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 مجلة بحوث جامعة إدلبشروط النشر في 
  مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة  تنشر

تحقق شروط البحث األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث  إدلب وخارجها التي
 جامعة إدلب. 

 االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث  ين من ذوي  م  على محك    ُيعرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين.

  م لم تنشرأنشرت  أصحابها،المجلة إلى  استلمتهاالبحوث التي  تعادال. 
 المجلة.  في للنشر جاهزا   بحثه يكون  أن بعد بحث نشر على وثيقة الباحث يحصل 
 تــقارير   مــحتوى   بحــسب  والتــوضيح  التعديـل  اقـتراحــات  تقــديم  بـحق  المجلة  تـــحتفظ  

 .الـــخبراء
 المنشورة األعمال في  الواردة واالتجاهات اآلراء عن مسـؤولة غير المجلة. 

 : شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب
أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع  -1

 آخر.

بأنه لم يسبق له نشر بحثه، ولم يقدمه للنشر في أي جهة يتعهد صاحب البحث   -2
 أخرى. 

تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك  -3
 إعادة نشره ضمن كتاب له.

بحث  تُ  -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرة إقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 .ثالمالية المترتبة على نشر البح 
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مطبوعا على ور يُ   -5 الحاسب  بثال (B5)  ق قدم األصل  منضدة على  نسخ ورقية  ث 
ال  يقل  أ  ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم الباحث على نسخة واحدة فقط على

بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن  ، وأال   اتصفح  5عن  
نسخة إلى    ، باإلضافةمجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر  ا  محقق

 (. pdfو Wordبصيغتي ) إلكترونية

 ُيكتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6
 ُيرتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي،  :1  مثال
 المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة.

باللغة :  2مثال   المفتاحية  الكلمات  أجنبي،  ملخص  المفتاحية،  الكلمات  ملخص، 
المقدمة، السابقة،  األجنبية،  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  أهمية 

 .الخاتمة الصعوبات، خطة البحث، التمهيد، المباحث،
 (. .…,1,2,3ُتعتمد األرقام العربية في البحث )  -8

ملخص -9 على  البحث  يحتوي  أن  للبحث   10-5(يجب  األصلية  باللغة  أسطر( 
 باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية. 

 . )إن وجدت( ُيبلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10
اللغوي.   -11 التدقيق  ُيعرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة 

 .(إن وجدت)والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية 

( بعد أن يكون البحث جاهزا   word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية ) -12
 للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع الباحث. 
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 :الصفحة والطباعةخيارات 

 
 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 

 

 النمط  خط أجنبي خط عربي الفقرة 
 Simplified الخط  نوع 

Arabic 
Times New 

Roman 
 غامق

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي 12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي  12 13 الملخص نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحثاألحرف واألرقام في 
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص 

 عادي  12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 العناوين الفرعية في متن النص

 عادي  12 12 الحواشي )أسفل الصفحة(
 عادي  12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية
 عادي  12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 

 عادي  12 12 القيم داخل الجدول 
 

 عربيةاألرقام:  خيارات: 
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة:

( وأسفل  أعلى  و   2.5الهوامش  )أسم(  وأيسر  ]هامش   سم(.  2.5يمن 
  [.0.8وللصفحات الزوجية   0.8للصفحات الفردية التوثيق 

 سم(. 25×17.6العرض )و االرتفاع  - B5 حجم الورق 
رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل 

 سم(.  1.5الصفحة )
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 ...(:5- 3- 1رأس الصفحة الفردية ) -

 ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية: 
 2020لعام  00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد 

 ...(:6- 4- 2)رأس الصفحة الزوجية  -

 ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال:  
 . د. حسون ود. موسى ود. خليف

 :Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج 

-   ،).( النقطة  السابقة(:  الكلمة  بعد  مباشرة   )تكتب  التالية  الرموز  قبل  فراغ  يوضع  ال 
(، والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,والفاصلة )،  

 (.% المئوية )

ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس المفتوح  -
 حرف العطف )و(. ) ] و 

 Microsoftتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Equation    المضمن مع برنامجMicrosoft Word  وبالنسبة للمعادالت الكيميائية ،
 . Chem Windowفلها برامج خاصة مثل 

بعناوين بحجم ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
 ( من النمط الغامق على أْن يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال.10خط )

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب 
 أواًل: السلسلة العلمية 

 ثانيًا: سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية ثالثًا: سلسلة 
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 أواًل: السلسلة العلمية: 
 على النحو اآلتي:  APA يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجي

 داخل البحث: -1

إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات،  ◄
  :ويتم ذلك بين قوسين هكذا

ا يكتبإذا كان   (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب، المؤلف منفرد 
 ,Wilmore & Costil) (22ص    القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

1994, p.22)/ 
 :مثال  .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون   وإذا

 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص1972)أنيس وآخرون، 
 . فيه ما سبق يراعىفي مجلة علمية  اإذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 : ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنتأما إذا كان موقعا  على  ◄

 :  اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا
من  2002. .اليوسفي) وبيئية  اقتصادية  المتجددةجدوى  الطاقة  (. استغالل 

http://www.unep.org.bh 
تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع   -2

 . العربية ثم المراجع األجنبية
 . في نهاية البحث المراجع المصادر و  -3

 األجنبية على النحو اآلتي:جع اجع العربية أوال ، ثم المصادر والمر ار ترد المصادر والم

 إذا كان المرجع كتابًا باللغة العربية: (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب.  
 : مثال ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر. مكان النشر.

خالد  - )التركي،  األرض(.  2002.  الكتاب  .  3ط.  علم  الرياض.  دار  الجامعي. 
 .السعودية



 2018لعام       1العدد                               مجلة بحوث جامعة إدلب           

VI 
 

Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. 

Tokyo. Japan 

 إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي: -

والثالث،.... الثاني  للمؤلف  الكامل  االسم  االسم،  بالترتيب    لخ.إالكنية،  نتابع  ثم 
 . السابق

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك (  2
 : الترتيب اآلتي 

بين عالمتي تنصــيص.    ثاســم عائلة المؤلف، يليها اســمه. ســنة النشــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م اسم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.

 ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا . 2000)). محمدأبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم ) اليرموك أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة  91/92

   . 47-9(: 1) 9(: ةوالهندسي
Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic 

Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

الكلية، الجامعة. بلد النشر. ، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ثاسم عائلة الباح 
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض   جتأثير الضجي(.  2002)   .مظحنيني، نا
مدينة المصانع في  السمع عند عمال  غير   القلب ودرجة  ماجستير  رسالة  نابلس"، 

 ن. الوطنية، نابلس، فلسطي منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح
Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for 

Tropical Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 
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 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنتتوثيق  (4

المقالة"، الموقع، ويوضع  "عنوان  اسم عائلة المؤلف أو شهرته، اسمه، سنة النشر. 
 تحته خط، مثال: 

باسل المتجددة(. ج2005)  .اليوسفي،  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  . "دوى 
http://www.unep.org.bh 

 والشريعة: ثانيًا: سلسلة اآلداب 
 في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش  دو  تُ 

 .ورودها في المقالوفق متسلسلة   ختامية 

 :Books الكتب- أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي: (1)

 ، دون ألقاب علمية(من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
يلي ذلك فاصلة،  كما ورد عند المؤلف نفسه  )بخط غامق( عنوان الكتابثم نقطتان ثم 

ثم مكان النشر، يلي ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلةت/التحقيق أو الترجمة إن وجد
ثم الجزء الذي   ،ة أو النشرثم تاريخ الطبع  ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،،  ذلك فاصلة

 ُأخذْت منه المعلومة، ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحات، ويختتم التوثيق بنقطة. 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة:

، تحقيق عبد هللا  الكامل في التاريخ  : هـ(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
بيروت، ط العلمية،  أو    55، ص  2ج،  م 1996هـ /    1417،  2القاضي، دار الكتب 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة:

 اسم الكتاب .... وهكذا. ثماالسم األول ثم الكنية 
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مقلد:   صبـري  الدوليةإسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في   ،دراسة 
 . 40-31ص ،  م1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه  لمصدر/المرجع  لإذا تكرر التوثيق   (2)
 كتب اآلتي:يُ البحث من نفسها 

 . 110إن وجد، ص   2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110 .وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي: متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد،: اسم المؤلف األخير

 : مثـــال
 . 87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج 

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
وإذا تكرر تتبع   ، تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  يإذا كان للمؤلف كتاب آخر  (4)

 . السابقةالخطوات 
إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم الكتاب مباشرة  (5)

 السابق نفسه.ويتبع أسلوب التوثيق 

 مثال للتحقيق:

، تحقيق عزمي في الصناعة العظمى  : م(866هـ/ 252تيعقوب بن اسحق  الكندي )
 . 87-85، ص م1987  ،1ط طه السيد أحمد، دار الشباب، قبرص،

 مثال للترجمة: 

  هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي عطية، مطبعة النور، دمشق،
 . 20، ص 1ج ، م 1990،  1ط

يحتوي على   (6) كتاب  لمؤلف في  مقاال   المرجع  كان  فيوثق  إذا  باحثين  لعدة  مقاالت 
 كالتالي:
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ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين  ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
أو    " "...... مقلوبين   في  حرف  ثم  بفاصلة،  متبوعا     inمتبوعا   الكتاب  عنوان  ثم 
فاصلة، بعدها  اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  بفاصلة،  

بعدها   الصفحة أو الصفحات  ثم،  سنة النشر  ثم،  بفاصلة،  ثم مكان النشر متبوعا   
 نقطة.

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي الصناعة في السودانسيد نميري: "

 . 101-76ص  ، 1976الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, p 76-101. 
الوفاة (7) تاريخ  بيان  والميالدي    الهجري،  بالعام-  يتم  بالهجري  يكون  أن    – ويفضل 

 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام 

 :Journals الدوريات -ب

: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد  المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ،سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات.
 مثـــال: 

المفرق،   المنارة،  "الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية"،  محمد الطراونة: 
 . 151-113ص   ،م1996 المجلد األول، العدد الثالث،

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-

151. 

 كاآلتي:   متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

                  .                                      62المرجع نفسه، ص  
Ibid, P 62.  
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/ المرجع  هاداالستش   تإذا تكرر  (3) في صفحة نفسه  ات بصفه غير متتالية للمصدر 
 : تيكاآلتم التوثيق يالحقة من الرسالة 

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

حسب ما هو معتمد في الموسوعات  ب يجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
 العلمية. 

 and International  Official المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية - ج 

Institutions publication : 
، مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر

 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. 
 (:  1مثال )

التنمية االقتصادية:    الوطنية،، المطبعة  1975  –  1973وزارة التخطيط، األردن، خطة 
 . 80، صفحة 10، جدول 1975عمان، 
 (:  2مثال )

األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات   دائرة اإلحصاءات العامة،
 . 50، ص14، جدول 1996العامة، عمان، 

( واشنطن  (3مثال  الدولية،  المالية  النشرة  الدولي،  النقد  صندوق  جدول  1996:   ،50  ،
 .  90صفحة 

IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 

,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلميةهــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:  -
  41البعثة النبوية إلى عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من 

هـ  1430  م، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،661ـ  610هـ /  
 . 65م، ص  2011 /

 (.عامل معاملة المرجعتُ  )إذا ُنشرت الرسائل العلمية
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  Manuscripts :مخطوطاتال- و
رقم التصنيف، رقم الورق،  و   عنوان المخطوط، مكان المخطوط  الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.   وينص بين قوسين أن المصدر
 مثال: 

م(: المقصد   1400هــ /    803بن مفلح الرميثي المقدسي )ت    إبراهيم بن محمد بن عبدهللا 
  ة ، ورق8630حمد، مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم  أاألرشد في ذكر أصحاب اإلمام  

 . ، )مخطوط(25
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.  اسم الجريدة، مكان الصدور،
 العمود األول.  3، صفحة م1993، حزيران 13  9268: الدستور، عمان، ع مثال

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records: قرارات المحاكم- طـ 
)إن   ه( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  ،ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرارن

 ن وجد( ثم السنة. إوجد( ثم العدد )
 نقابة المحامين:مثال في حالة النشر في مجلة 

، المطبعة  181، ص  3  -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/   383تمييز حقوق  
 .  1993الوطنية، عمان، 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 

163 1979. 
 

  Proceeding Conference المؤتمرات:وقائع 
المؤتمر،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان،والكنية:  اسم المؤلف  

 نشر الوقائع، السنة.  المؤتمر، مكان انعقاد  تاريخ
 : مثال

التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام   عيسىعلي  
 . 1986كانون األول،  8-  6تحرير بله عمان األردن 

Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
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Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 
 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية: ثالثًا: 

 أواًل: المراجع العربية:
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد:- أ

، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
 نغلق بقوس هاللي(.ثم 

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف،  
 : مؤلفان- ب

، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة، 

 ثم نغلق بقوس هاللي(.
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن،  مثال: )عاقل، 

 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم ا  هاللي  ا  نفتح قوس 

 ، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. وآخرون نكتب 
 . ( 57،  1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع  - 2
واحد:- أ يتلوه    مؤلف  العام  ثم  فاصلة،  يتلوه  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوها  بالكنية  نبدأ 

ثم دار النشر  يتلوها فاصلة،  ثم رقم الطبعة  يتلوه فاصلة،  الكتاب  ثم عنوان  نقطتان: 
 يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
 ، دار العلم للماليين، بيروت.2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان:- ب
نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  
كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم عنوان الكتاب 
 بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
، دار العلم للماليين، 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم،  -

 بيروت.
 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج

االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم  
ثم كنية   يتلوه فاصلة،  الثاني  ثم االسم األول للمؤلف  يتلوه فاصلة،  الثاني  كنية المؤلف 
المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه 

ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها  نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 :مثال
، دار  2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول مالك،  -

 العلم للماليين، بيروت.
 المرجع المترجم:  - 3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  - أ

 ( 14،  1984: )واطسون، ج،  مثال
 وفق ما يلي:  في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم- ب

كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته 
 بعد كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر.

 :مثال
العزيز القوصي، مكتبة األنجلو  : النظرية السلوكية، ترجمة عبد  1984واطسون، جون،  -

 المصرية، القاهرة. 
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 الدوريًة أو المجلة العلمية:- 4
كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث، 
اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم العدد الخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث 

 ية. في المجلة أو الدور 

 :مثال
: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية 1998األعسر، صفاء،  -

 . 452-434، 4، العدد 3العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير: - 5

  كنية الباحث، االسم األول، العام: عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد.
 : المث
األساسية عند معلم المدرسة   األدائية: الكفايات التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد، -

االبتدائية في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

 أبحاث المؤتمرات:- 6

، تسلسل المؤتمر  )بخط غامق(  عنوان البحثكنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
، رقم المجلد، نطاق  إلى(  .... )في الفترة من  المؤتمر، مكان انعقاد المؤتمرإن وجد، عنوان  

 صفحات البحث في المجلد. 
 :مثال

التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة  :  2007الصبان، عبير،  -
، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي  من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة

 . 154-119أجل التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، من 
 : اإللكترونيةالروابط - 7
منها الباحث االقتباس،   يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونيةُتعتمد الروابط  -أ

 ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع. 
ُتعتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو -ب

 الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. 
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 ثانيًا: المراجع األجنبية: 
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد: - أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنا  هاللي  ا  نفتح قوس 
 متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(.

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 :مؤلفان اثنان- ب

االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من  ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف 
الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس  

 هاللي(.
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثرأو ثالثة مؤلفين - ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف ا  هاللي  ا  نفتح قوس 

يتلوه فاصلة،   et alاألول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم االختصار المعبر عن وآخرون  
 ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(.

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 قائمة المراجع األجنبية في نهاية البحث:  - 2

االقتصار على كنية    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
 المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة.

 مثال: مؤلف واحد:- أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 مثال: مؤلفان اثنان:- ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological Association. 

 مثال:  : أو أكثرؤلفين ثالثة م- ج
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Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 
 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: - 3

Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 
 أبحاث المؤتمرات:- 4

Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 
 مالحظات هامة: 

 . اإللكترونيةكتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع تُ  .1

رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث تُ  .2
 المؤتمرات ألفبائيا .

رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث  تُ  .3
 المؤتمرات ألفبائيا .

............"  "  وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيصيُ  .4
 ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة.

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا  .5
 دون وضع عالمات تنصيص.من التوثيق في المتن مباشرة 

يتم التوثيق  بصفة متتالية  مرات متتالية داخل المتننفسه تم االقتباس من المرجع  إذا .6
سابق  المرجع  )الفي المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ُيكتب  

 . مثال:  (والصفحة فقط
 ( 57،  1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  
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مع    إذا .7 والعربية  األجنبية  باللغتين  مرة  ُيكتب ألول  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف  كان 
 : مثال العام، ثم ُيكتفى بوروده بالعربية مع العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية:

 أن األفكار الالعقالنية........الخ. 1990ويعتقد ألبرت اليس 

 . كله ...( في نطاق البحث  4-3- 2-1ُتستخدم األرقام العربية ) .8

يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل  .9
(  30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )] .نفسها  لطريقةباترقيم المراجع األجنبية  

 .[( ونتابع31نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم ) 

 
 :الشتراك في المجلة ل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على  • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرةً  العلمية  المادة  من  المطلوبة  النسخ  تسليم  يمكن 

مجلة بحوث جامعة    –بناء رئاسة الجامعة    –شارع المعاهد    –إدلب  -سورية  العنوان التالي:  

 إدلب. 

              d.j.sr@idlib.university  
 

 

 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إلى صفحة الموقع الرسمي 

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/


 

 

 



 INDEX الفهرس /

 حتى من اسم الباحث  عنوان البحث  م
 33 1 د. هدى العبسي  دالرقة عاصمة الرشي  1
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 مقدمة

أدرك العباسيون أهمية موقع الرقة اإلستراتيجي والواقع على الضفة الشمالية 

لنهر الفرات، عند التقاء رافدة البليخ القريب من الحدود البيزنطية، وتبعد عن مدينة  

غربها   في  الواقعة  قرابة   كم190حلب  منها  الشرق  إلى  تقع  التي  الزور  دير  وعن 

اكم140 موقعها  إلى  بأهميتها  وتدين  للطرق ،  التقاء  موضع  جعلها  الذي  لمتوسط 

التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب مما جعلها محطة  

والبحر  الصغرى  وآسيا  وأرمينيا  والعراق  والشام  الفراتية  الجزيرة  بين  مهمة  تجارية 

واتساع    ، وزادها أهمية كثرة أراضيها الخصبة وسهولة إروائها ووفرة مياها1المتوسط 

مراعيها، وهذا الموقع الجغرافي المتميز جعلها تشغل مكانة تجارية وزراعية وحضارية  

كبيرة عبر التاريخ، وهذا األمر الذي جعل معظم الخلفاء العباسيين عموما والسيما 

المنصور والمهدي والرشيد، يوليها أهمية خاصة، فأصبحت من أهم المدن في العصر 

هم في بالد الشام بعد نقل العاصمة الى بغداد، وأصبحت مركزا                        العباسي، وغدت مقرا  ل

ذروة  وبلغت  الجيوش،  إلمداد  وقاعدة  بيزنطة،  ضد  العسكرية  العمليات  النطالق 

االهتمام من قبل العباسيين أيام الرشيد الذي رفع من شأنها، لدرجة أنه هجر العاصمة 

فبنى القصور ،ووسع األسواق،   بغداد ونقل مركز ملكه وحكمه اليها، فزاد في عمارتها،

                                                                                    وأحدث أسواقا جديدة فيها ، فتدفق رجال العلم والحكم والسياسة والشعراء إليها . ونظرا   

لألهمية البالغة للرقة على الصعيد السياسي والحضاري، فإننا سنحاول اإلجابة عن  

ين في بالد الشام                                                                       المكانة التي شغلتها الرقة والذي أه ل ها أن تكون مقرا  للخلفاء العباسي

 دون سواها.
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                 الرقة تاريخيا :  

موقع تل البيعة الحالي والتي ورد   عرفت مدينة الرقة في التاريخ القديم توتول

اسمها في المصادر التاريخية منذ االلف الثالث قبل الميالد وعاصرت مملكة يمحاض  

 )حلب( وماري واستمرت بازدهارها حتى عصر حمورابي ملك بابل. 

                                                                                  إن  أهمية  موقع  الرقة  تطل ب  تأسيس  منشآت  معمارية  ش ك ل ت نواة  قرية  قديمة   

                                                                                  لفتت  نظـــر  اإلسكندر المكدوني، وينسب إلى المكــدونيين تأسيس مدينة نيقوفوريوم في  

                                                                                   موقـع ) الرقــة السمـراء (، ثم تغي ر  اسم ها عندما أس س  سلوقس الثاني كالينكوس في  

                                                                        . م، مكان مدينة الرقة البيضاء )في حي المأمون حاليـا ( ، ع ر ف ت  باسم   ق 244عام 

الذي يعتقد    2كالينيكوم، وبعض المؤرخين يردها إلى الفيلسوف اليوناني "كالينيكوس" 

                                                                                    أنه دفن فيها، وفي العصر البيزنطي كانت المدينة مركزا  اقتصاديا  وعسكريا  هاما ، وقد  

كتـــاب في  اس م ها  القوافل                         ورد   طرق  على  مهما  تجاري  كمركز  وبيزنطية  سريانية  ات 

(  474-457                                                                التجارية وبخاصة طريق الحرير، وفي عهد اإلمبراطور البيزنطي   ليون )

، والرقة بفتح الراء والقاف مع تشديدها وفقا لضبط الحموي  1                            م ع ر ف ت  باسم ليونتوبوليس 

اء، وجمعها رقاق، وذكر الحموي لها وأصلها كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الم

 . 3نقال عن األصمعي: الرقاق األرض اللينة من غير رمل 

وفي األعالق الخطيرة عن هشام بن الكلبي قال :إنما سميت الرقة ألنها على  

، م639، وفي العام  4شاطئ الفرات، وكل أرض على الشط ملساء مستوية فهي رقة

ومن معانيها في اللغة الصخرة  اك )الرقة(فتحها الجيش اإلسالمي، وكان اسمها آنذ
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حة، حررها القائد العربي  عياض  بن  غنم ، وفي العصر                  من الحكـم  البيزن 5                                            المسط                  طي  

-743األموي تابعت مدينــة الرقة ازدهارها، فبنى فيها الخليفـة هشــام بن عبد الملك )

عا  للمياه ، فانتشرت زراعة الكروم واألشجار ( م 724                                                                           ســوقا  تجاريا  وشق قنوات  وت ر 

، وكانت بداية ازدهار المدينة في العصر االموي فقد عنى                            المثمرة على ضفـاف الفرات  

م بها طيلة عصرهم فقد كانت محطتهم نحو أرمينية  االمويون بالرقة، واتصل تاريخه

التي اهتموا بها اهتماما زائدا، وكان منهم بعض والتها فالرقة محطتهم إلى محاربة 

الروم، فهي التي تمون الجيوش وتشرف على القبائل العربية في الجزيرة الفراتية كلها 

، فقد كان مسلمة بن عبد                                                        والتي كانت د رعا للشام وقاعدة انطالق للجيوش شماال وشرقا

الملك يمون جيشه من المؤن من الرقة لقتاله الخوارج الحرورية في الفرات أيام الخليفة  

 عمر بن عبد العزيز. 

ضواحيها   في  القصور  لبعضهم  وكان  الرقة،  ينزلون  األمويون  الوالة  وأخذ 

ار الحركة ومزارع البليخ، وكانت النواحي عامرة مزدهرة في عصرهم باإلضافة إلى ازده

الفكرية فقد نزلها بعض الصحابة والتابعين وكثير من المحدثين، فبيئة الرقة مالئمة 

لحياة العلماء والفقهاء واألدباء، بسبب كثرة خيراتها ورخص أسعارها وطيب مناخها،  

روى بعض األحاديث   6ومن بين المحدثين نزلها الصحابي وابصة بن معبد األسدي

 ة ونزلها يزيد بن األيهم وهو ابن أخت ميمونة زوج الرسول هللا.  عن رسول هللا وكان ثق

أدرك هشام بن عبد الملك  أهمية الرقة العسكرية بعد إقامته في الرصافة  

قرب الرقة، فأقام التحصينات في المدينة باإلضافة إلى أنه أمر ببناء جسر من السفن 

بتطوير المدينة، وتحسين    على الفرات حيث سهل حركة الجيوش، واهتم من جهة أخرى 

                                                                           حياة السكان االقتصادية، وتوسيع األسواق، حيث شي د هشام سوقها الكبير الذي سمي  
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بسوق الرقة، وقد أصبحت لهذا السوق في العصر العباسي أهمية كبيرة، وكان يسمى  

  ، ومع قيام الدولة العباسية 7                                                      بسوق هشام العتيق وع د  من أهم األسواق كما أورد القشيري 

                                                                        أخذت المدينة باالزدهار حتى أصبحت مركزا  لوالية الجزيرة ونقطة عسكرية تنطلق 

 . منها الجيوش العباسية لمقاتلة البيزنطيين فيما بعد  

 : الرقة تدخل في طاعة العباسيين

ورث العباسيون من أبناء عمومتهم األمويين فيما ورثوا الرقة ومنطقتها، بعد           

زاب، وعمت الثورات المعارضة للحكم العباسي مدن بالد الشام انتصارهم في معركة ال

                                                                                وكان منها الرقة، وقوبلت هذه الثورات بالقوة والسيف إلسكاتها ،وقد تن به العباسيون  

تهدئة  على  فيها  يشرفون  و  منها،  ينطلقون  عسكرية  قاعدة  بوصفها  الرقة  ألهمية 

األعمال العسكرية المتجهة  األوضاع في بالد الشام، وفي الوقت نفسه يشرفون على  

الى بيزنطة، فخضعت الرقة للسيطرة المباشرة من قبل العباسيين ، وبويع أبو العباس  

السفاح ) عبدهللا بن محمد ابن علي بن عبدهللا بن العباس ( بالخالفة في الكوفة في  

، وأصبحت الرقة مركز والية  م  749ـ / تشرين األول  ه  132ربيع األول سنة    13

                                                                          ة ، حيث أصبحت مقرا  إلقامة الوالة، ومركزا  إلدارة العمليات العسكرية ضد فلول  الجزير 

                                                                           الجيش األموي، فعي ن عبدهللا بن علي العباسي أول حاكم عباسي للرقة  فأقام فيها ،  

                                                                        وأرسل أخاه عبد الصمد لمالحقة مروان بن محمد، والشك أن أبا العباس كان محقا  

ألنها شكلت همزة وصل للطرق الجغرافية بين العراق    8في جعلها مركز والية الجزيرة 

والشام ، وساحل المتوسط، ومنطقة الثغور، فكان لزاما عليه  أن يحكم السيطرة عليها 

إلدارة العمليات العسكرية، ومالحقة ما تبقى من األمويين، واضطر عبد هللا بن علي  
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أبو العباس بتعيين المنصور    ، ثم قام9لمغادرة الرقة، فاستخلف موسى بن كعب التميمي

الحكم   تثبيت  هي  الوالة  مهمة  وكانت   ، وأرمينية  وأذريبجان  الفراتية  الجزيرة  على 

العباسي، ومالحقة فلول األمويين، والمالحظ أن العباسيين اشتغلوا على وتر العصبية  

سكانها                                                                            وكسبوا الى جانبهم اليمانية، لذك ع د  أهل الرقة معادين للحكم العباسي ألن جل  

من مضر، وعلى هذا يمكن تحديد سبب معاداة العباسيين لهذه المدينة التي شكلت 

مضر   لديار  والذي 10عاصمة  للعباسيين،  المعادي  المركز  الرقة  أصبحت  ولهذا   ،

                           أصبح عليهم لزاما  إخضاعها.

 م  775  – 754هـ /   158 – 136الرقة في عهد المنصور  

بعد وفاة أبي العباس السفاح بويع بالخالفة العباسية أخوه أبو جعفر المنصور          

 هـ  158واستمر بالخالفة إلى وفاته في ذي الحجة    م  754/    هـ  136في الحجاز  

سنة  وفي أيامه قامت ثورة عمه عبدهللا  22، فكانت خالفته م 775تشرين األول   /

، فندب المنصور لحربه    11 بحقه بالخالفة         مطالبا    م  754ـ /  ه  136بن علي سنة  

                                                                           أبا مسلم الخراساني ، وقد سار إليه من األنبار وكان عبدهللا محاصرا  الرقة وبها ) 

مقاتل بن حكيم العكي ( الذي استخلفه المنصور، وكانت خطته أن يضرب أعداءه  

للدولة                                                                        بعضهم ببعض وكان أعظم رجال العباسيين شدة ودهاء  ويعد  المؤسس الحقيقي

   .12العباسية 

                                                                     بلغ عبد هللا مسير أبي مسلم إليه، وخشي أن يهجم عليه، فأعطى العكي أمانا           

                                                                              وخرج إليه فيمن كان معه وأقام معه أياما  يسيرة، ثم وجهه إلى عثمان بن عبد األعلى   .

                                                                             بن سراقة األزدي بالرقة وكان مع العكي ابناه، وكتب كتابا  حمله العكي فلما قدموا 
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هللا بن علي وأهل    على عثمان قتل العكي، وحبس ابنيه، ولما بلغ عثمان هزيمة عبد

 .  13ضرب عنقيهماالشام أخرج ابني العكي و 

هللا بن علي وعبدالصمد أخوه معه، فسار أبو مسلم خلفه فوصل   وانهزم عبد        

هللا وتبعه إلى رصافة هشام وبعد ليلة انهزم عبدهللا   إلى الرقة وأخذ منها أموال عبد 

                                                                            إلى البصرة، وتوارى عند أخيه )سليمان بن علي( فبذل له أمانا  من المنصور وسيره 

 . 14ه في بيت أساسه من الملح فسقط عليه البيت فمات إليه فحبس 

ولم يقتصر اهتمام الخلفاء االوائل من بني العباس على إسناد األمور إلى من        

                                                                               يثقون بهم فحسب، بل تعداه إلى أكثر من ذلك، فنجد غالبا  الخليفة أو ولي عهده يخرج 

لمنصور في مدينة حران أيام إلى هذا الجانب بين حين وآخر لتفقد شؤونه فقد أقام ا

    م758 /هـ  140                                        السفاح وعندما صار خليفة، يخرج حاجا  سنة

وكان قد أحرم من الحيرة ثم رجع بعدما قضى حجه إلى المدينة فأجزل ألهلها          

العطاء ووسع عليهم في الرزق وفرق فيهم الجوائز، ثم رحل إلى بيت المقدس فزاره 

                                                      م به شهرا ، ثم سلك الشام منصرفا  حتى انتهى إلى الرقة، وصلى في مسجد القدس وأقا

فنزلها وفي الرقة وافاه منصور بن جعونة بن الحارث العامري صاحب حصن منصور  

وسلك الفرات   م  759/    هـ  141                                         فضرب عنقه ثم ش خ ص المنصور من الرقة سنة  

 . 15إلى هاشمية الكوفة 

خرج المنصور بنفسه إلى الشام أمام جيشه الذي   م  771/    هـ  154وفي سنة         

                                                                                 أعده بقيادة )يزيد بن حاتم المهبلي( الذي أرسله إلى إفريقيا في خمسين ألفا  وكان مع 
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المنصور رجال حاشيته وهم ال يدرون أين يريد ؟ حتى بلغ الشام وانحدر إلى بيت 

 يق الرقة.المقدس وهناك سير الجيش بقيادة يزيد، ثم عاد إلى بغداد عن طر 

 بناء الرافقة:  

                                                                         نالت الرقة اهتماما  كبيرا  من قبل المنصور، فقد أعجبه موقعها وطيب هوائها،      

ب بناء مدينة جديدة عرفت  ابنه المهدي إلى الرقة عام ـ  فاعتزم على  )الرافقة( فوجه 

بهندستها وأسوارها وأبوابها وفصائلها  م    772/    هـ  155 بغداد  فبناها على شاكلة 

                                            اقاتها ورحابها .. لتكون حصنا  بجانب الرقة. وط

ولعل التفكير من قبل المنصور ببناء الرافقة لم يكن محض مصادفة أو من        

قبيل نزوة عابرة بل كان لهذا العمل جذور أعمق في نفس المنصور قبل قيام الدولة  

بينما السفاح  أخيه  أشار على  أبا جعفر  أن   : ذكر األزدي  فقد  كانا في    العباسية، 

طريقهما من الحميمة باألردن إلى الكوفة بضرورة تأسيس عاصمة جديدة حوالي مدينة  

،  ومن 16                                                                        الرقة لو قدر للعباسيين المجيء إلى الحكم لتكون هذه المدينة مقرا  لشيعتهم

                                                                                الدوافع المهمة لدى المنصور لبناء الرافقة إحساس الخليفة بأن األمويين ارتكبوا خطأ  

                                                                   م لم يتخذوا ألنفسهم مدينة محصنة تحصينا  قويا  لذلك بنى الرافقة على             فاحشا  ألنه

 .  17شكل قلعة محصنة ال يمكن ألي عدو االستيالء عليها بسهولة

وكان الدافع االقتصادي على أهمية كبيرة لبناء الرافقة إذ إن الرقة قد تقدمت         

انتقال  بسبب  والزراعية  التجارية  الناحيتين  من  محسوسا   تقدما   العباسي  العصر                                                                              في 

مركز ثقل الدولة إلى العراق فأصبحت تشكل النافذة التي تطل منها خيرات الجزيرة 

الع أسواق  على  ومصر  إلى والشام  وتنساب  فيها  المتنوعة  الحاصالت  فتجتمع  راق 
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العراق عن طريق النهر أو البر ، ومن يراجع طرق المواصالت اإلسالمية ، خالل 

يقف على األهمية االقتصادية لمدينة الرقة فقد كانت   18العصور اإلسالمية األولى 

يمتد من بغداد    الرقة محطة على طريق البريد الواصل بين بغداد وشمالي إفريقيا والذي

  – حماه    – حلب    – منبج    – الرقة    – رأس العين    –نصيبين    – سنجار    –الموصل    –

ذكر    –اإلسكندرية    –الفسطاط    –الرملة    –دمشق    –بعلبك    –حمص    . برقة 

: وهو يتحدث عن التجارة التي ترد العراق من إقليم الجزيرة )من الموصل 19المقدسي 

اللوز فرك  سنجار  ومن  والعسل  شاه    الحبوب  نصيبين  ومن  والسماق  الرمان  وحب 

قول  من  ويتضح  والزيت(  الصابون  الرقة  ومن  والموازين  المتعددة  والفواكه  البلوط 

المنصور نفسه حول هذه األهمية عندما اعتزم على بناء بغداد واختار موقعها فقد قال  

كل  : )هذا موضع معسكر صالح هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء يأتينا فيها  

ما في البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينيا وما حول ذلك وهذا الفرات يجيء فيه 

. أو ما قيل عن نهر عيسى األعظم   20كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك (

أحد أنهار بغداد: ).. يأخذ من معظم الفرات تدخل فيه السفن العظام التي تأتي من  

 .21تجارات من الشام ومصر( الرقة ويحمل فيها الدقيق وال

والرافقة مدينة نموذجية كبغداد قامت على تخطيط هندسي مسبق ومدروس،        

غير   الفرس  نعل  شكل  كانت على  مدينة  أية  العالمي  العمران  تاريخ  نعرف في  وال 

الرافقة، ويستطيع الباحث أن يعاين بسهولة في طابعها طابع مدينة بغداد المعماري  

العرب المسلمون في الجزيرة والشام ومصر  في كل المباني العظيمة التي رفع صروحها  

تأخذ من الرقة      22وإفريقيا واألندلس والعراق وإيران لم  ومن الجدير ذكره أن الرافقة 

دورها مع مرور الزمن فقط بل أخذت حتى اسمها ، وقد تحقق االنتقال التدريجي إلى  
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ا في النصف الموقع الذي بناه المنصور، فقد ذكر ابن حوقل واالصطخري اللذان كتب

األول من القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي أن الرقة والرافقة مرتبطتان ببعضها  

،لكن  المقدسي ذكر أن الرقة   23البعض لكن لكل واحدة مستقلة ولها جامعها الخاص

مزدهرة والرافقة ضاحيتها وبذلك يكون هناك تناقض، وقد حاول هرتزفلد تفسير هذا  

سي أخطأ حين ظن أن الرافقة  هي الرقة ، وعد الضاحية القائمة التناقض بأن المقد

 .  24بينهما هي الرافقة، ويؤكد لسترنج أن أبنية شيدت في الفضاء بين الرقة والرافقة 

   م 786 –  775هـ /  169 –  158الرافقة في عهد المهدي : 

ور  استقرت أحوال الدولة العباسية أيام المهدي بعد أن وطد له والده المنص 

                                                                            أركانها واستبشر الناس به خيرا  أمام شدة المنصور، وفي بداية خالفته أمر بإطالق  

كثير ممن سجنوا في أيام والده، وكان يجلس إلى المظالم وبين يديه القضاة واحب  

العمران واهتم بجيوش الصوائف لمواجهة الروم البيزنطيين وهدأت الثورات في الداخل 

 الخارجية للدولة.  بعهده ثم التفت إلى األمور

 دور الرقة في أعمال المهدي العسكرية ضد الروم:

                                                                     على الرغم من أن المنصور اهتم  اهتماما  بالغا  في تحصين الثغور، وبث            

أساس  ووضع  مستقال ،  إداري ا   كيانا   الجزيرة  منطقة  من  كما جعل  أهاليها،  في                                                                               الثقة 

                                                                                   النظام الثغري الذي وصل إلى حد   الكمال أي ام الخليفة المعتصم، فكان يقسم المرابطين  

مقاتال ،  إلى جماعات صغيرة،   يتأل ف من عشرة مقاتلين إلى خمسة عشر                                                        كل  منها 

                                                                             ويبني لهم حصنا  على بعد ثالثين ميال  من دار إقامتهم، باإلضافة إلى زيادة العطاء  

إال أن االمبراطور البيزنطي قام بمهاجمة الثغور مستغال االضطرابات في السنوات  



 العبسيد. 

11 
 

خا حصونها  فدمر  العباسية،  الدولة  قيام  من  وحصون األولى  الفرات  حصون  صة 

                                                                          المنطقة الوسطى ) الجزرية( مثل الحدث وزبطرة وملطية ، فتصد ى له المهدي ووقف 

                                                                              في وجه هذه الحمالت البيزنطي ة على الثغور، فجهز جيشا  ضخما  مؤل فا  من متطوعين  

من خراسان والموصل والشام واليمن والعراق والحجاز، جعل على قيادته الحسن بن 

                                                                         ق نهم درسا  قاسيا ، واضطرهم إلى التقهقر عن المواقع التي سبق أن احتل وها. قحطبة، فل

                                                                      وثقلت وطأته على أهلها حت ى صو روه في كنائسهم. وكان للحسن بن قحطبة فضل 

                                                       وتحصينها وشحنها بالمقاتلة وأضاف بأن  أمر بالبدء ببناء    25في إعادة بناء طرسوس

                                      صين طرسوس وبناء ثغر الحدث كان له أثر                                    ثغر الحدث. ومم ا ال شك  فيه أن  تح

                                        كبير في قو ة الثغور أمام البيزنطي  ين. 

                                                                  ولم يكتف الخليفة المهدي بما أحرزه الحسن بن قحطبة من نصر، بل قر ر          

ابنه هارون، فتوج ه في سنة   بنفسه، وأن يصطحب معه  يقود المعركة   /ه163                                                                أن 

                                     هر جيجان حيث ترك ابنه يقوم بالمهم ة                              . إلى الثغور حت ى وصل إلى نم780- 779

، ورافق هارون خالد بن برمك وجماعة 26التي أوكلها إليه، وذهب هو إلى بيت المقدس 

                                                                        من القو اد المشهورين من أمثال عيسى بن موسى، وعبد الملك بن صالح، وحسن بن 

الحصار                                                                   . فحاصر سمالو بالمجانيق لمد ة ثمانية وثالثين يوما . ولم ا اشتد  27قحطبة 

                                                                                   عليها، وافق أهلها على التسليم بشرط منحهم األمان على أال  ي قاتلوا وال يرحلوا وال يفر ق 

 بينهم. فأعطاهم األمان ووافق على شروطهم.

مدينة        فرم م  الثغور  في  التنظيمات  بعض  الحملة  هذه  في  المهدي  أجرى                                                                     وقد 

                         عهد المهدي مركزا أساسيا  المصيصة وزاد في سالحها وجنودها. فأصبحت الرقة في 
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الروم،  بالد  إلى  المهدي  جيوش  النطالق  وقاعدة  والعتاد،  بالمؤن  الجيوش  لتزويد 

 .28فيحاصر عاصمة بيزنطة القسطنطينية وغيرها ثم يعود للرقة 

 بناء صالحية الرقة:  

تقع صالحية الرقة عند الطرف الشمالي الشرقي من مدينة الرشيد على                

شاطئ نهر البليخ عند دخوله الرقة وإلى الشمال الشرقي من تل البيعة ويطلق عليها 

الملك    في حاضرنا الحالي اسم صويلح ونقل ياقوت في معجم البلدان: اختطها عبد

بن صالح الهاشمي.. وقال الخالدي: قرب الرقة وعندها بطياس ودير زكى وهو أنزه  

المواضع وقال الخلديان: في تاريخ الموصل من تصنيفهما: أول من أحدث قصور  

الصالحية المهدي ...  وفي روضيات الصنوبري في القرون المتأخرة، ولكن كيف  

دو أنها كانت من أنزه المواضع، ووصفتها  يمكن تصورها في العصر العباسي األول؟ يب

 . 29األخبار بالحسن والرقة وجمال الموقع والطبيعة وتفنن الشعراء في وصفها  

 م  809  – 786هـ /   193 -هـ  170الرقة حاضرة الرشيد: 

 خالفة الرشيد 

                                                                          جعل المهدي ابنه الهادي وليا  للعهد من بعده كما كان يدرك مكانة ابنه الثاني       

، وواله المغرب كله هـ  163شيد، فجعله ولي عهد بعد أخيه وأمير الصائفة سنة  الر 

، وكانت الوالة ترسل من قبله، وفي سنة   هـ  164من األنبار إلى أطراف إفريقية سنة  

 هـ  169                                                             جعله وليا  للعهد من بعد أخيه الهادي، وعندما توفي المهدي سنة    هـ  166

فأقر يحيى بن خالد على ماكان يتواله من بويع البنه موسى بالخالفة .  م  785  /

الرشيد  اتصال  كان  الوقت  ذلك  الدولة، ومن  الغربي من  الجانب  الرشيد في  أعمال 
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بالرقة وهو في صدر شبابه فقد كان يعقد رايات الجهاد بالصائفة عن طريق الرقة وهو 

 أعمال الرقة.، وهما من  30ولي العهد، وكان يحب اإلقامة والنزهة بين الهنيء والمريء

علم الخليفة موسى الهادي مقدار تعلق أخيه الرشيد بهذين النهرين من أماكن        

الهادي،  العهد البنه جعفر بن موسى  يتنازل عن والية                                                                          الرقة وطلب منه طائعا  أن 

. وعندما  31ووعده بخير كثير وعطاء جزيل وعرض عليه )الهنيء والمريء( مقابل ذلك

لحصار الذي فرضه عليه الهادي جاء إلى يحيى البرمكي وقال                     ضاق الرشيد ذرعا  با

له : أريد أن اتنازل عن حقي فيها ألستريح من هذا العناء فقال له يحيى : ال تفعل ،  

قال الرشيد : إذا حصلت على ) الهنيء والمريء ( وخلوت بابنة عمي زبيدة بنت  

ا من الخالفة، ولعل ما تقدر                                                      جعفر بن المنصور فال أريد شيئا  ، فقال يحيى : وأين هذ

إليه  آلت  وقدمه وعندما  أقنعه  يلح عليه حتى  يحيى  يبقى، ومازال  يبقى لك ال  أنه 

  170الخالفة آل إليه الهنيء والمريء ولم تطل خالفة الهادي ولم يلبث أن توفي سنة  

، فتولى بعد أخوه الرشيد بن محمد المهدي وهو من مواليد الري سنة م  786هـ /  

وعمره    م  786ايلول    14هـ /    170ربيع األول    14/ بويع بالخالفة في    هـ  145

 24  /هـ    193سنة ولم يزل خليفة حتى توفي في الثالث من جماد األخر سنة    25

مدة خالفته    808أذار   وتوفي وعمره    23م وكانت  سنة وكان   48سنة وشهرين 

يه يحيى بن خالد فانصرف                                                         الرشيد عند توليه الخالفة محاطا  برعاية أمه الخيزران ومرب

 . 32إلى الحج والغزو وإلى النزهات وارتياد المصائف وإلى البوادي العربية 
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 الرقة والرشيد:

عرفت الدولة العربية أيام الرشيد القوة والمنعة واالستقرار إلى أبعد الحدود ولذلك       

توفر للخليفة وقت ليحج، ووقت ليغزو، ووقت ليصطاف ،ويتربع في الرقة، ويترك  

قصر الخلد في بغداد وكانت جيوش الروم في هذا العصر في خشية دائمة من جيوش 

التوفيق، وما اشتعلت فتنة في أرجاء دولته الواسعة إال الرشيد، فما غزتهم إال وحالفها 

أطفأها، ومنها فتنة النزارية واليمانية في الشام، ثم إن الرشيد أكمل بناء الرافقة، وابتنى  

                                                                            في الرقة قصورا  حتى إننا لم نجد اسما  لقصر بناه لنفسه في بغداد سوى ما أشارت 

م على رابية و جل ما رأيناه أنه  إليه المصادر من قصر صغير ال يعرف اسمه قائ

 .33كان يقيم في الخلد الذي ابتناه جده المنصور

وأوعز الرشيد في الرقة إلى رجال دولته أن يبنوا قصورهم بجانبه وفي مدينته         

الجديدة، فبنوا وأمر بإنشاء كل ما يلزم من وسائل الراحة والترف كميادين سباق الخيل 

وحقول   الصولجان  الواسعة  ومالعب  والمنتزهات  والحراقات  السفن  وموانئ  الصيد 

الدنيا، وكان   الفرات ، فأصبحت من أجمل مصائف  والحدائق المزهرة على ضفتي 

"وهكذا عاش الرشيد في   وسمرقند  الدنيا أربعة منازل دمشق والرقة والري   "  : يقول 

ل في البالد،  األعوام األولى من خالفته في دعة ،وخلو بال، وغزو وحج، وأسفار وتنق

م،واختار الرشيد الرقة كمدينة   789هـ    173وذلك إلى ما بعد وفاة أمه الخيزران سنة  

، 34لبناء قصوره، ومنها قصر السالم، والقصر األبيض، وقصر الخشب، وقصر هرقلة 

والسؤال الذي يمكن طرحه ماهي األسباب التي جعلت الرشيد ينتقل من بغداد إلى 

انية للخالفة؟ وهل هرب الرشيد من البرامكة؟ أومن مشاكل الرقة ليتخذها عاصمة ث

 في بالد الشام أراد السيطرة عليها؟ 
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ذكر )العاصمة( عند العرب بمفهومها الحالي كان يعبر عنها بـ )دار الملك( أو )مقر  

الخالفة( أو )موطن الخالفة( أما لفظ العاصمة في اصطالحهم فقد كان يعني )الثغر(  

غارات المعتدين على الحدود وورد لفظ العاصمة بمفهوم الثغر أو  أو )الحصن( لصد 

خالل إحدى إقاماته    م  786هـ /    170الحصن ألول مرة في خالفة الرشيد سنة  

                                                                                   بالرقة " ... إذ عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين وجعلها حيزا  واحدا  سميت 

 .  35بـ )العواصم( 

                                             جعلت الرشيد يتخذ الرقة مقرا  له ولم تكن محض                               شك أن أسبابا  وعوامل عديدة  ال

 المصادفة منها:

: اشتعلت العصبية القبلية في الشام بين أهلها، وتفاقم أمرها، وكما  األسباب السياسية- 

خشي الرشيد الخوارج الذين لم يستطع األمويون والعباسيون إفناء روحهم الثورية على  

وقد شكلت الرقة مركزا لهم السيما اإلباضية،    الرغم مما كانوا يجردون لهم من الجيوش،

،  36                                                                       واشتهر زمن الرشيد خوارج ذوو بأس شديد أعظمهم اثرا  الوليد بن طرف الشاري 

 .  37حيث قضى الرشيد على ثورته قبل أن تصل إلى الرقة 

فيه  - سقط  الذي  نفسه  الرقة هو  إلى  االنتقال  فيه  تم  الذي  الوقت  أن  يبدو واضحا 

البرامكة، حيث كانوا يقبضون على زمام السلطة الشامة،، وقد أراد الرشيد أن يحرر 

                                                            سنة من سلطة البرامكة خصوصا ، والفرس بشكل عموما ، وقد أثارت    17حكمه بعد  

نقمة   دوشك  من  الرشيد  لهارون  وجلبت  بغداد،  في  الدهشة  من  الكثير  الخطوة  هذه 

، ومن  38عدو انتقل هارون الرشيد إلى الرقة المقربين من البرامكة، وللهرب من هذا ال

الصعوبة بمكان تحديد تاريخ ذهاب الرشيد إلى الرقة فهل هو قبل نكبة البرامكة، أو  
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. حيث وجه  39بعدها، ولكن من المؤكد أن الضربة الحاسمة للبرامكة جاءت من الرقة 

ال، وحشم، الرشيد رجاء الخادم لقبض أموالهم، وأخذ كل ما يمتلكون من رقيق، وأمو 

فأقام يحيى والفضل بعد إلقاء القبض عليهما في الرقة رهن االعتقال األول في السجن، 

والثاني في أحد القصور، ومرض يحيى في معتقله، فتوفي ودفن في الرقة على شاطئ  

 .40م 805ه/190الفرات 

ة فقد أصبحت الرقة منذ بناء الرافقة في عهد المنصور قاعد  األسباب العسكريةوأما  

                                                                           إلقليم الجزيرة بدال  من حران التي اتخذها مروان عاصمة له، وأقام الوالة منذ عهد 

فيها  لحرب 41المنصور  الجيوش  النطالق  قاعدة  أصبحت  المهدي  عهد  وفي   ،

، وعندما تولى الرشيد تابع ما قام به أسالفه في  م779ه/163البيزنطيين منذ سنة  

والشواتي، فكان يعدها بسهولة من الرقة، ويتابعها                                المضي قدما  في إعداد الصوائف  

بغداد ترامت 42من  أن  بعد  الغربية  الدولة  من  أجزاء  انفصال  يخشى  الرشيد  ، وكان 

أطرافها، واتسعت رقعتها وابتعدت أقاليمها عن المركز، لذلك أراد أن يجعل من الرقة  

 .43قاعدة يحبط من خاللها محاوالت االنفصاليين 

                                                        : ال شك أن  الرقة تقدمت من الناحية االقتصادية بسبب انتقال صاديةاألسباب االقت-
الثقل السياسي إلى العراق، وأصبحت هي السبيل الذي تصل خيرات الجزيرة وبالد 
الشام إلى أسواق العراق، كما أنها نفسها انتجت العديد من المحاصيل مثل القمح،  

، وقد وصف المقدسي الرقة بأنها 44والخل، والعسل، وأقالم القصب، والزيتون، والزيت 
القرى والبساتين والخيرات كما أن أوضاع سكانها االقتصادية  كثيرة  حسنة األسواق 

. وقد شكلت محطة تجارية للطرق البرية كما يؤكد ابن خرداذبة في المسالك 45جيدة 
والموصل،  بغداد،  تصل  التي  الطرق  من  مجموعة  عندها  تلتقي  حيث  والممالك 

، وهي محطة للطرق 46شق، وحلب، وساحل المتوسط، والثغور الحدودية وحمص، ودم
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النهرية حيث شكل الفرات شريانا مهما لربط سورية والجزيرة مع العراق، حتى إن النهر  
أصبح وسيلة للنقل، وكان الخلفاء يتنقلون عبره من الرقة إلى بغداد، حيث ربط الفرات  

 .47إلى بغدادبدجلة بقناة مما أمكن الوصول من خاللها 

نفسه حين  الرشيد  الرقة،  بغداد واختيار  الرشيد  طوي  سبب  يجيب عن  من  وأفضل 
 يقول:

                                                                         وهللا إن ي ال أطوي مدينة ما وصفت بشرق وال غرب مدينة وال أيسر منها )أي بغداد(،  
وإنها لوطني ووطن آبائي، ودر مملكة بني العباسي، ولكني أريد المناخ على ناحية  

تلصصة، ومخيفي السبيل، ولوال ذلك ما فارقت بغداد وال خرجت عنها أهل الشقاق والم
 . 48      أبدا  

سنة   من  الرافقة  إلى  الرشيد  انتقال  سنة م796ه/180إن  حتى  فيها  وبقاءه   ،
 ، كان سببا في ازدهارها حيث استعادت الرقة القديمة مكانتها. م808ه/193

 مكانة الرقة السياسية في عهد الرشيد:  

                                                                          أصبحت الرقة في عهد الرشيد مركزا  للقرار السياسي حيث اتخذ الرشيد العديد من 

                                                                   القرارات التي تركت بصمتها على كل العالم اإلسالمي، حيث غير جذريا  والة 

العباسية،  للدولة  بعدائهم  والمعروفين  للفرس  المواليين  الدولة  ورجال  األقاليم، 

، 49واستبدلهم بمن يثق بهم من العرب، وجاءت الضربة الحاسمة للبرامكة من الرقة 

قيادة الجيش في القضاء  المؤسسة العسكرية، فقد أسند  التغيرات حتى  وشملت 

القائد العربي يزيد من مزيد الشيباني، الذي تولى كذلك  على ثورة طريف إلى 

واع الشمالية.  أذربيجان  في  الثورات  إخماد  والمستعربين  مهمة  العرب  على  تمد 

األمناء لسد الفراغ الذي تركه البرامكة في المناصب اإلدارية كعمر بن مسعدة  

القيادات العسكرية على الحدود،  وإسماعيل بن صبيح، وكبار الهاشمية، ووزع 

، 50ومنهم عبد هللا بن مالك ويحيى بن سعيد العقيلي، وسعيد بن مسلم وغيرهم 
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ما إلى وعندما كان يريد معر  الثغور أو إرسال كتاب يحمل أمرا                                                        فة األقاليم أو 

األماكن التي تبعد مسيرة أيام وليال، كان األمر يتم بسرعة عن طريق الحمام،  

 .51والنجائب 

 أثر الرقة في أعمال الرشيد العسكرية ضد الروم البيزنطيين:  

                                                                         إن من أهم العوامل التي جعلت الرشيد يختار الرقة مصيفا  له ثم عاصمة للخالفة 

موقعها الجغرافي ومكانتها العسكرية، حيث إنها أصبحت منذ عهد أبيه المهدي قاعدة  

بالمؤن  لتزويدها  ومركزا  البيزنطيين،  الروم  لغزو  اإلسالمية  الجيوش  النطالق 

ه األهمية فمنها قاد أول الغزوات الكبرى في  واإلمدادات، وقد أدرك الرشيد نفسه هذ

                                                  ، ثم تابع في عهده، واهتم  باستكمال تحصينات منطقة  م779هـ /  163عهد أبيه سنة  

ثم  نهض في سنة   ببناء  م797-796هـ /    180                                          الثغور، فعم ر مدينة طرسوس   .

المنازل   وأعطاهم  فيها،  المرابطين  أعداد  في  وزاد  وتحصينها.  زربه  عين  مدينة 

                                         بنى مدينة الهاروني ة وشحنها بالمقاتلين.    م799هـ /    183اإلقطاعات. وفي سنة  و 

وتحصينها الس وداء  الكنيسة  مدينة  ببناء  أمر  وزاد  52                                              كما  فيها،  الحماة  عدد  وزاد   ،

نها بخندق، وجعل لها سورا  مزدوجا    .53                                                                           أعطياتهم. وكذلك فقد أتم  بناء كفربيا وحص 

                                                         أن  الجيش العب اسي تكامل قدرة ونظاما  وتدريبا  وكفاية في                      ي ضاف إلى هذا كل  ه         

                                                                             عهد هارون الر شيد. ويؤك  د ذلك تجنيده لألعداد كبيرة في منطقة العواصم وتسخيره  

                                                                                    لعدد من الفرق في حمالته المتكر  رة المظف رة، مم ا يؤك  د كفاية التدريب وحس  التسليح. 

                                         الر شيد من أكفأ الجيوش التي عرفها العالم                                       فقد كان الجيش العب اسي في عهد هارون 

في آنذاك. فقد بلغ تعداد الجنود الذين اشتركوا معه في حملته على البوسفور خمسة 
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                                                                             وتسعين ألفا  وسبعمائة وثالثة وتسعين جندي ا ، كما اشترك معه في حملة هرقلة مائة 

عطاء له. كما قاد                                                            وخمسة وثالثون ألفا  من المرتزقة سوى األتباع والمطوعة ومن ال  

                                                                           داود بن عيسى في بعض الحمالت سبعين ألفا ، وقاد شراحيل بن معن بن زائدة وكذلك  

 يزيد بن مخلد مثل هذا العدد. 

على  المتكر  رة  البيزنطي  ين  غارات  على  رد ا   األولى  بالحملة  الرشيد  قام                                                                           وقد 

م الثغور، وأطلقوا الحدود، والتي حرمت البالد من الهدوء والطمأنينة، فقد اجتاح جيشه

                                                                                   أيديهم سلبا  ونهبا . فأسرع الر شيد إلى صد زحفهم وأنزل بهم خسائر فادحة، وخرج برفقة  

بني  بتأليفه وتقويته مع من سبقوه من خلفاء  الذي اهتم   الجيش الجديد                                                                              الرشيد ذلك 

        كبيرا                                                                                  العب اس. وقد ألقت الخالفة العب اسي ة بكل   ثقلها في هذه الحرب، وجن دت له عددا  

                                                                                من الجنود، كما دعمته بالمال الكافي. وتوغ ل هارون الر شيد في آسيا الصغرى فافتتح  

البيزنطي  ين،   قائد  هزيمة  بعد  المسلمين  أمام  مفتوحا   الطريق  وأصبح  ماجده.                                                                              حصن 

بقيادة يزيد بن مزيد. وواصل الر شيد سيره حت ى أشرف على  نيقمودي ة                                                                               فتوج هوا إلى 

 . 54البوسفور 

البوسفور، كان على  العربي ة  الحمالت  خاتمة  هذه  الرشيد  هارون  حملة                                                              ت 

استمرار  من  الرغم  وعلى  األموي  ين.  قبلها جرت في عهد  أربع حمالت  بعد                                                                        وكانت 

                                                                              الغزوات بعد ذلك عبر آسيا الصغرى، إال  أن ها لم تصل إلى البوسفور حت ى إن  هارون 

 ة.                                         الر شيد نفسه في حمالته بعدها لم يتعد هرقل

على  الر شيد  هارون  حملة  تاريخ  تحد  د  التي  العربي ة  والمراجع  المصادر                                                                           وذكرت 

                                                                            البوسفور، والتي عقد البيزنطي ون على أثرها معاهدة الصلح مع هارون الر شيد على 
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                       . ومن المؤك د أن  هذا  55م 781ه /    165                                 أن ها جرت في جمادي األولى من سنة  

                  يحا  ألسباب عديدة:                                     التاريخ الذي حد د لهذه الحملة ليس صح

                                                                                 إن  الهدنة بين هارون الر شيد وايرين استمر ت اثنين وثالثين شهرا ، ثم  نقضها نقفور   -

، م802ه /    186                                                           بعد أن تول ى العرش. ولم ا كان نقفور قد تول ى العرش في سنة  

 182                                                                   فإن  ذلك يرجح أن  حملة هارون الر شيد على البوسفور قد قامت بين سنتي 

 . م799 – 798/  ه 183 –

                   ، وأغفل المؤر خون  56م 786ه /    170                                       إن  هارون الر شيد تول ى الخالفة في سنة   -

                                                                       دور المهدي في هذه الحملة، مم ا يؤك  د أن ها جرت في خالفة الرشيد وليس في 

أي في    م781ه /    165عهد المهدي. إذ لو كانت الحملة قد جرت في سنة  

ألشادت المصادر باسمه مع  (  م785  –  775ه/  169  –  158عهد المهدي )

 اسم ابنه قائد الحملة. 

                   ، بعد خالفة الر شيد 57م 797ه /    181                                       إن  إيرين تول ت العرش البيزنطي في سنة   -

                                                                         بإحدى عشرة سنة وكانت قبل ذلك وصي ة على ابنها، إال  أن  ما يذكره الطبري من 

           تؤك د أن     58ور                                                                 أن  الهدنة بين الطرفين استمر ت اثنين وثالثين شهرا  ثم  نقضها نقف

                                                                  الحملة جرت بعد تول ي إيرين عرش اإلمبراطورية، وليس في عهد وصايتها. 

من   كثيرا   الحملة  أظهر في هذه  الر شيد  فإن  هارون  أمر،  من  يكن                                                                     ومهما 

                                                                               المهارة والحنكة العسكري ة. وكان من أثر ذلك النصر، أن  اإلمبراطورة إيرين اضطر ت  

                                            الطرفين لمد ة ثالث سنوات، تعه دت اإلمبراطورة  إلى طلب الصلح، وعقدت هدنة بين 

                                                                              بموجبها أن تدفع جزية سنوي ة قدرها تسعون ألف قطعة تؤد يها على قسطين. وأن تمد   

ء وتيسر لهم المؤن في الطريق  . 59                                                الجيش العباسي باألدال 
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أن ه كان لشجاعة الر شيد وإقدامه الفضل األكبر في هذا   فيه                                                                      ومم ا ال شك  

انب ظروف أخرى ساعدته على التحقيق. وتعود إلى سوء الظروف النصر. إلى ج

                                                                                الداخلي ة في اإلمبراطوري ة البيزنطي ة في ذلك الحين. فقد كانت اإلمبراطورة إيرين في 

                                                                          وضع سيء، إذ كانت تلقى معارضة داخلي ة قوي ة من إخوة زوجها، وأنصار قسطنطين  

الذين ك بالدولة،  انوا من أعداء عبادة األيقونات.                                                الخامس والجيش وكبار الموظ فين 

                                                                            ي ضاف إلى هذا أن  الكنيسة نفسها كانت تحت حكم البطريرك بولس، وكان ضد  عبادة  

                                                                               األيقونات. وفوق كل  ذلك فقد كان عليها أن تواجه الثورات في صقلي ة وبالد اليونان. 

الج البيزنطي ين  رادع إلمبراطور  كرد    الثانية  بحملته  الر شيد  ديد                                                                        وقام هارون 

، 60                                                                          نقفور. فقد تول ى العرش إثر ثورة داخلي ة قامت في بيزنطة قبض فيها على إيرين 

                                                                                   وكان يظن  أن  لديه من القو ة ما يكفيه للوقوف في وجه المسلمين بقيادة هارون الر شيد. 

                                                           ولم يكن قد مضى على عقدها اثنان وثالثون شهرا . وألقى بجموعه    61فبدأ بنقض الهدنة 

                                                  ، حيث قاموا بما يشبه اإلغارة الحربي ة، وأسروا كل   62والكنيسة السوداء على عين زربة  

                           من تمك نوا من أسره وعادوا.

                                                                   وتمادى نقفور في غيه، وظن  أن  بإمكانه أن يتوق ف عن دفع الجزية. وأن 

، إلى 63م 803- 802ه/  187يستعيد ما دفعته إيرين من الجزية، فكتب في سنة  

ه المشهور، الذي يظهر فيه ضعف اإلمبراطورة التي كانت                             الخليفة هارون الر شيد كتاب

                                                                              قبله، ويطلب من الر شيد إعادة األموال التي أخذها من إيرين، ويهد ده بالحرب إن لم 

يفعل. وتبدو في لهجة كتابه اعتداده بقوته وشجاعته وال عجب أن كان جواب الرشيد 

                             ثقته بالنصر وتحقيره لعدو  ه.                                                   أشد  إيجازا  وفيه داللة قوي ة على استعداده للقتال و 
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                                                                      ونهض الر شيد لتنفيذ ما صم م عليه من إعطاء العدو  درسا  ال ينساه، فجمع  

وسار هو   م806-805ه /    190                                             جيوشه بأعدادها الكبيرة بري ة وبحري ة في سنة  

           . ثم  وز ع 64                                                                     على رأس قواته البري ة، فحاصر هرقلة ثالثين يوما  حت ى فتحها وسبى أهلها 

.  65                                      سم إلى جهة محد دة في األراضي البيزنطية                                     جيشه إلى أقسام متعد  دة، توجه كل  ق

                                                                      وقام قو اد هذه األقسام بفتح حصون عديدة منها: حصن الصفصاف وحصن الصقالبة 

                                                                       ودبسة. عند ذلك وجد نقفور نفسه عاجزا  عن الوقوف في وجه الجيوش المسلمين، 

اف                                                                         فوافق على دفع جزية سنوي ة قدرت بثالثمائة ألف دينار مقابل وقف القتال، وأض

                                                                           بدفع جزية عن نفسه وولده وبطارقته قدرها خمسون ألف دينار، واشترط على الر شيد 

                                                                          أال  يخر ب ذا الكالع وال صملة وال حصن سنان. كما اشترط الر شيد عليه أن ال يعمر  

                                                                           . أم ا الحملة البحري ة التي رافقت هذه الحملة فقد قادها حميد بن معيوف وبلغت 66هرقلة 

 . 67          حت ى قبرص 

                                                                    أن نقفور مالبث أن نقض العهد، وخان الميثاق، مطمئنا  إلى أن  الر شيد       إال   

                                                                          لن يعود إليه بسبب البرد، فخاب ظن ه حين وجده قد دخل األراضي البيزنطي ة وهو  

 .68                                                                              أصلب وأشد من المر ة الس ابقة، ولم يتركها حت ى بلغ ما أراد. ورضخ نقفور لمطالبه 

 : الحياة االقتصادية

 الزراعة:  -1

خصبة   سهول  ذات  كانت  فقد  الفرات  ضفة  على  تقع  كانت  الرقة  أن  بما 

وطبيعة غنية وقد زرعت فيها أنواع عديدة من المزروعات يأتي على رأسها  
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الحنطة وزراعات أخرى وقد دفع اهتمام الخلفاء بالزراعة إلى قيامهم ببعض  

 المشاريع لري سهول الرقة فقام الرشيد بحفر قناتين هما:

 : 69النيل  - أ

وقد   والبليخ  الفرات  ضفة  على  الرشيد  حفره  نهر  أنه  المصادر  ذكرت 

بالبليخ   شاهدنا أثاره تجري بين أبنية مدينة الرشيد وقصورها إلى أن يلتقى

قول   ذلك  من  الشعراء  به  تغنى  الذي  زكى  دير  من  يمر  أن  وبعد 

 الصنوبري: 

 إذا اعتنــــقا عناق متيمين    كأن عناق نهري دير زكى  

 وذاك النيل من متجاورين   وقت ذاك البليخ يد اللـيالي 

   70على كفيه أو كالــدملجين  أقاما كالسوارين اســتدارا 

 قناة سروج: - ب

                                                          قطعا  منها إلى الشمال الغربي من الرقة وتختلط بقناة النيل  كان يشاهد م

قبل دخولها مدينة الرشيد وذكر ميخائيل أن قناتين منفصلتين من منطقة  

 .71سروج ترويان الرافقة من الفرات 

وقد قام المأمون بمسح لوضع كشف ألراضي الشام بما فيه الرقة وذلك لزيادة مواردها 

و  االقتصادي  دخلها  شيث  وزيادة  بن  نصر  ثورة  إثر  المعيشية  األوضاع  تحسين 

 .72العقيلي 

 الصناعة القديمة في الرقة:  -
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برعت الرقة بصناعة الصابون لكثرة ما كان فيها من أشجار الزيتون وقد كثرت 

فيها معاصر الزيت في العصر العباسي، وما قبله وكان مما فرضه عياض بن غنم  

كميات معينة من الزيت إلى بيت مال المسلمين كل سنة، فاتح الرقة على أهلها تأدية  

وكان فيها الصابون الجيد الذي يدخل في تركيبه الزيت كما ذكر الرحالة الجغرافي 

،  واشتهرت الرقة بصناعة الخمور لما في 73المقدسي في كتابه ) أحسن التقاسيم ( 

هم الذين يترددون عليها الرقة من كروم، وسبب كثرة الزوار والزبائن من المسلمين وغير 

في األعياد أو األيام العادية، حيث ذاعت شهرة خمارات الرقة في مجال الحقبة مجال 

، وكانت تضرب النقود، فقد عثر في أثناء الحفريات 74البحث من العصر العباسي  

التي قامت بها مديرية اآلثار في قصر من القصور بالرقة خارج السور على نقود  

 . 75بعصر المأمون  هـ 210في الرافقة سنة  برونزية ضربت

ويستدل من كثرة األواني الخزفية والزجاجية المختلفة األشكال والصحون واألباريق 

واألكواب والدنان والكؤوس والجرار والمصابيح والشوابك، وخالفها مما عثر عليه في 

                                                                              خرائب الرقة، التي كانت أيام العباسيين وحتى في العصرين األتابكي واأليوبي مركزا   

                                                 في حاجة سكان المدينة، وتفيض بحيث صد رت إلى البالد لمعامل خزفية وزجاجية، تك

الخبرة   نتيجة  هي  والتي  الجميلة  المتقنة  الرقة  بمصنوعات  فخرت  التي  المجاورة 

المتواصلة، وانتشرت صناعة الفخار والخزف والزجاج مما جعل صناعها في الرقة 

 يتنافسون بإتقانها والتفنن برسومها وكتاباتها وألوانها وأشكالها . 

واألواني الزجاجية والخزفية التي وجدت في حفريات الرقة ذات زخارف نباتية خطية  

 وهندسية وملونة ووجدت أباريق نحاسية مزينة بكتابات.
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وقد ذاعت شهرة مدينة الرقة بصناعة الخزف وكانت الرقة تقف بهذه الشهرة إلى جانب 

عدنية المنزلة بالفضة شهرة مدينة الموصل التي كانت أعظم مركز لصناعة التحف الم

والذهب في القرنين السادس والسابع بعد الهجرة / الثاني عشر والثالث عشر / م، وال  

بد أن تكون الموصل قد أثرت في صناعة المعادن بالرقة للعالقات االدارية والتجارية  

 . 76                                                                               والسياسية التي كانت بين المدينتين الجزريتين قرونا  والمتأثرين كل منهما باألخرى  

 التجارة: -1

ازدهرت التجارة في العصر العباسي نتيجة انتشار األمن، ووجود أسواق،  

ومن األسواق التجارية التي ازدهرت في العصر العباسي سوق األحد الذي أصبح أهم 

وقد 77أسواقها   ، التجارية  الحرف  أسواق  وأقام  التجارية،  المنطقة  الرشيد  وقد وسع   ،

التي زواولها الناس كسوق الوراقين، وسوق الصاغة ،   حملت هذه األسواق اسم المهن

،  وقد سهل الخلفاء عملية التجارة عن طريق إقامة الطرق،  78وسوق الحدادين والخزف 

وتشجيع التجارة، وكانت الرقة ذات طريق تجاري بري ونهري حيث أقام الخلفاء طرق  

اق وبغداد، كما ازدهرت  نهرية فكانت الرقة تصل ما بين الرصافة وقرقيسيا ثم مدن العر 

                                                                                فيها األسواق وكانت الرقة مصطافا  للخلفاء العباسيين مما زاد في وارداته من أعطيات  

األمويين   مركز جيوش  كانت  األمويين حيث  إلى عهد  الرقة  أهمية  وتعود  الخلفاء، 

 عندما كانت تقاتل الخوارج في العراق .

زيرة أن تعطي فكرة عن مدى  ويمكن لألرقام التي وضعها المؤرخون عن خراج الج

                                                                                خصبها وغناها وازدهارها في العصر العباسي فابن الفقيه يعطينا رقما  دقيقا  عن خراج 
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درهم   مئة  وثماني  ألفا   وخمسة عشر  مئة  وسبع  تسعة أالف  وهو  أيامه  في                                                                          الجزيرة 

(9715800 )79  . 

 مشاركة الرقة بالحركة العلمية في العصر العباسي:

                                                    عصورها مركزا  عسكريا  ممتازا  ومنطقة تجارية مزدهرة  كانت الرقة في كل  

كثيرة الخيرات رخيصة األسعار متوسطة الموقع ،ولهذه األسباب كانت من مراكز العلم 

واألدب في بالد ما بين النهرين قبل اإلسالم في العهد اآلرامي والبيزنطي حيث كانت  

                              ب كهنوتية عالية، وألفوا كتبا  مركز أسقفية نبغ فيها أساقفة وكهنة علماء تولوا مناص

ونبغ فيها أدباء وعلماء وشعراء آراميون .وفي العصور اإلسالمية خرج منها شعراء  

وفقهاء وأدباء ولغويون وقضاة ومؤدبون ورواة وفالسفة وأطباء ومحدثون فهي قد عرفت 

في كل عصورها حركة علمية وأدبية لم تفتر وشاركت في الحركة العلمية في العصور 

 اإلسالمية مشاركة واسعة بمن خرج فيها من األدباء والعلماء والفقهاء وبمن نزلها. 

فكانت في العصرين األموي والعباسي من مراكز العلم واألدب في الخالفة  

العباسية والغريب أن الذين يذكرون مراكز األدب في العصر العباسي يعدون الكوفة  

الرقي  إليها  نسبتهم  أبناؤها  ويغفلونها، وحمل  فقط،  والقاهرة ودمشق  وبغداد  والبصرة 

اسماء بعضهم ولمحات عنهم مما تيسر لنا                                          الرقيون وأحيانا  الجزري الجزريون وهذه

العثور عليه من أبنائها وممن نزلها فقد اجتذبت في مختلف عصورها أدباء وشعراء  

 .80                       وكتابا  وعلماء وفقهاء  
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هم:   من  األسدينذكر  الوليد  أبي  بن  عمر  بن  هللا  الرقي، عبد  الشاعر  األعشى   ،

من نزلها من الصحابة التابعين القشيري: المؤرخ الشهير صاحب كتاب تاريخ الرقة وم

 . 82، االعشى الشاعر الرقي  81ومن الشعراء ربيعة الرقي وكثير من غيرهم

 فنون العمارة العربية االسالمية في الرقة:  

يمتاز طراز العمائر العربية اإلسالمية في العصر العباسي األول سواء في الرقة أو  

لمشوي )اللبن والجص والخشب والزجاج في غيرها باستخدام مواد اآلجر المشوي وغير ا

والخزف وبتفضيل األكتاف أو الدعامات على األعمدة في حمل البوائك(. ونجد فيه  

                                                                         أيضا  نزعة ترمي إلى التحرر واإلبداع في فرش أرض القاعات والبدء في استعمال  

 األشكال المنمقة كعنصر زخرفي فيجعلنا نقدر جرأة الفنانين ومدى تقدمهم. 

الف النعومة وأخذ  إلى  يميل  وخلفائه  الرشيد  أيام  الرقة  مدينة  في  العربي  ن 

                                                                              والرشاقة، ونجد هذا واضحا  في الزخارف الجصية التي تزين بها جدران المباني وصار  

لطيفة   زخرفية  بعناصر  والقاعات  الجدران  في  الفراغات  ملء  إلى  يميل  فيها  الفنان 

 بزخارف نباتية وهندسية.  متناظرة متنوعة وعناصر أخرى ملونة على الجدران 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك عنصر التنميق في الزخرفة الجصية من خالل  

بها واجهات األبواب واألروقة والمداخل والدهاليز وعلى  التي تزين  األطر الجصية 

الفنون المعروفة، وهو   أنقى  بالرقة من  الجدران في الغرف، والفن في مدينة الرشيد 

العب بالخطوط واألشكال واأللوان وهذا ما نشاهده في مدينة الرقة                       يعتمد تماما  على الت

                                                                      على الخصوص وانطالقا  من هذا فقد خرج إلينا أروع نتاج في الفن اإلسالمي هو  

ويخطئ من يقول إن والدة ذلك كانت في سامراء فالرقة أقدم    –اي التوريق    –األرابسك
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لقطع التي تعد النماذج األولى  من سامراء ولدينا في متاحف دمشق والرقة عشرات ا

لفن األرابسك ويتميز فن األرابسك باستخدامه النماذج النباتية المحورة عن الطبيعة، 

والتي يمكن تكرارها في اللوحة الواحدة أو اإلطار الجصي الواحد لكنها، غير مكررة  

ر في لوحات وأطر جصية في المباني بالرقة، وعلى هذا فزخارف األطر الجصية لقصو 

مدينة الرشيد يختلف فيها الزخرف بين إطار وإطار مجاور بصورة إبداعية مدهشة 

بحيث يعجب الناظر من كثرة ما كان في أذهان الفنانين من مبتكرات وأشكال متعددة،  

الهندسية  بالزخارف  ممزوجة  وأحيانا   الطبيعة  عن  محورة  نباتية  أشكال  أحيانا                                                                               وهي 

 .  83بأسلوب رشيق أخاذ 

                                                                    في ختام البحث تبين أن الرقة شهدت في العصر العباسي ازدهارا  عمرانيا  و         

                                                                              وتقدما  حضاريا  وثقافيا ، ولقد كانت حقبة البحث غنية وحافلة باألحداث الجسام على 

الرغم من غياب حقائق كثيرة عن بعض األحدث التي ما تزال غامضة في تاريخ الرقة 

رقة في بعض الفترات من كوارث وثورات  ومناطقها، وذلك بسبب كثرة ما أصاب ال

وفتن وتخريب المغول لها، وفقدان العديد من المصادر عن تاريخها.  وعلى الرغم من 

                                                                            ذلك فإن العصر العباسي كان عصرا  ذهبيا  بالنسبة لحاضرة الفرات وال سيما عندما  

ة البيزنطية شيد فيها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مدينة الرافقة المجاورة للرق

                                                          القديمة ثم عندما اتخذها الرشيد دارا  لملكه وحاضرة لخالفته.

                                                                                ولوحظ تعلق الرشيد بالرقة منذ كان وليا  للعهد بالرقة، حتى إنه أراد أن يتنازل عن  

 180الخالفة مقابل أخذ الرقة ، واإلقامة فيها، وبعد استالمه للخالفة ، قرر في سنة 

  193سنة حتى وفاته   13                                 قامة فيها دائما  وبقي فيها لمدة  االنتقال إليها واإل  م796هـ /

م، والشك ان هناك مبررات عديدة دفعته للقيام بهذه الخطوة كقربها من منطقة  808هـ /
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الثغور، وغناها بالثروات التي يمكن من خاللها تجهيز الجيوش التي انطلقت لغزو 

األموي، ومراقبة قبائل الجزيرة  البيزنطيين، ورغبته في القضاء على والء أهلها للبيت  

والشام، وقمع ثورات الخوارج، ورغبته بالتخلص من النفوذ الفارسي في بغداد المتمثل  

                                                                             بالبرامكة، إلى جانب كونه مصطافا  يأوي إليه من حر الصيف في بغداد التي  يسميها 

طرق التي تميزت به، حيث شكلت عقدة لل  مدينة البخار، إلى جانب موقعها  الجغرافي

واإلداري  السياسي  للقرار  ومركزا  والوارد،  الصادر  مقصد  ، حتى أصبحت  التجارية 

 والعسكري لذلك باتت تسمى بغداد الصغرى.
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 أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث اإلسالمي 
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 الملخص 

                                                                          "الخالصة األلفية" لجمال الدين محمد بن عبدهللا بن مالك الطائي الجي اني المتوفى  
                                                                          من أشهر المنظومات النحوية وأكثرها انتشارا  بين العلماء وطلبة العلم، وذلك    هـ،672سنة  

                                                             من مكانة مرموقة بين العلماء، فقد كانوا ي جل ونه ل ع لمه وسعة   -ابن مالك  -               لما ل صاحبها  
                                                                                   اط العه، فقد كان إماما  في كثير من الفنون؛ في القراءات والحديث الشريف واللغة والنحو 

وال شك أن هذا االهتمام الشديد باأللفية لم يأت من فراغ؛    ر العرب والفقه،والصرف وأشعا
                                                                            بل لما تحمله األلفية من ميزات وخصائص مي زتها من غيرها، فقد احتوت األلفية على  
مسبوق،  بشكل  غير   وتنسيق ها  األبواب   ترتيب   في  وإبداع   ، األبيات  ن ظ م   وإبداع  في                                                                                         براعة  

                                                                    بعض  المصط لحات  الن حوية  التي لم ت عرف م ن قبل، وم ز ج ها لمذاهب                      والسبق في استحداث   
ب  في اآلراء واألحكام الن حوية  لمذهب  معي ن ، وانفرادها بآراء  لم ت سبق                                                                                                 النحويين، وعدم  التعص 

في                                                                                            إليها، وقد أث رت ألفية ابن مالك على نحو  واضح  في الحركة الت عليمية تأثيرا  كبيرا تم ث ل  
على  متعددة   وحواش   لأللفية   كثيرة   ش روح   ثمرت ها  م ن   كان   التي  المتنو  عة   الت أليف                                                                                               حركة  
كقضي ة    بها،  وي ؤمن  ي راها  قضايا  على  النحوية  اختياراته  بنى  مالك  ابن  وألن                                                                                   الشروح، 

              واالعتماد  على                                                                            االستشهاد  بالقراءات  القرآني ة  الشاذ ة ، وكقضية االستشهاد بالحديث الشريف،
                                                                                           روايات الحديث في إثبات القواعد  النحوية ، فقد رأيناه انفرد باختيارات وآراء لم يسبق إليها؛  
جعلت العلماء بعده في صولة مناقشة ما بين مؤيد له ومعارض، ولذلك كله كان ال بد من 
الوصفي   المنهج  الدراسة  اتبعت  حيث  خصائصها؛  وبعض  األلفية  هذه  ميزات  دراسة 

يقتفون أثره  ا بعده  النحاة   ما فعله ابن مالك صاحب األلفية وجعل                                                                                 لتحليلي، وتتبعت كل 
 ويتتبعون طريقته.  

النحو  -المــذهــب النحو   -موقف العلمــاء  –مميزات األلفيــة    احياة تاالكلماا  الم 
  التعليمي.
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 تمهيد 

وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وعلى آله  
 أجمعين، وبعد: 

فـنن "الخالصــــــــــــــة األلفيـة" لجمـال الـدين محمـد بن عبـدهللا بن عبـدهللا بن مـالـك    
ــنة  بدمشــــق من أشــــهر المنظومات النحوية وأكثرها    هاااااااااااا672                            الطائي الجي اني المتوفى ســ

  -                                                                                     انتشارا  بين العلماء والنحاة وطلبة العلم وحتى عند كثير من العام ة، وذلك لما ل صاحبها 
ــاة، فقد كانوا ي جل ونه ويحترمونه  -ن مالكاب                                                                           من مكانة مرموقة بين العلماء والنحاة والقضـــــــــــ

ــريف  ــعة اط العه، فقد كان إماما  في كثير من الفنون؛ في القراءات والحديث الشـ                                                                                   ل ع لمه وسـ
دق ووقار،                                                                                    واللغة والنحو والصــرف وأشــعار العرب والفقه، مي د ين  وخ ل ق  وكمال عقل وصــ 

                                                                     ي شــــــــــــــهرة هذه األلفية ل ما احتو ت عليه من َبارة ســــــــــــــهلة، ون ظ م بديي، وحدود وكذلك تأت
                                                                              وتعريفـات دييقـة، وأحكـام نحويـة اجتهـاديـة بعيـدة عن التقليـد، ومصــــــــــــــطلحـات علميـة دالـ ة، 
وإلمام باألبواب النحوية والصـــــــــــريية، مي تنســـــــــــيق بديي لترتيب تلك األبواب، وقواعد مبنية 

له من آثار ظاهرة واضــــــحة في الدرس النحو  بعدها، وفي                            على أســــــة متينة، وما ل هذا ك
المصــــنفات والمؤلفات النحوية، وفي آراء النحاة الذين درســــوها وأقبلوا عليها بشــــكل منقطي  

 النظير .

هتمام العلماء بهذه األلفية فقد قام كثير من كبار النحاة بشـــــــرحها والتحشـــــــية                                                                                وال 
األلفية والحواشــــي ما يقرب الموة، وما  الت آثار ابن مالك ، وبلغت الشــــروح على (1)عليها

                                                                                وما ف ع ل ه  في األلفية حي ا  في تلك الشروح ومصنفات النحو ومؤلفاته وكتب التفسير.

وال شـــــك أن هذا االهتمام الشـــــديد باأللفية لم يأت من فراغ؛ بل لما تحمله األلفية  
من دراسـة ميزات هذه األلفية وبعض                                              من ميزات وخصـائص مي زتها من غيرها، فاان ال بد

ــائصــــها، ولماذا أث رت كل ذلك التأثير في علم النحو بعدها، وما الذ  فعله ابن مالك                                                                                    خصــ
                                                            صاحب األلفية وجعل النحاة  بعده يقتفون أثره ويتتبعون طريقته. 
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 مميزا  األلفية وحديث العلماء عنها  -1

                       هي أشــــــــــــــهر  األلفيـ ات  على                                            ألفيـة ابن  مـالـك في الن حو )الخالصـــــــــــــــة األلفيـة(   
                                                                                       اختالف أنواع ها وفنون ها، وأصــــــــبح الذ هن  ينصــــــــرف  إليها حين  ي ذكر اســــــــم  األلفي ة  مجر دا ،  
ب ك  دليال                                                                                             "وغد ت  م ن  األصــول  التي ال ي ســتغن ي عنها الدارســون  للن حو  حتى وقتنا هذا، وح ســ 

ع   ة  لم  ت ض              ف ها كثرة                                                   على هذا أن ها ما تزال  حي ة  ناب ض 

 (2)                           السنين  وت غ ي ر  األحوال ".

هرة  المطلقة  أللفي ة  ابن  مالك  لما احتوت عليه من براعة  وإبداع  في                                                                                    وتأتي الشــــــــــ 
                                                                                    ن ظ م  األبيات  على و ن  ســـــهل  وبديي ، وفي ترتيب  األبواب  وتنســـــيق ها بشـــــكل  غير  مســـــبوق، 

                                            التي لم ت عرف م ن قبل، وفي م ز ج ها لمذاهب                                           وفي اســــتحداث  بعض  المصــــط لحات  الن حوية   
ب  في اآلراء واألحكام الن حوية  لمذهب  معي ن ، وفي انفرادها بآراء  لم                                                                                           النحويين وعدم  التعصـــــ 
رف، وفي تناف ة  الش ر اح                                                                                                 ت سبق إليها، وفي جمع ها أغلب  أبواب  الن حو  وكثيرا  من أبواب الص 

ها وتدر  ها وشــرح ها بشــكل لم ي ســبق له مثيل ، "وآثار  الج ودة  في األلفية                            والن حاة  على د رســ                                                                    يســ 
فوة  إلى شـــرح ها، وأ ذ ك ت  في المخلصـــين  م نهم                                                                                            واضـــحة  جلي ة  ؛ فهي التي حر ك ت  همة  الصـــ 
                                                                                              روح  الت ناف ة  والوفاء ؛ فاث ر ت  بذلك شـروح ها، وتنو ع ت  حواشـيها، فقد تخط ت  شـروح ها الموة  

 (3)                                          وقل ما تجر د  شرح  م ن حاشية  أو ت عليق ". بكثير،

                                                             بين ألفيت ي ابن  معط  وابن  مالك  أك د  ع ل و  ك ع ب  ألفية   (4)                    وحين وا ن  الشــــــــــاطبي     
، وتصـــــــــحيح  القوانين، والتويية     (5)                                                ابن  مالك  وتفو ق ها "بأوصـــــــــاف  ح ســـــــــان ، كت ث  يف                                         األبواب 

                                                                    ظ مي كثرة  المعاني؛ إذ  كل  م ن ن ظ ر  فيهما يعلم  أنها قد فاق ت ها                          بشـــــروط ها، واختصـــــار  األلفا
                                                                        بل قال مؤكدا  اجتهاد  ابن  مالك وعدم  تقليد ه: "وعادة  الن اظم في كثير   (6)بهذه األوصـــــــاف".

ب  نفسـه منصـب  ه  م ن  غ ير  ت قليد  لغيره، ألنه ن صـ                                                                                                 م ن  المواضـي  أن ي عتم د  على اسـت ق راء  نفسـ 
ــالك إلى    (7)االجتهاد المطلق". ــام شــــرح الخالصــــة بكتابه الموســــوم: أوضــــح المســ وابن هشــ

 (8)ألفية ابن مالك، وذكر أن األلفية صغيرة الحجم غزيرة العلم.
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 قال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم: 

                                                                                                 سقى هللا رب  العرش قبر ابن مالك         سحائب  غفران تغاديه ه طـــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

ال        فقد ضم                                                                                                                        شمل  النحو من بعد شــــــــت  ه         وبي ن أقوال النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وفص 

                                                                             بألفية  ت س مى الخالصة  قد حــــــــــوت         خالصة علم النحو والصرف م ام ال
(9) 

بن مالك جمال  وحين يكون صــــــــــــــاحب األلفية هو محمد بن عبد هللا بن عبد هللا 
                                                                                         الدين الجي اني الطائي األندلسـي إمام النحاة وحاف  اللغة فافى بها فخرا  ورفعة وعلو ا ، فابن 
بق وأر بى                                                                                  مالك صــرف هم ته إلى إتقان لســان العرب حتى بله ييه الغاية وحا  قصــب الســ 

                                         ان  إ ل ي ه  ال م ن ت هى ف ي اْل  ك ث ار                                                              و ك ان  إ م اما  ف ي ال قر اء ات وعللها، و أما الل غ ة ف ا  على المتقدمين،  
ــيها، و أما الن ح و والتصــــــــــــــريف ف اـ ان  فيهمـ ا بحرا  ال                                                                                    من نـقل غريبهـا، واالطالع على وحشــــــــــــ
ــهد به ا على الل غ ة والنحو ف ا ان ت   ــتشــــ ــعار ال ع ر ب ال ت ي يســــ                                                                                                يجارى، وحبرا  ال  ي ب ارى، و أما أشــــ

م يتحيرون ي   قــال المكود : "ورحم هللا  (10)                                    يــه ، ويتعجبون من أ ي ن يــ أ ت ي بهــ ا،                               األ  ئ مــ ة األ  ع ال 
                                                                                   ابن مالك فلقد أحيا من العلم رسـوما  دارسـة، وبي ن معالم طامسـة، وجمي من ذلك ما تفر ق، 

 (11)                                   وحقق ما لم يكن تبي ن منه وال تحق ق".

ــته ر بل هناك من يرى أن ابن مالك ظاهرة من ظواهر انتفاضـــــــة النحو، وأنه اشـــــ
شــهرة ســيبويه، وأنه نظم نحو ســيبويه ووضــحه وفصــله وقربه إلى أذهان الناس، وأن ألفيته 
جمعت قواعد النحو، ونالت شـــــــــهرة واســـــــــعة وحظوة كبيرة حتى حفظها أكثر المتعلمين في 
الشــــــــــــرق والغرب، "وال تزال المدارس الدينية واللغوية حتى يومنا هذا تعتبر ألفية ابن مالك  

                                                                ناهجها الدراســية، يكفي الطالب أن يحف  األلفية حتى يصــع ر خده للناس                  جزءا  مهما  من م
                                                                            ويعد  نفســــــه عال مة في النحو، فال يكاد يعترض معترض حتى يشــــــهر عليه االعالمة  بيتا  

 (12)من األلفية ييفحمه به".
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ه، وهذه      رف  البن  مالك  نفســــ  ايية  في الن حو  والصــــ                                                                                  واأللفية  اختصــــار  للاايية  الشــــ 
ايية  تقي  في أربعة  وتســــــعين  وســــــبعموة  وألفي بيت  م ن  الر جز، فاختصــــــر ها ابن                                                                                             الاايية  الشــــــ 

                                                                    مالك  إلى ألف  بيت  تقريبا  وسم اها )الخالصة(، وإلى ذلك أشار  بقوله:

ي م ن   ه               أ ح ص  اص  ى غ نى  ب ال خ ص  ـه          ك مـ ا اقـ ت ض   (13)                                                                      الا اي ي ة  الـخ ـالص 

                                                                            وقد ن ظ م ها ابن  مالك  بحماة  ب ناء  على طلب  القاضــــي شــــرف  الدين نبة  هللا بن     
                                                                                    نجم  الدين  عبد الرحيم الجهني   الحمو    الشـــــــــــــافعي   الشـــــــــــــهير  بابن البار   المتوفى ســـــــــــــنة 

 (14)هـ.738

ِ  العلميـ ــــــة  الـــــــد ولية؛ فنشرها بالعربية ومعها                                                                                   وذاعت شهرة  األلفيـــــــة في األوســـــــا
                                                                                      ترجمة بالفـــرنسيـــة المستشـــرق الفرنسي البـــارون أنطـــوان إيـــزاك سلفســـتر د  ساسي المتوف ى  

ــنة   ــنة  1838هـــــــــــــــــ )1252سـ ــنة 1834م(، وطبعت في بارية سـ ــطنطينية سـ م، وفي القسـ
                                                         ة  بــــــ "الخــــــالصة في الن حو" ومعها شروح  وتعليقات  باللغة                   ون شــــــرت موســــــومــــــ   (15)م،1887

م في 1888                                                                                 الفرنسـي ة  للمسـتشـرق  الفرنسـي   جوجويه، وط ب ع ت  ب المطبعة  األدبي ة  ببيروت سـنة  
ر ها بالعربية  المســـــتشـــــرق  األلماني  فردريخ  (16)صـــــفحة.353                                                                           وت رجم ها إلى األلماني ة  مي  ن شـــــ 

ــة     (17)م،1852                        م، وط بعت في برلين سنة  1903نة ديتريشي المتوفى س                          ونش ـــــر هـــــا بالعـــــربيـــ
                                                                                        مي  ترجمــــــــــــــة  باْليطالية  المستشرق  اْليطالي  فيتو قنصل  إيطاليا في بيروت  سابقا  المتوف ى  

 (18)م.1898                             م، وط ب ع ت  في بيروت  سنة   1954     سنة  

                           يــة  ابن مــالــك ؛ ألن هــا أكثر                                                    يقول  ممــدوح عبــد الر حمن: "وأجرينــا التحليــل  على ألف   
ــيوعـــا  وتـــداوال  بين دارســــــــــــــي الن حو  في المعـــاهـــد  العلميـــ ة  المختلفـــة  في العـــالم  العربي                                                                                         شــــــــــــ

ن ع ت  لها".  (19)                                                   واْلسالمي  ، وألن  مزيدا  من الشروح  قد ص 

                                                                                لقد أث رت ألفية ابن مالك على نحو  واضـــــــــــح  في الحركة الت عليمية تأثيرا  ت م ث ل      
روح  كثيرة  لأللفية  وحواش  متعددة  على                                                                                                 في حركة  الت أليف  المتنو  عة  التي كان  م ن  ثمرت ها شـــــ 

ر حا ، ه م  أربعين شــــ          وتجاو    (20)                                                                              الشــــروح، وقد تعد د ت  هذه الشــــروح  وك ث ر ت  حتى ع د ها بعضــــ 
 (21)                 آخرون بها الموة .
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ه واسم ه "بلغة ذو  الخ صاصة في شرح                                                                                 م ن أهم  تلك الش روح  شرح  الن اظم  نفس 
ر ح  ابن ه البدر  المعروف بابن (22)                                                     الخالصـــــة" وقد ع د ه البغداد   م ن م ؤ ل فات  ابن  مالك                                     ، وشـــــ 

،                                                             هـــــــــ المسمى شرح ه "الد ر ة المضي ة في شرح األلفي ة" وهو مطبوع 686الناظم المتوفى سنة  
هـــــــــــ( المسمى "منهج  745                                                                        وي عد  أو ل  شرح  ع ر ف ت ه  المكتبة  العربية  وأقدم ه، وشرح  أبي حيان )

هــ( المسمى 749                                                                 السالك في الاالم على ألفية ابن مالك" وهو مطبوع، وشرح  ابن الورد  )
                ، وشــــــــرح  المراد  (23)"تحرير الخصــــــــاصــــــــة في تفســــــــير الخالصــــــــة" وهو مطبوع بتح يقي

                                                                   مسمى "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" وهو مطبوع، وشرح  هــــــــ( ال749)
هـــــــــــــــــ( وقد شــرحها مرتين: األولى في كتابه الشــهير " أوضــح المســالك"، 761ابن هشــام )

                                                    واألخرى في كتاب سماه "دفي الخصاصة عن ق ر اء الخالصة".

ــ( وشرح ه أشهر  م ن نار  على769ومن الشراح كذلك ابن عقيل )                ع ل م، وما                                  هـــــ
                                                                                         ال ي د ر س وي عتم د  عليه في كثير  م ن الجامعات والمعاهد والمدارس واألربطة، ومن الشر اح 

                                                  هـــــــــــــــ( الذ  شرح األلفي ة  في أكبر شرح  ع رف  إلى اآلن، 790كذلك أبو إسحاق الشاطبي )
ــة الاايي ــرح الخالصــ ــايية في شــ ــد الشــ ــنين قليلة بعنوان "المقاصــ ــدر حديثا  منذ ســ ة"                                                                             وقد صــ

هـ( والسيوطي 801                                                            بتحقيق سبعة من حذاق التحقيق في عشرة مجلدات، وكذلك المكود   )
ــ( والبعلي911) ــ( والجزر  )709) (24)هــ ــ( واْلسنو  711هــ ــ( وغيرهم كثير  763)  (25)هــ هــ

 (26)     جدا .

، فعلى                                                                          والحواشـــي على تلك الشـــروح  والدراســـات  التي على تلك الحواشـــي أكثر 
ــبيل  المثال  أح ــية  لشـــــرح ابن  الناظم وحد ه،                  ســـ                                                                 صـــــى الدكتور  غريب نافي ثالث  عشـــــرة  حاشـــ

                                                                        وأحصـــــى خمة  دراســـــات  على شـــــرح المراد  ، أما أوضـــــح  المســـــالك البن هشـــــام فاان له 
، إذ  بلغت أربعا  وعشرين.  (27)                                                                  النصيب  األوفر  م ن هذه الحواشي والدراسات 

ــا  كتب  إعراب  األلفية  وكتب                                               ومن تلك الحركة  العلمي ة  التي أحدث ت ها األلف                                     ية  أيضــــــــــــ
                                                                                             التعليق عليها، ومؤلفات  انتقد ت ها واســتفاد ت  م نها في آن  واحد ، وكتب  تناول ت  قضــايا داخل  
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                                                                                  األلفيـة، وبحوث  تنـاولـ ت مصــــــــــــــطلحـات  األلفيـة، وأخرى تحـدثـ ت  عن قواعـد  األلفيـة ، وثـالثـة   
.                                           ب ح ث ت  في أبواب األلفية، ورسائل  جامعية                                                 كثيرة  جدا  متعلقة  باأللفية من جانب  أو آخر 

 المذهب النحوي البن مالك في األلفية  -2

ابن مالك كغيره من النحاة أصـــولهم النحوية التي اعتمدوا عليها معلومة وبعضـــها  
متفق عليه كالســــــــــــماع وال ياس، وبعضــــــــــــها مختلف ييه كاْلجماع والعلة النحوية والتقدير  

ــة ؛ ألن  كثيرا  منهـا مبني  على           أن  اختـياوغيرهـا، غير                                                                   رات  ابن  مـاـلك  ظلـ ت  لهـا ميزة  خـاصــــــــــــ
                                                                                            قضـايا ي راها وي ؤمن بها، كقضـي ة  االسـتشـهاد  بالقراءات  القرآني ة  الشـاذ ة ، وكقضـية االسـتشـهاد  
                                                                             بــالحــديــث الشــــــــــــــريف، واالعتمــاد  على روايــات الحــديــث في إثبــات القواعــد  النحويــة ، وهي  

                                   وكذلك موقفه من الضرورة  الشعرية .  القضية الابرى،

ــتشــــــهدون بالحديث الشــــــريف في بعض كتبهم                                                                         ونالح  أن  كثيرا  م ن  النحاة يســــ
                                                                                      وبالقراءات القرآنية ويســـــــــتأنســـــــــون بها، لان  الذ  م ي ز  ابن  مالك وجعل  بعض  النحاة كأبي  
                                                                                      حي ان مثال ينتقده أنه جعل هذه األدلة  الســـــماَية  هي األصـــــل، واعتمد  عليها اعتمادا  كل يا ، 

                                                                      األولويـ ة ، وجعـل من الحـديـث الشــــــــــــــريف وروايـاتـه أصــــــــــــــال  لي بني  عليهـا قواعـد ه    وجعـل لهـا
ــهد به  ــتشــ ــتاثر م ن  رواية الحديث  في الن حو ، وحق ا كان  ي ســ                                                                                              وأحكام ه ، "وهو ي ع د  أول  م ن  اســ
                                                                             م ن قبله في مصــــــــنفاتهما ابن  خروف والســــــــهيلي ، بل كان يســــــــتشــــــــهد  به أحيانا  أبو علي 

 (29)                                        ولانه هو الذ  توس ي  في االستشهاد  ب ه ". (28)                              وابن  جني وابن  ب ر    المصر ،الفارسي  

ب ق  البحث  فيها عدد  م ن  العلماء                                                                                    ومســألة  االســتشــهاد بالحديث الشــريف وروايات ه  ســ 
                                                        ويمكن  تلخيص  المسألة  والخالف  حوله ا في األقوال  اآلتية: (30)         والنحاة ،

                                                    تدالل  بالحديث الشــــــــريف في النحو مطلقا ، وذهب  إلى هذا                 األول : جوا  االســــــــ    
                                                                                 القول  الســـــــيرافي، وابن  عصـــــــفور، وابن  مالك، وابن  هشـــــــام، وانتصـــــــر  لهذا المذهب البدر  

. (31)           الدماميني ،  (32)                           وكذا العالمة  ابن  الطي  ب 

 (34)             وابن  الضائي. (33)                                               الثاني: م ن ي ذلك  مطلقا ، وذهب  إليه أبو حيان
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                                استند المانعون إلى ثالث  ح ج ج : وقد

                                                                                أن  الم ح د  ثين أجا وا الرواية  بالمعنى، وعلى هذا فم ن غير  المؤ ك د  أن يكون  -أ    
                                                                                     هذا الحديث  ب لفظه  م ن  كالم  النبي صــــلى هللا عليه وســــلم، فقد يكون  قد تصــــر ف  ييه الرواة  

        ل ح ن .                                             ونقلوا الحديث  بالمعنى، وعليه فال ي ؤ م ن  ال

كـــــانوا م ن  غير -ب    كثيرا  م ن  الرواة  األحـــــاديـــــث، ألن   كثيرا  في  اللحن                                                                      وقوع 
، وربما أرادوا رواية  الحديث بالمعنى ييقعون في الخطأ واللحن .                                                                     العرب 

                                                                     أن  النحاة  المتقدمين لم ي سـتشـهدوا بالحديث  الشـريف في إثبات  األحكام  -ج        
                              يم وكالم العرب شعر ها ونثر ها.                                النحوية ، بل اكتفوا بالقرآن الار 

                                                         وقد أجاب المجيزون م ن  الفريق األول  عن هذه الحجج  باآلتي:

د ر  األو ل  قبل  التدوين  في الاتب، وق ب ل   -                                                                                   أن  النقل  بالمعنى إنما كان في الصـــــــ 
            تبديل  لف              فغايت ه    -        إن و جد–                                                           فســـــاد  ســـــليقة  الن اس  وضـــــياع  الفصـــــاحة، وهذا الن ق ل  بالمعنى 

ح  االسـتشـهاد  بكالمه أصـال ، قال ابن                                                                                       بلف   يصـح  االسـتشـهاد  به، ألنه م ن ف ع ل  فصـيح  ي صـ 
الح ف  ال  ن ر اه  ج ار ي ا  "  (35)       الصـــــ  م ن ت ه    -                                       و ال  أ ج ر اه  الن اس  ي يم ا ن ع ل م  -                                               ث م  إ ن  ه ذ ا ال خ ال                      ي يم ا ت ضـــــ 

ن ف  و ي ث ب ت  ب د ل ه  ي يه  ل ف ظ ا         ب ط ون   ي ء  م ن  ك ت اب  م صـــــــــــ  ، ف ل ي ة  أل  ح د  أ ن  ي غ ي  ر  ل ف    شـــــــــــ                                                                                                                   ال ا ت ب 
ب ط                                                                                                                   آخ ر  ب م ع نــ اه ، فــ ن ن  الر  و ايــ ة  بــ ال م ع ن ى ر خ ص  ف يهــ ا م ن  ر خ ص  ل مــ ا كــ ان  ع ل ي ه م  ف ي ضــــــــــــــ 

ت م ل ت  ع ل ي ه  ب ط ون                              األ  ل ف اظ ، و ال ج م ود   ــ  ، و ذ ل ك  غ ي ر  م و ج ود  ي يم ا اشــ ب                                                                                                     ع ل ي ه ا م ن  ال ح ر ج  و الن صــــ 
   ّ ن يف  غ ي ر ه ، ل  ــ  ، و أل  نـ ه  إ ن  م لـ ك  ت غ ي ير  الل ف    ف ل ي ة  ي م لـ ك  ت غ ي ير  ت صــــــــــــ            أ ع ل م                                                                                                                          األ  و ر اق  و ال ا تـ ب 

."(36) 

                                                             قوع  اللحن في األحاديث الشـــــــــــريفة بســـــــــــبب األعاجم  غير  دقيق  وغير             القول  بو  -
                                                                                           صحيح ، وما ي ت و ه م  أنه لحن  و ق ي  في ألفاظ  بعض األحاديث يمكن  تخريج ه  على لغة  عربية  
                                                                                 مشـــــــــــهورة ، أو وجه  م ن  اْلعراب  صـــــــــــحيح  ومقبول ، ثم إن  كثيرا  م ن أشـــــــــــعار األدباء التي 

؟! "وهل في و ســــــــــــــعهم أن  يتناقلونها كان من                                                                     رواتها أعاجم، ف ل م  يقبلونها وال يقبلون الحديث 
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ف   )ح م اد  الراوية( الذ  كان  يكذب                         يذكروا لنا م ح د  ثا                                                                                 م م ن  ي عت د  به  يمكن  أن يوضــي  في صــ 
، ومي ذلك لم ي تور ع  الاوفيون وم ن  ن ه ج  منهج هم عن االحتجاج  ر  بمروياته،                                                                                    وي ل ح ن  وي ا ســـــــــــ 

 (37)ولانهم تحرجوا في االحتجاج بالحديث".

ــبحـانـه يي ض  للحـديـث الشــــــــــــــريف جهـابـذة  م ن المحـدثين                                                                     هـذا مي  العلم أن هللا ســــــــــــ
                                                                                                 ي ســــــــــــــبرون أغوار ه ، ويبحثون في رواته، ويأخذون بالظ  ن ة في ر د   مرويات ه م ، وي دق  قون في ك ل    

ح    –النحويين بالحديث الشــــريف                                            لفظة  وكلمة  منه . وعدم اســــتشــــهاد  ق دامى لية   –         إن  صــــ 
                                                                                   ألنهم يرون مني  ذلك، بل ربما ل ق ل ة  معرفتهم بالحديث، وضـــــــعف  ممارســـــــتهم، وقلة  خبرتهم 

                                               بالصحيح منه والضعيف، فلية كل  نحو  م ح د  ثا .

                   العالمة  ابن  الطيب                                                     هذا إن صــح  النقل  عنهم جميعا  في ذلك، وال يصــح ، فهذا    
                                                                             م ن أصــحاب المذهب المجيز  لالســتشــهاد بالحديث الشــريف في النحو: الجوهر   وابن        ع د  

 (38)                                                                  سيده وابن  فارس وابن  خروف وابن  جني وابن  بر   والسهيلي  وغير هم.

                                                                   وهذا أبو الحســــــــن الشــــــــار  ينتقد ما فعله الزبيد   حين اختصــــــــر  كتاب العين    
                                                  شــــواهد  القرآن الاريم والحديث  الشــــريف  وصــــحيح أشــــعار                                    للخليل بأن ه أخل  ييه حين ح ذ ف  

                                                                فدل  على اســـــــــــتعمال الخليل لألحاديث النبوية كشـــــــــــواهد  في كتابه العين،   (39)العرب منه،
ــتة  نصـــوح م ن  األحاديث الشـــريفة ــيبويه في "كتابه" ذكر  سـ ــارة  إلى   (40)                                                           وحتى سـ                   دون  اْلشـ

  (41)                                                                           أن ها أحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم، كحديث )كل مولود يولد على الفطرة..(،
ر ح  ب                                         والعكبر   له كتاب  عنوانه: إعراب الحديث  (42)                   اســــتشــــهاد ه  بالحديث،                        والمبرد  أيضــــا  صــــ 

االنتفـــــاع    (43)النبو ، م ن   اللغويون  ه  ا ق ب لـــــ  عمـــــ  النحويون  يترف ي  لمـــــاذا  ثم    . كثير                                                                               وغير هم 
افي. ، واالستقاء  م ن  ي نبوعه الص                                                    بالحديث  الشريف 

                            اب  هذا القول  أن ه  يجو                                                    القول الثالث: التفصــــــيل في ذلك  والتوســــــط، فيرى أصــــــح
                                                                                            االحتجاج  باألحاديث  التي اعتن ى روات ها بنقل  ألفاظ ها كاألمثال  الن بوية ، وككتاب ه  صـــــلى  هللا  
                                                                                                    عليه  وســــــل م  إلى همدان ، أم ا التي ع ر ف  أن  روات ها قد  ن قلوها بالمعنى فال ي ح ت ج  ب ها، وم م ن  

 (44)     وطي .                       قال  ب هذا القول  السي
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     وم ن  (45)                                                              وممن نهجوا هذا المنهج  م ن التوســط الشــاطبي  في المقاصــد الشــايية،   
                                                                           المعاصـرين األسـتاذ  الشـيخ محمد الخضـر حسـين عضـو  المجمي اللغو  في القاهرة، حيث 

                                                              قد م  بحثا  في هذه المســــألة بعنوان "االســــتشــــهاد بالحديث في اللغة"،
                   وبعد مناقشــــة  آلراء   (46)

ل  إلى النتائج اآلتية:النح                                 اة  ت و ص 

                                                             من األحاديث ما ال ينبغي االختالف  في االستشهاد به، وهو ستة أنواع: -

                                                             ما ي روى بقصـــــد االســـــتدالل على فصـــــاحت ه  عليه الصـــــالة والســـــالم، كقوله: -1   
،))                      ))ح م ي  الو ط ية 

                                                 وقوله: ))الظ ل م  ظ ل م ات  ي و م  ال  ي ام ة ((. (47)
(48) 

                                                                                    مـا ي روى م ن  األقوال التي كـان ي ت ع بـ د  بهـا أو أ م ر  بـالتعبـ د  بهـا كـألفـاظ الق نوت -2   
                       والتحيات  وما إلى ذلك.

                                                          ما ي روى شاهدا  أنه كان يخاط ب  كل  قوم من العرب بلغت هم.-3  

                                           ت  م ن ط ر ق  متعددة  وات ح د ت  ألفاظ ها.                   األحاديث  التي ورد  -4  

                                                                              األحاديث  التي د و ن ها م ن  ن شــــــــأ  في بيوة  عربية  لم ي نتشــــــــر فيها فســــــــاد  اللغة  -5   
 العربية، كمالك بن أنة والشافعي وغيرهما.

                                                                    مــا ع رف م ن حــال رواتــه أنهم ال ي جيزون روايــة  الحــديــث بــالمعنى مثــل  ابن -6   
 محمد وغيرهما. سيرين والقاسم بن

                                                                   ومن األحـاديـث التي ال ينبغي االختالف  في عـدم االحتجـاج بهـا: األحـاديـث  التي 
در  األو ل ، وإنما ت روى في كتب بعض المتأخرين.                                                                 لم ت دو ن  في الص 

                                                                    ومن األحاديث التي يســـــــوغ  فيها االختالف  في االســـــــتشـــــــهاد بها: ما ي روى لفظ ه 
                        الرواية  في بعض ألفاظه.                               على وجه  واحد ، أو اخت ل ف ت

                                                                             وأقول : إن  القول  بجوا  االحتجاج بالحديث الشـريف الم د و ن  الذ  صـح  نقل ه عن  
                                                                                      النبي   صــــلى هللا عليه وســــلم أو عن أصــــحابه هو ما تدل عليه القرائن  وت جيزه، ولذلك ت أ ث ر   
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                    تألت كتب هم باألحاديث                                                              أكثر  م ن جاء بعد  ابن مالك بمذنبه هذا في أصــــــــــــوله النحوية، فام
                                                                                         الشــريفة  واالســتدالل  بها، وما كتب  شــروح  األلفية الممتلوة  باألحاديث النبوية إال  خير  دليل   
                                                                                      على هذا التأثير الذ  أحدث ه  ابن  مالك في هذه القضــــــــية، وأ ذ ك ر  منها على ســــــــبيل المثال  

                                 ، وكذا المقاصد  الشايية  للشاطبي                                                         شرح  ابن الناظم، فقد حوى أكثر  م ن خمسين  حديثا  شريفا  
                                                                                 حوى أكثر م ن موة  وخمســــين حديثا  شــــريفا . وعند  النظر في كتب النحو م ن  غير الشــــروح 
ــين حديثا  وأث را ، وفي مغني اللبيب   ــاف الضـــــــرب ألبي حيان أكثر  م ن خمســـــ                                                                                نجد  في ارتشـــــ

                     ن موة  وخمســين شــاهدا                                                                 البن هشــام أكثر  م ن موة  حديث  وأث ر ، وفي همي الســيوطي أكثر  م  
                                                                                           م ن األحاديث  الشــــــــريفة ، وإذا قارنت  هذا الا م  م ن  األحاديث  الشــــــــريفة  بعد  ابن  مالك بكت ب  
لفه  ســـتجد  الفرق  واضـــحا ، ففي الاتاب لســـيبويه مث ال  ال تجد إال ســـتة  أحاديث، وفي                                                                                      م ن  ســـ 

                            للعكبر  الذ  هو قريب  م ن                                                           المسـائل العضـديات للفارسـي تجد  تسـعة  أحاديث، وفي اللباب  
                                                                                       عصـر  ابن  مالك تجد  عشـرة  أحاديث  فقط، مما ال يدع  مجاال  للشـك أن  ابن  مالك  في ألفيت ه 
                                                                                     قد أث ر  تأثيرا  كبيرا  م ن خالل  أصـول ه  النحوية وخاصـة في االسـتشـهاد بالحديث الشـريف في 

             م ن  بعد ه .

                                       كبير  في الدرس النحو  وبين  علمائ ه ،                                     وقد كان الختيارات  ابن  مالك  صـــــــــــــدى      
                                                             ومـا بين م عـارض ، واهتموا بتلـك االختيـارات  اهتمـامـ ا بـالغـ ا، فال  –           وهم األكثر  –              مـا بين  مؤيـد  

و دا  في تلك الصــفحات،                                                                                           تااد  ت ذ كر  مســألة  نحو  في كتاب إال كان رأ   ابن مالك بار ا  وم ســ 
                                                              ه، وي ســــــــت نبط  م ن كالمه، أو يعار ض  وي نتق د  وي رد  عليه، وما                                     ي ناق ش  وي ســــــــت د ل  له، وي نق ل  عن

                                                          إال ميدان  فســـــيح  آلراء  ابن مالك واختيارات ه  وانفرادات ه ،   –              فضـــــال  عن غيرها–               ك ت ب  الشـــــروح  
                                                                                         ومثـار  الختالف النحـاة حول  آرائـه وتجـادل هم وتجـاذب  األدلـة بين هم، األمر  الـذ  أث ر  تـأثير ا  

ــال  عن             بالغا  في ــا ، والحركة  العلمية  بعد  ابن مالك عموما . هذا، فضـ ــوصـ                                                                         حركة النحو خصـ
                                                                                              تـأث ر  كثير  م ن  النحـاة  بعـد  ابن مـالـك بـآرائـه وانفراداتـه تـأثرا  مبـاشــــــــــــــرا ، بحيـث يتبنون آراء ه، 
                                                                                 ويقولون بها، ســواء أشــاروا إلى ذلك أم لم يشــيروا، وقد كتب بعض األســاتذة كتبا  ومقاالت  

ــل ه         حول   ــارة لفضـ ــرة م ن ابن مالك، والتأثر  به مي اْلشـ ــتفادة  المباشـ                                                                                   هذه الظاهرة، أعني االسـ
 (49)                                        وأنه صاحب الر أ    األصلي، أو عدم اْلشارة.
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 أثر األلفية في النحو التعليمي العربي  -3

لقد أدرك العلماء األولون أهمية تعلم النحو وتعليمه ألبناء العرب أوال الذين بدأت 
ألسـنتهم العجمة حين اختلطوا بغير العرب عند انتشـار اْلسـالم، وألبناء األعاجم   تدخل في

                                                                                      الذين بدؤوا بالدخول إلى اْلســــــــالم أفواجا ، ويريدون تعلم لغة القرآن الاريم والســــــــنة النبوية  
الشـــــــريفة، فاان أن نهض علماء النحو ومؤســـــــســـــــوه األولون باســـــــتقراء لغة العرب وتقريب 

هات في الحركات والســكنات ليخرج لنا علم النحو الذ  جاء لخدمة أصــولها وجمي المتشــاب
 اْلسالم العظيم وكتاب هللا الاريم.

ــيبوـيه                                                                           ـبدأ الـتدوين في هـذا العلم الب كر على أـيد  جهـاـبذـته؛ الخلـيل بن أحمـد وســــــــــــ
والمبرد وابن الســـــراج، ثم تالهم ابن جني والفارســـــي وغيرهم كثير، حتى وصـــــل األمر في 

إلى ضـــــــــــرورة الاتابة في النحو التعليمي، ذلام أن النحو من جهة ييه  عصـــــــــــر ابن مالك 
صـــــــــعوبة على أبنائه فضـــــــــال عن غيرهم، ومن جهة أخرى هو الترياق الشـــــــــافي لمن أراد 

                                                  استقامة لسانه في كالمه، واستقامة ب نانه في كتابته:

                                                                       النحو يبسط من لسان األلا ن        والمــــــــرء تارمـــه إذا لم يلحن    

 (50)                                                                          وإذا طلبت  من العلوم أجـــلـ ـــــــها        فأجــلـ ها منها م يم األلسن     

                                                                         وألفيــة ابن مــالــك ت عتبر من هــذا النحو التعليمي الــذ  أراد النــاظم ييــه تبســــــــــــــيط  
                                                                           مسـائل النحو للطالب، وتلخيصـها في قواعد مختصـرة بأمثلة سـهلة في نظم  يسـهل حفظه، 

                         شعث النحو وتقر ب أباعده:                  وأبواب قصيرة تلم  

                                                     تقر ب األقصى بلف  موجز        وتبسط البذل بوعد منجز  

                                                                    ويمكن أن نتبي ن بعض مظاهر النحو التعليمي في ألفية ابن مالك في اآلتي:
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                                                                تبساااايع الةبارع  فةبارا  األلفية تمي ز  هالسااااهولة والبعد عن التكل    -1
يحساااان قراءتها    في الصاااايافةج فتجدها قريبة المسهذ سااااهلة التناو ج

                                                     كل  أحد وال يعيى بهاج انظر مثال  عند تعريف الكالم قوله 

                                                          كالمنا لف  مفيد كاستق م         واسم وفعل ثم حرف  الال م  

 وانظر في حديثه عن المبتدأ والخبر يقول:

                                                             مبتدأ   يد  وعاذر  خبر         إن قلت   يد  عاذر  من اعتذر  

 وعند تعريفه الخبر قال:

                                                            والخبر الجزء المتم  الفائده       كاهلل  ب ر  واألياد  شاهده  

ــاجـــب للخبر حيـــث قـــال "الخبر: هو المجرد  ــابـــل تعريف ابن الحـ وانظر في المقـ
                                                   ، يعني صـفة المبتدأ، ويعرفه ابن السـر اج ييقول" االسـم (51)المسـند المغاير للصـفة المذكورة"

                                        مي ويصـــــــير به المبتدأ كالما ، وبالخبر يقي  الذ  هو خبر المبتدأ هو الذ  يســـــــتفيده الســـــــا
، تجد الســـــهولة في العبارة لدى ابن مالك في التعريف والقرب من (52)التصـــــديق والتاذيب"

                                               األفهام أكثر من َبارتي ابن الحاجب وابن السر اج.

 البعد عن الخالفا     -2

ــائل النحو دون الدخول في الخالفات المعروفة بين النحا ة، فابن مالك يذكر مســــــــ
                                                                               خاصــــــة  نحاة البصــــــرة والاوفة، فهو يذكر ما يراه الصــــــواب في اجتهاده ونظره، ولو كانت  
المسألة خاليية بين النحاة، انظر مثال مسألة رافي المبتدأ والخبر، هناك خالف بين النحاة  
                                                                                     في رافي المبتدأ والخبر، فمنهم من قال إن المبتدأ رفي باالبتداء، وبعضـــهم قال ر في بالخبر 

لان ابن مالك   (53)                                                                رفي الخبر بالمبتدأ، وقال بعضــهم: إن الخبر ر في باالبتداء والمبتدأ،كما  
 حين جاء إلى هذه المسألة حسمها ببيت واحد قال ييه:

                                                   ورفعوا مبتدأ باالبتدا       كذاك رف ي خبر بالمبتدا
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ــألة، ولم يذكر الخالف بين النحاة فيها تخفيفا   ــاطة انتهى من هذه المســ                                                                             بهذه البســ
 على طالب النحو ومتعلميه ولتسهيل النحو لهم لفهمه وحفظه.

                                                                        مثال آخر: في باب المدح والذم اختلف النحاة في "ن ع م وب وة" هل هما اســـــــــــمان 
أم فعالن؟ فذهب الاوفيون إلى أنهما اســــمان، وذهب البصــــريون إلى أنهما فعالن، وســــاق 

، ابن مالك اكتفى (54)النحو  كل فريق أدلته في ذلك، وأدلتهم ونقاشــــــــــهم مبســــــــــِو في كتب
 بذكر ما يراه راجحا فقال: 

                                                    فعالن غير منـصـــرفين       ن عم وبوة رافعين اسمين  

                                                                     وأحيانا  يشـير ابن مالك إشـارة إلى بعض الخالف دون التعمق في بسـط الخالف،  
                                                                            انظر مثال  في مســألة فصــل الضــمير أو وصــله في "ســلنيه وكنته وخلتنيه" حيث أشــار ابن 
مالك إلى وجود خالف في المســــألة، وأنه اختار الوصــــل فيها بينما اختار غيره االنفصــــال 

 فتصبح: سلني إياه، وكنت إياه، وخلت إياه، قال ابن مالك:

ل  أو افصل هاء سلنيه وما        أشبـــــهـــه في كنته الخ لف انتمى                                                                        وص 

، غير  اختار االنفصاال                                                      كذاك خ ــــلـــــــتـــــــــــنــــــــــيــــــه وا                                         تصاال        أختار 

ــتثناء، وبعد حديثه عن أحكام "غير"   ــوى وغير من أدوات االسـ وعند حديثه عن سـ
أشـار إلى أن الحديث عن "سـوى" كالحديث عن "غير"، وأشـار إلى الخالف في ذلك بكلمة  

 واحدة حيث قال:

وى  س وى  سواء اجعال         كرا             ما ل غير  ذ   على األصح                               ول س 

ــارته ولطف َبارته في ذكر الخالف بما ال يعك ر رواق  ــن إشــــــــــ                                                                فانظر إلى حســــــــــ
                                                المسائل وال يتخمها أو ي ذهب بهاءها بذكر الخالفات.

 

 جما  اإليقاع الشعري    -3
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                                                                 من المعروف أن الشـــــــــــــعر أســـــــــــــهل حفظا  من النثر، واأللفية منظومة على بحر  
                               ال، بل قيل إن اســــــــم الر جز مأخوذ                                                  الرجز، وهو أكثر بحور الشــــــــعر تقل با  فال يبقى على ح

                                                                               من الناقة التي يرتعش فخذاها، فالملل والســـــــــــــآمة منفية عن هذا البحر الذ  يعطي جماال  
                                            وقد اســـــــــت خدم هذا البحر الشـــــــــعر  في نظم العلوم                                       لألبيات ومحبة للناس لها وإيباال  عليه.

ية في العموم، وذلك لســهولة حفظه، وســالســة نظمه، وهذا النوع من النظم:   الدينية والشــَر
الشــــــــــــــعر التعليمي، نظم علمي يخلو من العواطف واألخيلــة، ويقتصــــــــــــــر على األفاــار، 

 والمعلومات والحقائق العلمية المجردة.

                                                                             ولذلك كان هذا البحر من األسباب الرئيسة في انتشار األلفية انتشارا  واسعا  جدا ، 
                                        ومن أسباب كثرة حف اظها والمقبلين عليها.

 اهتصار القواعد النحوية   -4

من يقرأ األلفية يجد أن ابن مالك حاول جمي شتات النحو بعبارات جامعة محددة 
ــوابها، انظر مثال  عند حديثه عن  ــوحها ودق تها وصـ ــدة وضـ ــبحت كالقواعد لشـ ــرة أصـ                                                                           مختصـ
                                                                         الضــــــمائر وما يتصــــــل منها وما ينفصــــــل أطلق َبارة جامعة أصــــــبحت قاعدة ي بنى عليها 

 ا، حيث قال:             وي نطلق منه

                                                                   وفي اختيار  ال يجيء المنفصل       إذا تأت ى أن يجــــــيء المت صل       

وانظر إلى تعريفه الظرف كيف جاءت َبارته متضــمنة قاعدته ومثاله باختصــار 
 منظوم بديي حيث قال:

م  نا    "في" باط راد  كه نا امك ث  أ م نا                                                                   الظرف وقت  أو مكان  ض 

                                             رف المتصرف أعطى عالمة ممي زة على معرفته فقال:وحين الحديث عن الظ

                                                      وما ي رى ظرفا وغير ظرف      فذاك ذو تصر ف في الع رف  
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                                                                      ومن م نـــ ا ال يحف  حروف الجر  التي جمعهـــا ابن مـــالـــك في بيتين بـــديع ين قـــال  
 فيهما:

                                                             هاك حروف الجر وهي م ن  إلى       حتى خال حاشا عدا في ع ن على

                                                                                       الالم كي واو  وتــا        والاـــاف والـــــــبـــــــا ولـــــعـــــل  ومـــتــــــى            مذ منذ ر ب  

ــل مة عند المتعلمين، وهي                                                                            هذه العبارات الموجزة الجامعة أصــــــبحت كالقواعد المســــ
في أذهانهم محفوظة معلومة سـهلة التداول واالسـتحضـار، وطريقة ابن مالك في صـياغتها  

ل ســة في آن  واحد، وم ن صــياغة دييقة موجزة جا                                                                 معة أعطت لها ال يمة العلمية العالية والســ 
                                                                                        ث م  أث رت إيجابي ا  بال شــك في تعل مها وتعليمها وانتشــارها لدى الدارســين، بدليل أنك تســمعها 

 من الاثير من طلبة العلم لاثرة انتشارها. 

 حسن ترتيب األبواب النحوية  -5

لدى ابن مالك في األلفية له فصـــــل خاح الحديث عن األبواب النحوية وترتيبها  
ــيــل والمقــارنــة والتحليــل عن طريقــة ابن مــالــك في ترتيــب األبواب  بــه أتحــدث ييــه بــالتفصــــــــــــ
ــا  به قائما  على العوامل والمعموالت،                                                                                 النحوية في األلفية وكيف أنه ســــــــــــــلك طريقا  خاصــــــــــــ

 وكيف أن طريقته ألهمت النحاة بعده فسلاوها متبعين مقتدين به في ذلك.

ــيطـا  للقواعـد النحويـة وأقربهـا                                                                             هـذه الطريقـة في ترتيـب األبواب النحويـة أكثر تبســــــــــــ
لتعليم النحو بطريقة أســــــــــــــهل، وهي "نظرة تعليمية مناســــــــــــــبة للفار لما فيها من ترابط بين 

ــا "، ــائل في األبواب، وذلك يســـاعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر أيضـ   (55)                                                                             المسـ
                                                               وابــا  للعوامــل ويربطهــا بــالمعموالت، ييعقــد أبوابــا  للوظــائف النحويــة فترى ابن مــالــك يعقــد أب

كـالمبتـدأ والخبر والفعـل والفـاعـل ونـائـب الفـاعـل وحروف الجر ... إلخ، بعـد تقـديمـه للمتعلم 
                                                                                 بتمهيد يبي ن له الفرق بين االســــــم والفعل والحرف وما يميز كال منهم، ليبني قاعدة ســــــليمة 

ــاعدت كثيرا  في إيبال المتعلمين  يبني عليها األبواب األخرى   ــلة منط ية ســ ــلســ ــورة متســ                                                       بصــ
ــباب بعد طلبة العلم عن أم ات كتب                                                                           على تلك الخالصــــــــــــة األلفية، في حين كان من أســــــــــ
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النحو كـاتاب سيبويه ومقتضب المبرد وغيرهما هو صعوبة البحث فيها الختالِ كثير من 
 الاتابة.أبواب النحو ببعضها حيث اْلسهاب هو طريقة األقدمين في 

                                                                      لقد آمن علماء النحو وطلبته بالخالصــــــــة األلفية نموذجا  للشــــــــعر التعليمي لما     
                                                                                      امتا ت به مما ذكرت ســــابقا ، ولقربها من األفهام وســــهولتها في التعليم، فأقبلوا إليها حفظا  
ــا  لها لطالبهم في المدارس والمعاهد ودور   ــية  وإعرابا ألبياتها وتدريســ                                                                                       وشــــرحا  وتعليقا  وتحشــ

م ت  مناهج  الدراسـة اللغوية في أقاليم  العلم،                                                                                           وغ د ت  ألفي ة  ابن مالك مدرسـة  مسـتقلة  بذاتها رسـ 
                                كاملة  وفق  قواعد ها وضوابط ها.

                                                                                   وهذا األمر واضـــــــح جدا ؛ ففي كثير  من البلدان  العربي ة  أو م ن يتعلم  أهل ها العربية  
                                                           ا  ل م ذك رات هم  وتآليف هم  وتعليم هم  وشـــــروحه م ، ي نهلون                                             والنحو  نجد  ألفية  ابن  مالك  منارة  وســـــراج

ــبيـل  المثـال  نجـد  كثيرا  م ن أبنـاء  موريتـانيـا ي حفظون                                                                                               م ن م عين هـا، وي قت فون آثـار هـا، فعلى ســــــــــــ
                                                                                          األلفيـة  وي تنـافســــــــــــــون فيهـا، وقـد كتـب  ي حي ى بن  البراء  بح ثـا  علميـ ا بعنوان: ألفيـة ابن مـالـك 

                                                                           قافة الموريتانية، يتحدث ييه عن ثقافة الموريتانيين عموما  ال ســـــــــي ما النحوية،  وأثرها في الث
رعة ابن مالك في                                                                               وذكر ييه أن الموريتانيين أخذوا بالمنهج البصـــــــــــر  في النحو على شـــــــــــ 

 (56)              ألفي ته وكتبه.

ــقر في مقال  له أن    ؛ فيؤكد محمد جمال صـــــــ ــلطنة ع م ان مثال  آخر                                                                       وكذا في ســـــــ
                                                                                            منظومــات  نحويــة  عمــانيــة  قــد أ ل  فــت على غ رار  ألفيــ ة  ابن  مــالــك  وعلى دربــ ه ، وخ ر جــ ت  من  

 (57)                                           الن مط الذ  خ ر ج ت  منه منظومة  ابن  مالك.

                            لفيـ ة  المشــــــــــــــهورة  التي ظلـ ت                                               ويقول عبـده الر اجحي  "وابن  مـالـك هو صــــــــــــــاحـب  األ
." ــر  ــيطرة  على مناهج  الت درية  الن حو    حتى وقت نا الحاضـ ــيف "بل إن األلفية ،   (58)                                                           مسـ                       ويضـ

ــاد ت  ت درية  الن حو  في المشـــرق "،                ويقول العالمة     (59)                                                                    ومؤل ف ها أندلســـي  األصـــل ، هي التي سـ
                                                ألفيت ه  الشــــهرة  في التعليم ، فما  ال  الطلبة                                                     ســــعيد  األفغاني  في حديثه عن ابن  مالك  "ور   ق ت  

ر ح ت  شـــروحا  كثيرة  أشـــهر ها شـــرح                                                                                               يبدؤون  في اســـت ظ هار ها منذ ثمانموة  ســـنة  حتى اليوم، وشـــ 
  ، ع ت  على الشــروح  حواش  كثيرة ، وصــارت  األلفية  مدار  الت درية  والتأليف                                                                                            ابن عقيل، و و ضــ 
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ط                               ي تبارى المؤلفون في شــرح ها،  ي  عليه حاشــية  ت بســ   رح  م ا و ضــ                                                                          وم ن  أ عج ب  م ن  المؤل  فين  ب شــ 
 (60)         مسائل ه".

 الخاتمة   
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

                                                                            ألفية ابن مالك المسم اة )الخالصة( من أشهر األلفيات على اختالف أنواعها وفنونها.-1

ــيق ها                                    احتوت األلفية على براعة  وإبداع  في -2 ، وإبداع في ترتيب  األبواب  وتنســــ                                                    ن ظ م  األبيات 
                                                                               بشـــــكل  غير  مســـــبوق، واســـــتحداث  بعض  المصـــــط لحات  الن حوية  التي لم ت عرف م ن قبل،  
ب  في اآلراء واألحكـام الن حويـة  لمـذهـب  معي ن ،                                                                                      وم ز ج هـا لمـذاهـب  النحويين وعـدم  التعصــــــــــــــ 

                                 وانفرادها بآراء  لم ت سبق إليها.

                                                                                رت ألفيـة ابن مـالـك على نحو  واضــــــــــــــح  في الحركـة الت عليميـة تـأثيرا  ت م ثـ ل  في حركـة      أث  -3
                                                                                              الت أليف  المتنو  عة  التي كان  م ن  ثمرت ها ش روح  كثيرة  لأللفية  وحواش  متعددة  على الشروح.

ــه-4 ــتشـــــ ــي ة  االســـــ ــايا ي راها وي ؤمن بها، كقضـــــ     اد                                                                             ابن مالك بنى اختياراته النحوية على قضـــــ
                                                                                      بالقراءات  القرآني ة  الشـاذ ة ، وكقضـية االسـتشـهاد بالحديث الشـريف، واالعتماد  على روايات  
                                                                              الحديث في إثبات القواعد  النحوية ، وهي القضــــــــــية الابرى، وكذلك موقفه من الضــــــــــرورة  

          الشعرية .

ــائل النحو                                                                   ت عد ألفية ابن مالك من النحو التعليمي الذ  أراد الناظم ييه تبســـــــــــيط  -5 مســـــــــ
                                                                      للطالب، وتلخيصـــــــها في قواعد مختصـــــــرة بأمثلة ســـــــهلة في نظم  يســـــــهل حفظه، وأبواب 
                                                                                  قصــــيرة تلم  شــــعث النحو وتقر ب أباعده، وكان له ما أراد، وانتشــــرت انتشــــارا  واســــعا  جدا  

                قديما  وحديثا .
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 (. محمد محيي الدين عبد الحميد )تحقيق(. القاهرة: مكتبة دار التراث.20مالك، )ِ

العكبر ، عبد هللا بن الحســـــين البغداد  أبو البقاء )د.ت(. التبيان في إعراب القرآن،  .14
 علي البجاو  )تحقيق(. القاهرة: مطبعة َيسى البابي الحلبي وشركاه.

 (، محمود يوسف الفجال )تحقيق(.2،ييض نشر االنشراح، )ِم(2002الفاسي ) .15

(، عبدالخالق عضـــــــــيمة )تحقيق(، القاهرة: لجنة 3م(.المقتضـــــــــب، )1994ِالمبرد ) .16
 إحياء التراث اْلسالمي.

 م(،دراسات في العربية وتاريخها، دمشق: دار الفتح.1960الخضر حسين ) .17

(، ضـــــــــــــبطه وخرج 1)ِم(.شـــــــــــــرح المكود  على ألفية ابن مالك،  1996المكود  ) .18
 آياته: إبرانيم شمة الدين، بيروت: دار الاتب العلمية.
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ــالك إلى ألفية ابن مالك، محمد محيي الدين عبد   .19 ــح المســـــــ ــام )د.ت(.أوضـــــــ ابن هشـــــــ
 الحميد )شرح(، بيروت: المكتبة العصرية.

م(. تحرير الخصـــاصـــة في تيســـير الخالصـــة،  2009ابن الورد ، عمر بن المظفر ) .20
 الجاموس )تحقيق(، دمشق: مكتب الجويني لتحقيق التراث.(، عبد هللا 1)ِ

21. ( ســــــــــــــركية  إليــــــان  حتى  1928يوســــــــــــــف  العربيــــــة  المطبوعــــــات   1339م(.معجم 
 م(، القاهرة: مطبعة سركية.1919هـ)

 المقاالت: .22

أحمـد تمـام، "ابن مـالـك، صـــــــــــــــاحـب األلفيـة"، مقـال نشــــــــــــــره في موقي إســــــــــــــالم أون  .23
 .https://archive.islamonline.net/?p=9010الين:

،  14طـه الراو ، نظرة في النحو، )دمشــــــــــــــق: مجلـة المجمي العلمي العربي، المجلـد   .24
 (11-10العدد 

مقــــال في اْلنترنــــت، موقي  .25 والمنطق األرســــــــــــــطوطــــاليســــــــــــــي،  النحو    علي الورد ، 
(alwaili.com/Articles/alnahw.htm-www.karim 

 
 

                                                حيان، واملرادي، وابن الوردي، والش اطيب، واملكودي،                                                          من هؤالء: البدر  ابن الناظم، وابن هشام، وابن عقيل، وأبو(1)
 واألمشوين، وإبراهيم بن قيم اجلوزية، وابن غازي املكناسي، والعيين، وغريهم كثري 

متام،  (2) أمحد  األلفية"،  انظر:  صاحب  مالك،  الين:    "ابن  أون  إسالم  موقع  يف  نشره  مقال 
https://archive.islamonline.net/?p=9010. 

http://www.karim-alwaili.com/Articles/alnahw.htm
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"ألفية ابن مالك، منهجها وشروحها    (3) املنورة:  2غريب عبد اجمليد انفع،  العدد  جملة اجلامعة اإلسالمية" )املدينة   ،

 (.  3م(، ص)2003 ،(73-74)
براهيم بن موسى بن حممد اللخمي أبو إسحاق الشاطيب، أصويل حافظ من أئمة املالكية، له: املوافقات واجملالس إ(4)

، )بريوت: دار  األعالمخري الدين،    ، هـ. انظر: الزركلي790واملقاصد الشافية يف شرح األلفية وغريها، تويف سنة  
 . 75ص 1م( ج1980، 5العلم للماليني، ط

الزبيدي،    (5) التسوية والتقومي، انظر: حممد مرتضى احلسيين  عبد الستار أمحد فراج،  حتقيق:  ،  اتج العروسالتثقيف: 
 . 63ص  23م(، مادة )ثقف(، ج 1965)الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

يمان العثيمني  عبد الرمحن سل يف شرح اخلالصة الكافية،املقاصد الشافية إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطيب،  (6)
 .24–23، ص1م(، ج2007وآخرون )حتقيق(، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 .249، ص 5املرجع نفسه، ج: (7)
حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتبة  شرح: ،  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكانظر: ابن هشام،  (8)

 .23العصرية(، ص
، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، )بريوت:  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةانظر: جالل الدين السيوطي،  (9)

 .131ص  1، ج (املكتبة العصرية
، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، )بريوت: دار الكتاب  اتريخ اإلسالمانظر: مشس الدين حممد بن امحد الذهيب، (10)

 .130ص  1، ج بغية الوعاة؛ السيوطي، 109ص  50ج  م(،1999، 1العريب، ط
، ضبطه وخرج آايته:  شرح املكودي على ألفية ابن مالكأبو زيد، عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي،   (11)

 .5م(، ص 1996، 1إبراهيم مشس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
www.karim-)، مقال يف اإلنرتنت، موقع األرسطوطاليسيالنحو واملنطق انظر: علي الوردي،  (12)

alwaili.com/Articles/alnahw.htm 

، بتحقيق: حممد حميي الدين  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكهباء الدين عبد هللا بن عقيل اهلمداين املصري،  (13)
 .592، ص 2عبداحلميد، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، ج 

البا  (14) له بضعة وتسعون كتااب، منها: جتريد جامع  ابن  الشافعية،  الفقهاء  أكابر  من  للحديث،  رزي: قاض وحافظ 
 .73، ص8األعالم، ج هـ، انظر: الزركلي، 738األصول، وإظهار الفتاوى، مات حبماة سنة 

، وانظر: يوسف إليان 182ص  1م(، ج1964،  3)القاهرة: دار املعارف، طاملستشرقون،  انظر: جنيب العقيقي،  (15)
حىت  سركيس،   العربية  املطبوعات  سركيس،  م(1919هـ)  1339معجم  مطبعة  )القاهرة:  ج1928،    1م(، 

 .234-233ص
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 . 234ص  1 ، معجم املطبوعات، ج؛ سركيس 716ص  2، ج 202ص 1ج ، املستشرقونالعقيقي (16)
  املستشرقون؛ العقيقي،  234، ص  1، ج  معجم املطبوعات؛ سركيس،  145، ص2، ج  عالماألانظر: الزركلي،    (17)

 .716، ص 2ج 
 . 234، ص 1ج  معجم املطبوعات؛ سركيس، 716، ص 2، ج املستشرقونانظر: العقيقي،  (18)
 .9م(، ص 2000اجلامعية، ، )القاهرة: دار املعرفة املنظومة النحوية، دراسة حتليليةممدوح عبد الرمحن،  (19)
الظنونانظر: حاجي خليفة،  (20) األلفية" يف موقع  ، وقد  كشف  "ابن مالك صاحب  بعنوان  مقاال   متام                                                          كتب أمحد 

                                                                                                    )مدوانت مكتوب( اإللكرتوين، ع د د فيه كثريا  من شروح األلفية، وكذلك غريب انفع يف دراسة له بعنوان "ألفية ابن  
 حاول مجع أكرب عدد ممكن من الشروح واحلواشي، وغريمها كثري.مالك منهجها وشروحها"، وفيها 

 .1، ص ألفية ابن مالك، منهجها وشروحهاانظر: غريب انفع، (21)
 .465، ص  1ج  م(،  1982)بريوت: دار الفكر،  ،  هدية العارفنيانظر: إمساعيل بن حممد ابشا الباابين البغدادي،  (22)
،  حترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة انظر: أبو حفص عمر بن املظفر بن أيب الفوارس املعروف اببن الوردي، (23)

عمر بن  م(، وابن الوردي هو 2009، 1حتقيق: عبد هللا اجلاموس، )دمشق: مكتب اجلويين لتحقيق الرتاث، ط
املعري الكندي: شاعر، أديب،   مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي

مؤرخ. ولد يف معرة النعمان، وويل القضاء مبنبج، وتويف حبلب، من كتبه ديوان شعر فيه بعض نظمه ونثره، وتتمة  
هـ، 749تويف سنة املختصر يعرف بتاريخ ابن الوردي، وحترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة، واللباب يف اإلعراب، 

 .67، ص 5، ج األعالمانظر الزركلي، 

حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي احلنبلي العالمة الفقيه النحوي، قرأ النحو على ابن مالك، وبرع فيه والزمه،    (24)
بغية  هـ. انظر: السيوطي،  709                                                                        وكان إماما  فاضال  عاملا ، له شرح على األلفية، وآخر على اجلرجانية، مات سنة  

 .  207، ص 1، ج الوعاة
                                                                                             اإلسنوي: حممد بن أمحد بن علي بن عمر اإلسنوي، كان عاملا  عامال  ابرعا ، شرح خمتصر مسلم، وشرح األلفية،    (25)

 .  35، ص 1ج  بغية الوعاةهـ، انظر: السيوطي، 763واختصر الشفا، مات سنة 
 بعدها.                                                                       سيأيت ذكرها مجيعا  ابلرتتيب الزمين عند احلديث عن أثر األلفية يف احلركة العلمية  (26)
 .  3، صألفية ابن مالك، منهجها وشروحهاانظر: غريب انفع، (27)
                                                                                                   ابن بـ ر ي املصري: عبد هللا بن بر ي بن عبد اجلبار أبو حممد املقدسي املصري النحوي اللغوي، كان قيما يف اللغة    (28)

هـ، انظر:  582والنحو والشواهد، له: اللباب يف الرد على ابن اخلشاب، وحواش على الصحيح وغريمها، مات سنة 
 .  34، ص 2، ج بغية الوعاةالسيوطي: 
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 . 310م(، ص1992، 7، )القاهرة: دار املعارف، طدارس النحويةاملشوقي ضيف، (29)
، تعليق: حممود سليمان ايقوت، )القاهرة: دار املعرفة اجلامعية،  االقرتاح                                انظر مثال :  جالل الدين السيوطي،    -  (30)

األفغاين،  99  –  89م(، ص2006 النحو؛ سعيد  اجلامعية،  يف أصول  واملطبوعات  الكتب  )دمشق: مديرية   ،
، حتقيق: عبدالسالم هارون، )القاهرة: مكتبة  خزانة األدب وما بعدها؛ عبدالقادر البغدادي،    47م(، ص1994

 .9، ص 1اخلاجني(، ج 
 وما بعدها، وقد أيدهم البغدادي يف اخلزانة بعد نقله اخلالف. 9، ص 1، ج خزانة األدبانظر: البغدادي،  (31)
م(،  2002،  2، حتقيق: حممود يوسف الفجال، )طفيض نشر االنشراحانظر: أبو عبد هللا حممد بن الطيب الفاسي،  (32)

 . 446ص 
حتقيق: حسن هنداوي، )الرايض: دار    التذييل والتكميل،  حيان حممد بن يوسف أثري الدين األندلسي،  انظر: أبو(33)

، ص  1، جاخلزانة . ونقل املنع عنه البغدادي يف  168ص    5م(، ج  2001،  1كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط
، ولكن الدكتورة خدجية احلديثي يف دراستها ملوضوع االستشهاد ابحلديث الشريف عند النحاة تؤكد أن أاب حيان 9

، بل كان جييز االستشهاد مبا اتفق الرواة على نقله بلفظ واحد،                       لشريف يف النحو مطلقا  ال مينع االستشهاد ابحلديث ا
،  موقف النحاة من االستشهاد ابحلديث الشريف يف النحوأو ما تواتر فيه النقل أو تظافر النقل فيه، انظر كتاهبا:  

 . 364ص 
 وما بعدها. 9ص  ،1، ج خزانة األدب انظر اخلالف يف املسألة أيضا يف: البغدادي،  (34)
ابن الصالح: عثمان بن عبد الرمحن صالح الدين بن عثمان النصري الشهرزوري الكردي الشرخاين تقي الدين   (35)

املعروف اببن الصالح، أحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأمساء الرجال، توىل تدريس دار احلديث 
هـ، 643ث املشهور مبقدمة ابن الصالح، والفتاوى وغريمها، تويف سنة  بدمشق، له كتاب معرفة أنواع علم احلدي

 .  207ص  4ج  األعالمانظر: الزركلي، 
،  1م(، ج1986، حتقيق: نور الدين عرت، )دمشق: دار الفكر،  علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(ابن الصالح،  (36)

 . 218ص 
 . 327-325( ص  11-10، العدد  14، اجمللد  جملة اجملمع العلمي العريب)دمشق:  نظرة يف النحو،  طه الراوي،    (37)
 .446، ص فيض نشر االنشراحانظر: ابن الطيب:  (38)
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، شرح وتصحيح: حممد أمحد  املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاطي،  انظر: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيو   (39)

، ص  1(، ج  3جاد املوىل بك وحممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، ط
88 . 

، حتقيق: عبد السالم هارون، )القاهرة: مكتبة  الكتاب  ،املعروف بسيبويه  انظر: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  (40)
 . 29، ص 5م(، فهارس الكتاب ج 1988، 3اخلاجني، ط

، حتقيق: حممد زهري الناصر، )بريوت: دار طوق النجاة، صحيح اإلمام البخاريانظر: حممد بن إمساعيل البخاري،    (41)
 .   100، ص 2م(، كتاب اجلنائز ابب ما قيل يف أوالد املشركني، ج  2001، 1ط

، حتقيق: عبد اخلالق عضيمة، )القاهرة: جلنة إحياء الرتاث  املقتضبانظر مثال: أبو العباس حممد بن يزيد املربد،    (42)
 .215، ص 2م(، ج 1994، 3اإلسالمي، ط

ات  ، حتقيق: عبد اإلله نبهان، )دمشق: مطبوعإعراب احلديث النبويانظر: أبو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي،    (43)
 م(.1986، 2جممع اللغة العربية، ط

 .  89، ص االقرتاحانظر: السيوطي، (44)
 .  402، ص 3، ج املقاصد الشافيةانظر: الشاطيب،  (45)
 .  168م(، ص 1960، )دمشق: دار الفتح، دراسات يف العربية واترخيهاانظر: حممد اخلضر حسني،  -(46)
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: مطبعة دار إحياء الكتب العربية(،  صحيح مسلمانظر: مسلم القشريي،    -   (47)

 .1775، رقم احلديث: 1399، ص 3كتاب اجلهاد والسري، ابب يف غزوة حنني، ج 
؛  864، ص  2ج  ، كتاب املظامل والغصب، ابب الظلم ظلمات يوم القيامة،  صحيح البخاريانظر: البخاري،    -(48)

 .2579كتاب الرب والصلة، ابب حترمي الظلم، رقم احلديث:   صحيح مسلم،مسلم، 
جملة                                                                                        : نبيل حممد أبو عمشة، أثر مصنفات ابن مالك يف مغين اللبيب مما مل يصرح به ابن  هشام، )دمشق:            انظر مثال    (49)

 (.4+3، عدد 20م، جملد2004، جامعة دمشق
،  عيون األخبار                                                                                   البيتان إلسحاق البهراين، شاعر عباسي، انظر: أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الد ينوري،  - (50)

 .157، ص 2م(، ج 1996يان، اإلعراب واللحن، )القاهرة: مطبعة دار الكتب املصرية، كتاب العلم والب
 .223، ص 1، ج شرح كافية ابن احلاجبانظر: الرضي، (51)
 .62، ص  1م(، ج 1996، )األصول يف النحو                   انظر: ابن السر اج،  (52)
 .40م(، ص 2002، )اإلنصاف يف مسائل اخلالفانظر: ابن األنباري،  (53)
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 .86م(، ص 2002، )اإلنصاف يف مسائل اخلالفانظر مثال: ابن األنباري، (54)
 .265، ص املنظومة النحويةانظر: ممدوح عبد الرمحن، (55)
م، دراسة نشرها احتاد الكتاب العرب بدمشق،  1995- 1970انظر: مباركة بنت الرباء، الشعر املوريتاين احلديث من  (56)

  www.awu.syموجودة يف موقع االحتاد اإللكرتوين وهي
  انظر: حممد مجال صقر، املنظومات النحوية العمانية بني املنظومات النحوية العربية، وهو مقال منشور يف موقع  (57)

                                                                                                  احتاد ك ت اب االنرتنت العرب؛ ومن تلك املنظومات اليت عد دها صقر: منظومة سعيد بن خلفان اخلليلي، املتوىف سنة 
هـ، ومساها بلوغ األمل يف املفردات  1332                                                          هـ، مس اها مقاليد التصريف، ومنظومة عبد هللا الساملي املتوىف سنة  1287
 واجلمل.

 .216م(، ص 1988، 2، )بريوت: دار النهضة العربية، طدروس يف املذاهب النحويةانظر: عبده الراجحي،  (58)
 .217املرجع السابق، ص  (59)
 .181-180، ص من اتريخ النحوانظر: سعيد األفغاين،  (60)
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 البث المتعدد في مركز توزيع المفاتيح  مجموعاتتأمين 
 * محمد الرسالن *الكردي، أ.د. أحمد *

 سوريا – إدلب -جامعة ادلب -*كلية الهندسة المعلوماتية

 سوريا – إدلب -جامعة ادلب -*كلية الهندسة المعلوماتية

 ملخص

توزيع وتحديث عن إدارة           مسؤول  و   ،   ا  موثوق     ا  ثالث     ا  مركز توزيع المفاتيح طرف       يعد  
  ثنائي   اتصالعلى بناء  توزيع المفاتيح  . يساعد مركز  في نظام آمنمفاتيح التشفير  

مع    . جلسة منطقية محمية بينهما  بإجراءيرغبان    طرفينبين    (طرف  -إلى  -طرف)
التصالتتطور   على  تعتمدالخدمات  أصبحت    ،نظم  عملها  البث   في  اتصالت 
  إضافة   ،أخرى   أطرافعدة    إلىمن طرف   ،بيانات بشكل آمن رسالوذلك إل  ،المتعدد

و   إلى التوسع  هذ  المرونةقابلية  توفرها  خالل    ،نظمةاأل  هالتي  إزالة  أو    إضافةمن 
ساعد على تسريع نشر هذه  ي  ، مما تقسيم مجموعات التصالأو    ودمج  ،المستخدمين

  .على الشبكات الخدمات

البث  مجموعات نظم في  إدارة المفاتيحتعتبر عملية  ، التطور اهذ من بالرغم
  مرونة.الو  ،قابلية التوسع ،التصالسرية تأمين من حيث  ،المتعدد مهمة صعبة

لمالئمة عمل مركز توزيع المفاتيح إلدارة مفاتيح          نهجا    قدمن  ،في هذا البحث
ات توفر إجراءيتلخص هذا النهج في تقديم    . مجموعات البث المتعدد  في نظامالتشفير  

 إضافة   ،تقسيم مجموعات التصالأو    ودمج  ،إزالة المستخدمينأو    إضافةالمرونة في  
الدوري    إلى لالتحديث  المتبادلة  نستعرض  .النهجهذا  المالئم  الرسائل  وعدد    ،عدد 

 . إجراء كلات التشفير في عملي

، سرررية التصررال  ،التحديث الدوري ، حادياأل، البث  البث المتعدد  الكلمات المفتاحية:
 .التشفير
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 مقدمة -1
  ، ( 1الشكل  انظر  ) العالميةفي الشبكات       ا  أساسي         اتصال  البث المتعدد  يعتبر  
برسالة   جموعة من العقد المستلمةم   إلى  وحدة بيانات  إرسالشبكة ما  يتيح لعقدة في  

عقدة هدف لكل    ،نسخ منفصلة من البيانات  إرسالعملية    عقدةهذه ال  لتجنيب  ،واحدة
 .[18,26] حاديالبث األباستخدام  ،على حدة

 
 والبث المتعدد.  حاديالبث األ. 1الشكل 

أدى ذلك لتطور سريع   ،البنية التحتية للشبكات العالميةفي السريع  تطورالو مع النمو 
بين الصوت والصورة    بحيث تجمع  ،عبر النترنت  التطبيقات والخدمات المقدمةفي  

ل إ  ،ة البثأحاديللخدمات المتوفرة كانت    غالبية التصالتن  مع أ.  [5,25]والنص  
ن التطبيقات والخدمات  أخصوصا    ،المتعدد  لبثا تصالت  ن هناك تزايد في الحاجة لأ

مثل مؤتمرات   في عملها  والمجموعاتتعتمد على مبدأ التشاركية  المطورة أصبحت  
التفاعليةأو   ،الفيديو المجموعات  النترنت  ،لعاب  عبر  اللكتروني   ، والتلفاز  والتعليم 
 .  [3,7,18,22] المنظم

العوائق يعد إحدى    المجموعات  األمان فيتوفير  و   ،المفاتيح  إدارة  ، فإنومع هذ التطور
قابلة مجموعات الأن   تكمن الصعوبة في .[4]وجه هذا النتشارالكبيرة التي تقف في 

المجموعات في    إلىن  أو ينضمو /يغادرون و   ن و المستخدم، ف[15]ديناميكية  و   ،للتوسع
مجموعا  ،لذلك  إضافة  .[3,24,25]مختلفة  لحظات   وتقسيم  دمج  بإمكانية  ت  تتميز 
التطبيق    ،التصال لمتطلبات  تصميم    . [11,20,21]تبعا  في  المشكلة  تتلخص 

قوم بتحديث هذا على جميع األعضاء وي  ،بروتوكول يوزع مفتاح المجموعة بشكل آمن
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مهما كانت    عليهبحيث يمكن لألعضاء الحاليين فقط في المجموعة الحصول  المفتاح،  
 اإلزالة للمستخدمين والدمجأو  التغيرات التي تطرأ على المجموعة من خالل الضافة

  . [5,15,16] للمجموعاتالتقسيم أو 
.  بين عناصر مجموعةناقشت العديد من األبحاث أساليب وطرائق لتحقيق اتصال آمن  

 (Diffie-Hellman)لتحقيق التصال الجماعي باستخدام خوارزمية       ا  نهج [9]  طرح 

DH  ( المستخدمة لتأسيس جلسة ثنائية آمنةTwo-party DH Key Exchange  ،)
الخوارزمية هذه  تطوير  يتم  اتصال    ،بحيث   N-party DH Key)  آمنلتأسيس 

Exchange  بين مجموعة من )n    ببروتوكول    فيطرف(Group Diffie-Hellman) 

GDH  للكلفة الحسابية للنسخة          نظرا    ،وتم تطوير هذا البروتوكول على عدة مراحل
باستخدام  اتصالت مجموعةالمفاتيح الالزمة لتأمين إلدارة        نهجا   [5,6]قدم و  األولى.

. وهناك أبحاث ركزت  GKMP (Group Key Management Protocol)  توكولبرو 
، فقد تم استخدام [13,15]في محتواها على نظام غير مركزي إلدارة المفاتيح كما في  

قسم فيه المجموعة إلى عدة مجموعات فرعية، لكل    ت    ،نظام إدارة متعدد المستويات
يدعى   متحكم  فرعية  يكون    ،GSI (Group Security Initiator)مجموعة  حيث 
التصالت التي تتم بين المستخدمين سرية    تأمينعن                                  متحكم المجموعة الفرعية مسؤول  

لمجموعات ل  المفاتيحنهج إلدارة  تم استعراض    [16]ضمن المجموعة الفرعية. وفي  
النطاق  على  يعتمد   صغيرة    (domain)تقسيم  مناطق  يتوضع    ، (area)إلى  حيث 

ن من مراكز  االمستخدم في منطقة واحدة من هذه المناطق. في هذا النهج لدينا نوع
 التحكم، متحكم خاص لكل النطاق، ومتحكم خاص بكل منطقة. 

وفق النقاط مجموعات  الالالزمة لتأمين  يمكن تلخيص المتطلبات  وفقا لكل ما سبق،  
 :[17,11,15,19] اآلتية

وتتم هذه العملية عند اشتراك المستخدم في    :مستخدمينالالتحقق من هوية   ❖
لمنع أي مستخدم    ، التطبيق الذي يديره الخادم المسؤول عن إدارة النظام كامال
 غير مخول من الحصول على الخدمات التي يوفرها النظام 
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التوسع:  ❖ امكانية    قابلية  والخدمات  إلىأعضاء    إضافةوتعني    ، المجموعات 
 . و مغادرتهم بشكل ديناميكي ومرن أزالتهم إو 
إمكانية    ،بحيث ل يكون للمستخدمين الذين غادرو المجموعة  السرية الالحقة: ❖

و اختراق سرية المعلومات المتبادلة بين المستخدمين ضمن المجموعة  أمعرفة  
    . في المستقبل بعد مغادرتهم

السابقة:  ❖ انضموا    السرية  الذين  للمستخدمين  يكون  ل   ،المجموعة  إلىبحيث 
معرفة   سرية  أإمكانية  اختراق  ضمن  و  المستخدمين  بين  المتبادلة  المعلومات 

 . المجموعة في الماضي قبل انضمامهم 

دمج مجموعتي مستخدمين مشتركين    إمكانيةوتعني    دمج مجموعات االتصال: ❖
بحيث يتم المحافظة على السرية السابقة  ،بمجموعة واحدة ،في اتصال جماعي

 والالحقة. 

تقسيم مجموعة مستخدمين مشتركين في    إمكانيةوتعني    تقسيم مجموعة اتصال:  ❖
مجموعتي اتصال، ويعتمد هذا المبدأ على التطبيق ويحدث   إلى  ،اتصال جماعي

التطبيق يقرر  المجموعة   هذا عندما  استبعاد  عدة    إلىتقسيم  أو  عدة مكونات 
 أعضاء في وقت واحد. 

مفاتيح ذلك منع المستخدمين من استنباط الالهدف من    عدم الترابط بين المفاتيح: ❖
 . لمجموعات األخرى التي ل ينتمون لها من خالل مفتاح مجموعتهملالمخصصة  

 في مركز توزيع المفاتيحاآلمنة  اتمجموعال -2
-end) ت الثنائيةتصالال  السرية في المفاتيح، لتأمينستخدم مركز توزيع    ي  

to-end)،  يكون مسؤول  ب موثوقة    تأسيسعن                    حيث  خالل  من    ، طرفينبين  جلسة 
لتشفير البيانات المرسلة من   ،لطرفينل  (shared secret key)مفتاح مشترك    توزيع

عإرسالو   ،األول  الطرف شبكة  ضمن  الها  عند  تشفيرها  فك  ليتم    طرفامة 
 : هما [1,2] ن من المفاتيحيمستوي ويعتمد على ،خر)المستقبل(آلا

لتشفير البيانات يستخدم    ،هو مفتاح متناظر   :𝑲𝑺  (session key)  مفتاح الجلسة .1
 . تخدمان لتشكيل هذا المفتاح لكل جلسةن حيث يحتاج المس يالمرسلة بين طرف
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لكل مستخدم مفتاح رئيسي وحيد مشترك    : 𝐾𝑚  (master key)  المفتاح الرئيسي .2
توزيع   مركز  وبين  المفتاح    يتم  .المفاتيحبينه  هذا  اتوزيع  بطريقة  لمستخدمين  على 

أو تبادل هذا المفتاح عبر خوارزمية    البريد اللكترونيكتسليمه فيزيائيا أو عبر    ، ممكنة
(Diffie-Hellman) DH [10] . 

بينه وبين    (طرف-إلى-طرف)  ثنائيال  تصالال  تأمين  المستخدمينفي حال طلب أحد  
آ جلسة    تبادل يتم  خر،  مستخدم  لتشفير  بينهما  مشترك    (session key)مفتاح 

. حيث يقوم مركز توزيع المفاتيح بتوليد مفتاح لهذه الجلسة وتبادل المعلومات المتبادلة
بين   المفتاح  لهذا    KDCهذا  الرئيسي  بالمفتاح  مشفرا   حدة  على  مستخدم                                                   وكل 

كما    ،[1]بينهما  ن على مفتاح جلسة مشترك  يوبذلك يحصل كال المستخدم  ،المستخدم
 . 2هو مبين في الشكل 

 
 تكوين جلسة.   -مركز توزيع المفاتيح . 2الشكل 

،  KDCالمشترك مع الخادم  كل مستخدم بتخزين مفتاحه الرئيسي    يقوم  ،في هذه الحالة
  .بعدد الجلسات التي طلب تكوينها مع بقية المستخدمين في النظام ،جلسة ومفاتيح

  KDC  نظام   فإنه يتوجب على     ا ،مستخدم     mالتصال مع    ، u  ما  راد مستخدمأ  إذا
يرغب   الذي،  m  المستخدمين  وجميع  uالمستخدم    بين         مشترك           مفتاح    m  إنشاء

لكل       ا  مشترك     ا  مفتاح  m+1  رب  الحتفاظ يهويتوجب عل  ،بالتواصل معهم  uالمستخدم  
كما هو    ،KDCالخادم  مفتاحه الرئيسي المشترك مع  ل  إضافة  ،المجموعة  فيمستخدم  

 . 3موضح بالشكل 
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إرسال الرسالة نفسها لكل   uالمستخدم                     مستخدما ، يجب على    mإلرسال رسالة إلى  
المستخدم،مستخدم   هذا  مع  المشترك  الجلسة  بمفتاح  مشفرة   يعني                                                          على حدة،  وهذا 

            يتطلب عمال   هذا    (. 3)أنظر الشكل    عملية إرسال   mو  مرة،    m  نفسها  تشفير الرسالة
 (.m=10000       مثال  )     ا ،حال كان عدد المستخدمين كبير في         مكلفا  

 
 . مستخدم عبر الجلسة الثنائية  mمع تأمين جلسة  .3الشكل 

                                          مسرررررررتخدما  للتخاطب فيما بينهم، فإنها تحتاج    mأما إذا احتاجت مجموعة مكونة من 
𝑚(𝑚−1)    إلى اسرررررتخدام

2
، وبالتجاهين ، واحد بين كل طرفينجلسرررررة مشرررررترك  مفتاح  

                            هذا يعني وجود عدد  كبير  من  لكل رسرررررررررررالة.وإرسرررررررررررال  عملية تشرررررررررررفير  (m-1) إلىو 
 آمنالمختلفين بشرررررررررررررركرل   األطرافإدارة عمليرة توزيعهرا بين   إلىالمفراتيح التي تحتراج  

تزداد عالوة على ذلك، س . رسالواإل تشفيرالعمليات   عدد كبير من إلى  إضافة،   [1]
حيرث ضررررررررررررررم/حرذف   في حرال كرانرت المجموعرة قرابلرة للتوسررررررررررررررع من                 المسررررررررررررررألرة تعقيردا  

 وفي حال أردنا دمج/تقسيم مجموعات التصال. ،مستخدمين جدد

 :اآلتيةالمهام وفق توزيع المفاتيح  عمل مركزيص يمكننا تلخ
التحقق من المسررررتخدمين بالطريقة الممكنة وتكوين مفتاح رئيسرررري المهمة األولى:   ❖

(master key) مشترك مع كل مستخدم. 

عن  اآلمنة (one-to-one) تكوين جلسررررررررررررررات التصررررررررررررررال الثنائيالمهمة الثانية:  ❖
لكرل طرفين يرغبران برالتواصررررررررررررررل    (session key)  طريق توزيع مفتراح الجلسررررررررررررررة

 اآلمن.
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التحديث الدوري لمفاتيح   إجراءجلسرررررررررات التصرررررررررال الثنائي و إدارة المهمة الثالثة:   ❖
 ء الجلسة.التشفير الخاصة بهذه الجلسات وانها

يتركز    البحررث في هررذه المقررالررة.يعررد جوهر    المقرردمررةفي هررذه    كررل مررا أتينررا على ذكره
             يكون مالئمررا   بحيررث  على تطوير مهررام مركز توزيع المفرراتيح  في هررذه المقررالررة  عملنررا  
. نعمل  المتعددالبث    مجموعاتح الالزمة لتشرررررررفير البيانات المتبادلة في المفاتيإلدارة  
  تطوير المهمرة الثرانيرة من مهرام مركز توزيع المفراتيح )تكوين الجلسررررررررررررررة الثنرائيرة على  

  .، بحيث يشترك بها عدة مستخدمين اآلمنة  البث المتعدد  مجموعاتلتكوين   ،(         الم ؤمنة
ات عمل توفر إجراءلتنظيم المجموعات في نظام مركز توزيع المفاتيح، و      ا  أسررررلوب  نقدم
لتحررديررث الرردوري لمفرراتيح  اجراء  إ، و                المررذكورة آنفررا    المجموعرراتطلبررات الالزمررة في  المت

الالزمة إلدارة توزيع وتحديث   رسرررررالواإل ،عدد عمليات التشرررررفير  نسرررررتعرض .التشرررررفير
 .في كل إجراء المفاتيح

 تنظيم المجموعات في مركز توزيع المفاتيح -3
من خادم هو مركز    ،كما ذكرنا  مركز توزيع المفاتيح  الذي يديرهيتألف النظام  

يشترك   ،المتباعدين  مجموعة من المستخدمينمن  و   ، (KDC server)توزيع المفاتيح  
 . (master key)كل مستخدم مع الخادم بمفتاح رئيسي 

النظام  في  الم سجلين  للمستخدمين  لئحة  يتضمن  المفاتيح  توزيع  مركز  أن                                                                        بفرض 
(UserList) كما هو مبين    ،ومفتاحه الرئيسي  ،، تتضمن هذه الالئحة معرف المستخدم

 :اآلتيبالجدول 
User Id Master Key 

𝑢9 𝐾𝑚9 
𝑢17 𝐾𝑚17 

𝑢20 𝐾𝑚20 

𝑢1 𝐾𝑚1 

𝑢2 𝐾𝑚2 

……….. …….. 

 المستخدمين  قائمة. 1 جدول
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،  (SessionList)، لئحة التصالت الثنائية اآلمنة  أيضايحفظ مركز توزيع المفاتيح  
ومفتاح الجلسة المشترك   ،ن بالجلسةين المشتركيالالئحة معرف المستخدمتتضمن هذه  

 بينهما، كما هو مبين بالجدول التالي: 
User1 Id User2 Id Session Key 

𝑢9 𝑢3 𝐾𝑆 9−3 
𝑢17 𝑢1 𝐾𝑆 17−1 
𝑢2 𝑢5 𝐾𝑆 2−5 

………..  …….. 

 الئحة االتصاالت الثنائية اآلمنة . 2 جدول

 ، يتشكل باستخدامKDCمستخدمين في نظام  أي  بين  الثنائي،    تصالال  تأمين   بما أن 
يمكن أن نعتبر أن تأمين مجموعة    بينهما،  (session key)مشترك  المفتاح  الب  التشفير

، عناصرها المستخدمون الراغبون بتأمين التواصل،  ضمن النظام  يتم بتشكيل مجموعة
بين المستخدمين. يتم تشفير البيانات المتبادلة      ا  ومفتاح هذه المجموعة يكون مشترك 

   .( 4 شكل)انظر الباستخدام مفتاح المجموعة 

 
 . اآلمنةالجلسة  .4الشكل 

  إلى مستخدمين    إضافةب  من المستخدمين،     ا  ر يكب    ا   يمكن توسيع المجموعة لتشمل عدد
هذه  ، وبالتالي ويمكن للمستخدمين ضمن  𝑲𝑮تزويدهم مفتاح المجموعة   و   ،المجموعة

البيانات   تبادل  آمنبث  باتصال  بينهم  المجموعة  البيانات حيث    ، متعدد  تشفير  يتم 
 وول. ل يمكن لي طرف خارج المجموعة اآلمنة المتبادلة باستخدام مفتاح المجموعة

الحصول على البيانات المتبادلة بين عناصر المجموعة، كشف   ،بطريقة ما  ،استطاع
وهذا يحفظ أمن المجموعة بشكل    ، كونه ل يمتلك مفتاح المجموعة  ،سرية هذه البيانات

 . 5شكل النظر ا كامل. 
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 آمنة مجموعة  .5الشكل 

  ، مركز توزيع المفاتيح  يديرهالذي  ضمن النظام    ةآمن  ةمجموعأكثر من  نشاء  إ  من أجل
اشتراك المركز مع هذا ضمن هذه العملية  ت  .التحقق من المستخدمبعملية  يقوم المركز  

عطي صالحية النضمام إلى     أ  وبذلك يكون المستخدم قد    ،يرئيس مفتاح  بالمستخدم  
المستخدم لم يستلم  هذا  ، ألن  اتصالت آمنةنشاء  إدون صالحية    ،بشكل عامالنظام  

بتسجيل المستخدم    KDCيقوم الخادم    .مفتاح لمجموعة  أي  KDCبعد من الخادم  
   .(6)أنظر الشكل  في لئحة المستخدمين

  ، G1,G2,G3ثالث مجموعات  من       ا  مكوننظام مركز توزيع المفاتيح    6يبين الشكل  
مجموعة التي الومفتاح  ،مفتاحه الرئيسيب بحوزتهفظ تكل مستخدم ضمن مجموعة يح

ي  اليها،ينتمي   ضمن الذي  المستخدمين  مع  المتبادلة  البيانات  تشفير  في  ستخدمه 
 الواحدة. المجموعة 

 

 مركز توزيع المفاتيح  نظام مجموعات البث المتعدد فيتنظيم . 6الشكل 
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المجموعاتنعرف   المجموعات في  (GroupList)  لئحة  معلومات عن  تتضمن   ،
نظام مركز توزيع المفاتيح، كمعرف المجموعة، ومفتاح المجموعة المستخدم لتشفير 

 : اآلتيتصال بين المستخدمين ضمن المجموعة، كما في الجدول ال
Group id Group key 

𝐺1 𝐾𝐺1 
𝐺2 𝐾𝐺2 
𝐺3 𝐾𝐺3 

 الئحة المجموعات . 3جدول 

في نظام   (UserGroupList)نعرف لئحة التصالت المتعددة    إلى ذلك،باإلضافة  
KDC  تتضمن هذه الالئحة   المجموعات.، والتي تعبر عن ارتباط المستخدمين مع

 ليها المستخدم. إمعرف المستخدم، ومعرف المجموعة التي ينتمي 

لن يكون لهم أية صفوف في هذه    مجموعة،بالنسبة للمستخدمين الغير منضمين ألية  
 الالئحة، كما في الجدول التالي:

User Id Group id 

𝑢1 𝐺1 
𝑢2 𝐺1 
𝑢3 𝐺1 
𝑢40 𝐺1 
𝑢15 𝐺2 
𝑢10 𝐺2 
𝑢90 𝐺2 
𝑢37 𝐺2 
𝑢22 𝐺2 
𝑢4 𝐺3 
𝑢5 𝐺3 
𝑢30 𝐺3 

 الئحة االتصاالت المتعددة. 4جدول 

وارسالها  لتشفير البيانات    𝑲𝑮1 المفتاح    G1يستعمل المستخدمون ضمن المجموعة  
 تينالمجموعبالنسبة للمستخدمين ضمن  األمر نفسه  وكذلك    ،G1ضمن المجموعة  

G2,G3 . 
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 (Group Initialize)نشاء مجموعة آمنة إإجراء  -3-1
. بفرض أن  آنفا وفقا للنهج المقترح ةآمنتكوين مجموعة  جراءيتم في هذا اإل

 :المجموعة إنشاءبتتضمن المستخدمين الراغبين  listusersالالئحة 
createMulticastGroup(List<User> listuser) 

{ 

    Group G = newGroup()       // generate new group G with key KG 

    GroupList.add(G) 

    foreach (User 𝑢 in listusers){ 

        messag =E(Km , KG) 

        unicast: KDC  
          message          
→               u 

       UserGroupList.add(u, G) 

    } 

} 

 إرسالعملية    nعملية تشفير، و  n                 مستخدما ، يتطلب    nن تشكيل مجموعة مؤلفة من  إ
البث المجموعة    ،أحادي  مفتاح  بتشكيل   إلىلتسليم  الراغبين  المستخدمين  جميع 

 :اآلتيالمجموعة وهذا موضح بالجدول 
message 

id 
message 

num 

encryptions 
type 

num 

sends 

1 
E(Km , KG)  

→  u 
n unicast n 

 ر احصائيات االرسال والتشفي.  5جدول 

للمستخدم   النظام  يمكن  اتصال    أكثرتأسيس  في  العملية   واحد.من  نعبر عن هذه 
 .  7كما في الشكل  ،بتقاطع المجموعتين

، وبالتالي يحفظ لديه المفتاحين G3,G2  نمجموعتيالفي    u10إذ يشترك المستخدم  
𝑲𝑮2, 𝐾𝐺3  .اللذين يستخدمهما في تشفير بياناته المتبادلة مع عناصر كل مجموعة 
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 . مجموعات متداخلة. 7الشكل 

 إدارة المفاتيح  -4
البحث مقدمة  في  ذكرنا  حيثبالمرونة    تمتازمجموعات  الن  إف،  كما    من 

المستخدمين  إضافةإمكانية   متكرر   ،وإزالة  دمج    إضافة  ، بشكل  تقسيم   وأإلمكانية 
تتطلب التغيرات في أعضاء المجموعة من الخادم إجراء تحديث   . مجموعات التصال

الالحقة  والسرية  السابقة  السرية  لضمان  تغير،  كل  عند  المجموعة  لمفتاح 
لتحديث المفاتيح عند إضافة أو  [. في هذا السياق نقترح إجراءات  13,17,18,15]

 إزالة أي مستخدم من المجموعة، وعند دمج أو تقسيم المجموعات.

 
 تحديث مفتاح مجموعة  .  8الشكل 

من   u2( للمستخدم  8b)الشكل    زالةإو (  8aعملية إضافة )الشكل    8نوضح في الشكل  
تتضمن    Gالمجموعة   الرئيسي   nالتي  بمفتاحه  مستخدم  كل  يحتفظ  إذ                                               مستخدما ، 

 التي ينتمي لها.  Gومفتاح المجموعة  KDCالمشترك مع الخادم 
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 (Member Leave/Delete)إجراء حذف مستخدم من مجموعة   -4-1
النهج   هذا اإلجراء  نبين من خالل كيفية حذف مستخدم من مجموعة في 

 المقترح:
deletUser (Group G , User u) 

{ 

      𝐾𝐺′=generatNewKey(KG) 

      foreach (element e in UserGroupList where 𝑒.groupId= G ){ 

         𝑢𝑥=e.userId 

          if(𝑢𝑥≠ u){ 

               message=E(Km , 𝐾𝐺
′)    // where km is master key of 

user 𝑢𝑥 

               unicast: KDC 
          message          
→                𝑢𝑥 

          } 

        else 

             UserGroupList.remove(e)             

     } 

} 

الشكل أنظر من المجموعة ) u2نتيجة لحذف مستخدم  ،المجموعة حيتم تحديث مفتا
8b)،  مفتاح جديد    بتوليدKG'،  ذا أرادإف  KDC   بقية المستخدمين في   إلىه  إرسال

 :باستخدام المفتاح القديم للمجموعة        مشفرا   ،المجموعة
 message = E(𝑲𝑮 , 𝑲𝑮′)   

لمجموعة المفتاح القديم ليمتلك    ألنه  ،عليه  الحصول  u2المستخدم    يستطيع   ،عندئذ
KG،    من بد  السبب ل  المجموعة  إلى  المفتاح  إرساللهذا  مستخدم في  عدا   ،كل 

نضمن    ،هذه العمليةوفق    .المفتاح الرئيسي للمستخدم   عن طريق        مشفرا    ،u2المستخدم  
المجموعة   مفتاح  مستخدم    إلىالجديد  وصول  الرئيسي         مشفرا    ،بسريةكل   ،بمفتاحه 

سرية البيانات المتبادلة لحقا  وكشف    ،الحصول عليه  u2 يمكن للمستخدم  ل  ،بالتاليو 
بالنسبة إلى   .بهذا نحقق عامل السرية الالحقة ضمن المجموعة  .ضمن المجموعة

  uلئحة التصالت المتعددة، فيتم حذف الصف الذي يعبر عن ارتباط المستخدم  
 كما في الجدول التالي:   التي تم حذفه منها Gمع المجموعة 

User Id Group id 

𝒖𝟏 G 
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𝒖𝟑 G 

…….. …… 

𝒖𝒏 G 

 الئحة االتصاالت المتعددة. 6جدول 

البث    أحادي  إرسالعملية    (n-1)عملية تشفير و    (n-1)  إلىالحذف    إجراءيحتاج  
عدد عناصر    nحيث  عدا العنصر المحذوف،    ،المجموعة  من عناصرلكل عنصر  

 : الحذف إجراءفي رسالة التحديث  اآلتيويوضح الجدول  ،المجموعة
message Message encryptions type sends 

1 
E(Km , 𝐾𝐺

′)  → every user in 

group except u 
n-1 unicast n-1 

 احصائيات االرسال والتشفير . 7جدول 

 (Member Join/Add) ضافة مستخدم إلى مجموعةإإجراء    -4-2
لنهج          وفقا  لمجموعة    إلىمستخدم    إضافةكيفية    هذا اإلجراء  نبين من خالل 

 المقترح:
addUser(Group G , User u) 

{ 

    KG′=generatNewKey(KG) 

    message1=E(KG, KG′)    // where KG is old group key 

    multicast: KDC  
          message1          
→               G 

    messag2=E(Km , KG
′) 

    unicast: KDC  
          message2          
→                u 

    UserGroupList.add(u,G)  

} 

تتطلب    ضافةاإلعملية  نجد أن    ،(8aالشكل  نظر  ا)  G  المجموعة  إلىمستخدم    ضافةإل
 :رسالتينمفتاح المجموعة الجديد ب إرسال

تتضمن المفتاح الجديد   ،عناصر المجموعة  إلىبث متعدد    :األولىالرسالة   •
 .القديم هابمفتاح    ا  مشفر  للمجموعة

تتضمن مفتاح المجموعة    u2المستخدم    إلىة البث  أحادي  :ةالثانيالرسالة   •
   . u2للمستخدم مفتاح الرئيسيالب    ا  مشفر الجديد 
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مفتاح  العلى    u2المستخدم    بما فيهم  ،عناصر المجموعة  جميعيحصل  الشكل  بهذا  
 ،ستخدم لتشفير البيانات المتبادلة ضمن المجموعة   ي  الذي    ،'KG  للمجموعة  جديدال

ل يمكنه كشف سرية   لذا،  KG  المفتاح القديم للمجموعة  لم يحصل على  u2ن  أوبما  
وهذا يوفر عامل السرية   ،ليهاإالبيانات السابقة المتبادلة ضمن المجموعة قبل دخوله  

  .السابقة
يتم إضافة صف إلى لئحة التصالت المتعددة، يتضمن معرف المستخدم ومعرف 

 :اآلتي                                          المجموعة التي أ ضيف إليها، كما في الجدول 
User Id Group id 

𝐮𝟏 G 

𝐮𝟐 G 

𝐮𝟑 G 

…….. …… 

𝐮𝐧 G 

 الئحة االتصاالت المتعددة. 8جدول 

جميع    إلى  ،متعدد واحدة  إرسالوعملية    ،واحدةعملية تشفير    إلىالضم    إجراءتاج  يح
ة أحادي  ،واحدة  إرسال وعملية    ،عملية تشفير واحدة  إلى  إضافة  ،عناصر المجموعة

 :كما هو مبين في الجدول التالي ،موجهة للمستخدم المضاف ،البث
message Message encryptions type sends 

1 
E(KG , 𝐾𝐺′)  
→  G 

1 multicast 1 

2 
E(Km , 𝐾𝐺

′)  

→  u 
1 unicast 1 

 احصائيات االرسال والتشفير . 9جدول 

 (Merge Groups)إجراء دمج مجموعتي اتصال   -4-3
تتضمن كل  ،  (margeGroups)  ندمج مجموعتيل  إجراءنقدم في هذه الفقرة  

مفتاح  عن طريق   آمن   بث متعدد تصال  من المستخدمين المشتركين با     ا  مجموعة عدد
 G2مجموعة    إلى          مستخدما     mمكونة من    G1  ةدمج مجموع  إجراءإن    .المجموعة
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، وإضافة جميع المستخدمين من  G                                   مستخدما ، يتم بإنشاء مجموعة جديدة   nتتضمن  
 : لها G1,G2المجموعتين 

mergeGroups(Group G1 , Group G2) 

{ 

    Group G = newGroup()       // generate new group G with key 

KG 

    GroupList.add(G) 

    message1=E(K𝐺1, 𝐾𝐺)    // where KG is key for  new group G 

    multicast: KDC  
          message1          
→               G1 

    message2=E(K𝐺2, 𝐾𝐺)    // where KG is key for  new group G 

    multicast: KDC  
          message2          
→                G2 

   foreach (element e in UserGroupList){ 

        if(e.groupId= G1 OR e.groupId= G2) 

                  e.groupId=G 

   } 

  GroupList.remove(G1) 

  GroupList.remove(G2) 

} 

ا على  الشكل  لبالعتماد  في  الموضح  المجموعتين    دمج  إجراءبتنفيذ  و ،  6نظام 
G1,G2 ،    مجموعة جديدة    إنشاءيمكنG    بمفتاح جديدKG ،    هذه    إضافةومن ثم

 .( 9الشكل أنظر لئحة المجموعات ) إلىالمجموعة 

 
 . دمج مجموعتي اتصال . 9الشكل 
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عناصر كل مجموعة  جميع    إلى  KGمفتاح المجموعة الجديدة    إرسالبعد ذلك  يتم  
مفتاح المجموعة     ا  مشفر   ، برسالة بث متعدد  على حدة يتم  القديم،    باستخدام  ثم  ومن 

المستخدمين  تحديث ينتمي  تحويل  ب  ،لئحة  التي  المجموعة  معرف  ليها  إخاصية 
المجموعة   إلى  G1,G2المجموعتين    فيلكل المستخدمين    (group id)المستخدم  

G، كما هو مبين في الجدول أدناه:  
User Id Group id 

𝑢1 𝐺 

𝑢2 𝐺 

𝑢3 𝐺 

𝑢40 𝐺 

𝑢15 𝐺 

𝑢10 𝐺 

𝑢90 𝐺 

𝑢37 𝐺 

𝑢22 𝐺 

𝑢4 𝐺3 
𝑢5 𝐺3 
𝑢30 𝐺3 

 الئحة المستخدمين بعد التحديث . 10جدول 

من لئحرة المجموعرات، لتكون الالئحرة كمرا    G1,G2وبعرد ذلرك نحرذف المجموعتين  
 :اآلتيفي الجدول  

 
Group id Group key 

𝐺 𝐾𝐺 

𝐺3 𝐾𝐺3 

 الئحة المجموعات بعد التحديث . 11جدول 

عند            التحديث           عملية    تطلب. تيوضح الجدول التالي الرسائل الالزمة لعملية التحديث
 : كما هو مبين أدناه ،      البث          متعدد          إرسال  وعمليتي                عمليتي تشفير  الدمج 

message message encryptions Type sends 

1 E(K𝐺1, 𝐾𝐺)  

→  G1   

1 Multicast 1 
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2 E(K𝐺2, 𝐾𝐺)  

→  G2   

1 Multicast 1 

 االرسال والتشفير احصائيات . 12جدول 

 (Group Split)إجراء تقسيم مجموعة اتصال   -4-4
مجموعة لتقسيم  إجراء  الفقرة  هذه  في  تقسيم  .  (splitGroup)  نقدم  يتم 

المستخدمين    إنشاء بمجموعتين،    إلىمجموعة   من  عدد  ونقل  جديدة   إلىمجموعة 
بالتصال       ا  مشترك     ا  مستخدم  n  مكونة من     𝑮𝒏تقسيم مجموعة  عند  المجموعة الجديدة.  

هيامجموعت  ستتشكلالمتعدد،   األولى  التقسيم،  بعد  األصلية    ن  ،  𝑮𝒏المجموعة 
هي   األخرى  الجديدةوالمجموعة  عدد  هو    mبفرض    .𝑮𝒎  ولتكن    المجموعة 

األصلية    𝑮𝒏يبقى في المجموعة  بالتالي    ،𝑮𝒎المجموعة    إلىالمنقولين  المستخدمين  
(n-m)   مستخدما         .   

الالئحة   سيتم  (listusers)نعرف  الذين  المستخدمين  تتضمن  عن   حذفهم  التي 
 : الجديدةالمجموعة  إلىونقلهم  ،تقسيمها بغية ،المجموعة األولى

splitGroup(Group G1 , list<User> listusers) // listusers include list 

of user to  

{                                                                      // transfer them to 

new group G2 

    Group G2 = newGroup()       // generate new group G2 with key 

K𝐺2 
    GroupList.add(G2) 

    𝐾𝐺1
′=generatNewKey(KG1) 

   foreach (element e in UserGroupList){ 

         if(e.groupId= G1){ 
               u=e.userId 

               if(! listusers.contain(u)) { 

                    message=E(Km , 𝐾𝐺1
′)    // where km is master key of 

user u 

                   unicast: KDC 
          message          
→                u 

              } 

             else{ 

                 message=E(Km , K𝐺2)    // where km is master key of 

user u 

                 unicast: KDC 
          message          
→                u 



 د. الكردي ورسالن

79 
 

                 e.groupId=G2 

             } 

       } 

   } 

} 

وبفرض   ،مجموعتين  إلى  G1تقسيم المجموعة    بصددننا  أبفرض  ،  6  الشكل  إلىبالعودة  
الجديدة  أن   المستخدمين  المجموعة  من  لئحة    ، listusers={u3,u40}تتضمن 

 . (10الشكل نظر ا) G1ضمن المجموعة  u1,u2سيبقى المستخدمان  بالنتيجة

 
 تقسيم مجموعة اتصال . 10الشكل 

لئحة   إلىضافتها  إو   G4مجموعة جديدة    إنشاءيتم  ،  الجديد المقترح  التقسيم  إجراءوفق  
 : اآلتيكما في الجدول   ،المجموعات مع مفتاحها

Group id Group 

key 

𝐺1 𝐾𝐺1 
𝐺2 𝐾𝐺2 
𝐺3 𝐾𝐺3 
𝐺4 𝐾𝐺4 

 الئحة المجموعات . 13جدول 

 :G1المجموعة من مستخدمي كل مستخدم  أجلمن 
راد نقلهم       الم   ،(listusers)لئحة المستخدمين  إلىإذا كان هذا المستخدم ل ينتمي  •

وفي   ، G1ضمن المجموعة    ، عندئذ سيبقى المستخدمG4لمجموعة الجديدة  ا  إلى
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الحالة   للمجموعة  هذه  محدث  بمفتاح  تزويده  مفتاحه   G1يتم  باستخدام  مشفر 
 . الرئيسي

إنه  راد نقلهم، ف     الم    (listusers)ضمن لئحة المستخدمين  المستخدم من  كان    أما إذا •
باستخدام مفتاحه الرئيسي ومن ثم      ا  مشفر   G4تزويده بمفتاح المجموعة الجديدة    ميت

  G4المجموعة    إلى  المستخدمإليها  التي ينتمي    (groupId)  معرف المجموعةنعدل  
 : اآلتي كما في الجدولفتصبح لئحة المستخدمين 

User Id Group id 

𝑢1 𝐺1 
𝑢2 𝐺1 
𝑢3 𝐺4 
𝑢40 𝐺4 
𝑢15 𝐺2 
𝑢10 𝐺2 
𝑢90 𝐺2 
𝑢37 𝐺2 
𝑢22 𝐺2 
𝑢4 𝐺3 
𝑢5 𝐺3 
𝑢30 𝐺3 

 الئحة المستخدمين بعد التحديث . 14جدول 

ة  أحادي إرسررررررالعملية  nو   ،عملية تشررررررفير n إلى  في حالة التقسرررررريم  يتطلب التحديث
الرسررررررررائل الالزمة    .عدد العناصررررررررر في المجموعة المراد تقسرررررررريمهاهو  nحيث   ،البث

 :اآلتيموضحة بالجدول   ،لعملية التحديث الناتج عن تقسيم مجموعة
message message encryptions type sends 

1 
E(Km , 𝐾𝐺1

′)    →  

G1 
n-m unicast n-m 

2 
E(Km , K𝐺4)    →  

G2 
m unicast m 

 والتشفير احصائيات االرسال . 15جدول 

يستلم كل مستخدم باق في المجموعة بحيث  المفاتيح  تحديث    نضمنالعملية    وفق هذه
G1    فقط مفتاحا  جديدا  للمجموعة                             G1 ،    المجموعة    إلىويستلم كل مستخدم منقولG4 
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نضمن السرية الالحقة للبيانات المتبادلة الشكل  وبهذا  ،  الجديد  G4مفتاح المجموعة  
المجموعتين       ا  لحق في    G1,G4ضمن  المستخدمين  أن  العلم  مع  النقسام.  بعد 

يمكنهم الطالع على البيانات التي تم تبادلها في المجموعة    G1,G4المجموعتين  
 قبل انقسامها وهذا منطقي.  G1األصلية 

 التحديث الدوري للمفاتيح  إجراء  -4-5
 يؤدي التغيير الدوري لمفتاح الجلسة  ،طرف-إلى -نظم التصالت طرف  في

(session key)  صت يقوم باقتناص  نعلى افتراض وجود مت  ،زيادة مستوى األمان  إلى
الرسائل المشفرة وتحليلها لستنتاج مفتاح التشفير، فإن التحديث الدوري لمفتاح التشفير 

 [1,2,27,28] تحليلهاصت  نيقلل من النصوص المشفرة بهذا المفتاح، التي يمكن للمت

عند انتهاء مدة  البيانات  لتشفير    المستخدمةمفاتيح المجموعات    تحديث  يلزموبالتالي  ،  
 أجلمن  تحديث    آلخرن مركز توزيع المفاتيح يحفظ الفترة الزمنية  أرض  نف  صالحيتها.

 :اآلتية وفق الالئحةبمجموعة مفتاح  كل
Group 

id 

Parent 

id 

Group 

key 

Update 

time 

expired 

G1 Null KG1 t1 true 

G4 G1 KG5 t2 false 

 . فترات التحديث 16جدول 

 يتلخص بما يلي: إجراءنقترح لتحديث مفتاح أي مجموعة 

سواء كانت هذه المجموعات بنفس مستوى  عند انتهاء فترة صالحية مفتاح المجموعة
يقوم مركز توزيع    ،و بمستوى سرية متفاوت، أللمفتاح(  السرية )نفس مدة الصالحية

 المفاتيح بالعمل التالي:

يتم اختبار مدة صالحية المفتاح. في  كل مجموعة في لئحة المجموعات،    أجلمن  
مفتاحها  بعة ومن ثم تشفيره  مدة الصالحية يتم توليد مفتاح جديد للمجمو   حال انتهاء

و  متعددإرسال القديم  بث  برسالة  تقاطع    إلى  ه  حالة  في  المجموعة.  عناصر  جميع 
من مجموعة بث متعدد فان هذا المستخدم   أكثرمجموعات أي اشتراك المستخدم ب
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كل   أكثرسيستلم   على  تمر  التي  التكرارية  للحلقة  نتيجة  وذلك  تحديث،  رسالة  من 
متعدد واحدة  إرسالالمجموعات في النظام. يتم التحديث بعملية تشفير واحدة وعملية 

 لكل مجموعة. 
periodicSystemUpdate() 

{ 

      foreach (Group G in GroupList) { 

            if (G.expired){ 

                    𝐾𝐺′=generateNewKey() 

                      message= 𝐸(𝐾𝐺 ,   𝐾𝐺′) 

                      multicast : KDC  
        message         
→               G 

            } 

     } 

} 
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 الخاتمة  -5

من خالل    ،مطورا لعمل مركز توزيع المفاتيح  نهجا  ،المقالة  في هذه  قدمنا
بواسطة  اآلمنالتصال الثنائي  إنشاءالمتمثلة في  ، تطوير مهام مركز توزيع المفاتيح

الجلسة   بث  وكذلك    ،(session key)مفتاح  مجموعات  ضمن  المستخدمين  تمثيل 
تأمين السرية في اتصالت بغية  ،KDCفي نظام يديره مركز توزيع المفاتيح   ، متعدد

  بحيث يراعي النهج المقترح مبدأ   ،من خالل التشفير بمفتاح المجموعات  ،البث المتعدد
المشترك   بالمفتاح  الثنائية  التصالت  ذلك  .ويطورهتكوين  على   اقترحنا  ، عالوة 

 اتإجراءو   .مجموعات اتصال البث المتعدد  المستخدمين من  وإزالة  ضافةإل  اتإجراء 
الثالثة من مهام مركز  أخيرا، فيما يتعلق بالمهمة    . لدمج وتقسيم مجموعات التصال

 للتحديث الدوري لجميع  إجراءاقترحنا  ،  توزيع المفاتيح المتمثلة بتحديث مفاتيح الجلسات
قمنا به في هذه المقالة    إجراءكل    وضحنا في.  ضمن النهج المقترحالمفاتيح الالزمة  

وناقشنا توفير عامل السرية    التحديث  جراءالالزمة إل  رسالعدد عمليات التشفير واإل
 .السابقة والالحقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      م2018عام ل   1العدد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب      

84 
 

 المراجع 

 

[1] W.Stallings., 2011 - CRYPTOGRAPHY AND NETWORK 

SECURITY PRINCIPLES AND PRACTICE. 
[2] J.Menezes and C.van and A.Vanstone., June 1996 - HANDBOOK of 

APPLIED CRYPTOGRAPHY, Massachusetts Institute of Technology. 
[3] S.Kruus and P.Macker., 1998 - TECHNIQUES AND ISSUES IN 

MULTICAST SECURITY, Naval Research Labortory. 
[4] D.Wallner, Er.Harder, and R.Agee., July 1999 - Key Management for 

Multicast: Issues and Architecturest, National Security Agency.   
[5] H.Harney and C.Muckenhirn., 1997 - Group Key Management Protocol 

(GKMP) Architecture, RFC 2094. 
[6] H.Harney and C.Muckenhirn., 1997 - Group Key Management Protocol 

(GKMP) Specification. RFC 2093. 
[7] Y.Wang., 2008 - Key Management for Secure Group Applications in 

Wireless Networks. 
[8] S.Banerjee, and B.Bhattacharjee., 2002 - Scalable secure group 

communication over IP multicast, IEEE Journal on Selected Areas in 

Communications. 
[9] M. Steiner, G. Tsudik, and M. Waidner., 1997 - Diffie-Hellman Key 

Distribution Extended to Group Communication,Proc. Third ACM 

Conf. Computer and Comm. Security. 
[10] W.Die and M.Hellman., 1976 - New Directions In Cryptography,IEEE 

Transactions on Information Theory. 
[11] Y.Kim , A.Perrig, , and G.Tsudik., 2004 - Group Key Agreement 

Efficient in Communication , IEEE Transactions on Computers.  
[12] A.Bakkardie., 1996 - Scalable multicast key distribution, RFC 1949.  
[13] A.Sherman, and D.McGrew., 2003 - Key Establishment in Large 

Dynamic Groups Using One-Way Function Trees. IEEE Transactions 

on Software Engineering.  
[14] R.Molva, and A.Pannetrat., 1999 - Scalable multicast security in 

dynamic groups, 6th ACM Conference on Computer and 

Communications Security ACMCCS Singapore. 
[15] S.Mittra., 1997 - lolus: A framework for scalable secure multicasting, 

ACM SIGCOMM. 
[16] T.Hardjono, B.Cain and I.Monga., 2000 - Intra-Domain Grouop Key 

Management Protocol, IETF draft. 



 د. الكردي ورسالن

85 
 

[17] A.Perrig, D.Song, and J.Tygar., 2001 - ELK,a New Protocol for 

Efficient Large-Group Key Distribution. In Proceedings of the IEEE 

Symposium on Security and Privacy. 
[18] C.Wong, M.Gouda and S.Lam., 2000 - Secure Group Communications 

Using Key Graphs. 
[19] Y.Challal and H.Seba., 2008 - Group Key Management Protocols: A 

Novel Taxonomy. 
[20] M.Stamp., 2011 - INFORMATION SECURITY Principles and 

Practice .Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.  
[21] R.Dondeti., 2000 -  A Distributed Group Key Management Scheme for 

Secure Many-to-many Communication. 
[22] B.DeCleene, L.Dondeti and S.Griffin., 2001 - SECURE GROUP 

COMMUNICATIONS FOR WIRELESS NETWORKS, IEEE 0-

7803-7225-5/01.  
[23] C. E. Shannon., 1948 - Communication Theory of Secrecy Systems, 

Bell Systems Technical Journal,Vol. 28, pp. 656–715. 
[24] A.Ballardie., May 1996 - Scalable Multicast Key Distribution, 

University College London.  
[25] T.Harddjono and GTsudik., 2000 - IP Multicast Security:Issu and 

Directions. 
[26] s.Deering., 1989 - Host extension for IP multicast, RFC 1112,IETF. 
[27] P.Karn and W.Simpson., March 1999 - Session-Key Management 

Protocol,RFC 2522. 
[28] S.Donovan and J.Rosenberg., 2005 - Session Timers in the Session 

Initiation Protocol (SIP), RFC 4028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 عنبر ود. علوش

86 
 

اصطناع وتوصيف بلورات سائلة جديدة أساسها أسس شيف 
 DGEBAواستخدامها كعمالء معالجة لـ 

 

 *عنبر عنبر*،د. فراس علوش *
 قسم الكيمياء _ كلية العلوم _ جامعة ادلب _ سورية 

 *قسم الكيمياء _ كلية العلوم _ جامعة دمشق _ سورية
 الملخص 

 أنظم  اساااتمدامفة ف  بنيوي  فريدة شااا    مقومةتالساااة ل   ات  ر تتمتع البلو 
. واس  تطبيقي    بفة خصة ص  الم ةل  ريزينةت ال  على  ىأضف  مة  م ةل   االيبوكس 

م  خالل  ي  م  ريزينةت االيبوكسااااااااااا ف  هذا البحث تم تحضاااااااااااير  ااااااااااانفي   ديد
بديوالت و شااااي  أساااا أسااااةساااافمة   تي ي   ديدتمع بلورتي  سااااة ل DGEBAم ةل   

4ََ,4 طرفية أمينو   [بريديل ميتيليدين  -3-(هيدروكســــس هسســــوكســــس-6])-N-ثنة     -ََ 
4ََ,4و  (I)  فينيا  بنز أمياد   ــس ايتوكســـــــــس-N-([6-ثناة      -ََ  برياديا     -3-(هـيدروكســـــــ

 مطيةفيةت    ي  البلورتي  الساااااااااة لتي تم تو ااااااااا    .(II)أمينو فيني  بنز أميد   [ميتيليدي 
 ,التحلي  ال نصااري و  (NMR)و الرني  النووي المغنةطيساا   (FT-IR)  حمرتح  األ

لريزيني  الم ةل ي  خصاااااااة ص مرون  و التصاااااااة  الميكةنيكي  ل  االختبةرات  أظفرت و
 .الم ةل   االميني  األولي   مل مقةرن  مع  عةليي 

 ،DGEBA  ،أسااااا  شاااااي  ،بلورات ساااااة ل  ،ريزينةت ايبوكسااااا   : الكلمات المفتاحية
 .خصة ص ميكةنيكي 

  : المقدمة1-

ف           تنوعة    البوليمرات اااااااانة  كثر أأ  أحد (Epoxides)يبوكساااااااايدات  ت د اإل 
لكتروني  المطبوع  األلواح اإلطالء الم ةدن و فة المت ددة ف  االست مةل  سبب تطبيقةت
كمة تتميز م ظم ريزينةت   واللوا ااو والمركبةت الفضااة ي ،  والكبسااوالت نصاان النة ل 
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 وة ميكةنيكي  و اااااااال   ي و الم ةل   بتصااااااالب حرار  (Epoxy Resins)  يبوكسااااااا اإل
تآك  وخصااااااااااااااة ص حراري  وكفربة ي   ال  لل وام  الكيمية ي  والرطوب  و ومقةومي  تعةلي
  عند الم ةل   وثبةت ف   ةإلضااااااااةف   ل دم التطةير مع انكمةش  لي ةالتصااااااااة   يدو 
وه  م موعا  فريادة م  المصااااااااااااااة ص مير متوفرة ف  المواد البالسااااااااااااااتيكيا      اةداأل
 Aي د ملساااااااااريد االيتر المباااااااااتو م  البي  فينول و   .[1] ضااااااااا منمفبتكلف   خرى و األ

DGEBA)) يبوكسااااااااا   حلق  اإللي  ال ةلي   ةفتمنح الو            انتباااااااااةرا  يبوكسااااااااايدات  اإلكثر  أ
 وهو تلف تح  شااااااروج و در ةت حرارة مم  على التفةع  مع ال ديد م  الركة ز  القدرة

 .[2-1] مة يمنحفة است مةالت متنوع 

  السااة ل  ف  بني  ريزينةت  البلورات إدخةل  التو ه إلى  األخيرة تم  الساانوات ف  
  رن  م   أكثر  منذ ((Liquid Crystal  الساااااة ل   البلورات اكتباااااف   و د اإليبوكسااااا ،

 ال ةدي ،  للسوا   مبة ه  بك  تسي   أنفة  إلى  للبلورة  ةإلضةف   مميز  مظفرذات فف  
  الصاااالب    والبلورات التقليدي  السااااة    خواص  بي  ي مع  المةدة  م        طورا    تظفر  أنفة أي
ازي  مو المالح  وال مالت الورقي  و ة   فز البااااااةشااااااةت المسااااااطح  وف  أ  ف  تسااااااتمدمو 

  النباةت   عاةلم  درسو . [6-3]   ساااااااااااااااةم الحيا األف   آالت التصااااااااااااااوير و الحرارة الطبيا  و 
  المستملص    الكولسترول بنازوات بلورات براغ ف  (1888) عةم  Rienitzer النمسةوي 

  إلى   متحول (  C 145.5)  الدر   ف   تنصافر  كةن   الت   و  الصافراوي            الحصاي ةت  م 
  .C)) [7 ] 78.5  الدر   ف         تمةمة            ااااةفية          سااااة ال   ذلك    د المة ع ليصاااابح  حليب   مة ع
  ممةكبةت  فصااااا  ف  مرة  وألول  LC  ةساااااتمدام (1963) عةم ف   Kelkerال ةلم  بدأ

  GC  الاااااااااااااااا  ف  ثةب   خيطي  كطور  سااة ل  بلورات  اان  و   ،[8] درو يني يالف  الفحوم
  الت    ال زيئةت تدعىو   ،[9-13]  البنزن  ومباااااتقةت  النفتةلي  مباااااتقةت  ممةكبةت لفصااااا 
أطوار  تظفر  و  (Mesogens)  ةلميسااااااااو ينةت سااااااااة ل  بلوري  أطوار  ساااااااالو  تساااااااالك
الكيميااااة ياااا  للبلورات   البنياااا   تتكون   .[14]  (sematic)هاااادبياااا   و   (nematic)خيطياااا   
 ممتلفي    زأي   م   األ   على تتألن(  الكربون   أسةسفة)  عضوي   زيئةت  م   السة ل 

  طبي    ف   الساابب هو المزدوج  المظفر وهذا  ،(1)كمة ف  البااك  والصاافةت  البني  ف 
 .السة ل   البلورات
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 . البنية العامة للبلورات السائلةَ-1-الشسل 

 1A،2A    حلقةت عطري :، X مي  األوالكربوني  و  كااااااااااااااااااااااا الكربوكساااااااااي ربط   : زمرة
 لكي ألاو 

 1R، 2R   :[15] مينواأللكوكس  والنترو و األو طرفي  كا االلكي   زمر. 

وذلك    كةت االيبوكسا االرتبةج ف  شاباساتمدم  عدة طر  ف  ضابط كثةف   
  يبوكساااا  عمالء الم ةل   لريزي  اإلم  خالل م ةل واسااااع للم موعةت الوظيفي  ف  

  ح م مع م دل طول سااالسااال  ممتلن و   يبوكسااا  ثنة   الوظيف بولمير إبةساااتمدام بير و 
 .[16-18]  ل مالء الم ةل   ثنة ي  الوظيف واسع   زيئةت

البلورات  ريزينةت ايبوكساااا   و تحضاااايردراساااا   ف   أ ري   حوث عديدة  دو  
خصااااااااة ص حراري  و م    لفةلمة  (liquid crystalline epoxy resins)  السااااااااة ل 

  اد  و  ،[19-25]  التقلياديا   ريزيناةت االيبوكساااااااااااااا ميكاةنيكيا  و كيمياة يا  مير متوفرة مع 
ر كثير   ممتلف   (mesogenic units)وحدات ميسااو يني  ب   سااة لال  اتبلور م  ال            حضاا 

دم  ف  الصاااانةع   اسااااتم  شااااي  ثم  ألساااا  ةإلضااااةف   زمر وظيفي  طرفي  مت ددة   و
المنت   يبوكسااااااااا  أظفرت   ض ريزينةت اإلو   .[26-27]  يبوكسااااااااا ك مالء م ةل   لإل

  كةم    د  ةت  باااااااااااااك تباااااااااااااة ك الريزينعند  (mesomorphic)   ميزومورفيك  حةالت
 mesogenic epoxy) االيبوكساااااااااااااا طول الميسااااااااااااااو ي  ف   عملي  التقسااااااااااااااي , و ل

compound) ف  ظفور الميزوفةس األكبر األثر (mesophase) [31-28,20]. 

  البلورات  ايبوكسااااااااااااا تم تطوير  ااااااااااااانن  ديد م  ريزينةت   ف  هذا البحث، 
ة ااااااااطنة  بلورات سااااااااة ل   ديدة    (liquid crystalline epoxy resins)  السااااااااة ل 

تو ايففة  ةلطر  المطيةفي  و أسا  شاي   ميساو يني  و زمر  تتألن م  ديوالت طرفي  و 
دراساااااا  ب م ةل  لل  ك مي  ف ةليتفة وتم اختبةر ،DGEBAثم اسااااااتمدامفة ف  م ةل   

طول   و تأثير لتصاااااة ( ف  الريزينةت الم ةل  ،االمصاااااة ص الميكةنيكي  )المرون  و ال
 عليفة.  سلسل  م موعةت الميتلي 
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 :مواد البحث و طرائقه2- 
 :وليةالمواد ال 1-2 

الدرش  -ةمالمركبةت الر يسااااا  المساااااتمدم  ف  البحث مساااااتوردة م  شااااارك  سااااايغ    
(Sigma-Aldrich) USA    تنقي  إضةفي  دون مبةشرة واستمدم. 

                                                 Diaminobenzanilide-`4,4  بنز أنيليدثنائس أمينو - 4`,4
  ثنائس غلســــــــيديل ا يتر                                                    (98%)

            A              (DGEBA)  Bisphenol A diglycidyl etherََ  بـــيـــس  ـــيـــنـــو 
-2              ريدينيب   ورميل-5-هيدروكسس-2                         (99.9%)

Hydroxy-5-formylpridine                              (99.9%)                           
ــانوكلورو  -2                                     Chloroethanol-2                                ايتــ

(99%)                                                                        6 -
ــانو ك هسســـــــــــ ََلورو  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ6-Chlorohexanol                                    

ثنائس                                                                         (96%)
ــر ــتـــ ا يـــ ــل  ــيـــ ــتـــ                                          Diethylether                               ايـــ

ثالثس                                                                       (99.7%)
ــيـــــن أمـــ ــيـــــل  ــتـــ                                            Triethylamine                               ايـــ

بوتانو                                                                       (99%)
-1Butanol-1                                                                                         

  ثنائس                                                                              (99%)
                       Dimethylformamide (DMF)                          ميتيــل  ورم أميــد

  -4  حمض تلوين                                                    (99.8%)
ــلفونيــا أحــاد  المــاء                Toluene-4-sulfonic acid monohydrate         ســـــــ

(98%) 

 :(Characterizations of products)تحديد بنى المنتجات 2-2 
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  : مطيةفي المطيةفي  ال ضااااااااوي  ف  بني  البلورتي  السااااااااة لتي   ةلطرا و    و اااااااا   
 و NMR C13( esonanceMagnetic R Nuclear) مغنةطيسااااااا النووي الرني  ال

H1   (MHz-Avance 400-Bruker)    ااااةسااااااااااااااتماااادام DMSO     (ميتيـــل    ثنـــائس
  ،كمركب مر      (رباعس ميتيل الســــيال ) TMSكمذيب و ( رالمديت  ســــلفوكســــيد

 Fourier transformed infra-red متحولا  فورييااهمطيااةفياا  ماة تحاا  االحمر  و 

(FT-IR)   نموذج  Vertex 80/80. 

 :الجزء العملس3-2 

 :(Iو  )اصطناع المركب ال 1-3-2 

بريديل ميتيليدين[ أمينو    - 3- هيدروكســـس هسســـوكســـس N -([6 -)- ثنائس    -     4, 4
َ(I)َ ينيل بنز أميد

4,4`-di-N-](6-hydroxy hexoxy)-3-pyridyl methylidene[amino 

phenyl benzamide(I) 

 :ولىالمرحلة ال 

 (`I) أمينو  ينيل بنز أميد[ ميتيليدين بريديل -3- هيدروكسس-6]-N-  ثنائس  -    4, 4
4,4`-di-N-]6-hydroxy-3-pyridyl methylidene[amino phenyl 

benzamide (I`)  

  رـيدينيب   ورمـيل  -5-هـيدروكســـــــــس-2  م  ([g mol, (4x𝟏𝟎−3 (0.4924)] يحا  
(2-hydroxy-5-formylpridine)    و[, (0.4544) g  mol  (2 x 𝟏𝟎−𝟑 )]     مااا

بنزأنيلياااااااد  -    4, 4 أمينو  م    ml(4)ف     (Diaminobenzanilide -`4,4)  ثناااااااة   
تضااة  كمي  محفزة م  حمض ثم   ،ml 50توضااع ف  دور  تفةع  ساا   االيتةنول و 

لى شاك   طرات الى  ع المطلو م  االيتةنول  ml (1)  ف   g  (0.01)التلوي سالفو –4
. يبمر المزيج النةتج  ر ة  لمدة سااااا  ساااااةعةتلمليط تح  اإليحر  اوعةء التفةع  و 

تي  يغساا  باااااااااااااااا دي اي ،نتج  االب لونه أبيضتح  ضااغط منمفض لنحصاا  على م
 مردود   نحصاااااااااااااا  على منتج بلوري أبيض ،منمفضي فن تحا  ضااااااااااااااغط  االيتر و 

(0.7g , 80%)،  در   انصفةره (m.p 136-137Cº) ، (2) البك. 
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 :المرحلة الثانية

أمينو  ينيل  [  ميتيليدي  بريدي    -3-( هكسوكس   هيدروكس  -6])-𝑵-  ثنائس -𝟒,      𝟒
َ(𝑰)بنز أميد 

𝟒, 𝟒`- 𝒅𝒊 - 𝑵 -](6- 𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨𝐱𝐲 𝐡𝐞𝐱𝐨𝐱𝐲 )-3-

𝒑𝒚𝒓𝒊𝒅𝒚𝒍 𝒎𝒆𝒕𝒉𝒚𝒍𝒊𝒅𝒆𝒏𝒆[𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒑𝒉𝒆𝒏𝒚𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒛𝒂𝒎𝒊𝒅𝒆 (𝑰) 

.𝒎𝒐𝒍, (𝟎(9X𝟏𝟎−𝟒)] يضاااااااااة  𝟎𝟗𝟓𝟒) 𝒈]     ــوديوم الالمائيةم  و  كربونات الصــــ
[(4X𝟏𝟎−𝟒 )mol,(0.1088) g]     ــانو -6  م م     ml (3)  الى  1-كلورو هسســــــــ

DMF   50و توضااااااااااااااع ف  ز اة ا  مق رة ثالثيا  ال نو ساااااااااااااا تفاة ml   م فزة  مالج
 .ميكةنيك 

  ml (2)ف     (`I)ولىم  منتج المرحل  األ [mol, (0.175) g( 4X𝟏𝟎−4)]يذاب  

DMF   ضااااااةف إلى شااااااك   طرات  ةسااااااتمدام  مع  لى ز ة   التفةع  عإو تضااااااة  .
  د ذلك يضة   ،سةع  مع التحريك (12) مدة(Cº 130)   يسم  المزيج لدر   حرارة

 70)ي فن عند در   حرارة ثم يغساا  النةتج  ةلمةء و  يرشااحو   ml (25)ليه مةء  ةرد  إ

Cº)   ةد بلورة المنتج  مزيج م  ت.  ساااةع  (24) تح  ضاااغط منمفض مدة DMF   و
 (C 90)و ي فن عند در   حرارة  رثي  االيثيإيغس    دهة بااااااااااااا    ،(1:1)  1-البوتةنول
    مردود نحصاااا  على منتج بلوري أبيض ،سااااةع  (24)لمدة ضااااغط منمفض تح  

(0.1784g ,70%) ، در   انصفةره (m.p 101-102Cº)،   (2)البك . 
and  1-, 2870 cmH)-(O 1-3480 cm and 1-): 3540 cm1-IR (KBr,cm-FT

 1450( C=N ), 1-(C=O), 1620 cm1-H aliphatic) ,1660 cm-(C1-2950 cm

and1-cm  1-cm 1580  -(C 1-and 1190 cm 1-), 1270 cmaromatic -C=C-(

O ) 

(s, 2H), 8.58 (s, 1H), 9.18 (s, 2H), : 9.28 DMSO)  -d(400 MHz,  H

8.27 (d, 2H,  J = 8.0 Hz), 7.87 (d, 2H,  J = 4.0 Hz), 7.61 (dd, 4 H, J 

= 4.0 Hz,  J = 12.0 Hz), 7.40 (d, 2H,  J = 8.0 Hz), 6.91 (d, 2H,  J = 

8.0 Hz), 4.26 (t, 4H,  J = 8.0 Hz), 3.65  (s, 2H),  3.46 (t, 4H,  J = 8.0 

Hz), 1.85-1.79 (m, 4H), 1.55-1.36 (m, 12H). 
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153.22, : 168.30, 166.30, 162.34, 154.85, DMSO)  -d(100 MHz,  C

147.11, 139.82, 137.15, 132.36, 131.96, 125.77, 123.44, 122.53, 

112.63, 112.16, 66.60, 60.36, 28.32, 27.69, 22.53, 21.41. 

: C, 69.68; H, 6.08; N, 5O5N43H37Elem. Anal. Calcd.(%) for C

10.98; Found: C, 69.55; H, 6.11; N, 10.95 . 

 

 . (II( و )I) تينالسائل ينتاصطناع البلور  -2-الشسل 

 : (II) نساصطناع المركب الثا2-3-2 

ــسN -([6 -)- ثنائس    -     4, 4 ــس ايتوكســــــ بريديل ميتيليدين[ أمينو   - 3- هيدروكســــــ
َ(II) ينيل بنز أميد 

4,4`-di-N-](6-hydroxy etoxy)-3-pyridyl methylidene[amino 

phenyl benzamide (II) 

 :ولىالمرحلة ال 

 .(`I)  ولالمطوة نفسفة ف  المركب األ

 :المرحلة الثانية

كربونةت الصااااااوديوم الالمة ي   م  [mol,(0.0954)g(X𝟏𝟎−4 9)] يضااااااة         
 DMFم     ml (3)  الى  1-كلورو ايتةنول-2  م   [mol,(0.0645) g( 8X𝟏𝟎−4)]و

  ،م فزة  مالج ميكةنيك   ml 50و توضااااااااااع ف  ز ة   مق رة ثالثي  ال نو ساااااااااا تفة  
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  ml (2)ف     (`I)ولى  م  منتج المرحلا  األ  [mol, (0.175) g( 4X𝟏𝟎−4)]  ياذابو 

DMF    ضااااااةف إشااااااك   طرات  ةسااااااتمدام  مع   لى ز ة   التفةع  علىإو تضااااااة .
  د ذلك يضة    ،التحريكسةع  مع   (12)مدة   (Cº 130)  يسم  المزيج لدر   حرارة

ثم يغسااااااا  النةتج  ةلمةء و ي فن عند در   حرارة  ،و يرشاااااااح ml (25) ليه مةء  ةردإ
(70 Cº)  اةد بلورة المنتج  مزيج م  ت. سااااااااااااااةعا  (24) تحا  ضااااااااااااااغط منمفض مادة 

DMF و ي فن عند در   حرارة  رثي  االيإيثيغس    دهة باااااااا   ،(1:1)  1-و البوتةنول
(90 Cº)   مردود   المنتج بلوري أبيض ،ساااااااااااااةع   (24) لمدةضاااااااااااااغط منمفض تح 

(0.1365 g, 65%)،  در   انصفةره (m.p 124 Cº) ،   (2)البك. 
and 1 -2890 cm ),H-(O 1-and 3430 cm 1-): 3560 cm1-IR(KBr,cm-FT

( C=N ),1-( C=O ), 1620 cm1-H aliphatic) , 1660 cm-(C 1-2950 cm 
1-cm 1450 and  -cm 1580 and 1180  1-1270 cm aromatic), -C=C-(

O ).-( C 1-cm 

J  8.26 (d, 2H,  (s, 1H), 9.24 (s, 2H),: 9.33 DMSO) -d(400 MHz,  H

= 4.0 Hz), 7.95 (s, 2H), 7.85 (d, 2H,  J = 8.0 Hz), 7.53 (dd, 4 H, J = 

4.0 Hz,  J = 12.0 Hz), 7.43 (d, 2H,  J = 4.0 Hz), 6.64 (d, 2H,  J = 8.0 

Hz), 4.34 (t, 4H,  J = 8.0 Hz), 3.75  (s, 2H),  3.65 (t, 4H,  J = 8.0 Hz). 

: 166.34, 164.12, 158.78, 147.85, 145.97, DMSO) -d(100 MHz,  C

139.24, 137.73, 136.69, 128.05, 127.82, 122.11, 121.15, 105.15, 

104.30, 104.01, 75.42, 60.48. 

: C, 66.27; H, 5.18; N, 5O5N27H29Elem. Anal. Calcd.(%) for C

13.33; Found: C, 66.21; H, 5.23 ; N, 13.24 .َ

 :DGEBAالمعالجة مع 3-3-2 

مع البلور السااة   النةتج  ةسااتمدام نسااب     DGEBAتتم م ةل   االيبوكساا            
مع البلور    DGEBAو إلتمااةم تفااةعا  الم ااةل اا  تمزج الكميااةت المحااددة م     ،(1:1)

نسااااااب   ضااااااةف   إمع   (5X15 cm)   ةدهةأعلى  اااااافح  م  األلومينيوم                السااااااة    يدا  
يوضع   دهة  . أمي   حسب وزن الميسو ي  المضة ي   إيثم  ثالث    (% 3)حفزي  

ثم يأخذ المنتج  ،مدة ساةع  م  الزم  (C 150)يسام  لدر    مفتوح و الوعةء ف   و 
 .(3)البك    ،االختبةرات الالزم ء التحةلي  و إل را
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 ( .II( و )Iو البلورتين السائلتين ) DGEBAتفاعل المعالجة بين  -3-الشسل 

 :ا ختبارات الميسانيسية4-2 

 :اختبار المرونة 1-4-2

وهو ي بر ع   ،ASTM D4145-83حسااب الموا ااف  القيةسااي    االختبةرتم         
 لتباااااااااكي  تصاااااااااة  لطالء عضاااااااااوي على الساااااااااطوح الم دني  أثنةء الاالمدى المرون  و 

ب على  يتو  ،انةت و ميرهة م  أسااااااةليب التبااااااكي سااااااطو هة على األير ر متثن  أو بكةل
ث لفااة أي تبااااااااااااااقو ف  الفيلم ن يحاادأ  م  مير  االختبااةرال يناا  أن تمر خالل هااذا  

دات   فةإلى  إةني  مقةوم  الفيلم المتباااااااااااااك  مكإع   االختبةروي بر هذا  ،المتباااااااااااااك 
 :(4) التبكي  كمة ف  البك 
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 اختبار مرونة الطالء. -4-الشسل 

وتقساااااااايتفة  mm X 150 mm 50  ةدهة أ طل   ط   م دني   االختبةريتم         
رات الت  تنثن  فيفة ال ين  دون يسا   عدد المل دة مرات و  180م  ثم ثنيفة بزاوي   و 
يتم اختبةر التبااااقو بوضااااع ال ين  ف  محلول    . أي تبااااقو  ةلفلم المتبااااك   ن يحدثأ

نحةس المترساااااااااااب  على  مالحظ  كمي  الالنحةس الحةمضاااااااااااي  لمدة دقيقتي  و   كبريتةت
  ف ند عدم ترسااااااب النحةس يدل على عدم حدوث تبااااااقو ف  الفيلم   ،السااااااطح الم دن 

 (1:1) بنسب  (II),(I)والبلورات لسة ل    DGEBAالمحضرة م   تظفر الر ة و  .[33]
الم ةلج  ةألمي   DGEBA  باااااااااااااااااااااا لك  منفة مرون  عةلي  عند تطبيقفة كطالء مقةرن   

الم ةلج  ةساااااتمدام البلور الساااااة    و  DGEBA. يتباااااقو الطالء المحضااااار م  ول األ
)II(     بنساااااااااااااابا)3(خيرة م  االختباةر  عناد المرحلا  األ )1:1T(،     الطالء      ن  أف  حي

عند هذه المرحل     ال يتبقو (1:1)بنسب   (I)البلور السة   و   DGEBAم    المحضر
)3T(. م    ت زى المرون  ال يدة ف  الطالء المحضاااااااارDGEBA    مع)I(  زيةدة لى إ

 .ةلفةتي  فيفطول السلسل  ال

 :اختبار ا لتصاق 2-4-2

 حساااب    ASTM D 3359لتصاااة  حساااب الموا اااف  القيةساااي تم اختبةر اال 
. لفيلم المتباااك  الى الساااطح الم دن مدى التصاااة  ا االختبةر. يبااارح هذا  Bالطريق  

تقساايته  حسااب شااروج فحصااه و  راء  طل   ط   م دني   ةلطالء المراد  يكون هذا اإل
د بي   البو   مت ةمدي خط  11رساااااام    و  سااااااكي الثم اسااااااتمدام آل  حةدة مث     ،التقسااااااي 
م  ثم ينز  المطوج و ضاااااع ال اااااو حساااااةس للضاااااغط فو  يو و   .mm 1.5المطوج  
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ب دهة يتم فحص كمي  الطالء المنتز  مع الال و در   و  90الال و  سرع  بزاوي   
طريق   (5) الباااك و يظفر   ،ط   الم دني  على كبريتةت النحةسم  خالل تمرير الق

  .[33] نتة ج اختبةر االلتصة  تصني و االختبةر 

 
 حيث:

يو اااااد  5  م   4,  [%0]  ال  -35]  1 [,  %35-15  ]  2[,    %15-5]     3,[%5]  أ ااااا  

 [%65] أعلى م   0[,65%
 اختبار التصاق الطالء . -5-الشسل 

 تي السة ل تي مع البلور  DGEBAتبدي  ميع ر ة و الريزينةت المحضرة م          
(I),(II)    نظم  الم ةل ا   أ نفة خواص التصااااااااااااااة   يدة مقةرن  لك  م (1:1)بنسااااااااااااااب
ل ميع   االختبةرحيث كةن  نتي    ،[)B3) ,(1:10(ولي  ]نساااب  م ةل   األ   ةألمينةت

و طول البلور    الروا ط القطبياا لى  إوي زى ذلااك    ،)B5(الريزينااةت المحضاااااااااااااارة ه   
 .السة  

 

 :النتائج و المناقشة3- 
  أمينو  ينيل[  بريديل ميتيليدين -3-( هيدروكسـس هسسـوكسـس-6])-N-  ثنائس  -    4, 4

 (I) بنز أميد

4,4`-di-N-](6-hydroxy hexoxy)-3-pyridyl methylidene[amino 

phenyl benzamide (I) 
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 (.Iللبلورة السائلة )NMR  طيف -6-الشسل 

4,َ4َ بنز    أمينو  ينيل[  بريديل ميتيليدين -3-(  هيدروكســس ايتوكســس-6])-N-  ثنائس -ََ 
 (II) أميد

4,4`-di-N-](6-hydroxy etoxy)-3-pyridyl methylidene[amino 

phenyl benzamide (II) 
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 (.IIللبلورة السائلة )NMR  طيف -7-الشسل 
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 (.Iللبلورة السائلة )IR  طيف -8-الشسل 

 (I)للبلورة السااااااااة ل   FT-IRحمر تح  األ مة طي  (8)البااااااااك   يظفر ف         
ف  حي  ت ود ،  )-CH=N-(  لى م موع تبير إ  cm 1620-1عصة   امتصةص عند  

 ،)-C=C-(الى امتطاةج الروا ط ال طريا    cm 1580-1  و cm 1450-1القمتي  عناد 
cm 3560-عند   )-OH( لااا   عصة   امتطةجو  cm 1660-1عند  )C=O(وتظفر  م  

م موعةت  لى  إ cm 2950-1و    cm 2890-1عند . تبااااير عصااااة ةت االمتصااااةص 1
)H-C(  1ف  حي  تباير عصاة ةت االمتصاةص عند  ،االلفةتي-cm 1020   1270 و

1-cm  الى روا ط  )O-C(  طي   (7)و    (6). و يظفر ف  البك  H NMR1  طي     و
C NMR13  للبلورتي  السااااااااااااااة لتي  )I),(II(  ،9.18و ت ود القما  عناد   على الترتياب 

ppm    طي   فH NMR1    لى م موع  أساةس شاي إ (6)الباك  CH=N)-(،    ف
على    )-O-2CH(و    )-OH(همة لاا   ppm 4.62و   ppm 3.65حي  أن القمتي  عند  

 .الترتيب

  :  المقترحاتا ستنتاجات و 4-

-FTو تو ايففة  ةساتمدام مطيةفيةت   تي  ديد تي ساة ل ي بلورات ا اطنة  تم        

NMR-H1,  NMR-C13IR ,  اسااااااتمدام البلورات المصاااااان     .التحليل العنصررر  و
لاااااااااااااااااااااااااااا    درسااااااااااااااااا  المصاااااااااااااااااة ص الميكااااةنيكياااا  وفو  .DGEBAك مالء م ااااةل اااا  

  يا  الاريازياناا   ظافاارأ  .ASTM D3359-97-Bو     ASTM D4145-83االخاتااباااااااةريا 
خصااااااااة ص  (II),(I)  ةلبلورات السااااااااة ل  المصاااااااان     DGEBAم  م ةل     ي النةت 

لى الركاة ز الم ادنيا  مقاةرنا    مالء الم اةل ا   إ( عاةليي  التصااااااااااااااة ميكاةنيكيا  )مرونا  و 
  ااةد وعاادم االنكمااةش تحاا  الم ااةل اا   الثبااةت ف  األ  ضاااااااااااااااةفاا  الىإ  ،ولياا االمينياا  األ

واساااااع م    مة يتيح اساااااتمدامفة ف  م ةل  ص الكفربة ي  و الحراري  ال ةلي ،المصاااااة و 
أنصاة  النوا  . ومساتقبال سانقوم بتحضاير لواح االلكتروني  و األالتطبيقةت كةلفضاةء و 

ممتلف  وساالسا  تطوي   ديدة  بلورات ساة ل   ديدة  ةساتمدام حلقةت مير مت ةنسا   
 الكيمية ي  لفة.لمصة ص الميكةنيكي  والحراري  و ودراس  ا
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لمفاتيح التشفير المستخدمة في االتصاالت اآلمنة بين   التحديث الدوري 
 المجموعات في نظام مركز توزيع المفاتيح

 أ.د. أحمد الكردي،** محمد الرسالن*

 سوريا  -ادلب  -جامعة ادلب -*كلية الهندسة المعلوماتية

 سوريا -ادلب   -جامعة ادلب   -**كلية الهندسة المعلوماتية 

 ملخص
طرف(، التي يديرها مركز توزيع المفاتيح،  -إلى-في نظم االتصاالت الثنائية )طرف

يؤدي التغيير الدوري لمفتاح الجلسة إلى زيادة مستوى األمان، ألنه يقلل من فرص تحليل  
مت أي  قبل  من  المتبادلة  زمنية  نالرسائل  فترة  كل  الجلسة  مفتاح  بتحديث  ذلك  يتم  صت. 

 تبعا لمستوى سرية المفتاح. محددة، 

في نظم االتصاالت الجماعية، يتم تشفير اتصاالت المجموعات باستخدام مفاتيح 
وبالتالي نحتاج إلى عملية تحديث دوري في مركز توزيع المفاتيح تتناسب مع   المجموعات،

 هذه األنظمة.

ين  اآلمنة ب  تسلوب لتمثيل االتصاالأخالل هذا البحث إلى اقتراح    مننسعى   
المجموعات في نظام مركز توزيع المفاتيح، إضافة إلجراءات عوديه لعملية التحديث الدوري 
لمفاتيح التشفير تتوافق مع هذا األسلوب. نبين في كل إجراء عدد عمليات التشفير وعدد  

 الرسائل الالزمة إلجراء التحديث. 

التشفير، اتصاالت المجموعات، البث المتعدد، البث األحادي، التحديث    الكلمات المفتاحية:
 الدوري، تأمين االتصال
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 مقدمة:  -1

في السنوات األخيرة، انتشرت التطبيقات والبروتوكوالت التعاونية والمعتمدة على 
                                       . تشمل هذه التطبيقات عادة  االتصاالت ضمن [1,3,4,5,7,24,25]المجموعات بشكل واسع  

. ألجل  [11,12]                                                                   شبكة مفتوحة، لذلك يعتبر أمن االتصال في هذه التطبيقات متطلبا  مهما   
بين المجموعات. طرح         آمن                                                          ذلك ناقشت العديد من األبحاث أساليب وطرائق تحقيق اتصال  

باستخدام خوارزمية    [9,10]   DH (Diffie-Hellman)                                               نهجا  لتحقيق االتصال الجماعي 
(، بحيث يتم  Two-party DH Key Exchangeالمستخدمة لتأسيس جلسة ثنائية آمنة )

( آمن  اتصال  لتأسيس  الخوارزمية،  بين  N-party DH Key Exchangeتطوير هذه   )
وتم تطوير    GDH (Group Diffie-Hellman)طرف في ببروتوكول    nمجموعة من  

                                                     نظرا  للكلفة الحسابية للنسخة األولى. وتوالت الدراسات  هذا البروتوكول على عدة مراحل،  
بروتوكول   [5,6]فقدم   باستخدام  مجموعة  اتصاالت  لتأمين  الالزمة  المفاتيح  إلدارة                                                                     نهجا  

(Group Key Management Protocol) GKMP  فتم تطوير أسلوب  [11]. أما في ،
خوا تطبيق  على  يعتمد  المجموعات،  بين  اآلمن  االتصال  مبدأ    DHرزمية  لتحقيق  وفق 

اعتمدت أبحاث أخرى على    .TGDH  (Tree Based Group DH)األشجار، ببروتوكول  
. وهناك أبحاث  [8]، كما هو الحال في  (Clusters)مبدأ هرمي، بالتقسيم إلى تجمعات  

، فقد تم استخدام [15]ركزت في محتواها على نظام غير مركزي إلدارة المفاتيح كما في  
                                                                                    نظام إدارة متعدد المستويات، ت قسم فيه المجموعة إلى عدة مجموعات فرعية، يمكن تمثيلها  

 (Group Security Initiator)بواسطة األشجار، لكل مجموعة فرعية متحكم يدعى  

GSIوتدا متحكم  ،  خالل  من  األعلى  المستوى  في  األساسية  المجموعة   Group)ر 

Security Controller) GSC حيث يكون متحكم المجموعة الفرعية مسؤوال  عن تأمين ،                                                  
المجموعات   الفرعية، ومع  المجموعة  ضمن  المستخدمين  بين  تتم  التي  االتصاالت  سرية 

وفي   األخرى.  إلدارة    [16]الفرعية  نهج  استعراض  تقسيم  تم  يعتمد  للمجموعات  المفاتيح 
، حيث يتوضع المستخدم في منطقة واحدة (area)إلى مناطق صغيرة    (domain)النطاق  

ن من مراكز التحكم، متحكم خاص لكل النطاق، امن هذه المناطق. في هذا النهج لدينا نوع
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إدارة على بنية شجرية عملية    [17,18,22]ومتحكم خاص بكل منطقة. كذلك األمر اعتمد  
بروتوكول   المجموعات في  بين  المتبادلة  البيانات  لتشفير  المستخدمة   Logicalالمفاتيح 

Key Hierarchy (LKH)     وبروتوكولLarge-Group Key Distribution 

(ELK)  وكذلك األمر في بروتوكول ،One-way Function Tree (OFT)  [13]في . 

، يشترك المركز مع كل  [1,2,19,20]  (KDC)المفاتيحفي النظم التي يديرها مركز توزيع 
، ويمكن لكل زوج من المستخدمين 𝑲𝒎   (master key)                                مستخدم في النظام بمفتاح  رئيسي

                مسؤوال  عن تأسيس  KDCآمن بينهما، حيث يكون  (end-to-end)تأسيس اتصال ثنائي 
  (shared secret key)ن من خالل توزيع مفتاح مشترك  يجلسة موثوقة بين المستخدم

مشفر   منهما  الجلسة                    لكل  بمفتاح  المفتاح  هذا  ويدعى  الرئيسي   𝑲𝑺  (sessionبمفتاحه 

key) إرسالها ليتم  األول،  الطرف  من  المرسلة  البيانات  لتشفير  الجلسة  مفتاح  ي ستخدم   .                                                                           
مركز   يقتصر عمل  الطرف اآلخر)المستقبل(. ال  تشفيرها عند  شبكة عامة، وفك  ضمن 

ا الدوري  توزيع  التحديث  عن  أيضا  مسؤوال   يكون  بل  فقط،  الجلسة  تأسيس  على                                                                       لمفاتيح 
 .[1,21,27]لمفاتيح الجلسات الثنائية اآلمنة، التي تم تأسيسها بين المستخدمين في النظام  

بين المجموعات في نظام مركز   اآلمنة  لتمثيل االتصاالت  نقدم أسلوبا   المقالة،                                                                                في هذه 
بن وفق  المفاتيح،  إلجراءات  توزيع  إضافة  األشجار،  لمفاتيح                             ية  الدوري  للتحديث  عودية 

 التشفير المستخدمة في االتصاالت بين المجموعات، تتالءم مع هذا األسلوب. 

 المجموعات  االتصال اآلمن بينتمثيل  -2
يتم بتكوين مفتاح مشترك بين   يمكن أن نعتبر أن االتصال اآلمن بين مجموعتين

بين (.  1الشكل  نظر  ا)  ، [17,18]المجموعتين آمنة  جلسة  تكوين  عند  الحال  هو  كما 
                                                                                  مستخدمين. هذا يكافئ منطقيا  تكوين مجموعة، بحيث يكون عناصرها المجموعتان الراغبتان  

يستخدم   الذي  المشترك،  المفتاح  هو  المجموعة  هذه  ومفتاح  اآلمن،  لتشفير باالتصال 
 االتصال بين المجموعتين.
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 االتصال بين مجموعتين. تأمين  . 1الشكل 

للمجموعتينإن   مجموعة حاوية  تعتبر  الناتجة  المجموعة    ،المجموعة  توسيع هذه  ويمكن 
بتزويد هذه المجموعات بمفتاح المجموعة    ، رسال المتعددأكبر من مجموعات اإل     ا  لتضم عدد
التصاالت  لتحقيق  الحاوية.   مستوى  من  يتمأكثر  وفق    المجموعات  المجموعات  تمثيل 

من المجموعات       ا  يدير عدد  KDC(، بحيث نجعل الخادم  2الشكل  نظر  ا)  عالقات احتواء
 .عدة مستويات ، المحتواة ضمنها، وعلىوالمجموعات الفرعية

 

 . في مركز توزيع المفاتيح  لمجموعات ا  ناالتصال اآلمن بي تمثيلأسلوب  . 2الشكل 

المجموعة   ضمن  المستخدمون  المفتاح  G9يستعمل   ، 𝑲𝑮𝟗  ضمن البيانات  لتشفير   ،
 ,G8, G7, G12، وكذلك األمر بالنسبة للمستخدمين ضمن المجموعات  G9المجموعة  

G13, G6, G10, G11 . 



 د. الكردي ورسالن

 

107 
 

،  يتم استخدام مفتاح  G10و    G11من أجل تشفير البيانات الموجهة لكال المجموعتين  
  G3                                    . يتم أيضا  استخدام مفتاح المجموعة  𝐾𝐺4المجموعة الحاوية للمجموعتين، أي المفتاح  

  G2                              . كما ي ستخدم مفتاح المجموعة  G8,G9,G7من بين المجموعات  من أجل االتصال اآل
 وهكذا ...  G5,G6لالتصال اآلمن بين المجموعات 

تتضمن  ،  (GroupList)يحفظ مركز توزيع المفاتيح الئحة بالمجموعات المشكلة في النظام  
هذه  التي تحوي  ومعرف المجموعة    ،ومفتاحها السري   ،هذه الالئحة معرف هذه المجموعة

ما  (  لمجموعةا المجموعة  ب  سميناههو  أن    (  (parent)أب  نعتبر    األب هو    nullلذلك 
الكلية ئحة  ال  اآلتي. يوضح الجدول  غير محتواه في أي مجموعة()  بالنسبة للمجموعات 

 :المجموعات
Group 

id 

Parent 

id 

Group 

key 

𝑮𝟏 Null 𝐾𝐺1 
𝑮𝟐 Null 𝐾𝐺2 
𝑮𝟑 𝐺1 𝐾𝐺3 
𝑮𝟒 𝐺1 𝐾𝐺4 
𝑮𝟓 𝐺2 𝐾𝐺5 
𝑮𝟔 𝐺2 𝐾𝐺6 
𝑮𝟕 𝐺3 𝐾𝐺7 
𝑮𝟖 𝐺3 𝐾𝐺8 
𝑮𝟗 𝐺3 𝐾𝐺9 
𝑮𝟏𝟎 𝐺4 𝐾𝐺10 
𝑮𝟏𝟏 𝐺4 𝐾𝐺11 
𝑮𝟏𝟐 𝐺5 𝐾𝐺12 
𝑮𝟏𝟑 𝐺5 𝐾𝐺13 

 النظام الئحة المجموعات المشكلة في  . 1جدول 

  ومفتاحه الرئيسي   ،تتضمن معرف المستخدمها  فإن،  (UserList)  الئحة المستخدمين  أما
 المشترك مع مركز توزيع المفاتيح: 
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User Id Master 

Key 

𝒖𝟗 𝐾𝑚9 
𝒖𝟖 𝐾𝑚8 
𝒖𝟒 𝐾𝑚4 
𝒖𝟐𝟒 𝐾𝑚24 
𝒖𝟔𝟖 𝐾𝑚68 
𝒖𝟒𝟎𝟎 𝐾𝑚400 
……… ………. 

 المستخدمينالئحة  .  2جدول 

( الجماعية  االتصاالت  لالئحة  بالنسبة  معرف  UserGroupListأما  تتضمن  فإنها   ،)
وذلك    ،يتم تسجيل المستخدم في الالئحة.  المستخدم، ومعرف المجموعة التي ينتمي إليها

)ليس لها   أي المجموعة التي ليس لها أبناء  ،مجموعة البث المتعدد التي ينتمي إليهاضمن  
ضمنها( محتواة  اآلمنةذلك    ،مجموعات  الجماعية  االتصاالت  أنواع  بالنسبة  .  لتحقيق 

، وال يمكن nullيتم تسجيلهم ضمن المجموعة   ،مجموعه  ةمنضمين أليالغير  للمستخدمين  
الجماعية   االتصاالت  عبر  البيانات  تشفير  المستخدمين  أليلهؤالء  ينتمون  ال    ة كونهم 

 الئحة االتصاالت الجماعية:  اآلتي. يوضح الجدول مجموعة
User Id Group 

id 

𝒖𝟗 𝐺8 
𝒖𝟖 𝐺8 
𝒖𝟒 𝐺7 
𝒖𝟐𝟒 𝐺12 
𝒖𝟔𝟖 𝑛𝑢𝑙𝑙 
𝒖𝟒𝟎𝟎 𝑛𝑢𝑙𝑙 
……… ……….. 

 الئحة االتصاالت الجماعية .  3جدول 
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، ومفتاح المجموعة الكلية  KDCيحتفظ كل مستخدم بمفتاحه الرئيسي المشترك مع الخادم 
البيانات المراد   مجموعة لتشفير والمجموعات الفرعية الموجود فيها، حيث يستخدم مفتاح كل  

 المجموعة.مجموعات فرعية( ضمن نطاق هذه -توجيهها للعناصر )مستخدمين 

,𝑲𝑮𝟏يحتفظ بالمفاتيح    𝑢6، المستخدم   𝟐فمثال في الشكل   𝑲𝑮𝟑, 𝑲𝑮𝟕, 𝑲𝒎𝟔   فيستخدم
مع نظرائه من المستخدمين الموجودين في المجموعة    المتبادلةالبيانات    لتشفير  𝑲𝑮𝟕المفتاح  

,𝒖𝟒وهم   𝑮𝟕فرعية  ال 𝒖𝟕, 𝒖𝟑𝟎   ويستخدم المفتاح𝑲𝑮𝟑    توجيهها  التي يريد  لتشفير البيانات
 .𝑮𝟑 المجموعة الكليةكل المستخدمين والمجموعات الفرعية ضمن  إلى

المفاتيح     𝒖𝟕𝟎المستخدم   ,𝑲𝑮𝟏يحفظ  𝑲𝑮𝟒, 𝑲𝑮𝟏𝟎, 𝑲𝒎𝟕𝟎.   المفتاح   𝑲𝑮𝟏𝟎يستخدم 
البيانات   الفرعية  لتشفير  المجموعة  في  الموجودين  المستخدمين  من  نظرائه  مع 

𝑮𝟏𝟎،   المفتاح البيانات   𝑲𝑮𝟒ويستخدم  يريد  لتشفير  المستخدمين   إلىتوجيهها  التي  كل 
 𝑮𝟒  المجموعة الكليةوالمجموعات الفرعية ضمن 

األكثر   المرحلة  هي  المفاتيح  توزيع  إدارة  عملية  المركز          تعقيدا  إن  يعمل  بحيث   ،KDC  
ال يسمح ألي مستخدم   بحيث ،بخوارزمية تضمن توزيع وتحديث المفاتيح بشكل آمن وسليم

غراق إ   إلىهذه الخوارزمية    تؤدي  أالومطلوب    ،إليهاالحصول على مفتاح مجموعة ال ينتمي  
يتسبب في هدر موارد  األمر الذي    ،النظام بعدد كبير من رسائل توزيع وتحديث المفاتيح

 . رسالاإلالتشفير و النظام في علميات 

ومجموعات فرعية، يمكن تمثيل المجموعات  كلية  يدير مجموعات  الذي    KDCنظام    في
األساسي هو المجموعة    األب  ،ضمن النظام على أن كل مجموعة كلية هي عبارة عن شجرة

  إلى وهكذا حتى الوصول    ،ضمنها المحتواة  ناء هم المجموعات الفرعية  األبو نفسها،  الكلية  
  التي تمثل األوراق في الشجرة.  ،المجموعات في المستوى األدنى

 .3الشكل وفق  KDCشجار المجموعات ضمن نظام  رسم أ يمكن  ،2الشكل  إلىبالعودة 
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إدارة السرية في االتصاالت    KDC                                                   تمثل كل شجرة تطبيقا  منفردا ، وبالتالي يمكن لمركز  
بين المجموعات ألكثر من تطبيق، مع استخدام لوائح مستخدمين ومجموعات واحدة لكل 

 النظام.

 

 األشجار.المجموعات وفق بنية االتصال اآلمن بين تمثيل أسلوب . 3الشكل 

 لتحديث الدوري ا -3
، التي يديرها مركز توزيع المفاتيح،  (one-to-one)في نظم االتصاالت الثنائية  
زيادة مستوى األمان. على افتراض وجود   إلى  [1,2]يؤدي التغيير الدوري لمفتاح الجلسة  

التشفير،    صتنمت مفتاح  وتحليلها الستنتاج  المشفرة  الرسائل  باقتناص   التحديث  فإنيقوم 
المفتاح بهذا  المشفرة  النصوص  من  يقلل  التشفير  لمفتاح  يمكن    ،الدوري   صت نللمتالتي 

 إلى و   ،تبادل البياناتتأخير    إلىلمفاتيح التشفير    المتكرر   التحديثؤدي  ي  .   [21,27]تحليلها
موارد   أكبر في  واإل        نظرا    ،الخادماستهالك  التشفير  ل   رساللعمليات  في تحديث.  لالالزمة 

المتعدد تكون اتصاالت    االتصاالت اآلمنة بين المجموعاتاألنظمة المعتمدة على   البث 
      بدال    ،مشفرة باستخدام مفاتيح المجموعاتضمن المجموعة واالتصاالت بين المجموعات  

وبالتالي يجب تحديث مفاتيح   ،مستخدمينال  المشترك بين كل زوج منمن مفتاح الجلسة  
قد ال تكون  لذلك    إضافة  ، [28]  في النظام                                         هذه المجموعات بشكل دوري لضمان أمن عال  

ا السريةنفسه  المستوى  بلمجموعات  كل  يكون    ،من  أفقد  مستوى  مطلوب   ،مانلمجموعة 
تحديث مفتاح هذه المجموعة  الفترة الدورية ل  فإنوبالتالي    ، المجموعاتلى من بقية  عتوفيره، أ 
اقتراح    إلى  البحثنسعى من خالل هذا    .قل من بقية المجموعات في شجرة التطبيقستكون أ
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          موثوقا  ال بشكل أساسي    جراءاإل بحيث يكون    ،ث مفاتيح المجموعاتلتحدي ةمناسب  اتإجراء 
على مستخدمين غير مخولين بالحصول عليه للحفاظ  تشفير إلى  أي مفتاح    رسالإل  يؤدي

                النظام كامال . أمن
المفاتيح يحفظ الفترة الزمنية آلخر تحديث لكل مفتاح خاص بمجموعة   توزيعمركز  ن  رض أنف

 وفق الالئحة: 

Group id Parent id Group key Update time expired 

G1 Null KG1 t1 true 

G4 G1 KG5 t2 false 

 وتحديثاتها  الئحة المجموعات .  4جدول 

نعتمد على العبور على األشجار بالتالي  (،  3شكل  ال )ن المجموعات تمثل شجرة  أ  على اعتبار
عمليات تشفير التحديث ال يتطلب  بحيثوتوزيعها  ،بحيث يتم تكوين رسائل تحديث سليمة

 .وحزمة االتصال النظامالك موارد استه إلىتؤدي  ،كبيرة إرسالو 

الشكل   مجموعات  إلى  4يشير  إ  شجرة  المفاتيح.  توزيع  مركز  يديره  ما،  فترة لتطبيق  ن 
   لمفاتيحها.               تتطلب تحديثا  و   ، انتهت  G4,G6,G8,G12,G20الصالحية لمفاتيح المجموعات  

،  G6                                   ن يستلموا مفتاحا  محدثا  للمجموعة  ، يجب أ     مثال    ،G14فالمستخدمون في المجموعة  
  ، G8                                               يجب أن يستلموا مفتاحا  محدثا  واحدا  للمجموعة    G16  في المجموعةالمستخدمون  و 

  ،G8,G12يجب أن يستلموا مفاتيح محدثة للمجموعات    G12والمستخدمون في المجموعة  
المجموعة   في  المستخدمون  لمفتاح   ،G19,G10وكذلك  جديدة  نسخة  يستلموا  أن  يجب 

ح  اتيجديدة لمف     ا  يجب أن يستلموا نسخ  G20المستخدمون في المجموعة  ، و G4المجموعة  
 وهكذا...   G4,G20المجموعتين 



 م2018عام ل   1العدد                                       مجلة بحوث جامعة إدلب       
 

112 
 

 

 لتطبيق ا. شجرة مجموعات 4الشكل 

المجموعة ذلك،    جلأل معرف  تتضمن  بالتحديث  المتأثرة  المجموعة  تسمى  بنية  نعرف 
 : (new key) حدث                     تاحها الجديد أو الم  فوم (old key)القديم ومفتاحها 

Group id Old key New key 

   

 . بنية معلومات مجموعة  5جدول 

ن مفتاح هذه المجموعة سيييييييييييييتعرض للتحديث والذي يعني أ ،وعة متأثرة بالتحديثلكل مجم
  .(new key)يتم توليد مفتاح جديد  ،نتيجة النتهاء مدة صالحيته

 )التحديث عند االنتهاء( 1 إجراء  - 1- 3
 ، انتهاء فترة صالحيته  دمجموعة بمجر   ةنقوم بتحديث مفتاح أي  جراءاإل في هذا  

و بمستوى  للمفتاح(، أ  كانت هذه المجموعات بنفس مستوى السرية )نفس مدة الصالحية        سواء  
يتم اختبار مدة الصالحية لكل المجموعات في النظام، المسجلة في الئحة ، فسرية متفاوت

يتم تحديث  المختبرة،  لمجموعة  بمجرد تحقق شرط انتهاء الصالحية لمفتاح االمجموعات، و 
ه برسالة بث إرسالومن ثم  ،وتشفيره بالمفتاح القديم للمجموعة ،بتوليد مفتاح جديد ،مفتاحها
 جميع عناصر المجموعة:  إلىمتعدد 
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periodicUpdate() 

{ 

      foreach (Group G in GroupList) { 

            if (G.expired){ 

                    𝐾𝐺′=generatNewKey()       

                    message= 𝐸(𝐾𝐺 ,   𝐾𝐺′) 

                    multicast : KDC  
        message         
→               G 

            } 

     } 

} 

سيتم تحديث المفاتيح   في اإلجراء السابق  نجد أنه وفق الحلقة التكرارية  ،4  الشكل  إلىبالعودة  
 لخمس مجموعات.

وفق اإلجراء    التحديث  مليةلعالالزمة    رساليبين الجدول التالي عدد عمليات التشفير واإل 
1 : 

message 
message → 

Group 
encryptions type sends 

1 
E (𝐾𝐺20 ,𝐾𝐺20

′ )      

→ G20 1 multicast 1 

2 
E (𝐾𝐺4 ,𝐾𝐺4

′)          

→ G4 1 multicast 4 

3 
E (𝐾𝐺8 ,𝐾𝐺8

′)          

→ G8 
1 multicast 3 

4 
E (𝐾𝐺12 ,𝐾𝐺12

′ )      

→ G12 
1 multicast 1 

3 
E (𝐾𝐺6 ,𝐾𝐺6

′)          

→ G6 1 multicast 2 

 احصائيات االرسال والتشفير .  6جدول 

 الميزات: مناقشة 
يتناسب هذا اإلجراء مع مختلف الحاالت، ولكن قد ينتج عنه أسلوب غير منتظم  

الصالحية،   امنتهي  G4,G20المجموعتين    ي، نجد أن مفتاح4في الشكل    .لرسائل التحديث
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عبر تشكيل رسالة تحديث،   G20ونتيجة إلجراء التحديث سيتم تحديث مفتاح المجموعة  
𝑲𝑮𝟐𝟎بتوليد مفتاح جديد  

، وإرسالها ببث متعدد  𝑲𝑮𝟐𝟎، وتشفيره بالمفتاح القديم للمجموعة ′
 G4نجد أن مفتاح المجموعة  من جهة أخرى    .G20إلى جميع المستخدمين في المجموعة  

يقوم المركز  ، س G4، وعند وصول التكرار في اإلجراء إلى المجموعة     ا  أيضا يتطلب تحديث
KDC   بتحديث مفتاحها أيضا برسالة بث متعدد إلى المجموعات األوراق أسفل المجموعة

G4  المستخدمون ضمن المجموعة .G20   التحديث هذه، وبالتالي يستلم   ن يستلمو رسالة 
 .                      أكثر من تحديث متتال   G20عناصر المجموعة 

 سفل( إلى األ )الدمج التعاودي من األعلى 2 جراء اإل - 2- 3

منتظم لرسائل التحديث في الغير  لحل مشكلة األسلوب    نسعى  ،جراءاإل في هذا  
آنفا    1  جراءاإل التحديث على كل مسار  ،               المقترح  بتجميع رسائل  ثم    ،وذلك  ها  إرسالومن 

نعرف الئحة .  كثر من رسالة تحديث متتاليةبحيث ال يصل ألي مجموعة أ  ،ة واحدةبرسال
، نستخدمها لتجميع المفاتيح المحدثة الواقعة على نفس  (updatedKeys)المفاتيح المحدثة  

يتم تشكيل   ،المجموعة الورقة  إلىعندما يصل التمرير    المسار من الجذر للمجموعة الورقة.
ها إرسالو   ،بمفتاح المجموعة الورقة         مشفرة    ،رسالة تحديث تتضمن الئحة المفاتيح المحدثة

 بث متعدد. برسالة واحدة المجموعة الورقة  إلى

periodicSystemUpdate() 

{ 

        updatedKeys = null     //list of keys 

        foreach (Group G in GroupList where G.parent=null) {  

             if (G.expired) 

                   periodicUpdate(G, updatedKyes) 

       }  
} 

periodicUpdate(affectedGroup g, keys updatedKyes) 

{ 

       if (g.expired){ 

            𝐾𝑔′ =generatNewKey() 

            updatedKeys = updatedKeys || 𝐾𝑔′ 
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       } 

      childs = getChilds(g)                                          //get childs of node 

g 

      if (childs = null) {                                                //stop condition 

                if(updatedKyes ≠ null){                          // 

                       message = E(𝐾𝑔, updatedKeys) 

                       multicast : KDC  
        message         
→                   g 

                } 

     } 

    else{ 

          foreach group C in childs 

               periodicUpdate(C , updatedKeys) 

    } 

} 

 .  G1لمجموعة الجذر من أجل ا 2 جراءالتمرير التعاودي لإل 5يوضح الشكل 

 

 . التحديث الدوري باستخدام الدمج التعاودي من األعلى لالسفل. 5 الشكل

 : 2  جراءوفق اإل  التحديث  جراءالالزمة إل  رسالعدد عمليات التشفير واإل  اآلتييبين الجدول  
 

message message → Group encryptions type sends 



 م2018عام ل   1العدد                                       مجلة بحوث جامعة إدلب       
 

116 
 

1 E (𝐾𝐺14 ,𝐾𝐺6
′)                

→ G14 
1 multicast 1 

2 E (𝐾𝐺15 ,𝐾𝐺6
′)                

→ G15 
1 multicast 1 

3 E 

(𝐾𝐺12,𝐾𝐺8
′  || 𝐾𝐺12

′ )  

→ G12 

1 multicast 1 

4 E (𝐾𝐺13 ,𝐾𝐺8
′)                

→ G13 

1 multicast 1 

5 E (𝐾𝐺16 ,𝐾𝐺8
′)               

→ G16 
1 multicast 1 

6 E (𝐾𝐺10 ,𝐾𝐺4
′)               

→  G10 

1 multicast 1 

7 E (𝐾𝐺19 ,𝐾𝐺4
′)               

→ G19 

1 multicast 1 

8 E 

(𝐾𝐺20,𝐾𝐺4
′ || 𝐾𝐺20

′ ) 

→ G20 

1 multicast 1 

9 E (𝐾𝐺22,𝐾𝐺4
′)                

→ G22 
1 multicast 1 

 احصائيات االرسال والتشفير .  7جدول 

 9عدد عمليات التشفير =  ✓
 9= رسالعدد عمليات اإل ✓

 مناقشة الميزات: 

بحيث نصل    الئحة،في    تجميع مفاتيح المجموعات المطلوب تحديثها  جراءاإليوفر هذا   ▪
والواقعة   ،كل المفاتيح القابلة للتحديث  إضافةوقد تم    ،المجموعات األوراق في الشجرة  إلى

يتم تشفيرها بمفتاح  هذه الالئحة ل  إلى،  الورقة  العقدة  إلىالجذر    العقدةعلى المسار من  
   . برسالة واحدة بث متعدد ،جميع عناصرها  إلىها إرسالو  ،الورقة العقدة

 جراء اإلرسائل التحديث المتوقع حدوثها ب  إرسالفي  عدم االنتظام  مشكلة    جراءاإل يحل هذا   ▪
   .بطريقة آمنة كما يضمن وصول المفاتيح المحددة للمستخدمين في المجموعات  ،1
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لم يكن أي من  حال  في  أوراق    (مجموعاتعقد )  إلىرسائل    إرسال  جراءاإليتجنب هذا   ▪
 .مفتاحهل    ا  تطلب تحديثي عقدآباء هذه ال

  ،مرتبط بعدد العقد األوراق  رسالأن عدد عمليات التشفير واإل  جراءاإلهذا  من مساوئ   ▪
بعدد المجموعات التي   وال يرتبط   ،مفاتيح محدثة  إليهاالتي يتضمن المسار من الجذر  

المطلوب   وهذا يعني عدد عمليات تشفير أكبر من عدد المفاتيح  ، تطلب تحديث مفاتيحها
 تحديثها. 

 على(من األسفل إلى األ تعاودي: )التشفير والدمج ال3 جراء اإل - 3- 3

، ذلك عن األبناءفي هذا اإلجراء، يقوم الخادم بجمع المفاتيح المحدثة لكل العقد  
من كل عقدة   حيث يتم إعادة مقطع رسالة  العقد األوراق.                                  طريق العبور على الشجرة بدءا  من

صالحية مفتاحها، العقدة )المجموعة( التي انتهت فترة  هذه  مفتاح  هذا المقطع  ، يتضمن  ابن
أبنائه  بدمج المقاطع المعادة من  هذا األب يقوم .هذه العقدةديم، إلى أب                     مشفرا  بمفتاحها الق

إ أبيه، وهكذا حتى مع المقطع الذي يولده هو،  يعيدها إلى  ثم  ن تطلب تحديثا لمفتاحه، 
طع أو  الوصول إلى الجذر. بذلك يتكون لدينا رسالة ناتجة عن دمج عدة مقاطع مشفرة، مق

رسالة لكل مجموعة عقدة انتهت فترة صالحية مفتاحها. بالنهاية يقوم الخادم بتوجيه هذه 
الرسالة إلى المجموعة الجذر، التي تمثل المجموعة الكلية، أي يتم ارسالها برسالة بث متعدد  
إلى كل مجموعة ورقة، وبالتالي إلى كل المستخدمين في التطبيق، حيث يستلم كل مستخدم  

يتمكن المستخدم من فك تشفير كل مقاطع هذه الرسالة، بل سيستخدم هذه   الرسالة. لن 
والتي  له،  المهمة  الرسالة  )مقاطع(  أجزاء  تشفير  لفك  لديه  والمحفوظة  المتوفرة  المفاتيح 
تتضمن فقط المفاتيح الجديدة للمجموعات الواقعة على المسار من الجذر إلى المجموعة  

المستخدم، وبالتالي يحصل على المفاتيح المخول بالحصول عليها الورقة التي ينتمي إليها  
فقط، وباقي أجزاء الرسالة لن يتمكن من فك تشفيرها والحصول على المفاتيح المحدثة التي  

 . الذي تم استخدامه لتشفير رسالة التحديثال تهمه، كونه ال يمتلك المفتاح 
periodicSystemUpdate() 

{ 

        Group G 
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        updateMessage = null  

        foreach (Group G in GroupList where G.parent=null) {  

                   updateMessage =periodicUpdate(G) 

       if(message1 ≠ null) 

                 multicast : KDC  
        updateMessage     
→                       G 

       }  
} 

string periodicUpdate(Group g) 

{ 

       message =null 

       if (g.expired){ 

            𝐾𝑔′=generatNewKey()       

            message = 𝐸(𝐾𝑔 ,   𝐾𝑔′) 
      } 

      childs = getChilds(g)    //get childs of node g 

      if (childs = null) {          //stop condition 

 return message 

      } 

     else{ 

          foreach (Group C in childs) 

               message = message || periodicUpdate(C ) 

     } 

} 

نجد أن الخادم يقوم بإرسال رسالة التحديث . 𝟑  جراءالتعاودي لإل تمرير ال 𝟔يوضح الشكل 
ن  و المستخدم  والمكونة من دمج عدة مقاطع إلى جميع المستخدمين في المجموعات.الوحيدة  

المجموعة   مثال ،  𝑮𝟏𝟒في  تشفير           ،  بفك  الرسالة  مقطعيقومون  هذا  يتضمن    ،الكلية  من 
𝐊𝐆𝟔المفتاح المحدث  المقطع  

المقطع بالمفتاح المحفوظ لديهم  هذا  من خالل فك تشفير    ،′
𝐊𝐆𝟔الرسالة أجزاء  ببقية  يهتمون  وال  المجموعة  .  ،  في  بفك   G20المستخدمون  يقومون 

𝐊𝐆𝟒من الرسالة للحصول على المفاتيح    مقاطعتشفير  
′  , 𝐊𝐆𝟐𝟎

وال يهتمون ببقية األجزاء   ′
 وهكذا... 

يستلمون رسالة التحديث، رغم عدم    G7,G5,G9نالحظ أن المستخدمين في المجموعات  
الجذر   من  المسار  على  الواقعة  المجموعات  كون  لهم  بالنسبة  الرسالة  هذه   إلىفائدة 



 د. الكردي ورسالن

 

119 
 

، مع اإلشارة  جراءوهذا يعتبر أهم مساوئ هذا اإل،  ال تتطلب تحديث مفاتيحها  المجموعات
كونهم ال يحتفظون    ،المستخدمون لن يتمكنوا من فك تشفير أي جزء من الرسالةن هؤالء  أ

                                  وهذا يحافظ على أمن النظام كامال .  لفك التشفير، بالمفاتيح الالزمة

 

 . التحديث الدوري باستخدام التشفير والدمج التعاودي من األسفل لالعلى.  6الشكل 

 : 3  جراءوفق اإل  التحديث  جراءالالزمة إل  رسالعدد عمليات التشفير واإل  اآلتييبين الجدول  

message Updated Keys  → Root encryptions type sends 

1 

E (𝐾𝐺6 ,𝐾𝐺6
′) || E (𝐾𝐺8 

,𝐾𝐺8
′) || E (𝐾𝐺12 ,𝐾𝐺12

′ ) || 

E (𝐾𝐺20 ,𝐾𝐺20
′ ) || E (𝐾𝐺4 

,𝐾𝐺4
′)   → G1 

5 multicast 11 

 احصائيات االرسال والتشفير .  8جدول 

 5عدد عمليات التشفير =  ✓
 11= رسالعدد عمليات اإل ✓

 مناقشة الميزات: 

  ،تحديث مفاتيحها  المطلوبمرتبط بعدد المجموعات    جراءاإلعدد عمليات التشفير في هذا   ▪
 .2 جراءاإلوال يتعلق بعدد العقد األوراق كما في 
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اإل ▪ عمليات  المجموعات    رسالعدد  الرسالة  وبالتالي    األوراق،بعدد  كل   إلىتصل 
تبعا    ،مستخدم بفك تشفير أجزاء من هذه الرسالةكل  حيث يقوم  في التطبيق،  المستخدمين  

  .للمفاتيح التي يحتفظ بها ليحصل على المفاتيح المحدثة
مستخدمين غير مهتمين بهذه    إلى  رسالة التحديث الكليةوصول    ،جراءاإلهذا  من مساوئ   ▪

التي   المجموعات األوراق  إلىكون المجموعات الواقعة على المسار من الجذر    ،الرسالة
 ال تتطلب تحديث لمفاتيحها.  ن ينتمي لها هؤالء المستخدمو 

من مساوئ هذا األسلوب في التحديث، وجود مقاطع من الرسالة ال تهم المستخدم ووجود   ▪
)عدة مقاطع مشفرة( قد يعطي لمهاجم فرصة أكبر في الحصول    كل المفاتيح برسالة واحدة

  على مفاتيح التشفير.

 )التشفير والدمج أسفل األب الفرعي(  4اإلجراء  - 4- 3

periodicUpdate(Group  g , bool  flag) 

stat

e 

child

s 

fla

g 

g.expir

ed 
Behavior 

1 null 
fals

e 
false do nothing 

2 null 
fals

e 
true 

𝐾𝑔′=generatNewKey()       

message= 𝐸(𝐾𝑔 ,   𝐾𝑔′) 

multicast : KDC  
        message       
→                  g 

3 null 
tru

e 
false return null 

4 null 
tru

e 
true return 𝐸(𝐾𝑔 ,   𝐾𝑔′) 

5 
not 

null 

fals

e 
false foreach (Group C in childs) 

       periodicUpdate(C , false) 
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6 
not 

null 

fals

e 
true 

𝐾𝑔′=generatNewKey()       

message= 𝐸(𝐾𝑔 ,   𝐾𝑔′) 

foreach (Group C in childs) 

      message = message || 

periodicUpdate(C , true ) 

multicast : KDC  
        message       
→                  g 

7 
not 

null 

tru

e 
false 

foreach (Group C in childs) 

      message = message || 

periodicUpdate(C , true ) 

return message 

8 
not 

null 

tru

e 
true 

𝐾𝑔′=generatNewKey()       

message= 𝐸(𝐾𝑔 ,   𝐾𝑔′) 

foreach (Group C in childs) 

      message = message || 

periodicUpdate(C , true ) 

return message 

                                                                        يمثل هذا اإلجراء عبورا  على الشجرة من الجذر باتجاه األوراق، كما في اإلجراء 
لمفتاحها، يتحول اإلجراء إلى إجراء تعاودي      ا  ، ولكن بمجرد مصادفة عقدة تتطلب تحديث2

                                                                           من األسفل عند األوراق لألعلى، وصوال  إلى هذه العقدة، والتي نطلق عليها مسمى األب 
المتبع في   األسلوب  بنفس  الفرعي  أسفل هذا األب  التحديث  رسائل  تجميع  فيتم  الفرعي، 

 موعة األب الفرعي. ، ومن ثم إرسال رسالة واحدة بث متعدد موجهة إلى مج3اإلجراء 

 وهي:في االجراء  بارامتراتناقش ثالثة ن

                                             وجود أبناء للعقدة الم مررة باالستدعاء العودي: -1

 childs=(null , not  null) 
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                                                           انتهاء مدة صالحية المفتاح للعقدة الم مررة باالستدعاء العودي: -2

            g.expired=(true , false)   
. فمن أجل كل عقدة، إذا كانت  flag=(true,false)  العلمعامال إضافي هو    -3

تحديث   تتطلب  العقدة ال  تمرر  لهذه  للداللة    flag=falseمفتاحها،  أبنائها،  إلى 
على أنها لن تكون أبا فرعيا. عند وصول التمرير التعاودي إلى عقدة، وكانت فترة  

، إلى أبنائها  flag=trueرعيا، وتمرر  مفتاحها قد انتهت، فإنها تعتبر نفسها أبا ف
األبناء   العقد  تقوم  عندها  عبرها،  موجهة  ستكون  التحديث  رسالة  أن  لهم  لتشير 
تتطلب تحديثا لمفاتيحها وذلك  كانت  بها بحال  الخاصة  التحديث  بإعادة رسائل 
                                                                            بمقاطع تتضمن مفتاحها الجديد مشفرا  بمفتاحها القديم، وتعيد هذا المقطع المشفر 

األب الذي يدمج  المقاطع المعادة من أبنائه، ويعيدها إلى أبيه، وهكذا حتى  إلى  
                                                                           الوصول لألب الفرعي، أي تعاود الخوارزمية التعاودية دمج رسائل التحديث صعودا   
ويرسلها  واحدة  برسالة  الرسائل  يدمج  الذي  الفرعي،  األب  هذا  إلى  األوراق  من 

 عي. برسالة بث متعدد موجهة لمجموعة األب الفر 

، حيث يتشكل لدينا ثالث عقد كأب  G1للعقدة الجذر    4استدعاء اإلجراء    7يظهر الشكل  
 . G6,G8,G4فرعي هي العقد 

 

 . التحديث الدوري باستخدام التشفير والدمج أسفل األب الفرعي. 7الشكل 
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  G4يوضح التمرير أسفل األب الفرعي  8الشكل 

 
 . G4. التشفير والدمج اسفل األب الفرعي 8الشكل 

بالنسبة لبقية فروع الشجرة، فعند وصول االستدعاء إلى العقد   سلوبنفس األيتم التمرير ب
G8,G6ويتم دمج رسائل التحديث  (7)أنظر الشكل    ، ستكون هاتان العقدتان أبا فرعيا ،

 . G4 العقدةالناتجة عن األبناء كما وضحنا في حالة االستدعاء من أجل 
 : 4عدد عمليات التشفير واإلرسال الالزمة إلجراء التحديث وفق اإلجراء    اآلتييبين الجدول  

messa

ge 
message → Group 

encrypti

ons 
type 

se

n

ds 

1 E (𝐾𝐺4 ,𝐾𝐺4
′) || E (𝐾𝐺20 ,𝐾𝐺20

′ )   

→ G4 
2 multica

st 

4 

2 E (𝐾𝐺8 ,𝐾𝐺8
′) || E (𝐾𝐺12 ,𝐾𝐺12

′ )   

→ G8 
2 multica

st 

3 

3 E (𝐾𝐺6 ,𝐾𝐺6
′)                                

→ G6 

1 multica

st 

2 

 احصائيات االرسال والتشفير .  9جدول 

 5عدد عمليات التشفير =  ✓
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  9عدد عمليات اإلرسال= ✓

 مناقشة الميزات: 

يحل هذا اإلجراء العشوائية في إرسال رسائل التحديث المتوقع حدوثها باإلجراء  ▪
 كما يضمن وصول المفاتيح المحددة للمستخدمين في المجموعات. 1
عدد عمليات التشفير في هذا اإلجراء مرتبط بعدد المجموعات المحدثة كما في   ▪

 . 2وليس بعدد المجموعات األوراق كما في اإلجراء  3اإلجراء 
تحديث ▪ تتطلب  ال  المجموعات  إلى  تحديث  رسائل  توجيه  تفادي  في       ا  تم  كما 

 . 3وفروعها وبالتالي تم استثناء مشكلة اإلجراء  G3المجموعة 
تحديثه فإن هذه اإلجراء يؤول إلى      ا  مطلوب  G1ان مفتاح العقدة الجذر  في حال ك ▪

 3اإلجراء 
في حال كان هناك عقدة واحدة فقط في الشجرة مطلوب تحديثها فإن هذا اإلجراء   ▪

 )التحديث عند االنتهاء(. 1يؤول إلى اإلجراء 
 .2يحقق هذا اإلجراء كما ذكرنا كل خواص اإلجراء  ▪
 المشفرة في رسلة التحديث.تم تخفيض عدد المقاطع  ▪

 : الخاتمة  -4
نهجا يعتمد على األشجار لتمثيل االتصاالت بين المجموعات  في هذه المقالة    قدمنا

 الشجري عودية مناسبة للتمثيل  اتإجراءعالوة على ذلك اقترحنا  في مركز توزيع المفاتيح.
اعتمدنا في  ،لمفاتيح التشفير الخاصة باالتصاالت بين المجموعات لتحديث الدوري لعملية ا

أي  األول  جراءاإل مفتاح  النظام في حال  ةعلى تحديث  انتهت صالحيته    مجموعة ضمن 
 ، قدمنا في رسائل التحديث  عدم االنتظام الممكن حدوثهوعرضنا مشكلة هذا األسلوب في  

على    2  جراءاإل يعتمد  المفاتيح  الذي  عالمح تجميع  حتى  دثة  الشجرة  في  مسار  كل  لى 
واحدة رسالة تحديث    إرساليضمن    بحيث     ق  عقد أوراالمجموعات التي تمثل    إلىالوصول  

رسائل غير مفيدة    إرسال  جراءاإلوتجنبنا في هذا    ،كل مجموعة ورقة  فيالمستخدمين    إلى
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أن  في  جراءاإلمشكلة هذا كما شرحنا لبعض المجموعات التي ال يجب ان تتأثر بالتحديث 
. بعد ذلك اكبر من عدد المجموعات التي يشملها التحديث  رسالاإلتشفير و العدد عمليات  

  العودي عن الدمج    واحدة ناتجة برسالة                                 والذي يقوم بتحديث النظام كامال    3  جراءاإل  قدمنا
التحديث  لعدة أجزاء بالنسبة له لعملية    ، مشفرة حيث يستخلص كل مستخدم الجزء المهم 

ا وال مجموعات ال تهتم بمحتواه  إلىوصول هذه الرسالة  في    جراءاإلوعرضنا مشكلة هذا  
الذي يحل مشكالت اإلجراءات  4وفي النهاية قدمنا اإلجراء  .يجب أن تتأثر بالتحديث هذا

السابقة ويعتبر األفضل من حيث عدد عمليات التشفير واإلرسال الالزمة إلجراء التحديث  
قمنا به في هذه المقالة بتوضيح عدد عمليات   إجراءختمنا كل  الدوري لمفاتيح التشفير.  

 . وبمناقشة محاسنه ومساوئه التحديث جراءالالزمة إل رسالالتشفير واإل
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دراسةةةةةةةة اافيزااااف لخالئط  افينطوااافمحلزةاافميقةةةةةةةة  ا   ال   ا
 اف ب الداافب  ء)افقغو(اواف ب الداافس العا)ت ئن اافصه اافمغخف (

 محمد حلبيو د.  سعيد مندو د.

اادفباا قسمااف لخالئء،اكل  اافعلزة،اجئمع

 ادلبجامعة  ،العلوم ةكلي دكتوراه،طالب 

 افمليصا

التي  الثالثية  تم تحضير مجموعتين من الخالئط المعدنية  في هذا البحث 
( حيث تم صهر العناصر  Al-Mg-Cuيدخل في تركيبها بشكل أساسي األلمنيوم )

 ساعات من ثم تم تبريدها بطريقتين مختلفتين:   6لمدة  C°660                معا  عند الدرجة 

ح درجة  عند  ببطء  لتبرد  العينات  تركت  األولى  الطريقة  ذلك في  بعد  التجربة،  رارة 
غطت على شكل أقراص دائرية بضغط قدره )  (. Ton/cm 215                                      ض 

سريع( حيت  )تبريد  المغزلي  الصهر  تقانة  استخدام  تم  الثانية  الطريقة  في 
على   للحصول( m/s 31سكب المصهور على دوالب من النحاس سرعته الخطية )   ي  

ينات على شكل شرائط طولها  ر العيحضثم تم ت  شرائط معدنية رقيقة وبأطوال مختلفة
(3cm( وعرضها )3mm  بسماكة تقريبا )                    (0.75 mm .) 

                                                                   تم توصيف الخالئط المحضرة فيزيائيا  من خالل دراسة الخواص الميكانيكية  
)القساوة( حيث تبين ازدياد القساوة مع تزايد كمية المغنيزيوم المضافة، كم تمت دراسة 

الحراري( حيث تبين تناقص معامل التوصيل  الخواص الحرارية )قياس معامل التوصيل  
دراسة الخواص المغناطيسية   ت. كما تمالحراري مع ازدياد كمية المغنيزيوم المضافة
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)قياس الطواعية المغناطيسية( حيث تبين تناقص قيم الطواعية المغناطيسية    للخالئط
 للخالئط مع تزايد كمية المغنيزيوم المضافة.

 

خالئط معدنية، ألمنيوم، مغنيزيوم، نحاس، تبريد سريع، تبريد   افم  ئح  :اافكلمئت
 بطيء، قساوة، ناقلية حرارية، طواعية مغناطيسية

ام دم :ا–ا1

                                             في الكثير من التطبيقات الصناعية نظر ا لتمتعه   خالئطهنيوم و يستخدم األلم
جيدة  بخواص وكيميائية  أن  ،فيزيائية  التطبيقاتالنقي  نيوم  األلم  استخدام  اال   في 

ي حدود إال ف  ال تلبي احتياجات تلك التطبيقاته                         نادر جدا  وذلك ألن خواص الصناعية  
بانخفاض متانتها كما أن خواصها الفيزيائية و    ميزالمعادن النقية تت  حيث أن  ضيقة

,  صناعيالميكانيكية )الشد و القساوة( ال تفي في أغلب األحيان بما يتطلبه التطبيق ال
التي تتميز بخواص ميكانيكية وتكنولوجية أفضل    لذا يستعاض عنها بالخالئط المعدنية

بحيث تتوافق مع مستلزمات   ةها الكيميائيتكيبويمكن التحكم بهذه الخواص بتغيير تر 
  .[1,2,3] الصناعة

اافدراس اافحظ ال :اا-ا2

الحرارية   والمعاملةلخلط  ا عناصرإضافة  تأثير    الباحثين  من  كبير  عدد  درس
 . Al-Cu-Mg alloysلخالئط والحرارية والمغناطيسية  الخواص الميكانيكيةعلى 

من الصفات    للمعادن والخالئط المعدنية  )القساوة(  الخواص الميكانيكيةتعتبر  
التي تحدد سلوك المعدن أو الخليطة المعدنية تحت تأثير القوى الميكانيكية    الهامة

ولهذه الخواص ،  متحركة  أو  اكنةالخارجية المؤثرة عليه سواء كانت في صورة أحمال س 
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ئط المعدنية وقابلية أهمية كبيرة لكونها تعطي صورة واضحة عن صفات المعادن والخال
 [.15] تشكيلها وإمكانيات استخدامها في الظروف الصناعية المختلفة

ان الناقلية الحرارية للمواد تعتمد على كل من موجات االهتزاز الحراري للشبكة البلورية 
KL   وااللكترونات الحرةKe  لذلك فإن التوصيل الحراري يعتمد على مشاركة اهتزازات

الشبكة البلورية وااللكترونات الحرة ويعرف معامل التوصيل الحراري بأنه كمية الحرارة  
  (Fourier Law)فورير    قانون   استخدام  يمكن  التي تنتقل في المواد الصلبة بالتوصيل

                                                       :   [18] كما يلي Kالحراري  التوصيل معامل حساب في

𝑄 = 𝐾 × 𝐴 ×
∆𝑇

∆𝑋
                    (1) 

 

 Qبواحدة وتقاس الزمن بوحدة المارة الحرارة : كمية (W ) 

K ويقاس الحراري  التوصيل : معامل ( بواحدةW/m .°C) 

A المربع بالمتر وتقاس الحرارة انسياب مقطع : مساحة (2m  ) 

ΔT/ΔX  : ( التدرج الحراري بالنسبة للمسافة ويقاس بواحدة°C/m.) 

د تتعلقراتعتبر  التي  المتقدمة  المواضيع  من  المغناطيسية  المواد  من    سة  بكثير 
الصناعات   في  تدخل  التي  الكهربائية   او الكهربائيةالمحوالت  ك  ،الحديثةالتطبيقات 

لتصنيف المواد المغناطيسية    تانطريقهناك  و   أجهزة حفظ الذاكرة  وا  المولدات الكهربائية
 وهما: 

األوفى: أساس     تصن    اف  ال  ا على  والخواص    ف  االلكترونية  الخواص  بين  االرتباط 
  المغناطيسية للمادة.

 للمواد. الحجيرات المغناطيسية                    اعتمادا  على خواص         تصن ف  افثئن  :اف  ال  ا
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الخواص   أن  التحوالت                   كما  أثناء  تتغير  المعدنية  والخالئط  للمعادن  المغناطيسية 
فعند وضع عينة معدنية في مجال                                               الطورية، ومع تغير تركيب وبنية الخالئط أيضا .

 : عين بالعالقة الخطيةتت  ƞ ، فإن شدة تمغنطهHمغناطيسي شدته 

(2)           ƞ =χ H 

  10-5وتتراوح قيمة الطواعية المغناطيسية بين    ،دعى الطواعية المغناطيسية   ت    χحيث  
و الضعيفة  سالبة  610للمغناطيسية  تكون  وقد  القوية،  ذات    للمغناطيسية  المواد  في 

)المغناطيسية العكسية التمغنط والحقل  شدة  بين  ( ليست  H  ، ƞ ، كما أن العالقة 
وتقسم   ،  طيسين الطواعية المغناطيسية تتعلق بشدة الحقل المغناإ                  خطية دائما ، حيث  

   إلى ثالثة أنواع : χالمعادن حسب مقدار وإشارة 

   :(Diamagnetismمغناطيسية) المعادن الديا .1
 : (Para magnetism)البارامغناطيسية المعادن  .2
 : ( Ferromagnetismالفيرومغناطيسية) المعادن .3

يندرج األلمنيوم والمغنيزيوم )العناصر المستخدمة في البحث( ضمن مجموعة المعادن  
(  10× 2.2-4البارامغناطيسية حيث يملك األلمنيوم النقي طواعية مغناطيسية قيمتها )

( الدايا10×1.2-4والمغنيزيوم  المواد  من  فيعتبر  النحاس  أما  ويملك   (  مغناطيسية 
 . ]7[( -10×1-4طواعية مغناطيسية )

ا:اأهم  اافبيثاوأهدافهاا-ا3

( من  معدنية  خالئط  تحضير  هو  البحث  من  (  yCuxMgy-x-1Alالهدف 
المحضرة بطريقتي التبريد البطيء)الضغط( والتبريد السريع )تقانة الصهر المغزلي(  

الميكانيكية و  ثم توصيفها من خالل دراسة خصائصها  الحرارية والمغناطيسية،  ومن 
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وذلك من أجل استخدامها في مجاالت صناعية عديدة )هياكل الطائرات، اإلنشاءات 
 البحرية، هياكل المركبات الفضائية، صناعة الكابالت، المحركات الكهربائية وغيرها( 

اط ال  اافبيث:اا-ا4

ا  هذا  في  عالية  استخدمنا  نقاوتها  معدنية  عناصر  وزن    ت  %،اا99.9لبحث 
العناصر بدقة وفق النسب المطلوبة للخالئط المراد تحضيرها وتوضع في بوتقة من  

بحيث توافق درجات  ااC°660درجة حرارتها    )فرن حراري(  البورسالن وتدخل إلى مرمدة
صهور حتى يتم تحريك الم،  الحرارة المناسبة للخالئط المحضرة وفق مخططات التوازن 

 ساعات عند الدرجة المذكورة،  6المرمدة لمدة    نحصل على تجانس تركت العينات في
 وتم تبريدها بطريقتين:  بعدها أخرجت من المرمدة

درجة حرارة    إلى  ببطءلتبرد  بالنسبة لخالئط المجموعة األولى تركت العينات   .1
على شكل    غطت          ومن ثم ض    حنت وتم تحويلها إلى مسحوق       ثم ط  الغرفة،  

ضغط   تحت  مكبس  بواسطة  صغيرة  تم  2Ton/cm(15  ،)أقراص  بعدها 
   ها.سطح وتلميع صقل

بالنسبة لخالئط المجموعة الثانية استخدمنا تقانة الصهر المغزلي )تبريد سريع(   .2
(  m/s 31                                                   حيت ي سكب المصهور على دوالب من النحاس سرعته الخطية )

فنحصل على شرائط معدنية رقيقة وبأطوال مختلفة ثم نحضر العينات على 
( طولها  شرائط  )(  3cmشكل  )  3mmوعرضها  تقريبا   بسماكة   )                    0.75 

mm .) 

 والحرارية والمغناطيسية. ميكانيكيةال تعليها القياساجريت    أ  بعدها 

 

ااألجهخ اافمس يدم :اا-اا5
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   .(FM-7للقساوة الميكروسكوبية ) جهاز فيكرز .1

 . (Heat Conduction Unit)جهاز قياس معامل التوصيل الحراري  .2
 . المغناطيسية بطريقة غايجهاز قياس الطواعية  .3

اافح ئطجاوافمحئقش :ااا-ا6

اافم كئن ك  :ااافيصئطص-اا1-اا6ا

  المحضرة       تحديد مجال استخدام الخالئط المعدنيةللعينات  اقساوة    راسةدتم  
     باستخدام جهاز قياس قساوة فيكرز بتطبيق حمولة مقدارها،  الصناعيةفي التقنيات  

 (500 gfاا ) 5خالل زمن قياس مقداره sec , حيث تعطى قساوة فيكرز وفق العالقة
 التالية :                              

)3( ]2[kgf/mm2 HV = 1.8544 p/d 

P المطبق: الحمل[kgf] . 

d المعين(: متوسط قطر األثر الذي يتركه الهرم )متوسط قطري [mm] . 

 افميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ء:ااyCuxMgy-x-1Alاخنطواافمجمزع ااألوفى

( الجدول  وتشير 1              ي ظهر  المجموعة  هذه  لخالئط  المحسوبة  القساوة  قيم   )
تساوي  المجموعة  هذه  خالئط  لقساوة  العظمى  القيمة  أن  إلى   النتائج 

(269.21 Kgf/mm)  0.02توافق الخليطة ذات التركيب    وهيCu0.13Mg 0.85Al  أما .
( للقساوة  الصغرى  التركيب   وهي(   2kgf/mm53.33القيمة  ذات  الخليطة  توافق 

0.02Cu0.03Mg0.95Al . 

الشكل  والمنحني كمية 1)  في  بداللة  المجموعة  قساوة هذه  تغيرات  يمثل   )
                                                                                 المغنيزيوم، ونالحظ من المنحني أن  القساوة تزداد تدريجيا  مع زيادة كمية المغنيزيوم 
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                              . ويمكن تفسي ر ازدياد القساوة Mg           وزنا ( من  اا%13حتى تبلغ القيمة العظمى عند )
 مع زيادة المغنيزيوم لألسباب التالية: 

                                                      ( تسبب زيادة تركيز ذرات المحلول ضمن الشبكة البل ورية  Mg)                أن  زيادة تركيز  -1
حركة   بدورها  تعيق  البل ورية  الشبكة  ضمن  انفعاالت  عنه  ينتج  مما                                                                       لأللمنيوم 

 اإلنخالعات مما يؤدي إلى زيادة القساوة.

الطور   -2 مثل  والمغنيزيوم  وااللمنيوم  والنحاس  االلمنيوم  بين  بلورية  اطوار    تشكل 
(Cu Mg2Al )  ور البينيوالط(2Al-Cu)   حيث تعمل هذه االطوار على تحسين

 قساوة االلمنيوم.

القساوة  ونفسر فوق    تناقص  المغنيزيوم  تركيز  يزداد  كما هو   %13عندما 
إلى يؤدي  معين  حد  عن  المغنيزيوم  زيادة  بأن   بالشكل  ح  الطور تشكل                                                           موض 

(5Al6Cu2Mg)    ويصبح المحلول غير مستقر( والذي ال يعطي تقسية بنيوية جيدة(
عف من مقاومة المادة وهذا                                                                             وبالتالي ينفرد هذا الطور على حدود الحبيبات مما يض 

 [6,16] .                        يؤ دي إلى تناقص القساوة

 

افميق  ا   ال  ااف ب الداااyCuxMgy-x-1Alافثنث  اقسئو اف ك زافلينطواافمعدن  ا (:1افجدولا)
 ( افب  ءا)ط ال  اافقغو

 2kgf/mm( HV(قساوة فيكرز  الخليطة

0.02Cu0.03Mg0.95Al 53.33 

0.02Cu0.05Mg0.93Al 57.25 

0.02Cu0.08Mg0.90Al 62.74 



ام2018عام ل     1العدد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب       

 

135 

0.02Cu0.10Mg0.88Al 66.36 

0.02Cu0.13Mg0.85Al 69.21 

0.02Cu0.15Mg0.83Al 65.65 

 

 

ا

اyCuxMgy-x-1Al(:اتغل اقسئو اف ك زافلينطواافثنث  ا1افشكلا)

 بداف اكم  اافمغحلخالزةافلينطواافميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ءا

 المحضرة بطريقة التبريد السريع: yCuxMgy-x-1Al خالئط المجموعة الثانية

( الجدول  وتشير 2              ي ظهر  المجموعة  هذه  لخالئط  المحسوبة  القساوة  قيم   )
تساوي  المجموعة  هذه  خالئط  لقساوة  العظمى  القيمة  أن  إلى   النتائج 

(286.04 Kgf/mm)  0.02توافق الخليطة ذات التركيب    وهيCu0.13Mg 0.85Al.    أما
( للقساوة  الصغرى  التركيب   وهي(  kgf/mm 273.84القيمة  ذات  الخليطة  توافق 

0.02Cu0.03gM0.95Alا. 
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( يمثل تغيرات قساوة هذه المجموعة بداللة كمية المغنيزيوم،  2)في الشكل  والمنحني  
                                                                              ونالحظ من المنحني أن  القساوة تزداد تدريجيا  مع زيادة كمية المغنيزيوم حتى تبلغ 

ساوة وتناقصها                         ويمكن تفسي ر ازدياد الق  ،Mg           وزنا ( من    %13القيمة العظمى عند )
 لنفس األسباب المذكورة في خالئط المجموعة األولى.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااقسئو اف ك زافلينطواافمعدن  اافثنث   (:2افجدولا)
yCuxMgy-x-1Alافميق  ا   ال  ااف ب الداافس العا)ت ئن اافصه اافمغخف (اا 

 2kgf/mm( HV(قساوة فيكرز  الخليطة

0.02Cu0.03Mg0.95Al 73.84 

0.02Cu0.05Mg0.93Al 76.02 

0.02Cu0.08Mg0.90Al 80.45 

0.02Cu0.10Mg0.88Al 83.62 

0.02Cu0.13Mg0.85Al 86.04 

0.02Cu0.15Mg0.83Al 80.52 

ا
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اyCuxMgy-x-1Al(:اتغل اقسئو اف ك زافلينطواافثنث  ا2افشكلا)

 بداف اكم  اافمغحلخالزةافلينطواافميق  ا   ال  ااف ب الداافس الع

 :اافح  ج 

عند مقارنة قيم القساوة المحسوبة لخالئط المجموعة األولى المحضرة بطريقة 
التبريد البطيء )طريقة الضغط ( وخالئط المجموعة الثانية المحضرة بطريقة التبريد 

( بالشكل  قيم  3السريع )طريقة الصهر المغزلي ( كما هو مبين  (  نجد ارتفاع في 
الثانية ويعود السبب في ذلك الى تشكل الطور البيني  القساوة بالنسبة لخالئط المجموع  

(Ω(الكيميائي التركيب  ذي   )Cu Mg2Al  الميكانيكية الخواص  من  يحسن  الذي   )
أن تبريد  حيث    لخالئط األلمنيوم نتيجة لتوزعه المنتظم في التركيب النهائي للخليطة

عن تقوية ( المسؤول  Ωالخالئط بشكل بطيء يؤدي الى تأخر تشكل الطور البيني )
ال  خليطةال تأخير حصول عملية  البلوري مما يؤدي الى  تتسبب باضعاف   نمو  التي 

  [16] .خليطةهشاشة ال  وبالتالي الخواص الميكانيكية
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اyCuxMgy-x-1Al(:اتغل اقسئو اف ك زافلينطواافثنث  ا3افشكلا)

ابداف اكم  اافمغحلخالزةافلينطواافميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ءاوافس الع

ا:اي ارال افافيزاااا-اا2-ا6

للخالئط المحضرة بأزمنة مختلفة حيث استخدمنا   معامل التوصيل الحراري   تم قياس
الحرارية   الناقلية  التوصيل   (Heat Conduction Unit)جهاز  معامل  ويحسب 

 من قانون فورير وصيغته كما يلي: Kالحراري 

𝑄 = 𝐾 × 𝐴 ×
∆𝑇

∆𝐿
                        (4) 

 

𝐾 =
𝑄 × 𝐿

𝐴 × ∆𝑇
                              (5) 

 

: معدل   ΔTة   : سمك العين Lمساحة العينة العمودية على انتقال الحرارة A:حيث 
  حيث أن :اااا ΔT=T1,2 -T3تدرج الحرارة عبر العينة ويحسب كما يلي:

∆𝑇 =
𝑇1 + 𝑇2

2
            (6) 

 
ااا:   ال  ااف ب الداافب  ءاافميق  ا yCuxMgy-x-1Alاوفىخنطواافمجمزع ااألا

( الجدول  قيم3              ي ظهر  الحراري   (  التوصيل  هذه   معامل  لخالئط  المحسوبة 
ل العظمى  القيمة  أن  إلى  النتائج  وتشير  الحراري          المجموعة  التوصيل  معامل 

(78.9 W/m.°C)  0.02  توافق الخليطة ذات التركيب  وهيCu0.03Mg0.95Al  أما .
الصغرى   التركيب   وهي  ( W/m.°C 24.5)القيمة  ذات  الخليطة              توافق 

0.02Cu0.15Mg 0.83Al 
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هذه المجموعة بداللة  ل  معامل التوصيل الحراري   ( يمثل تغيرات4)في الشكل  والمنحني  
أنه عند إضافة عنصر المغنيزيوم الى االلمنيوم   كمية المغنيزيوم، ونالحظ من المنحني

خواص الحرارية تتناقص وذلك بسبب أن إضافة المغنيزيوم كعنصر اشابة الى  فإن ال 
يؤدي الى تشويه االلكترونات الحرة والشبكة البلورية وإن هذا التشويه والتناقص في 
الخواص الحرارية يزداد مع زيادة نسبة المغنيزيوم المضافة حيث ان إضافة المغنيزيوم 

وي الحرة  االلكترونات  عدد  من  الحرارية في  يقلل  الالزمة لالهتزازات  الطاقة  من  زيد 
 .[5]الشبكة البلورية وبالتالي تقل الموجات الناتجة من اهتزازات الشبكة البلورية 

ا

ا

ا

ا

افلينطواافمعدن  اافثنث  :امعئملااف زصللاافي اريا(3افجدولا)

yCuxMgy-x-1Alافيق  ا   ال  ااف ب الداافب  ءا 

 العينة 
زمن  

 التلبيد

قيمة  

حرارة 

الطبقة  

السفلى  

T2 

قيمة  

حرارة 

العينة  

T1 

قيمة  

حرارة 

التسخين  

T3 

T1,2 

°C 

ΔT 

C° 

K 

w/m.°c 

0.02Cu0.03Mg0.95Al 1.5 2.23 4.02 2.8 3.125 1.055 78.9 

 0.05Mg0.93Al

0.02Cu 

1.5 2.2 4.02 2.76 3.11 0.35 72.2 
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 0.90Al

0.02Cu0.08Mg 

1.5 2.30 4.01 2.75 3.155 0.405 62.4 

0.02Cu0.10Mg0.88Al 1.5 2.44 4 2.70 3.22 0.52 48.6 

 0.13Mg0.85Al

0.02Cu 

1.5 2.25 4.04 2.5 3.145 0.645 39.1 

 0.15Mg0.83Al

0.02Cu 

1.5 2.22 4 2.09 3.11 1.02 24.5 

 

              
بداف اكم  ا yCuxMgy-x-1Alافثنث  فلينطوااافي اريا امعئملااف زصللاتغل:ا(4)اافشكل

اافميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ءاالخالزةافمغح

ا:افميق  ا   ال  ااف ب الداافس العااyCuxMgy-x-1Alافثئن  خنطواافمجمزع اا

( الجدول  قيم4              ي ظهر  الحراري   (  التوصيل  هذه   معامل  لخالئط  المحسوبة 
ل العظمى  القيمة  أن  إلى  النتائج  وتشير  الحراري      المجموعة  التوصيل  معامل 

(189.58 W/m.°C )  التركيب  وهي ذات  الخليطة       0.02Cu0.03Mg0.95Al  توافق 
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الصغرى   القيمة  التركيب  وهي  (W/m.°C 94.79)أما  ذات  الخليطة               توافق 
0.02Cu0.15Mg 0.83Al 

هذه المجموعة بداللة  ل  معامل التوصيل الحراري   ( يمثل تغيرات5)في الشكلنحني  والم
أنه عند إضافة عنصر المغنيزيوم الى االلمنيوم   كمية المغنيزيوم، ونالحظ من المنحني

تتناقص ونفسر ذلك حسب األسباب المذكورة في المجموعة   فإن الخواص الحرارية 
  األولى.

افلينطواافمعدن  اافثنث  :امعئملااف زصللاافي اريا(4افجدولا)

yCuxMgy-x-1Alيق  ا   ال  ااف ب الداافس العاماف 

 العينة 
زمن  

 التلبيد

قيمة  

حرارة 

الطبقة  

السفلى  

T2 

قيمة  

حرارة 

العينة  

T1 

قيمة  

حرارة 

التسخين  

T3 

T1,2 

°C 

ΔT 

C° 

K 

w/m°c 

0.02Cu0.03Mg0.95Al 1.5 2.23 3.7 2.86 2.96 0.10 189.58 

 0.05Mg0.93Al

0.02Cu 

1.5 2.6 3.5 2.94 3.05 0.11 172.34 

 0.90Al

0.02Cu0.08Mg 

1.5 2.30 3.66 2.86 2.98 0.12 157.98 

0.02Cu0.10Mg0.88Al 1.5 2.44 3.6 2.87 3.02 0.15 126.38 
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 0.13Mg 0.85Al

0.02Cu 

1.5 2.25 3.56 2.72 2.90 0.18 105.32 

 0.15Mg 0.83Al

0.02Cu 

1.5 2.66 3.5 2.88 3.08 0.2 94.79 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 0.05 0.1 0.15 0.2

K (w/m.°c)

 

بداف اكم  اافمغحخالزةاا yCuxMgy-x-1Alافثنث  فلينطواا امعئملااف زصللاافي ارياتغل:ا(5افشكلا)
 افميق  ا   ال  ااف ب الداافس الع

اافح  ج :ا

ألولى المحضرة  لخالئط المجموعة امعامل التوصيل الحراري  بإجراء مقارنة بين قيم  
المجموعة الثانية المحضرة بطريقة   بطريقة التبريد البطيء )طريقة الضغط( وخالئط

( نستنتج ارتفاع قيم  6التبريد السريع )طريقة الصهر المغزلي( كما هو مبين بالشكل )
معامل التوصيل الحراري بالنسبة لخالئط المجموعة الثانية ويعود السبب في ذلك لعدة 

 نقاط منها: 
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بشكل سريع يؤدي الى تكوين حبيبات دقيقة موزعة بشكل   إن تبريد الخالئط .1
منتظم في الخليطة ويكون التركيب البلوري الناتج متناظر ذو خواص منتظمة  

 وهذا يحسن من الخواص الحرارية للخالئط.
إن تحضير الخالئط بطريقة التبريد البطيء يحول دون تشكل الطور البيني  .2

(Ω  )( الكيميائي  التركيب  الخواص  Cu Mg2Alذي  من  يحسن  الذي   )
تحضير الخالئط بطريقة التبريد   دالميكانيكية والحرارية لخالئط األلمنيوم، وعن

( البيني  الطور  يتشكل  المغزلي(  الصهر  )طريقة  التركيب  (  Ωالسريع  ذي 
( الحراري Cu Mg2Alالكيميائي  التوصيل  معامل  قيمة  من  يزيد  الذي   )

 .  [16]ركيب النهائي للخليطة للخالئط نتيجة لتوزيعه المنتظم في الت

 

امعئملااف زصللاافي اريافلينطواافثنث  ا(:اتغل 6افشكلا)

yCuxMgy-x-1Alافميق  ا   ال   ااف ب الداافب  ءاواف ب الداافس العابداف اكم  اافمغحلخالزةا 

 افمغحئط س  :اافيزاااا-اا3-6
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لقد حظيت دراسة الخواص المغناطيسية للخالئط المعدنية بأهمية كبيرة بسبب قدرتها  
، حيث تساعد الخواص المغناطيسية على تحديد بنية  على كشف العيوب في الخالئط

 .الخليطة وما يطرأ عليها من تحوالت بنيوية وطورية

اافميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ء:ااyCuxMgy-x-1Alخنطواافمجمزع ااألوفىا

( قيم الطواعية المغناطيسية المحسوبة لخالئط هذه المجموعة عند 5)              ي ظهر الجدول  
نالحظ أن الطواعية المغناطيسية لخالئط هذه المجموعة تأخذ  و   الغرفة،درجة حرارة  

توافق الخليطة التي تكون فيها كمية المغنيزيوم المضافة   10×2.1-4(قيمة عظمى )
(X=3% ( وأصغر قيمة )توافق الخليطة التي تكون فيها كمية المغنيزيوم  10×0.88-4 )

 . (X=15%المضافة )

هذه المجموعة بداللة  ل  الطواعية المغناطيسية  تغيرات( يمثل  7)في الشكل  والمنحني  
أن الطواعية المغناطيسية تتناقص مع تزايد كمية المغنيزيوم  ونالحظ    كمية المغنيزيوم،

 : المضافة ويمكن أن يعزا هذا التناقص في قيم الطواعية المغناطيسية لعدة عوامل منها

البلورية غير مستقرة في البنية  مع تزايد كمية المغنيزيوم تتشكل اطوار بلورية    –   1
الخالئط مما يجعل حركة العزوم المغناطيسية غير متوازية تماما مع الحقل   لهذه

الطواعية   قيم  من  يضعف  وهذا  المطبق     [20].المغناطيسيةالمغناطيسي 
الحجيرات    -  2 حدود  عبر  االنتقال  يتأثر  حيث  البلورية  والعيوب  االتجاهات 

ب البلورية وخاصة االنخالعات ضمن الشبكة البلورية المغناطيسية بوجود العيو 
ينقص   المغناطيسية  الحجيرات  حدود  تنقل  يعارض  عامل  أي  فإن  وبالتالي 

   .[4المغناطيسية ]

اافمعدن  اافثنث  اافمغحئط س  افلينطو(:ايظه ااف زاع  ا5)افجدولا

yCuxMgy-x-1Alافميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ءاعحدادرج اح ار اافغ ف ا 
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اافمعدن  اافثنث  (:اتغل ااف زاع  اافمغحئط س  افلينطوا7افشكلا)

yCuxMgy-x-1Alبداف اكم  اافمغحخالزةاافميق  ا   ال  ااف ب الداافب  ء   

 

اافميق  ا   ال  ااف ب الداافس الع:ااAl1-x-yMgxCuyخنطواافمجمزع اافثئن  ا

( قيم الطواعية المغناطيسية المحسوبة لخالئط هذه المجموعة عند 6)              ي ظهر الجدول  
ونالحظ أن الطواعية المغناطيسية لخالئط هذه المجموعة تأخذ    الغرفة،درجة حرارة  
توافق الخليطة التي تكون فيها كمية المغنيزيوم المضافة (  10×1.67-4 ) قيمة عظمى  

 الخليطة
 الطواعية المغناطيسية عند درجة حرارة

χ× 10-4 الغرفة 

Al0.95Mg0.03 Cu0.02 2.1 

Al0.93 Mg0.05 Cu0.02 1.81 

Al0.90 Mg0.08 Cu0.02 1.45 

Al0.88Mg0.10 Cu0.02 1.27 

Al0.85 Mg0.13 Cu0.02 1.05 

Al0.83 Mg0.15 Cu0.02 0.88 
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(X=3%  )  قيمة كمية    (4-10×0.66) وأصغر  فيها  تكون  التي  الخليطة  توافق 
 . (X=15%المغنيزيوم المضافة )

( تغيرات8والمنحني  يمثل  المغناطيسية  (  كمية ل  الطواعية  بداللة  المجموعة  هذه 
المغناطيونالحظ    المغنيزيوم، الطواعية  المغنيزيوم  أن  كمية  تزايد  مع  تتناقص  سية 

لنفس األسباب    المضافة ويمكن أن يعزا هذا التناقص في قيم الطواعية المغناطيسية
االمذكورة سابقا.

افميق  اااyCuxMgy-x-1Alاافمعدن  اافثنث  اافمغحئط س  افلينطو(:ايظه ااف زاع  ا6)افجدولا
ا   ال  ااف ب الداافس العاعحدادرج اح ار اافغ ف 

ا

 الطواعية المغناطيسية عند درجة حرارة الخليطة

χ × 10-4  الغرفة 
Al0.95Mg0.03 Cu0.02 1.67 

Al0.93 Mg0.05 Cu0.02 1.44 

Al0.90 Mg0.08 Cu0.02 1.16 

Al0.88Mg0.10 Cu0.02 1.02 

Al0.85 Mg0.13 Cu0.02 0.78 

Al0.83 Mg0.15 Cu0.02 0.66 
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ا(:اتغل ااف زاع  اافمغحئط س  افلينطواافمعدن  ااافثنث  ا8افشكلارقم)

yCuxMgy-x-1Alابداف اكم  اافمغحخالزةاافميق  ا   ال  ااف ب الداافس الع
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اافح  ج :ا

األولى   المجموعة  لخالئط  المحسوبة  المغناطيسية  الطواعية  قيم  بين  مقارنة  بإجراء 
وخالئط المجموعة الثانية المحضرة    الضغط(المحضرة بطريقة التبريد البطيء )طريقة  
التبريد السريع )طريقة الصهر   )   المغزلي(بطريقة  ( نستنتج  9كما هو مبين بالشكل 

الطواعية    تناقص خالئط   المغناطيسيةقيم  مع  بالمقارنة  الثانية  المجموعة  لخالئط 
 لعدة أسباب منها:   يعزا ذلكالمجموعة األولى و 

ان الخواص المغناطيسية للخالئط المحضرة تعتمد بشكل كبير على درجة نقاوة  .1
م  إضافة المغنيزيو   د (، وعنالمواد األولية المستعملة في تحضير الخليطة )األلمنيوم

والنحاس كمواد اشابة تتكون اطوار بينية تؤدي الى إعاقة توجه العزوم المغناطيسية 
 المغناطيسية.وهذا يؤدي الى تناقص قيم الطواعية 

إن تبريد الخالئط بشكل سريع يؤدي الى تكوين حبيبات دقيقة )صغيرة جدا( ذات   .2
للخالئط المغناطيسية  الصفة  تناقص  الى  يؤدي  وهذا  منخفض  نوعي   سطح 

حيث ان تبريد الخالئط بشكل بطيء يؤدي الى    ،المحضرة بطريقة التبريد السريع
يت بينها  يتشكل حبيبات ذات حجوم كبيرة نسبيا وهذا  الدقائق الصغيرة  ح ترسب 

وبالتالي تقليل المسامات وهذا يساعد على توجه العزوم المغناطيسية باتجاه الحقل 
 . [21] طللتمغنالمغناطيسي وزيادة قابلية المادة 
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   ال   اااافميق  اyCuxMgy-x-1Al(:اتغل ااف زاع  اافمغحئط س  افلينطواافثنث  ا9افشكلا)
ااف ب الداافب  ءاواف ب الداافس العابداف اكم  اافمغحلخالزةا

اااس ح ئجئت

تبين نتائج الدراسة الميكانيكية )دراسة قساوة الخالئط المحضرة باستخدام جهاز   .1
كمية   زيادة  مع  تدريجي  بشكل  تزداد  االلمنيوم  قساوة  أن  فيكرز(  قساوة 

 (.%2المغنيزيوم المضافة وذلك عند إضافة نسبة ثابتة من النحاس )
التوصيل   .2 معامل  )قياس  الحرارية  الدراسة  نتائج  معامل  تبين  أن  الحراري( 

عند  وذلك  المضافة  المغنيزيوم  كمية  زيادة  مع  يتناقص  الحراري  التوصيل 
 (.%2إضافة نسبة ثابتة من النحاس )

تبين نتائج الدراسة المغناطيسية )قياس الطواعية المغناطيسية( أن الطواعية  .3
المغناطيسية تتناقص مع زيادة كمية المغنيزيوم المضافة وذلك عند إضافة  

 (. %2بة ثابتة من النحاس )نس 
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 60و  50اشتقاق نموذج رياضي لالنتقال بين نظامي النجاح 
 

 أحمد هالل الكردي األستاذ الدكتور 
 ، جامعة إدلب  كلية الهندسة المعلوماتية

 
 

 الملخص 
في هذه المقالة، نصف خوارزمية فعالة تعطي معادلة رياضية تمكننا من إيجاد العالمات  

. تتلخص هذه الخوارزمية بإيجاد البيانات الضرورية  60و    50المتقابلة بين نظامي النجاح  
لمالءمتها بحيث نحصل بتطبيق طريقة استيفاء على المعادلة الرياضية التي تعطي العالمة  

ظام إذا أعطيت عالمة ما من النظام اآلخر. هذه الخوارزمية ذات تطبيقات  المقابلة ألي ن
 . 60إلى النظام  50مهمة في معادلة عالمات الطالب عند االنتقال من النظام 

 ، مالءمة، استيفاء. 60، نظام النجاح 50كلمات المفتاح: نظام النجاح 
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Deriving Mathematical Model for Transforming  

Between The Systems 50 and 60 

 
Ahmad H. Al Kurdi 

 
Faculty of Informatics Engineering, Idlib University 

 
 
 
 

Abstract 

In this paper, we describe an efficient algorithm that gives 

mathematical equation and enables us to find the corresponding 

marks between the two systems 50 and 60. This algorithm 

summarizes by finding the necessary data to fit such that we obtain 

by applying an interpolation method on the mathematical equation. 

This equation gives the corresponding mark of any system if we are 

given a mark of another system. The proposed algorithm has many 

important applications in equalizing the marks of students when 

transforming from system 50 into system 60. 

Keywords:  System 50 , System 60 , Interpolation , Fitting  
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 مقدمة.. 1

( منحن  يكون    ( هيfitting Curveمالءمة  بحيث  رياضي  تابع  أو  منحن  بناء  عملية 
يمكن أن    .(Zielesny, 2016, P. 81)   أفضل خيار لمالءمة سلسلة من نقاط معطيات

( حيث تتطلب أن تكون المالءمة  nterpolationIتتضمن مالءمة منحن إما االستيفاء )
( الذي يبنى فيه تابع التنعيم بشكل  smoothingالدقيقة للمعطيات ضرورية، أو التنعيم )

( الخطي  االنحدار  ندعوه  ما  هذا  المعطيات، و  تقريبا    (Regression Analysisيالئم 
(Collins, 2003, P. 253) . 

في هذه المقالة، نقدم خوارزمية فعالة الشتقاق معادلة رياضية من الدرجة األولى تصف 
في الجامعات. تلعب هذه المعادلة دورا    60و    50العالقة بين عالمات نظامي النجاح  

  وتنصف،  50إذا علمت العالمة من النظام    60مهما في إعطاء العالمة الموافقة للنظام  
 دون إجحاف في التحويل.  60مته الجديدة في النظام الطالب في الحصول على عال

 . أهمية البحث 2

في هذه المقالة، نقدم خوارزمية فعالة تصف العالقة الرياضية بين العالمات في النظامين  
. تلعب هذه العالقة دورا مهما في إنصاف الطالب بحيث يحصل على العالمة 60و   50

 إجحاف. الموافقة في النظام المطلوب دون 
 . خطة البحث3

 في عدة خطوات يمكن إيجازها في العناوين التالية:في هذه المقالة  تتلخص خطة البحث  
 ( Curve Fittingمالءمة منحن ) 3.1.

 معطيات  مالءمة منحن هو إيجاد معادلة )تمثل منحن( تصف بشكل أفضل العالقة بين
y هي تابع لمتغير مستقل ماx  (2013, P. 258Epperson, ) .    ما نريده هو عالقة

))  جيدة بين المنحني )f x   المعطيات. نناقش في هذه الفقرة خوارزمية فعالة   ( و نقاط
 كما يلي: 60و  50إليجاد تابع المالءمة بين النظامين 

 . (AHK) خوارزميةال 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing
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يجاد النموذج الرياضي الذي يعطي إلنقدم فيما يلي خوارزمية فعالة تعتمد على االستيفاء  
النجاح   بين نظامي  .  AHKبالرمز  اختصارا  والتي نرمز لها    50و    60عالقة تحويل 

 تتلخص هذه الخوارزمية بالخطوات التالية: 

 . 50و 60: توضيح العالقة بين نظامي النجاح 1الخطوة  

و    60  ينالدنيا في النظامفي هذه الخطوة، نعرض شكال توضيحيا يمثل عالمتي النجاح  
و متممتهما تمهيدا الستنباط الفكرة األساسية لمالءمة النموذج الرياضي للمعطيات    ، 50

 التي نحن بصدد اشتقاقها: 

 

 . 60و  50. تمثيل متممتي العالمة في النظامين المدروسين 1الشكل 
 

 : اشتقاق نقاط تقسيم متممتي نظامي النجاح.   2الخطوة 

متغير  هناك  أن  x,ن يلنفرض  y،   من مكونة  مجموعة  تعطينا  القيم   nالتي  من  زوجا 
لتكن  ،العددية )و  ) ( ) ( )1 1 2 2, , , ,..., ,n nx y x y x y ،الفقرة هذه  في  نحاول   .

 يلي: فيما يمكن تلخيصها و إيجاد طريقة لحساب مجموعة المعطيات 
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، نحاول اشتقاق نقاط االرتكاز الضرورية في مالءمة التابع 1في الخطوة    1من الشكل  
للمعطيات التي نحاول إيجادها تمهيدا الستخدامها في اشتقاق المعادلة الرياضية التي تربط 

 جاح المدروسين في هذه المقالة. لدينا:  بين نظامي الن

  60حساب متممة عالمة النجاح وفق النظام : 
 . 40=60-100هي:  60متممة العالمة وفق نظام النجاح       

  50حساب متممة عالمة النجاح وفق النظام : 
 . 50=50-100هي:  50متممة العالمة وفق نظام النجاح       

 مما سبق يمكننا أن نقول: 

يمكن تقسيم متممتي العالمة إلى مئة في كل نظام إلى أجزاء متساوية بحيث أن عدد أجزاء 
 .   50تساوي عدد أجزاء التقسيم في النظام 60التقسيم في النظام 

40أي:    4إلى عشرة أجزاء كل منها    60نقسم متممة النظام  
4

10
بينما نقسم متممة    ،=

50  أي   5إلى عشرة أجزاء أيضا كل منها    50النظام  
5

10
يبين الشكل التالي نتيجة   .=

 تنفيذ ما سبق: 
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 x 

100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60 y 

  60ين تقسيم متممتي النظام شكل توضيحي يبين نتائج  :مجموعة المعطيات .1الجدول 
 . 50و 

 نرسم هذه األزواج من المعطيات على بيان فنحصل على الشكل التالي: 
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 . 1ول ديبين المالءمة بين المعطيات في الج. رسم توضيحي 2الشكل 

 

البياني نحصل فقط على   المتغيرين   تبصر يوضح شكل العالقةمن الشكل  x,بين  y.  
x,دقيقة بين المتغيرين العالقة  هذه الإليجاد   y   .بمعادالت جبرية نستخدم مالءمة منحن  

 من المعطيات التي حصلنا عليها.المطلوبة أي، نحاول تشكيل معادلة المنحني 

الموضح في  تأخذ الشكل  1لنفرض أن مجموعة البيانات التي حصلنا عليها في الخطوة 
 التالي: الجدول 

11x 10x 9x 8x 7x 6x 5x 4x  3x  2x  1x  ix  

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 x 

11y 10y 9y 8y 7y 6y 5y 4y  3y  2y  1y  iy  

100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60 y 

60
64

68
72

76
80

84
88

92
96

100

0

20

40

60

80

100

120

50556065707580859095100

شكل توضيحي يبين المالءمة بين المعطيات المدروسة
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 . 1. توضيح تفصيلي لمجموعة المعطيات من الجدول 2الجدول 

 ما نقوم به هو مالءمة كثيرة حدود من هذه القيم تأخذ الشكل: 
2 ... ny a bx cx kx= + + + + 

x,نالحظ أن العالقة بين قيم   2لكن من الشكل   y    هي عالقة خطية و هذا ما سنثبته في
 الخطوة التالية. 

 باستخدام طريقة نيوتن التقدمية.   2: مالءمة معطيات الخطوة 3الخطوة 

نيوتن   استيفاء  نطبق صيغة  الخطوة  على   ( Sastry, 2006, P. 89)  التقدميةفي هذه 
 الستخدامها في اشتقاق المعادلة الرياضية المطلوبة.  2المعطيات من الخطوة 

4 y  3y  2 y  y  y x 
   4 60 50 
  0 4 64 55 
 0 0 4 68 60 
0 0 0 4 72 65 
0 0 0 4 76 70 
0 0 0 4 80 75 
0 0 0 4 84 80 
0 0 0 4 88 85 
0 0 0 4 92 90 
0 0 0 4 96 95 
0 0 0 4 100 100 
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واضح من الجدول أن التقريبات من المرتبة الثانية فما فوق معدومة مما يعني أن النموذج  
الرياضي الذي يصف البيانات هي معادلة رياضية من الدرجة األولى و يمكن إيجادها كما 

 يلي:

( ) ( ) ( )

( )

0
0 0

Applying Newton-Raphson forward difference Method on 50-60 system:

60 4 60 4

50 4
        60 4 20

5 5

x x
P x y u y u

h

x x

− 
= +  = + = +  

 

− 
= + = + 

  
،  2تعطي المعادلة الرياضية الناتجة جميع نقاط االرتكاز الواردة في الجدول من الخطوة  
  60إال أن ما يهمنا هو أيضا إيجاد معادلة رياضية تعطي جميع قيم العالمات في نظام  

فيجب   50في النظام    100و حتى     50، أي إذا أعطينا العالمة من50الموافقة للنظام  
   . 60في النظام   100 وحتى 60 من لموافقةأن نحصل على العالمة ا

 : بالصيغة التالية المعطى النموذج الرياضي ق وهكذا يمكن تطبي

( )
4

20
5

x
f x = + 

في النظام عالمة  إذا أعطينا أية  بحيث  ،  60إلى نظام النجاح     50النجاح لالنتقال من نظام
 . 60في النظام فإننا نحصل على العالمة الموافقة  50

: بتطبيق النموذج الرياضي الناتج على جميع العالمات وفق نظام  توضيحية أمثلة عددية
 نحصل على:  60بحيث نوجد مقابالتها وفق نظام النجاح   50
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( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

4
20

5

4 50 200
50 20 20 40 20 60

5 5

4 51 204
51 20 20 40.8 20 60.8

5 5

4 53 212
53 20 20 42.4 20 62.4

5 5

4 68 272
68 20 20 54.4 20 74.4

5 5

4 83 332
83 20 20 66.4 20 66.4 20 86.4

5 5

100

x
f x

x f x

x f x

x f x

x f x

x f x

x f

= +

=  = + = + = + =

=  = + = + = + =

=  = + = + = + =

=  = + = + = + =

=  = + = + = + = + =

=  ( )
( )4 100 400

20 20 80 20 100
5 5

x = + = + = + =

 

) وهكذا نحصل بتطبيق المعادلة الرياضية )
4

20
5

x
f x =   على النتائج التالية: +

بدقة MATLAB 19b بلغة Core I3 أجريت جميع الحسابات على حاسوب محمول)
1910−) 

العالمة وفق نظام النجاح  

60 

( )i iy f x= 

  50العالمة وفق نظام النجاح 

( )  
4

20, 1,2,...,51
5

i
i

x
f x i= +   

 ( نهمل الدليل في الحسابات ونكتفي بذكر القيمة)

( )50 60y f= =  ( )
( )4 50

50 20 =40+20=60
5

x f x=  = +  

( )51 60.8y f= =  
( )

( )4 51
51 51 20 =40.8+20=60.8

5
x f=  = +  

( )52 61.6y f= =  
( )

( )4 52
52 52 20 =41.6+20=61.6

5
x f=  = +  

( )53 62.4y f= =  
( )

( )4 52
53 53 20 =42.4+20=62.4

5
x f=  = +  

( )54 63.2y f= =  
( )

( )4 54
54 54 20 =43.2+20=63.2

5
x f=  = +  
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( )55 64y f= =  
( )

( )4 55
55 55 20 =44+20=64

5
x f=  = +  

( )56 64.8y f= =  
( )

( )4 56
56 56 20 =44.8+20=64.8

5
x f=  = +  

( )57 65.6y f= =  
( )

( )4 57
57 57 20 =45.6+20=65.6

5
x f=  = +  

( )58 66.4y f= =  
( )

( )4 58
58 58 20 =46.4+20=66.4

5
x f=  = +  

( )59 67.2y f= =  
( )

( )4 59
59 59 20 =47.2+20=67.2

5
x f=  = +  

( )60 68y f= =  
( )

( )4 60
60 60 20 =48+20=68

5
x f=  = +  

( )61 68.8y f= =  
( )

( )4 61
61 61 20 =48.8+20=68.8

5
x f=  = +  

( )62 69.6y f= =  
( )

( )4 62
62 62 20 =49.6+20=69.6

5
x f=  = +  

( )63 70.4y f= =  
( )

( )4 63
63 63 20 =50.4+20=70.4

5
x f=  = +  

( )64 71.2y f= =  
( )

( )4 64
64 64 20 =51.2+20=71.2

5
x f=  = +  

( )65 72y f= =  
( )

( )4 65
65 65 20 =52+20=72

5
x f=  = +  

( )66 72.8y f= =  
( )

( )4 66
66 66 20 =52.8+20=72.8

5
x f=  = +  

( )67 73.6y f= =  
( )

( )4 67
67 67 20 =53.6+20=73.6

5
x f=  = +  

( )68 74.4y f= =  
( )

( )4 68
68 68 20 =54.4+20=74.4

5
x f=  = +  

( )69 75.2y f= =  
( )

( )4 69
69 69 20 =55.2+20=75.2

5
x f=  = +  

( )70 76y f= =  
( )

( )4 70
70 70 20 =56+20=76

5
x f=  = +  
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( )71 76.8y f= =  
( )

( )4 71
71 71 20 =56.8+20=76.8

5
x f=  = +  

( )72 77.6y f= =  
( )

( )4 72
72 72 20 =57.6+20=77.6

5
x f=  = +  

( )73 78.4y f= =  
( )

( )4 73
73 73 20 =58.4+20=78.4

5
x f=  = +  

( )74 79.2y f= =  
( )

( )4 74
74 74 20 =59.2+20=79.2

5
x f=  = +  

( )75 80y f= =  
( )

( )4 75
75 75 20 =60+20=80

5
x f=  = +  

( )76 80.8y f= =  
( )

( )4 76
76 76 20 =60.8+20=80.8

5
x f=  = +  

( )77 81.6y f= =  
( )

( )4 77
77 77 20 =61.6+20=81.6

5
x f=  = +  

( )78 82.4y f= =  
( )

( )4 78
78 78 20 =62.4+20=82.4

5
x f=  = +  

( )79 83.2y f= =  
( )

( )4 79
79 79 20 =63.2+20=83.2

5
x f=  = +  

( )80 84y f= =  
( )

( )4 80
80 80 20 =64+20=84

5
x f=  = +  

( )81 84.8y f= =  
( )

( )4 81
81 81 20 =64.8+20=84.8

5
x f=  = +  

( )82 85.6y f= =  
( )

( )4 82
82 82 20 =65.6+20=85.6

5
x f=  = +  

( )83 86.4y f= =  
( )

( )4 83
83 83 20 =66.4+20=86.4

5
x f=  = +  

( )84 87.2y f= =  
( )

( )4 84
84 84 20 =67.2+20=87.2

5
x f=  = +  

( )85 88y f= =  
( )

( )4 85
85 85 20 =60+20=88

5
x f=  = +  

( )86 88.8y f= =  
( )

( )4 86
86 86 20 =68.8+20=88.8

5
x f=  = +  
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( )87 89.6y f= =  
( )

( )4 87
87 87 20 =69.6+20=89.6

5
x f=  = +  

( )88 90.4y f= =  
( )

( )4 88
88 88 20 =70.4+20=90.4

5
x f=  = +  

( )89 91.2y f= =  
( )

( )4 89
89 89 20 =71.2+20=91.2

5
x f=  = +  

( )90 92y f= =  
( )

( )4 90
90 90 20 =72+20=92

5
x f=  = +  

( )91 92.8y f= =  
( )

( )4 91
91 91 20 =72.8+20=92.8

5
x f=  = +  

( )92 93.6y f= =  
( )

( )4 92
92 92 20 =73.6+20=93.6

5
x f=  = +  

( )93 94.4y f= =  
( )

( )4 93
93 93 20 =74.4+20=94.4

5
x f=  = +  

( )94 95.2y f= =  
( )

( )4 94
94 94 20 =75.2+20=95.2

5
x f=  = +  

( )95 96y f= =  
( )

( )4 95
95 95 20 =76+20=96

5
x f=  = +  

( )96 96.8y f= =  
( )

( )4 96
96 96 20 =76.8+20=96.8

5
x f=  = +  

( )97 97.6y f= =  
( )

( )4 97
97 97 20 =77.6+20=97.6

5
x f=  = +  

( )98 98.4y f= =  
( )

( )4 98
98 98 20 =78.4+20=98.4

5
x f=  = +  

( )99 99.2y f= =  
( )

( )4 99
99 99 20 =79.2+20=99.2

5
x f=  = +  

( )100 100y f= =  
( )

( )4 100
100 100 20 =80+20=100

5
x f=  = +  

 التالية: من الجدول نجد النتائج الهامة 
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  :النتيجة األولى 
( ) ( ) ( )

( )

1 1 0.8 0.8, 1,2,...,11

4
20

5

i i i iy f x f x y i

x
f x

+ += = + = + =

= +
 

  :النتيجة الثانية 

( )

( )

5 1
5 1

5
5

4
20

5
, 1,2,3,...,10

4
20

5

i
i

i
i

x
f x

i
x

f x

−
−

  
= +  

  
=

  = +   

 

  :النتيجة الثالثة 

  :، لدينا)بعد حذف النقاط في النتيجة الثانية( في بقية النقاط

( )
4

20
5

x
f x

 
= + 
 

. 

، نحصل على العالمات المتقابلة بين نظامي  3-1  باالستفادة من النتائج الهامة اآلنفة الذكر
 التي يمكن تلخيصها في الجدول التالي:  50و   60النجاح 

 60العالمة وفق نظام النجاح 

 وفق النتيجة الثانية أو الثالثة

( )  60,61,...,100y f x=  

  50العالمة وفق نظام النجاح 

 x 50,51,52,53,...,100 

( )50 60y f= =  50 

( )51 60.8 61y f= =   51 

( )52 61.6 62y f= =   52 

( )53 62.4 62y f= =   53 

( )54 63.2 63y f= =   54 

( )55 64y f= =  55 
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( )56 64.8 65y f= =   56 

( )57 65.6 66y f= =   57 

( )58 66.4 66y f= =   58 

( )59 67.2 67y f= =   59 

( )60 68y f= =  60 

( )61 68.8 69y f= =   61 

( )62 69.6 70y f= =   62 

( )63 70.4 70y f= =   63 

( )64 71.2 71y f= =   64 

( )65 72y f= =  65 

( )66 72.8 73y f= =   66 

( )67 73.6 74y f= =   67 

( )68 74.4 74y f= =   68 

( )69 75.2 75y f= =   69 

( )70 76y f= =  70 

( )71 76.8 77y f= =   71 

( )72 77.6 78y f= =   72 

( )73 78.4 78y f= =   73 

( )74 79.2 79y f= =   74 

( )75 80y f= =  75 

( )76 80.8 81y f= =   76 

( )77 81.6 82y f= =   77 

( )78 82.4 82y f= =   78 

( )79 83.2 83y f= =   79 

( )80 84y f= =  80 

( )81 84.8 85y f= =   81 

( )82 85.6 86y f= =   82 
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( )83 86.4 86y f= =   83 

( )84 87.2 87y f= =   84 

( )85 88y f= =  85 

( )86 88.8 89y f= =   86 

( )87 89.6 90y f= =   87 

( )88 90.4 90y f= =   88 

( )89 91.2 91y f= =   89 

( )90 92y f= =  90 

( )91 92.8 93y f= =   91 

( )92 93.6 94y f= =   92 

( )93 94.4 94y f= =   93 

( )94 95.2 95y f= =   94 

( )95 96y f= =  95 

( )96 96.8 97y f= =   96 

( )97 97.6 98y f= =   97 

( )98 98.4 98y f= =   98 

( )99 99.2 99y f= =   99 

( )100 100y f= =  100 

 ( Best Fit Criteriaمعيار المالءمة األفضل ). 3.2
المستقيم   ومالءمة  نقطة  كل  بين  وحيد  مستقيم  على  تقع  النقاط  جميع  ليست  عموما، 

بالصيغة الخطأ  يعطى   ,Fahrmeir, Kneib, Lang, and Marx)  للمعطيات. 

2013, P. 39) : 
( )e =error=residual = - -y a bx 

 المعيار األفضل للمالءمة هو تصغير مجموع مربعات األخطاء:



 م2018لعام      1العدد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب       

167 
 

( )

( )

2

1

2

1

S =sum of the squares of the residuals

     = - -

n

r i

i

n

i i

i

e

y a bx

=

=

=


 

مجموعة معطيات معلومة، وهي تابع لوسيطين، لتعطي هذه العالقة مستقيم مالءمة أفضل  
( )S ,r a b. 

 ( Goodness of Fitجودة المالءمة ). 3.3

السؤال الذي نطرحه هنا: إلى أي مدى النموذج الرياضي الناتج يالئم المعطيات. أي، ما  
 ,Montgomery, Peck)  هي الطريقة التي نستطيع من خاللها تحديد جودة المالءمة

and Vining, 2012, P. 53) . 
 نعرف مفهوم انتشار المعطيات حول المتوسط قبل المالءمة:

( )
2

1

S = -
n

t i

i

y y
=

 

 إذا اتبعنا المالءمة، فإن انتشار المعطيات حول مستقيم المالءمة هو: 

( )
2

1

S = - -
n

r i i

i

y a bx
=

 

 نعرف مفهوم معامل التحديد:

( )2 S -S
r-term= - =coefficient of determination

S

t r

t

r r squared= 

 إذا كان:  (perfectتكون المالءمة تامة ) 
( )2

S -S S 0 S
S 0 1

S S

t r r t
r

t t

r
=

=  = = = 

  2حسابr  :من أجل المعطيات المدروسة 
 بتطبيق ما سبق على المعطيات في هذه المقالة نحصل على:
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( )2
S -S 0S -S 1760

S 0,S 1760 1
S S 1760

t rt r
r t

t t

r
=

= =  = = = = 

 . )ال توجد انحرافات في المعطيات حول مستقيم المالءمة( أي أن المالءمة تامة
المالءمة بيانيا بحيث نحصل على تبصر  ستنادا إلى النتائج أعاله يمكن توضيح طريقة ا

 حول دقة النموذج الناتج في حل المشكلة المدروسة:

 

 . توضيح دقة النموذج الناتج في حل المشكلة المدروسة. 3الشكل 

 

 

 الخاتمة. . 4

قدمنا في هذه المقالة خوارزمية فعالة الشتقاق معادلة رياضية تمثل معادلة مستقيم تربط  
 التالي:  3و يمكن تلخيصها في الجدول  60و  50بين جميع عالمات النظامين  
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 كما هو مبين في الجدول: 60و   50. العالمات المتقابلة بين النظامين 3 الجدول

 50النظام  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

 60النظام  60 61 62 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 70 71 72

 50النظام  66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

 60النظام  73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 82 83 84 85

 50النظام  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

 60النظام  86 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98

 50النظام  98 99 100             

 60النظام  98 99 100             

ننصح    العالمة المقابلة دون إجحاف يذكر.  وتعطيهذه النتائج هامة جدا إذ تنصف الطالب  
بتطبيق هذه النتيجة الهامة في جميع الحاالت التي تتطلب االنتقال من و إلى أحد النظامين 

 إلى النظام اآلخر. 
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األعداد  من   ا مجموعهعمود و خوارزميات فعالة لحساب عناصر 
 .1وأ  2مبتدئين من العدد المرتبة  الفردية أو الزوجية 

 
 أ.د. أحمد هالل الكردي

 إدلب - جامعة إدلب – المعلوماتيةكلية الهندسة 
 بريد االلكتروني: 

dr.ahmadkurdi@gmail.com 
 

 الملخص 
أو  )نرتب األعداد الزوجية  ،  (Abo Al Ward, 2011)واعتمادا على  في هذه المقالة،  

العدد    (الفردية من  بأي عدد زوجي    1)أو  )  2مبتدئين  ننتهي  على شكل    (أو فردي )و 
المرتبة من  مربعة  2nمصفوفات  .  تعقيدها فعالة  خوارزميات  )نقترح  )n    لحساب
على شكل خوارزميات توضح  بإيجاد صيغ رياضية    عناصره  عناصر أي عمود و مجموع 

 يمكن حساب مجموع ،  عالوة على ذلك.  عناصره  ي عمود و مجموعكيفية حساب عناصر أ
 أحد األعمدةعناصر  بمعرفة مجموع  من أعمدة المصفوفات المنظمة    آخر   أي عمود  عناصر
  ( Attaway, 2009, P. 343)  جميع الخوارزميات المقترحة باستخدام لغة  ننفذ.  األخرى 

Matalb13a  على حاسوب PC 4Pentium 2394 MHz with RAM 8.00 Gb.  

 مهمة جدا وبسيطة ويسهل تنفيذها بأية لغة برمجة. الناتجة الرياضية  الصيغ  
 عمود، عناصر عمود.عناصر  مجموع  عدد زوجي، عدد فردي،  خوارزمية،  كلمات المفتاح:  

 

 

 

 

mailto:dr.ahmadkurdi@gmail.com
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Efficient Algorithms for finding Elements of 

Column and its Summation from the Arranged 

Even or Odd numbers starting from the number 2 

or 1 

 

Prof. Dr. Ahmad H. Al Kurdi 
 

Faculty of Informatics Engineering Faculty – 

University of  Idleb - Idleb 

E-mail: dr.ahmadkurdi@gmail.com 

 

 

 

ABSTRACT 

In this paper, and depending on [1], if we arrange the even (or odd 

numbers) starting from the number 2 (or 1) and finishing by any even 

(or odd number) on the form of square matrices of order 2n  .  we 

suggest some efficient algorithms of complexity ( )n to compute 

elements of  any column and summation of its elements by finding 

mathematical formulas in the form of algorithms that do exhibition 

how to computing the elements of any column and summation of its 

elements. However, we can compute elements summation of any 

column by knowing elements summation of a column. We carry out 

these the suggested algorithms using Matlab13a[2] on PC 4Pentium 

2394 MHz with RAM 8.00 Gb. The resulting formulas are very 

important and very simple to be carried out on PC programming 

languages.  

Key words: Algorithm, Odd Number, Even Number , Sum of 

Elements of Column, Elements of Column. 

mailto:dr.ahmadkurdi@gmail.com
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 مقدمة.  . 1
حول كيفية حساب    (Abo Al Ward, 2011)في  قراءة ما وردأتت فكرة هذه المقالة بعد  

وفق    2من األعداد الزوجية مبتدئين من العدد  مجموع عناصر عمود في مصفوفة مرتبة  
ي ف  وردإال أن ما    ،(1)أو من األعداد الفردية مبتدئين من العدد  (  1الشكل المعطى في )

(Abo Al Ward, 2011)    فقط  لم يبين إال عالقة بسيطة لحساب مجموع عناصر عمود
خوارزميات فعالة    على شكلالرياضية التي توصلنا إليها  و هي مختلفة تماما عن الصيغ  

( الشكل  من  الزوجية في مصفوفة  األعداد  لترتيب  الحاجة  دون  الفردية في  (  1جدا  )أو 
 : خوارزميات فعالة لحساب. أخيرا، نصف ((4مصفوفة من الشكل )

i.   عناصر أي عمود من أعمدة المصفوفةA . 
ii.  مجموع عناصر أي عمود من أعمدة المصفوفةA . 
iii. مجموع عناصر عمود ما من أعمدة المصفوفة المربعةA   إذا عرفنا مجموع عناصر

 . أعمدتهاأحد 
iv. مجموع عناصر أي سطر من أسطر المصفوفة المربعةA . 

 (. 4( و ) 1من النمطين ) Aفي حالتي المصفوفة 

 . أهمية البحث 2

 في هذه المقالة، نصف خوارزميات فعالة لحساب: 
 . Aعناصر أي عمود من أعمدة المصفوفة   (1
 . Aمجموع عناصر أي عمود من أعمدة المصفوفة  (2
إذا عرفنا مجموع عناصر    Aمجموع عناصر عمود ما من أعمدة المصفوفة المربعة (3

 . أحد أعمدتها
  Aفي حالتي المصفوفة .  Aطر المصفوفة المربعةمجموع عناصر أي سطر من أس  (4

 (. 4( و )1من النمطين )
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 . خطة البحث3
 تتلخص خطة البحث في هذه المقالة في عدة خطوات يمكن إيجازها في العناوين التالية: 

 هو التالي: )Abo Al Ward, 201(1ي ف وردما 

عن   وفي العمليات الحسابية  ،قاعدتان في جبر األعداد تفيدان في عمليات األتمتةهناك  
 التي تعجز الحاسبات طريق الحاسب وذلك في الحصول على كم النهائي من األعداد

أن القاعدة التي    (Abo Al Ward, 2011)  المؤلفالتقليدية عن إجرائها حيث يضيف  
األعداد الزوجية على شكل مجموعة جزئية من مجموعة  إذا رتبنا   أنه  تنص علىاكتشفها  

(  نزوجي على شكل أعمدة عددها )  عدد( وانتهاء بأي  2بالعدد) األعداد الطبيعية ابتداء
 1ع = مج عيعطى بالعالقة:  أي عمود فيها  عناصر  ناتج جمع   ( فإننوأسطر عددها)  

  ن السطر و)(عدد  س  ن( العمود المراد حسابه و)ع( حيث أن)  1)ن س+ن ع ت 2+  
 .( ترتيب األعمدة1(عدد األعمدة و )ت ع

ال  ألنه   ما نود أن نقوله هو أنه ال يمكن القول أن هذه القاعدة تقدم ما يعجز عنه الحاسب
هناك حواسيب . بل بالعكس،  تب عليااو خاصة من مر ريده  ن  عدد ي  أ  يدويا  أن نحسبيمكن  

فحات و خاصة بعد التطور الرهيب  ضخمة تستطيع حساب أعداد بلغت أرقامها عشرات الص
البرمجة على حواسيب فائقة السرعة   طرائق توليد األعداد و حسابها بلغةالحاسب و في علم  

يجب   . و بالتاليو وفق الحساب المتوازي أو التوزيعي  وفقا للحساب المستخدم في الحاسب
بعلم أية معرفة  لدينا  إذا لم يكن  نكتبها  التي  الدقة و الحذر في المعلومات  نتوخى    ي أن 

هناك ثمة خطأ  عالوة على ذلك، الحاسب و الخوارزميات و كيفية حساب تعقيدها الزمني. 
مجموع عناصر  ارا من  بالعمود اعت عناصر  في القاعدة التي لم تشير إلى حساب مجموع  

ه و  الثاني  الالعمود  إذ  خطيئة  مجموع    ذه  حساب  بحساب  عناصر  يمكن  إال  األول  العمود 
كما أنه ال يمكن حساب مجموع عناصر أي عمود ال يقع على التوالي بعد العمود الذي  عناصره.  

 حسبنا مجموع عناصره للتو. 
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بالسياق  قول: عند التوصل ألية تطويرات أو أية تعديالت البد من كتابتها نفي هذا الصدد 
العلمي للبحث  عليه  العلمي  للمجالت  المتعارف  إرسالها  المختصة    العلمية  و  العالمية 

و توضيح أهميتها و مدى جدواها و فعاليتها و ما تضيفه  من قبل اختصاصيين  لتحكيمها  
  فحوى الفكرة. للوقوف على من قيمة علمية

 النتائج. .2 
 أوال. مجموعة األعداد الزوجية.  

لتكن     2,4,6,8,... 2 : 1,2,3,...S i i= = مجموعة األعداد الزوجية. ننظم عناصر    =
2nمن المرتبة  Aهذه المجموعة في مصفوفة مربعة       وفق الشكل الذي أوردناه في

,2,3تب  امن المر  A. تأخذ المصفوفة المقدمة 4,5,10n  الشكل التالي: =

2 2

3 3

4 4

5 5

2 4 6
2 4

, 8 10 12 ,
6 8

14 16 18

2 4 6 8 10
2 4 6 8

12 14 16 18 20
10 12 14 16

, 22 24 26 28 30
18 20 22 24

32 34 36 38 40
26 28 30 32

42 44 46 48 50

A A

A A









 
   

= =   
 

  

 
   
   
   = =
   
   
    

 

10nو هكذا من المرتبة  =: 
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(1)             

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

122 124 126 128 130 132 134 136 138 140

142 144 146 148 150 152 154 156 158 160

162 164 166 16

A =

10 10

8 170 172 174 176 178 180

182 184 186 188 190 192 194 196 198 200


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

كان إذا  أنه  1ت نالحظ من هذه األمثلة  2, ,..., ,...,lu u u f   هي عناصر السطر األول في
 ، عندئذ يمكننا أن نكتب: Aالمصفوفة 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

   1st   2nd   3rd    last
. . . . . . .

column column column column column

. . . . . . .1st row

. . . . . . . 22nd row

2 2 2 . . . 2 . . . . 33rd row

3 3 3 . . . 3 . . . . 44th row

l

l

l

l

lth

u u u u f

u f u f u f u f f

u f u f u f u f f

u f u f u f u f f

→

+ + + +→

+ + + +→

+ + + +→

 

 سنقدم في هذه المقالة خوارزميات فعالة لحساب:

)العناصر (1 ), 1, 2,...iu kf i k+ =. 
 مجموع عناصر أي عمود.  (2
إذا عرفنا مجموع   Aالمربعة  من أعمدة المصفوفةمجموع عناصر عمود ما   (3

 . عناصر أحد أعمدتها
 . Aالمربعة أسطر المصفوفة أي سطر منمجموع عناصر  (4
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 حساب عناصر أي عمود  . 3.1
2nمرتبة  أية  من    Aمربعة  مصفوفةأي  عناصر أعمدة  جميع  يمكن حساب      وفق الشكل
دون الحاجة إلى تنظيمها وفق النمط الذي ذكرناه أعاله من خالل األمثلة  (  1المعطى في )

   بالشكل التالي: Aلي: لنفرض أنه يمكن تمثيل أي عمود من أعمدة المصفوفة كما ي

(2                                                )

1

2

3

1

.

.
  Column number 

.

.

.

k

k

a

a

a

l

a

a

−

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

( العمود  2تمثل العالقة )لتوضيح خوارزمية حساب عناصر أي عمود.    kمكتفين بالسطر 
,1رقم 2,3,...,l n=  المربعة  في المصفوفةA    المراد حساب عناصره والتي يمكن الحصول

 عليها بتطبيق العالقات التالية:

(3                              )
( )( )

1 2

2 2 1 , 2,3,4,...k

a l

a l n k k

=

= + − =
 

,1( أنه لحساب جميع عناصر العمود  3يتضح من العالقة ) 2,3,...,l n=    يكفي معرفة
1    العنصر األول 2a l=    إحدى هي  الفكرة  هذه  عناصره.  بقية  في العمود المراد حساب

 . هذه المقالةاألفكار المطروحة للحل في 
 (  3استنتاج العالقة ). 3.2

,1كنيل 2,3,...,l n=   رقم العمود المطلوب حساب عناصره ومجموع عناصره، عندئذ يعطى
األول   حسابه   1aالعنصر  المراد  العمود  ,1وليكن في  2,3,...,l n=   :التالية بالصيغة 

1 2a l=. 
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,1من العمود  kالعنصر الواقع في الموضع   kaليكن 2,3,...,l n= عندئذ يمكن حسابه ،
1kaمن العنصر 1kالواقع في الموضع   − ,1من العمود  − 2,3,...,l n=  بمالحظة    كو ذل

1أن  2a l= جد أن: نمما سيق  . (1في )أسلفنا  اكم 
1 2 , 2,3,4,...k ka a n k−= + = 

( يمكن حلها بالطريقة التكرارية إليجاد الحل العام التحليلي وفق  ةعوديوهي معادلة فرقية )
 ما يلي: 

( )

( )

( )

2

3

2 1

3 2 1 1

4 3 2 1 1

1 1

1 1

1

2 2

3 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2 2 3 2

. . .

2 2 1

2 2 1

but 2 2 2 1

a

a

m m

k k

k

k a a n

k a a n a n n a n

k a a n a n n a n n n a n

k m a a n a m n

a a n a k n

a l a l k n

−

−

=  = +

=  = + = + + = + 

=  = + = + + = + + + = + 

=  = + = + −

= + = + −

=  = + − 
 نصل إلى المبرهنة التالية:  و منه
,1تعطى عناصر العمود  :  1  مبرهنة 2,3,...,l n=   و لتكن, 2,3,4,...ka k بالصيغة    =
 التالية: 

( ) ( )( )2 2 1 2 1ka l k n l k n= + − = + − 
,  أنه يمكن حساب أي عنصر  1  يتضح من المبرهنة:    1نتيجة هامة 2,3,4,...ka k = 

,1العناصر في عمود ما إذا علمنا فقط رقم العمودأو جميع  2,3,...,l n=. 
&3لحساب عناصر العمود رقم تطبيق:   10l n= من المصفوفة المعطاة في ، مثال،    =
 كما يلي: 1 من المبرهنة، نطبق العالقة (1العالقة )
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( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

( )( )

1 2 6

2 2 2 1 2 3 10 2 2 1 6 10 2 26

3 2 2 1 2 3 10 2 3 1 6 10 4 46

4 2 2 1 2 3 10 2 4 1 6 10 6 66

5 2 2 1 2 3 10 2 5 1 6 10 8 86

6 2 2 1 2 3 10 2 6 1 6 10 10 106

7 2 2 1

k

k

k

k

k

k

a l

k a l n k

k a l n k

k a l n k

k a l n k

k a l n k

k a l n k

= =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − = ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

2 3 10 2 7 1 6 10 12 126

8 2 2 1 2 3 10 2 8 1 6 10 14 146

9 2 2 1 2 3 10 2 9 1 6 10 16 166

10 2 2 1 2 3 10 2 10 1 6 10 18 186

k

k

k

k a l n k

k a l n k

k a l n k

 + − = + =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − =  + − = + =

=  = + − =  + − = + =

 

,1صياغة طريقة حساب عناصر أي عمودمما سبق يمكن   2,3,...,l n=   وفق الخوارزمية
 التالية: 

l,...,1,2حساب عناصر العمود: 1خوارزمية  n=   
                                (_ _Comp Col ElementsAlgorithm 1:  ) 

l,...,1,2نختار قيمة ما للمتغير :  1الخطوة   n=   .للحصول على عناصر العمود المطلوب 
)تطبيق الصيغة   :2الخطوة  )2 2 1ka l k n= + لحساب عناصر العمود المطلوب   −

,2,3 .حسابه، حيث 4,...k = 
بعد حساب عناصر أي عمود يمكننا حساب مجموع عناصره ويمكن تلخيص ذلك من خالل 

 الخوارزمية التالية: 
,1حساب مجموع عناصر العمود : 2خوارزمية  2,...,l n=  

(_ _Sum Col ElementsAlgorithm 2: ) 
l,...,1,2 عدد عناصر العموديمثل الذي  nنختار قيمة للمتغير : 1الخطوة  n= . 
رقم  :  2الخطوة   للمتغيرنختار  قيمة  نعطي  أي  عناصره.  مجموع  حساب  المراد  العمود 

1,2,...,l n=. 
1  نضع :3الخطوة  2sum a l= l,...,1,2مجموع عناصر العمود = n= . 



 م2018لعام      1العدد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب       

179 
 

)ة ) تطبيق العالق: 4الخطوة  )2 1 2ka l k n= + ksumلحساب  (− sum a= + . 
,1في الحقيقة يمكن حساب عناصر العمود   2,...,l n=    باستخدام    على التوازي   امجموعهو

Matlab  ذلك من خالل الخوارزمية التالية: يمكن توضيح و 
  :عناصر العمود على التوازي   حساب عناصر عمود ما و مجموع: 3خوارزمية 

( )Algorithm 3: _ _ _ _Comp Col Elements Sum Col Elements) 
( )

( )

( )

1

Step1:Choose 1,2,...,  is the number of column required to be computed

Step2: sum 2 sum is the summation of the required column's elements

Step3: For  2,3,4,...,

                Compute the ele

l n l

a l

k n

i

=

= =

=

( )( )

( )

( ) ( )

( )

( )

ments: a 2 2 1

                Compute: sum=sum+a

           Print the elements a : namely, disp

           Print the summation of column's elements: 

                        namely,disp sum

En

k

k

k k

l n k

ii

iii a

iv

= + −

d 
التوازي :  3خوارزمية    تنفيذ على  العمود  عناصر  مجموع  و  ما  عمود  عناصر  حساب 

5 من أجل  Matlab13aباستخدام  & 10l n= = : 
( )Algorithm 3: _ _ _ _Comp Col Elements Sum Col Elements) 
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Let 10 : number of elements of the required column to be computed   

Let 5 : number of column to be computed 

Let 5 :  The summation of column for 5

Compute: (1) 2*

Put: 5 (1)

Compute: For k=2:n

  

n

l

sum l

a l

sum a

=

=

=

=

=

                  ( ) 2* *(2*( -1))

                    5 5 ( )

                    ( ( ))

                    ( 5)

                End

Compute the summmation of column 6 using

       

a k l n k

sum sum a k

disp a k

disp sum

l

= +

= +

=

                     sum6=sum5+2*n

 

 النتائج هي: 
Computing the elements of 5th column 

     a= 10    30    50    70    90   110   130   150   170   190

Summation of the 5 th column: sum5 =1000

Summation of the sixth column: sum6 =1020

 

 .(1في الشكل )  A وهي مطابقة لما أوردناه سابقا في األمثلة على كيفية تنظيم المصفوفة
العمود الذي نحن بصدد حساب عناصره مباشرة  عناصر  يمكن حساب مجموع  مالحظة:  
في نهاية حساب عناصر العمود. و هي ميزة من    sum(a)وفق األمر    Matlabباستخدام  

 المقترحة.  1 مزايا الخوارزمية
ففي   مجموع عناصر القطر الرئيسي يساوي مجموع عناصر القطر الثانوي. :  2  مالحظة

 المثال السابق لدينا:
 1010عناصر القطر الرئيسي = مجموع عناصر القطر الثانوي= 

 . إيجاد صيغة تحليلية لحساب مجموع عناصر عمود 3.3

يمكن إيجاد صيغة رياضية تمكننا من حساب مجموع عناصر أي عمود من أعمدة  

 ( كما يلي:1المصفوفة )
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 نعلم أن:
( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( )

( )
( )

( ) ( )

1

2

3

4

1

2

2 2 1 , 1,2,...,

1 2

2 2 2 1

3 2 2 2

4 2 2 3

.

.

.

2 2 1

2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 ... 2 2 1

2 2 1 2 3 ... 1

1
2 2 2 1

2

k

n

n

i

i

l

a l n k k n

k a l

k a l n

k a l n

k a l n

k n a l n n

a l l n l n l n l n n

l n n n

n n
l n n l n n n

Sum

=

= + − =

=  = 


=  = + 
=  = +

=  = +








=  = + − 

 = + + + + + + + + + −

= + + + + + −

− 
= + = + − 

 



( ) ( )22 1l n n n= + −
 

,5فمثال من أجل   10l n=  ، نجد أن=
( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( )

( )

2

5

2

2 1 5& 10

2 5 10 10 10 1

100 100 9

100 900 1000

Sum l n n n l n= + − = =

= + −

= +

= + =

 

 و منه نصل إلى المبرهنة التالية: 
,1مجموع عناصر عمود   يمكن حساب:  2مبرهنة   2,3,...,l n=   من أعمدة المصفوفةA 

 وفق الصيغة التالية: 
( ) ( )22 1lSum l n n n= + − 

 .Aهو مرتبة المصفوفة المربعةnحيث
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A  . حساب مجموع عناصر عمود ما إذا علم مجموع عناصر أحد أعمدة المصفوفة43.

. 
إذا علمنا مجموع عناصر   Aيمكن حساب مجموع عناصر عمود ما من أعمدة المصفوفة 

 أحد أعمدتها كما يلي:  

بعد حساب  
1l

Sum  1مجموع عناصر العمودl    عندئذ يمكن حساب مجموع عناصر أي ،
 وفق الصيغة:  2lعمود آخر

( )
2 1 12 1 2 12 2 2l l lSum Sum nl nl Sum n l l= + − = + − 

1فمثال، من أجل  25& 8 & 10l l n= =  نجد أن:   =
( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
8 18 5 2 1

5

2

1000 2 10 8 5

1000 60 1060

l lsum sum sum sum n l l

sum

= = = + −

= = + −

= + =

 

 تعقيد الخوارزميات المقترحة لحساب عناصر أي عمود و مجموعها. . 3.5
المقالة  تعقيد الخوارزميات المقترحة في هذه  الضوء على  نلقي  أن  الفقرة  نحاول في هذه 

 لتوضيح فعاليتها:
,1وجدنا أنه من أجل اي عمود : 1: تعقيد الخوارزمية  أوال 2,...,l n=  فإنه يمكن حساب

,عناصره  2,3,4,...,ka k n= :بالصيغة التالية 
( ) ( )( )2 2 1 2 1ka l k n l k n= + − = + − 

تعقيد  ب 1 وفق الخوارزمية أي عمودحساب جميع عناصر  ه يمكنبمالحظة بسيطة نجد أن
)بالصيغةزمني يعطى   )nالخوارزمية فإن  وبالتالي    ،خطي 1  . أي أن تعقيد الخوارزمية 

 ية لغة حاسوبية نظرا لسهولة تنفيذها و بساطتها. بأفعالة جدا ويمكن تطبيقها  1
لحساب مجموع عناصر أي    2تعقيد الخوارزمية يمكن حساب    : 2: تعقيد الخوارزمية  ثانيا

 عمود كما يلي:
( ) ( ) ( )2 32 1lSum l n n n n= + −   

)من مرتبة كثيرات الحدود   2أي أن تعقيد الخوارزمية   )3n    فعالة.   2وبالتالي فالخوارزمية 
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لحساب مجموع عناصر أي    2يمكن حساب تعقيد الخوارزمية :  3 الخوارزمية  تعقيد :  ثالثا
 عمود كما يلي:

بحسابات بسيطة يمكن التوصل لصيغة تعطينا عالقة يمكن من خاللها حساب مجموع 
 كما يلي:  Aعناصر أي عمود إذا علمنا مجموع عناصر أحد أعمدة المصفوفة 

l...,1,2,3يمكن حساب مجموع عناصر عمود  وفق الصيغة    Aمن أعمدة المصفوفة   =
 التالية: 

( ) ( )22 1lSum l n n n= + − 
)بما أن ) ( ) ( )

1

2 3

12 1lSum l n n n n= + −    1مجموع عناصر العمودl،    فإنه يمكن
 وفق الصيغة: 2lحساب مجموع عناصر أي عمود آخر

( )
2 1 12 1 2 12 2 2l l lSum Sum nl nl Sum n l l= + − = + − 

 وبالتالي: 

( ) ( ) ( ) ( )
2 1 2 1

2 3

1 2 1

2 2

2 1 2

l lSum Sum nl nl

l n n n n l l n

= + −

= + − + −  
 

 ( 1. حساب مجموع عناصر أسطر المصفوفة ) 3.6
نحاول في هذه الفقرة اشتقاق عالقة رياضية تعطينا مجموع عناصر أي سطر من أسطر 

 .nمن المرتبةالمربعة ( 1المصفوفة )
 
 

i.   :حساب مجموع عناصر السطر األول 
( )

( )
( )

1

1

sum 2 4 6 8 ... 2 2 1 2 3 4 ...

1
2 2 1

2

n

i

n n

n n
i n n

=

= + + + + + = + + + + +

+ 
= = = + 

 


 
ii.   :حساب مجموع عناصر السطر الثاني 

السطر  الواقع في  العنصر  من  ينتج  الثاني  السطر  كل عنصر من عناصر  أن  بما 
 ، فإن:  2nبإضافة العدد  األولى و في العمود ذاته
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

2

2

2

sum 2 2 4 2 6 2 8 2 ... 2 2

2 4 6 8 ... 2 2 2 ... 2

2 1 2 3 4 ... 2

1 2

n times

n n n n n n

n n n n

n n

n n n

= + + + + + + + + + +

= + + + + + + + + +

= + + + + + +

= + + 
iii.   :حساب مجموع عناصر السطر الثالث 

الواقع في السطر   ينتج من العنصر  الثالث  بما أن كل عنصر من عناصر السطر 
 ، فإن: 4nبإضافة العدد الثاني و في العمود ذاته

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3

2

2

sum 2 4 4 4 6 4 8 4 ... 2 4

2 4 6 8 ... 2 4 4 ... 4

2 1 2 3 4 ... 2 2

1 2 2

n times

n n n n n n

n n n n

n n

n n n

= + + + + + + + + + +

= + + + + + + + + +

= + + + + + +

= + + 
iv.   :حساب مجموع عناصر السطر الرابع 

و   الثالث بما أن كل عنصر من عناصر السطر الرابع ينتج من العنصر الواقع في السطر
 ، فإن:  6nبإضافة العدد في العمود ذاته

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

4

2

2

sum 2 6 4 6 6 6 8 6 ... 2 6

2 4 6 8 ... 2 6 6 ... 6

2 1 2 3 4 ... 3 2

1 3 2

n times

n n n n n n

n n n n

n n

n n n

= + + + + + + + + + +

= + + + + + + + + +

= + + + + + +

= + +

 

 بالصيغة:مما سبق نستنتج أن مجموع عناصر السطر األخير يعطى 
( ) ( )( )2sum 1 1 2n n n n n= + + − 

,1وبشكل عام تعطى الصيغة العامة لمجموع عناصر أي سطر   2,3,...,k n=    من أسطر
 ( بالصيغة التالية:1)

( ) ( ) 2sum 1 2 1 , 1,2,3,...,k n n k n k n= + + − = 
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 و هكذا نصل إلى المبرهنة التالية:
,1يعطى مجموع عناصر أي سطر  :  3مبرهنة   2,3,...,k n=  ( بالصيغة  1من أسطر )
 التالية: 

( ) ( ) 2sum 1 2 1 , 1,2,3,...,k n n k n k n= + + − = 
5n( من المرتبة 1لنأخذ المصفوفة )تطبيق:   نجد أن:  3بتطبيق المبرهنة  .=

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

22

1

22

2

22

3

22

4

5

2 4 6 8 10

12 14 16 18 20

22 24 26 28 30

32 34 36 38 40

42 44 46 48 50

1 sum 1 2 1 5 6 2 0 5 30

2 sum 1 2 1 5 6 2 1 5 80

3 sum 1 2 1 5 6 2 2 5 130

4 sum 1 2 1 5 6 2 3 5 180

5 sum

A

k n n k n

k n n k n

k n n k n

k n n k n

k n

 
 
 
 =
 
 
  

=  = + + − = + =

=  = + + − = + =

=  = + + − = + =

=  = + + − = + =

=  = ( ) ( ) ( ) ( )( )
221 2 1 5 6 2 4 5 230n k n+ + − = + =

 

 الفردية. مجموعة األعداد ثانيا

لتكن     1,3,5,7,... 2 1: 1,2,3,...S i i= = − األعداد    = ننظم  الفرديةمجموعة   .
2nمن المرتبة  Aعناصر هذه المجموعة في مصفوفة مربعة    وفق النمط الذي اتبعناه

10n  لنأخذ مثال  .من أجل األعداد الزوجيةسابقا   الشكل    A، عندئذ تأخذ المصفوفة    =
 التالي: 
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(4  )                  

 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

101 103 105 107 109 111 113 115 117 119

121 123 125 127 129 131 133 135 137 139

141 143 145 147 149 151 153 155 157 159

161 163 165 167 1

A =

69 171 173 175 177 179

181 183 185 187 189 191 193 195 197 199

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

( كما يلي: لنفرض أنه  4المعطاة في )  Aيمكن حساب عناصر جميع أعمدة المصفوفة  
 بالشكل التالي: (  4عمود من أعمدة المصفوفة )يمكن تمثيل أي 

(5                                                )

1

2

3

1

.

.
  Column number 

.

.

.

k

k

a

a

a

l

a

a

−

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

l,...,1,2( العمود رقم 5تمثل العالقة ) n=   في المصفوفةA  ( 4المعطاة في  ) المراد حساب
 يمكن الحصول عليها بتطبيق العالقات التالية: عناصره والتي 

(6                              )( )

( ) ( )

1 2 1

2 1 2 1 , 2,3,4,...,k

a l

a l k n k n

= −

= − + − =
 

  والتي هي نتيجة هامة في هذه المقالة.
 استنتاج صيغ رياضية تمكننا من حساب: في هذه الفقرةنحاول 
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 ( 4حساب مجموع عناصر أسطر المصفوفة )
 ( 4لحساب مجموع عناصر عمود في )إيجاد صيغة تحليلية 

i. أحد أعمدة المصفوفة   رحساب مجموع عناصر عمود ما إذا علم مجموع عناص 
A. 

 ( 4. حساب مجموع عناصر أسطر المصفوفة )(1)
نحاول في هذه الفقرة اشتقاق عالقة رياضية تعطينا مجموع عناصر أي سطر من أسطر 

 .nالمربعة من المرتبة( 4) المصفوفة

ii.   :حساب مجموع عناصر السطر األول 
( ) ( )( )

( )

( )
( ) ( )

1

2

1

2 2
2

sum 1 3 5 7 ... 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 2 1 2

2 4 6 8 ... 2

2 2 1 1
2 1 2 3 4 5 6 ... 2

2 2

4 2 2 2

2

n

i

n n n

n

n n n n
i n

n n n n
n

=

= + + + + + − = + + + + + + + + + + − +

− + + + + +

+ + 
= − + + + + + + + = −  

 

+ − −
= =

 

iii.   :حساب مجموع عناصر السطر الثاني 
بما أن كل عنصر من عناصر السطر الثاني ينتج من العنصر الواقع في السطر األولى  

 ، فإن: 2nوفي العمود ذاته بإضافة العدد 
( ) ( )( )2 2 2

2sum 2 ... 2 2 3

n times

n n n n n n n= + + + = + = 

iv.   :حساب مجموع عناصر السطر الثالث 
بما أن كل عنصر من عناصر السطر الثالث ينتج من العنصر الواقع في السطر الثاني 

 ، فإن: 4nوفي العمود ذاته بإضافة العدد 
( ) ( )( )2 2 2

3sum 4 ... 4 4 5

n times

n n n n n n n= + + + = + = 

v.   :حساب مجموع عناصر السطر الرابع 
و   الثالث بما أن كل عنصر من عناصر السطر الرابع ينتج من العنصر الواقع في السطر

 ، فإن:6nفي العمود ذاته بإضافة العدد
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( ) ( )( )2 2 2

4sum 6 ... 6 6 7

n times

n n n n n n n= + + + = + = 

 السطر األخير يعطى بالصيغة: مما سبق نستنتج أن مجموع عناصر 
( ) 2sum 2 1n n n= − 

,1وبشكل عام تعطى الصيغة العامة لمجموع عناصر أي سطر   2,3,...,k n=    من أسطر
 ( بالصيغة التالية:4)

( ) 2sum 2 1 , 0,2,3,..., 1k k n k n= + = − 
 و هكذا نصل إلى المبرهنة التالية:

,1يعطى مجموع عناصر أي سطر  :  4مبرهنة   2,3,...,k n=  ( بالصيغة  4من أسطر )
 التالية: 

( ) 2sum 2 1 , 0,2,3,..., 1k k n k n= + = − 
5n( من المرتبة 4لنأخذ المصفوفة )تطبيق:   نجد أن:  4. بتطبيق المبرهنة =

( )

( )( ) ( )

( )( ) ( )

( )( ) ( )

( )( ) ( )

( )( ) ( )

2

2 2

1

2 2

2

2 2

3

2 2

4

2 2

5

1 3 5 7 9

11 13 15 17 19

21 23 25 27 29

31 33 35 37 39

41 43 45 47 49

sum 2 1 , 0,2,3,..., 1

0 sum 2 0 1 5 1 25

1 sum 2 1 1 5 3 75

2 sum 2 2 1 5 5 125

3 sum 2 3 1 5 7 175

4 sum 2 4 1 5 9

k

A

k n k n

k n

k n

k n

k n

k n

 
 
 
 =
 
 
  

= + = −

=  = + = =

=  = + = =

=  = + = =

=  = + = =

=  = + = = 225 
 ( 4لحساب مجموع عناصر عمود في ). إيجاد صيغة تحليلية (2)

يمكن إيجاد صيغة رياضية تمكننا من حساب مجموع عناصر أي عمود من أعمدة المصفوفة  
 نعلم أن:  ( كما يلي:4)
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( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

( )( )

1

2

3

4

1

2 1 2 1 , 1, 2,...,

1 2 1

2 2 1 2 2 1

3 2 1 2 3 1

4 2 1 2 4 1

.

.

.

2 1 2 1

2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1

2 1 2 4 1 ... 2 1 2 1

2 1 1 1 ... 1

k

n

n

i

i

n

a l n k k n

k a l

k a l n

k a l n

k a l n

k n a l n n

a l l n l n

l n l n n

l

=

= − + − =

=  = − 


=  = − + − 
=  = − + −

=  = − + −








=  = − + − 

 = − + − + − + − + − +

+ − + − + + − + −

= − + + +



( ) ( )
( )

( )( ) ( )

( )( )
( )

( )( ) ( )

( )( )

( )

1

2

2

3 2

3 2

3 2

2 2 3 ... 2 1 1 ... 1

2 1 2 1 2 3 ... 2

1
2 1 2 2

2

2 1 1 2

2 1

2 1

n times

l

n n n

l n n n n

n n
l n n n

l n n n n

l n n n

Sum n n l n

−

+ + + + − + + +

= − + + + + + −

+ 
= − + − 

 

= − + + −

= − + −

= − + −
 

,4فمثال من أجل   6l n=  ، نجد أن:=
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( ) ( )

( )

( )

3 2

4

3 2

1 3 5 7 9 11

13 15 17 19 21 23

25 27 29 31 33 35

37 39 41 43 45 47

49 51 53 55 57 59

61 63 65 67 69 71

2 1 4 & 6

6 6 2 4 1 6

216 36 7 6

180 42 222

A

Sum n n l n l n

 
 
 
 

=  
 
 
 
 

= − + − = = =

= − +  − 

= − + 

= + =
 

 نصل إلى المبرهنة التالية:  و منه
l...,1,2,3يمكن حساب مجموع عناصر عمود  : 5مبرهنة  في   Aمن أعمدة المصفوفة  =

 وفق الصيغة التالية: (4)
( )3 2 2 1lSum n n l n= − + − 

 . Aهو مرتبة المصفوفة المربعة nحيث 
 Aأحد أعمدة المصفوفة ر. حساب مجموع عناصر عمود ما إذا علم مجموع عناص(3)

إذا علمنا مجموع عناصر   Aيمكن حساب مجموع عناصر عمود ما من أعمدة المصفوفة 
 أحد أعمدتها كما يلي:  

بعد حساب  
1l

Sum  1مجموع عناصر العمودl    عندئذ يمكن حساب مجموع عناصر أي ،
 وفق الصيغة:  2lعمود آخر

( )
2 1 12 1 2 12 2 2l l lSum Sum nl nl Sum n l l= + − = + − 

1فمثال، من أجل  24& 2 & 6l l n= =  نجد أن:   =
( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
1 24 2 1 2

2

2

198 2 6 4 2 198 24 222

l lsum sum sum sum n l l

sum

= = = + −

= = + − = + =
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 .الخاتمة. 4
)قدمنا في هذه المقالة خوارزميات فعالة تعقيدها   )n  من األعداد   لحساب عناصر عمود

)حساب مجموعها وفق خوارزمية تعقيدها  و   (الفرديةالزوجية )أو   )3n  .  يعطى مجموع
. بمساعدة هذه الصيغة يسهل تطبيقها حاسوبياعناصر عمود وفق صيغة رياضية تحليلية  

عناصر أحد أعمدة  أي عمود انطالقا من حساب مجموع  عناصر  مجموع    يمكن حساب
 .Matlab13a [2]حاسوبيا بلغة جميع الخوارزميات المقترحة طبقنا .  Aالمصفوفة 

 

 المراجع

[1] Abo Al Ward, J., 2011, (see his site). 

[2] Attaway, S., 2009, Matlab: A Practical Introduction to 

Programming and Problem Solving, College of Engineering, 

Boston University, Boston, MA 01803, Elsevier, Inc., USA, 

PP.343. 
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Haqq, p. 22) / (Wilmore & Costill, 1994, p.22) 
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(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 
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grave/rivers". Journal of Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 
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The following order is taken into account: 

The researcher's family name, followed by his first name. Year. Title. 

College, University. Country of Publication. The thesis title shall be 
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An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical 
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4) Documentation of the Internet: The following order should be taken 
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The author's family or nickname, first name, year of publication. 

"Article Title", website - underlined. 
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Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of 

using renewable energy.” http://www.unep.org.bh 

Second: Literature and Sharia Series: 

Footnotes (sources, references, journals...) shall be written at the end of 

the research by inserting sequential endnotes according to their 

occurrence in the article. 

 

 A- Books: 

(1) When a book is documented for the first time, documentation shall be 

as follows: 

The most famous name of the author, then parentheses (the first name of 

the author and the nickname) (without scientific titles), a colon, then the 

title of the book (in bold) as mentioned by the author himself, followed 

by a comma, the investigation or translation (if any), the publishing 

house followed by a comma, the place of publication followed by a 

comma, the edition, followed by a comma, date of the edition or 

publication, the part from which the information was taken, a comma, 

the page or pages, then the documentation ends with a dot. 

 

Example: 

Source Documentation for the first time: 

Ibn al-Atheer (Abul Hasan Muhammad al-Jazari, d. 630 AH): al-Kamil 

fi al-Tarikh, investigated by Abdullah al-Qadi, Dar al-Kutub al-

Ilmiyya, Beirut, 2, 1417 AH / 1996 AD, vol. 2, p. 55 or 2/55. 

 

Reference Documentation for the first time: 

The first name, the nickname, then the name of the book .... and so on. 

Ismail Sabri Muqalled: International Political Relations, a study in 

origins and theories, Publications of Dar Al Salasil, Kuwait, 5th 

edition, 1989, pp. 31-40. 
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(2) If the documentation of the same source/reference is repeated twice or 

consecutively on the same page of the research, the following shall be 

written: 

Source/ibid., part 2 - if available, p. 110. 

In English we write: Ibid, p110. 

 

(3) If the source/reference is repeated in a non-consecutive manner, it shall 

be referred to as follows: 

Author's last name: Title of the book, vol... (if any), p... 

 Example: 

Ibn al-Atheer: al-Kamil, vol. 1, p. 87. 

Muqalled: International Politics, pp. 85-93 

 

(4) If the author has another book, it shall be documented for the first time 

as mentioned above. If it is repeated, the previous steps shall be 

followed. 

(5) If the book is investigated/translated, the name of the 

investigator/translator shall be added immediately after the name of the 

book, and the same above-mentioned method of documentation shall be 

followed. 

 Investigation Example: 

 Al-Kindi (Yacoub bin Isshaq, d. 252 AH/866 AD): In the Great 

Industry, investigated by Azmi Taha al-Sayyid Ahmed, Dar al-Shabab, 

Cyprus, 1, 1987 AD, pp. 85-87. 

 

 Translation Example: 

 Harold Lasky: Socialism in the Balance, translated by Fawzi Attia, An-

Noor Press, Damascus, 1, 1990, vol 1, p. 20. 

 

(6) If the reference is an author's article in a book that contains articles by 

several researchers, it shall be documented as follows: 

 The first name of the author of the article, nickname, colon, the title of 

the article in inverted small brackets “…” followed by a comma, then 
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the preposition in, the title of the book followed by a comma, then the 

first name and nickname of the book editor followed by a comma, the 

publishing house, a comma, the place of publication followed by a 

comma, the year of publication, the page or pages, then a dot. 

 Example: 

 Sayed Numeiri: "The Industry in Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edited by Ali Al-Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, pp. 76-101. 

 

(7) The date of death is indicated - in the Hijri year, preferably in the Hijri 

and Gregorian calendar - for authors born before 1900 AD. 

 

B- Journals: 

(1) The first name of the author, then the nickname: “The title of the article 

in inverted small brackets”, the           name of the journal, location of 

the journal, volume number, issue number, year of publication, then age 

or pages number. 

 Example: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies”, Al-Manarah, Al-Mafraq, Vol. 1, No. 3, 1996 

AD, pp. 113-151. 

          

(2) If the citation is repeated in succession, we write as follows: 

  Ibid, p. 62. Ibid, p62. 

 

(3) If the citations from the same source / reference are repeated non-

consecutively on a later page of the thesis, the documentation shall be 

as follows: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality”, p. 72. 

 Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72. 
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(4) The abbreviated name of journals can be written according to what is 

approved in scientific encyclopedias. 

C. Official and International Institutions publication: 

 Official source: the following shall be written: the name of the ministry, 

the department and the institution first, then the name of the country, 

the name of the source, publishing house, year, table and page. 

 Example (1): 

 Ministry of Planning, Jordan, Economic Development Plan: 1973 - 

1975, National Press, Amman, 1975, Table 10, p. 80. 

 Example (2): 

 Department of General Statistics, Jordan, Annual Statistical Bulletin, 

Department of General Statistics Press, Amman, 1996, Table 14, p. 50. 

 Example 3:  

 International Monetary Fund, International Financial Review, 

Washington 1996, table 50, p. 90. 

 IMF, International Financial Statistics, Washington ,1996, vol 45, table 

25, p120. 

D. Theses and Dissertations: 

  Theses and Dissertations (Master and PhD) are documented as follows: 

 Abdullah Hafez Al-Haj Abdullah: Hejaz Trade in Early Islam from the 

Prophet’s Mission to 41 AH / 610 - 661 AD, Master’s Thesis, Faculty 

of Arts, Ain Shams University, Cairo, 1430 AH / 2011 AD, p. 65. 

 (If theses and dissertations are published, they will be treated as a 

reference). 

 

E. Manuscripts:  

 Author's first name and nickname: manuscript's title, manuscript's 

location and classification number and folio number. It shall be stated 

in parentheses that the source is a manuscript.  

 Example: 

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muflih Al-Rumaithi Al-

Maqdisi (died 803 AH / 1400 AD): The most guiding destination in the 
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remembrance of the companions of Imam Ahmad, Library of the Iraqi 

Museum, Baghdad No. 8630, Folio 25, (Manuscript). 

F. Newspapers: 

  Name of the newspaper, place of publication, Issue number, date, page. 

 Example:  

 Ad-Dustour, Amman, No. 9268, 13 June, 1993, p. 3, first column. 

 Jordan Times Amman, No. 5281, 12 April, 1993, p. 2. 

G. Court Records: 

 The name of the court that issued the decision shall be mentioned, 

decision number and year (3/94), then the place of its publication (if 

any), the issue (if any), then the year. 

 Example in the case of publication in the Bar Journal: 

 Discrimination of Rights 383/91, Journal of the Jordanian Bar 

Association, issue 1-3, p. 181, National Press, Amman, 1993. 

 Insurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 

171 163 1979. 

Conference Proceedings 

 Author's name and nickname: title, name of the proceedings, volume 

number or issue number, place of the conference, date of the conference, 

place of proceedings publication, year. 

 Example: 

 Ali Issa Othman: The Open Learning System and the Arab World, in 

the minutes of the Distance Learning Symposium, edited by ….., 

Amman, Jordan, December 6-8, 1986 

 Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 

Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 

 

 

Third: Psychological and Educational Studies Series: 

 

First: Arabic references: 
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1- Inside the text: 

    A- One author: 

 Between two parentheses: the author’s nickname and initial letter of the 

first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, 1998, 57) 

 

    B- two authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, the second author's nickname and initial letter of 

their first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

 

    C- Three or more authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, then et al., year, page number. 

 Example: (Aqil, F, et al., 1998, 57). 

 

 

2- List of Arabic references at the end of the research: 

 A- One author:  

 It shall be started with the surname followed by a comma, first name 

followed by a comma, year followed by colon:, title of the book 

followed by a comma, edition number followed by a comma, publishing 

house followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm 

for Millions, Beirut. 

 B- Two authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

and their first name followed by a comma, year followed by a colin:, 

title of the book followed by a comma, edition number followed by a 

comma, publishing house followed by a comma, country of publication 

followed by a dot. 
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 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 

2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

 

 C- Three or more authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

followed by a comma, their first name followed by a comma, then the 

third author's surname followed by a comma, their first name followed 

by a comma, the year followed by colon:, the title of the book followed 

by a comma, edition number followed by a comma, publishing house 

followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, Al-Rifai, Naeem, and Makhoul, Malik, 1998: 

Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

3. Translated reference: 

 A- Inside the text: Documentation is done in the name of the author 

only. 

 Example: (Watson, J., 1984, 14) 

 B- In the list of references: The author and the translator are indicated 

as follows: 

 Author's surname, author's first name, year of authorship: title of 

reference, translator's name and surname after writing the phrase 

translated by, publishing house, country of publication. 

 Example: 

 Watson, John, 1984: The Behavioral Theory, translated by Abdel Aziz 

Al-Qusi, Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

4- The periodical or scientific journal: 

 Surname of the author or researcher, first name of the author or 

researcher, year: title of the article or research, name of the journal or 

periodical, volume number, issue number of the volume, range of 

research pages in the journal or periodical. 

 Example: 
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 Al-Assar, Safaa, 1998: Achievement motivation and its relationship to 

exam anxiety among high school students, Psychological Research 

Journal, Volume 3, Issue 4, 434-452. 

 

5. PhD and Master theses: 

 Researcher's nickname, first name, year: Thesis title, type, college, 

university, country. 

 Example: 

 - Marei, Tawfiq Ahmed, 1981: The Basic Educational Performance 

Competencies of the Primary School Teacher in Jordan in the Light of 

Systems and Proposing Programmes to Develop them, an unpublished 

Ph.D. thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

6. Conference Researches: 

 Researcher's surname, researcher's first name, year: Title of research (in 

bold), conference sequence (if any), conference title, conference venue 

(in the period from... to…), volume number, range of research pages in 

the volume. 

 Example: 

 Al-Sabban, Abeer, 2007: Marital Compatibility in the Light of Some 

Personality Traits in a Sample of Saudi Wives in Makkah Al-

Mukarramah, Fourteenth Annual Conference, Psychological 

Counseling for Development in the Light of Total Quality, Egypt, 

Volume One, 119-154. 

7. Electronic links: 

 A- Electronic links shall be approved for documentation according to 

the page from which the researcher takes the quote, and the link appears 

in the top bar of the site. 

 B- Electronic links shall be approved for documentation, provided that 

the author, the researcher or the publisher of the article holds a doctorate 

degree. 

 

Second: Foreign references: 

1- Inside the Text: 

 A- One author: 
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 Between parentheses, the author’s surname followed by a comma, the 

initial letter of their name followed by a dot followed by a comma., year 

followed by a comma, page number. 

 Example: (Freeman, F., 1962, 22) 

 B- Two authors: 

 Between parentheses, the first author’s surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the second author's surname followed by a comma, the 

initial letter of their first name followed by a dot followed by a comma, 

then the year followed by a comma, page number. 

 Example: (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232) 

 C- Three or more authors: 

 Between parentheses, the first author's surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the abbreviation et al. followed by a comma, year, page 

number. 

 Example: (Saywitz, J., et al, 2000, 56) 

2- List of foreign references at the end of the research: 

 What applies to Arabic references applies to foreign references, with 

only mentioning the author’s surname without the full name. The initial 

letter of the foreign author shall be followed by a dot followed by a 

comma. 

 A. One Author: Example 

 Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 B. Two Authors: Example 

 Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 C. Three or more Authors: Example 

 Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 

3- Documentation from a foreign journal or periodical: 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 1 - Issue 1 - 2018 

 

XVI 

 

 Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

4. Conference Researches: 

 Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 

CA. 

Important Notes: 

1.Arabic references shall be written first, followed by foreign references, 

followed by websites 

2.The Arabic references, including journal researches, master's and 

doctoral theses, and conference researches, shall be arranged 

alphabetically. 

3.Foreign references, including journal researches, master's and doctoral 

theses, and conference researches, shall be arranged alphabetically. 

4.A literal quotation, regardless of the number of its words, shall be placed 

between quotation marks “………” and documentation shall be done 

according to the documentation in the text directly. 

5.If quotation is taken according to the researcher's understanding, or if an 

idea is extracted from a text, documentation shall be done according to 

the documentation in the text directly without quotation marks. 

6.If the same reference has been quoted consecutively within the text in 

succession, documentation shall be done in the first time according to the 

documentation in the text. In the following times the following shall be 

written (the previous reference and the page only). Example: 

The first time: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

Next time: (op. cit., 122) 

7.If the author or researcher is a foreigner, it is written for the first time in 

both foreign and Arabic languages and the year. Then it is sufficient in 

the following times to be written in Arabic with the year. Example: 

Albert Ellis 1990 sees that the rational-emotive approach.... etc. 

The following times: 

Albert Ellis 1990 believes that irrational thoughts...etc. 

 

8.Arabic numerals (1-2-3-4...) shall be used throughout the whole research. 
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9.Numbering of Arabic references begins first in alphabetical order, and 

numbering of foreign references continues in the same way. If the 

numbering of the Arabic references ends with the number (30), the 

number of the first foreign reference shall be (31) and the series continue. 

 

The title of the Journal 

• The required copies of the scientific material can be delivered 

directly to the editorial department of the Journal at: Syria - Idlib 

Street Institutes Building University Presidency Idlib University 

Research Journal 

              d.j.sr@idlib.university  

 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إىل صفحة الموقع الرسم   

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
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