تكتسب ميزة تنافسية" ادلنشأةوغلعل 
 األسواقيف يف إغلاد مكان ذلا  يف هناية ادلطاف يسهم

 اخلارجية.
معرفة يف الستمرار با رةادلنشأة ادلصدِّ  تقوم أن -ي
نظام الرقابة واحلصص احملدودة والقيود ادلفروضة على "

)من قبل بعض الدول  بعض السلع أوبعض الدول 
العوامل الثقافية  إغفال... مع عدم ادلصدر اليها(

واالجتماعية واالقتصادية والتقانة وادلنافسة، وكذلك 
ر ادلصدَّ تلك البلد يف  (36)اللغة وسعر صرف العملة

 .إليها
 إلدارةتطبيق ادلنهج ادلتكامل تقوم ادلنشأة ب أن -ك

ى حدإنتائج  أظهرتحيث  ؛لتحقيق التميز التسويق
 نأ" يف رلال تسويق العسلالعربية الدراسات التسويقية 

ادلنهج ادلتكامل  معنوية بُت تطبيق تأثَتىناك عالقة 
شخصت  إهنا، حيث ادلتميز واألداءالتسويق  إلدارة
 إىلرتقاء بو ال، واادلناحل أداءويق يف الواضح للتس التأثَت

 اإلقليميعلى ادلستوى  ...مستويات ادلنافسة التسويقية 
 .(37)"الدويل

التسويق  أساليبتقوم ادلنشأة باستخدام  نأ -ل
الريادي عند شلارسة عملها دلا لو من دور كبَت يف توليد 

ادلبدعة ولكونو واخلطط والربامج التسويقية  األفكار
ة وىي اعتماده وتطبيقو من قبل سمة رئيس"ؽلتاز ب

 ( الصغَتة، اليت ال تستطيع رلاراةادلنظمات )ادلنشآت
 .(38) "ادلنظمات الكبَتة يف ظل التنافس

تعمل ادلنشأة على استخدام التسويق االبتكاري  أن -ن
خارج حدودىا، فهو يعمل  إىلعند تصدير منتجاهتا 

بشكل غلعلها ربقيق ادليزة التنافسية للمنشأة و على "
تتميز عن ادلنافسُت يف السوق، ويعمل على تعزيز 
صورهتا الذىنية ومسعتها، وما شابو ذلك من العوامل اليت 

 . (39)"تساعد يف ربقيق ىذه ادليزة
منفعة  أعلىربقيق " على رةادلصدِّ  تعمل ادلنشأة أن -س

ما ؽلكن من  ربصل على أعلىمقابل التكاليف... أي 
مقابل زبفيض  (40)لتحقيقو"اذلدف الذي تسعى 

األسواق ن طبيعة دىا الدنيا، ألحدو  إىل التكاليف
 .الدولية ومستوى ادلنافسة فيها تتطلب ذلك

كفاءة تصدير منتج العسل ربتاج   نأويرى الباحثان    
ري العسل، منها جهود تتعلق من مصدِّ  جهود كبَتة إىل

وجهود تتعلق  ،اختيار نوعية العسل ادلراد تسويقوب
من نسبة تركيز السكر  للتأكدبعملية فحص العسل 
باختيار حجم عبوات التعبئة فيو، وجهود تتعلق 

ومواصفاهتا من حيث اجلوانب الصحية واجلمالية، كما 
 ة اخلارجيةظروف البيئرين معرفة األمر من ادلصدِّ يتطلب 

العسل يف  إنتاج، كمستوى ادلتعلقة بأسواق التصدير
 األسواقادلنافسُت يف  أسعار ،إليهار الدول ادلصدَّ 

االستهالك  أظلاط، معرفة إليهاالدولية ادلراد التصدير 
ر ذلا، التعرف على دَّ ادلص األسواقيف  لدى ادلستهلكُت

ما مت  إىل باإلضافة. ذلا يف الدول ادلصدر األفراددخول 
وسائل النقل  أفضلتقوم ادلنظمة باختيار  أنال بد  ذكره

حىت يصل ادلنتج سواق التصدير، أ إىلادلنتج  عند نقل
من حيث القيمة الغذائية والشكل. كما يتطلب  سليًما

الكفاءة يف عملية  إىلتصل  أن أرادت إذامن ادلنشأة 
تقوم بتصميم برنامج تروغلي مناسب  أن التصدير
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ادلادية وادلالية،  إمكاناهتالطبيعة منتجاهتا ومتوافق مع 
التصدير،  سواقأويتناسب مع خصائص ادلستهلكُت يف 

غلاي يف سلوكهم اإل األثر إحداثحىت يتمكن من 
 الشرائي.

 الجانب العملي
دًن ربليل من خالل اجلانب العملي للبحث ؽلكن لنا تق 

لنتأكد من صحة فروض تبانة سللبيانات ادلستقاة عرب اال
 . البحث

فراد صائص الشخصية أل : ربليل البيانات ادلتعلقة باخلأواًل 
 :عينة البحث

 عينة البحث ألفراد( يبُت اخلصائص الشخصية 1جدول رقم )
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

عينة  أفرادمجيع  نأيتبُت  (1) رقممن خالل بيانات اجلدول 
ت تسويق العسل احلضرمي آالبحث من القائمُت على منش

( ونسبتهم 31بلغ تكرارىم )حيث  ؛الذكورىم من 
اليد لكون عادات وتق ؛أمر غَت مستغرب، وىذا (100%)

ة بالعمل يف ألمر تسمح ل ال باليمناجملتمع يف م/ حضرموت 
 أكثرفئة الشباب ىم  نأ. كما يتبُت  مثل ىذا النشاط

 وتصديره احلضرميدلهنة بيع العسل  االفئات العمرية امتهانً 
 30ـ20تكرار الفئات العمرية من  إمجايلحيث بلغ 

 أفراد إمجايل%( من 80.7( وبنسبة )25سنة ) 40ـ31/
. بينما بلغ تكرار الفئة العمرية من ينة البحثع

، وال يوجد %(19.4( وبنسبة )6سنة ) 60ـ50/51ـ41
 نأ. وىذا يعٍت سنة 60من الفئة العمرية فوق  أي مفردة

الفئات العمرية اليت تعمل يف نشاط بيع  أكثرالشباب ىم 
. كما يتبُت اخلليجية األسواق إىل وتصديره العسل احلضرمي

 األكثرات ادلستوى التعليمي )ابتدائية/ ثانوية ( ىم فئة ذلا نأ
تكرارىم  إمجايلحيث بلغ  ؛دلهنة تصدير العسل اامتهانً 

، بينما ادلبحوثة الفئة إمجايل%( من 64.6( ونسبتهم )20)
( 8) سبكالوريو بلغ تكرار الفئة ذات ادلستوى التعليمي 

دبلوم ال، وتكرار الفئة ذات التعليم %(25.8وبنسبة )
الفئة ذات ادلستوى  أما%( 3.2( وبنسبة )1توسط )ادل

، وبلغ %(6.5( وبنسبة )2ن تكرارىا )إم فالتعليمي مل
( وبنسبة 0تكرار الفئة ذات التعليم العايل دراسات عليا )

الفئات ذات ادلستوى  إمجايل نأ%( وىذا مؤشر على 0)
بلغ  ـ دراسات عليا ( سبكالوريو التعليمي )دبلوم متوسط ـ 

%( مقارنة بالفئات ذات التعليم )ملم ـ 29بنسبة )( و 9)
. %(71( وبنسبة )22ي بلغ تكرارىا )ابتدائية ـ ثانوية ( الذ

الذين  األفراد نأ أعالهاجلدول  من بيانات اأيضً ويتبُت 
( 26لبية بتكرار )ىم الغا بأنفسهمهتم اخلاصة آيديرون منش

ت آمنشالذين يديرون  األفراد نأ، كما %(83.9وبنسبة )
( وبنسبة 1حيث بلغ تكرارىم ) ،اشًتكة ادللكية قليلون جدً ادل
ت ادلملوكة آادلنش إدارةن على القائمو  األفراد أما%(، 3.2)

، وىذا %(12.9( وبنسبة )4) فقد بلغ تكرارىم ؛ للغَت
الذي يعمل على فصل  اإلداري األسلوب نأمؤشر على 

تقدم غَت ادلعن ادللكية وادلعمول بو يف دول العامل  اإلدارة

 % النسبة المئوية التكرار البيان المتغير

 الجنس 1
 100 31 ذكر
 0 0 أنثى

 العمر 2

 32.3 10 سنة  20-30
 48.4 15 سنة  31-40
 12.9 4 سنة 50- 41
 6.5 2 سنة  60- 51
 0 0 فأكثر سنة  61

3 
 

 المستوى التعليمي

 6.5 2 ملم
 32.3 10 ابتدائية
 32.3 10 ثانوية

 3.2 1 دبلوم متوسط
 25.8 8 بكالوريوس

 0 0 راسات علياد

 نوع الملكية 4
 83.9 26 ملكية خاصة
 3.2 1 ملكية مشًتكة
 12.9 4 ملكية للغَت

5 
مستوى التعامل مع 
 األسواق الخليجية

 35.5 11 دائم
 25.8 8 متوسط
 38.7 12 زلدود
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ت آا يف عمل منشيف حاالت زلدودة جد   إالمعمول بو 
 نأ. كما يتبُت دير العسل دبحافظة حضرموت/ اليمنتص

اخلليجية  لألسواق رميت ادلصدرة للعسل احلضآادلنش أكثر
اخلليجية وبتكرار  األسواقىي زلدودة التعامل مع العمالء يف 

دائمة ت الآ%(، يلي ذلك ادلنش38.7( وبنسبة )12)
 األخَتة، ويف ادلرتبة (%35.5( وبنسبة )11التعامل بتكرار)

( 8اخلليجية بتكرار ) األسواقتوسطة التعامل مع ادلت آادلنش
%(، وىذا مؤشر غَت جيد ينبغي النظر فيو 25.8وبنسبة )

ت آادلنش نأحيث يالحظ  ؛رة للعسلت ادلصدِّ آمن قبل ادلنش
  .تعاملبشكل زلدود تفوق الدائمة الادلتعاملة 

 :وفروعهاة الفرضية الرئيسا : تحليل البيانات المتعلقة باختبار نيً ثا

 ة:ئيساختبار الفرضية الر و  البيانات تحليل -1
الفرضية يوضح البيانات ادلتعلقة باختبار ( 2جدول رقم )

  .ةالرئيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السياسات مستوى كفاءة نأيتبُت  (2رقم )من اجلدول   

 رة للعسلمن قبل ادلنشآت ادلصدِّ ادلستخدمة  التسويقية
حيث بلغ الوسط  عالًيا؛كان  اخلليجية األسواق إىل احلضرمي

سياسات ادلنتج بفقرات احلسابية ادلتعلقة  األوساطاحلساي جملموع 

بكل  من ادلتعلقة  مستوى كفاءة السياسات نأكما   .(3.8075)
ساي جملموع حيث بلغ الوسط احل ا أيًضا؛كان عاليً التسعَت والتوزيع  

( على 3.6525)( 3.6525منهما ) احلسابية ادلتعلقة بكلٍ  األوساط
 تفإنو كانسياسات الًتويج دبستوى كفاءة فيما يتعلق  أما .التوايل

جملموع األوساط احلسابية حيث بلغ الوسط احلساي  الكفاءة؛متوسطة 
 .(3.0725سياسات الًتويج )ت رابقراتعلقة ادل
لسياسات ا احلسابية جلميع األوساط ايلإمج متوسط ومن خالل  

 (3.54625، الًتويج( البالغ ))ادلنتج، التسعَت، التوزيع األربع يةالتسويق
 (1.054ومتوسط إمجايل االضلرافات ادلعيارية لنفس السياسات البالغ )

نو )تستخدم  أ مت إثبات الفرضية الرئيسة األوىل اليت تنص علىنو إف
ات يف مدينة ادلكال م/ حضرموت السياس ادلصدرة للعسلادلنشآت 

من الكفاءة عند تصدير منتج العسل احلضرمي  التسويقية دبستوى عالٍ 
 (.ةإىل األسواق اخلليجي

 :األولىلفرضية الفرعية اختبار او البيانات تحليل  -2
 .األوىللفرضية الفرعية االبيانات ادلتعلقة باختبار  يوضح (3جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 

 

 البيان
 السياسات

 

متوسط األوساط 
 احلسابية

 

متوسط 
االضلرافات 

 ادلعيارية

درجة 
 ولالقب

سياسات ادلنتج ادلستخدمة يف رفع كفاءة تصدير 
العسل اليمٍت احلضرمي إىل األسواق  جرلموع منت
 اخلليجية . 

 موافق 0.991 3.8075

سياسات التسعَت  ادلستخدمة يف رفع كفاءة تصدير 
 العسل اليمٍت احلضرمي إىل األسواق اخلليجية . جمنت

 موافق 1.040 3.6525

 جتخدمة يف رفع كفاءة تصدير منتسياسات التوزيع ادلس
 العسل اليمٍت احلضرمي إىل األسواق اخلليجية .

 موافق 1.150 3.6525

سياسات الًتويج ادلستخدمة يف رفع كفاءة تصدير 
 العسل اليمٍت احلضرمي إىل األسواق اخلليجية . جمنت

3.0725 1.034 
 غَت متأكد

 
 اإلمجايل 

 موافق 1.054 3.54625

 

  اإلجابة     العبارة    
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ُٔجذ تىُع  فٓ مىتج العسل 
المصذس إلّ األسُاق 

َلّ، ثاوٕت  الخلٕجٕت )دسجت: أ
، ثالثت، سابعت.. ٌَكزا 

(.بشكل ٔعمل علّ سفع 

 صذٔشي.كفاءة ت

 32 2 2 2 29 22 ث

ق 2.773 4.26
اف
و
م

 % 35.5 62.3 2 2 3.2 222 

ُٔجذ تىُع فٓ عبُاث 

مىتجاث العسل المصذسة إلّ 
األسُاق الخلٕجٕت )عبُة 

سعت: سبع كٕلُ، وصف كٕلُ، 

كٕلُ ، كٕلُان ...ٌَكزا ( . 
بشكل ٔؤدْ إلّ سفع كفاءة 

 تصذٔشٌا .

 32 4 2 2 26 7 ث

ق 2.279 3.65
اف
و
م

 % 22.6 52.6 6.5 6.5 22.9 222 

ٔصمم غالف مىتج العسل 
ْ علّ  بطشٔقت جزابت َتحُت
جمٕع المعلُماث األصمت مه 

)تحذٔذ الصالحٕت، الُصن، 
َغٕشٌا ( ، كما ٔصمم 

بطشٔقت تسمح باستخذامً 
غشاض أخشِ بعذ أل

استٍالك مىتج العسل ، 

َبطشٔقت تعمل علّ سفع 
كفاءة تصذٔشي إلّ األسُاق 

 لخلٕجٕت .ا

 32 2 2 7 27 5 ث

ق 2.884 3.77
اف
و
م

 

% 26.2 54.8 22.6 3.2 3.2 222 

تصمم العالمت التجاسٔت 

الخاصت بمىتج العسل بشكل 
ممٕض َجزاب ٔعمل علّ 

تشسٕخٍا فٓ أرٌان األفشاد 

فٓ األسُاق الخلٕجٕت  َٔشفع 
مه كفاءة تصذٔش مىتج 

 العسل إلّ األسُاق الخلٕجٕت

 32 2 3 5 28 3 ث

ق 2.228 3.55
اف
و
م

 

% 9.7 58.2 26.2 9.7 6.5 222 

ق 2.992 3.827 اإلجمالٓ
اف
و
م
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نو يوجد تنوع  يف أيتبُت  (3رقم )يانات اجلدول من خالل ب
 : أوىل،صدر إىل األسواق اخلليجية )درجةمنتج العسل ادل

بلغ الوسط احلساي ذلذه  حيث ؛ثانية، ثالثة، رابعة.. وىكذا (
وىذا يعٍت  ،(0.773واالضلراف ادلعياري )( 4.26العبارة )

 واقاألس إىلالعسل  أنواعت تقوم بتصدير مجيع آادلنش نأ
نو  يوجد تنوع يف عبوات منتجات أ. كما يتبُت اخلليجية

رة إىل األسواق اخلليجية )عبوة سعة: ربع كيلو، العسل ادلصدَّ 
 نأ، وىذا يعٍت ، كيلو، كيلوان ...وىكذا (لونصف كي

منتجات  وأحجامسياسات التنويع يف عبوات  تنتهجت آادلنش
يف دول  األفرادحاجات ودخول و العسل بشكل يليب رغبات 

 (3.65حيث بلغ الوسط احلساي ذلذه العبارة ) ؛اخلليج
نو توجد موافقة أ اأيضً . ويتضح (1.279واالضلراف ادلعياري )

بطريقة  كانت  غالف منتج العسل ن عملية تصميمأعلى 
ربديد زمة من )الجذابة وربتوي على مجيع ادلعلومات ال

طريقة يصمم بن الغالف أ، كما الصالحية، الوزن، وغَتىا(
راض أخرى بعد استهالك منتج غتسمح باستخدامو أل

ادلصدرة ت من قبل ادلنشآ اإدراكً ىناك  إن، وىذا يعٍت العسل
اجلوانب الشكلية يف تصميم ادلنتج ذلا دور مهم  إن إىل للعسل

، وقد بلغ الوسط اخلليجية األسواقعلى العمالء يف  التأثَتيف 
اف ادلعياري واالضلر  (3.77احلساي ذلذه العبارة )

 نأ األخَتة. كما يتضح ومن خالل بيانات العبارة (0.884)
تصميم العالمة التجارية اخلاصة دبنتج  نأىناك موافقة على 

اب يعمل على ترسيخها يف بشكل شليز وجذَّ تصمم العسل 
، حيث بلغ الوسط ان األفراد يف األسواق اخلليجيةأذى

 .(1.028دلعياري )واالضلراف ا (3.55احلساي ذلذه الفقرة )
رلموع األوساط احلسابية متوسط ويتضح من خالل   

سياسات ادلتعلقة باحملور األول ) للعبارات أو الفقرات األربع
ومتوسط رلموع االضلرافات  (3.807الذي يبلغ )ادلنتج( 

نو مت إثبات أ (0.991البالغ )ادلعيارية لنفس العبارات 
 تستخدم ادلنشآت)نو أى علالفرضية الفرعية األوىل اليت تنص 

سياسات ادلنتج يف مدينة ادلكال م/ حضرموت  ادلصدرة للعسل
من الكفاءة عند تصدير منتج العسل احلضرمي  دبستوى عالٍ 

 .(ةإىل األسواق اخلليجي
 الفرضية الفرعية الثانية:اختبار و  البيانات تحليل  -3

لفرضية ا( يبُت البيانات ادلتعلقة باختبار 4جدول رقم )
 الفرعية الثانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يتضح أنو ال توجد إجابة 4من خالل بيانات اجلدول رقم )
واضحة فيما يتعلق بالعبارة اليت تنص على أنو يتم تسعَت منتج 
العسل احلضرمي يف األسواق اخلليجية بسعر أفضل من أسعار 

 اإلجابة            العبارة
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.يتم تسعَت منتج 
ي يف العسل احلضرم

األسواق اخلليجية 
بسعر أفضل من 
أسعار السلع البديلة 
ادلنافسة ، وبشكل 
يساعد على رفع كفاءة 

 تصديره .

 31 12 8 1 4 6 ت

غَت  1.589 2.48
.19 % متأكد

4 
12.

9 
3.2 25.

8 
38.

7 
100 

يتم زبفيض سعر منتج 
العسل احلضرمي كلما 
زادت الكميات 
ادلشًتاة منو يف 

ة، األسواق اخلليجي
بشكل يساعد على 

 رفع كفاءة تصديره .

 31 4 0 2 12 13 ت

 موافق 1.012 4.10
% 

41.
9 

38.
7 6.5 0 

12.
9 100 

يتم تسعَت منتج 
العسل وفًقا لنوع 
العميل فمثال تسعر 
الوحدة الواحدة من 
منتج معُت للعمالء 
الدائمُت بسعر اقل من 
بيعها للعمالء غَت 
الدائمُت، بشكل 

ع كفاءة يساعد على رف
 تصديره

 31 1 2 2 16 10 ت

 موافق 0.983 4.03

% 32.
3 

51.
6 

6.5 6.5 3.2 100 

قيمة ادلنافع اليت ػلصل 
عليها العمالء يف 
األسواق اخلليجية من 

منتج العسل   مشرائه
ا مقابل ما  كبَتة جد 
يتم دفعة من أموال 
للحصول عليها .، 
وتعمل على رفع كفاءة 

العسل  جتصدير منت
األسواق اخلليجية  إىل
. 

 31 0 0 5 21 5 ت

 موافق 0.577 4.00

% 
16.

1 
67.

7 
16.

1 
0 0 100 

 موافق 1.040 3.652 اإلمجايل
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 السلع البديلة ادلنافسة؛ حيث بلغ الوسط احلساي ذلذه العبارة
 نأوىذا يعٍت (،1.589( واالضلراف ادلعياري )2.48)

من  نمتأكديرة للعسل غَت ت ادلصدِّ  على ادلنشآالقائمُت
وىذا يرجع  ،ال أم األفضلبيعهم يف اخلليج ىي  أسعار

. وتوجد ت ادلتعلقة بتصدير العسل احلضرميحملدودية الدراسا
 ضرمي كلمافيما يتعلق بتخفيض سعر منتج العسل احل ةموافق

فقد بلغ منو يف األسواق اخلليجية،  زادت الكميات ادلشًتاة
واالضلراف ادلعياري ( 4.10الوسط احلساي ذلذه الفقرة )

وتوجد موافقة فيما يتعلق بالعبارة الثالثة اليت  .(1.012)
 ا لنوع العميل فمثاًل نو يتم تسعَت منتج العسل وفقً أتنص على 

للعمالء  العسل من تسعر الوحدة الواحدة من منتج معُت
وتوجد دائمُت، الغَت أقل من بيعها للعمالء الدائمُت بسعر 

قيمة  نأالعبارة الرابعة اليت تنص على فيما يتعلق ب موافقة أيًضا
ء يف األسواق اخلليجية من ادلنافع اليت ػلصل عليها العمال

من أموال  يتم دفعو ا  مقابل مامنتج العسل كبَتة جد   مهشرائ
واالضلراف  حيث بلغ الوسط احلساي ؛اللحصول عليه

( 4.03على التوايل ) للعبارة الثالثة والرابعة ادلعياري
 .(0.577و)( 4.00)و( 0.983)و

 رلموع األوساط احلسابية متوسط  ويتضح من خالل   
سياسات باحملور الثاين )ادلتعلقة  الفقرات األربع  أوللعبارات 

ادلعيارية  االضلرافاتومتوسط ( 3.652الذي يبلغ ) (التسعَت
مت إثبات الفرضية الفرعية الثانية اليت نو أ (1.040البالغ )

يف مدينة  ادلصدرة للعسل)تستخدم  ادلنشآت نو أتنص على 
من  دبستوى عالٍ  تسعَتادلكال م/ حضرموت سياسات ال

الكفاءة عند تصدير منتج العسل احلضرمي إىل األسواق 
 .(ةاخلليجي

 
 

 الفرعية الثالثة: رضيةاختبار الفو تحليل  -1
لفرضية ايوضح البيانات ادلتعلقة باختبار ( 5جدول رقم )
 الفرعية الثالثة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىناك  نأيتضح  (5رقم )من البيانات ادلوضحة يف اجلدول 
نو يتم توفَت منتج العسل احلضرمي يف مجيع أموافقة على 

اع واألحجام مناطق دول اخلليج العري بالكميات واألنو 

  اإلجابة              العبارة
دة 

 بش
وافق

م
5 

فق  
موا

4 
ايد 

زل
 

وافق  3
َت م

غ
2 

 
فق 

 موا
غَت

شدة
ب

موع  1
اجمل

اي 
حلس

ط ا
وس

ال
ري 

دلعيا
ف ا

ضلرا
اال

 

درجة 
 قةادلواف

يتم توفَت منتج 
العسل احلضرمي 
يف مجيع مناطق 
دول اخلليج العري 

بالكميات 
واألنواع واألحجام 
الكافية اليت تليب 
حاجات األفراد 
يف ىذه  األسواق 
، وبطريقة ترفع 
 من كفاءة تصديره 

 31 2 3 4 19 3 ت

3.58 1.025 
 موافق
 

% 9.7 61.3 12.9 9.7 6.5 100 

. يتم اختيار 
ات التوزيع غَت قنو 

جد ا  ةالطويل
بغرض إيصال 
منتج العسل 
بالسرعة ادلطلوبة 
وباجلهود األقل 
وبالسعر ادلناسب، 
وبطريقة ترفع من  

 كفاءة تصديره.

 31 1 2 4 3 21 ت

 موافق 1.137 4.32

% 67.7 9.7 12.9 6.5 3.2 100 

يتم اختيار وسائل 
اخلزن والنقل 
ادلالئمة لطبيعة 
منتج العسل 

ضرمي عند احل
نقلو إىل األسواق 
اخلليجية، وبطريقة 
ترفع من كفاءة 

 تصديره.

 31 1 8 3 13 6 ت

3.48 1.180 
 موافق
 % 19.4 41.9 9.7 25.8 3.2 100 

يسلم منتج 
العسل احلضرمي 
للعميل بأسرع 
وقت شلكن وال 

 تتستغرق إجراءا
البيع إال وقًتا 
قصَتًا ومعقوال 
جًدا إلسبام عملية 

ادلنتج إىل  تسليم
التاجر اخلليجي . 
وبطريقة ترفع من  

 كفاءة تصديره.

 31 3 7 6 10 5 ت

3.23 1.257 
غَت 
 متأكد

% 16.1 32.3 19.4 22.6 9.7 100 

3.65  اإلمجايل
3 

 موافق 1.150
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وبطريقة ىذه األسواق، األفراد يف  حاجاتالكافية اليت تليب 
حيث بلغ الوسط احلساي  ؛كفاءة تصديره  مستوى ترفع من

. كما (1.025واالضلراف ادلعياري ) (3.58ذلذه العبارة )
اختيار بت تقوم ادلنشآ نأعلى  اأيضً ىناك موافقة  نأيتضح 

غرض إيصال منتج العسل ا بجدً  ةطويلالغَت قنوات التوزيع 
حيث بلغ  ؛وباجلهود األقل وبالسعر ادلناسب بالسرعة ادلطلوبة
واالضلراف ادلعياري  (4.32) ذلذه الفقرة الوسط احلساي

نو يتم اختيار وسائل اخلزن أوىناك موافقة على  .(1.137)
إىل  احلضرمي عند نقلووالنقل ادلالئمة لطبيعة منتج العسل 

حيث بلغ الوسط احلساي ذلذه الفقرة  ؛األسواق اخلليجية
فيما يتعلق  أما. (1.180واالضلراف ادلعياري ) (3.48)

فيما  تأكيدعدم حالة من ىناك  نأفيتضح بالعبارة الرابعة 
يسلم منتج العسل احلضرمي للعميل بأسرع يتم نو أ يتعلق

 ومعقواًل  اا قصَتً البيع إال وقتً  توقت شلكن وال تستغرق إجراءا
حيث  ؛ التاجر اخلليجييم ادلنتج إىلسبام عملية تسلا إلجدً 

واالضلراف ادلعياري  (3.23بلغ الوسط احلساي ذلذه العبارة )
(1.257) . 

بية رلموع األوساط احلسامتوسط ويتضح من خالل 
 التوزيع(سياسات ) الثالث حملوربا لفقرات أو العبارات ادلتعلقةل

ات ادلعيارية البالغ ومتوسط رلموع االضلراف (3.653) البالغة
 نوأاليت تنص على  الفرضية الفرعية الثالثة إثبات (1.150)

ادلنشآت ادلصدرة للعسل يف مدينة ادلكال م/  )تستخدم
من الكفاءة عند  ضرموت سياسات التوزيع دبستوى عالٍ ح

 .(ةتصدير منتج العسل احلضرمي إىل األسواق اخلليجي
 
 
 
 

 
 الفرعية الرابعة: ضيةاختبار الفر و تحليل البيانات  -5

( يبُت البيانات ادلتعلقة باختبار لفرضية 6اجلدول رقم )
 . الفرعية الرابعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلجابة   العبارة          
دة 

 بش
افق

مو
5 

فق  
موا

4 
يد  

زلا
3 
فق  

 موا
غَت

دة  2
 بش

افق
 مو

غَت
1 

 

اجمل
اي موع

حلس
ط ا

وس
ال

ري 
دلعيا

ف ا
ضلرا

اال
 

درجة 
 القبول

يتم اإلعالن عن منتج 
العسل احلضرمي يف 
العديد من وسائل 
اإلعالن اخلليجية ادلؤثرة 
بشكل جذاب وبشكل 
ػلتوي على عنصر 
التسويق، وبطريقة تعمل 

 على رفع كفاءة تصديره.

 31 12 10 2 6 1 ت

 غَت موافق 1.241 2.16

% 3.2 19.4 6.5 32.3 
38.

7 
100 

يتم تقدًن عروض تروغلية 
متعددة للعمالء عند 
شرائهم منتج العسل 
احلضرمي تساعدىم على 
تكرار استخدامو ، بناء 
صورة طيبة ، زيادة الوالء 
للعالمة التجارية .  
كتقدًن عينات رلانية، 
ىدايا، تذوق...وىكذا ، 
وبطريقة  تعمل على رفع 

 كفاءة تصديره .

 31 1 2 2 21 5 ت

 موافق 0.885 3.87

% 
16.

1 
67.7 6.5 6.5 3.2 100 

.يتم نشر معلومات 
دعائية يف العديد من 
وسائل اإلعالم اخلليجية 
ربمل معلومات مقنعة 
عن )جودة ومذاق 
وسعر...اخل( منتج 
العسل احلضرمي ، 
بطريقة  تعمل على رفع 

 كفاءة تصديره .

 31 13 13 3 0 2 ت

 فقغَت موا 1.056 1.87
% 6.5 0 9.7 41.9 

41.
9 

100 

يقوم العاملون يف 
منشآت بيع العسل 
بالتعامل بشكل راٍق مع 
طاليب شراء منتج العسل 
احلضرمي وادلستفسرين 
عنو من ادلشًتين يف 
األسواق اخلليجية ، 
بطريقة تعمل على رفع  

 كفاءة تصديره .

 31 1 1 1 10 18 ت

 موافق 0.955 4.39

% 
58.

1 
32.3 3.2 3.2 3.2 100 

 غَت متأكد 1.034 3.0725 اإلمجايل

( يتبُت أن مستوى السياسات التسويقية ادلتعلقة 6من اجلدول رقم )
باإلعالن عن منتج العسل احلضرمي يف العديد من وسائل اإلعالن اخلليجية 
ادلؤثرة بشكل جذاب وبشكل ػلتوي على عنصر التسويق كان ضعيًفا؛ 

( واالضلراف ادلعياري 2.16ي ذلذه الفقرة )حيث بلغ الوسط احلسا
وىذا األمر قد يعود لصغر حجم ادلنشآت وزلدودية رأمساذلا  (،1.241)

 إضافة إىل ارتفاع كلف اإلعالن يف وسائل اإلعالم اخلليجية. 
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كما يتبُت أن ىناك حالة من عدم تأكد من قبل القائمُت 
رة للعسل فيما يتعلق بتقدًن عروض  على ادلنشآت ادلصدِّ

ضرمي ج العسل احلهم منتئتروغلية متعددة للعمالء عند شرا
ادة ، زيتساعدىم على تكرار استخدامو، بناء صورة طيبة

كتقدًن عينات رلانية، ىدايا، تذوق   ،الوالء للعالمة التجارية
 الكفاءة فيمامستوى  نأ، وىذا مؤشر على وىكذا رلاين...
حيث بلغ الوسط احلساي ذلذه ، عالٍ ذه السياسة يتعلق هب
 نأ. كما يتبُت (0.885ياري )( واالضلراف ادلع3.87الفقرة )

حيث  ؛ادلتعلقة باجلانب الدعائي ضعيفة السياساتمستوى 
 (1.056واالضلراف ادلعياري ) (1.87بلغ الوسط احلساي )

نو يتم نشر معلومات دعائية يف العديد أ إىلللعبارة اليت تشَت 
 من وسائل اإلعالم اخلليجية ربمل معلومات مقنعة عن

، وىذا رمياخل( منتج العسل احلضومذاق وسعر... )جودة
مستوى استخدام ادلنشآت ادلصدرة للعسل  نأشر على مؤ 

. اضعيفً  الدعائية يف األسواق اخلليجية كانوسائل احلضرمي لل
ادلنشآت   علىبقيام العاملُت أو القائمُتفيما يتعلق  أما

العمالء من دول  مع بالتعامل بشكل راقٍ رة للعسل ادلصدِّ 
 شراء منتج العسل احلضرمي وادلستفسرين طاليبمن اخلليج 

حيث  بشكل عاٍل جًدا؛ الودفهي عالقة طيبة يسودىا  ،عنو
واالضلراف ادلعياري ( 4.39بلغ الوسط احلساي ذلذه العبارة )

(0.955) . 
رلموع األوساط احلسابية متوسط ويتضح من خالل 

ات ادلتعلقة باحملور الرابع )سياس األربع العبارات أو للفقرات
ومتوسط رلموع ، (3.0725الذي يبلغ ) الًتويج(

نو أ (1.034االضلرافات ادلعيارية لنفس العبارات البالغ )
 ادلنشآتلدى القائمُت على  تأكدال عدمحالة من وجد ت

دبستوى كفاءة سياسات الًتويج لعسل فيما يتعلق رة لادلصدِّ 
 األسواقإىل ضرمي تصدير منتج العسل اليمٍت احلب ادلتعلقة

مت نفي الفرضية الفرعية نو القول إلذلك ؽلكن . ةاخلليجي
ادلصدرة  )تستخدم ادلنشآتنو أالرابعة اليت تنص على 

 ًتويجيف مدينة ادلكال م/ حضرموت سياسات الللعسل 
من الكفاءة عند تصدير منتج العسل  دبستوى عالٍ 

 .(ةاحلضرمي إىل األسواق اخلليجي
رق إىل أىم استنتاجات  التطؽلكن للباحثُت :االستنتاجات
 :يأيتالدراسة كما 

 ت تصدير منتج  العسلآى منشمجيع القائمُت عل إن -1
 أكثرفئة الشباب ىم  إنكما   ،الذكوراحلضرمي ىم من فئة 
 احلضرمي هنة بيع منتج العسلدل االفئات العمرية امتهانً 

ذات ادلستوى التعليمي )دراسات عليا( ال  الفئةو  ،وتصديره
 .العسلالتصدير دلنتج  لأعماسبارس 

رة للعسل احلضرمي ادلصدِّ  تآادلنش مستوى تعامل إن -2
ليس اخلليجية  األسواقمع العمالء يف  اخلليجية لألسواق
 .ادلطلوب بادلستوى

 األسواق إىلر ادلصدَّ  إن مستوى كفاءة سياسات ادلنتج -3
التنوع  يف منتج العسل، ويف من حيث ، اكان عاليً   اخلليجية

 تعلقةالعالمة التجارية ادل إنوطريقة تصميمو. كما  و،عبوات
تصمم بشكل شليز  لألسواق اخلليجية دبنتج العسل ادلصدر

وجذاب يعمل على ترسيخها يف أذىان األفراد يف األسواق 
 اخلليجية.

كان يف العموم   إن مستوى كفاءة سياسات التسعَت -4
يمٍت تصدير منتج العسل ال ، ويسهم بشكل كبَت يفاعاليً 

سياسة واحدة  مع وجود، اخلليجية األسواق إىلاحلضرمي 
ت اليمنية احلضرمية ادلنشآ أسعار أفضليةوىي ادلتعلقة دبعرفة 

قل من كانت أ فإهنامقارنة دبنافسيها يف سوق اخلليج 
 .ادلتوسط
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 إن مستوى كفاءة سياسات توزيع منتج العسل احلضرمي -5
 اإلمجاليف  لعسلل رةمن قبل ادلنشآت ادلصدِّ  ادلستخدم

 إىلتصديره تسهيل عملية عمل على وي اكان عاليً  العمومأو 
مستوى السياسة باستثناء  ،بشكل كبَت اخلليجية األسواق

وتسليم ادلنتج  عالبي إجراءات إهناء إمكانية"ادلتعلقة دبعرفة 
 من ادلتوسط بقليل. أعلى كانت ، فإهنا"وقت بأسرعللعميل 

ترويج منتج العسل احلضرمي  إن مستوى كفاءة سياسات -6
رة للعسل يف اإلمجال أو ادلستخدم من قبل ادلنشآت ادلصدِّ 

تندرج  ا، مع وجود سياستُت تروغليتُتالعموم كان متوسطً 
ضمن ادلستوى الضعيف وىي السياسات ادلتعلقة باإلعالن 

 وادلتعلقة باجلانب الدعائي.

دًن تق للباحثُت: من خالل االستنتاجات ؽلكن  التوصيات
 :يأيتكما التوصيات  رلموعة من 

 ن  ؽلتلك   ن  وخاصة شلَّ  اإلناثاالىتمام بتوظيف  ضرورة -1
التسويق وعلوم النحل، دلا و  اإلدارةمؤىالت علمية يف رلال 

التسويقية  يف صياغة الكثَت من السياسات أعليةمن  أةللمر 
ت يف كثَت من الدول، كما غلب االىتمام آلكثَت من ادلنش

 -البكالوريوسادلؤىلُت ضمن فئات ) ألفرادابتوظيف 
 اإلدارةالت االدراسات العليا ( وخاصة ادلختصُت يف رل

يف عملية  أعلية، دلا للمختص من والتسويق وعلوم النحل
 .لناجحةابتكار احللول التسويقية ا

 إىل رة دلنتج العسل احلضرميتعمل ادلنشآت ادلصدِّ  أن -2
علة اف ًتاتيجيات تسويقيةاس إغلادعلى  اخلليجية األسواق

ادلؤىلة  العلمية اتالكفاءب علمي باالستعانة ومدروسة بشكل
يف  ادلوجودةمن ادلختصُت يف رلال التسويق باجلامعات اليمنية 

تعاملها  بالشكل الذي ؽلكنها من زيادة مستوى. مدينة ادلكال
اخلليجية بشكل خاص والدولية بشكل عام  األسواقمع 

 . وبشكل مستمر

تطوير السياسات ادلتعلقة بادلنتج  ضرورة العمل على -3
ىذا بتسويق بشكل دائم ودراسة مجيع ادلتغَتات البيئية ادلتعلقة 

لضمان االستمرار يف تقدًن  ؛اخلارجية أوادلنتج سواء الداخلية 
تعمل على رفع من الكفاءة،  سياسات منتج دبستوى عالٍ 

اخلليجية  واقاألسمكانة منتج العسل اليمٍت احلضرمي يف 
  .خاصة والدولية عامة

اخلليجية  لألسواققة وادلستمرة القيام بالدراسات ادلعمَّ  -4
للتعرف على ظروف العرض والطلب على منتج العسل 

، ادلنافسة األخرىاحلضرمي بشكل خاص ومنتجات العسل 
يف  لعسل احلضرميامنتج  أسعارمستوى الرضا عن وعلى 

واضحة  سعريةغة سياسة صياومن مث  ،اخلليجية األسواق
تقدًن أسعار  رة للعسل منسبكن ادلنشآت ادلصدِّ ادلعامل 

العمالء يف األسواق اخلليجية ومرحبة  لدىدلنتجاهتا مقبولة 
 .بالنسبة ذلا

 األسواق إىلادلنشآت ادلصدرة للعسل احلضرمي  قيامضرورة  -5

 تمرومس بشكل دوري السوقية والدراسات األحباث بإجراءاخلليجية 
 لضمان االستمرار يف تقدًن خدمات توزيعية 

وللحد من بروز أي مشاكل توزيعية قد تظهر يف دبستوى كفء 
ربليل ادلوقف االسًتاتيجي ذلا بغرض إغلاد  مع ضرورةادلستقبل، 

أفضل الطرق دلعاجلة ادلشاكل ادلتعلقة بإهناء إجراءات البيع وتسليم 
 ة عالية.كفاءدبستوى  ادلنتج للعميل بأسرع وقت و 

على ادلنشآت ادلصدِّرة للعسل احلضرمي إىل األسواق اخلليجية  -6
موجهة للعمالء يف  فاعلةصياغة سياسات تروغلية العمل على 

تعتمد على استخدام الوسائل الًتوغلية الواسعة ، األسواق اخلليجية 
 لكًتونية، كادلواقع اإلاوالفاعلة التأثَت وادلناسبة إلمكانياهت ،االنتشار
لكًتوين للعمالء، اإلذاعات إن أمكن، نًتنت، الربيد اإلعرب اإل

إرسال النشرات التعريفية عرب ادلسافرين من ادلعارف إىل دول اخلليج 
 وغَتىا من الوسائل غَت ادلكلفة. 
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 : أدناهكملحق كما هو موضح   الستبانةالمالحق : تم ضم 
 جامعة حضرموت

 للعلوم والتكنـولوجيا
 اليـمن -حـضرموت

 
 «اســـتمارة اســــتبيان » 

 
 العسل الحضرمي . جتصدير منت آتى منشعل ين: القائم/ أختيأخي 
نهديكم أصدق وأرق التحيات متمنين لكم دوام الصحة والتوفيق والسداد في جميع أعمالكم . ونضع بين      

ر إلى كفاءة سياسات تسويق منتج العسل الحضرمي المصد  سوم بــ"ستمارة استبانة تتعلق بالبحث المو أيديكم ا
 (اليمن -محافظة حضرموت -مدينة المكالرين في نظر المصد   )من وجهة" األسواق الخليجية

( في الخانة التي تتفق مع يرجى التكرم بقراءتها بتمعن واإلجابة على األسئلة المدرجة فيها بوضع إشارة )   
 رأيك، علماً بأن إجاباتكم سُتعامل بشكل سري ولغرض البحث العلمي فقط .

 
 شاكرين سلفاً تعاونكم.

 
 الباحثان
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 على منشاة بيع منتج العسل(: ن)القائمي األسئلة المتعلقة بخصائص عينة البحثأوًل: 
 

 ( داخل ادلربع الذي يتناسب مع خصائصك الشخصية.الرجاء ضع إشارة ) 
 العمـر: -1

 فأكثر 61  60 – 51  50 – 41  40 – 31  30 – 20
 

 
        

 
 الجنـس: -2

 أنثى    ذكر
 

 
  

 التعليمي:المستوى  -3
 دراسات عليا  بكالوريوس  ثانوية     ابتدائية    ملم  
 

 
        

 
 نوع ملكية المنشاة : -4

 عامة  ملكية  للغَت ملكية  مشًتكة  ملكية  ملكية خاصة
 

 
      

 
 نوع التعامل مع األسواق الخليجية: -5

 زلدود    متوسط   دائم  
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منتج العسل الحضرمي المصدر إلى المتعلقة ب "المنتج"بمستوى كفاءة سياسات  .المعلومات المتعلقةاانيً ث
 األسواق الخليجية.
 ( على واحدة من الفقرات اخلمس أمام كل عبارة شلا يأيت:يرجى وضع إشارة )

 األســـــئلة               اإلجـــابــــات
موافق 
 بشدة

(5) 

 موافق
(4) 

غَت 
 متأكد

(3) 

غَت 
 موافق

(2) 

 غَت
موافق      

 بشدة
(1) 

صدر إىل األسواق . يوجد تنوع  يف منتج العسل ادل1
، ثالثة، رابعة..         ثانية : أوىل،اخلليجية )درجة

 بشكل يعمل على رفع كفاءة تصديره. وىكذا (.
     

. يوجد تنوع يف عبوات منتجات العسل ادلصدرة إىل 2
ف  األسواق اخلليجية )عبوة سعة: ربع كيلو، نص

بشكل يؤدي . كيلوا، كيلو ، كيلوان ...وىكذا (
 .إىل رفع كفاءة تصديرىا

     

.يصمم غالف منتج العسل بطريقة جذابة وربتوي 3
)ربديد الصالحية،  على مجيع ادلعلومات األزمة من

، كما يصمم بطريقة تسمح الوزن، وغَتىا(
باستخدامو إلغراض أخرى بعد استهالك منتج 

عمل على رفع كفاءة تصديره إىل العسل ، وبطريقة ت
 األسواق اخلليجية . 

     

. تصمم العالمة التجارية اخلاصة دبنتج العسل بشكل 4
شليز وجذاب يعمل على ترسيخها يف أذىان األفراد 
يف األسواق اخلليجية  ويرفع من كفاءة تصدير منتج 

 العسل إىل األسواق اخلليجية .

     

 
 
 
 



 أ.د. زلمد خنبش، د.ىاين بلعفَت                              ...                   منتج العسل كفاءة سياسات تسويق
 

258 
 م2018(، ديسمبر 1، المجلد األول، العدد )مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية  

 

 
 :بمستوى كفاءة سياسات تسعير منتج العسل الحضرمي المصدر إلى األسواق الخليجيةمتعلقة المعلومات ال: ثالثاً 

 ( على واحدة من الفقرات اخلمس أمام كل عبارة شلا يأيت:يرجى وضع إشارة )

 األســـــئلة                            اإلجـــابــــات
موافق 
 بشدة

(5) 

 موافق
 
(4) 

 غَت متأكد
(3) 

غَت  
 قمواف

(2) 

غَت موافق      
 بشدة

(1) 
.يتم تسعَت منتج العسل احلضرمي يف األسواق 1

اخلليجية بسعر أفضل من أسعار السلع البديلة 
 .شكل يساعد على رفع كفاءة تصديرهادلنافسة ، وب

     

ضرمي كلما زادت . يتم زبفيض سعر منتج العسل احل2
كل منو يف األسواق اخلليجية، بش ةالكميات ادلشًتا

 يساعد على رفع كفاءة تصديره .
     

. يتم تسعَت منتج العسل وفقا لنوع العميل فمثال 3
تسعر الوحدة الواحدة من منتج معُت للعمالء 
الدائمُت بسعر اقل من بيعها للعمالء الغَت دائمُت، 

 بشكل يساعد على رفع كفاءة تصديره .

     

 األسواق . قيمة ادلنافع اليت ػلصل عليها العمالء يف4
اخلليجية من شراؤىم  منتج العسل كبَتة جدا  

، يتم دفعة من أموال للحصول عليهامقابل ما 
وتعمل على رفع كفاءة تصدير منتج العسل إىل 

 األسواق اخلليجية .
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 بمستوى كفاءة سياسات توزيع منتج العسل الحضرمي المصدر إلى األسواقالمعلومات المتعلقة : ارابعً 
 :الخليجية

 ( على واحدة من الفقرات اخلمس أمام كل عبارة شلا يأيت:يرجى وضع إشارة )

 األســـــئلة                             اإلجـــابــــات
موافق 
 بشدة

(5) 

 
موافق 

(4) 

 غَت متأكد
(3) 

غَت 
 موافق

(2) 

غَت موافق 
 بشدة

(1) 
ق . يتم توفَت منتج العسل احلضرمي يف مجيع مناط1

دول اخلليج العري بالكميات واألنواع واألحجام 
الكافية اليت تليب احتياجات األفراد يف ىذه  

 األسواق ، وبطريقة ترفع من كفاءة تصديره .

     

. يتم اختيار قنوات التوزيع الغَت طويلة جدا بغرض 2
إيصال منتج العسل بالسرعة ادلطلوبة وباجلهود األقل 

ريقة ترفع من كفاءة ، وبطوبالسعر ادلناسب 
 .تصديره

     

.يتم اختيار وسائل اخلزن والنقل ادلالئمة لطبيعة منتج 3
العسل احلضرمي عند نقلة إىل األسواق اخلليجية، 

 وبطريقة ترفع من كفاءة تصديره .
     

. يسلم منتج العسل احلضرمي للعميل بأسرع وقت 4
شلكن وال تستغرق إجراءات البيع إال وقتا قصَت 
ومعقوال جدا إلسبام عملية تسليم ادلنتج إىل التاجر 

 اخلليجي  . وبطريقة ترفع من كفاءة تصديره .
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بمستوى كفاءة سياسات ترويج منتج العسل الحضرمي المصدر إلى األسواق المعلومات المتعلقة : اخامسً 
 :الخليجية

 كل عبارة شلا يأيت:( على واحدة من الفقرات اخلمس أمام  يرجى وضع إشارة ) 

 األســـــئلة ت   اإلجـــابــــا
موافق 
بشدة 

(5) 

 موافق
(4) 

 غَت متأكد
(3) 

غَت 
 موافق 

(2) 

غَت موافق 
 (1بشدة )

. يتم اإلعالن عن منتج العسل احلضرمي يف العديد 1
اب من وسائل اإلعالن اخلليجية ادلؤثرة بشكل جذ

، وبطريقة  وبشكل ػلتوي على عنصر التسويق
 عمل على رفع كفاءة تصديره .ت

     

. يتم تقدًن عروض تروغلية متعددة للعمالء عند 2
ضرمي تساعدىم على شراءىم منتج العسل احل

بة، زيادة الوالء ، بناء صورة طيتكرار استخدامو
للعالمة التجارية. كتقدًن عينات رلانية، ىدايا، 

، وبطريقة  تعمل على رفع  تذوق رلاين...وىكذا
 صديره .كفاءة ت

     

.يتم نشر معلومات دعائية يف العديد من وسائل 3
اإلعالم اخلليجية ربمل معلومات مقنعة عن) جودة 

، بطريقة  وسعر...اخل( منتج العسل احلضرمي ومذاق
 تعمل على رفع كفاءة تصديره .

     

ت بيع العسل بالتعامل آ. يقوم العاملون يف منش4
العسل احلضرمي  بشكل راقي مع طاليب شراء منتج

وادلستفسرين عنو من ادلشًتيُت يف األسواق اخلليجية 
طريقة ، باء عملية مطالبهم بأسرع وقت شلكنوإهن

 .تعمل على رفع كفاءة تصديره

     

 

 انتهت األسئلة
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The Effeciency of Marketing policy in Exporting Hudhrami  Honey to the  

Gulf Markets. 

Prof Dr. Mohammed Saeed Khenbash -    Dr.Hani Salmeen Bal'afair 

 

Abstract 
The research aims at creating a theoretic framework that includes topics related to 

marketing policies, as well as topics related to the concept and benefits of export and how 

to use it with a high level of efficiency at the level of business and activities including the 

export of honey bee products. The research aims at identifying the level of efficiency of the 

marketing policies (product, pricing, distribution, marketing) used by the establishments in 

the city of Mukalla / Hadramout when exporting the honey product to the Gulf markets 

(from the point of view of the exporters). In this research, the analytical descriptive 

approach and the method of field study were adopted. A questionnaire was designed for the 

purpose of collecting primary data, 40 of which were distributed at random sample of 

managers of marketing and export of urban honey, of which 31 were recovered. The 

statistical program (SPSS) was used to analyze the search data. The research found that all 

the marketing policies related to the product policies used by the exporters of Hadhramout 

honey are effective. Most policies regarding pricing and distribution are efficient. The 

research also found that the promotional policies used by the establishments are generally 

efficient but there is a weakness in some of the sub-promotional policies, especially with 

the regard to the advertising and marketing  policies 
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الترسيب الضوئي للبالديوم المحمل على مسحوق أنابيب نانوية لثاني أكسيد التيتانوم كحفاز كهربائي لتفاعل أكسدة 
 الميثانول

 أ.حممد أمحد حسني عوض  ، أ.د. نبيل عبداهلل القدسي   ، أ.د. عبداهلل حممد ادلعيوف

 :الملخص

طة ادلعاجلة احلرارية ادلائية، وباستخدام مسحوق اسعم حفاز بو مت حتضري مسحوق أنابيب نانوية لثاين أكسيد التيتانوم كمد
درجة مئوية، ودلدة  050جزيئات أكسيد التيتانيوم النانوية، ومن مث ادلعاجلة احلرارية يف جو من النيرتوجني عند درجة حرارة 

وباستخدام   رتسيب الضوئيطة تقنية الاسمث حتميل فلز البالديوم عليو بو  ثالث ساعات للحصول على مسحوق كمدعم حفاز
-Pd) ./جرام2م 111مبساحة سطحية عالية بلغت   (TONTs-N2)   يزوبروبانولكلوريد البالديوم واإل

TONTs-N2)   مت احلصول على احلفاز إذ  لكرتونات. مانح لإلك   

ادلاسح واجملهر اإللكرتوين النفاذ وكذلك ة حيود األشعة السينية و اجملهر اإللكرتوين اطسلتوصيفات الفيزيائية الالزمة  بو مت إجراء ا
ستخدام  التوصيف الكهروكيميائى االسلوك الكهروكيميائى واحلفزى ب مساحة السطح وحتليل حجم ادلسامات.  ومت دراسة

 .وبدراسة منحنيات مسح اجلهد الدورى وكذلك منحنيات الوقت مع التيار يف حملول قاعدي من ادليثانول

 Pd-TONTs-N2  جتاه تفاعل أكسدة ادليثانول يف وسط قاعدي وىذا القطب لو كثافة تيار عالية فعالية كهروكيميائية 
النتائج أنو األكثر نشاطا مع حيث   تىل اخللفي عالية. وأثبتإطحية أعلى ونسبة التيار األمامي فاعلية س ولقد أظهر القطب 

ميكن  لذاولديو استقرار على ادلدى الطويل نسبًيا ألكسدة ادليثانول   ،واألقل من حيث اجلهد الالزم لألكسدة ،كثافة التيار
  .استخدامو  كحفاز واعد خلاليا الوقود

 :حيةكلمات مفتا

تفاعل أكسدة ادليثانول، مسحوق أنابيب نانوية لثاين أكسيد التيتانوم، الرتسيب الضوئي، البالديوم كحفاز كهربائي، منحنيات 
   الوقت مع التيار
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Table 4: The composition of the If/Ib 

ratio for the 3µL catalysts loaded on Au 

polycrystalline working electrode at a 

scan rates was 50mV/s for (MOR). 

 

Catalysts 
 

If  (mA/cm2) Ib (mA/cm2) Mass loading of Pd in (mg/ml) If/Ib 

Pd-TONPs-N2 powder 21.3 7.4 0.0555  in 3 µL 2.88[1] 

Pd-TONTs-N2 powder 29.64 9.24 0.0225  in 3 µL 3.21 

Pt/C 0.75 1.0 ………………… 0.75[25] 

Pd/TiO2 Nano belts 2.57 1.14 0.523  in 3 µL 2.25[30] 

Pd/AC Activated carbon 2.9 2.5 0.353  in 3 µL 1.16[30] 

Pd/TiO2 nanobelts-C 4.0 4.4 0.3348 in 3 µL 0.91[30] 

 

4. Conclusions 

TONPs and TONTs supports do not 

suffer from degradation and the metals as 

catalysts can be deposited on its surfaces 

compared to carbon support by 

photodeposition method. The Pd NPs 

showed the smallest particle size, very 

well dispersion on TONTs-N2 powder, 

higher electrochemical active area and 

stability as compared to Pd-TONPs-N2 

powder , Pt/C and Pd/C because it yielded 

the largest forward peak current density 

and higher real surface activity, exchange 

current density and If/Ib ratio. The Pd-

TONTs-N2 powder electrode showed  the 

highest electrocatalytic activity towards 

the MOR. In addition the cycle tests 

proved that Pd-TONTs-N2 powder 

catalyst has the highest current density 

and the lowest decay rate for current 

density compared with the Pd-TONPs-N2 

powder. The addition of Pd NPs 

ontoTONTs-N2 powder leads to the 

improvement of electrocatalytic activity.  

Therefore, the Pd-TONTs-N2 powder 

elector catalyst has higher 

electrochemical active area and higher 

catalytic activity for MOR compared with 

Pd-TONPs-N2 powder catalyst. 
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The catalytic stability of Pd-TONTs-N2 

powder catalyst for methanol oxidation 

was investigated via CV as shown in Fig. 

12.The Pd-TONTs-N2 powder methanol 

oxidation current shows a steady decrease 

in current density within the first few 

cycles (10 cycles) and then a nearly 

constant current density was 

progressively established for longer time. 

Therefore, the results reveal that Pd-

TONTs-N2 powder possesses higher 

catalytic activity and stability than Pd-

TONPs-N2 powder in alkaline media. 
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Fig. 12: CV of 3𝜇𝑙 Pd-TONTs-N2 

powder, from 1 cycle to 50 cycles loaded 

on Au working electrode as baseline, all 

in (2M KOH+1M methanol) at a scan rate 

was 50 mV/s by current density.  

It is noted that the ratio If/Ib of Pd-

TONTs-N2 powder is about 4.28 times 

higher than that stated for Pt/carbon 

(0.75), 1.43 times higher than that stated 

for Pd/TiO2 Nano belts, 2.77 times higher 

than that stated for Pd/AC activated 

carbon, 3.53 times higher than that stated 

for Pd/TiO2 nanobelts-C, and 1.12 times 

higher than that stated for Pd-TONPs-N2 

powder. 

That is to say, the Pd-TONTs-N2 powder 

elector catalyst exhibits better poison 

tolerance and about four  to   three times 

methanol oxidation current density higher 

than that reported for Pt/C and Pd/C 

catalysts respectively. This was attributed 

to synergistic effect on TONTs support  

Pd NPs and on CO oxidation, the ordered 

unidirectional structures of TONTs and 

the greater conductivity and 

electrochemical active surface area of 

TONTs-N2 powder. 
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Fig. 10: CV for Pd-TONTs-N2 powder 

loaded on 3 mm diameter Au 

polycrystalline working electrode in (2M 

KOH+1M methanol), 3 microliter loading 

by current density, 50cycles (effect of 

scan rate).  

Fig. 11 shows the chronoamperometry 

(CA) of Pd-TONTs-N2   powder loaded 

on 3 mm diameter Au working electrode 

in (2 M KOH+ 1M methanol) at different 

potentials ( -0.4 V,-0.27 V and 0 V). At 

the principal step of the 

chronoamperometry curves, the current 

density is comparatively high because of 

the adhesion of methanol molecules on 

the active sites. Then the current density 

decrease when the time increases. 

Approximately 200 s later, the curve 

becomes stable. The stable current 

density of the Pd-TONTs-N2 powder at 

the potential -0.27 V is the highest among 

the other potentials -0.4 V and 0 V, 

signifying that this would achieve 

equilibrium among catalytic activity and 

poison resistance owing to suitable 

deposition quantity of Pd nanoparticles 

on titanium oxide nanotubes. 

Chronoamperometry (CA) is an 

electrochemical method in which the 

potential of the working electrode is 

stepped and the resultant current from 

faradaic process happening at the 

electrode (produced by the potential step) 

is monitored as a function of time) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Chronoamperometry (CA) for 

Pd-TONTs-N2 powder loaded on 3 mm 

diameter Au polycrystalline working 

electrode in (2 M KOH+ 1M methanol). 

Fig. 12 shows the catalytic stability of the 

Pd-TONTs-N2 powder catalyst from first 

cycle to 50 cycles in (2 M KOH + 1 M 

methanol) with a scan rate was 50mV/s. 

Stability test was performed for Pd-

TONTs-N2 powder catalyst. Fig. 12 

shows the CVs for Pd-TONTs-N2 

powder catalyst after continuous cycling 

between -0.8 V and 0.15 V for a total of 

50cycles.
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Fig. 10 shows the effect of the scan rate 

for methanol oxidation process at Pd-

TONTs-N2 powder catalyst in 2 M KOH 

in the presence of 1 M methanol. The 

curve shows that the anodic current for 

methanol oxidation at Pd-TONTs-N2 

powder catalyst increases rapidly with 

increasing the potential scan rate and 

anodic potential shift toward higher 

potential values. Indeed the time window 

for methanol oxidation process at higher 

scan rates becomes very narrow where 

facile electron transfer takes place 

between methanol and catalytic sites. The 

proportionality of anodic peak currents to 

the scan rate in a range of 1-150 mV/s 

was illustrated in Fig. 10. The anodic 

peak current are linearly proportional to 

the scan rate suggest that the overall 

oxidation of methanol at this electrode is 

controlled by the diffusion of methanol 

from solution to surface redox sites [28, 

29].  

Fig. 10 shows the effect of scan rate for 

Pd-TONTs-N2 powder electrode in a 

potential range from (-0.8 V to 0.15 V) 

recorded at different scan rate for 1 M 

methanol in basic medium (2 M KOH) 

solution, Fig. 10 also shows an enhanced 

anodic peak current that increase linearly 

with increasing scan rate, this behavior is 

characteristic of an electrochemical 

reaction controlled by a diffusion process.  

The mass loading of Pd in 3 µL Pd-

TONTs-N2 powder is equals to 0.0225 

mg Pd, this value was determined by 

ICPS-7000. 

A low If/Ib ratio indicates poor 

electrooxidation of methanol to carbon 

dioxide during the forward scan, and 

excessive accumulation of carbonaceous 

intermediates on the catalyst surface. 
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Fig.9: (a) Effect of concentration of 

methanol on 3 microliter Pd-TONTs-N2 

powder loaded on Au polycrystalline 

working electrode in 2 M KOH at a scan 

rate was 50mV/s by current density (b) 

the concentration (M) vs. Ip (peak height 

–mA/cm2) for both the forward and 

backward paths. 

Table 3: lists the values of If, Ib, and If/Ib 

for Pd-TONTs-N2 powder catalyst. It is 

observed  

that Pd-TONTs-N2 powder with 1 M 

methanol concentration in basic medium 

of 2 M KOH have If/Ib value higher than 

that of 0.5 M and 0.2 M methanol 

concentration in basic medium of 2 M 

KOH, indicating that Pd-TONTs-N2 

powder with 1 M methanol concentration 

in basic medium of 2 M KOH have 

higher catalytic activity 

Table 3: The concentration (M) vs. Ip 

(peak height –mA/cm2) for both the 

forward and backward paths also contains 

the values of If/Ib for the Pd@TONTs-N2 

powder catalyst loaded on Au 

polycrystalline working electrode 50 

cycles. 

 

Concentration   

(M) of ethanol 

If  (Peak height) (mA/cm2) 

For forward 

Ib (Peak height) (mA/cm2) 

For backward 
If/Ib 

0.2 13.06 4.73 2.76 

0.5 18.97 6.64 2.86 

1.0 29.64 9.24 3.21 
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Fig. 9 (a) shows the electro catalytic 

activity for methanol oxidation reaction 

i.e. shows the CVs of the 3 µL Pd-

TONTs-N2 powder catalyst in (1 M 

methanol+ 2 M KOH). It is clear from 

Fig. 9 that 1 M concentration of methanol 

gives high current density  in contrast 

with other concentrations of methanol in 

basic medium of 2 M KOH.  

In Fig. 9 (a), concerning the 1 M 

methanol concentration in basic medium, 

the peak current densities in the forward 

scan for Pd-TONTs-N2 powder catalyst 

were measured to be 29.64mA/cm2 in 

alkaline medium whereas the peak current 

densities in the backward scan were 

measured to be 9.24mA/cm2 (scan rate 

was 50mV/s). It is noted that the peak 

current is enhanced for catalyst prepared 

by photodeposition of PdCl2 on TONTs-

N2 powder as support/catalyst using 0.3 

M isopropanol as solvent. 

Also the oxidation current has been 

normalized to specific current density so 

that the current density (I) can be directly 

used to compare the catalytic activity of 

the samples. The Pd-TONTs-N2 powder 

catalyst which was examined show a 

significantly improved methanol 

oxidation activity as compared to 

TONTs-N2 powder catalyst and Pd-

TONPs-N2 powder.  

The ratios of peak currents associated 

with the anodic peaks in forward (If) and 

backward (Ib) is generally used to 

describe the tolerance of a catalyst to 

intermediates generated during the 

methanol oxidation [27].  A low If/Ib 

ratio indicates poor 

 electro oxidation of methanol to 

 carbon dioxide during the forward scan, 

and excessive accumulation of 

carbonaceous intermediates on the 

catalyst surface [26]. For Pd-TONTs-N2 

powder, the value of If/Ib was 3.21 which 

is larger than that reported for Pt/carbon 

(0.75) [25] i.e. it is about 4.28 times 

higher than that reported for Pt/carbon 

(0.75) and Pd/carbon. The results of If/Ib 

ratio indicates that Pd-TONTs-N2 powder 

(3.21) catalyst exhibit excellent poison 

tolerance than that of the Pd-TONPs-N2 

(2.88) catalyst. The Pd-TONTs-N2 

catalyst was an excellent electro catalyst 

compared to the other catalysts analysed, 

since it yielded the largest forward peak 

current density and a higher real surface 

activity, exchange current density and 

If/Ib ratio. That was in the case of 1 M 

methanol at a scan rate was 50mV/s. 

Fig.9 (b) shows the concentration (M) vs. 

Ip (peak height in mA/cm2) for both the 

forward and backward paths. The 

concentration is directly proportional to 

the peak height of forward and backward 

respectively and the relation between 

them is linear 
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Fig. 7: Effect of loading for Pd-TONTs-

N2 powder catalyst loaded on 3 mm Au 

working electrode in (2 M KOH + 1M 

methanol) at a scan rate was 50mV/s. 

Fig. 8 shows CV of  3 µL Pd-TONTs-N2 

powder loaded on 3 mm Au 

polycrystalline working electrode  in 2 M 

KOH  solution was baseline but in (2 M 

KOH + 1 M methanol) the catalytic 

current density increase. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: CV of  3 µL Pd-TONTs-N2 

powder loaded on 3 mm Au 

polycrystalline working electrode  in 2 M 

KOH and in (2 M KOH + 1 M methanol) 

at a scan rate was 50 mV/s. 

Table 2: Ip (peak height –mA/cm2) for 

both the forward and backward 

 paths also contains the values of If/Ib for 

the Pd@TONTs-N2 powder catalyst 

loaded on 3 mm Au polycrystalline 

working electrode 50 cycles for (MOR). 

 

Fig. 9 (a) indicates to palladium 

supported on titanium oxide nanotubes as 

catalyst for methanol oxidation reaction 

(MOR). 

  

Loading 

(µL) 

If (Peak height) (mA/cm
2
) 

For forward 

Ib (Peak height) (mA/cm
2
) 

For backward 
If/Ib 

(1 µL) 24.43 7.82 3.12 

(3 µL) 29.64 9.24 3.21 

(5 µL) 15.26 6.76 2.26 
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increased by scrolling the lamellar 

titanate or titanium oxide sheets into 

tubullar structure. So the specific surface 

area can be up to 294.9 m2/g [17]. 

Table 1: The BET surface area, average 

pore size and pore volume of TONTs , 

TONTs-N2 and Pd-TONTs-N2 powde

3.2 Methanol oxidation of Palladium 

supported on TONTs-N2 powder 

Fig.7 shows the effect of loading for Pd-

TONTs-N2 powder catalyst. It is clear 

that the catalytic current density increase 

with 1 µL and 3 µL respectively. Then 

when the loading 5 µL, the catalytic 

current density will decrease because of 

blocking of catalyst and also physical 

detaching. For 3 µL Pd-TONTs-N2 

powder, the value of If/Ib was 3.21 which 

are larger than that reported for Pt/carbon 

(0.75) [25] i.e. it is about 4.28 times 

higher than that reported for Pt/carbon 

(0.75).  

It is observed from Table 2  that If/Ib 

value of 3 µL Pd-TONTs-N2 powder 

catalyst is larger than that of 5 µL Pd-

TONTs-N2 powder catalyst and 1µL Pd-

TONTs-N2 powder catalyst respectively, 

indicating that 3 µL Pd-TONTs-N2 

powder catalyst has the highest catalytic 

activity and current density. 

A low If/Ib ratio points to poor electro 

oxidation of methanol to carbon dioxide 

during the forward scan, and too much 

accumulation of carbonaceous 

intermediates on the catalyst surface [26].  

High current density and low Ib/If were 

achieved, which can be ascribed to the 

large surface area, reduced diffusion 

resistance, and excellent poisoning 

tolerance.  
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/g) dsorption 

Average pore size 

(Pore diameter) 

dv(d) (nm) 

Porevolume(cm
3
/g) 

TONTs powder 241 3.647 0.363 

TONTs-N2  powder 170 6.102 0.38 

Pd-TONPs-N2   powder 98 2.951 0.247[1] 

Pd-TONTs-N2   powder 177 4.644 0.389 
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(BJH) method by the adsorption isotherm 

(Fig. 6 b) was found to decrease after the 

adsorption of Pd NP. The decrease of 

BET surface area and average pore 

diameter was owing to a slight blocking 

of the pore in anatase TONTs-N2 by the 

deposited Pd NPs [24].

  

  

 

 

 

 

 

Fig. 6: (a) Adsorption–desorption 

isotherm of TONTs powder, TONTs-N2 

powder and Pd-TONTs-N2 powder (b) 

the average pore diameter, determined 

through the Barrett-Joyner-Halenda 

(BJH) method by means of the adsorption 

isotherm. 

Table 1: Shows the average pore 

diameter, determined through the Barrett-

Joyner-Halenda (BJH) method using the 

adsorption isotherm. From Table 1, it is 

noted that diameter (nm) of Pd-TONTs-

N2 powder catalyst (4.644 nm) is lower 

than that of Pd-TONPs-N2 powder 

catalyst (2.951 nm) [1]. And also the 

surface area of the synthesized catalysts ( 

TONTs powder) are two to three times 

(2.2 times) larger than TONPs powders. 

The BET surface area of the sample 

prepared with 10 M NaOH concentration 

is presented in Table 1. The average BET 

surface area of TONTs was 241.4 m2/g at 

10 M NaOH concentration. These results 

showed that the surface area had  

relation to the number and the length of 

the nanotubes, and they  

were in good agreement with the 

nanostructures determined using the TEM 

method.  

The surface area of catalyst with rinsing 

pH of 7 slightly upgrades to 241.4 m2/g 

because of the shortage in H+ ions. The 

amount of H+ ions provided from acid 

rinsing may not be enough to replace 

Na+, therfore the formation of catalytic 

powders are still lamellar structure not 

tubular. When the pH value of catalysts 

during the acid washing process is 

controlled to 2.2 further, the proportion of 

Na+  ions within the titanate would be 

decreased due to the increasing of the 

washing acidity (H+).  The percent of the 

generated TiO2 nanotube would be also 
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phase TiO2 of nanotubes indicating the 

transformation from titanate into anatase 

phase in the wall of TiO2 nanotubes after 

calcination at 450 °C for 3h [21, 22].  The 

XRD data showed the presence of sodium 

titanate phase Na2Ti3O7 of the as-

prepared sample as well as the protonated 

titanate phase H2Ti3O7 of acid treatment 

sample and anatase phase of calcinated 

sample. These results indicated an ionic 

exchange from Na+ to H+ after washing 

treatment process as well as a phase 

transformation from titanate into anatase 

phase after calcination process. 

Fig. 5 shows the XRD patterns taken 

from initial TONPs (precursor) and photo 

catalyst with HCl washing to pH=7. In 

the pH-decreasing course with HCl 

washing of pH= 6.5 to 7, there are 

24° and 28°. These peaks have been 

assigned to the diffraction of titanates 

such as Na2Ti2O5.5H2O, Na2Ti3O7. 

lepidocrocite titanates. The amount of H+ 

ions provided from the acid may not be 

enough to replace the Na+, therefore the 

formation catalytic powders are still the 

structure with titanate not titanium 

dioxide. 

Concerning palladium, the presence of Pd 

nanoparticles is indicated via diffraction 

46.7°. They were assigned to the (111) 

and (200) crystal plane spacing’s of face-

centered cubic (FCC) Pd (JCPDS no 46-

1043, respectively. Only two peaks of 

three peaks that designated Pd were 

observed. This was since one peak 

68.1 (220).Hence, these diffraction peaks 

further signifies the metallic state of the 

loaded Pd nanoparticles.     

Fig. 6 shows nitrogen adsorption-

desorption isotherms of Pd-TONTs-N2 

powder expressed by relative pressure 

(P/P°) vs. cc/g (Volume @ STP) and their 

pore size distribution (inset) i.e. (N2-

physiosorption isotherm and pore size 

distribution). 

As seen in Fig. 6, the nitrogen sorption 

isotherm is of type (IV), characteristic for 

TONTs materials. It displays a 

pronounced capillary condensation step 

of 0.4 to 0.98 P/P°. The Pd-TONTs-N2 

material has a BET surface area of 177 

m2/g and a total pore volume of 

0.389cm3/g. It has a bimodal pore size 

distribution with maxima around 3.94 and 

7.59 nm in case of (Diameter (nm) vs. dv 

(d) cc/nm/g (Fig. 6 b).  

The nitrogen adsorption-desorption 

isotherms and corresponding pore size 

distribution of the synthesized samples 

are illustrated in Fig. 6 a and b. As can be 

seen, all the samples have a stepwise 

adsorption and desorption hysteresis, 

represented via type-IV isotherms, with 

the characteristics of a mesoporous 

material [23]. The differences in BET 

surface area, average pore size and pore 

volume after Pd desorption is 

summarized in Table 1. Additionally, the 

average pore diameter, determined 

through the Barrett-Joyner-Halenda 
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Fig. 4: TEM image of TONTs  powder 

(a) 20 nm and (b) 50 nm before washing 

(c)  50 nm after washing (d)  50 nm after 

calcination in 450 °C for 3h. The distance 

between two nanotubes is 10.63 nm. 

Fig. 5 shows the XRD pattern for the 

TONTs powder array via annealing at 

450 °C (TONTs-N2) for 3h. The 

diffraction peaks of TONTs array agree 

with the standard JCPDS anatase cards 

TiO2 (No. 21-1272). The XRD pattern of 

the TONTs arrays displays (101), (004), 

(200), (105), (211), (116), (204), (220) 

and (215)anatase peaks. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: XRD patterns of TONPs powder, 

TONTs powder after washing, TONTs-

N2 powder (after calcination at 450°C for 

3h) and Pd-TONTs-N2 powder. 

The major diffraction peaks of the as-

synthesized sodium nanotubes and 

protonated titanate nanotubes obtained by 

acid treatment (before calcination at 450 

°C for 3 h) and the final anatase TiO2 

nanotubes (after calcination at 450 °C for 

28.4°, and 48.3° were characteristic of the 

tubular Na2Ti3O7 (JCPDs 31-1329) [17]. 

The peak at 10.2° was assigned to the 001 

plane of Na2Ti3O7 for TONTs powder 

before washing with HCl. The crystals of 

the nanotubes uncalcined are not very 

fine. 

In the XRD spectra of the sample 

obtained by acid treatment (Fig. 5 for 

TONTs powder after washing with HCl), 

this peak cannot be seen clearly. In 

comparison to the as-synthesized sample, 

the acid treatment sample increased, but 

that of peak at 28.4° decreased. These 

differences can be explained by the 

exchange from Na2Ti3O7 to H2Ti3O7 

[19, 20], and the XRD spectra of the 

calcinated sample i.e. TONTs-N2 powder 

with strong diffraction peaks completely 

differ from those of uncalcinated sample.  

T ≅ 25.4°, 37. 9°, 48.1°, 

and 62.8° clearly present the anatase 

(d) (c) 
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Fig. 3: The SEM image of TONTs 

prepared from a 10 M NaOH treatment at 

150 °C and with a subsequent acid 

washing then DI water until obtain pH=7 

of filtrate. (a) magnification of 50,000 

times before washing treatment, (b) 

magnification of 30,000 times after 

washing treatment. Scale was 0.5 µm 

(500 nm). 

Fig. 4  shows TEM images of TONTs 

befor washing , after washing with 1.0 M 

HCl and after calcination in 450 °C for 

3h.The nanotubes are observed as shown 

in Fig. 4 (a) (b) and (c), and (d) indicating 

that nanotubes had scrolled into 

nanotubes before washing. TiO2 samples 

after  

washing was still nanotubes ( as shown in 

Fig. 4 c). In comparison to Fig. 4 a and b, 

it can be found in Fig. 4c that the 

nanotubes before and after calcination 

were similar. The results of TEM 

indicated that crystalline phase of TiO2 

nanotubes transformed from titanate into 

anatase phase after calcination in 3h at 

450 °C,whereas the microstructure of 

nanotubes was not changed. The 

complete nanotubes structure was 

obviously detected in the 150 °C sample 

The average outer diameter and the length 

of the nanotubes formed at 150 °C are 

about 12 and 110 nm, respectively [18]. 
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Fig. 2: (a) TONTs powder before 

photodeposition and (b) Pd-TONTs-N2 

powder after photodeposition. 

Fig. 3 exhibit SEM image of TONTs 

sample synthesized at 150 °C for 24 h 

before and after washing. Fig. 3a reveals 

that the starting TONPs powder particles 

had been fully transformed into nanotubes 

before washing at 150 °C in 24 h. Thus, 

during heating process of reaction from 

room temperature to 150°C, the 

nanotubes were formed. The length of 

nanotubes increased corresponding to the 

reaction time, and the uniformed wire-

like nanotubes were obtained in the 

sample without washing in the dynamic 

hydrothermal time of 24 h as shown in 

Fig. 3 b. This result indicates that the 

nanotubes are formed during the dynamic 

hydrothermal process and definitely 

contradicts the assumption that titanate 

precursor sheets would only scroll after 

acid treatment [15].The microstructure of 

nanotubes before and after washing can 

be found to be similar  

in comparison Fig. 3a with Fig. 3b. In this 

study, TONPs powder was the precursor 

of the synthesized TONTs powder [16]. 

The SEM images of the samples prepared 

in a concentrated NaOH treatment and 

with a subsequent acid washing then DI 

water until obtain pH=7 of filtrate are 

shown in Fig. 3. Fig. 3a is the 

microscopic figure with low-power field 

(magnification 50,000 times). We can 

observe that the uniformity of the 

structure distribution inside the catalyst 

support is very excellent, and no particle 

is remained because of the incomplete 

reaction. As clearly seen from Fig. 3 a 

and b numerous fiber like nanotubes grow 

from nano-size TONPs powder. It,s group 

is like a petal with bunchy arrangement 

not disarray. Under these conditions, the 

outer diameter and length of the 

nanotubes is about 10 nm and >1µm 

respectively [17]. The TONTs made from 

TONPs powder could improve 

significantly the specific surface area, 

increase the efficiency of electron 

transport and also separate the electron-

hole pairs efficiently. 

  

(a) (b) 
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carried out by N2 adsorption at 77.3 K 

using Quantachrome instrument.  

2.5 Electrochemical measurements 

Cyclic Voltammetry (CV)  

CV was performed in a conventional 

three-electrode single-compartment Pyrex 

glass cell using a computerized 

potentiostat/galvanostat (Autolab, FRA2, 

µAUTOLAB, TYPE III). The reference 

and auxiliary electrodes were SCE and 

pure Pt-foil, respectively. All potentials 

provided in the text are based on the SCE 

electrode only. A Pt wire auxiliary 

electrode and a saturated calomel 

reference electrode (SCE) were used. 

Also 3mm Au polycrystalline working 

electrode was used (with geometric 

surface 0.07 cm2).The software program 

used in cyclic voltammetry measurements 

were NOVA 1.9. An evenly distributed 

suspension ink of catalyst was prepared 

by ultrasonic the mixture of 50 mg 

catalyst and 1 mL D.I  water for 30 min, 

and 3 μL of the resultant suspension was 

laid on the surface of Au polycrystalline  

working electrode (3 mm diameter, 0.07 

cm2). After drying at 40 °C, 1 μL of 

Nafion (5 wt. %) solution was covered on 

the catalyst surface and allowed to dry 

again. Thus, the working electrode was 

obtained, and the specific loading of 

metal on the Au working electrode 

surface was about 0.0225 mg (22.5μg). 

Electrochemical tests were performed in 2 

M KOH + different concentrations of 

methanol. 

Chronoamperometry (CA) was carried 

out in different potentials i.e. at -0.4V,-

0.27V, and 0V. 

 Material characterization 

The mass loading of the (metals) Pd in 

the prepared materials were determined 

by means of an inductively coupled 

plasma spectroscopy system (ICPS-7000 

ver.2 Shimadzu, SEQUENTIAL 

PLASMA SPECTROMETER). For that, 

determination, samples were dissolved in 

aqua regia (3HCl: 1HNO3) (E-Merck) 

acid by means of high-pressure 

microwave digestion in Teflon tube 

vessel system (MARSX; CEM) at 450K 

and 170 psi. The Microwave Accelerated 

Reaction System (MARS) was used. 

3. Results and discussion 

3.1Physicochemical Characterization 

of Pd-TONTs-N2 powder catalyst 

Fig. 2 showed  the TONTs-N2 powder 

catalyst support before  treated with UV 

radiation  and  after 2 hours  illimination 

by 400 W UV in precenced  of palladium 

solution and obtaining Pd-TONTs-N2 

powder electrocatalyst. The changes in 

color (from white color to yellow color) 

was observed un treated  and treatment. 
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the anode and Pt foil as the cathode) at 

20V for 1h at room temperature then, we 

separate the precipitate (TONPs powder) 

from the mixed solution using 7000 rpm 

centrifuge. Then dry the precipitate in 

oven at 80 °C for overnight, then use 

pestle and mortar to make smooth powder 

to obtain TONPs powder. 

 Hydrothermal synthesis of  TiO2 

nanotubes powder (TONTs powder)  

 Synthesis of TiO2 nanotubes, 2 g of the 

TONPs powder (prepared in our lab) was 

mixed with 100 ml of 10 M NaOH and 

the suspension system was stirred for 1h 

at room temperature to form a suspension. 

The hydrothermal treatment of the 

mixture was carried out at 150°C for 24 

hours in autoclave. When the reaction 

was completed, the white solid was 

collected and washed using 200 ml of 0.1 

M HCl followed with deionized water till 

a pH 7 of wash solution was obtained. 

The last products were obtained by means 

of 7000 rpm centrifuge with consequent 

drying at 80 °C for 24 hours. The TONTs 

powders were subsequently annealed at 

450 °C in N2 for 3hours with heating and 

cooling rates of 5 °C min−1 to obtain 

TONTs-N2 powder.  

Photodeposition by UV-400W lamp was 

carried out in an aqueous solution 

contains 150 mg of TONTs powder, 10 

ml of 20 mM PdCl2, 10 ml of 0.3 M 

isopropanol and put in the beaker 

magnetic stirrer for 2hs. In this step we 

note change in the colour of the solution 

in the case of palladium from the yellow 

colour to the light green colour and this 

prooks that palladium is deposited on the 

surface of TONTs-N2 powder. Then, we 

separate the precipitate (e.g. Pd adsorbed 

on TONTs-N2 powder) from the mixed 

solution using centrifuge. Then dry the 

precipitate in an oven at 80 °C for 

overnight, then use pestle and mortar to 

make smooth powder. Then to prepare the 

ink; weigh 50 mg of (Pd-TONTs-N2 

powder) and add to it 1ml DI water plus 

20 μL of nafion (5 wt. %) solution to 

stick the catalyst on the Au working 

electrode. After that, we loaded 3 μl of 

the catalyst (Pd-TONTs-N2 powder) by 

micropipette on 3 mm Au polycrystalline 

working electrode to carry out cyclic 

voltammetry (CV). 

2.4 Physicochemical characterizations 

Transmission electron microscopy (TEM) 

images were obtained using a JEOL JEM-

2100F electron microscope operating at 

200 kV. 

X-ray diffraction (XRD) data were 

collected on a Model RIGAKU 

MINIFLEX 100 X-ray diffract meter, 

operating at tube voltage 40 kV and tube 

current 15 mA, using Cu(Kα) , intensity 

was 0-400 cps , range of 2θ(deg)  was 5-

80 degree i.e. wide angle. For chilling, the 

water flow rate was 3.7 L/min, scan rate 

either 5 °/min or 2 °/min.  

Monochromator is used. 

BET (Brunauer-Emmett-Teller) surface 

area and porosity measurements were 
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process and static hydrothermal process 

to  

fabricate the TiO2 nanotubes [7-9].The 

Pd-TONTs-N2 powder fabricated by 

photodeposition method by means of 400 

W UV. The radiation with UV was 

suitable for Pd to reduce and deposit onto 

the surface of titanium oxide nanotubes 

powder. Hence, offer a sustainable 

synthesis method. This was attained 

during expositing catalyst supported to 

400 W UV, through which free electrons 

holes were produced. The electrons were  

excited into the conduction band (CB) 

which functions as an electron source for 

the palladium cations reduction. The 

photoelectrons produced by dint of 

titanium oxide nanotubes reduce the Pd2+ 

cation to palladium metal nanoparticles. 

In the meantime, the photogenerated 

holes from 

 valance band (VB) react with 

isopropanol to form aldehyde [10-14]. 

The whole mechanism was shown in 

Fig.1. The synthesized TONTs displayed 

absolutely the anatase phase. On the other 

hand, the UV leads to the reduction and 

fixing of palladium nanoparticles onto the 

surface of TONTs-N2 powder. 

  

 

 

 

 

 

Fig.1: Mechanism of palladium 

photodeposition (Illustrated drawing for 

the preparation of Pd-TONTs-N2 catalyst 

using UV-400 W lamp photodeposition). 

2. Experiment 

2.1 Materials 

Ti foils (>99.5% purity, Alfa Aesar, 

thickness: 0.25 mm), perchloric acid 

HClO4 Palladium (II) chloride (PdCl2, 

Sigma– Aldrich, 99.9+ %) as precursor, 

isopropanol (99.0 %) as sacrificial donor, 

TONPs powder prepared in our lab 

(surface area 109m²/g), Nafion (5 wt %). 

2.2 Synthesis of TONPs powder 

At the beginning titanium oxide 

nanoparticles powder (TONPs powder) 

was prepared by the electrochemical 

anodic oxidation (annodization process). 

The Ti foils (>99.5% purity, Alfa Aesar, 

thickness: 0.25 mm) were anodized in an 

aqueous solution containing 0.7 M 

perchloric acid HClO4 using a two-

electrode electrochemical cell (Ti foil as 
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Abstract  

Titanium oxide nanotubes powder (TONTs powder) was prepared by hydrothermal method 

into annealed in N2 at 450°C for 3 hours to obtain the TONTs-N2 powder as catalyst 

support to which Pd was loaded by photodeposition technique using PdCl2 and isopropanol 

as sacrificial donor. The resulting Pd-TONTs-N2 powder catalyst improved  high surface 

area of 177 m2/g. The physicochemical characterization of TONTs arrays powder were 

performed by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission 

electron microscopy (TEM), and surface area and pore size analysis. The catalyst support 

TONTs arrays powder were electrochemically characterized in basic solution of methanol 

by cyclic voltammetry (CV), and chronoamperometry measurements.Pd-TONTs-N2 

powder electrode catalyst exhibited a remarkably high electrocatalytic activity and has high 

electrocatalytic stability for methanol electrocatalytic oxidation reaction. Pd supported on 

the conductive support TONTs-N2 is used as electrocatalyst in fuel cells. 

Key words: 

Methanol oxidation reaction (MOR), titanium oxide nanotubes powder, photodeposition, 

Pd electro catalyst, chronoamperometry. 

 

1. Introduction 

In the previou work “Palladium supported 

on titanium oxide nanoparticles as a 

catalyst for methanol oxidation reaction 

“was synthesised [1]. Titanium oxide 

nanotubes (TONTs) are  

of specific importance due to their greater 

physicochemical properties and potential 

applications in electro catalysis [2], 

photocatalysis [3, 4], solar energy cell, 

 

 

 environmental purification, gas sensors 

[5], energy usage containing H2 storage 

and batteries of lithium. (TONTs) arrays 

have attracted much interest due to their 

large specific surface area, chemistry 

positive surface, and best 

biocompatibility [6]. 

Hydrothermal synthesis of TiO2 

nanotubes powder (TONTs powder) by 

using two steps including sonication 
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