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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
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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
التاريخ في رواية  1 فنًيا إلنتاج  "مدارات    استثمار الزمن 
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 إلنتاج التاريخ في رواية ا                   استثمار الزمن فني  
 "مدارات الشرق" لنبيل سليمان. 

 باسل حسن الحسن 
 قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة إدلب 

 طالب دراسات عليا)ماجستير( 

 الملخص 

سليمان في التعامل مع ق التي استخدمها الروائي نبيل  ائيوضح هذا البحث الطر 
 الزمن في رباعيته "مدارات الشرق".

تمتد   ذه الرواية                                                               وألن  الروائي يحفر في فترة تاريخية طويلة من التاريخ السوري في ه
عام   عام  إل  م1918من  استثمرها م1954ى  التي  الزمنية  التقانات  بتتبع  قمت  فإنني   ،

قد و   ع واالستباق.واية، ومنها االسترجا الروائي في عملية الخلق الفني للتاريخ في هذه الر 
أهداف   لتحقيق  األحداث  لبعض  أو  الشخصيات  لبعض  الماضي  الزمن  الروائي  استرجع 

لجأ لالستباق و   شف عن ماضي بعض القبائل.دة، كتوضيح بعض األحداث أو الكدعمت
 الستشراف بعض األحداث، وجذب انتباه القارئ، وتشويقه لمتابعة القراءة. 

)تلخيص حدث :  على وتر اإليقاع الزمني من خالل تسريع السرد بالتلخيص  عملو 
)مقطع    : )حذف أحداث غير مهمة من وجهة نظره(، أو تبطيئه بالمشهد:  والحذف ،طويل(

)وصف مكان أو :  والوقفة الوصفية  ،حواري للكشف عن وجهات نظر بعض الشخصيات(
 اريخية الرواية. معركة(. ثم استخدم التحديدات الزمنية لإليحاء بت

:  التقانات الزمنية التي لجأ إليها الروائي تحقق الزمن الموضوعي للرواية  من خاللو 
 تحقق الهدف العام للرواية.)الحاضر والماضي والمستقبل(، و 
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الرواية، االسترجاع، االستباق، اإليقاع الزمني، التحديد الزمني،  و   الزمن  الكلمات المفتاحية:
 مدارات الشرق.

 : المقدمة
ال يمكن ألي روائي إال أن   ،الزمن هو عنصر أساسي من عناصر بنية الرواية 

في غيرها.   مأشتى، سواء أكان يكتب في الرواية التاريخية    قائبطريقة ما أو بطر   ه يتعامل مع
أن نخرج من صراعنا المتواصل مع    ا                               أما بالنسبة لنا فال يمكننا أيض    .هذا بالنسبة لألديب

اوالتنا المتواصلة إلبطائه أو تسريعه أو إيقافه، بحسب الحاالت النفسية أو  الزمن في مح
تقتض التي  أالفيزيولوجية  وربما    في عصرنا الحالي.  مي ذلك, سواء في العصور السابقة 

من األسباب الرئيسة الرتماء  ،  ا                         رنا, والتي نشعر بها جيد  كانت السرعة الهائلة التي تسود عص
                                رغبة  منهم في إبطاء حركة الزمن. ،أحضان الماضيالروائيين في 

مرتبط ببقية    -من عناصر بنية الرواية  ا       أساسي    ا              وإن كان عنصر    -الزمان     ن  إثم  
، وعلى                                     فالزمن يضبط الفعل الروائي, وبه يتم    عناصر بنية الرواية األخرى, كالمكان والحدث.

د في الرواية إال من خالل     جس     ي   أوتاره المتأرجحة يصنع الحدث وقائعه, وهو شيء مجرد ال
يؤث   البن اء الذي  ر في عناصر الرواية، وينعكس من خاللها                                            سرد الحوادث, وهو العنصر 

للتخييل   ا                                                                             وعليها. وذلك الرتباط الزمن بعملية السرد الروائي الذي هو سرد في الماضي استناد  
في إطار الزمن. وعلى هذا يكون للروائي حرية التصرف والتعامل مع الزمن, ولكن دون 

 الخلل بالزمن الموضوعي للحدث. 

                                                                    وبشكل  عام ال يمكن لعنصر الزمن االستقاللية بنفسه عن بقية عناصر الرواية 
السرد،   آلية  من خاللوجوهه المختلفة, ويتحقق  من  رغم  على الاألخرى, فهو مرتبط بها  

ل مع العناصر الروائية األخرى بنية            . وهو يشك  متعددة تقاناتخالل استخدام الروائي لومن 
 . بينها   روائية متكاملة يصعب الفصل فيما

 أهمية البحث: 
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من   بالوجود اإلنساني بشكل عام، فهوعالقة الزمن    تكمن أهمية البحث في رصد
الرواية له مفهوم محدد، ولكل    العناصر األساسية في بنية الرواية بشكل خاص. والزمن في

 الذي ينجزه في روايته، ومن خالله يعكس رؤيته الفنية للزمن. روائي زمنه

الروائي نبيل سليمان يتعامل في رباعية "مدارات الشرق" مع التاريخ وأحداثه      ن  وأل
                                                    راحل التاريخ السوري، فمن األهمية أن ي بحث عن الطرائق ة في مرحلة مهمة من م      الجم  

 . هذه الرواية، إلنجاز زمنها في ا                                  التي تناول بها الروائي الزمن فني  

 أهداف البحث: 
 معرفة التقانات التي استخدمها الروائي إلنجاز زمن مدارات الشرق.  -1
الهدف    من استخدامه لتقانات الزمن، لخدمةمعرفة األهداف التي حققها الروائي   -2

 العام للرواية. 
معرفة الطرائق التي وازى بها الروائي بين الزمن الروائي والزمن التاريخي لألحداث  -3

 التاريخية المستحضرة في الرواية. 

 طريقة البحث: 
هر الفنية الستخدامات الزمن، دراسة الظوا ، من خالل  تم اعتماد المنهج الوصفيسي

لها.   منطقية  تفسيرات  إلى  للوصول  علمية،  بطريقة  على ووصفها  االطالع  إلى  إضافة 
المصادر والمراجع الالزمة لدعم البحث باألمثلة والشواهد واألدلة، كي تكون النتائج منطقية  

 وواضحة. 

 خطة البحث: 
وكيفية    عالقة الزمن بالرواية  إلى مقدمة تضمنت   تقسيمه  البحث  اقتضت طبيعة

،  والخاتمة والنتائج ، مبحثين. و األهداف المرجوة منه، و أهمية البحثوتوضيح  ،ا              إنتاجه روائي  
  .والمصادر والمراجع

 المباحث والمناقشات: 
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 الزمن في الرواية التاريخية:  -1
الروا في  تخييلي  الزمن  زمن  هو  عام  بشكل  في     ن  لك,                             ية  التاريخيةه    ذو   الرواية 
ألن   معينة,  وهذه                      خصوصية  معين,  بزمن  مرتبطة  تاريخية  أحداث  مع  يتعامل  الروائي 

تعامال   عليه  تفرض  ه  ا      خاضع    ا       زمني                            األحداث  فرص  لتراتبية  لديه  كان  وإن  األحداث,  ذه 
التاريخية  دعمت "وللرواية  األحداث,  رصد هذه  المطاطية في  الزمنية  التقانات  دة الستخدام 

وهو الكاتب    قد تكتب وكأن الكاتب معاصر وهمي,البسيطة تنوعها الزمني الخاص بها, ف
رى من خالل                                                                      الفرضي للمذكرات أو اليوميات, أو تكتب بمعرفة غير محددة, أي أنها ال ت  

النظرة المحدودة للمعاصر وإنما بالحس التاريخي األوسع الذي لدى عصر الحق على ضوء 
 . (1) الحين"ما حدث منذ ذلك 

إلى  ا                        , نجد الروائي بها مقيد  الرواية التاريخية                                 على الرغم من تنو ع الزمن الخاص بو 
"الزمان في الرواية التاريخية على األغلب زمان حقيقي, وهنا ال                          حد  ما بشروط معينة, ألن  

الزمان والمكان في العمل األدبي    ايحق للروائي أن يتالعب بزمن األحداث الحقيقية, وعنصر 
,  (2)عنصران مهمان في العمل األدبي بوجه عام, ولكن لهما خصوصية في الرواية التاريخية"

                                والتاريخ بشكل  عام في تعاملهما    ،                        اية التاريخية بشكل  خاصللتقارب األدبي بين الرو   ا     نظر  
مع الزمن التاريخي, "والرواية تماثل التاريخ في ذلك االعتبار عندما تتوجه بدورها إلى أحداث  
الماضي, وهي تفتش فيها عن أنوية الفعل الزمني وعن سيرورات أخرى يمكن أن نعتبر  

 .(3) نها جزء فاعل ومؤثر في توجيه مساره"على ظهرها أل                         الزمان هذه المرة محموال  

خارج إطار زمنه الخاص, والرواية التي تحفر بالتاريخ ال وجود للتاريخ  ال وجود  و 
 حيثاضية التي تعود إليها الرواية,  لها إال في إطار زمنها التاريخي الخاص باألحداث الم

 ا       دائم    ا                      ل بينهما يول د إحساس  "إن التاريخ يمتد في الزمن كما يمتد الزمن في التاريخ, والجد
ن المعرفة من النفاذ بضرورة اكتشاف الواحد في اآلخر, فالتاريخ ينشد اإلمساك بالزمن وتمكي

التاريخ في يثبطريقة محا الفهم الحسن ألثر  تعاقبية, كما أن  ة إلى معطيات ذات طبيعة 
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 ا                        صناعة أقدارها ولو جزئي  , ويؤهل اإلرادة البشرية لنسانييسمح بمعرفة آفاق الزمن اإلالزمن  
 .(4) بما يشتمل عليه التاريخ من تجلياتها وطرق نمائها وتطورها"

فالزمن في الرواية التاريخية هو زمن تاريخي خاضع لتعاقبية األحداث التاريخية  
التي تتأثر   حداث االجتماعيةالتي تعالجها الرواية, وله ارتدادات زمنية تخييلية مرتبطة باأل

 بطريقة الحفر التاريخي.  ا     فني  

 في مدارات الشرق وعالقته بالسرد:الزمن   -2
                                                                           إن  المدة الزمنية التي استغرقتها رواية مدارات الشرق، هي مدة طويلة من حياة  

               ريخية التي مر                                                                     الشعب السوري، واألحداث التي س ردت في هذه الرواية من أهم األحداث التا
بدأ السرد    إذحل في التاريخ السوري الحديث،                             ي مرحلة ت عد  من أهم المراف   هذا الشعب  بها

ى الفترة الممتدة إلى ما بعد إل،  م1918األتراك عن سورية عام    رحيل  ي هذه الرواية منف
الثالثة التي عالجتها ا تاريخي ا، أي إلى عام  االنقالبات العسكرية  . ا       تقريب    م1954                             لرواية 

شهد هذا الزمن الكثير من األحداث  و                                                التاريخي في هذه الرواية زمن طويل  إلى حد  ما،الزمن  ف
الفرنسيين، كما  التاريخية واالجتماعية المعقدة التي تمخض عنها االستقالل السوري عن 

                          هذا الزمن. ونظر ا لتعقيد   شهد تعاقب جيلين من الشخصيات الروائية التي دارت في فلك
  ،لروائيبشكل فني، فإن الزمن الذي تالعب به اوتشابكها  واالجتماعية  األحداث التاريخية  

اد من تقانات السرد الزمني أظهر مهارته في التعامل معه، واستف  إلى جانب الزمن التاريخي
 مة بين الزمن الروائي والزمن التاريخي. ءللمال

 : (5) االستعمال الزمني لمدارات الشرق                                  وقد حد د المويقن مصطفى نوعين من

أي من زمن انكسار الجيش    ،زمن أفقي يمتد إلى األمام، وهو الزمن المؤطر للنص -1
 ات أو بعدها. يإلى نهاية الخمسين ،م1918العثماني سنة 
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                                                                      زمن عمودي يمتد إلى الوراء، عكس األو ل، ويخرق التسلسل المنطقي لألحداث في  -2
غامض من حياة  شكل استحضار للماضي القريب أو البعيد. وهو يأتي إلنارة جانب  

 شخصية جديدة في مسرح األحداث.

مدارات   ا         واستناد   في  الزمن  يكون  التحديد  هذا  موضوعي:   إلى  زمن  هو  الشرق 
 ، مستقبل.            حاضر، ماض  

الزمن  أم ا  التلفظ،  لحظة  في  المتجلي  السردي  بالزمن  مرتبط  الحاضر                                                                       فالزمن 
الراوي إلى الماضي إليضاح بعض األحداث، أو تقديم لمحة عن   رجوعظهر في  فالماضي  

أو مجموعة   ،أو مجموعة من الشخصيات كقبيلة أو عشيرة أو عائلة  ،ماضي شخصية ما
لحظات تاريخية بعيدة كرجوعه بالزمن إلى أقدم  قبائل أو عشائر أو عائالت، أو رجوعه إلى  

. والزمن  أو قدمه  مكان ما   )قتل قابيل هابيل(، أو إثباته لتاريخية  :حادثة في تاريخ اإلنسانية
تاريخي أو   ما، أو حدث  المستقبلي ظهر في استشرافه لبعض األحداث كموت شخصية 

 اعي.اجتم

 ا                                لزمن الخاص بمدارات الشرق، ونظر  فاد الروائي من التقانات الزمنية لتحقيق اأوقد  
، للتعرف على الكيفية التي استخدم بها التقانات   تلك  المقام سأقدم بعض األمثلة علىلضيق  

 الروائي عناصر بنية الرواية في إنتاج التاريخ، ومنها الزمن وتقاناته. 

 التراتبية الزمنية باالعتماد على تقانتي االسترجاع واالستباق:  -2-1

 االسترجاع:  - أ

ف االسترجاع بأنه: "مخالفة لسير السرد تقوم على عودة الراوي إلى حدث         وي عر  
 . (6) سابق"

األحداث، ومنها سبب   سترجاعات إليضاح بعض وقد استخدم الروائي بعض اال
إلى العسكرية، فالروائي بعد عودة عزيز من الجيش الفيصلي إلى أهله،   اللبادسوق عزيز  

يقطع السرد، ويعود إلى الماضي ليبين السبب الذي أودى بعزيز اللباد إلى العسكرية، بعد  
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من العسكرية، يقول الروائي:    ا              ليخلصوا عزيز    ،أن تنازل والد عزيز عن األرض لبيت بشارة
حتى بعد أن استسلم أبو عزيز لقضاء هللا وقدره، وأضاع الولد                      ظل  ذلك يشغل قبية،         "طويال  

ذنب عظيم. فلو لم يكن كذلك،    نحوس ابن منحوس، أو مذنب أو وارثواألرض، وأيقن أنه م
، دون أن يعرف أحد كيف حصل، فلم خطأ العجيب الذي يؤكده بيت بشارةلما حصل ال 

عاش أبو عزيز وقبية كلها على   ا     أيض                                                  شطب اسم عزيز اللباد من قائمة المطلوبين. طويال     ي  
 أو بعد غد.  ا                                ، بتصحيح الخطأ، وعودة عزيز، غد  ا                                األمل الذي يؤكده بيت بشارة جميع  

لم يفكر أبو عزيز خالل السنة األولى بمفاتحة بيت بشارة في أمر األرض التي  
ة، حتى نفضوا  بخبر فرار عزيز كل مر   ا ، أنهم هم الذين أتو ا                                تنازل لهم عنها. ومما زاده يقين  

 أيديهم، متذرعين بما جناه الولد الطائش على نفسه.

كان ينحي بالالئمة في سره على ابنه الذي ال بد أن يكون قد ابتلي بالجنون، كي  
يحاول الفرار مرة بعد مرة، ويجعل بيت بشارة عاجزين عن إنقاذه. ولكن مادام هذا هو حكم 

وهو مطرق على غير عادته حين   ا                 . كذلك قال أخير  ا                                   هللا، فالتنازل عن األرض إذن ي عد  الغي  
 : ا                                                          كان يخاطب بشارة الكبير أمام فالحي قبية. لكن بشارة رد مالطف  

الحق معك أن تفكر هكذا، فمثلك ال يعرف كم كلفنا عزيز. من منكم يعرف    -
إذا كان المطلوب مثل   ا                                                   كيف نرضي فالن وعالن حتى نخلص ابنه من العسكرية؟ خصوص  

 من فرار إلى فرار، وكل فرار يكلفنا أكثر من األول؟ عزيز، 

                                  على ما يسمع، وبشارة يتابع منقال    ا                                           كان أبو عزيز قد رفع رأسه وهو يؤشر به مؤمن  
 عينيه بين الفالحين والوادي: 

من منكم يعرف كم تكلف اليوم إعادة األرض؟ ال أحد منا يقول ال. تريد األرض؟   -
ما تكلفناه بسبب عزيز؟ نحن نعرف أن الدنيا    ا           يدفع أيض  حقك محفوظ، ولكن من يدفع؟ من  

عسيرة, لكن أليس من حقنا نصف ما تكلفناه على األقل؟ كرمى لكم نسامح بالنصف, والباقي 
هنا؟ هل تستحق األرض نصف ما تكلفه اليوم إعادتها وربع ما صرفنا    ا             من يحسب جيد  

 بسبب عزيز؟ احسبها يا أبو عزيز ورد لي الجواب..  
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كذا نسيت األرض, ثم نسي عزيز, ولم يبق سوى وعد بيت بشارة بالعون حين  ه
 . (7)يطلب االبن الثاني إلى العسكرية"

,  متعددة  أمور  عنالطويل  خالل هذا االسترجاع الزمني  ح الروائي من  فصفقد أ
  ، وسبب ضياع أرض والد عزيز,        كثير ا  يز إلى العسكرية، وفراره منهامنها: سبب ذهاب عز 

ماضي عزيز وعائلته, و كشف  و  )االسترجاع عن  أه  (قبيةتاريخ  المتمسك  ها  لقرية عزيز 
. القريةر لالستيالء على أراضي فالحي  باألراضي, والحيل التي كان يلجأ إليها بشارة الكبي

في األحداث التي مرت    ا                                         البذور األولى لروح التمرد الذي ظهرت مرار  نضوج  ر              وهذا ما يفس  
 باألحداث التاريخية. ا         رت كثير            التي تأث   ،بها شخصية عزيز

ز و  استرجاع  خالل  من  الروائي  قصير  عمد  الهنادي إلى  مني  قبيلة  أصل  تبيان 
ومشاركتهم في بعض األحداث التاريخية, من خالل ذاكرة عم ياسين الحلو: "جدك هللا يرحمه 

غير بدونا وغير فالليحنا. الهنادي بدو مصر, ال نابليون كان يقول لي وأنا صغير: الهنادي  
الحجاز والشام, السودان و   وال محمد علي باشا نفسه كسر شوكتهم, ويوم غزا إبراهيم باشا

اعتمد عليهم. بهم كان يطارد أعداءه, وإذا انسحب, بهم كان يمنع أعداءه أن يلحقوا به. كانوا  
دهم يأتي مع فرسه وبارودته, وإبراهيم باشا يدفع أول من يصل من حملته. كان واح  ا      دائم  

 . (8) األجر. ومن يوم جدك لليوم ما قطع الهنادي حبلهم مع مصر"

التاريخية  و  األحداث  بعض  باسترجاع  الحلو  ياسين  ذاكرة  من خالل  الروائي  قام 
عة، واالجتماعية التي يلملم نثارها ياسين, ويربط الروائي بينها وبين األرض السورية الواس 

األحداث    فيقوم بتلخيص  ،، وما مرت به هذه األرض من أحداثوما عليها من قبائل وعشائر
في خيمته في عين آدم لدى          ستلق  ره، وهو م                                      التي عاصرها ياسين الحلو حتى لحظة تذك  

والدة زوجته هند: "ما كان أمام ياسين كل ليلة تنقضي بانتظار    ا                       ديار األمير دشاش منتظر  
الصعبة مستجدي    الوالدة  يتمدد  أن  الخيمة    ا                    إال  عبر فرجة  تلوح  التي  النجوم  يداور  النوم, 

 ا                                                                                   الصغيرة, ثم تستبد به واحدة من بينها, عرف فيها من كانت تساهره في ليالي أخرى, بعيد  
, وهو ملقى على الرمل, بال خيمة, حوله فياض العقدة وعزيز اللباد وإسماعيل معال  ا    جد  

ون وعساكر كثيرون وضباط كثيرون وجمال وخيول وبنادق  وراغب الناصح وحمادي الحس
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ومدافع وبغال وعبيد وأمير, إسالم ونصارى وعرب وإنكليز. ومثلما صار يعرف كل واحد  
هذه النجمة   –بعشرات, صار يعرف تلك النجمة  ا                                    من أصحابه, ولو كان يدير ظهره مغمور  

 من مرج النجوم األزرق الصافي المشعشع بالذهب. 

متان تتوحدان مرة, تتفردان مرة: واحدة تهديه والركب من أقصى الجنوب كانت النج
إلى الشام, نجمة توجعه ألنه لم يلتق بأي من صحبه بعد أن غادر القشلة سوى مرة, حين  
جاء عزيز اللباد إلى الزنبقلي, وشوى رستم آغا طيز العريس على الصاج, ومرة حين ومض  

ونج الكوبرلي,  الحسون في خان  تالزموا  حمادي  الذين  الخمسة  إلى األصحاب  تنسبه  مة 
ر , أو تنسبه إلى ذلك الركب, فثمة قبيلته وعشيرته وأسرته, إذ كانوا قبائل في قبيلة, عشائا     دهر  

يمم إلى الشمال. أما النجمة األخرى فكانت                        ن وأسر وخيام في جيش م  في عشيرة, قرى ومد
تضيء مسالك أخرى، تغالب العتم الغامر في هذا المكان حين تختفي النجوم من السماء, 
قبل أن يطلع النهار, وياسين يخرج من أطراف الصحراء، كما خرج الذين سبقوه من قبله, 

أن يصل هو أو سواه, يتدافع مع الناس كما في يوم الحشر نحو هذه األرض, وكلما أوشك  
يدمى فؤاده وتتضرج النجمة, فالفرسان يتساقطون, والخيام تقوض, والمراعي ينتزعها الالحق  
من السابق, والسابق يفر أمام الالحق, والالحق يعير السابق بمجرفة ومحراث وكوخ وطامة,  

يهدأ ذلك    ويطوح باألشياء في الفالة, أما الرؤوس فتتناوشها أطراف السيوف والرماح, وال
بالغبار   يضج  ويتعكر,  يحمر  الصافي  األزرق  النجوم  بمرج  فإذا  الرصاص,  يئز  حتى 

التي تمأل الخيام دوم   وياسين الحلو يصغي,   ا                                والمسامرات  القديم,  عن الصراع الجديد أو 
 . (9)يتشوف ويكاد أن يؤخذ مع هذه القبيلة أو ذلك الفارس, لوال أن أنين هند يوقظه"

لخص الروائي بعض األحداث الروائية  ،ا                        جاع الزمني الطويل نسبي  ففي هذا االستر 
بعثرة التائهة  بين الحاضر والماضي باألفكار المالتي تقارب    ،السابقة في ذاكرة ياسين الحلو

 بة منه في الرواية.                                      نفسها, كتيهان ياسين والشخصيات المقر  

بعض  اية، لتوضيح زمنية في الرو السترجاعات الاوقد أكثر الروائي من استخدامه 
لكشف عن المالمح النفسية والفيزيولوجية لكثير من شخصياته الروائية, ا, و وتفسيرها   األحداث

يمم                                                   من الشخصيات الخمس التي كانت في الجيش الفيصلي الم        ل                      كاسترجاعه لماضي ك  
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تاريخ    وانجلى بهذه االسترجاعات  .ة إلى شخصية صديقهم حمادي الحسون إضاف,        شماال  
 من هذه الشخصيات.      ل        ل ك                           قرى وأماكن استيطان وتنق  

كان يلجأ إلى االسترجاعات الزمنية للكشف عن ماضي بعض الشخصيات التي و 
كت في الجيش المتجه  ظهرت من خالل ارتباطاتها وعالقاتها مع تلك الشخصيات التي شار 

ر فجأة في الرواية, كي يعطي توضيحات عن هذه الشخصيات التي كانت تظه إلى الشمال,  
تلقي   كانت  التي  التاريخية  األحداث  صدى  في  الالحقة  والتحركات  للتصرفات  وتبريرات 
بظاللها على سيرورة األحداث الروائية, كاالسترجاع الزمني لماضي ماجد بك الجويبري: 

, كشقيقه وعمتيه وشقيقته.  ا                              قد شارف الستين, وال يزال عازب   -أوسط أخوته –"كان ماجد بك 
 ومنذ التحق بالمدرسة الحربية في األستانة, ما عادت حلب بالنسبة إليه سوى محطة.

حارب ضد الروس في األناضول. ثم حارب ضد فك المدرسة انطلق مجده,  من تل
الر  الجبهة  على  حارب  كما  وهزمهم,  القفقاس,  شمالي  الدردنيل, و البلشفيك  وفي  مانية, 

 الي. آ , كان برتبة أمير, وهزم األتراك ومرعش, وحين انتهت الحرب

للواء    ا                                                                    قبل أن يغدو لسورية ملك وعرش وتاج, كان ماجد بك قد التحق بالجيش قائد  
قائد   ثم  ثم   ا                 الرابع،  التقاعد,  وأحالوه على  الفرنسيين أسرعوا,  لكن  األولى.  النظامية  للفرقة 

به, كما تعلق  أبعدوه إلى عمان, فنظم لألمير الحجازي الشرطة الوليدة في اإلمارة, وتعلق  
 من قبل بشقيقه في بالط الشام.

أسابيع. ثم نقض صمته   ا       وصامت    ا                                         إثر سقوط العرش السوري، أقام في حلب حزين  
وتفجر حزنه, وهو يتطاول على الفرنسيين, ويتحدى نصائح رشاد بك أو ردعه, حتى أبعد  

يقود الثوار في  إلى عمان. ولما عاد بعد سنتين, كانت الثورات قد بدأت تندلع, فحاول أن  
, لكن الفرنسيين  ا       وصامت    ا                                                            حلب, وإذ أخفق حاول في السويداء. وإذ أخفق, عاد إلى حلب حزين  

أسرعوا إلى إبعاده, وكرمى لرشاد بك خيروه, فاختار الملك الحجازي السوري المخلوع الذي 
 . (10) على بغداد, منذ سنوات" ا                كان قد صار ملك  
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الروائي  و  الجويبري, غطى  بك  ماجد  لماضي  الزمني  االسترجاع  من خالل هذا 
تفسير   وأعطى  الشخصية,  هذه  شهدتها  التي  التاريخية  األحداث  بك    ا                                                           بعض  ماجد  لمناداة 

ع الروائي للسرد في قط  ا                                                          الجويبري بعرش وملك في سورية, كما في بغداد. ويظهر ذلك أيض  
حسين من الطفل, وتركه يشب على هواه, حتى تحسين شداد: "ضحك ت  واسترجاعه لماضي

على أن يطحن حبة القمح بين إبهامه وسبابته, أو يلبط البغل فيرميه, أو يشرب  ا           يغدو قادر  
الزيت والسمن الحديدي كما يشرب الماء, أو يجعل العاهرة األولى التي ضاجعها تستغيث.  

ل يضيق حتى انفجرت به  وكما ضاق الشاب بجلده ضاق بالمدرسة وبموت أبيه وأمه, وظ
 .(11) البزة العسكرية أو استانبول أو الحرب العالمية األولى"

ماضي تحسين   في هذا االسترجاع الزمني القصير يعطي الروائي لمحة سريعة عنو 
برر قيام     ي  وخبرته العسكرية,    ،صفات تحسين شداد الجسمانية القويةالروائي       ر             شداد, وذك  

بات بانقالبه العسكري, كما أن الروائي اختار اسم تحسين لجميع قادة االنقالتحسين شداد  
الحظ في الرواية كثرة االسترجاعات الزمنية, وذلك الرتباط       ما ي  التي ذكرها في الرواية. و 

 الرواية بالتاريخ, وإعادة إنتاجها له، كون التاريخ هو باألساس استرجاع وتوثيق للماضي. 

 االستباق:  -أ

منظور السرد الروائي: "هو مخالفة لسير زمن يف زيتوني االستباق في  لط  ف     عر      ي  
تقوم على تجاوز الحكاية وذكر حدث لم   بعد"  (12)(نيح)السرد  فه إبراهيم       عر         . وي  (13) وقته 

وقبل الوقوع. وفي األدب يقدم المصطلح إيحاء يؤذن    ا                                 فتحي بأنه: "اإلشارة واإليحاء مسبق  
 . (14) بما سيحدث"

أحداث  والروائ الشرق  مدارات  في  تناول  أنه  بحكم  سليمان  نبيل  من    ا                                                    ي  تاريخية 
, كان يلجأ إلى ا                                                                  الماضي القريب, ولم يجر تحويالت على األحداث, وإنما أعاد صياغتها فني  

, وذلك لتغطية هذه األجزاء الغائبة,  ا                       كان جزء من الحدث غائب   ابعض األساليب الزمنية, إذ
 بذلك على هذه األساليب. ا                                           لالسترجاع الزمني أو االستباق الزمني, متناوب  كاستخدامه 
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  - السترجاع الزمني, وذلك االستباق الزمني قليل بالنسبة الستخدامه  ا استخدامه        عد      وي  
االستباق بالتاريخ, ولقيام االسترجاع على الماضي. أما    يةالرتباط الروا  -                كما أشرت سابق ا

الستشراف والتنبؤ ببعض األحداث التاريخية, كاستشراف عبد الودود  لفقط لجأ إليه الروائي 
السعد من خالل الحاضر احتالل الفرنسيين لسوريا: "كان عبد الودود يؤكد أن االستقالل 
الفرنسيين من  لإلنكليز من الشباك ودخول  به القصر لن يكون غير انسحاب  يعد  الذي 

حده في مظاهرة من ذلك البيت الطيني الصغير,  الباب. كان هولو يثور لذلك, يود لو يخرج و 
تبين  إذ    . وبالفعل(15) "ا                                                              من الليل الدامس للشيخ حسن, إذ يندر أن يلتقي بعبد الودود نهار  

ودخل   ا     الحق   الفرنسية،  والوصاية  االنتداب  ضد  مظاهرة  في  وهولو  الودود  عبد  خرج  قد 
 الفرنسيون سورية. 

الزمن السردي اآلني الستشراف المستقبل,    ها الروائيبالتي قطع   االستباقات ومن
ق منه سليم أفندي ابنته زمردة: "أما عالء                                             تنبؤ عالء البسمة بزواج شمسي النعنعة الذي طل  

فكان الفراغ يثقل عليه, وقد بدا له المكتب أو البيت أو الجامع أو الشارع مثل مسافر طال  
ك بدأ يلهو كل عشية مع سليم النعنعة, انتظاره, وليس له ما يؤويه إال أن ينتظر. ولعله لذل 

يدعو أمه إلى أن تسعى في زواج زمردة, مادامت سدت الدرب عليه وعلى الصبايا اللواتي 
. وبالفعل تزوج شمسي النعنعة  (16)مألن البيت, ومادام شمسي النعنعة تزوج, ولعله أنجب"

 حمن النعنعة.ر أسماه سجيع بن نظام الدين عبد ال ،ا                              من ح سن نيله, وأنجب منها ولد  

نبؤ الباشا شكيم  ي تنبأت بموت إحدى الشخصيات في الرواية, تت الومن االستباقات  
وقد أفصح الباشا بذلك لسليم  .م عليه ارتداء طربوشه             ن شداد، وحر  ه تحسيأ                  بموته بعد أن هز  

ويلة بعد االنقالب الثالث، وهو عندما عثر عليه سليم أفندي بعد اختفائه لفترة ط  ،أفندي
 يكتب مذكراته: "هتف سليم أفندي:

 تكتب مذكراتك. تروحي فداك. أنت بخير والحمد هلل. أن -

هذا وحده عالمة للموت. كل ما أرجو من هللا يمهلني حتى أنهيها. وعلى كل    -
 حال ما بقي إال سري مع تحسين.
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 قت كلماته: قال الباشا وهو يميل نحو سليم أفندي الذي تالح

 تنتهي وترجع إلينا كما كنت.  ةال تقل هذا. بكر  -

 وضحك وهو يتابع بصوت أعلى:

 أو, أقول لك: اترك الكتابة, وهات افضح لنا هذا السر.  -

. يجب أن أكتب. ولن يقرأ أحد حرف   -  حتى أموت.  ا                                             لو فضحت لمت 

نا من سيرة الموت, أستحلفك برحمة الست زهرة, برحمة الست لمي  - عة. نحن                                                               فض 
 . ا                           . أنا من دونك ال أساوي شيئ  ا                     من دونك ال نساوي شيئ  

                                                                    ال يا أخي. حماك هللا وأمد  بعمرك. أنت ما زلت تستطيع أن تفعل الكثير. أنت  -
 . (17)لست مثلي. أنا كسرني تحسين, بل قتلني, وإن كان سبقني إلى الموت"

ولم يطل موت الباشا شكيم بعد هذا الحوار مع سليم أفندي البسمة, الذي استبق 
 وتنبأ به.  ،فيه الباشا شكيم موته

هو قصرها, وتجليها عبر أشكال    ،إضافة إلى قلة االستباقات الزمنيةالحظ         وما ي  
 كالحوار أو المونولوج الداخلي لبعض الشخصيات.   ،دةدعمتسردية 

 اإليقاع الزمني:  -2-2

 وقد تحقق في تقانتي تسريع السرد وتبطيئه: 

 تسريع السرد:  -أ

 ومن أبرز وجوه التسريع السردي للزمن:

القصة تقابل    (18) ( زمن) عندما "تكون وحدة من    ا        ل سردي             الذي يتشك  التلخيص:    - 1
.  (19)وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من الحياة المعروضة"

ه ال داعي                                                              م الروائي هذه التقانة لتلخيص بعض األحداث الطويلة التي وجد أن  استخدحيث  
انة  لإلطالة واإلسهاب في سردها، لعدم إشعار القارئ بالملل أو التذمر. "وتتجسد هذه التق
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 ا                                                                             مشكلة  بؤرة سردية تتركز على تكثيف ملفوظات دالة توظف لهذا الغرض وتشتغل سردي  
من أجله, كقول الروائي: بضع سنوات, أشهر عديدة, أيام قليلة, ساعات محدودة, على سبيل  
المثال, وهي مرتكزات سردية غير محددة, أما المحددة فيتم معرفتها عن طريق تحديد رقمي  

 .(20) ل: سبع سنوات, ثالثة أشهر.. وغيرها"متعين كأن نقو 

ومن المرتكزات السردية غير المحددة التي تمظهر فيها التلخيص السردي لبعض 
األحداث التاريخية: "تذكر وهو يضرب في الليل أنه قد شارك أوالء الرجال والشيخ مجالد 

  ا              ال يزال طارئ  والشيخ غثوان منذ شهور معدودة االبتهاج بتنصيب الملك في الشام. كان  
هنا، وكان الشيخ مجالد قد عاد من غيبة طويلة أخرى. أطلق فياض يومئذ الرصاص مثل 

.  (21) "ا                                                                                    سائر الشبان, وأسكرته عينا شعيلة, وربما عينا سواها من النساء اللواتي كن أكثر ابتهاج  
ولم يستطرد   ,ا     مهم    ا        تاريخي   ا                                               ى الروائي وبتسريع سردي من خالل هذا التلخيص حدث          فقد غط  

 في تفصيالته.

ى فيها التلخيص السردي لبعض األحداث                                          ومن المرتكزات السردية المحددة التي تجل  
ال يذكر أنه رأى مصفحة أو دبابة في المدينة. بل ال    ا                                  التاريخية: "منذ ثالث سنوات تقريب  

الجالء,   في يد شرطي, إال أن يكون في احتفاالت ا               بخوذة, أو سالح   ا                    يذكر أنه رأى عسكري  
مه التلخيص                               . هذا التسريع السردي الذي قد  (22)أو حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش"

ل فيها الروائي                                                     ي باختصار غير مسهب بعض أجواء احتفاالت الجالء التي فص              السابق يغط  
 .ا      سابق  

 ومن وجوه التسريع السردي للزمن:

أحيان  الحذف:    - 2 يضطر  الراوي  أن  بعض  ا                          "أي  تجاوز  الزمنية   إلى  الحلقات 
واالستغناء عنها, إما ألنها غير ذات أهمية في السرد الروائي, وإما أن ذكرها يكون مدعاة 

من االستغناء عنها بشرط    ا                                                        إلطالة سردية وبالتالي حدوث خلل سردي في النص, فال يجد ب د  
 ع الحذف. أال يخل هذا االستغناء بالنظام الزمني وال باألحداث المعروضة فيشير إلى مواق
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ل وواضح مثل:  ثضاء زمني ما ف لك من خالل استخدام عبارات ذات  ويحدث له ذ
مضت سنوات عديدة أو مرت ثمانية أيام... داللة على وجود حذف زمني محدد أو غير  
محدد, فالمحدد هو اإلعالن عن المدة الزمنية المحذوفة, ثالثة أيام على سبيل المثال, وغير  

 . (23)صود كما في سنوات عديدة حيث ال ندرك السنوات المحذوفة"المحدد هو اإلخفاء المق

وفيما كانت الذكرى الثانية لالنقالب   "بعد ثالثة أشهر,  الحذف الزمني المحدد:فمن  
األول تقترب, قرر أن يكون رئيس األركان, وأن يبدل اسمه. وإذا كان القرار األول قد نفذ 

ه القرار الثاني, وهو يتردد بين أن يكون تحسين المنتظر, أو تحسين الكبير, ا     فور                                                                                    , فقد أمض 
                            ك يسر ح تحسين شداد من الجيش أو تحسين األوحد, وبين أن يلغي اسم تحسين, ومن أجل ذل

 . (24)ويكتفي بواحدة من تلك الصفات"

وبعض  الثاني,  االنقالب  زمن  من  الزمنية  الحلقات  بعض  الروائي  حذف    فقد 
دة التي اتخذها تحسين الخفي لتثبيت حكمه, وأشار إلى موقع الحذف الذي متعدالخطوات ال

 ل.                                    كان قبل الذكرى الثانية لالنقالب األو  

الية, قبل عودة األمينين "قضى بديع الشهور الت  الحذف الزمني غير المحدد:ومن 
من موسكو, وهو يتقد في ذبوله, ويتمرد في انصياعه,   –كذلك صار يردد في سره  –العامين

يجازف بالظهور حيثما قادته قدماه أو القروش المعدودة, يبحث عن أبي خضرة في معمل  
الداء الذي سرق من المرحوم شبابه, ثم أودى بعقله, قبل سينالكو, فيلعن واحد من الشغيلة  

بعيد   ببديع  يدفع الشغيل  بديع ا                                        أن تدهسه سيارة.  يتفحص  بعد أن يسمي الشيوعية داء .   ,                                        
نفسه, ومن في البيت الذي يعلو الصيدلية. يبحث عن الداء. يلعن الشغيل, ويبكي على أبي 

 . (25)خضرة"

قضاها بديع قبل عودة األمينين العامين, وبذلك    دد الروائي عدد الشهور التيحفلم ي
  ،شخصية بديع في هذه الفترة, وذلك لتسريع الزمن  ا حذف الكثير من األحداث التي مرت به

 والختصار الكثير من األحداث التي ال تخدم السرد.

 تبطيء السرد:  -ب
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 من وجوه التبطيء السردي للزمن: 

                                                               "وهو المقطع الذي يأتي غالب ا في ثنايا السرد, يشكل بناء  عام ا    المشهد:  -2-3
للنص السردي, يكشف عن وجهة نظر الشخصيات التي تتحاور, ويأتي 
                                                                   عادة  بصورة مفاجئة غير منتظرة, فلكي يتم تعطيل الزمن وإلغاؤه ال بد   

 . (26) من لحظة توقف مفاجئة تتيح للروائي فرصة االستغناء عن الزمن"

جهات  و   شاهد الحوارية كثيرة في الرواية, وبفضلها تمكن الروائي من الكشف عنوالم
 األحداث التاريخية, ومنها: "قال أسعد أفندي البس: إزاء نظر الكثير من الشخصيات

صك    - مثل  كانت  ليتها  معاهدة.  ليست  علينا  فرنسا  تعرضها  التي  المعاهدة 
 وبينه.  ااالنتداب. قارنوا بينه

 هنيدي بك: وقال 

سلم تتحدث عنه هذه المعاهدة بيننا وبين فرنسا, وهي ال تذكر    أية صداقة وأي  -
 االستقالل والسيادة السورية إال في العنوان؟ 

 وقال طلوع البلة: 

إذا كانت المعاهدة ال تشمل سورية كما خلقها هللا, فما حاجتنا إليها؟ أين نذهب  -
ي: أين تذهب الالذقية؟ واسكندرون؟ والجمهورية نحن في السويداء؟ قل لهم يا أسعد أفند

 . (27)اللبنانية, ما شاء هللا! كيف تكون الجمهورية السورية من أساسها؟"

فمن خالل هذا المشهد الحواري الذي تعطل فيه الزمن، كشف الروائي عن رفض 
ضمن هذه الشخصيات المتحاورة في مؤتمر الكتلة الوطنية، للمعاهدة مع فرنسا ألنها ال ت

 االستقالل والسيادة السورية. 

 ومن وجوه التبطيء السردي للزمن:
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و"تتمثل الوقفة الوصفية بمساحة االستراحة التي يتوقف    الوقفة الوصفية:   -2-4
                                                                 فيها السرد فاسح ا المجال آللية الوصف بالعمل والتصوير والتدقيق في  
فضاء المكان, حين يصل السرد إلى منعطف حكائي يتوجب التوقف من  

تلقي حيوات السرد  م السردية مسح ا وصفي ا يساعد في                                                               سح الموجودات 
 .(28)على نحو أفضل"

وكمثال على ذلك يقول الراوي: "في عودتهم تباطأت خطاهم, وراحت أعناقهم تتلفت 
األلوان واألشكال واألصوات واألشياء, حتى ظهر    غمر ة بين الوجوه والدكاكين, تؤخذ بصامت

                                                                                         ذاك المقهى قبالة المسجد المزين بالكتابة الكوفية, فتسم رت عليه عيونهم وآذانهم. كان النهر  
, يخترق المقهى فيما يبدو, أو أن المقهى قد جثم فوق النهر, ثمة, بين شجيرات ا           ينسل قريب  

 اللبالب والصفصاف والحور الباسق. 

                                                                 كان فياض يمط  عنقه كي يدقق في الشرفة البلورية داخل المقهى الفارغ   من بعيد 
                                                                                    إال من نادلين تز نرا بالمناشف, وأركز أصغرهما خلف أذنه باقة من البراعم الصفراء. كانت  

, وسط الحوض الرخامي, والكراسي تتحلق حوله, وفي ركن أعلى ا                          النافورة تدفع الماء عالي  
 ابيش الحمراء, واألقداح الخزفية. وأبعد تصطف األراكيل والنر 

خلف فياض وقف عزيز وأبو عاطف يدققان في الجمع الذي احتشد بين المقهى 
والمسجد, يتوسطه شاب يرتدي مثل المعطف العسكري الذي يرتديه الضباط, سوى أن لونه  

ة صغيرة، يرفع  ا                        . كان الشاب يجلس مصالب                           بدا تحت أشعة الشمس حائال                               ساقيه على منص 
في التنغيم. وخيل لعزيز أن شاربي الشاب مثبتان بالشمع. وتراءى   ا                    ه أعلى فأعلى مبالغ  صوت

 .(29)                                                                            إلسماعيل أنه سمع بعض ما يقول الشاب منذ يوم أو يومين, فأسر  لعزيز وفياض بذلك"

من الجيش الفيصلي    دمشق  بعد عودة الجنود الخمسة إلىففي غمرة السرد الروائي  
, يتوقف الروائي الستراحة و              الذي ي مم شم ية تصف المكان الذي وصل إليه هؤالء صف                             اال 
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مبطئ   الداخل   ا                الشخصيات,  من  المكان  هذا  تفاصيل  في  للخوض  الروائي  الزمن  بذلك 
 والخارج.

 التحديدات الزمنية: -2-5

هي عملية تكاد تكون    ا                                                      إن عملية المزج بين الزمن الروائي والزمن التاريخي فني  
معقدة على نحو ما, لذلك نجد أن الروائي جعل من التحديدات الزمنية لبعض األحداث 

إطار   األحداث   ا                التاريخية  استعمل  األحيان  من  كثير  في  أنه  ثم  الرواية,  تاريخية  لتحقيق 
الرواية عبر    في الماضي، لإلشارة إلى تراتبية الزمن التاريخي الممتد  ا                         التاريخية المتحققة زمني  

ومن التحديدات الزمنية لألحداث التاريخية: "صبيحة اليوم الثاني   نهايتها.   إلى  من بدايتها
ن بسر"  . (30)                                              إلعالن جمهورية هاتاي بدت عينا نجاتي تدال 

عام و  إلى  الرواية  أحداث  وصول  إلى  الروائي  يشير  الزمني  التحديد  هذا  في 
إلى تركيا بعد االستفتاء الذي جرى    ا                           م فيه لواء اسكندرون نهائي                  , العام الذي ض  م 1939

 عليه. 
لى العرب  ت إلى انتهاء االستفتاء بغلبة نسبة األتراك ع                              ن الروائي بعض األسباب التي أد       وبي  

 .ا                                                     مساعدة فرنسا، ودفع المال للعرب ليسجلوا أنفسهم أتراك   بسبب في لواء اسكندرون,

: تبددت الغيوم على عجل, ا                     ع عشر من نيسان, فجر  ومن هذه التحديدات: "الساب
مألت   - ا             على عجل أيض    -وأدمى القمر وجه قاسيون وذؤابات الغوطة! ولما أشرقت الشمس

 . (31) الفضاء موسيقا الدرك, وراحت الشام تلتم على ضفة النهر"

عن  الفرنسيين  بجالء  االحتفال  التاريخي،  بالحدث  المرتبط  الزمني  التحديد  فهذا 
إلى عام  سور  الرواية  أحداث  إلى وصول  أشار  الذي  م1946يا,  العام  فيه    ىجلان, وهو 

 الفرنسيون عن سوريا.

من المصفحات حاصرت بيته, متسترة بليل   ا    ست            : "لكن  ا                       ومن هذه التحديدات أيض  
                                                                             الرابع عشر من آب, خر بت عليه كل شيء، واقتادته إلى سجن خال, وتركت للبنادق أن  

 .  (32) " ا   د  تزرده برصاصها زر 



 الحسن

19 

 

وهذا التحديد الزمني المرتبط بحدث نهاية انقالب تحسين شداد، وقيام االنقالب  
, وهو العام الذي قام فيه االنقالب 1949الثاني, أشار إلى وصول أحداث الرواية إلى عام  

 العسكري الثاني في سوريا.

 الخاتمة والنتائج:  -3
دأب الروائي على تطويع الزمن واالستفادة من هالميته, ليماهي بين الزمن الروائي 
والزمن التاريخي بما ينسجم ويتالءم مع األحداث التاريخية أو األحداث الروائية التي تسردها  

كاالسترجاع    ,ا                                                                             الرواية, لذلك استثمر العديد من التقانات الزمنية للتجسيد الفعلي للزمن تاريخي  
ستباق والتلخيص والحذف والمشهد والوصفة القصصية والتحديدات الزمنية، من خالل واال

طريقة التعامل مع األحداث التاريخية على وجه الخصوص، واألحداث الروائية على وجه  
وهو استحضار التاريخ الشعبي والواقعي والموضوعي  ،العموم، إلنجاز الهدف العام للرواية

تاريخ سورية. لتلك المرحلة الزمنية م التاريخية كان الزمن    ن  يعالج األحداث  فعندما كان 
حلقة الوصل بينها وبين األحداث الروائية, للربط الفني فيما بين تلك األحداث, وبذلك تندغم 

 .لزمنضمن األحداث الروائية عبر االستخدام الفني لتقانات ا  ا                      األحداث التاريخية فني  
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 الختامية: الحواشي   -
 

 ،جعة إحسان عباس، دار صادر، بيروتبكر عباس، مرا  جمةتر  الزمن والرواية، و:أ. أ. مندال (1)
 . 112ص، 1997 ،1طلبنان، 

الرواية التاريخية بين األدبين العربي والروسي في النصف األول من القرن  حسن: آمال شحادة (2)
ما رسالة  مختارة،  نماذج  اإلنسانية  جستير،العشرين،  والعلوم  اآلداب  البعثكلية  جامعة   ، ،  

 . 368ص ، 2010 -2009 حمص،
السالم  (3) والتاريخ  عبد  الرواية  دا  ،أقلمون:  السلطان،  وحكاية  الحكاية  الجديد سلطان  الكتاب  ر 

 .34ص، 2010، 1طليبيا،  ،المتحدة، طرابلس
 . 37صنفسه،  (4)
،  2001،  1طسورية،    ،دار الحوار، الالذقية  تشكل المكونات الروائية،  مصطفى:  المويقن        ي نظر،  (5)

 . 136ص
ناشرون،  فرنسي(، مكتبة لبنان    ،إنكليزي   ،معجم مصطلحات نقد الرواية، )عربي  زيتوني:  لطيف  (6)

 .18ص، 2002، 1طلبنان،  ،دار النهار للنشر، بيروت
،  1990،  1طسورية،    ،دار الحوار، الالذقية  ،(1)  رواية مدارات الشرق، األشرعة  سليمان:  نبيل  (7)

 . 39 -38ص
، 2طسورية،    ،دار الحوار، الالذقية  ،(2)  مدارات الشرق، بنات نعشرواية    سليمان:  نبيل        ي نظر،    (8)

 . 132ص ، 1994
 . 204 -203ص، نفسه (9)
،  1993،  1طسورية،    ،دار الحوار، الالذقية  ،(3)  مدارات الشرق، التيجانرواية    سليمان:  نبيل  (10)

 .168 -167ص
، 1993،  1طسورية،    ،لالذقية، دار الحوار، ا(4)  مدارات الشرق، الشقائقرواية  ،  سليمان  نبيل  (11)

 . 473ص
                                                         وردت الكلمة في األصل )يحين(، والصواب ما أ ثب ت  في المتن. (12)
 .15صمرجع سابق، معجم مصطلحات نقد الرواية،  زيتوني: لطيف (13)
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ا  فتحي:  إبراهيم  (14) المؤسسة  المصطلحات األدبية،  المتحدين، صفاقسمعجم  للناشرين    ، لعربية 
 . 17ص، 1981، 1طتونس، 

 . 189صاألشرعة،  (15)
 . 75صالشقائق،  (16)
 . 544 -543صالشقائق،  (17)
                                                          وردت الكلمة في األصل )الزمن(، والصواب ما أ ثب ت  في المتن. (18)
الروائي  بحرواي:  حسن  (19) الشكل  العربي،   الشخصية(،   ،الزمن  ،)الفضاء  بنية  الثقافي  المركز 

 . 145ص، 1990، 1طلبنان،  ،بيروت
الروائي،   البياتي:  سوسن هادي جعفرباالشتراك مع  ،  عبيد  محمد صابر  (20) التشكيل  جماليات 

، 1طسورية،    ،يل سليمان، دار الحوار، الالذقيةدراسة في الملحمة الروائية "مدارات الشرق" لنب
 . 219ص ، 2008

 . 25صبنات نعش،  (21)
 . 459صالشقائق،  (22)
الروائي،   البياتي:  جعفرسوسن هادي  باالشتراك مع  ،  عبيد  محمد صابر  (23) التشكيل  جماليات 

 . 221  -220ص مرجع سابق، دراسة في الملحمة الروائية "مدارات الشرق" لنبيل سليمان،
 . 582صالشقائق،  (24)
 . 191 -190صنفسه،  (25)
الروائي،   البياتي:  سوسن هادي جعفرباالشتراك مع    ،عبيد  محمد صابر  (26) التشكيل  جماليات 

 . 222  -221صمرجع سابق، دراسة في الملحمة الروائية "مدارات الشرق" لنبيل سليمان، 
 . 304ص التيجان،  (27)
الروائي،   البياتي:  سوسن هادي جعفرباالشتراك مع    ،عبيد  محمد صابر  (28) التشكيل  جماليات 

 . 223صمرجع سابق، دراسة في الملحمة الروائية "مدارات الشرق" لنبيل سليمان، 
 .13صاألشرعة،  (29)
 . 599ص التيجان،  (30)
 . 352صالشقائق،  (31)
 . 503صنفسه،  (32)



 سالت

22 

 

 أعمال المثاغرة في عهد الخليفة العباسي المهدي 

 م( 786-775هـ/ 158-169)
 إياد مصطفى سالت

 
 قسم التاريخ 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جامعة إدلب

 إدلب / سوريا

 

The Military Borderline Activities During of The Abbasid 

Caliph Almahdi 

(158 to 169 AH/ 775- 786 AD)  

Eyad Mustafa Sallat 

 

 

 Department of History 

Faculty of Arts and Humanities 

University of Idlib  

Idleb, Syria  



 2019عام ل       1العدد                                     مجلة بحوث جامعة إدلب        

23 

 

 في عهد الخليفة العباسي المهدي  أعمال المثاغرة

 م( 786-775هـ/ 158-169)  
 إياد مصطفى سالت

 جامعة إدلب =كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- قسم التاريخ

 ( ماجستير) دراسات عليا طالب

 ملخص
( عامي  بين  المهدي  محمد  هللا  عبد  أبو  العباسي  الخليفة    / هـ169-158حكم 

(، تميزت فترة حكمه بالعطاء والقوة والهيبة والمنعة واعتماده سياسة حكيمة  م775-786
ناجحة حقق من خاللها الكثير من االنجازات على مختلف األصعدة، كما تميز بالنشاط 
والحيوية في المجال العسكري المتعلق بمنطقة الحدود )الثغور(، وذلك في سبيل تقوية منطقة  

 جمات البيزنطيين المستمرة والدائمة.  الثغور وتجهيزها للتصدي له
 الكلمات المفتاحية: الثغور، الرباط، الثغور الشامية، الثغور الجزرية. 

 المقدمة:   
الة والس الم على عبده ورسوله محم د أفضل الر سل                                                                           الحمد هلل رب   العالمين، والص 

 :               الد  ين، وبعد                                                           وخاتم الن بي  ين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ه إلى يوم  

يلقي هذا البحث الضوء على الثغور وأعمال المثاغرة في عهد الخليفة العباسي أبو  
المهدي) محمد  هللا  هذا م786-775  /هـ169-158عبد  به  قام  الذي  الكبير  والدور   ،)

الخليفة للدفاع عن حدود الدولة اإلسالمية أمام األطماع البيزنطية المتواصلة، تلك الحدود 
نت تشهد حالة صراع متواصل بين المسلمين والبيزنطيين، والجهود العظيمة التي قام التي كا

األطماع   من  المسلمين  بالد  لحماية  وتحصينها  الثغور  منطقة  لتعزيز  الخليفة  هذا  بها 
الدولة   حدود  عن  أولى  دفاعية  خطوط  عن  عبارة  الثغور  تلك  كانت  حيث  البيزنطية، 

النطالق قاعدة  وأيضا   المعلومات                                االسالمية،  لجمع  مراكز  وكذلك  العسكرية،  الحمالت 
                                                                                   والتفاصيل عن بالد األعداء. فكانت ميدانا  للنشاط الحربي، الذي اتسم في هذا العصر بأنه  
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                                                                                 كان محدودا  لكنه متصال ، فهذا النشاط كان بالدرجة األولى عبارة عن غارات الغرض منها  
يقوم   ما  العدو والرد  على  القوة وتخويف  القراءة                                              إظهار  به من نشاط مماثل، ومن خالل 

لم يكن في الوصول إلى    نالمتأنية والنظرة الشاملة لهذا البحث يتبين أن طموح العباسيي
القسطنطينية! ماعدا حملة واحدة ويتيمة قام بها هارون الرشيد بتكليف من والده المهدي  

 ولكنه لم يصل إلى هذا الهدف. 

ذلك يعود إلى عدة أمور يمكن أجمالها باآلتي: إن  ويمكن القول: بأن السبب في  
                                                                           أي  وصول إلى القسطنطينية يجب أن ينطلق من بالد الشام، ويجب أن تكون بالد الشام 
قاعدة مركزية لهذا الهجوم، وبما أن العباسيين نقلوا عاصمتهم إلى بغداد، وكانوا على عداء  

ه القاعدة لم تكن مأمونة الجانب، فقد  مع أهل الشام نتيجة لوالئهم لبني أمية، وبما أن هذ
بإنشاء أسطول   العباس  بني  إلى عدم اهتمام  العباسيون عن بالد الشام، باإلضافة  ابتعد 
العباسيين  أمالك  أن  كما  بدون أسطول.  يتم  أن  القسطنطينية ال يمكن  وفتح  بحري قوي 

العباسيين المحافظة                                                                      الكثيرة تستلزم جهدا  كبيرا  للسيطرة عليها وتأمين حدودها، فكان على
على ما بأيديهم خاصة وأنهم فقدوا الكثير من ممتلكاتهم، باإلضافة إلى انشغالهم في إخماد 

فالعباسيون    الداخلية التي شغلت العباسيين لوقت طويل.  تالثورات والتمردات واالضطرابا
البيزنطيين من خالل إيجاد مراكز   دفاعية اعتمدوا على سياسة دفاعية في عالقاتهم مع 

وحصون وقالع ومدن ثغرية، لكن هذه المدن الثغرية تحولت مع الزمن إلى إقليم خاص له  
به   اتسمت  ما  الدفاعية هي  فالسياسة  الخاص،  واالقتصادي  والعسكري  السياسي  اعتماده 
سياسة العباسيين في هذه المدة ولم يبادروا بأية حمالت هجومية، وكل الهجمات التي قام  

 جاءت ردات فعل على تحركات بيزنطة على الحدود البرية اإلسالمية.  بها العباسيون 

 ومما ال شك فيه أن هدف هذه الغزوات والغارات اإلسالمية في زمن العباسيين 
وإقامة أرض ،  هو تدمير القواعد البيزنطية على الحدود المتاخمة للعرب المسلمين  األوائل

أما  ،  في اإلطار العام لهذه األعمال العسكريةحياد بين األراضي اإلسالمية والبيزنطية هذا  
بخصوص هذه األعمال العسكرية   األوائل  المؤرخين  فإن المتابع ألسلوب  في اإلطار الخاص

سيجد أن المؤرخين كانوا في كثير من األوقات يضعون اسم قائد الصائفة إلى جانب اسم 
كان لها إلى حد ما   سالميةاإلفالحمالت العسكرية  ،  ولهذا طبعا داللة ومغزى ،  قادة الحج
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وخاصة منهم  ،  وكانت مهمة بالنسبة للدعاية ألصحاب السلطة في دولة الخالفة،  دور ديني
 .اإلسالميتدعيم مركزهم السياسي أمام رعاياهم بقيامهم بفريضة الجهاد  إلىالذين سعوا 

 أهمية البحث وأهدافه:  
اإلمبراطورية البيزنطية،  منذ أن بدأ المسلمون في فتوحاتهم على حساب ممتلكات  

اإلسالمي  الطرفين  بين  عدائية  مرحلة  بدأت  اإلسالمي  دينهم  نشر  على  يعملون  وأخذوا 
العداء أشكال الصراع السياسي والعسكري واالقتصادي وغير ذلك.   والبيزنطي، وأخذ هذا 
فكان من الطبيعي على كال الطرفين المسلم والبيزنطي العمل على تأمين حدود ما وصلت  
إليه دولته وحماية أراضيه، خاصة وأن الحدود كانت متصلة بين الدولتين عبر سلسلة جبال  
طوروس، ولهذا اهتم كال الطرفين بإنشاء الحصون والقالع العسكرية والعمل على إمدادها 

 بالجنود والمرابطين والسالح، ومن هنا نشأت الثغور.   

الخارج السياسة  على  التعرف  إلى  البحث  هذا  الخليفة  يهدف  اعتمدها  التي  ية 
العباسي أبو عبد هللا محمد المهدي ثالث الخلفاء العباسيين بالنسبة للثغور اإلسالمية على  
الحدود البيزنطية، وأعمال المثاغرة في عهده، والدور الكبير الذي قام به هذا الخليفة للدفاع  

والجهود العظيمة التي قام عن حدود الدولة اإلسالمية أمام األطماع البيزنطية المتواصلة،  
األطماع   من  المسلمين  بالد  لحماية  وتحصينها  الثغور  منطقة  لتعزيز  الخليفة  هذا  بها 
بناء   القديمة أو  الثغرية  بأعمال تحصين وتدعيم المدن  قيامه  البيزنطية، وذلك من خالل 

 مدن ثغرية جديدة على طول الحدود مع البيزنطيين.

العباسيين عموما  والخليفة المهدي                       التعرف أيضا  على أهم   التي دفعت                                                    األسباب 
مركز   ابتعاد  هو  البعيدة  الحدودية  المنطقة  هذه  على  والتركيز  االهتمام  على                                                                                خصوصا ، 
الخالفة في بغداد عن خط الحدود مع البيزنطيين، مما أدى إلى ضرورة تنظيم منطقة الثغور 

لتعو  قوية  دفاعية  مناطق  وإقامة  دقيقا ،  الثغور                                               تنظيما   منطقة  فجعلت  االبتعاد،  هذا  يض 
خاصة  األول  الدور  في  البيزنطيين  بقتال  العباسيون  ونهض  بذاتها،  قائمة  إدارية  منطقة 

ضد البيزنطيين كانت    نبالشدة والقوة نفسها التي وقفها األمويون، إال أن حمالت العباسيي
العباسيين   اهتمام  تناقص  نتيجة  البحرية  الحمالت  وتناقصت  في برية  األسطول  بشؤون 

 المتوسط عامة.  
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كانت عبارة عن خطوط  الثغور، حيث  تلك  به  قامت  الذي  الدور  التعرف على 
                                                                                دفاعية أولى عن حدود الدولة االسالمية، وأيضا  قاعدة النطالق الحمالت العسكرية، ومراكز  

الدائم بين                                                                           لجمع المعلومات والتفاصيل عن بالد األعداء، وميدانا  للنشاط الحربي المستمر و 
 الطرفين. 

 الثغور اإلسالمية نشأتها وجغرافيتها: -1
 تعريف الثغور، دواعي قيامها، تنظيمها:   -1-1

                                                                                   الثغر لغة : الث غ ر والث غ رة، بالفتح ثم السكون، كل  فرجة في جبل أو بطن أو واد أو  
دار الحرب، طريق مسلوك، والثغر كل جوبة منفتحة أو عورة، والثغر الثلمة، والثغر: ما يلي  

الثغر هو موضع المخافة من أطراف   بأن  البلدان، وقيل  وهو موضع المخافة من فروج 
المسلمين  بالد  بين  حدا   تكون  التي  أو  الحرب  دار  تلي  التي  المواضع  هي  أو                                                                             البالد، 

                                                                      ، فهو كل موضع قرب من أرض العدو، وسمي ثغرا  من ثغرة الحائط أي الفرجة،  (1) والكفار
 .  (2) يحفظ لئال يأتي العدو منهألنه يحتاج أن 

                                                                            الرباط اصطالحا  اشت ق  من المرابطة لحماية الشواطئ فالرباطات في البداية كانت  
                                                                                      بحرية، وترتبط ارتباطا  وثيقا  بالحدود، إال أن الرباط ليس مجرد بناء عسكري للجيش، ولكنه  

فالرباط التزام بين الحياة  مؤسسة دينية للزهاد والمجاهدين الذين نذروا أنفسهم في سبيل هللا، 
ومالزمة  الخيل  رباط  لموضع  اسم  والرباط  اإلسالمية،  الشريعة  بكتب  وتذكير  العسكرية 
أصحابها الثغر، لحفظه من عدو اإلسالم، ويقال للشخص الفاعل ذلك )مرابط(، وأصبحت 

ية من  الرباطات مراكز لخلق فرص جديدة للمجاهدين والمرابطين، إلعادة تنقية الحالة الذهن
خالل التالوات القرآنية وحياة التقشف، والممارسات التي فرضها اإلسالم ، وأول المرابطين 

                                   ، الذي توجه إلى مدن الثغور طالبا   (3)العلماء الذين آثروا الفرار من مدن السلطة األوزاعي
 .  (4)الهدوء والوحدة

وغاية من    لم يختر المسلمون مواقع ثغورهم عن عبث، ولكن كانت لديهم خبرة
اختيارهم هذه المواقع مما يدل على ما يمتلكه المسلمون من بعد استراتيجي وحربي، فقد  
كان المسلمون يعمدون إلى إقامة هذه الحصون والقالع على أبواب الطرق، ولتكون متحكمة 
في أماكن اقتراب العدو، مع مراعاة عدم اقترابها من البحار وأن تكون أقرب إلى البر )كونهم  
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نة يحسنون القتال في البر أكثر من البحر(، وأن تكون هذه القالع والمدن والحصون محص
ومنعطفات الجبال وبالخنادق وذلك لكي تضمن    األنهار بموانع طبيعية وصناعية كثنيات  
 .  (5)سيالحظ في مدن الثغور مالمواقعهم المنعة والحصانة، وهذا 

والروم  المسلمين  العرب  بين  العالقة  أن  اإلسالمية  الثغور  قيام  دواعي  أهم  من 
  البيزنطيين كانت عالقة حرب دائمة، ولكنها لم تمنع من التعاون والتفاهم في بعض األحيان، 

                                                                                 فطبيعة العالقة بينهما فرضت على كال الدولتين أحيانا  العمل على زوال األخرى، والسيطرة 
البيزنطية  واإلمبراطورية  اإلسالمية  العربية  الدولة  من  كل  نظمت  ولذلك  ممتلكاتها،  على 

، وقامت الغارات والحروب بين الطرفين بشكل مستمر، يتخلل  (6)الثغور والعواصم والبنود
بادل السفارات والتجارات وتبادل األسرى أو افتداؤهم وانتقال الثقافات وتبادلها بين ذلك كله ت

 .  (7) الطرفين

مما الشك فيه أن هدف المسلمين الدائم والمستمر، كان يكمن في القضاء على 
العدو المتربص بهم وهذا العدو هو )الدولة البيزنطية(، خاصة وأن الدولة البيزنطية كانت  

تأمين حدودهم والعمل    تجاور دولة المسلمون على  المسلمين في حدودهم، ولهذا حرص 
الداخل، ومن هنا عمل المسلمون على   للدولة من  مفتاح األمان  على جعل هذه الحدود 
بنظام   النظام  هذا  البيزنطيين عرف  مع  مناطق حدودهم  دقيق في  نظام عسكري  تطوير 

لعسكري أثر كبير في حماية دولة المسلمين  الثغور والرباطات، وكان لهذا النظام اإلداري ا
                                                                                من هجمات الدولة البيزنطية، كما أن دافع الجهاد في سبيل هللا كان له األثر األكبر أيضا  
                                                                                   في توجيه جل  اهتمام المسلمين إلى شن الغزوات ضد بالد الروم  فكانوا كثيرا  ما يرددون  

ا لنا تجارة وال عمل غير الجهاد في في أحاديثهم أثناء هجومهم على الدولة البيزنطية " م
 ، ولذا تعددت الغزوات ضد بالد الروم البيزنطيين.  (8)أعداء هللا 

 تقسيم الثغور اإلسالمية حسب الجغرافيين العرب:  -1-2

اهتم العرب المسلمون بالثغور اإلسالمية وبمدنها وقالعها وعملوا على جعلها منيعة  
، والثاني يضم قسمين: األول يضم الثغور الشاميةقوية في وجه المعتدين، وقسموها إلى  

الثغور الجزرية، وهنا يظهر الخالف بين الجغرافيين حول تقسيم هذه الثغور فالجغرافيون 
تقسيم النحو، أي ثغور شامية وثغور جزرية بمعنى أن   األوائل رفضوا  الثغور على هذا 
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الثغور الشامية تعود إلى بالد الشام والثغور الجزرية تتبع إقليم الجزيرة )أقور( وأكدوا بأنها  
تعود إلى الشام، وقد جمعت الثغور إلى الشام، وبعض الثغور تعرف بثغور الشام، وبعضها  

من الشام، وذلك أن كل ما وراء الفرات من الشام، وإنما    األخر بثغور الجزيرة، وكالهما
سمي من ملطية إلى مرعش ثغور الجزيرة، ألن أهل الجزيرة بها يرابطون وبها يغزون ال 

، وكان الحد الفاصل بين الثغور الشامية والثغور الجزرية جبل اللكام، (9)ألنها من الجزيرة"
ئتي فرسخ، ويظهر في بالد الشام بين مرعش  واللكام جبل داخل بالد الروم ما يقارب م

 .  (10) والهارونية وعين زربة، ويشرف على أنطاكية والمصيصة  وطرسوس

الثغور الشامية هي: طرسوس، المصيصة، أذنة، عين زربة، الهارونية، الكنيسة 
السوداء، والثغور الجزرية هي: مرعش، الحدث، ملطية، زبطرة، سميساط، كيسوم، حصن  

 خ.  منصور، كم

بالمحصلة كانت هذه الثغور ترتكز على أرض الجزيرة من جهة وأرض الشام من  
جهة أخرى، إضافة التصالها بأرمينية من جهة أخرى، ولكن كانت الشام والجزيرة تمثالن 
                                                                              مع بعضهما وحدة جغرافية وتاريخية تتمم بعضها بعضا ، وذلك من حيث ارتباط حصونهما  

لغار  وتعرضهما  البعض،  حدود  ببعضهما  عن  الدفاع  مسؤولية  وتحملهما  البيزنطيين،  ات 
بالد   العسكرية على  للحمالت  قاعدة  تشكل  كانت  الثغور  العربية اإلسالمية، وهذه  الدولة 
الروم، وعلى الرغم من ذلك فقد كان لكل منها مهمة خاصة فالثغور الجزرية دفاعية مهمتها  

، أما الثغور اإلسالمية فهجومية إذ                                               غالبا  ما كانت تقتصر على حماية الحدود اإلسالمية
 .   (11)كانت مهمتها الهجوم على أراضي الدولة البيزنطية

وقد اهتم المسلمون بمدن الثغور منذ عصر الخلفاء الراشدين، وتوالى هذا االهتمام 
في عصر خلفاء بني أمية إلى أن وصل عدد المدن المحصنة والحصون التي عمل الخلفاء  

 .  (12)                                             ها وتحصينها ما يقارب األربع عشرة مدينة وحصنا  األمويون على بنائ

 مدن الثغور في عهد الخليفة العباسي أبي عبد هللا محمد المهدي: -2

سار المهدي على خطا من قبله من الخلفاء العباسيين واألمويين في الدفاع عن  
                                                                                   حدود دولتهم، إال أن السياسة العباسية تجاه بيزنطة تغيرت إلى حد ما، فقد ش غل المسلمون 
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باألوضاع الداخلية المضطربة نتيجة سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية الناشئة،  
                                                                     ل العاصمة إلى بغداد بدال  من دمشق بعيدا  عن الحدود البيزنطية، فعندما  وما تبع هذا من نق

كانت دمشق عاصمة للخالفة كانت بيزنطة تشكو بشكل دائم من هجمات المسلمين على  
                                                                                  أراضيها، بينما عادت بيزنطة إلى سياسة الهجوم، ولكن هذا الوضع لم يستمر طويال ، فبعد  

                                                     ياسيا ، عادت من جديد إلى الهجوم على بيزنطة واسترداد  أن انتظمت أمور الدولة العباسية س 
                                                                                   ما أخذ منها، ولذلك اتخذ الصراع العباسي البيزنطي طابعا  دينيا  دفاعيا ، فقد كان هدف 
العباسيين األساسي الجهاد في سبيل هللا والدفاع عن حدود دولتهم من هجمات البيزنطيين،  

دود دولتهم بسلسلة من القالع والتحصينات، ولهذا عمل الخلفاء العباسيون على إحاطة ح
 .  (13)                                                        ولذلك أعطوا الثغور اهتماما  خاصا  وأول و ها عناية فائقة

 الثغور الشامية:   -2-1

 طرسوس:  - 1- 1- 2

من أهم مدن الثغور الشامية، وهي مدينة قديمة ذهبت المصادر القديمة إلى أنها  
                               تسمى قديما  )تارسين(، ثم عربت  ، وكانت  (14) سميت نسبة إلى )طرسوس( حفيد سام بن نوح

، وهي مدينة ذات قيمة دينية، ففيها قبور عشرة من األنبياء )لم يتم ذكر  (15)إلى طرسوس
أصحاب  ملك  داكيوس  قبر  أيضا   وفيها  إليها(  العودة  تمت  التي  المصادر  في                                                                             أسمائهم 

، وصفها  (17)، كونها مسقط رأس القديس بولسولها أهمية كبيرة لدى المسيحيين  ،(16)الكهف
مدينة طرسوس أما   " بقوله  بشهرتها عن  ابن حوقل  المستغنى  المشهورة  المدينة  فكانت   ،

، وكان يفصلها عن بالد الروم جبل اللكام الذي شكل الحاجز الطبيعي بينها  (18) تحديدها"
، وكان لمدينة طرسوس سوران وخندق واسع وعليها ستة أبواب،  (19)وبين األراضي البيزنطية

 .   (20)وكان يخترقها نهر البردان

المد هذه  خربت  صدر  وقد  في  فتوحاتهم  أثناء  المسلمين  العرب  أيدي  على  ينة 
اإلسالم، وبقيت على حالها هذا إلى زمن الخليفة المهدي الذي أمر ببنائها وعمارتها بعد أن  

بن قحطبة الحسن  قائده  من خراب (21)أخبره  المدينة، وكيف حالها  موقع هذه  أهمية  عن 
وتحصينها ألهميتها، وبالفعل أمر الخليفة   ودمار، وأشار الحسن على الخليفة المهدي ببنائها 

 .  (22) المهدي ببناء المدينة وتحصينها 
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يبدو أن الخليفة المهدي قد أمر بإنزال الجنود فيها وتحسين أوضاعهم، وكان ذلك 
، وبقي حال طرسوس على هذا النحو إلى زمن الخليفة هارون  م778/    هـ162في عام  

الرشيد الذي أمر بتجديد عمارة طرسوس وتحصينها، وكان المكلف بهذه المهمة أبا سليم 
، وقام أبو سليم ببناء سبعة م786/    هـ170فرج الخادم التركي، الذي بدأ ببنائها في عام  

شرون شرفة ، وبين كل برجين ست وخمسون                                             وثمانين برجا  مستديرة ومربعة، وعلى كل برج ع
شرفة، وكان عرض الشرفة ذراعين ونصف في ارتفاع مماثل، وزيادة في تحصينها ومنعتها  

واسع ومرتفع السمك حول سورها، وخلف الفصيل خندق عميق مبني    (23) قام ببناء فصيل
ر خمسة وعشرون بالصخر من أعاله إلى أسفله، وهكذا كان للمدينة سوران، وكان لهذه األسوا

                                                                                    بابا ، خمسة منها مفتوحة مسلوكة، وباقي األبواب مسدودة ، وأبواب السور المحيط بها حديد  
ملبس، أما أبواب السور المتصل بالخندق فهي حديد مصمت، وكان لهذه األبواب المفتوحة  

ب  أسماء، وهي باب الجهاد وهو الباب الذي يخرج منه المرج الذي يعسكر فيه األمراء، وبا
الصفصاف وبين هذين البابين يدخل النهر )نهر البردان( وعلى مدخله شباك حديد، وباب 
الشام ومنه يدخل زقاق أذنة والمصيصة والشام، وباب البحر وعنده مخرج النهر ومصبه  
                                                                                  في البحر وعليه أيضا  شباك حديد، وباب يعرف بالباب المسدود، ولم يفتح قط، أما الباب  

مة، وعلى نهر المدينة قنطرتان عظيمتان، وبعد االنتهاء من تنظيم  الخامس فهو باب قلي
، وأنزل الخليفة الرشيد فيها قوات إضافية من الجنود والمرابطين، (24)المدينة تم بناء مسجدها

  هـ 172وأقطعهم األراضي، وزاد في أعطياتهم، ليشجعهم على البقاء فيها وكان ذلك في عام  
 .  (25) م788 /

                                                                            بما أن مدن الثغور مدنا  حدودية على خط التماس المباشر مع العدو، فإن تبعيتها  
                                                                                        لم تكن دائما  بيد المسلمين، بل كانت تتقاذف تبعيتها الدولتان العربية اإلسالمية والبيزنطية  
في   حدث  ما  وهو  الثغور،  مدن  غالبية  في  سيالحظ  ما  أحداهما وهذا  كفة  رجحت  كلما 

لرشيد تمكن الروم البيزنطيون من السيطرة على طرسوس إلى زمن طرسوس، فبعد هارون ا
سورها   من  تهدم  ما  وبناء  وتحصينها  طرسوس  إعمار  بإعادة  أمر  الذي  المأمون  الخليفة 

استحدثها المأمون وهذا ما يؤكده ابن حوقل بقوله: "وأبنيتها وقراها وشحنها بالعتاد والمقاتلين،  
ين من حجارة، وكانت تشتمل من الخيل والرجال والعدة بن الرشيد ومدنها، وجعل عليها سور 
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والعتاد والكراع والسالح والعمارة والخصب والغالت واألموال والسعة في جميع األحوال على  
 .(26) حال لم يتصل بمثله ثغر من ثغور المسلمين"

 المصيصة:  - 2- 1- 2

إنطاكية وكان يطلق عليها  كان يطلق عليها بالرومية )مايسبستيا(، وهي بالقرب من  
بغداد الصغيرة، ألنها كانت على جانبي نهر جيحان وكان فيها فرسان شجعان وأقوياء، 

، األولى المصيصة على (28)، وهي شقان أو مدينتان بينهما نهر جيحان(27) فشبهوها ببغداد
قنطرة المدينتين  بين  للنهر، ويصل  الشرقي  الشق  للنهر، وكفربيا على  الغربي  من    الشق 

 .  (29)الحجارة الضخمة

وقد اهتم الخلفاء األمويون بهذه المدينة، وعمرها عبد هللا بن عبد الملك بن مروان،  
وكانت عبارة عن حصن، ولم تكن مدينة بالمعنى الكامل، فاهتم بها وأمر ببنائها وتزويدها  

أبو جعفر المنصور  ، وأول من اهتم بها من الخلفاء العباسيين الخليفة  (30) بالمقاتلين والجنود
 م 756/  هـ139، بعد أن تعرضت المدينة لزلزال في عام (31) الذي أمر ببنائها وتحصينها 

                                                                                     ، أدى إلى هدم المدينة وخرابها مما دفع بأهل المدينة إلى الرحيل، و بنى فيها مسجدا  في  
يتها  موضع هيكل قديم كان بالمدينة، واهتم الخليفة المهدي بها، حيث أعاد تحصينها وتقو 

فيها المرابطين  أعداد  المدينة، (32) وزيادة  في  الناس  بإسكان  المأمون  الخليفة  أمر  كما   ،
  . (33)وإقطاعهم األراضي ليستوطنوا بها، وزاد في بناء المسجد، وأطلق عليها اسم المعمورة

فقد كانت على الضفة الشرقية لنهر جيحان،   -الشق الثاني من المصيصة    -  أما كفربيا 
وهنالك خالف بين المؤرخين حول أول من أمر ببناء كفربيا من الخلفاء العباسيين، فبعضهم  
ببناء   بالفعل  الخليفة المهدي كان قد أمر  الرشيد، واألرجح أن  بأنه الخليفة هارون  يذكر 

                                                               ابنه هارون الرشيد الخالفة ونظرا  الهتمامه الزائد بالمدن الحدودية   مدينة كفربيا، وعندما تسلم
وعمله الدائم على تحصينها أمر بإعادة تحصين المدينة، وذلك عن طريق خندق يحيط بها  
، كما أمر الخليفة المأمون ببناء سور للمدينة لزيادة حمايتها، لكن المشروع لم يكتمل إال  

                                                          ، وعلى هذا النحو فإن الخلفاء العباسيين اشتركوا جميعا  في  في عهد الخليفة المعتصم باهلل
 .  (34)تأسيس هذه المدينة
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الرشيد لالهتمام ببناء وتحصين كفربيا هو ازدياد أعداد السكان    والسبب الذي دفع
في المصيصة من مرابطين وجنود وسكان أصليين، لذلك قرر الرشيد بناء مدينة على الضفة  

ت المتزايدة من السكان، وتكون عونا   الثانية لنهر جيحان                                                                كون مكانا  إلسكان هذه األعداد 
 .  (35)للمصيصة في مساندتها أثناء الحمالت على األراضي البيزنطية

ما يميز العصر العباسي األول هو أن اهتمام الخلفاء بالثغور لم يقتصر فقط على  
ل كان أكثر من ذلك حيث  إعادة بناء وتحصين مدن الثغور وإعمارها وتوطينها بالسكان، ب

ببناء العباسيون قام الخلفاء العباسيون ببناء مدن محصنة جديدة في منطقة الحدود، إذ قام 
 عين زربة، والهارونية، والكنيسة السوداء.  

 عين زربة:   - 3- 1- 2

، وهناك خالف (36)                                                      تقع في موقع قريب من المصيصة بينهما ثمانية عشر ميال  
فهناك من يذكر بأنها بنيت زمن الخليفة المهدي على يد ولده    حول من بنى هذه المدينة

، والبعض يذكر أن الخليفة هارون الرشيد بناها (37)هارون الرشيد ولكن بأمر الخليفة المهدي
 .  (38)م796/هـ180في عام 

لم   ولكنه  زربة،  مدينة عين  ببناء  أمر  قد  المهدي  الخليفة  يكون  أن  الممكن  من 
يتمكن من ذلك فبقيت هذه الفكرة موجودة لدى ولده الرشيد، لذلك ما إن سنحت له الفرصة 
حتى قام ببنائها، ألنه من غير الممكن أن تبقى فكرة بناء مدينة في الثغور مثل عين زربة  

، والواضح أن  م796/  هـ180إلى عام   م786/  هـ170من عام    عشر سنوات ليتم تنفيذها
الخليفة المهدي قد ذكر رغبته لولده الرشيد وشجعه على ذلك، والرشيد عمل على تحقيقها  

 عندما سنحت له الفرصة.

كان لموقع عين زربة أهمية كبيرة، فقد تميزت بأراضيها الخصبة ومراعيها الواسعة 
 .  (39)فها الجغرافيون بأنها تشبه مدن الغوروبتنوع أشجارها وثمارها، ووص

عمل الخليفة هارون الرشيد على إعمار المدينة بالسكان من خالل إرسال جماعة  
، كما قام الخليفة المأمون بإعادة إعمار عين  (40) من أهالي خراسان وإقطاعهم األراضي فيها

زربة وتحصينها بعد أن تعرضت لهجوم من قبل الروم البيزنطيين، مما أدى إلى تخريب 
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قسم كبير من المدينة، وذكر أنه أنفق على إعادة بنائها مئة وأربعين ألف دينار، وكان يعمل  
والحدادي البنائين  ما عدا  ألف عامل  أربعون  يوميا   والنجارين                                                     فيها  الخليفة  (41) ن  قام  ، كما 

بالمدينة ليستوطنوا  الزط  من  مجموعة  بإرسال  اهتمامهم  (42) المعتصم  زيادة  والمالحظ   ،
 بتحصينها على الرغم كثرة التكاليف في سبيل ذلك الهدف. 

   الهارونية: - 4- 1- 2

                                                          غربي جبل اللكام، ويالحظ هنا أيضا  أن هناك خالفا  حول من بنى  تقع الهارونية
الهارونية، أهو الخليفة المهدي أم الخليفة هارون الرشيد، ويجمع المؤرخون على أن ابتداء  
بنيانها كان في زمن الخليفة المهدي، ولكن الخليفة هارون الرشيد أكمل بناءها، فقد أمر  

عام   في  الحصن ببنا  م796/هـ183الرشيد  هذا  يشحن  بأن  وأمر  صغير،  حصن  ء 
بالمقاتلين، وقام عدد من المتطوعين بالنزوح إلى الهارونية، وسميت بالهارونية نسبة إلى 

. كانت هذه أهم الثغور الشامية والتي خصصت النطالق الهجمات منها  (43) هارون الرشيد
 باتجاه أراضي اإلمبراطورية البيزنطية.

 الثغور الجزرية:   -2-2

ع  وللهجوم غلب  للمخاطر  وعرضة  عزلة  أكثر  جعلها  مما  الجبلية  الطبيعة  ليها 
 البيزنطي مثل مرعش وملطية والحدث وزبطرة. 

   الحدث: - 1- 2- 2

تقع شمال غرب بهنسا وشمال شرق مرعش، وتتميز بوجود قلعة منيعة بين ملطية 
تسميات متعددة،  ، وكان يطلق عليها  (44)وسمسياط ومرعش، وهي تقع على جبل األحيدب

فقد كانت تعرف بالحدث الحمراء وذلك ألن تربتها كانت حمراء، وأطلق عليها المحمدية  
ألن  بالحدث  وسميت  وتحصينها،  ببنائها  أمر  الذي  المهدي  الخليفة  إلى  نسبة  والمهدية 
المسلمين قاتلوا في هذه المنطقة جماعة من الروم البيزنطيين معهم غالم صغير قاتلهم بشدة 

)كينوك(  وق األرمن  يسميها  وكان  الحدث،  درب  اسم  المنطقة  هذه  على  أطلقوا  لذلك  وة، 
واألكراد)هيتا( والبيزنطيون )أداتا( أما العرب فيسمونها )الحدث( ومعنى الحدث في العربية 

 .  (45)                                                          الخبر، والسيما الخبر المحزن، ويطلق عليها أيضا  درب السالمة
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الحدث وخاصة الخليفة المهدي، فقد أمر في عام   وقد اهتم الخلفاء العباسيون بقلعة
م قائده سليمان بن علي ببناء الحدث وتحصينها، وبالفعل قام سليمان ببناء 785هـ/169

                                                                                  المدينة وأسكنها بالسكان من مناطق متعددة من ملطية وسمسياط وغيرها، ولكن  بناءها لم  
                                     جاء الشتاء قويا  محمال  بثلوج وأمطار                                                       يكن قويا ، فقد بنيت باللبن، وبعد انتهاء أعمال البناء 

                                                                                    غزيرة، فلم تستطع أبنية المدينة مقاومة هذا المناخ الصعب، لذلك تهدمت تماما ، وزاد على 
م،  786هـ/170ذلك هجوم الروم عليها حيث قاموا بإحراق المدينة وتدميرها بالكامل في عام  

مدينة من خراب أمر الخليفة  ، ونتيجة لما أصاب هذه ال(46) وكان المهدي قد توفي آنذاك
األراضي   إقطاعهم  مع  بها  والمقاتلين  الجنود  وتوطين  وتحصينها،  بنائها  بإعادة  الرشيد 
والمساكن، ويذكر البعض أن الرشيد أمر بهدم كنيسة كيسوم ومعابدها واستعمال حجارتها  

البناء ي(47)في  الثغور الجزرية وأكبرها. كما كان  المدينة من أهم مدن  للثغور . وهذه  تبع 
الجزرية عدد من الحصون والمدن الصغيرة، مثل سمسياط، وحصن منصور، وحصن كمخ،  

 وحصن قلوذية. 

   سمسياط: - 2- 2- 2

مدينة صغيرة تقع على شاطئ الفرات الغربي، شرقي جبل اللكام في طرف بالد  
، وكان  (48)                                                                          الروم، وهي مدينة قديمة جدا  يرجع بناؤها إلى زمن سيدنا إبراهيم عليه السالم

، وهناك خالف (49) ()ساموساتا( وكانت تعرف بقلعة الطينsamosataالروم يطلقون عليها)
بين الجغرافيين والمؤرخين حول تبعية سمسياط للثغور، فمنهم من يذكر أنها تتبع الثغور  

، ومنهم من جعلها تابعة للثغور الجزرية، تعرضت سمسياط كغيرها من الثغور  (50)البكرية
للتخريب أكثر من مرة من قبل الروم البيزنطيين، وكان المسلمون يعملون على إعادة إعمارها 
                                                                                    من جديد، ولسمسياط أهمية كبيرة فموقعها االستراتيجي جعلها معبرا  مهما  على نهر الفرات، 

الطرق  تلتقي  طريق    وعندها  والرقة عن  الفراتية  الجزيرة  من  واآلتية  الغرب،  إلى  المتجهة 
                                                                               )سروج(، ومن آمد عن طريق الرها، ومنها أيضا  تسير الطرق المتجهة إلى ملطية ومرعش  

 ، وبذلك فهي صلة الوصل بين مدن الجزيرة الفراتية وثغورها. (51) ودلوك

   حصن منصور: - 3- 2- 2
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يقع على أحد الروافد اليمنى لنهر الفرات، ويصب في أسفل سمسياط، وقد كانت 
المدينة محاطة بسور وخندق وثالثة أبواب، وفي وسط المدينة حصن وقلعة، وينسب الحصن  

امري بن قيس أحد قواد بني أمية، وقد قام المهدي إلى منصور بن جغونة بن الحارث الع
 . (52) بتكليف ولده هارون ببناء حصن منصور، وتحصينه ووضع المقاتلين والجنود فيه

 شحن الثغور بالرجال:   -3

يكتف على   لم  عملوا  أنهم  بل  فقط،  وتحصينها  الثغور  ببناء  األوائل  العباسيون 
إمدادها بالرجال، فقد اهتموا بجنود تلك الثغور حيث اعتبروهم في حالة حرب وحالة استنفار 
                                                                                 دائم، فعمدوا إلى زيادة معدالت رواتبهم عن أقرانهم من الجند في المناطق األخرى، نظرا  

لرد غارات األعداء بين الفينة واألخرى، ولقيامهم بالحمالت   لبعدهم عن ديارهم، وتعرضهم 
                                                                                    الحربية التي كانت تنظم صيفا  وشتاء ، لهذا جعلوا مرتبات المرابطين في تلك الثغور ضعف  

    . (53)مرتبات الجيش أو تزيد

وقد كانت رواتب الجند في الغالب تدفع لهم على شكل أعطيات، يضاف إلى ذلك 
إلقطاعات في المناطق المحيطة بالثغر لزراعتها واالستفادة منها زيادة    منح الجند المرابطين

على عطائهم الرسمي، فقد قسمت األراضي الزراعية القريبة من الثغور إلى إقطاعات صغيرة  
لتوزيعها على الجند المرابطين، وقد كانت تلك اإلقطاعات من األرض تصبح ملكية خاصة 

الب تكون صغيرة المساحة بحيث تكفي لبناء مسكن وكمورد                                 لهم ي دفع عليها العشر، وفي الغ
   .(54)للرزق 

يضاف إلى ذلك تمتع جند الثغور بمميزات أخرى مثل اإلسكان واإلطعام والمالبس،  
فقد كانت الدولة تتولى اإلنفاق على مرافق مناطق الثغور، كاألمن والطرق والمزارع والمؤونة  

هذا بخالف األموال الكثيرة التي ترد الثغور  ، (55)أخرى الى جانب متطلبات الجند من أمور 
من بيت المال على أشكال متعددة حيث كانت ترد الجرايات والصالت وتدر عليهم األنزال  

كان الخلفاء يتكلفونه وأرباب النعم يعانونه    إلى ماباإلضافة  والحمالن العظيمة الجسيمة،  
 .  (56) متبرعينو وينفذونه متطوعين 
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المال   ومما الشك بيت  ثقيال  على كاهل  تمثل عبا   الثغور كانت  نفقات                                                              فيه أن 
المركزي في العاصمة، إذ أن دخلها القليل ال يمكن أن يقارن بمقادير األنفاق الطائلة التي  
كانت تصرف عليها، ذلك أنها كانت مهيأة على الدوام لمواجهة العدوان وصده عن أراضي  

فقات على الحاميات العسكرية المتمركزة في تلك الثغور،  الدولة اإلسالمية، إضافة إلى الن
وما يصرف على بناء الحصون وشحنها بالجند وتزويدهم بالسالح والمؤن الكافية، وإرسال 
الصوائف   حمالت  ضمن  تأتي  والتي  األنهار،  وعابري  والجواسيس  االستطالع  حمالت 

من الجهود والنفقات التي يتحملها  ومما يزيد    .(57) والشواتي التي كانت ترسل بصورة دورية
بيت المال اإلصالحات والترميمات التي تسببها قسوة الظروف الطبيعية، من ثلوج الشتاء 
وسيوله الجبلية وأمطاره الكاسحة، باإلضافة إلى الزالزل التي كانت تضرب مناطق الثغور  

شحن الثغور بالرجال                                               وفي العصر العباسي األول بدأ االهتمام مبكرا  في . (58)من آن آلخر
ففي   بالرجال،  الثغور  شحن  بشأن  االهتمام  استمر  المهدي  عهد  وفي  والمقاتلة، 

م وبعد توسعات ابنه هارون في بالد الروم وبعد أن قام ببناء المصيصة  782هـ/165عام
، كما وفرض بها أللفي رجل ولم يقطعهم  (59)ومسجدها زاد في شحنتها من الرجال وقوى أهلها

تأتيها من أنطاكية في كل   60ها كانت قد شحنت بالجند والمطوعة، ولم تزل الطوالع بها، ألن
عام، حتى وليها سالم البرلسي وفرض موضعه لخمسمئة مقاتل على خاصة عشرة دنانير،  

 .  (61) فكثر من بها وعظمت قوتهم

وفي أواخر عهده وبعد أن تم استكمال بناء مدينة الحدث على يد علي بن سليمان  
لي أسكن فيها أربعة آالف رجل، ثم نقل إليها الفي رجل آخرين من عدد من البلدان  بن ع

 .(62)المجاورة لها

 قيادة الحمالت العسكرية:  -4

لم يكتفي خلفاء بن العباس ببناء الحصون وترميمها وشحنها بالرجال والعتاد، بل 
محاولة اعتداء كان يقوم                                                             أنهم عملوا أيضا  على صد أي هجوم عليها والرد بالمثل على أية 

الحربية   الحمالت  قيادة  أبرزها هي  ولعل من  الرد،  تنوعت عمليات  وقد  البيزنطيون،  بها 
                                                                                 الضخمة، والزحف إلى بالد البيزنطيين والعمل على تلقين الروم دروسا  قاسية، حيث انتهت 

 اليد العليا.  ن فيهللمسلمي أغلب تلك الحمالت بعمليات صلح كان
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الخلفاء العباسيين الذين قادوا الحمالت العسكرية إلى بالد البيزنطيين هو  وقد أول 
                                                                                    الخليفة العباسي أبو عبد هللا محمد المهدي، حيث أنه بمجرد أن استخلف أوجد تقليدا  جديدا ، 
حيث بدأ في قيادة الحمالت بنفسه والبقاء على مقربة من الحدود، وجعل من الغزو السنوي 

                                                                   ية تأكيدا  على الصبغة الدينية للخالفة العباسية، وكان هو أول من أنفذ عملية جهادية تقليد
البيزنطيين مثل حسن الوصيف وصغير  قيادة الجيوش ضد أراضي  موالي الخلفاء على 

 .  (63)الحاجب، ووزيريه الربيع بن يونس ويحيى بن برمك

قرر غزو بالد الروم بنفسه، ففرض البعوث على جميع    م779/ه163ففي عام  
أقاليم الدولة ثم خرج وعسكر في البردان، وأخذ في تجهيز الجيش الذي هيأه لمالقاة الروم  
مدة شهرين وأنفق عليه نفقات كبيرة، ولما أنطلق اصطحب معه ابنه هارون الرشيد، فتحرك 

لهادي، وبعد أن وصل الجيش إلى حلب  المهدي من بغداد بعد أن أوكل عليها ابنه موسى ا
بعد قاعدة ألعماله الحربية، ونظرا    فيما  بها وقد اتخذها المهدي   النشغاله                                                                           استقر المهدي 

قيادة الجيش البنه هارون الرشيد، الذي واصل مسيره صوب   العباسية سلم  الدولة  بإدارة 
دن الثغور الشامية من م  (64)                                                     البالد الرومية مخترقا  آسيا الصغرى حتى وصل إلى صمالو

 .(65) وحاصرها حتى دخلها ثم عاد بعد ذلك بقواته

 تسيير الصوائف والشواتي:   -5

باإلضافة إلى ما قام به خلفاء بني العباس من حمالت عسكرية ضخمة، والتي 
إال أن هذا لم يمنعهم من االستمرار في تسيير الحمالت كانوا يتولون قيادتها بشكل شخصي،  

بالصوائف والشواتي، والتي لم يكد يخلو عام دون أن تسير  العسكرية المحدودة والتي تسمى  
ر  بل  شاتية  أو  صائفة  أكثر،  فيه  نفوس  بما  على  الكبير  أثرها  الحمالت  لتلك  كان  فقد 

البيزنطيين، حيث أرغمتهم على إخالء منطقة الحدود في أطراف دولتهم الجنوبية المحاذية 
تتعرض لهجمات المسلمين في الصيف والشتاء، في   لبالد المسلمين من السكان، حتى ال

ع خلفاء بني العباس على انتهاج نفس حين أبقوا بعض الحاميات للدفاع عنها فقط، مما شج
 . (66)السياسة في إيجاد بعض المناطق العازلة

ولما استخلف المهدي استمرت حمالت الصوائف والشواتي في عهده بنفس القوة  
والنشاط الذي كان في عهد والده أبو جعفر المنصور الذي انتصر في معظمها، وقد كان  
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                                               لحربية في مناطق الثغور معسكرا  خالل تسييرها في                                     يقوم شخصيا  باإلشراف على العمليات ا
 . (68) بظاهر بغداد (67) مكان يعرف بالبردان

أرسل المهدي صائفة بقيادة العباس بن محمد وجعل    م775  /هـ159وفي عام  
                                                                                    على مقدمتها الحسن الوصيف إلى بالد الروم، وفتحوا بالدا  للروم حتى بلغوا أنقرة، فغنموا  

سالمين سمسياط  ،(69) وعادوا  على  بالهجوم  الصائفة  تلك  على  كرد  الروم  بقيادة    فقام 
مهدي                                                                                     اإلمبراطور ليو الرابع وأخذوا معهم عددا  كبيرا  من األسرى والغنائم، ما حدا بالخليفة ال

 .(70) إلرسال مواله "صغير"، فاستنقذ األسرى منهم

قاد الصائفة القائد العباسي ثمامة بن الوليد بن القعقاع    م777/    هـ161وفي عام  
بقيادة ميخائيل لصد  بن خليد العبسي،   البيزنطيون في جيش ضخم  دابق فتقدم له  فنزل 

فيها للبيزنطيين وقتل عدد كبير  هجومه، واصطدم الجيشان ودارت معركة كبيرة كانت الغلبة  
كرد على ما حدث، جهز المهدي  و   م 778/    هـ162وفي عام  .  (71)من الجيش العباسي

قوامه   قحطبة  بن  الحسن  بقيادة  ضخما   خرسان    ألف  80                                         جيشا   من  قوات  ضم  مقاتل، 
واضطر   وسبى،  وحرق  فدمر  الروم،  بالد  إلى  ووجهه  والعراق  واليمن  والشام  والموصل 

 .  (72)البيزنطيون للتراجع عن المناطق التي احتلوها

                                                    اغتاظ الخليفة المهدي كثيرا  من قائده عبد الكريم بن    م780/    هـ164وفي عام  
حينما عاد أدراجه مع الجيش، عندما  عبد الحميد والذي بعثه على رأس الصوائف ذلك العام،  

                                                           في درب الحدث في تسعين ألفا  يتقدمهم بطارقتهم، لرد االعتبار  علم أن الروم قد استعدوا لهم  
                                                 ي ذلك انهزاما  وأراد ضرب عنقه، فك لم المهدي فيه  بعد هزيمتهم في قلعة صمالو، فعد المهد

 .  (74) حتى مات (73)فحبسه في المطبق

أغزى المهدي ابنه هارون على رأس الصائفة لغزو   م781/    هـ165وفي عام  
                                                                                   الروم، في جيش بلغ تعداده مئة ألف رجل تقريبا ، وكان معه من النفقة مئة وأربعة وتسعون 
ألفا   وأربعة عشر  ألفا  وعشرون  إحدى  الفضة  ومن  دينارا ،  وخمسون  وأربعمئة  دينار                                                                                 ألف 

ل في بالد الروم ودمر صحن ماجد،  وتقدم هارون بذلك الجيش حتى توغ،  (75) درهم  ةوثمانمئ
وتصدى له البيزنطيون في أكثر من مكان وهزمهم، وظل الرشيد ينتقل من نصر إلى آخر 

 .  (76)حتى أشرف على خليج البحر الذي على القسطنطينية
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لتلك   االمبراطورة    تاالنتصاراونتيجة  المصالحة  بادرت  طلب  إلى  مع إيريني 
ا الرشيد، وكانت الهدنة تنص على هاجتياح المسلمين بالدها، فصالح                    المسلمين، خوفا  من  

توقف الحرب بين الطرفين مدة ثالث سنوات، وتتعهد إيريني أن تدفع للمسلمين جزية سنوية  
وقدرها تسعون ألف دينار تؤديها في نيسان وحزيران من كل سنة، وأن تمد الجيش العباسي  

وكانت تلك الحملة من أبرز الحمالت  ،  ق عند كل منزلةباألدالء، وتسير لهم المؤن في الطري
التي حدثت في العهد العباسي وعهد الخليفة المهدي والتي وصلت إلى حدود القسطنطينية. 

وقبل انتهاء مدة الهدنة بأربعة شهور قامت االمبراطورة إيريني    م784  /هـ168عام  وفي  
للمسلمين، فسير المهدي سرية على رأسها علي  االمتناع عن دفع الجزية  بنقضها، وذلك ب

سليمان الروم   بن  بالد  البطال، ووصلت غلى  بن  بدر  بن  ويزيد  وقنسرين،  الجزيرة  والي 
 .  (77) وغنموا، وعادوا سالمين وقاتلت البيزنطيين وهدمت بعض القالع التاي على الحدود

الصائفة  سير المهدي معيوف بن يحيى على رأس    م785/    هـ169وفي عام  
فاصطدم بالجيش البيزنطي الذي تحرك بأمر إيريني، لرد اعتبار الروم بعد هزيمتهم األخيرة، 
وتقابل الجيشان في منطقة الحدث، وهزم البيزنطيون، وتوغل المسلمون ف بالد الروم حتى 

 . (79)ابة خمسمئة رجلوأصابوا غنائم وفيرة وأسروا قر   (78)بلغوا مدينة أشئة

   النفير واالستعداد للحرب في الثغور: -6

تناول موضوع الثغور بالبحث دون أن نتطرق إلى الحديث عن  الواقع أننا ال يمكننا  
فيها،   للحرب  االستعداد  وكيفية  للجهاد  والدعوة  هم النفير  الثغور  حكان  كان  ذلك  وعلى 

الثغور هي وحدها  البيزنطيين، وكانت  بدفة الجهاد العربي االسالمي في وجه  الممسكين 
 والشجاعة.   المسرح الذي برزت فوقه أجمل وأعظم مالحم البطولة

وكان للنفير للجهاد ترتيبات طريفة خاصة فصلها لنا ابن العديم عند كالمه عن  
ثغر طرسوس بقوله أنه في وقت النفير كان يركب المتولي للحسبة ورجالته بين يديه ينادون  

أصحاب الخيل والرجال، النفير حملكم هللا إلى باب معين    أصواتهم يقولون: "النفير يا  بأعلى
ه لهم" وتغلق األبواب في المدينة، وال تزال مغلقة حتى يعود السلطان من النفير، فتفتح يعينو 

 انضاف                 كان ذلك نهارا     األبواب المغلقة كلها ويطوف المحتسب ورجالته الشوارع كلها فإذا
إلى رجالته عدد كبير من الصبيان وساعدوهم على النداء بالنفير وحض الناس على المسير 
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ر. وإذا طال أمر النفير يتردد المحتسب في األسواق يحث الناس على التوجه  في أثر األمي
   .(80)إلى النفير، فال يزال األمر على هذا حتى يعود السلطان إلى دار اإلمارة

 الخاتمة:  
الثغور القديمة االهتمام بصاحب نشاط واضح وكبير ب الخليفة العباسي المهدي  كان  

وإذا كان الجغرافيين والمؤرخين قد اتفقوا على جغرافية الثغور وتجديدها، وبناء ثغور جديدة،  
وتبعيتها، لكنهم اختلفوا حول من هو الخليفة الحقيقي الذي قام ببناء مدن الثغور وتحصينها،  

ب والدمار، وهذا يرجع إلى كون مدن الثغور كانت تتعرض وبشكل مستمر ودائم إلى التخري
وكان كل خليفة يأمر بإعادة بناء ما تهدم من هذه المدن وتحصينها، وبالمحصلة فإن جميع  
الخلفاء العباسيين قد أعطوا مسألة حماية الحدود واالهتمام بمدنها وحصونها وقالعها، وأنفقوا  

تداءات حماية الحدود االسالمية من اعالكثير من األموال في سبيلها، خاصة المهدي، وذلك ل
سمع على  والحفاظ  المتكررة،  من    ةالبيزنطيين  للمسلمين  حامية  بصفتها  وهيبتها  الخالفة 

 هجمات أعدائهم.   

                                                                           وكيف أن المسلمون كانوا ومازالوا هدفا  ألعدائهم المحيطين بهم، والذين يتحينون 
ي  الفرص الزمانية والمكانية لسلب ما في أيديهم من أرض أو مال أو قوة، وإن الناظر ف

تاريخ االسالم يجد أن فترات القوة والتمكين تميزت بحكام أخذوا الحيطة والحذر من أعدائهم، 
الثغور  على  المرابطة  العسكرية  بالحاميات  دولتهم  حدود  وشحنوا  القوة،  بأسباب  وأخذوا 
والمدافعة عنها، وكلما زاد االهتمام بتلك الحاميات العسكرية المرابطة على الثغور كلما طال  

                                                                                ر الدولة واستمر سلطانها، وإذا ضعف االهتمام بها أصبحت الدولة في مهب الريح ونهبا   عم
 ألعدائها. 

لذلك عد المسلمون قضية الجهاد في سبيل هللا وحماية حدود دولة اإلسالم من أهم  
والمرابطة أهميتهما من خالل ارتباطهما بشريعة الجهاد   ، وهذا يعطي للمثاغرةممسؤولياته

في سبيل هللا، وهو ذروة مبادئ وقيم اإلسالم والوسيلة الفاعلة لنشره والمحافظة على األراضي  
                                                                                العربية اإلسالمية ، فاإلسالم حض  على الجهاد في سبيل هللا، والقرآن الكريم في آياته حض   

"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن  م، قال تعالى:  أعداء اإلسال  ةعلى الجهاد ومحارب
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رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلموهم هللا يعلمهم وما 
 . كما حث الرسول محمد(81)                                                    تنفقوا من شيء  في سبيل هللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون"

 عنهما، أن رسول هللا على المثاغرة في سبيل هللا، عن سهل بن سعد رضي هللا     :قال
"رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من 

 .   (82)الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل هللا أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها"

   :الختاميةالهوامش 
 

(: لسان العرب، م1311/هـ711 ت محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري ) منظور ـ ابن1
 .  103ص،  4ج،  د.تدار لسان العرب،    وتصنيف: يوسف خياط، نديم مرعشلي، بيروت،إعداد  

(: معجم البلدان، بيروت، م1229/    هـ  626  تياقوت الحموي )ياقوت بن عبد هللا الرومي    -2
؛ ابن عبد الحق البغدادي )صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 128 ص، 2جدار صادر، 

الطالع على أسماء األمكنة والبقاع، تحقيق، علي محمد  (: مراصد ام1338/    هـ  739  ت
؛ دائرة المعارف اإلسالمية، مادة  297ص، 1ج،  م1954البجاوي، دار إحياء الكتب العربية،  

 . 204ـ  203 ص، 6 مجالثغر، 
وتوفي في   م707/هـ  89ـ األوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه المشرع، ولد في بعلبك  3

، اشتهر بالعلم والزهد وتميز بالجرأة، أعجب بأفكاره الخليفة المنصور؛  م774/هـ158بيروت عام  
(: وفيات األعيان  م1282/هـ681  ت)أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر،    ابن خلكان

 . 493ص، 1ج ،م1971اء هذا الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر،وأنباء أبن
(: اللباب في تهذيب م1232/هـ630)عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد    ـ ابن األثير4

 . 457 ص، م1938األنساب، القاهرة، مكتبة القدسي، 
ـ فتحي عثمان: الحدود اإلسالمية البيزنطية بين االحتكاك الحربي واالتصال الحضاري، القاهرة،  5

؛ علي أحمد أعمال الرباط والمثاغرة في التاريخ العربي  357  ت، ص.ددار الكتاب العربي،  
، دمشق، منشورات مجلة دراسات تاريخية،  74ـ    73اإلسالمي، مجلة دراسات تاريخية، العدد  

؛ علية عبد السميع الجنزوري: الثغور البرية اإلسالمية على حدود 114  ـ113ص  ،م2001
 .  26  ص، م1979الدولة البيزنطية في العصور الوسطى، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 

األقاليم، وتدل على الحامية العسكرية الموجودة  إقليم من  ـ البنود: تعني فرقة من الجيش تعسكر في   6
 لحدود. في منطقة ا
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ـ ستيفن رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، القاهرة، الهيئة المصرية  7

 .  54ص، م1997، 2طالعامة للكتاب، 
  . 22 صـ الجنزوري: الثغور البرية اإلسالمية، 8
(: المسالك والممالك، يليه هـ305أو    هـ300  ت،  ـ ابن خرداذبة )أبو القاسم عبد هللا بن عبد هللا9

 ، ليدن  البغدادي،  الكاتب  بن جعفر  قدامة  الفرج  الكتابة ألبي  الخراج وصنعة  نبذة من كتاب 
 340ت؛ اإلصطخري )أبو أسحق إبراهيم بن محمد الفارسي  55  ص،  م1889مطبعة بريل،  

يق غربال، (: مسالك الممالك، تحقيق، محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شف م951/هـ
؛ ابن حوقل )أبو 43  ص،  م1961الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،  

(: صورة األرض، بيروت، دار مكتبة الحياة،  م977/    هـ  367  تالقاسم بن حوقل النصيبي  
 .  168 ص

حوقل: ؛ ابن  43  ص؛ اإلصطخري: مسالك الممالك،  55  صـ ابن خرداذبة: المسالك والممالك،  10
(:  م976/    هـ  366  ت)أبو بكر أحمد بن محمد    ؛ ابن الفقيه الهمذاني168  صصورة األرض،  

بريل،   مطبعة  ليدن،  البلدان،  كتاب  البغدادي: 25  ص،  هـ 1302مختصر  الحق  عبد  ابن  ؛ 
(:  م1417/    هـ  820  ت)محمد بن عبد المنعم    ؛ الحميري 207ص ،  3جاإلطالع،    مراصد

الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار السراج، مؤسسة ناصر  
   . 510 ص، م1975للثقافة، 

البيزنطية،  11 اإلسالمية  الحدود  عثمان:  الجنزوري 366ص،  1ج ـ  اإلسالمية،    :؛  البرية  الثغور 
 .  24ص
البيزنطية،  12 اإلسالمية  الحدود  عثمان:  اإلسالمية،  :  الجنزوري ؛  372ص،  1ج ـ  البرية  الثغور 

؛ محمد عبد الحي محمد شعبان: صدر اإلسالم والدولة األموية، بيروت، األهلية للنشر  177ص
 .  146ـ145ـ144ص، م1983والتوزيع، 

ـ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ اإلمبراطورة البيزنطية )مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي(،  13
؛ ل.أسيديو: تاريخ العرب العام، إمبراطورية  104ص،  م2000القاهرة، دار المعرفة الجامعية،  

، دار عيسى العرب )حضارتهم ومدارسهم العلمية والفلسفية واألدبية(، ترجمة، عادل زعيتر، القاهرة
؛ عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب )العصر 186ص،  م1969،  2طالبابي الحلبي،  

 .214ص  ،3ج، م1977العباسي األول(، اإلسكندرية، 
(: بغية الطلب في تاريخ م1262/    هـ  660  تـ ابن العديم )كمال الدين عمر بن أبي جرادة  14

؛ ابن شداد )عز الدين محمد بن  177ص، ت.د  حلب، تحقيق، سهيل زكار، بيروت، دار الفكر،
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(: األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق  م1285/    هـ  684علي بن إبراهيم  
 . 152ص، 2ق ، 1ج، م1991دمشق، منشورات وزارة الثقافة،، يحيى زكريا عبارة

 . 177ص، 1جـ ابن العديم: بغية الطلب، 15
(: الدر المنتخب في تاريخ مملكة  م1412/هـ  814تـ ابن الشحنة )أبو الفضل محمد بن الشحنة  16

، م1984حلب، تقديم عبد هللا محمد الدرويش، دمشق، دار الكتاب العربي، سورية، عالم التراث،  
 .  100 ـ99ص

 . 30ص الثغور البرية اإلسالمية،  :ـ الجنزوري 17
 .  183 صـ ابن حوقل: صورة األرض، 18
؛ ابن حوقل: 47ص؛ اإلصطخري: مسالك الممالك،  64صـ ابن خرداذبة: المسالك والممالك،  19

 . 183 صصورة األرض، 
البلدان،  20 كتاب  مختصر  الهمذاني:  الفقيه  ابن  الطلب،116  صـ  بغية  العديم:  ابن  ، 1ج  |؛ 

                               . نهر البردان: يطلق عليه أيضا  53ص،  2ق  ،1ج؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  177ص
 الغضبان ويمر بطرسوس.  

ـ الحسن بن قحطبة: من أهم وأقوى القادة العسكريين في العصر العباسي األول، تسلم مناصب 21
حروب ضد البيزنطيين ولكثرة  الأثر كبير في    لهمتعددة زمن الخلفاء العباسيين األوائل، وكان  

لبيزنطيون )التنين(؛ خير الدين الزركلي: األعالم، بيروت،  انتصاراته وقوته أطلق عليه الروم ا
 .  211ص،  2ج، م1979، 4طدار العلم،  

(: فتوح البلدان، تحقيق رضوان  م892/هـ279  تـ البالذري )أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر  22
،  1ج؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  173ص ،  م1983محمد رضوان، دار الكتب العلمية،  

 .  155 ــ154ص، 2ق
ـ الفصيل: حائط قصير دون سور المدينة والحصن، الجوهري )عبد هللا العاليلي(: الصحاح في  23

أسامة مرعشلي، بيروت، دار الحضارة العربية، و   نديم مرعشلي  اللغة والعلوم، إعداد وتصنيف
 . 233 ص، م1974

البلدان،  24 فتوح  البالذري:  البلدان،  174صـ  كتاب  الهمذاني: مختصر  الفقيه  ابن  ؛ 113ص؛ 
كتاب من  مأخوذ  الثغور،  سير  إبراهيم(:  هللا  عبد  بن  )عثمان  كتب    الطرسوسي  من  )شذرات 

؛ ابن العديم: 450ص،  م1988إحسان عباس، بيروت، دار العرب اإلسالمي،  يق  حقتمفقودة(  
؛ ابن الشحنة:  155ص،  2ق  ،1ج؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  177ص،  1ج  بغية الطلب،

 .  388ص؛ الحميري: الروض المعطار، 184 صالدر المنتخب، 
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؛ ياقوت  156ص، 2ق،  1ج؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  174صـ البالذري: فتوح البلدان،  25

 . 29ــ 28ص ،4ج الحموي: معجم البلدان،
 . 184ص، 1ج ؛ ابن العديم: بغية الطلب،183 صـ ابن حوقل: صورة األرض، 26
الطلب،  27 بغية  العديم:  ابن  األقطار، 155ص،  1جـ  خبر  في  المعطار  الروض  الحميري:  ؛ 

 .  554ص
ـ نهر جيحان: نهر عظيم تتصل به أنهار كثيرة، يخرج من بالد الروم وينتهي إلى المصيصة،  28

األبشيهي )شهاب الدين أحمد ؛  373ص،  1ج  ويمر النهر بمدن كثيرة؛ ابن العديم: بغية الطلب،
  ت،   د.(: المستطرف من كل فن مستظرف، دمشق، دار كرم،  م1448/    هـ852تاألبشيهي  

 .  164ص
 . 47 ص؛ اإلصطخري: مسالك الممالك، 63 صـ ابن خرداذبة: المسالك والممالك، 29
 .112ص؛ ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، 119صـ البالذري: فتوح البلدان، 30
 )أحمد بن يعقوب بن جعفر المعروف بالواضح  اليعقوبي  ؛196ص  فتوح البلدان،   البالذري:-31

 .  119ص،  م1918(: البلدان، العراق، المكتبة المرتضوية، م897/هـ284ت
 . 172صـ البالذري: فتوح البلدان، 32
؛ ابن الفقيه الهمذاني:  119ص؛ اليعقوبي: البلدان،  172ــ    171صـ البالذري: فتوح البلدان،  33

؛ ابن شداد: 156ص، 1ج ؛ ابن العديم: بغية الطلب،113 ــ112صمختصر كتاب البلدان، 
المنتخب،  145ص،  2ق،  1جاألعالق الخطيرة،   ؛ الحميري: 179  ص؛ ابن الشحنة: الدر 
 . 554صالروض المعطار، 

؛ ابن الفقيه الهمذاني: مختصر  119ص؛ اليعقوبي: البلدان، 171صـ البالذري: فتوح البلدان، 34
؛ ابن الشحنة: الدر  160ــ159ص،  1ج  ؛ ابن العديم: بغية الطلب،112صكتاب البلدان،  

 . 179 صالمنتخب، 
 . 161 ص، 1ج ـ ابن العديم: بغية الطلب،35
ابن منظور:   ـ الميل: مسافة من األرض متراخية ليس لها حد معلوم وكل ثالثة أميال فرسخ؛36

  ص،  1ج  ؛ ابن العديم: بغية الطلب،120ص؛ اليعقوبي: البلدان،  557ص،  3جلسان العرب،  
167 . 

 . 422ص؛ الحميري: الروض المعطار، 167 ص، 1ج ـ ابن العديم: بغية الطلب،37
؛ ابن 113ص؛ ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان،  157صـ البالذري: فتوح البلدان،  38

 . 178ـ  177 ص، ؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان185 صالشحنة: الدر المنتخب، 
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؛ ابن حوقل: 47ص؛ اإلصطخري: مسالك الممالك،  63صالمسالك والممالك،    ـ ابن خرداذبة:39

؛ ابن العديم: بغية  157ص  ،2ق   ،1ج؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  182صصورة األرض،  
 .167 ص، 1ج الطلب،

 . 167 ص، 1ج ؛ ابن العديم: بغية الطلب،157صـ البالذري: فتوح البلدان، 40
 . 69ص ـ الجنزوري: الثغور البرية اإلسالمية، 41
؛ ابن شداد: األعالق 167ص،  1ج  ؛ ابن العديم: بغية الطلب،176صـ البالذري: فتوح البلدان،  42

 . 158 ــ157ص ، 2ق، 1جالخطيرة، 
؛ اإلصطخري: 63  ص؛ ابن خرداذبة: المسالك والممالك،  175صـ البالذري: فتوح البلدان،  43

؛ ابن الفقيه الهمذاني: مختصر 182  ص؛ ابن حوقل: صورة األرض،  47  صمسالك الممالك،  
؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  219ص،  1ج؛ ابن العديم: بغية الطلب،  113صكتاب البلدان،  

 . 158  ص، 2ق، 1ج
 ص،  2ج؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان،  173ص،  2ق،  1جـ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  44

  ؛ البكري: معجم ما استعجم،385ص،  1ج ،االطالعابن عبد الحق البغدادي: مراصد    ؛227
   .88صالثغور البرية اإلسالمية،   :؛ الجنزوري 429ص، 2ج

؛ ياقوت 239  ص،  1ج؛ ابن العديم: بغية الطلب،  194  ـ193صـ البالذري: فتوح البلدان،  45
؛  173ص ،  2ق،  1ج؛ ابن شداد: األعالق الخطيرة،  228  ص،  2جالحموي: معجم البلدان،  

  ص،  1ج ،  االطالع؛ ابن عبد الحق البغدادي: مراصد  193ص ابن الشحنة: الدر المنتخب،  
 . 429ص، 2ج؛ البكري: معجم ما استعجم، 385

؛ ابن شداد: األعالق 240ص،  1ج  ؛ ابن العديم: بغية الطلب،194صـ البالذري: فتوح البلدان،  46
 .  193ص؛ ابن الشحنة: الدر المنتخب، 175  ـ174ص ، 2ق، 1جالخطيرة، 

؛ ابن الشحنة: الدر 241ص،  1ج؛ ابن العديم: بغية الطلب،  145صـ البالذري: فتوح البلدان،  47
 .  375ص، 1ج؛ عثمان: الحدود اإلسالمية البيزنطية، 193صالمنتخب، 

؛ ابن شداد: األعالق  257ص،  1ج؛ ابن العديم: بغية الطلب،  112صـ اليعقوبي: البلدان،  48
المنتخب،  191  ص،  2ق،  1جالخطيرة،   الدر  الشحنة:  ابن  تقويم 198ص؛  الفداء:  أبو  ؛ 

؛ البكري: معجم  741 ص ،2ج، االطالع؛ ابن عبد الحق البغدادي: مراصد 267صالبلدان، 
 .758 ـ757ص،  3جما استعجم، 

 .  245ص ، 2جـ عثمان: الحدود اإلسالمية البيزنطية، 49
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البغدادي  50 بن جعفر  قدامة  الفرج  )أبو  البغدادي  الخراج وصنعة  م932  /هـ320  تـ  كتاب   :)

،  م1981. والممالك البن خرداذبة(، بغداد، 254ص، م1981)ملحق بكتاب المسالك  الكتابة
 .  254ص

 . 246ص ، 1جـ عثمان: الحدود اإلسالمية البيزنطية، 51
؛ اإلصطخري: 62  صبة: المسالك والممالك،  ؛ ابن خرداذ196  صـ البالذري: فتوح البلدان،  52

؛ ابن العديم: 114صابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان،    ؛47  صمسالك الممالك،  
؛ ابن  266ـ    265  ص،  2ج؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان،  249  ص،  1جبغية الطلب،  

 . 269ص؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، 195 ـ194صالشحنة: الدر المنتخب، 
عبد الرؤوف عون: الفن الحربي في صدر اإلسالم، دار   ؛616صالبالذري: فتوح البلدان،    -53

الدولة 293ص،  م1961،  2ط المعارف،   في  وإدارتها  النفقات  الزهراني:  يحيى  ؛ ضيف هللا 

 . 280ص،  هـ1404ى،  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرهـ132/334العباسية من  
 .  185و187صوالبالذري: فتوح البلدان،   -54
 .  280صضيف هللا يحيى الزهراني: النفقات وإدارتها في الدولة العباسية،  -55
 .  418ص ، 1جابن حوقل: صورة األرض،  -56
 .  284صضيف هللا يحيى الزهراني: النفقات وإدارتها في الدولة العباسية،  -57
 . 328ص،  2ج،  م1973،  1طشاكر مصطفى: دولة بني العباس، وكالة المطبوعات، الكويت،    -58
 . 168صالبالذري: فتوح البلدان،  -59
مجموعة من الجند كانت ترسل كل عام على شكل شواتي وتمكث مدة ثم تنصرف، وكان    - 60

 . 165صالبالذري: فتوح البلدان، . رجل2000 إلى1500يقدر عددها ما بين 

 .166صالبالذري: فتوح البلدان،  -61

 . 320صالبغدادي: كتاب الخراج وصنعة الكتابة، ؛ 166صالبالذري: فتوح البلدان،  -62
،  4جوبي )أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب(: تاريخ اليعقوبي، اليعق -63

 .  302- 301ص ، 2ج؛ شاكر مصطفى: دولة بني العباس،  548ص
، ص2جياقوت الحموي: معجم البلدان،  مدينة في الثغر الشامي قرب المصيصة وطرسوس.  -64

 .  851ص، 2ج، االطالعابن عبد الحق البغدادي: مراصد ؛ 516
(: تاريخ الطبري =    هـ310ت الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري،    -65

؛ ابن األثير )أبو  148ص،  8ج،  هـ1387،  2طتاريخ الرسل والملوك، التراث دار ، بيروت،  

هـ 630  ت الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني،  

بيروت،   العربي،  الكتاب  دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر  تحقيق  التاريخ،  في  الكامل  ، 1ط(: 
 . 232ص، 5ج، م1997

توفيق حشاش: الثغور الشامية في العصر العباسي األول، استكمال درجة الماجستير، جامعة    -66

 . 139ص، م2016/ هـ1438غزة، 
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قرى بغداد على سبعة فراسخ منها، وه من نواحي دجيل، وسميت بالبردان، الن ملوك الفرس   -67

ياقوت الحموي: معجم إلى القرية.                                                                  كانوا إذا اتوا بالسبي فنفوا منه شيئا  قالوا: برده إي اذهبوا به  
 . 375ص، 1جالبلدان، 

 .116ص، 8جالطبري: تاريخ الطبري،  -68
 . 116ص، 8جالطبري: تاريخ الطبري،  -69
 .  146ص ،3جاليعقوبي: تاريخ اليعقوبي،  -70
 .   226ص ،5ج؛ ابن األثير: الكامل في التاريخ، 136ص، 8جالطبري: تاريخ الطبري،  -71
 . 142صتوفيق حشاش: الثغور الشامية في العصر العباسي األول،  -72
المطبق: هو السجن المقام تحت األرض ألنه أطبق على من فيه. الزبيدي )محمد بن محمد بن    -73

(: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة محققين، دار  د.تعبد الرزاق    الحسيني، 
 . 417ص، 5جالهداية، القاهرة،

 . 150ص، 8جالطبري: تاريخ الطبري،  -74
 . 116ص، 8جالطبري: تاريخ الطبري، ؛ 168صالبالذري: فتوح البلدان،  -75
؛ ابن األثير:  153ص،  8ج؛ الطبري: تاريخ الطبري،  401ص،  2جاليعقوبي: تاريخ اليعقوبي،    -76

 .   238ص، 5جالكامل في التاريخ، 
الطبري،    -77 تاريخ  التاريخ،  167ص،  8جالطبري:  في  الكامل  األثير:  ابن  . 257ص،  5ج؛ 

  
أشئة: بلدة في طرف أذربيجان، بينها وبين أرمية يومان وبينها وبين أربل خمسة، ذات بساتين،    -78

 .  201ص، 1جياقوت الحموي: معجم البلدان، إال أن الخراب فيها ظاهر. 
.  263ص  ،5ج؛ ابن األثير: الكامل في التاريخ،  204-203ص،  8جالطبري: تاريخ الطبري،    -79

  
الطلب،  -80 بغية  العديم:  اإلسالمية،   :الجنزوري ؛  272-268ص،  2ج  ابن  البرية  الثغور 

 .  167ص

  .  60ـ القرآن الكريم: سورة األنفال، اآلية 81
  هـ256  تـ البخاري )أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي  82

األولى،  م870  / الطبعة  الفكر،  دار  البخاري،  صحيح  الجهاد  م1991/هـ1411(:  كتاب   ،
 . 2735والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل هللا، 
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 اقتصاديات إنتاج القمح المروي في محافظة إدلب 
 ياسر بيراوي 

 قسم االقتصاد الزراعي، كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب

 طالب دراسات عليا)ماجستير( 

 : الملخص

من خالل    2017-2016                                              أ جريت الدراسة في محافظة إدلب للموسم الزراعي  
                                                مزارعا  من مزارعي القمح المروي )القاسي والطري(،   250عينة عشوائية مكونة من  

وهدف البحث إلى دراسة تطورات المساحة واإلنتاج واإلنتاجية للقمح البعلي والمروي  
(، وقياس أثر 2015- 2005في سورية ومن ثم محافظة إدلب للفترة الممتدة بين)

على دالة إنتاج محصول القمح في عينة الدراسة التي    المدخالت اإلنتاجية المختلفة
 تضم مناطق سراقب، بنش، معرة مصرين، تفتناز وسرمين بمحافظة إدلب. 

في  وكذلك  سورية  في  واإلنتاج  المساحات  تراجع  الدراسة  نتائج  وأوضحت 
( لذلك البد من العمل على زيادة  2015- 2005محافظة إدلب للفترة الممتدة بين)

 مزروعة بالقمح.المساحات ال

وبينت نتائج قياس أثر المدخالت اإلنتاجية المختلفة على دالة إنتاج محصول  
المياه   عنصر  زيادة  إلى  حاجة  هناك  أن  إدلب،  بمحافظة  الدراسة  عينة  في  القمح 
لمحصول القمح القاسي والطري بشكل عام على كافة مناطق دراسة العينة وذلك لما 

                                                  اإلنتاجية، وكذلك ت بين الدراسة أهمية زيادة التسميد   كان له من دور بارز في زيادة 
                                                                        األزوتي في زيادة اإلنتاجية في مناطق سراقب، بنش ومعرة مصرين، وأيضا  أهمية  
زيادة التسميد الفوسفاتي في زيادة اإلنتاجية في مناطق سراقب، تفتناز وسرمين، وبزيادة  

 عنصر العمل في منطقة معرة مصرين وتفتناز. 
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ا التركيب  :  لمفتاحيةالكلمات  الطري،  القمح  القاسي،  القمح  الدراسة،  عينة 
 . المحصولي، دوال اإلنتاج، محافظة إدلب

 مقدمة

  % 25يحتل القمح المرتبة األولى في سورية من حيث األهمية ويشكل حوالي  
إنتاج   ويتصف  والبعلي،  المروي  بشكليه  ويزرع  للزراعة  القابلة  األراضي  مجمل  من 
القمح بالتذبذب بسبب الهطوالت المطرية المتفاوتة من عام آلخر، باإلضافة لظروف 

 (. 2015الجفاف التي سادت المنطقة في السنوات األخيرة )أرسالن،

لعالم حيث يعد الخبز  ويعد القمح المحصول الغذائي األول في جميع أنحاء ا
الرئيسي ألكثر من ثالثة أرباع سكان الكرة األرضية، ويعتمد استقرار أي بلد على 
مدى توفر هذه المادة كما يعد القمح مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية كالخبز 
والمعجنات والمعكرونة والسميد والبرغل وغيرها من استخدامات غذائية أخرى )ديب، 

 ( 2004سوسي،

لذا فإن زيادة المساحة المزروعة بالقمح وزيادة إنتاجية وحدة المساحة من 
أن  كما  العام،  الناتج  زيادة  إلى  تؤدي  والعمودي(  األفقي  )التوسع  المحصول  هذا 
استخدام األساليب العلمية المتطورة في الزراعة وخدمة المحصول بشكل جيد في كافة  

 (. 1996عثمان وآخرون، مراحل النمو يحقق اإلنتاج األعلى )

 أهمية البحث ومبرراته:  -1

تعتبر الزراعة في سورية إحدى الركائز األساسية لالقتصاد، وساهمت بحوالي  
الدولة الوحيدة في   2011ربع اإلنتاج المحلي للبالد هذا وقد كانت سورية قبل عام  

الوطن العربي التي تعتمد على مواردها الذاتية في تأمين حاجاتها من الغذاء وخاصة 
بات   2016القمح الذي يأتي في المرتبة األولى بين محاصيل الحبوب، وفي العام  

أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي بعد انخفاض إنتاج الحبوب 
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حسب منظمة األغذية والزراعة العالمية    2011كان عليه قبل عام  % عما  40بنسبة  
FAO   التي أكدت أنه "دون تقديم مساعدة إضافية لقطاع الزراعة، سوف تستمر حالة

                                                                             األمن الغذائي سوءا ، فقد فقدت سورية بالفعل نصف ثروتها الحيوانية وانخفض إنتاج  
% من 40إلى    2015- 2014الحبوب بشكل مطرد كل عام، حيث قل في عام  

مستويات ما قبل األزمة نتيجة لنقص الزراعة وظروف الجفاف لقد دمر العنف البنية 
التحتية الزراعية وأدى الى نزوح المزارعين وتعطيل التجارة اإلقليمية للغذاء ومدخالت  

 ( FAO) " ، 2016 الزراعة

 أهداف البحث:  -2

مح خالل  يهدف البحث إلى دراسة تطور مساحة وإنتاج وغلة محصول الق
السنوات السابقة، ودراسة العوامل المؤثرة في اإلنتاج في عينة الدراسة بمحافظة إدلب  

 . 2017-2016للموسم الزراعي 

 مواد البحث:  -3

بأسلوب   الميداني  المسح  نتائج  من  تجميعها  تم  والتي  األولية:  البيانات  أ. 
المقابلة الشخصية من خالل استمارة االستبيان )عينة عشوائية( التي تم تصميمها بما  

استمارة استبيان من منطقة الدراسة )سراقب،    250يخدم أهداف البحث، حيث تم جمع  
 محافظة إدلب.بنش، معرة مصرين، تفتناز، سرمين( في 

ب. البيانات الثانوية: تم جمعها من بيانات مديرية الزراعة في محافظة إدلب  
وزارة   )موقع  العنكبوتية  والشبكة  الزراعي(،  اإلحصاء  وقسم  الزراعي،  اإلرشاد  )قسم 

 الزراعة واإلصالح الزراعي وغيرها(

  استخدمت الدراسة منهج التحليل اإلحصائي الوصفي  الطريقة البحثية:-4
( برنامج  باستخدام  وذلك  )SPSS   ٍ  والكمي  وبرنامج   ،)Excel  النماذج كأحد   )
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العملية  في  المؤثرة  للداالت  إحصائي  تحليل  كأداة  استخدامها  يمكن  التي  الرياضية 
اإلنتاجية األمر الذي يعكس استخدام أفضل لعناصر اإلنتاج كافة وزيادة اإلنتاجية 

 في وحدة المساحة.

 (: 2015-2005)   تركيب محصول القمح في سورية خالل الفترة  تطور   -5

مما ال شك فيه أن التراكيب المحصولية باتت من أهم معطيات الزراعة في 
وقتنا الحالي، وذلك لما لها من دور كبير في زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة مساهمة 

ها تعتبر مهمة  القطاع الزراعي في الدخل القومي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن
بالتركيب  ويقصد  الزراعة،  في قطاع  التطورات  معرفة  إلى  الرامية  كأحد اإلجراءات 
المحصولي: تحديد المساحات التي تزرع من المحاصيل الزراعية المختلفة ومناطق  
زراعتها واألصناف التي تزرع في كل محصول وفى مواعيد زراعية معينة وفى التوقيت  

تتابع مع  لها،  ومرتبه،    المناسب  منظمة  زراعية  دورات  في  المحاصيل  هذه  زراعة 
(. وتم جمع كافة البيانات الثانوية من المجموعات االحصائية 1991)مجلس الشورى،

اإلحصائية،  )المجموعة  الزراعي.  واإلصالح  الزراعة  وزارة  في  السنوية  الزراعية 
2015 ) 

5 -1( بين  الممتدة  للفترة  سورية  في  القمح  مساحة  تطور   :2005-
2015:) 

لدى دراسة تطور المساحات المزروعة بمحصول القمح في سورية، أوضحت  
معادالت االتجاه العام لتطور المساحة المزروعة بالقمح في سورية في الجدول رقم 

                                                                        ( اتجاه عام متناقص معنويا  جدا  إلجمالي المساحة المزروعة بالنسبة لمحصول  1- 5)
القمح المروي والقمح البعلي ومجملهما، حيث بلغ تناقص هذه المساحة في محصول  

                                          هكتار سنويا ، وفي محصول القمح البعلي بلغت   19951.2القمح المروي بحدود  
                          سنويا  وكانت نسبة التناقص   هكتار  35429.5  حوالي  نسبة التناقص في المساحة
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بحدود   للفترة    55380.7لمجملهما  المساحة  متوسط  كان  حين  في  سنويا .                                                 هكتار 
هكتار ومتوسط المساحة لمحصول القمح   372310السابقة لمحصول القمح المروي  

 هكتار.  1533064هكتار ومتوسط المساحة لمجملهما  800735البعلي 

العامة لمساحات محصول القمح في سورية للفترة الممتدة   االتجاهات الزمنية  (1-5جدول رقم )
 ( 2015-2005بين )

 2R F المعادلة المتغير

وية 
معن

ال
 

متوسط  
 المساحة/هـ

القمح 
 المروي 

Yi =852017.5–19951.21Xi 

(3.31-) 
0.55 11  ** 732310 

القمح 
 البعلي 

Yi = 1013331-35429.54Xi 

(-6.4) 
0.82 40.99  ** 800753 

 المجمل

 

Yi = 1865349-55380.7Xi 

(-5.4) 
0.76 29.9  ** 1533064 

Yi .تمثل القيمة التقديرية للمساحة المزروعة مقدرة بالهكتار : 

Xi( حيث 2015-2005: متغير الزمن للفترة الزمنية )i = (1 ،2 ،3...10 ) 

 معامل التحديد.  )2R(المحسوبة،  )T(القيمة بين األقواس تشير إلى قيمة 

(F)   .معنوية النموذج 

 (0.01تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية ) )**(

 (0.05تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية ) )*(

 معامالت االنحدار. معنويةتشير إلى عدم  (- )
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 تطور مساحة القمح المروي والبعلي في سورية  (1- 5شكل رقم )

-2005: تطور مساحة القمح في محافظة إدلب للفترة الممتدة بين)2- 5
2015:) 

القمح في محافظة إدلب،  لدى دراسة تطور المساحة المزروعة بمحصول 
(  2- 5أوضحت معادالت االتجاه العام لتطور المساحة المزروعة في الجدول رقم )

                                                             قص معنويا  جدا  إلجمالي المساحة المزروعة بمحصول للقمح البعلي  اتجاه عام متنا
                                                        هكتار سنويا . أما بالنسبة لمساحة محصول القمح المروي فقد   3340.4بلغ نحو  

نحو   البالغ  متوسطها  حول  المزروعة  المساحة  وبالنسبة   28151استقرت  هكتار، 
 هكتار. 73791للمجمل استقرت مساحة محصول القمح حول المتوسط البالغ 

االتجاهات الزمنية العامة لمساحات محصول القمح في    (2- 5جدول رقم )
 ( 2015- 2005محافظة إدلب للفترة الممتدة بين )
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 2R F المعادلة المتغير

وية 
معن

ال
 

متوسط  
 المساحة/هـ

القمح 
 المروي 

Yi = 22697.7+403.5 Xi 

(2.25 ) 
0.36 5.07 - 28151 

القمح 
 البعلي 

Yi = 656882.4-3340.4Xi 

(-4.16) 
0.65 17.36  ** 45640 

 المجمل
Yi = 88380.1-2431.5Xi 

(-2.1) 
0.33 4.4 - 73791 

 

Yi .تمثل القيمة التقديرية للمساحة المزروعة مقدرة بالهكتار : 

Xi( حيث 2015-2005: متغير الزمن للفترة الزمنية )i = (1 ،2 ،3...10 ) 

 معامل التحديد.  (R2)المحسوبة،  (T)القيمة بين األقواس تشير إلى قيمة 

(F)   .معنوية النموذج 

 (0.01تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية ))**( 

 (0.05تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية ))*( 

 االنحدار.تشير إلى عدم معنوية معامالت ( - )
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 ح المروي والبعلي في محافظة إدلب تطور مساحة القم (2- 5شكل رقم )

 : التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج محصول القمح في عينة الدراسة: 6

وذلك لمعرفة ،  ر الدوال اإلنتاجية لمحصول القمح في عينة الدراسةتقديتم  
ومقارنة الدالة اإلنتاجية لمحصول الدراسة    ،                                        العوامل األكثر تأثيرا  على إنتاج المحصول

االقتصادية واإلحصائية،   تينالذي يتكون من القمح القاسي والقمح الطري من الناحي
ا  وذلك من  نواحي وهي  من خالل عينة  تضم خمس  والتي  إدلب  بمنطقة  لمزارعين 

 سرمين.و سراقب، بنش، معرة مصرين، تفتناز 

 إنتاج القمح المروي بمنطقة إدلب: : التقدير اإلحصائي لدوال 1- 6

والطري في جميع   القاسي  المروي  القمح  لمحصول  اإلنتاج  دوال  تقدير  تم 
نواحي منطقة عينة الدراسة، وتم أخد دالتا اإلنتاج لكل ناحية وهما دالة إنتاج القمح  
القاسي ودالة إنتاج القمح الطري، وإظهار نتائج المتغيرات التفسيرية ومعامل التحديد  

2R    وقيمةF   ومعنوية النموذج المقدر وغيرها من المتغيرات التفسيرية الشارحة للنموذج
 المطبق على النواحي الخمسة المدروسة. 
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(: نتائج التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج لمحصول القمح 1- 6جدول رقم )
 2017/ 2016في منطقة إدلب للموسم الزراعي 

 الناحية 

 )المنطقة( 

صنف  
 القمح

 

 النموذج المقدر 
2R F المرونة 

 

 سراقب

 

   0.65LogX2Log y = 1.57+0.52Log X+4 قاسي
(**4.11(*    )3.17 ) 

0.7 11.8 1.17 

 طري 
4+0.7LogX3Log y = 2+0.22LogX 

(*4.6(*     )2.3 ) 
0.83 23 0.92 

 

 بنش

 

 قاسي
4+0.29LogX2Log y = 2.12+0.31Log X 

(**3.5(**        )3.2) 
0.84 59.8 0.6 

 طري 
4Log y = 1.88 + 0.48LogX 

(**16 ) 
0.65 43.94 0.48 

 

 معرة 

 مصرين 

 

 قاسي

+1.23Log 2Log y = 0.12+0.31Log X
5X 

(**3.99(*      )2.1 ) 

0.84 33.3 1.54 

 طري 
4Log y = 2.44+0.44LogX 

**                     (3.9) 
0.66 15.8 0.44 

 

 تفتناز
 قاسي

4+0.28LogX32.27+0.23LogXLog y =  

(**3.55(**   )3.51 ) 
0.72 43.8 0.51 
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إدلب  لمصدرا بمحافظة  الدراسة  لعينة  االستبيان  استمارات  من  حسبت   :
 2017 /2016للموسم الزراعي 

Y    (  دنم/كغ                                         = القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج مقدرا) 

X1  دنم /كغ = كمية البذار 

X2   ( دنم/كغ = كمية األسمدة اآلزوتية المضافة ) 

X3   ( دنم/كغ = كمية األسمدة الفوسفاتية المضافة) 

X4    دنم /المكعب= كمية مياه الري بالمتر 

X5 (  بالساعة                = العمل مقدرا ) 

X6  = دنم/باللتركمية المبيدات المستخدمة. 

 ( المحسوبة Tالقيمة بين األقواس تشير إلى قيمة )

 0.01معنويةتشير إلى معنوية معامل االنحدار عند مستوى  )**(

 طري 
50.37+1.73LogX-Log y =  

(**6.02 ) 
0.92 36.24 1.73 

 

 سرمين 

 قاسي
4+0.37LogX2Log y = 1.09+0.34LogX 

(3.4)**           (*2.44 ) 
0.88 20.6 0.71 

 طري 
4Log y =2.52+0.48LogX 

(**4.7) 
0.84 22.3 0.48 
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 0.05تشير إلى معنوية معامل االنحدار عند مستوى معنوية  )*(

 : دوال إنتاج القمح المروي في منطقة سراقب:2- 6

وفقا   وذلك  العينة  مزارعي  لجميع  سراقب  ناحية  في  اإلنتاج  دالة  تقدير                                                                     تم 
 (:1-6للجدول رقم )

 : دالة إنتاج القمح القاسي المروي في منطقة سراقب: 1- 2- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
المروي  القاسي  القمح  محصول  إنتاج  كمية  على  تأثيرا   األكثر  التفسيرية                                                                             المتغيرات 
تتمثل في كمية األسمدة اآلزوتية المضافة إضافة لكمية المياه، حيث أشارت نتائج  

المعنوية اإلحص ثبوت  المذكور  بالجدول  الواردة  كمية  التقدير  عنصر  لمرونات  ائية 
األسمدة اآلزوتية، وعلى فرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى في التقدير فإن 

% مع ثبات العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، 1زيادة كمية األسمدة بنسبة  
حوالي   بلغت  معنوية  زيادة  القمح  محصول  من  المنتجة  الكمية  لزيادة  تؤدي  إنما 

يما يتعلق بعنصر كمية مياه الري، فإن المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج %، أما ف0.52
% إنما تؤدي  1                                                                  قد ثبتت معنوياتها إحصائيا ، وعليه فإن زيادة كمية مياه الري بنسبة  

حوالي   بلغت  معنوية  زيادة  اإلنتاج  زيادة  بالعناصر  0.65إلى  يتعلق  فيما  أما   ،%
المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس 

بحوالي   قدرت  والتي  اإلجمالية  المرونة  اإلنتاج   1.17قيمة  عناصر  زيادة  أن  إي 
%.  1.17%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة 1المتضمنة في التقدير بنسبة 

إلى أن عناصر اإلنتاج   0.7( والتي بلغت حوالي  2Rا تشير قيمة معامل التحديد )كم
% من التغير الكلي في إنتاج  0.7السابقة الذكر كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  

( المحسوبة إلى معنوية  Fالقمح القاسي المروي في منطقة سراقب، كما أشارت قيمة )
 انات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البي
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 : دالة إنتاج القمح الطري المروي في منطقة سراقب: 2- 2- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
                                                                                 المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرا  على كمية إنتاج محصول القمح الطري المروي تتمثل  

الفوسفاتية المضافة إضافة لكمية المياه،  حيث أشارت نتائج التقدير    في كمية األسمدة
الواردة بالجدول المذكور ثبوت المعنوية اإلحصائية لمرونات عنصر كمية األسمدة 
الفوسفاتية، وعلى فرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى في التقدير فإن زيادة 

اجية األخرى على ماهي عليه، إنما % مع ثبات العناصر اإلنت1كمية األسمدة بنسبة  
%، 0.22تؤدي لزيادة الكمية المنتجة من محصول القمح زيادة معنوية بلغت حوالي 

أما فيما يتعلق بعنصر كمية مياه الري، فإن المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج قد ثبتت  
إلى زيادة  % إنما تؤدي 1                                                         معنوياتها إحصائيا ، وعليه فإن زيادة كمية مياه الري بنسبة 

%، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى،  0.7اإلنتاج زيادة معنوية بلغت حوالي  
قيمة المرونة  تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس  أنه لم  فقد اتضح 

بحوالي   قدرت  والتي  المتضمنة في    0.92اإلجمالية  اإلنتاج  زيادة عناصر  أن  إي 
%. كما تشير قيمة  0.92%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة  1التقدير بنسبة  

إلى أن عناصر اإلنتاج السابقة الذكر    0.83( والتي بلغت حوالي  2Rمعامل التحديد )
لطري % من التغير الكلي في إنتاج القمح ا0.83كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  

( قيمة  أشارت  كما  سراقب،  منطقة  في  النموذج Fالمروي  معنوية  إلى  المحسوبة   )
 المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة.

 : دوال إنتاج القمح المروي في منطقة بنش: 3- 6

للجدول                                                                    تم تقدير دالة اإلنتاج في ناحية بنش لجميع مزارعي العينة وذلك وفقا   
 (:1-6رقم )

 : دالة إنتاج القمح القاسي في منطقة بنش:1- 3- 6
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                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
المروي  القاسي  القمح  محصول  إنتاج  كمية  على  تأثيرا   األكثر  التفسيرية                                                                             المتغيرات 

كمية المياه، حيث أشارت نتائج  تتمثل في كمية األسمدة اآلزوتية المضافة إضافة ل
كمية   عنصر  لمرونات  المعنوية اإلحصائية  ثبوت  المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير 
األسمدة اآلزوتية، وعلى فرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى في التقدير فإن 

% مع ثبات العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، 1زيادة كمية األسمدة بنسبة  
حوالي  إنم بلغت  معنوية  زيادة  القمح  محصول  من  المنتجة  الكمية  لزيادة  تؤدي  ا 

%، أما فيما يتعلق بعنصر كمية مياه الري، فإن المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج 0.31
% إنما تؤدي  1                                                                  قد ثبتت معنوياتها إحصائيا ، وعليه فإن زيادة كمية مياه الري بنسبة  

معنوية زيادة  اإلنتاج  زيادة  حوالي    إلى  بالعناصر  0.29بلغت  يتعلق  فيما  أما   ،%
المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس 

بحوالي   قدرت  والتي  اإلجمالية  المرونة  اإلنتاج    0.6قيمة  عناصر  زيادة  أن  إي 
%.  0.6بنسبة  %، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح  1المتضمنة في التقدير بنسبة  

( التحديد  معامل  قيمة  تشير  حوالي  2Rكما  بلغت  والتي  عناصر    0.84(  أن  إلى 
% من التغير الكلي في  0.84اإلنتاج السابقة الذكر كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  

( المحسوبة إلى Fإنتاج القمح القاسي المروي في منطقة بنش، كما أشارت قيمة )
 ته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. معنوية النموذج المستخدم ومالئم

 : دالة إنتاج القمح الطري المروي في منطقة بنش: 2- 3- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
                                                                                 المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرا  على كمية إنتاج محصول القمح الطري المروي تتمثل  

ثبوت في   المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير  نتائج  أشارت  حيث  الري،   مياه  كمية 
المعنوية اإلحصائية لمرونات عنصر كمية المياه، وعلى فرض توفر شروط طريقة 

% مع ثبات العناصر  1المربعات الصغرى في التقدير فإن زيادة حجم المياه بنسبة  
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اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، إنما تؤدي لزيادة الكمية المنتجة من محصول  
%، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى، 0.48القمح زيادة معنوية بلغت حوالي  

قيمة المرونة  تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس  أنه لم  فقد اتضح 
بحوالي   قدرت  والتي  المتضمنة في    0.48اإلجمالية  اإلنتاج  زيادة عناصر  أن  إي 

%. كما تشير قيمة  0.48%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة  1التقدير بنسبة  
إلى أن عناصر اإلنتاج السابقة الذكر    0.65( والتي بلغت حوالي  2Rمعامل التحديد )

مح الطري % من التغير الكلي في إنتاج الق0.65كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  
( قيمة  أشارت  كما  بنش،  منطقة  في  النموذج Fالمروي  معنوية  إلى  المحسوبة   )

 المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة.

 : دوال إنتاج القمح المروي في معرة مصرين:4- 6

تم تقدير دالة اإلنتاج في ناحية معرة مصرين لجميع مزارعي العينة وذلك 
 (:1- 6               ا  للجدول رقم )وفق

 : دالة إنتاج القمح القاسي في منطقة معرة مصرين:1- 4- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
المروي  القاسي  القمح  محصول  إنتاج  كمية  على  تأثيرا   األكثر  التفسيرية                                                                             المتغيرات 

فة إضافة لعنصر العمل، حيث أشارت نتائج تتمثل في كمية األسمدة اآلزوتية المضا
كمية   عنصر  لمرونات  المعنوية اإلحصائية  ثبوت  المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير 
األسمدة اآلزوتية، وعلى فرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى في التقدير فإن 

عليه، % مع ثبات العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي  1زيادة كمية األسمدة بنسبة  
حوالي   بلغت  معنوية  زيادة  القمح  محصول  من  المنتجة  الكمية  لزيادة  تؤدي  إنما 

دالة اإلنتاج قد  0.31 فيما يتعلق بعنصر العمل، فإن المرونة المقدرة من  %، أما 
% إنما  1                                                                    ثبتت معنوياتها إحصائيا ، وعليه فإن زيادة العمل )ساعات العمل( بنسبة  

%، أما فيما يتعلق بالعناصر  1.23عنوية بلغت حوالي  تؤدي إلى زيادة اإلنتاج زيادة م



 بيراوي

62 
 

المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس 
بحوالي   قدرت  والتي  اإلجمالية  المرونة  اإلنتاج   1.54قيمة  عناصر  زيادة  أن  إي 

%.  1.54%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة 1المتضمنة في التقدير بنسبة 
( التحديد  معامل  قيمة  تشير  حوالي  2Rكما  بلغت  والتي  عناصر    0.84(  أن  إلى 

% من التغير الكلي في  0.84اإلنتاج السابقة الذكر كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  
المحسوبة  (  Fإنتاج القمح القاسي المروي في منطقة معرة مصرين، كما أشارت قيمة )

محل  للظاهرة  البيانات اإلحصائية  لطبيعة  المستخدم ومالئمته  النموذج  معنوية  إلى 
 الدراسة. 

معرة  2- 4- 6 منطقة  في  المروي  الطري  القمح  محصول  إنتاج  دالة   :
 مصرين:

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
                                                      أثيرا  على كمية إنتاج محصول القمح الطري المروي تتمثل  المتغيرات التفسيرية األكثر ت

ثبوت  المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير  نتائج  أشارت  حيث  الري،   مياه  كمية  في 
المعنوية اإلحصائية لمرونات عنصر كمية المياه، وعلى فرض توفر شروط طريقة 

ثبات العناصر    % مع1المربعات الصغرى في التقدير فإن زيادة كمية المياه بنسبة  
اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، إنما تؤدي لزيادة الكمية المنتجة من محصول  

%، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى، 0.44القمح زيادة معنوية بلغت حوالي  
قيمة المرونة  تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس  أنه لم  فقد اتضح 

والتي بحوالي    اإلجمالية  المتضمنة في    0.44قدرت  اإلنتاج  زيادة عناصر  أن  إي 
%. كما تشير قيمة  0.44%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة  1التقدير بنسبة  

إلى أن عناصر اإلنتاج السابقة الذكر    0.66( والتي بلغت حوالي  2Rمعامل التحديد )
ي في إنتاج القمح في منطقة % من التغير الكل0.66كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  
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( المحسوبة إلى معنوية النموذج المستخدم ومالئمته Fمعرة مصرين، كما أشارت قيمة )
 لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. 

 : دوال إنتاج القمح المروي في منطقة تفتناز:5- 6

                         العينة وذلك وفقا  للجدول تم تقدير دالة اإلنتاج في ناحية تفتناز لجميع مزارعي  
 (:1-6رقم )

 : دالة إنتاج القمح القاسي المروي في منطقة تفتناز: 1- 5- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
المروي  القاسي  القمح  محصول  إنتاج  كمية  على  تأثيرا   األكثر  التفسيرية                                                                             المتغيرات 

مدة الفوسفاتية المضافة إضافة لكمية المياه، حيث أشارت نتائج تتمثل في كمية األس 
كمية   عنصر  لمرونات  المعنوية اإلحصائية  ثبوت  المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير 
األسمدة الفوسفاتية، وعلى فرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى في التقدير 

نتاجية األخرى على ماهي % مع ثبات العناصر اإل1فإن زيادة كمية األسمدة بنسبة  
عليه، إنما تؤدي لزيادة الكمية المنتجة من محصول القمح زيادة معنوية بلغت حوالي 

%، أما فيما يتعلق بعنصر كمية مياه الري، فإن المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج 0.23
ي  % إنما تؤد1                                                                  قد ثبتت معنوياتها إحصائيا ، وعليه فإن زيادة كمية مياه الري بنسبة  

حوالي   بلغت  معنوية  زيادة  اإلنتاج  زيادة  بالعناصر  0.28إلى  يتعلق  فيما  أما   ،%
المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس 

بحوالي   قدرت  والتي  اإلجمالية  المرونة  اإلنتاج   0.51قيمة  عناصر  زيادة  أن  إي 
%.  0.51إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة  %، 1المتضمنة في التقدير بنسبة 

( التحديد  معامل  قيمة  تشير  حوالي  2Rكما  بلغت  والتي  عناصر    0.72(  أن  إلى 
% من التغير الكلي في  0.72اإلنتاج السابقة الذكر كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  

بة إلى ( المحسو Fإنتاج القمح القاسي المروي في منطقة تفتناز، كما أشارت قيمة )
 معنوية النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. 
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 : دالة إنتاج القمح الطري المروي في منطقة تفتناز: 2- 5- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
                                                                                 المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرا  على كمية إنتاج محصول القمح الطري المروي تتمثل  
بالجدول  الواردة  التقدير  نتائج  أشارت  حيث  العمل(،  )ساعات  العمل  عنصر  في 

ى فرض توفر شروط  المذكور ثبوت المعنوية اإلحصائية لمرونات عنصر العمل، وعل
% مع ثبات  1طريقة المربعات الصغرى في التقدير فإن زيادة عنصر العمل بنسبة  

المنتجة من   الكمية  إنما تؤدي لزيادة  العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، 
%، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية  1.73محصول القمح زيادة معنوية بلغت حوالي  

نه لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس قيمة  األخرى، فقد اتضح أ
إي أن زيادة عنصر اإلنتاج المتضمنة   1.73المرونة اإلجمالية والتي قدرت بحوالي 

%. كما تشير  1.73%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة 1في التقدير بنسبة 
ى أن عناصر اإلنتاج السابقة  إل   0.92( والتي بلغت حوالي 2Rقيمة معامل التحديد )

% من التغير الكلي في إنتاج القمح  0.92الذكر كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  
( المحسوبة إلى معنوية النموذج Fالطري المروي في منطقة تفتناز، كما أشارت قيمة ) 

 المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة.

 لقمح المروي في منطقة سرمين:: دوال إنتاج ا6- 6

وفقا   وذلك  العينة  مزارعي  لجميع  سرمين  ناحية  في  اإلنتاج  دالة  تقدير                                                                     تم 
 (:1-6للجدول رقم )

 : دالة إنتاج القمح القاسي المروي في منطقة سرمين: 1- 6- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
التفسير  المروي المتغيرات  القاسي  القمح  محصول  إنتاج  كمية  على  تأثيرا   األكثر                                                            ية 

تتمثل في كمية األسمدة اآلزوتية المضافة إضافة لكمية المياه، حيث أشارت نتائج  
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كمية   عنصر  لمرونات  المعنوية اإلحصائية  ثبوت  المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير 
عات الصغرى في التقدير فإن األسمدة اآلزوتية، وعلى فرض توفر شروط طريقة المرب

% مع ثبات العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، 1زيادة كمية األسمدة بنسبة  
حوالي   بلغت  معنوية  زيادة  القمح  محصول  من  المنتجة  الكمية  لزيادة  تؤدي  إنما 

%، أما فيما يتعلق بعنصر كمية مياه الري، فإن المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج 0.34
% إنما تؤدي  1                                                               ثبتت معنوياتها إحصائيا ، وعليه فإن زيادة كمية مياه الري بنسبة  قد  

حوالي   بلغت  معنوية  زيادة  اإلنتاج  زيادة  بالعناصر  0.37إلى  يتعلق  فيما  أما   ،%
المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس 

بحوالي   قدرت  والتي  اإلجمالية  المرونة  اإلنتاج   0.71قيمة  عناصر  زيادة  أن  إي 
%.  0.71%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة 1المتضمنة في التقدير بنسبة 

)كم التحديد  معامل  قيمة  تشير  حوالي  2Rا  بلغت  والتي  عناصر    0.88(  أن  إلى 
% من التغير الكلي في  0.88اإلنتاج السابقة الذكر كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  

( المحسوبة إلى Fإنتاج القمح القاسي المروي في منطقة سرمين، كما أشارت قيمة )
 بيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. معنوية النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة ال

 : دالة إنتاج محصول القمح الطري المروي في منطقة سرمين: 2- 6- 6

                                                  ( دالة اإلنتاج في الصورة اللوغاريتمية حيث ت بين أن 1- 6يبين الجدول رقم )
                                                                                 المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرا  على كمية إنتاج محصول القمح الطري المروي تتمثل  

كمية ثبوت   في  المذكور  بالجدول  الواردة  التقدير  نتائج  أشارت  حيث  الري،   مياه 
المعنوية اإلحصائية لمرونات عنصر كمية المياه، وعلى فرض توفر شروط طريقة 

% مع ثبات العناصر  1المربعات الصغرى في التقدير فإن زيادة كمية المياه بنسبة  
دة الكمية المنتجة من محصول  اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، إنما تؤدي لزيا

%، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى، 0.48القمح زيادة معنوية بلغت حوالي  
قيمة المرونة  تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس  أنه لم  فقد اتضح 
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بحوالي   قدرت  والتي  المتضمنة في    0.48اإلجمالية  اإلنتاج  زيادة عناصر  أن  إي 
%. كما تشير قيمة  0.48%، إنما تؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة  1دير بنسبة  التق

إلى أن عناصر اإلنتاج السابقة الذكر    0.84( والتي بلغت حوالي  2Rمعامل التحديد )
% من التغير الكلي في إنتاج القمح في منطقة 0.84كانت مسؤولة عن تفسير حوالي  

( قيمة  أشارت  كما  المحسوبةFسرمين،  ومالئمته   (  المستخدم  النموذج  معنوية  إلى 
 لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. 

 : النتائج والتوصيات

العمل على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح في محافظة إدلب وخاصة   -
 القمح القاسي. 

المثلى( لمحصول القمح العمل على االلتزام بالمقننات المائية )االحتياجات المائية   -
 في مناطق ))سراقب، بنش، معرة مصرين)طري(، تفتناز)قاسي(، سرمين(( 

العمل على زيادة األسمدة اآلزوتية في )سراقب، بنش، ومعرة مصرين(، واألسمدة  -
الفوسفاتية في مناطق )سراقب، تفتناز، وسرمين( واليد العاملة في مناطق )معرة  

 ثير على اإلنتاجية في تلك المناطق.مصرين وتفتناز( لما لها من تأ
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 : المراجع

والفوسفوري في إنتاجية القمح    تأثير التسميد األزوتي  ،2105أوديس،    أرسالن -1
وفي عدد من الخصائص التربة تحت نظام الزراعة الحافظة في منطقة االستقرار  

 . 1، العدد 2. المجلة السورية للبحوث الزراعية. المجلد األولى

دراسة تطور استهالك القمح في الجمهورية ،  2004فاتن،  سوسيطارق،    ديب -2
، العدد االول، 20لعلوم الزراعية، المجلد . مجلة جامعة دمشق ل العربية السورية

 . 191الصفحة 

نشرة عن دليل زراعة ،  السيد، عز الدين  1996  ، خليل  الشيخصالح،    عثمان -3
 . الهيئة العامة للبحوث الزراعية، دمشق، سورية.محصول القمح

، ممثل منظمة االغذية والزراعة الفاو في  (، آدم فينامان ياو2016)منظمة الفاو -4
وانخفاض االنتاج   تقرير عن محصول القمحسورية، مجلة استنبول هذا اليوم،  

 ، استنبول. 2016-9-20بالمئة.    50بمعدل 

التقرير النهائي للجنة اإلنتاج الزراعي والري  ،  1991المصري،  مجلس الشورى  -5
العربية مصر  جمهورية  في  األراضي  دواستصالح  الثاني .  العادي  االنعقاد  ور 

 عشر.

الزراعية السنوية، المكتب المركزي لإلحصاء، وزارة الزراعة    المجموعة اإلحصائية -6
 (.2015- ....- 2006- 2005واإلصالح الزراعي في سورية لعام )
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عند صيصان دجاج اللحم في   ةعن جراثيم السالمونيلالتقصي 
  إدلبمنطقة 

 محمد حسان منى

 قسم أمراض الدواجن, كلية الطب البيطري, جامعة ادلب

 طالب دراسات عليا )ماجستير( 

 الملخص 

اللحم    دجاج  صيصان  من  السلمونيلةالدراسة إلى عزل جراثيم           ت هذ ههدف 
وشهر   2018  أجري البحث في الفترة الواقعة بين شهر)أيلول(  ،   أيام  (7- 1بعمر )

الثاني(  إدلبمنطقة    فيموقع  (    26من )  ةعين  (260)  جمعت  ،2019  )كانون 
منطقة    – )منطقة شمالية    إدلبمناطق حسب موقعها بالنسبة لمدينة    أربعوقسمت الى  

العزل الجرثومي ن نسبة  أنتائج  ال  أظهرت (.    منطقة جنوبية  -منطقة شرقية  –غربية  
والمنطقة  ( %10والمنطقة الجنوبية ) (%10) المنطقة الشرقيةكانت في للسلمونيلة 
لجراثيم اختبار الحساسية    جراء  إتم    .%(0نطقة الغربية )و  الم  %(6,6)الشمالية  

المعزولة   النتائجالسلمونيلة  حساسة    عزالتبأن    وأظهرت  كانت  السلمونيلة 
تر لل و  ومتوسط سااكثسلفامي  -بريمثو و يميسيبروفلوكساسين  الجنتامايسين  و  زول 

 سفترياكسون.التتراسايكلين و الفيوران و و رومايسين ومقاومة للنتر تالحساسية لالز 
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Inevistigation of Salmonella spp. In Broiler chicks in 

Idlib Governorate  

 

ABSTRACT 

The aim of this study was the isolution  of Salmonella spp  In 

Broiler chicks with (1-7) days age in Idleb Region. the research has 

been done between September 2018 and  January 2019 , (260) samples 

were collected from (26)  farme in Idlib Region and were divided to 

four regions according  to their locations to Idlib city (Northern 

Region, Western Region , Eastern Region, Southern Region ). Results 

showed that the percentage of Salmonella isolution was (10%) in 

Eastern Region  ,and (10%) in Southern Region ,(6,6%) in Northern 

Region ,and(0%) in Western Region . The sensitivity test has been 

done for salmonella  and the results showed that Salmonella isolates 

were sensitive to Ciprofloxacin , Termtoprim – Sulfamethazole and 

Genamicin,they had  intermediate sensitivity to Azetromicin , and they 

were resistant for Nitrofuran ,Tetracycline and Ceftriaxone . 
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 :مقدمة

                                                                      ت ع د اإلصاااااابة السااااالمونيلة مشاااااكلة صاااااحية بالغة ااهمية في جميع أنحاء العالم        
ذرية من ذراري السلمونيلة التي يمكن أن تصنف بشكل   2500حيث يوجد أكثر من 

، إن العدوى بالجراثيم من جنس   (Richard.2013)                             منفصاال تبعا  انماطها المصاالية  
امراض الساااااااالمونيلة في الدواجن   الساااااااالمونيلة مسااااااااحولة عن الشااااااااكل الحاد والمزمن  

وتسااااابب هذه اامراض خساااااائر اقتصاااااادية كبيرة لمنتجي الدواجن في العديد من دول 
بنساااااابة النفوت المرتفعة والتي تصاااااال ببع     والتي تتجلى ، (Richard .2013)العالم

المتطلباا  الذائاة اة و     et al .,1992  ( Badi)  %100أنماااال الساااااااااااااالمونيلاااة إلى  

الك بون  ومعظم أوساااط الع ا التب تحوم مداااد  ,                           للساالمون لة  ب بساا طة نسااب ا  

الساالمون لة على        ع وشاا ة مكن الحفاظ على  ، والن ت وج ن  مكن أن تدعم نمو ا

 م ا  الببتون أو األغاا  المذائغاأوسااااااط الع ا البسااااا طاة لسااااانوا  ك     م ا  أ

(Shivaprasad & Paul .2013)    وتتطلااب توظير رأساااااااااااااامااال كبير من الموارد
العامة والخاصااااااة في برامج الساااااايطرة و التحكم  الن سااااااياسااااااة مع م دول العالم هي 

الطيور المصاابة بجراثيم السالمونيلة  إضاافة إلى أن                                محاولة اساتصصاالها بشاكل  كامل
الادواجن  كماا أن قطعاان     (Richard .2013)ذات إنتااجياة هزيلاة إلى حاد كبيرتكون  

المصااااااااااابة هي مسااااااااااتودعات خطيرة للساااااااااالمونية المنقولة خالل الساااااااااالساااااااااالة الغذائية  
   .(Richard .2013)للبشر

إن االهتمام الدولي المتزايد لصناعة الدواجن الحديثة خلق فرص جديدة وأكثر       
   .(Richard .2013)                                            تعقيدا  لنشر السلمونيلة على الصعيد العالمي

أشارت التحسينات التصنيفية ااخيرة إلى أن جميع السلمونيلة المرتبطة بالدواجن      
جينيا   واحدة  محددة  أنواع  من  أعضاء  المعوية(                                         هي   Salmonella)السلمونيلة 

enterica   وغالبا    ما يكون التنميط المصلي بين اانواع المختلفة ذو أهمية للتصنير                                                                      
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ل توصف عزالت السلمونيلة باإلشارة إلى تسمياتها  الوبائي وعلى الرغم من ذلك ال تزا
 .Paul .2013 (Shivaprasad &(  المصلية التقليدية

 Clinical Signsالعالمات الحقلية 

البلورم        داء  الطيرية    PDيعتبر  التيفية  الدجاج FT ومرض  خاص بصيصان 
هو مرض أكثر أهمية في الدجاج  FTمع أن مرض التيفية الطيرية     ولى بالدرجة اا 

                                                                          و أحيانا  تكون بع  حاالت عدوى السلمونيلة الفراضية العمودية تحت اكلينيكية  الفتي
(Shivaprasad & Paul .2013).    بيوض من  الفاقسة  الصيصان  على  ت هر 

الدجاجية والطيور التي أوشكت على النفوت    مصابة بالسلمونيلة الفراضية أو السلمونيلة
في الحاضنة أو خالل فترة قصيرة بعد الفقس أعراض الخمول وضعف النمو و التصات  

في بع  ، و   على النفوت   الصيصان توشك   مواد بيضاء طباشيرية بفتحة المجمع
وعادة    أيام بعد الفقس  10- 5حتى    PDالحاالت ال يالحظ عالمات على داء البلورم  

في هذه الحاالت  ،  ا يصل النفوت إلى ذروته خالل ااسبوع الثاني أو الثالث من الحياةم
التدفصةي ويالحظ تهدل      هر على الطيور الخمول والميل إلى التجمع حول مراكز 
قد يالحظ صعوبة بالتنفس أو لهاث كنتيجة للتوذم و   ،جنحة وتشوه م هر الجسماا

                                              يتأخر نموها كثيرا  فت هر بأحجام أصغر من باقي  و الطيور الناجية     الشديد للرئتين
و بالنسبة للقطعان الناجية من   ،وقليلة الريش و تصبح غير صالحة للتربية   القطيع

اإلصابة في بداية أعمارها تكون فيها نسبة عالية من الطيور الحاملة للمرض عند 
ية، باإلضافة  تم مالح ة العمى لدى الصيصان المصابة بالسلمونيلة الفراض  النضج

    (. Farnell et al .,1961 )    الى تورم في الرسغ والمفصل العضدي الكعبري و الزندي
العرج تسبب  في المفاصل ويمكن أن                           حدث إصابة عالية نسبيا  تفي بع  الحاالت  

في   PDداء البلورم لظهر تفشي  1991-1990وفي عام   وتضخم مفصلي واضح
وكان تورم مفصل العرقوب عالمة واضحة بسبب    الجزء الشرقي من الواليات المتحدة،

ت هر العالمات النموذجية لعدوى   ،(Salem et al .,1992)  زليليالمفصل  الالتهاب  
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على شكل نعاس تدريجي مع عيون مغلقة و تدلى  عند الصيصان    PTن يرة التيفية  
    تتجمع بالقرب من مصادر الحرارة  الصيصان وترتجف  و    الريش  انتفاشااجنحة و 

مواد   جفاف والتصاتت                                                       فقدان الشهية و هزال وإسهال مائي غزير  ينتج عنه غالبا  مع  
 .(Richard .2013) العرج                         قد يحدث العمى و أحيانا  و  ،بمنطقة المجمع اإلسهال

ارها حيث  تحدي درجة الحرارة الفصلية دور كبير في انتشار السلمونيلة أو انحس      
إن أكثر أنواع السلمونيلة شيوعا في ،  ترتفع اإلصابات في الصير عنها في الشتاء

   السلمونيلة الدجاجية  و  salmonella Pullorum  السلمونيلة الفراضية  الدواجن هي
salmonella Gallinarum والسلمونيلة التيفية الفأرية   salmonella Typhimurium  

(wright et al ., 2002)  . 

 : هدف البحث

وماتسببه   دجاج اللحم فيحداث المرض إ وقدرتها على   الجراثيماهمية هذه        ن را       
اقتصادية ميدانية    ولعدم  كبيرة    من خسائر  دراسة  انتشارها وتوزعهاوجود  في    عن 

 :هدف البحث الىفقد  إدلبمنطقة 

(  1-7بعمر )اللحم  دجاج  صيصان  ن  بي  جراثيم السلمونيلةتحديد نسبة اإلصابة ب -1
قائية توتشخيصها قبل ظهور االعراض باالعتماد على الزرع على المنابت االن  أيام

 والتمييزية
باستخدام      -2 المعزولة  الجراثيم  تصنير   API 20e  مسطرةقنية  محاولة 

(Analytical Profile (Index 
لتحديد الصاد    على الجراثيم المعزولة  للصادات الحيوية  إجراء اختبار الحساسية -3

 الحيوي المناسب للعالج.
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 : مواد البحث وطرائقه

 جمع العينات أوال": 

وذلك بين شهر    أيام  ( 1-7بعمر )   دجاج اللحمعينة من صيصان    260  تجمع      
  .إدلب  نطقةمب  موزعة  مزرعة(    26خذت العينات من )أأيلول وشهر كانون التاني  

الجمع   من    بأخذجرت عملية  اللحمالصيصان  دجاج  ووضعها في   "مباشرة  ح يرة 
مصدر    -موقعها  –كرتونة ن يفة ولصق عليها بطاقة تعرير  )اسم صاحب المدجنة  

البيطري   بالتشريح في كلية الطبر  نقلت الى مخ  . االدوية (  - العمر  –الصيصان  
العينات  وتم    إدلببجامعة     - كيس المح    -كيس مراري   –طحال    -)كبد  تحضير 

ونقلها الي مخبر     (Shivaprasad & Paul .2013)  في  بحسب ماذكرااعورين(  
 . إدلببجامعة  في كلية الطب البيطري  الدراسات العليا

 ثانيا: االختبارات الجرثومية: 

الى  أ        واضافتها  وخلطها  بتري  بطبق  الموضوعة  الداخلية  العينات   10خذ 
موضوع                 المحضر مسبقا  و   (HIMEDIA India) شركة     ضعافها من مرت السلنيتأ

مسحات  أخذ  ثم  ،  ساعة  24م لمدة    37ها على الدرجة  وتحضين  زجاجية  نابيبأفي  
على  اامن   وزرعها   Agar Xylose Lysine(  XLD)  مستنبتنابيب 

Desoxycholate   شركة  تلوز اليسين ديوكسي كوالزاي ((CONDA Spania    بطريقة
زرع المستعمرات    ،ساعة  24لمدة    37الماسحة القطنية ثم التحضين على الدرجة  
ب بها  يشتبه  والتي  التحضين  بعد     مستنبت و  XLD مستنبتعلى    السلمونيلةالنامية 

بطريقة التسطير الرباعي للحصول على مزارع نقية نموذجية والتي ت هر    كونكيام
كونكي  انبت مستعلى موت هر    سودأعلى شكل مستعمرات مركزها    XLD  مستنبتعلى  

 .( Markey et al., 2013) مستعمرات شاحبة

 : الكيميائية الحيوية االختباراتثالثا: 
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 شركة  ثالثي السكر والحديد  TSI  مستنبتزرع المستعمرات المشتبه بهم على        
((CONDA Spania    ساعة  ي هر ردود    24  لمدة  م  37   ْ  والتحضين على الدرجة

ن هذه الجراثيم التخمر أحمر دليل  أ فعل نموذجية للسلمونيلة على الشكل التالي سطح  
وقعر   دليل  أالالكتوز  تخمر  أصفر  ووسط  نها  انطالت  أ الغلكوز  دليل   سود 

H2S((Peter. 2001      أخذ المستعمرات النقية وزرعها على أنابيب تحوي مستنبت
ساعة   24لمدة  م    37   ْ  ثم تحضينها على الدرجة    (HIMEDIA India) شركة    اليوريا

ثم قراءة النتيجة اذا لم يتغير اللون النتيجة سلبية لليوريا أما اذا تغير اللون الى زهري 
لالختبار إيجابية  تكون  أحمر  إنأو  سلبية     المستعمرات  أ  ،  اليوريا  السلمونيلة  خذ 

وتحضينها    (HIMEDIA India) شركة    نابيب تحوي على ماء الببتون أوزرعها في  
ساعة ثم وضع عدة نقال من كاشف كوفاك يتشكل   24لمدة  م       ْ  37على الدرجة  

 ندولسلبية لإل  السلمونيلةندول(  لجراثيم سلبية لهذا االختبار )اإلن اأ حلقة صفراء دليل  
تشكلإ لإل   تذا  إيجابية  الجراثيم  تكون  زرع  ،  Peter. 2001))      ندولحلقة حمراء 

 شركة    Citrate Simmo's  المشتبه بهم على مستنبت سايمون ستراتالمستعمرات  
(HIMEDIA India)    ااسبوع  إن    لمدة تصل حتى  م  37   ْ  وتحضينها على الدرجة

اللون    السلمونيلة اللون ااخضر الى  يتحول لون المستنبت من  إيجابية للسترات إذ 
نقل المستعمرات النقية    ،اازرت )الجراثيم اإليجابية تستخدم الكربون مصدر للطاقة(

عطت نتائج مطابقة للسلمونيلة وزرعها على  أ التي أجريت عليها االختبارات السابقة و 
       البراد في    اتحوي المرت المغذي واالحتفاظ به نابيب  أغار المغذي المائل و اا  مستنبت

((Peter. 2001  

 ( Kirby-Bauer باور -كيربي) : اختبار الحساسية        رابعا  

استخدم هذا االختبار للكشف عن المضادات الحيوية النوعية للسلمونيلة  حيث      
احتوائه على             ن را  لعدم    (HIMEDIA Indiaتم استخدام مستنبت مولر هنتون شركة )

الحيوي المضادات  فعالية  تحثر على  قد  كيمائية  مركبات  سلسلة  ةأي  استخدام  وتم    
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ماك تركيز  -أنابيب  على  الحصول  أجل  من  اانابيب  لمعايرة  استخدامها  تم  فارالند 
 ( حسب تعليمات الشركة المصنعة.فارالند  - ماك  0.5فرالند رقم )-موافق انبوب ماك

( 0.5مااااااال مااااااان معلاااااااق مساااااااتعمرات السااااااالمونيلة الموافاااااااق ل) 0.1تااااااام أخاااااااذ       
فارالنااااد بااااالممب المكروبااااي ونشااااره علااااى طبااااق أغااااار مااااولر هنتااااون بقضاااايب -ماااااك

زجاااااجي عقاااايم  وماااان ثاااام تاااام توزيااااع أقااااراص المضااااادات الحيويااااة علااااى المسااااتنبت  
م ثاااام قاااااراءة النتيجاااااة مااااان خاااااالل  ˚37سااااااعة علاااااى الدرجاااااة   24والتحضااااين لمااااادة 

التثبااااااايط باااااااالملميتر  ويقاااااااارن هاااااااذا القيااااااااس ماااااااع القياساااااااات قيااااااااس قطااااااار منطقاااااااة 
( باالعتماااااد علااااى هااااذه المقارنااااة يحاااادد  يمااااا 7المعياريااااة الموجااااودة بالجاااادول رقاااام )

  s أو حسااااااس للمضااااااد الحياااااوي  Iأو متوساااااط الحساساااااية  Rإذا كاااااان مقاوماااااة 
Welsh .2018) (James & Chad. 

 : النتائج والمناقشة 

عينة كانت إيجابية للزرع الجرثومي أي بنسبة   21أظهرت النتائج إلى أن   
  92 91سلبية للزرع الجرثومي بنسبة )  عينة كانت   239( في حين  %8,08عزل )
 ( 1يوضح الجدول رقم ) %( كما 

 من مزارع الدراسة في المنطقة الشمالية : نتائج عزل السلمونيلة1الجدول رقم  

عدد عينات صيصان اللحم 
 المختبرة 

 عدد العينات السلبية عدد العينات اإليجابية

260 21 (8.08 )%   239  (91.92 )% 
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                                                                          كانت هذه النسبة قريبة جدا  من دراسة مشابهة بالمملكة العربية السعودية بلغت      
( %4,62- %2,19دراسة أخرى كانت نسبة العزل )%( وفي  7,8نسبة العزل فيها)

,1989).(Nabbut et al      (%10.5ات بلغت نسبة العزل فيها )راسة أخرى بالعر د   
في دراسة بالواليات    ,(Rozila et al .,2007)    (%7ماليزيا كانت نسبة العزل )وفي  

  كانت نسبة العزل   1999والدنمارك    1997واليابان    1991وكندا    1997المتحدة  
في دراسة أجريت     (WHO/FAO.2002)% على التوالي  2% و5% و3و  35%

% على  0%  11%  20%  29كانت نسبة العزل لتولينيا وإيطاليا وهولندا ألمانيا  
 %7.3وفي دراسة في بولونيا كانت نسبة العزل    ((Piesku et al .,2008  التوالي

(Hoszwsk & Wasyl .2002)  نات الدراسة  معدل اإلصابة في عيحيث اختلف
حساب آلخار  قطياع  الصحمان  القطيع  وحالة  للمزرعة  البيئية  من  الظروف  ية 

اإلجهااد المختلفة التي تجعل من السلمونيلة قادرة    أمراض ثانوية مؤهبة  وظروف 
التي قد أصيبت في    على إحداث المرض حيث توجد  فاي بيئاة مزارع الدواجن

للمطهرات  العالية  مقاومتها  بسبب  منها  التخلب  الصعوبة  ومن  سابق  وقت 
  وكذلك    (Sander et al., 2002)   وخاصة تلك التي تشكل الفلم الحيوي   والمعقمات

الملوثة    ااعالف  تقديم  ومنع  الدجاج  تربية  في ح ائر  الوقاية  واستخدام    طرت 
د من إدخال السلمونيلة من المصادر الخارجية إلى  برنامج سليم لألمن الحيوي للح

 التي تحلق بحرية أدنى حد ممكن كما يجب حماية ح ائر الدواجن من الطيور  
Davies,& Wales. 2010))   للسلمونيلة متنوعة  انواع  ناقلة  تكون  وإن  عادة    

الحشرات كالذباب ويرقات الخنافس وسيلة لبقاء السلمونيلة على قيد الحياة في البيصة 
في حالة من عزالت   واستخدام مياه معقمة صالحة للشرب   لذا يجب التخلب منها

  الدراسة في إحدى المزارع كانت هناك تلوث لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي 
المناطق يتم استخدام مياه سطحية  يتم جمعها      وإن بع اعتقد بأنه سبب اإلصابة
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في أحواض مفتوحة كمياه شرب للدواجن وهذا يشكل خطر كبير  و تلعب الجرذان 
والكالب دور ناقالت لذلك يجب أن تكون ح ائر تربية      والفصران واارانب والقطط

عدات  الدجاج في مأمن من الحيوانات المتطفلة، كما تلعب ااحذية ومالبس البشر وم
للجراثيم ميكانيكية  نواقل  الشاحنات  وملحقات  الدواجن  وصناديق     الح يرة 

(Huneau-Salaün et al .,2010)   كل االحتياطات الوقائية ينبغي اتخاذها لمنع
السلمونيلة من   إدخال  السليم  التخلب  الضروري  من  و  الملوثة  اادوات  بواسطة 

كما يالحظ أن هناك    .الطيور النافقة بشكل منت م حتى تبقى قطعان التربية خالية
البلدان   اللحم في مختلف  اختالف واضح في نسب العزل في حقول تربية دجاج 

)الشم الدراسة  منطقة  ومنها  الميدانية  والمسوحات  الدراسات  السوري(بمختلف     ال 
حيث تحكد هذه الدراسة عزل جراثيم السلمونيلة التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة 

تأخر      وتصبح القطعان غير صالحة للتربية بسبب  نتيجة نسبة النفوت المرتفعة 
أنها   الى  باإلضافة  تكون النمو   سلسلة غذاء   قد  إلى  الجرثومة  لنقل هذه  مصدر 

  . (Richard.2013) اإلنسان

تم تقساااااايم مناطق الدراسااااااة إلى أربع مناطق بالنساااااابة لمدينة إدلب وكانت نتائج عزل 
حربنوش( وفي   -% في منطقة )بيرة كفتين6.6السااااااااااالمونيلة في المنطقة الشااااااااااامالية  

وادي السابيل( وفي    -% )كورين  10% )النيرب( وفي الجنوبية  10المنطقة الشارقية  
 (2) % كما يوضح الجدول رقم0المنطقة الغربية 
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 ية  : نسبة عزل السلمونيلة حسب المنطقة الجغرا 2الجدول 

المنطقة الجغرا ية  
بالنسبة لمدينة  

 إدلب 

عدد 
الطيور  
 المختبرة 

عدد الطيور المصابة  
 السلمونيلة  ب

معدل االصابة  
بالسلمونيلة في الطيور 

 المختبرة 

 %  6 6 4 60 المنطقة الشمالية 

 % 10  2 20 المنطقة الشرقية 

 %  10 15 150 المنطقة الجنوبية 

 % 0 0 30 المنطقة الغربية 

 % 08 8 21 260 المجموع 

 

إلى  المدروسة تعود أسباب اختالف نسب انتشار المرض في هذه المناطق  قد  و     
إذ تمثال اإلصابة بجراثيم السلمونيلة     مصدر العدوى والتي قد تكون عمودية أو أفقية

صيصان دجاج اللحم  وخاصة عندما يكون المسبب قد   مشكلة متكررة الحدوث في
                                             ن  المناطق الملوثة بشدة في ح ائر الدواجن بما وخاصة أ                           انتشر سابقا  في المنطقة

  . ( Mueller-Doblies et al ., 2010)                                        في ذلك اارضيات من الصعب تطهيرها تماما   
المناطق اليمكن تحديد                                                                              ون را  لعدم وجود دراسة سابقة النتشار السلمونيلة في هذه 

  .المناطق أسباب االختالف في نسب االنتشار بين هذه

تم جمع العينات من المزارع بأعمار مختلفة وبشكل عشوائي  وقد كانت نسبة       
% من 30نة  العزل عند الصيصان في اليوم ااول من العمر حسب وقت أحذ العي

بالنسبة  العمر  من  الثاني  اليوم  المصاب وفي  القطيع  المختبرة في  العينات  مجموع 
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% وفي  20% وفي اليوم الثالث  20للقطعان التي كانت إيجابية كانت نسبة العزل  
الرابع   قطعان  30اليوم  من  أي قطيع مصاب  لدينا  يكن  لم  الخامس  اليوم  % وفي 

% كما  25% وفي اليوم السابع  15الدراسة المأخوذة بهذا العمر وفي اليوم السادس  
 (3يبين الجدول رقم )

: نسااااابة العينااااات اإليجابياااااة ضااااامن القطعااااان المصاااااابة حسااااب العمااااار وقااااات 3الجاااادول 
 أخذ العينة
عماااااااااااااااار الصيصااااااااااااااااان 

 باليوم
ت عاااااااااااااااادد العينااااااااااااااااا

 الكلية
عااااااااااااااااااااااادد العيناااااااااااااااااااااااات 

 اإليجابية
النساااااااااااااااااااااااااااااااااااابة 

 المصوية
 % 30 3 10 ااول
 % 20 2 10 الثاني
 % 20 2 10 الثالث
 % 30 6 20 الرابع

 %0 0 0 الخامس
 % 15 3 20 السادس
 % 25 5 20 السابع

  وتفسر لعمر الصيصان بنسبة العزل  ةال عالقتبين    حصائي لهذه الدراسة  بالتحليل اإل 
 لعمر الصيصان بنتيجة العزل هو اختالف الح ائر  نتيجة الدراسة بعدم وجود عالقة  

وظروف كل ح يرة على حدى من إجراءات اامن الحيوي   المأخوذة منها العينات 
    (Davies & Wray.1996)         ومصادر الصيصان ونوع ااعالف المقدمة

إلى حالة القطيع الصحية من ظروف االجهاد وغيرها      باإلضافةلعينة  ووقت أخذ ا 
هناك عدد من العوامل يمكن أن  ف  , (Asakura et al.,2001)  من العوامل المهيصة

                                في الدواجن، وأيضا  هناك العديد   ض السلمونيلة امر أتزيد من احتمال أو شدة العدوى ب
تحثر ااخرى  المعدية  العوامل  مسار  من   ,. Qin et al)    السلمونيلة  عدوى   على 

1995). 
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قدم بعضها  مختلفة  مزارع  من  العينات  تنزيل(    فيها  جمعت  )دواء  حيوية  مضادات 
بلغت نسبة العزل المصوية للقطعان التي أعطيت     حيوية  وبعضها لم يقدم مضادات

% في حين كانت نسبة العزل المصوية للقطعان التي لم تعطى 33,3مضادات حيوية  
 (4كما يوضح الجدول رقم ) %37,5مضادات حيوية )أدوية تنزيل( 

 بنتائج العزل يبين عالقة إعطاء المضادات الحيوية: 4 جدولال
عاااااااادد القطعااااااااان  

 الكلي
القطعااااان اإليجابيااااة عاااادد 
 للعزل

 النسبة المصوية
 للقطعان اإليجابية

 %3 33 6 18 المعالجة
غياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 المعالجة
8 3 37 5% 

  .العالقة إلعطاء المضادات الحيوية بنتائج العزلتبين  بالتحليل االحصائي     

جمعت العينات من مزارع تربية دجاج اللحم بشكل عشوائي بعضها كانت تعاني       
نفوت وبعضها   فيها  يوجدح ائر  من اشتباه بأمراض )التهاب كيس مح  تسمم دموي(  

نفوت                           سليم ظاهريا  غير مشتبهة أو  أي أعراض  بلغت نسبة عدد القطعان    اليوجد 
المشتبهة   القطعان  من  للعزل   من  33.3االيجابية  العزل  كانت نسبة  % في حين 

 .(5% كما في الجدول رقم )37.5القطعان غير المشتبهة أعلى وبنسبة 

 عالقة االشتباه باامراض بنتائج العزل:  5الجدول 
عاااااااااادد القطعااااااااااان  

 الكلي
عااااااااااااادد القطعاااااااااااااان 

 اإليجابية للعزل
 النسبة المصوية

 للقطعان اإليجابية
 % 3 33 6 18 قطعان مشتبهة

قطعااااااااااااااااااااان غياااااااااااااااااااار 
 مشتبهة

8 3 37 5 % 

 %  6 34 9 26 المجموع
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العالقة لالشتباه    تبين  هذه الدراسةللعينات المأخوذة في    بالتحليل االحصائي     
لنفوق فب  بظهو  األع اض ونسبة ا  هو ئا  توافق مع ما ئك   بالمرض بنتائج العزل

  (Shivaprasad& Paul .2013)ال انب من العم األسبوا 

العينات التي جمعت من مزارع مختلفة كان مصدر الصيصان متنوع )مستورد         
مهدفة غير  المزارع  من  الماخوذة  العينات  عدد  وكان  مصدر    محلي(  ناحية  من 

% للصيصان 50كانت نسبة عزل الصيصان حسب مصدر الصيصان     الصيصان 
%  بالنسبة للصيصان ذات المصدر المستورد كما يوضح  31ذات المصدر المحلي و 

 (6الجدول رقم )

 عالقة مصدر الصيصان بنتائج العزل: 6الجدول رقم 
مصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر 

 الصيصان
عااااادد القطعاااااان 

 الكلي
عاااااااااادد القطعااااااااااان 
 اإليجابية للعزل

المصوياااااااااة للقطعاااااااااان النسااااااااابة 
 اإليجابية

 % 50 2 4 محلي
 % 31 7 22 مستورد

 

للعيناااااات المااااااأخوذة حساااااب مصاااااادر الصيصاااااان محلااااااي  بالتحليااااال االحصااااااائي     
يوجااااااد عالقااااااة بااااااين النساااااابة المصويااااااة للعاااااازل مااااااع مصاااااادر تبااااااين أنااااااه الأو مسااااااتورد 
ر ذلااااااااك بااااااااأن جميااااااااع الصيصااااااااان تاااااااام أخااااااااذها ماااااااان يفساااااااا يمكاااااااان ت، و  الصيصااااااااان

يااااتم تحديااااد العاااادوى  يمااااا إذا كاناااات عاااادوى عموديااااة ماااان اامااااات أو الح ااااائر ولاااام 
 .عدوى أفقية من الح ائر

أظهااااااارت نتااااااااائج اختباااااااار الحساسااااااااية أن عاااااااازالت السااااااالمونيلة كاناااااااات حساسااااااااة     
( 30ملااااااغ( حيااااااث كاااااااان قطاااااار منطقااااااة التثبااااااايط ) 5)  لساااااابرو فلوكساسااااااين عياااااااار

نتامايساااااين  فاااااي حاااااين ملااااام والنورفلوكساساااااين والترمتاااااوبريم ماااااع سااااالفاميثاكزول والج
كانااااااات متوساااااااطة الحساساااااااية لالزترومايساااااااين ومقاوماااااااة للنترفياااااااوران والتتراساااااااايكلين 

 (7والسفترياكسون كماهو موضح بالجدول رقم )
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 ( نتائج حساسية ذراري السلمونيلة المعزولة للمضادات الحيوية7الجدول رقم )
النتيجة القطر  ملغ عياره/ المضاد الحيوي 

 بملم
 الحساسية 

 21حساس <  30 5 سيبرو فلوكساسين 

 21 >حساس  28 10 نور فلوكساسين 
 ( 22-17وسط بين ) 18 15 ازترومايسين 

 17حساس <  19 25 سلفاميثاكزول  -ترمتوبريم
 15حساس <  21 10 جنتامايسين 
 15مقاوم >  9 500 نترفيوران 
 14مقاوم >  11 30 تتراسايكلين 
 23مقاوم >   11 30 سفترياكسون 

الدراسة  السلمونيلةجراثيم    ذراري أظهرت       قطعان  من  من    المأخوذة  المعزولة 
للمضادات )سيبروفلوكساسين  نورفلوكساسين   حساسية عالية  دجاج اللحام    صيصان

  2006وهذا وافق ماذكره فرج حسين    ول  جنتامايسين ساز كثاسلفامي  – بريم  ثو متو يتر 
في دراسة مشابهة تم فيها عزل جراثيم السلمونيلة من مزارع تربية دجاج اللحم في ليبيا 
أفضل  السبروفلوكساسين  الحيوية وكان  للمضادات  الحساسية  اختبار  وأجري عليهم 
المضادات في حين أن عينات الدراسة أظهرت مقاومة للنترفيوران والتتراسايكلين وهذا  

)القيسي  براهيم القيسي بمقاومة السلمونيلة للتتراسايكلين  وافق ماذكره أنس القيسي وا
وعزالت الدراسة كانت مقاومة للسفترياكسون وهذا وافق ماذكره محمد    (2007وزميله  

سعد وزمالؤه بدراسة خاصة لحساسية السلمونيلة للمضادات الحيوية في العرات أظهرت 
تاج أنزيم بيتاالكتاماز ودوره  % وعزي ذلك الى إن40نتائجه مقاومة هذا المضاد بنسبة  
 (2010)سعد وزمالؤه في مقاومة المضادات الحيوية 
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( وأن العينات المأخوذة من 8,08أظهرت نتائج الزرع أن نسبة العزل الكلية )    
( 5( المسحوبة من منطقة )بيرة كفتين(  والمأخوذة من الح يرة رقم )1الح يرة رقم )

( )حربنوش( و المأخوذة من الح يرة  11الح يرة رقم )من )النيرب( و المأخوذة من  
( المأخوذة 15( المأخوذة من ) وادي السبيل( و المأخوذة من الح يرة رقم )14رقم )

( المسحوبة من )كورين( و المأخوذة  16من )كورين( و المأخوذة من الح يرة رقم )
( 20رة رقم )( المسحوبة من )كورين( و المأخوذة من الح ي17من الح يرة رقم )

( المسحوبة من )كورين( وتم  22المسحوبة من )كورين( و المأخوذة من الح يرة رقم )
تقسيم أماكن المزارع التي تم أخذ العينات منها حسب موقعها الجغرافي بالنسبة لمدينة  
إدلب إلى أربع مناطق منطقة شمالية، منطقة شرقية ، منطقة جنوبية، منطقة غربية  

%   6,6% وبالمنطقة الشمالية    10نوبية  ل بالمنطقة الشرقية والجوكانت نسبة العز 
% والنسبة المرتفعة بالمنطقة الشرقية والجنوبية تعزى إلى كثافة 0والمنطقة الغربية  

التربية العالية فيها باالضافة إلى قرب المداجن من بعضها بشكل كبير التي تلعب 
امن الحيوي الالزمة ، انخفاضها دور كبير في انتشار العدوى وانخفاض اجراءات ا 

تم أخذ 0بالمنطقة الغربية الى   التي  % اليعني خلو المنطقة وإنما فقط أن المزارع 
الصيصان منها كانت خالية. وتم إجراء اختبار الحساسية للذراري المعزولة وكانت  
مع   مستمر  بشكل  استخدامه  إلى  ذلك  ويعزى  للنترفيوران  مقاومة  السلمونيلة  جراثيم 

االستخدام العشوائي    لعلف وكانت مقاومة للسفترياكسون والتتراسايكلين ويعزى ذلك الىا
للمضادات الحيوية باإلضافة الى قدرة جراثيم السلمونيلة على تشكيل ذراري مقاومة 

 للصادات الحيوية. 

 إلى االستنتاجات التالية: ا البحث يمكننا الوصول على هذ   ء  بنا     

  -كيس مراري   –أعور  –طحال   – السلمونيلة من ااعضاء التالية ) كبد عزل  تم 
( باايام ااولى من العمر وذلك على القطعان التي لم ي هر عليها   كيس المح
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أعراض أو صفات تشريحية في حين أنه بااسبوع الثاني بدأ ظهور النفوت بأعداد  
 . %8,08حم دجاج الللغت نسبة عزل جراثيم  السلمونيلة من صيصان   بكبيرة 

جراثيم السلمونيلة كانت حساسة بشكل   تبين أنمن خالل إجراء إختبار الحساسية 
سلفا ميساكزول وكانت   -ثم تريمتوبريم  لصاد الحيوي سيبرو فلوكساسينكبير ل

 . مقاومة للنتروفيوران وتتراسايكلين وسفترياكسون 
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 التوظيف التاريخي للمكان في رواية "مدارات الشرق" لنبيل سليمان
 * الحسنحسن باسل   

 ، جامعة إدلب قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 طالب دراسات عليا)ماجستير( *

 الملخص 
لتعامل مع المكان في ل باآللية التي اعتمدها الروائي نبيل سليمانيهتم هذا البحث 

 .، لإليحاء بتاريخية الروايةروايته "مدارات الشرق"

إضافة لعدد هائل من داث االجتماعية،  وألن الرواية تعج باألحداث التاريخية واألح
خاصة أن الرواية تحفر في تاريخ  أن تتعدد األمكنة فيها وتتنوع.    الطبيعيفمن  الشخصيات،  

األولى   العالمية  الحرب  نهاية  من  الإلسورية  االنقالبات  فترة  زمنية  عسكريةى  فترة  ، وهي 
 . طويلة

، والسرد وطريقة ظهورهاتي ظهرت في الرواية  حث أشكال المكان التتبع الب   وقد
للكشف عن   ،، وحركة الشخصيات فيما بينها. فظهر المكان الريفيالروائي لألحداث فيها

  البؤس والشقاء للناس والفالحين   الريفية في سورية في تلك الفترة، وتصويرطبيعة الحياة  
وظهر المكان المدني لتتبع    غوات واألمراء.يين واآلاإلقطاع  من لهم  المعاملة  فظاعة  بسبب

  ضد الفرنسيين  اتوالثور ومالحقة األحداث التاريخية والسياسية، ، مظاهر الحياة في المدينة
 وتعرية الواقع الموضوعي. ،األحزابونشأة ، وجرائمهم

المغلق المكان  الشخصيات    وظهر  بعض  إليه  سيقت  على  بسبب  الذي  تمردها 
لمكان المفتوح  ر ا. كما ظهوي، وتصديها للمستعمرين والمتسلطين والمستبدينواقعها المأس 

 .النفتاح الجغرافية السورية التي غطتها الرواية
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 المفتاحية:   الكلمات

،  الرواية، المكان الريفي، المكان المدني، المكان المغلق، المكان المفتوحالمكان في  
 رواية مدارات الشرق. 

 :لمقدمةا

خر، ومن رواية ألخرى للكاتب أشكال المكان في الفن الروائي من كاتب آل تتنوع  
 .ستراتيجي للروايةأو شكلها الفني، لخدمة الهدف اإل نفسه. وما يحكم ذلك طبيعة الرواية

  فيه  تسكن أو تتحرك ، و هو الفضاء الذي تجري فيه األحداث  والمكان في أية رواية
بدالالت خاصة، يريد الكاتب لها أن تعطي    في الرواية التاريخية يتسمه                 الشخصيات. لكن  

،  هو يعيد كتابة التاريخ من جديد بوسائله الفنيةمن وجهة نظره. فإشارات تاريخية جديدة  
 . ق مختلفة، ومنها المكانائعناصر بنية الرواية بطر  ا        مستخدم  

 : وأهدافه البحث أهمية

رواية  تصور ال يمكن   إذفي الرواية،    األثر المهم للمكان   طلق أهمية البحث منتن
هي فن زماني، كذلك هي فن    كما أن الروايةأمكنة تحتوي األحداث والشخصيات.  دون  من  

 مكاني. 

بما يحمله  -وتصوراته المؤلف  رؤى و ا يتوافق بم وتوظيف المكان في الفن الروائي
بحاجة إلى    -وعالقات وتجارب اجتماعية  وعواطف ونوازع،  المكان من مالمح وصفات،

 دة. متعدوسائل فنية 

  ا                  لجعل المكان مكون    تقصي هذه الوسائل التي استخدمها الروائييهدف البحث إلى  و 
.  يعطي إشارات ودالالت توحي بواقعية األحداث وتاريخيتهاو دة، دعمت، يقوم بوظائف  ا      سردي  

  تقوم بتلك الوظائف. التي  وتنوعاته المكان أشكالف على                     كما يهدف إلى التعر  
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 طريقة البحث: 
، وذلك بدراسة الظواهر الفنية الستخدامات المنهج الوصفيد البحث على  تمعسي

وصول إلى تفسيرات منطقية ووصفها بطريقة علمية، لل   ق توظيفه في الرواية،ائوطر   المكان،
والمراجع الالزمة لدعم البحث باألمثلة والشواهد إضافة إلى االطالع على المصادر    لها.

 واألدلة، كي تكون النتائج منطقية وواضحة.

 خطة البحث: 
مقدمة تضمنت الفرق بين المكان في الرواية  إلى    تقسيمه  اقتضت طبيعة البحث

 وهدفه،  اه جدو بينت    التي  تهالتاريخية بشكل خاص. وأهميبشكل عام، والمكان في الرواية  
 .نتائجالخاتمة و الو  مبحثين،و 

 المباحث والمناقشات: 

 تعريف المكان في الرواية:  -1
قل فيه الشخصيات  تنتالجغرافي الذي تدور فيه أحداث الرواية, و        حي زهو ال المكان  

هو المساحة  "  :مكان الروايةو ا بينها بجملة من العالقات في الفضاء المكاني,  مالتي تتفاعل في
األحداث, وتنفصل بوساطتها الشخصيات بعضها عن بعض, وهي تفصل  التي تحدث فيها  

 . (1) القارئ عن عالم الرواية, فتنقله من مكان إلى آخر ليتعرف على أماكن شتى"

عن   بذلك  يختلف  الملموسة.  وهو  ماديته  حيث  من  إن   الزمن  شيء "        إذ  المكان 
كان الزمان يمثل        إن  محسوس، بخالف الزمان الذي هو مرتبط بإدراك اإلنسان النفسي, ف

يصيب   فيما  الزمن  أثر  إطارها. ويظهر  يمثل  فالمكان  األحداث,  تسير عليه  الذي  الخط 
األشياء من تدهور وانحطاط, بينما يظهر المكان بما يملؤه من أشياء, والتي تقوم في الرواية  

 . (2)عن طريق الوصف"

الوصف,  ما يتجلى ب  ا   ب  وال يمكن فصل المكان عن بقية عناصر الرواية األخرى, فغال
المرتبطة ببيئتها، "وليست الشخصيات وحدها   وسماتها  الشخصياتكما أنه يحدد مالمح  



 2019عام ل       1العدد                                     مجلة بحوث جامعة إدلب        

95 

 

الشخصية, فاألمكنة تشترك معها في تشكيل صورة  للقارئ معلومات عن  تقدم  التي  هي 
ومزاجها  وسلوكها  الشخصية  لغة  في  واضحة  المكان  بصمات  وتظل  الشخصية, 

 . (3) ومالمحها"

, وله ارتباط وسلوكها ولغتها  الشخصياتفي تحديد مالمح    ةكبير   ذو أهميةفالمكان  
كبير باألحداث التي تختلف بطبيعتها وأسبابها من مكان آلخر, وتعدد األمكنة وارتباطها  

يشك ل فضاء  عام   األمكنة,  تلك  في  الجارية  واألحداث  بينها,  فيما  المتنقلة   ا                                                                               بالشخصيات 
ه    ن  إتنشأ إال في نهاية الرواية, إذ  و مجموعة متشابكة من العالقات, اله للرواية. والفضاء:

مجموع األمكنة التي ترصدها الرواية, وعالقات تلك األمكنة بالشخصيات, واألبعاد الخاصة  
التي تكسبها الشخصيات لألمكنة, والتأثيرات الخاصة, التي تكسبها األمكنة الشخصيات,  

يات فيه, بأسلوب حركة الشخص  أهميتهوتتحدد  زء الجغرافي,  أما المكان فهو الحيز أو الج
شخصيات الرواية, يختلف تأثيره في البعد الروائي الداللي   ى حدإفالبيت الذي شهد طفولة  

عن مكان آخر, كشارع مرت به الشخصية نفسها أو مقهى, أو أي مكان آخر, ومن هنا  
ء يحوي المكان, واجتماع األمكنة, يشكل الفضا      ن  إفضاء بالمكان, عالقة احتواء، إذ  فعالقة ال

الفضاء الروائي, وبالطبع فالفضاء ليس فقط اجتماع أمكنة, بل هو تلك األمكنة, وتفاعالتها  
 .(4)والزمان مع الشخصيات الروائية, واألحداث،

للمكان,  الوظيفية  الداللة  يشكل  السرد األخرى  بقية عناصر  مع  المكان  فتفاعل 
مع                يعيش منعزال  و"المكان ال   متعددة  يدخل في عالقات  وإنما  السرد  باقي عناصر  عن 

المكونات الحكائية األخرى للسرد كالشخصيات واألحداث والروايات السردية... وعدم النظر 
إليه ضمن هذه العالقات والصالت التي يقيمها يجعل من العسير فهم الدور النصي الذي  

والمكان خاص, حيث:    ، . فالفضاء الروائي عام(5)د"ينهض به الفضاء الروائي داخل السر 
ه مجموع األمكنة التي تقوم عليها                                                 الفضاء في الرواية هو أوسع, وأشمل من المكان, إن         "إن  

تلك    ك التي تم تصويرها بشكل مباشر أمالحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تل 
 . (6) التي تدرك بالضرورة, وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية"
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لعناصر األخرى،  إلى ا من أهم عناصر بنية الرواية, إضافة                         والمكان الروائي يعد  
للدخول إلى عالم الرواية, وكأن المكان  ا                                            "افتتاح الرواية بالمكان من أكثر السبل شيوع         ويعد  

 . (7) لقارئ من النفاذ إلى داخل الروايات واكتناه أعماقها"هو البوابة األقدر على تمكين ا

النموذج المحدد    -وخير دليل على ذلك افتتاح نبيل سليمان روايته )مدارات الشرق(
وفي أول سطر من الرواية, بذكر جبل قاسيون في دمشق، وتابع    -للدراسة في هذا البحث

عليها. كانت    ا                          من السماء بدا قاسيون قلق    ا         : "قريب  كنةتعداد الكثير من األمفي السطور التالية  
تحاول تتمطى, لهفى إلى الشمس التي أشرقت لتوها, فأضاءت الجبل وحده، فيما ال زالت  
غاللة العتمة الشفيفة تتراقص فوق سفوح األدغال والعمران, وتوشك أن تتناهى في األمداء 

 القصية. 

د قتل فيه هابيل. وبين ألوان بين يدي قاسيون انفلش الحقل الذي قيل إن قابيل ق
تالمحت    -قبل هذا الصباح  ا                       أو ما كان سوى ذلك أيض    -الخريف والحرب والمقام التركي

السراي والقصور, المحطات والكنائس, ولمعت صفحة فروع النهر, كما تكوكأت األكواخ  
 .(8) والبيوت واألسواق والزواريب"

  في  )شارل كريفل( في بحثه )المكانوكثرة افتتاح الروايات بذكر المكان, يؤكده  
ضمن كتاب )الفضاء الروائي( حيث يقول: "يكاد تعيين الموضع يرد في الرواية,   النص(

. وهذا ما  (9) بصفة دائمة, منذ سطورها األولى بل إنه ليرد, في الغالب, في أول جملة فيها"
: "إن كل قصة تفترض نقطة انطالق        قائال    شارل كريفلويتابع    رق(.أيناه في )مدارات الش ر 

زمنية ونقطة اندماج في الفضاء, أو يلزم كل قصة, على األقل، أن تحدد منذ البداية, زمانها  
 . (10) "ا             ومكانها مع  

وخاصة في الروايات  الرواية واقعية وحقيقية,                   في اإليحاء بأن    أهمية كبيرة  للمكانو 
                                       النص حقيقي. فهو يؤكد أن ما ي حكى داخله                               "إن المكان يعطي االنطباع بأن  إذ التاريخية,  

  إنما هو محض تشخيص. وبفضل المكان يحيل النص ويتبدى كأن له عالقة بشيء خارجي, 
, على حسب (11) أو هو صورة عنه أو محاكاة له. مما يجعل النص في مواجهة مستمرة"
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تعبير )شارل كريفل(. وذلك من خالل العالقات اإلنسانية المتشابكة والمعقدة التي تقيمها  
الشخصيات فيما بينها في مكان معين، أو في أمكنة متعددة, وسيرورة األحداث المرتبطة 

الفضاء الروائي العام الذي يحتوي المكان. و"الفضاء   نة معينة، ليتشكلبتلك األمكنة، وبأزم
شرط الوجود اإلنساني, وتعيينه الذاتي ال يتحقق إال به وفيه, والحضور والغياب يكونان في 

في فضاء آخر. الفضاء هو                          في فضاء, وغاب, أي حل                               الفضاء. فحضر الشخص, أي حل  
 . (12) البدء والمنتهى"

                                                             نة يشك ل فضاء الرواية، وال وجود للشخصيات خارج إطار المكان, وال فتعدد األمك
)فضاء( تدور فيه أو فيها األحداث. فالمكان عنصر   دون مكان أو أمكنة من وجود للرواية 

 إال به. ا                                                              مهم من عناصر بنية الرواية, ال يمكن للرواية أن تنهض وت بنى فني  

 المكان في مدارات الشرق:  -2
نظر        يسم    وذلك  الشخصيات,  برواية  الشرق(  )مدارات  رواية  النقاد  معظم  للكم   ا                                                              ي 

هائل                                                                               الهائل من الشخصيات التي ظهرت في الرواية, ومن الطبيعي أن يظهر بالمقابل عدد  
الروائي يعالج في       ن  ألينها تلك الشخصيات الكثيرة. و قل فيما بتنوت  من األمكنة التي تعيش
لتاريخية التي عصفت بتلك الحقبة الزمنية الطويلة الممتدة والمحددة روايته الفنية األحداث ا

تنوعت،   فقدعنها التاريخ السوري الحديث,  عبر صفحات الرواية, تلك األحداث التي تمخض  
لتلك األحداث بشكل مباشر أو غير مباشر, لذلك نجد    ا                              وتعددت األمكنة التي كانت مسرح  

لجغرافية السورية بشكل كامل من الشمال إلى الجنوب,  الرواية حاولت تغطية المساحة ا     أن  
الغرب إلى  الشرق  هذا  ومن  اإلقليمي.  المحيط  إلى    ،بريطانيا   ،كيا)تر   والدولي  إضافة 

مسرح   كانت  التي  األمكنة  التي جرت على األرض    ا                                        ألمانيا...(. هذه  التاريخية  لألحداث 
 السورية.

- و  –كما أشار النقاد إلى ذلك  -ائيينروايته على عادة الرو   سليمان  نبيلوقد افتتح  
السطر األول بتحديد المكان الذي انطلقت منه األحداث الروائية،   ومن  -ا               كما أشرت سابق  

واألحداث التاريخية إلى بقية الجغرافية السورية المناطة بتلك األحداث, فمن جبل قاسيون  
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في التاريخ دم واألعظم  المطل على العاصمة األقدم في التاريخ )دمشق(, ومن الحدث األق
قابيل   جد  )قتل  طويلة  زمنية  مدة  الروائي  يقفز  من                                         هابيل(,  سطح    ا,  على  البشرية  وجود 

 إلى دمشق, ثم                                               حدث عودة الجنود الخمسة من الجيش الميمم شماال    األرض، ليصل إلى
في األرض السورية, لتنشأ شبكة من العالقات المتشعبة   همر انتش اإلى قراهم ومدنهم, و   عودتهم

 بين األمكنة التي حضرت في الرواية.

األحداث    عددة ومتنوعة, بحسب شدةمتهذه األمكنة ظهرت بأنماط وأشكال      ن  إثم  
تواترها  التاريخية المدني,    أو  والمكان  الريفي,  المكان  فظهر  الرواية,  معها  تعاملت  التي 

 . المفتوحلمكان والمكان المغلق وا

 المكان الريفي:1-2-

بدأ الروائي بسرد أحداث الرواية من دمشق, ومن خالل تجمع الشخصيات الخمس  
األولى فيها, ولكن بعد عودتهم إلى قراهم, بدأ حضور المكان الريفي بشكل واسع, ويقول 

األوسع   )عبد الرزاق عيد(: "يمكن القول إن حجم الحضور الريفي في الرواية يشغل الفسحة
سمته   واقع  مرجع  إلى  اإلحالة  في  ذلك  تعليل  أمكن  ولربما  الشرق(,  )مدارات  فضاء  في 
األساسية هيمنة العالقات الزراعية اإلقطاعية على المجتمع السوري في بدايات هذا القرن  

 .(13) ولفترة ليست بعيدة"

الحقبة   تلك  في  الريفي  التاريخ  عن  كشفه  إطار  في  سليمان(  )نبيل  والروائي 
تاريخية، سواء  ا                                               األماكن والقرى الريفية السورية التي شهدت أحداث   ف من ذكر               التاريخية, كث  

محت ضد  شعبية  ثورات  أأكانت  أو    ملين،  مضطهدين  أو  مستغلين  ضد  عفوية  تمردات 
ارية خارجية، أو رأسماليين في الداخل السوري. وفي  إقطاعيين مرتبطين بارتباطات استعم

ضوء هذا الرصد التاريخي لتلك األحداث، يظهر التعليل والتفسير المنطقي لتعدد األماكن  
الريفية: )كالمشرقة, كفر الال, تلدف, سفيرة, الزنبقلي, الجسر, دير عفان, تلكلخ, قبية, عين  

حبوس, كفريا, الزيارة, عين                      يجانة, عك ار, كفرفيت, العال, مسكنة, الموحسن, الحرزة, المر 
أبو آدم, البطيحة, الغوطة,  الباريزيانا, الشيخ حسن, عين  قلقل, الزبداني, ربيع   عرموس, 
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 جوبر, الصوفانية, مرجمين, المعرة, حضر, شبعا, بانياس, بئر عجم, عرنة, الشيحا, جبل 
سلقين, حارم, تل عابور, البونيا, تخاريم,    حسية, شمسين, قارة, صدد, سرغايا, الحفة, كفر

عيد,    الميادين, البودي, بللوران, الطفطافة, تل أبيض, عين التركمان, كسب, القزلي, كفر
أرض الشيوخ, القصير, رأس العين, الدرباسية, عامودة, الحويجة, عين التركمان, صلخد, 

 لسورية بشكل عام.إربد, شهبا...(، حيث غطت هذه األمكنة الريفية المساحة الجغرافية ا 

                                                                        وقد عر ى )نبيل سليمان( من خالل هذه األمكنة الواقع الريفي التاريخي في تلك  
ي بعض األمكنة التي  الفترة، في ظل ما تعرضت له بعض الشخصيات في مواطنها أو ف

 ا                                                                            قلت إليها. ويكاد يكون المنظور السردي تجاه األحداث التي جرت في األرياف متطابق  انت
األبشكل   تلك  في  المظلومة  الشخصيات  جانب  إلى  الروائي  فوقف  ضد  كبير,  مكنة 

ه طابق بين أشكال الظلم الذي كانوا يعانون من وطأته, وطابق    ن  إمضطهديها ومستغليها, ثم  
أو شيوخ   ،أو األمراء المتسلطين  ،بين السمات الفردية لمرتكبي ذلك الظلم من اإلقطاعيين

 القبائل في البوادي السورية. 

ياسين الحلو في الزنبقلي من    وجودغا الزنبقلي( بفالحيه أثناء  فما فعله رستم آغا )آ 
بشارة  بيت  يفعله  كان  ما  يشابه  للفالحين,  واستغالل  إجرامية،  وممارسات  وحشية  أعمال 
بفالحي )قبية( قرية عزيز اللباد, ويشابه ما كان يفعله عبود بك الرشدة بفالحيه في )سهل 

 بعبيده في )عين آدم(.  شيفعله األمير دشا  ار(، وما كان    عك  

الم ستغ ل   الطبقات  جانب  إلى  وقف  سليمان(  )نبيل  بؤسها                                                         والروائي  تصوير  في  ة 
التي جو ل فيها  األمكنة  يقبع ويخيم عليها في  الذي كان  الظلم  نير ذلك                                                                                وشقائها، تحت 
هذا  ومواجهة  التمرد  إلى  المقهورة  الشخصيات  بعض  دفع  لذا  الفنية.  شخصياته  الروائي 
                                                                                   الظلم. وذلك ما قام به سفلو النج ار حين واجه ضربات حارس رستم آغا، بعد أن قتل األخير  
كامل الجقلة، التهامه بسرقة كيس الطحين، فصد ضربة الحارس، ونتر العصا منه, واستطاع 

  مثلهو   .(14) ووعيده  رستم آغا  تهديد من  رغم  على الس اآلغا كالجني,                      أن يهرب من بين حر ا
                                                                       عزيز اللباد في سهل عك ار حين قتل عبود بك الرشدة هيالنة التي أحبها عزيز    هما فعل
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فقا بشعة,  انتقام  بطريقة  وقتله,  عليه  الرصاص  بإطالق  عزيز  وللممارسات    ا                                        م  لهيالنة، 
 . (15)الوحشية التي كان ينتهجها عبود بك بحق عبيده وخدمه

السورية التي ذكرها  األمكنة الريفية    ي ومن خالل حركة الشخصيات فيالروائ     ن  إثم  
الرواية,   تطابق  في  قد ال  بالضرورة،  التي  الواقعية  قدلكاألمكنة  بالمطابقة  نها  إيحاء                        مت 

الواقعية لألمكنة الحقيقية, من خالل الكشف عن طبيعة تلك األمكنة، وعالقات الناس فيها،  
والتجارة  والزراعة  والرعي،  والصيد  واألعراس،  كالزواج  السائدة  والتقاليد  العادات  وطبيعة 

 والتهريب، والبغي والظلم، والذل والخنوع، والتمرد والمواجهة.

ذلك ظل  الروائي حريص    وفي  واستهجان   ا                  كان  الواقع،  ذلك  سلبيات  تعرية  على 
مرتكبي تلك السلبيات عن طريق مجموعة من الشخصيات اإليجابية التي نقل بفضلها التمرد  
                                                                                      من الريف إلى المدينة، لتجاوز ذلك الواقع المعتم الذي قد م له الروائي العديد من األمثلة  

فيما شمل المشردين يتبدد, ومسالكهم تتباعد, وأخبارهم    والصور, ومنها: "انقضى الشتاء كله
تنقطع, وفي آذار ماتت شقيقة ياسين الرضيعة, وكانت الدروب قد أفضت ببقية باقية من  

 عن تلدف وحلب كلها. ا                                                      األسر المهج رة إلى هذه الجبال, يقودها والد ياسين بعيد  

اآلغا   بهم  رحب  األولى.  المحطة  كانت  عفان  دير  أيض  في  لحكاية   ا          وضحك 
 : ا                      كي يقلعوا األحراش آمر   ا                                       التابوت, ورثى لشتائهم، ثم أعطاهم فؤوس  

كسروا األرض وازرعوها. سأدفع عنكم العشر وأقدم لكم البذار وكل ما تحتاجون، ا  -
 ويكون لكم الثمن فوق ذلك كله. 

                                                                    آوى اآلغا كل أسرتين في بيت واحد ثالث سنين, قبل أن يخص  كل أسرة ببيت,  
بعد أن خسر الدعوة التي أقامها على رستم آغا. ولم يكن ثمة من يعلم عالم أقيمت الدعوة  
وكيف صدر الحكم فيها؟ بيد أنه أثر ذلك بشهور بدأ الفالحون القدامى والفالحون القادمون  

 . (16)من تلدف يرحلون عن دير عفان إلى الزنبقلي"

الريفي لإلنسان السوري في تلك   تعميم فني للواقع  نزلةوتكاد تكون هذه الصورة بم
األرض مساحة  امتداد  على  استغالل  الفترة  حيث  من  واإلقطاعيين   السورية.  اآلغوات 
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  إضافة ح يعمل بها بقوت يومه فقط.  في تلك الفترة، التي كان الفالواضطهادهم  للفالحين  
 نسانية بحقهم وبحق عائالتهم. غير اإلأبشع الممارسات إلى 

 المكان المدني:- 22-

وجود   الرواية  تسم    ا                    أظهرت  والتي  كامل,  بشكل   الرئيسة  السورية  اليوم                                              للمدن  ى 
بالمحافظات السورية. ومن خالل توافد الشخصيات من األرياف إلى المدن بدأ الحضور  
بين   قائمة  كانت  التي  العالقات  شبكة  ساهمت  وقد  أكثر,  بوضوح  يتجلى  للمكان  المدني 

األرياف في  الشخصيات  هذا   وبعض  ،بعض  تعزيز  في  المدن  في  المتنفذة  الشخصيات 
 الحضور للمكان المدني.

مدينة كبرى من المدن السورية, فظهرت: )دمشق,    ةولم يغفل المنظور السردي أي
  , الالذقية, طرطوس, حلب, إدلب, الرقة, الحسكة, حماةالقنيطرة, السويداء, درعا, حمص,  

التاريخية التي كانت صاحبة بحكم العناية السردية بمالدير الزور(، ولكن   حقة األحداث 
األثر في تحويل مجرى التاريخ السوري على امتداد مساحة السرد الروائي لتلك األحداث,  

ا بغيرها من                                            لكثافة األحداث التاريخية التي شهدتها قياس    ا             بعينها، نظر                         تم  التركيز على مدن  
مع هذه المدن, سواء  لشخصيات الفنية الذي تمثل بتفاعل الكثير من ا ثر الكبيرالمدن, ولأل

بارتباطاتهم مع شخصيات مشهورة فيها، وتتسلم سدة  مبها وتنقلهم فيما بينها, أ مكثهم بكثرة 
بها, )كالعاصمة دمشق، وحمص، و  خاصة العاصمة دمشق التي ، وحلب(.  حماةاإلدارة 

بكة واسعة من  التي كان لها ش بعض الشخصيات المهمة فيها،    وجودا ل      مكثف    ا           شهدت حضور  
العالقات مع معظم شخصيات الرواية المنتشرة في أرجاء سوريا، كسليم أفندي البسمة والباشا  

 شكيم وهشام الساجي والعم حاتم أبي راسين وفؤاد الباشا وعالء البسمة وتحسين شداد.

وخاصة   -وقد نتج عن تفاعل هذه الشخصيات مع الشخصيات القادمة من األرياف
وراغب الناصح(,   ،ياسين الحلوو   ،وإسماعيل  ،العقدةوفياض    ،سة )عزيز اللباداألصدقاء الخم

االنتهازية أو  الوطنية  األخرى  الشخصيات  بعض  العاصمة         غطاء     -ومع  غطى                        مكانيا،  
 ها, من خالل انتشار أحيائها وساحاتها وفنادقها ومقاهيها ومستشفياتها وأزقتها وجوامعب  دمشق
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الشخصيات وتأث  ووجودها  ونشاطها  هذه  واندماجها  أو                    ،  التاريخية  باألحداث  وتأثيرها  رها 
الروائية في تلك األمكنة المتعددة, ومنها: )الميدان, المهاجرين, الشيخ حسن, المرجة, باب 
توما, باب كيسان, باب شرقي, العصرونية, السنانية, الشاغور, المزة, خان الجمرك, عرنوس, 

س  ساروجة,  رمانة,  مقهى  أبو  الليدو,  مقهى  بريطانيا,  شارع  البذورية,  سوق  الحميدية,  وق 
القوافين, سوق  فيفافيال, مقهى كوكب الشرق, مطعم األمراء, العباسية, ركن الدين, سوق 

 القباقبية, الجامع األموي, جامع الدقاق, سوق مدحت باشا, المسكية...(.

، أو المؤتمرات، أو ما تمن األحداث، كالمظاهرا  وقد شهدت هذه األماكن العديد
لألحزاب، أو شركات للتجارة, أو جلسات للنقاش بأمور البالد, ومنها ما تعرض    ا     مقر    كان

                                                                                    للقصف والحرق والدمار, حيث يقول الروائي: "وبغتة  دخلت فرنسا, واندلعت النيران في سوق  
ة أيام الحميدية, من محالت سنجر حتى العصرونية وخان الجمرك, وحاصرت األموي ثالث
 . (17) حتى أتت على كل ما يملك صهره وما حولها من دكاكين الصرافة والدخان والتنباك"

إضافة إلى نظمي العم حاتم فيها،    حضورها بؤ وقد ظهرت مدينة حمص وأحيا
بدير وعزيز اللباد وفياض العقدة ونجوم الصوان, فشارك العم حاتم ونظمي وعزيز في القتال  

شخصيات متنفذة من أسرة األكاشي،   ا                     لتي ارتبطت بها أيض  ضد الفرنسيين في حمص، ا
لإلعاشة في   ا                    لحمص, ثم أصبح وزير    ا                    نه الشيخ زين محافظ                            كإحسان بك األكاشي الذي عي  

 الحكومة, والدكتور نورس األكاشي الذي ارتبط اسمه بحزب العصبة. 

لته  ويعدد الروائي بعض أحياء مدينة حمص من خالل تذكر إحسان األكاشي لطفو 
نفسها كانت  رتهم, لم يالقه أحد. السراي  ا                                                 فيها: "وسوى قليلين, ضاعف المطر قل تهم, وبل ل حر 

باردة وواجفة, لذلك تعجل المساء والعودة إلى البيت، كما تعجل الصحو في الصباح, وهو 
يغافل الحاجة, ويتقمص الشاب الذي كان منذ عشر سنوات                                                                              يتأمل ما ابيض  من شعره, 
                                                                             يفيض عافية  في ركاب األمير الحجازي, يدور على فرس  كميت من باب الدريس إلى باب  

با من  السباع, ومن  القلعة  ليهيئ  التركمان,  فباب  هود,  فباب  السوق,  باب  إلى  تدمر  ب 
أن يصل. لكن   -أو األمير الحجازي, ال فرق   -الجهات األربع, إذ لن يلبث المحافظ الجديد
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وال سيارة. بل يمشي في هذا الصباح الباكر, من    ا                                     ربلتي ساقيه تخزانه, كأنه ال يركب فرس  
 . (18)البيت إلى سوق الحشيش"

مدينة  وظ وأحياهرت  إليها، ؤ حماة  العقدة  وفياض  اللباد  نقل عزيز  من خالل  ها 
ه لنجوم                                                                            لمراقبة بعض األفران فيها, وقد أسفر ذلك عن تعر ف فياض على عائلة الصوان وحب  

نب أهالي القرية ضد الحكومة.  الصوان, ومشاركته مع عزيز في معركة مرجمين، إلى جا
إليها  حماةفي    إدريسل األستاذ جهاد                  ياء من خالل تجو  ظهرت بعض األحو  ، بعد سفره 

القومي, ورفض عائلة الباشا شكيم تزويجه كوثر, وتلك   بسبب طرده من الحزب السوري 
مثل:   األمكنة  بعض  ذ كرت  كما  الكيالنية(,  الطوافرة,  المأمورية,  )الجسرية,                                                                                  األحياء هي: 

الجعبرية, الجامع الكبير(, وقد قام  )جسر السرايا, مدرسة اإلخاء, قبو البيمارستان, الناعورة 
األولى، وتزعم    إدريسجهاد   بانتخابات الدرجة  البرلمانية، وفاز  لالنتخابات  بترشيح نفسه 

 . حماةحزب الشباب في 

بك   رشاد  وخاصة  بها،  الجويبري  عائلة  ارتباط  خالل  من  حلب  مدينة  وظهرت 
حياء فيها, مثل )باب جنين,  كرت بعض األماكن واأل           للعدل, وذ   ا                         الجويبري الذي أصبح وزير  

 الشهباء, سينما رويال, نهر قويق(. 

إقليمي   المدني  المكان  لها ا       ودولي    ا                            وامتد  التي  وأحداثه  بالتاريخ  الرواية  الرتباط   ،
العديد من المدن الفلسطينية، واألمكنة    ا                                                  امتدادات إقليمية ودولية وجيوسياسية. فظهرت إقليمي  

بعد هربها من نورس األكاشي وبديع الطارة إلى فلسطين,   ،نلت فيها ترياق الصوا          التي تجو  
مثل: )يافا, الطابية, الروشا, المنشية, النزهة, الناصرة, حيفا, القدس, كنيسة البشارة, كنيسة  

 مار يوسف(. 

من فلسطين اإلسرائيليون  ها  ة والمدن اإلسرائيلية التي انتزعكما ظهرت بعض األمكن
                                                       اد فيها, الذي فر  إلى فلسطين المحتلة بعد علمه من أخيه             عزيز اللب  ل                     عنوة , من خالل تجو  

                                                                                   معروف بنية ناصيف أفندي ابن بشارة, وابن الدب اس الوزير في حكومة العلويين, شنقه ألنه  
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, عيبال, حارة الحبلة, حارة الياسمينة, جامع )نابلس, عرزيم  : , مثل(19)قتل عبود بك الرشدة
 الساطون, جامع األنبياء, المحطة, برج الساعة, تل السمك, حارة أبو كبير(. 

الخواجة ثابت فيها, ودراسة فؤاد   وجود بيروت( عاصمة لبنان من خاللوظهرت )
 . فه على ترياق الصوان فيها, وعلى زعيم الحزب السوري القومي                   الباشا فيها، وتعر  

فظهرت العديد من المدن األوربية, )كلندن( عاصمة بريطانيا التي تزوجت   ا        ا دولي      أم  
بها أخت الباشا شكيم لميعة من المستر بيجيت, و)برلين( عاصمة ألمانيا التي سافر إليها 
عدي البسمة ابن سليم أفندي البسمة للدراسة, فظهرت فيها بعض األمكنة والمدن, مثل:  

أ انهالتر,  قصر  )محطة  النصر,  تمثال  تسو,  محطة  بودابست,  شارع  اإلكسسليور,  وتيل 
 شارلتنبورغ(. 

 المكان المغلق:- 3-2

 تمظهر المكان المغلق في )مدرات الشرق( بنوعين:

 :ا                    المكان المغلق قسري  - أ

ت األحداث الروائية إلى سجججوق العديد من شجججخصجججيات الرواية                    وهو السججججن، وقد أد  
ابن السججويداء، الذي تشججامخ في سجججن القلعة عشججرة شججهور، وبال  اع نصججر                  إلى السجججن، كهز  

المستنطق الفرنسي في حلقه، وخفضت المحكمة حكمها إلى األشغال الشاقة المؤبدة لسبب  
في إلى سججججججججججججن الرقة، ومن ثم خرج بالعفو. وكل ذلك                          اع على شجججججججججججفير الموت، ثم ن           ما، وهز  

 .(20)ا                                   بسبب مقاومته لالحتالل الفرنسي عسكري  

إلى سجججججججن القلعة، بسججججججبب نقله بعض منشججججججورات  ا                          لو التكلي الذي اقتيد أيضجججججج  وهو 
، بعد اتفاقه مع بديع الطارة على ذلك، "ثالثة أو دمشجججججججقالحزب الشجججججججيوعي من بيروت إلى  

 منهما                                  لباب خلفه. هز  يديه، ثم حمل كال                                            أربعة أشجججججباح تماثلت له عندما صجججججفق السجججججج ان ا
سجججججقط أو تربع أو تكور أو اسجججججتلقى، حتى انقضجججججى ذلك على أن تنهش سجججججاعد األخرى، ثم 

. بسججججبب نضججججاله السججججياسججججي ضججججد حكومة الشججججيخ زين (21)اليوم، وهو عاجز إال عن األنين"
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حيث كان    ،وحكومة فرنسجججا، وخرج من السججججن بوسجججاطة أخيه عمر التكلي لدى الشجججيخ زين
 .(22)شديد الصلة به

الشجتراكها بالمظاهرات   ،ة السججنمن عقوب نيله                                ولم تسجلم أرملة هولو التكلي ح سجن 
النسججججججائية، لمطالبة النواب ورئيس الجمهورية برفض المعاهدة مع فرنسججججججا، فسججججججيقت من قبل  

كم        ، وح  الحارس ها                                الى سجججججن القلعة، واسججججت جوبت، وسججججب   ا                          سججججلطات االحتالل الفرنسججججي أيضجججج  
بدفع فف الحكم بوسجججججاطة سجججججليم أفندي من سجججججنة إلى شجججججهر، وقام       ، وخ       سجججججنة  عليها بالسججججججن 

 .(23)الغرامة، فخرجت من السجن

ق سججججججججججلطات االحتالل الفرنسججججججججججي بين الرجال والنسججججججججججاء، وال بين النضججججججججججال          فلم تفر  
ضجججججدهم بالعقوبة، بتواطئ من السجججججلطات المحلية. وألقت األحداث    ،العسجججججكري والسجججججياسجججججي

ة، ت إلى زعزعة اسجججتقرار الشجججخصجججيات الروائي                                           التاريخية بظاللها على األحداث الروائية، فأد  
رها بالحدث التاريخي العام. كما                 انفعالها وتأث    بسجججبب  جن القسجججري،واقتادت بعضجججها إلى السججج 

 .ه                                ر وهولو التكلي وأرملته ح سن نيلاع نص           حدث مع هز  

 :ا                    المكان المغلق طوعي  - ب

ر الشججخصججيات بالحدث التاريخي العام، تخلخل التوازن السججلوكي لبعض             نتيجة لتأث  
ك للمواجهة والمقاومة، ومنها من قام بحبس نفسججججججججججه،      تحر  شججججججججججخصججججججججججيات الرواية، فمنها من 

 وإغالق باب منزله عليه.

فالباشججججججا شججججججكيم أحد أهم شججججججخصججججججيات الرواية الرئيسججججججة، ومن كان في قمة طبقات  
، أغلق باب منزله عليه بعد االنقالب الثالث  ا          واجتماعي   ا          واقتصجادي   ا                        المجتمع الروائي، سجياسجي  

نفسججججه في إحدى    اه الراوي(، وحبس    سججججم  كما    ،أو قراقوش  )انقالب تحسججججين الخفي أو األوحد
أو  أشججججججهر اسججججججه بأنه يموت منذ سججججججبعة، ليكتب مذكراته، بعد إحسجججججج دمشججججججقغرف منزله في 

اسجججججتدعاء تحسجججججين شجججججداد )تحسجججججين األول( له، وهو صجججججاحب االنقالب   بعد  ، أي منثمانية
كان ينوي تقديم طلب ، ووالد حفيدته زهرة شجججججداد. فقد اسجججججتدعاه ألنه  ا                  األول، وصجججججهره سجججججابق  

                               خه، وهز أه بكالم بذيء، وقال له:                                                   ترشجججيح لرئاسجججة الجمهورية بعد انقالب تحسجججين األول، فوب  
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م الطرابيش؟ وأخذ الطربوش منه، وقال له: رح قدم طلب الترشجججججججيح للرئاسجججججججة، وإياك           ألم أحر  
منزله،  أن يراك الناس إال هكذا. ولو لم يشججججججعر سججججججليم أفندي بغياب الباشججججججا شججججججكيم، فاقتحم  

                                                                                   وفتح غرفة سجججنه عليه، لم ي عرف أمر الباشججا شججكيم الذي مات بعد فترة وجيزة، ولم ي رد أن 
يعرف الناس ما فعله به تحسججججججججججججججين األول إال بعد موته، ومن خالل مذكراته التي كتبها في 

 .(24)سجنه في غرفته

           أشجججججد  وطأة  . واألثر النفسجججججي لهذا المكان  ا                                  فهذه إحدى صجججججور المكان المغلق طوعي  
                           اع نصجججر وهولو التكلي وح سججججن                   ، بدليل خروج هز  ا                                   على الشجججخصجججية من المكان المغلق قسجججري  

، والكثير من شجججخصجججيات الرواية من السججججن على قيد الحياة، على الرغم من معاناتهم  نيله
  ا                                                                       في السجججون، بعد أن جرفتهم األحداث الروائية إليها. وخروج الباشججا شججكيم ميت   ا            القاسججية جد  

 سجنه الذي ساق نفسه إليه طواعية. من

 المكان المفتوح:-4-2

أسججججهم العدد الهائل من الشججججخصججججيات في الرواية، مع كثافة مجرى األحداث الفنية 
كنة المفتوحة في وتداخلها مع األحداث التاريخية إلى انفتاح الفضججججاء الروائي، فتعددت األم

الكثير من شججججخصججججيات الرواية إلى المغامرة أو الهجرة أو السججججفر إلى أمكنة   الرواية، واندفع
عن العمل، أو األمان، أو الهرب من مالحقة متسجججججججججلط أو مسجججججججججتغل أو قوات   ا             متعددة، بحث  

لثجأر، أو الفرار من فعلجة مجا. فبعجد أن ألغجت الحكومجة المخجافر،  ا                     احتالل غجاشججججججججججججججمجة، أو طلبج  
فقرر راغب الناصجججججح خطف دهيبة بنت الشجججججيخ جهجاه                                أ لغي مخفر عين فيت في الجوالن.

، وألن الشجيخ مصجرب  (26)                                              ، وتوج ه بها إلى )اللجاة( باسجتضجافة الشجيخ مصجرب(25)من زوجها
ه إلى حوران          ر التوج                                                           عينه على الخيل والبنادق التي كانت بحوزة راغب ودهيبة، قر   وضججججججججججع
. وفي إحدى (28)نفوذه بعد شجججججججججغله مع عمر، وهناك التقى بعمر التكلي، فتعاظم  (27))درعا(

لعند   بض عليه، وعاد به إلى الجوالن، فق(29)وجد زوج دهيبة السابق في بيته  ،عوداته لبيته
في تلجك  ا                                         ره عن دفع مهر دهيبجة على عجادة البجدو سججججججججججججججابقج          عن تجأخ    ا       معتجذر   ،الشججججججججججججججيخ جهججاه

قها،                    بة السجججججججججابق أن يطل  ، فأمر الشجججججججججيخ جهجاه زوج دهي(30)المناطق أثناء خطفهم المرأة ما
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للعمل    ،ونصجججح راغب بالذهاب إلى مضجججارب األمير دشجججاش في )عين آدم( في ريف حلب
 .(31)هيبةدمعه، وجمع مهر 

ال حظوة األمير دشججججججاش الذي وهناك بعد أن أخذ مكان صججججججديقه ياسججججججين الحلو، ن
بمهرهجا والهجدايجا، عجاد إلى عين آدم،     ال                                       ه الشججججججججججججججيخ مجدحجل، وبعجد أن زار دهيبجة محم  اورث أبج 

ه إلى الشرق بمهمة من األمير دشاش، فبدأ بجججججججج)رأس العين( في الحسكة، ومن             ومن ثم توج  
ثم )الدرباسجججججججججججية(، ومن ثم )عامودة( و)القامشجججججججججججلي( و)قبور البيض(، ثم إلى )دير الزور(، 

مصججججججججججججججب ، الشججججججججججججججاميجة  ،الالبوكمج ، )الميجادينهجا  وبوادي  هجاوأريجاف اهجاوقر دير الزور لتتعجدد مجدن  
 .(32)الخابور(

العادات ن، يغور الروائي في سججججججمات وخالل تنقل راغب الناصججججججح بين هذه األماك
، ويكشججججف النقاب عن ماضججججي العشججججائر فيها،  وتفاصججججيلها  السججججائدة لدى أناس تلك المناطق

 السرد عناية دقيقة بتلك التفاصيل. ا                          وعاداتهم وتقاليدهم، مولي  

إلى  دمشججججقودفع بها من                             ريخ حر ك شججججخصججججية سججججليم أفندي،االسججججتثمار الفني للتاو 
)الريجججاض(، بعجججد اتهجججامجججه بقتجججل   دير الزور إلى العراق )بغجججداد(، ومن ثم إلى السججججججججججججججعوديجججة

اد                                                   ظل  في بغداد، بعد أن تسجلل إليها بمسجاعدة تحسجين شجد   براءتهمن رغم على ال)الحكيم(، و 
لعراق ومن خالل اهتمامه بأحداثه، عبر دير الزور، ومن الحدود السجججججججججججورية العراقية. وفي ا

ت المقجاومجة لليهود واإلنكليز، وأيقن سججججججججججججججليم أفنجدي أن ال اسججججججججججججججتقالل للعراق إال بخروج      تجلج  
 .(34)دمشقن السعودية إلى درعا ثم إلى وم (33)اإلنكليز منه. ثم سافر إلى السعودية

الروائية، إلى تنقالت  ت سجججججججيرورة السجججججججرد الروائي لألحداث التاريخية واألحداث       فأد  
قسجججججرية لبعض الشجججججخوص الروائية من المناطق الداخلية في سجججججورية إلى المناطق المفتوحة  

كراغب    ،                                                             وروائيا،  بفعل االضججججججطرابات النفسججججججية التي عانت منها تلك الشججججججخصججججججيات ا        جغرافي  
 الناصح وسليم أفندي.
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واتجه سجججججليم   عن العمل والمال والحظوة. ا     بحث    ،جه راغب الناصجججججح إلى الشجججججرق      فات  
من جريمة خاف العقاب عليها، على الرغم من براءته منها،    ا     هرب   ،ا                     أفندي إلى الشجرق أيضج  

 ثم إلى السعودية.                                        ومن ذلك الشرق السوري دخل العراق متسلال  

تلك األماكن    تلك الشججخصججيات، لتتحدد مالمحمن لفكان الشججرق المالذ الواسججع واآل
 .وتقاليدهم وأساليبهم المعيشية أهلها اتمن خالل عاد ،وسماتها  المفتوحة
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 الخاتمة والنتائج:  -3
لم يظهر المكان بالوصجف، فتغطية سجورية من الناحية االجتماعية،    الروائي حاول

لكثافة الشججججججخصججججججيات الروائية  ا                                                    وإنما عن طريق تفاعل الناس االجتماعي مع األمكنة. ونظر  
وكثجافجة األحجداث الروائيجة بفعجل التجأثير العجام للحجدث التجاريخي، وهو النهر الغزير الجذي رفجد  

تعددت األماكن في الرواية، وتنوعت بتنوع الشخصيات التي فقد مجاري األحداث الروائية، 
منهجا  المجدني و انطلقجت من أمجاكن مختلفجة إلى أمجاكن شججججججججججججججتى ومتنوعجة، منهجا الريفي ومنهجا  

السججججججججورية   يضجججججججج افي األر  انفعالها باألحداث، وتناثرها متنقلة بسججججججججببالمغلق ومنها المفتوح. 
منها من وصججججججججججل إلى أماكن إقليمية ودولية، ليظهر المكان في )مدارات الشججججججججججرق( عامة، و 

، وينغلق، ويتسجججججججججع، وينفتح ا                                                     احتوائيا للحركة المجتمعية في تلك الفترة، يضجججججججججيق أحيان    ا      مكان  
بحسججب الحركة االجتماعية، والحالة النفسججية للشججخصججيات الروائية، ويتسججم باإليجابية  ا     يان  أح

، بناء على الصجفات السجلوكية  )السججن(، وبالسجلبية مرة أخرى )أماكن الثورات السجورية(ا       أحيان  
ليتشجججججكل فضجججججاء    فيه، أو المتنقلة إليه أو الفارة منه.  وجودةلقاعدة الخلفية للشجججججخصجججججية الموا

 سن التوظيف التاريخي للمكان في الرواية.                       رق الموضوعي، من خالل ح  رواية مدارات الش 
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 : الحواشي الختامية  -
 

 ، )مدن الملح( لعبد الرحمن منيف  البنية الروائية في رواية األخدود  القواسمة:  محمد عبد هللا  (1)
 . 91ص،  2008، 1طاألردن،  ،                            مكتبة المجتمع العربي، عم ان

 . 91صنفسه،  (2)
سورية،  ،مطبعة اليازجي، دمشق ،                                           آفاق الرواية، بنية وتاريخ ا ونماذج تطبيقية الموسى: خليل (3)

 . 23ص، 2002، 1ط
نايف        ي نظر،    (4) الرواية  الجبر:  هدى  في  التاريخي  المعاصرة)  الموضوع    - م 1990السورية 
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 .91 -90ص، م2009/ هـ1430
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، 1طمصر،    ،القاهرة  معاصر، دار شرقيات،قضايا المكان الروائي في األدب ال  صالح:  صالح  (7)

 . 25ص ، 1997
،  1990،  1سورية، ط  ،ر، الالذقيةدار الحوا   ،(1)  رواية مدارات الشرق، األشرعة  :سليمان  نبيل  (8)

 .7ص
  جمة تر ،  مجموعة مؤلفين، و       ج نيت  جيرار  لفضاء الروائي،افي  ،  ص"المكان في الن"  كريفل:  شارل  (9)

 .71ص، 2002لبنان،  ،                               ز ل ، دار أفريقيا الشرق، بيروت              عبد الرحيم ح  
 . 73نفسه،  (10)
 . 75صنفسه،  (11)
 ،همامة، دار أفريقيا الشرق، بيروتلحسن ا   جمةتر   ،شعرية الفضاء الروائي  . إ. كيسنر:جوزيف  (12)

 . 7ص، 2003لبنان، 
الرزاق  (13) جمالمع  باالشتراك    ، عيد  عبد  والتاريخ،  باروت:  محمد  مدا  الرواية  في  رات دراسة 

 . 42ص ،1991، 1طسورية،  ،الحوار، الالذقيةالشرق، دار 
 . 219إلى  216ص                ي نظر، األشرعة،  (14)
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سورية،   ،دار الحوار، الالذقية  ،(2)  مدارات الشرق، بنات نعشرواية    سليمان:  نبيل        ي نظر،    (15)
 . 12إلى  9ص ،1994، 2ط

 .33صاألشرعة،  (16)
 . 93صبنات نعش،  (17)
التيجان مدارات  رواية    سليمان:  نبيل  (18) الالذقية  (،3)  الشرق،  الحوار،   ، 1طسورية،    ،دار 

 . 86ص ، 1993
 . 405ص، نفسه       ي نظر،  (19)
 . 32-31ص، نفسه       ي نظر،  (20)
 . 135صنفسه،  (21)
 . 143إلى  134ص             ي نظر، نفسه،  (22)
 . 331إلى  324ص             ي نظر، نفسه،  (23)
،  1طسورية،    ،دار الحوار، الالذقية  (،4)  مدارات الشرق، الشقائقرواية    سليمان:  نبيل        ي نظر،    (24)

 .545 -544  -543 -495 -494ص ، 1993
 . 147ص                 ي نظر، بنات نعش،  (25)
 . 148ص             ي نظر، نفسه،  (26)
 . 150ص             ي نظر، نفسه،  (27)
 . 161ص، نفسه       ي نظر،  (28)
 . 163ص             ي نظر، نفسه،  (29)
 . 164ص             ي نظر، نفسه،  (30)
 . 166ص             ي نظر، نفسه،  (31)
 . 484إلى  478ص             ي نظر، نفسه،  (32)
 .106إلى  93ص                ي نظر، الشقائق،  (33)
 . 179ص             ي نظر، نفسه،  (34)
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 األموية الدولة على القضاء  الخوارج محاوالت
 

         نموذجا   المكرمة  مكة على الخوارج استيالء
 

 د. بالل الحاج علي
 قسم التاريخ  - كلية اآلداب

 

 ملخص البحث 

 وامتدت على رقعة واسعة,  ،                                                  شغلت الدولة األموية حيزا  كبيرا  في التاريخ اإلسالمي
وقد  شرعيتها,  في  والطاعنين  لحكمها  المناوئين  من  كثير  ظهور  إلى  أدى  االمتداد  وهذا 
اشتعلت الثورات هنا وهناك, وانقسم الناس بحسب أهوائهم وقناعاتهم بين الفرق, ولعل أهم  
                                                                                    هذه الفرق التي حاولت القضاء على الدولة األموية فرقة الخوارج, والتي لم تدخر جهدا  أو  

سب الدولة              وقتا  في  القضاء على  الخوارج  محاوالت  البحث  هذا  وسيتناول  الهدف,  هذا  يل 
 .                                         األموية واستيالؤهم على مكة المكرمة نموذجا  

 

Abstract 

The Umayyad State occupied a great place in Islamic history. It 

spread on a wide area. This matter led to the emergence of many 

oppositionists to the state's rule who disputed its legitimacy. Thus, 

revolutions started here and there. People were divided based on their 

inclinations and beliefs among parties. It seems the most prominent party 

that tried to terminate the Umayyad's state is Al-Khawarij party. This sect 

made a huge effort to achieve this goal. The research here will tackle Al-

Khawarij's takeover of Holy Mecca as an example. 

 مكة, الخوارج, الدولة األموية.  الكلمات المفتاحية:
 :مة       المقد   •

في التاريخ اإلسالمي العديد من الفرق والمذاهب اإلسالمية, وامتلكت كل فرقة   برز     
وجودها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة,    تهاتلك الفرق الدالئل المناسبة لنشأ  من

                                                                             وحرصت كل فرقة على أن تطبق مفاهيمها على أرض الواقع لتسو د بذلك نفسها متبعة في 
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 القضاء على كل الفرق التي ذلك القوة والشدة تارة, واللين والتهدئة تارة أخرى, في سبيل  
 جادة الصواب.                                      والتي تعد ها انحرفت عن الدين اإلسالمي و  ؛تخالفها

ولعل الكالم السالف ينطبق على فرقة الخوارج أو الحرورية أو الشراة كما       
سموا أنفسهم, فالخوارج فرقة رفعت شعارها وكشفت عن نوياها السيئة في معاداة كل من  

 خرج عن تفكيرها وعقيدتها, وعلى رأسهم الدولة األموية متمثلة بالخليفة األموي.
ا       البومحاوالت  سيركز  كثيرة,  األموية  الدولة  للقضاء على  الحالي على لخوارج  حث 

باستيالء الخوارج على مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد آخر خلفاء   إحداها, والمتمثلة
 . (م749 -م 744/  هـ132 -هـ127)  بني أمية مروان بن محمد

 نشأة الخوارج:  •
                           ما يقرب من اثني عشر ألفا     م657/    هـ 37أثناء خروجه من صفين               فارق عليا        

جنده) الحرورية)1من  أو  الحروريون  فسموا  حروراء  في  نزلوا  طاعة  2(,  عن  وخرجوا   ,)
فسموا بالخوارج, كما سموا بالشراة ألنهم كانوا يقولون شرينا أنفسنا في طاعة هللا؛    علي

 (.3أي بعناها بالجنة)
عارضة الخوارج للتحكيم مع أن نصوص القرآن تأمر به عند التنازع هو  والسر في م       

إمام بويع بيعة صحيحة، فليس له أن يقبل التحكيم مع جماعة خرجوا                       أنهم يرون أن عليا   
فقاتلوا يقول:                                                                      عليه، بعد أن بي ن القرآن حكم الخارجين على السلطان؛ وهم البغاة, وهللا 

أمر بإطاعة األمير بقوله:   أي ترجع، وهللا    (4) ر هللا التي تبغي حتى تفيء إلى أم
أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم(5  فكان األجدر بعلي ،)    أن يمضي في

مالينتهم   أما  آخرهم,  عن  يقتلوا  أو  المسلمين,  عامة  به  دخل  فيما  يدخلوا  حتى  حربهم 
 (.  6ومالطفتهم فهي تهاون في دين هللا, وتحكيم للرجال فيما ال حكم فيه إال هللا)

وعقيدتهم         ومنهجهم  لفرقهم,  العريضة  الخطوط  شكلت  أفكار  الخوارج  لدى  وتبلورت 
, ألن كالهما قد ألحد في الدين, وأصحاب  علي وعثمان    تكفيرد أجمعوا على  )الفاسدة(، فق

 (.7الجمل, والحكمين, وكل من رضي بتحكيم الحكمين)
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, وفريق معاوية                                                                  فالخوارج بناء  على الكالم السالف أعداء لكال الفريقين, فريق علي        
  ومعتقدات بعيدة عن اإلسالم كل  , ويرونهم مارقين من الدين, وما إلى ذلك من أفكار

 البعد.
وذلك بسبب كثرة االختالف فيما بينهم,                                               ومع مرور األيام تفرقت الخوارج فرقا  مختلفة,       

 عشرون   وقيل                                                                   وتحي ز كل فرقة لما اعتقدت أنه صحيح, حتى بلغ عددهم أربع عشرة فرقة,  
 (. ولعل أشهرها: 8)فرقة
إلى نافع بن األزرق الحنفي, المكنى بأبي راشد, كما سموه أمير    وينسبون   :األزارقة -أ

م من جيش األمويين للقضاء على عبد هللا بن  المؤمنين، كانوا قد ذهبوا لمكة ليمنعوا الحر 
 األمة   هذه  من  مخالفيهم  نإ                                                          الزبير بمكة, وهم أكثر الخوارج عددا  وأعظمهم شوكة, وقالوا  

,  مشركون   األطفال  أن  وزعموا  أطفالهم،  وقتل  مخالفيهم  نساء  قتل  استباحوا  كما   مشركون،
  فصاروا  واليمامة        ع مان  خوارج  لنافع  انضم  النار،  في  مخلدون  مخالفيهم  أطفال  بأن  وقطعوا

 نافع  قتل  من  األمويون   تمكن  حتى  فهزموه،  هزيمتهم  الزبير  ابن  وحاول        ألفا    عشرين  من  أكثر
 (.9)أتباعه وتفرق 

                                    وكان رأسا  ذا مقالة مفردة, حضر مكة    ,الحنفي: أصحاب نجدة بن عامر  النجدية -ب
وكان يصلي بحذاء ابن الزبير عندما كان مع نافع, وقد خالف نافع في عدة أمور فانفصل 
                                                                                         عنه, وآوى إليه عددا  وذهبوا لليمامة فاستقبلهم نجدة، إال أنهم افترقوا عنه نتيجة قيامه ببعض 

الخط أهل  المنورة, وعذره  المدينة  كإغارته على  بالجهاالت, ورفع  األعمال  االجتهاد  أ في 
                                                                                      الحدود عن موافقيه, وإسقاط حد  الخمر, وقتله أحد أتباعه, وأرسلت له الدولة األموية جيشا   

 (.  10فقتلوه)
عبد هللا بن أباض, وهو من بني مرة بن عبيد من تميم, وفرقته   أصحاب  :األباضية -ت

                                   المية تفكيرا , وافترقوا فيما بينهم  أعدل فرق الخوارج على اإلطالق, وأقربهم إلى الجماعة اإلس 
براء من الشرك واإليمان, وأنهم ليسوا    -مخالفيهم-                                      فرقا  يجمعها القول بأن كفار هذه األمة  

مؤمنين وال مشركين ولكنهم كفار, وأجازوا شهادتهم, وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في 
استحالل بعض أموالهم دون بعض,  والتوارث منهم, كما قالوا ب  تهم حمناك                  العالنية, وصح حوا  
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والذي استحلوه الخيل والسالح أما الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصحابها عند الغنيمة,  
 وثمة فرق أخرى أقل شهرة مما سلف. (.11وافترقوا بعد ذلك عدة فرق)

التركيز  يتم  , ل  وعقيدتهموفرقهم    عن تاريخ الخوارج ومسيرتهم  أكثر  ولن يتم الحديث      
                                                                                   عليهم في مكة المكرمة وفي عهد مروان بن محمد آخر الخلفاء األمويين, والذي كان مشهورا   
بالفروسية واإلقدام والدهاء, فلما قتل الوليد بن يزيد, وبلغه ذلك وهو على أرمينية, دعا إلى 

ارب  بيعته من رضيه من المسلمين, فبايعوه, فلما بلغ مروان موت يزيد بن الوليد, سار فح
فهزمه) الوليد  بن  صفر  12إبراهيم  نصف  في  بدمشق  لمروان  وبويع    هـ 127عام (, 

 (.14                                                     (, واستوثق األمر له كليا  بعد أن أخضع عصيان أهالي حمص)13)م744/
تسميته بوالية العهد من    غير  منلقد نجح مروان بن محمد باالستحواذ على الخالفة        

ي, ولعل ما خدمه في ذلك هو موقعه العسكري قبل؛ في سابقة واضحة في التاريخ األمو 
كوالي على أرمينية, وحيازته أسباب القوة والمنعة من جنود وعتاد ودهاء, أضف إلى ذلك 
                                                                             تدهور أوضاع البيت األموي في دمشق, وضعف من كان قبله سواء  كان إبراهيم أو يزيد  

 أبناء الوليد بن عبد الملك. 
(, 15اب؛ لعل أهمها الجعدي نسبة لمؤدبه الجعد بن درهم)لقب مروان بالعديد من األلق      

                                               (, وقيل ألن العرب كانت تسمي كل مئة سنة حمارا ,  16كما لقب بالحمار لصبره في الحرب)
 (.17فلما قارب ملك بني أمية مئة سنة لقبوه بذلك)

هناك حرمت مروان من أن يفرح بخالفته كشأن بيد أن األمور الحادثة والفتن هنا و       
معظم خلفاء بني أمية من قبله. فاألخطار كثيرة والمتاعب أكثر, ولعل أهم المشكالت التي  
واجهته, واستطاع أن يتصدى لها بحزم هي استيالء الخوارج األباضية على اليمن ثم مكة 

  غير   منلها البحث بشيء من التفصيل    طرق إلى المدينة المنورة, والتي سيت               المكرمة وصوال   
 إطالة. 
 : م(747هـ /129)  سيطرة الخوارج على اليمن •
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ورغبتهم باالستيالء على الحجاز والقضاء   -  يرجع أصل خروج الخوارج من اليمن      
إلى رجل مشهور من الخوارج األباضية هو المختار بن    -  على الدولة األموية وتصفيتها

 (. 18                                                            عوف األزدي الس ل مي البصري, والذي كان يكنى بأبي حمزة الخارجي)
ن بن كان أبو حمزة الخارجي يوافي مكة في كل سنة يدعو الناس إلى خالف مروا       

محمد, فلم يزل كذلك حتى وافى عبد هللا بن يحيى األعور الكندي المعروف بلقب طالب  
            اسمع كالما     -لعبد هللا –, فقال أبو حمزة له: "يا رجل  م 746  /هـ128الحق في آخر عام  

 (. 19" )ي                                                         حسنا  وأراك تدعو إلى حق, فانطلق معي فإني رجل مطاع في قوم
رموت، فبايعه أبو حمزة على الخالفة ودعا إلى خالف  فخرج عبد هللا حتى ورد حض      

 (.20مروان وآل مروان)
وبهذا المعنى فقد قرر الطرفين اتخاذ اليمن وحضرموت قاعدة لهم من أجل االنطالق      

                      شماال  وتهديد األمويين.
, خرج طالب الحق عبد  م747/هـ129بعد مبايعة أبو حمزة لطالب الحق في عام        

حضرموت, وغلب عليها بعد أن أخرج واليها إبراهيم بن جبلة بن مخرمة    إلىحيى  هللا بن ي
الكندي من غير قتال, واجتمع لديه األباضية فبايعوه, وعامة أصحابه من أهل البصرة, ثم  
قرر السير إلى صنعاء وبها الوالي األموي القاسم بن عمر الثقفي, وكان عبد هللا في ألفي 

(, فاقتتلوا  21                                                         بينما خرج القاسم وهو في نحو ثالثين ألفا , فالتقوا بالجانح)رجل من الشراة  
                                                                                    قتاال  شديدا , ثم انهزم القاسم وأكثر القتلى في أصحابه حتى أتى صنعاء, وسار عبد هللا وقد  

تل جه الصبح  فهرب القاسم, ودخل عبد هللا صنعاء, وق                               خندق القاسم خنادق, فبي ته في و 
 (.22                                       زائن واألموال فقوي بها, فأقام شهرا  بها)ر, فأخذ الخيناس كث
إفادة كبيرة, فقد أصبحت    أفادلقد         اليمن وحضرموت لسلطته  عبد هللا من إخضاع 

                                                       , فقويت شوكته وزاد عزمه على المضي قدما  في تحقيق هدفه, ملكهموارد اليمن وخزائنه  
                         واالستمرار بالتقدم شماال .

 : م( 748م ـ 747هـ /  131هـ ـ  129)  رمةاستيالء الخوارج على مكة المك •
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الخارجي         حمزة  أبي  وحليفه  الحق  طالب  يحيى  بن  هللا  لعبد  األمر  استتب  أن  بعد 
                                                                              باليمن, قررا معا  أن يمضيا قدما  في خلع طاعة مروان بن محمد والقضاء على حكمه,  

عليها    بغض النظر عن طريقة االستيالء  -أهمية السيطرة على مكة المكرمة    ولعلهما أدركا
                                                            وإخراجها من سلطة بني أمية نظرا  ألهميتها الدينية؛ والسيما في   -                         سلما  كان ذلك أم حربا  

                                                                     يجد الخوارج في الجموع المحتشدة بمكة آذانا  صاغية لسماع خطبهم المؤثرة   إذالحج    مواسم
 وكالمهم المعسول, وينتشر خبر دعوتهم ليمأل األفاق.

                 المثنى, ثم وج ه                                                                وج ه عبد هللا إلى مكة رجال  من أهل البصرة من األزد يقال له بلج بن        
 .(23)أبا حمزة في عشرة آالف, وأمره أن يقيم بمكة على أثره

هذا المعنى فقد أصبح أبا حمزة القائد المسؤول عن هذه العملية, ولعل خروج بلج  بو       
يوافي بكل هذه    إذقوة األمويين, ومعرفة نقاط ضعفهم,  استطالع لقبله لم يكن إال من باب  

 حمزة, والذي يحدد الزمان المناسب.  االمعلومات القائد العام للحملة أب
الناس في موسم عام  وبالفعل                      مظهرا  للخالف ,  م747/ هـ129فقد وافى أبو حمزة 

يدروا إال وقد طلعت عليهم أعالم عمائم  على مروان بن محمد, حيث كان الناس بعرفة, ولم  
, ففزع الناس حين رأوهم, (24)سود في رؤوس الرماح من طريق الطائف وهم في سبعمئة

من تجمع الحجيج كما   لالستفادةفي محاولة , لناس بخالفهم مع مروان وآل مروانوأخبروا ا
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك    لهم الوالي األموي لمكة والمدينةس فرا   ,أسلف البحث

, وتصالحوا على التهدئة يوم (25)                                                     طلبا  للهدنة, وأرسل لهم وفدا  من أشراف القوم وسادتهم
, حتى ينفر الناس من الحج النفر األخير,  ووقفوا على حدة بعرفة,  (26)عرفة وأربعة أيام

 . (27)بي حمزة فدخلها بغير قتال                                                        فلما كان النفر نفر عبد الواحد في النفر األول وخل ى مكة أل
 عبد الواحد:  ووقال بعض الشعراء يهج

    د  ــعبد الواح      ففر         اإلله        دين     قد خالفوا          عصابة           الحجيج        زار  
         الشارد            كالبعير         خبط          ومضى ي             ا ـ هارب          واإلمارة           الحالئل        ترك  
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ث, وزادهم     ع                                                                مضى عبد الواحد دخل المدينة, فدعا بالديوان وضرب على الناس الب    فلما      
هللا بن عمرو    واستعمل على هذا البعث عبد العزيز بن عبد  ,(28)في العطاء عشرة عشرة

 .   (29)بن عثمان بن عفان
وخطب                                                                        وبعد أن استولى أبو حمزة على مكة, صعد منبرها متوكئا  على قوس له عربية        

     بما هم أهله, وذكر عثمان  بكر وعمر  يثم أب    خطبة مشهورة, بدأها بذكر رسول هللا 
   علياأعماله بالست األواخر األوائل, وذكر    لى, وأحبطفأثنى عليه في السنوات الست األو 

                                                                                     وقال عنه:" لم يبلغ من الحق قصدا , ولم يرفع له منار". وذكر الخلفاء األمويين واحدا  تلو 
أعرض عن ذكره, وذكر من                                                          األخر مشينا  بهم, وعندما انتهى إلى عمر بن عبد العزيز

 . (30)فاضح وساخر بأسلوبيليه 
الضال         بالفرقة  أمية  بني  ويقضون   ة,                             ووصف  بالظنة  يأخذون  بطش جبرية,  بطشهم 

تلكم الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل   بالهوى, ويقتلون على الغضب, وختم حديثه عنهم بقوله "
 (.31)" هللا 

وتعرض للحديث عن الشيعة فقال:"أما هذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب هللا, وأعلنوا        
وختم حديثه  ,ول في بعث الموتى"                ان, يؤملون الد  الفرية على هللا, جفاة عن القرآن, أتباع كه

  (.32)                                   عنهم بقوله: "قاتلهم هللا أن ى يؤفكون"
قال: "شباب وهللا مكتهلون في    إذولم ينس في خطبته أن يمجد أصحابه ويثني عليهم        

وما إلى ذلك من الثناء    (,33)شبابهم, غضيضة عن الشر أعينهم, ثقيلة عن الباطل أرجلهم"
 قدير.  والت

طالب الحق من خالل أبي حمزة وهكذا أصبحت مكة تحت حكم عبد هللا بن يحيى         
عبد الواحد بعدما وصل إلى المدينة, الخارجي دون تعب أو عناء, والمفارقة الطريفة هنا أن  

بن عمر بن    فعزله مروان وكتب إلى عبد العزيزكتب إلى مروان يخبره بخذالن أهل مكة,  
 . (34)                                   وأمره أن يوجه جيشا  للتصدي للخوارجبواليته على المدينة,  عبد العزيز
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وأن عبد  ,هم سواهو من خذل أهل مكة ولي ويبدو أن مروان قد الحظ أن عبد الواحد      
يملك السياسة والحيلة   بين جموع الحجيج, فقرر   الالزمة للقضاء على الخوارجالواحد لم 

 عقاب. غير منالخليفة أن يستغني عن خدماته 
الواحد أدرك ح         الناس قبل الخليفة,       ج     ر                          ولعل عبد  وكما أوردت   -فقرر  موقفه أمام 

 . (35)                                     ترك الحجاز نهائيا  والتوجه إلى الشام -الروايات
ن األصل األموي هو من شفع لعبد الواحد أمام  إ                                  وربما ال يذهب البحث بعيدا  إذا قال       

 عتقد.                 آخر معه كما ي   سلوك                                              ولو لم يكن منتميا  إلى هذه األسرة لكان للخليفة الخليفة, 
وبدأت أنظار أبو حمزة ترنو صوب المدينة المنورة كهدف ووسيلة في الوقت نفسه        
 إزالة حكم األمويين.نحو الشام و  للتوجه
 (: م748 /هـ 130احتالل الخوارج للمدينة المنورة)معركة قديد   •

يتركها         أن  قبل  مكة  على  حمزة  أبو  الحميري   إبراهيماستخلف  الصباح  , (36)بن 
في إشارة واضحة إلى مدى ثقته   - بلج وجعله على مقدمة جيشهواصطحب معه في حربه 

                                         محاوال  التصدي للخوارج وردهم على أعقابهم,                                    خرج جيش المدينة _ المعد مسبقا  _و   -به
وكان    ,م748/هـ130, يوم الخميس لتسع خلون من صفر عام  (37)فالتقى الجمعان بقديد

عمرو بن    قائد جيش المدينة عبد العزيز بن عبد هللا بن   , وكان  بلج في ثالثين ألف فارس
عثمان بن عفان, والذي عينه بهذا المنصب والي المدينة الجديد عبد العزيز بن عمر, كما  

 .(38)بن عبد هللا بن مطيع إبراهيم                                       عين الوالي الجديد أيضا  لحمل راية قريش 
ويبدو أنه لم يكن هناك معلومات مؤكدة عن عدد جيش أهل المدينة, ولكن مهما كان        
فها هو    عدد وال من حيث القوة.مقدار جيش الخوارج ال من حيث الفيبدو أنه لم يكن بعدده,  

            لهم كتابا     أرسلتستعد لمحاربته أشفق عليهم, و  ذاك بلج عندما شاهد جموع جيش المدينة  
 . (39)جاء فيه: "إننا وهللا مالنا بقتالكم حاجة, دعونا نمضي إلى عدونا"

"خل وا طر        الذين بغوا علينا وجاروا في الحكم, وال                         وفي رواية أخرى  نأتي هؤالء  يقنا 
 (.40)"وا حدنا بكم فإنا ال نريد قتالكم تجعل
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 غير   منبيد أن جيش المدينة أبى, ورفض بأن يسلم طريق الشام للخوارج لقمة سائغة        
مقاومة, ولعل سبب ذلك يعود للتعليمات الصارمة من قبل الوالي الجديد عبد العزيز بن  

مهما كان الثمن, ويبدو أن هذا الوالي المتحمس نسي أو لم يضع    االستسالمعدم  بعمر,  
                                                                                    بحسبانه أنه من الممكن أن يكون الثمن غاليا  وغاليا  جدا , وهذا بالفعل ما حدث بقديد. 

التقى الجمعان واشتبكا                                                 المدينة أن يذعن لمطالب الخوارج بالتنحي جانبا ,    فبعد أن أبى جيش
                                                                                  اشتباكا  عنيفا , وصبر كال الفريقين, إال أن الهزيمة حاقت بجيش المدينة, وحدثت بصفوفه  

ثالثمئة نفس, ومن آل الزبير خاصة ب                                                مقتلة عظيمة, حيث قد ر عدد القتلى من قريش وحدها  
. (43),ومثلها من بني أسد(42)                          بني عبد العزى أربعون رجال    . ومن(41)              اثنا عشر رجال  

منهم إال                                   ا من انهزم إلى المدينة, ولم ينج  حتى بلغ العدد اإلجمالي للقتلى سبعمئة قتيل, عد
 .(44)الشريد
وبإمكان المرء أن يشعر بمدى مأساة هذه المعركة, وأثرها المؤلم على أهل المدينة,        

 قالته نائحة قتلى قديد حيث قالت: من خالل شعر 
         رجاليه        ديد     ق         أفنت             وما ليه           للزمان  ما 

 (45)    ة  ـعالني         وألبكين                    ريرة  ـس          فألبكين     
 ( 46)          العاوية             مع الكالب             إذا شجيت       ين  ـوألبك

رأس نه على  إلقول  ا  إلىفي مصير قائد المدينة, فبينما ذهبت رواية    الرواياتوحارت        
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  المدينة  جيش  أمير  قد  (47)القتلى  أنه  أخرى  رواية  ذكرت   ,

 . (48)هرب
 والسؤال هنا ما هو سبب تلك الهزيمة النكراء؟        
أضف إلى ذلك تمرس جنود   صالح الخوارج,لن الكثرة العددية كانت  إيمكن القول        

الخوارج بالقتال, وإتقان فنونه, واالنتصارات المتتالية جعلت الروح المعنوية للخوارج عالية  
جيش    نقيض                                                                       جدا , فجيش الخوارج لم ينصرف عن التدريب والقتال إلى الدعة والسكون, على  

اب حرب" كونهم  ليسوا بأصح  "   المدينة والذي كما أوردت بعض الروايات واصفة جنوده بأنهم 
 .(49)مترفين
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 اتهام قريش قبيلة خزاعة بأنها دلت أبا حمزة على عورتهم أضف إلى تلك األسباب        
 .(50)  الحرورية مع عليهم ونقاط ضعفهم, وبأنها تآمرت

ومضى أبو حمزة وأتباعه إلى المدينة, فدخلها يوم االثنين لثالث عشرة ليلة خلت من صفر  
 .(51)سنة ثالثين ومئة

,  ومن على منبر الرسولخطبة مؤثرة أمام أهل المدينة,    -وكعادته–وألقى أبو حمزة         
وذكر فيها أصحاب قديد من جيش المدينة   أسهب بالحديث فيها عن مآثر قومه ومحاسنهم,

                                                                           ثم لقينا رجالكم بق د يد, فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن, ودعونا إلى    "   :حين قال
وتابع أبو حمزة    . فشتان لعمر هللا ما بين الرشد والغي"  ان وحكم آل مروان,طاعة الشيط

يهرعون   -جيش المدينة–                                      مجريات تلك المعركة قائال : "ثم أقبلوا    -وبكل فخر  –               خطبته واصفا   
                                              وغلت بدمائهم مراجله,  وصد ق عليهم ظنه, وأقبل    ون قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه,     يزف  

فدارت رحانا   بكل مهند ذي رونق,عصائب وكتائب,    -الخوارج  –                  أنصار هللا عز  وجل   
 . (52)بضرب يرتاب منه المبطلون"واستدارت رحاهم, 

ون                          . وكان أهل المدينة يصل  (53)وكان مقام أبو حمزة في المدينة قرابة ثالثة أشهر      
 . (54) خلفه ويعيدون الصالة

فكانوا ال يجرؤون   بطش أبي حمزة,خوف أهل المدينة من  ولعل الخبر األخير يفيد ب      
حتى إذا ما انقضت الصالة, واعتقد أبو حمزة بأنهم انتشروا في  على الصالة خلف أحدهم, 

           تلى ق ديد.ربما لعدم قناعتهم بها خلف قاتل قاألرض, اجتمعوا خلسة وأعادوا الصالة, 
 م(: 748هـ / 131القضاء على الخوارج ) •

ففي غضون أيام  يبدو أن الخليفة مروان بن محمد أصبح في موقف ال يحسد عليه,        
للمؤمنين على     اوأصبحت شرعيته أمير قليلة خرجت من تحت سلطانه بالد الحجاز بأسرها,  

 وهم عصائب من الشباب واألحداث؟  المحك, فكيف يسيطر الخوارج على مكة والمدينة
                    وهل حركت ساكنا ؟  أين قوة الدولة األموية؟

 ى ه علعمالوقام بتبديل  حاول أن يتدارك األمر, صحيح أن الخليفة مروان بن محمد      
                                يئا , وذهبت جهوده أدراج الرياح.تأخر في ذلك, ولم يتفد منه ش  مكة والمدينة, إال أنه
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في    كثيرا                            للتصدي للخوارج, وعو ل عليه    المدينة ه أهل                                    ولعل مروان قد فرح بالجيش الذي أعد  
العلم, إال أن  لتقدم الخارجي, ففي صفوفه نخبة من أصحاب الشرف والرياسة والقدر و ا   وقف

ورد  ألسماعه مجريات المعركة, والهزيمة النكراء التي حزنه أصبح أضعاف فرحه عندما  
 ديد.                              لحقت بجيش المدينة في كارثة ق  

 فما هي خطة الخليفة اآلن؟       
بن         محمد  بن  الملك  واستعمل عليهم عبد  أربعة آالف,  معسكره  من  مروان  انتخب 

في السير, وأعطى كل رجل منهم مئة دينار,                              , سعد هوزان, وأمره بالجد  (55)عطية السعدي
ن حتى بلغ اليم  , وأمره أن يمضي فيقاتلهم, فإن هو ظفر مضى                          وفرسا  عربية وبغال  لمتاعه

 . (56)وقاتل عبد هللا بن يحيى طالب الحق ومن معه
آالف من جنده عامتهم   أربعةوأوردت رواية أخرى أن مروان بعث ابن عطية في         

 .(57)سلطان لك علينا  قفلنا ال  -طالب الحق    – قتلنا األعور    إذارابطة, فشرطوا على مروان  
وإذا ما صحت الرواية األخيرة, فيمكن للمرء أن يستدل على حنق مروان بن محمد بموافقته  

على  وعدم خضوعهم له في المستقبل والثمن المطلوب القضاء    هعلى إطالق سراح جنود
 الخوارج. 

خطته, وخلف بعض أصحابه عليها,   إلتمامخرج أبو حمزة من المدينة صوب الشام        
                                                  إن ا خارجون إلى مروان, فإن نظفر نعدل في أحكامكم,                               ع أهل المدينة قائال  لهم: "            بعد أن ود  

ظلموا  ن, فسيعلم الذين                                      ونقسم فيئكم بينكم, وإن يكن ما تمن و                               ونحملكم على سن ة نبيكم محمد,  
 (.58)ينقلبون"أي منقلب 

ويبدو أن أبا حمزة كان يشعر مدى كره أهل المدينة له وحنقهم عليه, ولكأنه سمع ما       
ك      رد    اذهب ال  صدورهم من غيظ وما تنطق به قلوبهم دون ألسنتهم حيث تقول: "  يغلي في
 ." هللا إلينا
, فقاتلهم (59)رى            بوادي الق    ابن عطيةوالتقى بلج وهو على مقدمة جيش أبي حمزة مع         

هللا عز وجل قد جعل الليل                        ويحك يا بن عطية! إن    ابن عطية حتى أمسوا, فصاحوا: "
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. وهرب  (61)                          , وقتل بلجا  وعامة أصحابه(60)فاسكن نسكن" فأبى وقاتلهم حتى قتلهم         سكنا ,
 . (62)وقتلوهمفوثبوا عليهم  بعضهم إلى المدينة فلقيهم أهل المدينة,

والذي    -                                  ثم مضى إلى مكة طالبا  أبا حمزة                   حين دخلها شهرا ,  أقام ابن عطية بالمدينة      
واستخلف على المدينة ابن أخيه الوليد بن عروة بن محمد    –                           يبدو أنه هرب سرا  إلى مكة  

 . (63)بن عطية
                مسة عشرة ألفا , , ومع أبي حمزة خ(64)قى ابن عطية بأبي حمزة بمكة باألبطحلتوا       

ومن قبل منى, فاقتتلوا إلى نصف    ففرق عليه ابن عطية الخيل, من أسفل مكة ومن أعالها
تل أبو حمزة, وقتل معه خلق                               ابن الصباح عند بئر ميمون, وق    إبراهيمتل ابن عطية              النهار, فق  

 . (65)كثير
وقبل أن يتوجه ابن عطية إلى اليمن لمالقاة طالب الحق وقتله, استخلف على مكة       

 .(66)                                رجال  من أهل الشام يسمى ابن ماعز
                     ن ألفا , وساروا إلى  و وانطلق ابن عطية إلى اليمن, فبلغ طالب الحق, فأقبل ومعه ثالث       

ع دة(67)الة                              مالقاة ابن عطية الذي نزل بت ب   , ثم كانت بينهم موقعة  (68)                   , ونزل اآلخر ص 
                                       . ثم تبعه ابن عطية فالتقوا ثانيا  حتى  ( 69)                                        عظيمة, فانهزم طالب الحق وسار إلى ج ر ش

 من خاصتهلعلهم    –دخل الليل ثم أصبحوا, فنزل طالب الحق في نحو ألف جندي حضرمي  
 ان بالشام, كما بعث ابن عطية ابنه                                                 فقاتل حتى ق تل هو ومن معه, وبعثوا برأسه إلى مرو  -

 .(70)بشير إلى مروان ليبشره بالنصر
                                                         عطية إلى صنعاء, فثار به رجل من حمير, فبعث ابن عطية جيشا    ومضى ابن      

ل الحميري وعامة                                                                       فهزموه, ولحق بعدن فجمع نحوا  من ألفين, فالتقاه ابن عطية واقتتلوا, فقت
                                                                  ورجع ابن عطية إلى صنعاء, ثم خرج عليه حميري أيضا  فظفر به عسكر ابن   عسكره,

 .(71)عطية
ويبدو أن أنصار عبد هللا بن يحيى قد استنفذوا طاقتهم في التصدي البن عطية,       

 والذي لم يكل ولم يمل في القضاء على أي حركة مناوئة للحكم األموي في اليمن.
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تطاع ابن عطية أن يحقق حلم الخليفة مروان بن محمد في القضاء على ألد أعدائه, لقد اس 
                                                                              وطردهم من المدينة ومكة, بل ومالحقتهم حتى اليمن, لقد أصبح مروان مدينا  البن عطية 
                                                                                ومن معه, ولعل قرار مروان بتكليف ابن عطية بقيادة موسم الحج لذلك العام, كان جزءا  

                                                             له الخليفة. وفي الوقت نفسه كان هذا التكليف سببا  في قتل ابن    من المكافأة التي أعدها
 عطية ومن معه, ولكن كيف؟ 

فأسرع ابن    يتولى موسم الحج لذلك العام,كتب مروان البن عطية يحثه بالسير لكي         
                                                                            عطية في اثني عشر رجال  وقيل تسعة عشر, ومعه أربعون ألف دينار في خرجه, واستخلف 

عليه طائفة من                    , فبات به, فشد  (72)على اليمن ابن أخيه, وفي الطريق نزل في وادي شبام
رجال القبائل من مراد, واتهموهم بأنهم لصوص, فأخرج ابن عطية كتاب أمير المؤمنين 

حمد, وأراهم عهد الخليفة له على موسم الحج, إال أنهم لم يصدقوه, وحملوا على  مروان بن م
منهم              . ولم ينج  (73)معظم الرجال الذين كانوا معه  مع  تل                            ابن عطية, وحمل عليهم حتى ق  

 . (74)سوى رجل واحد
عامل الحجاز الوليد بن عروة بن محمد    م 748/هـ  131وحج بالناس في ذلك الموسم        

                                                                    عدي, وهو ابن أخي عبد الملك, ولم ا بلغ الوليد قتل عمه, مضى إلى الذين س ال  بن عطية
قتلوه, فقتل منهم مقتلة عظيمة, وبقر بطون نسائهم, وقتل الصبيان وحرق بالنار من قدر  

 .(75)عليه منهم
لقد كانت ثورة أبي حمزة آخر ثورات الخوارج الذين حاولوا قلب نظام الحكم فيها فلم       

تفكك عرى دولته   يشغلهيفلحوا, وإلى مروان يرجع الفضل في القضاء على الخوارج, ولم  
 (.76            وقتا  طويال ) فسادا عن الضرب على أيديهم بعد أن عاثوا في األرض
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   :خاتمة •
ا  و كانية وهي في آخر أيامها, و بتهديد الدولة األمو   كبيرلقد نجح الخوارج إلى حد  
من األموال  اكثير  الدولة األموية معهم نتيجة استنزاف هاأحد األسباب التي أدت إلى سقوط

 .                            لبا  قاسيا  ال ينكسر بسهولة              واجهت عدوا  ص والجنود كونها
من أجله  ن بالهدف الذي يحاربون  يفجنود الخوارج كانوا قساة جفاة أشاوس, مؤمن

حد   تأييدهم        إلى  المؤثرة  بخطبهم  زعماؤهم  فاشترى  كبير,  عواطفهم    على  سيطروا  كما   ,
  اسي الشخصي, ي, ونجح هؤالء القادة بتسييرهم إلى بناء مجدهم الس كاملة  سيطرة  االتهموانفع

                                                                      وفات هؤالء جميعا  أن أفعالهم وأقوالهم وانفعاالتهم ليست من الدين في شيء,                   فضل وا وأضل وا,
كل  و  السمحاءمالبعد  بعيدة  طريق  ن عقيدة اإلسالم  باتجاه  كانت  للجهاد  وأن حماستهم   ،

                                   فأخ روا بذلك وصول اإلسالم إلى العديد خاطئ، فحرفوا بوصلة الجهاد عن هدفها المنشود,  
آنذاك.   العالم  واستحالل من األمصار في  دمائهم  المسلمين وسفك  بتكفير  انشغلوا  حيث 

دماء   خيرة  فهدروا  اإلسالمية،  باألمة  الدوائر  يتربص  كان  الذي  العدو  ونسوا  حرماتهم, 
المسلمين نتيجة عقيدتهم الباطلة بعدما استغلوا شعارات ألهبت مشاعر الشباب وهي كلمات 

صورة غير  ظهور  العنف في اإلسالم و في نشوء    أثر كبير كما كان لهم    حق يراد بها باطل،
 حسنة عنه. 
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 , 21ج   ,األرب . النويري: نهاية  165ص  , 1ج   ,الثمين: العقد  الفاسي.  68ص,  9ج ,  والملوكالرسل  

 . 535ص



 2019لعام   1العدد                                              مجلة بحوث جامعة إدلب   

 

131 

 

في أيدي                                                                                ت ب الة: بفتح أوله, موضع ببالد اليمن, أسلم أهلها من غير حرب فأقرها رسول هللا  ((67
  , 2ج   ,البلدان أهلها على ما أسلموا عليه, فتحت عام عشرة, ويضرب المثل بخصبها. ياقوت: معجم  

 مادة تبالة.  ,272ص , 1ج  ,استعجممادة تبالة. البكري: معجم ما  11-10ص
ع د ة(  (68 : بالفتح ثم السكون, مخالف باليمن, مدينة عامرة آهلة, يقصدها التجار من كل بلد, خصبة,         ص 

مادة صعدة.    ,461ص  , 3ج   ,البلدانبها مدابغ للجلود, وتعمل بها السهام الجياد. ياقوت: معجم  
 مادة صعدة.  ,61ص , 3ج  ,استعجم البكري: معجم ما 

                                                                                      ج رش: بضم أوله, وفتح ثانيه, وبالشين المعجمة, موضع معروف باليمن, تنسب إليه عدة أشياء؛    ((69
  ,21ص  , 2ج   ,استعجمناقة جرشية أي حمراء جيدة, وعنب جرشي أي جيد بالغ. البكري: معجم ما  

             مادة ج ر ش. 

 . 605ص , 1ج  ,األمويون . الوكيل: 208ص , 2ج  ,الخضري: محاضرات  ((70

 . 29ص  ,( هـ 140-121الذهبي: تاريخ اإلسالم )  ((71

بام قبيلة منسوبون إلى هذا الجبل. البكري: معجم ما   ((72 بام : بكسر أوله جبل لهمدان باليمن, وش                                                                                           ش 
 مادة شبام.  ,61ص  , 3استعجم ج

اليعقوبي   ((73 تاريخ  الطبري:  271ص  , 2ج   ,اليعقوبي:  ابن  69ص,  9ج ,  والملوك الرسل    تاريخ.   .
في   الكامل  نهاية  386ص  , 4ج   ,التاريخ األثير:  النويري:  الوكيل:  536ص  , 21ج   ,األرب .   .

 .               605ص , 1ج  ,األمويون 

 . 29ص ,( هـ 140-121الذهبي: تاريخ اإلسالم )  ((74
 . 394ص  ,4ج  ,ابن األثير: الكامل في التاريخ  ((75

 . 316ص , 1ج  ,اإلسالم: تاريخ حسن( 76)
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ْْ الْْكْشفْْ  ْ  ْ ْْعْنْالذْْيفاناْتْالْداخليةْْفيْْمْحاليْلْْغسيْلْالكْلىْوْدراسةْْتْأثيرْهاْْْْ   ْْْْْ  ْْ  ْ ْْ ْ  ْ ْْ ْْ  ْ ْْ ْ  ْ ْ ْ  ْ ْ  ْ ْْ ْ  ْ  ْ ْ ْْْ ْ ْْ ْْ  ْْ ْْ  ْ ْْْ ْْ   ْْْ ْ  ْ ْ
ْْ عْلىْْوظْائْفْالكْبْدْْعنْدْاألْرانبْْ ْْ ْ ْْ ْ  ْْ  ْ ْ  ْْ ْْْ ْ  ْْْ  ْ  ْْ ْ ْ ْْ

 الداود *، موفق اليوسف **  دالدكتور فؤا
 *أستاذْمساعدْدكتور،ْكليةْالطبْالبيطرْي

 .صيدلة(،ْكليةْالصيدلة،ْجامعةْادلب**طالبْدراساتْعلياْ)ماجستيرْ

ْالملخْص
ة في مراكز غس ي  اللل  في       اخلي              يفانات الد                ي عن هذه الذ                        أجري هذا البحث للتقص   

راس ة                                 عل  وظائف اللبد، وقد ش لل  الد                  هذه الذ يفاناتمحافظة ادلب وريفها، ولدراس ة أثيير  
عين ة من مح الي     72جلع                                                 ة أربع مراكز غس              ي   كل  في ادل ب وريفه ا،  ي ث أ           الح الي   

  2019لعام         أي ار(عة )من ش      هر كانون التاني  ت  ش      هر                            غس      ي  اللل  عل  فترات متق   
  clot method-Gel  ب ريقة أش    ل  اله مةLPSْاجراء اختبار الذيفانات الداخلية   وأ 

التي أحوي عل  نس          بة عالية من  و   محالي  غس          ي  اللل الدس          تورية ، ي  أخذت عينات 
وبثعلار وأوزان  الذكورالذيفانات، و أ   قنها ض      لن س        مرلوعات من اةرانب البلدية 

الللوي ة ب ال ذيف ان ات   من اللح الي  EU/ml (205,10,15,  )وذل   تتراكيز متتلف ة    متق ارب ة
مرور فترات زمني ة مح دد   ( بع دAST,ALTوأخ ذت قراء  لننزيل ات اللب دي ة )  ،ال داخلي ة

أظهرت نتائج التقص            ي عن مس            تويات الذيفانات  ( س            اعة.6،12،24،48بعد الحقن )
الداخلية في محالي  غس ي  اللل  وجود س تة محالي  أحتوي عل  نس بة عالية من الذيفانات 

 ALTو ظ ارأفاع معنوي في مستويات ل  .(0.25EU/mlفوق النسبة الدستورية)  الداخلية
خ ل الفترات الت ث اةول  بع  د الحقن    (up to 40 IU/Lفوق اللس              تو  ال بيعي )

س اعة، ولو ظ ارأفاع  48( س اعة، ي  عادت اللس تويات ال  الحد ال بيعي بعد  6,12,24)
 .( ساعة6،12،24،48)خ ل الفترات اةربعة من الحقن   ASTمعنوي في مستويات 
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                                                                              ارأفاع مس       تو  الذيفانات الداخلية في محالي  غس       ي  اللل  كان س       ببا  في أتر  الت يا 
في ت زم ا ال دم وعودأ ل  ل  الح دود ال بيبي ة بع د    ALT                              اللب دي ة وأس              ر   ا نزي  النوعي  

ال ذي ووج د في خ ي ا اللب د  AST ص               و ه ذه الت ي ا، وك ان س              ب ب في ارأف اع  نزي  
 لحدود ال بيبية.  وغيرها وعدم عودأل  ل  ا

ْْ.test LAL(، ALT/AST، محالي  غسي  اللل ، )Endotoxinالكلماتْالمفتاحية:ْ
2019ْوردْالبحثْللمجلةْبتاريخْْْ/ْْْ/ْ

2019ْ/ْْْ/ْْْْْْقبلْللنشرْبتاريخْ

Introductionْالمقدمةْ -1
 ،medulla Innerولب داخلي    cortex Outerأتلون الللية من قشر  خارجية  

أقوم اللل  تتصفية   ،مليون و د  وظيفية أسل  اللليونات  1.4وأحتوي اللل  عل  ما يقار   
الفض ت   وإفراز  الز ائد  عل  شل                        الد م  هناك خياران   تول،                            والس وائ   اللل   أفش   عندما 

                  للن ل خيار محدود    transplantation kidneyللع ج  التيار اةول هو زرع اللل   
العالية للز رع   دائ  والت لاليف  البدولة بشل   الللية  أوافر  الت اني  وهو    ]1[                                                               لعدم                          ، والتيار 

                                  ،  يث يللن أن وت   أعويض الفش  أو Dialysis                                       اةكتر شيوعا  وهو غسي  اللل  )الد يال(  
                                                                                  جزء منل والعل  عل  مساعد  الرس  في الت تلص من هذه الس لوم عن طريق أقني ة الد يال.

                                                                             ن  اللاء هو الللون الرئيسي للحلول غسي  اللل  ، ويقد ر استه ك اللياه لننسان ،  ]2[
لي    لتر في اةسبوع ، تينلا يستهل  مريض غسي  اللل  خ ل جلسة    14لتر ووميا أو    2         الس 

   ]3[لتر من اللاء في اةسبوع. 576لتر من اللاء أو   192ساعات  4وا د  مدأها  

                                                                        خ ل عد   س     نوات من الحر  في س     وريا عام ة وفي  دلب وريفها بش     ل  خا   أثيرت     
ارأفع   ،  يث                                                                    اللتير من الق  اعات الص    حي ة والتدمي ة نتيرة العنف والقص    ف اللتواص     

                                                                                 نس      بة الللويات الليليائي ة والرريومي ة في اللياه اللس      تتدمة في جلس      ات ال س      ي ، وبذل  
( و  CوBْالللويات مت  الررايي  وفيروس    ات التها  اللبد)                        أص    بح  مص    درا  لنق  بعض

لوم وأهلها الذ  يفانات الداخلي ة   ، وهذا كان لل أير س             لبي عل  Endotoxin                                          بعض الس              
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حة العامة ومرض  الفش  الللوي  حي ة                     أهلي ة هذا البحثلذل  فإن ،                                  الص                         أعود لللتاطر الص 
دم ة ا نت اني  ة،                                                                                       اللبير  التي يللن أن يس              ب به ا ه ذا ال ذيف ان  ارأف اع الحرار ، الحل  ، الص               

 ]4[اللوت.  

ال       د اخ ل ي   ان  ج زيء    LPS                     ال       ذ  ي ف         ع ن  ب ب       ار   ش               ح  ل ي  ه و  د  س               ل       اري         د                       ع       دو        
lipopolysaccharide  (LPS  )ة اة ل ف        للل      اء                      م ز د و ج  مح      ب  س              ل      اري      د  )ع      دو      د 

hydrophilic   مرأبط مع ش   ح  كاره لللاءhydrophobic)  . ي ش   ل    جزء ا من م لو نات                          
 .  ]5[                                          الر دار الت لوي  للر رايي   سلبي ة ال رام

                       ، وم ول دات الح ل   هي pyrogen                                                       يللن أص        نيف الذ  يف ان الد اخلي عل  أن ل حمولد للح ل  ح 
                                                                                        مواد  عندما أ ح ق ن في جس        التدوي ات فإن ها أس      ب ب العدود من اةع رام، وأكترها ألييز ا هو 

ار   ،                  الر س        اةس     اس     يةارأفاع درجة  رار   ترابات  الفيزيولوجي ة الض                                                         أ حدث عدد ا من االس      
                     ومن  هذه االس ترابات 

 .increased body temperature                       ارأفاع   رار   الرس     .1
 . chilly sensation                    شعور  بالق شع رير    .2

 .cutaneous vasoconstriction                              أضيق اةوبية الدموية الرلدي ة   .3

  .pupillary dilation                  أوسع  في الح دقة   .4

 .decrease in respiration                ضيق في الت نف س  .5

 .increase in arterial blood pressure                             ارأفاع في الض  ط الش رياني    .6

 .muscular pain            آالم عضلي ة   .7

 .nausea and malaise                                   شعور بال تيان والت و ع   )الد ع ث(  .8

مه دور ا  الداخلي  الذيفان  ففي                               ولعب  ال رام،  سلبية  الررايي   عن  الناجلة  اةمرام  في                                                      ل ا 
، وأنشيط  Feverالذيفان الداخلي العدود من التثييرات  الحل     يحفز  التراكيز اللنتفضة

الب ع    وأنشيط  لللتللة،  البدو   وأنشيط  activation of macrophagesالسبي    ،
وفي التراكيز العالية أسبب الصدمة ا نتانية و ت    ،B lymphocytes  الللفاويات البائية

ي عن الذ يفانات الد اخلية في محالي  غسي  التق ل     وهدف هذا البحثلذل   ،   ]6[. اللوت                                            ص 
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دراسة  ،  أقيي  محالي  غسي  اللل  من  يث اللحتو  الرريومي،  اللل  في محافظة ادلب
 .                                                       التثييرات السلية للذ  يفانات الد اخلية عل  وظائف اللبد

 BET  test Bacterial endotoxinْاختبارات الذيفانات الداخلية الرريومية -1-1

LAL(ْ Limulus(ْ                                                  ا خ ت ب ار     ل ة س ل  عون )سرطان( ن ع   الف ر س -1-2

test Lysate Amebocyteْ
ال       ا خ ت ب ار  هو  انتشارا   اةك تر  الد اخلي  الذ  يف ان  ا خ ت ب ار  هذا LAL                                                                         ن   ومب دأ   ،             

                                                                                                 اال خ ت ب ار هو  التف اع  ت ين الذيفانات وماد   )تروأين ق ات  للتتت ر( ومحتواه من الت  يا أميبية  
الف ر س ن ع    هو    Limulus Polyphemus         )ي ع د     ،                                              الشل  اللس تت لصة من دم س ر طان 

                                                                              النوع اةكتر استتدام ا مع العل  أن  هناك أنواع أخر  من السل عون أؤدي نفس ال رم 
مع Carcinoscorpius  /Tachypleusمت    الف ر س  ن ع    سل عون  أفاع   ع ر  ف   ،)                                        

هو الت صة اللائية وت  الحصول    LALْو                                                   الذ  يف ان الد اخلي )أشل  التتر ( عام التلسينيات،  
 .(                                   خ يا الدم )الت يا أ ميبي ة الش ل  عليها بعد أحل  

ْْالْموادْوطْرْائقْالعْْمْل -2  ْ  ْ ْْ ْ ْْْ  ْ ْْْْْ ْ ْ ْْْ
Materialsْْْ المواد -2-1

Apparatusْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاألجهزةْالمستخدمة .2-1-1
الس مة   (1 خزانة  الرهاز  )   Biological Safety Cabinetsالحيوية  جهاز  مودو  

JSCB-1200SB  صنع شركةJSR  .)الصينية 

2) ( اسباني  )تيوسيست (  الدم  كيلياء   SEMI-AUTOMATICجهاز 

ANALYZER BTS-350 ) 

 (  (Centrifuge Hettichمتفلة  (3

مائي    (4 الرهاز  Water Bath لام    Julabo  شركة  صنع TWB22 )مودو  
 (.اةللانية
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اللوصد    (5 الرهاز    Autoclaveجهاز  شركة    J.P.Selecta, s.aمودو   صنع 
Selecta  .االسبانية 

 ( اللانيا. Memmer)مودو    Molel 100-800 اضنة جريومية  (6

 . 102(  ساسية NECKموديلصيني ) Analytical Balanceميزان أحليلي  (7

 refrigerator (DAEWO .)تراد  (8

 خالية من مولدات الحل .  ml 10 ر   Test tubesأناتيب اختبار  (9

 . ml 100 ر   Becherتيشر  (10

 .   ml 500و ر   ml 1000 وجلة  ر   (11

 .  tubes holder ام  اناتيب  (12

 خالية من مولدات الحل . ml 150عبوات عقيلة سعة  (13

بط  (14  (.  ml 0.1و ر   ml 1 ر  ) Micropipette                          م ل ص  ميلروي قات  للض 

 .Tips                       رؤوس ملص  ميلروي عقيلة  (15

 .  2ml ر   Eppendorf Tubesأناتيب أتندروف  (16

ْ Reagents and Mediaْوالمستنبتاتالكواشفْ .2-1-2

 Fluid thioglycolate mediumْ(Himediaمستنب  التيوغليلوالت السائ   (1

Laboratori INDIA  ) 

Soya-bean casein digest mediumْْ                                   مستنب  الصويا اللهضومة اللازين ي   (2
(Himedia Laboratori INDIA .) 

  Wakoصنع شركة   PYROSTERE TM ES-Fكاشف الذيفانات الداخلية  (3
 . λ=0.125 الصينية  ساسية 
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 االسبانية. (BioSystems S.A)صنع شركة  ALTْ(ALT Kit)عتيد   (4

 االسبانية. (BioSystems S.A)صنع شركة   AST (AST Kit)عتيد   (5

 Samplesالعينات:ْ -2-2

                                                                         أ   جلع عينات اللياه من أربعة مراكز غسي  كل  وخ ل فترات متق عة في محافظة 
عينة ك  اعتيان( عينة من اللراكز    24)  72ادلب وريفها وكان عدد العينات اللرلوعة  

 اللتتلفة وهي 

 اتن سينا.   Aمركز  .1

 شفق.   Bمركز  .2

 با  الهو .   Cمركز  .3

 دركوش.  Dمركز  .4

سعة    free of pyrogenاللياه في عبوات خاصة خالية من الذيفاناتوأ  جلع عينات 
150 ml  عينة وأتزينها في البراد. 72عدد  

ْالختباراتْالمنجزة:ْْا -2-3

  Sterility testاختبارْالعقامةْ .2-3-1

الررايي   وجود/غيا   ويلشف  )نوعي(  ك يف ي  ا خ ت ب ار  هو  العقامة  ا خ ت ب ار                                                                                 ن  
   باالعتلاد عل  نلوها في نوعين من اللستنبتات هي كالتاليوالف ريات 

                       يستتدم بشل   رئيس  Fluid thioglycollate mediumمستنب  التيوغليلوالت السائ  
ا أيض  الحيوائية  الررايي   لعزل  يستتدم  وللنل  ال  يوائية،  الصويا ،                                                                  للررايي   مستنب  

  لعزل الف ريات  Soya-bean casein digest medium  (TSB)                     اللهضومة اللازين ي   
 والررايي  الحيوائية.   
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                                                                                وبوجود شواهد مبيارية كالتالي  شاهد من ك  مستنب  و ترك مفتو  ا ضلن خزانة الس مة  
الحيوية خ ل كام  فتر   جراء االختبار ي  يتضع لشروط الحضن نفسها، ودل خلوه من  

                                         لوية، وشاهد من ك  مستنب  و ت ر ك م لق ا                                                  العلر عل  أن  البيئة التي يرري فيها العل  غير م
 .                                                                             ويتضع لشروط الحضن نفسها، ودل خلوه من العلر عل  أن  اللستنب  خال  من التلوث

ْBacterial Endotoxins Test (BET)اختبارْالذيفاناتْالداخليةْ .2-3-2

( الداخلية  الذيفانات  اختبار  استتدام  الللي عن BETوت   أو  النوعي  لللشف   )
( الحصان  سل عون  دو   باستتدام   لة  وذل   الداخلية   Limulus)الذيفانات 

Polyphemus Lysate  ما ال   أو  عل     LAL))يسل   الح لة  هذه  أحوي   يث 
تروأينات وانزيلات أترلط بلررد م مستها للذيفانات الداخلية ونسبة الترلط هذه أتناسب 

                                   طردا  مع أركيز الذيفانات الداخلية.

لون جليع اةدوات الزجاجية اللستتدمة في هذه االختبارات خالية من الذيفانات  يرب أن أ
  250دقيقة تدرجة  رار     30                                                        الداخلية وذل  باستتدام فرن الهواء الراف للد  ال أق   عن  

 درجة مئوية.

  Gel-clot methodأ  اجراء اختبار أحدود نسبة الذيفانات الداخلية ب ريقة أشل  اله مة  
 ة. الدستوري

 طريقةْالعمل:ْ -2-3-2-1

                                                                           أ   جراء اختبار الذيفانات الداخلية تناء  عل  أعليلات الش  ركة اللص  نعة لللاش  ف 
وذل  باستتدام    USP 41والتي أعتلد عل  اللعاوير الدستورية لدستور االدوية اةمريلي  
  Amybocyte lysateكاش            ف يحوي عل    لة س            ل عون  دو   ص            ان البحر 

Limulus تالية  وفق ال ريقة ال 

   LRWمن اللاء التالي من الذيفان   ml 5.2وت  أحض     ير اللاش     ف وذل  بإض     افة  -1
LAL Reagent Water ْ ل  القنينة Vialْ.الحاوي عل  الح لة 

 من الح لة.mlْ 0.1ووضع في اةناتيب التاصة باللعاور   -2
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 .NCكشاهد سلبي  ويعتبر LRWووضع في أنبو  ماء خالي من الذيفان الداخلي   -3

 من العينات اللراد فحصها .  0.1mlيضاف  -4

ن أناتيب العينات والشاهد السلبي في  لام مائي للد  ساعة في درجة  رار    -5   37                                                                           أ حض 
 مئوية. 

 .Gelationبعد ساعة من التحضين وت  مراقبة أشل  الري  )اله مة(  -6

  180                                                                        يلون االختبار  يراتي عندما وتشل  ج  متلاس  وبق  ياتت ا في  ال قلب اةنبو  
 درجة مئوية 

  Rabbitsحيواناتْالتجربةْ)األرانب(ْ .2-3-3

أتراوو أوزانها    30أ  أخذ   البلدية الذكور والتي  ْ-mg  (500أرنب من اةرانب 
 ررات متصصة   8( وأ  وضعها ضلن  ظير  معدنية نظيفة وم هر  مؤلفة من  700

 يصال ال عام واللاء بشل  سه  دون أعرم اةرانب ةي   وأ لتربية  يوانات الترار ،  
 .  stressض ط 

انب بشل  فردي، ي  وزع  عشوائيا  ل  س   أرنب ووزن  اةر  24استتدم في الترربة 
 مرلوعات تواقع

 نب للشاهد ا يراتي(. اأر  4ونب للشاهد السلبي اأر  4وأرانب لل  مرلوعة  4)

 تصميم التجربة:   .2-3-3.1

أضلن الترربة  ع اء أربع جرعات متتلفة من الذيفانات الداخلية اللوجود   
 في محالي  غسي  اللل ،  يث قسل  الترربة  ل  س  مرلوعات كلا ولي   

                                                                    قن   ماء خالي من الذيفانات وهو نفسل اللح  في كاشف الذيفانات مرلوعة الشاهد •
LRW . 

500 محلول بياري من الذيفانات الداخلية بررعة          قن     مرلوعة الشاهد ا يراتي •

EU/ml  . 
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من الذيفانات   EU/ml 5                                  قن   بلحلول غسي  كل   اوي عل    اللرلوعة اةول  •
 الداخلية.  

من الذيفانات    EU/ml 10                                  قن   بلحلول غسي  كل   اوي عل    اللرلوعة التانية •
 الداخلية.  

من الذيفانات  EU/ml 15 اوي عل                                             اللرلوعة التالتة    قن   بلحلول غس           ي  كل  •
 الصفاق.   الداخلية في

من الذيفانات    EU/ml 20                                  قن   بلحلول غسي  كل   اوي عل    الرابعةاللرلوعة  •
 الداخلية.  

 . IP( ضلن البريتوان 5,10,15,20) EU/mlأ   قن اللحالي  اللتتلفة في التركيز 

(  48،24،12،6بعد ) مرا   زمنية    4                                                 ج ل ع   عينات الدم من القلب بشل  مباشر وذل  خ ل  
 ساعة من الحقن.

اللص    الحصول عل   الدم  Serumوأ   أتفي  عينات    ( دقيقة/دورة  3000)عن طريق 
 بعد ك  عللية سحب للدم. ALT,ASTواجراء أحالي  ا نزيلات اللبدية 

 Resultالنتائجْ

ْنتائجْاختبارْالعقامة:ْْ -2-4

ووم( لللحالي  اللتتبر  لو ظ   14بعد انتهاء فتر  الحضانة الف رية والرريومية )
 (. 1عدم أشل  علار  في اللستنبتات كلا هو موضح في الردول )

 (ْنتائجْاختبارْالعقامةْلمحاليلْغسيلْالكلىْفيْالمراكزْاألربعةْ.1الجدولْ)
 نسبة اللحالي  اللتالفة    عدد العينات اللتالفة عدد العينات  اللركز 

A 18 0 0% 
Bْ18 0 0% 
Cْ18 0 0% 
D 18 0 0% 
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ْنتائجْاختبارْالذيفاناتْالداخلية:ْْ -2-5

( رق   الردول  اةربعة 2وبين  اللل   غسي   مراكز  في  الداخلية  الذيفانات  أراكيز  نتائج   )
(A,B,C,D في ادلب وريفها وذل  خ ل فترات سحب عينات متتلفة تين شهر كانون )

     2019التاني وايار لعام 

)أول   -1 اةول   العينات  للذيفانات   24مرلوعة  بالنسبة  اللحالي   نتائج  كان   عينة(  
ماعدا   الدستورية،  الحدود  ضلن  عينات الداخلية  الذيفانات  ي ث  أراكيز   كان  

(0.28,0.4, 2.8) EU/ml  . 

)ياني   -2 التانية  العينات  لللواصفات    24مرلوعة  م ابقة  اللحالي   نتائج  كان   عينة( 
 (2.5,2.4 , 3كان  أراكيز الذيفانات الداخلية  ةمتالفعينات  ي ث، ماعدا الدستورية

EU/ml .) 

العينات   -3 لللواصفات 24ْْ  يالث)  التالتةمرلوعة  م ابقة  اللحالي   نتائج  كان   عينة( 
 (. EU/ml(4 , 3.4، ماعدا عينتين متالفتين كان  أراكيز الذيفانات الداخلية  الدستورية

 و قنل ضلن  يوانات الترربة EU/mlْْ 4الذي يحوي نسبة  و   محلول ال سي  الللوي أ  أخذ  
 .ومراقبة الت يرات الحيوية الحاصلة عل   نزيلات اللبد وذل  بررعات متتلفة
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 ْ.فيْالمراكزْاألربعةْالذيفاناتْالداخليةْفيْمحاليلْغسيلْالكلىْمستوياْت(ْنتائج2ْالجدولْ)

 اللحالي  اللتالفة نسبة    عدد العينات اللتالفة عدد العينات  اللركز 
A 18 5 27.7% 
Bْ18 1 5.5% 
Cْ18 1 5.5% 
D 18 1 5.5% 

عينات من محالي  غسي  اللل  أحوي عل  أراكيز عالية    8 يث ن  ظ من الردول وجود  
% من اللحالي  متالفة للقيلة 11عينة أي تنسبة  والي  72ْْوذل  من أص   ْْْْ LPSمن  

 (. EU/ml 0.25                  اللسلو ة عاللي ا )

ْضمنْساعاتْالحقنْفيْجرعاتْمختلفةْ:ALTْإنزيمْْلمستوياتالنتائجْ .2-5-1

اللبد   التراكيز اللصلية  نزي   قياس  بعد ) ALTْْأ   (  6,12,24,48خ ل فترات معينة 
ْ الحقنمن  ساعة

ْْْْْالمصلْيةْبعدALTْْْمستويات .2-5-1.1 ْ ْْ ْ ْْ  ساعاتْمنْالحقن:6ْْْ

أظهرت النتائج وجود فرق معنوي هام تين اللرلوعات اللتتلفة في الدراسة الحالية، 
  NC يث لو ظ وجود ارأفاع معنوي تين مرلوعات الدراسة باللقارنة مع مرلوعة الشاهد  

(P = 0.0001  ولو ظ انتفام معنوي في ،)ALT    في مرلوعة الشاهد باللقارنة مع
مع   5(، ل  ن  ظ فرق معنوي عند مقارنة مرلوعة الررعة  P<0.05اللرلوعات اةخر  )

 (. 1(، كلا هو اللت ط البياني )P>0.05)  15مع   10وكذل    10

ْساعةْمنْالحقن:12ْْالمصليةْبعدALTْْْمستويات .2-5-1.2

أظهرت النتائج وجود فرق معنوي هام تين اللرلوعات اللتتلفة في الدراسة الحالية، 
مستو    معنوي في  ارأفاع  الشاهد   ALTووجد  مرلوعة  مع  مقارنة  الدراسة  للرلوعات 

(، ووجد اخت ف معنوي تين مرلوعات الدراسة كافة مع بعضها  P = 0.0001السلبي )
 (. 2البياني )(، كلا هو مبين اللت ط P<0.05البعض )
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ْساعةْمنْالحقن:24ْْْْبعدALTْْْمستويات .2-5-1.3

أظهرت النتائج وجود فرق معنوي هام تين اللرلوعات اللتتلفة في الدراسة الحالية، 
مستو    معنوي في  ارأفاع  الشاهد   ALTووجد  مرلوعة  مع  مقارنة  الدراسة  للرلوعات 

 (، ووجد اخت ف معنوي تين P = 0.0001السلبي )

(، ل  ن  ظ اخت ف معنوي عند  P<0.05مرلوعات الدراسة كافة مع بعضها البعض ) 
(، كلا هو مبين في  P>0.05)   10مقارنة مرلوعة الشاهد السلبي مع مرلوعة الررعة  

 (. 3اللت ط البياني )

ْساعةْمنْالحقن:48ْْْْبعدALTْْْمستويات .2-5-1.4

 =Pوجود اخت ف معنوي هام تين مرلوعات الدراسة )  عدمأظهرت النتائج  ل   

(، أ  مقارنة اللتوس ات الحساتية لللرلوعات السابقة ول  و  ظ ارأفاع معنوي في  0.058
مع ALTمستويات   باللقارنة  ا يراتي  الشاهد  للرلوعة  معنوي  ارأفاع  وجود  لو ظ   ،

 (، ل  ن  ظ اخت ف معنوي عند مقارنة باقي NC( )P <0.05,10,5اللرلوعات )

 (.4البياني ) اللت ط(، كلا هو مبين في P>0.05اللرلوعات )
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ْضمنْساعةْمعينةْوفيْجرعاتْمختلفْةASTْْلمستوياتالنتائجْاإلحصائيةْ .2-5-2

اللبد   التراكيز اللصلية  نزي   قياس  بعد )ASTْْأ   (  6,12,24,48خ ل فترات معينة 
  .الحقنمن  ساعة

ْساعاتْمنْالحقن:6ْْالمصليةْبعدASTْْْمستويات .2-5-2.1

أظهرت النت  ائج وجود فرق معنوي ه  ام تين اللرلوع  ات اللتتلف  ة في ال  دراس               ة  
للرلوعات الدراس       ة مقارنة مع مرلوعة   ASTالحالية، ووجد ارأفاع معنوي في مس       تو  
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مرلوعات الدراس    ة عدد من (، ووجد اخت ف معنوي تين P = 0.0001الش    اهد الس    لبي )
(، ول  ن  ظ اخت ف ذو داللة   ص              ائية عند مقارنة P<0.05مع بعض              ها البعض )

(، كل ا هو مبين P>0.05)20مع    15وك ذل     15مع    10وك ذل     10مع   5مرلوع ة ال  
 (5في اللت ط البياني )

 ساعةْمنْالحقن:12ْْْْبعدASTْْْْمستويات .2-5-2.2

أظهرت النت  ائج وجود فرق معنوي ه  ام تين اللرلوع  ات اللتتلف  ة في ال  دراس               ة  
للرلوعات الدراس       ة مقارنة مع مرلوعة   ASTالحالية، ووجد ارأفاع معنوي في مس       تو  

مرلوعات الدراس    ة عدد من (، ووجد اخت ف معنوي تين P = 0.0001الش    اهد الس    لبي )
مع   5عنوي عند مقارنة مرلوعة ال (، ل  ن  ظ اخت ف مP<0.05مع بعض ها البعض )

 (6(، كلا هو مبين في البياني )P>0.05) 15مع  10وكذل   10

ْساعةْمنْالحقن:24ْْبعدْْْالمصليةASTْْمستويات .2-5-2.3

أظهرت النتائج وجود فرق معنوي هام تين اللرلوعات اللتتلفة في الدراسة الحالية، ووجد 
للرلوعات الدراسة مقارنة مع مرلوعة الشاهد السلبي   ASTارأفاع معنوي في مستو   

(P = 0.0001  ووجد اخت ف معنوي تين مرلوعات الدراسة كافة مع بعضها البعض ،)
(P<0.05 كلا هو مبين في ،)(.  7 ط البياني )للتا 

ْساعاتْمنْالحقن:48ْْْْبعدASTْْْْمستويات .2-5-2.4

أظهرت النتائج وجود فرق معنوي هام تين اللرلوعات اللتتلفة في الدراس   ة الحالية،  يث 
  NCلو ظ وجود ارأفاع معنوي تين مرلوعات الدراس            ة باللقارنة مع مرلوعة الش            اهد  

(P = 0.0001 ولو ظ انتفام معنوي في ،)AST  في مرلوعة الش           اهد باللقارنة مع
 (، ل  ن  ظ فرق معنوي عند مقارنة P<0.05اللرلوعات اةخر  )

(، كل ا هو P>0.05)  5مع  PCوك ذل      20مع   10وك ذل     15مع   10مرلوع ة الررع ة  
 (.8مبين في اللت ط البياني رق  )
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Discussionْْ  المناقشة -3
                                                                     ن  غس  ي  اللل  هو التيار اللفض     لد  مرض    الفش    الللوي، وذل  لتعويض 
                                                                               النقص في وظ  ائف اللل ،  ي  ث وت   التتلص من البول  ة واللري  اأينين والس              وائ    الزائ  د   
والفض         ت، وذل  عن طريق ألرير دم اللريض اللص        ا  بالفش          الللوي اللزمن عبر 

غس  ي  اللل ، في جهاز غس  ي  اللل  أت  عللية                                       وص  لة ش  رياني ة وريدي ة ووص  لها مع جهاز
التص    فية وإزالة الفض     ت والس    لوم من الدم عبر و د  وظيفية يش    بل عللها عل  اللليون  
                                                                                  في الللية ال بيبية وأس   ل  هذه الو د  باللديال، وأت   ض   لن هذا اللديال عللية التص   فية 

 ]7[                                         وفق عد   آلي ات فيزيائية أهل ها االنتشار. 

عندما ألون ش روط ال س ي  متالية ومحلول ال س ي  م اتق للش روط الدس تورية من  يث    
                                                                                 اللحتو  الليليائي والرريومي، أحص      عللية الد يال بالش    ل  الص    حيح ويلون الدم العائد  
عبر الوص            لة الوريدية منق  من الفض             ت وم ئ  لحيا  لللريض، للن وجد في بعض  

                                             ال س       ي  أن هناك بعض اةعرام الس       ريري ة ظهرت لد  مراكز ال س       ي  وأيناء جلس       ات  
                                                                         مرض    ال س  ي ، وكان أه  أل  اةعرام ارأفاع درجات الحرار  و ص  ول ص  دمات أس  ل    
                                                                             بالص   دمة االنتاني ة، وقد عزي س   بب أل  اةعرام  ل  أ ير في ص   فات اللياه الداخلة في 

ا من  ي  ث اللحتو  الرريومي من   ال  ذيف  ان  ات                                                          أركي  ب محلول ال س              ي   ، وخص              وص                
   ]8[الداخلية.

                                                                         ن  اللياه اللس     تتدمة في جلس     ات غس     ي  اللل  يرب أن ألون عقيلة، للن في أغلب    
                                                                     مح ات التنقية ألون مح ة غس       ي  اللل  عرض       ة  لتش       ل  ما يس       ل  ال ش       اء الحيوي 

biofilm وهو ببار  عن غش      اء رقيق من الررايي  والتي ألتص      ق بردران أناتيب مح ة ،
هذا ال ش    اء الحيوي جريومة وا د  أليف  مع البيئة فقير  التنقية، ويللن أن يلون مص    در  

الت ذية وال نية باللياه وعاد  ما ألون جرايي  س لبية ال رام، هذا ال                ش اء الحيوي يللن أن 
الذيفانات الداخلية والس        يتوكينات، التي أعبر اللديال    Leaking                   يلون مص        درا  لتس        ر   

 ]9[وأسبب استرابة التهاتية وارأفاع  رار .
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                                                                            أظهرت الدراس    ة الحالية أن  اللياه اللس    تتدمة في غس    ي  اللل  كان  عقيلة،  يث ل     
                                                                               أظهر علار  في اللس   تنبتات الل ذية اللس   تتدم ة، وهذا دلي  عل  عدم وجود نلو جريومي 

أيب  وجود مس      تويات غير طبيبية للذيفانات الداخلية،    LALفي هذه اللياه، للن اختبار 
                                                    ببا  لظهور أعرام س            ريرية لد  بعض اللرض              في أ د مراكز ويعتقد أنها كان  س             

 ال سي . 

                                                                        ن  م ول دات الح ل   مص     در خ ر للحالي  غس     ي  اللل  واللس     تحض     رات الص     يدالنية    
                                                                                     الحقنية ةن ها ألون عل  ألاس مع دم ا نس        ان، وأكتر م ول دات الح ل   خ ور  هو الذ  يف ان 

 ]4[.الرريومي           الد اخلي

                                                                              لو ظ في الد راس             ة الحالي ة ارأفاع في مس             تويات الذيفانات الداخلي ة في بعض مراكز     
                                                                               غس     ي  اللل  في  دلب وريفها، وأعز  هذه اللس     تويات في مح ات التنقية  ل  ما يس     ل  

 .Biofilmبال شاء الحيوي 

أجري  دراس ة س ابقة لتقيي  التلوث الرريومي والتحقق من مس تويات الذيفانات الداخلية في  
من أن  اتي  ب  5cmق ع  ة ب ول   96للي  اه غس              ي    اللل ،  ي  ث أخ  ذت    (A,B)مح تين

 التوصي  لللح ات وبشروط عقيلة، وأجري لها الزرع الرريومي  

 

كان  يراتي  Aأس   اتيع أن الزرع الرريومي ةناتيب اللح ة    9، لو ظ بعد  LALواختبار 
، وهذا أوافق مع مس       تويات B% في عينات اللح ة 3% تينلا كان  النس       بة 16تنس       بة 
 %من عينات 76ية في  للذيفانات الداخل (Positive LAL) يراتية 

في كافة العينات اللس        حوبة من   (Negative LAL)، ومس        تويات س        لبية Aاللح ة  
، وهذا يفس  ر الع قة تين أش  ل  ال ش  اء الحيوي وارأفاع نس  بة الذيفانات الداخلية  Bاللح ة  

 ْ]10[.في محالي  ال سي 

                                                                                  ويعتقد أن  النس    ب العالية للذيفانات الداخلية في مح ات ال س    ي  الللوي، كان  س    ببا  في  
ظهور اةعرام الس ريرية و التثييرات الحيوية التي  ص ل  لد  مرض   ال س ي ، أظهرت  
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ابق ة والتي أجري أ  ده ا في الرلبي ة الي اب اني ة ل س              ي   اللل     The                                                                       ال د  راس               ات الس                

Japanese Society for Dialysis Therapy (JSDT)ْْ ع ل    ، أج ري          وال ت ي 
                                                                  مريض من اللرض    الذون يس  تتدمون أقنية غس  ي  اللل ، وأ   أقس  ي  اللرض    130871ْْ

  ل  عد  مرلوعات في عد  مراكز في اليابان كالتالي  )مرلوعة أتعرم  ل  مس  تو  من
( ومرلوعة أتعرم ال  مس      تو  EU/mlْْ-ْ0.001 0.0001)                              الذ  يفانات الداخلية وتراوو

EU/mlْ( ومرلوعة أتعرم للس     تويات أتراوو تين )EU/ml0.001-ْ0.01وتراوو تين)  
0.01-0.05( تين  أتراوو  للس              توي      ات  أتعرم  (  EU/ml ْْ0.05-0.1( ومرلوع      ة 

                                 (، و ج د  بعد عام من الدراس     ة  ت  (EU/ml 0.1ومرلوعة أتعرم للس     تويات أكبر من  
                                                        ض        الذون وتعرض      ون للس      تويات من الذ  يفانات الداخلية أكبر  أن  اللر   2006نهاية عام 

% أكتر من اللرض  الذون وتعرضون 28زاد عنده  خ ر الوفا  تنسبة   EU/ml 0.1من  
 ]ml/EU.]11 0.001للستويات أق  من 

في الفتر  اةول   ALTْْ                                                         لو ظ في الد راس         ة الحالي ة ارأفاع معنوي في مس         تويات  نزي      
س          اعة من الحقن، وذل  في جليع  12ْْبعدس          اعات من الحقن، وفي الفتر  التانية  6ْْبعد  

                                        (، مل ا و دل  عل   ص              ول أذي  ة كب دي  ة وألوت PC ،5،10،15،20الررع ات اللحقون ة )
للت يا اللبدية، وللن لو ظ عود  انتفام في هذه اللس     تويات في الفتر  التالتة، وعودأها  

س         اعة من الحقن، أي أن الت يا   48بعد   (up to 40 IU/L ل  اللس         تو  ال بيعي )
 ل    ALTبية، لذا عادت مس       تويات اللبدية  ص         لها ألاير، وعادت  ل  الحالة ال بي
ةنل خالي من    NCأيناء  قن    ALTالحد ال بيعي، ول  أحص           أي زياد  للس         تويات 

 مولدات الحرار .  

يش       ير ارأفاع  نزيلات اللبد غالبا  ل  أعرم اللبد للض       رر، وهذا الض       رر وؤدي  ل     
النوعي لللبد،   ALT ارأفاع أو انتفام في مس  تويات ا نزيلات اللبدية ومن أهلها  نزي 

من  نزيلات اللبد التي أدخ   ALTفي اللبد والعض      ت، ويعتبر    اللتواجد ASTوإنزي   
، ويوجد بش ل  رئيس ي في خ يا اللبد ويوجد بش ل  اس تق   الحلض اةميني اةالنينفي 

عند ا ص    ابة  ALT                                                           ض    ئي  جدا  يلاد يلون مهل  في خ يا أخر  بالرس     ، ويرأفع  نزي  
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  اللبد الوبائي، وأناول اللحول، وبعض العقاقير، وأيناء الس    لنة، وا ص    ابة تبعض  بالتها
، وذل     نتير   ة افراي الت ي   ا للحتواه   ا من ه   ذا Sepsisاةمرام الورايي   ة، وإنت   ان ال   دم  

  ]12[.ا نزي 

عل  الرغ  من بطء معدل أردد   regenerationلللبد قدر  قوية عل  التردد    
اللبد أو عند أثذي خ يا اللبد أو موأها بسبب  الت يا، للنل عندما وت  استئصال جزء من 

عام  ما )مت  الذيفانات الداخلية في بحتنا( فإن الت يا السليلة أبدي مرونة وقدر  
وبعض عوام    growth factor production ألاوزية كبير  أح  أثيير عوام  النلو

، هذه الت يا أبدأ بالتلاير لتعويض النقص  mitogensانقسام الت يا  ل التي أساعد ع
في الت يا الليتة  ل  أن يص   ل   د طبيعي وتوقف فيل هذا التلاير 

proliferation .]13[ 

                                                                             يلون النسيج اللبدي اللتردد منتظلا  وعل  شل  فصو  منتظلة، ويقوم توظائف النسيج 
كب  دي                                                                              اللب  دي الت  الف، وه  ذه الق  در  عل  التر  دد أع     أهلي  ة  كبير    مل  اني  ة التبرع بفص  

   ]13[الزربية.    وا د عن طريق الررا ة

س             اعات من  قن الررعات    6بعد   ASTفي الدراس             ة الحالية ارأفع  مس             تويات    
 اللتتلفة   

EU/ml(5،10،15،20،  PC  واس تلر ارأفاع اللس تويات بعد )س اعة، للن انتفض    12
ساعة من الحقن، للن هذه اللستويات    48ساعة واستلر االنتفام بعد    24مستوياأل بعد  

 ل  أعد  ل  القيلة ال بيبية 

(up to 38 IU/L  (، وذل  بس     بب اةذية القلبية الحاص     لة أيناء س     حب الدم )أ  س     حب
أيناء  قن  ASTعينات الدم من عض   لة القلب مباش   ر (، ل  أحص     أي زياد  للس   تويات 

NC . ةنل خالي من مولدات الحرار 

أ د  نزيلات اللبد للنل ووجد في أماكن أخر  مت  العض       ت  ASTن با ض      افة للو    
ومن ض    لنها عض    لة القلب ويوجد في كريات الدم الحلراء وف  الللية وغيرها، لذل  يعتبر  
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في خ يا  AST              نظرا  لوجود ، AST متتص  ص أكتر لللبد عن أنزي  ال                   ALT  نزي  
 وأنزي    AST وجود ارأفاع في أنزي  ال                 أخر  بالرس    غير خ يا اللبد، لذل  في  الة  

ALT فهذا يعن  أن  خ يا اللبد س      ليلة وللن ووجد خ يا أخر  بالرس        أتتر   طبيعي                                                                
أمرام اللل   –في ال دم مت     االت ال ذبح ة الص              دري ة  AST وأترج محتواه ا من  نزي   

 ]12[اللدمات والحوادث.  –ضلور العض ت  –ألسر الدم االنح لي  –الحالة  

أوافق  نتائج الدراس  ة الحالية مع دراس  ة أجري  في جامعة  لوان في مص  ر عل  ي ث    
تتراكيز   والتي   ق ن        الفئران،  في   (mg/kg body weight, IP 1)                                          مرلوع     ات من 

من ال   ذيف   ان ال   داخلي لت ث أنواع من ال   ذيف   ان   ات   % 0.9محلول ملحي مع   ادل للتوأر  
، وأ  مراقبة اللس تويات %0.9ها باللحلول الللحي  الداخلية، ومرلوعة ش اهد س لبي أ   قن

واختبار    Glucose                     اللبدي ة، وس              لر الدم   (ALT,AST,LDH)اللص              لية  نزيلات 
س  اعة   24، أ  س  حب عينات اللص    وقياس  ها بعد فترات  BUNنيتروجين اليوريا في الدم 

لات اللبد،  س اعة من الحقن،  يث لو ظ ارأفاع معنوي وفي التراكيز اللص لية  نزي  72و 
بعد فترات االع اء، ول  أ  ظ أي أ يرات   BUNوفي مس        تو  س        لر الدم و مس        تو  

معنوية في مرلوعة الش اهد الس لبي)اللحلول الللحي(،  يث يفس ر زياد  مس تو  ا نزيلات 
اللبدية اللص    لية  ل  أتر  في الت يا اللبدية بس    بب الذيفانات الداخلية، وبالتالي أس    ر  

  [14]بدية  ل  اللص ، وارأفاع مستوياأها.ا نزيلات الل

أجري  دراس      ة س      ابقة لقياس العدود من الت يرات الحيوية عل  مرض        ال س      ي  
اللل     hemodialysis (HD)الللوي   بع      د زرع  م      ا   after kidneyواللرض                

transplantation (KT) ي  ث لو ظ ارأف  اع في مس              توي  ات ال  ذيف  ان  ات ال  داخلي  ة  ،
، ولو ظ  controls  للرض    ال س  ي  الللوي وزرع اللل  مقارنة مع اةش  تا  ال بيعيين

 ارأفاع في مستو  

، lipopolysaccharide binding protein (LBP)البروأين ات الراب  ة لل ذيف ان ات 
ولو ظ ارأفاع في معدل الللفاويات والعدالت لد  اللرض           مقارنة مع الش         اهد، ولو ظ  

    ارأفاع في السيتوكينات واخت ف في مستقب أها
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 (IL)6, sIL6-receptor  (sIL6 R), IL8, IL10 (TNF)α, TNFR1, 

TNFR2 ولو ظ زياد  معنوية في مؤشرات ، 

 اللتلتلة بلنترات اكس             ده البروأين اللتقدمة  Oxidative stressاالجهاد التثكس             دي  
(AOPPs)  ,تواس          ة العدالت انتفض بش         ل  ملحو  لد  مرض           غس         ي      البلعلة

  ]15[اللل .

،   In vitroفي اللتتبر  HSCعل  الت يا النرلية اللبدية  LPSأ  دراس          ة أثيير    
وأض       يف لهذه الت يا أركيز   Human HSC يث أ  عزل خ يا نرلية كبدية بش       رية  

(10 µg/ml)  من بياريLPS                 وأ  دراس ة التثييرات الناجلة عن ال ،LPS   ولو ظ ما
  ]16[ولي  

تنس       بة   LDHفان الداخلي عل  الت يا النرلية  يث ارأفع مس       تو                       أثييرات س       لية للذ  ي
عالية ملا ودل عل  أس     ر  هذا ا نزي  نتيرة أتر  في الت يا اللبدية، وأثييرات الذيفان 

الت يا ْفي pro-inflammatory factorsعل  مس    تويات العوام  الداعلة ل لتها  
البش              ري   ة،  ي   ث لو ظ ارأف   اع العوام     ال   داعل   ة ل لته   ا    -IL-8,MCP)النرلي   ة 

1,ICAM-1,Rantes)    س        اعة من  ض        افة   16بش        ل  واض        ح بعدLPS وأثييرات ،
الت يا ْْفي  pro-fibrogenic factorالذيفان عل  مس          تويات العوام  الداعلة للتليف 

-Coll-1,TGFβ)ل   داعل   ة للتليف  النرلي   ة البش              ري   ة،  ي   ث لو ظ ارأف   اع العوام     ا

1,MMP-1,TIMP-1,MMP-2)    س    اعة من  ض    افة   16بش    ل  واض    ح بعدLPS ،
عل  البنية النس         يرية لللبد،  يث أ  أخذ مقاطع نس         يرية للت يا   LPSودراس         ة أثيير  

بع   د  ع    اء   مل   ا و   دل عل      دوث    LPSاللب   دي   ة ولو ظ أرلع   ات للت ي   ا اللن   ابي   ة 
 نتيرة التعرم للذيفانات.   apoptosisااللتها ، ولو ظ موت لبعض الت يا اللبدية 

 يث   PHDمريض يس  تتدمون أقنية غس  ي  اللل     61في دراس  ة س  ابقة أجري  عل     
وذل    عن طريق   endotoxin activity (EA)أ  قي  اس فع  الي  ة ال  ذيف  ان  ات ال  داخلي  ة  

ة  ال ، وأ  قي   اس مس              توي   ات ELISA                                                ل ل ت ز   الل ن   اع ي   الل ر أ ب ط  ب   ا  ن ز ي                          اختب   ار م ق    اي س                 
،  يث لو ظ من خ ل الدراس        ة ا  ص        ائية أن نس        بة levels (IL-6)  6االنترلوكين  
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، وبالتالي  LPSعالية من مرض     ال س   ي  الللوي الذون وتعرض   ون للس   تويات عالية من  
أحدث   ]IL(.]17-6(  6، كان لدوه  مس      تويات عالية من االنترلوكين  EAفعالية عالية  

للت ي  ا اللب  دي  ة نتير  ة التعرم لل  ذيف  ان  ات ال  داخلي  ة،    apoptosisعللي  ة اللوت اللبرمج  
                                                                            وذل  بس      بب اللية اللنابية االلتهاتية التي ذكرت س      ابق ا،  يث أن ش       ل ا ش      ار  الذي 
ونتهي بإفراز الس   يتوكينات ومن ي  البروس   تاغ ندونات، والتي أعبتر دلي   دوث االلتها ، 

ت الت يا اللبدية وبالتالي زياد  مس             تويات التلائر اللبدية، وهذا وتوافق مع  يس             بب مو 
الوع   ائي   ة  11دراس                ة س                ابق   ة أجري     عل    ، مريض يع   انون من اللت زم   ة الللوي   ة 

Cardiorenal Syndrome Type 5 (CRS Type 5)   ي   ث أ  قي   اس فع   الي   ة 
عن طريق مع اورأه ا ب ال   Endotoxin Activity Assay (EAA)ال ذيف ان ات ال داخلي ة  

ELISA                وأ  قي اس ألوت الت ي ا عن طريق أحض              ين ت زم ا ال دم للرض ،CRS  
، وجد في نهاية الدراس ة بثن اللرض   renal tubular cells (RTCs)بثناتيب خاص ة  

زادت ل دوه  موت الت ي ا اللبرمج    positive EAAوجب ة  م  LPSال ذون يلتللون فع الي ة  
apoptosis   مقارنة مع اللرض            الذون يلتللون فعالية س          البة للذيفاناتnegative 

EAA   ولو ظ أيض          ا ان مس          تويات الس          يتوكينات ،( IL-6 and IFN-γ levels)  
لللرض           االيراتيين زادت مقارنة مع اللرض           الس         لبيين للذيفانات، وهذا ودل عل  أن 

يعود ال  اللس      تويات العالية   CRS دوث االلتها  والرد اللناعي عند مرض        مت زمة  
   ]18[.للذيفانات الداخلية
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 السياحة المستدامة بين المفاهيم ومؤشرات القياس

 د. جمال بليلو، د. أحمد اليوسف* 
 جامعة إدلب -كلية العلوم اإلدارية  -قسم إدارة األعمال

 جامعة إدلب-كلية العلوم اإلدارية -* قسم إدارة األعمال

 ملخص ال

المميمي  بالسيييييييماحد، ول   السيييييييماحد المسييييييييدايد يدموم حدبل  سيييييييي دم ي       
اليس طمف السماحد المسيدايد ي  جانب واحد  ع ر  بمدلوالت ي يلدد وإن كانت جممعما ت

تعكس توجه واهيمايات صييييييييييييياح ما، دون االج باالعي ا  ال وانب   ع  وجمد نظر أحاد د
دم الم يلدد لما. وهجه اليوجمات ال تع ر ع  المعنى العام للسييييماحد المسيييييدايد الج   سييييي 

لمعكس الحاجات الماسييد ىلى تحلي  اارا  الم يلدد لشنةييلد السييماحمد قة ينلعد يا على 
                                                                                جممع العلياعيات على الميدل ال عييد والعرويب، ونميا أن دول عيدبيدا تعي ر السييييييييييييييمياحيد  لياعيا   
                                                                                  ائدا  ليحعيق الينممد المسيييييدايد قيما، ااير الج  بيللب ينما، ي  أج   ييييمان ن ا  هجا 

                                                                        د ي  السييماحد، اماو وتي ع ارا ه وانعكاسيياتما الم يلدد اعيمادا  على يت ييرات الدو  المنةييو 
تعيمم بيئمد وا يصييييياد د واجيماأمد وألالامد، بحيل تي اي  هجه اارا  يع بعليييييما ال ع  
                                                                              على المدل، ال عيد قال بنعكس يثال اليلو  قة الناحمد اال يصيييييييييييياد د سييييييييييييل ا  على الناحمد  

االالامد أو غيرها. ىن تحعيق الينممد السيماحمد المسييدايد يرت      ال يئمد أو االجيماأمد أو
باالليزام الدعلة بمجه المت ييرات ع ر وسييائ  عايد على  ييك  ىجراوات و واني  حكويمد أو 
على  يك  اليزايات طوأمد ي      المنظمات اال يصياد د والسيماحمد قة المعصيد. ىن يث   

زوادا يسيييدايد قة العائدات اال يصيياد د للسييماحد  هجا االليزام سييوي  دليية باللييرو ا ىلى  
ووساعد الدول النايمد على االحيداظ بنسب جيدا ي  عائدات  لاعما السماحة. ىن تل يق  
ي ادئ السييييماحد المسيييييدايد  د بيللب اليمييز قة يعايلد الزنائ ، يما  سيييي ب أحمانا نةييييوو 

  والم يمع المليييييمف على تعاسيييييم  بع  النزاعات بي  الل عات الدعيرا والغنمد وني  السيييييما
الموا د واالسيييييييييييييييديادا ي  المراقق ال يديميد، وحيى بيم ت ياوز هيجه النزاعيات،   يب ي  جميد  
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أولى النظر للسيييييييماحد  يييييييم  االسييييييييراتم مد العايد للمعصيييييييد، وي  جمد رانمد   ب توأمد  
 ي يلف ااطراي المعنمد بالسماحد.

 مشكلة أو موضوع البحث .1

عابير الية أطلعت على السييييييماحد المسيييييييدايد، يث ب السييييييماحد ال يئمد كثيرا هة الي         
(Eco-Tourism( والسييييييييييييييميياحييد صيييييييييييييييد عييد ال يئييد ،)Environment- Friendly 

Tourism( والسيييييييييماحد المسيييييييييتولد ،)Responsible Tourism)،  وأحمانا  السيييييييييماحد                 
 Country- said)                               وأحمانا  ألرل السيييييييييييييماحد الرو مد،  (Par Tourism)المنصيييييييييييييدد 
Tourism) والوا ع أن ك  ي  هجه اليعابير باليس طمف السييماحد المسيييدايد ي  وجمد .

نظر أحاد د تع ر ع  توجه صياح ما  قالمميم بةيتون ال يئد  عنة بما السيماحد الية تحاق  
على ال يئد  والمميم بةيييييييتون اال يصييييييياد  عصيييييييد بما السيييييييماحد الية ت لق امما ا يصييييييياد د  

باارا  المسيييييييدايد  دممما ي  جمد احيرايما لم ادئ حما د اارا . وناليالة نحاول والمميم  
يدموم االسيييييييييدايد وتل معاته الم يلدد قة الميدان السييييييييماحة، وأن  قة هجا ال حل ينا ةييييييييد 

السييييييماحد المسيييييييدايد غير يرت لد أو ييوصييييييلد قة أ  نو، ي  أنوا، السييييييماحد، كما  عيعد  
ا العايلي  قة ي ال السيماحد، ىنما هة هدقا   ب أن تسيعى ىلى العدبد ي  ال احثي  وأ لي 

 - تحقمعه جممع المعاصيييييييييييد، بغ  النظر ع  نو، السيييييييييييماحد الج  تعديه )سيييييييييييماحد المدن
السيييييييماحد الرو مد...(. قالسيييييييماحد   -السيييييييماحد ال يئمد -السيييييييماحد النمرود  -السيييييييماحد الثعا مد

                                 اجيماأما  ي  جمد ألرل. كما بنا ش                                              المسييييييييييييييدايد تمث  ي  جمد عايال  تناقسيييييييييييييما  ويلل ا  
ال حل يسيولد يممد يدادها أنه ي  ال لو السيعة نحو تحعيق االسييدايد قة السيماحد بةيك   
ينعزل ع  ي االت الينممد المسيدايد االرل بس ب صعوند قص  اانةلد السماحمد ع  

اد على يت يرات غيرها، وأن زوادا قعالمد تل يق ي ادئ السيماحد المسييدايد يرت لد باالعيم
لقماو يدل اليزام اانةيلد السيماحمد بةيروم ويت يرات االسييدايد. وهجه المت يرات ت يلف 
تدصيييالتما ي  نو، سييماحة الر، ول نما قة ا طا  العام تنحصيير قة أ نعد أبعاد  ئمسييد 
هة ال يئمد واال يصيييياد د واالجيماأمد واالالامد. وأن السييييماحد المسيييييدايد   ب أن تحعق  

                                                                               وازن بي  هجه اابعاد انما ت دو أحمانا  يينا ليييييييييييييد على المدل المنظو . ىن يراعاا هجه الي
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اابعاد الرئمسييد ي  وجمد نظر  ييايلد ويي ايلد  مما بينما  ييرطا أسيياسييما ليحعيق السييماحد  
المسييييييييييييييدايد، وناليالة زوادا عائدات السيييييييييييييماحد قة المعصيييييييييييييد، وجع  زوادا هجه العائدات 

ال عيد، ي  لالل المحاقظد على المصييييييييييياد  وتنوعما ىلى ااجمال يسييييييييييييدايد على المدل 
العاديد، بحيل تسيييييييلمع السييييييماحد المسيييييييدايد ت اوز اليحد ات الية  د تواجما يمما كانت  

                                                               يما بته  السيييييييماحد لي ون يسييييييياهما قعاال  قة ح  يةيييييييكالت المعصيييييييد، دون أن   ،ط معيما
                         ت ون يصد ا  لمةكالت ألرل.

 البحثأهمية وأهداف  .2

تي لى أهممد ال حل قة أنه بنا ش يدموم برت   بالسيييييماحد الية اعي رتما الحكويد          
أحد المصيييييياد  الرئمسييييييد للدل  قة سييييييو ود، وأن هجا العلا، تنعكس ارا ه بةييييييك  أو ب لر  
على جممع أقراد الم يمع. ى يييييياقد ىلى  لد اابحاث العلممد المنةييييييو ا باللغد العرنمد والية 

باليحلي  يدموم السماحد المسيدايد كمصللح حدبل نس ما بردده باسيمرا  المميمي  تناولت 
)باحثي  وأصييييييييحاع  را  وعايلي ...( قة الم ال السييييييييماحة، لد جد أن أعيينا ال ت اد تعع  
على تعرور أو بحل أو حيى يراسيييييييلد لمنظمد سيييييييماحمد )عايد أو لاصيييييييد( ىال وتليييييييمنت  

 يا   يلف المعصييييييود بما ي  طري الر  يما  سيييييي ب                                  أ ا ا السييييييماحد المسيييييييدايد، وغال ا  
                                                                               الي او قة الدمم، يما  ك  لل احثي  داقعا ك يرا  ل يابد هجا ال حل الج  بمدي ىلىب

ينا ةد يدموم السماحد المسيدايد  ويت رات اماسما  ويحاولد تو مح المعصود بما   -1
  زالد أ  الي او حول هجا المصللح.  

 اليعري ىلى بع  المةكالت الية  د تنيج ع  تل يق ي ادئ السماحد المسيدايد. -2

 اليعري ىلى الوسائ  الية تساعد على تحعيق السماحد المسيدايد.  -3

 منهجية البحث     .3

اعيمدنا قة هجا ال حل على أسييييلوع ال حل المكي ة قة جمع ال مانات يسيييييديدب            
قة ذلك ي  نيائج ال حوث والد اسيييييييييات المنةيييييييييو ا ع  السيييييييييماحد المسييييييييييدايد، وي  لالل 
المتتمرات الميعلعد بالسييييييماحد الية حلييييييرها ال احثي . كما اعيمد ال احثان على ينةييييييو ات 
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ونع  الدو وات الحدبثد  ى يييياقد ىلى  يييي كد المعلويات الدولمد    ينظمد السييييماحد العالممد،
 االنيرنت(، كوحد أهم يصاد  المعلويات قة العصر الحالة.)

 مفهوم السياحة المستدامة .4

 Sustainableطرحت ينظمد السييييييييماحد العالممد يدموم السييييييييماحد المسيييييييييدايد         
Tourism  وهو بالدرنسييييييييمد le Tourisme Durable   وذلك  1988اول يرا عام

وتمدي ىلى    Sustainable Development،[1](1)انلال ا ي  يدموم الينممد المسييدايد
تالقة بع  اارا  السل مد للسماحد النات د ع  سوو اسيغالل المصاد  السماحمد. وتمدي  

ات اال يصييييييييياد د  السيييييييييماحد المسييييييييييدايد ىلى ىدا ا جممع الموا د بلروعد تيمح تل مد االحيماج
واالجيماأمد وال مالمد يع الحداظ قة الو ت ذاته على سيييييييييياليد الثعاقد وال يئد وعلى الينو، 

المدموم للينممد المسييدايد  هجا    [2]  الحيو  وال يولوجة وعلى نظم وأسياليب حماا الم يمعات.
 برت ز على رالرد أبعاد  ئمسمد ا يصاد د واجيماأمد ونيئمدب

الينممد المسييييييييدايد هة الينممد الية تليييييييم  المحاقظد على اليراث الل معة البعد البيئي:   (1
( ووةيييييييييم  اليراث Natural and cultural Heritageوالثعاقة للم يمع المليييييييييمف )

الل معة ال يئد بم يلف يكوناتما وأ يكال الحماا قيما ي  حيوانمد ون اتمد ونرود ونحرود، أيا 
ر عنه أحمانا باليراث ال ةيييييييير  ا نسييييييييانة الج  ت ون ع ر ععود طوولد اليراث الثعاقة  مع 

الم يمع  قة  واللغو   والييييييدبنة  والعر ة  ال غراقة  والينو،  واليييييييا و مييييييد  اارروييييييد  كييييييالموا ع 
الملمف. قالينممد المسيدايد   ب أن ت د  تويي  ي يلف الةروم الماد د والديزوائمد الية 

لميد وعلى ي يلف أنميام الحمياا ال ةييييييييييييييرويد وتنوعميا  تلييييييييييييييم  المحياقظيد على اا لميات المح
وعاداتما وتعاليدها ولغاتما والمحاقظد على جمالمد الل معد وسيييييييياليد ال يئد الية تعي ر أحد 

 
قة تعرور الل ند الدولمد لل يئد والينممد قة    1987الينممد المسيدايد يدموم ظمر اول يرا عام    -  1

ا  را   Brundtland بروندتالند دون  الحالمد  ااجمال  حاجات  تل ة  الية  الينممد  بما  ووعصد 
 بحاجات ااجمال المسيع لمد.  



 اليوسف بليلو و د. د.

159 

 

أهم يصيياد  الينممد. وناليصييا  بيمث  ال عد ال يئة للسييماحد المسيييدايد باالسييي دام اايث   
 و، ال يئة والحيو  بو كاله الم يلدد.  للمصاد  ال يئمد بما  ساهم قة الحداظ على الين

                                                               ب أن تحعق الينممد عائدا  ا يصييييييييييياد ا صيييييييييييا ما  بعد يعا ند ىجمالة البعد االقتصااااااااد :   (2
الي يالمف يع ىجميالة ا برادات وأن تعود هيجه الدوائيد وا برادات على الم يمع.  حسيييييييييييييييب 

د اليعليد د )قرص العم   العائد اال يصيياد  للينممد اسييينادا ىلى المت ييرات اال يصيياد د للدول
العلع ااجن ة ...(، أيا حسييياع الي المف  مةيييم  ي يلف الي المف ال يئمد  -ا برادات   -

 والثعا مد واالجيماأمد الناجمد ع  اانةلد الينموود قة الدولد.

تعي ر ال وانب االجيماأمد واالالامد هايد للييييييييييمان الينممد البعد االجتماعي واألخالقي:  (3
الية تحاق  ي  جمد أولى على اليعاليد وااعراي والعادات والرواب  االجيماأمد    المسييدايد

اقراد الم يمع وتنسيييييييييييييي م ي  جمد ألرل يع المنظو  االال ة ويع القمم السييييييييييييييائدا بي   
أقراده، بحيل تعزز الينممد المسييييييييدايد قرص السيييييييالم واليعا ع بي  الدولد والعالم ال ا جة  

م يي ييادل بينمييا، ونحيييل  عيري كيي  طري بثعيياقييد ونم  حميياا ع  طروق للق وعة واحيرا
 االر ووحيريما.

وانلال ا ي  يدموم الينممد المسييييييييدايد وأبعادها سيييييييابعد الجكر أطلعت تعابير عدا          
( والسيييييماحد صيييييد عد Eco-Tourismتيناول السيييييماحد المسييييييدايد يث  السيييييماحد ال يئمد )

( الييمسييييييييييييييييتوليييييييد Environment- Friendly Tourismاليي يييييئيييييييد  والسييييييييييييييييمييييييياحيييييييد   )
(Tourism Responsible.)  [3]   كما عرقت السييييييييييييماحد المسيييييييييييييدايد ي  وجمات نظر

ييعددا  قعد اعي رها اتحاد الحدائق الوطنمد والل معمد اايروكمد تةيييم  ك  أ يييكال اليلوور 
وا دا ا والينةيييييييم  السيييييييماحة الية تحاق  على السييييييياليد ال يئمد واال يصييييييياد د واالجيماأمد 

واعي ر  سييييييييييييييم ااعمييال ال يئمييد  [4]وتحيياق  على د مويييد المصييييييييييييييياد  الل معمييد والثعييا مييد. 
والسيماحمد قة جنوع أقروقما السيماحد المسييدايد بونما تةيم  ك  أ يكال اليلوور وا دا ا أو 
أ  نةييام سييماحة بزود ي  الدوائد اال يصيياد د واالجيماأمد للمصيياد  السييماحمد المياحد قة 

أيا بي  برايوو     [5]الو ت الحا ييييير دون ا  يييييرا  با يكانمد المسييييييع لمد لمجه المصييييياد . 
                                                                     اعي را السييييييييماحد المسيييييييييدايد ينم ا  ى  ابما  بمدي ىلى اليعلي  ي  االحي ا    [6]  ونرنا د الن



 2019عام ل       1العدد                                     ي لد بحوث جايعد ىدلب        

160 

 

واليوترات النات د ع  اليداعالت المععدا بي  الصييناعد السييماحمد، السييما ، ال يئد والم يمع 
 المليييييييمف، وهو ينمج بيليييييييم  العم  ي  أج   يييييييمان نمو ونوأمد المصييييييياد  الل معمد

وا نسييييييييييانمد على المدل ال عيد قمو لمس  ييييييييييد النمو ب  هو يعرقد أن هنا  حدود للنمو.  
السيماحد الية تل ة ( السيماحد المسييدايد على أنما WTOوعرقت ينظمد السيماحد العالممد )

االحيماجات اال يصيييييييييييياد د واالجيماأمد وال يئمد، يع الحداظ قة الو ت ذاته على سيييييييييييياليد 
وهة بمجا المدموم   [1]  .الينو، ال يئة واالجيماعة قة الم يمع الملمف الثعاقد وال يئد وعلى

الية تل ة   Sustainable Developmentتسيييييييييييييي يب لميلل ات الينممد المسييييييييييييييدايد  
وي  وجمد نظر    [7]  حاجات ااجمال الحالمد دون ا  يييييييرا  بحاجات ااجمال المسييييييييع لمد.

لية تل ة حاجات المعصيييد والسيييائح حالما ال احثي  قإن السيييماحد المسييييدايد هة حالسيييماحد ا
                                                                                ويسييع ال ح، ووعصيد بيل مد الحاجد تحعيق المدي المعصيود والمنةيود ي  السيماحد سيواو على 
الميدل العرويب وال عييد وعلى جممع اابعياد اال يصييييييييييييييياد يد واالجيمياأميد وال يئميد واالالاميد 

 والسماسمد.

أبعادها تند ج  ييييييم  ا طا  العام نسييييييينيج يما سيييييي ق أن السييييييماحد المسيييييييدايد و          
للينممد المسيييدايد بوبعادها الثالث اال يصيياد د واالجيماأمد وال يئمد  وهجا المدموم للسييماحد  
المسيدايد  ةم ، بحسب ينظمد السماحد العالممد، اارا  الحالمد والمسيع لمد الية تما سما  

 على تلك اابعاد و د تي زأ اابعاد ىلى يحاو . 

 [8] تو مح  مما  وتة أهم هجه اابعاد والمحاو ب وومك 

ووليييييم يكاند أو يو ع السيييييماحد قة  البعد األول: الساااياااااة الساااياحية والحو مة:  ▪
ال رايج والسماسات الينموود لل لد، وعال يما با طا  الينظممة والعال د بي  حوكمد السماحد  

 وإ ايد المتسسات قة العلا،.  

 ةيييييييييييييم  على أ نع  البعد الثاني: األداء االقتصاااااااااد ا االاااااااااتثمار والمنا سااااااااة: ▪
                                اال يصييييييياد د، يرو ا  بد اسيييييييد ال يئد يو يييييييوعات، ت دأ بكم مد اماو السيييييييماحد ويسييييييياهميما 

اال يصييييييياد د والي ا ود ونيئد االسييييييييثما ، ويعال د يو يييييييو، المنيج وتسيييييييووعه ويو عه قة 
                                                              السوق، وصوال  قة النما د ىلى د اسد الم اطر وااي  قة السماحد.  
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بيليييييييم  هجا ال عد البعد الثالث: التشاااا يلا العمل المنااااااب ورأااااامال البشاااار :   ▪
 هماب ت لم  الموا د ال ةرود و روم العم ، والمتهالت واليد وب.   يحو و  أساسيي 

وويم هنييا اليركيز على يييدليي  البعااد الرا: : ليليص الفير واالناادمااام االجتماااعي:  ▪
يي اي  قة تعلمص الدعر ي  لالل السيييييييماحد، وتدأمم ي اد ات تعزوز النةيييييييام السيييييييماحة،  

 لو ا د ي  اارا  االجيماأمد السل مد.  وتلمي  ال ماعات المتررا على النةام السماحة وا

وذلك ي  لالل أ نع يحاو ،   البعد الخامس اااااااااااتدامة البيئة اللبياية والثيا ية: ▪
أولميا  ن  السييييييييييييييمياحيد بيإدا ا اليراث الثعياقة والل معة والمحياقظيد علميه، وريانيميا الرن  بي   

اسيييييييدايد عملمات تلوور  كداوا الموا د الل معمد واليغير المنالة، ورالثما قيرت   بيحسييييييي   
 السماحد، أيا  ابعما قيرت   بقماو ويراا د أرر السماحد على تلك ال يئد.

                                                                          وت د  ا  ييا ا ىلى أنه  د  ليياي أبعاد جدبدا للسييماحد المسيييدايد يسيييع ال   نظرا           
ان الحاجات ال ةرود قة ي ال السماحد لمس لما حدود. و د بنيج ع  ى  اعما ارا  سل مد 
جدبدا لاصيييييييييييييد وأن هجه اابعاد تمدي ليالقة اارا  السيييييييييييييل مد الية  د تظمر للسيييييييييييييماحد  

         يسيع ال .

 السياحة المستدامة  مبادئ .5

ىن ي ادئ السيييييماحد المسييييييدايد   ب أن تند ج قة ىطا  تحعيق تنممد ا يصييييياد د          
واجيماأمد والمسييييييياهمد قة تحسيييييييي  نم  ونوأمد حماا أقراد الم يمع المحلة والعايلي  قة 
العلا، السييييييييييماحة، وقة توجمه عائدات الينممد السييييييييييماحمد لي ون قة صييييييييييالح الم يمعات 

معمد والثعا مد بوسييييييييييلوع ا يصيييييييييياد   ولج باالعي ا   المحلمد، كما أن ىدا ا المصيييييييييياد  الل 
الندعات، ووراعة احيرام الموود الثعا مد واالجيماأمد للم يمع المليييييييييييمف، والمسييييييييييياهمد قة 
تعزوز اليداع  واليداهم الثعاقة واليسيييييييييييييايح بي  الةيييييييييييييعوع، ووسييييييييييييياهم قة المحاقظد على 

                                را    ب االسييييدادا ي  دو  اليعاند المصييياد  الثعا مد والل معمد وال يئمد لشجمال العاديد وألي
المام وااسيياسيية قة تحعيق السييماحد المسيييدايد  ع ر تلوور وسييائ  تسييي دم قة السييماحد  
                                                                            ت ون أ    يييير ا   لل يئد، ونيوقير لاصييييد الوصيييي  ىلى  لا، واسييييع ي  السييييما  ولمناطق  
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سييماحد   ب السييماسييات والمما سييات السييلممد  دا ا الي  هنا قإن   [9] .بعيدا بسييمولد ووسيير
 ب[10]أن تولج بعي  االعي ا  الم ادئ ااتمد

  يب أن  كون الي لم  للسييييييييييييييمياحيد وتنمييميا وإدا تميا جزو ي  اسيييييييييييييييراتم ميات الحميا يد   ▪
 والينممد المسيدايد للدولد.  

  ب أن بيم ت لم  وإدا ا السييييماحد بوسييييلوم يسيييييدام، ي  أج  الحما د واالسييييي دايات   ▪
  معمد وال ةرود قة المنلعد الملمدد. اال يصاد د المثلى لل يئد الل

  ب أن تيوقر الد اسيييات والمعلويات ع  ط معد السيييماحد وتوريرها على السيييكان وال يئد  ▪
الثعا مد     وارناو الينممد، لاصييييييييييييد للم يمع المحلة، حيى  مكنمم المةييييييييييييا كد واليورير  

 على ات اهات الينممد الةايلد.  

ئة واالجيماعة واال يصيييياد      الم ا ييييرا بو     ب عم  تحلي  ييدال  للي لم  ال ي ▪
 تنممد سماحمد بحيل بيم االج بميلل ات ال يئد والم يمع. 

                                                                                    ب أن بيم تنديج برناي ا  للر ابد واليد يق واليصيييييييييييييحمح أرناو جممع يراح  تنممد وإدا ا  ▪
السييييييييماحد، بما  سييييييييمح للسييييييييكان المحليي  ي  االنيدا، ي  الدرص الميوقرا والي مف يع  

 ميغيرات الية سيلرأ على حماتمم. ال

 ااتدامة السياحة للتفكير :الداعية  األاباب .6

عدا وي  اللييرو   أن  ي  المعروي أن السييماحد نةييام برت   بعلاعات  ئمسييمد         
 ت ون قعالماتما وأنةليما يسيدايد لشس اع اليالمدب

 ةيييييييمد  لا، السيييييييماحد يعدالت نمو يرتدعد حيل بلغت الزوادا السييييييينوود قة اانةيييييييلد   •
ي    %30ي  الصيياد ات العالممد، و  %7. كما تمث  السييماحد  2009ينج    %4الدولمد  

  1500 ات الدولمد ي  السييييييماحمد  الصيييييياد ات العالممد ي  ال ديات. و د بلغت الصيييييياد
 [8] الناتج الداللة ال ام العالمة.ي   %10وتةك  السماحد  2015يلما  دوال  سند 
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العملمد تحم  قة طماتما   السييييييييييماحد هة عملمد تداع  واتصييييييييييال بي  الم يمعات، وهجه •
بع  اليغييرات االجيمييياأميييد وت رويييب بنميييد الم يمعيييات المحلميييد، وإلغييياو اليميييابز بي   
الثعاقات وأنمام الحماا والسلو  ي  لالل تورر الم يمعات الملمدد والسائحي  ك  ينمم 

 بسلوكمات االر.

ورعا مد ونيئمد وي  الصيعوند  السيماحد بل معيما نةيام ى لممة ذات انعكاسيات ا يصياد د   •
 بمكان تعوو  هجه االنعكاسات ىذا كانت سل مد.

السيييييييماحمد تمركز عدد ك ير ي  ااقراد قة يكان يحدد ولالل قيرا   اانةيييييييلدبنيج ع   •
يحددا، يما  د بتد  لظمو  بع  النزعات بي  السييييييييييييائحي  والسييييييييييييكان المحليي  على 

هجه المنلعد  وناليالة البد ي  ىدا ا العملمد   تعاسييييم اسييييي دام الموا د والمراقق العايد قة
 السماحمد بلروعد تولج باالعي ا  المعال د المثلى للنزاعات قة حال ظمو ها.

السيييماحد يعنمد بالحداظ على حعوق ااجمال العاديد قة السيييدر واكيةييياي الينو، الثعاقة   •
ال وكب بالةيييك   والل معة لل وكب الج  نعمش  مه أ  بع ا ا ألرل  للب ينا تر  هجا

 الج   حب أطدالنا أن  كون علمه.

السيماحد ترت   بةيك  عميق بونظمد ي  القمم حقالحدبل ع  السيماحد  عنة الحدبل ع   •
الل معد وع  ال مال والصييييدا د والحب والرو  المعنوود والعواطف وااحالم وأ لييييا ع  

 [11] الوا عح وي  اللرو   المحاقظد عليما.

 المستدامة سياحية مؤشرات التنمية ال .7

بالرغم ي  أن السيماحد توقر يصياد  تموو   عادا توهي  الموا ع اليرارمد الل معد          
وااررويد والمحياقظيد عليميا. قميازال بنظر ىليميا كيوحيد العوايي  المسييييييييييييييينزقيد للثروات اليرارميد  
والل معمد، وأنما تسيييييييي ب ال راع والديا  للعدبد ي  هجه الثروات. ووعود ذلك للمما سييييييييات  

لمدموم السماحد يث  الصيد ال ائر، وسر د اا ماو الدنمد وااررود ي         ال دائمد ال اطئد
بع  السييييييييما ، واالسيييييييييغالل ال ائرا ل ع  الموا ع ي  لالل اسيييييييييعلاع أعداد ك يرا ي   
السيييما  تزود ع  طا يما االسييييمعابمد يما  د  سييي ب أ يييرا  جسيييممد لما سيييواو كان أرروا أم 
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ع  ااق يا  للحدياظ على الموا د السييييييييييييييمياحميد، وومك   نيم يد ليجليك طرحيت ب  [12]  .ط معميا
اعي ا  هجه ااق ا  كنواا لمعابير السييييييييييييييماحد المسيييييييييييييييدايد انما تيواقق يعما. وترجع أولى  

قة الوال ات الميحدا اايروكمد ىرر توسيييييييمس حد عد بلو   1877ااق ا  الملروحد ىلى عام  
ن تصيينمف وحما د الموا ع وإلى  انو ا  Yellowstone National Parkسيييون الوطنمد 

                                                    وأليرا  المرسيييوم ال اص بالحدائق والمينزهات ا  لمممد    1887الج  صيييد  قة قرنسيييا عام  
  [13] قة قرنسا.  1963الج  صد  عام 

وهكجا نالح  أن بجو  االهيمام ب وانب يعيند ي  السيييييييييييماحد المسييييييييييييدايد  د مد، ل نما لم 
تي لو  ىال أوالر العرن الما يييييييية نيم د لليلو  المائ  وغير المسيييييييي وق للعلا، السييييييييماحة  
ولآلرا  السيييييييل مد الية للدما قة العدبد ي  الدول على المسييييييييووي  االجيماعة وال يئة ق دأ 

  Indicators of Sustainable Tourismالسييييماحد المسيييييدايد    االهيمام بمت ييييرات
لل يئيييد والينمميييد قة برونيييدتالنيييد   1987عيييام   Brundtland بعيييد تعرور الل نيييد اليييدولميييد 

وتمدي هجه المت رات ىلى ديج الينممد السماحد  م  ا طا  ال يئة واال يصاد  والثعاقة 
الينممد السييييماحمد وتعيمم ارا ها الم يلدد.  واالجيماعة وتعيمم ال ما ات المعيمدا قة عملمات 

                                                                                 وتعي ر المعابير ىطا ا  لييييييييييييييييس قع  ليعيمم الو يع العائم ب  ليعيمم اانةييييييييييييييييلد السييييييييييييييييماحمد  
المسييييييييع لمد قة المعصيييييييد. وناليالة   ب االج باالعي ا  عند و يييييييع يت يييييييرات السيييييييماحد  

وقحص عال د السييماحد  المسيييدايد للمعاصييد نعام العوا واللييعف وتحدبد يا   ب القمام به 
 يع اانةلد االرل وال يئد ليحعيق تنممد يسيدايد قة ك  المنلعد. 

 [14] والمعابر الرئمسمد الليما  يت رات اماو الينممد المسيدايد هةب

 صلد المعما  بالعلمد السماحمد المراد اماسما. •

 جدول الحصول على المعلويات المللوند وتحليلما. •

 المعلويات والثعد بمسي دية ال مانات.يصداامد  •

  ابلمد المت رات المعا ند ع ر الزي . •

 و و  المت رات و ابلييما للدمم ي      المسي ديي . •
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 [1] وتند ج يعابير السماحد المسيدايد قة ىطا  أ نعد يت رات هةب

وتةييييم  هجه المت ييييرات على  Environmental Indicators  المؤشاارات البيئية -      أوال  
 ابير عدا أهممابيع

  Renewalالتجديد •

ووعصيييييييد بما يدل يسييييييياهمد السيييييييماحد قة ت دبد المصييييييياد  ال يئمد والمحاقظد على الينو، 
 الحيو  والقممد السماحمد  م  ىطا  اسيمرا ود ال اذبمد السماحمد لمجه المصاد .

  Prevention الوقاية •

وتولج  وتي انس يع الحالد ال يئمدالسيييييماحد المسييييييدايد تل يق لمما سيييييات تيواقق          
باالعي ا  النواحة ال يئمد اللييييعمدد و ييييدا عال يما يع اانةييييلد ا نسييييانمد. وتعي ر يعابير  
                                                                                  الو ا د هايد جدا  وي  أهمما تةييييييييروعات وتعنمات يعال د اليلوث وتعي ر المالحظد وييابعد  

لية توحة باالهيمام  جودا ونوأمد المصييييييييياد  السيييييييييماحمد ي  الوسيييييييييائ  المايد قة الو ا د ا
                      باا ض وال يئد يعا .  

     Valorization & Appreciationالتيدير والتثمين  •

وهو يعما   عي ر ال يئد بك  يكوناتما وسيييييييييييلا يحمما   ب تعدبره، ونما بيدق يع          
الموود المحلمد بحيل  كون أحد وسييائ  تحروك يةيياعر ا حسيياو الدعالد والمسيييدايد حيل 

ل يئد هايد لشنةييييلد اال يصيييياد د. وهجا  سيييييند ىلى ىد ا  ويعرقد يحددا ويينوعد  تصيييي ح ا
 ي      الم يمع والسما  ووسيديد ينما أصحاع الدعالمات السماحمد.

  Style of Liveأالوب الحياة  •

تميم السييييييماحد المسيييييييدايد بةييييييك   ئمسيييييية بظروي ال ائ  ال ةيييييير . ىذ   ب أن          
االجيماأمد وإطا ا يسييييييييمرا لحماا السيييييييكان، وتعي رال ديات وال و تليييييييم  جودا العال ات  

 .المحم  وال مال ي  المظاهر الية تميز اارا  اال  ابمد للسماحد قة المنلعد

 Economic Indicatorsالمؤشرات االقتصادية  -        ثانيا  
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 [1] وتةم  هجه المت رات يعابير عدا أهمماب         

  Profitabilityالربحية •

وتمث  ا ن از الج   حععه النةيام السيماحة ووكون هجا ا ن از يسييدام ىذا سيمح          
بعائد للعم  ولرأو المال المسيثمر قة النةييييييييييييييام، ووعاو هجا العائد ع  طروق اليغير قة 

  -ىن از النةييام ندسييه. وومك  اماو اارا  النات د على السييكان باسيييمرا  )يعدل ال لالد  
 العائدات المالمد عليمم...(

  Territorial Integrationالتكامل اإلقليمي  •

على تنممد العلا، اال يصييييياد  بال اي ،   السيييييماحدبنيظر ا  لمم أرا ا ا  ابمد ي           
ة اليدو ا اال يصيييييييييييييياد يد، وقة للق قرص العمي  وتيويي  عيائيدات ق  يسيييييييييييييياهميمياي  لالل  

العلاعات االرل يث  الععا ات وال ديات والمسييييياهمد قة ا يصييييياد د ى يييييا مد، وتحرو  
  هجا الي ياي    يب أن بنعكس على تسييييييييييييييميي  عمي  العليا، السييييييييييييييمياحة الينمميد العيايد له  و 

 .      أ لا  

  Flexibilityالمرونة  •

للسييييييييييييييميياحييد يمييددا بعييدد ك ير ي  العواييي  غير المتكييدا   اال يصييييييييييييييياد ييدالحيووييد           
وال ليد وتلوث    المناخالسيماحمد يث     المصياد للب ونصيدات  والمرت لد بالمناقسيد وتغير ال

أحييد المديياتمح و لييجلييك ال بييد ي  ىظمييا  يرونييد كييا مييد لمعيياويييد العواييي  السيييييييييييييييابعييد.    ،المميياه
   .ااساسمد للمروند هو ت نب الي صص ال  ير والينو، قة اانةلد السماحمد

  Everlastingness أو البياء  االاتمرارية •

 قمس هجا المعما  يدل اسيييييمرا ود المعصييييد على المدل اللوو  بالنسيييي د للعواي           
على الي يدبيد ي  لالل الينظمم   اسيييييييييييييييمرا ويد ترت   بيالعيد  هيجه االواال يصييييييييييييييياد يد، و ال يئميد  

ق السيييماحمد،  اسيييو على يعلويات يسييييمرا ع  اا  والحصيييولوالسيييملرا على وسيييائ  ا نياج 
د ال اذبمد الحيوود الثعا مد للمعصييييييييييد. والبد ي  ا  ييييييييييا ا ىلى أن ت دب  على              وتعيمد أ لييييييييييا   
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  يرا تنعكس سييل ا اليدقعات السييماحمد  والالي صييص الزائد ق  ثير ي  السييماحد تعي  ندسييماال
 .وتدير عناصر ال جع  المنيج السماحة على يسيول جودا

 Social Indicators                     المؤشرات االجتماعية   -        ثالثا  

 Acknowledgmentالمعر ة  •

برت ز هجا المت يييييييير على الحسيييييييياسييييييييمد ا نسييييييييانمد الية تميز الدبنايمكمد المحلمد          
قة اميياو أرر السييييييييييييييميياحييد على الينظممييات االجيميياأمييد قة   ب حييلونوأمييد الحميياا، وهو  

وتلوور ال ديات الثعا مد العايد وقة تعزوز    تحسيييييييييييييييييييييييييييييي المنلعد، ويدل يسييييييياهميما قة 
لدل ي يلف الدعالمات السيييييييييماحمد قة المنلعد. وومدي أ ليييييييييا لقماو   اعي ا ات الليييييييييماقد

                                                                               المةيييكالت النات د ع  السيييماحد يث  يةيييكلد االزدحام وعر لد المرو  ت ن ا  ل ع  النيائج 
 [1] السل مد الية  صعب على الم يمع المحلة تحملما. وي  أهم هجه المت راتب

  Cooperationالشراكة والتعاون   •

نعييابييد   -كيي  ينلعييد ي موعييد أو ي موعييات اجيميياأمييد )تعيياونمييد يحلمييد  ةقبوجييد           
ي موعد  ييييييييركات غير  سييييييييممد...( ينظمد بلروعد يا، وتمدي ىلى للق جو ي    -يمنمد
تعزوز    -العمييي  على تعوويييد دو  ال مييياعيييد-اليعييياون ويحيييا نيييد االنعزالميييد  -الي ييياقييي -)الثعيييد

جا المحم  أكثر سييييييييمولد قة حالد الةييييييييعو  بااي ...( وي  المالح  أن المحاقظد على ه
وجود يكيان ينياسييييييييييييييب ل ي   يييييييييييييي ص ي  الم يمع، ونالعكس بالح  قة قيرات اليغير أو 
اازيات، نةييييييييييييوو بع  النزاعات والمعا  ييييييييييييات والمةيييييييييييياحنات وال وي ي  اليغير وي  

 يع اا  اص الج  نعرقمم(.   -يع العائلد-ااجن ة ويعاوييه وأحمانا االنلواو )وحيدا

  Insertionاالندمام اإلدرام و  •

وهجا المت ييييييير  قمس دو  السيييييييماحد قة االسييييييييق ال واليرووج االجيماعة لم يلف          
الدعالمات، ويدل اد اج ويةييييا كد جممع الدعالمات السييييماحمد قة الينممد السييييماحمد، ى يييياقد 

 لمدل تداع  هجه الدعالمات يع الةركاو ال دد ي  السما  والةركات السماحمد ال دبدا.
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  Accessibility الوصول •

بيميز الللب على السييييييييماحد بونه غير يي انسب قال ع  ب حل ع  االتصييييييييال،          
اللمو واليسيييييييييييلمد... وهجه  -الحلم  –المعرقد، الوحدا، واالر ب حل ع  الراحد واالسييييييييييييرلاو

والثعا مد وال ديات الحالد تميد للعرضب قمنا  ينةييييي ت الم يت واانةيييييلد السيييييماحد الدنمد  
النوأمد الميميزا الم نمد على أنمام حر مد يع المحم  الثعاقة. وهجه اانةيييلد السيييماحمد ال 
ت صييييييييييييييص ل   الناو اسيييييييييييييي اع رعا مد ويالمد، وإذا كانت االسيييييييييييييييدايد ترق  المنع أو 
االسييييثناوات اسييي اع اجيماأمد وألالامد قإن على السيييماحد المسييييدايد أن تراعة ذلك كة  

 لق نو، ي  اليوازن بي  اابعيياد اال يصييييييييييييييياد ييد وال يئمييد ي  جمييد واابعيياد االجيميياأمييد  وت
واالالامد ي  جمد ألرل حيى ال تيحول ىلى السيييماحد المسييييدايد ىلى سيييماحد الصيييدوا أو 

  .االنيعاو

                                                                             ونيياليييالة قييإن الييجهيياع بعيييدا  قة تحوويي  السييييييييييييييميياحييد ىلى نوأمييد تييولييج بيياالعي ييا  النواحة  
ال يئمد قع   د     بمدموم السيييماحد المسييييدايد ووحرم جزو ك ير ي  ال ةيييرود  اال يصييياد د و 

 ي  اليميع بالمصاد  والثروات السماحمد.

  Ethic Indicatorsالمؤشرات األخالقية -        را:عا  

 [1] : مك  ا  از أهم المت رات االالامد قة

  Democracy & Participationالديميراطية والمشار ة  •

تيللب السييماحد المسيييدايد احيرام السييللد المحلمد لشسييس الد معراطمد، والسييما            
ل ممع الدعالمات المرت لد بالسييييييييماحد بالمةييييييييا كد قة ال حل ع  نموذج الينممد السييييييييماحمد  
المسيييييمدي، أ  أن هجا المعما  بميم بقماو يسيييييول المةييييا كد الج  توقره العواعد ا دا ود  

منلعد ل   ااطراي المعنمد بالسييييييييماحد بالمةييييييييا كد واماو يدل حرويمم قة المل عد قة ال
 اليع ير ع  طل اتمم و غ اتمم.

  Transparence الشفا ية  •
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وهيجا ي يدأ احيرام كي   يييييييييييييي ص لآللر، وهو تع ير ع  يسيييييييييييييييول الينو، الثعياقة          
اارا  السيييييييل مد غال ا يا  واالجيماعة واالال ة. وكما هو يعروي قإن المةيييييييروعات ذات 

بيم الي يم عليما، وعلمه قمجا المعما  بيصيييييييييييييف بونه  قمس المما سيييييييييييييات العملمد الموجودا  
 ويدل عداليما وإنصاقما بالنس د ل ممع أطراي العملمد السماحمد.

  Solidarity & Integration with Timeالتكا ل والتوا ق م  الزمن  •

المدل العصييييييييير بقماو يسيييييييييول اليليييييييياي  قة الم يمع وهجا المعما  بميم على          
وانعكاو ذلك على تسيييييييييمي  حماا ي يلف ااطراي المعنمد بالسيييييييييماحد ولاصيييييييييد ااطراي 
اللييييييعمدد، وعلى المدل اللوو  بالحداظ على المصيييييياد  والثروات الثعا مد واليرارمد أ لييييييا  

 ليسمي  حماا ااجمال العاديد. 

  Toleranceالتسامح   •

تعيمم وتعييييدبر االليالي، ان تحعيق الينممييييد يرت              المقميييياو  حييييل على  هييييجا 
بإطالق ااق ا  والمةييييييييا وع. وهجا المعما   قمس يسيييييييييول اليسييييييييايح الموجود بي  ي يلف 
أطراي العم  السيماحة ويسييول االسييما، لآللرو  وتعدبر ا ائمم وانعكاو على ذلك على 

 .ى  اد حلول يناس د

 السياحية المستدامة التنمية .8

 عصيد بالينممد السيماحمد المسييدايد العم  المسييمر على اسيي دام وصيماند الموا د          
ال يئمييد السييييييييييييييميياحمييد الل معمييد والثعييا مييد واالجيميياأمييد والمحيياقظييد على قلرويمييا، ي  أجيي  

قيييالينمميييد السييييييييييييييمييياحميييد المسييييييييييييييييييداييييد    [15]  المحييياقظيييد على هيييجه الموا د لشجميييال العيييادييييد.
Sustainable Tourism Development   والميوازند ب دأ تنديجها بعد د اسيييييد علممد

كايلد قة ىطا  الي لم  المي اي  للينممد اال يصيييييييييييييياد د واالجيماأمد وال يئمد دال  الدوليد  
عمد  كك ، أو دال  أ  ا لمم تيوقر  مه يعويات الينممد السييييييييماحمد ي  عناصيييييييير ججع ط م

وحليييييييييييييييا وييد. أيييا االتحيياد ااو نة لل يئييد والمينزهييات العويمييد  معري الينممييد السييييييييييييييميياحمييد  
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المسيييييييييدايد على أنما نةييييييييام  حاق  على ال يئد ووحعق الي اي  اال يصيييييييياد  واالجيماعة 
  [16]وورتعة بال يئد المعما ود. 

على  UNWTOيد  وومكننا االسييناد ىلى تعروف ينظمد السيماحد العالممد للسيماحمد المسييدا
أنميا ينظوييد سييييييييييييييمياحميد تيوليج بيالحسيييييييييييييي يان ااريا  اال يصيييييييييييييياد يد واالجيمياأميد وال يئميد قة 

لجلك قالينممد السيييماحمد المسييييدايد   ب أن تعم  على   [16] الم يمعات المليييمدد للسيييما .
االسي دام غير ال ائر للموا د الل معمد والثعا مد، واالج باالعي ا  ال صائص االجيماأمد  

حلييا ود للم يمعات الملييمدد للسييائحي ، يع  ييمان تحعيق يناقع ا يصيياد د واجيماأمد وال
 ونيئمد ل ممع ااطراي على المدل ال عيد.

وومك  العول بون االسييييييييدايد تةييييييييم  بالليييييييرو ا على االسييييييييمرا ود  وعلمه قإن السيييييييماحد  
الينو، الحيو  المسييييدايد تيليييم  االسيييي دام اايث  للموا د الل معمد بما قة ذلك يصييياد   

وت  مف ارا  السييييييييييييييماحد على ال يئد والثعاقد، وتعظمم الدوائد ي  حما د ال يئد والم يمعات  
المحلمد. وهة كجلك تحدد الممك  الينظممة المللوع للوصييييييول ىلى هجه ااهداي. ووظمر  

 ال دول ااتة يعا ند بي  الينممد السماحمد المسيدايد واليعليد دب  

 الينممد السماحمد المسيدايد  نممد السماحمد اليعليد د الي أوجه المعا ند 

 

 

 ال صائص

 تنممد تيم على يراح   تنممد سروعد 

 طوولد ااج    صيرا ااج  

 لما حدود وطا د اسيمعابمد يعيند لمس لما حدود 

 ال مف  –سماحد النو،  سماحد ال م 

ىدا ا عملمييييات الينممييييد ي   
 ال ا ج

عملمييييات الينممييييد ي  الييييداليييي  ع  طروق ىدا ا  
 السكان المحليي 

لعلييييياعيييييات    ت لم  جزئة 
 يندصلد

 ت لم   اي  ويي اي 
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انةييييييييييييييييييييياو   االسيراتم مات  عييلييى  اليييييركيييييز 
 ال ناوات

يراعيييياا الةييييييييييييييروم ال يئمييييد قة ال نيييياو وت لم   
 اا ض

برايج لل  لمةييييييييييييييروعيييات ي نمييييد على يدموم   برايج لل  لمةروعات
 االسيدايد 

 المصد ب ي  ىعداد ال احثي 

 مستدامة   اياحةواائل أو متللبات لحييق لنمية  .9

                                                                          ىن تحعيق الينممد السييييماحمد المسيييييدايد، بيللب تواقر ييلل ات عدا، نو د بعليييا            
نةيييييياطات السييييييما  ي  جمد                                                        ينما السييييييمما تلك الية ال ت ن احا  قة المواويد بي   غ ات و 

وحما د الموا د ال يئمد واالجيماأمد واال يصييييييييييييياد د ي  جمد ألرل، وومك  تصييييييييييييينمف هجه 
 الميلل ات أو الوسائ  كما  وتةب

وهة أ ا ا ع  أدوات بيم اسييييي دايما ي      السييييللات العايد                       أوال اااااااااااا الوااااائل العامة: 
  روم أو ي ادئ االسيدايدبليحعيق 

المات عم   انونمد تيعلق بالرسييييييييوم واللييييييييرائب الععا ود ونإدا ا الموا ع ااررود واليريمم   ▪
 والععونات والدعم...

ناجمد ع  دعم اسيي دام المصياد  السيماحمد ب لمات عم  بحيل تصي  الدوائد والدرص ال ▪
االسيييييييي دام السيييييييماحة لمجه المصييييييياد  ىلى ك  ااطراي المعنمد ولاصيييييييد المحلمد ونما  

   [3]  لم  اسيدايد ي يلف أ كال الحماا ال يئمد واالجيماأمد واال يصاد د.

وقرض اللييييييييرائب ودعم المةييييييييروعات اليلوورود وت صييييييييمص حصييييييييد    ا عاناتتعد م   ▪
ا  ايد ونيئمد و قاهمد، وتةييي مع أقراد  ليوظمف السيييكان المحليي ، وقرض  يييرائب على  

 الم يمع المحلة على تعد م الي ميزات السماحمد.



 2019عام ل       1العدد                                     ي لد بحوث جايعد ىدلب        

172 

 

  ب أن  كون النع  وال ديات المحلمد االرل المرت لد بالسيييييييييييييماحد  اد ا على تغلمد   ▪
احيماجات السيما  وأقراد الم يمع المليمف وتعكس بندس الو ت سيماسيد بيئمد سيلممد ي   

 [17]لاللب 

سيما  الجب   سيي ديون وسيائ  النع  العايد للوصيول ىلى المعصيد بيحسيي  جودا   قع نسي د ال - أ
 لديات هجه الوسائ  وزوادا أعدادها.

 ىد اج أ  ينلعد يحممد  م  ال لد السماحمد المحلمد.   - ع

تةيييييييييييييي مع اميام ال يدييات المحلميد الية تل ة حياجيد السييييييييييييييميا  يثي  الميياجر والمم  اليعلييد يد  - ت
 والمصا ي.

ووق اانةييلد المعيرحد والقمام بحمالت توأمد ترنوود تمدي ىلى للق تنظمم عملمات تسيي  ▪
 المسيدايد لدل السما  وأقراد الم يمع الملمف.  السماحدرعاقد 

 [18] بنمو  لا، النع  المرت   بالسماحد وارا ه السل مد على ال يئد. اليحكم ▪

عمات ال اصد بمدي  ب وهة الوسائ  الية تعوم بما المتسسات وال م                       ثانيا ا الواائل الخاصة
 [18]  تة مع ينيس يما وااطراي المعنمد بالسماحد على تحعيق  روم االسيدايدب

تةييييي مع الةيييييركات ال اصيييييد على احيرام ال يئد ي  لالل اليد وب والنصيييييح وحثما على   ▪
بيئمد دال  ك   ييييييييييركد، وقر ييييييييييه على جممع قروعما وأ سييييييييييايما  ىدا او ييييييييييع نظام 

ويتسساتما ويو دبما وو ع  واب  ا يصاد د و واب  تيعلق باسي دام المماه واللا د  
 المناظر الل معمد وال يئمد...ونمعال د الندا ات والدلالت ونما  حعق ت اي  

المناظر الل معمد السيماحمد،  الةيركات السيماحمد بالمسياهمد يالما قة حما د ال يئد و   امام  ▪
 .وأن ت ون يستولد ع  تد وب وتميئد العايلي  لدبما وتحسي  ظروقمم االجيماأمد

نةييير يدموم السيييماحد اليلييياينمد حيل  سييياهم الزنائ  يالما أو ياد ا قة صيييماند وحما د  ▪
المعصيييد وتحسيييي  ظروي يعمةيييد العايلي  قة  لا، السيييماحد وقة يةيييروعات الينممد  

 المحلمد.
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احيرام اليةيييييييروعات والعواني  اليوجيممد الصييييييياد ا ع  المتسيييييييسيييييييات الدولمد يث  ينظمد   ▪
السييييييماحد العالممد وال معمات ال يئمد وغيرها ي  ال معمات الية توقر لما  االنيسيييييياع  

 ىليما ىلى السما  والم يصي  بالسماحد...

يعليد د ويراقعد  توقير يةيييا وع يد ا للدل  للسيييكان المحليي ، يث  الصيييناعات الحر مد ال ▪
                                                                          الدواع لنع  السما  وتة مع الز اعد العلوود قلال  ع  العم  كمر دب  سماحيي . 

 ييرو ا وجود ىدا ا سييلممد للموا د الل معمد وال ةييرود قة المنلعد،  مك  أن تحاق  على   ▪
 هجه المرت زات لشجمال العاديد. 

واعلاو بع  اال  ادات   رو ا وجود يراكز للزوا  تعدم يعلويات  ايلد ع  المو ع،   ▪
  [10] اللرو ود حول كم مد اليعاي  يع المو ع.

 يييييرو ا وجود  واني  وأنظمد تليييييم  السيييييملرا على أعداد الواقدب  وتويينمم بال ديات  ▪
 [19] والمعلويات وتوقير ااي  والحما د بدون ىحداث أ   ر  بال يئد.

تعاون ك  العلاعات ذات العال د  تلييياقر ك  ال مود لن ا  السيييماحد ال يئمد ي  لالل  ▪
بالسييييييييييماحد، يث  العلا، ال اص والحكوية والمتسييييييييييسييييييييييات الرسييييييييييممد والميئات غير 

 [19]  الحكويمد والسكان المحليي .

 االقتصاد  للسياحة المستدامة  المردود .10

ي  المعروي أن اماو المردود اال يصيييييييياد  ا  نةييييييييام ال  عيمد على النواحة          
المالمد والنعد د قع  ب   ولج باالعي ا  ي مو، ا برادات الية  حععما هجا النةام والي المف 
الميرت يييد علميييه على الميييدل اللووييي ، والية تترر على كييي  الم يمع )أ  الييييوريرات على 

د حماا أقراد الم يمع...( ول ة ت ون السييييييييييماحد المسيييييييييييدايد  العلاعات االرل وعلى نوأم
الرهان ااقلييييييي  ليحعيق ىبرادات يسييييييييدايد   ب أن تسيييييييمح عملمات ىعادا ىنياج النةيييييييام 

 السماحة قة المعصد بالمحاقظد على جاذبييد.
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بدأ ال حل ع  أنوا، جدبدا ي  السييييييييماحد ت ون أكثرا صييييييييدا د لل يئد الل معمد واالجيماأمد 
                                                                       يم د لآلرا  السيييييييل مد للسيييييييماحد ال ممد على ال يئد يما سييييييي ب صيييييييراعا  بي  أنصيييييييا   وذلك ن

                                                                              السييييييماحد وأنصييييييا  ال يئد وان دا ييييييا  نسيييييي ما قة تدقعات السييييييائحي  ااجانب قة العدبد ي   
المعاصيييييد السيييييماحمد، ااير الج  دقع السيييييللات السيييييماحمد قة بع  المناطق يث  ينلعد  

Baleares  بد بالسييياحد المسييييدايد قعايت بمدم الم انة المةيييادا ا سييي انمد لليد ير ي  جد
 رع ال حر، وينعت ال ناو قة  سيييييم يحدد ي  اا ا ييييية، وحددت عدد  لص ال ناو على 

  [20] الساح ، و ايت بيموو  عملمات ىعادا توهي  هجه المناطق بدرض  رائب بيئمد.

ملما وتلو ها يرت    السييييماحد المسيييييدايد هة  أو يال المنظمات السييييماحمد قاسيييييمرا ود ع
باسييييمرا  تدقق السيييما  وهجا يرت   باسييييدايد المصييياد  ااسييياسيييمد للسيييماحد يث  عناصييير  
ال جع ال يئمد الل معمد والثعا مد. وونعكس سييييييييييييييوو اسييييييييييييييي دام المنظمات السييييييييييييييماحمد لمجه 
العناصييييييير سيييييييل ا ونةيييييييك  ي ا ييييييير على عائداتما اال يصييييييياد د على المدل اللوو  بسييييييي ب 

سييما  للمنلعد، قيحعيق هجه المنظمات عائدات ا يصيياد د يسيييدايد برت    ان داض تدقق ال
بمييييدل احيرايما لمعابير السييييماحد المسيدايد. ولير يثال على ذلك ي موعد أكو  الدرنسمد 
للدنادق الية تعي ر السييماحد صييناعد رعيلد وتصيي  سيينوات اسيييمال  االسيييثما ات السييماحمد  

بالنسييييي د اكو  هة الليييييمان ااقلييييي  السييييييمرا ها سيييييند، قالسيييييماحد المسييييييدايد   40ىلى  
 [21]  وتلو ها، وقة تحقمعما يصلحد حقمقمد لما بعد  يصلحد الم يمع المحلة.

                                                                            ت د  ا  يييييييا ا أليرا  ىلى أن الحركد المسييييييييدايد للسيييييييما  تيللب ي  ال ممع )سيييييييماسييييييييي   
االسيييثما ات قة ال نمد اليحيمد  واجيماعيي  وجمعمات أهلمد ويحلمد...( العم  على تةيي مع 

ااسيييياسييييمد )اللر ات ويحلات و وي السييييما ات وي انة للعايلي ...( وعلى توقير اليموو  
 الالزم لما وحساع العائد اال يصاد  على قيرا زينمد طوولد.

 

 الدول النامية  ي لنميةدور السياحة المستدامة  .11
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  على المسييول العالمة، وأول يصيد   تمث  اليوم السيماحد أحد أهم يصياد  الدل         
% ي  دول العالم، ويع ذلك قما زال بنظر لما قة العدبد ي  38للعمالت الصيييييع د لييييييييييييييييييي  

اليدول النيايميد على أنميا يكلديد وتيدلي   ييييييييييييييم  يني يات الرقياهميد، وأنميا ال تزويد ع  ي رد 
ير العدبد ي                                                                        كونما يو ييد ابيدعما الغرع، وياهة ىال يصييد ا  رانووا  وهايةييما  للدل . وتةيي 

الد اسيييات ىلى أن نصييييب الدول النايمد ي  عائدات العلا، السيييماحة قيما سيييي عى أ   ي   
%، نظرا انميا تسيييييييييييييييو د المعيدات والي ميزات والمواد الغيجائميد وا دا ا قة العيدبيد ي   30

الةيركات السيماحمد ي  الدول الميعديد الية تحصي  على العسيم ااك ر ي  اممما الملياقد، 
وعلمه   [11]  تعدم الدول النايمد سيول العمالد غير المتهلد ذات القممد الملياقد الليعمدد.وال 

قإن تل يق يعابير السييييماحد المسيييييدايد   ب أن  سييييمح للدول النايمد بالحداظ على نسيييي د 
يرتدعد ي  العائدات  الية  مك  ىعادا اسييييييثما ها قة السيييييماحد وقة حما د الموا ع اليرارمد  
والحداظ عليما لشجمال المسييييع لمد، وقة ىنةييياو  يييركات يحلمد صيييغيرا وإ  اد قرص عم   

 يمع المليييمف. بحيل ت ون السيييماحد المسييييدايد  اقعد حقمقمد للدول النايمد قة اقراد الم
 [22] ي االت عدا يث ب

 تة مع المحاقظد على الصناعات الحر مد والمم  اليعليد د. ▪

تلوور  ييييييييي كات المماه والصيييييييييري الصيييييييييحة واالتصييييييييياالت وال مرناو وال ديات العايد  ▪
 والصحد...

 د أقراد الم يمع المحلة قة تنممد ينلعيمم.توقير قرصد تروو مد لعملمد يةا ك ▪

 للق وعة يةير   عوم على االحيرام المي ادل لحعوق االرو .  ▪

أليرا نةيييير ىلى أن السيييماحد المسييييدايد لمسيييت عالجا عايا لمةيييكالت الدول النايمد  قمة 
ي  جمد أولى سيييييييييواجه صييييييييعونات عدبدا     الي لص ي  سييييييييملرا الدول الميعديد على 

يسيييييووق السيييييماحة يث  وسيييييائ  ا عالم ونةييييير وتوزوع المعلويات  وي  جمد رانمد  أدوات ال
لمسيييييييت السيييييييماحد بالليييييييرو ا العلا، اال يصييييييياد  الرائد قة عملمد الينممد قة جممع الدول 
النايمد  وغال ا يا  كون لما  اعيمادها  لاعا  ائدا بةيييييييك  اقيرا ييييييية غير يوقق وال  ولج 
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لما ااير الج   د  حولما ىلى نةيام  ي ه يسييع   عيمد بةيك   باالعي ا  المزا ا اال يصياد د  
ك ير على المسييييييييييييييو دات ليل مد طلب السيييييييييييييما  يما  دعدها لاصيييييييييييييمد تحرو  العلاعات 

 االرل.

 المستدامة: للسياحةالتنمية المستدامة  .12

قة الوا ع   ب أن تي اي  السييييماحد المسيييييدايد يع يةييييرو، ك ير  سييييمى بالينممد          
المسيييييييييييييييييدايييد، قييإعليياو اييمييازات لشيو  المحلمييد والعليياأمييد وإهمييال اليحييد ييات والمتررات 
ال ا جمد  د  سيييي ب للينممد السييييماحمد المسيييييدايد ندسييييما بع  المةييييكالت، قعنديا تي اي   

ينممد السيييماحمد بمدي يعال د الندا ات واال يصييياد قة السيييماسيييات المحلمد قة يةيييروعات ال
- اللا د والمماه وتنديج بدائ  ي يلدد للنع  والينع  بي  الموا ع السيييييييماحمد )عرنات ال يرونمد

يسيييييييير...( دون االج بالحسييييييي ان أن االند ا  قة عملمات النع  النات د    -ليول-د اجات
د لمس على المسيييول المحلة قحسييب  ع  زوادا الحركد السييماحمد سييمسيي ب يةييكالت يرو و

ب  على المسيييول الوطنة بال اي  وسيييميد ارا ه السييل مد ليةييم  ك  العلاعات اال يصيياد د  
لاصييييييييييييد  لا، النع ، ونما أن الللب السييييييييييييماحة اليوم بيصييييييييييييف بيعدد الرحالت ولديرات  

قعلى س ي   صيرا، بدال ي   حلد واحدا لديرا طوولد، أ  المزود ي  عملمات الينع  والنع ، 
             ىذا  ب دو أن   [11]  كم لالل الرحلد الواحدا.  890المثال السيييييييييائح الدرنسييييييييية  علع يا  عادل  

                                                                              هنا  نوعا  ي  اليعا ض المسييييييمر بي  تنممد  لا، النع  وتنممد  لا، السيييييماحد، وتةيييييك  
السيييييما ات واللائرات وسيييييائ  النع  ااكثر توررا بمجا اليعا ض ان ىيكانمد ىحالل العلا ات  

للائرا أو السييما ا ت عى يحدودا ويسيييحيلد قة كثير ي  الحاالت سييواو ي  النواحة الدنمد با
)صييييييييييعوند يد سييييييييييكد حدبد د ع ر المحملات( أو ي  النواحة اال يصيييييييييياد د )ت لدد يم    

 لللائرات أ   بكثير ي  ت لدد ل  حدبد (.

عى قة ال يييت ول   هيي  هييجا اليعييا ض  عودنييا ىلى العول بييون السيييييييييييييييائح ال يييد هو الييج  ب 
ووةاهد تعليق ورائعة ع  المعصد الج  بيمنى زوا تيييييه، أو الج   عوم ب وليييييد اقيرا مد  مه  
ع ر االنيرنت، انه ال برود أن بلوث أو  سييييييي ب أ  ا يييييييلراع أو لل  قة نظام النع  أو 
النظام ال يئة والثعاقة للمعصيييييييييييدي  بالل ع لمس هجا المعصيييييييييييود ب  اليوكيد  ي  جمد أولى  
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رو ا النظر ىلى الينممد السيماحمد  يم  اسييراتم مد عايد للنع  انه العاي  ااكثر  على  ي 
                                                                                   توريرا قة عملمد الينممد السييييييييماحمد وهو أ لييييييييا عاي  ذات تورير ك ير على ال يئد، ىذا  قمو 
                                                                                      عايال  جوهروا  يتررا  على عال د السييييماحد بال يئد،   عد  يا تزداد الحركد السييييماحد بعد  يا  

ز النع  الج  بدو ه بنعكس سييل ا على ال يئد  وي  جمد ألرل غال ا يا  سيي ب بيليي م جما
تعاسم الموا د بي  السكان المحليي  والسما ، بي  ي   ساقر وي  برغب قة السدر يسيع ال  
وني  ااجمال الحالمد والمسييع لمد يةيكالت كثيرا يث  تعاسيم المسياهمد قة زوادا نسي د غاز  

يره ي  الغازات قة ال و والية تنعكس سيييييييل ا على جممع سيييييييكان رانة أوكسييييييييد ال رنون وغ
  [20] المعصد وال وكب.

ت دو العال د بي  السييييييييييييييماحد والنع  حيممد وتمث  قة الحقمعد أحد أك ر وأهم اليحد ات أيام  
السيماحد المسييدايد ووحياج ااير ىلى بجل جمود يلياعدد قة ي ال ترنمد وتد وب السيما  

 وعييمم على تعاسم الثروات.والم يمع الملمف وت

 التربية والتدريب  ي لحييق التنمية المستدامة دور .13

ليحعيق سيييييييييييييماحد يسييييييييييييييدايد قعلمد  حيد  ك  طري قيما بروحه و ونعه البد ي           
اليد وب والينممد الموجمد ل   أطراي العملمد السيييييييييييييماحمد بمدي ىعلاو السيييييييييييييماحد يعناها  

 ونعدها الحقمعة.

 أوال ا المجتم  المضيف: 

ي  الليييييييرو   توأمد أقراد الم يمع المليييييييمف بوهممد أسيييييييلوع الحماا واليعاليد االجيماأمد   ▪
ااصيييييييييلد لدبمم وأنما أحد أهم عناصيييييييير ال جع الج   عصييييييييدها السييييييييما   وأنما ذات اممد  

، ا يصيييييييييييياد د ك يرا  قلييييييييييييال ع  كونما ذات اممد يعنوود ك يرا قمة تعاليد ااباو وااجداد
والسييماحد تسيياهم على االحيداظ بما لشبناو وااحداد قلييال ع  نةييرها قة ي يلف أصييعا، 

 العالم.

نعيعييد أنييه ي  المديييد بييجل جمود ي  أجيي  جعيي  أقراد الم يمع الملييييييييييييييمف بييد كون أن لمم  ▪
يصيييييلحد حقمقمد قة السيييييماحد ان السيييييما   وتون قة قيرات يعيند ي  الزي  ىلى يناطعمم  
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                                                             م ي  ىنياجمم، وودقعون أيواال  كثيرا  لمم يعاب   لييييييييياو بع  اا ام ووعويون بةيييييييييراو  سييييييييي 
 يعمم. 

ي  اايو  المايد الية   ب االعيناو بما  قع رعاقد الم يمع المليمف بحيل  كونوا  اد و    ▪
 على اليداع  ال يد وال الق وا جابد الميعند على أسئلد السما .

 ثانيا ا السياح

على ال صيييييييييييائص الثعا مد واالجيماأمد...لم يمعات ألرل                            ي  الممم جدا  ىطال، السيييييييييييما   ▪
جدبدا بالنسيي د لمم وكم مد اكيةيياي هجه الم يمعات ال دبدا واليعاي  يعما بسييمولد ونحيل 

  عمةون لالل  حليمم بي رند حماتمد أ  ه بحلم  د تحعق بالنس د لمم.

بحيل بيم   لدل الحدبل ع  السيييييييييماحد المسييييييييييدايد   ب أن  كون ااطدال جزو يسييييييييييمدي ▪
اليورير على يةيييياعرهم وأحاسييييمسييييمم ع  طروق ى ييييراكمم قة بع  ااعمال الية  عوم بما  
                                                                               الم يمع الملييمف لالل  لييائمم علليمم بي  أقراده، قمثال  ىذا كانت العللد قة المناطق  
الرو ميد  مك  لشطديال المةييييييييييييييا كيد قة بع  عملميات الغرو يميا  مكنمم ي  المةيييييييييييييياهيدا 

رو مد والمسيييييييياهمد الدعلمد قيما يما  سيييييييياعد على زوادا ل راتمم وت ا نمم،  الحقمقمد للحماا ال
 [11] وهكجا تساهم السماحد قة  قع يسيول سكان المدن وسما  المسيع  .

  



 اليوسف بليلو و د. د.

179 

 

 خالمة )النتائج والتوصيات(  .14

  مك  تل مص النيائج واليوصمات الية  مك  اسينياجما ي  هجا ال حل  مما بلةب         

بنو، أو بنم  يعي  ي  السييماحد وإنما ب ممع أ ييكال   يحصييو اىن السييماحد المسيييدايد لمسييت   .1
 السماحد قة المعصد.

ىن يت ييييييرات اماو السييييييماحد المسيييييييدايد، وإن كانت قة ىطا ها العام ييةييييييابمد، ت يلف قة  .2
تدصيييالتما ي  يعصييد الر وي  نم  سييماحة الر  لجلك ال بد ي  االعيماد على ل راو 

                                                                 لسماحد وقة المعصد يعا  لو ع يعابمس يناس د للسماحد المسيدايد  مه.قة ا

ىن اماو السييماحد المسيييدايد أير يسيييمر انه ال بمدي قع  لقماو اارا  النات د )اال  ابمد   .3
والسييييييييييييييل مد( ب  بمدي ىلى تالقة اارا  السييييييييييييييل مد المسيييييييييييييييع لمد     و وعما  وناليالة ي   

 أرناو ىعداد ال ل  المسيع لمد ليلوور المعصد.  اللرو   يراعاا نيائج القماو 

يةيييييييكلد النع  والمرو ب ي  اليحد ات الرئمسيييييييمد للسيييييييماحد الي لص ي  المةيييييييكالت المرو ود  .4
وارا ها السيييييييل مد على ال يئد النات د ع  زوادا الحركد السيييييييماحد  وناليالة زوادا حركد النع  

يا  عنة ىن اليد ير قة أ  يةيييييييييرو، أو  واالنيعال وزوادا اليلوث الناتج ع  وسيييييييييائ  النع ،
للد سيييماحمد ال بنللق ي  يعال د يةيييكلد النع  والمرو  سيييمحم  قة طماته بجو  الدةييي   

          يسيع ال . 

يةيكلد زوادا الوعةب الوصيول ىلى يسييول ي  الوعة الثعاقة واالجيماعة لدل أقراد الم يمع  .5
وا د وال ديات المحدودا يث   ولدل السيييما  بحيل بيع   ك  طري االر ووع   بيعاسيييم الم

رعاقد االر يع  ييييييييرو ا احيرام المماه والنع  ونحيل  سيييييييياهم سييييييييلو  ك  طري قة ىغناو  
أسيييلوع نم  حماته، وهكجا نالح  أن يديا  ن ا  أ  يةيييرو، للسيييماحد المسييييدايد قة أ  

                                                        يعصد   ب أن  علة حيزا  هايا ي  جموده ىلى يسولد اليوأمد.

تحعيق المةييا كد ال ماأمدب ق   أعليياو الم يمع ولاصييد اا لمات   ب أن تسيياهم وتسيييديد   .6
ي  العرا ات الميعلعد بالسيييييييييييماحد المسييييييييييييدايد قة ينلعيما ويث  هجا ااير بيللب يما ات  

 عالمد قة الينسيق والحوا . 
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لد  االليزام السييييماسييييةب وهو أسيييياسيييية ي  أج  حما د حعوق ا نسييييان لو ييييع سييييماسييييات يي اي .7
ليحعيق اليوازن اال يصيييييييييييييياد  وال يئة واالجيماعة على ك  المسيييييييييييييييووات ول   العلاعات 
لاصيد وأن السيماحد المسييدايد ال ترت   قع  بعلا، السيماحد وإنما بك  العلاعات وناليالة 
ىن تحعيق السيييماحد المسييييدايد يرت   باالليزام السيييماسييية على أعلى المسييييووات وي  جممع  

 د قة المعصد.المسيووات الحكويم

                                                                       أليرا ، نعمش اان قة ي يمع ب حل أقراده ع  لحظات اللعاو والحماا المةيييييييييييركد          
وع  كرم اللييييييييماقد بحيل  سيييييييييلمع اكيةيييييييياي االر أ ا كان ال لد الملييييييييمف أو ي يمع  
االسييييق ال ) ودة، يدنة،  ييياطئة، ج لة...( وو عى تحعيق السيييماحد المسييييدايد لما بنيظره  

                                                                       مع ينميا أيرا  يرت ليا بميدل  يد ا الم يمع على العمي  الحقمعة اليج  بيدلي  ىلى أقراد الم ي
ااعماق وو يعد يا أيك  ع  كونه ي رد عم  اصييييييلناعة. قالسييييييماحد المسيييييييدايد بحاجد 
ىلى ىدا ا حكممد تنظر ىلى تنممد السماحد ك زو ي  الينممد العايد اال يصاد د واالجيماأمد 

على وسييييلاو  عويون بةيييير  وتدسييييير أسيييياليب الحماا ووعملون   على المدل ال عيد باالعيماد
على  قع الوعة لدل أطراي العملمد السيييييماحمد كلما بحيل بيم اسييييييغالل قرصيييييد السيييييماحد  
المسييييييييدايد كمحرض ل ممع  لاعات الينممد الةيييييييايلد، ونما  سييييييياهم قة ت روس الوسيييييييائ   

الم يمعييات الملييييييييييييييمدييد   ىنسيييييييييييييييانمييد( ي  أجيي  أن  كون اللعيياو بي -قنمييد-الالزيييد )يييالمييد
                                                                              والمسيييييييييليييييييياقد بي  السييييييييائح والمسيييييييييع   حقمعة قعال  وونعكس ا  ابما  على اللرقي  يعا ،

و ييييييييم  هجه الةييييييييروم قع  سييييييييييمك  ااجمال المسيييييييييع لمد ي  االسيييييييييدادا ي  حعو ما قة 
 السماحد والسدر واليميع بعلاو أو ات قراغما. 
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 مصنفات برامج العلماء في األندلس 
                                  برنامج شيوخ الر عيني " نموذجا  " 

 د. محمود تركي الداؤد 
 قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة إدلب 

 الملخص 
                            تكريمي  لهع وإلبداعيتهع التي   ،                                              تشغغغغرا ترالع الء مي  دي  دام اممع مًيسا  ةغغغغيم ا

       كععالم   موزا أغنوا بهي تراث اإلسسغغغغغغغغغغغغغغيس ا، ويعون مكا  المفدعوا مًيستهع دي تي ي  أممهع  
                       ، وقدوات  حسنا لألل يل. ومني ات

، ودي   تءريف بًتغ  الترالع دي الحاغغغغغغغغغغغغغغي ي الءر  غا اإلةغغغغغغغغغغغغغغالم غادي مغنا الححغ   
ن كت  الترالع يءرف عند الحيحثين بغ ؛ دقد برز سوع لديد م  امسدلس على وله الخصوص

، ثع بينغ  أمم غا مغنا النوع من المكلاغيت ، ومنغيميهغي دي                                    "برامج الءلمغي " أو دت تءرياغي  لغه
، من والل الءالقا بين الشغغيوا الءلمي   ، ودو مي دي  صغغد الح يي الاكريا والءلم ا التعل ف

 ، وأبرز الكت  المتداولا دي التءل ع. وطالبهع

، ومو كتغغيم " برسغغيمج  غغغغغغغغغغغغغغيوا                                              ثع د س الححغغ  سموالغغي  لهغغنا النوع من التغغعل ف
، دقد د س ح يي المكلف وعصغغغغغرر وأبرز مصغغغغغنايته. واسصغغغغغ  اليهد ام فر على              الر عيني "

،   ، وطريقته دي  ةغغغغغغع الشغغغغغغخصغغغغغغ يت التي ترلع لهي  ، ومنهج مكلاه  د اةغغغغغغا الكتيم ساسغغغغغغه
، ووتع  مي يرويه من اموحي  مدى دقته دي إةغغغنيد، و  وأةغغغلو ه ومصغغغيد ر التي اعتمد عليهي

 الحح  بد اةا اوقه الاني دي اوت ي اته الشءريا والنثريا.

 : مقدمة

 كتب التراجم في الحضارة العربية اإلسالمية
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ديإلسسغغغغغغيا مو الن  أبدع   ،  يءرض دن الترالع لسغغغغغغير الرليل صغغغغغغيسءي الحاغغغغغغي ي
الح غا   مو تغي ي  اممع  امعالم  الحاغغغغغغغغغغغغغغي ي وصغغغغغغغغغغغغغغنءهغي بءلمغه ودكرر ولهغدر. وتغي ي  الرلغيل

                          ، وول د لني  ثي ر الحيق ا   ؛ إسه تي ي  الءقا اإلسسيسي الن  بح  وا تشف وأستج وأبدعالايعلا  
             ع كغيسغ  تخلغ د                                                                   على مر  الزمن. وإا الحغيحغ  دي تغي ي  اإلسسغغغغغغغغغغغغغغيس غا ل يغد أا كغا أمغا من امم

، دي كا مييل من مييات الح يي،  مشغغغغغغغغيميرمي وع مي مي والمفرزين من أبني هيأعالمهي و 
 أو حقا من حقول المءردا واإلبداع واإلستيج الحاي  .

الشغءرا  الارةغيا و ، عنييتهع بعييمهع و ليلهع من   ، قفا اإلةغالم               ع رف عن الءرم
ًغ ا  . لكن مغنا اامتمغيم ازداد ب...إل والحًمغي           اسءطغيدغا                               ءغد بزو  دير اإلةغغغغغغغغغغغغغغالم الغن   غغغغغغغغغغغغغغ

                                                    وح يي غيرمع من الشغغءوم ، دقد ب ء  النفي الكريع صغغلى    ،تي يخ ا دي مسغغيري ح يتههع  
 ليديدي.إلسسيس ا ا                                                         وسزل عل ه القر ا الكريع ميديي  وأةيةي  دي بني  الحاي ي ا عل ه وةلع ،

،                        ي  للمسغغغغغلمين دي ح يتهقدو   الرةغغغغغول الكريع صغغغغغلى   عل ه وةغغغغغلعلقد كيا محمد 
 ضغغغغواا   بدأ الصغغغغحيبا  ، دقد                                   صغغغغي ت ةغغغغيرته محو ا  لد اةغغغغيت متءدديوقد  ، و ءد وديته

                                                    أحغيديثغه وأوحغي ر. "واليغدير بغيلمالح غا أا كثيرا  من كتغ  ةغغغغغغغغغغغغغغيرتغه و والتغيبءوا بيم  عليهع 
ــت)، كمريز  أبيا بن عثميا   السيري امولى ةمي  بيلمريز   ــــ غغغغغغ، ومريز  عيمر (ه  101  ــ

ــت)، ومريز  موةى بن عقحا ( هــ  103  ــت)بن  راحيا الشءفي   وتنكر كت    غغغ.(ه  140  ــ
 (1)                                           الترالع أا ابن اةحق كيا إميمي  دي المريز "

،   ثع ظهرت كت  تترلع لرواي امحيدي  للحًع عليهع من حي  الءدالا والاغغغغغغغغغغغح 
               ومءردا  الرواي   (2)".من اإلةغنيديسته  ومً،                     ب يا ق ما المحد ث  ، وكيا القصغد من منا "والدقا  

يتنيول د اةغغغغغغا السغغغغغغند والمتن...   ، منا الءلع الن   وأوحي مع أةغغغغغغيس ع  ع دي علع الحدي 
                                                ، دهع موضغغغغغغغغغغغغوع علع الرليل الن  يًو ا أحد ليسفي علع   و ليل السغغغغغغغغغغغغند مع  واي الحدي "

 (3")                                                                  ، دال عي  إاا  من امتميم علمي  المسلمين بهنا الءلع امتميمي  كفيرا    الحدي 

مسهع  ؛                                                                  مي كيا حرص علمي  الحدي  كفيرا  على مءردا ح يي الصغغغغغغغغغغغغغغحيبا الكرام  
                                         ، لنا دقد أل اوا كتحي  دي ترالع الصغغغغغغغحيبا   طريق التيبءين دي  وايا الحدي  النفو  الشغغغغغغغريف

 (4)وتوا ي  وف يتهع.
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،    ، منغن القرا امول الهير    ي ال هو  كتغ  الترالع بغعسواعهغي المختلاغاثع توالغ  د
" أول من يكلف دي الترالع وي ج  اليمحي دي كتيبه "طحقيت الشغغغغءرا                      و  مي كيا ابن ةغغغغال م

                                                         ، لكنه بقي وف ي  لهي حين اةغغغغغغغغغغتءما طريقا المحد ثين دي السغغغغغغغغغغند   سطيق الءلوم اإلةغغغغغغغغغغالم ا
 (5)والروايا.

، من                                                  رالع ت ءنى بًا  ليل امما دي  غغتى م يدين المءرداومًنا صغغي ت كت  الت
 وأدبي  و غغغغغءرا  وسحويين ولرويين... إل . ، ماسغغغغغرين ودقهي  وأمرا  ووز ا             محد ثين و         قر ا  و 

ثع يغغعوغغنوا   ،                                                                     ومكا  المفغغدعوا لم ءغغي  يغغعوغغنوا مقغغيمهع ومًغغيستهع دي التغغي ي  الءغغيم لألمغغا
       مرو ا    (6)،  ، منن وادي أحدمع حتى وديته                                             مًيستهع دي ترالع ويصغغغا ت ءنى بتايصغغغيا ح يتهع

 بمآثرر ومنيقحه وإسييزاته. 

، أ  الترالع    من مغغغغنين النوعين    غغغغا اإلةغغغغغغغغغغغغغغالم غغغغا تراث كفيرودي اآلدام الءر 
 ، قد ا تح ى به أيا  دام أورى. ءيماترالع الالخيصا وال

إسهي اةغغغغغغغتوعف   ليل  إا،  الترالع الءر  ا اإلةغغغغغغغالم ا وتشغغغغغغغءف   قد تنوع  كت و 
، كغغيلحمقى                                                                       اممغغا كغغيدغغا ...، بغغا قغغد ييغغد الحغغيحغغ  ترالع طرياغغا تءنى بغغيلخغغيملين من النغغيس

ع  والمرالين والق يا والفرصغغغغغغغغغغغغغيا والءم يا. وغدا التراث الءر ي اإلةغغغغغغغغغغغغغالمي دي حقا الترال 
                                        ثر ثرا   وغنى  من حي  المنهج والمحتوى كمي بدا أ                               ضخمي  يصء  حصرر أو اإلحيطا به.

 ، ودقتغه دي التوثيق   ، ومغدى تغعثرر أو تغعثيرر                            ، واممغداف التي ك تغ  مللهغي  وطرق الترتيغ 
 .واإلةنيد

إا منا كله إا دل على  غغغغغغغغغغي  دلسمي يدل على تقدير الثقيدا الءر  ا اإلةغغغغغغغغغغالم ا 
 (7).واحترامهي لإلسسيس ا من والل اإلسسيا ، للارديا اإلسسيس ا وتميزمي

 كتب التراجم وأنواعها في األندلس
 الاكريغغا المًتو غغا دي امسغغدلس دي يسغغغغغغغغغغغغغغيغغا بءا الحغغيحثين سغغد ي اآلثغغي  امدب غغا و 

بن سصغغغغغغغغير ، حي  إا موةغغغغغغغغى  بن زييد و السغغغغغغغغنوات امولى التي تل  الات  على يد طي ق  
را القي موا بمي   ا الد س والاكر ؛ع تكن موات ا لشغغغغغغغغكو ال روف التي أحيط  به ل"                        دقد  غغغغغغغغ 
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، و ين   ، وثي ت الءغداوات بين قفيلغا وقفيلغا  وق  بين بءاغغغغغغغغغغغغغغهع من مخغيصغغغغغغغغغغغغغغمغيت وحروم
                         ، ثع إا الايتحين لم ءي     ، و ين الشغغغغغغغغيم ا والمدس ا ، و ين الق سغغغغغغغغ ا وال من ا الءرم والفر ر

  (8)ام و غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغكوا الاكر".، ومنا وحدر يًاي لتءليا اسصرادهع عن اآلد  يسوا من المحي  ين
                                                 ، حي  ح مي النزاع على الوايا دتوامي أ  ءا وعشروا  وقد ا تدت الحروم بين امسدلسيين

 (9)                          وال ي  دي ومس وأ  ءين ةنا.

،                       ، وعع  اممن والروي على سحو مي    و ءد ةغغغغغنوات من الصغغغغغراعيت اةغغغغغتقر الحًع
،                                            ، دكثر الشغغغغغغغغغغغغغغءرا  وامدبغي  والاقهغي  والكتغ يموالاكريغا والتءل م غا    وازدمرت الح غيي الثقغيف غا

، وقغد كثرت المًتحغيت حتى بلرغ    ، و نغي  المًتحغيت  وكغنلغن سشغغغغغغغغغغغغغغطغ  حركغا اقتنغي  الكتغ 
، وأ غغغغغغغهر منر المًتحيت    ، عدا المًتحيت الخيصغغغغغغغا  سحو ةغغغغغغغحءين مًتحا عيما أييم الخالدا

 مًتحا قرطحا.

، و ءد قرسين اإلةالمي  سدلسي المستقا عن المشرق ومًنا بدأت حركا التاكير ام
؛ دنشغطوا دي  ، ولمدسهع  ولرليلهع، من ااةغتقرا  والروي  بدأ امسدلسغيوا يك ووا مساسغهع  

عيلع أسدلسي  ، أول   (هــــــــــ403  ــــــــــت. و  مي كيا ابن الارضي )والسير  تعل ف كت  الترالع
لكن التراث  منا الكتيم كيمال ، ويصغغغغغغغغغغغغلني  (10)                                كتيبي  دي ترالع الءلمي  بيمسدلس.  يصغغغغغغغغغغغغنف

 (11)امسدلسي تءرض لنكحيت وحرا ق ضيع  ديهي كت  ثمينا.

، وأظغا    تلغن الحقحغا التي عغي غغغغغغغغغغغغغغهغي الءرم دي امسغدلسيككغد أحغد الحغيحثين أا "و 
، من أع ع الحق  دي  ، و سغغغغغغ  ةغغغغغغلطيسه ، وسشغغغغغغر ديهي أعالمه  اإلةغغغغغغالم   وع منر الفالد

، ازدمر ديهي    ، وأحالهي بصغغغغغغغنوف الءلوم والانوا واآلدام                وأ ملهي حاغغغغغغغي ي  تي ي  اإلةغغغغغغغالم  
، وغصغغ  قرطحا وطل طلا وإ غغفيل ا بيلمدا س والمءيمد ووزا ن   ، وتعلق الان الشغغءر والنثر

، ومرع إليهي الءلمي  من كا    ، وزورت منر الفالد برليات الءلع والالسغغغغغغغغغغغغغاا والرني  الكت 
، ويحيضروا بمءي دهع و دابهع. وألا  الكت  دي  أةاي مع، يحملوا كتفهع و   حدم وصوم

رت به            ، بمي أث   ، والنحيت  التاسغغغغغغير والحدي  والتصغغغغغغوف والالسغغغغغغاا والط  والالن والرييضغغغغغغا
 (12)المًتحا الءر  ا ثرا  ا يداس ه ثرا ".

 وتقسع كت  الترالع دي امسدلس إلى أ  ءا أسواع مي:
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ــت)ابن بشًوال:  "الصلاكتيم: ": مثا  التراجم العامة كتب .1 ــــ  " صلا الصلا"و  ( ،578  ــ
  أغل  الءلوم مفرزين دي كا  ومي تترلع معالم امسدلس ال ،.(708  ــــــــــــــــــــــــت)ابن الز ير 

 .الميياتو 
 ـت)، مثا " قاغغغيي قرطحا للخشغغغني   : وتءنى بائا مءينا من النيسكتب التراجم الخاصــة .2

 .(379 ـت)                                     . وطحقيت اللرويين والنحويين للز  يد  (361
: ولع يصغغغغغغغغغغغغغغلنغي منهغي ةغغغغغغغغغغغغغغوى كتغيم " اإلحغيطغا دي أوحغي  كـتب تراجم أـهم ـمد ـنة هعينـها .3

 غرسيطا ابن الخطي   

 .(776 ـت)

 ومي محو  بحثني منا.كتب برامج العلماء والشيوخ:  .4

"برامج    غغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ رد  ب   ع    ا ميموعا من المصنايتعرد  المًتحا الءر  ا اإلةالم
أو امثحغيت. وماردمغي: برسغيمج ، ، أو المءغيلع  ، أو المشغغغغغغغغغغغغغغ خغيت  ، أو الاهغي س    ، "الءلمغي 
 (13). و  مي قيا: السند أو التقييد.         ف        ، وث   ، ومءيع  ، ومش خا ودهرس

تـ  )  الءيلع المصغغغغغغغغغغغر  أةغغغغغغغغغغغتيا كرةغغغغغغغغغغغي امسدلسغغغغغغغغغغغ يت د. عفد الءزيز اممواسي  يءد
 ، وكغغا من لغغي  بءغغدر أوغغن عنغغه ن لهغغنا النوع من المكلاغغيت  من أوا غغا الغغدا ةغغغغغغغغغغغغغغي(  م1980

 (14.)، ومنيمج التعل ف دي منر الكت  تءرياه للفرسيمج

" كتيم يسغغغغغغيا ف ه الءيلع مي  مو: حمه   والفرسيمج كمي عرده الدكتو  اممواسي  
رأر ، والشغغغغغغغغغغغ   الن  ق                                                               قرأر من مكلايت دي مختلف الءلوم اا را  عنواا الكتيم واةغغغغغغغغغغغع مكلاه

، و  مي اكر والل الن المًيا الن  كيا   ، وةغغغغغندر إلى المكلف امول                    عل ه أو تحم له عنه
 (15)، والتي ي  الن  بدأ ف ه الد اةا أو وتمهي."              موضءي  للد س

ختلف عن الترالع المغعلودغا لغدينغي ل دغيلمكلف  أا مغنا النوع من التغعل ف يويفغدو لل غي  
التي د ةغغغغغغغهي على أةغغغغغغغيتنته قر ات الد اةغغغغغغغ ا  و المويحصغغغغغغغر ميموعا الكت   ا ف ه سغغغغغغغيي

                  را ي أو ةغغميعي  أو سوع منر الد اةغغا ةغغوا  كيس  قثع ا يًتاي بهنا ، با يفين     ، ) غغيووه(
سغغغغغغغغغغقالسي دي "المءيع الماهرس"  ابن حير الء  إليزي. ومن أمثلا الن الطريقا التي اعتمدمي
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، أمي أما امسدلس    يت                                                  اكر الكت  التي د ةغغغغغغغغهي على  غغغغغغغغيووه مرتحا  على الموضغغغغغغغغوع دقد 
 (16)والمررم ف رل  عليهع اةتخدام الاهرةا والفرسيمج.

،  التعل ف دي برامج الءلمي  دهي كمي عرضغغغغغغغغغغغغهي الدكتو  اممواسي  أةغغغغغغغغغغغغيلي وأمي  
 (17)                                غيلحي  مي تكوا على النحو اآلتي:

حسغغ  موضغغوعيتهي: القر ا ب                                                      دي الطريقا امولى ينكر المكلف الكت  التي د ةغغهي مرتحا    .1
                        ، وأويرا  اللرا والنحو    ، ثع الاقه  ثع السغغغغغغير وامسسغغغغغغيم، ، ثع الحدي  وعلومه،  وعلومه
، ومني يركز المكلف على الكت  أ ثر من تركيزر على ترالع الءلمي  امةغغيتني.   وامدم

 (.575 تـ: دهرةا ابن وير اإل فيلي )كتيم منا النوع ويدوا دي  
                                           غغغغغغغغغغيووه اا را  دي كا ترلما الكت  التي أونمي  طريقا الثيس ا يو د المكلف ترالعدي ال .2

، ومن مغنا النوع: برسغيمج ترالع    دي                               ، لغنا تتكر  الكتغ  أح غيسغي  دي عغ   عن كغا واحغد منهع
 (.666 تـ                                                           عفد الحق بن عط ا المحي  ي الررسيطي. و رسيمج  يوا الر عيني )

دي الطريقا الثيلثا ييءا المكلف برسيميه قسمين: امول يترلع ف ه لشيووه النين د س   .3
، كمغي دءغا ابن لغيبر   ، والثغيسي يغنكر ف غه الكتغ  المغعوواي عن مكا  الشغغغغغغغغغغغغغغيوا عليهع

 .دي برسيميه (749 ـت)الواد    ي  
،   أمي الطريقا الرابءا ديتوةغغغغغغغغغغ  ديهي المكلف حتى تكيد تتحول إلى كت  امميلي المايدي .4

عنهع امحغيديغ    ، كمغي يو د  نغيقفهع وةغغغغغغغغغغغغغغيرمع وأوالقهعدهو يغنكر أوحغي   غغغغغغغغغغغغغغيووغه وم
ــت)  ، كمي دءا أبو الحسن علي بن مكمن امسدلسي وام ءي  والحًيييت ( دي  588  ــــــــ

 (18)                                   تيبه: ب غ ا الراغ  وم ن ا الطيل .

يفين لنغغي طف ءغغا الح غغيي الثقغغيف غغا    ؛ دهو  من الكتغغ  او أمم غغا بغغيلرغغاإا مغغنا النوع  
، ويفين لني أ غغغغغغغغغغغغهر الكت  المتداولا دي كا حقا   دي الفالد الءر  ا اإلةغغغغغغغغغغغغالم اوالتءل م ا 

ين  صا الاكر  الءلمي بوالتواوالمقر ات التي يد ةهي طلحا الءلع على مشييخهع ،  ،   مءردي
 دي  ةغغع صغغو ي واضغغحا المءيلع عن ح يي مكا  الءلمي   عدالشغغيوا وطلفتهع. وكا منا يسغغي

             ، ومدى تقف ا  ، ووي ج بلداسهع ، ومًيستهع دي بلداسهع بحءا  بحءاغغغغهع ، وعالقيت  امعالم
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، والطرق السغغغغغغغغي دي دي  ، و دود الءلمي  بءاغغغغغغغغهع على بءا  مصغغغغغغغغنايتهع دي بلداا أورى 
                    تحم ا الءلع وتلق ه.

 (ه666-592)  (19)                      برنامج شيوع الر عيني  

 ترجمة المؤلف:
مغغنا الفرسغغيمج مو " أبو الحسغغغغغغغغغغغغغغن علي بن محمغغد بن علي بن محمغغد عفغغد   مكلف

، )...( إ غغغفيلي المولد والنفتا  ، يءرف بيبن الاخي                                    الرحمن بن ه صغغغهع الر عيني اإل غغغفيلي
، و هي سشغغغغغغع وأون عن  غغغغغغيوا  اثنتين وتسغغغغغغءين وومسغغغغغغمي ا، ولد دي  غغغغغغنحيا ةغغغغغغنا   والقرا ي

                                                         ، وق د م للتد يس دي مييلسغغغغهع )...( وتولى القاغغغغي  على منم                         عصغغغغرر. وأليزور صغغغغريرا  
 .(20)هـ "  615ميلن ةنا 

المحقق  منر بيوتصغغغغغغغغي  ترلما مولزي للمكلف كمي  ةغغغغغغغغمهي لني محقق منا الكتيم
، كثرت  حالته بين  ، كءيدي أما عصغغغغرر  عيني                             . وينكر المحقق أياغغغغي  أا الر  إبراه ع  غغغغفو 

 عنغغغد بءا                     كمغغغي أسغغغه عمغغغا كغغغيتحغغغي                  لءلع، ومءلمغغغي .             ، طغغغيلحغغغي  ا  ، امسغغغدلس والمررم  دوتين     الءغغغ  
 .(21)الملوك

 آثاره: 

نن دي استقي                                  سيميه منا أا له مصغغغغغغغغناي  بءنواا "اكر دي بر  أ  ءين من                         اقتاي  السغغغغغغغغ 
نن" صغغغغغغغلا المطم  "له كتيم  ور بءنواا   و  غغغغغغغر  كتيم "الكيدي ابن  غغغغغغغري " ، و  ،          السغغغغغغغ 
النويري دي "و ،  " ابن ويقياومسغغغغر  التعسس مطم  امساسي: "               ومو ايا لكتيب    ،" والنويري

 (22).الشنتريني " ابن بسيممحيةن أما اليزيري

           ن الر عيني ، لك                                                            ل س من عغغيدي مكلاي الفرامج أو الاهغغي س أا ييءلوا لغغه عنواسغغي  و 
ــتفاد م  "                                                 أطلق على مصغغغغغغناه منا عنواسي  طويال  مسغغغغغغيوعي  مو : كتاب اإل راد لنبذة المســ

                                                                         الرواية واإلسناد بلقاء ح م لة العلم في البالد على طريق االقتصار واالقتصاد."

 الغاية م  تأليف الكتاب:
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، ثع                  تءرياي  مولزا                ، دءر ف بناسغغغغغغغغغه   ، كريرر من المكلاين  بدأ المكلف كتيبه بمقدما
                                               حمدا  ي نم  عقدي اللسغغغغغغغغغغغغيا ويحل هي )...( على سءما عز ولا بيما مسغغغغغغغغغغغغيوعا " حمد   

وعلى تتمغغا النءمغغا بغغعا ت سغغغغغغغغغغغغغغرت لي تالوي كتغغيبغغه الءزيز وحملهغغي )...(  ،  اإليمغغيا )...(  
 (23)والصالي الزا  ا النيم ا على ةيدسي محمد  ةوله...."

بءا امصغغغغحيم  ا "قي ال إ، دعوضغغغغ     والرييا منه  ،  اكر ةغغغغف  تعل اه للكتيمثع  
 مي علق بيلخيطر من أةمي  من لقيته                ةعله أا يقي د "  (24)                                 )...( المءدودين دي عدول المل ا "

         ، دعثف                                                                          ، و وي  عنه )...( وأا أو د من مو من المشغ خا ومي عند  من السغم يع بحسغحه
                                      ، من أةمي  ام  يا النين لقيتهع وأونت                       لع يرت   ف ه د كر  ، وأو دت مي                    مي لع يالته ا كر  

 (25)".عنهع. واإلدصي  بحءا مي اةتادته منهع 

ه  أا أحد طلحا الءلع من أصغغغغغغحيب   - دي مقدما كتيبه -ويفدو واضغغغغغغحي من كالمه  
  أيديهعتتلمن على لقيهع و ف ه أةغغغيتنته ومشغغغييخه النين                                  قد طل  منه أا يصغغغنف كتيبي  يترلع

دكغغيا مغغنا   أو اقتر  ،  ،  ، وحقق لغغه مغغي أ اد                                         ، دمغغي كغغيا منغغه إا  أا عقغغد الءزم على الغغن
 .الكتيم بين أيديني

، مو مي حدثه به "الشغغغغ                                                     وينكر ةغغغغفحي   ور ددءه إلى اإلقدام على منا التصغغغغن ف
بن  ، حدثني القيضغغي أبو الااغغا   يض                                         ، أبو الحسغغن علي بن أحمد الريدقي إاسي    الصغغيل 

، قيل: ةغغمء  القيضغغي أبي علي الصغغددي. يقول: ةغغمء  أبي محمد  زق    موةغغى كنلن
ثع ا ،  بًع أا تسغغغغغغغغغغتايدوا مني            ح     ق             ، يقول: ي   بن عفد الوميم التم مي اإلميم  حما   عل ه

 (26).                    وا تترحم وا عليني "، تنكروسي 

بغغعمغغا الءلع من                                   قغغد لءغغا كتغغيبغغه مغغنا سوعغغي  من الف ر  وي هر من كالمغغه مغغنا أسغغه
، بسغندر إلى                 ينقا كالمي   ور. ثع والودي  ليهود  غيووه النين تتلمن على أيديهعامةغيتني ،  

                                                          قول:" ةغمء  أبي يقول: ق ا  ليلا  إا  وأسي أدعغغغغغغغغغغغغغغغغو لمن كت   فمحمد بن إةغحق ابن  امويه 
 (27)عني وكتفني عنه ".
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ديغغدد    حمتغغه "  :للمشغغغغغغغغغغغغغغغيي  امعالم الغغنين أوغغن عنهع ثع يختع كالمغغه بغغيلغغدعغغي 
، ولمءني بهع و عةغغغغالدهع دي دا     عنه من المشغغغغ خا امعالم سيو ضغغغغواسه على كا من أون

 (28)السالم ".

                          منهج الر عيني في برنامجه:

                         ، مرتحا  على النحو اآلتي: لي  منا الفرسيمج دي ةتا دصول متحيينا دي طولهي

 ، المتصد ين إلقرا ه. "حملا الكتيم الءزيز"                  اك ر من لقيته من .1
، وكت                                                                 اك ر من لقيته وأونت عنه " مي يسغغغغغغغغغر لي من مصغغغغغغغغغنايت الحدي  ومسغغغغغغغغغنداته .2

 الاقه.
 ، وحملا اللريت واآلدام.                                   اكر من لقيته من النحويين والكت يم .3
 ممن أونت عنه من المرتسمين بيلكتيبا والشءر وحما امدم. .4
 دين.               المش خا المسن                        اك ر ةي ر من لقيته من  .5
، ممن ينزل منزلا  دصغغا ضغغمنته بءا من تنكرت إل ه ممن لقيته من  غغءرا  الءصغغر .6

 الشيوا.

وداغغغغغغغغغغغغغغلهع ، ويءرف قغغد  الءلمغغي    من ترتيحغغه مغغنا أسغغه من أمغغا الءلع              ويفغغدو لل غغي  
،   ، وقرأ عليهع                                                              ، دقغغد بغغدأ كتغغيبغغه بغغنكر القر ا  الميودين الغغنين لقيهع وأوغغن عنهع  ومًغغيستهع

، وتيويغد أدا غه                                                                ور. ودعغي لهع بقولغه: " ساءهع   بمغي ف غه اةغغغغغغغغغغغغغغتءملهع من ترتيغا  يغه  دغعلغيز 
                                  وعدد  القرا  النين ترلع لهع عشري. (29)".

الءلمي  النين د س عليهع كت    ثع وصغغغغغغغغغغغث الاصغغغغغغغغغغغول الثيسي من كتيبه لترالع 
        عيلمي .. وعدد مكا  ةتا عشر ، وكت  الاقه ، وعلومه الحدي  النفو  الشريف

رلع لهع  ، دت  ، وحملا اللريت واآلدام                                     وثيل  دصغغغغغغغغغغوله وث به النحويين والكت يم
، وعدد مكا  ةغغغغغحءا   حسغغغغغ  لقي ه بهع. م  اكر إليزاتهع له وأسواعهي                      و ت  ترالمهع زمن ي  ب

 دق .
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ل  المرتسغغغغغغغمين بيلكتيبا والشغغغغغغغءر وحما امدم"وأدرد الاصغغغغغغغا الراب  لمن ةغغغغغغغميمع "
                   وأليزور سثرا  وعدد ،                     لقيهع وأسشغغغغغغغغغدور  غغغغغغغغغءرا    لن ع والنثر امدبي ، ممن              ممن ع ردوا بيومكا  

                 مكا  أياي  ةحءا.

ويفدو أسه دي الاصغغغغغغغغغغغغغا الخيمس قد تنكر ميموعا من أما الو ع والصغغغغغغغغغغغغغال  لع 
، و ءا اإللمغيم بغيمدم   ، وإا كغيا يرلغ  عليهع علع الحغديغ   تءرف عنهع صغغغغغغغغغغغغغغاغا واحغدي

، و  مي    ، الصيل  الحسي   ، الحيج الزامد ، الءدل  لثقاالش   الصيل  ا" ءرر وسثرر ف قول: 
سوا غير الن وعرف  ، إا لو كي                                                    يا مكا  أقا  غغغغغغغهري  ممن ترلع لهع دي دصغغغغغغغوله السغغغغغغغيبقا

 لامهع إلى الاصا المخصث لترلما أما منا الءلع.                      عنهع ع لع أو اوتصيص

دي                                                                ودي سهييا منا الاصغغغغغغا صغغغغغغن  دهرةغغغغغغي  ضغغغغغغمنه أةغغغغغغمي  لم   النين ترلع لهع
                                ل ًوا الن م سغغغغرا  لمن له غرض  دي ، و ين ةغغغغف  صغغغغن ءه منا بقوله: "  الاصغغغغول السغغغغيبقا

 (30)الوقوف على ميرد أةمي هع".

                                               ف ه لشغغغغغغغءرا  عصغغغغغغغرر النين لقيهع "ممن ي نز ل منزلا   ويتما الاصغغغغغغغول دصغغغغغغغا ترلع
                                                                        و  مي يقصغغغغغغغغغد بهنر النحي ي السغغغغغغغغغيبقا أا مكا  ممن ع ردوا بيلو ع والزمد والتقى ،  "  الشغغغغغغغغغيوا

 . ءرا  عدد مكا  تسءاو وتين  مي ا يليق ممي ينزلق إل ه بءا الشءرا . 

  :، دهو يقولالح ا تشغغغغغغغغحه اإلعالا عن كتيم لديد وتع المكلف برسيميه منا بم
، وترددت  رت بيني و ينهع مرالءغيتول، "                                          إا "لمغيعغا من الشغغغغغغغغغغغغغغءرا  والكتغ يم" قغد وغيطفور  

، منغي دي سهغييغا كتغيبغه مغنا   . ويءلن(31)؛ وغير مغنا الميموع أولى بهغي "                   إلي  منهع مقطءغيت
الن  ويقول ف ه: " ، يصغغغغغغاه بيلكتيم الكفير  ، قيد التصغغغغغغن ف عن مشغغغغغغروع كتيم بين يديه

، ممي     والنويري، دي صغغغلا المطم ، وةغغغنى الزوامر المنيري  ةغغغميته: لني امزامر الناغغغيري
 (32)                                                ول دته الخواطر من المحيةن دي منر المدي امويري ".

ر" ، ينهي كتيبه منا ويدعو:  المكلاين المسغغغغغغغغلمين دأم وك ،                      ومني استهى مي ح اغغغغغغغغ 
 (33)                                          ، ويمن  عليني بءاور وصاحه داال  منه وطوا " و  يستءملني ف مي مو أولى

 طريقته في الترجمة:
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، دي ترلمته لشغغغغيووه النين أون عنهع    سالحظ أا المكلفمن والل قرا ي الكتيم 
دي كا ترلما. ويسغغغغغغغغتها ترلمته بيلوصغغغغغغغغف غيلحي تتكر   تكيد  ،    ، يلزم طريقا واحدي  الءلع

، ثع ينكر لقحه   بصغغغغغغغغايت لليلا لميلاالن  يترلع له  يصغغغغغغغغف  غغغغغغغغ خه   ، دهو (34)  والتحل ا
، إا   ، والوظي ف التي عما بهي مشغغغغغغييخه النين علمور، ثع    وكنيته واةغغغغغغمه وسسغغغغغغحه ومولدر

، ثع ينكر أونر للءلع عنه،  يا قد عما دي الوظي ف الءيما كيلتد يس والقاغغغغغغي  وغيرممي  
، ودي  ، إا كيا له سثر ، أو من سثرر  ، إا كيا له س ع                           ، وقد يو د  غغغغيئي  من س مه وسوعه

و  مي اكر مًيا الددن                     ومًيا الوديي أياغي .  ،                                              سهييا الترلما غيلحي  مي يحدد ةغنا الوديي بدقا
 أياي.

مي دي قوله يصف داي وصاه وتحليته لحءا  يووه يمدحهع بيلصايت اليميلا ك
:"منا  ه                        . ويصغغغغف  غغغغ خي   ور بقول(35)، أصغغغغيا الياللا"  : "منا  غغغغ   لليا امصغغغغيلاأحدمع

:"من   ويقول دي عيلع  ور  (36).، المتفرك بلقي هع"  لا من و ي  المسغغغغغغغغغغلمين وصغغغغغغغغغغلحي هع
،  ، ود ايا و وايا                    ، برز علمي  وعمال   ، ساءه     ويتما أما الءلع بيلسغغغغغغغغغنا وااستصغغغغغغغغغي  لهي

 (37)".                        ولم  وصيا  من الااا لما

، قديغغغغغغغغغغغغغغغع بيلءدالا  : "منا  غغغغغغغغغغغغغغغ   لليا مقدا روصف وتحل ا      ورويقول دي  
: "منا الشغغغغغ   عيلي وعردهع مفيني تميزرممن لقيهع  ويقول دي غيرر(  38)وامصغغغغغيلا ا غغغغغتهي ر".

 (39)، مءروف النحيما "                               الطحقا دي الكتيبا وطي  ولا ي  

منا  غغغخث لع ألق مثله دي "  :، ف قول أحد مشغغغييخه دي وصغغغف              يحيلغ كثيرا     و  مي
                                        وأمي ةغغرعا بديهته سيظمي  أو سيثرا  دعمر  ،  دينه وداغغله ومشغغي كته دي الءلوم الشغغر  ا )...(  

 (40) " .يًثر ف ه الءي  وا تعتي بمثله الحق 

من و ي    اغرمي اإل غفيلي بقوله:"  غ خني مناويصغف الشغ   الزامد أبي إةغحق الح
ويقول   (41).                       ، واسقحيضغغغغغغغغغغغغي  عن أملهي "                ، وتخيمال  ديهي   منهي         ، وتقلال                            ح يد   زمدا  دي الدس ي

   ور دي  غغ  وقد ينقا  غغهيدي  (42)."و من أما الءلع والاطن واالتهيدم: " وروصغغف  دي 
أثنى عل ه صغغغغيحفني و غغغغ خني الراويا أبو القيةغغغغع بن  "  قوله:مي دي ، كالشغغغغ   الن  يترلع له  
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منا " ف قول:  أوالق المترلع له يثني علىأح يسي و   (43)".، ووصغغغغغغغغاه بصغغغغغغغغال  وزمد   محمد
 (44)" .، مءروف بيلدييسا واليودي   الش   أبو عفد   الحيج اللو ي

                                ، أمغي حين يترلع لألدبغي  والكتغ يم   مغنا عن وصغغغغغغغغغغغغغغاغه وتحليتغه لشغغغغغغغغغغغغغغيووغه الءلمغي 
ل دي ف قو ، ولمله المسغغغغيوعا.                                                          والشغغغغءرا  دهو يثني عليهع أياغغغغي  ويحليهع بلمسغغغغيته الف يس ا

، الهيثع بن أحمد بن   الشغغغغغغغغ   امدي  الحيدظ أبو المتوكا"  تحل ا أحد الشغغغغغغغغءرا :وصغغغغغغغغف و 
 (45)، النا ر لآلدام وأ ءي  الءرم واللريت".  لءار السًوسي  يعر إ فيل ا

؛ ومو من   ، ثع بفلغدر غرسغيطغا لقيتغه بغل غغغغغغغغغغغغغغفيل غا"   غغغغغغغغغغغغغغيعر  ور:ترلمغا ويقول دي 
                      ، أونمي عنه ةغغغميعي  من  ، ومقطءيت د مطوات، س ع دي الزمد قصغغغي   المييدين المطيلين

 (46)، ووصاه بيلزمد والااا ". ، أبو عمرو بن ةيلع   خني  لا ه وقرا ي

،    الشغغ   امةغغتيا غغهر علمي  اللرا والنحو دي امسدلس يقول: "وحين يترلع محد أ
، عمر بن محمد بن عمر  ، الحيدظ: أبو علي  ، ويتما أما منا الشغغغغغغغغغعا ، الميمر النحو  

لو ين. كفير أةغيتين إ غفيل ا دي الءر  ا ديد ااةغتقالل ، الشغ   ، المرلوع إل ه ديهي                                                  امزد ، الشغ 
وحاغغغغغغرت ،               لزمته كثيرا   "  ر عل ه ف قول:نمصغغغغغغلته به ، وتتل  ثع يفين  (47)  ."بهي والق يم عليهي

،                   ء  أورى تاقهي  ، وةغغغغغغغغم                                    ، وقرأت عل ه لملا  من كتيم ةغغغغغغغغيفويه  مييلس إقرا ه مسغغغغغغغغتايدا
ديلمكلف يفين لني مني (48)".ثع قرأته ألم  بلا ي ووتمته عل ه،                           وتكر  لي ةغغميع كثير  منه

 المقر  الن  د ةه على يد من يترلع له.

     د                                           ومن  غغيووه النين قرأ عليهع وةغغم : ابن الي  " ثع يءدد  غغيوا المترلع له، ف قول:
وا    ك     ل            ، وابن م    العي الحودي                 بن محمد ولف الك  ، والقيضغي أبو القيةغع أحمد  ، وابن ز قوا 

                  ي الحرمي ين وأبي  ، قرأ عل غه القر ا بقرا ت                                     ، والميو د أبو عمرو   غي  بن الطايغا أ ثر منغه
 (49)"عمر دي وتميت.

والنين أليزور ،  يستمر المكلف دي ب يا أةمي   يوا المترلع له  وعلى منا النحو  
                                                  منر اإلليزي. وأويرا  يفين صغغغغغغغغغغغغغغلته بيلمترلع له ف قول: وسوع،  والمكلايت التي أليزور بهي ،  
 .، وسقلته من وطه  حدثني  حمه   قرا ي عل ه"
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" تودي  حمغه   ، ويحغددمغي بغدقغا ف قول:  ودي سهغييغا الترلمغا يغنكر ودغيي المترلع لغه
 ، مني وسالحظ.  (50)، عيم ومسا وأ  ءين وة  مئا "  ، دي السيب  والءشرين من صار   

،  ، ومي ةما تميز بهي علمي  الحدي  المكلف بيلدقا دي إيراد اموحي  التي ينقلهي ، عنييا
                والشيوا عمومي .

 صلة المؤلف هشيوخه الذ   أخذ عنهم:

المكلف صغغغغغغغغغغغغغغلتغغغه                             مغغغنا الكتغغغيم إا  ويغغغنكر ديهغغغي  ينغغغد  أا تخلو ترلمغغغا من ترالع
، وكلهي طرق دي  أو إليزته له، أو ةغغميعه منه  ، ، دهو يصغغف لقي ر بيلشغغ   بيلمترلع له 

"دعول من قرأت   " يقول:                            ، داي ترلمته لشغغغغغغ خه "الز  ي  تلقي الءلع كيس  ةغغغغغغي دي دي عصغغغغغغرر
،                                                                           ، وترددت أعوامي  إل ه الشغغغغغ   امةغغغغغتيا المحد ث الخطي  الحيدظ الايضغغغغغا أبو علي  عل ه

        ، مه د   مءلمي دي المًت                                                       عمر بن أحمد بن عمر بن موةغى امسصغي   المءروف بيلز  ي .  
، وتميت ا  ، قرأت عل ه القر ا بروايا و   ، وليزار برحمته وحنيسه   له كناه  ضغغغغغغواسه

؛ وقرأت                                                                         أحصغيهي تد يسغي  وتيويدا  )...( وتد    عندر دي  غي  من الحسغغغغغغغغغغغغغغغغيم والارا ا
نيول   ، وت                          ، وةغغغغغمء  كثيرا  منه بلا ه                                            عل ه لملا  من اوتصغغغغغي ر لكتيم مسغغغغغلع بن الحييج

 (51)لم ءه من يدر )...( أسشدسي  حمه   غير مري..."

وصغغغغغغغغغلته به   ودي حدي  المكلف عن لقي ه بشغغغغغغغغغ    ور يصغغغغغغغغغف حيل المترلع له
                                                        وقرأت عل ه القر ا بقرا ي سيد  دي وتمتين ثنتين ل راوي ه   ،                        لقيته دي ك فري من ةغغغغغغغغغغغغغنه"  بقوله:

وقرأت عل غه  حمغه   كتغيم  وياغغغغغغغغغغغغغغ ف: "  (52)."تمغا، و قرا ي ابن كثير دي و  و   وقغيلوا 
، وطيلءته  ، و يحثته دي غواماغغغه  الكيدي ابن  غغغري  بقريته   غغغتشغغغيسه من  غغغرف إ غغغفيل ا

، لمشهو      ه لم   كتيم ااةتنكي بع ثر الشر  الن  وضءته عل ه )...( وةمء  من لا
 (53)قرا ات القرا  السحءا بيممصي ."

ل وعنييته بمي يقول. وكمي ي هر    مالزما الطيل  لشغغغغغغغ خهواضغغغغغغغحا  وتفدو مني لني  
سالحظ  لين ر ف ه وينقحه. كمي  ؛                                                  أا الطيل  قد أعد  غرحي  محد الكت  عرضغه على  غ خه  

،                           ، ومًيسهي وزميسهي أياغغي   القرا ي التي تلقيمي  سوع دقا الماردات المسغغتخدما دقد وضغغ  لني 
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مني ، دثما متسغغغغغغغغغغ    "بيحثته"  يقول:  مي سد ك مهني طف ءا الءالقا بين التلمين و غغغغغغغغغغ خه إا 
 للمنيقشا بينهمي يثر  الاكر ويرني الءلع.

،   لشغغغغغغيووه: أسحعسي المصغغغغغغنف إيراد منر املاير دي ترالمه وعلى منا النحو يتيب 
حني لإلقرا  ، وأونت عنه ، وأليزسي  سيولني،   وأسشغغغغغغغغغغدسي ، وأليزسي إليزي مطلقا                   ، و  غغغغغغغغغغ 

، وكت  لي  ، وترددت إل ه                             ، وةغغمء  أياغغي  من لاظ امةغغتيا ، وكثر استايعي به غير مري
، وحدثني به عن مكلاه قرا ي منه عل ه، وسقلته من و  أبي القيةغغغغغغغغغغغع  ، وقرأت عل ه بخطه
،   ، و يحثته دي مسغغغي ا لما ، وحدثني  ، وةغغغمء  عل ه   ، وأوفرسي بيلقرا ات السغغغح  ساسغغغه

                    وةغمء  عل ه كثيرا    ،  ، وولدت بخ   غ خني                                          طيل  مالزمتي له وةغميعي لكا مي ي قرأ عل ه
 ، ولقيته، وحارت مييلس تد يسه. ، وأوفرسي ، وأليز لي الروايا عنه

ر الغدق قغا وا  يغ  أا كوا المكلف من أمغا الءنغييغا بغيلحغديغ  قغد لءلغه يختغي  املاغي
                                                                      التزم طرق أمغا الحغديغ  دي سقغا اموحغي  و وايتهغي التزامغي  دق قغي  يرلغ  عل غه   ، دقغد   الءلم غا

 الاح  الءلمي الرصين.

 طاهع األسلوب في لغة المؤلف:

على مر  القوم                   ، وقد ع رف مكا     إا المكلف ينتمي إلى أما الحدي ةغغغغغفق القول  
،    واابتءيد عن التكلف والمحسغنيت دي اةغتءميل اللرا،    الءصغو  بيمةغلوم الءلمي الدقيق

ويسغغغغغغغغغغتخدم ،                                                                         لكنني  غع منا كله سيد أا المكلف قد يين  أح يسي  إلى النحي ات المسغغغغغغغغغغيوعا  
أ اد   ، ولءله  ، حين يترلع لألدبي  والشغغغغغءرا   ، وعلى وله الخصغغغغغوص  المحسغغغغغنيت الفدين ا

 عصرر التي سح  منا المنحى.دي والشءرا  ميي اي كت  ترالع امدبي    الصن   بنلن

                                           أحد الشغغغغءرا :" وةغغغغمء  أياغغغغي  من لا ه، مي ثف   ترلما من منا اللوا قوله دي د
                    ، ولريرر كثيرا  "                            ور:" أسشغغغغغغغغدسي لناسغغغغغغغغه يسغغغغغغغغيرا  ترلما  غغغغغغغغيعر وقوله دي   (54)دي حا ه ".

،   ، وأبي عمر بن غ يث ، وأبي الحسغغغغغن بن حريق وقوله:" و ينه و ين أبي الححر صغغغغغاواا
،  ، وساق  ديهي صغغغغغغغغغغغغغنيعته ومرالءيت ظهرت ديهي براعته،  ، مخيطحيت  غغغغغغغغغغغغغءريا   وغيرمع

، لمي لفل    ، ولكني أ دت مي علق بيلنكر من منر النتف  ول س منا موضغغ  ااةغغت اي  لهي
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ر ف ، وأا يًوا غ   وأةغغغغترار   تءيلى من منا اا ت ي  ،                                    الناس عل ه بهنر الطريقا من الشغغغغ 
 (55)".، وداا   كايا بيلتييوز والسمي   فيا المحي إا  ي    غ من ق

، ومنا يدل   ، التايت المكلف إلى السغغغغغغغي  دي كالمه النثر    ، مني               ويفدو واضغغغغغغغحي  
د عن منا امةغغغغغغغلوم دي أغل  ،  غع محيولته اابتءي على تعثر المكلف بعةغغغغغغغلوم عصغغغغغغغرر

 .ترالمه

 االختيارات الشعرية والنثرية ونقد المؤلف لها:

، وسد ي القط    ممي يالحظ بوضغغو  دي منا الفرسيمج كثري إيراد المقطءيت الشغغءريا
المكلف لشغغغغغغغغيووه من الءلمي  والمحدثين وامدبي  والشغغغغغغغغءرا . وممي   ، دي ثنييي ترالع النثريا

ًغيم النقغديغا على مغنر المختغي ات.                                                                             يالحظ أياغغغغغغغغغغغغغغي  بيال  عنغييغا المكلف بغلطالق بءا امح
ترلمته لشغغغغغغغغ خه ابن ز قوا يو د له مقطوعا من ثميس ا أب يت يمد                       من الن مثال  أسه دي  د

 ديهي بءا الواي مطلءهي:

ء د                           رك  منه ح لف  و س راا             وأصح  الش                                       م لن  به  أصح   التوحيد  دي ص 

لكن سقدر   (56)" "ومنا من الشغغغءر الييد. على منر امب يت بقوله:المصغغغنف ويءلق 
ودي  تءليا عقلي واضغغغغغغغغغغغ . حًيم النقديا السغغغغغغغغغغغريءا بال  ، يرل  عل ه إطالق ام  ، مني منا

دي و   (57)".، ثع يقول: "و غغغغغغءرر كثير  قيق ، يو د له قطءا دي الرزل  ورشغغغغغغيعر  ترلمته ل
وسي " غيمدت له من منا  :، ف قول                           ، يطلق أحًيمي  سقديا عيما  ترلمته لشغ خه الشغيعر السًغ

                ، وا تطول أياي    وا كثير التنية ،                              ، إا  أا كالمه ا يعتي منقحي     مي يقاى منه الءي 
                  يقد م لقطءا  غءريا أح يسي سيد المصغنف  و  (58)"      قطءي . ، إسمي كيا أ ثر مي يعتي به قصغي در
 (59) "وله من قصيدي زمديا".بقوله:  

ترلما أحد  قول دي در يختي  س مي غريحي  يع دي عصرر ، ثع يءلق عل ه ، فيوس
، م  ةغغغغغغغغالما  ، تدل على متيسا أدبه وله قطءا أوالمي من حرف الرا  غغغغغغغغءرا  عصغغغغغغغغرر: "

 (60)، أولهي:  طحءه

                             وولهن  دي ليا الخطوم  ض ي                                      س داك  إاا ضغن  الرميم  ةغغغمي   
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                                   ومي  ي  ر  الءيد ي  دناك  تشغغي                                     ت نيل  بن اآلميل  دي كا حيلغغغا  

                                دل س مغغن الحمد اليزيا ك ا ي              م ن ءمي                             تءو دت ب س   الوله  والكف  

اغغي                                           زل   م موا  النقيحا  م يديغغي           ومي                                   إلى كا   مي ف ه  م دى  و  

   (61)".                                                            ي سهييا قطءا لشغغغغغغغيعر  ور بقوله: "و غغغغغغغءرر ك ت يبي من منا النم ويءلق دغغغغغغغ 
ومي سد   مي قصغدر بقوله بهنا. ولءله يقصغد سمطي  غءريي من الن ع  غيع عند كتيم عصغرر 

 ممن لع يتددق الشءر عندمع عن تير ا  ءو يا حق ق ا سيضيا. 

، لع يًن                   غغغغغيعر غز ل م رقق" ويقول دي ترلما  غغغغغيعر  ور من  غغغغغءرا  عصغغغغغرر:
نا المنوال يماغغي مكلف على مو   (62)                    ، ةغغوى ق ط  غزل يت." ف مي كت  به  غغي  يليق اكرر

وتءل قه عليهي بلصغغغغغغغغدا  امحًيم النقديا ااسطحي  ا دوا ،  الفرسيمج دي اوت ي اته الشغغغغغغغغءريا  
 تءليا أو موازسا.

، دهو يًتاي بغغغليراد   ، على قلتهغغغي  للقط  النثريغغغا  طريقغغغا عرض اوت غغغي روأمغغغي دي  
إبراه ع بن عفغد    ، أحمغد بن  دوا تءليق كمغي دءغا دي ترلمتغه مبي النحغيس، النث النثر   

أو د له  ةغغيلا دي لوابه على أحد طالبه النين اةغغتشغغي ور  ، دقد الملن بن مطرف التم مي
 (63)دي الءزلا.

،   ا اوت ي اته تلن يرل  عليهي الييس  الوع ي اإل  غغغغغغغغغيد ياغغغغغغغغغي أوممي يالحظ أ
،   كلهغي، والحغ  على تقوى   دي اممو    حيغ  الحغ  على طلغ  الءلع وااةغغغغغغغغغغغغغغتزادي منغه

، وغيرمي من الموضغغغغغغغغغغغوعيت   ، وسصغغغغغغغغغغغري الم لومين  والح  على اليهيد دي وله المءتدين
 التي ترل  على س ع الاقهي  والءلمي .

 خاتمة البحث:
، ممي ددءهع إلى اإل ثي  من كت                               بيلنا س عند امسدلسغغغغغغغيين قويي    لقد كيا ااعتداد

امسدلسغيين النين أ ادوا تخليد أعالمهع                                              ، ومي دن سثر  بدي   غهد  والي  وإقحيا  عند  الترالع
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. وقد كيا لهنر الترالع دو  كفير دي حاظ تراث وتقليدا لهع                    ، أةغغغغغغوي  بيلمشغغغغغغي قا  دي كا دن
 ، الاكر  وامدبي.   امعالم امسدلسيين

، لكن ممي مو  ، و تي ي  امدم  النقد امدبيشغغغغغي  من  مي امتزل  منر الترالع ب
ءلمغي  الءغيملين الميغيمغدين ، قغد ترلموا لل                   ، ومنهع الر عيني  فرامجمغنر ال                    مهع حقغي  أا مكلاي

 ، والنود عن ح يض اإلةغغغغغغغالم الصغغغغغغغليفيين                                       بلوا بال   حسغغغغغغغني  دي لهيدمع ضغغغغغغغد الرزاي النين أ
                على   أحدا . وا ، وا سزكي   ، و ءاغغهع سيل الشغغهيدي دي ةغغفيا   ودولته دي قل  أو  ا  

اإلسسغغغغغيس ا الح ا المييمدي دي التءل ع والقتيل أا الرييا من عرض منر النمياج  يخاى عليني
، من ألا  لألل يل القيدما لتكوا أةغغوي  ، وحاظ تراثهي  مي إبراز القدوات الحسغغنا الصغغيلحا

                                               ، وصغغغغغغوصغغغغغغي  إاا علمني أا الر عيني عي  دي عصغغغغغغر ملوك  ، و غغغغغغحن الهمع  تقويا الناوس
مي أةغغغغغغغغغغمور ومن تحيلف مءهع  ن  ا من اإلةغغغغغغغغغغحيا والفرتريلييالصغغغغغغغغغغليفيو بدأ  ، حين الطوا ف

 ."حرم ااةترداد"

 ،المحتلا مثال   ، حين ينكر لقي ر بعحد الءلمي  بل غغغغفيل ا والمكلف يشغغغغير غير مري
نا إلى ح يض اإلةغغغغغغغغغغغغغغالم بءد أا احتلهي دهو يدعو أا تءود منر المدي،  " هي      ء         : " ل  بقوله

 امعدا .  الصليفيوا 

سوع من الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغدق والوقغغغغي ويرلغغغغ  على   النوع من الترالع  ، دهي ترالع   مغغغغنا 
،    ، ومغنا كلغه من ةغغغغغغغغغغغغغغمغيت أمغا الحغديغ   موضغغغغغغغغغغغغغغو  غا يرلغ  عليهغي ااتزاا الءلمي والغدقغا

 التحر  الدقيق دي سقا الرواييت.، و  على الءنييا بيمةيسيد وإبرازمي دترالمهع تقوم

، لييس  مشغغغغغغغغغرق من   ح ييسيباغغغغغغغغغا بيل        ، صغغغغغغغغغو ي                                    لقد قدم لني الر عيني دي برسيميه
، من والل ترلمتغه لألعالم من الءلمغي     لواسغ  الثقغيدغا الءر  غا اإلةغغغغغغغغغغغغغغالم غا دي امسغدلس

تصغغغغغغغل    سحن سيد أا منر النمياج الاني، و  الءيملين المخلصغغغغغغغين دي ةغغغغغغغفيا دينهع ووطنهع
، بحي  تكوا   ، وتقويا عزا مهع  لشحن مممهع  ؛  للءرض على طالبني دي مقر اتهع الد اة ا

                                                                                  القدوي أميمهع ح  ا ، دي وق  سشغغغغغهد ف ه تكيل  الصغغغغغليف ا الحيقدي وحلاي هي من الشغغغغغيوعيين 
                         وحي  تسغغغغغر  دي ك يا امما   نيتراثوالراداغغغغغا على بق ا اإلةغغغغغالم دي الشغغغغغيم. و هنا يصغغغغغح  

                                                         ، ودادءي  سحو اسطالقا حاي يا لديدي ممتني الءر  ا اإلةالم ا. وضميرمي
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                                           طيقا ديعلا ، ودء يلا تدد  مسغغغغغيري امما وطوات الاكر  وامدبي اثني و هنا يردو تر 
ق ع                                   تدد  سحو امميم ، ومني ي  تهد  سحو لحي ي محازي طيقا  و                           سحو مسغغغغغغغغغتقفا أ ثر إ غغغغغغغغغراقي .  

كغا والودغي                                                بنغي ، سحن امل غيل المتءل مغا ، أا سغنكر بغيلخير    وييغد  .والتحر الخير والءغدل  
، وسغدعو لغه بغيلرحمغا                                   الءمر والءمغا الصغغغغغغغغغغغغغغغيل  إا كغيا ح غي  ، دنغدعو لغه بطول              من عل منغي

الغغن  كغغيا برسغغيميغغه   الرعيني  كمغغي  أينغغي عنغغد علمغغي  الترالع ، ومنهع                          والمراري إا كغغيا ميتغغي  
 .موض  بحثني
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  جملة األكسيد المشتركالفيزيوكيميائية لخواص  البعض   دراسة
  موليبدينا /ألومينا

 مضر العكلة*احمد بكار, 
 الحرة جامعة حلب ،كلية العلوم ،ءقسم الكيميا

 طالب دراسات عليا )دكتوراه( *
 الملخص 

        مولعبتتتد  تتا/ألومع تتتا  للجملتتتة  رستتتتتتتتتتتتتتتتا ال تتتالعراا الألرارةتتة    العع تتتاا ا  تتتتتتتتتتتتتتل تتتة   د  
وال أللعت الوز   باستتتتتتتتتتتت  داح ال أللعت الألرار  ال  ا تتتتتتتتتتتتل     ،المألضتتتتتتتتتتتتري بالمي  الم كا  ك و 

مم ما ة للألراري تعود إلى ا صهار  ق                         أظهر ال أللعت وجود عد ي، حعث  TG-DTA  الألرار  
 .ال اشري للألراريقمم ال بعض كما ظهرا، MoO2Al)4(3 مولعبداا ا لم عوح،و  المولعبد  ا

  800ºC   العع اا المكلستتة ع د الدرجة    الم شتتكلة  تألد د ا طوار البلورةة          كما تم  
خطوط ا عرا   حعث أظهر ال أللعت  ، XRDا عرا  ا شتتتتتتتتتتتتتعة الستتتتتتتتتتتتتع  ة   من تأللعت أط اف

ا شتتتتتتعة  ا عرا  ا أط افأبد ،    حعن   ا كستتتتتتعد ال ق  θو  βو 3O2Al-η  ممعيي لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ، مولعبداا ا لم عوح  منخطوط جد دي توا ق تشتتتتتتتتتتتتتكت طور جد د  لعع ااباق  االستتتتتتتتتتتتتع  ة ل

3)4(MoO2Al. 
لألركاا االه يازةة لليمر           ممعيي  ل     ا  حيم  IRا شتتتتتتعة تألا الألمرا   أظهرا أط اف 

الجستتتتتتتتتتتترةة وخعض اليمر ا خر . أو تتتتتتتتتتتتألا   M-O-Moالطرف ة و  OVIMo=  الوظ ف ة
وجود مراكي لوةس  Co056ع د الدرجة  للبعرةد ن المم ي على العع اا المكلسة IRأط اف 

 وخراو ش د الألمض ة.
 
 مقدمة: -1

على بعض ا كاستتتتتتتتتعد أو      ةأو المألملال ق ة    أكاستتتتتتتتتعد المعادي اال  قال ة  ت م ع
ال  اعالا الأل يةة غعر الم جا ستتتة                                                   ا كاستتتعد المشتتت ركة باهم ة  تتت ا  ة كبعري وخا تتتة  

  .[1] ا ا كسدي واإلرجاعأساس وت اعال -ت اعالا حمض ال   تقوح على
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 ت اعالا                                   ظرا  ل عالع ه العال ة    المهمة د المولعبدي من ا كاستتتعدعد أكستتتع   ي  
وتأل عي   C-H      وحعث أ ه يس ط ع ت ش ط الروابط   ،[2]ن من ا لكا اا  يع الهعدروجع

يمكن أي  ال    وتكمن  عالع ه الأل يةة العال ة    حاالا ا كستتدي الم  ل ة  ا كستتدي الجية ة
،  [3]ا وكستتتتتتتتتتتتتتجعن   والقتدري على تيععر ترتعتب اراا (6+ ,5+ ,4+)    واجتد  عهتا المولعبتدي

                                                               اخ الف ترتعب اراا ا وكستتتتتتتتجعن على ستتتتتتتتطر المولعبد  ا دورا  أستتتتتتتتاستتتتتتتت ا      حعث  لعب
 ت اعالا ا كسدي الأل يةة.

 بطرةقة ال شتتترةب الرطب  3O2Al-γعلى الألامت  %16wt تألمعت المولعبد  اع د 
لم ال جف ف ع د   ]O2.4H24O7Mo6(4NH)[باس عمال مأللول هب ا مولعبتتتتتتتتتتداا ا مو عوح  

                        لمدي ستتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتاعاا، وجد أي   550ºCلعلة كاملة وال كل س ع د الدرجة   110ºCالدرجة  
  ال ألمعت ع د pH، وع د دراستتتتتتتتتتة  [5-4]  ب عومة على ستتتتتتتتتتطر ا لومع ا ت  شتتتتتتتتتتر المولعبد  ا
أي      و    pH=10و  pH=6  التقتت تتمتت تتعتتن ا ت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار        جتتتتتتتد  ستتتتتتتتتتتتتتتطتتر  3MoO  ستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتة   عتلتتى 

3O2Al-γ  كوي أقت ع د  سعة ا  شار المولعبداا ، بع مالم ت يعر  pH=6 ]6[. 
بمأللول  3O2Al-γبطرةقة تألمعت   3O2Al/320wt%MoOع د تألضتتتتتعر الأل از  

                               وجد أي  المستتتاحة الستتتطأل ة للأل از  Co650هب ا مولعبداا ا مو عوح وال كل س ع د الدرجة  
وقمم  تتتتتل  ة لمولعبداا ا لم عوح   3O2Al-γوجود   XRDوخع ا أط اف ،  g/2124mتبلغ 

   شتتتر على ستتتطر ا لومع ا بشتتتكت أ واع  المولبد  ا                                 عي   تتتعذ هال القمم إلى أي  معظمةو 
xMoO  3وجي   يعر  قط    اعت معO2Al  7[لم عوح ل شكعت بلوراا مولعبداا ا[. 

بمعالجة المألضتتتتتتتتر مولعبد  ا /ألومع ا على الأل ازتما  ال     [8]ألب ا الدراستتتتتتتتة   
 مع كم تة لتاب تة من هب تا مولعبتداا  الم عمك لتة معلومتة من مستتتتتتتتتتتتتتألو  ا لوم  تا الصتتتتتتتتتتتتتتلتب  

                                     طر ل عط  قوامتتتا  عجع  تتتا ، وخألعتتتث يكوي  ا مو عوح المتتتاابتتتة    أقتتتت كم تتتة من المتتتا  المق
، لم ج  تا العجع تة ع تد التدرجتة    للمولبتد  تا    الجملتة المتدروستتتتتتتتتتتتتتتة 0.2ال ركعتب المولر   

Co120    التتتتتتتدرجتتتتتتتاا ع تتتتتتتد  الهوا   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتاا     خمس  لمتتتتتتتدي  كلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  وخعتتتتتتتدةتتتتتتتا 
Co),1000300,500,750(  بع تا أط تاف ،XRD    المكلستتتتتتتتتتتتتتتة ع تد التدرجتة  للعع تةCo300  

     حعن تبعن أي العع اا المكلستتة بكم ة قلعلة،    3MoOو  AlOOHوجود الطور الرة ست   
                    تتتتل ف ال بلور جدا ،   3O2Al-γو  3MoOتألو  على الطور البلور    Co500ع د الدرجة  
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                أمت ا ع تد التدرجتة ،  3O2Al-κو  4MoO(2Al(3تألو  ا طوار    تن هتا  Co750ع تد التدرجتة  أمتا
Co1000 3 عوجد الطور البلورO2Al-α  3 مع تشتتتتكت مأللول  تتتتلبMoO-3O2Al تكوي .

  حعث يكوي  Co500                                                      المستتتتتتتتتتتتتتاحة الستتتتتتتتتتتتتتطأل ة وحجم المستتتتتتتتتتتتتتاح الكل  أعظم ا  ع د الدرجة  
g/2=133 mBETS0.172=و ml/gPV  1 6  على ال وال  وال   ت  اقص بشتتتتتتتتتتتتتكت حاد إلى

g/2m 0.020و ml/g  ع د الدرجةCo750. 
عتتلتتى    التتبتتعتترةتتتتتتتد تتن  امتت تتياز  دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتتطتتر   ]3O2Al-γ  ]9بتتعتت تتتتتتتا    بتتتتتتتاي 

 3O2Al-γ    مواقع لوةس الألمضتتتتتتتتتتتتتت تتة على الرغم من وجود بعض ا دلتتة على    قط  يألو
 .[10]و ش د إال أ ها ل سا قوةة بشكت كاف لبرت ة البعرةد ناوجود حمض ة بر 

وجود قمة  ألومع ا/مولعبد  اعلى الأل ازاا   البعرةد نم ياز ال الط ف ة  الدراستتتة ا بع
مراكي  تعود إلى  1493cm-1تعود إلى مراكي لوةس الألمضتت ة، وقمة ع د   1448cm-1 ع د

إلى    عود  1616و 1598و 1577cm-1                                            براو شتتتتتتتتتت د ولوةس الألمضتتتتتتتتتت ة معا ، أم ا القمم ع د
  ،]11[الممعيي لمراكي براو ش د   1540cm-1ع د   مراكي لوةس الألمض ة ولم تالحظ أ  قمة

تعود مراكي لوةس الألمضتتتتتتتتتتت ة الجد دي ال اشتتتتتتتتتتتنة بعد تألمعت المولعبد  ا إلى وجود شتتتتتتتتتتتوارد 
4+Mo،   6                     وخال ال   ني  إرجاع+Mo  4إلى+Mo 9[   قص حمض ة براو ش د[. 

على ألومع تا/مولعبتد  تا  بتدراستتتتتتتتتتتتتتة تتالعر الألتامتت    الأل تازاا   [12]  هعراكول س قتاح
                                                                                    ت اعت  يع الهعدروجعن المؤكستتتد من اال  اي، وألب ا ال  اةن أي  ا لومع ا الألاملة تستتتهم    

و ألم الكوك  xCOا كستتتتتتدي الرة ستتتتتت ة و يع الهعدروجعن المؤكستتتتتتد من اال  اي ل ألوةله إلى  
الألمضتتتتتتتتتتتتتت تتتة، وعلى   2O-3+Al-  ومراكي  –OHعلى ال وال ، والتتتا    م على مجموعتتتاا  

إرجاع على أ واع  -بوجود مواقع أكستتتتتتتتتتتتدي    ا                                            العكس من الك  ني  تشتتتتتتتتتتتتكعت االتعلن  بدو مقرو 
xMoO   وال   تكوي غعر  عالة    أكسدي ا ول عن إلىxCO. 

التتتتتتتد تتتتتيلاال  حتتتتتركتتتتت تتتتتتتة  [13]اختتتتت تتتتتبتتتتتر   لستتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتاح  التتتتتألتتتتت تتتتتي   عتتتتتلتتتتتى    حتتتتت تتتتترا  
مثتت أكتاستتتتتتتتتتتتتتعتد الر تتتتتتتتتتتتتتتا  والكوختالتا أخر     وح تازاا  )%3MoO/3O2Al)15wtالأل تاز

ب ق  تتتة ال أللعتتتت الوز   الألرار  ع تتتد درجتتتاا حراري وتراكعي    وغعرهتتتا  وال تتتا تتتاد وح وال ألتتتاس
  ت ش ط ة                                                        وجدوا أي  االح را  حرك ا  يكوي من المرتبة ا ولى وخطاقة م  ل ة لس اح الد يل،  
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بعن جم ع الأل ازاا المولعبدي ا  ضت من  كاي أكسعد   ،kJ/mol(163-139)بعن   تراوحا
وا  قاة ة أعلى لت   Co500حعث يعط  درجاا حراري اح را  م   ضتتتتتتتة حوال   المستتتتتتت  دمة  

2CO  ، كما يقلت أيضتتتتتتتتتتتتتتا  من ا  شتتتتتتتتتتتتتتار                         CO   إلى الألد ا د ى، حعث تعي   عال ة ح ازاا
   .المولعبدي إلى سهولة ا  قالها إلى المرحلة ال عالة

ااا ال سب    3MoO/3O2Alا  الب  ة ال س ج ة للجملة  خو    بألث سابق   وحدد
والمألضتتتتتتتري بمي  هالح ا لومع ا مع كم ة م استتتتتتتبة من   )3wt%MoO)30-0الم  ل ة من 

والتتتك من   Co008-004وال كل س ع تتتد التتتدرجتتتاا    =7pHهب تتتا مولعبتتتداا ا مو عوح ع تتتد  
وجد أي المستتتتتتاحة الستتتتتتطأل ة ال و  ة . و   77Kتأللعت ب ا اا ام ياز ال  روجعن ع د الدرجة  

لأللومع تا والعع تاا الألتاوةتة على   Co065                                           وحجم المستتتتتتتتتتتتتتاح الكل  يكوي أعظم تا  ع تد التدرجتة  
3%MoO20wt<   وع تد التدرجتةCo055   3للعع تاا الألتاوةتة على%MoO20wt≤   تألو .

  ≤MoO20wt%3 على  المألضتتتتري على مستتتتام ة ا  قال ة ودي قة للعع اا الألاوةة  الأل ازاا
  .]MoO20wt> ]14%3 على  للعع اا الألاوةة وعلى مسام ة ا  قال ة

 بحث وأهميته:الهدف  -2
ا كاستتتتتتتتتتتتعد المشتتتتتتتتتتتت ركة   ح ازااي على تطوةر  ر عا صتتتتتتتتتتتتب االه ماح    ال  ري ا خ

والمألملة الس  داماتها الواسعة    الص اعاا الك م اة ة والب روك م اة ة من أجت كثعر من  
 ال  اعالا الأل يةة.  

مي  هالح ا لومع ا ب  3MoO/3O2Al  تألضتعر جملة ]14[   دراستة ستابقة         أ جرةا
ب ستتتتتتتتتتتتتتب م  ل ة ودرستتتتتتتتتتتتتت ا خوا  الب  ة  pH=6مع مأللول هب ا مولعبداا ا مو عوح ع د 

قم ا    هاا البألث    ،ال ستتتتتتتتتتتتتت ج ة وتيعراتها مع  ستتتتتتتتتتتتتتبة المكو اا ودرجة المعالجة الألرارةة
بدراسة ال العراا الألرارةة الألادلة    العع اا ا  ل ة باس  داح ال أللعت الألرار  ال  ا ل   

ةتتة الم شتتتتتتتتتتتتتتكلتتة    جتتة تألتتد تتد ا طوار البلور ، وكتتالتتك  TG-DTAوال أللعتتت الوز   الألرار   
ري عن بعض  أخا  كو ، XRDف ا عرا  ا شتتتتعة الستتتتع  ة  أط االمعالجة الألرارةة من تأللعت 

وكالك ، IR  تألا الألمرا ف ا شتتتتتتعة  أط اتأللعت   من     الجملة  الموجودي  اليمر الوظ ف ة
للبعرةد ن المم ي على الأل ازاا    IRمعر ة  وع المراكي الألمضتتتتتتتتتت ة الم شتتتتتتتتتتكلة من أط اف  

 المألضري.  
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 العمل التجريبي: -3
 :حفازاتتحضير ال  -3-1

بتالمي  الم كتا  ك  والتك    gel-Solبطرةقتة    3MoO/3O2Alالأل تاز   تم تألضتتتتتتتتتتتتتتعر
اتن و ال   اج  ت و   pH=6ع تد   ا مو عوح  مع مأللول مولر  من هب تا مولعبتداا  لهالح ا لومع تا

المألضري ع د درجتتتتتاا حراري م  ل ة   ، كلتتتتتسا الجمت120ºC    ري تجف ف ع د الدرجة  
400,550,650,800ºC. [14] وعر ا طرةقة ال ألضعر الم صلة    بألث سابق. 

 التقنية المستخدمة:  -3-2
 :(TG –DTA)  والوزني الحراري   التحليل الحراري التفاضلي  -3-2-1

للعع اا   TGوال أللعت الوز   الألرار     DTAأ جي ال أللعت الألرار  ال  ا تتتتتتتتتتتتتتل   
   جو من ا رغوي باستتتتتتتتتت  داح جهاز تأللعت حرار  ا  ا  الشتتتتتتتتتتركة ال ر ستتتتتتتتتت ة    ا  تتتتتتتتتتل ة

SETARAM  من  وع  DTA–TGTMLABSYS    بالتع  تتتتتتتة ج  تتتتتتتاا  وختتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتداح 
و تتتتتتتبطا درجة ،  من العع ة ا  تتتتتتتل ة    الج  ةmg(70-50)  والك بوزي   100μlستتتتتتتعة

 .10ºC/minوخمعدل تس عن  ºC(1000-25) الألراري على الجهاز  من المجال
 :(XRD)التحليل باستخدام األشعة السينية    -3-2-2

 800ºCأ جي ط ف ا عرا  ا شتتتتتعة الستتتتتع  ة لجم ع العع اا المكلستتتتتة ع د الدرجة      
 αCuKوأشتتتتتتتعة  Philips Diffractometer Type PW1830باستتتتتتت  داح جهاز من  وع 

 .mA 30  وشتتتتتدي ت ار  kV 40ومرشتتتتتر من ال  كت، وتوتر λ=1.5418 Åع د طول الموجة  
لقمم العع تاا مع   θ2لم قور تا ي م  ،  Co80-20   المجتال    θ2   ومستتتتتتتتتتتتتتألتا زاوةتة اال عرا

 البطاقاا الدول ة لمعر ة ا طوار البلورةة الم شكلة.
 :(IR)تحليل األشعة تحت الحمراء   -3-2-3

  برةطا    لجم ع العع اا باستت  داح جهاز IRا شتتعة تألا الألمرا   أ جيا أط اف  
العع ة مع  من   0.1gوالك بمي  كم ة،  Vector22مود ت  BRUKERالصتتتتتتتتتت ع من  وع 

بمكبس من  وع  علم رقعق عن طرةق كبس الميةن الستتتتتتتتابق   تألضتتتتتتتتعر لم،  KBrكم ة من 
Specac .برةطا   الص ع 
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 تحديد نوع المراكز الحمضية:  -3-2-4
المكلستة ع د  حددا  و  ة المراكي الألمضت ة الستطأل ة، لوةس وخروا شت د، للعع اا 

حعتتث  رغتتا العع تتاا ع تتد   ،المم ي على الأل تتازللبعرةتتد ن    IRمن أط تتاف    650ºCالتتدرجتتة  
التتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتذ   3hrsلتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتدي    200ºCالتتتتتتتتتتتدرجتتتتتتتتتتتة   الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتط   عتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتد 

Torr4-10ن البعرةتد ن الياةتد  ، لم  قعتا    البعرةتد ن الجتاف لمتدي أستتتتتتتتتتتتتتبوع، وتم ال  لص م
 .24hrsلمدي   120ºCالدرجةبال جف ف ع د 

لم  13mm   قر  قطرل  اوكبستتتتت  KBr من   0.2gمن العع ة مع  0.005gي      م  
 .]8[ل ألد د مراكي لوةس وخراو ش د  )cm)1650-1400-1   المجال  IRحدد ط ف 

 النتائج والمناقشة: -4
 :(TG-DTA)  والوزني الحراري   التحليل الحراري التفاضلي  -4-1

 ألضري.لما  لجم ع العع اا ا  ل ةTG-DTAم أل  اا  (2)و  (1) ي بعن الشكال
 ما تتتة               ، عد ي تالعراا (1)، الشتتتكت  ال ق ةلعع ة ا لومع ا  TG-DTA بد  م أل    

 C°125ع تتد  م تته  ق  C°(170-80)                                            ، حعتتث يظهر ال تتالعر الألرار  ا و ل    المجتتال  للألراري
                            عيةتاة تا ، وت بع بقمتة لتا  تة تعود إلى  قتد متا  الرطوختة المم ي   %6.5~وت را ق مع  تاقتد وز   

تعود  %10~ م را قتة مع  تاقتد وز    C°220ع تد التدرجتة  م هتا ق  C°(240-190)   المجتال  
مع  تاقتد وز     C°285، كمتا تظهر قمتة حتادي ع تد التدرجتة                                  إلى خرو  المتا  المم ي ك م تاة تا  

مع  اقد وز    C°330                            ، وت بع أيضتتا  بقمة أخر  ع د γ-AlOOHتعود إلى تشتتكت   14%~
-γستتتتتتتعد ا كواستتتتتتت كمال تألول الهعدروكستتتتتتتعداا إلى    OHتعود إلى  قد مجموعاا  20%~

3O2Al  ، كما يظهر تالعراي ما تتتتتتتتاي للألراري    المجالC°)800-650(  يعوداي إلى تألول 
3O2Al-γ   إلتتتتتتتتتتتتتتتى وأختتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتترا   متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتة  أشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتال                                إلتتتتتتتتتتتتتتتى 
3O2Al-α  مع خرو  مجموعااOH  15[السطأل ة[. 

         مشتتتتتتتابها     MoO5wt%3  على  الألاوةة،  M1Aللعع ة  DTA-TG وةكوي م أل  
 3MoOتعود ل شتتتتتتتتتكت  Co285 اشتتتتتتتتتري للألراري ع د  مع ظهور قمة                            لألد   كبعر  لعع ة ا لومع ا  

كما تظهر قمة أخر  ما تة  عود ل شتكت مولعبداا ا لم عوح،ت ~Co710وأخر   تيعري ع د  
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. تظهر القمم ]3MoO]16ا لم عوح وتصتتتتتعد  تعود إلى ت كك مولعبداا Co980للألراري ع د  
يكوي  Co065                             واا مع مالحظة أي  ال اقد ع د  بشتتكت خط  TGالما تتة للألراري    م أل  اا 

وتظهر  )Co)950-065          الحظ تيعر  اكر    ال اقد الوز      المجال ، وال~57%
 .Co960بداية ت اقص وز   حاد ع د الدرجة  

 
متتتتتت تتتتتتألتتتتتت تتتتتت تتتتتتتاا   عتتتتتتلتتتتتتى  AM2لتتتتتتلتتتتتتعتتتتتتعتتتتتت تتتتتتتة    TG-DTAتتتتتتتبتتتتتتتد    والتتتتتتألتتتتتتتاوةتتتتتتتة 

3%MoO10wt  70-       ، تالعرةن ما تتعن للألراري قممهما ع د(2)، كما  و تتر الشتتكت

Co120  وCo260-210  عيةتتاة تتا  وك م تتاة تتا  مع تألول مولعبتتداا   تعود إلى  قتتد المتتا  المم ي                                       
ا مو عوح إلى أشتتتتتتتكالها الم  ل ة وت ككها الجية  مع ا طال  بعض ال شتتتتتتتادر والما  وكالك 

لم   وت ياح هال القمم  ألو الدرجاا ا خ ض بازدياد  ستتتبة المولعبد  ا،  AlOOHإلى تشتتتكت  
وآخر متتا  للألراري م تتداختتت    المجتتال   )Co)300-290ت بع ب تتالعر  تتاشتتتتتتتتتتتتتتر للألراري ع تتد  

Co)360-305(    والتتتتا    قستتتتتتتتتتتتتتم إلى قم عن ع تتتتدCo310  تعود إلى ا طال     وال    360و
. تظهر هال ]3O2Al-γ  ]17إلى    AlOOHوتألول   3MoOال شتادر والما  الم بق ة وتشتكت  

                      وختتاخر  حتتادي جتتدا  ع تتتد    %(3-1)مع  تتاقتتد    TGال تتتالعراا ب طوي م تتتدرجتتة    م أل  تتتاا  
Co300~    مع ازديتاد  ستتتتتتتتتتتتتتبتة المولعبتد  تا.   ~%17إلى    ~ %34مع  تاقتد وز      تاقص من

تتتالعر  تتاشتتتتتتتتتتتتتتر للألراري قم تته ع تتد    310wt%MoO، الألتتاوةتتة على  MA2يظهر    العع تتة  
Co730~  مولعبتداا ا لم عوح والتا    ياح  ألو التدرجتاا ا د ى بتازديتاد  يعود إلى تشتتتتتتتتتتتتتتكتت

، لم تظهر بعدها قمة ما تتتتتة للألراري حادي ع د ~Co500 ستتتتتبة المولعبد  ا ل ظهر قم ه ع د 
  بازدياد  ستتتبة المولعبد  ا وال   تعود إلى ا صتتتهار Co800ت ياح إلى الدرجة   Co940الدرجة  

  , وةظهر هاا ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالعر AM3و  AM2ع اا  والا  يظهر بقم عن    الع  3MoOوتصعد 
  )Co)800-500الوز      المجتال  ، بع متا يكوي ال تاقتدTGالألتاد ب  تاقص حتاد    م أل  تاا  

 حوال يألت  3O2Al-α                         مع بري من ا لومع ا  ني  لى  ستبة ع دما تألو  العع اا ع             طف  ا  جدا .
340wt%MoO   ع د ال س عن ع د الدرجةCo1000 ]19-18[. 
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جملة  المن لبعض العينات األصلية المحضرة  TG-DTAيبين منحنيات  (1)الشكل  
 موليبدينا /ألومينا

وقيمة الفاقد   (%I.L.wt)نتيجة التكليس         الكل ي                                    يبي ن مقارنة بين قيم الفاقد الوزني (1)الجدول 

   TG (TG%) منحنيات الوزني من 

 القيمة النظرية  درجات المعالجة الحرارية العينة
400°C 550°C 650°C 800°C 

A  
(I.L.wt%) 30.7 40.7 46.0 47.4 

34.6 
(TG%) 33.0 42.6 54.0 55.0 
AM1   

(I.L.wt%) 38.8 47.0 49.0 50.6 
34.2 

(TG%) 39.0 52.5 57.0 57.5 

AM2  
(I.L.wt%) 32.0 38.4 39.2  42.0 

32.8 
(TG%) 37.5 44.0 48.0 48.0 

AM3   
(I.L.wt%) 26.4 29.4 31.2 32.1 

31.8 
(TG%) 23.5 29.6 33.0 33.0 

AM4   
(I.L.wt%) 20.5 24.1 25.3 26.1 

30.5 
(TG%) 19.0 25.5 28.5 29.0 

AM5   
(I.L.wt%) 17.8 21.5 22.1 24.6 

29.3 
(TG%) 15.5 22.5 27.0 28.0 
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 (%I.L.wt)  مقتتار تتة بعن ي م ال تتاقتتد الوز   المععن من ال كل س  (1)وةبعن الجتتدول          
، وةالحظ من هتتال الق م )008-004(Co   المجتتال    )TG  %)TGوالمععن من م أل  تتاا  

                                       لجم ع العع تاا المألضتتتتتتتتتتتتتتري يكوي لتاب تا  وهتاا   )Co)008-065                             أي  ال تاقتد الوز      المجتال  
                                                                               يعود إلى استتتتتتتتتتتتتت كمتتال ت كتتك مولعبتتداا ا مو عوح وهالح ا لومع تتا كمتتا  الحظ أي  ي م ال تتاقتتد  

أعلى   TGوالمعع ة من م أل  اا    MoO30wt%3الألاوةة ح ى   MAو Aلعع اا الوز    
وةمكن أي يعود التك إلى تجف ف العع تاا ع تد   (%I.L.wt)  من تلتك المعع تة من ال كل س

                               ، وةالحظ أيضتتتتا  من هاا الجدول أي لمدي كاف ة قبت إجرا  ال أللعت الألرار   Co120الدرجة  
أعلى من    (%I.L.wt)و  (%TG)العع تاا الي  تة بتا لومع تا تكوي الق م المألتددي لكتت من  

لعع تاا  بع متا ا                                                                       الق متة ال ظرةتة وهتاا مردل إلى أي  هالح ا لومع تا تألبس كم تة أعلى من المتا 
 .  [21-20-19] الي  ة بالمولعبد  ا   ألو  على  سبة أقت من الما     الهالماا

 :(XRD)طيف انعراج األشعة السينية   -2-
من   Co008                                                           أ  جي ط ف ا عرا  ا شتتتتتتتتعة الستتتتتتتتع  ة للعع اا المكلستتتتتتتتة ع د الدرجة  

ط ف   (3) بعن الشتتتتتتكت  ,Co80-20   المجال   مولعبد  ا/ألومع اجملة ا كستتتتتتعد المشتتتتتت رك  
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طوار عع تة ا لومع تا ال ق تة تألو  أالوةالحظ من هتاا الشتتتتتتتتتتتتتتكتت أي   اال عرا  لهتال العع تاا،
  >MoO20wt%3الألاوةة على  عع اا التألو    بع ما،  θو βو  3O2Al-η  تتتتتتتتتل  ة ال بلور

جد دي تعود ل شتتتتكت طور جد د من مولعبداا ا لم عوح      ا  قممباإل تتتتا ة إلى أطوار ا لومع ا  
3)4(MoO2Al )Card NO. 23 0764( 6-7-8-19-22[وجدل  وة وا ق الك مع ما[. 

للعينات المكلسة عند الدرجة  XRDاألشعة السينية  انعراج ف اطيأيبين  (3)الشكل 
Co008  موليبدينا /ألومينامن جملة األكسيد المشترك 
               ، قممتتتا  تعود320wt%MoO، الألتتتاوةتتتة على  AM4للعع تتتة    XRD بتتتد  ط ف  

 البلورةاي     حعن   شكت الطوراي،  3MoO  قلعت منو   MoO2Al)4(3و  3O2Al-θ  لألطوار
3)4(MoO2Al    3وMoO    3الألتتتاوةتتتة على     العع تتتااMoO%20wt>،   رت تتتاع اةؤكتتتد  و 

   اعت مع ا لومع ا الموجودي    ا  من المولعبد     ا  جي                                          شدي القمم ال ابعة لمولعبداا ا لم عوح أي  
) 3MoO  Card                                 ،والجي  الم بق  يكوي م  شرا  كتتتتتتتتت  بشكت كامت ل شكعت مولعبداا ا لم عوح

NO. 35 0609). 
 : (IR)تحليل أطياف األشعة تحت الحمراء  -4-3

ل ألتد تد المجموعتاا الوظ ف تة    IRا شتتتتتتتتتتتتتتعتة تألتا الألمرا   اف  ط ت أاستتتتتتتتتتتتتت  تدمتا  
الستتطأل ة ولمعر ة طب عة الروابط الم شتتكلة    جم ع العع اا المألضتتري من جملة ا كستتعد 

)4 ,00  والمكلستتتتتتتتتتة ع د الدرجاا Co120المج  ة ع د الدرجة  مولعبد  ا /ألومع االمشتتتتتتتتتت رك  

Co)0080, 650, 55   تتعتطت أي  يتمتكتن  حتعتتتتتتتث  عتن   IRف  اطت تتتتتتت أ،  التمتعتلتومتتتتتتتاا  بتعتض 
 IR طعوف (4)المجموعاا الوظ ف ة المأل ملة الموجودي على الستتتتتتتتتتتتتطر. وةبعن الشتتتتتتتتتتتتتكت 

م متتتاللتتتة من حعتتتث الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتت، بع متتتا يكمن   الطعوفلجم ع العع تتتاا، حعتتتث تكوي أغلتتتب  
عرةضتتتتتتتتة ا قمة ظهر ة ل  س المجموعاا الوظ ف ة، حعث االخ الف    شتتتتتتتتدي القمم ال ابع

درجاا والمكلستتتتتتتتتتتتتة ع د جم ع  Co120ا  تتتتتتتتتتتتتل ة المج  ة ع د الدرجة      جم ع العع اا
الألراري  ت  تاقص شتتتتتتتتتتتتتتتدتهتا مع ارت تاع درجتة   )cm)1618-1640-1  واقعتة    المجتال  الألراري

  اظهر وكالك   تعي  لوجود الما  المم ي بشتتتتتتكله الألرو    العع ة  ستتتتتتبة المولعبد  ا  ازدياد  و 
  ، وكالك المكلستتة ع د الدرجة Co120ع د الدرجة    قمة    جم ع العع اا ا  تتل ة المج  ة
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Co004 1  واقعة    المجال-cm)1377-1404(    تعود إلى مجموعااOH   الستطأل ة اتت ة
 .[23-22-21-19]من الما  المم ي

ا القمم الممعيي للمولعبتتتد  تتتا  قتتتد ظهرا ع تتتد ا طوال الموج تتتة الم   ضتتتتتتتتتتتتتتتتة                                                                       أمتتت 
1-<1000cm،    ا  تتتتتتتتتتتتتل ة المج  ة ع د الدرجة   ،العع ااجم ع        لاللة قمم  اظهر حعث

Co120  ،التتتتتتتألتتتتتتتراري درجتتتتتتتاا  جتتتتتتتمتتتتتتت تتتتتتتع  عتتتتتتت تتتتتتتد   عتتتتتتتلتتتتتتتى   التتتتتتتألتتتتتتتاوةتتتتتتتة  والتتتتتتتمتتتتتتتكتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
3%MoO20wt≥   985-1ع تتتد  ، ا ولىcm~    إلى ام طتتتاط الرابطتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتاع تتتة   تعي

=OVIMo  والشتتتتتتدي الكبعري لهال    العع ة وال   تيداد شتتتتتتدتها مع ازدياد  ستتتتتتبة المولعبد  ا ،
الثا  ة    المجال  اظهر ، بع ما [26 ,25 ,24]القمة تؤكد وجود روابط طرف ة مضتتتتتتتتتتتتتاع ة

1-850cm-900  إلى اه ياز الروابط    وتعودO-Mo   حعتتث)VI, MoVMo(    وأح تتا تتا          IVMo  
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اه يازاا وال   تعي  إلى   590cm-630-1القمتة الثتالثتة    المجتال   اظهر    حعن  ، ]22[
 . ]Mo-O-Mo    6MoO ]27 الروابط
عند جميع درجات   ينات األصلية والمكلسةللع IRف األشعة تحت الحمراء  اطيأيبين  (4)الشكل 

 موليبدينا /ألومينا الجملةمن  المعالجة الحرارية
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 تحديد نوع المراكز الحمضية:  -4-4

عد من  استتتتت تألدد  وع المراكي الألمضتتتتت ة براو شتتتتت د ولوةس على ستتتتتطر ح ازاا ا ك
    يمكن أي يم ي البعرةد نتلك الأل ازاا، حعث للبعرةد ن المم ي على ستتتتطر  IRف اط أ

 IRلاللتة أشتتتتتتتتتتتتتتكتال مهمتة وه ب البعرةتد ن المرتبط بتالرخط الهعتدروجع   وةظهر    ط ف 
  والبعرةد ن، )1600-1580(cm-1و   المجال  )cm)1447-1400-1بشتتتتتتكت حيح    المجال  

المرتبط بروابط تستتتا دية    جة م ر اليو  اإللك رو   لاري ال  روجعن إلى مركي لوةس على 
  )1503-1448(cm-1و )cm)1460-1447-1ستتتتطر الأل از وةظهر بشتتتتكت حيح    المجال 

، أو بشتتتتتكت شتتتتتاردي البعرةد  عوح    جة ام يازها على مراكي براو شتتتتت د  )cm)1633-1600-1و
 و  ~1620cm-1و 1540cm-1و  )cm)1500-1485-1 ابوتظهر بشتتتتتتتتكت قمم    المجاال

1-~1640cm ]28[. 
 Co650المكلستتتتتة ع د الدرجة   ن المم ي على العع اا  للبعرةد  IRف اط أ  )5(   بعن الشتتتتتكت

 .)cm )1650-1400-1، والك    المجالمن جملة ا كسعد المش رك المدروسة
المجال    تتتمنم   ام صتتتا ، ا ولى تقع قتبد  جم ع العع اا المدروستتتة حعث         

1-cm)1450-1445(  ت  اقص شتتتتتتتتتتتتتتدتها مع ازدياد  ستتتتتتتتتتتتتتبة المولعبد  ا    العع ة، تعود إلى
ام ياز البعرةد ن على مراكي لوةس الألمضتتتتتتتتتتتتتت ة، والثا  ة م را قة مع م كب تقع    المجال 

1-cm)1540-1535(   تعود إلى ام ياز  ستتتتتتتتتتتتتتبة المولعبد  ا    العع ةتيداد شتتتتتتتتتتتتتتدتها بازدياد
 .[30-11-9]البعرةد ن على مراكي براو ش د الألمض ة

 قمتتتتة  35wt%MoO  ىالألتتتتاوةتتتتة عل  AM1كمتتتتا تبتتتتد  جم ع العع تتتتاا عتتتتدا العع تتتتة        
تيداد شتتدتها وت ياح  ألو ال واتراا ا قت بازدياد  ستتبة  1485cm-1ام صتتا  وا تتألة ع د 

-29-11]                                                                       العع ة، تعود إلى ام ياز البعرةد ن على مراكي براو ش د ولوةس معا    المولعبد  ا

وجود قمتتتتة مع م كتتتتب      ≥320wt%MoO، وةالحظ    العع تتتتاا الألتتتتاوةتتتتة على  30[
إلى ام ياز البعرةتتتد ن على   1620cm-1يعود الم كتتتب ع تتتد    )cm-1620(1633-1المجتتتال  

ع تتتتتتد   القمتتتتتتة  بع متتتتتتا  لوةس،  مراكي     عود  1633cm-1مراكي  على  البعرةتتتتتتد ن  ام ياز  إلى 
قمة ام صتتتتتتتتا  حادي  20wt%MoO<3براو شتتتتتتتت د،    حعن تبد  العع اا الألاوةة على 

ت ياح  ألو ا طوال الموج تتة ا قتتت بتتنزديتتاد  ستتتتتتتتتتتتتتبتتة المولعبتتد  تتا تعود إلى   1611cm-1ع تتد  
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تعود  1632cm-1وقمتة ام صتتتتتتتتتتتتتتا  حتادي أخر  ع تد    ،ام ياز البعرةتد ن على مراكي لوةس
 .[29-11-9]ام ياز البعرةد ن على مراكي براو ش د   إلى

 

 

المتزاز البيريدين  IR  ف أطيايبين  (5)الشكل 
 Co065 الدرجة المكلسة عند موليبدينا/ألوميناعينات الجملة  على

من  وع   مععن حمضتتت   ةاح تواتر قمة ام صتتتا  تابعة لمركي      ي  ا ي أوالجد ر بالاكر        
، وخالمقابت  يع    تتتتعذ االم ياز على هاا المركيأو لوةس  ألو ال واتراا ا قت    براو شتتتت د

 .[30-11] تع   قوي االم ياز على هاا المركي                                    ني  ا يةاحها  ألو ال واتراا ا على  
 
 
 
 



 العكلةو  بكارد. 

 221 

 االستنتاجات:  -5
 Co>500ع د الدرجاا    وجود تالعراا حرارةة ما تة للألراري  DTAم أل  اا  أظهرا  -1

                                                                           تعود إلى  قتتد المتتا  المم ي والمرتبط ك م تتاة تتا  وت كتتك مولعبتتداا ا مو عوح وتشتتتتتتتتتتتتتتكتتت 
3MoO 3وO2Al-γ  وتتالعر  تاشتتتتتتتتتتتتتتر للألراري ع تد التدرجتة ،Co730~   يعود ل شتتتتتتتتتتتتتتكتت

ا لم عوح والتتا    ياح  ألو التتدرجتتاا ا د ى بتتازديتتاد  ستتتتتتتتتتتتتتبتتة المولعبتتد  تتا، مولعبتتداا  
تعود إلى ا صتتتتتتتتتتتتتتهتتتار وت كتتتك    ≤Co800وتتتتالعراا متتتا تتتتتتتتتتتتتتتتة للألراري ع تتتد التتتدرجتتتاا  

2)4(MoO2Al  3وتصعدMoO. 

، ولبتاا ~Co300                                          تتدرجتا     ال  تاقص الوز   مع خطوي حتادي ع تد  TGأبتدا م أل  تاا   -2
. يكوي ال اقد  ≤Co800، لم ت اقص حاد ع د  Co800-500   ال اقد الوز      المجال 

و اقد ال كل س أعلى من الق مة ال ظرةة ل  كك الهعدروكستتتعداا      TGالوز   الألرار   
                               عيةتتاة تتا  والمرتبط ك م تتاة تتا                            ، كمتتا أي  المتتا  المم ي>MoO20wt%3العع تتاا الألتتاوةتتة  

    اقصاي بازدياد  سبة المولعبد  ا. 

ف ا عرا  ا شتتتتتتتعة الستتتتتتتع  ة للعع اا المألضتتتتتتتري من جملة ا كستتتتتتتعد اط أألب ا دراستتتتتتتة   -3
ا طوار  تتتتتل  ة تألو    ها    أ    C°800والمكلستتتتتة ع د الدرجة  ألومع ا/مولعبد  ا المشتتتتت رك 

أمتتتتا  θو  βو  3O2Al-η  ال بلور على  العع تتتتاا،      ألو      ≤MoO20wt%3≤  الألتتتتاوةتتتتة 

  ،MoO2Al)4(3طور جتتد تتد من مولعبتتداا ا لم عوح  بتتاإل تتتتتتتتتتتتتتتا تتة إلى أطوار ا لومع تتا  
و  3MoOي تتابعتة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ممعي     ا  قممت   <MoO20wt%3وتألو  العع تاا الألتاوةتة على  

 .ا لم عوح  مولعبداا

م ماللة من حعث الشتتتتكت، بع ما   للعع اا IRا شتتتتعة تألا الألمرا    فاط أتكوي أغلب  -4
الرابطة   لبا وجود  .يكمن االخ الف    شتتتتتتتدي القمم ال ابعة ل  س المجموعاا الوظ ف ة

 .≤3MoO%20wt   العع اا الألاوةة على  Mo=Oالمضاع ة  

ستطر الأل ازاا المكلستة ع د الدرجة   علىللبعرةد ن المم ي  IRف اط أدراستة    أو تألا -5
Co065 .وجود المراكي الألمض ة براو ش د ولوةس 
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 المصون وعمدة القاري            بين الدر           الجار ةالم ال معاني
 عبد الواحد حاج حسين 

 قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة إدلب 

 طالب دراسات عليا)ماجستير( 

 ص   خ     ل     م  
المعنى   فيكون لها أثر واضح في فهممعنى في الكالم,    لغير          الجار ةالالم  أتي  ت

في كتبهم, مع اختالفهم  اعتنى دارسو اللغة بهذه المعاني ووقفوا عليها  وقد    وتبيين المراد,
 معانيها ودالالتها.  في عدد

 مين من علماء اللغة والنحو,    ل                                                  كان هذا البحث عبارة عن دراسة مقارنة بين آراء ع  و 
ت  )                      وبدر الدين العيني    (2)                        في كتابه الدر  المصون,  (1)(ه756ت           الحلبي  )السمين    هما

ة في      ثري                         واضح في اللغة وآراء                     قد كان لهما جهد  و   (4)في كتابه عمدة القاري,  (3) (ه855
                                   البحث على المعاني التي ذكرها كل    هذا  تفسير القرآن وشرح الحديث النبوي, حيث وقف

                       , ومنو ها ألوجه االختالف  ا ما اتفقا عليه من معانيها   ن                     في كتابيهما, مبي             الجار ةم            منهما لال  
 بينهما وأسبابه.

   .        العيني  معاني, السمين,  ،        الجار ة : الالمالكلمات المفتاحية

:         المقد مة  

             , أما بعد : والصالة والسالم على رسول هللا ,الحمد هللبسم هللا و 
حظيت األدوات في النحو باهتمام الدارسين, وذلك لعظم أثرها وشدة خطرها في فهم  فقد  

 المعاني والوقوف على أسرارها.
ومن أكثر األدوات دورانا في الكالم جروف الجر, إذ ال تكاد جملة من جمله تخلو  
من حرف جر, لذلك كانت دراسة هذه الحروف من أولويات الباحثين في األدوات, إذ ال 
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صر عملها على جر ما بعدها فحسب, وإنما تكمن أهميتها في المعاني التي تؤديها في يقت
 الكالم.

              عد ة  م عان ,                     ذ ك ر  الن حاة  لها    إذ,          الجار ة  ومن أكثر هذه الحروف أداء للمعاني الالم
(5 )  
النفي وهي: االستحقاق, واالختصاص, والملك, والتمليك, وشبه التمليك, والتعليل, وتوكيد  

                                                                                     )الجحود(, وبمعنى )إلى, على, في, عند, بعد, مع, م ن, عن(, والتبليغ, والصيرورة, والقسم  
   (6)التوكيد )وهي الزائدة(, والتبيين.                                                 مع التعجب, والتعجب المجر د من القسم, والتعدية, و 
                    واختلفا في ع د تها,   ,في كتابيهما          العيني                                           وقد أشار إلى هذه المعاني كل  من السمين و 

عن ابن            العيني  و نقل    (7) حيث ذكر لها السمين في حديثه عن معانيها ستة عشر معنى,
م  (  ه761ت         هشام  ) وقد وردت هذه المعاني لديهما    (8),ى     معن    اثنين وعشرين          الجار ة           أن  ل ال 

 على النحو اآلتي: 

 :االختصاص .1

"قيل:    (9) ,[78]يوسف:(    ی ی ی ی جئ)هي الالم الواقعة بين ذاتين كقوله تعالى:  و      
بداية حديثه عن لو   (10) وهو أصل معانيها". م في  يذكر السمين معنى االختصاص ل ال                                                     م 

ڈ )ولكنه أشار إليه في حديثه عن معاني اآليات, وجعل منه قوله تعالى:    (11) معانيها,

ے ۓ ۓ ):  هلالج لجوقوله    (12) ,[44]المائدة: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

سبحانه:    (13) ,[143]األعراف:(  ڭ ی ی ی ی جئ حئ مئ )وقوله 

 (14) .[33]الزخرف:(  ىئ

أشار   االختصاص,          العيني  وكذلك  قوله    (15)لمعنى  في  م ن   )):  (16) ملسو هيلع هللا ىلصكما  ل أل ع ق اب                           وي ل  
                              )باب  م ن  د عا ل ط ع ام  فى  :  (18) رحمه هللا  (ه256ت  )                        وجعل منه قول البخاري    (17)،((        الن ار  

صالت            تخ ت لف, فالفعل )دعا( يأتي مع )الالم, والباء, وإلى(, و"                             الم س ج د  و م ن  أجاب  م نه(
ف ال مع ان ي، ف إ ذا ق   ن ت ه اء ج يء  ب ك ل م ة            د ب ي ان     ص                                                 ال ف ع ل ب ح سب اخ ت ال  صد معنى              ، و إ ذا ق  (      إ ل ى)                              اال 

ق   و إ ذا  ب ال ب اء،  ج يء   ق                                    الط لب  و ه ه ن ا  م ،  ب الال  ج يء   اص  خ ت ص  اال  معنى  معنى                                                   صد  صد 
اص خ ت ص  پ پ )                                                     وتتقد م الم االختصاص مفيدة  الحصر  كما في قوله تعالى:    (19) ,"            اال 
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الة األفعال   (20) ، "                              أ ي: ل ه م األ  م ن ال  لغ يرهم" [ 82]األنعام: (  پ ڀ ڀ ڀ                      "وتقديم ص 
 (21)                                لإلشعار بالتخصيص وإفادة  الحصر".

 : االستحقاق .2

   )        وقد ذكره السمين كما في قوله تعالى:    (22) هي الالم الواقعة بين معنى وذات.و      

الجر  ",  [2]الفاتحة:(  پ پ پ پ ڀ الم  الحمد                    ومعنى  أي  االستحقاق ،                            هنا 
]آل (  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ):  هلالج لج        وقول ه     (23) ",هلل     ق        مستح  

                        ل ي س  ف ي ك ت اب  َّللا                            م ن  اش ت ر ط  ش ر طا   )):  ملسو هيلع هللا ىلصكما في قوله            العيني  وأشار إليه    ( 24) .[97عمران:
                    ويسم يها الم  اإليجاب (26)",                   أ ي: ال  يس ت حق ه  " (25) ،((              ف ل ي س  ل ه  

ھ )كما في قوله تعالى:  (27)

"أي وهلل فرض واجب, والالم الم   ,[97]آل عمران:  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 (28)اإليجاب".

 :  (29)         الم ل ك   .3

                                           و"الم الم لك موصلة  لمعنى الملك إلى المالك,   (30)ومملوك,هي الالم الواقعة بين مالك  و      
وقد ذكره السمين في حديثه عن معاني الالم فقال:    (31)                              وهي مت صلة بالمالك ال المملوك".

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )ومنه قوله تعالى:    (32) (",            المال  لزيد)الملك واالستحقاق نحو:  "

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) :هلالج لجوقوله    (33)   [ 255]البقرة:(  ۆ

 ,                          ألن  الالم  تقتضي الم ل ك    (علىـ)                                     أ تى في الكسب  بالالم  وفي االكتساب  ب"  [286]البقرة:(  ې
ي الم ل ك  ,                  ي ح ب  وي س ر  به          والخير                                                 ول م ا كان الشر  ي ح ذ ر  وهو ث ق ل  وو ز ر     ,                               فجيء معه بما ي ق ت ض 

              فلم يشر  إليه           العيني        أم ا    (34)".              ستعالئ ه  عليه            المقتضية  ال  (علىـ)                       على صاحبه  ج يء  معه ب
 كمعنى منفرد. 

 :التمليك .4
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                               هي الواقعة بين مالك  وم م ل ك .و      
  وقد ذكره السمين في حديثه عن معاني الالم فقال: (35) 

(  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ومنه قوله تعالى:    (36) (",            و ه ب ت  لك)والتمليك نحو:  "

                            فلم يشر  إليه كمعنى منفرد.           العيني        أم ا    (37) ."                                   ت ت سل طون عليها ت س ل ط  الم ال ك  أي:  "  [7]األنفال:

 :  شبه التمليك .5

قوله تعالى:   ذكره السمين مرة واحدة, وذلك في حديثه عن معاني الالم, وجعل منه     
فلم يرد لديه هذا المعنى في            العيني        أم ا    (38) .[72]النحل:(  حئ مئ ىئ يئ جب حب)

                                 كتابه ولم يشر إليه في أي  موضع. 

 :          الن س ب   .6

وهذا المعنى    (39)                                                    "أن  المجرور بحرف الجر  هو صاحب المذكور في الكالم". ومعناه       
                                     , وذهب إلى أن ه ليس فيه تحقيق والالم  (ه749ت )                     وأشار إليه الم رادي   (40) ذكره ابن مالك,
 ( 42) وأسقطه ابن هشام من معاني الالم في مغنيه. (41) لالختصاص,

     ( منه:  وجعل  الالم,  معاني  حديثه عن  في  وذلك  واحدة,  مرة  السمين  ذكره  لزيد  وقد 
                                                    فقد أسقطه كما فعل ابن هشام ولم يشر إليه في أي  موضع.         العيني       أم ا  (43) (.     ع م  

 

 : التعليل .7

في حديثه عن    (44)السمين  ذكره, فقد          العيني                                             وهو أكثر معاني الالم و ر و د ا لدى السمين و      
(  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې), وجعل منه قوله تعالى:  معانيها

ۓ ڭ ڭ )                                                  ويسم يها الم  المفعول من أجله كما في قوله سبحانه:    (45) ,[105]النساء:

ڭ (  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): هلالج لجوهي أيضا الم )كي( كما في قوله (46) ,[196]البقرة:(  ڭ

ې ى ى ائ ائ ەئ ):  هلالج لجكما في قوله    (48)                    وقد ت حذف الم العلة  (47) ,[260]البقرة:

ت  البقاء)قال أبو    [168]البقرة:(  ېئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
                                                  بحال ه، وهو أبلغ  من الفتح، ألنه إذا ف ت ح الهمزة                                       : إنما كسر الهمزة ألنه أراد اإل عالم  (ه616

: ال تت ب عوه ألنه عدو  لكم    (50).                            الكالم على تقدير  الم  العلة  و   (49) ,                                      صار التقدير 
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ):  هلالج لج                                         وقد ي ختلف في الحرف المقد ر كما في قوله  

ۆ محذوف  "   [282]البقرة:(  ۇ ۇ ۆ  الجر    أي  ,                   حرف   الالم   هو  لئال  )  :                  فقيل:                أ د نى 
          م ن  أن ال   ى                                 أي: أ د نى إلى أن ال ترتابوا وأدن(       م ن  )وقيل: هو  (,  إلى)  وقيل هو  (,ترتابوا
                       وقد ي حذف مجرورها كما    (51)",                         إذ المعنى ال يساع د  عليه  ,     نظر  (       م ن  )وفي تقديرهم    ,ترتابوا

قوله   وال[75]البقرة:(  ۉ ې ې ې ):  هلالج لجفي  ألجل   ,  اإل يمان  ي ح د ثوا  أ ن                                     معنى 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ): هلالج لج      قول ه  -                      ألن الذوات ال تكون عل ة  -          ومثل  هذا  (52),        دعوت كم

إيمان كم  "معنى  وال  [49عمران:]آل  (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک                  لتحصيل 
  (53) ."                                             اي، وإال  فالذوات  ال تكون  ع ل ال  بل أحداث ها                     ود ف ع  تكذيب كم إي  

        العيني  أشار إليه و      
اب وا ف ل ك م  وإن  أخ ط ؤ  )):(55)ملسو هيلع هللا ىلصكما في قوله  (54) ل ون  ل ك م  فإن  أص   او                                                      ي ص 

من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا )):(57)ملسو هيلع هللا ىلصوهي الم )كي( كما في قوله    (56),((                      ف ل ك م  و ع ل ي ه م  
,((فهو في سبيل هللا 

     م ا       إ ن  )): (59) رضي هللا عنه والم التعليل والغرض كما في قول جابر (58) 
ن ع ت  ذ ل ك  ل ي ر ان ي أ ح م ق  م ث ل ك   باب  ): (61)رحمه هللا                             وجعل من التعليل قول البخاري   (60),((                                             ص 

                             و إ ذا ق ال  س م ع  هللا ل م ن   )):(63)ملسو هيلع هللا ىلص                                  ولعل ها بمعنى )إلى(, ومن هذا قوله  (62) (اإلنصات للعلماء
الح م د   ل ك   ر ب ن ا  ف ق ول وا  و ((                                           ح م د ه   م ن ه  ,  الحامد  ال ح مد ألجل  ت حذف الم    (64) ,                                        م ع ن اه  سمع                وقد 

ي ان  ع ل ى س اح ل الب ح ر  ل ي س  ل ه م ا س ف ينة ، ف م ر ت    )):(65)ملسو هيلع هللا ىلصالتعليل كما في قوله                                                                                   فان ط ل ق ا ي م ش 
 ( 66) ."                                   يحملوهما أ ي: ألجل حملهم  إي اه م ا             أ ي: أل  ن  , "((                            م وه م  أن  ي ح م ل وه م ا                        ب ه م ا سف ين ة  ف ك ل  

 :التبليغ  .8

م                     وأذنت ل ه ،    ,         قلت ل ه  نحو:                          أ و م ا ف ي م ع ن اه  قول  للسامع  ا  السم          الجار ة"هي               الت ب ل يغ       ال 
تعالى:    (68) ،وقد ذكره السمين  (67)".        رت ل ه       وفس   ک گ گ گ گ ڳ )وجعل منه قوله 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):  هلالج لجوقوله    (69) ,[11]البقرة:( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

(  چ چ چ ڇ ڇ ڇ):  هلالج لجوقوله    (70) ,[228]البقرة:(  ڌ ڎ ڎ

إليه    (71).[43]التوبة: في           العيني  وأشار  كما  التعليل,  معنى  يخرجه عن  ولم  واحدة,  مرة 
اع ة    ,               أ ر اه  ف النا                      ف ق ال  رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص)):(72)الحديث ة  م ن  الر ض            لو  كان     :                فقالت  عائ ش ة    ,                                  ل ع م   ح ف ص 
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اع ة    -               ف الن  ح ي ا   اع ة  ت ح ر  م     ,       ن ع م  :                  ف قال رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ؟            د خل  عل ي    -                              ل ع م  ه ا م ن  الر ض                             إن  الر ض 
م ف يه  و ف ي ق و له ا       م     ع              ق و له: )ل  , "((                              م ا ي ح ر م  م ن  الو ال د ة   ة( الال  م الت ب ل يغ لسامع   ( ها     لعم  )                                     ح ف ص                       ال 

                             ه ، و م ع  ه ذ ا ال  ي خ ل و        رت ل                   وأذنت ل ه ، وفس    ,         قلت ل ه    :                                               بقول أ و ب م ا ف ي م ع ن اه ، كالالم ف ي ق و لك
ليست للتبليغ, وإنما هي للتعليل أو بمعنى           العيني  والالم في شاهد    (73) ".                    ع ن معنى الت ع ل يل

 )عن(.

 :التعجب .9

        وتختص  ,  القسم   أحدهما يكون مع  (74)                                            ذكر ابن هشام أن الالم تفيد نوعين من التعج ب,     
            ك ق و ل ه:  ,                باسم هللا ت ع ال ى الالم فيه

ح ي د   ذو  األيام  على  ي ب قى   ( 75)   .......................................                                  هلل  
 (للعشب      ي ا )   و    (         لل م اء      ي ا)                        ف ي النداء ك ق و ل ه م    الالم  ستعمل    وت    ,           ع ن ال قسم  ا        م ج ر دوالثاني يكون  

 :ه        و ق ول   ,بوا من كثرتهما          إ ذا تعج  

ب ك ل        ه     م     و     ج     ن           ك أ ن       ل     ي     ل       ن     م         ل ك  ا     ي     ف    (76)    ل     ب     ذ     ي     ب       ت     د     ش       ل     ت     ف      ال       ر     ا     غ     م                ... 
تفيد        أنها  السمين  ذكر  خاص       ب         التعج  وقد  القسم  هشام  ة،                في  ابن  ببيت  واستشهد 
       األو ل,
ر  إلى معنى التعج ب           العيني        أم ا    (78)ويرى لزوم التعجب لها في القسم.  (77)                                 ف ل م  ي ش 
 أبدا.

 : التبيين .10

       ت قول  :               من ال ف اع ل                 ن ال م ف ع ول       بي      ي       م ا    جعل ابن هشام الم التبيين ثالثة أقسام: أحدها:     
)ل   قلت  ف إ ن  أبغضني(  و م ا  أ حب ن ي  الح                                            )م ا  ف اعل  ف أ نت  ن(  والب                           ف ال  مفعولهما         ب   و ه و   ,                    غض 

                      ف إ ن ه م ا ف ي معنى    (                      ت ب ا لزيد وويحا ل ه  , كقولك: )ة                     غير ملتبسة بمفعولي       ة           ن فاعلي       بي          م ا ي    :         الث ان يو 
 (79) .(  ) سقيا لزيد  كقولك:  ,ة                    غير ملتبسة بفاعلي       ة            ن مفعولي       بي          م ا ي  :             و الث ال ث(,            خسر و هلك)

وهي هنا    (81) ,[23]يوسف:(  ڀ ڀ ڀ )قوله تعالى:  كما في    (80)وقد ذكره السمين
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):  هلالج لج                                      لبيان المفعولي ة, وللفاعلي ة في قوله  

االختصاص   ( 82) ,[79]البقرة:(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  معنيي  بين  ي جمع                              وقد 
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ڇ):  هلالج لجوالتبيين كما في قوله   "[157]النساء:(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ                الالم مبي  نة  , 
 (83) ".[4]اإلخالص:(  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) صة كالتي في قوله:      مخص   

إليه        أشار          العيني  وكذلك 
تعالى:    (84) قوله  في  ڱ ڱ ڱ ں )كما 

وموضعها"والالم    [273]البقرة:(  ں ڻ د ق ة  الص  مصرف  وقوله    (85) ",                             لبيان 
  ( 87) ,((             ل ل م ح ر م    ,                        ف ل ي ل ب س  س ر او يل                                                                                من  ل م  ي ج د  الن ع ل ي ن  ف ل ي ل ب س  الخ ف ي ن  ومن  ل م  ي ج د  إز ارا  )):(86) ملسو هيلع هللا ىلص

ر معناها دون أن يصر ح بأنها للبيان                                    رواية أخرى بـ)م ن( البيانية وكالهما  يوردبل  ,                                             وقد ي فس  
, وفي رواية  ((                                                     م ن  كانت عنده م ظ ل م ة  ألخيه ف ل ي ت ح ل ل ه  منها)):(88)ملسو هيلع هللا ىلصبمعنى واحد, كما في قوله  

 ( 90)            )م ن  أخيه(. (89) أخرى 

 :  الصيرورة .11

                                  الم  الصيرورة هي الم العاقبة والمآل.     
تعالى: وقد ذكرها السمين, وجعل منها قوله  (91) 

ڑ ڑ )وقوله سبحانه:  (92),[8]القصص:(  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ)

  [ 31]النجم:(  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 (93).        للجزاء                                        الالم للصيرورة  أي: عاقبة أمرهم جميعا  ف

    ال   ))                                     لب ي ان الع اق ب ة والمآل في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: فقد أشار إليها مرة واحدة, وهي عنده          العيني       أم ا      
ل  الم اء  ل ي م ن ع  ب ه  الك أل   ((                                               ي م ن ع  ف ض 

م ه ذ ه، و إ ن ك ان  الن ح اة ي ق ول ون  " (94)                                                                     ق و له: )ليمنع ب ه (، الال 
م كي ڃ ڃ ڃ چ )                                                               ف ه ي  لب ي ان ال ع اق ب ة والمآل، ك م ا ف ي ق و له ت ع ال ى:    ,               إ ن ه ا ال 

 (95) .[8]القصص:(  چ چ چ ڇ

 :الظرفية .12

وتؤدي ههنا معنى )عند, أو بعد, أو في(, وقد ذكرها السمين في بداية حديثه عن       
" فقال:  الالم  بمعنى  معاني  إم ا  تعالى:    (في)                      والظرفية:  ڤ ڤ ڤ ڤ )كقوله 

أو بمعنى    ,أي عند خمس  (             كتبت ه لخمس  ) كقولهم:    (     ع ن د )أو بمعنى    ,[47]األنبياء: (  ڦ
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وهي   (96) ",أي: بعد دلوكها   [78]اإلسراء:(  ڤ ڦ ڦ ڦ)  كقوله تعالى:  (        ب ع د  )
سبحانه:   قوله  في  كما  التوقيت  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )الم 

ڻ (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ):  هلالج لجوقوله    (97),[2]الحشر:(  ڻ

                                   كقول ك: أتيت ه ل ل ي ل ة  ب ق ي ت    ,                        م س ت ق ب الت  ل ع د تهن  :(98)(ه538ت  )     ي     ر     ش     خ     م           قال الز  ,  [1]الطالق:
الم   الشيخ   ح          من  وقال  لها،  م س تقبال   أي:  ع د تهن,  :(99)  (ه754ت)                                     ر م،         الالم   و                    الستقبال 
 (100)للتوقيت.

                                                   وهي عنده الم التأقيت والتأريخ, كما في قول البخاري     (101) ,        العيني  وكذلك أشار إليها       
ال ة  لو ق ت ه ا(: رحمه هللا ل  الص  م ه ن ا م  " (102),                                 )باب  ف ض  م ف ي       ثل                 الال  پ ): هلالج لجقوله            الال 

                                                                   أ ي: مستقبالت لعدتهن، و مثل ق و لهم: ل قيته لثالث ب قين  من الش ه ر،   [1]الطالق:(  پ
  بن عبد هللا بن         سال م  وتأتي بمعنى )عند( كما في حديث  (103)",                          ى بالم الت أ ق يت والتأريخ     س م       و ت  

       ع م ر  
الة  الف ج ر                               ف م ن ه م  من  ي ق د م  م ن  )):(104)  ة ال ف  "  ,((                   ى ل ص  ال  وبمعنى )في(    (105)",    ج ر                       أ ي: ع ن د ص 

                                                    ف ق يل  ي ا رسول  هللا ال ذ ي ق ل ت  إن ه  م ن  أه ل   )):(106) رضي هللا عنه                  أب ي ه ر ي ر ة    كما في حديث
الي و م  ق ت اال  ش د يدا  وقد  مات   "((                                                               الن ار  فإن ه  ق د  قات ل   ال ذ ي قلت (                  ال ذ ي قلت ل ه  )روى      وي  ,                  أ ي: 

 (107) ".      ف يه  

 :انتهاء الغاية .13

چ چ چ )تعالى: وتأتي هنا بمعنى )إلى(, وقد ذكره السمين وجعل منه قوله      

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ):  هلالج لجوقوله    (108) , [13]فاطر:(  ڇڇ

 (109) . [61]األنفال:(  مب ىب

        العيني  وأشـــــار إليه        
                     ل أل  ب د  ف ق ال  ال                            ي ا رســـــول  هللا ه ي  ل نا أو  )):(111)كما في الحديث  (110)

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )وقوله تعالى:    (112)"أي إلى األبد",  ((               ب ل  ل أل  ب د  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):  هلالج لجوجعـــل منـــه قولـــه    (113),[38]يس:(  ائ ائ

                               وكأن ه يومئ بتقديره إلى كونها    (114)"أي إليها, والتقدير يســـــــــابقونها".  [61]المؤمنون:(  ٿ
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                                                                                   زائدة لتقوية الفرع, ولكن ه ضـيي  من حيث المعنى إذ إنهم يسـابقون الناإ إلى الخيرات وال 
 يسابقون الخيرات ذاتها.

 :  االستعالء  .14

ــتعالء الحقيقــــــي  والمجــــــازي ,      ــمين  (115)                                                  وهــــــي الموافقــــــة )علــــــى( فــــــي االســــ وذكــــــر الســــ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ولــــــــه تعــــــــالى:                                أن  الــــــــالم تــــــــأتي لالســــــــتعالء كمــــــــا فــــــــي ق

ٻ ٻ ٻ): هلالج لجوقولــــــــــــــــــــــــــــه  (116),[107]اإلسرررررررررررررررررررررررررراء:(  ڃ (  ٱ ٻ 

        العينــــي  وكــــذلك أشــــار  (117).[103]الصرررافا :
ه "قــــد ت ســــتعمل الــــالم بمعنــــى  (118)                                 إلــــى أنــــ 

(  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)علــــــــــــــــى كمــــــــــــــــا فــــــــــــــــي قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: 

ڻ ), و[107]اإلسرررررررراء:(  ڃ ڃ )هلالج لج:         ق و لــــــــهومثلــــــــه  (119),[7]اإلسرررررررراء:

وقــــــــول أبــــــــي   (120),[103]الصررررررررافا :(  ٻ ٻ ٻ), و[12]يرررررررونس:(  ڻ
  (122).((                     ف خ ر ر ت  ل و ج ه ي)) (121)هريرة:

 :التوكيد .15

م الز ائ د ة      م المعتر  :                 و ه ي أ ن و اع  ,                       و ه ي الال           م ن ه ا        ه, و                                        ضة ب ين ال ف ع ل ال م ت ع د  ي ومفعول                      م ن ه ا الال 
م ال م س م اة   ( للحرب          ي ا بؤإ  ) :                                                             بالمقحمة و ه ي المعترضة ب ين المتضايفين و ذ ل ك  ف ي ق و لهم                  الال 

ل   م    (,                 ي ا بؤإ ال ح ر ب)           و األ  ص  م ال م س م اة ال  ف     ضع                                        التقوية و ه ي المزيدة لتقوية ع امل                                     و م ن ه ا الال 
م    -  (123)(ه286ت  )       د    ر      ب        ال م         ع ن د    -           و م ن ه ا  ,                 ا ف ي ال ع م ل                       ره أ و ب ك و ن ه  فرع              إ م ا بتأخ        ال 

   (124).اث   غ      ست       الم  

                                               وقد ت زاد باط  راد في معمول الفعل مقد ما  عليه " فقال:  (125)وقد ذكر الســمين زيادة الالم      
                                   أو كان العامل  ف ر عا ، نحو  قول ه   ,[43]يوسررررف:(  ی ی ی یىئ )كقوله تعالى:  

 :(126)                   وبغير  اط  راد نحو, [107]هود:(  ىئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )تعالى: 

فارت م ي نا   للكالك ل  أن خ نا   ... قليال   تواف ق نا  أ ن    ( 127) "                                                           ولم ا 
تعالى:   قوله  منه  (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)وجعل 
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حكم  "  [41]البقرة: فهي في  زائدة   الالم   ی ی ی ی  ):  هلالج لجوقوله     (128) ",ح         الم ط ر                                فهذه 

 ( 129) .[108عمران: ]آل(  جئ حئ

ڃ ڃ )                                                      أشــار إليها, وذكر أن الالم مقح مة, وذلك في قوله تعالى:           العيني  وكذلك        

ڃ چ                                 , ألن الفعل )بو أ( يتعد ى بنفسه,[26]الحج:(  ڃ 
               وهو يرى أن  الم  (130)
  )):(131) رضري هللا عنه                                                            االســتغاثة من هذا الباب, دل  على ذلك تأويله لها في حديث جابر  

ار  و ق ال  ال م ه اج ر ي  ي ا ل ل م ه اج ر ين   ــ  ار ي  ي ا ل أل ن صـــــــ ــ                    دعو ال م ه اج رين أ              و م ع ن اه :  " ,((                                                                               وقال  األن صـــــــ
                                                                  وهو في تأويله يتبع المبر د الذي قال بزيادة الم االستغاثة كما تقد م. (132)",ستغيث بهمأو 

 :التعدية .16

                        ل ل ه  ف ي شــــرحها بقوله                    ف ي الكافية و مث   (ه672ت )                 ذكره اب ن م الكقال ابن هشــــام: "       
ة  (133)[5]مريم:(  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ):           ت عـ ال ى ــ  صــــــــــــ               ل لـ ه  اب ـنه      و مثـ   (134),                 و ف ي ال خ ال 

ي ة  وبقولك قلت ل ه  اف ع ل ك ذ ا (ه686) رحه بل   (135),                                       ب اآل                                            و لم يذكره  ف ي التســــــهيل و ال  ف ي شــــــ 
ي ة لشــــبه الت م ل يك و أ ن ه ا ف ي ال م ث ال للتبليغ م ف ي اآل  رحه أ ن الال                   ول ى ع ن د ي أ ن        و األ    (136),                                                                               ف ي شــــ 

رب         م ا أ  )                   ل للتعدية ب ن ح و      مث     ي     (137)(".   ر     ك     ب       ه ل     ب     ح             و و م ا أ            ا لع م ر       زيد         ض 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  )قوله تعالى:  ومن ذلك    (138)ا السمين,وقد ذكره      

ها تارة  وبحرف  الجر   أخرى   (      ش ك ر )و"  ( 139) ,[17]يوسف:(  چ   ,                                                          من األفعال  المتعد  ي ة ب نفس 
ه قول  عمرو بن ل ح ي :                                                                                      وليس  أحد هما أصال  لآلخ ر على الصحيح ، ف م ن  المتعد  ي بنفس 

ت قات ل   لم  إذ  القوم   شكر ت   ف ه ال    ... عليك م   ونعمى  بؤسى  ج م ع وا                                                                          هم  
 (140 ) 

تعالى:   قول ه  الجر    بحرف   المتعد ي  (  ائ ەئ ەئ وئ وئ)                                        ومن 

                                                إذا كان استفعل بمعنى أ ف ع ل فقد جاء متعد  يا   )استجاب( "ومثله الفعل   (141) ",[152]البقرة:
، إال أن   ڤ )                    ى بحرف الجر   نحو:                              ي ر د  في القرآن إال  م ع د    مه ل                           بنفسه وبحرف الجر  

ه قوله, و [195]آل عمران: (  ٻ ٱ), و[84]األنبياء: (  ڤ    :(142)                         م ن  تعد  يه بنفس 
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ه ت ج بـــــــ  ــ  ي ســــــــــــ فلم   ... دى  النـــــــ  إلى  ي جيـــــــب   م ن   يـــــــا  ا  د عـــــــ  م جيـــــــب                                                              وداع   ذاك     (143) "               عنـــــــد 
  [91]التوبة:(  ں ں ڻ ڻ ڻ):                 قول ه  ت ع ال ىكما في          العيني  وكذلك أشـــــــار إليها        

م ف ي" م ن   (144)(",         نصـح ل ه  )       ي ق ال              الفصـيح أ ن             ل ة أل  ن     صـ    (هلل)             و الال                              ويتعد ى الفعل بها إذا ضـ 
 ي    د                و إ ن مــ ا عــ  , "((                                  فــإن  ه م  أطــ اع وا لــ ك  بــ ذلــ ك   )):(145)ملسو هيلع هللا ىلصمعنى مــا يتعــدى بهــا, كمــا في قولــه  

م   (أطاعوا) ه  لت ض  م  و إ ن ك ان  يت ع د ى ب ن فس    (146)(".انقادوا)نه معنى                                                 ب الال 

 : توكيد النفي .17

تين                ناقصتين مسند    (لم يكنـ)      أ و ب  (          م ا ك ان  ـ)   ب                                                الد اخ ل ة ف ي الل ف ظ على ال ف ع ل مسبوقة         و ه ي  "       
م        ما أ     ل   م               يها أ ك ث ر        ويسم    ,                                        س ند إ ل ي ه  ال ف ع ل المقرون ب الال   ,               د أ ي الن ف ي    ح                          ال ج ح ود لمالزمتها للج            هم ال 

و اب    :(147) اإ             ق ال  الن ح   م             ت س م ي ت                و الص  أصل                                           التوكيد ف يه ا ع ن د ال ك وف ي ين أ ن           و وجه  ,          الن ف ي           ه ا ال 
م ز ي اد ة لتقوية الن ف ي ك م ا أ         ثم  أ    (,               م ا ك ان  يفعل )   (:                 م ا ك ان  ليفعل)                  دخلت ال ب اء ف ي                                             دخلت الال 
ا                   و ل و ك ان  جار    ,        ه ناصب         و لكن    ,    ر             د غير ج ا               ز ائ د م ؤ ك                                لذ ل ك فعندهم أ ن ه ا حرف    (,               م ا زيد بقائم)

ل         ين أ ن                           و و جهه ع ن د ال ب صر ي     ,                            ف كي  ب ه  و ه و  غير ج ار                                         لم يت ع ل ق ع ن دهم ب ش ي ء لزيادته    :        األ ص 
دا لل ف ع ل) د أبلغ          و نفي   (,                           م ا ك ان  ق اص   ( 148)".           من ن ف يه                ال ق ص 

السمين       ذكرها  تعالى:    (149)وقد  قوله  في  (  ک ک گ گ گ گ)كما 

ۆ ۆ ۈ ۈ  ):                               م م ا ورد في القرآن وغير ه نحو     ه     ه     ب     ش                        في هذا التركيب وما أ  , "[143]البقرة:

عمران:(  ٴۇ ۋ عمران:(  ہ ھ ھ ھ ھ)  ,[179]آل    ( 150)قوالن  ,[179]آل 
، وهذه الالم  ت س م ى الم  الجحود    - قول البصريين    -          أحد هما:                                                             وهو أن  خبر  )كان( محذوف 

بهذه   الفعل  مصدر  م ن ج ر   بعدها بإضمار )أ ن ( وجوبا ، فينسبك  منها ومن  الفعل   ب                                                                                           ينتص 
  : والتقدير   ، المحذوف  الخبر   بذلك  الالم   هذه  وتتعل ق  م  )                                                           الالم ،  هللا   كان               دا  إل ضاعة   ري              وما 

هم مع ذلك أن   ,                                                 ، وشرط  الم الجحود  عندهم أن يتقد م ها كون  منفي  (         أعمال كم                         واشترط بعض 
                                                                               وي ف ر ق  بينها وبين  الم )كي( ما ذكرنا من اشتراط  تقد م  كون  منفي  ، وي د ل    ,ا                  يكون  كونا  ماضي  

 : (151)                                                     على مذهب  البصريين التصريح  بالخبر  المحذوف  في قوله
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . م و  ل ت ســــــــــــــ  أ ه ال   ت ك ن   ولم  م و ت                                                                                  ســــــــــــــ 
                                                                                                والقول  الثاني للكوفيين: وهو أن  الالم  وما بعد ها في محل   الخبر ، وال ي ق د  رون شيئا  محذوفا ، 

ها ال بإضـــمار  )أ ن (، وأن  الالم                        للتأكيد ، وقد ر د                                                                           ويزعمون أن  النصـــب  في الفعل  بعد ها بنفســـ 
                               بعدها م راد ة ، فيصـــــير  التقدير (      أ ن  )                       ألن  الال م الم  الجر   و                                    عليهم أبو البقاء فقال: »وهو ب عيد

                      لهم، فإن هم لم يقولوا                       وهذا الرد  هنا الزم    (152),«(                         وما كان هللا إضــــــــــــاعة  إيمانكم)على قولهم 
(      أ ن                                                 ويرفض ما ذهب إليه بعضــهم م ن أن ها ت حذف وتظهر )  (153),"بعد الالم(      أ ن  )         بإضــمار   

(  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)التي كانت مضـــــــــــــمرة بعدها, كما في قوله تعالى:  

وما )                                       هذه هي المضــــــمرة بعد الم  الجحود، واألصــــــل:   (     أ ن  )               زعم بعضــــــهم أن  "  ,[37]يونس:
ــذا القرآن  لي   ــان هـ ــ ت  الم  الجحود  هرت    ،(فترى                     كـ ذ فـ ــ  ا حـ ــ  (       أ ن  )                 وزعم أن الالم  و    (,     أ ن  )                                فلمـ

 (154)".                     وهذا قول  مرغوب  عنه  ,                                          يتعاقبان، فت ح ذف هذه تارة وت ث ب ت األخرى 

        العيني  وكذلك أشار إليها       
      يكن          ه لم       أ ن       ف     ر     ع     أ       د     ق     ف  )) : (156)كما في حديث أبي سفيان  (155)

م ف يه  ت  , "((على هللا          ويكذب                على الن اإ              ال ك ذ ب       ر     ذ     ي     ل   م      سم                 الال  د     ح                          ال ج ح ود لمالزمتها للج           ى ال 
 ( 157) ."                       وفائدتها توكيد الن ف ي ,            أ ي الن ف ي

 : )عن(      ق ة          م و اف   .18

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ):                        ن ح و ق و له ت ع ال ى  :(158)قال ابن هشام    

                   و ق ال  اب ن م الك  (159) ,(ه646ت  )            ال ح اج ب             ق ال ه اب ن  ,  [11]األحقاف:(  ېى
     ه ي  :          و غ يره  (160)

الت ب ل يغ م  و قيل ال  الت ع ل يل  م  تعالى:  ,                                    ال  قوله  (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)  ومنه 

 : (161) أبي األسود        و ق ول ,[38]األعراف:

لدميم  إ ن ه  وبغضا  حسدا   ... لوجهها  ق ل ن   ال ح س ن اء                                                               كضرائر 
                                                                              والسمين أخذ بقول ابن مالك في هذه الالم فلم يذكر في كتابه أن  الالم تأتي موافقة       

 . فقد أشار غير مرة إلى قول ابن الحاجب         العيني  لـ)عن(, أما 
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 :الخاتمة

التي ذكرها  وقف هذا البحث   تؤد يها الالم الجار ة, وأشار إلى دالالتها  التي  المعاني                                                                      على 
إلى مجموعة من النتائج   وخلص                                                      النحاة, وحد د المعاني التي وردت لدى السمين والعيني ,  

         أهم ها: 

وما ينجم عن ذلك من    تحديد المعنى العام لآليات واألحاديث,                          أهمي ة فهم معنى األداة في   .أ
أحكام شرعية وفقهية, فهذا الفهم ليس من المنظور اللغوي فحسب, وإنما من منظور  

ا.              شرعي  أيض 
المعنى وغيره يرفضه, ومنهم  االختالف في تحديد المعاني لدى النحاة, فمنهم من يثبت   .ب

م وهو                                                        المعاني وال يفرق بينها, بل يرد ها إلى المعنى الرئيس لال  أغلب  من يجمع بين
 االختصاص. 

ل اآليات                                                                          لم يخرج السمين والعيني  عن معاني النحاة, ولكنهم لم يذكروها كل ها في تحلي .ت
معنى, هي ستة عشر  لها  ذكر  معانيها  حديثه عن  بداية  في  فالسمين  :  واألحاديث, 

وبمعنى )إلى, على, في, عند, االستحقاق, , والملك, والتمليك, وشبه التمليك, والتعليل, 
التوكيد )وهي الزائدة(, والتبيين, وهذه  , و غ, والصيرورة, والقسم مع التعجب(, والتبليبعد

 والتعدية  ذكرها ابن هشام, وأضاف السمين عليها النسب, وهو هنا لم يذكر االختصاص
 في تحليل اآليات, ولم يشر إلى أن الالم تأتي بمعنى )عن, مع, من(.  ماولكنه ذكره

                                                                 بمعاني ابن هشام, وهي اثنان وعشرون معنى, ولكن ه في تحليل اآليات                        أم ا العيني  فقد أقر  
  , وشبه التمليك  ,والتمليك  ,الملكواألحاديث لم يذكر منها مجموعة من المعاني هي:  

 ومعنى )بعد(.  ,ب        والتعج   ,والنسب
       م ن(. و د من القسم, وأسقطا أنها تأتي بمعنى )مع,          ب المجر                           لم يشيرا إلى معنى التعج   .ث
, وأكثر من كالم النحاة وشواهدهم, وتحليلها   األقوال السابقة  عرضد السمين منهج  اعتم . ج

ألقوال النحاة كابن  ذكر     ت  تكاد  ال  قليلة  في حين اكتفى العيني بذكر المعنى, مع إشارات 
 هشام وابن الحاجب. 
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 : الختامية الهوامش
 

(: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو اليباإ، م1355  -هـ  756ت                   الس م ين الحلبي )  -1
والقراءات,  شافعي , من أهل حلب,  بالعربية  عالم  بالسمين: مفس ر،  المعروف  الدين                                                                                   شهاب 

بي حيان التوحيدي األندلسي,  من كتبه )تفسير القرآن(  أاستقر واشتهر في القاهرة, من تالميذ  
و)الدر المصون( في إعراب القرآن، و )عمدة الحفاظ   و)القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز(

 الزركلي                                                                            في تفسير أشرف األلفاظ ( في غريب القرآن، و)شرح الشاطبية( في القراءات. ي نظر:  
  8. الطبعة الخامسة عشرة, دار العلم للماليين بيروت, لبنان, األعالم -  م2002خير الدين, 

 . 1/274أجزاء. 
ن  ف في إعراب القرآن، كتاب في إعراب القرآن ال  -2                                                                كريم, وهو مع اشتماله على غيره، أجل  ما ص 

                                                                                      ألنه جمع العلوم الخمسة: اإلعراب، والتصري ، واللغة، والمعاني، والبيان, ل خ ص إعرابه من:  
نه في أواسط رجب، سنة  م)البحر المحيط( في حياة شيخه أبي حيان، وناقشه فيه كثيرا, وفرغ  

كشف    -مصطفى بن عبد هللا, د. تاريخ حاجي خليفة                للهجرة. ي نظر: أربع وثالثين وسبعمائة 
, جزآن.  , د. ط. دار إحياء التراث العربي بيروت, لبنانالظنون عن أسامي الكتب والفنون 

1/122 . 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد،    م(1451- 1361  ,ه   855-762بدر الدين العيني )  -3

الحنف العيني  الدين  بدر  المحدثين  ي:أبو محمد،  أصله من حلب  ,  مؤرخ، عالمة، من كبار 
ومولده في عينتاب )وإليها نسبته( أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدإ. وولي في القاهرة 
الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه. ولما  

ف عن و ائفه، وعكف على التدريس  ولي األشرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه. ثم صر 
و)مغاني األخيار  والتصني  إلى أن توفي بالقاهرة. من كتبه )عمدة القاري في شرح البخاري(

في رجال معاني اآلثار( و)العلم الهيب في شرح الكلم الطيب( و)المقاصد النحوية( في شرح  
مختصر شرح شواهد األلفية، شواهد شروح األلفية، يعرف بالشواهد الكبرى، و )فرائد القالئد(  

 . 7/163األعالم   ,               ي نظر: الزركلي ويعرف بالشواهد الصغرى،
أوله: )الحمد هلل،  , ، سماه: عمدة القاري روهو شرح كبي لصحيح البخاري,  من الشروح المشهورة -4

واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة  ,  الخ(  000الذي أوضح وجوه معالم الدين  
بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما  
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بن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراده كل من تراجم الرواة بالكالم،  اتعمد الحافظ  
لبيان، واستنباط الفوائد من الحديث، واألسئلة،  وبين األنساب، واللغات، واإلعراب، والمعاني، وا

واألجوبة. وبالجملة: فإن شرحه حافل، كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار فتح الباري في 
 .1/548                              ي نظر: حاجي خليفة, كشف الظنون  .هحياة مؤلف 

. تح: عبد السالم محمد هارون, الكتاب  –  م1988عمرو بن عثمان بن قنبر,    سيبويه        ي نظر:    -  5
مصر,   بالقاهرة,  الخانجي  مكتبة  الثالثة,    3/7و  377,  219-2/215أجزاء.    5الطبعة 

.  األصول في النحو  –  م1996محمد بن سهل بن السراج البغدادي,  ابن السراج  . و4/217و
- 1/413ء.  أجزا  3تح: د. عبد الحسين الفتلي, الطبعة الثالثة, مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان,  

. تح: مازن المبارك, الالمات  –  م1985أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق,    الزجاجي. و414
أبو القاسم عبد  الزجاجيو .126-62ص  صفحة.  232الطبعة الثانية, دار الفكر بدمشق, 

,  الثانيةالطبعة  . تح: د. علي توفيق الحمد,  حروف المعاني  -  م1986الرحمن بن إسحاق,  
أبو الحسن    الرمانيو  .86-84,  46- 40ص  صفحة.    132الة بيروت, لبنان,  مؤسسة الرس

,  الثانيةالطبعة  . تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي,  معاني الحروف   -  م1981علس بن عيسى,  
علي بن  الهروي  و  .56-55ص  صفحة.    199دار الشروق جدة, المملكة العربية السعودية,  

مجمع   ,الثانيةالطبعة                            تح: عبد المعين المل وحي,  .  األزهية في علم الحروف   –  م1993محمد,  
أبو عبد هللا جمال   ابن مالك . و289- 287صصفحة.    382اللغة العربية بدمشق, سوريا,  

. تح: محمد كامل بركات, د. طبعة,  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  –  م1967الدين محمد,  
 ابن مالك . و145  صصفحة.    421دار الكتاب العربي بالقاهرة, الجمهورية العربية المتحدة,  

. تح: د. عبد الرحمن السيد ود.  شرح التسهيل  -  م1990أبو عبد هللا جمال الدين محمد,  
المختون,   بدوي  مصر,    ,األولىالطبعة  محمد  بالجيزة,  .  149-3/144أجزاء.    4هجر 

. تح:  رصف المباني في شرح حروف المعاني  -  ه1394أحمد بن عبد النور,    المالقيو
سوريا,   بدمشق,  العربية  اللغة  مجمع  طبعة,  د.  الخراط,  محمد  ص  صفحات.    508أحمد 

.  الجنى الداني في حروف المعاني  -  م1992الحسن بن قاسم,    المرادي. و  226- 218
دار الكتب العلمية بيروت, لبنان,    ,األولىالطبعة  نديم فاضل,  تح: د. فخر الدين قباوة ومحمد  

مغني اللبيب عن كتب   -  م2000ابن هشام,    األنصاري و  .109-96ص    صفحة.  682
 5التراث العربي, الكويت,    ,األولىالطبعة  . تح: د. عبد اللطي  محمد الخطيب,  األعاريب
 . 217-3/152أجزاء. 
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 .  217-3/152مغني اللبيب ابن هشام,  األنصاري        ي نظر:  - 6
. د.  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون   –أحمد بن يوسف, د. تاريخ  السمين الحلبي    -  7

   .44-1/42 .      جزء ا 11ط, دار القلم دمشق, 
بن موسى,    العيني  -  8 أبو محمد محمود بن أحمد  الدين  شرح    -  م2001بدر  القاري  عمدة 

 . 20/207جزءا.  25. الطبعة األولى, دار الكتب العلمية ببيروت, لبنان, صحيح البخاري 
 . 153-3/152مغني اللبيب ابن هشام,  األنصاري        ي نظر:  - 9

 . 96ص الجنى الداني  ,لمراديا - 10
 . 44-1/42الدر المصون , لسمين الحلبي         ي نظر: ا - 11
 . 271-4/270 الدر المصون, للسمين الحلبي - 12
 ورفض ههنا أن تكون بمعنى عند. .5/449 المصدر نفسه - 13
 ويذكر لها وجوها أخرى نقلها عن ابن عطية والزمخشري.  .9/584 المصدر نفسه - 14
  373,  172/ 10و  7/239و  6/293و  245,  4/240و   16-2/15العيني, عمدة القاري    -  15

 . 85/ 19و 406, 18/340و  12/300و
. الطبعة األولى, دار  صحيح البخاري   -م 2002أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل,    البخاري   -  16

 . 26ص  (60ح صفحة. ) 1944ابن كثير بدمشق, 
 . 16-2/15العيني, عمدة القاري  - 17
 . 114ص  ( 43صحيح البخاري )كتاب الصالة باب البخاري,  - 18
 . 4/240العيني, عمدة القاري  - 19
 . 1/341العيني, عمدة القاري  - 20
 . 7/243العيني, عمدة القاري  - 21
 . 3/152 ابن هشام, مغني اللبيب األنصاري  - 22
 .1/42الدر المصون , لسمين الحلبيا - 23
 . 3/324 المصدر نفسه - 24
 .122( ص456ح ) صحيح البخاري البخاري,  - 25
 . 4/329العيني, عمدة القاري  - 26
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                                                                                     ذكر الزجاجي الم اإليجاب, وحد ها: أن تكون فارقة بين اإليجاب والنفي, نحو قولك: )إن  زيد     -  27

المعاني   الزجاجي, حروف  ي نظر:  معنى  43  ص                                        لقائم (.  ههنا  بها  يقصد  فهو  العيني  أم ا   .                                      
 الوجوب واالستحقاق. 

 . 9/176العيني, عمدة القاري  - 28
اص ع ن ذكر ال م ع نيين اآلخرين                       هم  ي س ت غ ن ي ب ذكر           و ب ع ض    -  29 خ ت ص  ويمثل   )الملك واالستحقاق(                                         اال 

                   ه ذ ا الم ال لزيد  )  :                 و أ نه إ ذا قيل  ,                               ويرجحه أ ن ف يه  تقليال لالشتراك  ,                                      ل ه  باألمثلة ال م ذ ك ور ة و ن ح وه ا
                                 يل زم اس ت ع م ال ال م ش ت رك                                                                  لزم الق و ل ب أ ن ه ا لالختصاص م ع  ك ون زيد ق ابال لل ملك ل ئ ال    (             و ال م س ج د

 .  154-3/153مغني اللبيب ابن هشام,  األنصاري .                                      ف ي معنييه دف ع ة و أ ك ث رهم يمنعه  
ل في اللغة   -  م1987ميشال,    عاصيإميل بديع, ود.    د. يعقوب        ي نظر:    -  30                         المعجم المفص 

 . 2/1193. الطبعة األولى, دار العلم للماليين ببيروت, لبنان, جزآن.  واألدب
 . 62ص الزجاجي, الالمات  - 31
 .1/42الدر المصون , لسمين الحلبيا - 32
   .2/542 المصدر نفسه - 33
 . 2/700 المصدر نفسه - 34
ل في اللغة واألدب ميشال,  عاصيإميل بديع, ود.  د. يعقوب - 35  .1/455                              المعجم المفص 
 .1/42الدر المصون , لسمين الحلبيا - 36
ولم يذكر النحاة شاهدا لهذا المعنى سوى هذه اآلية, ولعل الالم في  .5/565  المصدر نفسه - 37

 مثل هذا تكون لالختصاص. 
 . 1/42 المصدر نفسه - 38
ل في اللغة واألدب ميشال,  عاصيإميل بديع, ود.  د. يعقوب - 39  . 2/1248                              المعجم المفص 
 . 3/144  وشرح التسهيل .145 ص, التسهيل ابن مالك       ي نظر: - 40
 .79ص الجنى الداني  ,لمرادي         ي نظر: ا - 41
 . 217-3/152                                      ي نظر: األنصاري ابن هشام, مغني اللبيب - 42
 .1/42الدر المصون , لسمين الحلبيا - 43
نفسه  -  44 - 180,  177,  2/126و  453-452,  440,  391,  192,  1/42  المصدر 

- 388,  314,  203- 202,  192/ 3و  565,  547,  312-313,  225- 224,  181
  664,  656,  433,  416,  347,  285,  161,  49,  4/18و  453,  443,  389
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, 200,  7/191و  288,  266,  247,  237,  56/ 6و  576,  275,  132,  5/65و
,  445,  257,  231,  186,  115-114,  108,  87,  36,  8/19و  616,  579,  331
 .236, 10/158و  662, 510, 9/365و 663, 649

 .42\1 المصدر نفسه - 45
 .313, 2/312 المصدر نفسه - 46
 . 2/574 المصدر نفسه - 47
, 192, 4/176و 567, 326- 325,  3/203و 672, 550, 2/473 المصدر نفسه - 48

- 224,  217,  155,  107,  105- 104/ 5و  650,  386,  323- 322,  321,  194
  280,  264,  257,  233,  176,  149,  145,  78,  6/66و  513,  301,  225

 . 9/300و  8/263و  7/202و
                          إمالء ما من  به الرحمن من    –أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا, د. تاريخ    العكبري   -  49

. د. ط, دار الكتب العلمية بيروت, لبنان, جزآن وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن
                                                                            ولم ترد في كتب القراءات إشارة إلى قراءة اآلية بفتح الهمزة, ي نظر: المحتسب في   .1/75

ات, البن جني, والحجة للقراء السبعة, للفارسي, والنشر في القراءات العشر, البن شواذ القراء 
 الجزري.

 . 225-2/224الدر المصون , لسمين الحلبيا - 50
 . 2/672 المصدر نفسه - 51
 . 1/440 المصدر نفسه - 52
 . 3/192 المصدر نفسه - 53
,  280,  273,  212,  95و  458,  436,  413,  334,  1/242العيني, عمدة القاري    -  54

,  231,  165,  164,  101,  86,  53,  42/ 4و  453,  375,  331,  3/107و   297
 394,  362,  335, 331, 302,  235,  234,  226,  168, 5/163و   351,  247

,  159,  94,  8/91و  430,  417,  204,  156,  99/ 7و  377,  251,  6/242و
,  245,  106,  10/55و  304,  290,  225,  200,  9/85و  365,  296,  236,  229
, 271,  211,  194,  192,  167,  32,  12/23و  287,  214,  196,  11/72و  370
,  160,  148,  132,  51,  14/22و  379,  261,  225,  126,  13/125و  365
  351,  341,  281,  201,  73,  16/27و  22/ 15و  404,  357,  290,  275,  217
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,  15/ 19و  308,  290,  70,  14/ 18و  356,  346,  241,  187,  9,  6-17/5و
,  22/98و   424,  284,  211,  92/ 21و   443,  233,  214,  20/63و   393,  302
 . 292, 23/199و 175, 262

 .173( ص 694ح ) صحيح البخاري البخاري,  - 55
 . 5/335العيني, عمدة القاري  - 56
 . 44ص  (123ح البخاري, صحيح البخاري )  - 57
 . 2/297العيني, عمدة القاري  - 58
 .100ص (352ح البخاري, صحيح البخاري )  - 59
 . 4/86العيني, عمدة القاري  - 60
 . 42ص (43البخاري, صحيح البخاري )كتاب العلم باب  - 61
 . 280/ 2العيني, عمدة القاري  - 62
 .182-181ص  (733ح البخاري, صحيح البخاري )  - 63
 . 5/394العيني, عمدة القاري  - 64
 . 43-42( ص122ح ) البخاري, صحيح البخاري  - 65
 . 2/289العيني, عمدة القاري  - 66
 . 3/175األنصاري ابن هشام, مغني اللبيب  - 67
,  74/ 4و  453,  2/441و   270,  249,  136,  1/43السمين الحلبي, الدر المصون    -  68

 . 287, 10/243و 6/56و 5/315و 512
 . 1/136المصدر نفسه  - 69
 . 2/441المصدر نفسه  - 70
 . 6/56المصدر نفسه  - 71
 . 643 ص (2646ح البخاري, صحيح البخاري )  - 72
 . 13/292العيني, عمدة القاري  - 73
 .181-3/180األنصاري ابن هشام, مغني اللبيب  - 74
                                                      . وقد ر وي البيت ألبي ذؤيب الهذلي وألمية بن عائذ ولعبد                                  بم ش م خ ر   به الظ ي ان  واآلإ  عجزه:  - 75

                                                                                     مناف ولمالك بن خالد الخناعي , ويبدو أنه لألخير ألنه منسوب له في ديوان الهذليين, ي نظر: 
بالقاهرة,    د.  -م1965,  ديوان الهذليين  ,  3/2أجزاء.    3ط, الدار القومية للطباعة والنشر 
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. تح:  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب–  م1997عبد القادر بن عمر,    البغدادي         وي نظر:
 . 178-5/176جزءا. 13عبد السالم هارون, الطبعة الرابعة, مكتبة الخانجي بالقاهرة, 

بن حجر الكندي,    امرؤ القيس        ي نظر:  البيت المرئ القيس بن حجر الكندي, وهو من معلقته,    -  76
القيس  –  م2004 امرئ  دار  ديوان  لبنان,  .  بيروت,  العلمية  صفحة.   176,  5طالكتب 

 . 117ص
 .1/43السمين الحلبي, الدر المصون  - 77
 . 8/172المصدر نفسه  - 78
 . 215- 3/206مغني اللبيب ابن هشام,  األنصاري  - 79
, 4/146و  418,  3/164و  463-2/462و  449,  1/43السمين الحلبي, الدر المصون    -  80

- 687,  670,  9/136و   180,  8/103و   7/76و  6/465و   362,  301/ 5و  601
 . 584, 385/ 10و 688

 . 1/43المصدر نفسه  - 81
 . 1/449المصدر نفسه  - 82
 . 4/146المصدر نفسه  - 83
القاري    -  84 عمدة    287,  22/17و  428/ 20و  289/ 10و  9/85و  6/403العيني, 

 . 332, 23/173و
 . 9/85المصدر نفسه  - 85
 . 445( ص 1841ح ) البخاري, صحيح البخاري  - 86
 . 10/289العيني, عمدة القاري  - 87
 .1623( ص 6534ح ) البخاري, صحيح البخاري  - 88
شهاب الدين أحمد بن   ابن حجر العسقالني                                             وهي رواية الك شم يهني  لصحيح البخاري, ي نظر:  - 89

. تح: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد, الطبعة فتح الباري بشرح صحيح البخاري   –  2013علي,  
 .363/ 20جزءا.  24األولى, دار الرسالة العالمية بدمشق, 

 . 23/173العيني, عمدة القاري  - 90
م ال ع اق ب ة - 91 م ال عل ة و أ ن الت ع ل يل   :                     ق ال  الز م خ ش ر ي   ,                                            أنكر البصريون و من ت ابعهم  ال                                                     و الت ح ق يق أ ن ه ا ال 

ل ت ق اط أ ن يكون ل ه م   ,                                             ا و ار د على ط ر يق ال مج از دون ال ح ق يق ة      ف يه                                                                 و ب ي انه أ نه لم يكن داعيهم إ ل ى اال 
                                                               غير أ ن ذ ل ك لما ك ان  نتيجة التقاطهم ل ه  وثمرته شبه بالداعي   ,                               عدوا وحزنا بل ال محب ة والتبني
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م مستعارة لم  ,                           ال ذ ي يفعل ال ف ع ل أل جله سد                   ف الال  سد لمن يشبه األ  .                                                     ا يشبه الت ع ل يل ك م ا استعير األ 
أبو القاسم جار هللا محمود  الزمخشري  و  ,3/179مغني اللبيب  ابن هشام,    األنصاري         ي نظر:  

.  عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  اف       الكش  تفسير    –  م  2009بن عمر,  
 . 794ص   صفحة. 1236, 3ط دار المعرفة بيروت, لبنان, 

 .1/43ن السمين الحلبي, الدر المصو  - 92
 . 100-10/99المصدر نفسه  - 93
 (. 2353ح  صحيح البخاري ) -94
 . 12/272العيني, عمدة القاري  - 95
 .1/43السمين الحلبي, الدر المصون  - 96
 . 10/277المصدر نفسه  - 97
 . 1114ص الزمخشري, الكشاف  - 98
. دار  في التفسير  البحر المحيط  –  م2010محمد بن يوسف,  أبو حيان األندلسي          ي نظر:  -  99

 . 10/196       جزء ا.  11, د. ط, الفكر بيروت, لبنان
 . 353- 352/ 10السمين الحلبي, الدر المصون  - 100
القاري    -  101 عمدة    18/217و  14/426و  401,  28,  10/23و  19-5/18العيني, 

 . 20/268و
 . 138ص ( 5باب  كتاب مواقيت الصالة) البخاري, صحيح البخاري  - 102
 . 19- 18/ 5العيني, عمدة القاري  - 103
 . 406( ص 1676ح ) البخاري, صحيح البخاري  - 104
 . 10/23العيني, عمدة القاري  - 105
 . 754ص  (3062ح البخاري, صحيح البخاري )  - 106
 . 14/426العيني, عمدة القاري  - 107
 .1/43السمين الحلبي, الدر المصون  - 108
 . 5/631المصدر نفسه  - 109
  18/334و  208/ 17و  15/164و  94/ 13و  4/250و  1/307العيني, عمدة القاري    -  110

 .25/128و  23/83و  19/190و
 . 607ص   (2506-2505)ح البخاري, صحيح البخاري  - 111
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 . 13/94العيني, عمدة القاري  - 112
 . 15/164المصدر نفسه  - 113
 . 23/83المصدر نفسه  - 114
 . 170-3/169مغني اللبيب ابن هشام,  األنصاري        ي نظر:  - 115
 .1/43السمين الحلبي, الدر المصون  - 116
 . 9/324المصدر نفسه  - 117
 . 21/42و 19/35و  14/98و  5/19و 2/16العيني, عمدة القاري  - 118
 . 2/16المصدر نفسه  - 119
 . 5/19المصدر نفسه  - 120
 . 1370ص  (5375ح البخاري, صحيح البخاري ) -121
 . 21/42العيني, عمدة القاري  -122
. تح: محمد عبد الخالق المقتضب  –  م 1994أبو اليباإ محمد بن يزيد,    المبرد        ي نظر:    -  123

القاهرة,   اإلسالمي  التراث  إحياء  لجنة  الثانية,  الطبعة  .  255- 254/ 4أجزاء.    5عضيمة, 
  علق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم,  .الكامل  –  م1997أبو اليباإ محمد بن يزيد,    المبردو

 . 199- 3/197أجزاء.  4بالقاهرة,  يدار الفكر العرب الطبعة الثالثة,
 . 206-3/183مغني اللبيب ابن هشام,  األنصاري        ي نظر:  - 124
المصون    -  125 الدر  الحلبي,    7/489و  347,  3/16و  505,  316,  44-1/43السمين 

 . 549, 10/547و 315, 8/168و
  - م 2005محمد أحمد العلوي,    ابن طباطبا                                             بيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني, ي نظر:  ال  -  126

  170. تح: عباإ عبد الستار, الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية ببيروت, لبنان,  عيار الشعر
. تح: د. عبد هللا  الحماسة  –  م1981حبيب بن أوإ الطائي,             أبو تم امو  .65ص  صفحة.  

عسيالن, د. ط, المجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية,  بن عبد الرحيم  
 .  247/ 1المملكة العربية السعودية, جزآن. 

 . 44, 1/43السمين الحلبي, الدر المصون  - 127
 . 1/316المصدر نفسه  - 128
 . 3/347المصدر نفسه  - 129
 . 79- 10/78العيني, عمدة القاري  - 130
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 . 869ص  (3519)ح البخاري, صحيح البخاري  - 131
 . 19/347و  16/122العيني, عمدة القاري  - 132
شرح   -م  1982جمال الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الطائي,    ابن مالك         ي نظر:    -  133

.  أجزاء  4. تح: عبد المنعم أحمد هريري, الطبعة األولى, دار المأمون للتراث,  الكافية الشافية
2/802 . 

م في الكافية والخالصة بقوله: والالم للملك    -  134                                                                                      الخالصة هي المعروفة بألفيته, وذكر التعدية لال 
جمال الدين أبو عبد هللا محمد بن  ابن مالك                                             وشبهه وفي ... تعدية أيضا وتعليل قفي. ي نظر: 

فحة. ص 68المكتبة الشعبية ببيروت,    د. ط,.  متن ألفية ابن مالك   -عبد هللا الطائي, د. تا  
 . 25ص 

شرح ابن   -   م2000بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك,    ابن الناظم        ي نظر:   -  135
. تح: محمد باسل عيون السود, الطبعة األولى, دار الكتب العلمية,  الناظم على ألفية ابن مالك 
 . 262. ص802ببيروت, عدد الصفحات 

 . 145-3/144                             ي نظر: ابن مالك, شرح التسهيل  - 136
 . 3/182 األنصاري ابن هشام, مغني اللبيب - 137
,  253,  184,  2/18و  367,  358- 357,  92-1/91السمين الحلبي, الدر المصون    -  138

  8/684و  364,  7/115و  559,  254,  197,  6/97و   4/537و  3/517و   291
 . 9/25و

 . 92 -91/ 1السمين الحلبي, الدر المصون  - 139
  . 2/50البحر المحيط  ,  حيان  و          ي نظر: أبنسبه أبو حيان في تفسيره لعمرو بن لجاء التميمي,    -  140

ي نظر:   المجموع,  شعره  في  التيمي                              وليس  لجأ  بن  عمر  الكويت,  شعر  القلم,  دار  , 3ط, 
 . على اختالفهم في اسم الشاعر. م1983- ه1403

 . 358, 1/357السمين الحلبي, الدر المصون  - 141
  األصمعي                                                                    البيت لكعب بن سعد الغنوي, وهو موجود في األصمييات وخزانة األدب, ي نظر:  - 142

تا   . تح: أحمد محمد شاكر وعبد السالم  األصمعيات  – أبو سعيد عبد الملك بن قريب, د. 
لبنان, بيروت,  دا,  د.  الخامسة,  الطبعة  والبغدادي,  96ص.  صفحة  256  هارون,  خزانة  . 

 . 10/436األدب 
 . 2/291السمين الحلبي, الدر المصون  - 143
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. وال يقصد بالصلة أنها زائدة, وإنما يقصد الموصلة  499-1/497العيني, عمدة القاري    -  144

 أي المعدية.
 . 4/69المصدر نفسه  - 145
 . 9/134المصدر نفسه  - 146
. الطبعة إعراب القرآن  – م2008أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل,  النحاس       ي نظر:  - 147

 . 576, 162صصفحة.  1389الثانية, دار المعرفة ببيروت, 
 .165-3/164 األنصاري ابن هشام, مغني اللبيب - 148
المصون    -  149 الدر  الحلبي,    4/120و  508-507,  3/272و  158-2/157السمين 

 . 159/ 7و 426, 6/162و 597, 398, 5/114و
كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن   ابن األنباري                                    لتفصيل الخالف في هذه المسألة ي نظر:  - 150

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين    –  م2007بن محمد بن أبي سعيد,  
 . 488-2/485. د. ط, الكتبة العصرية, صيدا, بيروت, جزآن. والكوفيين 

محمد   ابن حمدون                                                                 بيت لنعمة بن عتاب التغلبي, وعجزه: ولكن دهرنا دهر انقالب, ي نظر:  ال  -  151
. تح: إحسان عباإ وبكر عباإ, التذكرة الحمدونية  -  م1996بن الحسن بن محمد بن علي,  

 .5/163أجزاء.  10الطبعة األولى, دار صادر, بيروت, 
 . 1/67اإلمالء , لعكبري ا       ي نظر:  - 152
 .158, 2/157ي, الدر المصون السمين الحلب - 153
 . 202-6/201المصدر نفسه  - 154
 . 23/416و 377, 1/156العيني, عمدة القاري  - 155
 . 11-9ص ( 7ح) البخاري, صحيح البخاري  - 156
 . 1/156العيني, عمدة القاري  - 157
 . 177-3/175 األنصاري ابن هشام, مغني اللبيب       ي نظر:  - 158
.  الكافية والشافية  -  م2010جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر,  ابن الحاجب          ي نظر:    -  159

بالقاهرة,   .  51صصفحة.    124تح: د. صالح عبد العظيم الشاعر, د. ط, مكتبة اآلداب 
  - م  1996محمد بن الحسن اإلستراباذي,    الرضي                                   واآلية ذكرها الرضي في شرحه, ي نظر:  

. تح: د. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي ود. يحيى بشير شرح الرضي لكافية ابن الحاجب
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جزآن.   السعودية,  العربية  المملكة  الوطنية,  فهد  الملك  مكتبة  األولى,  الطبعة  ص مصري, 
1172 . 

 . 145\3                             ي نظر: ابن مالك, شرح التسهيل  - 160
. الدؤليديوان أبي األسود    -م  1998 الم بن عمرو بن سفيان,    أبو األسود الدؤلي        ي نظر:    -  161

ص  صفحة.    480تح: محمد حسن آل ياسين, الطبعة الثانية, دار ومكتبة الهالل ببيروت,  
 والرواية في الديوان: حسدا وبغيا. 403
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  في عصر الرسول  والترفيه   وسائل التسلية 
 المقدمة: 

عليها في       ل     ب     ق                   الخاصة به  ,  ي    والترفيه  لكل شعب من الشعوب وسائل التسلية
فراغه كثيرا    ،أوقات  تتال               والتي  اختالف هذه ءما  , ورغم  أمته  أهله وأخالق  عادات  م مع 

الوسائل من حيث الشكل والمضمون والزمان والمكان فإنها تتفق من حيث الغرض والغاية  
ويمكن القول أن العمل وظروف الحياة    ،منها , أال وهي تنمية وتنشيط العقول واألبدان  

ازي بالقدر أو بالدرجة التي لم تشغل المجتمع الحج  –إن صح التعبير    –وأساليب العيش  
تمنعه معها من الترفيه عن نفسه , بل كان األمر عكس ذلك , فقد مارس سكانه اللهو 
والتسلية بوسائلهم وإمكانياتهم المحدودة , والتي يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ال 

 :  أتيالحصر ما ي
 الغناء والطرب:  -     أوال  

  س األنغام الشعبية  التي تهز النفو الغناء و   تاريخهم سماعأحب العرب منذ فجر  
وكان الغناء عندهم يعتمد على الشعر بفنونه وموسيقاه , فالشعر هو    ؛  وتحرك المشاعر  

نسب أنواع الشعر أمادة الغناء وأداؤه محكوم به , ويعتبر شعر الغزل ذو المقاطع القصيرة  
التي تقام و ت السمر , وفي االحتفاالت الخاصة للغناء , وكانت حفالت الغناء تقام في أوقا

                    حيث يتم فيها أيضا    وحتى في األعياد,  ،في المناسبات  مثل عقد القران أو والدة أو ختان
ويؤد  , الشعر  يلقى  ثم   , ذلك  ونحو  وحلوى  ذبائح  من  المختلفة  األطعمة  الغناء    ى تقديم 

, وباإلضافة الى هذه    (1) نايالعلى  المزامير و على  والعزف    على الدفوف  ضرببمصاحبة ال

 

،الرياض   -  1 والديني  واالقتصادي  السياسي  ودورها  اإلسالم  قبل  قريش   : سالمة  عواطف 
 .  118ص   ،م1994هـ/ 1414،
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المناسبات فقد كان العرب يغنون في الحروب والمعارك , لتشجيع النفس وتحريك النشاط  
 .(1)للقتال

منها الحداء الذي كان عبارة   لغناء ,من اعديدة       ا  وأنواع     ا  وعرف عرب الحجاز ألوان
عن أشعار كانت تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة , يستعملون هذا اللون في األسفار  

يحدو بالرجال    ( 2) كان البراء بن مالك إذ  ,  لبعث الحركة والنشاط وإزاحة اإلعياء والتعب  
بالنساء وكان الرسول   ( 3) , وكان أنشجة  يا    يقول ألنشجة   يحدو  وهو يحدو : 

 

يذكر أن هند بنت عتبة قامت يوم أحد في النساء اللواتي كن معها , وأخذن الدفوف يضربن     -  1
 بها خلف الرجال يحرضنهم على قتال المسلمين  , وكن يقلن : 

 إن تقبلوا نعاتق ونفرش النمارق        أو تدبروا نفارق فراق غير وامق ؛                   
( : المغازي ، تحقيق    م822هـ /    207ت   محمد بن عمر بن واقد ،  الواقدي ) أبو عبد هللا      

م   2004 هـ /1424،  1طمحمد عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، 
( : تاريخ   م922هـ/    310ت  ؛ الطبري ) أبو جعفر محمد بن جرير ,    204، ص    1، ج

 . 75, ص  2جتبة التوفيقية , القاهرة الطبري , تحقيق مصطفى السيد وطارق السالم , المك
البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن    -   2

وأمه   ألبيه  أنس  أخو  وهو   , النجار  بن  عدي  بن  البر ؛  غنم  عبد  أبو    ابن   (
  , القرطبي  النمري  البر  هللا بن عبد  يوسف بن عبد  (  م 1070ه/ 463ت  عمر 

الجيل   دار   ، البجاوي  محمد  علي  , تحقيق  معرفة األصحاب  : االستيعاب في 
   .   153، ص 1، ج   م 1991ه/ 1412،  1ط ، بيروت ،  

ن محمد  ) أبو الحسن علي بأنشجة : كان عبدا أسودا حبشي , يكنى  أبا مارية ؛ إبن األثير    -  3
( : أسد الغابة في معرفة الصحابة , تحقيق عادل أحمد م1232هـ/    630ت  الجزري  ,  

,    1ج  م ،  1996هـ /     1417,    1طالرفاعي , دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  
 . 183ص
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بالقوارير   أنشجة  سوقك  الرسول ( 1) رويدك  هاجر  خرج    وعندما  المدينة  إلى 
 وكانوا يقولون من الحداء :   أهلها الستقباله 

 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

 وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع 

) النصب ( , وهو                    غناء العرب أيضا   ألوانومن  ،(2) وقد يضرب الدف مع الحداء
نه كان أرق منه وفيه ترنم , وهناك لون سموه ) السناد ( الذي يتميز بكونه  أكالحداء إال  

يرقصون عليه ويمشون    كانواكثير النغمات والنبرات , وهناك ) الهزج ( وهو لون خفيف  
المدينة والطائف وخيبر    مزمار ويطربون , وكانت هذه األوجه من الغناء منتشرة فيالبالدف و 

 .  (3) ووادي القرى ودومة الجندل , فهي مجامع أسواق العرب

وهنالك نوع آخر من األغاني خاص باألطفال , يمكن تسميتها بأغاني ترقيص  
للوقوف على أحوال الناس وأنماط الحياة وطرقها ,     ا  مهم    ا  األطفال , وهي تمثل مصدر 

, كما أنها   اجتماعيةوهي تعكس عادات وتقاليد وقواعد وسلوكيات وقيم أخالقية  وفضائل 
من حياة الناس العائلية         جانبا  تتضمن معان أخرى تتصل بقيم المجتمع , تعكس كذلك 

م مع الطفل الصبي والبنت , بهم , وطرق تعامله واعتزازهمومقدار محبة األهل لألوالد 
وهذه األغاني من حيث الشكل الخارجي , عبارة عن مقاطع شعرية , تتراوح عدد أبيات  

 

 .  140, ص  1, جابن عبد البر : المصدر السابق  - 1
الوهاب ( : نهاية االرب في فنون األدب ، وزارة النويري  )شهاب الدين أحمد بن عبد    -  2

 . 163،ص 4جالثقافة واالرشاد القومي ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة,
( : العقد  م  939هـ /     328ت  ابن عبد ربه ) أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي ,    -  3

  هـ /  1404,   1طة , بيروت ، الفريد , تحقيق عبد المجيد الترحيني , دار الكتب العلمي
؛ ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ،   35، ص 6م ، ج 1989

(: المقدمة ، تحقيق:علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر للطابعة    م1405هـ/808ت  
   . 896,ص  2م ، ج2006هـ / 1426والنشر ، القاهرة ، 
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الواحدة منها ما بين البيت الواحد والثالثة أو الخمسة أبيات , وليس غريب أن تتخذ هذا  
ية فنية ,  ألغراض أسلوب        مؤلفا                                                       الشكل , ألنها من أعمال أناس مبتدئين , وهي ليست شعرا  

يتمهل أصحابها في إبداعها ويعنون فيها النظر ويشغلون فيها الفكر , وإنما هي أحاديث  
تتدفق من النفوس بشكل مباشر إلى المستمع , أو هي تعبير تلقائي عن مشاعر فرد أمي  

, ليعبر به عن فكرة جزئية أو خاطر عابر أو شعور طارئ من غير أن يحاول   بسيط
لى أكثر من بيتين أو ثالثة أو خمسة على األكثر, كما أن هذه األغاني االمتداد بمعناه إ

ه بحر يتفق تقطيعه المتميز بالحركة والسرعة     ن  أومن المعروف  ,منظومة على بحر الرجز
مع الغناء الشعبي , وقد أكثر العرب من استخدامه وشاع على ألسنتهم لخفته وسهولته  

عند العرب : هو كل ما كان على ثالثة أجزاء  الرجزوكثرة تقسيماته و تفريعاته. وقيل أن 
 . (1)وهو الذي يترنمون به في عملهم وسوقهم ويحدون به

وسجالت التاريخ ذكرت الكثير من األغاني ألمهات وآباء كانوا يغنون  
للزبير بن العوام أبيات كان يرقص بها   هم , منها على سبيل المثال:ءويرقصون بها أبنا

 صفه بالبياض , ويجد فيه عذوبة يستلذها كما يستلذ المرء ريقه , قال : بنه عروة , ويا

 أبيض من آل أبي عتيق 

 مبارك من ولد الصديق

 ( 2)ألذه كما ألذ ريقي

 

(: لسان العرب   هـ711، ت  ظور اإلفريقي المصري  ابن منظور ) محمد بن مكرم بن من  -  1
- 350ص,    5، د.ت, ج، تحقيق عبد هللا علي الكبير وآخرين ، دار المعارف ، القاهرة  

, أحمد أبو أسعد : أغاني ترقيص األطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى نهاية العصر   351
 .134  –  121  م , ص  1982هـ /  1402،    2طاألموي , دار العلم للماليين , بيروت ،  

( : البيان والتبيين  , تحقيق    م  868هـ /    255, ت  ) أبو عثمان عمرو بن بحر  الجاحظ    -  2
, ابن عبد  106ص م ،   1968هـ /  1387,  1طبيروت ،  فوزي عطوة , دار صعب ,

   257, ص 2ج ربه , العقد الفريد, 



 سالت ود. العبد هللا

254 

كانت تقول في تزفين ابنها سعيد بن زيد بن   (1) كما يذكر أن فاطمة بنت بجعة
 :   (2) عمرو

 إن يزيد خير شبان العرب

 وفي الغضب أحلمهم عند الرضا 

 يبدر بالبذل وإن سيل وهب

 تفديه نفسي ثم أمي وأب

 ( 3) وأسرتي كلهم من العطب 

الذي كان كثير   (4)وهناك أغنية للعباس بن عبد المطلب يرقص بها ابنه قثم
 , وقد جاء فيها :   الشبه برسول هللا 

 أيا بني قثم

 شبيه ذي الكرم
 

فاطمة بنت بجعة  بن أمية بن خويلد بن خالد بن المعمر بن حيان بن غنم بن مليح من    -  1
 .  379, ص  3, جخزاعة ؛ ابن سعد : الطبقات 

بن عبد هللا بن قرط بن رزاح     سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن  عبد العزى بن رياح  -  2
 .  379, ص  3, جبن عدي بن كعب بن لؤي ؛ ابن سعد : المصدر نفسه  

( : المنمق في    م  859هـ/245ت  ) محمد بن حبيب البغدادي  ،  ابن حبيب البغدادي    -  3
  م1985هـ/1405أخبار قريش ، تحقيق ، خورشيد أحمد فاروق ، عالم الكتب ، بيروت ،  

 .  349ص، 
م بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم , أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهاللية , قث   -4

؛ ابن حجر العسقالني) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل    ويذكر أنه كان يشبه الرسول  
(   : اإلصابة في تميز الصحابة ، تحقيق علي   م1448هـ/  852، ت  العسقالني الشافعي  

 420ص , 5م  , ج1992هـ / 1412،  1طمحمد البيجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، 
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 (1)نف األشمألشبيه ذي ا

 الحسين وتقول: اكانت ترقص ابنه أغنية للسيدة فاطمة ابنة الرسولكما يذكر  

 ن بني شبه النبي إ

 (2) ليس شبيها بعلي 

 بنته الصغيرة , مفصحا عن حبه لها قائال :  كان يغني ال                ويذكر أن  رجال  

 كريمة يحبها أبوها 

 مليحة العينين عذب فوها 

 (3)تحسن السب وإن سبوها  ال

  كانوانما يدل على أن العرب  إوهناك أمثلة ال حصر لها من هذه األغاني , وهذا 
التي تضمن له صفاء المزاج  امدركين وبصورة واعية ألصول تربية الطفل و  تباع الطرق 

البدن   تأثر   ،وراحة  التي عرفها العرب الحجازيون قد  الغنائية  القول أن األلوان   تويمكن 
المجاورة لهم , ودليل ذلك أنه عندما يتردد أشراف العرب على  البلدان    شعوب  ناءغبألوان  

بالط كسرى فارس وقيصر روما بقصد التجارة , كانوا ينعمون ويتمتعون بسماع الموسيقى  
حيث كان لها أثر واضح في تقدم فن الغناء    ،ى هذه النزعة لديهم طبيعة بالدهم      ونم    ،والغناء

المس  تضني  والمتعبة  البعيدة  الطرق  فاألسفار  ووعورة   , والنهار  الليل  في  سيره  أثناء  افر 
 

1  -    ، بن أحمد بن عثمان  الدين محمد  : تاريخ م1347هـ/  748ت  الذهبي : ) شمس   )
اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم ، تحقيق عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العربي  

 .  438, ص   2م , ج1987هـ / 1407،   1، ط، بيروت 
؛ وفي رواية أن السيدة  فاطمة  كانت     257, ص    2جابن عبد ربه : العقد الفريد ,    -  2

ه : إن بني شبيه النبي ليس شبيها لعلي ؛  ترقص ابنها الحسن وليس الحسين , وتقول ل
 .  331, ص  5جابن األثير : أسد الغابة , 

  .  460, ص  3جابن عبد ربه : المصدر السابق ,  - 3
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فكان ال بد له من الحداء وهو راكب إبله , ومثال ذلك , قيام النضر    ،ومشقتها تقلق راحته
بشراء القيان والمغنيات  من بالد فارس بعد سماعه غنائهم , فضال عن ذلك    (1) بن حارث

 . (2) له فيما بعد إلى مكةادخقام بإقيام النضر نفسه بتعلم عزف العود في العراق و 

وبين سباياهم مئات  إليهن العرب , فقد عادوا يوبما أن الحجاز كان منطلق الفاتح
الغناء  فأجدن  واألمراء  الملوك  بيوت  في  تربين  الالئي  والروميات  الفارسيات  الجواري 

أنه   القول  يمكن  وبذلك    , الحجاز  إلى  معهن  نقلنه  الذي  الفتوحات في  والموسيقى  بداية 
بالد العربية اإلسالمية بدأت مرحلة امتزاج الموسيقى والغناء العربي بموسيقى وغناء تلك ال

وألفاظها    ،وبيت لغتهم أوسع  ,  إال أنه رغم هذا التأثر , فقد بقيت كلمات غناء العرب أنطق ,
العرب تقطع  "  :    , وفي هذا الصدد يقول الجاحظ(3)أدل واألمثال التي ربت أجود و أفضل

األلحان الموزونة والعجم تمطط األلفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في الوزن اللحن فتضع  
 . (4) " على غير موزون  موزونا

 

النضر بن حارث بن كلدة بن علقمة القرشي ، من بني عبد الدار بن قصي ؛ ابن األثير:  - 1
 .   331, ص 5, جالمصدر السابق 

( : مروج الذهب   م956هـ/ 146, ت الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ) أبو - 2
 2000  هـ/  1421,  ومعادن الجوهر  , تحقيق مصطفى السيد , المكتبة التوفيقية  , القاهرة  

 .   114, ص  9ججواد العلي , المفصل ,  ؛ 133, ص 2م, ج
( : بلوغ األرب في معرفة    م 1923ه/1342ت  اآللوسي  ) محمود شكري البغدادي    -  3

،   1طأحوال العرب ، عني بشرحه وضبطه محمد بهجة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  
 .  369,ص 1م, ج  1896ه / 1314

 .  200، ص الجاحظ : البيان والتبيين   - 4
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و   أرنب المغنيةو ,    (1) ومن أسماء المغنيات في المدينة في العهد النبوي : حمامة
, وكانوا يتغنون بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة (2)فريعة بنت معوضو زينب األنصارية ,  

  , الكرم  من  محاسنه  وتعديد   , عليه  بالثناء  الميت  أوصاف  وذكر   , بالشجاعة 
.وكانت من أشهر اآلالت الموسيقية المعروفة آنذاك هي الدفوف المربعة والطبول (3)والشهامة

قتبس العرب بعد الفتوحات من الفرس بعض آالتهم مثل الناي والطنبور والطبل والصنوج  ا, و 
 . (4)والهيرعة

عة  وال بد من التنويه على أن اإلسالم لم يشجع الغناء والموسيقى , وذلك لتغلب النز 
, وانهماكهم في تثبيت دعائم الدولة , وانشغالهم في الفتوحات  الدينية على الخلفاء الراشدين

على هذا المنوال حتى قيام الدولة األموية في دمشق التي شجعت    األمر  , واستمر  اإلسالمية
 .(5) ها مجالس خاصة لسماع أشهر المغنين في عصرهمؤ على الغناء , وعقد خلفا

 :(6) السباق –       ثانيا  

 

حمامة المغنية من جواري األنصار ذكرت  في حديث عائشة لما دخل أبو بكر عليها في   -1 
 .585, ص 7ج ندها جاريتان تغنيان ؛ ابن حجر العسقالني : اإلصابة , يوم عيد وع 

فريعة بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن عفراء األنصارية ؛ الذهبي : سير أعالم النبالء   - 2
،    9ط، تحقيق شعيب األرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  

 .  359, ص2م ج1992هـ / 1413

 .   682, ص 7جابن حجر العسقالني , المصدر السابق ,   - 3
,  الهيرعة : القصبة التي يعزف أو يزمر بها الراعي ؛  انظر ابن منظور : لسان العرب     -  4

 . 370, ص 8ج
النظم اإلسالمية ، المؤسسة  ؛ حسين الحاج حسن :    896, ص  2ج ابن خلدون : المقدمة ,5 -  

 .  344، ص م 1987هـ / 1406، 1، طت الجامعية للدراسات والنش ، بيرو 
ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر ، المراد  بالحافر   أنه قال :  روي عن الرسول    -  6

  هـ 507تيعني الفرس ، وبالخف اإلبل , وبالنصل الرمي  ؛ المقدسي ) محمد بن طاهر،  



 سالت ود. العبد هللا

258 

مارسة مالسباق من العادات الشائعة عند العرب , وكانت الغاية منه االستعداد ل  يعد
دائما لخوض المعارك   االستعدادلألعمال الحربية ليكون الفرد على أهبة    مرين.القتال والت

التي كانت مفروضة على المسلمين بصورة شبة مستمرة , فالمسلم كان يحارب ليدافع عن 
نفسه وعن قومه وفي سبيل الدعوة اإلسالمية , فالتمرين ضروري له ليقوم به جسمه , وهو  

 ة .  ما يوهب البدن  نشاطا والعضالت قو 

وأولى هذه السباقات هي سباقات الخيل , التي حظيت بعناية العرب واهتماماتهم,  
فقد كانوا يتسابقون بخيولهم ويتفاخرون بذلك , وكان عندهم لكل خيل اسم وذلك لمعرفتها  

 ة أو باألحرى مكافأ                                                                 باعتبارها أنها تتقدم بعضها على بعض في السبق , وقد جعلوا جائزة  
وجعل جوائز فيه       ا  سباق    محمد, ومثال ذلك , عندما أجرى الرسول    لمن يفوز بالسباق

, والرابع   ةحلل أتته من اليمن , فأعطي األول ثالث حلل , والثاني حلتين , والثالث حل 
   .   (1)                  , والخامس درهما           دينارا  

 (2) النصل , أي رمي السهمبباإلضافة إلى ذلك كان هناك السباق 

 

( : خيرة الحفاظ ، تحقيق : عبد الرحمن الفريوائي ، دار السلف ، الرياض ،    م1113/
 م. 1996هـ/ 1416،   1ط

 .   746, ص  2, ج
؛ أحمد عبد الرزاق  229  -228، ص 9، جنهاية األرب في فنون األدب النويري :   -1 

مصطفى : وسائل التسلية عند المسلمين , ندوة التاريخ اإلسالمي والوسيط , تحرير : قاسم 
هـ   1406عبده قاسم , رأفت عبد الحميد , المجلد الثالث , دار المعارف  , القاهرة ، 

 .   85م , ص  1985/
ناقة تسمى العضباء وكانت ال تسبق  قال   يذكر أنس بن مالك  : أنه كان لرسول هللا   - 2

فقدم أعرابي على قعود له فسابقها فسبقت فشق ذلك على المسلمين , وقالوا  سبقت 
( : مسند م 855هـ /  241ت ) أبو عبد هللا الشيباني  , العضباء  ؛ احمد بن حنبل 

؛ محمد المبارك عبد  103, ص  3، ج د.ت( مؤسسة قرطبة , القاهرة  ,  )األمام أحمد  , 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ٹ

وئ  وئ  ۇئ    ەئۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

ية  هذه اآل وقد فسر رسول هللا  ،    (1)   چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ن القوة الرمي , أال إال أال إن القوة الرمي , أ, وقال إن القوة المأمور بإعدادها هي الرمي , 

, وكان  (2) عداد آالتها عباراته للترغيب في تعلم الرمي و   ن القوة الرمي , ولقد كرر رسولإ
صاب الهدف أكثر من غيره نال  أالسبق بالرمي يتم بإحصاء عدد الرمي والهدف , فمن  

اضل السبق , وجعلوا لقوة الرمي وشدته أو لرخاوته ولمكان إصابته الهدف درجات هي: الخ
والخاضل الذي يقرع )الهدف( وال يخدشه  ،  الخاسق والحابي والمارق والخارم    و  الخازق   و
الذي يثقبه ويثبت فيه , والحابي هو أن يدني   الخازق من يخدشه وال يثقبه , والخاسق  و

الرامي يده من األرض فيرميه فيمر على وجه األرض فيصيب الهدف , والمارق الذي يثقب  
 .  (3) خرم طرف الهدف أي يقطعهيالهدف وينفذ منه , والخارم الذي 

لسكن   نتيجة  أبصارهم  لحدة   , عظيمة  بالرماية  مهاراتهم  فيوكانت    هم 
قد كانوا يستخدمون القوس في صيد الغزالن باإلضافة إلى استخدامهم إياها في  البادية , ف

الحروب , وبلغ من مهاراتهم في الرمي بالقوس إلى حد أنه لو أراد أحدهم أن يرمي إحدى  
عيني الغزال دون األخرى لرماها , ولذلك سموا مهرة الرمي ) رماة الحدق( وكان أحدهم  

 

هللا :عن الخمر والميسر والسباق والوحدة اإلسالمية , المجلس األعلى  للشؤون الدينية  
 (.  68م , ص  1981هـ /  1401واألوقاف  , السودان  , 

 .   60سورة األنفال : اآلية    - 1
,  10م , ج1985هـ/  1405ار الفكر , بيروت ،   الطبري : تفسير الطبري , د  - 2

 . 158, ص 1ج؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد ,  30ص
 . 355, ص  3جاأللوسي : بلوغ األرب ,  - 3
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ل فيصيب أي عضو شاء من أعضائه , حتى أنه كان يرمي  , ثم يرميه بالنبا          يعلق ضبا  
   .(1) منها  ةفقراته فقرة فال يخطئ واحد

 السباحة والمنتزهات:   –        ثالثا  
كنوع من الرياضة البدنية و وسيلة                                   ارسة ومزاولة وسائل أخرى عد وهاقام العرب بمم

كممارستهم السباحة في البرك المتناثرة حول مكة وفي الطائف ، حيث    من وسائل الترفيه ،
وأصحابه دخلوا غدير ماء ، ففرقه فرقتين ، وقال لهم : ليسبح كل   يذكر أن رسول هللا  

                                                   إلى أبي بكر واعتنقه ، وقال : " لو كنت متخذا  خليال    رجل منكم إلى صاحبه ، فسبح  
                                           كما اعتادوا أيضا  على الخروج إلى المنتزهات   .(2)  "ي                                  التخذت أبا بكر خليال  ، لكنه صاحب

للترفيه والتسلية ، ومن منتزهاتهم حديقة األقحوان الصغيرة وتسمى الليط بأسفل مكة ، وهنالك  
 .  (3)                                                                     بساتين وادي فخ ) الشهداء حاليا  ( وفي وادي طوى بين الحجون وربع الكحل

 : المصارعة  –        رابعا  

 

 .   158, ص 1جابن عبد ربه : المصدر السابق ,   -1 
( : فضائل الصحابة ,  م  855هـ /    241ت  ) أبو عبد هللا الشيباني  ,  أحمد بن حنبل     -2 

،    م1983هـ /1403،  1طتحقيق وصي هللا محمد عباس ، مؤسسة الرسالة  ، بيروت ,  
(  م1505هـ /911ت؛ السيوطي ) جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،    177، ص  1ج

،     1: تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط
 .  57م ، ص1952 هـ /1371

( : أخبار مكة    م 864هـ/    250ت  ) أبو الوليد محمد بن عبد هللا بن أحمد , األزرقي     -  3
، بيروت   , األندلس  دار   , الصالح   تحقيق رشدي  فيها من اآلثار,     هـ/ 1416وما جاء 

 .    124-122ص ؛ عواطف سالمة : قريش قبل اإلسالم ،  279، ص 2، جم   1996
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لركانة    كانت المصارعة معروفة عند المسلمين ، ودليل ذلك مصارعة رسول هللا  
                                                                    ، وكان ركانة معروفا  بقوته الفائقة ، وبأنه لم يصارع أحدا  إال وصرعه،   (1) بن عبد يزيد

 .  (2) بعد هذه المصارعة وحسن إسالمه تمكن من صرعه ، فأسلم ركانة ولكن رسول هللا 

أبا األشدين كلدة بن أسيد بن خلف الجمحي ، فصرعه   كما صارع رسول هللا  
وبالقرآن الكريم ، فيروى أنه لما نزل                                                    مرارا  ، وكان أبو األشدين كافرا  مستهزئا  برسول هللا 

ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ    قوله تعالى يصف النار وزبانيتها

قال أبو األشدين : أكفوني منهم اثنين ،   ، (3)  چڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
وتحدى أبو   –                غترارا  بقوته  ا                                       طبعا  قال هذا القول إعجابا  بنفسه و  –وأنا أكفيكم سبعة عشر 

: إن صرعتني آمنت  ه قال لرسول هللا      أن  ودعاه للمصارعة ، حتى  األشدين رسول هللا  
 . (4) , ومع ذلك لم يؤمن           وتكرارا          مرارا   بك , فصرعه رسول هللا 

                  خامسا  ـ الصيد : 

 

بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي ؛ ابن  ركانة  -1 
 .  507, ص  2ج عبد البر : االستيعاب ,

( :    م1200هـ/  597، ت  ابن الجوزي ) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد     -  2
   م.1966هـ/ 1358، 1طالمنتظم في تاريخ الملوك  واألمم  ، دار صادر ، بيروت ، 

 .  187، ص 5، ج 
   . 30 – 27المدثر : اآلية   - 3
(: البداية م1372هـ/  774تابن كثير ) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ,     -  4

, د. ت,  والنهاية , تحقيق عماد زكي البارودي , خيري سعيد , المكتبة التوفيقية  , القاهرة  
 .  104 , ص 3ج
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. ويعد    (1)الصيد : هو اقتناص حيوان مأكول متوحش غير مملوك وال مقتدر عليه
الصيد من األمور المنتشرة في بالد العرب ، ويعده البعض أنه من ضروب الرياضة أو  
التسلية ، ولكن في حقيقة األمر أن أهل ذلك الزمان كانوا بحاجة ماسة إلى الصيد ، ألنه  

ورئيس لعيش الكثير منهم ، وقد اشتهر أناس كثيرون بالصيد وامتهانه كحمزة    مهممصدر 
                                                               الذي كان صيادا  ماهرا  ، وتعد مدينة الطائف وما حولها وكثير من   ببن عبد المطل

الحيوانات  فيها  تكثر  كانت  فقد  للصيد،  جيدا   مكانا   العربية  الجزيرة  وشبه  اليمن                                                                                    مناطق 
 . (2)                                       خصوصا  األرانب وأنواع كثيرة من الطيور  

 أساليب الصيد: ــ 

اختلفت أساليب الصيد بحسب مقدرة الصياد ، و نوع الصيد بري أو  
 بحري: 

 :   وله أنواع وطرق الصيد البري :  - أ  

 الصيد باليد:  - 1

إذ كان البعض يصطاد بعض الحيوانات  الصيد باليد دون استخدام آلة في ذلك ، 
 أنس بن مالك   حيث روي عن                                                  بيديه دون استخدام سالح خصوصا  تلك التي تظهر فجأة،

  وا ، قال: فسعيت حتى      غ لب                                                  :"مررنا فاستنفجنا أرنبا  بمر الظهران فسعوا عليه ف  أنه قال
   .(3) "  أدركتها ، فأتيت بها 

 

الروض المربع شرح زاد المستقنع   هـ ( 1051، ت نس بن إدريس ـ البهوتي )منصور بن يو  1
 .  360، ص  3هـ ، ج1390، مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض 

 
دار اشبيلية  ، عبد العزيز العمري : الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول 2 -  

 .   50صم ، 2000هـ / 1420، 3،ط، الرياض 
 .  1574، ص  3جـ مسلم : صحيح ،  3



 2019لعام     1العدد                                        مجلة بحوث جامعة إدلب       

263 

 الصيد بالرماح:  - 2

 (1)قتادة  يعن أب  عن نافع مولى رسول هللا    بعض أهل الحديثروى   


، حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف عن أصحاب  ، " أنه كان مع رسول هللا    
                                                                            له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا  وحشيا  فاستوى على فرسه ، وسأل أصحابه أن  
                                                                                     يناولوه سوطا  فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه ، فأخذه ، ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه 

، فسألوه عن ذلك ، فقال : )   ، فأدركوا رسول هللا  بعض أصحاب النبي، وأبى بعضهم
إنما هي طعمة أطعمكموها هللا " ، وفي مسلم أيضا أنه عليه السالم قال :" فهل معكم منه  

، وهناك  (2) فأكلها " وهذا دليل الصيد بالرمح  ؟ فقالوا : معنا رجله فأخذها رسول هللا    شيء
ڻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   العزيز ، دليل على الصيد باليد والرمح في كتاب هللا 

ۓ  ڭ  ڭ     ۓڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے

 .  (3)   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 الصيد بالقوس ) السهام ( : - 3

بهذه الطريقة ،   عم رسول هللا    كان حمزة    يتوشح   يصيد  إذ كان 
والدليل اآلخر على استخدام القوس والسهام في الصيد   ،(4)قوسه وسهامه ويذهب إلى الصيد

 

، شهد غزوة أحد والحديبية    ـ هو الحارث بن ربعي وقيل اسمه النعمان فارس رسول هللا    1
 .449  ، ص  2، ج. الذهبي  : سير أعالم النبالء    وله أحاديث عدة نقلها عن رسول هللا  

2  -    ( بن أنس  الباقي     هـ  179ت  مالك  عبد  فؤاد  تحقيق محمد   ، مالك  موطأ اإلمام   : )
البخاري : صحيح    ؛  350، ص    1د.ت ، ج منشورات  دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ،  

،   1196؛ مسلم : صحيح مسلم ، رقم الحديث    782، ص  549البخاري ، رقم الحديث  
 .  537- 536ص

  . 94سورة المائدة : اآلية   - 3

ـ ( : ه  213ت  م )عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد  ـ ابن هشا  4
  2ج  هـ ، 1411،   1طالسيرة النبوية ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل ،بيروت، 
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عن الصيد ، قال : " إذا رميت لت رسول هللا  أقال : س   عندما  عدي بن حاتم    قول
تل فكل ، إال أن تجده وقع في ماء فإنك ال تدري            ن وجدته ق  إسهمك فاذكر اسم هللا تعالى ف

 .  (1) الماء قتله أم سهمك ؟ "

 الصيد بالكالب : - 4

  ومن الوسائل التي كان يتصيد بها العرب هي الكالب بدليل قول عدي بن حاتم:
هللا   رسول  بهذه  سألت  نتصيد  قوم  إنا   : فقلت  كالبك   -الكالب–،  أرسلت  :"إذا  فقال 

ني أخاف إفال تأكل ، فالمعلمة ، وذكرت اسم هللا فكل مما أمسكن عليك إال أن يأكل الكلب  
   .(2) إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلب من غيرها فال تأكل"

 الصيد بالصقور) البزاة ( :   -  5

قال : "سألت رسول هللا ، عن صيد البازى ؟ فقال   عن عدي بن حاتم   
" ما أمسك عليك فكل "، والعمل على هذا عند أهل العلم ، ال يرون بصيد البزاة والصقور    :

   .(3)       بأسا  

 

ص  ،   1ج ( المنمق ،  هـ  245ت ؛ ابن حبيب ) محمد بن حبيب البغدادي ،  129، ص 
340   . 

( : الجامع الكبير، تحقيق بشار عواد   هـ  279، ت  بن عيسى السلمي    الترمذي ) محمد  -  1
، رقم الحديث    م  1996هـ /    1416،    1طمعروف ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ،  

 . 137، ص 3، ج  1469
أبو داود ) سليمان  ؛ م ؛    781، ص  5487البخاري : صحيح البخاري ، رقم الحديث     -  2

( :سنن أبي داود ، مكتبة المعارف للنشر    م899/    هـ275ت  بن األشعث السجستاني  
 .  505، ص 2848، رقم الحديث  م2004هـ / 1424،  2طوالتوزيع ، الرياض ، 

الخزاعي : مختصر تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول هللا من الحرف     -  3
المجل  ، البغدادي  مبارك  أحمد  إعداد   ، الشرعية  والعماالت  للثقافة والصنائع  الوطني  س 

الكتاني ) محمد    ؛   343م ، ص   1990هـ /    1410ـ   1طوالفنون واآلداب ، الكويت ،  
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 الصيد بالمعراض: -  6

وهي شبيهة بالسهم يرمى به بال ريش   خشبة محددة الطرف –المعراض  
في طرفها حديدة يرمي بها الصيد    وقيل :  .(1) ، وفي الغالب يصيب بعرض العود ال بحده

عن   ، قال : سألت رسول هللا   ، روى مسلم رحمه هللا تعالى عن عدي بن حاتم    -
 .  (2) رضه فقتل فإنه وقيد فال تأكل"عالمعراض فقال : إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب ب

 الصيد باآلالت:   – 7

قال ابن عطية في    الفخاخ والشراك ،                                         ومن وسائل وأساليب الصيد أيضا  ، استخدام  
ي د         م ن             ب ش ي ء        َللا                      ل ي ب ل و ن ك م            آم ن وا            ال ذ ين            أ ي ه ا      ي ا  لهتفسيره عند قو              ي خ اف ه         م ن        َللا                ل ي ع ل م                  و ر م اح ك م                أ ي د يك م              ت ن ال ه             الص 

بالذكر ، ألنها  (3)           أ ل يم            ع ذ اب           ف ل ه            ذ  ل ك           ب ع د              اع ت د ى           ف م ن                ب ال غ ي ب   الظاهر أنه سبحانه خص األيدي 
عمل باليد من فخاخ وشباك وقد عقد أبو    معظم التصرف في االصطياد ، وفيها يدخل ما

كشاجم الصيد   الفتح  إلى  بها  يتوصل  التي  باب المصائد   " والطرائد  الصائد  كتاب   " في 
واآلالت المتخذة لذلك الصيد على ضروب من الحيل وبآالت مختلفة ، فمنها الشباك الظاهرة  

رقة تحت التراب من الحديد للبقر تفواألشراك المستورة والفخاخ ، ومنها ما يدس في أماكن م
طت فيها أرجلها ولذعها فرمحت فينقطع عصبها حتى ال يكون  والحمير فإذا انحطت فيه خ

 حراك ، وفي هذا يقول الشاعر : 

 

(  :  نظام    هـ  1382ت  عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني اإلدريسي الكتاني ،  
الكتب   ، دار  علي محمد دندل  عليه  علق  التراتيب اإلدارية ،  المسمى  النبوية  الحكومة 

 .584د.ت ، صبيروت ، العلمية ، 
 .  180،  ص  7ج ـ  ابن منظور:لسان العرب ،  1
؛ مسلم : صحيح مسلم  ،رقم   780، ص5477البخاري : صحيح بخاري ، رقم الحديث     -2 

 .  345، ص؛الخزاعي : مختصر الدالالت السمعية  929-928ص، 1929الحديث 
   . 94المائدة : اآلية   - 3
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 ( 1)فإن كنت ال أرمي الضباء فإنني        أدس لها تحت التراب الدواهيا

                                                                                إضافة إلى لجوئهم إلى الحيلة للصيد مثال  ، إيقاد النيران للظباء في الليل ، ومنها  
                                                       االنقضاض عليها ، و الصيد اللبد وهو أن يلبس الصياد شيئا  الصفير لتطمئن الفريسة ثم  

من جلد أو صوف ، فيثبت في مكانه ال يتحرك حتى تقترب منه الفريسة ثم يتحين الفرصة  
 .  (2) أو الوقت المناسب ثم ينقض عليها 

 الصيد البحري:   –ب 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ٱ  ٻٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ          ٿڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀڀ  ڀ

قال أبو محمد عطية هذا حكم بتحليل صيد البحر    ،  (3)   چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
  . 

                                                    قال : بعثنا رسول هللا وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا    روى مسلم عن جابر 
                                                                                      لقريش وزودنا جرابا  من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال :  
انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر 

ئة حتى ولقد رأيتنا نغترف من وقبة عينه بالقالل ونحن ثالثم                                  ميتة ، قال : فأقمنا عليها شهرا  
                                                                                 الدهن ) زيت السمك ( فلقد أخذ أبو عبيدة ثالثة عشر رجال  فأقعدهم في عينه وأخذ ضلعا   

قدمنا   فلمامن أضالعه فأملها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه  

 

الكتاني : التراتيب    ؛  346و    345صمختصر تخريج الدالالت السمعية ،    الخزاعي :   -  1
 . 585صاإلدارية ، 

 والخلفاء الراشدين    فيصل العلي : الحياة االجتماعية في الحجاز في عهد الرسول     -  2
ص    م  ،2010هـ/ 1431الراشدين ، رسالة ماجستير ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 

144 -145.   
 .   12: اآلية  فاطر   - 3
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فقال : هو رزق فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا   المدينة أتينا رسول هللا فذكرنا ذلك له 
 .    (1) فأرسلنا إلى رسول هللا منه فأكله

وفي "طبقات ابن سعد" أن المصطفى عليه السالم ، كتب إلى بني جنبه وهم يهود  
                                                                                    بمقنا وإلى أهل مقنا ، ومقنا قريب من إيلة كتابا  جاء فيها : " وإن عليكم ربع ما أخرجت 

 .  (2) ادت عروككم " نخلكم ، وربع ما ص

 : أهم أنواع الحيوانات -        ثالثا   

 ، الحجاز  سكان  اصطادها  التي  الحيوانات  أنواع  والحمار   أهم  الوحشي  البقر 
الوحشي، والغزالن والظباء واألرانب والضب ، ومن الطيور هناك العصافير والحباري ، هذا  

في البحر       ا  فيما يخص الصيد البري أما الصيد البحري ، فلم يذكر أن ألهل الحجاز نصيب
بب بعد أو أنهم كانوا يصطادوا فيه ، بل ربما كانت تباع في أسواقهم مجففة ، وذلك بس 

 .  (3)الحجاز عن بحر القلزم 

 وسائل التسلية األخرى:  –       سادسا  
النرد    هي  المسلمون  عليها  أقبل  التي  األخرى  التسلية  وسائل  ومن 

و   (4)والشطرنج التي  ،  الشعوب  من  غيرهم  أخذوها عن  أنهم  شك  بعد  ا التي ال  بها  حتكوا 
 

رقم  أبو داود : سنن أبي داود ، ؛ 669، ص 1935مسلم : صحيح مسلم ، رقم الحديث  - 1
 .  690-689، ص 3840الحديث 

خشب تلقى في البحر يركبون عليها فيلقون شباكهم يصيدون السمك ؛ ابن سعد   العروك : - 2
( : الطبقات الكبرى ، مكتبة الخانجي  هـ230ت ) محمد ين سعد ين بن منيع الزهري ، 

؛ الخزاعي : مختصر تخريج 240- 239، ص1ج  م ،2001هـ/  1421،  1ط، القاهرة ،  
 . 586صلتراتيب اإلدارية ، ؛ الكتاني : ا 348 -347صالدالالت السمعية ، 

 .  259، ص13ج؛ جواد العلي ،المفصل ، 163، ص2جاآللوسي : بلوغ األرب ،  - 3

من لعب النرد  فكأنما  صبغ يده في لحم الخنزير ودمه  ؛  وقال : لقد حرمها الرسول   - 4
  , المسند   : بن حنبل  ص  5جاحمد  فعندما ظهر في زمن   352,   : الشطرنج  أما    ،
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اإلسالم وذلك ألنها كانت تجري والقوم جالسون على جانب بعضهم البعض وذلك على  
بالدمى والعرائس , وهذه    واللعب(1) نقيض عادات العرب , ومن أنواع اللعب كانت األرجوحة  

األلعاب كانت خاصة بالبنات أما الصبيان فقد كانوا يلعبون بالطيور كالعصافير و الحمام 
 .    (2) ....... وغيرها 

  

 

الصحابة فقد اختلفوا في شأنه  , فوصفه إبن عمر  بأنه شر من النرد , على حين إعتبره 
طالب   أبي  بن  محمد    علي   ( الشوكاني  ؛  الميسر  من  ،                                     نوعا    محمد  بن  علي  بن 

( : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،    م1839هـ/  1255ت
 .  259, ص   8م, ج 1973هـ/1393دار الجيل ، بيروت ، 

 1-    , المسلمين  عند  التسلية  وسائل   : مصطفى  الرزاق  عبد   ؛   102  –  100صأحمد 
, ص   م 1984هـ /  1367ط ،،  أحمد تيمور  : لعب العرب  , دار التأليف , القاهرة 

،  قالت عائشة عندما قدمنا إلى المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج  ,   34-  7
فدخل بيتنا واجتمع اليه  رجال من األنصار ونساء , فجائتني      قالت فجاء رسول هللا

لبداية  ا  :أمي وأنا في ارجوحة بين عذقين يرجح بي فأنزلتني من األرجوحة ؛ ابن كثير  
 . 408, ص   2ج والنهاية  , 

: كان لي أخ يقال له عمير , وكان له نغر ) النغر : هو عبارة عن    قال أنس بن مالك    -  2
إذا جاء فرآه , يقول له : يا أبا   طائر صغير كالعصفور ( , يلعب به , فكان رسول هللا  

 .   245, ص   6, جعمير ما فعل النغير ؛ ابن األثير :  أسد الغابة 
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 :الخاتمة
    الرسول محمد عصر وسائل التسلية والترفيه في من خالل البحث في موضوع 

بمثابة فترة تصحيح لطرائق العرب وعاداتهم كانت    الرسولعصر  فترة  يتبين للدراس أن    ،
                                                                                قبل اإلسالم و تشريع لهم أيضا  ، وتعريفهم وتعليمهم لما هو مفيد ونافع وما هو ضار ،  

                                                                 على معالجة الحاالت التي ال بد من عالجها و وقف منها موقفا  حازما  ،    الرسولفعمل  
واستطاع بفضل برامجه التفصيلية وتشريعاته االجتماعية أن يقنن هذه الوسائل واألدوات 
ويرتقي بها بحيث تتفق مع تعاليم الدين الجديد ، كما أزال من النفوس العادات الجاهلية  

 سالمية . وأحل محلها النظم اإل
أن وسائل التسلية والترفيه في الحجاز موطن اإلسالم األول   ومن الممكن القول

تغيرت عما كانت عليه قبل اإلسالم متأثرة بالمبادئ والتعاليم    وقاعدته في صدر اإلسالم ،
يحقق                                             على إرسائها وتأصيلها ، وقد استطاع فعال  أن   اإلسالمية التي عمل الرسول  

نقلة تاريخية مهمة في تاريخ البشرية بعد ما تمكنوا من تحويل أو                            نجاحا  كبيرا  يمكن عد ه
المشرك إلى مجتمع مدني أخالقي ، رسمت مالمحه  نقل هذا المجتمع ) الحجاز ( الوثني  

 اآلداب القرآنية والسنة النبوية ومن ثم أصبحت هذه اآلداب ناظمة لكل العالقات فيه . 
ومن خالل ما تقدم ذكره ، يمكن اختتام البحث باإلشارة إلى بعض النتائج التي 

 تم التوصل إليها وهي :  
الرسول   -1 بما تحمله عبر   صورة مشرقة من       تعد     إن حياة  العظيم  صور اإلسالم 

 ثناياها من مناهج تربوية يقتدي بها الجميع. 
 ألصحابه وتعليمه إياهم وحرصه عليهم .   إرشاد الرسول  -2
بشكل عام ومن تربى بين أحضانه وتعلم على يديه بشكل   حب الصحابة للرسول   -3

 خاص . 
المف -4 بالجواهر  مليئة  النبوية الشريفة  ينهل منها كل إيدة  إن السنة  التي  نسان  والثمينة 

 فيستفيد منها ويفيد .  
هللا   -5 بن عبد  محمد  رسالة  من  إن  ،   وما حوته  عقيدة وشريعة وأخالق ومبادئ 

 لحة لكل زمان ومكان .  مص
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إن منهج الدعوة والتربية البد أن يقوم على مبدأ الفهم الحقيقي للقرآن الكريم والسنة  -6
 النبوية الشريفة . 

وتثقيف عقولهم   عه في صدر اإلسالم وتزكية نفوسهمسالم الكبير في تربية أتباأثر اإل -7
 وإخالص عقيدتهم وتوجههم إلى هللا وحده بالعبادة والمجاهدة . 

، فقد كان لهم المثل األعلى    أثر كبير في تربية الصحابة    كانت ألفعال الرسول   -8
 والقدوة الحسنة . 

بفضل تلك التعاليم   رت بعد بعثة النبي الكريم  ويمكن القول أن حياة العرب قد تغي
السامية ، فتغيرت طباع الناس ، وانتعشت القلوب الخاوية الضامرة الهامدة ، بحرارة اإليمان 

 وقوة الحنان ، واستضاءت العقول بنور جديد لم يعرفه من قبل .  
وسائل التسلية    هذا العمل محاولة جادة في البحث عن ماهية  كان  وفي الختام  

  ، مع التنويه إلى طبيعتها     الرسول محمد  عصر  والصيد و أساليبه وأنواعه في    والترفيه
ألحكام اإلسالم التي تتعلق بهذا وإيضاح  خالل الفترة السابقة لها ، أي فترة قبل اإلسالم ،  

 أننا بذلنا   نان لم يكن ذلك فحسبإو   ,  غاية وذاك الهدففتلك ال  ناقد وفق  افإن كن  الموضوع ،
 .جهدا في سبيل المعرفة 

 وهللا ولي التوفيق 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 قائمة المصادر:  -     أوال  

 القرآن الكريم . -1
الغابة في          أ س د   ( :م1232هـ /  630ت الحسن علي بن محمد الجزري  ,   أبوابن األثير )  -2

,     1ط،  , دار إحياء التراث العربي  , بيروت  معرفة الصحابة , تحقيق عادل أحمد الرفاعي
 م.   1996هـ /   1417

 ( : م 855هـ /  241ت و عبد هللا الشيباني  , بأ أحمد بن حنبل  ) -3
يروت  الرسالة ,  ب فضائل الصحابة , تحقيق وصي هللا محمد عباس, مؤسسة –أ                

 .  م 1983هـ / 1403 ، 1ط, 
 مسند األمام أحمد  , مؤسسة قرطبة , القاهرة  , د.ت .  –ب              

أخبار مكة وما    :(    م  864هـ/    250, ت  زرقي )أبو الوليد محمد بن عبد هللا بن أحمد  األ  -4
م   1996ه/  1416،  جاء فيها من اآلثار,  تحقيق رشدي الصالح  , دار األندلس , بيروت 

. 
صحيح    :م(  869هـ/256ت  ,  بن إبراهيم بن المغيرةالبخاري )أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل    -5

  2ط  ،   الرياض ,  مكتبة الرشيدبه : عبد السالم علوش ،    اعتنى, ) الصحيح الجامع(    البخاري 
 م.  2006ه/ 1427,  

الجامع الكبير،    : (    م  892هـ /   279ت  الترمذي ) محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ,    -6
 .  م  1996هـ/  1416,   1ط  ,, بيروت    الغرب اإلسالميدار تحقيق : بشار عواد معروف ،  

, تحقيق    والتبيينالبيان  :  (  م    868هـ /    255ت  الجاحظ ) أبو عثمان عمرو بن بحر ,    -  7
 م .  1968هـ /  1387,  1ط ، دار صعب , بيروت فوزي عطوة ,

( : المنتظم م 1200هـ/ 597ت ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   ابن الجوزي ) -8
  . م1966هـ/ 1358، 1ط،  في تاريخ الملوك  واألمم  ، دار صادر ، بيروت

( : المنمق في أخبار    م  859ه/245ت  ،     البغداديبن حبيب    ) محمد  البغدادي  ابن حبيب  -9
 م. 1985هـ/1405،   قريش ، تحقيق ، خورشيد أحمد فاروق ، عالم الكتب ، بيروت
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هـ/ 852ت  ابن حجر العسقالني ) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،    -10
  ( : اإلصابة في تميز الصحابة ، تحقيق علي محمد البيجاوي ، دار الجيل ، بيروت   م1448

 . م 1992هـ / 1412،  1ط، 
( : مختصر تخريج   م1387هـ /789تالخزاعي ) أبو الحسن علي بن محمود بن سعود ،    -11

،   كان في عهد رسول هللا من الحرف والصنائع والعماالت الشرعية الدالالت السمعية على ما
الكويت    ، والفنون واآلداب  للثقافة  الوطني  المجلس   ، البغدادي  مبارك  ،     1، طإعداد أحمد 

 .  م1990هـ / 1410
(: المقدمة    م1405ه/808، ت  ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي    - 12

هـ / 1426علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر للطابعة والنشر ، القاهرة،    :، تحقيق  
 م .2006

( : سنن أبي داود ، مكتبة  م  889هـ/  275ت  أبو داود ) سليمان بن األشعث السجستاني    –  13
 م .  2004هـ /  1424،   2طالمعارف للنشر والتوزيع ، الرياض  ، 

 م( : 1347هـ/ 748ت د بن عثمان ، الذهبي ) شمس الدين محمد بن أحم -14
تدمري،      أ_ تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم  ، تحقيق عمر عبد السالم                 

 م .1987هـ / 1،1407، طدار الكتاب العربي ، بيروت 
، مؤسسة    نعيم العرقسوسي  ، تحقيق شعيب األرناؤوط،محمد  سير أعالم النبالء   -ب              

 م . 1992هـ /  1413،   9ط،  الرسالة ، بيروت
م( : الطبقات  844ه/  230ابن سعد ) محمد بن سعد منيع أبو عبد هللا البصري الزهري ، ت  -15

 .  م2001هـ/   1421، 1ط، الكبرى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 
( : تاريخ الخلفاء م1505هـ /911تالسيوطي ) جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،    - 16

القاهرة ،    ، تحقيق محمد محي الدين بن عبد هـ/ 1371،  1طالحميد ، مطبعة السعادة ، 
 م .1952

( : نيل األوطار من أحاديث    م1839هـ/  1255، تالشوكاني ) محمد بن علي بن محمد    - 17
 . م1973هـ/1393 ، سيد األخيار شرح منتقى األخبار ، دار الجيل ، بيروت 

 ( : م 922ه /   310, ت الطبري ) أبو جعفر محمد بن جرير  -18
 تاريخ الطبري , تحقيق مصطفى السيد وطارق السالم , المكتبة التوفيقية , القاهرة .  -أ

 .   م1985/هـ 1405 ،  تفسير الطبري , دار الفكر , بيروت - ب
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ه/ 463, ت  عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي    ) أبو  ابن عبد البر  - 19
,    ( :م1070 االستيعاب في معرفة األصحاب , تحقيق علي محمد البجاوي , دار الجيل 
 . م  1991ه /  1412,   1ط، بيروت 

العقد   :  (م  939هـ /     328, ت  أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي    ابن عبد ربه  )  - 20
هـ /    1404,     1ط،  تحقيق عبد المجيد الترحيني , دار الكتب العلمية , بيروت  الفريد ,  
 م.  1989

(: البداية  م1372هـ/ 774تابن كثير ) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ,  -21
 د. ت . والنهاية , تحقيق عماد زكي البارودي , خيري سعيد , المكتبة التوفيقية  , القاهرة  , 

( : مروج الذهب م  956هـ/  146ت  لمسعودي ) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي,  ا  -22
  2000هـ/   1421ومعادن الجوهر  , تحقيق مصطفى السيد , المكتبة التوفيقية  , القاهرة , 

 .م 
( : صحيح  م    874هـ/  261, ت    مسلم ) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري   -23

  ,   طيبة للنشر والتوزيعدار  يح( ، اعتنى به : نظر محمد الفاريابي ،  )المسند الصحمسلم  
 .   م2006هـ/1427, 1طالرياض ، 

عبد الرحمن  :  ( : ذخيرة الحفاظ ، تحقيق    م 1113هـ /507ت  ،طاهر  بن   المقدسي ) محمد  - 24
 م.1996هـ/ 1416،   1ط ، الفريوائي ، دار السلف ، الرياض

، وزارة الثقافة  : نهاية األرب في فنون األدب  )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (    النويري   –   25
 واالرشاد القومي ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة . 

المغازي ، تحقيق    :(    م822هـ /    207  تالواقدي ) أبو عبد هللا محمد بن عمر بن واقد ،    -26
 م.   2004هـ /  1424،     1ط  ،  الكتب العلمية  ، بيروت  محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار

 المعاجم :   –       ثانيا  
م(: لسان  1311/ـه711ابن منظور ) محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري ، ت    -1

 د.ت. العرب ، تحقيق عبد هللا علي الكبير وآخرين ، دار المعارف ، القاهرة ، 
 :   : المراجع العربية والمترجمة        ثالثا  

أغاني ترقيص االطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى نهاية العصر األموي    :أحمد ابو اسعد  -1
 . م 1982ه / 1402،   2ط،  ، دار العلم للماليين ، بيروت

   . م 1984هـ /  1367، ط ،أحمد تيمور  : لعب العرب  , دار التأليف , القاهرة   - 2
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ه/ 1406،    3ط  ،    لمصرية ، القاهرة، مكتبة االنجلو ا  اإلسالم  تاريخ العرب و  :حمد الشامي  أ  -3
 م .1985

بلوغ األرب في معرفة أحوال   :(    م1923ه/1342ت  البغدادي    ي اآللوسي ) محمود شكر   -4
ه 1314،  1ط،  العرب ، عني بشرحه وضبطه محمد بهجة ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 م .  1896 /
هـ/  1413،    2طجامعة بغداد ، العراق ،  المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،    جواد علي :  -5

 . م  1993
، 1ط،    حسين الحاج حسن : النظم اإلسالمية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت  -6

 .  م1987ه / 1406
،   ةاشبيليدار  ،  الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول  :عبد العزيز العمري  -7

 .  م2000ه / 1420،   3ط ، الرياض
سالمة  -8 الرياض:    عواطف  والديني،  واالقتصادي  السياسي  ودورها  اإلسالم  قبل    ،   قريش 

 م . 1994ه / 1414
عن الخمر والميسر والسباق والوحدة اإلسالمية , المجلس األعلى    محمد المبارك عبد هللا :  -9

 . م 1981هـ /  1401 ،  السودان ،للشؤون الدينية واألوقاف  
10-    ( الحي  الكتاني  عبد  اإلدريسي  محمد  الحسني  محمد  بن  الكبير  عبد  ت ،    الكتانيبن 

علق عليه : علي نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية ،    :  (م1962ه/1382
 .ت. ، د، بيروت  الكتب العلمية، دار   محمد دندل

 :   الدوريات العربية ثالثا :
وسائل التسلية عند المسلمين ، ندوة التاريخ اإلسالمي والوسيط    :احمد عبد الرزاق المصطفى    -  1

الثا المجلد   ، الحميد  عبد  رأفت   ، قاسم  عبده  قاسم  تحرير:  القاهرةل،  المعارف،  دار    ،   ث، 
 م . 1985ه / 1406

 الرسائل العلمية:  -       رابعا  
الراشدين، رسالة    -  1 والخلفاء  الرسول  عهد  الحجاز في  الحياة االجتماعية في  العلي:  فيصل 

 .  م2010 هـ/1431ماجستير، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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10. The researcher shall be informed of the results of the arbitration to make 

the required amendments (if any). 

11. After the research is scientifically and technically ready, it shall be 

presented to the linguistic audit committee. The researcher shall be 

required to make linguistic corrections (if any). 

12. After the research is ready for publication (scientifically, linguistically 

and technically), the researcher shall submit a final paper copy and an 

electronic copy (Word, PDF) signed by them.  

Page and print options 

Options: Numerals: Arabic 

Paragraph Format: First line indent (1.27 cm). Line spacing: single. 

Page Setup: 

 

Margins: Top and Bottom (2.5 cm), Right and 

Left (2.5 cm). [The documentation margin for 

odd pages:  0.8 and for even pages: 0.8]. 

Paper size: B5 - height and width (17.6 x 25 cm). 
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Options: Numerals: Arabic 

Headers and Footers: Different odd and even 

pages; footer and header: (1.5 cm). 

 

Type of the letter specified for research, text body, and footnotes 

Paragraph Arabic Font Foreign Font Font Style 

Font 
Simplified 

Arabic 
Times New Roman Bold 

Research Title 16 14 Bold 

Researcher's name and surname 13 12 Regular 

Dept., Faculty and University 12 12 Bold 

Summary text 13 12 Regular 

Letters and numbers in the text of 

the summary and the research 
13 12 Bold 

Headings in the body of the text 14 13 Bold 

The text in the body of the 

research 
13 12 Regular 

Subheadings in the body of the 

text 
13 12 Bold 

Footnotes (bottom 0f the page) 12 12 Regular 

Odd and Even Page Header 12 12 Regular 

Page number (bottom center) 13 12 Regular 

Values inside the table 12 12 Regular 

 

- Odd Page Header (1-3-5…): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: Idlib 

University Research Journal, Biological Sciences Series, Issue No ……. 

year 2020. 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 2 - Issue 1 - 2019 

 

IV 

 

 

- Even page header (2-4-6...): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: the name 

of the researcher or researchers, for example: Dr. Hassoun, Dr. Mossa and 

Dr. Khulaif. 

Microsoft Word formatting tips: 

- There should be no space before the following characters (they should 

be typed immediately after the preceding word): dot (.), comma (, ،), 

semicolon (; ؛), colon (:), closed parenthesis)] and percent (%). 

- There should be no space after the following characters (the following 

word should be written immediately after them): the open bracket ([ 

and the Arabic conjunction (و). 

- Symbols and equations are typed in foreign characters using the 

Microsoft Equation editor built-in in Microsoft Word. Chemical 

equations have special programmes such as Chem Window. 

- Tables and figures should be numbered respectively according to their 

occurrence in the manuscript. They should be titled in font size (10) of 

the bold style provided that the title precedes the table and follows the 

figures. 

 

Documentation Method in Idlib University Research Journal 

First    : Scientific Series 

Second: Literature and Sharia Series 

Third  : Psychological and Educational Studies Series 

 

First: Scientific Series: 

Documentation, according to the American Psychological Association 

(APA) method, shall be as follows: 

1- Inside the research: 

► If the reference is a book, the author’s family name, the year of 

publication, the page or pages shall be written in parentheses as follows: 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 2 - Issue 1 - 2019 

 

V 

 

If the reference is written by one author: (Al-Khatib, 1990, p. 12) / 

(Raup, 2003, p.52) 

If the reference is written by two authors: (Al-Qaddoumi and Abd al-

Haqq, p. 22) / (Wilmore & Costill, 1994, p.22) 

If the reference is written by three authors or more: the first author's 

family name and the following phrase should be added "et al". 

Example: 

(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 

► If the reference is a research published in a scientific journal, the above 

should be taken into account. 

► If the reference is a website, the Author's name (if any), Article Title, 

Year, and Site shall be written: as follows:  

(Al-Yousifi, 2002, The economic and environmental feasibility of 

using renewable energy). http://www.unep.org.bh 

 

2- The list of references is written at the end of the research alphabetically 

with continuous numbering so that the numbering begins with the 

Arabic references and then the foreign references. 

3- Sources and references at the end of the research. 

Arabic sources and references first, then foreign sources and references 

shall be listed as follows:  

1) If the reference is a book in Arabic: 

The author's family or nickname, followed by his name. Year of 

Publication. Two spaces. The Title of the Book, underlined. Edition. 

Two spaces. Publisher. Place of Publication. Example: 

Al-Turki, Khaled. (2002). Earth science. i3. University Book House. 

Riyadh. Saudi Arabia. 

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

Japan 

- If the reference is composed by more than one person, we write as 

follows: 

Nickname, name, full name of the second and third authors, etc. Then 

we continue in the above order. 
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2) For Documenting a research published in a scientific journal in 

Arabic or in a foreign language, the following order shall be taken 

into account: 

The author's family name, followed by his first name. Year of 

Publication. Search Title in quotation marks. Journal Name: Volume, 

Issue (if available). Pages. Example: 

Abu Saft, Muhammad. (2000). "Landslides that occurred during the 

91/92 winter season in the northern West Bank." Yarmouk Research 

Journal (Basic and Engineering Sciences Series): 9(1): 9-47. 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 

3) Documentation of an unpublished university thesis in Arabic or a 

foreign language: 

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 

written in quotation marks. Example: 

Hanini, Nazim. (2002). "The impact of industrial noise on the rates of 

blood pressure, heart rate and hearing among factory workers in the city 

of Nablus", an unpublished master’s thesis, College of Graduate Studies, 

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 

Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 

4) Documentation of the Internet: The following order should be taken 

into account: 

The author's family or nickname, first name, year of publication. 

"Article Title", website - underlined. 

Example: 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 2 - Issue 1 - 2019 

 

VII 

 

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: 
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 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  
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