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 نجليزية( لغة النشر ) العربية ولا  -

ى وأن يتســم بااصــالة ر فــي مجلــة علميــة أخــر ـره أو تقديمــه للنشـــيكــون البحــ  قــد ســبق نشــ ن ال أ -

 واملوضوعية، شمول ألاثر املعرفي، املنهجية.

ســـم، واملســــافة بــــين 2اليســــرى( ، تكـــون أدعــــاد جميــــف هـــوامي الصــــفحة )العليــــا، الســـفل ، اليمنــــ  -

 ( .single spaceألاسطر مفردة ) 

ســـفل الخالصـــة أ 47( تكتـــب ب جـــم خـــ  keywordsالكلمـــال الدالـــة للبحـــ  ) كلمـــال مفتاحيـــة  -

 التـــــيعـــن املجـــاالل عبــــر موجـــودة فـــي عنـــوان البحــــ ،   يــــر ال تزيـــد عـــن خمـــس كلمــــال،  شـــريطة أ

 )خاص باابحاث العلمية( . يتناولها البح 

ب جـــــــم  Simplified Arabic)يكــــــون نـــــــون الخـــــــ  فـــــــي املـــــــ ن للبحـــــــوث العربيـــــــة باللغــــــة العربيـــــــة ) -

وان البحــ  (، يكــون مجــم خــ  عنــ44( وب جــم )(Time New Romanنجليزيــة وللبحــوث لا 42

(47.) 

ل ورودهـــــا فـــــي البحـــــ  وت ـــــم  وألاشـــــكال )أو البيانـــــال والخـــــرائ ( بحســـــب  سلســـــ ترتـــــب الجـــــداول  -

ـا فـي ألاشـكال فيكتــب أسـفل الشـكل، وب جـم خــ  ) صـرامخت عنوانـا ( 44يكتـب أعلـ  الجــدول، أمي

 نجليزية.( للبحوث لا 47باللغة العربية و) للبحوث

ـــق املصـــادر واملراجـــف العربيـــة  -
ي
وث

ُ
بالطريقـــة العلميـــة املتعـــارف علحاـــا فـــي أبحـــاث العلـــوم لانســـانية، ت

، 3747لصــــــاحب املرجــــــف وســــــنة النشــــــر ورقــــــم الصــــــفحة ) الصــــــالح،  يـــــــر حيــــــ  يــــــذكر  ســــــم ألاخ

 (.427ص

ـــــب املصـــــادر  جائيـــــا - رتي
ُ
، وتبـــــدأ كتابـــــة املصـــــادر باســـــم الباحـــــ  )البـــــاح ين(، ثـــــم الســـــنة، وعنـــــوان ت

ــذكر املعلومــال  الصـفحال، وإاا كــان املصــدر كتابـا رقــامأد، و حـ ، فاســم املجلــة، ورقـم املجلــالب
ُ
ت

 نفسها، وبال رتيب عينه، مف اكر جهة النشر ومكاناا.

نجليزيـــة للبحـــوث : تكتـــب بـــاللغتين العربيـــة ولا  Abstractأو املســـتخل  Summary) الخالصـــة ) -

 .ةكلم (377( وأن ال تزيد كلماتاا عن )43العلمية ولانسانية، ويكون مجم الخ  )

شـــــكال واملراجـــــف صـــــفحة شـــــاملة الجـــــداول وألا  27ُيشـــــ رت أال تزيـــــد عـــــدد صـــــفحال البحـــــ  عـــــن  -

خي صفحة في العلوم التطبيقية وأن يشمل الك  47نسانية وها لألبحاث لايـر و 
َ
 البح . ُمل

م ثـــالث نيـــن ورقيـــة مـــن البحـــ  -
ي
ســـل

ُ
 A4 ألاســـطر عـــن ســـطر ونصـــ   علـــ  أن ال تقـــل املســـافة بـــين

 . pdf ونيخة CDعل  قرص مدمج  wordة نيخ ف ال عن

صـــترحـــب املجلـــة بنشـــر مـــا يصـــل إلحاـــا مــــن  -
ي
خ

َ
فــــي  نوقشـــأ وأجيـــزل التــــيال الرســـائل الجامعيـــة ُمل
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  أننســانية، علــ  حقــول العلــوم التطبيقيــة ولا
ُ
ــ يكــون امل خي
َ
مــن إعــداد صــاحب الرســالة نفســه  ل

صصفحال، وكذلك عروض الكتب و  7يتعدى الـ  أن ال و  خي
َ
   .املؤتمرال والندوال العلمية الُمل

ــــــ فق مــــــف البحــــــ  يـــــــر  - خي
َ
ته العلميــــــة، اســــــمه ولقبــــــه يـــــــر ة الذاتيــــــة للباحــــــ  تت ــــــمن سيـــــــر لسا ُمل

 رقام التواصل.أه ومشاركاته العلمية والعناوين و هم مؤلفاتأامعته والكلية والقسم و وج

مـــــة إمــــ  التحكـــــيم مـــــن قبــــل متخصصـــــين - قدي
ُ
ميـــــة ومكانـــــة اوي خبــــرة عل تخ ــــف جميـــــف البحــــوث امل

 أكاديمية متميزة.

   .مؤل  البح  بصالحية البح  أو عدم صالحيته للنشر بأسرن وقأ ممكن يـر يبلغ رئيس التحر  -

نشــــــر البحــــــوث إال  -
ُ
 حســــــب  راء ألا بجــــــراء التعــــــديالل املطلوبــــــة إال دعــــــد ت

ي
م مــــــينســــــاتذة املحك

 
ســــــل

ُ
 و 

 عـننيخة ورقية ناائية من البح 
 
يميـل بالبريـد إأو  مـدمج صيك رونيـة علـ  قـر إلنيـخة  ، ف ـال

 .اليك روني في موعد أقصاه خمسة عشر يوملا

 ريال يمني 47777مبلغ  :الباح ين وطالب الدراسال العليا وأساتذة الجامعة -

 ريال يمني 37777مبلغ  :الباح ين وطالب الدراسال العليا وأساتذة الجامعال اليمنية ألاخرى  -

 $477مبلغ  :الباح ين وطالب الدراسال العليا وأساتذة الجامعال من خارج اليمن -

 بالرضورة عن وجهة نظر املجلةعبـر صحاهبا وال تأعن آراء عبـر د املنشورة باملجلة تاملوا
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 دسم هللا الرحمن الرحيم

 صــــــدور 
 
نبـــــارت اســـــاتذة جامعـــــة الح ـــــارة وطلب اـــــا والبـــــاح ين جميعـــــا

ولــدل لتكــون  التـــيالعــدد ال ــاني مــن مجلــ ام الغــراء مجلــة جامعــة الح ــارة 

منارة لل قافة والعلم، فاامم ترتقي وتتطور بالبح  العلمي املتواصـل الـذي 

ـــــر ول مختلــــــ  مجــــــاالل الحيــــــاة وي ــــــف لهــــــا الحلــــــول املناســــــبة، ثــــــم يتنــــــا تقي يــ

 ة البالد نحو الناوض والتقدم.يـر ليطور ويناض بما هو قائم من منجزال علمية ل رتقي معه مس

 ال ين ـب مـن 
ُ
ولقد كان هدفنا الرئيس مـن إصـدار هـذه املجلـة العلميـة املحكمـة أن تكـون معينـا

اء بمستوى البح  العلمي املتخص  في اليمن العزيـز، ولتكـون جامعـة البذل والعطاء في سبيل ألارتق

اتاا مــن الجامعــال يـــر الح ــارة واحــدة مــن املؤسســال املتميــزة فــي مجــال البحــ  العلمــي لتســهم مــف ن 

 ة البناء والتطور في هذا البلد العزيز.يـر الحكومية وألاهلية في مس

هـذه املجلـة  يــر همـة وعزيمـة علـ  مواصـلة تطو إن صدور العدد ال اني من مجلة الح ارة يزيدنا 

قــدراتام وتوســيف  يـــر لتكــون منصــة للبــاح ين وألاســاتذة والطلبــة مــن خــالل نشــر أبحــا ام العلميــة وتطو 

مـــداركهم ليســـهموا فـــي بنـــاء بلـــدهم، فـــاامم ال ترتقـــي وال تتطـــور إال مـــن خـــالل البحـــ  العلمـــي وهـــذا هـــو 

 املهمة في تقويمها اناا امليدان الرئيس للبح  وإنتاج املعرفة. ر يـامليدان الرئيس للجامعال وأحد املعاي

ونحـــن  نحـــرص علـــ  اســـتمرار سياســـة املجلـــة فـــي الســـةي إمـــ  أن تبقـــ  مجلـــة رائـــدة علـــ  املســـتوى 

لادراج  املجالل العاملية و عمل عل  تحقيق شروت  املحلي ولاقليمي، وأن تصبح مصنفة ضمن أشهر 

مـن بيناــا التنـون بكافــة أشــكاله فـي مجــال البحــ   التـــيو   )ISI (العلميـة فـي تصــني  معهـد املعلومــال

 .العلمي

وباـــذه املناســـبة، نـــدعو ألاســـاتذة ألافاضـــل والبـــاح ين والطلبـــة امـــ  ألاســـتفادة القصـــوى مـــن هـــذه 

املنصــة البح يــة والســةي الــدؤوب امــ   ع ــيد البحــ  العلمــي ونشــر إبحــا ام فــي هــذه املجلــة لكــي نســهم 

 ف
 
 ي ألارتقاء بجامعتنا والوصول باا ام  مصاف الجامعال العاملية املتميزة.جميعا

 ومن هللا التوفيق.

  . عب      ي  عب   له  ي  لس  ون 

  ئيس مجلس ألامن ء
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ــــ   يطـــــل العـــــدد ال ـــــاني مـــــن مجلـــــة جامعـــــة الح ـــــارة  للبحـــــوث التطبيقيـــــة و نســـــانية ليؤكـــــد علـ

اســــتمرارية املجلــــة فــــي الصــــدور فــــي املوعــــد املحــــدد ر ــــم كــــل ال ــــروف والتحــــديال فــــي مختلــــ  جوانــــب 

تنشر في هذه املجلة تمأ املوافقة علحاا بدقة علمية  التـيالحياة ، كما نود  شارة إم  ان كل  بحاث 

 في ق ايا النشر والبح  العلم
 
 طويال

 
 ي الجامةي .، حي  تم عرضها عل  محكمين لهم باعا

العميلــة  يـــر باــذا التوجــه الصــادق مــن قبــل الجامعــة فــي مواكبــة العمليــة البح يــة و هتمــام لتطو 

التعليميـــة ســـتتمكن مـــن تحقيـــق مـــا تصـــبوا اليـــه مـــن تقـــديم مخرجـــال جيـــدة ومتميـــزة بكفـــاءة متنوعـــه 

ـــبيل احــــــداث التغي ــــي ســـ ـــف فــ ــــي تنميــــــة املجتمـــ ــــة فــ ـــهام بفعاليــ ـــــر لإلســـ ــــاء و  يــ ــــي البنــ ــــوب فــ ـــــر التطو املطلــ ــــاء  يــ وبنــ

 املستقبل املنشود .

 تمـــأ املوافقـــة علـــ  نشـــرها اال الصـــلة بالدراســـال  47احتـــوى العـــدد ال ـــاني علـــ  عـــدد ) 
 
( بح ـــا

 التطبيقية و نسانية و دارية .

أتقــدم بخــال  الشــكر وال نــاء  التحريـــر،وباــذه املناســبة فــننني ونيابــة عــن كافــة الــزمالء فــي هي ــة 

/ عبدالحميد السعدون رئيس مجلس  مناء لحرصه الدائم واملستمر إلخراج املجلة  لألخ أ.د يـر والتقد

 في اصدار هذا العدد املتميز . أسهمواصدارها في موعدها املحدد . كما اتقدم بالشكر لكل من 

ـــاديمي ـــل أن يلقـــــ  هـــــذا العـــــدد اهتمـــــام جميـــــف  كــ ـــاح  ن و وفــــي الختـــــام نأمــ ـــن  ن و والبــ ـــتفادة مــ لالســ

 از ابحا ام وأن تلق  استحسان كافة القراء .ابحا اا في انج

  يـرونرحب باي مالح ال واق راحال هادفة إم  التحسين والتطو 
 هذا وهللا املوفق،،،

 أ.  / علي ق سم  س  عيل

 يةر ئيس هيئ   لتحر    
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 1 لغني علي  ملقبلي  . عب 

ياــــدف هــــذا البحــــ  إمــــ  معرفــــة مــــدى ت ــــمين مفهومــــال التنميــــة املســــتدامة فــــي محتــــوى منــــا ج 

ســـتخدمَ ال ربيـــة لاســـالمية املقـــررة علـــ  املرحلـــة ال انويـــة بالجمهوريـــة اليمنيـــة، ولتحقيـــق الـــك 
ُ
املـــنهج  ا

دَ الوصـــــفي، وبنــــــاء أدا ــــــي البحـــــ  )قائمــــــة بمفهومــــــال التنميــــــة املســـــتدامة، واســــــتمارة التحليــــــل(،   وُحــــــد 

محتوى منا ج الص  ألاول ال انوي عينة للبح ، وبعد عمليـة التحليـل، ومعالجـة النتـائج إحصـائيا، 

َل  وص 
ُ
 إم  نتائج أهمها: ت

 رحلة ال انوية بالجمهورية اليمنية.بناء قائمة بمفهومال التنمية املستدامة الالزمة لطلبة امل -

ت ــــــمن محتــــــوى فــــــرون منــــــا ج ال ربيــــــة لاســــــالمية للصــــــ  ألاول ال ــــــانوي مفهومــــــال التنميــــــة  -

ـــبة  ــ ــ ــ ــ ـــــتدامة بنسـ ــ ــ ـــبة 72.574املســـ ــ ــ ــ ــ ـــ  بنسـ ــ ــ ــ ــ ــــة ألاومـ ــ ــ ــ ـــ  املرتبــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي علـ ــ ــ ـــــب  جتمـــ ــ ــ ــ ـــل الجانـ ــ ــ ــ %، حصـــ

ي %(، وجـــاء الجانـــب الصـــيي والبي ـــي فـــ9.754%(، يليـــه الجانـــب  قتصـــادي بنســـبة )27.777)

 %(.5.719ة بنسبة )يـر املرتبة ال ال ة وألاخ

ســالمية للصــ  ألاول جــاء ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة فــي محتــوى منــا ج ال ربيــة لا  -

ــــو ال ــــــانوي ب هِمــــــَل ن ــــــري، فـــــــي حـــــــين  نحـــ
ُ
الجانـــــــب التطبيقـــــــي، والتصــــــورال املطلوبـــــــة لتطبيـــــــق  أ

وتصـــوراته الســـلبية ، تعلموتوظيـــ  مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة، ممـــا يـــنعكس علـــ  أداء املـــ

 تجاه التعليم ال انوي.

ـــا ج  يـــــر إعــــادة الن ــــر فــــي تطو فــــنن البحــــ  يورــــ ي ب ــــرورة  -فــــي ضــــوء هــــذه النتــــائجو -وعليــــه  املنـ

الدراســـية بمـــا فحاـــا منـــا ج ال ربيـــة لاســـالميةف بمـــا ي ـــمن ت ـــمين مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة وفـــق 

، مف ال ركيز علـ  املعـارف واملهـارال التطبيقيـة، طلوبةوبالنسب العلمية امل، خارطة مفاهيمية مدروسة

ـــف ، وجعـــــل املدرســــــة مصـــــنعا ومزرعــــــة ومعمـــــال متنوعــــــا ـــين، ومنـــ ــــاء لـــــدى املتعلمـــ ــــي تقويـــــة  نتمــ ـــهم فــ يســ

 التسرب املدرس ي.

  الكلمال املفتاحية: )التنمية،  ستدامة، التعليم، أدعاد التنمية املستدامة(.

                                                           
أســـتاا منـــا ج الدراســـال لاســـالمية وطرائـــق تدريســـها املشـــارت كليـــة ال ربيـــة والعلـــوم لانســـانية والتطبيقيـــة خـــوالن    1

 جامعة صنعاء
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Abstract  

 This research aims to know the extent to which the concepts of sustainable 

development are included in the content of Islamic education curricula based on 

secondary level in the Republic of Yemen. To achieve this descriptive approach 

was used, and two research tools (a list of the concepts of sustainable 

development and the analysis form), and the content of the curricula of the first 

secondary class was identified as a sample for research, after the analysis 

process, and the treatment of the results statistically, the most important results 

were reached: 

 Building a list of the concepts of sustainable development required for 

secondary school students in the Republic of Yemen. 

The content of branches of Islamic education curricula for the first year of 

secondary included the concepts of sustainable development at 53.761%. The 

social side got the first rank by (36.600%), followed by the economic side at 

(9.571%), and the health and environmental side came in the third and last rank 

with (7.589%). 

The inclusion of sustainable development concepts in the content of Islamic 

education curricula for the first year of secondary was theoretical, while the 

applied aspect and the perceptions required to apply and employ the concepts of 

sustainable development were neglected, which is reflected in the learner’s 

performance and its negative perceptions towards secondary education. 

 Therefore, and in light of these results, the research recommends the 

necessity of reviewing the development of school curricula, including Islamic 

education curricula, to ensure the inclusion of concepts of sustainable 

development according to a conceptual map studied, and the required scientific 

ratios, with a focus on applied knowledge and skills, and to make the school a 

diversified factory, farm, and plant, contributing to strengthening the affiliation 

of learners, and preventing school dropouts. 

Key words: development, sustainability, education, dimensions of 

sustainable development. 
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إن التنميــة أمــر مــن أوامــر هللا  عــام ف لــذا جــاء لاســالم الحنيــ  تلبيــة لهــذا ألامــر الربــانيف باــدف  

تنمية هـذا لانسـان، وتربيتـه بمـا يحقـق خالفـة ألارض، والقيـام دعمارتاـا، وهـذا لـن يتـأ   إال مـن خـالل 

مـــاهرة التنفيـــذ، مرهفـــة والتخطــي ،  يــــر أفــراد يتمتعـــون دتخصـــيال عاليـــة الطمــوح، قـــادرة علـــ  التفك

الوجــدان، و عــد ال ربيــة الوســي  ألانســب لتحقيــق الــك، ولقــد حرصــأ ال ربيــة لاســالمية علــ  إيجــاد 

ـــن العبـــــادال ف فاهتمـــــأ بروحـــــه ووجدانـــــهيتمتـــــف بالكمـــــال البشـــــري فـــــي جميـــــف الجوانـــــب فـــــرد ف فبـــــدال مــ

ـــــددة،  ــ ــ ــــام  حررتـــــــــــه بـــــــــــأن جعلـــــــــــأاملتعــ ــ ــ ــ ـــــال  عـ ــ ــ ـــــده، قــ ــ ــ ـــــه   وحــ ــ ــ  "ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ": عبادتــ

والتبعيـة والجمـود إمـ  عقـل متحـرر، يـؤمن  الخرافـالفمـن عقـل ملـيء بف اهتمـأ دعقلـه(، و77الذاريال: )

 "ڳ ڳ گ گ گ گ ک": ، قـال  عـام ولابـدان يــر ويتميز بالتفك حقائقبال

ـــــاء:  "ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ" :وقـــــــال  عـــــــام ، (242البقررررررر  : ) ـــــا(47)ألانبيــ  ، أمــ

جــوارح قــادرة مــاهرة تقصــد جــوارح عاب ــة إمــ    تحويــل جوارحــه مــن مهاراتــه فقــد حرصــأ ال ربيــة لاســالمية علــ

ـــــر الخ ــ ــ ـــــرية، يــ ــ ــــام  للبشـــ ــ ــ ـــــال  عــ ــ ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ"  :قـــ

عـــن عبـــد هللا بـــن عمـــر ر ـــ ي هللا عنامـــا: أن رســـول هللا صـــل  هللا عليـــه وســـلم (، و 447)البقـــرة: "ې

خيــه كــان هللا فــي حاجتــه ومــن فــرج قــال: ملاملســلم أخــو املســلم ال ي لمــه وال يســلمه ومــن كــان فــي حاجــة أ

عــن مســلم كربــة فــرج هللا عنــه كربــة مــن كربــال يــوم القيامــة ومــن ســ ر مســلما ســ ره هللا يــوم القيامــةمل 

 (.3247، رقم الحدي 173م، ص4915، 3)البخاري، الجزء

 واصـــفال الجـــودة البشـــريةكمـــا حرصـــأ ال ربيـــة لاســـالمية علـــ  صـــناعة منـــتج )مـــتعلم( يحمـــل م 

ـــا د ة، ومرتبـــــة، صـــــية متوازنـــــة ســـــوية متأنيـــــة هـــــدفها ســـــليم ووا ـــــح فـــــي هـــــذه الحيـــــاة، مبرمجـــــتخمتمتعــ

عقـل ، لهـا ، عالق اا متميـزة، وأخالقهـا حسـنةلحاا تجاه خالقها بنخالص وتجردا عومن بطة، ومؤدية مل

ـــــائق اوموجهاهـــــــ انا ـــــــج مفكـــــــر مبـــــــدن، القــــــــر ن الكـــــــريم والســـــــنة النبويـــــــة ال ــــــــحيحة مصـــــــدراه ، الحقـــ

ا، حـــل مشـــكالتاتل بحـــ  باليـــال البحـــ  الســـليمفت، ا، ألافكـــار ميـــدانااحيحة منطلقاتاـــواملعلومـــال ال ـــ

مهارال الكسب املشرون، حريصة عل  تنمية املوارد املجتمعية والتخصية بمـا يحقـق الرفاهيـة لدياا 

ا شخصية ن يفة داخليـ، كل ش يء بما في الك الثراء املاميالعامة والخاصة، فاإلسالم دعا إم  الثراء في 

ـــهاموخارجيــــا فــــي ااتاــــا، حريصــــة علــــ  البي ــــة مــــن حولهــــا، تبــــذل كــــل مــــا مــــن شــــأنه  بي ــــة  يـــــر فــــي توف  سـ

 املكرم. أن يعيي فحاا هذا لانسانيستحق 
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قد رباها لاسالم في عصـوره املختلفـة، ويمكـن أن  عـاد  -املركبة من الخيال-إن هذه التخصية 

ناـــا الوســـائل ال ربويــــة، وهـــذا مـــا ركـــزل عليـــه أهــــداف كـــل الوســـائل ومعبـــــر مـــن خـــالل التنميـــة وال ربيـــة 

ال ربية الحدي ة، إا جعـل علمـاء ال ربيـة إعـداد مـتعلم متكامـل التخصـية لـب أهـداف ال ربيـة، وجـوهر 

  اياتاا.

كــل وســائ  ال ربيــة، ومناـا العمليــة التعليميــة بمكوناتاــا  يــر وإليجـاد هــذه التخصــية، ينبخــي  يخ 

ا جف ملفــاملنهج يقــف مــن من ومــة ال ربيــة والتعلــيم موقــف القلــب مــن الجســدمل املختلفــة، بمــا فــي الــك املنــ

ـــ3777)الخليفـــــة،  ـــا يـــــؤمن بـــــه إمـــــ  9م، صـــ ـــف لنقـــــل مــ ـــي  هتمـــــام بنأ(، وهـــــو وســـــيلة املجتمــ ائـــــهف لـــــذا ينبخــ

هــــذه املنــــا ج مــــف مراعــــاة مفهومــــال التنميــــة املســــتدامةف  يـــــر ولعــــل تطو  ،هايـــــر باملنــــا ج الدراســــية وتطو 

فــــرة تــــنعكس علــــ  ســــعادة الفــــرد، ورفاهيــــة املجتمعــــال وتقــــدمها، واســــتمرارية الحيــــاة ســــيجعل مناــــا ط

دعيـــدا عـــن ألانانيـــة الناتجـــة عـــن اســـتغالل الحاضـــر، وألاحقـــاد الناتجـــة عـــن امتصـــاص حقـــوق ألاجيـــال 

 القادمة.

ـــــد  ـــــتدامة فقـ ــــة املسـ ــــة التنميــ تــــــم التأكيــــــد علــــــ  ضــــــرورة ت ــــــميناا فــــــي املنــــــا ج الدراســــــيةف  واهميــ

 الدراسية املنا ج في الرئيسة املوضوعال أحد املستدامة مم املتحدة طالبأ بجعل التنميةفمن مة ألا 

مـن  (27الفصـل ) تحـدثالـذي ( 4993ريـو ) مـؤتمر، وكـذا التنميـة املسـتدامة أجـل مـن التعلـيم وجعـل

( 3774)املتحـدة  لألمـم العـام ألامـين يــروتقر  املسـتدامة، التنميـة نحـو التعلـيم توجيـه عـن إعـادة وثيقتـه

التعلـيم  مسـتوى  تجـاوز  فيـه عـن تحـدث املسـتدامة، التنميـة أجـل مـن العامـة والتوعيـة دعنـوان التعلـيم

 لألمم املتحدة العامة الجمعية ( قررل3773عام ) وفي املستدامة، التنمية أجل من التعليم إم  ألاساس ي

 أجــل مــن التعلــيم عقــد( 3741 -3777الف ــرة ) اعتبــار دعــد عقــد مــؤتمر جوهانســبرأ بجنــوب أفريقيــا

دراســـة ، و (3741ي )نــــز دراســـة العو (، 3747دراســـة  ـــانم )وهـــذا مـــا أكـــدل عليـــه  املســـتدامة، التنميـــة

(، 3741أكيـول، و خـرون )إيجابي عل   علم الطلبة كما أكدل الك دراسة  يـر ، ولها تأث(3741الركابي )

ومناـــا املنـــا ج  ،نميـــة املســـتدامةالت عـــاني مـــن قصـــور شـــديد فـــي مراعـــاة الدراســـية  املنـــا جالـــكف فومـــف 

بالبعــــد  الدراســـية اليمنيـــةاملنـــا ج  بتطعــــيم( 3777) يــــرالدراســـية فـــي الـــيمن، ولقــــد أوصـــأ دراســـة باج

 املراحل الدراسية املختلفة.البي ي في 

 للمرحلة ال انوية. فكرة التنمية املستدامة في محتوى منا ج ال ربية لاسالمية تم تناول ا سبق مل
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إن لانســـان )املـــتعلم( أهـــم مـــوارد هـــذه الحيـــاة، ولـــذا  عـــد تنميتـــه فـــي جميـــف الجوانـــب مســـ ولية  

مجتمعية وحكوميةف ملا ي رتب عل  الك من إسـهام فـي ترقيـة الحيـاة ورفاهي اـا، وضـمان لحيـاة سـعيدة 

ينهـــي دراســـته  فـــي الحاضـــر واملســـتقبل، ومـــف هـــذه ألاهميـــة إال أننـــا نجـــد مـــتعلم املرحلـــة ال انويـــة بـــاليمن

، بـل ويالحـع عليـه ة له لالندماج فـي الحيـاة العمليـةمن الخبرال املؤهل يـر لهذه املرحلة وهو يفتقد للك 

من الطاقال ال سيما  يـر أنه ال زال يعيي مرحلة العالة والن ر إم  يد والديه، وهذا يفقد املجتمف الك 

الشـكل ال ـحيح وفــق منـا ج وبـرامج مناســبة، كـان ينبخــي تنمي اـا ب التــيفـي هـذا السـن )ســن العطـاء(، و 

وض بـه أساسـا  عتمد عل  أسـس علميـة تراعـي حاجـال املـتعلم ور باتـه، كمـا تجعـل مـن املجتمـف والناـ

 .وهدفا في الوقأ نفسه

وقد اتضح مما سبق أن هنات قصورا في املنا ج الدراسية اليمنية باملرحلة ال انوية فـي مراعـاة  

 الدراسـة  سـتطالعيةمفهومال التنمية املستدامة، واتضح الك من خالل  ما يلبي حاجة املتعلم من

يعــد جــاءل فكــرة هــذا البحــ ، و ولــذا ف أجراهــا الباحــ  علــ  كتــاب لايمــان للصــ  ألاول ال ــانوي  التـــي

التنميــة  دمــج ب ــرورة نــادل التـــيو  والدراســال الســابقة املــؤتمرال العامليــة، لتوصــيال اســتجابة

تنميـة جميـف  فـي ال ربيـة لاسـالمية منـا ج ودور  املدرسـية، وادراكـا لقيمـة واملنـا ج مبـالتعلي املسـتدامة

 واملـوارد علـ  البي ـة واملحاف ـة مشـكالتاا، وحـل الحيـاة جـودة وتحسـين لتنميـة والسـةي جوانـب املـتعلم

 املتاحة فحاا. الطبيعية

منـا ج ال ربيـة  كل ما سبق دفف الباح  إلجراء هذا البح  دغرض معرفة مدى ت ـمين محتـوى 

 .لاسالمية املقررة عل  املرحلة ال انوية ملفهومال التنمية املستدامة

 سيحاول هذا البح  لاجابة عن السؤال الرئيس آلا ي:

مــا مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة فــي محتــوى منــا ج ال ربيــة لاســالمية املقــررة علــ  

 اليمنية؟ ويتفرن عن هذا السؤال عددا من ألاس لة الفرعية وهي:املرحلة ال انوية بالجمهورية 

ينبخي ت ميناا في محتوى منا ج ال ربية لاسالمية  التـيما مفهومال التنمية املستدامة  .4

 املقررة عل  املرحلة ال انوية بالجمهورية اليمنية؟

لاسالمية كال ما مدى ت مين مفهومال التنمية املستدامة في محتوى فرون مادة ال ربية  .3

ـــدي ، الس ــ ـــــان، الحـــ ــ ـــــدة )لايمـ ــ ــــ  حـ ــ ـــــر علــ ــ ة، الفقــــــــه( املقــــــــررة علــــــــ  الصــــــــ  ألاول ال ــــــــانوي يــ

 بالجمهورية اليمنية؟
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ما مدى ت مين مفهومال التنمية  جتماعية في محتوى منا ج ال ربية لاسالمية املقررة  .2

 عل  الص  ألاول ال انوي بالجمهورية اليمنية؟

مية  قتصادية في محتوى منا ج ال ربية لاسالمية ما مدى ت مين مفهومال التن .1

 املقررة عل  الص  ألاول ال انوي بالجمهورية اليمنية؟

ما مدى ت مين مفهومال التنمية ال حية والبيئية في محتوى منا ج ال ربية لاسالمية  .7

 املقررة عل  الص  ألاول ال انوي بالجمهورية اليمنية؟

 إم :يادف هذا البح  

ينبخــي ت ــميناا فــي محتــوى منــا ج ال ربيــة  التـــيبنــاء قائمــة بمفهومــال التنميــة املســتدامة  -1

 لاسالمية املقررة عل  املرحلة ال انوية بالجمهورية اليمنية.

تحديـد مــدى ت ـمين مفهومــال التنميـة املســتدامة فـي محتــوى مـادة ال ربيــة لاسـالمية كــال  -2

ـــدي ، الس ــ ـــــان، الحـــ ــ ـــــدة )لايمـ ــ ــــ  حـ ــ ـــــر علــ ــ ، الفقــــــــه( املقــــــــررة علــــــــ  الصــــــــ  ألاول ال ــــــــانوي ةيــ

 بالجمهورية اليمنية.

توضيح مدى ت ـمين مفهومـال التنميـة املسـتدامة ) جتماعيـة، و قتصـادية وال ـحية  -3

والبيئيــــة( فــــي محتــــوى منــــا ج ال ربيــــة لاســــالمية املقــــررة علــــ  طلبــــة الصــــ  ألاول ال ــــانوي 

 ؟بالجمهورية اليمنية

املنــــا ج بمــــا فحاــــا منــــا ج ال ربيــــة لاســــالمية  يـــــربتطو البحــــ  دعــــوة للجهــــال املســــ ولة هــــذا يم ــــل 

جعـل التنميـة املسـتدامة بالتوجـه العـالمي  اعييــر منـا ج حياتيـة ووظيفيـة وتنمويـة، وبمـا بحي  تصبح 

كمــا يســهم فــي لفــأ انتبــاه الحيــارى فــي املقــررال الدراســية، ، أو دمــج مفاهيمهــا مســتقالا دراســيا مقــرر 

ف وهـــو شــــعور  إمـــ  عامــــل مهـــم مــــن عوامـــل التســــرب املدرســـ ي فــــي املرحلـــة ال انويــــة املهتمـــين بال ربيــــة مـــن

املــــتعلم أن ال شــــ يء وظيفــــي يقــــدم لــــه فــــي املرحلــــة ال انويــــة يؤهلــــه ويجعــــل منــــه عنصــــرا يتجــــااب حولــــه 

ة لفكـرة هـذا البحـ  انطالقـ ويعـد  ، آلاخرون، ويساعده عل  فهـم ق ـايا ومتطلبـال التنميـة املسـتدامة

جديـــدة تفـــتح بـــاب ألامـــل والعـــيي الكـــريم ملـــن لـــم يســـتطف مواصـــلة  عليمـــه الجـــامةي التخص ـــ ي، بـــل 

ـــغوت الكب ـــ  ال ـــ ــ  تخفيـــ ــ ــــذه الفكــــــرة علــ ـــــر ســــــتعمل هــ ـــي  يــ ــــامةي اليمنـــ ـــ  التعلــــــيم الجــ ـــــر ة علـــ ـــل  يــ املؤهـــ

 ال انوية. ة من خريجي املرحلةيـر الستيعاب ألاعداد الك 
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ُتِصرَ 
ْ
ق
ُ
/ 3745للعـام  بـاليمنألاول ال ـانوي  للصـ ل محتـوى منـا ج ال ربيـة لاسـالمية علـ  تحليـ ا

 ال حية والبيئية(.، م، مركزا عل  مفهومال التنمية املستدامة: ) جتماعية،  قتصادية3741

 وردل في هذا البح  العديد من املصطلحال، وفيما يأ ي توضيحها:

لتنميــة املســتدامة بأناــا: ملعبــارة عــن مبــدأ تن يمــي للتنميــة العامليــة يــدعم رفاهيــة ألافــراد  عــرف ا

والكوكب عل  حـد سـواء، مـن خـالل سـد الفجـوة بـين املخـاوف البيئيـة و قتصـادية و جتماعيـة، مـف 

عيــــة ة  جتمامحاولــــة الــــدمج بــــين الحمايــــة البيئيــــة والســــالمة البيئيــــة، والجــــدوى  قتصــــادية، التنميــــ

ل الحاضـــر واملســتقبل مكونـــا املســاواة بـــين ألاجيــال، واملوازنـــة بــين احتياجـــال أجيــا دوالبشــرية، كمــا  عـــ

 التـــي(، و عــرف بأناــا: ملالتنميــة 2م، ص3747)من مــة ألامــم املتحــدة لل ربيــة والعلــم وال قافــة،  أساســيا

ــــاتاممل. تلبــــــي حاجيــــــال الحاضــــــر دون املســــــال بقــــــدرة املســــــتقبل وألاجيــــــال القادمــــــة مــــــن تل ـــــة احتياجــ بيـ

 (1م، 3747)املرساوي، 

ويعرفها الباح  بأناا: ملتنمية متعلم املرحلة ال انوية بالجمهورية اليمنية تنميـة شـاملة ومتوازنـة 

فــي الجوانــب ) جتماعيــة،  قتصـــادية، ال ــحية والبيئيــة( تمكنــه مـــن العــيي الكــريم املتــوازن، ملبيـــا 

 ألاجيال القادمة.  حاجياته الحاضرة دون لاضرار بحاجيال
 

مليعنــي املعالجــة التفصــيلية ملوضــوعال املقــرر وهــو يشــتمل عــادة علــ  حقــائق ومعــارف ومفــاهيم  

و عميمال ومبادئ ون ريـالف أي أنـه يت ـمن نـواعي معرفيـة عديـدة  عكـس جـزءا أو أجـزاء مـن البنيـة 

مــه فــي شــكل أو  خــر لــيالئم مســتوى املعرفيــة لعلــم مــا أو لعــدد مــن العلــوم وهــذا املحتــوى قــد يــتم تن ي

 .(37م، 3777دراسيا معينامل )الخليفة، 

ويعرفـــه الباحــــ  بأنـــه: ملمجموعــــة املعلومــــال واملعـــارف واملهــــارال و تجاهـــال امل ــــمنة بمحتــــوى 

ـــــالمنــــــا ج الدراســــــال لاســــــالمية املقــــــررة  ــــة بـ ـــــة ال انويــ ـــ  املرحلـ ــ ــــة يمنعلـ ـــــال التنميــ ـــــة بمفهومـ ، واملرتبطـ

 املستدامة. 



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
26 

 ، وهي:اطلف الباح  عل  عدد من الدراسال السابقة اال العالقة بالتنمية املستدامة

3779

لجزائـــــري، إمـــــ  تقيـــــيم مـــــدى ت ــــمن محتـــــوى كتـــــب الطـــــور ألاول مــــن التعلـــــيم ألاساســـــ ي ا هــــدفأ 

وتـــم  ،ل املحتـــوى كـــأداة للدراســـةاملـــنهج الوصـــفي، وأســـلوب تحليـــ باســـتخدام، لجوانـــب ال ربيـــة البيئيـــة

ـــ  ــ ـــل إمــ ــ ـــيء التوصــ ــ ـــــة مجــ ــــة الجزائريــ ــــي للبي ـــ ــ ــــب الطبيةـ ــ ــــ ،  الجانـ ــ ــــة ألاومـ ــ ـــي املرتبـ ــ ـــــاعيفــ ـــم  جتمــ ــ ـــــر وأخ، ثــ ــ ا يـ

 . قتصادي
 

3742

هدفأ إم  تحليل محتوى كتب التعليم املتوس  لتحديد مدى ت مناا ملفاهيم ال ربية البيئية،  

دل ي وأســـلوب تحليـــل املحتـــوى، املـــنهج الوصـــف واســتخدمأ كتـــب ال ربيـــة املدنيـــة والجغرافيـــا مـــن وُحــد 

وصـلمرحلة التعليم املتوس  لجميف مستوياته ألاربعة عينة للبحـ ، 
ُ
ت ـمين مفهومـال ال ربيـة  إمـ  وت

 حصـــل علـــ  املرتبـــة ألاومـــ   جتمـــاعي  ف فالجانـــبالبيئيــة املســـتدامة فـــي محتـــوى كتـــب التعلـــيم املتوســـ

بينمـــا حصــــل  %(،13.41نســـبة )ب املرتبـــة ال انيــــة %(، بينمـــا حصـــل الجانــــب البي ـــي علـــ 17.57بنســـبة )

 %(.43.45الجانب  قتصادي عل  املرتبة ال ال ة وبنسبة )
 

3741

كتــب الجغرافيــا بــالتعليم العــام  مفــاهيم التنميــة املســتدامة فــي هــدفأ إمــ  معرفــة مــدى ت ــمين

تـــم التوصـــل إمـــ  أن و ، واتبعـــأ املـــنهج الوصـــفي، للصـــفوف )ألاول، ال ـــاني، ال الـــ ( نوي بالســـودانال ـــا

ـــبة ، و مفهومــــا بصــــورة مباشــــرة لــــه ارتبــــات بالتنميــــة املســــتدامة 433محتــــوى هــــذه الكتــــب ت ــــمن  بنسـ

%(، كمـــا تبـــين أن كتـــاب الصـــ  13.5مباشـــرة وبنســـبة ) يــــر مفهومـــا بصـــورة   592%(، وت ـــمن 7.15)

ـــــبة ) 454ل ـــــــانوي ت ـــــــمن ألاول ا ـــــا بنســ  395%(، وت ـــــــمن كتـــــــاب الصـــــــ  ال ـــــــاني ال ـــــــانوي 37.2مفهومــ

ـــــبة ) ـــا وبنســ ــ ـــــاب 77.9مفهومــ ـــــا كتــ ــــ %(، أمــ ــ ـــبة  115ال الـــــــ  ال ـــــــانوي فقـــــــد ت ـــــــمن  الصـ ــ ـــــا بنســ مفهومــ

(72.7.)% 

3747

 التنميـة ء أدعـادضـو العـراق فـي فـي  بتـدايي السادل للص  العربية اللغة كتب تقويم إم  هدفأ 

 لتنميــةا مؤشــرال ادعــاد ت ــم تحليــل اســتمارة ، مســتخدمةالوصــفي املــنهج واتبعــأ املســتدامة،
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 التنميـة أدعـاد تـوافر النتـائج وأظهـرل كـأداة للدراسـة، )  قتصـادي  جتمـاعي البي ـي،ة )املسـتدام

 . املرتبة ال ال ة في البي ي البعد وكان ألاوم  املرتبة  جتماعي البعد احتل حي  املستدامة

3745

 ضـوء فـي العلمـي )التطبيقـي( الخـامس للصـ   قتصـاد مبـادئ كتـاب محتـوى  تحليـل هـدفأ إمـ  

 قائمـة املحتـوى، حيـ  تـم بنـاء تحليـل أسـلوبو الوصـفي  املـنهج باسـتخدام املسـتدامة، التنميـة مفـاهيم

  جتماعيـة (وهـي للتنميـة مفـاهيم ثالثـة علـ  موزعـة ( فقـرة77 شـمل ) املسـتدامة التنميـة بمفـاهيم

 س )التطبيقـي(الخـام للصـ   قتصـاد مبـادئ كتـاب همـالإ وأظهـرل النتـائج ،) والبيئيـة و قتصـادية

وهـي   جتمـاعي املفهـوم فـي مهمـة ق ـايا أربـف يـابو  مفهـوم، لكـل لفرعيـةوا الق ـايا الرئيسـة مـن يــرالك 

 التنميـةي علـ  ) قتصـاد املفهـوم فـي الكتـاب تأكيـدسـكان، ألامـن(، )العدالـة  جتماعيـة، السـكان، لا 

، لاحيــايي التنـون( املفهـوم البي ـي فـي ق ـيتين  يــابت( و و سـ اال لانتـاج أنمـات وعلـ ة،  قتصـادي

 .(العذبة واملياه

 3745

 املسـتدامة، ادعـاد التنميـة وفقـا املتوسـ  ال الـ  للصـ  الكيميـاء كتـاب محتـوى  تحليـل إمـ  هـدفأ 

 ( ق ـية12مـن ) مكونـة املسـتدامة التنميـة بأدعـاد قائمـةوكانـأ أداة الدراسـة ، الوصـفي املـنهج باسـتخدام

 .%(17.74بنسبة ) ( ق ية37حقق ) الكيمياء كتاب أن النتائج أظهرلو أدعاد،  ثالثة بين موزعة فرعية

 3745

 وفقـا ادعـاد التنميـة  بتدائيـة للمرحلـة ال ـاني للصـ  العلـوم كتـاب محتـوى  تحليـل إمـ  هـدفأ 

مكونة  املستدامة بأدعاد التنمية قائمةالوصفي، وتحليل املحتوى باستخدام  املنهج باستخدام املستدامة،

  بتـدايي ال ـاني للصـ  العلـوم كتـاب وتـم التوصـل إمـ  أنة، رئيسـي ( محـاور 2علـ  ) موزعـة فقـرة( 77مـن )

 %(.23.11بنسبة ) املستدامة التنمية أدعاد ل تناو 

3741

 ادعـاد بـالعراق عداديـةللمرحلـة لا  ألاحيـاء علـم كتـب محتـوى  ت ـمين مـدى علـ  التعـرف إمـ  هـدفأ 

 تكونـأ املسـتدامة التنميـة بأدعـاد الدراسة قائمـة واستخدمأج الوصفي، املنه تبعأاو املستدامة،  التنمية

 هو السادل الص  منااج أن النتائج للدراسة، وأظهرل كأداة ( أدعاد رئيسة2عل  ) موزعة قرة( ف71من )

 باملرتبة الخامس الص  منااج جاء حين في الرادف الص  منااج يليه التنمية املستدامة، ادعاد تناوال ك ـرألا

 جتمـاعي،  البعـد يليـها، اهتمامـ ك ــرألا البي ـي البعـد فكـان املسـتدامة التنميـة بأدعـاد يتعلق فيما ة أمايـر ألاخ

  قتصادي. البعديليه 
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3749

 التنمية مبادئ ضوء في بدولة فلسطين ال انوية للمرحلة الحياتية العلوم كتب هدفأ إم  تحليل 

تم و ، املحتوى  تحليل املنهج الوصفي، باستخدام أداة واتبعأمق رح إلثرائاا،  تصور  املستدامة وتقديم

ولانسـانية  الطبيعيـة العلـوم استكشـاف محـور ت ـمن  العاشـر  صـ أن كتـاب العلـوم لل التوصـل إمـ 

%( 24.24)بنســبة الحيــاة  مــدى املســتمر والــتعلم الــذا ي %(، ومحــور مهــارال الــتعلم19.45)بنســبة 

 بنســـبة والوقائيـــة الغذائيـــة ال ـــحة %(، ومحـــور 1.11) بنســـبة املســـتقبلي يــــر مهـــارال التفك ومحـــور 

 الحادي لص ، بينما ت من كتاب العلوم ل%(3.11) بنسبة %(، ومحور املهارال والقيم البيئية1.31)

 الـذا ي %(، ومحـور مهـارال الـتعلم19.17) بنسـبة ولانسـانية الطبيعيـة العلـوم استكشاف ر محور عش

%(، 1.14) بنسـبةاملسـتقبلي  يــر%(، ومحـور مهـارال التفك24.45) بنسـبة الحيـاة مـدى املسـتمر والـتعلم

، %(3.93) بنسـبة البيئيـة والقـيم %(، ومحـور املهـارال1.71) بنسـبة والوقائيـة الغذائيـة ال ـحة ومحور 

 الحياتيـة العلـوم كتـب فـي املسـتدامة التنميـة مبـادئ ت ـمين نسـب فـي أوصـأ الدراسـة بأهميـة التـوازن و 

 الحياتيـة العلـوم كتـب فـي  ـميناات علـ  والعمـل املهملـة ال انوية، و هتمـام باملؤشـرال الفرعيـة للمرحلة

 للمرحلة ال انوية.

   

)ال حية والبيئية،  قتصادية، بأدعادها ال الثة  ركزل هذه الدراسال عل  التنمية املستدامة 

ـــرامج عم(، 3779دراســــة بوعبــــد هللا، ونــــاني )فقــــد ركــــزل  جتماعيــــة(،  ـــف ال ربيــــة البيئيــــة فــــي البــ لــــ  واقـ

 السـادل للصـ  العربيـة اللغـة م( فقد ركزل عل  تحليل كتـب3747لتعليمية، أما دراسة املندالوي )ا

م( إمـ  3745املسـتدامة، وهـدفأ دراسـة حسـين ) ال ربويـة التنميـة ضـوء أدعـاد العـراق فـي فـي  بتـدايي

 نميـةالت مفـاهيم ضـوء فـي)التطبيقـي(  العلمـي الخـامس للصـ   قتصـاد مبـادئ كتـاب محتـوى  تحليـل

م( فقد ركزتا علـ  تحليـل كتـب العلـوم 3749م(، ودراسة الغريز )3745العفون ) أما دراسة املستدامة،

 ال ـاني للصـ  العلـوم كتـاب املسـتدامة حيـ  ركـزل ألاومـ  علـ  محتـوى  التنميـة مبـادئ وأدعـاد ضـوء فـي

 ل انوية، وأضافأ تقديما للمرحلة الحياتية العلوم كتب  بتدائية، وال انية ركزل عل  تحليل للمرحلة

 الكيميـاء كتــاب محتـوى  م( لتتنـاول تحليــل3745الرضـا ) مق ـرح إلثرائاــا، وجـاءل دراسـة عبـد تصـور 

م( فقــد حاولــأ 3741، أمــا دراســة الركــابي )املســتدامة ادعــاد التنميــة وفقــا املتوســ  ال الــ  للصــ 

 .املستدامة التنمية دعادا للمرحلة  عدادية ألاحياء علم كتب محتوى  ت مين مدى التعرف عل 
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ف املتم ــل فــي التعــرف علــ  واقــف الهــدفمــن حيــ   الباحــ  تتفــق الدراســال الســابقة مــف دراســة 

، تنميــــة املســــتدامة، و هتمـــام بالالتنميـــة املســــتدامة بجوانتاـــا املختلفــــة فـــي محتــــوى الكتـــب التعليميــــة

 لم تتطرق لها أي دراسة سابقة. التـيية، منا ج ال ربية لاسالمواختلفأ معها في تناول 

 حصائية.تحليل امل مون، وتحديد الطرق لا  ساعدل الباح  في كيفية استخدام أسلوب .4

 فادة مناا في بناء قائمة ملفهومال التنمية املستدامة بجوانتاا املختلفة. لا  .3
 

 تناول لاطار الن ري لهذا البح  التنمية، والتنمية املستدامة، وعالق اا بالتعليم عل  النحو آلا ي:
 

لقــد أجمــف العلمــاء بــأن ال ربيــة هــي تنميــة اللــ يء حــاال فحــاال للوصــول بــه حــد التمــام والكمــال،  

أي أن التنمية لانسانية مقصد مـن مقاصـد  ولقد جاء لاسالم الحني  ل ربية هذا لانسان وتنميتهف

 لاسالم الحني . 

سـعيا إمـ  ف بحي  يشـمل جميـف الجوانـب بالفرد والجماعة الشامل واملستمر  التنمية هي:  رتقاء

 تحقيق هدف الفرد واملجتمف، واملتم ل بحياة سعيدة تنعم بالرفاهية واملتعة.

مل، ويقــال: ملنميــأ ك ـــرلغــة: ملنمــ ، النمــاء: الزيــادة، نمــ ، ينمــي، نميــا، ونميــا، ونمــاء، زاد و  التنميــة 

 (1773، 1774من ور، د.ل،  ابنالنار تنمية إاا ألقيأ علحاا حطبا واكي اا بهمل )

 ـيالتم بأناا: ملالعملية 4977وردل عدة  عريفال للتنمية، مناا:  عري  هي ة ألامم املتحدة عام  

بمقت ــــــاها توجــــــه الجهــــــود لكــــــل ألاهــــــامي والحكومــــــة لتحســــــين ال ــــــروف  جتماعيــــــة و قتصــــــادية فــــــي 

املجتمعــــال املحليــــة ملســــاعدتاا علــــ   نــــدماج فــــي حيــــاة ألامــــم ولاســــهام فــــي تقــــدمها بأف ــــل مــــا يمكــــنمل 

ــــود البشـــــرية 479م، 4997)الجـــــوهري، وبـــــدر،  ـــل الجهـ ــــي(، وعرفـــــأ بأناـــــا ملكــ ـــ التــ ـــن أجـــــل النمــ و تبـــــذل مــ

 (75م، ص3745والتقدم وتحقيق الرفاهية للمواطن واملجتمفمل )أبو النصر، ومحمد، 
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يتضح من التعريفال السابقة أن للتنمية خصائ  عديدة مناا: )ااتية، و شاركية، ومقصودة  

 ومخططة، وديناميكية، وشاملة، ومستمرة، ومتنوعة ومتعددة، ومتدرجة(.

 زن، واملجتمف املتعـايي ضرورية إليجاد الفرد املفهي أهمية التنمية من اللف ة نفسها،  تتضح 

للفـــرد، وعلـــ  التطـــور  عيشـــة رضـــية يــــر، وتحـــرص علـــ  توفاملـــن م لايجـــابي يــــر ضـــرورية للتغي، و املتطـــور 

 بركب التقدم و زدهار.للمجتمعال ولحاقها 

تدامة رؤية حياتية عادلة، فهي تحرص عل  است مار الكون للجيـل الحاضـر، تم ل التنمية املس 

 مف التخطي  املستقبلي لحاجال ألاجيال القادمة.

برونتالنــد الــذي أصــدرته  يـــر  عريــ  تقر ، دامة بالعديــد مــن التعريفــال، مناــاعرفــأ التنميــة املســت

ـــة )  ــــة والتنميـــ ــــة للبي ــ ـــة الدوليــ ــــة  4915اللجنـــ ــــي التنميــ ـــــتدامة هــ ــــة املسـ ــــي(: ملالتنميــ ــ ـــــال  التـ ــــي احتياجـ تلبــ

علــ  قــدرة ألاجيــال القادمــة علــ  تلبيــة احتياجاتاــامل )من مــة ألامــم املتحــدة لل ربيــة  يـــر الحاضــر دون التأث

ألارض  يـــــر (، و عــــرف بأناــــا: ملعمليــــة تطو 2، 3747 )العــــالمي لرصــــد التعلــــيم(، يـــــر ر والعلــــم وال قافــــة )التق

جتمعال وكذلك ألاعمال التجاريـة دشـرت أن تلبـي احتياجـال الحاضـر بـدون املسـال بقـدرة واملدن وامل

  (.13 ،14، 3745محمد، ألاجيال القادمة عل  تلبية حاجاتاامل )أبو النصر، و 

ــــة،   ــ ـــــتمرة، والعادلـ ــــة املســ ـــا التنميـــ ــ ـــــتدامة بأناــ ــــة املســ ـــ  التنميـــ ــ ـــن  عريــ ــ ـــبق يمكــ ــ ـــا ســ ــ ــــوء مــ ــــي ضـــ وفـــ

تراعـــي البعـــد  جتمـــاعي والبي ـــي و قتصـــادي، وتحـــرص علـــ  عدالـــة جنـــي  يالتــــواملتوازنـــة، واملتكاملـــة، و 

 ال مار لألجيال الحاضرة، والقادمة.

لانســانية، جعلــأ مــن لانســان هــدفا ) تتمتــف التنميــة املســتدامة بالعديــد مــن الخصــائ  مناــا: 

رشـــيدة فـــال إســـراف أو ســـوء اســـتخدام، ، و ةمســـتمر ، و شـــاملة أو متكاملـــة، ومتوازنـــة، و و ايـــة، ووســـيلة

 ع ـم مـن املشـاركة الشـعبية أو مشـاركة املـواطنين فـي ، و وتحرص عل  العدالة بين الحاضـر واملسـتقبل

 (.الرب  الع وي التام بين  قتصاد والبي ة واملجتمف، و جميف مراحل العمل التنموي 
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ي ق ــية العــالم ألاومــ ، سـعيا إمــ  رفــف املســتوى املعيلــ ي لألفــراد، ويعــود كانـأ التنميــة وســت ل هــ

ريخ التنميـة الشـامل فيعـود إمـ  مجـيء لاسـالم، أمـا ابدايال وجود هذا لانسان، أما تـ تاريخ التنمية إم 

تـــاريخ التنميـــة املعاصـــر فيعـــود إمــــ  ناايـــة الحـــرب العامليـــة ال انيـــة وح ــــ  منتصـــ  العقـــد الســـادل مــــن 

العشــرين، مركــزة علــ  النمــو  قتصــادي فقــ  كأحــد النمــااج املشــهورة، ومــف ناايــة الســتينال القــرن 

وح ــ  منتصــ  العقــد الســادف مــن القــرن العشــرين، أخــذل التنميــة بفكــرة الزيــادة املســتمرة فــي النمــو 

وا ــــح فــــي  نحــــو ف بأســــره، وتتجســــد هــــذه املرحلــــة ب قتصــــادي، والتوزيــــف الشــــامل علــــ  أطــــراف املجتمــــ

إشبان الحاجال ألاساسـية، واح ـرام  ج كواردو، الذي حدد ثالثة أدعاد رئيسية لعملية التنمية، )نموا

الـــذال، وحريـــة  ختيـــار(، أمـــا مـــن منتصـــ  الســـبعينال إمـــ  منتصـــ  ثمانينـــال القـــرن العشـــرين فقـــد 

أصــبحأ التنميــة تاــتم بجميــف جوانــب املجتمــف والحيــاة، وتصــاأ أهــدافها علــ  أســال تحســين ظــروف 

 ( 52م، 3742سكان العاديين، وليس من أجل زيادة معدالل النمو  قتصادي فق . )طويل، ال

ة  سـ يء للبي ـة، يــر هـدافها، إال أناـا أصـبحأ فـي آلاونـة ألاخأإمـ  تحقيـق بداياتاا سعأ التنمية في  

 .الزراعية ألارا  يلتلوث وألامراض، وفقدان لمنت م، وأصبحأ مصدرا  يـر حي  أف أ إم  نمو  

م، معلنــا أن حمايــة البي ــة 4953اســتكهولم فــي الســويد فــي العــام  نتيجــة لــذلك تــم عقــد مــؤتمرو  

البشرية وتحسيناا ق ية رئيسية تمس حياة الشعوب، ويم ل مؤتمر اسـتكهولم اللبنـال ألاومـ  اسـس 

 علـ  ص(، والـذي حـر UNEPالن ام البي ي العالمي، وانب ق عنه برنامج ألامم املتحدة للبي ة )اليونيب )

 تحسين نوعية الحياة دون لاضرار بحياة ألاجيال القادمة.

ـــدر   ــ ـــــامج مونتفيــــــديو دعــــــدها صـ ـــــر للتطو  -برنـ  ةواملراجعــــــة الدوليــــــة للتعــــــاون البي ــــــي، وحــــــدد ثالثــــــ يــ

م، وأن 4917مجــاالل تـــم املصــادقة علحاـــا مـــن قبــل مجلـــس إدارة برنــامج ألامـــم املتحـــدة للبي ــة فـــي مـــاي 

ـــار عنـــــد  ـــين  عتبــ وضـــــف الـــــدول اتفاقاتاـــــا عـــــن البي ـــــة وهـــــذه املجـــــاالل هـــــي: )التلـــــوث البحـــــري، تؤخـــــذ دعــ

 (.15م، 3742التحكم في نقل النفايال الخطرة والتخل  مناا، حماية طبقة ألاوزون. )طويل، 

ومــــف الــــك فــــال زالــــأ خطــــورة التنميــــة الخاط ــــة قائمــــة، ففــــي ثمانينيــــال القــــرن املا ــــ ي ظهــــرل  

 ة، مهددة حياة املاليين من البشـر فـي جميـف أنحـاء العـالم، ويؤكـديـر طالعديد من املشكالل البيئية الخ

الــدمار الــذي لحــق بالبي ــة ح ــ  آلان، إنمــا ســببه بالدرجــة ألاومــ   ن  إلجنــة الجنــوب بقولــه: مل يـــر الــك تقر 

علــ  البي ـة فــي الجنــوب، ال يتــأ   كبـــر التنميـة  قتصــادية فــي الشـمال، ومــن جهــة أخــرى فـنن الخطــر ألا

  ( (Valadbigi: 2010, P543نمية فحاا بل من  فتقار إلحاامل.من الت
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في  ليال ملعالجة هذا الوضف، ومن  يـر حدثأف اضطر العالم للتفك التـين را لالختالالل البيئية  

يعــود الف ــل فــي نحــأ مفهومهــا وتأصــيله ن ريــا إمــ   التـــيهــذه املعالجــال فكــرة ملالتنميــة املســتدامةمل، و 

كستاني محبوب الحق والباح  الهندي أمارتايا سن، والك خالل ف ـرة عملهمـا فـي كل من الباح  البا

ـــــادية ــــة اقتصــ ــــي تنميـــ ـــا هـــ ــ ـــبة لهمــ ــ ـــــتدامة بالنســ ـــــة املسـ ـــــدة، فالتنميــ ـــم املتحــ ــ ــــايي لألمــ ــــامج لانمـــ ـــار البرنـــ ــ  -إطـ

 يـــــر رســــمي فهــــو تقر  بنحــــو اجتماعيــــة، ال اقتصــــادية فحســــب، أمــــا أول مــــن أشــــار إمــــ  التنميــــة املســــتدامة 

م، حيـــ   شــــكلأ هــــذه 4915املشــــ رتمل الصـــادر عــــن اللجنـــة العامليــــة للتنميــــة والبي ـــة عــــام  ملمســـتقبلنا

برئاســــة ملبرونتالنــــدمل رئيســــة  4912اللجنــــة بقــــرار مــــن الجمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة فــــي ديســــمبر عــــام 

قـــررل الجمعيـــة العامـــة لألمــــم  يــــر دعـــد هـــذا التقر ، (17م، 3745وزراء النـــرويج. )أبـــو النصـــر، ومحمـــد، 

 يــر ملؤتمر ريو الذي كان الهدف ألاساس ي منه تحديد اسـ راتيجيال وتداب يـر م التح 4919ملتحدة عام ا

 .(7م، 3747، ودعم التنمية املستدامة والسليمة بيئيا. )املرساوي،  ثار تدهور البي ة للحد من

ــــي عـــــام   ـــ 4997وفـ ـــال لكــ ــــة املســـــتدامة كأســ ـــاد فكـــــرة التنميـ ـــل الـــــدومي اعتمــ ــــؤتمر العمــ ل م أقـــــر مـ

الحــد مــن التــدهور قراراتــه فــي  عــن تنفيــذ وبعــد زجــز مــؤتمر اســتكهولم، أنشــطة من مــة العمــل الــدومي

لـــذا تمـــأ الـــدعوة النعقـــاد مـــؤتمر ألامـــم املتحـــدة حـــول البي ـــة  فبي ـــي الـــذي زادل خطورتـــه فـــي العـــالمال

الناميـــة م، باـــدف وضـــف أســـس بيئيـــة عامليـــة للتعـــاون بـــين الـــدول 4993والتنميـــة ملقمـــة ألارضمل فـــي عـــام 

، (15م، 3742والــــــدول املتقدمــــــة، مــــــن منطلــــــق املصــــــالح املشــــــ ركة لحمايــــــة مســــــتقبل ألارض. )طويــــــل، 

م 3773وفــي عــام ، التنميــة املســتدامةم، علــ  4997وقمــة املــرأة فــي بكــين  4997كوبناــاجن وأكــدتا قمتــا 

رة حمايــة البي ــة عقــد املــؤتمر العــالمي للتنميــة املســتدامة فــي ملجوهانســبرجمل بجنــوب أفريقيــا وأقــر ضــرو 

املشـ ركة والق ــاء علـ  الفقــر وتحسـين قــدرة الـدول الناميــة علـ  التصــدي لتحـديال العوملــة ومجابا اــا 

 (.17م، 3745والحد من املشاكل ال حية املتصلة بالبي ة. )أبو النصر، ومحمد، 

 المبادئ األساسية للتنمية المستدامة:
ن بـــين التنميـــة والبي ـــة، والتخطـــي ، واملشـــاركة إن مـــن أهـــم مبـــادئ التنميـــة املســـتدامة )التـــواز  

ـــن  ـــرامج التنمويــــة الفعالــــة، وحسـ ـــاد الــــوطني، واســــتمرار البـ الشــــعبية، وتقويــــة املجتمــــف املــــدني و قتصـ

 (.24، 27، ص 3775) نيم، وأبو زن ،  والت امن، والعدالة  جتماعية( لادارة واملساءلة،

ـــم وال قافـــــة تاـــــدف التنميـــــة ا  ـــم املتحـــــدة لل ربيـــــة والعلــ  يــــــر التقر ( ملســـــتدامة بحســـــب )من مـــــة ألامــ

 ( إم :7م، ص 3747)، العالمي لرصد التعليم
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 في كل مكان. الق اء عل  الفقر وصوره كافة .4

الق ـــاء علـــ  الجـــون، وتحقيـــق ألامـــن الغـــذايي وتحســـين مســـتوى التغذيـــة و عزيـــز الزراعـــة  .3

 املستدامة.

 .كافة ألاعمار  و عزيز الرفاهية للجميف منة ضمان الحياة ال حي .2

 ضمان التعليم الجيد الشامل واملتكافئ و عزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميف. .1

 .كافة النساء والفتيال املساواة بين الجنسين وتمكينتحقيق  .7

 ضمان التوافر ولادارة املستدامة للمياه والصرف الصيي للجميف. .7

 رة التكلفة، واملوثوقة، واملستدامة والحدي ة للجميف.ضمان الحصول عل  الطاقة ميسو  .5

 فرص العمل املناسبة.  يـر  عزيز النمو  قتصادي املدعوم والشامل واملستدام، وتوف .1

 بناء بنية تحتية تتسم باملرونة، و عزيز التصنيف الشامل واملستدام ودعم  بتكار. .9

 تقليل مستوى عدم املساواة داخل الدول وفيما بيناا. .47

 ستدامة.  جعل املدن واملستعمرال البشرية شاملة و منة وتتسم باملرونة و .44

 ضمان أنمات  س االت ولانتاج املستدامة. .43

 ه.يـر املناخ وتأث يـر اتخاا إجراء فوري ملواجهة  غ .42

الحفـــــا  علـــــ  املحيطـــــال والبحـــــار واملـــــوارد البحريـــــة و ســـــتخدام لهـــــا بمـــــا يحقـــــق التنميـــــة  .41

 املستدامة.

تخدام املســتدام للــن م البيئيـــة وت ــحيحه و عزيــزه وإدارة الغابــال علــ  نحـــو حمايــة  ســ .47

مستدام، ومكافحة الت حر، وإيقاف تاكل ال ربة ومعالجتـه والق ـاء علـ  فقـدان التنـون 

 البيولوجي.

فرصــــة  يــــر  عزيـــز وجـــود املجتمعـــال الســـلمية والشـــاملة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة، وتوف .47

 وخاضــعة للمحاســبة وشــاملة علــ  يــف وبنــاء مؤسســال فاعلــةالحصــول علــ  العدالــة للجم

 .كافة  املستويال

  عزيز وسائل تطبيق وإحياء الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. .45

تم ـل التنميـة املسـتدامة لانسـانية الحقيقيـةف فالتنميـة املسـتدامة مسـتوحاه مـن حـدي  النبــي  

ِ ملســلم لــه يــه و صــل  هللا علمل
ِبــ   ــِس ْبــِن َماِلــكل َعــِن الني

َ
ن
َ
ِمُن  -وســلمو لــه صــل  هللا عليــه -: َعــْن أ

ْ
 ُيــؤ

َ
ــاَل ملال

َ
ق
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ِخيِه 
َ
ْم َح ي  ُيِحبي ا

ُ
َحُدك

َ
اَل ِلَجاِرِه  -أ

َ
ْو ق

َ
، رقم الحدي  19َما ُيِحب  ِلَنْفِسِهمل )النيسابوري، د ل، ص  -أ

ي ــار دعينــه، صــة علــ  رفاهيــة ألاجيــال القادمــة، فهــذا هــو لا (، فعنــدما تجــد ألاجيــال الحاضــرة حري459

يليــق باإلنســان، لــو لــم يكــن مــن أهميــة التنميــة املســتدامة  نحــو تمرارية الحيــاة لانســانية بوضـمان الســ

ــــيإال هـــــذه ألاخـــــالق والـــــروح  ــــة  التــ ــــوفر العدالـ ـــا تـ ـــا أناــ ـــن أهمي اــ ـــا ألاجيـــــال املتعاقبـــــة لكفـــــ ، ومــ ــــف باــ تتمتـ

علــ  تحســين مســتوى املعيشــة، و ســهم فــي  كتفــاء الــذا ي، وتقلــي  الفجــوة بــين  جتماعيــة، و عمــل 

 .حماية البي ةو الدول املتقدمة والنامية، وتحسين دخل الفرد واملجتمف، وتوزيف لانتاج، 

 (95 -92م، 3745)أبو النصر، ومحمد،  
وهـــي: )التنميـــة  قتصـــادية، و جتماعيـــة،  لتنميـــة املســـتدامة ب الثـــة مجـــااللاتحـــددل مجـــاالل 

 والبيئية(:

4  

يشـــهدها  قتصـــاد،  التــــيال الكميـــة والنوعيـــة يــــر يقصـــد بالتنميـــة  قتصـــادية املســـتدامة، التغ 

 سهم فـي  عزيـز مسـتوى املعيشـة وال ـحة  قتصـادية ملنطقـة معينـة، ويحكـم علـ  وجـود تنميـة  التـيو 

مجــــم قطــــان ، و الــــدخل الفــــردي وألاســــري والقــــوميمتوســــ  ) خــــالل املؤشــــرال آلاتيــــة: اقتصــــادية مــــن

ـــم لا ، و نســـــــبة توظيـــــــ  رأل املــــــــالة، و مــــــــدى وفـــــــرة املـــــــوارد الطبيعيــــــــ، و الزراعـــــــة والصـــــــناعة ــ ـــــاج مجــ نتـــ

، ين الــداخلي، ومجـم الــدين الخــارجيمجـم الــد، و اديـــر ومعــدالل  ست يــر دالل التصدمعــ، و و سـ االت

 (.ة للعملة املحليةالقيمة الشرائيو 

3  

يقصــــد بالتنميــــة  جتماعيــــةف أي تنميــــة عالقــــال لانســــان املتبادلــــة وتحســــين مســــتوى التعلــــيم  

وال قافـــة والـــوعي والسياســـة وال ـــحة لديـــه وإتاحـــة فـــرص الحريـــة واملشـــاركة لـــه، ويمكـــن الحكـــم علـــ  

ـــالل املؤشـــــرال آلاتيـــــة: ـــن خــ ــــة  الخـــــدمال  جتماعيـــــة الحكوميـــــة) وجـــــود التنميـــــة  جتماعيـــــة مــ وألاهليـ

، نسـبة املواليـد والوفيـال، و سـبة التعلـيم وألاميـة فـي املجتمـفنة، و فرة، والخدمال ال حية املتوفر املتو 

دى تــوفر خــدمال شــغل مــ، معــدل املشــاركة الشــعبية، و مــدى تقبــل آلاخــر، و املجتمــف الــوعي ال قــافي فــيو 

 (.ني وخاصة الجمعيال ألاهليةف املدعدد من مال املجتم، أوقال الفراأ

2  

باـــدف املحاف ـــة علحاـــا وعلـــ  مواردهـــا الطبيعيـــة  فحولنـــا البي ـــة مـــنالتنميـــة البيئيـــة فهـــي تنميـــة  

ان حاجــال ألاجيـــال وحماي اــا مــن التلــوث والعمــل علــ  تحقيــق التــوازن والتنــون و ســتمرارية لهــا وإشــب
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را ـــ ي املحاف ـــة علـــ  ألا ) :مـــن خـــالل تنميـــة بيئيـــةوللحكـــم علـــ  ، دمـــةألاجيـــال القامراعـــاة الحاليـــة مـــف 

ــــطحال املائيــــــة املحاف ــــــة، و الزراعيـــــة، ومكافحــــــة الت ــــــحر ـــ  املسـ عمــــــل علــــــ  زيــــــادة املســــــاحال ال، و علـــ

التحــــول نحــــو ، و الحيــــة يـــــر مايــــة الكائنــــال الحيــــة، و ح، و زراعــــة ألاشــــجار واملحاف ــــة علحاــــا، و الخ ــــراء

طبيــــق فكــــرة املــــدن الخ ــــراء ت، و وطاقــــة الريــــاح وطاقــــة ألامــــواجة الطاقــــة الشمســــيكالطاقــــة الن يفــــة 

التخفيـ  مـن اسـ االت ، و تم مـن خـالل ألان مـة املعلوماتيـةجعل مع م ألاعمال املكتبية تـ، و والذكية

الـــورق، ومحـــابر  يــــر تدو ، و ة مـــن خـــالل الطباعـــة اال الـــوجهين تـــجيف حفـــع املـــواد املطبوعـــ، و ألاوراق

ـــ الطادعـــــال وملبـــــال لاضـــــاءة، القمامـــــة اســـــتخدام أكيـــــال ، و دال الخاصـــــة بتكنولوجيـــــا املعلومـــــالواملعــ

ـــل بيولوجيــــا ـــن التوع، و القابلــــة للتحلـ ـــ ركة عمــــيم الرســــائل عـ ـــاكن املشـ ـــتخدام ، و يــــة البيئيــــة فــــي ألامـ اســ

التتــجيف ، و ام التصــري  املـزدوج فــي الحمامــالإدخــال ن ــ، و تــوفر الطاقـة التـــيولالك رونيــال  ألاضـواء

 .(معقم اليدين في ألاماكن املش ركة يـر ن اس االت املياه من خالل توفعل  الن افة دو 

وعليــــــه فــــــنن  يم ــــــل الفــــــرد املــــــتعلم عنصــــــرا فعــــــاال فــــــي التنميــــــة  جتماعيــــــة و قتصــــــادية والبيئيــــــة، 

شري، من خالل ال ركيز عل  دور تقوم عل  حسن است مار العنصر الب التـيسياسال التنمية الناجحة هي 

اتجاهـــال ألافـــراد، بجعـــل املعلومـــال  يــــر الن اميـــة، وقـــدرتاا علـــ   غي يــــر ال ربيـــة فـــي املؤسســـال الن اميـــة و 

واملعرفـــة الخاصـــة بالتنميـــة املســـتدامة تخ ـــرق املجتمعـــال العامليـــة، مـــن خـــالل  غذيـــة العمليـــة التعليميـــة 

الجوانب  زمة ملمارسال يد لانسان فيد عل  ال واب  الال بقص  نجاح ونمااج إيجابية، شريطة التأكي

ولتحقيــــق الـــك يمكـــن مـــن خـــالل ملدمــــج بـــرامج البي ـــة فـــي مراحـــل التعلــــيم ، الجانـــب البي ـــي أجمـــف والســـيما

 ل،.القيم البيئيةمل. )أبو شريحة، دبداية تكوين  تجاهال و  دخاصة التعليم املتوس  الذي يع الن امي،

الطاقـــال، و ســـهم متطـــورة، تحـــرص علـــ  تنميـــة تنمويـــة فنننـــا بحاجـــة إمـــ  منـــا ج (، وبنـــاء علـــ  الـــك 432

 .يجاد نفسيال إنسانية راقيةإاملعرفة بمهارة دقيقة، و سهم في نتاج عقليال نوعية، ت رجم إبفاعلية في 

أمـــا العالقــــة نوعيـــة التعلــــيم ومؤشـــرال التنميــــة، فقــــد بح ـــأ دراســــة  ريـــك هانوشــــيك، وديــــنس  

لدوليــة فـــي نوعيــة التعلــيم مــن خـــالل مجموعــة مــن العوامــل، وأثرهـــا فــي تحقيــق النمـــو كميكــو الفــروق ا

سـنة(، وتوصـل الباح ـان إمـ  وجـود  37: 47 عود عل  الدولـة دعـد ) التـيالسريف واملكاسب  قتصادية 

نوعيـــة  عليمهــــا ل ــــمان تنميـــة دشــــرية فعالــــة،  يـــــر عالقـــة ارتباطيــــة بينامـــاف ولــــذا نــــرى الـــدول تاــــتم بتطو 

بـــذا يعـــد التعلـــيم أداة املجتمـــف الفاعلـــة (، و 437 ،3779ادرة علـــ  تحقيـــق أهـــدافها الوطنيـــة. )علـــي، وقـــ

 .ائه تنمية شاملةبنألتنمية 
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 والك عل  النحو آلا ي:، لتحقيق أهداف البح تم اتبان العديد من لاجراءال العلمية 

 تحليليف باعتباره املنهج املناسب لتحقيق أهداف البح .اتبف البح  املنهج الوصفي ال 

م ــــل محتــــوى منــــا ج ال ربيــــة لاســــالمية املقــــرر علــــ  املرحلــــة ال انويــــة بــــاليمن مجتمعــــا للبحــــ ،  

 ( يو ح الك:4والجدول )

4

 م
فرون ال ربية 

 لاسالمية

الص  

 الدراس ي
 عدد املوضوعال

وحدال مج 

 التحليل

مج وحدال التحليل في 

 الجزئين
 ملحوظال

4 

 

 

 الحدي 

 أول ثانوي 
  5 4الجزء 

4171 
 

   7 3الجزء 

 ثاني ثانوي 
  1 4الجزء 

  
  5 3الجزء 

    47 كتاب واحد ثال  ثانوي 

3 

 

 

 ةيـر الس

 أول ثانوي 
  5 4الجزء 

3474 
 

  5 3الجزء  

 ثاني ثانوي 
  1 4ء الجز

 
 

  1 3الجزء  

    43 كتاب واحد ثال  ثانوي 

2 

 

 

 لايمان

 أول ثانوي 
  5 4الجزء 

4917  
  7 3الجزء 

 ثاني ثانوي 
  5 4الجزء 

  
  7 3الجزء 

    42 كتاب واحد ثال  ثانوي 

1 

 

 

 الفقه

 أول ثانوي 
  47 4الجزء 

4179  
  47 3الجزء 

 وي ثاني ثان
  47 4الجزء 

  
  44 3الجزء 

    37 كتاب واحد ثال  ثانوي 

  مجمون ف ال التحليل لجميف فرون ال ربية لاسالمية 
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ول ال انوي )العاشر( عينة للبح ف يقينا بـأن ألا لص  لاختار محتوى كتب ال ربية لاسالمية تم 

مفهومــــال التنميــــة املســــتدامة لبقيــــة كتــــب الصــــفوف ألاخــــرى،  نتــــائج تحليلهــــا ســــيعطي مؤشــــرا بوجــــود

( يو ــــح عينــــة 3علميــــة أم ال، والجــــدول ) ةصــــممأ وفــــق خارطــــة مفاهيميــــومؤشــــرا بــــأن هــــذه املنــــا ج 

 البح .

3

 ملحوظال وحدال التحليل )جمل املوضوعال الدراسية( عدد املوضوعال الدراس ي في الجزئين اسم الكتاب

  4917 42 يمانلا 

  4171 42 الحدي 

  3474 41 ةيـر الس

  4179 37 الفقه

  5141 ادراسي اموضوع 77 املجمون

 عن أس لة البح ، وتحقيق أهدافه، تم بناء ألادوال الالزمة لذلك، باتبان آلا ي: لإلجابة

4 

الســــابقة املتعلقــــة  ه ألاداة، تــــم  طــــالن علــــ  الكتــــب واملراجــــف، والدراســــال والبحــــوثإلعــــداد هــــذ

ــــامي ــــأ بالبحــــــ  الحــ ــــؤتمرال والنــــــدوال ا، وكــــــذا تمــ ــــة، واملــ ـــم العامليــ ـــن نتــــــائج القمـــ ـــتفادة مـــ ــــة،  ســـ لعلميــ

التوصـل إمـ  القائمـة بصـورتاا ألاوليـة مكونـة مـن جوانـب ، وبناء عل  الك تـم وتوصياتاا املتعلقة بذلك

التنميــــــة املســــــتدامة ال الثــــــة وهــــــي: ) جتماعيــــــة، و قتصــــــادية، وال ــــــحية البيئيــــــة( احتــــــوى الجانــــــب 

ــــ  ) ـــــب  قتصــــــادي )24 جتمــــــاعي علــ ـــا، والجانـ ــ ـــي )35( مفهومـ ــ ـــيي والبي ـ ــ ــــب الصـ ـــا، والجانــ ــ ( 31( مفهومـ

 ( متخصصين في املنا ج وطرائـق التـدريس،4املحكمين )ملحق:مفهوما، وتم عرضها عل  مجموعة من 

ـــالمية ـــوء وبعـــــد  ،والتقنيـــــال، وال ربيـــــة لاســ راء املحكمـــــين، أصـــــبحأ  تحكـــــيم القائمـــــة، و عـــــديلها فـــــي ضــ

 (.3بصورتاا الناائية. )ملحق: 

3 

 باتبان آلا ي: ُبنيأتمارة تحليل املحتوى، فقد أما اس

عرفــــة مــــدى ت ــــمين تحديــــد الهــــدف مــــن اســــتمارة التحليــــلف تاــــدف عمليــــة التحليــــل إمــــ  م -

مفهومال التنمية املستدامة في محتوى كتب ال ربية لاسـالمية املقـررة علـ  الصـ  ألاول 

 ال انوي.
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ى ال ربيــــة لاســــالميةف ملناســــب اا وحــــدة التحليــــل، تــــم تحديــــد الجملــــة وحــــدة لتحليــــل محتــــو  -

 طبيعة البح .

ـــي: - ـــل وهـــ ـــــال التحليـــ ــــة املســــــتدامة ف ـ ـــــال التنميــ ـــــال  ف ــــــال التحليــــــل، م لــــــأ مفهومـ )مفهومـ

 التنمية  جتماعية، والتنمية  قتصادية، والتنمية ال حية البيئية(. 

سبق التأكد من  التـيإن ف ال استمارة التحليل هي عبارال قائمة مفهومال التنمية املستدامة 

حسـاب معامـل ال بـال مـن صـدقها بواسـطة صـدق املحكمـين، وللتأكـد مـن ثبـال اسـتمارة التحليـل تـم 

مل بالتحليـل، وبعـد الـك تـم حسـاب معامـل ال بـال 1ألافـرادف حيـ  قـام باحـ   خـرملعبــر خالل   ساق 

ما عل  مجمون عدد مرال  تفاق و ختالف، حيـ  بلغـأ ل مرال  تفاق بين املحللين مقسمن خال

رتاا الناائيـة، وصـالحة للبحـ  %(، و عد هذه النسبة مرتفعـة ممـا يجعـل ألاداة بصـو 97نسبة ال بال )

 والتطبيق.

 ( كتــب1تــم تحليــل محتــوى فــرون كتــب ال ربيــة لاســالمية للصــ  ألاول ال ــانوي البــالغ عــددها ) 

 تبان آلا ي:ابجزئحاا وفق استمارة التحليل، ب

ل لكـــل ف ـــة مـــن قـــراءة محتـــوى املوضـــوعال الدراســـية واحـــدا تلـــو آلاخـــر و يـــجيل التكـــرارا -

 ف ال التحليل.

اقتصـــر التحليـــل علـــ  )حـــدد الباحـــ  عـــددا مـــن ال ـــواب  ل ـــمان ســـالمة التحليـــل وهـــي:  -

املحتـــوى العلمــــي لكتــــب ال ربيــــة لاســــالمية املقـــررة علــــ  طلبــــة الصــــ  ألاول ال ــــانوي، وتــــم 

ــــويم ــــة الكتـــــاب، وأســـــ لة التقـ يشـــــمل التحليـــــل محتـــــوى كتـــــب ، و اســـــتبعاد الفهـــــرل ومقدمـ

، ين ألاول وال ـــــانيأالجـــــز ســـــالمية الدراســـــية املقـــــررة علـــــ  الصـــــ  ألاول ال ـــــانوي ال ربيـــــة لا 

 (.يةيـر اد املعلومال املعادة والتفساستبعو 

معتمــدا علـــ   املســتدامة التنميــة مجــاالل ت ــمين املتوســ  لتحديــد درجــال تحديــد -

 ، والك عل  النحو آلا ي:2الدراسال علمية، واستشارة عدد من الخبراء

                                                           
 أ.د. محمد حسين خاقو، أستاا منا ج اللغة العربية وطرائق تدريسها بكلية ال ربية جامعة صنعاء. 1
م املخالفـــــي، أ.د. محمـــــد حســـــين خـــــاقو، د. جميـــــل ســـــليمان أ.د. حســـــن شـــــحاته )مصـــــري الجنســـــية(، أ.د. محمـــــد حـــــات 2

 الصلوي.
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 درجة الت مين التكرار

 منعدمة صفر

 ضعيفة 7أقل من 

 متوسطة 43أقل من  -7

 ةيـر كب ك ـرفأ 43

خـالل  مـن الكتـاب، فـي الـواردة املسـتدامة التنميـة مفهومـال مـن مفهـوم كـل تكـرارال تحديـد -

 .صحيح توس  وتقريبه إم  أقرب عددامل حساب

 

دعد إجراء عملية تحليل املحتوى بواسطة  ستمارة املعدة لذلك، تم حساب التكـرارال ونسـتاا 

 امل وية، واملتوسطال للتكرارالف دغرض التوصل إم  النتائج.

 جاءل نتائج البح  عل  النحو آلا ي:

تمــــأ لاجابــــة عــــن الســــؤال ألاول مــــن أســــ لة البحــــ  والــــذي يــــن  علــــ : ملمــــا مفهومــــال التنميــــة 

ــــياملســـــتدامة   ينبخـــــي ت ـــــميناا فـــــي محتـــــوى منـــــا ج ال ربيـــــة لاســـــالمية املقـــــررة علـــــ  املرحلـــــة ال انويـــــة التــ

 بالجمهورية اليمنية؟مل

 حتــوى الالزمــة ملدامة باتبــان الخطــوال الســابقة تــم التوصــل إمــ  قائمــة بمفهومــال التنميــة املســت

( 1(، والجـــدول )3علـــ  املرحلـــة ال انويـــة بالجمهوريـــة اليمنيـــة )ملحـــق:  منـــا ج ال ربيـــة لاســـالمية املقـــرر 

 يو ح الك:

1

 النسبة عدد العبارال )املؤشرال م

 %25.17 24 الجانب  جتماعي

 %23.92 35 الجانب  قتصادي

 %39.35 31 الجانب الصيي والبي ي

 %477 13 املجمون

جابــة عــن الســؤال ال ــاني مــن أســ لة البحــ  والــذي يــن  علــ : ملمــا مــدى ت ــمين مفهومــال ولإل  

ة، ـر يـالتنمية املستدامة في محتوى فرون مادة ال ربية لاسالمية كـال علـ  حـدة )لايمـان، الحـدي ، الس

تحليل كل كتاب عل  حدة،  تمعل  طلبة الص  ألاول ال انوي بالجمهورية اليمنية؟مل،  الفقه( املقررة

 وفيما يأ ي بيان الك:
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 نتائج الك:( تو ح 1، 5، 7، 7التنمية املستدامة، والجداول )في ضوء  تم تحليل كتاب لايمان 

7 

 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 
 

 ص+ ض  ضمني  صريح
 

  

 3 ةيـر كب 3.969072 77 0 0 3.969072 77 يو ح قيمة لانسان عند هللا  عام . 4

 47 ةيـر كب 0.979381 19 0 0 0.979381 19 حقوقه. يؤكد عل  تقبل لانسان، واح رام 3

 47 ضعيفة 0.206186 4 0.103093 2 0.103093 2  جتماعي. التكافل يح  عل   عزيز 2

 42 متوسطة 0.463918 9 0.051546 1 0.412371 8 املجتمةي. العن  يدعو إم  محاربة 1

 1 ةيـر كب 2.216495 43 0.103093 2 2.113402 41 التفكك. من ألاسرة واملجتمف يح  عل  حماية 7

7 
 ألافـراد يبـين  ثـار املخـدرال املجتمعيـة وسـبل حمايـة

 مناا.
 31 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 45 ضعيفة 0.154639 3 0 0 0.154639 3 يو ح  ثار التمييز والتعصب ألاعم . 5

 44 ةيـر كب 0.670103 13 0.154639 3 0.515464 10  جتماعية للفقر والبطالة.يبين آلاثار  1

9 
والتقاليد املنيـجمة  العادال عل  يدعو إم  املحاف ة

 مف  عاليم لاسالم الحني .
 5 ةيـر كب 1.237113 24 0.051546 1 1.185567 23

47 
املــــرأة فــــي  ــــرل القــــيم  مشــــاركة يحـــ  علــــ   عزيــــز

  جتماعية.
 37 ضعيفة 0.103093 2 0 0 0.103093 2

44 
ــــيم ــــة التعلـ ــــل أحقيـ ــــد عـ ــــف يؤكـ ــــينه،  للجميـ وتحسـ

 وتخفي  نسبة ألامية.
 4 ةيـر كب 5.360825 104 0.103093 2 5.257732 102

 9 ةيـر كب 1.030928 20 0.154639 3 0.876289 17 الكريم. السكن يح  عل  تأمين 43

 1 ةيـر كب 1.237113 24 0.154639 3 1.082474 21 ة.الخاص  حتياجال بذوي  يح  عل   هتمام 42

 7 ةيـر كب 1.546392 30 0.154639 3 1.391753 27 طبقال املجتمف. لجميف الرفاهية يدعو إم  تحقيق 41

 37 منعدمة 0 0 0 0 0 0 اء املجتمف.أبنالوعي لدى  يحرص عل   عميق 47

 43 ةيـر كب 0.618557 12 0 0 0.618557 12 املحتاجين. يح  عل  مساعدة 47

 7 ةيـر كب 1.391753 27 0.103093 2 1.28866 25 بااخالق الحسنة. يدعو إم   ل زام 45

 37 منعدمة 0 0 0 0 0 0 الصالحة. املواطنة يح  عل  ترسيخ 41

 41 متوسطة 0.360825 7 0 0 0.360825 7  جتماعية. العدالة يدعو إم  تحقيق 49

 41 ضعيفة 0.154639 3 0 0 0.154639 3 القرار.  جتماعية وصنف يبين أهمية املشاركة 37

 33 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1 لانسانية ال رورية.  حتياجال يدعو إم  تحقيق 34

 34 ضعيفة 0.103093 2 0 0 0.103093 2 املجتمعية. املشاركة يح  عل   عزيز 33

32 
جتماعيــة    ال ــحية الرعايــة يبــين أهميــة تحقيــق

 الجيدة
 32 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1

 35 منعدمة 0 0 0 0 0 0 النسل. يبين  ليال تن يم 31

37 
ـــال وإ ــ ــــدم  عليمـ ــــبة يقــ ــــب  نســ ــــي ضــ ــــهم فــ ــــادال  ســ رشــ

 املواليد والوفيال.
 31 منعدمة 0 0 0 0 0 0

37 
ــــديم  ــ ــ ــ ــــ  تقــ ــ ــ ــ ــــة علــ ــ ــ ــ ــــة وألاهليــ ــ ــ ــ ـــال الحكوميــ ــ ــ ــ ــــ  الجهـــ ــ ــ ــ يحــ

 الخدمال  جتماعية العامة.
 39 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 27 منعدمة 0 0 0 0 0 0 يقدم مق رحال وارشادال لشغل أوقال الفراأ. 35

31 
يحـــ  علـــ  ممارســــة الن ـــح وألامــــر بـــاملعروف والنهــــي 

 عن املنكر.
 2 ةيـر كب 3.14433 61 0 0 3.14433 61

39 
يبــين أهميــة الــدفان عــن الحــق وعــدم الخــوف إال مــن 

 هللا  عام .
 49 ضعيفة 0.154639 3 0 0 0.154639 3

 47 متوسطة 0.309278 6 0 0 0.309278 6 يح  عل  التوحد والقوة في أوسات املجتمف. 27

 24 منعدمة 0 0 0 0 0 0 .يبرز شخصيال ونمااج اجتماعية لالقتداء باا 24

   25.51546 495 1.134021 22 24.38144 473 ف ال التحليل 

  1940  1940 وحدال التحليل 
  

  

  ةيـر كب  16  4  15 املعدل
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( مـــــدى ت ـــــمين مفهومــــال التنميـــــة املســـــتدامة )الجانـــــب  جتمـــــاعي( فـــــي 7يتضــــح مـــــن الجـــــدول ) 

تكــرارا وبنســبة  197ف حيــ  بلــغ تكــرار هــذه املفهومــال املقــرر علــ  الصــ  ألاول ال ــانوي  كتــاب لايمــان

ة، حيـــ  يــــر درجـــة كبكـــرارال ب(ف أي أن هـــذه املفهومـــال جـــاء ت47%، وجـــاء متوســـ  التكـــرارال )37.74

ضــــمني دعــــدد تكــــرارال  نحـــو %(، وب31.21( تكــــرارا، بنســــبة )152صـــريح بتكــــرارال ) نحــــو جـــاء ت ــــميناا ب

، 9، 45، 7، 31، 4، 44فالعبــــارال )ةف فاوتــــفــــدرجاتاا مت عبــــارالال%(، أمــــا 4.42( تكــــرارا وبنســــبة )33)

ـــــر جـــــــاءل بدرجـــــــة كب (47، 1، 3، 43، 42 ــ ـــــب م  ةيـ ــــة وبنســ ــ ـــــأويـ ـــين ) تراوحــ ــ ـــا 7.741 –% 7.27بــ ــ %(، أمــ

%(، أمــا 7.27 -% 7.17بــين ) تراوحــأفجــاءل بدرجــة متوســطة وبنســب م ويــة  (27، 49، 1)العبــارال 

 بنســـب م ويـــة تراوحـــأ بـــين ( فقـــد جـــاءل بدرجـــة ضـــعيفة32، 34، 33، 47، 39، 37، 5، 2العبـــارال )

وهـــذه نتيجـــة منطقيـــةف ، (24، 35، 37، 37، 31، 41، 47، 7العبـــارال ) وأهمـــل%(، 7.774 -7.377%)

توقـف حصـوله علـ  نسـبة أعلـ  ممـا أظهرتـه كـان الفاإليمان وموضوعاته دشـرية اجتماعيـة، ور ـم هـذا 

( جــــاءل بدرجــــة 1( عبــــارة، مناــــا )24( عبــــارال مــــن أصــــل )47وتــــأ ي الغرابــــة أن عــــدد ) نتيجــــة البحــــ ،

 ا.( أخرى لم يتم التطرق إلحا1ضعيفة، و)

7 

 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

    ص+ ض  ضمني  صريح

 44 يفةضع 0.154639 3 0 0 0.154639 3 البشري  املال لرأل يبين أهمية  ست مار 4

 7 ضعيفة 0.257732 5 0 0 0.257732 5 لانتاجية في املشاريف يح  عل  التوسف 3

 5 ضعيفة 0.257732 5 0 0 0.257732 5 يدعو إم  املحاف ة عل  املوارد الطبيعية. 2

 1 ضعيفة 0.257732 5 0 0 0.257732 5 يؤكد عل  العدالة في توزيف الثروال. 1

 43 ضعيفة 0.154639 3 0 0 0.154639 3 يدعو إم  حمايته.يبين أهمية  ست مار، و  7

 37 منعدمة 0 0 0 0 0 0  بتكارية. ألافكار يدعو إم  است مار 7

5 
يؤكــــد أهميـــــة رأل املـــــال، ويبــــين آلاليـــــال الشـــــرعية 

 لتوظيفه.
 42 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1

 1 متوسطة 0.56701 11 0 0 0.56701 11 يبين أهمية الزراعة وممارس اا. 1

 3 ةيـر كب 1.082474 21 0 0 1.082474 21 يبين  ليال دعم  قتصاد الوطني. 9

47 
التخصصـال  بـين يت ـمن  ليـال تـدعو إمـ  املواءمـة

 السوق. واحتياجال
 34 منعدمة 0 0 0 0 0 0

44 
وتوطيناــــا فــــي  التكنولوجيــــا يبـــين أهميــــة اســـت مار

  قتصاد الوطني. يـر تطو 
 33 منعدمة 0 0 0 0 0 0

43 
للمــــوارد  ألام ــــل  ســــت مار يحـــ  علــــ   تــــجيف

 والطبيعية. البشرية
 7 متوسطة 0.309278 6 0 0 0.309278 6

 41 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1 كفاءتاا. وزيادة الطاقة يـريح  عل  توف 42

 32 منعدمة 0 0 0 0 0 0 و تجيعها. املهن يدعو إم  اح رام 41

47 
البشــــرية  املـــوارد إدارة ااج لحســــنيت ـــمن نمــــ

 والطبيعية
 31 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 9 ضعيفة 0.257732 5 0 0 0.257732 5 الغذايي. ألامن يـريدعو إم  توف 47

 2 ةيـر كب 0.721649 14 0 0 0.721649 14 يبين ألاجر ألاخروي اصحاب ألاداء املخل . 45

 37 منعدمة 0 0 0 0 0 0 املتميز يدعو إم  مكافأة ألاداء 41

 47 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1 املتجددة الطاقة يبين فوائد استخدام 49

 37 منعدمة 0 0 0 0 0 0 العام املال يدعو إم  حماية 37



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
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 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

    ص+ ض  ضمني  صريح

34 
ـــاد  يو ــــح خطــــورة الفقــــر والبطالــــة علــــ   قتصـ

 الوطني.
 47 ضعيفة 0.206186 4 0 0 0.206186 4

33 
ــــدع ــ الك ويـــ ــ ــــة املســـ ـــح أهميـــ ــ ــــوانين يو ـ ــــن قـــ ــــ  ســـ و إمـــ

 لحمايته.
 47 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1

 45 ضعيفة 0.051546 1 0.051546 1 0 0 الغذايي  س االت يح  عل  ترشيد 32

 41 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1 الطاقة اس االت يح  عل  ترشيد 31

37 
ـــر العلمـــــي وتطو  يبـــــين أهميـــــة البحـــــ  ه فـــــي مجـــــال يـــ

  قتصاد.
 35 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 4 ةيـر كب 1.28866 25 0 0 1.28866 25 يبين أهمية الثراء، ويح  عل  الكسب املشرون 37

 49 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1 الح  عل  حفع الحقوق املالية لألفراد. 35

   5.876289 114 0.051546 1 5.824742 113 مجمون ف ال التحليل 

      1940  1940 عدد وحدال التحليل 

 ضعيفة   1     املعدل 

( مـــدى ت ـــمين مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة )الجانـــب  قتصـــادي( فـــي 7يتضـــح مـــن الجـــدول ) 

تكــرارا وبنســبة  441ف حيــ  بلــغ تكــرار هــذه املفهومــال املقــرر علــ  الصــ  ألاول ال ــانوي  كتــاب لايمــان

درجـــة ضـــعيفة، حيـــ  فهومـــال جـــاء تكرارهـــا ب(ف أي أن هـــذه امل1%، وجـــاء متوســـ  التكـــرارال )7.157

 واحـــــد ضـــــمني بتكـــــرار  نحـــــو %(، وب7.131( تكـــــرارا، بنســـــبة )442صـــــريح بتكـــــرارال ) نحـــــو جـــــاء ت ـــــميناا ب

جـــاءل بدرجـــة  التــــيفالعبـــارال درجاتاـــاف  %(، أمـــا عبـــارال هـــذا الجانـــب فقـــد تفاوتـــأ7.7747وبنســـبة )

 العبارتـان%(، أمـا 0.721649 –% 1.28866ن )بـي تراوحـأم ويـة بنسب (، 45، 9، 37ة بال رتيب )يـر كب

ـــا 0.309278 -% 0.56701لكـــــل منامـــــا ) فقـــــد جاءتـــــا بدرجـــــة متوســـــطة، بنســـــب م ويـــــة (43، 1) %(، أمــ

( فقـــــــــد جـــــــــاءل بدرجـــــــــة ضـــــــــعيفة، 35، 31، 32، 33، 49، 42، 5، 7، 4، 34، 47، 1، 2، 3العبـــــــــارال )

، 47، 41، 44، 47، 7العبـارال ) اهمـالوتـم %(، 0.051546 -%0.257732تراوحأ نستاا امل وية بين )

41، 37 ،37). 

تبين أن محتوى كتاب لايمان ت ـمن الجانـب  قتصـادي بدرجـة ضـعيفة، وهـذا يجعلنـا نؤكـد  

 هذه املنا ج وت مينه بما يتناسب ومتطلبال املرحلة. يـر عل  أهمية مراعاة هذا الجانب عند تطو 

5

 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

    ص+ ض  ضمني  صريح

 2 ةيـر كب 5.154639 100 0 0 5.154639 100 للبي ة. فهمه  عمق التـيالبيئية  يتناول املعلومال 4

 14 ضعيفة 0.051546 1 0 0 0.051546 1 يبين خطورة املشكالل البيئية وكيفية الحد مناا. 3

2 
ــــة، ــــة البي ـ ــــتعلم بطـــــرق حمايـ ــــلو  يعـــــرف املـ ــــة تفعيـ  أهميـ

 البيئية. القوانين
 15 عيفةض 0.051546 1 0 0 0.051546 1

 1 ةيـر بك 7.268041 141 0 0 7.268041 141 بيئته، واملحاف ة علحاا. مف الفرد تفاعل يعزز  1

7 
ـــال والنفايــــال يــــدعو إمــــ  الــــتخل  ال ــــارة  مــــن املخلفـ

 بالطرق ال حية.
 17 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 3 ةيـر بك 1.030928 20 0 0 1.030928 20 املائية، وترشيد استخدامها. املوارد عل  يدعو إم  الحفا  7

 6 متوسطة 0.360825 7 0 0 0.360825 7 "اييالحصاد امل "ألامطار مياه يو ح أهمية است مار 5

 7 متوسطة 0.360825 7 0 0 0.360825 7 التلوث. من الجوي  الغالف يبين طرقا متعددة لحماية 1



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
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 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

    ص+ ض  ضمني  صريح

 5 متوسطة 0.56701 11 0 0 0.56701 11 يبين فوائد ألاحياء البرية وسبل حماي اا. 9

 18 ةعدممن 0 0 0 0 0 0 الغذايي التلوث من يح  عل  الوقاية 47

 9 ضعيفة 0.257732 5 0 0 0.257732 5 البحرية. بالحياة يدعو إم   هتمام 44

 19 منعدمة 0 0 0 0 0 0 الزراعية. الثروة عل  يدعو إم  املحاف ة 43

42 
ــــاحال  ــ ــ ــ ــ ــــجار، املســ ــ ــ ــ ــ ــــــرل ألاشــ ــ ــ ــ ــــة و ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الزراعــ ــ ــ ــ ــ ــــين أهميــ ــ ــ ــ ــ يبــ

 الخ راء في البي ة.
 4 ةيـر بك 0.618557 12 0 0 0.618557 12

 8 متوسطة 0.360825 7 0 0 0.360825 7 اف ة عل  ألارا  ي الزراعية، ومكافحة الت حر.املح 41

 20 ةمنعدم 0 0 0 0 0 0 يو ح خطورة الكوارث وسبل التخفي  مناا. 47

47 
العمرانـي علـ  ألارا ـ ي الزراعيــة،  يو ـح خطـورة الزحـ 

 و ليال الحد منه.
 21 نعدمةم 0 0 0 0 0 0

 22 منعدمة 0 0 0 0 0 0 .البيئية املوارد استخدام يو ح مهارال 45

41 
ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، ألان مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الن يفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتخدام الطاقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  علــ ــ ــ ــ ــ ــ يحــ

 املعلوماتية، وتخفي  استخدام الورق
 10 ضعيفة 0.257732 5 0 0 0.257732 5

 11 عيفةض 0.206186 4 0 0 0.206186 4 .يـروالتطو  النمو لتحقيق استدامة الصيي املستوى  ينمي 49

37 
الق ـايا ال ـحية، واتخـاا القـرارال  فهـم علـ  رةالقـد ينمي

 تجاهها.
 23 نعدمةم 0 0 0 0 0 0

 24 منعدمة 0 0 0 0 0 0 يبين أثار التدخين البيئية، وسبل مكافحته. 34

 12 عيفةض 0.206186 4 0 0 0.206186 4 .الصيي مهارال اختيار الغذاء املتعلم يكسب 33

32 
ـــر و  املعديــــة يبـــين خطــــورة ألامــــراض املعديــــة وكيفيــــة  يــ

 الوقاية مناا.
 13 عيفةض 0.206186 4 0 0 0.206186 4

 16 عيفةض 0.051546 1 0 0 0.051546 1 العامة. يح  عل  الن افة وال حة 31

   17.01031 330 0 0 17.01031 330 مجمون ف ال التحليل 

      1940  1940 عدد وحدال التحليل 

 ةيـر كب   14     املعدل 

( مدى ت مين مفهومال التنمية املستدامة )الجانـب الصـيي والبي ـي( فـي 5من الجدول )يتضح  

تكــرارا وبنســبة  227ف حيــ  بلــغ تكــرار هــذه املفهومــال املقــرر علــ  الصــ  ألاول ال ــانوي  كتــاب لايمــان

ة، حيــ  يـــر (ف أي أن هــذه املفهومــال جــاء تكرارهــا بدرجــة كب41%، وجــاء متوســ  التكــرارال )45.747

ضـــمني دعــدد تكـــرارال  نحــو %(، وب45.747( تكــرارا، بنســـبة )227صــريح بتكـــرارال ) نحـــو ت ــميناا بجــاء 

جـاءل بدرجـة  التــيفالعبـارال درجاتااف  %(، أما عبارال هذا الجانب فقد تفاوتأ7( تكرار وبنسبة )7)

 التــيرال %(، أمـا العبـا0.618557 –% 7.268041امل ويـة بـين ) نسـتاا(، وتراوحـأ 42، 7، 4، 1) ةيـر كب

%(، 0.360825 -% 0.56701( تراوحأ نسب اا امل وية بين )41، 1، 5، 9جاءل بدرجة متوسطة فهي )

( فقـــد جــاءل بدرجــة ضـــعيفة، تراوحــأ نســتاا امل ويـــة 31، 2، 3، 32، 33، 49، 41، 44أمــا العبــارال )

 .( 34، 37، 45، 47، 47، 43، 47، 7أهمل املحتوى العبارال )و %(، 0.051546 -%0.257732بين )

ة، بـــــل جعـــــل هللا يــــــر فاإليمـــــان مـــــرتب  بـــــالكون والبي ـــــة بدرجـــــة كب موفقـــــةف النتيجـــــة وكانـــــأ هـــــذه 

سـبحانه الكــون والبي ــة والحيــاة أســبابا مـن أســباب تقويــة لايمــان بــه، ومـف هــذا فينبخــي الــرب  املباشــر 

 صريح وعملي. نحو الك وب ب املتعلم تجاهبين املعلومال الواردة في املحتوى ومفهومال البي ة وما واج
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1

 ال رتيب النسبة التكرار جوانب التنمية املستدامة

 ألاول  25.51546 495  جتماعي

 ال اني 17.01031 330 الصيي البي ي

 ال ال  5.876289 114  قتصادي

  48.4020 939 لمجمون ف ال التحلي

   1940 وحدال التحليل

( أن كتـــاب لايمـــان املقـــرر علـــ  الصـــ  ألاول ال ـــانوي ت ـــمن مفهومـــال 1يتضـــح مـــن الجـــدول ) 

%(، 37.747%(، جــــاء فــــي املرتبــــة ألاول الجانــــب  جتمــــاعي بنســــبة )11.17التنميــــة املســــتدامة بنســــبة )

ـــيي والبي ــــي بنســـــبة ـــي املرتبـــــة ال انيــــة الجانـــــب الصـ %(، وجــــاء الجانـــــب  قتصــــادي فـــــي 45.747) وجــــاء فـ

كز يـر %(، وهذه نتيجة منطقيةف فكتاب لايمان من حي  املبدأ 7.157ة بنسبة )يـر املرتبة ال ال ة وألاخ

عل  لانسـان وعقيدتـه، ويعـد الن ـر إمـ  الكـون والحيـاة والبي ـة والتفكـر فحاـا مـن أهـم العوامـل لإليمـان 

 
 
  .تزال ضعيفة ماأن نسبة الجانب الصيي والبي ي   هتمام إال  ه  عام  وتقويته، ور م هذابالل

فـي م( 3747واتفقأ مـف دراسـة املنـدالوي ) ،(3742مف دراسة طويل ) تماما وهذه النتيجة تتفق 

املرتبـة ال ال ـة  علـ  البي ـي البعـد حصـول  اختلفأ معهـا فـيو ألاوم ،  املرتبة عل   جتماعي البعدحصول 

املرتبــة ال انيــة، وتختلــ  مــف دراســة بوعبــد  علــ اســة الباحــ  ، بينمــا حصــل فــي در دراســة املنــدالوي فــي 

ــــي( 3779هللا، ونـــــاني ) توصـــــلأ إمـــــ  أن محتـــــوى كتـــــب الطـــــور ألاول مـــــن التعلـــــيم ألاساســـــ ي بـــــالجزائر  التــ

ا الجانـب يـر وأخ، اعي بالدرجة ال انيةثم الجانب  جتم ،ت من الجانب الطبيةي البي ي بالدرجة ألاوم 

 ويليــه ،ك ـــرالبي ــي اهتمامـا أ نــال فحاــا البعـد التــيم( 3741قتصـادي، واختلفــأ مـف دراســة الركــابي ) 

  قتصادي. البعد ةيـر ألاخ املرتبة في  جتماعي، وحل البعد

( 43، 44، 47، 9تـــم تحليـــل كتـــاب الحـــدي  فـــي ضـــوء مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة، والجـــداول )

 ك:تو ح ال

9 
 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 10 ةيـر كب 1.498929 28 0 0 1.498929 28 يو ح قيمة لانسان عند هللا  عام . 4

 6 ةيـر كب 2.194861 41 0 0 2.194861 41 حقوقه. يؤكد عل  تقبل لانسان، واح رام 3

 5 ةيـر كب 2.67666 50 0 0 2.67666 50  جتماعي. التكافل يح  عل   عزيز 2

 11 ةيـر كب 1.445396 27 0 0 1.445396 27 املجتمةي. العن  يدعو إم  محاربة 1

 2 ةيـر كب 6.745182 126 0 0 6.745182 126 التفكك. من ألاسرة واملجتمف   عل  حمايةيح 7

7 
 ألافــراد يبــين  ثــار املخــدرال املجتمعيــة وســبل حمايــة

 مناا.
 28 منعدمة 0 0 0 0 0 0
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 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 9 ةيـر كب 1.552463 29 0 0 1.552463 29 يو ح  ثار التمييز والتعصب ألاعم . 5

 13 ةيـر كب 1.17773 22 0 0 1.17773 22 للفقر والبطالة. يبين آلاثار  جتماعية 1

9 
والتقاليـد املنيـجمة  العـادال علـ  يـدعو إمـ  املحاف ـة

 مف  عاليم لاسالم الحني .
 4 ةيـر كب 3.265525 61 0 0 3.265525 61

47 
ـــز ـــاركة يحــــ  علـــــ   عزيـ ـــرل القـــــيم  مشــ ـــرأة فــــي  ــ املــ

  جتماعية.
 19 ضعيفة 0.267666 5 0 0 0.267666 5

44 
وتحسـينه، وتخفيـ   للجميـف يؤكد عل أحقيـة التعلـيم

 نسبة ألامية.
 7 ةيـر كب 1.873662 35 0 0 1.873662 35

 25 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1 الكريم. السكن يح  عل  تأمين 43

 21 ضعي  0.1606 3 0 0 0.1606 3 الخاصة.  حتياجال بذوي  يح  عل   هتمام 42

 18 متوسطة 0.321199 6 0 0 0.321199 6 طبقال املجتمف. لجميف الرفاهية   تحقيقيدعو إم 41

 22 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3 اء املجتمف.أبنالوعي لدى  يحرص عل   عميق 47

 8 ةيـر كب 1.605996 30 0.053533 1 1.552463 29 املحتاجين. يح  عل  مساعدة 47

 1 ةيـر كب 7.869379 147 0.428266 8 7.441113 139 حسنة.بااخالق ال يدعو إم   ل زام 45

 26 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1 الصالحة. املواطنة يح  عل  ترسيخ 41

 15 ةيـر كب 0.588865 11 0 0 0.588865 11  جتماعية. العدالة يدعو إم  تحقيق 49

 23 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3 القرار. يبين أهمية املشاركة  جتماعية وصنف 37

 24 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3 لانسانية ال رورية.  حتياجال يدعو إم  تحقيق 34

 12 ةيـر كب 1.231263 23 0.107066 2 1.124197 21 املجتمعية. املشاركة يح  عل   عزيز 33

32 
 جتماعيـــة  ال ـــحية الرعايـــة يبـــين أهميـــة تحقيـــق

 الجيدة
 20 ضعيفة 0.214133 4 0 0 0.214133 4

 29 منعدمة 0 0 0 0 0 0 النسل. يبين  ليال تن يم 31

37 
ـــال وإ ــ ــ ــــدم  عليمـ ــ ــــبة يقــ ــ ــــب  نســ ــ ــــي ضــ ــ ــــهم فــ ــ ــــادال  ســ ــ رشــ

 املواليد والوفيال.
 30 منعدمة 0 0 0 0 0 0

37 
ــــديم  ــ ــ ــ ــ ــــ  تقـــ ــ ــ ــ ــ ــــة علــ ــ ــ ــ ــ ــــة وألاهليــ ــ ــ ــ ــ ـــال الحكوميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الجهـ ــ ــ ــ ــ يحــ

 الخدمال  جتماعية العامة.
 31 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 14 ةيـر كب 1.17773 22 0.053533 1 1.124197 21 ق رحال وارشادال لشغل أوقال الفراأ.يقدم م 35

31 
يح  عل  ممارسة الن ح وألامر باملعروف والنهي عن 

 املنكر.
 3 ةيـر كب 4.068522 76 0.053533 1 4.014989 75

39 
يبـــين أهميــــة الــــدفان عــــن الحــــق وعــــدم الخــــوف إال مــــن 

 هللا  عام .
 16 متوسطة 0.588865 11 0 0 0.588865 11

 27 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1 يح  عل  التوحد والقوة في أوسات املجتمف. 27

 17 متوسطة 0.428266 8 0 0 0.428266 8 .يبرز شخصيال ونمااج اجتماعية لالقتداء باا 24

   41.59529 777 0.695931 13 40.89936 764 ف ال التحليل 

 25  1868  1868 وحدال التحليل 
 

  

  ةيـر كب  25     املعدل
 

( مــــدى ت ــــمين مفهومـــــال التنميــــة املســــتدامة )الجانــــب  جتمــــاعي( فـــــي 9يتضــــح مــــن الجــــدول ) 

 تكرارا وبنسبة (555)ف حي  بلغ تكرار هذه املفهومال املقرر عل  الص  ألاول ال انوي  كتاب الحدي 

ـــــر درجـــــة كبن هـــــذه املفهومــــــال جـــــاء تكـــــرارال ب(ف أي أ37وجـــــاء متوســـــ  التكـــــرارال )، ( 79%. 14) ة، يــ

ـــمني دعـــــدد  نحــــو %(، وب17.199( تكــــرارا، بنســــبة )571صــــريح بتكـــــرارال ) نحــــو حيــــ  جــــاء ت ــــميناا ب ضـ

ف فالعبارال فجاءل درجاتاا متفاوتة %(، أما عبارال هذا الجانب7.797( تكرارا وبنسبة )42تكرارال )

ـــــر جـــــــاءل بدرجـــــــة كب (،49، 35، 1، 33، 1، 4، 5، 47، 44، 3، 2، 9، 31، 7، 45) ــ ــــة يـ ـــــب م ويـــ ة، وبنســ



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
36 

فجـــاءل بدرجـــة متوســـطة،  (41، 24، 39%(، أمـــا العبـــارال )0.588865 –% 7.869379بـــين ) تراوحــأ

ـــــأ ـــــة تراوحـ ـــــب م ويـ ـــين ) وبنسـ ــ ، 37، 47، 42، 32، 47%(، أمــــــا العبــــــارال )0.321199 -% 0.588865بـ

ـــين )( فقـــــــــــــد جـــــــــــــاءل بدرجـــــــــــــة ضـــــــــــــعيفة، تراوحـــــــــــــأ نســـــــــــــ27، 41، 43، 34 ــ ــ ــ ــ ــــة بــ ــ ــ ــ ــ  -%0.267666تاا امل ويـ

 (.37، 37، 31، 7%(، بينما أهمل املحتوى العبارال )0.053533

47 
 ال رتيب الدرجة ةالنسب مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

   % ص+ض % ال مني % الصريح

 4 متوسطة 0.428266 8 0 0 0.428266 8 البشري  املال لرأل يبين أهمية  ست مار 4

 5 متوسطة 0.428266 8 0 0 0.428266 8 لانتاجية في املشاريف يح  عل  التوسف 3

 16 دمةمنع 0 0 0 0 0 0 يدعو إم  املحاف ة عل  املوارد الطبيعية. 2

 10 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3 يؤكد عل  العدالة في توزيف الثروال. 1

 17 منعدمة 0 0 0 0 0 0 يبين أهمية  ست مار، ويدعو إم  حمايته. 7

 18 منعدمة 0 0 0 0 0 0  بتكارية. ألافكار يدعو إم  است مار 7

5 
يؤكــــد أهميـــــة رأل املـــــال، ويبــــين آلاليـــــال الشـــــرعية 

 ه.لتوظيف
 7 متوسطة 0.321199 6 0 0 0.321199 6

 12 ضعيفة 0.107066 2 0 0 0.107066 2 يبين أهمية الزراعة وممارس اا. 1

 2 ةيـر كب 0.963597 18 0 0 0.963597 18 يبين  ليال دعم  قتصاد الوطني. 9

47 
التخصصـال  بـين يت ـمن  ليـال تـدعو إمـ  املواءمـة

 السوق. واحتياجال
 19 عدمةمن 0 0 0 0 0 0

44 
وتوطيناــــا فــــي  التكنولوجيــــا يبـــين أهميــــة اســـت مار

  قتصاد الوطني. يـر تطو 
 13 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1

43 
للمــــوارد  ألام ــــل  ســــت مار يحـــ  علــــ   تــــجيف

 والطبيعية. البشرية
 20 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 21 مةمنعد 0 0 0 0 0 0 كفاءتاا. وزيادة الطاقة يـريح  عل  توف 42

 22 منعدمة 0 0 0 0 0 0 و تجيعها. املهن يدعو إم  اح رام 41

47 
البشــــرية  املـــوارد إدارة يت ـــمن نمــــااج لحســــن

 والطبيعية
 11 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3

 9 ضعيفة 0.214133 4 0 0 0.214133 4 الغذايي. ألامن يـريدعو إم  توف 47

 3 ةيـر كب 0.695931 13 0 0 0.695931 13 خل .يبين ألاجر ألاخروي اصحاب ألاداء امل 45

 23 منعدمة 0 0 0 0 0 0 املتميز يدعو إم  مكافأة ألاداء 41

 24 منعدمة 0 0 0 0 0 0 املتجددة الطاقة يبين فوائد استخدام 49

 25 منعدمة 0 0 0 0 0 0 العام املال يدعو إم  حماية 37

34 
ـــاد يو ــــح خطــــورة الفقــــر  والبطالــــة علــــ   قتصـ

 الوطني.
 6 متوسطة 0.428266 8 0 0 0.428266 8

33 
ــــوانين  ــــن قـــ ــــ  ســـ ــــدعو إمـــ ــ الك ويـــ ــ ــــة املســـ ـــح أهميـــ ــ يو ـ

 لحمايته.
 26 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 14 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1 الغذايي  س االت يح  عل  ترشيد 32

 15 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1 الطاقة اس االت يح  عل  ترشيد 31

37 
ـــر العلمـــــي وتطو  يبـــــين أهميـــــة البحـــــ  ه فـــــي مجـــــال يـــ

  قتصاد.
 27 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 1 ةيـر كب 2.087794 39 0.053533 1 2.034261 38 يبين أهمية الثراء، ويح  عل  الكسب املشرون 37

 8 متوسطة 0.321199 6 0 0 0.321199 6 الح  عل  حفع الحقوق املالية لألفراد. 35

   6.477516 121 0.053533 1 6.423983 120 ل التحليلمجمون ف ا 

      1868  1868 عدد وحدال التحليل 

  ضعيفة  4     املعدل 
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37 

( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب  قتصــادي( فــي 47يتضــح مــن الجــدول ) 

تكرارا وبنسبة  (434)ومال ف حي  بلغ تكرار هذه املفهاملقرر عل  الص  ألاول ال انوي  كتاب الحدي 

درجـة ضـعيفة، حيـ  (ف أي أن هذه املفهومال جاء تكرارهـا ب1، وجاء متوس  التكرارال )(% 7.155)

 ر واحـدضـمني دعـدد تكـرا نحـو %(، وب7.132( تكـرارا، بنسـبة )437صـريح بتكـرارال ) نحـو جاء ت ميناا ب

جــاءل  (45، 9، 37) فالعبــارالاف درجاتاــ%(، أمــا عبــارال هــذا الجانــب فقــد تفاوتــأ 7.7727وبنســبة )

، 34، 3، 4%(، أمــا العبــارال )0.695931 –% 2.087794تراوحــأ بــين ) ، وبنســب م ويــةةيـــر بدرجــة كب

%(، أمـــا 0.321199 -% 0.428266اا امل ويـــة بـــين )تراوحـــأ نســـتجـــاءل بدرجـــة متوســـطة  فقـــد( 35، 5

ـــين  ( فقــــــد جــــــاءل بدرجــــــة ضــــــعيفة،31، 32، 44، 1، 47، 1، 47العبــــــارال ) ــ ــــة بـ ــــتاا امل ويــ ــــأ نســ تراوحــ

، 37، 49، 41، 41، 42، 43، 47، 7، 7، 2املحتــوى العبـــارال ) همــلوأ%(، 0.053533 -0.214133%)

33 ،37) 

44 
 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة ر التكر  النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 4 ضعيفة 0.107066 2 0 0 0.107066 2 للبي ة. فهمه  عمق التـيالبيئية  يتناول املعلومال 4

 9 منعدمة 0 0 0 0 0 0 يبين خطورة املشكالل البيئية وكيفية الحد مناا. 3

2 
 القــوانين أهميــة تفعيــلو  مايــة البي ــة،يعــرف املــتعلم بطــرق ح

 البيئية.
 10 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 11 منعدمة 0 0 0 0 0 0 بيئته، واملحاف ة علحاا. مف الفرد تفاعل يعزز  1

7 
ال ـــارة بـــالطرق  مـــن املخلفـــال والنفايــال يــدعو إمـــ  الــتخل 

 ال حية.
 12 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 7 ضعيفة 0.053533 1 0.053533 1 0 0 ية، وترشيد استخدامها.املائ املوارد عل  يدعو إم  الحفا  7

 13 منعدمة 0 0 0 0 0 0 "الحصاد املايي "ألامطار مياه يو ح أهمية است مار 5

 14 منعدمة 0 0 0 0 0 0 التلوث. من الجوي  الغالف يبين طرقا متعددة لحماية 1

 2 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3 يبين فوائد ألاحياء البرية وسبل حماي اا. 9

 15 منعدمة 0 0 0 0 0 0 الغذايي التلوث من يح  عل  الوقاية 47

 16 منعدمة 0 0 0 0 0 0 البحرية. بالحياة يدعو إم   هتمام 44

 17 منعدمة 0 0 0 0 0 0 الزراعية. الثروة عل  يدعو إم  املحاف ة 43

42 
اء فـــي يبـــين أهميـــة الزراعـــة و ـــرل ألاشـــجار، املســـاحال الخ ـــر 

 البي ة.
 3 ضعيفة 0.1606 3 0 0 0.1606 3

 18 منعدمة 0 0 0 0 0 0 املحاف ة عل  ألارا  ي الزراعية، ومكافحة الت حر. 41

 19 منعدمة 0 0 0 0 0 0 يو ح خطورة الكوارث وسبل التخفي  مناا. 47

47 
العمراني عل  ألارا  ي الزراعية، و ليال  يو ح خطورة الزح 

 الحد منه.
 20 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 21 منعدمة 0 0 0 0 0 0 .البيئية استخدام املوارد يو ح مهارال 45

41 
يح  عل  استخدام الطاقة الن يفة، ألان مة املعلوماتية، 

 وتخفي  استخدام الورق والبالستيك.
 22 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 8 ضعيفة 0.053533 1 0 0 0.053533 1 .يـروالتطو  النمو لتحقيق استدامة الصيي املستوى  ينمي 49

37 
الق ــايا ال ــحية، واتخــاا القــرارال  فهــم علــ  القــدرة ينمــي

 تجاهها.
 23 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 24 منعدمة 0 0 0 0 0 0 ثار التدخين البيئية، وسبل مكافحته.يبين   34

 1 ضعيفة 0.267666 5 0 0 0.267666 5 .الصيي مهارال اختيار الغذاء املتعلم يكسب 33

32 
املعديـة وكيفيـة الوقايـة  يـر و  املعدية يبين خطورة ألامراض

 مناا.
 5 ضعيفة 0.107066 2 0 0 0.107066 2

 6 ضعيفة 0.107066 2 0 0 0.107066 2 العامة. يح  عل  الن افة وال حة 31

   1.017131 19 0.053533 1 0.963597 18 مجمون ف ال التحليل 

      1868  1868 عدد وحدال التحليل 

 ضعيفة   1     املعدل 
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( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب الصــيي والبي ــي( 44يتضــح مــن الجــدول ) 

ـــغ تكـــــرار هـــــذه املفهومـــــال )املقـــــرر علـــــ  الصـــــ  ألاول ال ـــــانوي  فـــــي كتـــــاب الحـــــدي  ( تكـــــرارا 49ف حيـــــ  بلــ

ـــــبة ــ ــــذه املفهو 4، وجــــــــاء متوســــــــ  التكــــــــرارال )(%4.745) وبنسـ ــ مــــــــال جــــــــاء تكرارهــــــــا بدرجــــــــة (ف أي أن هــ

 ( تكـرار 4)ضـمني دعـدد  بنحـو %(، و 7.972( تكرارا، بنسبة )41) دعددصريح  نحو ت ميناا ب تمضعيفة، 

، 4، 42، 9، 33)فالعبـــارال فجـــاءل بـــدرجال متفاوتـــةف %(، أمـــا عبـــارال هـــذا الجانـــب 7.727وبنســـبة )

%(، 0.053533 –% 0.267666بـــين ) تراوحـــأم ويـــة جـــاءل بدرجـــة ضـــعيفة بنســـب  (49، 7، 31، 32

 .(34، 37، 41 ،45، 47، 47، 41، 43، 44، 47، 1، 5، 7، 1، 2، 3العبارال ) واهمل

43  

 ال رتيب النسبة التكرار جوانب التنمية املستدامة

 ألاول  41.59529 777  جتماعي

 ال اني 6.477516 121  قتصادي

 ال ال  1.017131 19 الصيي البي ي

  49.0899 917 مجمون ف ال التحليل

   1868 وحدال التحليل

( أن كتــــــاب الحــــــدي  املقــــــرر علــــــ  الصــــــ  ألاول ال ــــــانوي قــــــد ت ــــــمن 43يتضــــــح مــــــن الجــــــدول ) 

جتمــــاعي بنســــبة %(، جــــاء فــــي املرتبــــة ألاومــــ  الجانــــب   19.7199مفهومـــال التنميــــة املســــتدامة بنســــبة )

ــــة الجانـــــب  قتصـــــادي بنســـــبة )14.797) ـــي املرتبـــــة ال انيـ ــــب 7.155%(، وجـــــاء فــ ـــل الجانـ ـــا احتــ %(، بينمــ

 %(.4.745ة بنسبة )يـر الصيي والبي ي املرتبة ال ال ة وألاخ

حصـــل  التــــيمـــن البـــديهي أن ياـــتم محتـــوى كتـــاب الحـــدي  بالجانـــب  جتمـــاعي، إال أن النســـبة  

والبي ــي، وكــذا الجانــب  قتصــاديف ليــدل علــ   يــاب الخارطــة املفاهيميــة عنــد  علحاــا الجانــب الصــيي

 متوازن.  بنحو عملية التألي ، فكتاب الحدي  ينبخي أن يت من جميف جوانب التنمية املستدامة و 

فــــي  (3742مــــف دراســــة طويــــل ) ، واتفقــــأم(3747تفقــــأ مــــف دراســــة املنــــدالوي )وهــــذه النتيجــــة ا 

واختلفــأ معهــا فــي البعــدين ) قتصــادي  ي علــ  املرتبــة ألاومــ  فــي الدراســتين،حصــول الجانــب  جتمــاع

والبي ي( ففي هذه الدراسة حصل الجانب البي ي عل  املرتبة ال انية، بينما حصل الجانب  قتصادي 

 بينمـا فـي دراسـة الباحـ  جـاء البعـد  قتصـادي فـي املرتبـة ال انيـة، والبعـد الصـيي،   املرتبـة ال ال ـةعل

توصلأ إم  أن محتـوى  التـي(  3779والبي ي في املرتبة ال ال ة، وتختل  مف دراسة بوعبد هللا، وناني ) 

ثـــم ، ب الطبيةــي البي ـــي بالدرجــة ألاومـــ كتــب الطـــور ألاول مــن التعلـــيم ألاساســ ي بـــالجزائر ت ــمن الجانـــ

ـــــب  ج ـــــر أخ، و تمـــــــاعي بالدرجـــــــة ال انيـــــــةالجانــ ــ ـــــادييـ ـــــب  قتصــ ـــا الجانــ ــ ـــــأ مــ ف دراســـــــة الركـــــــابي ، واختلفــ
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 البعـد ةيــر ألاخ املرتبـة في  جتماعي، وحل البعد ، يليهك ـرالبي ي اهتماما أ نال فحاا البعد التـيم( 3741)

  قتصادي، ويأ ي هذا  تفاق و ختالف تبعا لعينة الدراسة )الكتب واملواد الدراسية وأهدافها(. 

( 47، 47، 41، 42فــي ضــوء مفهومــال التنميــة املســتدامة، والجــداول )ة يـــر تــم تحليــل كتــاب الس

 تو ح نتائج الك:

42 
 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 5 ةيـر كب 1.48768 32 0.41841 9 1.06927 23 يو ح قيمة لانسان عند هللا  عام . 4

 10 ةيـر كب 0.79033 17 0.27894 6 0.51139 11 حقوقه. يؤكد عل  تقبل لانسان، واح رام 3

 11 ةيـر كب 0.69735 15 0.18596 4 0.51139 11  جتماعي. التكافل يح  عل   عزيز 2

 2 ةيـر كب 4.649 100 0.18596 4 4.46304 96 املجتمةي. العن  يدعو إم  محاربة 1

 7 ةيـر كب 1.16225 25 0.09298 2 1.06927 23 التفكك. من ألاسرة واملجتمف يح  عل  حماية 7

7 
 ألافــراد يبــين  ثــار املخــدرال املجتمعيــة وســبل حمايــة

 مناا.
 26 فةضعي 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 4 ةيـر كب 1.99907 43 0.13947 3 1.8596 40 يو ح  ثار التمييز والتعصب ألاعم . 5

 14 متوسطة 0.51139 11 0.18596 4 0.32543 7 يبين آلاثار  جتماعية للفقر والبطالة. 1

9 
والتقاليـد املنيـجمة  العـادال علـ  يـدعو إمـ  املحاف ـة

 مف  عاليم لاسالم الحني .
 17 متوسطة 0.37192 8 0.23245 5 0.13947 3

47 
ـــز ـــاركة يحــــ  علـــــ   عزيـ ـــرل القـــــيم  مشــ ـــرأة فــــي  ــ املــ

  جتماعية.
 8 ةيـر كب 0.83682 18 0.27894 6 0.55788 12

44 
وتحسـينه، وتخفيـ   للجميـف يؤكد عل أحقيـة التعلـيم

 نسبة ألامية.
 18 متوسطة 0.37192 8 0.09298 2 0.27894 6

 22 ضعيفة 0.18596 4 0.09298 2 0.09298 2 يم.الكر  السكن يح  عل  تأمين 43

 21 ضعيفة 0.23245 5 0.13947 3 0.09298 2 الخاصة.  حتياجال بذوي  يح  عل   هتمام 42

 16 متوسطة 0.4649 10 0.32543 7 0.13947 3 طبقال املجتمف. لجميف الرفاهية يدعو إم  تحقيق 41

 24 ضعيفة 0.13947 3 0.13947 3 0 0 مف.اء املجتأبنالوعي لدى  يحرص عل   عميق 47

 9 ةيـر كب 0.83682 18 0.37192 8 0.4649 10 املحتاجين. يح  عل  مساعدة 47

 1 ةيـر كب 11.43654 246 1.16225 25 10.27429 221 بااخالق الحسنة. يدعو إم   ل زام 45

 13 ةيـر كب 0.55788 12 0.18596 4 0.37192 8 الصالحة. املواطنة يح  عل  ترسيخ 41

 15 متوسطة 0.51139 11 0.27894 6 0.23245 5  جتماعية. العدالة يدعو إم  تحقيق 49

 25 ضعيفة 0.13947 3 0.13947 3 0 0 القرار. يبين أهمية املشاركة  جتماعية وصنف 37

 23 يفةضع 0.18596 4 0.13947 3 0.04649 1 لانسانية ال رورية.  حتياجال يدعو إم  تحقيق 34

 20 متوسطة 0.32543 7 0.13947 3 0.18596 4 املجتمعية. املشاركة يح  عل   عزيز 33

32 
 جتماعيـــة  ال ـــحية الرعايـــة يبـــين أهميـــة تحقيـــق

 الجيدة
 27 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 28 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 النسل. يبين  ليال تن يم 31

37 
ــــاد ــ ــــال وارشــ ــ ــــدم  عليمــ ــ ــــبة يقــ ــ ـــب  نســ ــ ــ ـــي ضـ ــ ــ ـــهم فـ ــ ــ ال  سـ

 املواليد والوفيال.
 29 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

37 
ــــديم  ــ ــ ــ ــ ــــ  تقـــ ــ ــ ــ ــ ــــة علــ ــ ــ ــ ــ ــــة وألاهليــ ــ ــ ــ ــ ـــال الحكوميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الجهـ ــ ــ ــ ــ يحــ

 الخدمال  جتماعية العامة.
 30 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 31 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 يقدم مق رحال وارشادال لشغل أوقال الفراأ. 35

31 
يح  عل  ممارسة الن ح وألامر باملعروف والنهي عن 

 املنكر.
 3 ةيـر كب 3.02185 65 0.32543 7 2.69642 58

39 
يبـــين أهميــــة الــــدفان عــــن الحــــق وعــــدم الخــــوف إال مــــن 

 هللا  عام .
 12 ةيـر كب 0.69735 15 0.09298 2 0.60437 13



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
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 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 19 متوسطة 0.37192 8 0.09298 2 0.27894 6 يح  عل  التوحد والقوة في أوسات املجتمف. 27

 6 ةيـر كب 1.30172 28 0.09298 2 1.20874 26 .يبرز شخصيال ونمااج اجتماعية لالقتداء باا 24

   33.84472 728 6.369131 137 27.47559 591 ف ال التحليل 

  2151  2151 وحدال التحليل 
  

  

  ةيـر كب  23     املعدل 

ين مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة )الجانـــب  جتمـــاعي( فـــي ( مـــدى ت ـــم42يتضـــح مـــن الجـــدول ) 

تكــرارا وبنســبة  531ف حيــ  بلــغ تكــرار هــذه املفهومــال املقــرر علــ  الصــ  ألاول ال ــانوي  ةيـــر كتــاب الس

ة، حيـــ  يــــر (ف أي أن هـــذه املفهومـــال جـــاء تكرارهـــا بدرجـــة كب32%، وجـــاء متوســـ  التكـــرارال )22.11

ضـــمني دعــدد تكـــرارال  بنحــو %(، و 35.157( تكــرارا، بنســـبة )794) صــريح بتكـــرارال بنحـــو جــاء ت ــميناا 

، 31، 1، 45فالعبـارال ) أما العبارال فقد جاءل بـدرجال متفاوتـةف%(، 7.279( تكرارا وبنسبة )425)

ـــــر جــــــــــــــــاءل بدرجــــــــــــــــة كب (41، 39، 2، 3، 47، 47، 7، 24، 4، 5 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تراوحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب م ويـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين  ة وبنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

جــــــــاءل بدرجــــــــة متوســــــــطة، ( 33، 27، 44، 9، 41، 49، 1)العبــــــــارال و %(، 0.55788 –% 7.869379)

ـــين ) وبنســــــب م ويــــــة تراوحــــــأ ، 7، 37، 47، 34، 43، 42%(، أمــــــا العبــــــارال )0.32543 -% 0.51139بـــ

 -%0.23245( فقــــــــــد جــــــــــاءل بدرجــــــــــة ضــــــــــعيفة، تراوحــــــــــأ نســــــــــتاا امل ويــــــــــة بــــــــــين )35، 37، 37، 31، 32

رال مـن عبـارال التنميـة املسـتدامة فـي الجانـب ة بأنه لم يامل أي عبـايـر %(، وتميز كتاب الس0.09298

 ( عبارة عل  درجة ضعيفة.44 جتماعي، ر م حصول )
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 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

   % ص+ ض % ال مني % الصريح

 4 ةيـر كب 0.74384 16 0.13947 3 0.60437 13 البشري  املال لرأل يبين أهمية  ست مار 4

 2 ةيـر كب 1.02278 22 0.32543 7 0.69735 15 لانتاجية في املشاريف يح  عل  التوسف 3

 14 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1 ة.يدعو إم  املحاف ة عل  املوارد الطبيعي 2

 8 متوسطة 0.27894 6 0.09298 2 0.18596 4 يؤكد عل  العدالة في توزيف الثروال. 1

 12 ضعيفة 0.18596 4 0.09298 2 0.09298 2 يبين أهمية  ست مار، ويدعو إم  حمايته. 7

 11 ضعيفة 0.23245 5 0.09298 2 0.13947 3  بتكارية. ألافكار يدعو إم  است مار 7

5 
يؤكــــد أهميـــــة رأل املـــــال، ويبــــين آلاليـــــال الشـــــرعية 

 لتوظيفه.
 5 متوسطة 0.51139 11 0.13947 3 0.37192 8

 9 متوسطة 0.27894 6 0.09298 2 0.18596 4 يبين أهمية الزراعة وممارس اا. 1

 1 ةيـر كب 1.62715 35 0.23245 5 1.3947 30 يبين  ليال دعم  قتصاد الوطني. 9

47 
التخصصـال  بـين يت ـمن  ليـال تـدعو إمـ  املواءمـة

 السوق. واحتياجال
 17 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

44 
وتوطيناــــا فــــي  التكنولوجيــــا يبـــين أهميــــة اســـت مار

  قتصاد الوطني. يـر تطو 
 18 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

43 
للمــــوارد  ألام ــــل  ســــت مار يحـــ  علــــ   تــــجيف

 والطبيعية. لبشريةا
 15 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1

 19 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 كفاءتاا. وزيادة الطاقة يـريح  عل  توف 42

 10 متوسطة 0.27894 6 0.09298 2 0.18596 4 و تجيعها. املهن يدعو إم  اح رام 41

47 
البشــــرية  املـــوارد إدارة يت ـــمن نمــــااج لحســــن

 يعيةوالطب
 6 متوسطة 0.4649 10 0.09298 2 0.37192 8



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
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 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

   % ص+ ض % ال مني % الصريح

 13 ضعيفة 0.18596 4 0.09298 2 0.09298 2 الغذايي. ألامن يـريدعو إم  توف 47

 20 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 يبين ألاجر ألاخروي اصحاب ألاداء املخل . 45

 21 عيفةض 0.09298 2 0.09298 2 0 0 املتميز يدعو إم  مكافأة ألاداء 41

 22 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 املتجددة الطاقة يبين فوائد استخدام 49

 23 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 العام املال يدعو إم  حماية 37

34 
ـــاد  يو ــــح خطــــورة الفقــــر والبطالــــة علــــ   قتصـ

 الوطني.
 7 متوسطة 0.32543 7 0.09298 2 0.23245 5

33 
ــ ال ــ ــــة املســـ ـــح أهميـــ ــ ــــوانين يو ـ ــــن قـــ ــــ  ســـ ــــدعو إمـــ ك ويـــ

 لحمايته.
 24 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 16 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1 الغذايي  س االت يح  عل  ترشيد 32

 25 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 الطاقة اس االت يح  عل  ترشيد 31

37 
ـــر العلمـــــي وتطو  يبـــــين أهميـــــة البحـــــ  ه فـــــي مجـــــال يـــ

 اد. قتص
 26 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 3 ةيـر كب 0.79033 17 0.32543 7 0.4649 10 يبين أهمية الثراء، ويح  عل  الكسب املشرون 37

 27 منعدمة 0 0 0 0 0 0 الح  عل  حفع الحقوق املالية لألفراد. 35

   8.275221 178 3.11483 67 5.160391 111 مجمون ف ال التحليل 

      2151  2151 ل التحليلعدد وحدا 

  متوسطة  7     املعدل 

 

( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب  قتصــادي( فــي 41يتضــح مــن الجــدول ) 

تكــرارا وبنســبة  451ف حيــ  بلــغ تكــرار هــذه املفهومــال املقــرر علــ  الصــ  ألاول ال ــانوي  ةيـــر كتــاب الس

ي أن هــذه املفهومــال جــاء تكرارهــا بدرجــة متوســطة، حيــ  (ف أ5%، وجــاء متوســ  التكــرارال )1.357

ضــــمني دعــــدد تكــــرارال  بنحـــو %(، و 7.477( تكــــرارا، بنســــبة )444صـــريح بتكــــرارال ) بنحــــو جـــاء ت ــــميناا 

جـــاءل بدرجـــة  (4، 37، 3، 9فالعبـــارال )وجـــاءل العبـــارال متفاوتـــةف %(، 2.441( تكـــرارا وبنســـبة )75)

( 41، 1، 1، 34، 47، 5العبارال )أما %(، 0.74384 –% 1.62715بين ) ة وبنسب م وية تراوحأيـر كب

، 7%(، أمـــا العبـــارال )0.27894 -% 0.51139بـــين )فجـــاءل بدرجـــة متوســـطة وبنســـب م ويـــة تراوحـــأ 

يفة، ( فقــــــــــد جــــــــــاءل بدرجــــــــــة ضــــــــــع37، 31، 33، 37، 49، 41، 45، 42، 44، 47، 32، 43، 2، 47، 7

 ( فق .35أهمل العبارة )و %(، 0.09298 -%0.23245تراوحأ نستاا امل وية بين )

47 
 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 2 ةيـر كب 0.60437 13 0.09298 2 0.51139 11 للبي ة. فهمه  عمق التـيالبيئية  ل املعلوماليتناو  4

 8 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 يبين خطورة املشكالل البيئية وكيفية الحد مناا. 3

2 
 القـوانين أهميــة تفعيـلو  يعـرف املـتعلم بطــرق حمايـة البي ـة،

 البيئية.
 9 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 1 ةيـر كب 0.74384 16 0.09298 2 0.65086 14 بيئته، واملحاف ة علحاا. مف الفرد تفاعل يعزز  1

7 
ال ــارة بــالطرق  مــن املخلفــال والنفايــال يــدعو إمــ  الــتخل 

 ال حية.
 10 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 4 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1 املائية، وترشيد استخدامها. املوارد عل  يدعو إم  الحفا  7

 11 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 "الحصاد املايي "ألامطار مياه يو ح أهمية است مار 5

 5 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1 التلوث. من الجوي  الغالف يبين طرقا متعددة لحماية 1



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
40 

 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 6 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1 يبين فوائد ألاحياء البرية وسبل حماي اا. 9

 12 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 الغذايي التلوث من يح  عل  الوقاية 47

 13 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 البحرية. بالحياة يدعو إم   هتمام 44

 14 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 الزراعية. الثروة عل  يدعو إم  املحاف ة 43

42 
ن أهميـة الزراعــة و ـرل ألاشـجار، املســاحال الخ ـراء فــي يبـي

 البي ة.
 3 متوسطة 0.37192 8 0.09298 2 0.27894 6

 15 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 املحاف ة عل  ألارا  ي الزراعية، ومكافحة الت حر. 41

 16 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 يو ح خطورة الكوارث وسبل التخفي  مناا. 47

47 
ــــة،  يو ـــــح خطـــــورة الزحـــــ  العمرانـــــي علـــــ  ألارا ـــــ ي الزراعيـ

 و ليال الحد منه.
 17 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 18 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 .البيئية استخدام املوارد يو ح مهارال 45

41 
يحـــ  علـــ  اســـتخدام الطاقـــة الن يفـــة، ألان مـــة املعلوماتيـــة، 

 لبالستيك.وتخفي  استخدام الورق وا
 19 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 20 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 .يـروالتطو  النمو لتحقيق استدامة الصيي املستوى  ينمي 49

37 
الق ــايا ال ــحية، واتخــاا القــرارال  فهــم علــ  القــدرة ينمــي

 تجاهها.
 21 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 22 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 ة، وسبل مكافحته.يبين أثار التدخين البيئي 34

 23 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0 .الصيي مهارال اختيار الغذاء املتعلم يكسب 33

32 
املعديــة وكيفيــة الوقايــة  يـــر و  املعديــة يبــين خطــورة ألامــراض

 مناا.
 24 ضعيفة 0.09298 2 0.09298 2 0 0

 7 ضعيفة 0.13947 3 0.09298 2 0.04649 1 عامة.ال يح  عل  الن افة وال حة 31

   3.85867 83 2.23152 48 1.62715 35 مجمون ف ال التحليل 

      2151  2151 عدد وحدال التحليل 

 ضعيفة   3     املعدل 

( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب الصــيي والبي ــي( 47يتضــح مــن الجــدول ) 

تكـرارا وبنسـبة  12ف حيـ  بلـغ تكـرار هـذه املفهومـال املقـرر علـ  الصـ  ألاول ال ـانوي  ةيــر في كتـاب الس

(ف أي أن هـــذه املفهومـــال جـــاء تكرارهـــا بدرجـــة ضـــعيفة، حيـــ  2%، وجـــاء متوســـ  التكـــرارال )2.171

( 11ضمني دعـدد تكـرارال ) بنحو %(، و 4.735( تكرارا، بنسبة )27صريح بتكرارال ) بنحو جاء ت ميناا 

ة يـــر جـاءل بدرجـة كب (4، 1فالعبـارال ) فدرجاتاـاعبـارال فقـد تفاوتــأ ال%(، أمـا 3.324بنسـبة )تكـرارا و 

ــــب  ــ ـــــةوبنســ ــ ـــــأ م ويـ ــ ـــين ) تراوحـ ــ ــ ـــا 0.60437 –% 0.74384بـ ــ ــ فقــــــــد جــــــــاءل بدرجــــــــة  (42) العبــــــــارة%(، أمـ

، 41، 43، 44، 47، 5، 7، 2، 3، 31، 9، 1، 7%(، أمــــا العبــــارال )0.37192بنســــبة م ويــــة ) متوســــطة

( فقـــــد جـــــاءل بدرجـــــة ضـــــعيفة، تراوحـــــأ نســـــتاا امل ويـــــة بـــــين 32، 33، 34، 37، 49، 41، 45، 47، 47

 أي عبارة من عبارال هذا الجانب. ةيـر محتوى كتاب السولم يامل %(، 0.09298 -0.13947%)

47 
 ال رتيب النسبة كرارالت جوانب التنمية املستدامة

 ألاول  33.84472 728  جتماعي

 ال اني 8.275221 178  قتصادي

 ال ال  3.85867 83 الصيي البي ي

  45.9786 989 مجمون ف ال التحليل

   2151 وحدال التحليل



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
43 

لصــ  ألاول ال ـانوي قــد ت ـمن مفهومــال التنميــة لة يــر ( أن كتــاب الس47يتضـح مــن الجـدول ) 

%(، وجــاء فــي 22.111%(، جــاء فــي املرتبــة ألاومــ  الجانــب  جتمــاعي بنســبة )17.951مة بنســبة )املســتدا

ــــة الجانــــــب  قتصــــــادي بنســــــبة ) ـــا 1.357املرتبـــــة ال انيــ ــــة  جــــــاء%(، بينمـــ ــــي املرتبــ ـــيي والبي ــ ــــب الصـــ الجانــ

 %(.2.171ة بنسبة )يـر ألاخ

 الجوانب اولألة ومتنوعة وتنة النبوية عل  صاحتاا أف ل السالم وأتم التسليم شاميـر إن الس 

ـــبة بيناــــا، ويحســــب لهــــذا الكتــــاب أجمــــف ، وينبخــــي مراعــــاة الــــك عنــــد عمليــــة التــــألي  وإن تفاوتــــأ النسـ

ـــنن  فيــــــف العبـــــارال )املفهومــــــال(، فـــــي جميــــــ غطيتـــــه لجم ــــه فـــ ــــعيفة، وعليـ ـــها ضــ ـــان دع ــ ــــب وإن كـــ الجوانـ

 الباح  يؤكد عل  أهمية التوازن املدرول واملخط  بين هذه الجوانب.

فــــي  (3742مــــف دراســــة طويــــل ) واتفقــــأ، م(3747تفقــــأ مــــف دراســــة املنــــدالوي )وهــــذه النتيجــــة ا 

 فـــي الجـــانبين ) قتصـــادي والبي ـــي( ففـــي دراســـة جتمـــاعي علـــ  املرتبـــة ألاومـــ ، واختلفـــأ معهـــا  الجانـــب

ة، بينما حصل الجانب البي ي عل  املرتبة ال انية، وحصل الجانب  قتصادي عل  املرتبة ال ال  طويل

ـــي املرتبــــة ال انيــــة،  الجانــــبفــــي دراســــة الباحــــ  جــــاء  ـــي فــــي املرتبــــة  والجانــــب قتصــــادي فـ الصــــيي والبي ـ

الجانـب الطبيةـي البي ـي توصـلأ إمـ  أن  التــيم(، 3779ال ال ة، وتختل  مف دراسة بوعبد هللا، ونـاني )

واختلفــأ مــف دراســة ، صــاديا الجانــب  قتيـــر وأخ ،ثــم الجانــب  جتمــاعي، الدرجــة ألاومــ حصــل علــ  

 املرتبـة فـي  جتمـاعي، وحـل البعـد ويليـه ،ك ــرالبي ـي اهتمامـا أ نـال فحاـا البعـد التــيم( 3741الركـابي )

 قتصادي، ويأ ي هذا  تفاق و ختالف تبعا لعينة الدراسة )الكتب واملواد الدراسـية  البعد ةيـر ألاخ

 وأهدافها(.

( 37، 49، 41، 45كتـــاب الفقـــه فــــي ضـــوء مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة، والجــــداول )تـــم تحليـــل 

 تو ح نتائج الك:

45 
 ال رتيب الدرجة بةالنس مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 9 ةيـر كب 2.193283 32 0 0 2.193283 32 يو ح قيمة لانسان عند هللا  عام . 4

 3 ةيـر كب 3.906785 57 0.06854 1 3.838245 56 حقوقه. يؤكد عل  تقبل لانسان، واح رام 3

 4 ةيـر كب 3.632625 53 0.13708 2 3.495545 51  جتماعي. التكافل يح  عل   عزيز 2

 13 ةيـر كب 1.028101 15 0 0 1.028101 15 املجتمةي. العن  يدعو إم  محاربة 1

 1 ةيـر كب 10.07539 147 0.13708 2 9.938314 145 التفكك. من ألاسرة واملجتمف يح  عل  حماية 7

7 
 ألافــراد يبــين  ثــار املخــدرال املجتمعيــة وســبل حمايــة

 مناا.
 23 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2

 19 متوسطة 0.548321 8 0 0 0.548321 8 يو ح  ثار التمييز والتعصب ألاعم . 5

 5 ةيـر كب 3.015764 44 0.27416 4 2.741604 40 يبين آلاثار  جتماعية للفقر والبطالة. 1



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
44 

 ال رتيب الدرجة بةالنس مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

9 
والتقاليـد املنيـجمة  العـادال علـ  يـدعو إمـ  املحاف ـة

 مف  عاليم لاسالم الحني .
 7 ةيـر كب 2.467443 36 0 0 2.467443 36

47 
ـــز ـــاركة يحــــ  علـــــ   عزيـ ـــرل القـــــيم  مشــ ـــرأة فــــي  ــ املــ

  جتماعية.
 21 متوسطة 0.479781 7 0 0 0.479781 7

44 
وتحسـينه، وتخفيـ   للجميـف يؤكد عل أحقيـة التعلـيم

 نسبة ألامية.
 22 ضعيفة 0.3427 5 0.13708 2 0.20562 3

 20 متوسطة 0.548321 8 0 0 0.548321 8 الكريم. السكن يح  عل  تأمين 43

 8 ةيـر كب 2.330363 34 0.06854 1 2.261823 33 الخاصة.  حتياجال بذوي  يح  عل   هتمام 42

 24 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2 طبقال املجتمف. لجميف الرفاهية يدعو إم  تحقيق 41

 17 متوسطة 0.616861 9 0 0 0.616861 9 اء املجتمف.أبنالوعي لدى  يحرص عل   عميق 47

 18 متوسطة 0.616861 9 0 0 0.616861 9 املحتاجين. يح  عل  مساعدة 47

 2 ةيـر كب 5.620288 82 0.3427 5 5.277587 77 بااخالق الحسنة. يدعو إم   ل زام 45

 25 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2 الصالحة. املواطنة يح  عل  ترسيخ 41

 11 ةيـر كب 1.919123 28 0 0 1.919123 28  جتماعية. العدالة إم  تحقيقيدعو  49

 26 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2 القرار. يبين أهمية املشاركة  جتماعية وصنف 37

 30 منعدمة 0 0 0 0 0 0 لانسانية ال رورية.  حتياجال يدعو إم  تحقيق 34

 14 ةيـر كب 0.959561 14 0 0 0.959561 14 ة.املجتمعي املشاركة يح  عل   عزيز 33

32 
 جتماعيـــة  ال ـــحية الرعايـــة يبـــين أهميـــة تحقيـــق

 الجيدة
 10 ةيـر كب 2.124743 31 0 0 2.124743 31

 27 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2 النسل. يبين  ليال تن يم 31

37 
ــــبة  ــ ــــب  نســ ــ ــــي ضــ ــ ــــهم فــ ــ ــــادال  ســ ــ ــــال وارشــ ــ ــــدم  عليمــ ــ يقــ

 املواليد والوفيال.
 28 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2

37 
ــــديم  ــ ــ ــ ــ ــــ  تقـــ ــ ــ ــ ــ ــــة علــ ــ ــ ــ ــ ــــة وألاهليــ ــ ــ ــ ــ ـــال الحكوميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الجهـ ــ ــ ــ ــ يحــ

 الخدمال  جتماعية العامة.
 31 منعدمة 0 0 0 0 0 0

 15 متوسطة 0.685401 10 0 0 0.685401 10 يقدم مق رحال وارشادال لشغل أوقال الفراأ. 35

31 
عن يح  عل  ممارسة الن ح وألامر باملعروف والنهي 

 املنكر.
 12 ةيـر كب 1.644962 24 0 0 1.644962 24

39 
يبـــين أهميــــة الــــدفان عــــن الحــــق وعــــدم الخــــوف إال مــــن 

 هللا  عام .
 29 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1

 16 متوسطة 0.685401 10 0 0 0.685401 10 يح  عل  التوحد والقوة في أوسات املجتمف. 27

 6 ةيـر كب 2.673064 39 0 0 2.673064 39 .لالقتداء باايبرز شخصيال ونمااج اجتماعية  24

   49.00617 715 1.165182 17 47.84099 698 ف ال التحليل 

  1459  1459 وحدال التحليل 
  

  

 ةيـر كب   23     املعدل 

( مـدى ت ـمين مفهومـال التنميـة املسـتدامة )الجانـب  جتمـاعي( فـي كتـاب 45يتضح من الجـدول ) 

 تكــــــــرارا وبنســــــــبة (547)قــــــــرر علــــــــ  الصــــــــ  ألاول ال ــــــــانويف حيــــــــ  بلــــــــغ تكــــــــرار هــــــــذه املفهومــــــــال الفقــــــــه امل

ة، حيــــ  يــــر (ف أي أن هــــذه املفهومـــال جـــاء تكرارهــــا بدرجـــة كب32، وجـــاء متوســـ  التكـــرارال )(19.777%)

( 45ضـمني دعـدد تكـرارال ) بنحـو %(، و 15.117( تكرارا، بنسبة )791صريح بتكرارال ) بنحو جاء ت ميناا 

، 42، 9، 24، 1، 2، 3، 45، 7فالعبـارال )فقـد تفاوتـأ درجاتاـاف  عبـارالال%(، أما 4.477تكرارا وبنسبة )

 –% 10.07539) ة وبنســــــــــــــــب م ويــــــــــــــــة تراوحــــــــــــــــأ بــــــــــــــــينيـــــــــــــــــر جــــــــــــــــاءل بدرجــــــــــــــــة كب (33، 1، 31، 49، 32، 4

فجــــــاءل بدرجــــــة متوســــــطة بنســــــب م ويــــــة  (47، 43، 5، 47، 47، 27، 35%(، أمــــــا العبــــــارال )0.959561

( فقـــــــــد 39، 37، 31، 37، 41، 41، 7، 44%(، أمـــــــــا العبــــــــارال )0.479781 -% 0.685401بــــــــين  اوحــــــــأتر 

%(، بينمــــــا أهمــــــل املحتــــــوى 0.06854 -%0.3427تراوحــــــأ بــــــين )بنســــــب م ويــــــة جــــــاءل بدرجــــــة ضــــــعيفة، 

 (.37، 34العبارتين )



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
45 

41 
 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

   % ص+ ض % ال مني % الصريح

 10 متوسطة 0.548321 8 0 0 0.548321 8 البشري  املال لرأل يبين أهمية  ست مار 4

 9 متوسطة 0.685401 10 0 0 0.685401 10 اجيةلانت في املشاريف يح  عل  التوسف 3

 13 ضعيفة 0.3427 5 0 0 0.3427 5 يدعو إم  املحاف ة عل  املوارد الطبيعية. 2

 8 ةيـر كب 0.822481 12 0 0 0.822481 12 يؤكد عل  العدالة في توزيف الثروال. 1

 15 ضعيفة 0.27416 4 0 0 0.27416 4 يبين أهمية  ست مار، ويدعو إم  حمايته. 7

 20 منعدمة 0 0 0 0 0 0  بتكارية. ألافكار يدعو إم  است مار 7

5 
ــــرعية  ــ ــ ــ ــ ــــال الشــ ــ ــ ــ ــ ــــين آلاليــ ــ ــ ــ ــ ــــال، ويبــ ــ ــ ــ ــ ــــة رأل املــ ــ ــ ــ ــ ــــد أهميــ ــ ــ ــ ــ يؤكــ

 لتوظيفه.
 6 ةيـر كب 1.028101 15 0 0 1.028101 15

 16 ضعيفة 0.20562 3 0 0 0.20562 3 يبين أهمية الزراعة وممارس اا. 1

 5 ةيـر كب 1.370802 20 0.06854 1 1.302262 19 اد الوطني.يبين  ليال دعم  قتص 9

47 
ـــال تــــدعو إمــــ  املواءمــــة ـــال  بــــين يت ــــمن  ليـ التخصصـ

 السوق. واحتياجال
 21 منعدمة 0 0 0 0 0 0

44 
ـــر وتوطيناـــا فـــي تطو  التكنولوجيـــا يبـــين أهميـــة اســـت مار  يـ

  قتصاد الوطني.
 22 منعدمة 0 0 0 0 0 0

43 
 للمــوارد البشــرية ألام ــل  مار ســت يحــ  علــ   تــجيف

 والطبيعية.
 19 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1

 23 منعدمة 0 0 0 0 0 0 كفاءتاا. وزيادة الطاقة يـريح  عل  توف 42

 17 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2 و تجيعها. املهن يدعو إم  اح رام 41

 7 ةيـر كب 0.891021 13 0 0 0.891021 13 ةالبشرية والطبيعي املوارد إدارة يت من نمااج لحسن 47

 3 ةيـر كب 2.330363 34 0.06854 1 2.261823 33 الغذايي. ألامن يـريدعو إم  توف 47

 14 ضعيفة 0.3427 5 0.20562 3 0.13708 2 يبين ألاجر ألاخروي اصحاب ألاداء املخل . 45

 12 متوسطة 0.411241 6 0 0 0.411241 6 .املتميز يدعو إم  مكافأة ألاداء 41

 24 منعدمة 0 0 0 0 0 0 .املتجددة الطاقة يبين فوائد استخدام 49

 11 متوسطة 0.479781 7 0 0 0.479781 7 .العام املال يدعو إم  حماية 37

 4 ةيـر كب 2.261823 33 0.06854 1 2.193283 32 والبطالة عل   قتصاد الوطني. يو ح خطورة الفقر 34

 18 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2 ملس الك ويدعو إم  سن قوانين لحمايته.يو ح أهمية ا 33

 25 منعدمة 0 0 0 0 0 0 .الغذايي  س االت يح  عل  ترشيد 32

 26 منعدمة 0 0 0 0 0 0 .الطاقة اس االت يح  عل  ترشيد 31

 27 مةمنعد 0 0 0 0 0 0 ه في مجال  قتصاد.يـر العلمي وتطو  يبين أهمية البح  37

 1 ةيـر كب 5.277587 77 0.479781 7 4.797807 70 .يبين أهمية الثراء، ويح  عل  الكسب املشرون 37

 2 ةيـر كب 2.741604 40 0.06854 1 2.673064 39 الح  عل  حفع الحقوق املالية لألفراد. 35

   20.35641 297 0.959561 14 19.39685 283 مجمون ف ال التحليل 

      1459  1459 تحليلعدد وحدال ال 

  متوسطة  11     املعدل 

( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب  قتصــادي( فــي 41يتضــح مــن الجــدول ) 

 تكــرارا وبنســبة (395)ف حيــ  بلــغ تكــرار هــذه املفهومــال املقــرر علــ  الصــ  ألاول ال ــانوي  كتــاب الفقــه

ي أن هـــذه املفهومـــال جـــاء تكرارهـــا بدرجـــة متوســـطة، (ف أ44، وجـــاء متوســـ  التكـــرارال )(37.277%)

ـــمني دعـــــدد  بنحــــو %(، و 49.297( تكــــرارا، بنســــبة )312صــــريح بتكـــــرارال ) بنحــــو حيــــ  جــــاء ت ــــميناا  ضـ

، 47، 35، 37ف فالعبـارال )درجاته عبارال فقد تفاوتأال%(، أما 7.979( تكرارا وبنسبة )41تكرارال )

%(، 0.822481 –% 5.277587) ســــب م ويـــة تراوحــــأ بــــينة بنيــــر جـــاءل بدرجــــة كب (1، 47، 5، 9، 34

ـــين ) فجــــاءل بدرجــــة متوســــطة بنســــب م ويــــة (41، 37، 4، 3أمــــا العبــــارال )  -% 0.685401تراوحــــأ بـ
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( فقد جاءل بدرجة ضعيفة، تراوحأ نستاا 43، 33، 41، 1، 7، 45، 2%(، أما العبارال )0.411241

 (37، 31، 32، 49، 42، 44، 47، 7ارال )أهمل العبو %(، 0.06854 -%0.3427امل وية بين )

49 
 ال رتيب الدرجة النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

   % ص+ ض % ض % ص

 7 متوسطة 0.479781 7 0 0 0.479781 7 للبي ة. فهمه  عمق التـيالبيئية  تناول املعلومالي 4

 22 منعدمة 0 0 0 0 0 0 يبين خطورة املشكالل البيئية وكيفية الحد مناا. 3

2 
 أهميـــة تفعيـــلو  يعــرف املـــتعلم بطـــرق حمايـــة البي ــة،

 البيئية. القوانين
 4 طةمتوس 0.616861 9 0.06854 1 0.548321 8

 11 ضعيفة 0.3427 5 0 0 0.3427 5 بيئته، واملحاف ة علحاا. مف الفرد تفاعل يعزز  1

7 
ال ـــارة  مــن املخلفــال والنفايــال يــدعو إمــ  الــتخل 

 بالطرق ال حية.
 23 منعدمة 0 0 0 0 0 0

7 
ـــا  ـــ  الحفـ املائيــــة، وترشــــيد  املــــوارد علــــ  يــــدعو إمـ

 استخدامها.
 8 طةمتوس 0.411241 6 0 0 0.411241 6

 17 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1 "الحصاد املايي "ألامطار مياه يو ح أهمية است مار 5

 18 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1 التلوث. من الجوي  الغالف يبين طرقا متعددة لحماية 1

 1 ةيـر كب 1.713502 25 0 0 1.713502 25 يبين فوائد ألاحياء البرية وسبل حماي اا. 9

 12 ضعيفة 0.27416 4 0 0 0.27416 4 .الغذايي التلوث من يح  عل  الوقاية 47

 19 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1 البحرية. بالحياة يدعو إم   هتمام 44

 9 متوسطة 0.411241 6 0 0 0.411241 6 الزراعية. الثروة عل  يدعو إم  املحاف ة 43

42 
ــــجار،  ــ ــــــرل ألاشـــ ــــة و ـــ ــ ــــة الزراعـــ ــ ــــين أهميـــ ــ ـــاحال يبـــ ــ ــ املســ

 الخ راء في البي ة.
 2 ةيـر كب 1.028101 15 0 0 1.028101 15

 3 ةيـر كب 0.959561 14 0 0 0.959561 14 املحاف ة عل  ألارا  ي الزراعية، ومكافحة الت حر. 41

 15 ضعيفة 0.13708 2 0.06854 1 0.06854 1 يو ح خطورة الكوارث وسبل التخفي  مناا. 47

47 
ــــــ  ــــورة الزحــ ــ ــــح خطـ ــ ــــ ي ا يو ـ ــ ــــ  ألارا ــ ــ ــــي علـ ــ لعمرانــ

 الزراعية، و ليال الحد منه.
 16 ضعيفة 0.13708 2 0 0 0.13708 2

 5 متوسطة 0.616861 9 0 0 0.616861 9 .البيئية استخدام املوارد يو ح مهارال 45

41 
ــــة  ــ ــ ــــة، ألان مـــ ــ ــ ــــة الن يفـــ ــ ــ ــــتخدام الطاقـــ ــ ــ ــــ  اســـ ــ ــ ــــ  علـــ ــ ــ يحــ

 املعلوماتية، وتخفي  استخدام الورق والبالستيك.
 24 ضعيفة 0 0 0 0 0 0

49 
 النمـــو لتحقيـــق اســتدامة الصـــيي املســـتوى  ينمــي

 .يـروالتطو 
 10 متوسطة 0.411241 6 0 0 0.411241 6

37 
الق ــايا ال ـــحية، واتخـــاا  فهــم علــ  القــدرة ينمــي

 القرارال تجاهها.
 13 ضعيفة 0.27416 4 0 0 0.27416 4

 20 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1 ثار التدخين البيئية، وسبل مكافحته.يبين   34

 21 ضعيفة 0.06854 1 0 0 0.06854 1 .الصيي مهارال اختيار الغذاء املتعلم يكسب 33

32 
املعديــة وكيفيــة  يـــر و  املعديــة يبــين خطــورة ألامــراض

 الوقاية مناا.
 14 ضعيفة 0.27416 4 0 0 0.27416 4

 6 متوسطة 0.548321 8 0 0 0.548321 8 العامة. يح  عل  الن افة وال حة 31

   8.978753 131 0.13708 2 8.841672 129 مجمون ف ال التحليل 

      1459  1459 عدد وحدال التحليل 

 ضعيفة   5     املعدل 

( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب الصــيي والبي ــي( 49يتضــح مــن الجــدول ) 

ـــغ تكــــرار هــــذه املفهومــــال ف املقــــرر علــــ  الصــــ  ألاول ال ــــانوي  فــــي كتــــاب الفقــــه تكــــرارا فــــي  424حيــــ  بلـ

(ف أي أن هــــذه املفهومــــال جــــاء 7%، وجــــاء متوســــ  التكــــرارال )1.951محتــــوى كتــــاب الفقــــه وبنســــبة 

%(، 1.114( تكــرارا، بنســبة )439صــريح بتكــرارال ) بنحــو تكرارهــا بدرجــة ضــعيفة، حيــ  جــاء ت ــميناا 
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47 

ــــو و  ـــا 7.425( تكــــــرارا وبنســــــبة )3ضــــــمني دعــــــدد تكــــــرارال ) بنحــ ــ ف درجاتــــــهعبــــــارال فقــــــد تفاوتــــــأ ال%(، أمـ

ـــــر جـــــــــــــاءل بدرجـــــــــــــة كب (41، 42، 9فالعبـــــــــــــارال ) ــ ــ ــ ــ ـــينيـ ــ ــ ــ ــ ــــأ بــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تراوحـ ــ ــ ــ ـــــب م ويــ ــ ــ ــ  –% 1.713502) ة وبنســ

فجــــــاءل بدرجــــــة متوســــــطة بنســــــب م ويــــــة  (49، 43، 7، 4، 31، 45، 2%(، أمـــــا العبــــــارال )0.959561

، 34، 44، 1، 5، 47، 47، 32، 37، 47، 1%(، أمـا العبـارال )0.411241 -% 0.616861بـين تراوحـأ 

ـــــل%(، 0.06854 -%0.3427( فقــــــــد جــــــــاءل بدرجــــــــة ضــــــــعيفة، تراوحــــــــأ نســــــــتاا امل ويــــــــة بــــــــين )33 ــ  وأهمـ

 (.1، 7، 3العبارال )

37

 ال رتيب النسبة التكرار جوانب التنمية املستدامة

 ألاول  49.00617 715  جتماعي

 ال اني 20.35641 297  قتصادي

 ال ال  8.978753 131 الصيي البي ي

  78.3413 1143 مجمون ف ال التحليل

   1459 وحدال التحليل

( أن كتاب الفقه املقرر عل  الص  ألاول ال انوي قد ت من مفهومال 37يتضح من الجدول ) 

%(، 19.777فــي املرتبــة ألاومــ  الجانــب  جتمــاعي بنســبة ) جــاء%(، 51.214التنميــة املســتدامة بنســبة )

%(، بينمــا احتــل الجانــب الصــيي والبي ــي 37.277وجــاء فــي املرتبــة ال انيــة الجانــب  قتصــادي بنســبة )

 %(.1.951ة بنسبة )يـر املرتبة ال ال ة وألاخ

حصـلأ  التــية اهتم كتاب الفقه اهتماما ملحوظا بمفهومال التنمية املستدامة، وكانـأ النسـب 

علحاا مرتفعة جدا مقارنة ببقية كتب ال ربية لاسالمية، إال أن الالفأ حصول الجانب  جتماعي عل  

ال ســـيما أن أ لبيــــة و توقعــــال بحصـــول الجانــــب  قتصـــادي علــــ  هـــذه املرتبــــة، الاملرتبـــة ألاومــــ  خـــالف 

ـــــيافة، درول الفقـــــــه لهـــــــا عالقـــــــة باالقتصـــــــاد فمـــــــ ال: )النفقـــــــال، الرضـــــــاعة، الح ـــــــا ـــيد، ال ــ ــ نة، الصــ

بين نسبة الجانب  جتماعي  يـر املسابقال والقمار، الوديعة، الغصب، الوق (، ومف الك فالفارق كب

، ويؤكد الباحـ  علـ  عل  نسبة معقولة فقد حصل الجانب الصيي والبي يأما والجانب  قتصادي، 

 مراعاة التوازن املدرول. 

، وتتفـق مـف دراسـة طويـل في ترتيـب الجوانـبم( 3747وي )هذا النتيجة تتفق مف دراسة املندال و  

حصــــول الجانــــب  جتمــــاعي علــــ  املرتبــــة ألاومـــ ، واختلفــــأ معهــــا فــــي الجــــانبين ) قتصــــادي  فـــي( 3742)

( ففي هذه الدراسة حصل الجانب البي ي عل  املرتبة ال انية، وحصل الجانب  قتصادي عل  والبي ي

ودراســة  م(،3779ة الباحــ ، وتختلــ  مــف دراســة بوعبــد هللا، ونــاني )املرتبــة ال ال ــة علــ  عكــس دراســ
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ـــابي ) ــــلتا3741الركـــ ـــان توصــ ــ الجانــــــب الطبيةــــــي البي ــــــي بالدرجــــــة ألاومــــــ ، ثــــــم الجانــــــب إمــــــ  حصــــــول  ( اللتـ

ا الجانـــب  قتصـــادي، ويـــأ ي هـــذا  تفـــاق و خـــتالف تبعـــا لعينـــة الدراســـة )الكتـــب يــــر  جتمـــاعي، وأخ

 هدافها(.واملواد الدراسية وأ

مفهومــــال  ســــالمية للصــــ  ألاول ال ــــانوي ت ــــمنتضــــح ممــــا ســــبق أن محتــــوى كتــــب ال ربيــــة لا ا 

 ( يو ح الك:34التنمية املستدامة بنسب مختلفة، والجدول )

34

 الفقه ةيـر الس الحدي  لايمان نبالجوا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 49.00617 715 33.84472 728 41.59529 777 25.51546 495  جتماعي

 20.35641 297 8.275221 178 6.477516 121 5.876289 114  قتصادي

 8.978753 131 3.85867 83 1.017131 19 17.01031 330 الصيي البي ي

 78.3413 1143 45.9786 989 49.0899 917 48.4020 939 مج ف ال التحليل

  1459  2151  1868  1940 وحدال التحليل

( أن الجانب  جتماعي حصل عل  املرتبة ألاوم  في محتوى جميف فـرون 34يتضح من الجدول ) 

بالدرجـــة ألاومـــ  مـــن قبـــل كتـــاب الفقـــه والـــذي حصـــل علـــ   مـــادة ال ربيـــة لاســـالميةف وجـــاء  هتمـــام بـــه

%(، 22.111ة بنســبة )يـــر %(، يليــه كتــاب الس14.797%(، يليــه كتــاب الحــدي  بنســبة )19.777نســبة )

 %(.37.747ة كتاب لايمان بنسبة )يـر ويأ ي في املرتبة ألاخ

ة، الفقـــه(، عـــدا يــــر لسوجـــاء الجانـــب  قتصـــادي فـــي املرتبـــة ال انيـــة للفـــرون ال الثـــة )الحـــدي ، ا 

ال ال ة، وجاء  هتمام باذا الجانب في املرتبة ألاوم  كتاب الفقـه  املرتبةفرن لايمان حي  حصل عل  

%(، 7.155%(، يليــــه كتــــاب الحــــدي  بنســــبة )1.357ة بنســــبة )يـــــر %(، يليــــه كتــــاب الس37.277بنســــبة )

 %(.7.157ة كتاب لايمان بنسبة )يـر ويأ ي في املرتبة ألاخ

وجـــاء فـــي املرتبـــة ال ال ـــة الجانـــب الصـــيي والبي ـــي فـــي فـــرون ال ربيـــة لاســـالمية ال الثـــة )الحـــدي ،  

ة، الفقه(، بينما جاء فـي املرتبـة ال انيـة فـي كتـاب لايمـان، وكانـأ نسـبة اهتمـام كتـاب لايمـان بـه يـر الس

ـــه بنســــــبة )45.747) ـــــر %( يليــــــه كتــــــاب الس1.951%( يليــــــه كتــــــاب الفقـــ ــــي 2.171ة بنســــــبة )يــ ــــأ ي فــ %(، ويــ

 %(.4.745ة كتاب الحدي  بنسبة )يـر املرتبة ألاخ

و عـــد هـــذه النتيجـــة مناســـبة مـــن حيـــ  ترتيـــب جوانـــب التنميـــة املســـتدامة فـــي هـــذه الكتـــب مـــن  

الجانــب الصــيي  والســيماوا ــحا مــن حيــ  نســبة الت ــمين  وجهــة ن ــر الباحــ ، إال أن هنــات قصــورا

 والبي ي، يليه الجانب  قتصادي.

ــ  مل مـــــا مـــــدى ت ـــــمين ثال ـــــا  ـــن أســـــ لة البحـــــ  والـــــذي يـــــن  علـــ ـــن الســـــؤال ال الـــــ  مــ : لإلجابـــــة عــ

مفهومــــال التنميــــة  جتماعيــــة فــــي محتــــوى منــــا ج ال ربيــــة لاســــالمية املقــــررة علــــ  طلبــــة الصــــ  ألاول 
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 ال انوي بالجمهورية اليمنية؟مل تم اتبان لاجراءال آلاتية:

قــــرر علـــــ  الصــــ  ألاول ال ــــانوي بحســـــب تــــم تحليــــل محتــــوى منـــــا ج ال ربيــــة لاســــالمية امل -

استمارة التحليلف فكانأ مفهومال التنمية املستدامة املتعلقة بالجانب  جتماعي ف ال 

 التحليل.

 تخذ الباح  الجملة وحدة للتحليل.ا -

كمـال عمليـة التحليـل، وإجـراء املعالجـال لاحصـائية تـم التوصـل إمـ  نتـائج يو ـحها إدعد  -

 (33الجدول )

33

 
 

 ال رتيب الدرجة املتوس  النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار

  ص+ض  % ص+ ض % ال مني % الصريح مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي( 

 4 ةيـر كب 42.25 2.278242 169 0.121327 9 2.156916 160 يو ح قيمة لانسان عند هللا  عام . 4

 7 ةيـر كب 33.5 1.806417 134 0.094365 7 1.712052 127 حقوقه. يؤكد عل  تقبل لانسان، واح رام 3

 9 ةيـر كب 30.5 1.644648 122 0.107846 8 1.536802 114  جتماعي. التكافل يح  عل   عزيز 2

 6 ةيـر كب 37.75 2.035589 151 0.067404 5 1.968185 146 املجتمةي. العن  يدعو إم  محاربة 1

 2 ةيـر كب 85.25 4.596926 341 0.080884 6 4.516042 335 التفكك. من ألاسرة واملجتمف يح  عل  حماية 7

7 
 يبــــين  ثــــار املخــــدرال املجتمعيــــة وســــبل حمايـــــة

 مناا. ألافراد
 28 ضعيفة 1 0.053923 4 0.026961 2 0.026961 2

 11 ةيـر كب 20.75 1.1189 83 0.040442 3 1.078458 80 يو ح  ثار التمييز والتعصب ألاعم . 5

 10 ةيـر كب 22.5 1.213265 90 0.148288 11 1.064977 79 يبين آلاثار  جتماعية للفقر والبطالة. 1

9 
ليــــد والتقا العـــادال علـــ  يـــدعو إمـــ  املحاف ـــة

 املنيجمة مف  عاليم لاسالم.
 8 ةيـر كب 32.25 1.739013 129 0.080884 6 1.658129 123

47 
املــرأة فــي  ــرل القــيم  مشــاركة يحــ  علــ   عزيــز

  جتماعية.
 21 متوسطة 8 0.431383 32 0.080884 6 0.350499 26

44 
وتحســـينه،  للجميـــف يؤكـــد عـــل أحقيـــة التعلـــيم

 وتخفي  نسبة ألامية.
 5 ةيـر كب 38 2.04907 152 0.080884 6 1.968185 146

 20 متوسطة 8.25 0.444864 33 0.067404 5 0.37746 28 الكريم. السكن يح  عل  تأمين 43

 14 ةيـر كب 16.5 0.889728 66 0.094365 7 0.795363 59 الخاصة.  حتياجال بذوي  يح  عل   هتمام 42

41 
ـــا لجميــــف الرفاهيــــة يــــدعو إمــــ  تحقيــــق ل طبقـ

 املجتمف.
 16 ةيـر كب 12 0.647075 48 0.134807 10 0.512267 38

 24 ضعيفة 3.75 0.202211 15 0.040442 3 0.161769 12 اء املجتمف.أبنالوعي لدى  يحرص عل   عميق 47

 13 ةيـر كب 17.25 0.93017 69 0.121327 9 0.808843 60 املحتاجين. يح  عل  مساعدة 47

 1 ةيـر كب 125.5 6.767323 502 0.539229 40 6.228094 462 ااخالق الحسنة.ب يدعو إم   ل زام 45

 25 ضعيفة 3.75 0.202211 15 0.053923 4 0.148288 11 الصالحة. املواطنة يح  عل  ترسيخ 41

 15 ةيـر كب 14.25 0.768401 57 0.080884 6 0.687517 51  جتماعية. العدالة يدعو إم  تحقيق 49

 26 ضعيفة 2.75 0.148288 11 0.040442 3 0.107846 8 القرار. ية املشاركة  جتماعية وصنفيبين أهم 37

34 
ـــق ــ ــــ  تحقيـ ــــدعو إمــ ـــال يــ ــ ـــانية   حتياجـ ــ لانســ

 ال رورية.
 27 ضعيفة 2 0.107846 8 0.040442 3 0.067404 5

 17 توسطةم 11.5 0.620113 46 0.067404 5 0.55271 41 املجتمعية. املشاركة يح  عل   عزيز 33

32 
 جتماعيـة  ال ـحية الرعايـة يبـين أهميـة تحقيـق

 .الجيدة
 18 متوسطة 9.5 0.512267 38 0.026961 2 0.485306 36

 29 ضعيفة 1 0.053923 4 0.026961 2 0.026961 2 النسل. يبين  ليال تن يم 31

37 
رشـادال  ســهم فـي ضـب  نســبة يقـدم  عليمـال وإ

 املواليد والوفيال.
 30 ضعيفة 1 0.053923 4 0.026961 2 0.026961 2

37 
ــــديم  ــــ  تقـــ ــــة علــ ــــة وألاهليــ ـــال الحكوميــ ــ ــــ  الجهـ يحــ

 الخدمال  جتماعية العامة.
 31 ضعيفة 0.5 0.026961 2 0.026961 2 0 0
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 ال رتيب الدرجة املتوس  النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار

 19 متوسطة 8.5 0.458345 34 0.040442 3 0.417902 31 يقدم مق رحال وارشادال لشغل أوقال الفراأ. 35

31 
ــــة ــ ــ ــــ  ممارسـ ــ ــ ــــ  علــ ــ ــ ــــاملعروف  يحـ ــ ــ ــــر بــ ــ ــ ــــح وألامـ ــ ــ الن ــ

 والنهي عن املنكر.
 3 ةيـر كب 56.5 3.046643 226 0.107846 8 2.938798 218

39 
يبــين أهميــة الـــدفان عــن الحـــق وعــدم الخـــوف إال 

 من هللا  عام .
 22 متوسطة 7.5 0.404422 30 0.026961 2 0.37746 28

 23 متوسطة 6.25 0.337018 25 0.026961 2 0.310057 23 يح  عل  التوحد والقوة في أوسات املجتمف. 27

 12 ةيـر كب 18.75 1.011054 75 0.026961 2 0.984093 73 .يبرز شخصيال ونمااج اجتماعية لالقتداء باا 24

    36.60016 2715 2.547857 189 34.05231 2526 ف ال التحليل 

  7418  7418 وحدال التحليل 
  

   

 ةيـر كب    21.895     املعدل 

ة، يــــــر ( أن محتـــــوى منـــــا ج ال ربيـــــة لاســـــالمية )لايمـــــان، الحـــــدي ، الس33يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ) 

مفهومـــال التنميـــة املســـتدامة )الجانـــب  جتمـــاعي(  املقـــررة علـــ  الصـــ  ألاول ال ـــانوي ت ـــمنالفقـــه( 

 بدرجــــــة (ف أي34.197%، وجـــــاء متوســــــ  التكـــــرارال )27.777( تكــــــرارا وبنســـــبة 3547دعـــــدد تكـــــرارال )

ضـــمني دعـــدد  بنحـــو مناـــا %(، و 21.773( تكـــرارا، بنســبة )3737) دعـــددصـــريح  بنحــو مناـــا مـــا جـــاء ة، يـــر كب

، 44، 4، 31، 7، 45ف فالعبـارال )فقـد تفاوتـأ درجاتاـاعبارال ال%(، أما 3.715( تكرارا وبنسبة )419)

ـــــر جـــــــــــــــــــــــــاءل بدرجـــــــــــــــــــــــــة كب (41، 49، 42، 47، 24، 5، 1، 2، 9، 3، 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –% 6.767323)ة وبنسـ

فجــــــــاءل بدرجــــــــة متوســــــــطة وبنســــــــب  (27، 39، 47، 43، 35، 32، 33%(، أمــــــــا العبــــــــارال )0.647075

( فقــد جــاءل بدرجــة 37، 37، 31 ،7، 34، 37، 41، 47%( أمــا العبــارال )0.337018 -% 0.620113)

%(، واملالحـــع أن محتـــوى فـــرون كتـــب ال ربيـــة لاســـالمية 0.026961 -%0.202211) وبنســـبضـــعيفة، 

 وم من مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  جتماعي(. لم يامل أي مفه

لإلجابـــة عـــن الســـؤال الرادـــف مـــن أســـ لة البحـــ  والـــذي يـــن  علـــ : مل مـــا مـــدى ت ـــمين مفهومـــال 

التنميـــــة  قتصـــــادية فـــــي محتـــــوى منـــــا ج ال ربيـــــة لاســـــالمية املقـــــررة علـــــ  طلبـــــة الصـــــ  ألاول ال ـــــانوي 

 ح الك( يو 32بالجمهورية اليمنية؟، فالجدول )

32

 ال رتيب الدرجة املتوس  النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

 
 

   ص+ ض % + ضص % ال مني % الصريح

 7 متوسطة 8.75 0.471825 35 0.040442 3 0.431383 32 .البشري  املال لرأل يبين أهمية  ست مار 4

 6 متوسطة 11.25 0.606633 45 0.094365 7 0.512267 38 .لانتاجية في املشاريف يح  عل  التوسف 3

 13 ضعيفة 3.25 0.175249 13 0.026961 2 0.148288 11 يدعو إم  املحاف ة عل  املوارد الطبيعية. 2

 10 متوسطة 6.5 0.350499 26 0.026961 2 0.323537 24 يؤكد عل  العدالة في توزيف الثروال. 1

 14 ضعيفة 2.75 0.148288 11 0.026961 2 0.121327 9 يبين أهمية  ست مار، ويدعو إم  حمايته. 7

 19 ضعيفة 1.25 0.067404 5 0.026961 2 0.040442 3  بتكارية. ألافكار يدعو إم  است مار 7

5 
يؤكــــد أهميـــــة رأل املـــــال، ويبــــين آلاليـــــال الشـــــرعية 

 لتوظيفه.
 9 متوسطة 8.25 0.444864 33 0.040442 3 0.404422 30

 12 متوسطة 5.5 0.296576 22 0.026961 2 0.269614 20 يبين أهمية الزراعة وممارس اا. 1

 2 ةيـر كب 23.5 1.267188 94 0.080884 6 1.186304 88 لوطني.يبين  ليال دعم  قتصاد ا 9

47 
التخصصـال  بـين يت ـمن  ليـال تـدعو إمـ  املواءمـة

 السوق. واحتياجال
 26 ضعيفة 0.5 0.026961 2 0.026961 2 0 0



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 
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 ال رتيب الدرجة املتوس  النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب  قتصادي( 

44 
وتوطيناــــا فــــي  التكنولوجيــــا يبـــين أهميــــة اســـت مار

  قتصاد الوطني. يـر تطو 
 23 ضعيفة 0.75 0.040442 3 0.026961 2 0.013481 1

43 
للمــــوارد  ألام ــــل  ســــت مار يحـــ  علــــ   تــــجيف

 والطبيعية. البشرية
 15 ضعيفة 2.5 0.134807 10 0.026961 2 0.107846 8

 24 ضعيفة 0.75 0.040442 3 0.026961 2 0.013481 1 كفاءتاا. وزيادة الطاقة يـريح  عل  توف 42

 17 ضعيفة 2 0.107846 8 0.026961 2 0.080884 6 و تجيعها. املهن يدعو إم  اح رام 41

47 
البشــــرية  املـــوارد إدارة يت ـــمن نمــــااج لحســــن

 والطبيعية
 11 متوسطة 6.5 0.350499 26 0.026961 2 0.323537 24

 4 متوسطة 11.75 0.633594 47 0.040442 3 0.593152 44 الغذايي. ألامن يـريدعو إم  توف 47

 8 متوسطة 8.5 0.458345 34 0.067404 5 0.390941 29 حاب ألاداء املخل .يبين ألاجر ألاخروي اص 45

 18 ضعيفة 2 0.107846 8 0.026961 2 0.080884 6 .املتميز يدعو إم  مكافأة ألاداء 41

 25 ضعيفة 0.75 0.040442 3 0.026961 2 0.013481 1 .املتجددة الطاقة يبين فوائد استخدام 49

 16 ضعيفة 2.25 0.121327 9 0.026961 2 0.094365 7 .العام الامل يدعو إم  حماية 37

34 
ـــاد  يو ــــح خطــــورة الفقــــر والبطالــــة علــــ   قتصـ

 الوطني.
 3 ةيـر كب 13 0.700998 52 0.040442 3 0.660555 49

33 
ــــوانين  ــــن قـــ ــــ  ســـ ــــدعو إمـــ ــ الك ويـــ ــ ــــة املســـ ـــح أهميـــ ــ يو ـ

 لحمايته.
 20 ضعيفة 1.25 0.067404 5 0.026961 2 0.040442 3

 21 ضعيفة 1.25 0.067404 5 0.040442 3 0.026961 2 .الغذايي  س االت يح  عل  ترشيد 32

 22 ضعيفة 1 0.053923 4 0.026961 2 0.026961 2 .الطاقة اس االت يح  عل  ترشيد 31

37 
ـــر العلمـــــي وتطو  يبـــــين أهميـــــة البحـــــ  ه فـــــي مجـــــال يـــ

  قتصاد.
 27 ضعيفة 0.5 0.026961 2 0.026961 2 0 0

 1 ةيـر كب 39.5 2.129954 158 0.202211 15 1.927743 143 .يبين أهمية الثراء، ويح  عل  الكسب املشرون 37

 5 متوسطة 11.75 0.633594 47 0.013481 1 0.620113 46 الح  عل  حفع الحقوق املالية لألفراد. 35

    9.571313 710 1.1189 83 8.452413 627 مجمون ف ال التحليل 

       7418  7418 حدال التحليلعدد و  

  متوسطة   6.574     املعدل 

( مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب  قتصــادي( فــي 32يتضــح مــن الجــدول ) 

حيـــ  بلـــغ تكـــرار هـــذه املفهومـــال  فألاول ال ـــانوي محتـــوى كتـــب ال ربيـــة لاســـالمية املقـــررة علـــ  الصـــ  

(ف أي بدرجـــة متوســـطة، حيـــ  جـــاء 7.751اء متوســـ  التكـــرارال )%، وجـــ9.754تكـــرارا، وبنســـبة  547

( 12ضـــمني دعـــدد تكـــرارال ) بنحـــو %(، و 1.173( تكـــرارا، بنســـبة )735صـــريح بتكـــرارال ) بنحـــو ت ـــميناا 

جــاءل بدرجــة  (34، 9، 37ف فالعبــارال )درجاتــه عبــارال فقــد تفاوتــأال%(، أمــا 4.441تكــرارا وبنســبة )

، 1، 5، 45، 4، 3، 35، 47%(، أما العبارال )0.700998 –% 2.129954بين ) ة وبنسب تراوحأيـر كب

، 2%(، أمـا العبـارال )0.296576 -% 0.633594بـين )جاءل بدرجة متوسـطة بنسـب تراوحـأ  (1، 47

( فقــد جــاءل بدرجــة ضــعيفة، تراوحــأ 37، 47، 49، 42، 44، 31، 32، 33، 7، 41، 41، 37، 43، 7

 .%(0.026961 -%0.175249نستاا امل وية بين )

لإلجابة عن السؤال الخامس من أس لة البح  والذي ين  عل : مل مـا مـدى ت ـمين مفهومـال  

ول ال ـانوي التنمية ال حية والبيئية في محتوى منا ج ال ربية لاسـالمية املقـررة علـ  طلبـة الصـ  ألا 

 (:31الجدول ) دعد انااء عملية التحليل تم التوصل إم  نتائج مو حة في بالجمهورية اليمنية؟،



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 
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31

 ال رتيب الدرجة املتوس  النسبة مجمون النسبة التكرار النسبة التكرار مفهومال التنمية املستدامة )الجانب الصيي والبي ي( 

 
 

   ص+ض % ص+ ض % ال مني % لصريحا

 2 ةيـر كب 30.5 1.644648 122 0.026961 2 1.617687 120 للبي ة. فهمه  عمق التـيالبيئية  يتناول املعلومال 4

 22 ضعيفة 0.75 0.040442 3 0.026961 2 0.013481 1 يبين خطورة املشكالل البيئية وكيفية الحد مناا. 3

2 
 أهميـــة تفعيـــلو  البي ــة،يعــرف املـــتعلم بطــرق حمايـــة 

 البيئية. القوانين
 9 ضعيفة 3 0.161769 12 0.040442 3 0.121327 9

 1 ةيـر كب 40.5 2.183877 162 0.026961 2 2.156916 160 بيئته، واملحاف ة علحاا. مف الفرد تفاعل يعزز  1

7 
ال ـــارة  مــن املخلفــال والنفايــال يــدعو إمــ  الــتخل 

 بالطرق ال حية.
 24 ضعيفة 0.5 0.026961 2 0.026961 2 0 0

7 
ـــا  ـــ  الحفـ املائيــــة، وترشــــيد  املــــوارد علــــ  يــــدعو إمـ

 استخدامها.
 5 متوسطة 7.5 0.404422 30 0.040442 3 0.36398 27

 14 ضعيفة 2.5 0.134807 10 0.026961 2 0.107846 8 "الحصاد املايي "ألامطار مياه يو ح أهمية است مار 5

 12 ضعيفة 2.75 0.148288 11 0.026961 2 0.121327 9 التلوث. من الجوي  الغالف يبين طرقا متعددة لحماية 1

 3 متوسطة 10.5 0.56619 42 0.026961 2 0.539229 40 يبين فوائد ألاحياء البرية وسبل حماي اا. 9

 18 ضعيفة 1.5 0.080884 6 0.026961 2 0.053923 4 .الغذايي التلوث من يح  عل  الوقاية 47

 15 ضعيفة 2 0.107846 8 0.026961 2 0.080884 6 البحرية. بالحياة و إم   هتماميدع 44

 16 ضعيفة 2 0.107846 8 0.026961 2 0.080884 6 الزراعية. الثروة عل  يدعو إم  املحاف ة 43

42 
ــــاحال  ــ ــــجار، املســـ ــ ــــــرل ألاشـــ ــــة و ــ ــ ــــة الزراعـــ ــ ــــين أهميـــ ــ يبــ

 الخ راء في البي ة.
 4 متوسطة 9.5 0.512267 38 0.026961 2 0.485306 36

 6 ضعيفة 5.75 0.310057 23 0.026961 2 0.283095 21 املحاف ة عل  ألارا  ي الزراعية، ومكافحة الت حر. 41

 20 ضعيفة 1 0.053923 4 0.040442 3 0.013481 1 يو ح خطورة الكوارث وسبل التخفي  مناا. 47

47 
ــــــ  ــــورة الزحـ ــ ــــح خطـ ــ ــــ ي  يو ـ ــ ــــ  ألارا ــ ــ ــــي علـ ــ العمرانـ

 و ليال الحد منه. الزراعية،
 21 ضعيفة 1 0.053923 4 0.026961 2 0.026961 2

 13 ضعيفة 2.75 0.148288 11 0.026961 2 0.121327 9 .البيئية استخدام املوارد يو ح مهارال 45

41 
ــــة  ــ ــ ــــة، ألان مـــ ــ ــ ــــة الن يفــ ــ ــ ــــتخدام الطاقـــ ــ ــ ــــ  اســ ــ ــ ــــ  علـــ ــ ــ يحــ

 املعلوماتية، وتخفي  استخدام الورق والبالستيك.
 17 ضعيفة 1.75 0.094365 7 0.026961 2 0.067404 5

49 
 النمـــو لتحقيــق اســـتدامة الصــيي املســتوى  ينمــي

 .يـروالتطو 
 8 ضعيفة 3.25 0.175249 13 0.026961 2 0.148288 11

37 
الق ـــايا ال ــحية، واتخـــاا  فهــم علــ  القـــدرة ينمــي

 القرارال تجاهها.
 19 ضعيفة 1.5 0.080884 6 0.026961 2 0.053923 4

 23 ضعيفة 0.75 0.040442 3 0.026961 2 0.013481 1 ار التدخين البيئية، وسبل مكافحته.ثيبين   34

 10 ضعيفة 3 0.161769 12 0.026961 2 0.134807 10 .الصيي مهارال اختيار الغذاء املتعلم يكسب 33

32 
املعديــة وكيفيــة  يـــر و  املعديــة يبــين خطــورة ألامــراض

 الوقاية مناا.
 11 ضعيفة 3 0.161769 12 0.026961 2 0.134807 10

 7 ضعيفة 3.5 0.18873 14 0.026961 2 0.161769 12 العامة. يح  عل  الن افة وال حة 31

    7.589647 563 0.687517 51 6.90213 512 مجمون ف ال التحليل 

       7418  7418 عدد وحدال التحليل 

 ضعيفة    5.864     املعدل 

مــدى ت ــمين مفهومــال التنميــة املســتدامة )الجانــب الصــيي والبي ــي(  (31يتضــح مــن الجــدول ) 

ف حيـ  بلــغ تكـرار هـذه املفهومــال املقـررة علــ  الصـ  ألاول ال ـانوي فـي محتـوى كتـب ال ربيــة لاسـالمية 

(ف أي بدرجـة ضـعيفة، حيـ  جـاء 7.171، وجـاء متوسـ  التكـرارال )(%5.719) تكـرارا، وبنسـبة (772)

( 74ضـــمني دعـــدد تكـــرارال ) بنحـــو %(، و 7.973( تكـــرارا، بنســـبة )743كـــرارال )صـــريح بت بنحـــو ت ـــميناا 

ـــا 7.715تكــــرارا وبنســــبة ) ة، يـــــر جــــاءل بدرجــــة كب (4، 1فالعبــــارال ) فجــــاءل متفاوتــــةف عبــــارالال%(، أمـ

ــــب  ــ ـــــة )بنســ فجــــــــاءل بدرجــــــــة متوســــــــطة  (7، 42، 9%(، أمــــــــا العبــــــــارال )1.644648، %2.183877م ويـــ



  . عب  لغني علي  ملقبلي إلاسالمي   لت بي  من هج محتوى  في  ملست  م   لتن ي 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
53 

، 1، 32، 33، 2، 49، 31، 41%(، أمـا العبـارال )0.404422 -% 0.56619) بنسب م وية تراوحأ بين

ـــــة ( فقـــــــــــد جـــــــــــاءل بدرجـــــــــــة ضـــــــــــعيفة7، 34، 3 ،47، 47، 37، 47، 41، 43، 44، 5، 45 ــ ــ ـــــب م ويــ ــ ــ  بنســ

 %(، وباذا تم ت مين جميف العبارال بدرجال متفاوتة.0.026961 -%0.310057تراوحأ بين )

ســالمية ت ــمن مفهومــال التنميــة املســتدامة بنســب وعليــه يتضــح أن محتــوى منــا ج ال ربيــة لا  

 (:37متفاوتة، يو ح الك الجدول )

37

 ال رتيب النسبة التكرار جوانب التنمية املستدامة

 ألاول  36.60016 2715  جتماعي

 ال اني 9.571313 710  قتصادي

 ال ال  7.589647 563 البي ي

  53.7611 3988 مجمون ف ال التحليل

   7418 وحدال التحليل

( أن محتـوى منـا ج ال ربيــة لاسـالمية املقـرر علــ  الصـ  ألاول ال ــانوي 37يتضـح مـن الجــدول ) 

  الجانــب  جتمــاعي %(، جــاء فــي املرتبــة ألاومــ72.574قــد ت ــمن مفهومــال التنميــة املســتدامة بنســبة )

ـــــبة )27.777بنســــــبة ) ــــة الجانــــــب  قتصــــــادي بنسـ ـــي املرتبــــــة ال انيــ ــ ــــاء فـ ـــل 9.754%(، وجــ ــ ـــا احتـ %(، بينمـــ

%(، وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــف دراســـة 5.719ة بنســـبة )يــــر الجانـــب الصـــيي والبي ـــي املرتبـــة ال ال ـــة وألاخ

تختلـــ  مـــف دراســـة بوعبـــد ، و م(3745العفـــون ) دراســـة، و م(3747دراســـة املنـــدالوي )و  (3742طويـــل )

علــ  الجانــب الطبيةــي للبي ــة  ( اللتــان توصــلتا إمــ  حصــول 3741(، ودراســة الركــابي )3779) هللا، ونــاني

 .ا الجانب  قتصادييـر وأخ ،الدرجة ألاوم ، ثم الجانب  جتماعي
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 ل  النحو آلا ي:دعد استعراض نتائج البح ، إليكم  ستنتاجال الناائية للبح ، وهي ع

ـــ  قائمـــــة بمفهومــــال التنميـــــة املســـــتدامة  - ـــل إمــ ـــم التوصــ ــــيتـ ينبخــــي ت ـــــميناا فـــــي محتـــــوى  التــ

( مفهومــا، موزعــة علــ  الجانــب 13منــا ج ال ربيــة لاســالمية باملرحلــة ال انويــة مكونــة مــن )

( 31( مفهومـا، الجانـب الصـيي والبي ـي )35( مفهوما، الجانب  قتصادي )24 جتماعي )

 (.3ما. )امللحق: مفهو 

جاء اهتمام محتوى منا ج ال ربية لاسالمية املقرر عل  الصـ  ألاول ال ـانوي بمفهومـال  -

التنمية املستدامة بحسب فرون املادةف فكتاب لايمـان جـاء اهتمامـه بالجانـب  جتمـاعي 

ـــي املرتبــــة ال  ـــا يــــأ ي الجانــــب  قتصــــادي فـ ـــي، بينمـ ال ــــة باملرتبــــة ألاومــــ ، يليــــه الصــــيي والبي ـ

ة، الفقه( جـاء اهتمامهـا بمفهومـال يـر ة، بينما بقية محتوى الكتب )الحدي ، السيـر وألاخ

التنميـــة املســـتدامة علـــ  النحـــو آلا ـــي: )الجانـــب  جتمـــاعي فـــي املرتبـــة ألاومـــ ، يليـــه الجانـــب 

 ة(.يـر  قتصادي، بينما جاء الجانب الصيي والبي ي في املرتبة ال ال ة وألاخ

ون منــــــــا ج ال ربيــــــــة لاســــــــالمية املقــــــــررة علــــــــ  الصــــــــ  ألاول ال ــــــــانوي ت ــــــــمن محتــــــــوى فــــــــر  -

، حصــل الجانــب  جتمــاعي علــ  املرتبــة (%72.574) مفهومــال التنميــة املســتدامة بنســبة

ـــ  بنســـــبة ) %(، وجـــــاء الجانـــــب 9.754%(، يليـــــه الجانـــــب  قتصـــــادي بنســـــبة )27.777ألاومــ

 .%(5.719ة بنسبة )يـر الصيي والبي ي في املرتبة ألاخ

ـــح تــــدني  هتمــــام بالجانــــب الصــــيي البي ــــي بنحــــو بــــرز  -  قتصــــادي فــــي ، يليــــه الجانــــب وا ـ

محتــــــــوى منــــــــا ج ال ربيــــــــة لاســــــــالمية للصــــــــ  ألاول ال ــــــــانوي مقارنــــــــة باالهتمــــــــام بالجانــــــــب 

  جتماعي.

وجـــــود تكامـــــل أفقـــــي بـــــين فـــــرون مـــــادة ال ربيـــــة لاســـــالمية للصـــــ  ألاول ال ـــــانوي ملفهومـــــال  -

 التنمية املستدامة.

ركز محتوى منا ج ال ربية لاسالمية للص  ألاول ال انوي عل  ت مين مفهومال التنمية  -

ـــــتدامة  ــــو املســ ــ صـــــــريح إال أن الباحـــــــ  ملـــــــس عنـــــــد عمليـــــــة التحليـــــــل أن التطـــــــرق لهـــــــذه  بنحـ

مخطـ  لـه، فلـم يـتم توظيـ  هـذه املفهومـال بمـا يخـدم  يـر عفوي   بنحو املفهومال كان 

 التنمية املستدامة.

فهومـــال التنميــــة املســـتدامة فــــي محتـــوى منــــا ج ال ربيـــة لاســــالمية للصــــ  جـــاء ت ــــمين م -

ن ـــري، فـــي حـــين تـــم اهمـــال الجانـــب التطبيقـــي، والتصـــورال املطلوبـــة  بنحـــو ألاول ال ـــانوي 
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لتطبيق وتوظي  مفهومال التنمية املستدامة، مما ينعكس عل  أداء املتعلم، وتصوراته 

 السلبية تجاه التعليم ال انوي.

ملدرســ يف لعــدم حرصــها علــ  نــا ج بصــورتاا الن ريــة عــامال مــن عوامــل التســرب ام لــأ امل -

 عــود عليــه وأســرته بــالنفف، وشــعوره أن املدرســة  التـــيكســاب املــتعلم املعرفــة التطبيقيــة إ

  له مهنة يستطيف العيي من خاللها. لم تقدم

 توصل إلحاا البح ، فننه يور ي: التـيفي ضوء النتائج 

ـــــادة ا - ــ ــــي تطو إعـ ــ ـــــر فــ ــ ـــــرلن ـ ــ ـــا ج يــ ــ الدراســــــــيةف بمــــــــا ي ــــــــمن ت ــــــــمين مفهومــــــــال التنميــــــــة  املنـــ

  بالنسب العلمية املطلوبة.املستدامة 

ـــا  هتمــــام بالجانــــب البي ــــي و قتصــــادي و جتمــــاعي فــــي مكونــــال املنــــا ج الدراســــية و  - مناـ

 براز مفهوماتاا بما يحقق التنمية املستدامة السليمة.إمنا ج ال ربية لاسالمية، و 

إعـــداد خارطـــة مفاهيميـــة ملفهومـــال التنميـــة املســـتدامة مـــف تحديـــد النســـب العلميـــة لهـــا،  -

 وت ميناا في املنا ج.

العمــــل علــــ  إعــــداد منــــا ج دراســــية وظيفيــــة مهنيــــة لطلبــــة ال انويــــة،  ســــمح لهــــم بتطبيــــق  -

 داخل املدرسة. ممهاراتا

نتمــاء، وضــع  جعــل مــن املدرســة مصــنعا ومزرعــة ومعمــال متنوعــا، بمــا ي ــمن تقويــة    -

 التسرب املدرس ي.

التطبيــــق امليــــداني للمعــــارف واملهــــارال و تجاهــــال املكتســــبةف فــــال جــــدوى مــــن مفهومــــال  -

ن ريــــــة إاا لــــــم تتحــــــول إمــــــ  تطبيقــــــال عمليــــــة يلمــــــس املــــــتعلم أثرهــــــا علــــــ  حياتــــــه الفرديــــــة 

 واملجتمعية.

اول املــــواد اســــت مار طاقــــال املتعلمــــين بجعــــل املدرســــة ال انويــــة مدرســــة مهنيــــة بحيــــ  تتنــــ -

ـــن حولــــه، ـالدراســــية وتتكامــــل فيمــــا بيناــــا إليجــــاد خــــريج مهــــ ـــي تنميــــة املجتمــــف مـ ـــهم فـ ني يسـ

 وتحويلهم من طاقال مس الكة إم  طاقال منتجة.

إلغــــــاء عزلــــــة املدرســــــة، وتمكيناــــــا مــــــن ممارســــــة دورهــــــا البنــــــايي والخــــــدمي والــــــوظيفي تجــــــاه  -

عالم يحتاجون ملراجعال لغوية مؤسسال وأفراد املجتمف، فم ال: )مؤسسال ال قافة ولا 

 ونحوية وإمالئية يمكن ملتعلمي املرحلة ال انوية القيام بذلك بنشراف معلمحام(.

مــد جســور التواصــل بــين املدرســة ومؤسســال املجتمــف، بمــا يســهم فــي تلبيــة حاجــال هــذه  -

 املؤسسال، وإيجاد فرص عمل ملتعلمي هذه املدارل.
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إبراهيم، إبراهيم محمد التوم، والفائق، أحمد أحمد إبراهيم، ومصطف ، أحمد سليمان  .4

م(: تقييم منا ج الجغرافيا من من ور التنمية املستدامة: دراسة تطبيقية عل  3741)

العدد منهج التعليم ال انوي بالسودان، مجلة جامعة بحري لآلداب والعلوم لانسانية، 

 . 71 -39(، يونيو، ص ص 2(، السنة )7)

 من ور، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، د. ل. ابن .3

م(: التنمية املستدامة مفهومها 3745أبو النصر، مدحأ، ومحمد، ياسمين مدحأ ) .2

 ، القاهرة، املجموعة العربية للتدريب والنشر.4أدعادها مؤشراتاا، ت

(: التوعية البيئية والتنمية املستدامة، بح  مقدم إم  أبو شريحة، نبيل إسماعيل )د ل .1

ألادوار  –املؤتمر العربي الرادف لإلدارة البيئية حول التنمية املستدامة ولادارة املجتمعية 

املنامة،  -املستقبلية للحكومال املركزية واملحليال والقطان الخاص واملجتمف املدني

 البحرين.

(: تصميم برنامج محوسب في ال ربية البيئية وفق 3777) ، عبد القادر عوض محمديـرباج .7

مني  الن م والتعليم الذا ي ودراسة فاعليته في اكتساب املعلمين اليمنيين املعارف 

منشورة، قسم  يـر و تجاهال املتعلقة بالق ايا واملفاهيم واملشكالل، رسالة دكتوراه  

 ألاردن. املنا ج وطرائق التدريس، الجامعة ألاردنية، عمان

(: الجامف ال حيح املختصر )صحيح 4915البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا ) .7

 ول.يـر ب –اليمامة ، يـرك  ابن، دار 2البخاري(، تحقيق: مصطف  ديب البغا، ت

دراسة  -(: واقف ال ربية البيئية في برامجنا التعليمية3779بوعبد هللا، لحسن، وناني، نبيلة ) .5

كتب الطور ألاول من التعليم ألاساس ي الجزائري، سلسلة دراسال في تحليل محتوى في 

ال ربية والتنمية البشرية، منشورال مخبر إدارة وتنمية املوارد البشرية، جامعة فرحال 

 عبال، سطي ، الجزائر.

م(: دراسال في 4997الجوهري، عبدالهادي، وعبدالجواد، أحمد رأفأ، وبدر، عبداملنعم ) .1

 عية ملمدخل إسالميمل، ب ت، مكتبة نا ة الشرق، جامعة القاهرة، مصر.التنمية  جتما

 الخامس للص   قتصاد كتاب مادة محتوى  تحليل م(:3745حسين، حسن ) .9

ضوء مفاهيم التنمية املستدامة، مجلة الجامعة العراقية، العدد  في )التطبيقي(العلمي

 . 297 -277(، ص ص 29)
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 1د. عبدالعزيز مناضل
 

 

صـــحابته وأهـــل علـــ   لـــه و ســـالم علـــ  نبيـــه وحبيبـــه وعبـــده، و ة والحمـــده، والصـــال  الحمـــد   حـــقي 

ـــا وعـــــاء  ـــها بكتابـــــه العزيــــز، فجعلهــ ـــا أن خصـ ـــل هللا علــــ  اللغـــــة العربيــــة وأهلهــ ـــن ف ــ وده، وبعــــد: فـــــنن مـ

ملعانيه، معبرة عن حكمه ومراميه، و عهد سبحانه بحفع هذا الكتاب الع يم، فحفع اللغة العربية 

ينتسب لدين لاسالم محبا لها، حريصـا علـ   علمهـا و عليمهـا، مـؤثرا من خالل حف ه، وجعل كل من 

 يـر إياها عل   
 
في النسب، فقيض لها سدنة وخداما يخدموناا تقربـا    عـام ، ال  ها وإن لم يكن عربيا

 عصبية وحمية، ان خدم اا خدمة للقر ن الكريم.

 التـــياثــا زاخــرا مــن العلــوم واملعــارف وقــد تــرت لنــا علمــاء العربيــة، مــن خــالل حقتاــا املتالحقــة، تر  

التـراث تتناول هذه اللغة بالتحليل والتقعيد والتعليل واملعالجال املختلفة، وتوارثأ أجيال ألامة هذا 

وازن، ومــــنام مــــن قلــــد وشــــرح واختصــــر، ومــــنام مــــن وقــــ  موقــــ  و  الع ــــيم، فمــــنام مــــن أضــــاف وزاد

الغالــــب فــــي العصــــور  كين، وهــــذا الصــــن  هــــو املتاــــور امل جــــب، ومــــنام مــــن وقــــ  موقــــ  العــــاجز املســــت

 ساد فحاا الوهن وتوقفأ فحاا زجلة التطور و زدهار. التـيريخ ألامة أاملتأخرة من ت
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 طفيل، القنيطرة، املغرب.
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Abstract 

The Noble Qur’an is the eternal miracle of the Prophet, may God’s prayers 

and peace be upon him, and neither the Qur’an nor the Sunnah mentioned to us 

the face of his miracle, and that is only because the Qur’an is valid for every 

time and place. The language is also valid for every time and place, because it is 

a vessel for it and it cannot be understood without its understanding nor its 

validity without its validity, and this interconnection between the Noble Qur’an 

and the Arabic language gives it a position and status that cannot be described 

by the tongues nor the minds reach it, in addition to being the greatest 

recommendation of this language and the most reliable testimony to its ability to 

The expression of creatures, their surroundings, and their conditions is the most 

eloquent expression at all times, and it is summarized from the above: 

1- The Noble Qur’an is from God Almighty that was revealed by the faithful 

spirit in the heart of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, and 

it is not a synthesis of human beings, as it is promoted by orientalists and those 

who curl up to understand, because of the scientific facts that humanity did not 

know until after the discovery of spacecraft and microscopes. Electronic 

devices, nuclear submarines, international research centers, and other means that 

did not exist during the days of the Quran’s descent to Earth. 

2- The Arabic language is valid for every time and place because it is the 

language of the Qur’an. 

3- The Arabic language is able to express the latest invention and the most 

accurate terminology because God has endowed it with capacity, wealth and 

flexibility. 
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ولئن كانأ اللغة العربية لم  عـدم مـدافعين مخلصـين عناـا فـي حقبـة مـن الحقـب، فلقـد ظهـر لهـا 

ــــَتاهم عــــدُم قــــدرة هــــذه اللغــــة علــــ  مواكبــــة التطــــورال 
ُ

فــــي الحقــــب املتــــأخرة أعــــداء ألــــداء، ومــــن أهــــم ش

ا عــن  صــطالحال الجديــدة فــي مختلــ  علــوم العصــر، لــذلك اخ ــرل أن أقــدم هــذ يـــر الحدي ــة، والتعب

ها ديناميكيــــة وأســــرعها تطــــورا أال وهــــو علــــم ملالفيزيــــاءمل وفــــي بــــاب مــــن ك ـــــر البحــــ  فــــي أحــــدث العلــــوم وأ

ها بح ــــا أال وهــــو ملال ــــوءمل وانطلقــــأ فيــــه مــــن القــــر ن الكــــريم ابــــين قــــدرة اللغــــة ك ـــــر أحــــدث أبوابــــه وأ

علميـــا دقيقـــا  الـــدقيق والوصـــ  البليـــغ امل جـــز لكـــل ال ـــواهر املتعلقـــة بـــه، وصـــفا يــــر العربيـــة علـــ  التعب

ا عند الجوانب العلمية الفيزيائية، اناا مما يـر ، وتوخيا لالختصار لم أق  ك يـربأو ح بيان وأدق  عب

العربــي عــن ال ــاهرة  يـــر يعلــم بال ــرورة عنــد أهــل الفــن وان املوضــون، بالنســبة مــي، يقتصــر علــ  التعب

 كما جاء في القر ن الكريم ال ال اهرة نفسها.

 ن من خالل املباح  أو العناوين التالية دعد هذه املقدمة: وسأعالج املوضو 

 .مصادر ال وء -4

 .انعكال ال وء -3

 . نكسار والتداخل في ال وء -2

 .طبيعة ال وء -1

 الخاتمة: ألخ  فحاا أهم ما استنتجته من هذا البح . -7

  وهللا أسأل التوفيق والسداد إنه ومي الك والقادر عليه. 

4 

هــو الجســم الــذي ينطلــق منــه الشــعان ال ــويي، ومــن ألاجســام مــا يصــدر ال ــوء مصــدر ال ــوء 

ة، أي أن يـــــر بذاتــــه و ســــم  أجســــاما م ــــي ة ومناــــا مــــا يعكــــس ضــــوءا ســــاقطا عليــــه و ســــم  أجســــاما من

، وكـان العـرب قـديما 1ال وء هو الشعان املنبع  مـن مصـدره ألاصـلي أمـا النـور فهـو الشـعان املـنعكس

 : ملر  ي هللا عنهملرادفين ويشهد لذلك قول العبال بن عبد املطلب ون ال وء والنور م ديع

ْر 
َ ْ
ِأ ألا

َ
َرق

ْ
ش

َ
ا ُوِلْدَل أ

ي َ
َأ مل

ْ
ن
َ
ُق      َوأ

ُ
ف
ُ ْ
 2ُض َوَضاَءْل ِبُنوِرَت ألا

ال ــــوء والنــــور م ــــرادفين، وفــــي تـــــاج  دونــــارل ب ــــوئك ألافــــقمل إال أنـــــه يعــــفكــــان حقــــه أن يقــــول: مل

 العرول للزبيدي ما نصه: 

                                                           
 439م ـ ص  3777ـ املوسوعة العلمية ـ دار القلم ـ    1
 75ص -4ج –م 4917 -دار الكتب العلمية -الخصائ  الكبرى  - جال ل الدين السيوطي - 2
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ـْو "  ـوُر وُيَ ـم  وهمـا م رادفـان عنـد أئمـة اللغـة وقيـل : ال ـوء : أقـوى مـن النـور قالــه ال ي ُء هـو الن 

ـــْوِء وإال ملـــا َضـــلي أحـــد  وتبعـــه ه هللا ُهـــداه بـــالنور دون ال ي ـــبي
َ

يبـــي واســـتدلي بقولـــه  الزمخشـــري ولـــذا ش
 
الط

ا)) عــام :  ــور 
ُ
َمــَر ن

َ
ق

ْ
ــْمَس ِضــَياء  َوال

ي
ــِذي َجَعــَل الش

ي
ى بينامــا  1((ُهــَو ال ــك الــدائر وســوي

َ
 ابــنوأنكــره صــاحُب الَفل

ا ب راُدِفهما  نتشر، وجزم القا  ي زكري 
ُ
عان امل

 
ْرُن النور وهو الش

َ
ق في الكش  أن ال وَء ف السكيأ وحقي

ــُغ بحســب  ســتعمال وقيــل : ال ــوُء مِلــا بالــذال كالشــمس والنــار، 
َ
 بحســب الَوْضــِف وأن ال ــوَء أبل

 
لغــة

 والنور ملا بال
َ
 ."2يـرَعَرض و كتساب من الغ

فنحن نرى أنه يفرق بين ال وء والنور بقوله: ملوقيل ال وء ملا بالذال كالشمس والنار، والنور 

 مل.يـرملا بالعرض و كتساب من الغ

وعل  هذا التفريق، الذي هو التعري  ملالعلميمل، درج القر ن الكريم بكل دقة، فقد اكـر ال ـوء 

عنـه بألفـا  عبــر ا من املصدرين )ال وء والنور( في أزيد من خمسـين  يـة كمـا في القر ن الكريم مشتق

 يـــر فـي ك ، أخـرى، لهــا داللـة قريبــة مـن داللــة اللف ـين الســابقين كـالبرق ،البصــر، السـراج، الوهــاج...إلن

هُ  ))من آلايال م ل قوله  عام : 
َ
َضاَء ل

َ
َما أ

ي
ل
ُ
ْبَصاَرُهْم ۖ ك

َ
 أ

ُ
 

َ
ط

ْ
َبْرُق َيخ

ْ
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َ
ْوا ِفيِه َيك

َ
ش فقال جـل ، 3 (( م مي

وعال مل أضاء مل ولم يقل ملأنـارمل ان البـرق يصـدر أشـعة ضـوئية مـن ااتـه، ويقـول جـل مـن قائـل فـي نفـس 

ـــياق:  ُهْم ِفــــي  ))السـ
َ
ــــَرك

َ
ــــُه ِبُنــــوِرِهْم َوت

ي
َهــــَب الل

َ
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َ
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َ
َم 

َ
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ُ
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َمــــ 

 
ُ
 ُيْبِصـُروَن ظ

ي
َمـالل ال

ُ
، فأضــاف سـبحانه ال ـوء للنــار فقـال: ملأضـاءلمل ولــم يقـل: ملأنـارلمل ان ال ــوء 4 ((ل

اا ــي فحاــا وقــال ملبنــورهممل ولــم يقــل ملب ــوئاممل اناــم لــيس لهــم ضــوء اا ــي وإنمــا يقتبســون ال ــوء مــن 

 النار.

نـــافقين علـــ  وقـــد ورد ال ـــوء فـــي آلايتـــين الســـابقتين بصـــيغة الفعـــل فـــي معـــرض كشـــ  عيـــوب امل

 ملعهـــد رســـول هللا 
 
، و شـــبيُه لايمـــان بـــالنور و شـــبيُه الكفـــر بال لمـــة والـــوعي ملســـلم لـــه و   هللا عليـــه و صـــل

يمان بالنور والكفر بال لمة فهو في زي: ملأما  شبيه لا في القر ن الكريم، يقول الفخر الرا يـر بال ياء ك 

ـــ ، والوجـــه فيـــه أن النـــور قـــد بلـــغ الناايـــةيــــركتـــاب هللا ك  ة وإمـــ  طريـــق املنفعـــة فـــي كونـــه هاديـــا إمـــ  امل ج 

ة ووجـدان املنفعـة يــر ة، وهذا حال لايمان في باب الدين، فشبه ما هو النااية في إزالـة الحيـر وإزالة الح

فــي بــاب الــدين بمــا هــو الغايــة فــي بــاب الــدنيا، وكــذلك القــول فــي  شــبيه الكفــر بال لمــة ان ال ــال عــن 

                                                           
  7ـ سورة يونس ـ آلاية  1
 ض وء -م 4917-ـ تاج العرول ـ مرتض   الزبيدي ـ دار الكتب املصرية 2
 . 1ـ سورة البقرة : آلاية   3
 .37ـ سورة البقرة : آلاية   4
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أع ـــم مـــن ال لمـــة، وال شـــ يء  يــــر د عليـــه مـــن أســـباب الحرمـــان والتحيــــر ه ال الطريـــق املحتـــاج إمـــ  ســـلوك

 ."1كذلك في باب الدين أع م من الكفر فشبه هللا سبحانه أحدهما باآلخر

ة حــول ال ــياء والنــور والنفــاق واملنــافقين يـــر أســ لة ومســائل ك  ملرحمــه هللاملويــورد الفخــر الــرازي 

 ابقة مناا:وأوجه التشبيه وضرب امل ل في آلاية الس

 ـ ما وجه التم يل بمن أعطي نورا ثم سلب الك النور منه مف أن املنافق ليس له نور؟ 4

ـ إن مـــن اســـتوقد نـــارا فأضـــاءل قلـــيال فقـــد انتفـــف باـــا وبنورهـــا ثـــم حـــرم، فأمـــا املنـــافقون فـــال  ـــــــــــــــــ3

 انتفان لهم البتة باإليمان، فما وجه التشبيه؟

تسـاؤالل عـرض قـول السـدي: إن ناسـا دخلـوا لاسـالم وكان من أجوبـة الفخـر الـرازي علـ  هـذه ال

 ملعند وصول رسول هللا 
 
إم  املدينة، ثم إنام نافقوا دعد الك، والتشبيه ها  ملسلم له و   هللا عليه و صل

هنـــا فـــي  ايـــة الدقـــة والوضـــوح اناـــم بنيمـــانام أوال اكتســـبوا نـــورا، ثـــم بنفـــاقهم ثانيـــا أبطلـــوا الـــك النـــور 

 ة الدين.يـر ة أع م من حيـر فننه ال ح ة ع يمة،يـر ووقعوا في ح

وإن لم ي ح ما قاله السدي، بل كانوا منافقين من أول أمرهم، فههنا تأويل  خـر اكـره الحسـن 

ـ وهــو أناــم ملــا أظهــروا لاســالم فقــد ظفــروا بحقــن دمــائام وســالمة أمــوالهم مــن الغنيمــة،  ـــــــــــملرحمــه هللامل

ولكنــه قليــل مقارنــة بالعــذاب الــدائم، لــذلك شــتاهم وأوالدهــم مــن الســبي، والــك نــور مــن أنــوار لايمــان 

  .2بمستوقد النار الذي انتفف ب وئاا قليال

ويطرح الرازي سؤ  مهما فيما نحن بصدده حي  يقول: هال قال: ملاهب هللا ب وئاممل مناسبة 

   لقوله  عام  ملفلما أضاءلمل؟

فلــو قيــل ملاهــب هللا ب ــوئام مل  وأجـاب بقولــه: اكــر النــور أبلــغ ان ال ــوء فيــه داللــة علــ  الزيــادة

اوهم اهاب الكمال وبقاء ما يسم  نورا، والغرض إزالة النـور عـنام بالكليـة، أال تـرى كيـ  قـال دعـده 

ملوتــــركهم فــــي ظلمــــال ال يبصــــرونمل؟، وال لمــــة عبــــارة عــــن عــــدم النــــور، وكيــــ  جمعهــــا؟ وكيــــ  نكرهــــا؟ 

 صرونمل؟ وكي  أتبعها ما يدل عل  أناا ظلمة خالصة وهو قوله ملال يب

وبنحو هذا قال النيسـابوري فـي  رائـب القـر ن حيـ  يقـول: مل وإنمـا لـم يقـل ملاهـب هللا ب ـوئاممل 

عل  سياق قوله: ملفلما أضاءلمل، ان اكر النـور أبلـغ فـي الغـرض وهـو إزالتـه عـنام رأسـا وطمسـه أصـال، 

س.. وفـي جمـف فنن ال وء شدة النور وزيادته، واهاب ألاصل يستوجب اهاب الزيادة عليه دون العكـ
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ها وإتباعها ما يدل عل  أناا ظلمة ال ي راءى فحاا شبحان، وفي قولـه ملال يبصـرونمل داللـة يـر ال لمة وتنك

 ." 1عل  أن ال لمة بلغأ مبلغا يتاأ معه الواصفون 

ويقول ألاستاا الدكتور كارم  نيم، رئيس جمعية لازجاز العلمي للقر ن في القاهرة، معلقا عل  

بتطبيق ما اكتشفه العلم حدي ا نجد أنه ملا أضاءل النار ما حول املنافقين من ألاجسام هذه آلاية: ملو 

ـــا، فكشــــفها للنــــاظرين، ثــــم اهــــب هللا بال ــــوء الســــاق   ـــا، وانعكــــس عناـ املعتمــــة، ســــق  ال ــــوء فوقهـ

املــنعكس عــن هــذه ألاجســام )النــور(، وهــو الــذي كــان يســق  علــ  أبصــارهم ولــذلك نســبه إلــحام بقولــه 

ـــال  ـــل وعـــ ملبنـــــورهممل، فمــــــا ينبعـــــ  مــــــن النـــــار فهــــــو ضـــــياء، وأمــــــا دعـــــد ســــــقوطه علـــــ  ألاجســــــام املعتمــــــة جــ

امل ـــي ة  يـــر ملنـــورمل وفــي هــذه آلايــة القر نيـــة جعــل هللا النــور مقــابال ل لمـــة ألاجســام   ـوانعكاســه عناــا فــ

 بـــذاتاا، انـــه هـــو الســـبب املباشـــر فـــي إزالـــة ال ـــوء الـــذا ي )قبـــل ســـقوطه علـــ  هـــذه ألاجســـام وانعكاســـه

عناــا( ولــيس هــو الســبب فــي إزالــة ظلم اــا، فــنن وجــد ال ــوء فــي الغرفــة، لكنــه ال يســق  علــ  ألاجســام، 

ـــــر فننـــــه ال يـــــنعكس عـــــن شـــــ يء وبالتـــــامي ال تن ــــدد ظلمـــــال  يـ ـــوء الـــــذي يبـ ــــو ال ــ ـــي هـ ــــة، فـــــالوعي لالهــ الغرفـ

 ."2الناار يـر النفول البشرية، كما أن ال وء الحس ي يقف عل  دقائق الغالف الجوي لألرض فين

وقـــــد أثبـــــأ رواد الف ــــــاء أن الف ـــــاء الخــــــارجي شـــــديد ال لمــــــة مـــــف أن أشــــــعة الشـــــمس تخ رقــــــه 

والســـبب فـــي الـــك هـــو كونـــه ملفرا ـــامل ال توجـــد فيـــه أجســـام ماديـــة  ســـق  علحاـــا هـــذه ألاشـــعة ال ـــوئية 

فتــنعكس ل راهــا العيــون، فال ــوء موجــود وهــو ألاشــعة الصــادرة مــن الشــمس، لكــن النــور مفقــود وهــو 

 ه ألاشعة دعد سقوطها عل  أجسام مادية، لذلك تنعدم الرؤية ويسود ال الم الدامس.انعكال هذ

فاآلية شديدة الدقة ولازجاز والداللة عل  قـدرة هللا  عـام  فهـي تقـول: ملاهـب هللا بنـورهممل أي  

ال ــالم، لــذلك قــال: ملوتــركهم فــي ظلمــال ال يبصــرونمل،  بال ــوء املــنعكس مــنام فانعــدمأ الرؤيــة وعــمي 

مـــنعكس مـــنام، فال ـــوء هـــو هدايـــة هللا  عـــام  الصـــادرة منـــه  يــــر بقـــاء ال ـــوء ســـاقطا علـــحام لكنـــه  مـــف 

وهـــذه باقيــــة، أمـــا الــــذي اهـــب هللا بــــه فهـــو ملنــــورهممل أي انتفـــاعهم باــــذه الهدايـــة دعــــد انعكاســـها مــــنام، 

 ا. وأضاف النور إلحام انه هو املتصل بام، بأبصارهم إن كان حسيا أو ببصائرهم إن كان معنوي

 أما لو قدرنا ملاهب هللا ب وئاممل بدل ملاهب هللا بنورهممل لكان فيه خلل من ناحيتين:

ــــ   ـــوء يســـــق  علـ ـــوء، ان ال ــ ـــم بال ــ ـــم ال عالقـــــة لهــ ــــحام، وهــ ـــوء إلـ ـــافة ال ــ ـــ : إضــ ــــة ألاومــ الناحيـ

 ألاشياء، فعالقته باا ال بالناظرين، وال بد لإلضافة من نون من املالدسة.
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ب بال ـــوء هـــو اهـــاب بأصـــل الهدايـــة الصـــادرة مـــن هللا عـــز وجـــل، ولـــو الناحيـــة ال انيـــة: إن الـــذها

  .بهكان ألامر كذلك ملا اهتدى أحد ولكان في الك نون من العذر للمنافقين لعدم وجود ما ياتدون 

وكمــا أن ال ــوء ورد فــي القــر ن الكــريم بصــيغة الفعــل، كمــا فــي آلايــال الســابقة، فقــد ورد أي ــا 

َرُه ))دة م ــل قولــه  عــام : ل عديــبصــيغة املصــدر فــي  يــا ــدي
َ
ا َوق ــور 

ُ
َمــَر ن

َ
ق

ْ
ــْمَس ِضــَياء  َوال

ي
ــِذي َجَعــَل الش

ي
ُهــَو ال

َيـاِل لِ 
ْ

ـُل آلا ِ
ِ ۚ ُيَفص 

َحق 
ْ
 ِبـال

ي
ِلـَك ِإال

ََٰ
ُه ا

ي
َق الل

َ
ل
َ
ِحَساَب ۚ َما خ

ْ
ِنيَن َوال ِ

ُموا َعَدَد الس 
َ
ُمـوَن َمَناِزَل ِلَتْعل

َ
ـْومل َيْعل

َ
، 1(( ق

أن ضــوءها منبعــ  مناــا هــي نفســها أمــا القمــر فهــو ملنــورمل أي أنــه يعكــس ال ــوء فالشــمس ملضــياءمل أي 

دعــــد ســــقوطه عليــــه ولــــيس لــــه ضــــوء اا ــــي خــــاص بــــه، وهكــــذا أثبــــأ العلــــم الحــــدي  أن الشــــمس تنــــتج 

ال ـــوء والطاقـــة داخلهـــا عـــن طريـــق تفـــاعالل نوويـــة متسلســـلة حيـــ  يحـــدث انـــدماج بـــين أنويـــة ارال 

ن سنة وهي مازالأ قادرة عل  إنتاج الطاقـة ييبال  1,7تنتج ال وء منذ  ل، وأنااالهيدروجين والبروتونا

 ، أما القمر فهو جسم معتم  سق  عليه أشعة الشمس فيعكسها.2ن سنة أخرى ييبال  7وال وء ملدة 

َنا )) من  ية، م ل قوله  عام :   ـر وقد وص  هللا سبحانه ضوء الشمس وصفا دقيقا في أك
ْ
َوَجَعل

اج   ا َوهي ا))وقوله  عام :  3 (( اِسَراج  ـْمَس ِسـَراج 
ي

ا َوَجَعـَل الش ـور 
ُ
َمـَر ِفـحِاني ن

َ
ق

ْ
، أي أن الشـمس 4((  َوَجَعـَل ال

 )وهي من النجوم( مصباح مض يء متقد بلهب.

ـــين  ـــا حــ ـــان القـــــر ن دقيقــ ـــم كــ ْيَنـــــا ُموســـــ َ َٰ ))  عـــــن التـــــوراة بال ـــــياء فـــــي قولـــــه  عـــــام :عبــــــر وكــ
َ
ـــــْد  ت

َ
ق

َ
َول

اَن 
َ
ُفْرق

ْ
ِقيَن  َوَهاُروَن ال ُمتي

ْ
ل
 
ا ِل ر 

ْ
فهي ضياء منطلـق مـن مصـدره مباشـرة والـك ان هللا كلـم  5 (( َوِضَياء  َوِاك

ه من ألانبيـاء، فهـي يـر تكليما مباشرا بدون واسطة ملك الوعي، كما يحدث مف   ملعليه السالمملموس   

ـــح الخ ـــبيل الحــــق مــــن ســــبل الباطــــل وتو ـ ـــين سـ ـــا يكشــــ  ال ــــوء ط يـــــر ضــــياء تبـ ريــــق مــــن الشــــر، م لمـ

ها مـن يــر السالمة من طريق الندامة، فهي في هـذه آلايـة ضـياء معنـوي علـ  شـاكلة ال ـياء الحسـ ي، و 

نِجيـَل  ))الكتب السماوية نور، وقد اكر هللا الك في كتابه حيـ  قـال عـز وجـل عـن لانجيـل:  ِ
ْ

ْيَنـاُه لا
َ
َو ت

ــــور  
ُ
ى َون ِبُعــــ ))وقــــال عــــن القــــر ن: ، 6 ((ِفيـــِه ُهــــد 

ي
ــــِذيَن َيت

ي
ــــا ال ُتوب 

ْ
ــــُه َمك

َ
ــــِذي َيِجُدون

ي
ــــيي ال ِ

م 
ُ ْ
ِبــــيي ألا ُســــوَل الني وَن الري

ي ِ 
ي
ُهــُم الط

َ
ـــِر َوُيِحــل  ل

َ
ْنك

ُ ْ
ْعُروِف َوَيْنَاــاُهْم َعــِن امل

َ ْ
ُمُرُهْم ِبـــامل

ْ
ِجيــِل َيــأ

ْ
ن ِ

ْ
ـــْوَراِة َولا ـــْحِاُم ِعْنــَدُهْم ِفــي التي

َ
ُم َعل ِ

َبـــاِل َوُيَحــر 
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 َوَيَ ـــُف َعـــْنُاْم 
َ

َباِئـــ 
َ
خ

ْ
َل ال

َ
ـــال

ْ
 
َ ْ
َبُعـــوا  التــــيِإْصـــَرُهْم َوألا َصـــُروُه َواتي

َ
ُروُه َون َمُنـــوا ِبـــِه َوَعـــزي

َ
ـــِذيَن  

ي
ال

َ
ـــْحِاْم ف

َ
ـــْأ َعل

َ
ان

َ
ك

ْفِلُحوَن 
ُ ْ
ِ َك ُهُم امل

َ
ول

ُ
ِزَل َمَعُه أ

ْ
ن
ُ
ِذي أ

ي
وَر ال ، فتاذا الوص  العلمي الدقيق للقـر ن الكـريم بأنـه نـور 1((  الن 

وإنمــا صــدر مــن هللا ثــم نــزل ووقــف علــ  قلــب  ملوســلمو لــه صــل  هللا عليــه ملبــي تبــين أنــه لــم يصــدر مــن الن

الـــدنيا للعـــاملين، وقـــد أكـــد هللا ســـبحانه هـــذا املعنـــ   يــــر فـــانعكس لين ملوســـلمو لـــه صـــل  هللا عليـــه ملالنبـــي 

َناَت )) بقولـــه:  ملوســــلمو لــــه صــــل  هللا عليــــه ملحـــين وصــــ  النبــــي 
ْ
ْرَســــل

َ
ــــا أ ِبــــي  ِإني َاــــا الني ي 

َ
ا َيــــا أ ــــر 

 
ا َوُمَبِش ــــاِهد 

َ
ش

ِذ 
َ
ا ُمنِ يـر َون ِنِه َوِسَراج 

ْ
ِه ِبِنا

ي
  الل

َ
ا ِإم  2(( ايـر ا َوَداِعي 

ال يضـ يء بذاتــه  ملسـلم لـه و صـل  هللا عليـه و ملامل ولـم يقـل ملم ــي امل انـه يــر فقـال جـل مـن قائـل ملمن

 بل ينزل عليه الوعي من ربه فيعكسه ملنورامل وهداية وسعادة للبشرية.

ـــِذيَن ))  :أمـــا قولـــه  عـــام 
ي
ُموا ِلل

َ
ْســـل

َ
ـــِذيَن أ

ي
ـــوَن ال ِبي  ـــُم ِبَاـــا الني

ُ
ـــور  ۚ َيْحك

ُ
ى َون  ِفحَاـــا ُهـــد 

َ
ـــْوَراة َنـــا التي

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ـــا أ ِإني

 
ْ
خ

َ
 ت

َ
ــــال

َ
ـــــَهَداَء ۚ ف

ُ
ْيــــِه ش

َ
وا َعل

ُ
ـــــان

َ
ــــِه َوك

ي
وا ِمـــــْن ِكَتـــــاِب الل

ُ
ْحَبــــاُر ِبَمـــــا اْســــُتْحِف 

َ ْ
وَن َوألا ـــــاِني  بي ـــــَهــــاُدوا َوالري ـــــُوا الني

َ
اَل ش

ـــ
َ
ك

ْ
ِ ـــَك ُهـــُم ال

ََٰ
ول

ُ
أ
َ
ـــُه ف

ي
ـــَزَل الل

ْ
ن
َ
ــْم ِبَمـــا أ

ُ
ـــْم َيْحك

َ
 ۚ َوَمـــْن ل

 
ِلـــيال

َ
ـــا ق َمن 

َ
ُروا ِباَيـــاِ ي ث

َ
ـــ 

ْ
ش

َ
  

َ
ــْوِن َوال

َ
ش

ْ
فـــنن  3((  اِفُروَن َواخ

بتبليغهـا للنـال، فهـي قبـل التبليـغ  ملعليـه السـالمملهذه آلاية تو ح خصائ  التوراة دعد قيام موس   

قر ن يصـ  ألاشـياء حسـب طبايعهـا وصـفا علميـا دقيقـا يؤكـد اصـحاب العقـول ضياء وبعده نور، فـال

الســـليمة، والنفـــول ال ـــحيحة، فـــي كـــل زمـــان وفـــي كـــل مكـــان، أنـــه كتـــاب صـــادر مـــن لـــدن حكـــيم علـــيم 

 . يـرخب

ويــــذكر النــــور فــــي القــــر ن الكــــريم  البــــا فــــي مقابلــــة ال لمــــة انامــــا ال يجتمعــــان فم ــــ  وجــــد النــــور 

ا وجــود ال ــوء فــال يعنــي انكشـــاف ال لمــة، كمــا هــو الحــال فــي الف ــاء الخـــارجي انكشــفأ ال لمــة، أمــ

ــِذيَن  َمُنــوا )) ة م ــل قولــه  عــام : يـــر الــذي تخ رقــه أشــعة الشــمس، وقــد ورد الــك فــي  يــال ك 
ي
ــُه َوِمــي  ال

ي
الل

ُهُم 
ُ
ْوِلَياؤ

َ
َفُروا أ

َ
ِذيَن ك

ي
وِر ۖ َوال   الن 

َ
َماِل ِإم

ُ
ل
 
َن ال  ِرُجُهم ِم 

ْ
َمـاِل    ُيخ

ُ
ل
 
ـ  ال 

َ
ـوِر ِإم ـَن الن  ِرُجوَنُام ِم 

ْ
وُل ُيخ

ُ
ا 

ي
الط

اِلــُدوَن 
َ
ــاِر ۖ ُهــْم ِفحَاــا خ ْصــَحاُب الني

َ
ِ ــَك أ

ََٰ
ول

ُ
ــاَل ِمــَن  ))وقولــه  عــام :  4 ((أ ــرَِج الني

ْ
ْيــَك ِلُتخ

َ
َنــاُه ِإل

ْ
َزل

ْ
ن
َ
الــر ۚ ِكَتــاب  أ

ــ َٰ ِصــ
َ
ِاــْم ِإم ِن َرِب 

ْ
ــوِر ِبــِنا ــ  الن 

َ
َمــاِل ِإم

ُ
ل
 
َحِميــِد ال 

ْ
َعِزيــِز ال

ْ
ــِذي يُ )) وقولــه  عــام :  5 ((َراِت ال

ي
ــ َٰ َعْبــِدِه نـــز ُهــَو ال

َ
ُل َعل
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 َرِحـيم  
 

ـَرُءوف
َ
ـْم ل

ُ
ـَه ِبك

ي
ـوِر ۚ َوِإني الل ـ  الن 

َ
َمـاِل ِإم

ُ
ل
 
ْم ِمـَن ال 

ُ
ِرَجك

ْ
َنالل ِلُيخ حـع ، ونليــرها ك يــر و  1 ((  َيالل َبِي 

د واكر ال لمـال بصـيغة الجمـف، وقـد اكـر العلمـاء فـي الـك عـدة في هذه آلايال اكر النور بصيغة املفر 

تــأويالل مناــا أن النــور مســتمد مــن نــور هللا الــذي هــو صــفة مــن صــفاته جــل وعــال فهــو واحــد ومصــدره 

واحـد لــذلك أفــرد، أمــا ال ـالم فمصــدره الطــا ول وهــو متعــدد لـذلك قــال  عــام : ملأوليــاؤهم الطــا ولمل 

د ألانوان وألاشكال فمنه ظالم الجهل، وظـالم الكفـر، وظـالم ال ـالل، بجمف ملأوليائاممل، وال الم متعد

لــــذلك جمــــف، ومــــن تلــــك التــــأويالل: ملأن النــــور هــــو الحــــق، والحــــق واحــــد أمــــا  يـــــر ه ك يـــــر ه و التـــــيوظــــالم 

  .2ال الم فهو متعدد متنونمل

ي زجيـــب مــف مصـــادر ال ـــوء كمـــا هـــ بنحـــو ، تنيـــجم يـــرها ك يــــر والحاصــل أن آلايـــال الســـابقة و 

معروفـــــة فـــــي الفيزيـــــاء اليـــــوم، فهـــــي  ســـــمي ال ـــــوء املنطلـــــق مـــــن مصـــــدره ألاصـــــلي ملضـــــوءامل أمـــــا ال ـــــوء 

منتج لل وء( فتسميه دوما ملنورامل، وهذا يدل علـ  ثـراء اللغـة العربيـة  يـر املنعكس من جسم معتم ) 

 ه.يـر و ناها وعل  دقة القر ن الكريم وإزجاز  عب

َنـا  ))القـر ن، تجليـا يأسـر ألالبـاب، فـي قولـه  عـام :  وقد تجلأ عبقرية اللغـة العربيـة وإزجـاز 
ْ
َوَجَعل

 
 

ْ ـال
َ
ـوا ف

ُ
َتْبَتغ

 
 ِل

 
َاـاِر ُمْبِصـَرة  الني

َ
َنـا  َيـة

ْ
ْيـِل َوَجَعل

ي
 الل

َ
ـا  َيـة

َ
َمَحْون

َ
َاـاَر  َيَتـْيِن ۖ ف ْيَل َوالني

ي
ُمـوا َعـَدَد الل

َ
ـْم َوِلَتْعل

ُ
ك ِب  ـن ري ِم 

لي 
ُ
ِحَساَب ۚ َوك

ْ
ِنيَن َوال ْفِصيل  الِس 

َ
َناُه ت

ْ
ل صي

َ
ْيءل ف

َ
  .3((ش 

فـــي التعليـــق علـــ  هـــذه آلايـــة: ملكـــان القمـــر يضـــ يء كمـــا تضــــ يء  ملر ـــ ي هللا عنامـــاملعبـــال  ابـــنقـــال 

ْيِلمل أي ضوء القمر مل
ي
 الل

َ
ا  َية

َ
َمَحْون

َ
 .4الشمس، والقمر  ية الليل، والشمس  ية الناار، ملف

ر  مل  رمسـ رونغ نيـلكـي ملير طـ  رائـد الف ـاء ألامللعلماء معرفة طبيعة القمر تماما ح ـ  و ولم يتيس 

وسـائل الن ــر الفلكيــة الدقيقـة، والدراســال الجيولوجيــة لســطحه، م، وبواســطة 9191سـطحه عــام 

 وبعد أن تم تحليل تربته، استطان علماء الف اء القول:
تكونـــأ فحاـــا ألارض(، وخـــالل  التــــي دةن ســـنة )وهـــي نفـــس املـــييـــبال  1.7ملإن القمـــر قـــد  شـــكل منـــذ  

ل الحــــرارة الهائلـــة تــــم ة وهائلــــة مـــف الشــــهب والنيـــازت، وبفعــــل درجـــايــــر  شـــكله  عـــرض الصــــطدامال كب

تــدع  )ماريــا( علــ  ســطحه وقمــم وفوهــال  التـــيانصــهار حــاد فــي طبقاتــه ممــا أدى إمــ   شــكيل ألاحــواض 

، ثم دةهائلة فمألل أحواضه في تلك املقامأ بدورها بنطالق الحمم البركانية ال التـيتدع  )كراي رز(، و 
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ملبرد القمر، فتوقفأ براكينه وانطفأل حممه، وبذلك انطفأ 
 
 .1وطمس دعد أن كان مشتعال

ـــ ـــا نلوإاا عــ ـــة فنننــ ـــ  آلايـــــة القر نيــ حـــــع اســـــتعمال لفـــــع ملمحونـــــامل واملحـــــُو عنـــــد اللغـــــويين هـــــو دنا إمــ

، واملعن  أن هللا  عام  أزال وطمس ضوء القمر دعد أن كان موجودا، واملْحُو املقصود 2الطمس ولازالة

قصــود إزالــة ضــوئه، وهــذا وا ــح مــن العبــارة ، ولكــن املالقمــر نفســه، فهــو ال يــزال موجــودا لــيس إزالــة

القر نيــة حيــ  قــال  عــام : ملوجعلنــا  يــة الناــار مبصــرةمل، فجــاء بكلمــة ملمبصــرةمل وهــي وجــه املقارنــة لتــدل 

علــ  أن املقارنـــة هــي بـــين ضــوء  يـــة الليــل )القمـــر( وضــوء  يـــة الناــار )الشـــمس(، فــااول انطفـــأ وألاخـــرى 

 بقيأ م ي ة.

ا )يعكـس ضـوء يــر م ي ا )ينتج ال وء بذاته( ثم انطفأ وخبا فصـار منوهكذا نرى أن القمر كان 

 الشمس فق (.

بـــارال الــــواردة فيـــه ومــــا فســـبحان هللا مــــا أدق املعلومـــال الــــواردة فـــي القــــر ن الكـــريم ومــــا أدق الع

مبصـــرة( لهـــي  –عـــن هـــذا املوقـــ  باـــذا التقابـــل البـــديف: )محونـــا  يــــر ن لغـــة اســـتطاعأ التعبأأحســـناا، و 

 ة حقا.لغة ع يم

هــذه  ملوســلمو لــه صــل  هللا عليــه ململــا علــم النبــي  يـــر ولــو لــم يكــن القــر ن مــن عنــد هللا العلــيم الخب

ــــة  ــ ــ ــــة العلميـ ــ ــ ــــيالحقيقـ ــ ــ ـــل  التــ ــ ــ ــــطناعية والتحاليــ ــ ــ ـــار  صـ ــ ــ ـــــائية وألاقمــ ــ ــــال الف ــ ــ ــ ـــا للمركبـ ــ ــ ـــــاج معرف اــ ــ تحتــ

 لم يمِض عل  اكتشافها سوى سنوال قليلة. التـيالجيولوجية 

3 

ال ــوء هـــو عبـــارة عـــن إشــعان كهرومغناطيســـ ي تـــراه العـــين املجــردة إاا كانـــأ أطـــوال موجاتـــه  إن

من أربعة  الف  نجس روم إم  ثمانية  الف  نجس روم، ) آلانجس روم هو وحدة قيال طولها جزء من 

ـــــال  ــ ــ ــــ  املوجـ ــ ــ ـــــق علــ ــ ـــــي، ويطلـــ ــ ــ ـــــالطي  املريـ ــ ـــــال بـــ ــ ــ ـــــذا املجـ ــ ــ ــــم  هـ ــ ــ ـــر(، ويســ ــ ــ ــ ـــــن املليم ـ ــ ـــــزء مـــ ــ ــ ـــــرة  الف جـ ــ عشـــ

يســــية ألاطــــول مــــن املجــــال الســــابق ملألاشــــعة تحــــأ الحمــــراءمل وعلــــ  املوجــــال ألاقصــــر منــــه الكهرومغناط

تد( وجزءا  خر يـر ملألاشعة فوق البنفيجيةمل، وإاا سق  ال وء عل  مادة ما فنن جزءا منه ينعكس )

يختفــي )يمــت (، وعنــد مــرور ال ــوء خــالل وســطين مختلفــين فننــه ينكســر عنــد الحــد الفاصــل بينامــا 

القـــر ن عــن كــل تلـــك عبـــر ها، وقــد يــــر أخـــرى تحــدث لل ــوء م ـــل التشــتأ والتــداخل و  وهنــات ظــواهر 

ة فـــي القـــر ن الكـــريم تـــدل علـــ  انعكـــال يــــر وأو ـــحه، فقـــد وردل  يـــال ك  يــــر املباحـــ  العلميـــة أدق  عب
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َاا َوُوِض )) ال وء وارتداد أشعته، ومن هذه آلايال قوله  عام :  ْرُض ِبُنوِر َرِب 
َ ْ
ِأ ألا

َ
َرق

ْ
ش

َ
ِكَتاُب َوِجـيَء َوأ

ْ
َف ال

ُمـوَن 
َ
ل
ْ
َحِق  َوُهـْم ال ُي 

ْ
َي َبْيـَنُام ِبـال ضـ ِ

ُ
ـَهَداِء َوق

 
يَن َوالش ِبِي  ، يقـول القرطبـي فـي  عليقـه علـ  هـذه آلايـة: 1(( ِبـالني

ملقوله  عام : ملوأشرقأ ألارض بنور رباامل إشراقها إضاءتاا، يقال: أشرقأ الشمس إاا أضاءل وشرقأ 

 ."2إاا طلعأ

عبـــال: النـــور املـــذكور هاهنـــا لـــيس مـــن نـــور الشـــمس والقمـــر، بـــل هـــو نـــور يخلقـــه هللا  ابـــنملوقــال 

فيض ئ به ألارض، واملعن  أناا أشرقأ بنور خلقه هللا  عام ، فأضاف النور إليه عل  حد إضافة امللـك 

 .3إم  املالكمل

لكــــن تحـــدث يــــوم القيامــــة، و  التـــــيوال شـــك أن آلايــــة نزلــــأ فـــي ســــياق وصــــ  ألاحـــداث الجســــيمة 

، تجيز لنا إسقات الـك لاشـراق الـذي يـرألاصوليين واملفسرين قرروا قاعدة ع يمة من قواعد التفس

ســيحدث يــوم القيامــة بنــور هللا عنــد الق ــاء والفصــل، علــ  لاشــراق الحاصــل اليــوم بانعكــال ضــوء 

 الشــــمس عنــــد مالمســــته ســــطح ألارض، والقاعــــدة هــــي قــــولهم: )إن العبــــرة دعمــــوم اللفــــع ال بخصــــوص

السبب(، واللفع في آلاية الكريمة عام، انه مفرد معـرف باإلضـافة: ملبنـور رباـامل، أمـا عمومـه فـي الـزمن 

ح   يشمل الدنيا، و نتقال من ملنور رباامل إم  ضوء الشمس فيكفـي فيـه مـا اهـب إليـه الفخـر الـرازي 

َاـامل يـدل علـ   ِأ ألارض ِبُنوِر َرب 
َ
َرق

ْ
ش

َ
أنـه يحصـل هنـات نـور م ـاف إمـ  في مفاتيح الغيب حي  يقول: ملَوأ

هللا  عام ، وال يلزم كون الك صفة اال هللا  عام ، انه يكفي في صدق لاضافة أدن  سبب، فلمـا كـان 

الــك النــور مــن خلـــق هللا، وشــرفه بــأن أضــافه إمـــ  نفســه، كــان الــك النـــور نــور هللا، كقولــه: بيـــأ هللا، 

هــذا الجــواب ال يحتــاج إمــ  تــرت الحقيقــة والــذهاب  وناقــة هللا، وهــذا الجــواب أقــوى مــن ألاول، انــه فــي

 ."4إم  املجاز

فــــنحن نــــرى أن الــــرازي هنــــا ال يبعــــد عنــــده أن يحمــــل إشــــراق ألارض علــــ  عمومــــه بحيــــ  يشــــمل 

الــدنيا وإن كــان الســياق اكــر أحــوال يــوم القيامــة، وعلــ  كــل فالــذين خصصــوا الــك لاشــراق بالســياق 

بانعكـــال أشـــعة الشـــمس الســـاقطة علـــ   يــــر فـــي هـــذه الـــدنيا( تنمعـــذورون، اناـــم لـــم يعلمـــوا أن ألارض )

طـــر 
ُ
ســـطحها، ان هـــذه الحقيقـــة العلميـــة لـــم يتوصـــل لانســـان إلحاـــا إال دعـــد مـــا اســـتطان الخـــروج مـــن أ

ســكان  -ة كمــا نــرى نحــن يـــر ألارض جميعــا والن ــر إلحاــا مــن الف ــاء، حيــ  رأى رواُد الف ــاء ألارض من
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 القمر في تمام نوره. -ألارض

في هذا داللة عل  انعكال أشـعة الشـمس عنـد مالمسـ اا سـطح ألارض إمـ  عيوننـا حيـ  تـدخل و

ركـــز علـــ  الشـــبكية فـــي مـــؤخرة العـــين، 
ُ
هـــذه ألاشـــعة املنعكســـة مـــن بؤبـــؤ العـــين املوجـــود فـــي الحدقـــة ثـــم ت

حليلـه ترسم للجسم املريي )وهو ألارض في آلاية( خياال، يقوم العصب العينـي بنقلـه إمـ  الـدماأ لت التـي

  والتعرف عليه.

َيا يـــــر  يــــال أخــــرى ك  يـــــر و ش
ْ
ن ــــَماَء الــــد  ــــا السي ني ة إمــــ  ظــــاهرة انعكــــال ال ــــوء مناــــا قولــــه  عــــام : ملَوَزيي

ْقِد 
َ
ِلـَك ت

َ
ـا ا

 
َعِلـيِممل يـــر ِبَمَصـاِبيَح َوِحْف 

ْ
َعِزيـِز ال

ْ
َيا 1ال

ْ
ن ـَماَء الــد  ـا السي ني ــْد َزيي

َ
ق

َ
، ويؤكـد هــذه آلايـة قولـه  عـام : ملَول

عِ بِ  اَب السي
َ
ُهْم َعذ

َ
ا ل

َ
ْعَتْدن

َ
َياِطيِن َوأ

ي
ا ِللش َناَها ُرُجوم 

ْ
 .2مليـرَمَصاِبيَح َوَجَعل

َيا ِبَمَصاِبيَح ملوهن الكواكب املنيـرك  ابنيقول 
ْ
ن َماَء الد  ا السي ني ة املشرقة عل  أهل ألارض، يـر : ملَوَزيي

امل أي: حرسا من الشياطين أن  ستمف إم  املأل ألا 
 
  .3عل ململَوِحْف 

مــن معنــ ، فالســماء الــدنيا لــيس لهــا مــدلول   ـــر تحتمــل أك التـــيومفهــوم الســماء هــو مــن املفــاهيم 

 ـة يبلـغ قطرهـا م التــيدسـكة التبـان، و واحد محدد، فقد تكون هي أقـرب املجـرال إلينـا، وهـي املعروفـة 

مليـون سـنة، علمـا  ـة ألـ  يقطعها شعان ضـويي خـالل م التـيفة أل  مليون سنة ضوئية!، )أي املسا

ها ممــــا ينطبــــق عليــــه لفــــع ســــماء، وفيــــه يـــــر  ــــة ألــــ  كلــــوم ر كــــل ثانيــــة(، وقــــد يكــــون  ثالثم أنــــه يقطــــف

 .4ة لنا كاملصابيحيـر النجوم والكواكب املن

فــالفرق بـــين معنــ  آلايتـــين هــو الفـــرق بــين ملاملصـــابيحمل وملالكواكــبمل وهـــو فــرق جـــوهري مــن حيـــ   

اكــب فهــي  عكــس ال ــوء الســاق  علحاــا ولــيس لهــا ضــوء اا ــي، كــون املصــابيح ضــوؤها اا ــي، أمــا الكو 

بــين آلايتــين ودقــة  يـــر وبــالرجون إمــ  موضــون مصــادر ال ــوء )فــي العنــوان الســابق( يتضــح لنــا مــدى التغا

ه، فال ــــوء الــــذي يــــزين هللا بــــه ســــماء الــــدنيا، دع ــــه مــــن املصــــابيح )أي مــــن يـــــر القــــر ن الكــــريم فــــي  عب

ـــن الكواكـــــب،  ومعـــــروف فـــــي علـــــم الفلـــــك أن النجـــــوم ااتيـــــة ال ـــــوء أمـــــا الكواكـــــب النجـــــوم(، وبع ـــــه مــ

وا ـــح هـــو رؤيتنـــا للكواكـــب، ان ال ـــوء  بنحـــو إمـــ  انعكـــال ال ـــوء  يــــر ، والـــذي يش5ف ـــوؤها مكتســـب

الــدكتور كـارم  نــيم حيــ  يقــول: ملوملــا كانــأ الزينــة صــفة  يـــر يـنعكس مناــا إمــ  عيوننــا، ولــذلك املعنــ  يش
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، ومحلهــــا أســــطح هــــذه ألاجســــام ال بواطناــــا، فــــنن هــــذه آلايــــة تــــدل داللــــة الزمــــة لألجســــام وألاجــــرام يـــــر  

أكيـــدة علـــ  ظلمـــة الكواكـــب وألاقمـــار فـــي حـــد ااتاـــا، وان مـــا نـــراه مـــن نورهـــا إنمـــا هـــو ضـــوء ســـق  علـــ  

ال أقســــاما، مناــــا مــــا ضــــياؤه اا ــــي يـــــر أســــطحها مــــن نجــــوم أو أجــــرام م ــــي ة بــــذواتاا، وهكــــذا تكــــون الن

ه مكتســـب بانعكـــال ضـــوء النجـــوم الســـاق  علـــ  ســـطحه، وهـــو مـــا لـــم يكـــن كـــالنجوم، ومناـــا مـــا ضـــياؤ 

 .1معروفا لإلنسان في كافة بقان العالم، ليس وقأ تنزل الوعي فحسب، بل إم  عهد قريبمل

2 

ه ملسـاره عنـد انتقالـه مـن وسـ  إمـ  وسـ   خـر يختلـ  عنـه ك افـة، يــر إن انكسار ال وء هـو  غي

ـــا ال ــــة فـــــي القـــــر ن الكـــــريم  شأمــ ـــح  يـ ـــوء  خـــــر، وأو ــ ــــوء علـــــ  ضــ ـــقوت ضـ ــــ  هـــــاتين  يــــــر تـــــداخل فهـــــو ســ إمـ

ـــاهرتين  هــــــي  يــــــة املشــــــكاة، وهــــــي  يــــــة ع يمــــــة، ت ــــــم مــــــن العلــــــوم واملعــــــارف وألاســــــرار  -فــــــي ن ــــــري  -ال ـــ

ولاشارال ما ال يعلمه إال هللا، وقد تكلم فحاا العلمـاء قـديما وحـدي ا بمـا يكفـي لتـألي  كتـب، بـل ألـ  

نـوارمل وآلايـة هـي رسـالته املشـهورة ملمشـكاة ألا  ــــ رحمه هللاــــ ولها مجة لاسالم لامام أبو حامد الغزامي ح

ــــام : ــــه  عــ ْصــــــَباُح ِفــــــي ُزَجاَجــــــةل ))  قولــ ِ
ْ
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 .2((َعِليم  

فـــنحن نـــرى أن املصـــباح الـــذي هـــو مصـــدر ال ـــوء، فـــي زجاجـــة، ويحـــي  بـــه وهـــو داخـــل الزجاجـــة 

هواء يحوي  ازال ناتجة عن  ح راق، والزجاجة يحي  باا الهواء العادي ثم املشكاة، أي أن ال وء 

جموعـــة مـــن  نكســـارال، فـــي طريقـــه إمـــ  عيوننـــا ينتقـــل مـــن وســـ  إمـــ  وســـ  إمـــ  وســـ ، فتحـــدث لـــه م

لذلك يبدو مشهد ال وء في محصلته الناائية في  اية الروعة، فتبدو الزجاجة كما وصـفها هللا ملكأناـا 

 كوكب دريمل أي شديد لاضاءة متنوعها.

فالشــعان ال ــويي عنــدما ينطلــق مــن الفتيلــة املشــتعلة يــدخل فــي الهــواء املحــي  باــا وهــو الهــواء  

ك افــة هــذا الهــواء تختلــ  عــن ك افــة الهــواء العــادي دســبب وجــود نـــواتج املحصــور داخــل الزجاجــة، و 

اح ـــراق الزيــــأ واح ــــراق مــــادة الفتيلــــة نفســــها، فيحــــدث لل ــــوء انكســــار أول داخــــل هــــذا الوســــ ، ثــــم 

يـــدخل الشـــعان ال ـــويي فـــي مـــادة الزجاجـــة، ليقطـــف مســـافة داخلهـــا  ســـاوي ســـمكها، ووســـ  الزجاجـــة 

                                                           
 ـ كارم  نيم ـ ال وء والنور بين املعارف الفيزيائية والقر نية ـ مرجف سابق.  1
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دث لل ـــوء انكســـار جديـــد، ثــــم يخـــرج الشـــعان ال ـــويي مــــن يختلـــ  عـــن الوســـ  الســـابق، لــــذلك يحـــ

الزجاجـــة ليـــدخل فـــي الهـــواء العـــادي، وهـــو وســـ  ثالـــ  يختلـــ  عـــن الوســـطين الســـابقين، فيحـــدث لـــه 

  انكسار  خر.

ــــيوبســـــبب هـــــذه  نكســـــارال وانعكـــــال ال ـــــوء مـــــن املشـــــكاة  ــــة  التــ ـــي  بالزجاجـ ــــيتحــ ـــي   التــ تحــ

د شـــعان علـــ  شـــعان، يــــر ادمـــة مـــن اتجاهـــال مختلفـــة، فباملصـــباح يحـــدث تـــداخل بـــين هـــذه ألاشـــعة الق

 وقد اكر هللا في نفس السياق عبارة ملنور عل  نورمل.

1 

 إن ال وء تتنازعه طبيعتان:

نيـــوتن، وقــد نذحــأ هـــذه مــ  الفيزيـــاء الكالســيكية وصــاحتاا طبيعــة جســيمية: وهـــي ترجــف إ -

ــي تفس ــ ــــة فـ ـــــر الن ريـ ـــ يـ ــــوئية كاالنكســ ــــواهر ال ـ ــــي دعـــــض ال ـ ــــلأ فـ ـــا فشـ ار و نعكـــــال، ولكناــ

 ظواهر أخرى كالحيود والتداخل. يـر تفس

، وقـد نذحـأ نــزطبيعة موجية: وهي ترجف إم  الفيزياء الكوانتيـة )الحدي ـة( وصـاحتاا هيج -

ــي تفس ــي تفس يـــــر فـ دعـــض ال ــــواهر  يـــــر دعـــض ال ــــواهر كـــالحيود والتــــداخل، ولكناـــا فشــــلأ فـ

 ألاخرى كاالنكسار و نعكال.

ـــا أن الن ـــــريتين متك وهكــــذا نـــــرى  ـــا تــــنذح فيمــ فيــــه ألاخـــــرى، ويع ـــــرف  أخفقـــــأاملتــــان، فكـــــل منامــ

جيــــة جــــاءل دعـــد الطبيعــــة الجســــيمية أن الطبيعـــة املو  يـــــر العلمـــاء اليــــوم باــــاتين الطبيعتـــين لل ــــوء،  

 
 
 ، فهي مكملة لها، وجابرة ما فحاا من نق .تاريخيا

إمـــ  انعكـــال ال ـــوء وبعـــض  يــــر  ش التــــيوقـــد رأينـــا فـــي العنـــاوين الســـابقة دعـــض آلايـــال الكريمـــة، 

إم  انكسـاره، وهـذا يعـزز الطبيعـة الجسـيمية لل ـوء، وفيمـا يلـي نأخـذ دعـض آلايـال  يـر  ش التـيآلايال 

ل )) ها وضــــوحا قولـــه  عــــام :  ـــــر ولعـــل أكنفهــــم مناــــا الطبيعـــة املوجيــــة لــــه،  التــــي
ــــي  ِ

ج 
ُ
َمــــالل ِفـــي َبْحــــرل ل

ُ
ل
ُ
 

َ
ْو ك

َ
أ

 
َ
ـاُه َمـْوج  ِمـْن ف

َ
ش

ْ
ـْد َيغ

َ
ـْم َيك

َ
ـَرَج َيـَدُه ل

ْ
خ

َ
ا أ

َ
ـْوَق َدْعـضل ِإا

َ
َمـال  َدْعُ ـَها ف

ُ
ل
ُ
ْوِقـِه َاـَحاب  ظ

َ
اَها يـــر ْوِقـِه َمـْوج  ِمـْن ف

 
َ
ُه ل

ي
ْم َيْجَعِل الل

َ
ورل َوَمْن ل

ُ
ُه ِمْن ن

َ
َما ل

َ
ا ف ور 

ُ
 .1((ُه ن

ليـحاب، وربــ  فقـد اكـر هللا فــي هـذه آلايــة أربعـة أشـياء هــي: ال لمـال ـــــــــ البحـر اللجــي ـــــــــ املـوج ـــــــــ ا 

هــذه آلايــة مــن معرفــة هــذه ألاشــياء ألاربعــة كــل علــ  حــدة،  يـــر بيناــا فــي أســلوب بــديف، لــذلك ال بــد لتفس

 معرفة علمية دقيقة، لتتسن  معرفة عوامل الرب  بيناا.
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تب  بموضـــوعنا مـــن هـــذه آلايـــة هـــو قولـــه  عـــام : ملظلمـــال دع ـــها فـــوق دعـــضمل، لـــذلك يــــر والـــذي 

 من التفصيل.سأ عرض لهذا املقطف دل يء 

قولــــه  عــــام : ملظلمــــال دع ــــها فــــوق دعــــضمل: إن مصــــدر ال ــــوء علــــ  ســــطح ألارض هــــو الشــــمس، 

مـــن ضـــوء الشـــمس هــــو ال ـــوء ألابـــيض وهـــو عبـــارة عــــن مـــزيج مـــن ســـبعة ألـــوان هــــي:  1والطيـــ  املريـــي

وجـة، ألاحمر، البرتقامي، ألاصفر، ألاخ ر، ألازرق، النيلي، البنفسجي. عل  ال رتيب التنـازمي فـي طـول امل

ضــوء أبــيض علــ  ســطح املــاء فــنن كــل طبقــة تمــت   صــورةلســبعة علــ  ل هــذه ألالــوان انـــز وعنــد مــا ت

طول موجة معين أي يختفي لون من هذه ألالوان، فينشأ نون من ال لمة مختل  عن ظلمة الطبقـة 

س روم(  الف  نج 5تحته، فيمت  اللون ألاحمر أوال، انه هو أطولها موجة )طول موجته حوامي  التـي

ى الغطـال جرحـه فـي هـذه املسـافة يــر مـن سـطح البحـر، لـذلك ال  ا( م ـر 47ـ  ـــ47علـ  مسـافة تبلـغ مـن )

تحأ املاء، وال يتمكن من رؤية نزف الدم من جرحه، ففي هـذه املنطقـة نـون مـن ال لمـة، ان ال ـوء 

مــن ســطح  ام ــر ( 77ـ  ـــــــــــ27قــد اختفــ  منــه اللــون ألاحمــر، ثــم يمــت  اللــون البرتقــامي عنــد مســافة مــن )

البحـــر، وفـــي هـــذه املنطقـــة تنشـــأ ظلمـــة جديـــدة أشـــد مـــن ال لمـــة الســـابقة، انـــه قـــد اختفـــ  لونـــان مـــن 

 ال وء هما: ألاحمر والبرتقامي.

مــن ســطح البحــر، فتنشــأ متـــر ( 477ـ  ـــــــــــــ77ثــم يلــي الــك اختفــاء اللــون ألاصــفر علــ  مســافة مــن )

 ل وء قد اختف  منه ثالثة ألوان.ظلمة جديدة تختل  عن سابقتحاا وهي أشد مناما، ان ا

يمــت  اللــون ألاخ ــر، فينشــأ نــون متـــر ( 377ـ  ــــــــــ477وعلــ  دعــد مســافة تحــأ ســطح البحــر مــن )

جديـــد مـــن ال لمـــة أشـــد مـــن الســـابق دســـبب اختفـــاء أربعـــة ألـــوان مـــن ال ـــوء، يليـــه امتصـــاص اللـــون 

ة ألــــوان مــــن م ــــر، فتنشــــأ ظلمــــة جديــــدة أشــــد مــــن الســــابق دســــبب امتصــــاص خمســــ 377ألازرق عنــــد 

 ال وء.

 يمت  اللونان النيلي والبنفسجي فيكون ال الم املطلق. يـر بيسمتـر  377وبعد 

 أليسأ هذه ظلمال دع ها فوق دعض؟

 فسبحان هللا ما أشد دقة هذه العبارة وما أشد إزجازها. 

فهـــــذه ال لمـــــال مرتبـــــة مـــــن ألاعلـــــ  إمـــــ  ألاســـــفل، كـــــل ظلمـــــة فـــــوق ألاخـــــرى، تمامـــــا كمـــــا أخبـــــر هللا 

ـــ بحانه و عــــام : ملظلمــــال دع ــــها فــــوق دعــــضمل، وباــــذه الدراســــة الحدي ــــة، يمكننــــا ونحــــن واثقــــون أن سـ

نرجح بين أقوال املفسرين في هذه آلاية، فنستبعد مناـا مـا ال يوافـق اللغـة العربيـة، وال يوافـق السـياق 
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إن ملفــوقمل  مل، كمــا قــال الــبعضيـــرعنــه الشــوكاني ب مل رائــب التفاسعبـــر واملعطيــال العلميــة، وهــو مــا ي

بمعنـ  ملدعـدمل أي ظلمـال متتادعـة دع ـها دعـد دعـض، كـأن هـذه ال لمـال مرتبـة أفقيـا ممـا يفقـد كلمــة 

 من وقعها لايحايي.  يـر ملفوقمل معناها العمودي والك 

ووجـــه داللـــة هـــذه آلايـــة علـــ  الطبيعـــة املوجيـــة لل ـــوء هـــو كـــون ال لمـــال ناشـــ ة مـــن امتصـــاص 

عتبـار ال ـوء أمواجـا لكـل لـون طـول موجـة خـاص بـه، فـاامواج هـي ألوان ال وء، وال يكون الك إال با

 تمت .  التـي

ن كــــاد زائــــدة )والقــــر ن ال حشــــو فيــــه(، إاهامل قــــال الفــــراء يـــــر ج يــــده لــــم يكــــد قولــــه  عــــام : ملإاا أخــــر 

 اها إال بصعوبة.يـر هامل، وفحاا قول  خر أي ال يـر فاملعن  مللم 

مـن سـطح متــر   ـي عة ال وئية تمت  عند عمـق مف ألاشوقد رأينا في الدراسة السابقة أن جمي

البحــــر، فــــال يصــــل أي شــــعان ضــــويي إمــــ  تلــــك املنطقــــة ومــــا تح اــــا مــــن أعمــــاق البحــــار، فــــال الم هنــــات 

اهامل فـــي  ايـــة يــــر اها، وعبـــارة ملإاا أخـــرج يـــده لـــم يكـــد يــــر مطلـــق، وحتمـــا مـــن أخـــرج يـــده هنـــات فننـــه لـــن 

 أراد أن يختبر رؤيته أن يخرج يده وين ر إلحاا. عن املوق ، فنن الغالب فيمن يـر الدقة والتعب

ه من مقاطف هذه يـر قوله  عام : ملومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نورمل وفي هذا املقطف ـ كغ

، فــيفهم مــن دليــل خطــاب هــذه آلايــة أن مــن جعــل هللا لــه نــورا فــنن لــه نــورا، وفعــال يـــرآلايةـــ إزجــاز كب

 ائنال بحرية  عيي في تلك ألاعماق تنتج ضوءا أزرق.أثبتأ الدراسال الحدي ة وجود ك

ـُدْر املعلومــال الـواردة فـي هــذه آلايـة علـ  قلــب دشـر إال ابتـداء مــن القـرنين املاضـيين، ف
َ
كيــ  ولـم ت

 من ثل  قرن؟   ـر كباا منذ أربعة عشر قرنا وأ

بِ 
َ
خ

ْ
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الخالدة، ولم يذكر لنا القر ن وال  ملوسلم و له صل  هللا عليهملإن القر ن الكريم هو م جزة النبي 

ل اهتمامــــال يـــــر الســــنة وجــــه إزجــــازه ومــــا الــــك إال لكــــون القــــر ن صــــالحا لكــــل زمــــان ومكــــان، فكلمــــا  غ

ربـي مبـين، كانـأ هـذه اللغـة وجه إزجاز القر ن الكريم، وملـا كـان القـر ن الكـريم بلسـان ع يـر البشرية  غ

أي ـــا صـــالحة لكـــل زمـــان وكـــل مكـــان، اناـــا وعـــاء لـــه وال يمكـــن فهمـــه بـــدون فهمهـــا وال صـــالحيته بـــدون 

صـالحي اا، وهـذا ال ـراب  بـين القـر ن الكـريم واللغـة العربيـة يعطحاـا مكانـة ومنزلـة ال تصـفها ألالســن وال 

 يـــر غــة وأصــدق شــهادة علــ  قــدرتاا علــ  التعبتصــل إلحاــا العقــول ف ــال عــن كونــه أع ــم تزكيــة لهــذه الل
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 في كل زمن، ويتلخ  مما سبق : يـر عن املخلوقال ومحيطها وظروفها أبلغ  عب

صل  هللا ملن القر ن الكريم هو من عند هللا  عام  نزل به الروح ألامين عل  قلب النبي إ -4

  لفهم، ملا وج له املستشرقون ومن يليـر وليس تأليفا من دشر، كما  ملوسلمو له عليه 

لم  عرفها البشرية إال دعد اكتشاف املركبال  التـيجاء فيه من الحقائق العلمية 

ها من يـر والغواصال النووية ومراكز ألابحاث الدولية و  لالك رونيةالف ائية واملجاهر 

 لم تكن موجودة أيام نزول القر ن إم  ألارض. التـيالوسائل 

 ومكان لكوناا لغة القر ن. ن اللغة العربية صالحة لكل زمانإ -3

عن أحدث املخ رعال وأدق املصطلحال ملا حباها  يـر ن اللغة العربية قادرة عل  التعبإ -2

 هللا به من السعة والغن  واملرونة.

 فرحم هللا شاعر العربية ملحافع إبراهيممل حي  يقول عل  لسان لغتنا العربية: 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــا و ايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب هللا لف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعأ كتـ ــ ــ ــ ــ ــ  وســ

ـــن  ــ ــ ــ ــــوم عـ ــ ــ ـــــيق اليــ ــ ــ ـــ  أضـ ــ ــ ــ ـــ  فكيـ ــ ــ ــ  وصـ
 

ــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وع ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  ي بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقأ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومــ

ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــماء ملخ رعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيق أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وتنســ
 

 وهللا من وراء القصد وهو املوفق للصواب و خر دعوانا أن الحمد   رب العاملين
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حمد محمد  زواند. علي أ

 

ـــــر تنــــــاول البحــــــ  إحــــــدى أهــــــم اســــــتخدامال ألارض الح ــــــرية الهامــــــة و   املدروســــــة فــــــي أمانــــــة  يــ

ــــي، و العامــــة لحــــدائق واملتنزهــــال راجــــف ألاداء الــــوظيفي لب العاصــــمة املتم لــــة  يـــــر  عــــد مــــن أهــــم املعاي التـ

 لمجتمف.ل الح رية والح ارية

ة أمانـة العاصـمة وتزايـد أهميـخصوصـية صـنعاء القديمـة و وقد اس ال البح  بوضـف ملحـة عـن  

ـــكاناا،  ــــالســـ ــــ  الحــــــدائق واملتنزهــ ـــم  عريــ ـــاحال الخ ــــــراء ثـــ ـــواملســـ ـــيمن ريخ ظهــــــور الحــــــداا، وتـــ ــــي الـــ ئق فــ

ة حصـــر مســـاحوال ـــحية والجماليـــة، وقـــد تـــم تصـــني  و  والعـــالم، وأهميـــة وظائفهـــا البيئيـــة وال رفحايـــة

% من إجمـامي عمـران العاصـمة 7.13سواء نسب اا  د، إا ال تم للكش  عن زجزها الشديوا الحدائق

 عـن الخلـل القـائم واملللفـرد 3م7.21 مناـا إمـ  متوسـ  نصـيب الفـردينخفض و 
 
تنـامي فـي توزيعهـا . ف ـال

 ال العاصــمةييـــر بــين مد املكــاني
 
  ، وتراجعهــا الشــديد كمــا

 
 و  ونوعــا

 
مــا ابتعــدنا عــن نــواة  مســاحة

 
 كل

 
وتــأهيال

مراحل توسعها العمراني ح ـ  تصـل إمـ  مرحلـة  ختفـاء التـام فـي عبـر ، ألاطرافتجهنا نحو العاصمة وا

نـــاء العشـــوايي، ومـــا يعانيـــه هـــذا  ســـتخدام يســـود فحاـــا الب التــــيو  ،م3747مرحلـــة عمـــران مـــا دعـــد عـــام 

واختفـاء  املؤهلـة يــر الحـدائق  ا يتم التجاوز والسطو عل  الحيوي من تحديال في املرحلة املعاصرة، إ

، املؤهلــة وخــروج الــبعض مناــا عــن الخدمــةو القائمــة الحــدائق ، وإهمــال وتــدهور وت ــحر الــبعض مناــا

والــك مــن خــالل ، وتقييمهــا الحــدائق لتتــخي  ةتطبيقيــد بأدعــا تحليلــيوال ريخيالتــا املــنهج مســتخدما

امليدانيــــة وتوزيــــف  ســــتبانة لعينــــة مــــن نــــزالء  واملالح ــــال  عتمــــاد علــــ  البيانــــال والدراســــال املتــــوفرة

 حصـــر وتصـــني  الحـــدائق لالحـــدائق، و ســـتعانة بـــن م املعلومـــال الجغرافيـــة 
 
مســـاحة ونوعـــا وتـــأهيال

ــ مــن  عــددل  كمــا توصــل البحــ  إمــ شــكال بيانيــة مناســبة، ل وخــرائ  وأا، وتوضــيح الــك فــي جــداو وتوزيع 

 ال
 
 دروسة.مشكلة املمن  ق راحال الوقائية والعالجية لل نتائج، ووضف عددا

 مدينة صنعاء. –املناطق ال رفحاية  -الحدائق واملتنزهال –الكلمال املفتاحية: التخطي  الح ري 

                                                           
   - جغرافية املدن والتخطي  الح ري املساعد، قسم الجغرافيا، كلية آلاداب، جامعة صنعاء. أستاا 
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Abstract 

  

 This study deals with one of the most important and ill-considered urban 

landuses in Sana'a Municipality, which is the deteriorating of functional 

performance of parks and public gardens. It is one of the most important urban 

and cultural standards of society. The research study the privacy of old Sana'a, 

Sana'a Municipality, and growing population. It also displays the definition of 

parks, green spaces, the history of the emergence of gardens in Yemen and the 

world, and the importance of their environmental, recreational, health and 

aesthetic functions. The supervised classification of Sana'a satellite image was 

done to classify the park space. It reveals that the green areas have severe 

deficit. The classified map shows that the green areas and parks spaces 

reperesents only 0.42% of the total urbanization of the capital, and the average 

per capita share decreases to 0.38 m2 per capita. In addition to the existing and 

growing imbalance of spatial distribution among the directorates of the capital. 

Parks and green gardens severe retreat in quantity, quality, survey and 

qualification as we moved away from the capital's nucleus and headed towards 

the parties, through the stages of its urban expansion until it reaches the stage of 

complete disappearance in the post-2010 construction phase, in which random 

construction prevails. The landuse of green areas suffer during this 

contemporary stage. The unqualified gardens are robbed and some of them 

disappeared or neglected, deteriorated. The existed and qualified gardens suffer 

of desertification, and some the of them departured from the service. The 

historical and analytical methods were used in this study to diagnose and 

evaluate the status of parks, by relying on available data, fieldwork studies, and 

distributing the questionnaire to a sample of gardeners. GIS analysis was used to 

limit and classify parks size, type, qualification and distribution. An appropriate 

table, maps and graphs was used to clarify study results. The research reached a 

number of results, and developed a number of preventive and remedial 

suggestions for the problem studied. 

 

Key words: urban planning  - Parks and Gardens- recreational areas - Sanaa city. 
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ة فــــــي أمانــــــة العاصــــــمة املتم لــــــة   تنــــــاول هــــــذا البحــــــ  إحــــــدى أهــــــم اســــــتخدامال ألارض الح ــــــري 

ة ، ملالعامة بالحدائق واملتنزهال ـة وصـحي  ة وجمالي  ة وترفحاي  ا لهذا  ستخدام الحيوي من وظائ  بيئي 

ة  يــــر واملتـــنفس الطبيةـــي للمدينـــة، بوصـــفها مـــن أهـــم املعاي ، عـــد الرئـــة الخ ـــراء التــــيمهمـــة، و  الح ـــري 

ة،  والــك للكشــ  عــن مــدى تراجــف ألاداء مــن خاللهــا تقــال جــودة الحيــاة فــي املجتمــف.  التـــيوالح ــاري 

، ومـدى قرباـا أو  لحدائق واملتنزهال الخ راءل ()الوظيفي
 
 وتـأهيال

 
 وتوزيعـا

 
في أمانة العاصمة، مسـاحة

بـــه  العامليـــة لنســـبة املســـاحال الخ ـــراء فـــي النســـيج العمرانـــي للمـــدن، ومـــا تورـــ ي يــــر ُدعـــدها عـــن املعاي

 % مــن47- 47 ال خ ــراء ت ـراوح نسـب اا مــا بـينتخصــي  مسـاحعـن ضـرورة من مـة ال ـحة العامليــة 

 مدن.لل يةساحة العمراناملإجمامي 

 عـن تقيـيم الجهـود التخطيطيـة ودور الجهــال املعنيـة فـي تخطـي  وتأهيـل حـدائق جديــدة  
 
ف ـال

مــــف  تتنـــا م مـــن جانـــب، ورعايـــة وصـــيانة الحــــدائق واملتنزهـــال الخ ـــراء القائمـــة مـــن جانــــب  خـــر، كـــي

ـــخصوصـــــــية ومعطيـــــــال صـــــــنعاء القديمـــــــة ومورو اـــــــا الح ـــــــاري  ــ ـــي باملـالغنــ ــ ـــــراءســ ـــــر احال الخ ــ ، وت هــ

مواقــف ومســاحال ترفحايــة  يـــر بمســتوى يليــق بأمانــة العاصــمة وجــه الــيمن الح ــري والح ــاري، فــي توف

إزجـاب البع ـال وتنـال  مناسـبة لسـكان العاصـمة وامل ـرددين علحاـا مـن بـاقي املـدن واملحاف ـال اليمنيـة

سياسـية وإداريـة وتجاريـة وسـياحية ، وما تمارسـه أمانـة العاصـمة مـن وظـائ  والوفود والزوار ألاجانب

 .وترفحاية...إلن

تم ــــــل الحــــــدائق واملتنزهــــــال العامــــــة اســــــتخدام ح ــــــري وح ــــــاري، ومشــــــكلة بح يــــــة اهــــــتم باــــــا  

املختصــــون فــــي حقـــــل الجغرافيــــا والتخطـــــي  العمرانــــي وعلـــــم  جتمــــان الح ـــــري والبي ــــة، ملـــــا لهــــا مـــــن 

ي املا ـــ ي والحاضـــر وســـت ل كـــذلك فـــي املســـتقبل، وبـــذلك وظـــائ  بيئيـــة وترفحايـــة وصـــحية وجماليـــة فـــ

مدروســــة مــــن قبــــل البــــاح ين واوي العالقــــة فــــي  يـــــر يأمــــل البحــــ  أن يغطــــي مشــــكلة ح ــــرية مهملــــة و 

أمانـــة العاصـــمة، للكشـــ  عـــن أدائاـــا الـــوظيفي ومـــدى اهتمـــام الجهـــال املعنيـــة فـــي تخطيطهـــا وتوزيعهـــا 

ديم وظائفهـــا املطلوبـــة كمـــا يجــــب، ومـــدى مواكب اـــا ل زايــــد املكـــاني وتأثي اـــا وتأهيلهـــا، كــــي تـــتمكن مـــن تقــــ

  مراحل توسعها العمراني.عبـر سكان وتوسف عمران أمانة العاصمة 

                                                           
  عامـة ومتوسـ  نصـيب وألاداء الوظيفي للحدائق واملتنزهـال العامـة يقصـد بـه تنـاول مسـاحة الحـدائق واملتنزهـال ال

، ومــدى تأهيلهــا عبـــر الفــرد مناــا، وتصــني  انواعهــا ومعرفــة توزيعهــا املكــاني ومــدى تطورهــا 
 
 أم إيجابــا

 
الزمــان ســلبا

 وقدرتاا لتقديم وظائفها البيئية وال رفحاية وال حية والجمالية أين ما ورد هذا املصطلح في البح .
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 ال مؤقتة لألهداف املراد تحقيقها، وهي كما يأ ي:يـر تفس تم ل فرضية البح  

4-  
 
 ومســــاحة

 
  هنالــــك خلــــل فــــي التوزيــــف املكــــاني للحــــدائق واملتنزهــــال عــــددا

 
يال يـــــر بــــين مد وأهميــــة

 أمانة العاصمة.

 هنالك زجز وتراجف في ألاداء الوظيفي للحدائق واملتنزهال  -3
 
ا   كم 

 
ما ابتعـدنا عـن مركـز  وكيفا

 
كل

 .مراحل توسعها العمرانيعبـر املدينة )صنعاء القديمة( باتجاهنا نحو ألاطراف 

ة  ياــدف البحــ  إمــ    للكشــ  عــن ألاداء فــي أمانــة العاصــمة،  مدروســة يـــر تنــاول مشــكلة ح ــري 

ـــــدائق  ــــوظيفي للحــ  الــ
 
 وتطـــــــورا

 
 ومســــــاحة

 
  واملتنزهــــــال نشـــــــأة

 
، وتحديــــــد نســـــــبة مســـــــاح اا  وتوزيعــــــا

 
وتـــــــأهيال

ومتوس  نصيب الفرد مناا، ومقارنة وضعها دعدد من عواصم العالم، كما ياـدف البحـ  إمـ  تحقيـق 

 ألاهداف الفرعية آلاتية:

ـــــة -4 ـــــية مدينــ ـــــن خصوصــ ــــة عــ ــف ملحـــ ــ ي ـصـــــــنعاء القديمـــــــة ووظائفهـــــــا ومورو اـــــــا الح ـــــــري الغنـــــــ وضـــ

 باملساحال الخ راء وأهمية أمانة العاصمة وجه اليمن الح ري والح اري.

ــــ  الحـــــدائق واملتنزهـــــال وتحد -3 ــــي التـــــأ عريـ ـــا فـ ــــة وظائفهــ ــــأتاا وأهميـ ريخ القـــــديم والحـــــدي  يـــــد نشـ

 واملعاصر.

عبــــر يال أمانـــة العاصـــمة يــــر مدحصـــر مســـاحة وأنـــوان وتطـــور وتوزيـــف الحـــدائق واملتنزهـــال بـــين  -2

م(، ومتوســـ  نصـــيب الفـــرد مناـــا، وعـــرض 3749-4721مراحـــل توســـعها العمرانـــي خـــالل املـــدة )

 نتائجها في خرائ  وجداول وأشكال بيانية مناسبة.

التوصــــل إمــــ  عــــدد مــــن  ســــتنتاجال ووضــــف عــــدد مــــن التوصــــيال املناســــبة، ورفعهــــا للجهــــال  -1

كـي تت ـافر الجهـود ولامكانـال املتاحـة لالرتقـاء بالحـدائق  املختصة واملخططين وصنان القـرار،

 واملتنزهال العامة في عاصمة البلد، وجه اليمن الح ري والح اري.

، لتتخي  مشكلة البح ، والك مـن ةطبيقيبأدعاد ت التحليلي التاريخيلقد اتبف البح  املنهج 

ـــن  ـــتفادة مــ ــــالل  ســـ ـــف خـ ـــــة  ريخيـــــةالتااملراجـــ ـــــروالبيانـــــال والتقار  اال العالقــــــة،والدراســــــال الجغرافي   يــ

ـــة املك فـــة، ـ، وال ركيـــاملتـــوفرة ة مـــف املتخصصـــين فـــي ز علـــ  الدراســـة امليداني  وإجـــراء املقـــابالل التخصـــي 

ا، مناــا )177وتوزيــف  ســتبانة علــ  )الجهــال اال العالقــة  ( 497( اســتبانة لنــزالء الحــدائق و)357( زائــر 
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ــة البديلــة )كالعشــا  وعـاســتبانة لنــ  عــن  يــجيل زالء املواقــف ال رفحاي 
 
 املالح ــالصــر وســعوان(، ف ــال

ة.   امليدانية وتوثيق الصور الفوتو رافي 

  ولتحقيق أهداف البح 
 
مـف التوجهـال املعاصـرة فـي الدراسـال  وتنفيذ املنهج التطبيقي وتماشيا

ة بجغرافيــة املــدن، ــة واســتخدامال ألارض الح ــري  ــة  ستشــعار عـــن  العمراني  فقــد تــم اســتخدام تقني 

ـــة، لتتبـــف وحصـــر الحـــدائق وا  دعـــد ون ـــم املعلومـــال الجغرافي 
 
 وتوزيعـــا

 
عبــــر  ملتنزهـــال الخ ـــراء مســـاحة

، وتوثيـق الـك بأرقـام دقيقـة، وعرضـها فـي جـداول وخـرائ  وأشـكال التوسـف العمرانـي للعاصـمةمراحل 

ة مناسبة.  بياني 

ي ـوخصوصــــي اا العمرانيــــة ومورو اــــا الح ــــاري، الغنــــ التاريخيــــةتتمتــــف مدينــــة صــــنعاء بجــــذورها 

ـــابالبســـاتين واملســـاحال الخ ـــراء، ف كـــان ي دســـهل صـــنعاء ـاســـتيطان لانســـان اليمنـــأن  قـــد ثبـــأ علمي 

أهــم عواصــم  ىحــدإوم لــأ  (2) قــام بتأسيســها ســام بــن نــوح (1)ريخعــود إمــ  عصــور مــا قبــل التــأي ،مبكــرا

ـــبئية والحم ريخهـــــا العريـــــق إال أن معطيـــــال النســـــيج العمرانـــــي وعلـــــ  الـــــر م مـــــن تأية، يــــــر الـــــدولتين: الســ

 لصنعاء القديمة، يف ح ع
 
عل  خصوصي اا ومكنوناا الح اري  ن  ناها باملساحال الخ راء شاهدا

م ضـــمن 4891اليونســكو عـــام حيــ  أدرج اـــا من مـــة  الفريــد والنـــادر بــين حواضـــر العـــالم ح ــ  اليـــوم،

ة أصيلة (3)لانساني العالميالتـراث قائمة  ة عاملي  ة إنساني  ة إسالمي  ة عربي   .فهي مدينة يمني 

 التـاريخ،عبـر وهذه الخصوصية الجغرافية والعمرانية والح ارية ووظيف اا السياسية ولادارية 

ـــم تت ـــا تـــ ــــي عــــــام 42بــــــالقرار الجمهــــــوري رقــــــم )ويجهـــ قا ــــــ ي بننشــــــاء كيــــــان إداري مســــــتقل ال (4)م4912( فــ

ــة للبلـد  عــرف بأمانــة العاصــمة، وفـي عــام  ــة مركزي  ة وإداري  م أقــر شــركاء الوحــدة 4997كعاصـمة سياســي 

ة املباركة بأن تكون أمانة العاصمة صنعاء عاصمة للجمهورية اليمنية.  الوطني 

                                                           
ن الرســم ال ــخرية واســتيطان الــيمن فــي عصــور مــا قبــل التــاريخ، املركــز رشــاد، مديحــة محمــد، ومــاري لــويز إينــزان، فــ -1

 .45م، ص 3775الفرنس ي لآلثار والعلوم  جتماعية، الصندوق  جتماعي للتنمية،  فاق للطباعة والنشر، 
د هنريــــك، صــــفة جز  -2 ة العــــرب، مطبوعــــال مجمــــف العربيــــة الســــعيدة، يـــــر الهمــــداني، أبــــي محمــــد الحســــن، تحقيــــق داو 

 .77م،ص 3741صنعاء،
يســـــر، محمـــــد عبـــــد العزيـــــز، املـــــوروث الح ـــــاري لصـــــنعاء القديمـــــة، مطبوعـــــال جامعـــــة صـــــنعاء، الطبعـــــة ال انيـــــة،   -3

 . 737  م، ص 3742
 .17م، ص 4912الجمهورية اليمنية، وزارة الش ون القانونية، الجريدة الرسمية،  -4
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ـــا الجغوهــــذه الخصوصــــية الح ــــارية انب قــــأ مــــن خصوصــــي اا الطبيعيــــة، ف ـــي  موقعهـ رافــــي وسـ

وموضــــعها فســــيح ومســــتوي فــــي ســــهل صــــنعاء الزراعــــي املحــــات دســــور طبيةــــي )جبلــــي(  ومناخهــــا معتــــدل

فــــي قلــــب إقلــــيم ال قــــل الســــكاني والعمرانــــي والح ــــري  ت ــــناا ويحمحاــــا مــــن كــــل الجهــــال، املتموضــــفيح

 املــدن ســكانأكبـــر ة اليمنيــة، فهــي ت ردــف علــ  قمــة املن ومــة الح ــريلجمهوريــة اليمنيــة، إا ل
 
وأوســعها  ا

 
 
  س راتيجي ووجه اليمن الح ري والح اري.  وطنها أهمية، مم لة عمق ال ـر ، بل وأكعمرانا

 
 
  فخصائ  أمانـة العاصـمة موقعـا

 
  وموضـعا

 
ـا   طبيعي 

 
ا  فريـد وبشـري 

 
 وحاكمـ ا

 
، فـرض علحاـا ممارسـة ا

ــة فــي املا ــ ي والحاضــر، بــل وســت ل تمــارل هــذا  يـــر ملســتقبل، والجدالــدور املركــزي فــي ا وظيف اــا الوطني 

اء الـوطن مـن ابنـبالذكر بأناا كانأ وما زالـأ ألام والح ـن الـدافئ واملـالا آلامـن للمجتمـف اليمنـي، ولكـل 

 ـشـماله وجنوبـه وشـرقه و ربـه، والــك ملـا تتحلـ  بـه مـن مدنيــة متقدمـة، فبي  اـا  جتماعيـة أك ـ
 
ر قبــوال

ـــــ ة ولاداري   عـــــن  عـــــدد وظائفهـــــا السياســـــي 
 
ةبـــــاآلخر، ف ـــــال ة والعســـــكري   قبلـــــةوال قافيـــــة، و  ة و قتصـــــادي 

ة اليمنـــي املجتمــف ـــة الســـياحي  اا تقـــدم خـــدماتاا لـــيس لســـكان التــــي، و الصـــي  فصــل فـــي والســـيما وال رفحاي 

  رض فحاـا، ممـا يسـتدعي ضـرورة  هتمـام بدراسـة اسـتخدامال فحسب بل عل  مستوى الـوطن كلـه

ة، وفي مقدم ا  ا تنمية وتأهيل الحدائق واملتنزهال الخ راء.والحفا  عل  بي  اا الح ري 

لقد ت افر عامال النمو الطبيةي والهجرة في تزايد سكان العاصمة، حي  ارتفف عدد سـكاناا مـن 

ان %( مـن جملـة سـك24م، وبنسـبة )3771( نسـمة عـام 4.515.121م إمـ  )4973( أل  نسمة عـام 73)

ـــــا ) ـــمة بمفردهــ ــ ــــة العاصــ ــ ـــتقطبأ أمانـ ــ ــــ  اســ ــ ــــد، حيـ ــ ـــي البلـ ــ ـــــر فــ ـــين 73الح ــ ــ ــــاجرين بــ ــ ـــــة املهـ ـــن جملــ ــ %( مــ

ـــــة ) ــ ــــدة التعداديــ ــ ــ ــــالل املـ ــ ــ ــــال خـ ــ ــ ـــــام  (1)م(3771-4991املحاف ـ ــ ـــمة عــ ــ ــ ـــكان العاصــ ــ ــ ـــدر ســ ــ ــ ـــا يقــ ــ ــ م 3741كمــ

 (.4(. نسمة جدول)3.514.419بـ)

 يـــــر العاصــــمة فــــي الســــنوال ألاخو شــــهد أمانــــة  
 
 ح ــــري ة نمــــوا

 
  ا

 
 جــــد مرتفعــــا

 
 9بـــــ)يقــــدر  ،ا

 
 %( ســــنويا

 3749-3747ة )يـــــر ســــنوال ألاخخــــالل الخمــــس ال
 
الســــتقطاباا للهجــــرال مــــن جهــــة، واحت ــــاناا  م( ن ــــرا

م، ية ناـــيــــر للنـــازحين مـــن جهـــة أخـــرى، مـــن محاف ـــال  عـــز وعـــدن وصـــعدة وال ـــالف ومـــأرب ومجـــة ومد

، حيــــ  لعــــدوانمــــن الحــــرب واملســــ ادفة مــــن ا واملنكوبــــة مــــن الحصــــار  املت ــــررةومـــن مختلــــ  املنــــاطق 

 . م3749عام  نسمة  (1.391.955 يقدر ارتفان عدد سكاناا إم  )

                                                           
  م،الخصائ  3771واملنشأة،  تعداد العام للسكان واملساكن الجمهورية اليمنية، الجهاز املركزي لإلحصاء، ال   -1

  .417الديمو رافية، ص    
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4497337493727 

 ن وم  ل  ل مس ه    لهجر  م  ل  لن و  لزي     لطبي ي  م  ل  لن و ع    لسك ن  ل  م

 - - - - - 50220 (2) م2960

 %4.9 55372 %0.5 01052 %7.4 235605 (0)م2975

 %7.7 022605 %3.3 17010 %22 407215 (0)م2916

 %5.3 302140 %3.7 003914 %9 970222 (0)م2994

 %0.5 001556 %3 074067 %5.5 2747134 (0)م0224

 %0 442473 %0.5 552140 %4.5 0742249 (3)م0224

 %6.5 2205291 %0.5 430732 %9 4091977 (3)م0229

 %0.5 926962 %0 705569 %4.5 5632527 (3)م0205

 %2 639716 %2.5 959695 %0.5 7032991 (3)م0235

 املصدر: إعداد الباح  باالعتماد عل :

  .47م، ص 3774امانة العاصمة عام  يالدليل لاحصاي-( 4) 

 م.3771و م4991م و4917و م،4957 لألعوام واملنشال واملساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، املركزي  الجهاز -( 3) 

 (.*)ال وإسقاطال الباح  لعدد السكان، والك باستخدام املعادلة آلاتية يـر تقد -( 2) 

 يـــــر   ومــــن املالحــــع أن إدارة العاصــــمة وخــــدماتاا املختلفــــة بمــــا فحاــــا الحــــدائق واملتنزهــــال، كانــــأ

ام يـر مستعدة و  الستيعاب هذا الحجم السكاني القائم والنمو الح ري املرتفف، وهذا  ؤهلة تخطيطي 

 ابــــال شــــك 
 
ـــف  نعكــــس ســــلبا ـــ  تراجـ ــــة وجــــودة الحيــــاةأداء الحــــدائق واملتنزهــــال علـ ـــف  وتــــدهور نوعي  ملجتمـ

ـــمة  ــــي العاصــ ــــأ الـــــراهن، فـ ــــيلقي ب اللـــــهالوقـ م الســـــكاني القـــــائم  وهـــــذا سـ
 
فـــــي املســـــتقبل نتيجـــــة التضـــــخ

 ب - واملتوقـــف
 
 ( نســـمة7.724.775إا مـــن املتوقـــف أن يبلـــغ عـــدد ســـكاناا ) - التأكيـــد ســـيكون أشـــد   عقيـــدا

 ســــنوي%( 1.7وبمعــــدل نمــــو ) م3737عــــام 
 
معــــدل م وب3727( نســــمة عــــام 5.327.991تفف إمــــ  )يـــــر ، وأن ا

ــم ايفــرض الــك ضــرورة  (، وحتمــا4%(، جــدول)3.7نمــو ) يال القائمــة واملتوقعــة، وتتفه  قيــيم أداء لتحــد 

ـا وتنمويـعامـةمختل  الخدمال بما فحاـا الحـدائق واملتنزهـال ال  ، وتأهيلهـا تخطيطي 
 
السـتيعاب ألاعـداد  ا

 السكانية املتوقعة في املستقبل.

                                                           
    املعادلة: عدد السكان، وباف راض معدالل النمو املرفقة أمام كل مناا يـر الباح  باالعتماد عل  املعادلة آلاسية لتقد - *

Pt = Po * ert 

 لهدف )نقطة النااية(.عدد السكان املقدر في سنة ا  - Ptحي  تم ل:    

                 Po  - نقطة البداية(. يـر عدد السكان في بداية التقد( 

                  e   -  = 3.5413141أسال اللو اريتم الطبيةي وهو مقدار ثابأ. 

                  t   - .املدة الفاصلة بالسنوال بين نقطة البداية ونقطة النااية 

                 r   - .معدل النمو السنوي املف رض للسكان 
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ق، و عنـــ( )الحديقـــة   ق فــــي اللــــ ي أي ـكلمــــة عربيـــة مشــــتقة مـــن حــــد  ي: أمَعــــَن الن ـــر، فيقــــال حـــد 

أ ألارض أي أخ ــر ل وصــارل حديقــة، وجمعهــا حــدائق، والحــدائقأمَعــ
 
هــي كــل  :َن الن ــر فيــه، وأحــدق

ــرت ـأرض اال أشــجار وثمــار أحــات باــا حــائ . واملتنــ ــ  وح 
 

زه كلمــة عربيــة مشــتقة مــن ملنــزهمل و عنــي نش

هـــو كـــل مكـــان مكســـ ي بالخ ـــرة مـــريح للـــنفس ممتـــف للن ـــر جـــااب تنــــزه وعكســـها املكـــوث والخمـــول، وامل

ـــ لل ـــان النزيــــه هــــو املكــــان املرتفــــف املطــــل علـ منــــاطق خ ــــراء  راحــــة مناســــب لق ــــاء وقــــأ الفــــراأ، واملكـ

 رحبة للن ر والتفرجة، وجمعها متنزهالومناظر جميلة تفتح  
 
والنزهة هي الخروج إمـ  الطبيعـة  (1)فاقا

 حي  ألاشجار والخ رة والهواء النقي.

لف ــاء املوجــود فــي إقلــيم جغرافــي مــا، يســيطر فيــه ز أو اـأناــا ملالحيــبف املســاحال الخ ــراء ر  و عــ 

ـــ ــــي حالتـــــه املخططـــــة كالحــــــدائق ـالنبـــــال الطبيعــ ــــة، أو فـ ــــه ألاوليـــــة كالغابـــــال واملتنزهــــــال الطبيعيـ ي بحالتـ

ــرف املســاحال الخ ــراء بأناــا ملتلــك املنــاطق   ــة املغطــاة امل يـــر والبســاتين واملتنزهــال العامــةمل كمــا  ع  بني 

 
 
ــــــا   كلي 

 
ــــــا ـــ أو جزئي  ــــــرف ملبأناــــــا ألارا ــــــ ي الواســــــعة  (2)الملبالنباتـــ ــــيكمــــــا  ع  ال تحتــــــوي علــــــ  بنــــــاء اي مــــــن  التـــ

ي العام ـاستعماالل ألارض وتحتوي عل  خ رة ومياه وتتمتف باواء نقي وهي مخصصة للنشات ال رفحا

وبذلك ف راجف الغطاء النبا ي واملساحال الخ راء الطبيعية وألارا ـ ي الزراعيـة  (3)أو متنزهال عامةمل

ـــف والتمــــدد العمرانـــــي، فــــي أ ـــمة جـــــراء التوسـ ـــي  وتنميــــة الحـــــدائق مانــــة العاصـ ـــف فـــــي تخطـ يتطلــــب التوسـ

ـــا فــــي املســــتقبلف ـــا وكفاءتاـ ـــا فــــي الوقــــأ الحاضــــر وتأهيــــل كفاي اـ ـــا لهــــذا  ن ــــرا واملتنزهــــال، وتقيــــيم أدائاـ ملـ

ة وصحة ال وانعكاسال إيجابية عل  البي ة الح رييـر  ستخدام الح ري وال رفيهي والجمامي من تأث

 لانسان حين توفرها، وسلبية حين  ياباا أو تدهورها.

بأناـــا ملكـــل أرض اال أشـــجار وثمـــار وزهـــور يحـــي  باـــا ســـياج  زهـــالالحـــدائق واملتن  عـــر ف وبـــذلك 

ـــرف بأناـــا ملمكـــان عـــام مـــن م، لهـــا إدارة ترعاهـــا، ودليـــل  لصـــيان اا وللمهنـــدل دور فـــي  شـــكيلهامل، كمـــا  ع 

                                                           
 - وروضة وبستان. ةكما تتعدد في اللغة العربية  سمية الحديقة مناا جن 
   https//www.almaany.com.dictزهمل بم جــم املعـاني الجـامف، شــبكة لان رنـأ علـ  الــراب ،ـ عريـ  ملحديقـة ومتنـ -1

 م.37/47/3741
بـــن ناصـــر،  يــــر فـــي حديقـــة دش العامـــة فـــي البي ـــة الح ـــرية بقســـنطينة، دراســـة ميدانيـــة بـــو عناقـــة، ســـفيان، الحـــدائق  -2

  .57م، ص 2010الح ري، جامعة منتوري، قسنطينة،  منشورة، قسم علم  جتمان  يـر   يـر رسالة ماجست
لــة السـكنية، مركــز الربـاكي، نــدى خليفـه، وإيمــان عبـد الهــادي، دراسـة تحليليــة للمنـاطق الخ ــراء وأثرهـا فــي بي ـة املح -3

 .35م، ص2013 ،28 التخطي  الح ري ولاقليمي، جامعة دغداد، مجلة املخط  والتنمية، العدد
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ـــرف بأناـــا ملكـــل  يـــن م اســـتخدامها، كمرفـــق ح ـــري  خـــاص لق ـــاء وقـــأ الفـــراأ فـــي الهـــواء الطلـــقمل و ع 

 مشـــاعســـواء أكـــان مكـــان ح ـــري طبيةـــي 
 
ج ا  أم مســـي 

 
مـــن صـــنف البشـــر، فيـــه أشـــجار وأزهـــار ولـــه طـــادف  ا

ــــــا للمنفعــــــة العامــــــة ويجســــــد هويــــــة املجتمــــــف، لتحقيــــــق التقــــــارب والتفاعــــــل  البي ــــــة الطبيعيــــــة، مخصص 

 .(1) ته الطبيعيةمل جتماعي ويوثق عالقة لانسان ببي

فر ن م ال بل  الف ألاشجار املغروسة عل  جنبال الشوارن والطرقال العامة ال تو ومف الك فن 

 
 
  منا

 
  مكانا

 
  لجلـول للعب ألاطفـال أو الئقـا

 
ي  حتياجـال الخاصـة، او لكبـار السـن و  الشـباب أو مناسـبا

 
 
  وال متنفســا

 
هـــو مــا يســتدعي ضـــرورة وجــود حـــدائق لالســـ راحة و ســ رخاء وق ــاء وقـــأ الفــراأ، و   منــا

ومتنزهال خ راء واسعة بأمانة العاصمة تلبي تلك  حتياجال الحيوية والوظائ  البيئيـة وال رفحايـة 

  وال حية والجمالية في  نل 
 
 عن أناا تم ل معيارا

 
  واحد، ف ال

 
ا  جودة الحياة الح رية. يـر من معاي مهم 

ـــاحال الخ ــــراء  للحــــدائق واملتنزهـــــال  ـــواملســ ي بم ابـــــة الرئـــــة ـوظـــــائ  بيئيـــــة مهمـــــة ومتعــــددة، فهــ

تلطيــ  الجــو فــي بي  اــا املحيطــة، ممــا يفــرض ضــرورة تتــنفس باــا املدينــة لتنقيــة الهــواء و  التـــيالخ ـراء 

 ن ـــر  ،مناســـب فـــي البي ـــة الح ـــرية للعاصـــمة بنحـــو وجودهـــا 
 
وعشـــوائية اســـتخدامال ألارض لتـــداخل  ا

حــــرارة  والحــــد مــــن مــــن الــــدخان والغبــــار وتحســــين نوعيتــــهتنقيــــة هــــواء املدينــــة فحاــــا، حيــــ   عمــــل علــــ  

تلطيــــ  وتكييــــ  جــــو العاصــــمة حيــــ   عمــــل علــــ  تبريــــد ل، املســــاحال املغطــــاة باإلســــفلأ انعكاســــالو 

ها يـــر ة  عمــل مـا يعـادل تأثيــر الهـواء فـي فصــل الصـي  وتدف تـه فــي فصـل الشـتاء، فتــجرة صـحيحة وكب

ـــــال  ع (47) ــ  مكيفــ
 
ـــــــــا ـــم  (2)مـــــــــل ملـــــــــدة أربـــــــــف وعشـــــــــرين ســـــــــاعة يومي  ــ ــ ــــال أهــ ــ ـــــدائق واملتنزهـــ ــ ـــــد الحــ ــ ــــ   عــ ــ حيـــ

 
 
 باإلنسان  استخدامال ألارض الح رية رأفة

 
 كمـا، ولرفف جودة الحياة للمجتمف الح ـري  والبي ة معا

 
 
ــا  بيئي 

 
   عــد بــديال

 
وأراضل لتعــويض مــا فقدتــه العاصــمة مــن نباتــال ومســاحال خ ــراء طبيعيــة  مناســبا

اصر ال راب  ، كما  سهم في توثيق أو وتمددها العمرانيمراحل توسعها عبـر ومحاصيل زراعية متعددة 

 .بين لانسان والبي ة دشقحاا النبا ي والحيواني

مكشــــوفة  ســــمح بتغذيــــة ومســــاحال ومـــن الوظــــائ  البيئيــــة املهمــــة للحــــدائق أناــــا تم ـــل مواقــــف  

والتلـــوث املفـــرت ملياههـــا،  فعاصـــمة للحـــد مـــن  ســـتنزاو عـــويض مـــا تفقـــده خزانـــال امليـــاه الجوفيـــة بال

 عن دورها في الحفا  عل  التنون الحيوي والبيولوجي، 
 
حتوي عل  فصـائل تفحدائق الحيوانال ف ال

                                                           
 .37ص  بو عناقة، سفيان، مرجف سابق، -1
  .4م، صwww.greenline.org.ib ،37/ 47 /3741املساحال الخ راء حق للجميف، شبكة لان رنأ، -2

http://www.greenline.org.ib/
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متنوعـــــة مـــــن الحيوانـــــال، كـــــالقرود وألاســـــود والطيـــــور والزواحـــــ  والحيوانـــــال البريـــــة النـــــادرة وبعـــــض 

 عــيي فــي مختلــ   التـــي عــر ف لانســان بااحيــاء  مصــغرة طبيعيــةموائــل ألاحيــاء البحريــة...إلن، مم لــة 

 البي ال داخل جدران الحديقة.

يعـــــد الهـــــدف ألاســـــم  مـــــن العمـــــران والعـــــيي فـــــي الوســـــ  الح ـــــري، هـــــو الحصـــــول علـــــ  أف ـــــل  

سان وعيشه الكريم، ورفف نوعية الخدمال والتمتف ببي ة ناب ة بالحياة وضامنة لتحقيق رفاهية لان

فـرص للعمـل أو مكـان  يــر وجودة الحياة ملجتمف املدينة وزوارها، فالعاصمة ال تقتصـر وظيف اـا علـ  توف

مســاحال ترفحايــة وأمــاكن للراحــة ومواقــف هادئــة لق ــاء وزوارهــا ؤمن لســاكنحاا تــللســكن فحســب، بــل 

ال والشــواط  ال رفحايــة، فــنن يـــر ناــار والبحخاليــة مــن ألاصــنعاء العاصــمة أمانــة أن بمــا وقــأ الفــراأ، و 

ليســـأ  وال رفحايـــة ، وهـــذه املواقـــف الحيويـــةالعامـــة مواقعهـــا ال رفحايـــة تقتصـــر علـــ  الحـــدائق واملتنزهـــال

 
 
  وشرائح املجتمف أفراد تادها سكان الح ر والري  وجميفيـر عل  سكاناا، بل  حصرا

 
  اكورا

 
  وإناثا

 
 كبارا

 
 
تادها ويتمتــــف باــــا فــــي أفراحــــه وأتراحــــه وفــــي يـــــر ق ــــاء وقــــأ الفــــراأ، فاإلنســــان ل وأ نيــــاء   فقــــراء   وصــــغارا

 صحته وأثناء مرضه، وفي مختل  مناسباته العائلية والدينية والوطنية.

 فقـــد  لألهميـــة ال رفحايـــة للحـــدائق واملتنزهـــال ون ـــرا 
 
ا أدنـــ   وضـــعأ من مـــة ال ـــحة العامليـــة حـــد 

، وهو الل يء املفقود (1)فردلل 3م47في املدن ال يقل عن ملتوس  نصيب الفرد من املساحال الخ راء 

 فرد فق .لل 3م7.21بأمانة العاصمة إا ينخفض متوس  نصيب الفرد فحاا إم  

 فالحــدائق تم ــل م 
 
ترفحايــة لألصــحاء وألاســوياء ومــن هــم فــي  واقــف ترفحايــة تقــدم خــدمال وألعابــا

املسـكن، وق ـاء وقـأ الفـراأ أثنـاء سن العمل، للتخفي  عن ضغوطال العمل والتحـرر مـن مشـاكل 

لخـروج العوائـل ولعـب ألاطفـال ولهـو الشـباب ورياضـة الكبـار،  ولاجـازال، فهـي املواقـف املحببـةالعطل 

 وبع  السرور وألالفة بين أفراد العائلة في الهواء الطلق خـارج جـدران مسـكنام املعتـاد، كمـا أناـا  عـزز 

ان يــــر ي ملتقـــ  ألاصـــحاب وألاصـــدقاء والجـفهـــ املجتمـــف، رادراب  بـــين أفــــوتوثـــق التـــ التفاعـــل  جتمـــاعي

ـــبة للتأمــــل والهــــدوء النفســــ ي  (2)والهــــواة والرياضــــيين وعشــــاق الطبيعــــة والبشــــر كمــــا تم ــــل مواقــــف مناسـ

والعطــاء الفكــري امل مــر، للبــاح ين واملفكــرين والشــعراء واملبــدعين، ويتبلــور مــن خاللهــا تزايــد إحســال 

ن،   وتوثق عالقة لانسان ببي تيه  جتماعية والطبيعية.الفرد باملدنية والتمد 

                                                           
الجغرافيـــة للمســـاحال الخ ـــراء والحـــدائق ون ـــم تصـــميمها فـــي املـــدن العربيـــة،  يــــر عمـــر، محمـــد علـــي محمـــد، املعاي -1

 م.3741/ 37/47بتاريخ   www.abjdh.comلان رنأ، عل  الراب         شبكة 
 .37الرباكي، ندى خليفه، وإيمان عبد الهادي، مرجف سابق، ص  -2
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ت ركــز فحاـا ومــن حولهـا املصــانف ووسـائل النقــل  التــيتم ـل املـدن أهــم وأوسـف املواقــف فـي العــالم، و  

تتكامــل  يالتـــمانــة العاصــمة إحــداها، و وأ املختلفــة والنفايــال ومقالــب القمامــة وميــاه الصــرف الصــيي،

 
 
ـــ  الهـــــواء الـــــذي  جميعهــــا فـــــي انبعـــــاث الغـــــازال والــــدخان وألابخـــــرة والغبـــــار وامللوثـــــال الســــامة مباشـــــرة إمــ

مباشر، ومن ثم ظهور عدد من ألامراض وفـي مقـدم اا أمـراض الصـدر،  بنحو يستنشقه سكان املدينة 

ل عل  تنقية هواء املـدن  عم التـيوبذلك  عد الحدائق واملتنزهال الرئة الخ راء واملصفاة الطبيعية و 

الكربـون  امللوثة للهواء، وفي مقـدم اا ثـاني أكسـيدالعالقة و كونال وتحسين نوعيته والحد من أضرار امل

املصــدر الــرئيس  تطلــق  ــاز ألاكيــجين إمــ  الهــواء، كمــا راق الوقــود بمصــادره املتعــددةـاملنبعــ  مــن احتــ

 ( كلــغ مــن ثــاني أكســيد الكربــون 43حــوامي )حيــ  إن شــجرة واحــدة تــتمكن مــن إزالــة  للتــنفس الحيــوي،

ا من الجـو املنبع ـة مـن عـوادم السـيارال فـي املدينـة، وهكتـار واحـد مـن املسـاحال الخ ـراء لديـه  سنوي 

ـــــــ42علـــــــ  إزالــــــة ) القــــــدرة   مـــــــن الغــــــازال والجســـــــيمال ا( طن 
 
ا ـــــد  ،العالقــــــة وامللوثـــــــة للهـــــــواء ســــــنوي  ـــا  عــ ــ كمــ

 والتلـوث والضجيج ص ألاصوال والحد من ال وضاءالمتصا صحيةعامل وقاية املساحال الخ راء 

ــــل الخ ــــراء ألاشــــجار أن ألابحــــاث أثبتــــأ فقــــد الســـمةي،
 
ة مــــن تقل  ديســــ ي( 33) بمقــــدار ألاصــــوال شــــد 

ــــعة الشـــــمس املحرقـــــة ،(1)بـــــل ـــ  أشـ ــــ  تلطيــ ـــا  عمـــــل علـ ـــن ســـــيادة ، وتادئـــــة الريـــــاح ال ـــــارة كمــ وتحـــــد مــ

 .(2)  النفس والبي ةاملساحال لاسفلتية والخلطال لاسمنتية القاسية عل

، وبالــذال للف ــال مهمــة خــدمال إنســانيةو عامــة  صــحية ففامنــكمــا تقــدم املســاحال الخ ــراء  

فحسب،  ألاطفال والشباب ي ليسأ املواقف املحببة واملر وبة للعبـوالشرائح  جتماعية الحرجة، فه

جة، كاملعاقين وألارامل بل أصبحأ حاج اا ضرورية للف ال النوعية واوي  حتياجال الخاصة والحر 

 عالجية ووقائية وكبار السن واملر   
 
، فالنبال الطبيةي واملناظر الخالبة تقدم خدمال صحية وحلوال

ض عـــن ي  غطـــي جوانـــب أخـــرى حرمـــوا مناـــا ـوألامـــراض العقليـــة والنفســـية، فهـــ للـــبعض املشـــكال  و عـــو 

ــــا مــــن همــــوم الحأشــــياء فقــــدوها فــــي الحيــــاة ا مــــن ألاحــــزان ، كمــــا تنســــ ي لانســــان دع   يــــاة وتميــــح جــــزء 

                                                           
(، ويصـن  إمـ : 427-مقيـال يقـيس قـوة ضـغ  موجـة الصـول علـ  طـبالل ألاان، وي ـراوح مـن )صـفر والديس ي بل، - 1

مـــؤلم، وبالتـــامي 427-474ج، ومـــنـمزعـــ477-57مرتفـــف، ومـــن57-74هـــادئ، ومـــن 77-37مســـمون، ومـــن 37-مـــن صـــفر

 علـ  صـحة لانسـان، بمـا فحاـا77ترتفف عن  التـيفااصوال 
 
ارتفـان ضـغ   ديس ي بل يطلق علحاا ضوضاء توثر سلبا

الــدم والصــدان ولاجهــاد وأمــراض القلــب وألاعصــاب للمزيــد أن ر)محمــد الســيد أرنــاؤوت،  نســان وتلــوث البي ــة، 

 (.394م، ص 3777مكتبة ألاسرة، القاهرة، 
د سـليمان، تخطـي  وبنـاء املـدن فـي املنـاطق   -2 و، مل للطباعـة والنشـر، موسـكيــرالحـارة، دار ملم رمشا، انـاتومي، ترجمـة داو 

  .99م، ص 4955
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وألافكار السلبية العالقة في الذاكرة، قد ال يبوح باا التخ  املـريض أو يستشـعرها الطبيـب املعـالج، 

والـــك للحـــد مـــن القلـــق و ضـــطراب النفســـ ي، وبعـــ  الســـرور والطمأنينـــة لوجـــدان ومشـــاعر مرتادياـــا، 

مــن املجتمــف وتحقيــق التــوازن التخ ــ ي  وتحقيــق التــوازن و ســتقرار العــاطفي لتلــك الف ــال الحرجــة

 .(1)والحد من الشذوا السلوكي وارتكاب الجريمة

 للــــروح جاابــــةو  للعــــينللــــنفس ومريحــــة  ســــاحرة خ ــــراء ناــــا مواقــــفبأ واملتنزهــــال ز الحــــدائقتمتــــا 

باـدف خلـق  ،واملتنزهال ئقالحدا تصميمفن و فهنالك فرن من العلوم متخص  في تنسيق  والجسد،

 تفرجــة والراحــةمنــاظر جماليــة خاصــة للحــدائق، كــي تقــدم وظيفــة مهمــة مــن خــالل من رهــا الجمــامي لل

يـــة فـــي  وقـــأ وق ـــاء
 
الفـــراأ، إا تجمـــف أ لـــب التعـــاري  علـــ  ألاهميـــة الجماليـــة فـــي توزيـــف ألاشـــجار ال ل

أو الجلول والراحـة و سـ رخاء تحـأ  الحدائق واملتنزهال سواء للجلول بجوارها والن ر والتمتف باا،

ألاشــجار املعمــرة كالســرو والفــوكس وألاشــجار املتســلقة القابلــة للقــ  والتقلــيم وإعــادة  أهميــةو ، ظلهــا

التشــــكيل، وتوزيــــف و شــــكيل الســــياجال واملمــــرال وألالعــــاب وكراســــ ي الجلــــول واملجســــمال الطبيعيــــة 

الزهـور ال والحشـايي وأحـواض يــر ملزروعـة بالتجواملسـاحال النباتـال الخ ـراء والنافورال املائية وا

ــــيمتعــــددة ألاشــــكال وألالــــوان، والــــورود  ـــا الجماليــــة الخالبــــة،  التـ ـــين بمناظرهـ تر ــــ ي الــــنفس وتــــريح العـ

مقومـال ومقتنيـال تأثيـ  الحـدائق، وبـذلك أ ـحأ  من أهـم فالجمال في التنسيق والتوزيف الخ ري 

لتقـــ  ألاصـــحاب مناســـبال ألاعـــرال وحفـــالل التخـــرج، وم الحـــدائق واملتنزهـــال املواقـــف املحببـــة إلقامـــة

ف ملـــا تحتويـــه الحـــدائق مـــن أشـــجار ان والهـــواة والرياضـــيين وعشـــاق الطبيعـــة والبشـــريــــر وألاصـــدقاء والج

خ راء وزهور ومناضر جمالية واس راحال ممتازة ومتنوعة للراحـة والتنـزه والتقـات الصـور التذكاريـة 

 اال الخلفيال الجذابة.

هتم باا لانسان منذ عصور قديمة، ا التـيأهم امل اهر الح ارية  من واملتنزهال الحدائق تم ل

مبكر، فقد ظهرل  بنحو قام باا لانسان  التـيفهي تم ل إحدى السمال الهندسية والفنية والجمالية 

ومانية، حي  تم ل الحدائق لصينية والر في جميف الح ارال القديمة، اليمنية والعراقية واملصرية وا

 
 
، يقـــال مـــن خاللهـــا مـــدى اهتمامهـــا وعناي اـــا بننشـــاء وتصـــميم ورعايـــة ي تطـــور الح ـــار الملـــدى  معيـــارا

 . (2)الحدائق

                                                           
 .12الرباكي، ندى خليفه، وإيمان عبد الهادي، مرجف سابق، ص -1

-2 ،بو عناقة 427و 47سفيان، مرجف سابق، ص.  
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بأناـــا مـــن  (ســـ رابو)و عـــد حـــدائق بابـــل املعلقـــة أشـــهرها، فقـــد وصـــفها الجغرافـــي واملـــؤرخ اليونـــاني 

 (1)عهــد امللـك البـابلي نبوخــذ نصـر فـي القــرن الخـامس قبـل املــيالد بنيـأ فـي التـــيزجائـب الـدنيا السـبف، و 

 وال 
 
 وأهميـة

 
ظهــرل فـي الح ـارة اليمنيــة  التــيالحـدائق واملتنزهــال والبسـاتين  إال  ت ـاهحاا فـي الـك قــدما

 .()القديمة

فالح ــــــارة اليمنيـــــــة لهـــــــا بـــــــان لـــــــيس فـــــــي بنـــــــاء املــــــدن فحســـــــب، بـــــــل فـــــــي إنشـــــــاء ورعايـــــــة الحـــــــدائق  

ازدهـــرل فـــي العاصـــمة  التــــيفقـــد وصـــ  الخـــالق ســـبحانه و عـــام  تلـــك الحـــدائق والبســـاتين  واملتنزهـــال،

ةة    ))، حيــ  قــال ســبحانه و عــام : م جــزة و يــة وجنــةبأناــا  -مدينــة مــأرب القديمــة  -الســبئية ألاومــ  
َ
ق

َ
ل

 ِلَسَبٍإ ِفي 
َ
 ن

َ
 ِن ك

َ
ت
َّ
 َ ن

ٌ
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ُ
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َ
 ط

ٌ
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َ
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ُ
ك

 
م  َو ش

ُ
ك ِق َ ِبّ

 
ز

ةةةةةةوٌ  
ُ
ف

َ
ــــيفاملقصــــــود دســــــكنام هــــــو مدين ام)مدينــــــة مــــــأرب القديمــــــة( و  (2) (( غ ـــين،  التـــ كانــــــأ محاطــــــة بجنتـــ

أنشــأها أجــدادنا  نــذات  التـــيوالجنتــان همــا الحــدائق والبســاتين الســبئية امل مــرة واملتنزهــال الخ ــراء 

 ووصفها الخالق بأناا  ية)م جزة(!  وتمتعوا بجمالها،

 القديمــة صــنعاءتم ــل مدينــة  
 
  ، أنمواجــا

 
ــا ي بكــل أدعــاده العمرانيــة ـللمــوروث الح ــاري اليمنــ حي 

أكانـــأ داخـــل  والتخطيطيـــة والبيئيـــة وال رفحايـــة، بمـــا فحاـــا وجـــود الحـــدائق والبســـاتين واملتنزهـــال ســـواء  

ريخ بنــاء أول املســورة فــي العــالم، إا يوثــق التــأ ار املدينــة أم فــي ضــواححاا، فصــنعاء مــن أوائــل املــدنأســو 

وهذا السـور ي ـم عشـرال  (3)سورل لها في القرن التاسف قبل امليالد، في عهد امللك السب ي شعرأم أوتر

  التـيتين)املقاشم(، و البسا
 
  تراجعأ عددا

 
م 3771مناـا عـام لـم يتبـق تاريخهـا الطويـل، إا عبــر  ومساحة

 12سوى )
 
 34.79لغ )وبمساحة إجمالية تب ( دستانا

 
 477مـن ) ( هكتارا

 
 إجمـامي مسـاحة املدينـة، ( هكتـارا

 (. 4طة)ير خ (4)نذات 

                                                           
مل  https:ar.m.wikipedia.org   املوســـوعة الحـــرة، شـــبكة لان رنـــأ، علـــ  الـــراب  مل-ويكيبيـــديا –حـــدائق بابـــل املعلقـــة  -1

   م.37/5/3741بتاريخ  
 -   ا مــــن موروثنــــا ـلألســــ  لــــم  ع ــــ ر الدراســــة علــــ  مرجــــف يتنــــاول هــــذا املوضــــون أو أنــــه لــــم يــــدرل دعــــد، أي أن جــــزء 

.
 
  الح اري مازال مجهوال

 ( سورة سبأ.47 ية رقم) -2
الهمداني، أبي محمد الحسن، تحقيق محمد بن علي ألاكون، كتاب لاكليل، الجزء ال امن، مكتبـة لارشـاد صـنعاء،  -3

 .17م، ص 3771
القديمـة، املعهـد الفرنسـ ي لآلثــار  ميكيـل، برسـولو، و خـرون، ترجمـة أمــين الحكيمـي، دسـاتين ومقاشـم مدينـة صــنعاء   -4

 .9، ص م3771للتنمية،  والعلوم  جتماعية بصنعاء، والصندوق  جتماعي 
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43749

 
 .ARC GIS 10.4.1م، وباستخدام برنامج 3749انة العاصمة عام صورة ف ائية ام -4إعداد الباح : باالعتماد عل : 

 .54ميكيل برسولو، مرجف سابق، ص  -3

مأف   نمواجـــأصـــنعاء القديمـــة  قــد قـــد 
 
  ا

 
ده ادعـــأو  ،ي واملنـــامي مـــن جانـــبـه البي ـــيـــز ببعدتـــايم رائـــدا

ـــــ ة قتصـــــادي   ـــــ ةوالجمالي  ــــب و مـــــن ج ةوال رفحاي  ـــــر ، لـــــيس باـــــدف الزراعـــــة وتوفى خـــــر أانـ ـــ يـ ــــأمين الغــ ذاء وتـ

نسـان وضـمان املعطيال البيئية وتأهيلها واست مارها لخدمـة لا تلكاملسكن فحسب، بل في استغالل 

 صـــحته وتحقيـــق رفاهيتـــه وكانـــأ ح
 
ـــا   ةصـــديق ق 

 
، حيـــ  ضـــم اا من مـــة اليونســـكو لإلنســـان والبي ـــة معـــا

ث ح ـــاري خالـــد لانســـاني واملـــوروث العـــالمي، ملـــا تركتـــه مـــن مـــورو التــــراث م ضـــمن قائمـــة 4911عـــام 

من مـــة اليونســـكو ومن مـــة ال ـــحة العامليـــة، مم لـــة مدرســـة  يــــر ي نا ـــج، تنطبـــق علحاـــا معايـوفكـــر بي ـــ

 التــــيمكـــن  ســـتفادة مناـــا ملعالجـــة التحـــديال و ن ااكـــال البيئيـــة يعمرانيـــة بيئيـــة ح ـــارية متقدمـــة، 

ــــي ،صــــنعاء الحدي ــــةبأحــــد اا لانســــان املعاصــــر  د ُعمراُناــــا  التـ ـــ وفوضــــوي  أفقــــي حــــو بنيتمــــد   مل امـ
 
تلــــك  ا

 املعطيال البيئية واملواقف ال رفحاية واملساحال الخ راء املوروثة.

 عــــن وجــــود عــــدد مــــن ال ــــواعي املحيطــــة بصــــنعاء الغنيــــة بالبســــاتين واملســــابح)املواجل(،  
 
ف ــــال

مناســبة  أطلــق علحاــا أحــد البـاح ين بأناــا متنزهــال يوميــة وفصــلية، وأضـاف ملأناــا تمتــاز بمناخــال التــيو 

ة بجـذب السـكان يــر ة ومتنوعـة، جديــر جارية وفواكـه م مـرة ك  جواء هادئة ونسيم عليل ومياه عذبةوأ

ـــ  ـــبة للت مـــــدار العـــــام والســـــيما علــ ـــف مناســ ـــة مواقــ ـــتجمام نــــــز فـــــي فصـــــلي الصـــــي  والخريـــــ ، مم لــ ه و ســ

ي ظهر وامللكـة ومن أبرز هذه ال واعي الروضة وحدة وسنان وواد (1)و س راحة وق اء وقأ الفراأمل

                                                           
  . 125  يسر، محمد عبد العزيز، املوروث الح اري لصنعاء القديمة، مرجف سابق، ص   -1
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وحـــــدة وســـــنان  (1)وســـــعوان، ف ـــــاحية الروضـــــة اشـــــ ارل بالبســـــاتين امل مـــــرة وعرفـــــأ دعاصـــــمة الكـــــروم

هال السياحية املنتشرة داخـل أسـوار املدينـة نـز اش ارل بوجود املسابح عل  مجاري الغيول، وهذه املت

أكــــان  العصـــر، ســـواء  وفـــي ضـــواححاا، كانـــأ تقــــوم بتغطيـــة الجوانـــب ال رفحايــــة والعالجيـــة بمفهـــوم الــــك 

 .(2)لخدمة املجتمف املحلي أم للزوار والوفود والبع ال ألاجنبية

 لقــد تنــاول تخطــي  وعمــران صــنعاء القديمــة عشــرال  
ي
 الدراســال فــي مختلــ  التخصصــال، إال

م بـــأن ا، ولكـــن الواقـــف أناـــا لـــم  شـــر إمـــ  وجـــود خطـــة مســـبقة لعمراناـــ
 
مكـــاني مـــن حيــــز لكـــل ع ـــو و يـــتكل

ـــيج  ـــميم نســ ره ـعمـــــران املدينـــــة ببعديـــــه الفراأـــــي واملعمـــــور دور أو وظيفـــــة مخططـــــة، فالجـــــامف وب ـــــوتصــ

م وظائ  لخدمـة السـكان وامل د 
َ
ق

ُ
 وبستانه تتموضف في نواة اليي، ت

 
 سـاكن املحيطـة واملتناسـقة تصـميما

 
 
منيــجم ومتــوازن فــي  بنحــو اليــي  الواحــد، كمــا يتكــرر الــك الــنم   منــت م، علــ  مســتوى  بنحــو  وعمرانــا

مختلــــ  أحيــــاء املدينــــة، بــــل ويتكامــــل نســــيج هــــذه ألاع ــــاء )ألاحيــــاء( فــــي بنــــاء الجســــد الكلــــي بمشــــهده 

وسوق  يـر املورفولوجي القائم، لتبلور شخصية املدينة املوروثة، بما فحاا الوظيفة املركزية للجامف الكب

ا م وتتكامـل فحاـا جميـف السـاحال مـف شـبكة الطرقـال لتسـهيل انسـيابية الحركـة بـين املدينة، بل وتتن

، فــــالراجح أن الــــك التخطــــي  (3)بواباتاــــا بريفهــــا املجــــاور عبـــــر ألاحيــــاء إمــــ  نــــواة املدينــــة، وتــــرب  املدينــــة 

املتنا م ليس مجرد نمو عمراني عفوي، كما أن الك لم يـأل عـن طريـق  والتصميم العمراني والنسيج

هــم فقــد تمــول أفكــاره ويتالشــ   مخططــه بوفاتــه، لالصــدفة، أو يعــود لفكــر وجهــد وتخطــي  شــخ  ُم 

، من فكر بي 
 
ي ح اري نا ـج، ـبل انب ق الك التخطي  والنسيج العمراني ومساحاته الخ راء حتما

 . (*)وخطة مرسومة وتصميم مسبق وموثق، وإدارة واعية مل زمة بتنفيذها، ما زالأ مجهولة

                                                           
 ، م3777التوجيـــه املعنـــوي، صـــنعاء،  فيفرييــه، لوســـيل، ترجمـــة خالـــد طـــه الخالـــد، أحـــداث عشــ اا فـــي الـــيمن، مطـــادف   -1

 .457ص 
للمزيـــد عـــن متنزهـــال وضـــواعي مدينـــة صـــنعاء القديمـــة أن ر)محمـــد عبـــد العزيـــز يســـر، املـــوروث الح ـــاري لصـــنعاء  -2

  .125القديمة، مرجف سابق، ص 
دينـــة وشــــوارعها وأبواباـــا ان ـــر )محمـــد عبـــدالعزيز يســــر، املـــوروث الح ـــاري لصـــنعاء القديمــــة، للمزيـــد عـــن خطـــة امل -3

  .777-177مرجف سابق، ص 
وباملناســـبة مـــا زال تـــاريخ الح ـــارة اليمنيـــة بنحـــو عـــام وتخطـــي  املـــدن بنحـــو خـــاص شـــبه مجهـــول، نأمـــل أن تف ـــح  - *

ة اليمنيـة، لتمـي  الل ـام عـن أجمـل ح ـارة صـنعاء الدراسال املخصصة في املستقبل ملكنونـال وم جـزال الح ـار 

لانســان اليمنــي فــي التــاريخ، للمزيــد عــن الــك أن ــر، علــي أحمــد  ــزوان، دعــض مــن إســهامال الح ــارة اليمنيــة فــي 

 إن شاء هللا.
 
 الفكر الجغرافي، بح  سيتم نشرة قريبا
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ـــ  ـــن يبــ دن الحـــــدائق حـــــ  أن  تصـــــميم نســـــيج عمـــــران صـــــنعاء القديمـــــة أنمـــــواج مبكـــــر ملـــــالغ البولــ

 الخ ـــراء املخططـــة مســـبق
 
حـــول مدينـــة لنـــدن، حيـــ  تـــم تخطـــي  وتصـــميم تلـــك املـــدن علـــ  أســـال  ا

 ،ليتشـــــورالو ألاحيـــــاء املغلقـــــة حـــــول الحـــــدائق الخ ـــــراء، كمـــــا هـــــو فـــــي ضـــــواعي ملفـــــالفين  ـــــاردن ســـــ ي، 

وال  (1)( املحيطـــة بمدينـــة لنـــدنوهامبســـليد، وكاردرينغـــل، وبـــارت أفينيـــو وهامســـتيد، وهانـــد ســـايد ولـــك،

  يســــتبعد أن تخطــــي  وتصــــميم تلــــك ال ــــواعي نيــــخه  
 
لــــة   معد 

 
رة للتخطــــي  والنســــيج العمرانــــي  ومطــــو 

واملســاحال الخ ــراء املــوروث بصــنعاء القديمــة، الســيما وهنالــك عــدد مــن العلمــاء والبع ــال والوفــود 

 ونشــروا كتبــا وببســاتيناا، بــل ينــة صــنعاء وأزجبــوا باــألاوربيــة قــد زاروا مد
 
 عناــاوأ ا

 
مــنام )روبــرل ، بحاثــا

، وبــول كوســتا، وبــدول، ولودفيكــو دي فاريتمــا( يـــرســرجنأ، ولوكــوت، ومارثــا مانــدي، ونيبــور، وشــيلة و 

 أي قبـل (2)منام من زار صنعاء وكتب عناا في القرن الخامس والسادل والسادف وال امن عشر امليالدي

دعـدة قـرون، بــل  ظهـور وتخطـي  مـدن الحـدائق الحدي ـة حـول مدينـة لنـدن فـي مطلـف القـرن العشـرين

  م،4911العــالمي عــام التـــراث  ــم مدينــة صــنعاء إمــ  قائمــة ولهـم يعــود الف ــل ب
 
 وهــم مــن نــادى مبكــرا

ويــل بصــيانة وتــرميم وإحيــاء معــالم ووظــائ  صــنعاء القديمــة املوروثــة وضــب  التجــاوزال، بمــا فحاــا تم

ـــار ودعـــــم الصـــــندوق  جتمـــــاعي للتنميـــــة، لصـــــيانة  ــــوارن باامجــ ـــي  الشـ ـــــر و سو امليـــــادين وتبلــ ـــم  يـ مقاشــ

ـــمصــــــ ــ ــــة، وهـ   نعاء القديمــ
 
ر مــــــرارا

 
ـــن  مــــــن حـــــــذ ــ ــــة خروجهــــــعـ ـــــن قائمـــ ـــــراث ا مـ  التــ

 
ـــــال  العــــــالمي، ن ــــــرا لإلهمــ

 يصنعها لانسان اليمني املعاصر.  التـيوالتجاوزال 

شـهدل بريطانيـا فـي القـرن التاســف عشـر املـيالدي نا ـة ح ــرية م رافقـة مـف النا ـة الصــناعية، 

 وكانــأ أ لــب مصــانعها ت ركــز فــي مدينــة لنــدن، فجــذبأ ســكان ألا 
 
 ريــاف للعمــل فحاــا، فتضــخمأ ســكانا

 
 
ـــكاناا ) وعمرانـــــــا ــ ـــغ ســ ــ ـــي7.71إا بلــ ــ ـــــام ( ماليــ ـــمة عــ ــ ــــكالل ا4974ن نســ ــ ـــن املشـ ــ ــــدد مــ ــ ـــــرل عـ ــــة م، وظهــ ــ لبيئيـ

 بنحو لسكاناا، ففطنوا إم  هذه التحديال الح رية   رية، بما فحاا تدهور جودة الحياةوامللوثال الح

مبكر مسـتفيدين مـن التجـارب الناجحـة فـي تخطـي  املـدن، بمـا فحاـا تخطـي  مدينـة صـنعاء القديمـة، 

 فتعالأ ألاصوال لعدد من العلماء الذين نـادوا ب ـرورة معالجـة هـذا الوضـف تخطيط
 
ـا ر نــز مـنام مل إبي ي 

م والـــذي نـــادى 4191ر هـــواردمل عـــام نــــز كتـــاب العـــالم ملإبي هـــوارد، وريمـــون أنـــوين، وبـــاري بـــاركرمل، وظهـــر

                                                           
إمــ  املبــاني الجماعيــة الضــخمة،  يــة: مــن اليــي  ي، وأخــرون، ترجمــة حيــان جــواد صــيداوي، الشــكلية املدينيـــر فيليــب بان  1-

  .72م، ص 3771ول،  يـر دار قادس، ب
 .477م، ص 4912مجلة لاكليل، العدد ال اني وال ال ،  عبد هللا، صنعاء في مر ة الغرب، العمري، حسين بن -2
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وح  فيه الحكومة عل  ضرورة التوسف في الحدائق الخ راء للحد من مشكالل املدينة، فاستجابأ 

ول مدينـــة لنـــدن لتنفيـــذ ام، وكلفـــ ام بوضـــف مخططـــال لعـــدد مـــن املـــدن الحدي ـــة حـــاتالحكومـــة لنـــداء

م ظهــــرل أول مـــدن الحدائق)ليتشـــورال( وفــــي 4971حلـــولهم ومق رحـــاتام علـــ  أرض الواقــــف، وفـــي عـــام 

 م ظهرل أول ضاحية 4979عام 
 
  خ راء )هامبسليد( فكانتا أنمواجا

 
ا   ح ري 

 
، فتم التوسف فـي متقدما

)مـــدن  بمـــدن الحـــدائقمدينـــة خ ـــراء حـــول مدينـــة لنـــدن عرفـــأ ومـــا زالـــأ  37  بلـــغ عـــددها ـالـــك حتـــ

 .(1)ال واعي الخ راء(

عــد  بريطانيــا هــي املشــتل الصــناعي والح ــري ألاول فــي العــالم، وحــول مدينــة لنــدن ظهــر  
ُ
وبــذلك  

هال الخ راء في العصر الحدي ، ومناا انتشـرل الحـدائق ك ـاهرة نـز املشتل ألاول ملدن الحدائق واملت

  .(2)ل  مدن العالم مف انتشار ظاهر ي التصنيف والتح ربا ومناما إم  مختو عمرانية إم  مدن  رب أور 

عام إم  سبعينال  بنحو الحدائق واملتنزهال الخ راء بحل اا الجديدة في اليمن  نشوءلقد تأخر  

تــم افتتاحهـــا  التــــيو  ()عاصــمةل حديقــة عصـــرية ظهــرل فـــي الالقــرن املا ــ ي، إا  عـــد حديقــة ال ـــورة أو 

ـــــام  ـــا 4951عـ ــ ـــــزه م، يلحاـ ـــــام متنــ ـــان عـ ــ ـــــبعين ألاك م،4957عطـ ــــة السـ ـــم حديقــ ــ ـــــر ثـ    ــ
 
  ا ســــــاعا

 
ـــــام  وأهميــــــة عـ

 عـن إنشـاء العشـرال مـن الحـدائق الصغ (**)م4999م، وحديقة الحيوان عام 4917
 
ة )حـدائق يــر ف ال

للحــدائق واملتنزهـال، ولكــن ظهورهــا  ألاحيـاء( حيــ  يم ــل عقـدا الســبعينال وال مانينــال مرحلـة ازدهــار 

ــر واملتــأخر لــم يســتمر ك 
 

 يـــر املبش
 
حيــ  عانــأ العاصــمة منــذ مطلــف التســعينال وبدايــة ألالفيــة ال ال ــة  ا

 من تلكؤ التخطي  وتراجف املساحال الخ راء. 

 ومـن خـالل تتبـف النسـ
 
ـا   يج العمرانـي للعاصـمة، يتضـح جلي 

 
ـا   تراجـف املسـاحال الخ ـراء كم 

 
 ونوعـا

مــا ابتعــدنا عــن نــواة املدينــة واتجهنــا نحــو ألاطــراف، ح ــ   ياباــا التــام فــي ألاحيــاء الحدي ــة والناشــ ة ك
 
ل

يسـود فحاـا البنـاء العشـوايي والفوضـوي حـول العاصـمة مـن كـل  التــيم و 3747ظهرل ما دعد عام  التـي

 الجهال.

                                                           
 .29ص ي، وأخرون، ترجمة حيان جواد صيداوي، الشكلية املدينية، مرجف سابق، يـر فيليب بان  -1
 م، 4991ول، يــــر ي، صـــالح الـــدين، قـــراءال فـــي التخطـــي  لاقليمـــي: وجهـــة ن ـــر جغرافيـــة، دار الفكـــر املعاصـــر، بيــــر بح -2

 .  45ص 
 - ظهــرل فــي مدينــة عــدن  التـــية يـــر كمــا  عــد أول حديقــة عصــرية ظهــرل علــ  ألارض اليمنيــة، باســتغناء الحــدائق الصغ

  . كمتنفسال للمستعمر البريطاني وحاشيته
الشــ ون الفنيــة بــندارة الحــدائق واملتنزهــال فــي أمانــة  يـــر املقابلــة التخصــية للباحــ  مــف املهنــدل عبــده القا ــ ي، مد - **

 م. 37/7/3741العاصمة، بتاريخ 
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 مــــــن أفقــــــر مــــــدن
 
ــــــا واحــــــدة ـــمه العــــــالم لقـــــد أ ــــــحأ أمانــــــة العاصــــــمة حالي  ـــ وعواصـــ ن الحــــــدائق مـــ

م وبنســبة 3749( عــام 3م4.749.447بـــ)املخططــة تاا اواملتنزهــال الخ ــراء حيــ  يقتصــر إجمــامي مســاح

بمســـاحة  ()%( فقـــ  مـــن إجمـــامي معمـــور العاصـــمة، وهـــذه املســـاحة تتـــوزن بـــين حـــدائق مؤهلـــة7.17)

ـــــاحة )3م4.114.713) ــ ــ ـــل بمســ ــ ــ ــ ـــــد التأهيــ ــ ــ ـــــدائق قيــ ــ ــ ـــــدائق3م55477(، وحــ ــ ــ ـــــر   (، وحــ ــ ــ ــ ـــــاحة  يـ ــ ــ ــــة بمســ ــ ــ ــ مؤهلـ

ـــم تـــــدخل الخدمـــــة ال رفحايـــــة، وال تتعـــــدى نســـــبة مســـــاحة 1.7( أي أن )3( جـــــدول )3م77151) ـــا لــ %( مناــ

، ف ـال م3745( عـام 3كـم272%( فق  مـن مسـاحة معمـور العاصـمة والبـالغ )7.13الحدائق املؤهلة )

ــا  عانيــه ال هور مــن خلــل فــي توزيعهــا املكــاني، وتواضــف وإهمــال مرافقهــا وتــد واملؤهلــة القائمــة حــدائقعم 

ـــــحر  طائاــــــا النبـــــا ي،  ـــ  زجـــــز أثا اـــــا وت   ــــذلك يتجلـــ ــــة وبـ ــــي أمانــ ــــة فـ ــــاحة الحـــــدائق واملتنزهـــــال العامــ مســ

متعــدد ألادعــاد والوظــائ  البيئيــة وال رفحايــة وال ــحية والجماليــة،  وتراجــف ألاداء الــوظيفيالعاصــمة، 

ـــال شـــــك ، وهـــــذعـــــن أداء خـــــدماتاا الوظيفيـــــةالحـــــدائق املؤهلـــــة هـــــذه خـــــروج أجـــــزاء واســـــعة مـــــن و  بـــــل ا بــ

 مباشر عل  تدهور جودة الحياة ملجتمف وزوار العاصمة.  بنحو انيحب 
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 23.4 027537 43 - - - - - - 24.7 027537 43 صن  ء  لق ي  

 39.5 639252 30 44.6 07275 6 62 47226 1 31.2 564772 21  لسب ين

 04.0 390577 5 _ _ _ - - - 06.5 390577 5  لثو  

 22.1 274420 1 22.4 6337 0 - - - 22.3 261275 6  لوح  

 4.0 61412 22 36.7 00302 3 6 4590 2 0.1 42561 7 م ين

 3.1 60291 20 - - - 29.7 25027 3 3.0 46992 9 ش وب

 2.0 02202 5 0.5 2505 2 - - - 2.3 21595 4 يةر لتحر 

 2.4 03047 2 - - - - - - 2.6 03047 2 أز ل

 2.3 02494 4 5.1 3502 2 23.3 22052 2 2.5 7700 0 بني      ث

 2 - - - - - -  لص في 
 لشه  ء تم تحويله  إلى فرز  ب ب  لي ن ح يق  

 للب ص ت

 %222 2629226 200 222 62171 24 222 77256 23 222 2412210 95  ملج وع

 در: إعداد الباح  باالعتماد:املص
  م.3741الزيارال امليدانية واملقابالل التخصية في الجهال اال العالقة بالحدائق واملتنزهال بأمانة العاصمة، خالل شهر مايو  .4

 م.3747 الدبيس، يوس ، وحسين الجنداري، دليل وحصر حدائق أمانة العاصمة، لادارة العامة للحدائق واملتنزهال، أمانة العاصمة، .3

 .ARC GIS 10.4.1املؤهلة من الدليل سال  الذكر، ومساحال الحدائق املؤهلة وقيد التأهيل باستخدام برنامج  يـر مساحال الحدائق   .2

                                                           
 -  تتـــوفر فحاــــا ألاشــــجار  التـــــيالحـــدائق املؤهلــــة هــــي الـــك النــــون مــــن املســـاحال املخططــــة للحــــدائق واملفتوحـــة للــــزوار و

 ب وكراس ي الجلول.وبعض ألالعا
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، ( حديقـــة إمـــ  خمســـة أنـــوان رئيســـة433تصـــن  الحـــدائق واملتنزهـــال الخ ـــراء البـــالغ عـــددها ) 

، كمــا هــو مو ــح فــي (1)لادارة العامــة للحــدائق واملتنزهــال فــي أمانــة العاصــمةو ســمية حســب تصــني  

 وهي كما يأ ي:مرتبة حسب أهمية أدائاا الوظيفي (، 3( وخريطة)2جدول )

 

ـــا 3م544745تتواجـــــد فـــــي أمانـــــة العاصـــــمة ثـــــالث حـــــدائق رئيســـــة وبمســـــاحة إجماليـــــة )  ( مم لـــــة مــ

 في أمانة العاصمة وهي كما يأ ي: عامة%( من إجمامي مساحة الحدائق واملتنزهال ال11نسبته )

 ( 3م379547ية ال ورة وتبلغ مساح اا )يـر ( بمد543حديقة ال ورة: وتقف في وحدة جوار رقم) - أ

ـــــر ( بمد212حديقـــــــة الســــــــبعين: وتقـــــــف فــــــــي وحـــــــدة جــــــــوار رقـــــــم ) - ب ــ ـــــاح ايــ ــــغ مســـ ــ ـــــبعين وتبلــ ا ية الســ

 (3م215722)

ـــــر ( بمد374حديقـــــــة الحيـــــــوان: وتقـــــــف فـــــــي وحـــــــدة جـــــــوار رقـــــــم )  - ج ــ ـــــاح اا يـ ــــغ مســ ــ ـــــبعين وتبلـ ية الســ

 (  3م71351)

أهـــم املواقـــف ال رفحايـــة لســـكان العاصـــمة العاصـــمة، و وتم ـــل هـــذه الحـــدائق أهـــم وأوســـف حـــدائق 

ــــي  أكـــــان للعمـــــل أم للعـــــالج أم للتعلـــــيم أم للتســـــوق أم لق ـــــاء وقـــــأ وزوارهـــــا الوافـــــدين ســـــواء   الفـــــراأ فـ

%( من العينة أنام زاروا هذه الحدائق 91العطل وألاعرال واملناسبال الدينية والوطنية، حي  اكر )

 متكرر. بنحو 
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 ملس ح  م  ل    أنو ع      ئق و ملتنزه ت  لرقم
0
  لنسب  % 

 %44 722627 3 ح  ئق  ملن طق 2

 %7.1 207241 0  ملتنزه ت   خ ر ء 0

 %5.9 94125 3 ح  ئق  ملر كز 3

 %09.0 470152 74 ح  ئق ألاحي ء 4

 %02.7 334125 47 ح  ئق ألاحي ء  ملؤهل  -أ 

 %4.1 77256 23 ح  ئق ألاحي ء قي   لتأهيل -ب 

 %3.1 62171 24  ملؤهل  يةر ح  ئق ألاحي ء غ -ج 

 %23.2 020717 42 س تين ملق شم و لب 5

 %222 2629226 200  ملج وع

 إعداد الباح : باالعتماد عل  املصادر آلاتية:

  م.3741املقابلة التخصية مف عدد من املختصين واملشرفين عل  الحدائق واملتنزهال بأمانة العاصمة خالل شهر مايو  -4 

 م.3747الدبيس، يوس ، وحسين الجنداري، مرجف سابق،  -3 

 .ARC GIS 10.4.1الحدائق املؤهلة وقيد التأهيل باستخدام برنامج  املؤهلة من الدليل سال  الذكر، ومساحال يـر مساحال الحدائق   -2

                                                           
  م.3747مرجف سابق،  أمانة العاصمة،، ، يوس  وحسين الجنداري، دليل وحصر حدائق الدبيس -1



ه ت لل   ئق  لوظيف  ألا  ء تر  ع
ّ
  . علي أح   غزو ن صن  ء  ل  ص   أم ن  في  ل  م  و ملتنز

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
220 

 اهمية هذا النون من الحدائق كمتنفسال ومواقف ترفحاية بالعاصمة، فـنن نموهـا توقـ  
 
ون را

 خـر ظهـور لهـذا النـون مـن الحـدائق، فـي حـين ين، حي   عد حديقة الحيوان بم ابة يـر في العقدين ألاخ

ـــ  ت ــاع  ســكان العاصـــمة وتمــدد عمراني 
 
م( ولـــم ت هــر فحاـــا حديقــة واحـــدة 3749-3777خــالل املــدة ) ا

من هذا النون، بل عل  العكس تم اقتطان أجزاء ومساحال واسـعة مـن هـذا النـون مـن الحـدائق ومـن 

عانيــــ (*)دعــــض الحــــدائق ألاخــــرى القائمــــة
ُ
ــــا    عم 

 
ه املســــاحال املتبقيــــة مــــن لاهمــــال وســــوء لادارة ف ــــال

جاابــة  يـــر %( مــن العينــة أناــا أصــبحأ منفــرة و 77ملرافقهــا ومــن ت ــحر لغطائاــا النبــا ي، حيــ  أشــار )

 من العكس. 
 
 لزوارها، بل وأ حأ  عكس مشكالل زوارها إم  املسكن بدال
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 م3749( وصورة ف ائية امانة العاصمة عام 2و3املصدر: إعداد الباح  من خالل  عتماد عل  جدومي) 

 . ARC GIS 10.4.1وباستخدام برنامج  

                                                           
فعلـــ  ســـبيل امل ـــال ال الحصـــر، مـــن حديقـــة ال ـــورة تـــم اقتطـــان، موقفـــة ســـيارال واســـعة لـــوزارة الداخليـــة، ومخـــزن  - *

ي، ومبنـــ  ومســـبح وحـــو  واســـف لـــوزارة املواصـــالل، ومبنـــ  وهنجـــر ومخـــزن وموقفـــة مل ؤسســـة امليـــاه والصـــرف الصـــي 

أربــف  يــر لشـركة يمـن موبايـل، وفـي حديقـة السـبعين تـم تأج يــر ونـادي للمعـوقين مـن قبـل أمانـة العاصـمة، ومبنـ  صغ

  ومجـــز ـســـبتمبر، تـــم اقتطـــان موقفـــه وفـــرزة للباصـــال، ومبنـــ37منـــاطق واســـعة الســـت مارال خاصـــة، وفـــي حديقـــة 

راوي الطبــي، وجــامف ومركــز بــدر، وســوق تجــاري واســف،  وتــم بنــاء عمارتــان تجاريتــان الحــد إلدارة املــرور، ومركــز الزهــ

من نص  حديقة الوحـدة الحـد النافـذين، وتـم اقتطـان مسـاحال لعـدد مـن مبـاني  ك ـر النافذين، كما تم اقتطان أ

خططـة مـن قبـل عـدد البريد في عدد من الحدائق العامة، ناهيك عن ناب واختفاء العشرال من حدائق ألاحيـاء امل

من النافذين وبالذال في ألاطراف الجنوبية والشمالية من أمانة العاصمة، أي أن التجـاوز الحاصـل واملمـارل علـ  

الحـــــدائق العامـــــة والقائمـــــة يقـــــوم بـــــه الجانـــــب الرســـــمي ومؤسســـــال الدولـــــة بمـــــا فـــــحام أمانـــــة العاصـــــمة، وثلـــــة مـــــن 

 قابالل التخصية(.النافذين)الباح  من خالل النزول امليداني وامل
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ــــ  وبمســـــاحة إجماليـــــة )  ـــان فقـ ـــمة متنزهــ ــــي أمانـــــة العاصــ ــــبته  ( وهـــــو مـــــا3م435711يتواجـــــد فـ نسـ

 في أمانة العاصمة، وهما: عامة%( من مساحة الحدائق واملتنزهال ال5.1)

 (.3م51977ية الوحدة وبمساحة تبلغ )يـر ( بمد174متنزه عطان ويقف في وحدة جوار ) - أ

  (.3م11793ية الوحدة وبمساحة تبلغ )يـر ( بمدA7متنزه عصر ويقف في وحدة جوار ) - ب

%( مـن 51ل انية مـن حيـ  املسـاحة وألاهميـة، حيـ  اكـرل )وهذان املتنزهان يقعان في املرتبة ا

 لكلحامـا، وعلـ  الـر م مـن أهمي امـا كمتنزهـا ( من العينة أناـم زاروا%72ا، و)العينة أنام زاروا إحداه

 خ راء، إال أناا أصبحأ  عاني من لاهمال وشبه مغلقة في املرحلة املعاصرة.

( 3م91177العاصــــمة ثـــالث حــــدائق مـــن هــــذا النـــون وبمســــاحة إجماليـــة تبلــــغ )تتواجـــد فــــي أمانـــة  

 في أمانة العاصمة، وهي: لعامة%( من إجمامي مساحة الحدائق واملتنزهال ا7.9وبنسبة )

ـــــة ) -أ  ــــوار )37حديقــ ـــــدة جـــ ــــي وحــ ـــف فـــ ــ ــــبتمبر وتقــ ـــــر ( بمد224( ســـ ـــغ يـــ ــ ــــاحة تبلــ ـــــبعين وبمســـ ية الســ

 (.3م12312)

 (3م31247ية الوحدة وبمساحة تبلغ )يـر ( بمد123)حديقة الوحدة وتقف في وحدة جوار  -ب 

 (3م32315ية  زال وبمساحة تبلغ )يـر ( بمد374حديقة برلين وتقف في وحدة جوار ) -ج 

ـــي املرتبــــة ال ال ــــة مــــن حيــــ  املســــاحة وألاهميــــة، حيــــ  اكــــر  ـــف فـ وهــــذا الصــــن  مــــن الحــــدائق تقـ

نـــة أناـــم يعرفوناـــا ولـــم يزوروهـــا، %( مـــن العي11%( مـــن العينـــة أناـــم زاروا إحـــداها، فـــي حـــين أفـــاد )29)

%( مـــــن العينـــــة أفـــــادوا بـــــأنام ال يعرفـــــون مواقعهـــــا وال أســـــماءها، ومـــــن خـــــالل الدراســـــة امليدانيـــــة 45و)

ـــا، وأصـــــبحأ  ـــطو علحاــ ـــم السـ ـــاحال واســـــعة مـــــن هــــذه الحـــــدائق تــ ـــح أن مسـ ـــية اتضــ واملقــــابالل التخصــ

 صة.ترفحاية بل تجارية وسكنية واست مارية خا يـر تمارل وظائ  أخرى  

الحـدائق مـن حيـ  العـدد حيـ    ـر يم ل هذا النون من الحدائق املتواجدة في أمانة العاصمة أك

ـــــددها ) ـــغ عـ ــ ــــغ )51يبلـ ـــــة تبلــ ــــاحة إجماليـ ــــة، وبمســ ـــبته )3م153177( حديقــ ــ ـــا نسـ ــ ـــــة مـ ـــن 39.3( مم لـ ــ %( مـ

إمــــ  ثالثــــة أنــــوان مــــن  ( وتصــــن  حــــدائق ألاحيــــاء3( وخريطــــة)1و 2إجمــــامي مســــاحة الحــــدائق، جــــدومي )

 حي  مستواها التأهيلي وهي:
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ــــاء مؤهلـــــة: وعـــــددها ) - أ ــــغ )15حـــــدائق أحيـ ــــة وبمســـــاحه تبلـ ــــبته 3م221147( حديقـ ـــا نسـ ( وهـــــو مــ

ــــاء و)57.3) ــ ـــــدائق ألاحيــ ـــــاحة حــ ـــــامي مســـ ـــــن إجمــ ـــــدائق 37.5%( مــ ــــاحة الحـــ ــ ــــامي مسـ ــ ـــــن إجمــ %( مــ

 واملتنزهال بالعاصمة.

ــــاء قيــــــد التأهيــــــل: وعــــــددها )  - ب ــــغ ) ( حديقــــــة،42حــــــدائق أحيــ ــــاحة تبلــ ـــا 3م55477وبمســ ــــو مـــ ( وهــ

ـــبته ) ــــاء و47.2نســ % مــــــن إجمــــــامي مســــــاحة حــــــدائق 1.1%(مــــــن إجمــــــامي مســــــاحة حــــــدائق ألاحيـ

 ومتنزهال العاصمة.

 ، وهـو مـا نسـبته3م(77151( حديقة، وبمساحة تبلغ )41: وعددها )مؤهلة يـر  أحياء حدائق -جـ 

مي مسـاحة الحـدائق واملتنزهـال %( من إجمـا2.1من إجمامي مساحة حدائق ألاحياء و) %(42)

 بالعاصمة.

 17مـــا زالـــأ تحت ـــن ) التــــييقتصـــر وجـــود البســـاتين )املقاشـــم( علـــ  صـــنعاء القديمـــة و  
 
( دســـتانا

(، وقد تناول اا الدراسـة فـي فقـرة سـابقة وسـتتناولها فـي 4م، خريطة)3749( عام 3م343595وبمساحة )

 فقرة تالية.

ـــن زجــــز شــــد ـــمة مـ ـــن يد فــــي الحــــدائق واملتنزهــــال العامــــة عــــاني أمانــــة العاصـ ـــف الــــك  عــــاني مــ ، ومـ

ـــــر  خـــــتالل والتبــــــاين الشــــــديدين فــــــي توزيعهــــــا املكــــــاني بــــــين املد ــــوار، يــ ــــب وحــــــدال الجــ  يال وحســ
 
محققــــــا

التبــاين يشــمل املســاحة والنــون والتباعــد الخلــل و وهــذا عها البحــ ، وضــ التـــيللفرضــية العلميــة ألاومــ  

 ( تتجل  الجوانب آلاتية:3طة )ير ( وخ1ا اكر وكما هو مو ح بجدول )م ومن خالل ،ومستوى التأهيل

( مســـاحة خ ـــراء بمســـاحة 433يبلـــغ إجمـــامي عـــدد املســـاحال الخ ـــراء فـــي أمانـــة العاصـــمة ) -4

ـــة مؤهلــــة، و)77م، مناــــا )3749( عــــام 3م4.749.447إجماليــــة قــــدرها ) ( مقشـــــامة 17( حديقـ

ـــل و)42وبســـــتان و) ــــي قيـــــد التأهيــ ــــة عـ ــــي  41( حديقـ ــــة عـ ـــــر ( حديقـ مؤهلـــــة، تتـــــوزن بنســـــب  يـ

 ( وحدة جوار.779يال و)يـر ( مد47متباينة بين )

عـــام  عـــاني مـــن ال جـــز الشـــديد بالحـــدائق واملتنزهـــال العامـــة، إا ال  بنحـــو إن أمانـــة العاصـــمة  -3

ـــل نســـــبة مســـــاح ا %( ونســـــبة مســـــاحة الحـــــدائق املؤهلـــــة ســـــوى 7.17ا املخططـــــة ســـــوى )تم ــ

 م.3749%( فق  من إجمامي النطاق املعمور في العاصمة ح   عام 7.13)
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متوســــ  نصــــيب الفــــرد مــــن الحــــدائق واملتنزهــــال الخ ــــراء فــــي أمانــــة العاصــــمة إمــــ   ضيــــنخف -2

 مــــن أفقــــر مــــدن وعواصــــم العــــالم، إا يبلــــغ مت 3م7.21)
 
وســــ  نصــــيب للفــــرد( مم لــــة واحــــدة

ــــي العـــــراق ) 3م1.3الفـــــرد الح ـــــري فـــــي مصـــــر ) ــــر) 3م45.7للفــــــرد(، وفـ ـــي املجــ  3م47للفـــــرد(، وفــ

ـــي بريطانيــــا ) 3م34للفــــرد(، وفـــــي الواليــــال املتحـــــدة ألامريكيـــــة ) للفـــــرد(، وفـــــي  3م37للفــــرد(، وفــ

   .(1)للفرد( 3م25أملانيا )

أل مديـر يتباين متوس  نصيب الفرد بين مد -1 ية صنعاء القديمة ر يـيال العاصمة، إا تبو 

يال ال ورة والوحدة والسبعين بمتوس  يـر للفرد، تلحاا مد 3م3.5املرتبة ألاوم  بمتوس  

( لكل فرد مناا عل  التوامي، في حين بلغ متوس  نصيب الفرد 3م7.11و 3م7.94و 3م4.2)

ية معين بمتوس  يـر للفرد( فق ، تلحاا مد 3م7.721ية بني الحارث )يـر أدناه في مد

للفرد(، في حين تفتقر  3م7.44يتا شعوب و زال بمتوس  )يـر للفرد( تلحاا مد 3م7.792)

 مد
 
 ية الصافية لخدمة الحدائق واملتنزهال.يـر تماما

يال فق ، هي السـبعين يـر %( من مساحة الحدائق واملتنزهال الخ راء في أربف مد11ي ركز ) -7

%( لكـــل مناـــا 47.1% و42.1% و31.3% و29.7وال ـــورة وصـــنعاء القديمـــة والوحـــدة بنســـب )

ــــ  أك ــــتأثر علـ ــــوامي، إا  سـ ــــ  التـ ـــــر علـ مـــــن نصـــــيتاا مـــــن الحـــــدائق واملتنزهـــــال مقارنـــــة بنصـــــيتاا   ـ

%( مـــن إجمـــامي 19%( ونصــيتاا العمرانـــي البــالغ مـــا نســبته )17.1الســكاني البـــالغ مــا نســـبته )

 سكان وعمران أمانة العاصمة.

ـــية و 43)  ــــــرتتبع -7 ــــبة مســـــاحة الحـــــدائق الهامشــ ـــن نسـ ـــــر  %( مــ ـــس مد يـ ـــ  خمــ ـــــر املهمـــــة علــ يال يـ

%( فـي 4.1ية شـعوب، و)يــر %( فـي مد2.1ية معـين، و)يــر %( فـي مد1.3وبنسب متباينة، فمناـا )

 .يـرية التحر يـر %( في مد4.3ية بني الحارث و)يـر %( في مد4.2ية  زال، و)يـر مد

ـــيــــــر تقــــف مد -5 ـــا  ي الحـــــارث فــــي املرتبـــــة ألاومـــــ  مـــــن حيـــــ  املســــاحة، وال انيـــــة مـــــن حيـــــ ـية بنــ حيزهــ

 يـــر العمرانــي وال ال ــة مــن حيــ  عــدد الســكان، ومــف الــك  عــد أشــد مد
 
يال العاصــمة حرمانــا

( 3م34191ية الصــافية، إا ال توجـــد فحاــا ســـوى )يــــر مــن الحـــدائق واملتنزهــال العامـــة دعــد مد

%( مــن 7.73%( مــن إجمــامي مســاحة الحــدائق العامــة بالعاصــمة، و)4.2وبنســبة ال تتجــاوز )

 ية.يـر عمور هذه املدإجمامي مساحة م

                                                           
  املـــــدن يــــونس، محمـــــد، النســــبة امل ويـــــة املق رحــــة للمســـــاحال الخ ــــراء مـــــن إجمــــامي مســـــاحة املدينــــة أثنـــــاء تخطــــي -1

 م.3741/ 7/7بتاريخ     https //:specialties. M.bayt.com شبكة لان رنأ عل  الراب  والقرى،
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 (.3( وخارطة)2املصدر: إعداد الباح  باالعتماد عل  جدول)

 م باستخدام املعادلة سالفة الذكر.3749م، وإسقات الباح  للسكان ح   عام 3771نشال التعداد العام للسكان واملساكن وامل -4

 م.3747مخط  وحدال الجوار، مكتب ألاشغال بأمانة العاصمة،  -3

 م.3745* تم ل املساحة العمرانية للمدينة عام 

( وحــــدة جــــوار مخططــــة تتــــوزن علحاــــا الحــــدائق واملســــاحال 779يتواجــــد فــــي أمانــــة العاصــــمة ) -1

ـــــز )الخ ـــــة، إا ي ركـ ـــــداد مختلفـ ـــــراء بأعـ ـــــتان17 ـ ــــوار 2و) ا( دسـ ـــــدال جــ ـــــبف وحـ ــــي سـ ـــــدائق، فــ ( حـ

بصنعاء القديمة، كما يتواجد في سأ وحدال جوار حديقتا عـي لكـل منامـا، فـي حـين توجـد 

 وحدة جوار. 75حديقة واحدة في

( 17( مســـاحة خ ـــراء مخططـــة بمختلـــ  أنواعهـــا ومســـتويال تأهيلهـــا ت ركـــز فـــي )433أي أن ) -9

%( مــــن إجمــــامي وحــــدال 42( وحــــدة جــــوار، وبنســــبة )779جــــوار فقــــ ، مــــن إجمــــامي ) وحــــدة

ـــا  عـــــاني ) ـــة، كمــ ـــا التـــــام بالحـــــدائق واملتنزهـــــال 739الجـــــوار املخططــ ( وحـــــدة جـــــوار مـــــن خلوهــ

 العامة.

يال فقــ ، إا توجــد حديقــة الســبعين يـــر ت ركــز أهــم الحــدائق وأوســعها مســاحة فــي ثــالث مد  -47

ـــي مد37والحيـــــوان و ــــي يــــــر ســـــبتمبر فــ ـــان وعصـــــر فـ ية الســـــبعين، وحديقـــــة الوحـــــدة ومتنزهـــــا عطــ

يال العاصمة السبف يـر ية ال ورة، في حين تخلو مديـر ية الوحدة، وحديقة ال ورة في مديـر مد

ية  زال، ممــــا يـــــر مــــن م ــــل هــــذا النــــون مــــن الحــــدائق باســــتغناء حديقــــة بــــرلين الوحيــــدة فــــي مد

 علـــــ  تبـــــاين تكـــــافؤ الفـــــرص ال رفحايـــــة لســـــك
 
 العاصـــــمة وارتفـــــان كلفـــــةان وزوار يـــــنعكس ســـــلبا

 عن تراجف كفاي اا وكفاءتاا البيئية وال رفحاية والجمالية وال حية.
 
 الوصول إلحاا، ف ال
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ء م بـــالنمو الســـكاني والعمرانـــي البطـــي4973لقـــد اتصـــفأ مدينـــة صـــنعاء القديمـــة مـــا قبـــل عـــام  

 
 
 عمرانيـا

 
 وامتـدادا

 
والغني باملساحال الخ راء، ولكن صنعاء الحدي ـة دعـد هـذا التـاريخ شـهدل توسـعا

، عكس نفسه عل  تواضف وتراجف مساحال الحدائق واملتنزهال
 
  العامة سريعا

 
 وأهمية

 
 ومساحة

 
 عددا

ـــعها مراحـــــلعبــــــر  مـــــا توســ
 
( 7جـــــدول ) (*)طـــــرافألا  نحـــــو واتجهنـــــا املدينـــــة نـــــواة عـــــن ابتعـــــدنا العمرانـــــي، كل

ــــة  (،2وخريطـــــة ) ـــية العلميـــــة ال انيـ ـــا للفرضــ ــــيمحققــ ـــعها البحـــــ ، التــ ــــي وضــ ـــا سـ ــــو مــ ـــتم توهـ ــــي وضــ يحه فـ

 تية: الفقرال آلا

4973

ل الخ ــراء فــي أمانــة العاصــمة، كمــا ي املراحــل العمرانيــة باملســاحاـتمتــاز هــذه املرحلــة بأناــا أ نــ 

، منــذ  بنحــو تتصــ  هــذه املرحلــة بأناــا مرحلــة ركــود عمرانــي 
 
 وعمرانــا

 
عــام، حيــ  ظلــأ محــدودة ســكانا

ـــ ــ ــــة حتــ ــــأتاا العريقـــ ـــــام ـنشـــ م، فقـــــــد مكـــــــ  نمـــــــو عمراناـــــــا داخـــــــل أســـــــوارها بمســـــــاحة ال تتجـــــــاوز 4973  عــ

واسعة عل  شكل خ راء لة مساحال ثالثة  الف عام خلأ، تحت ن هذه املرحملا يفوق  (1)(3كم2.1)

العزب، وبذلك يمكن تصـني  ب ـر ختفأ أ لب املساحال الخ راء في عي ا، في حين قاشمدساتين وم

 هذه املرحلة إم  مرحلتين فرعيتين كاآل ي:

4721

ـــأن نســــيجها العمرانــــي   ـــاز صــــنعاء القديمــــة بـ ـــكل تمتـ ــعة علــــ  شـ يحت ــــن مســــاحال خ ــــراء واســ

ــا عانتــه هــذه 4تحــي  باــا املســاكن مــن كــل الجهــال، صــورة) التـــيو  )مقاشــم(دساتين (، فعلــ  الــر م مم 

  (2)تاريخها الطويلعبـر املساحال الخ راء من تجاوزال واعتداءال 
ي
م 3749أناا ما زالأ ح ـ  عـام  إال

 12يبلـــغ عــددها ) يالتـــتتمتــف بقـــدر ممتــاز مـــن املســاحال الخ ـــراء و 
 
 وبســتان ( حديقـــة

 
(، مناـــا 4خريطـــة) ا

 التـــــي( دســــتان و 17( حــــدائق حدي ــــة وهــــي حــــدائق الطبــــري والنعمــــان واســــ راحة صــــنعاء القديمــــة، و)2)

                                                           
 لت - *

 
بـاين أهــداف ومنهجيــة كـل مناــا، وهــذه الدراسـة ست ــف مراحــل وهـذه املراحــل تختلـ  مــن دراســة إمـ  أخــرى ن ــرا

عمرانية يمكن تمييزها من خالل قراءة نسـيجها العمرانـي لتتفـق مـف أهـدافها لتوضـيح العالقـة بـين تراجـف الحـدائق 

 مراحل التوسف العمراني بأمانة العاصمة.عبـر واملتنزهال الخ راء 

 يــر ألارا ـ ي الزراعيـة، رسـالة ماجست مانة العاصمة صنعاء وأثـره علـ   زوان، علي أحمد محمد، التوسف الح ري ا   -1

  .432م، ص 3779صنعاء،  منشورة، قسم الجغرافية، كلية آلاداب، جامعة  يـر  

م للمزيــد ان ــر  خــر حصــر ودراســة ميدانيــة 3771كــان  خــر هــذه التجــاوزال اختفــاء مقشــامة صــالح الــدين دعــد عــام  -2

  .9مرجف سابق، ص  ل مبرسولو، م، ميكي3771للمقاشم عام 
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تتموضـــــف فـــــي قلـــــب أحيـــــاء صـــــنعاء القديمـــــة، الـــــبعض مناـــــا تمـــــارل وظيف اـــــا املوروثـــــة، والـــــبعض آلاخـــــر 

مكـــن إعــادة نشـــاطها مبنيــة( ي يــــر مســاحال مفتوحــة ) زالـــأ أصــبحأ مهجــورة، وفـــي أســوأ ألاحـــوال مــا 

 ة.املوروث أو تأهيلها كحدائق أحياء عصرية حدي 

وبــــذلك يبلــــغ إجمــــامي مســــاحة هــــذه املســــاحال الخ ــــراء املتاحــــة واملســــورة فــــي صــــنعاء القديمــــة  

%( من إجمـامي مسـاحة صـنعاء القديمـة، محققـة الـرقم القياسـ ي 47.7( مم لة ما نسبته )3م345725)

 ملا تور ي به من مة ال حة العاملية )و 
 
%( من 42.1نسبته )%( كما  سهم هذه املرحلة بما 47-47فقا

عد  أ ن  املد3749أمانة العاصمة عام  ومتنزهالحدائق إجمامي مساحة 
ُ
يال واملراحل يـر م، وما زالأ  

الـذي تفتقـر  ءلل ي/فرد( وهو ا3م3.5تفف متوس  نصيب الفرد فحاا إم  )يـر العمرانية بالعاصمة، حي  

%( 14ال واملراحــــل العمرانيـــة لصــــنعاء الحدي ــــة، ومـــن خــــالل عينـــة الدراســــة أجــــاب )ييــــر إليـــه بــــاقي املد

 مـــــن مقاشـــــم صـــــنعاء القديمـــــة
 
%( أناـــــم يســـــمعون عناـــــا ولكـــــنام لـــــم 73، و)()أفـــــادوا بـــــأنام زاروا دع ـــــا

 .اا%( أنام ال يعرفون5يزوروها، و)

4

 
 م3741/ 47/7الباح ، بتاريخ  يـر املصدر: تصو 

47214973 

 فــــي عــــي  يـــــر لقــــد  غ 
 
ا  فــــي صــــنعاء ب ـــــر الــــنم  العمرانــــي والتخطيطــــي نســــبي 

 
ــــا كــــان ســــائدا العــــزب عم 

املســاحال الخ ــراء،  يـــر فــي تصــميم املســاكن أم فــي ا ســان الشــوارن، بمــا فحاــا  غ أكــان ء  القديمــة، ســوا

تحــــي  باـــا املســــاكن فــــي صــــنعاء القديمــــة، وظهــــرل وانتشــــرل  التـــــيحيـــ  اختفــــأ البســــاتين )املقاشــــم( 

صــاحب التواجـــد  يـــر تحـــي  باملســكن الواحــد، وهـــذا التغ التـــيالحــدائق والبســاتين الخاصـــة والواســعة 

العــزب والــذي ب ـــر فــي كتاباــا عــي  ملني فــي املدينــة، فقــد وصــفأ الطبيبــة الفرنســية ملكلــودي فايــانالع مــا

                                                           
 -  مهي ــة للجانـــب  يـــر أي أن املقاشــم عبــارة عــن مســاحال خ ــراء مخصصــة لزراعــة الخ ــروال والفواكــه فقــ ، و

 ال رفيهي )مالح ة: أ.د/محمد يسر( الباح  واملتخص  في دراسة صنعاء القديمة وأحد سكاناا.
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عملـــأ فيـــه كطبيبـــة فــــي خمســـينال القـــرن املا ـــ ي، بــــأن هـــذا اليـــي عبـــارة عــــن مجموعـــة مـــن املســــاكن 

 والقصـــور الشـــاهقة واملتباعـــدة لكبـــار املـــوظفين والـــوالة الع مـــانيين، ومـــا تالهـــا مـــن دور وقصـــور فارهـــة

موقـف  يــر لألسرة الحاكمة في العهد ألامامي، حي  كان ُيحات كل مناا بحديقة أو دستان واسـف، بـل و غ

تطــل  التــي، و باـذا اليـي املفـرج مـن الطـابق العلـوي بصـنعاء القديمـة إمــ  املفرج)املن ـرة( بالـدور ألار ـ ي

العــزب  نــي ب ـــر أ بــأن عــي نوافــذه الواســعة علــ  النــافورة املائيــة والحديقــة الواســعة وامل مــرة، وأضــاف

بالحـــــدائق الخ ـــــراء املتمايلـــــة واملزهـــــرة والبســـــاتين امل مـــــرة بأشـــــجار الكـــــروم واملشـــــمي واللـــــوز والخـــــوخ 

كما وصفأ باح ة فرنسـية  (1)والرمان، وقالأ بأنه يشبه عي ملنويلليمل في مدينة باريس الغني بالحدائق

فيفرييـــهمل خـــالل أربعينـــال  يــــر الفرنســـ ي ملبيعاشـــأ مـــف والـــدها الطبيـــب  التــــيأخـــرى مللوســـيل فيفرييـــهمل و 

القـــرن املا ــــ ي بصــــنعاء وســــكنأ باــــذا اليــــي، وأشــــادل فــــي كتاباــــا بحدائقــــه وبســــاتينه الغنيــــة بالفواكــــه 

عبــــارة عـــــن مدينــــة مــــن الحـــــدائق وبالغــــأ فـــــي وصــــفها، كمـــــا  اوال مــــار والزهــــور والريـــــاحين، وأفــــادل بأناـــــ

والـدها فـي العـام ااتـه، ولكناـا تمكنـأ مـن زيـارة  م و ادرل اليمن دعـد وفـاة4911عايشأ أحداث ثورة 

هـــذا اليـــي الـــذي كانـــأ  يــــر م، واكـــرل فـــي كتاباـــا بأناـــا اندهشـــأ مـــن  غ3771م و4914الـــيمن فـــي عـــامي 

مـــا مبـــاني أو شـــوارن، بمـــا فحاـــا كانـــأ فيـــه وأصـــبحأ إ التــــيوالحـــدائق   ســـكنه، حيـــ  اختفـــأ البســـاتين

 سـوى ) منااحي  لم يتبق (2)ااالبستان الذي كانأ تطل عليه من نافذة مسكن
 
ـا ( تتـوزن 3م37351حالي 

فــي هــذه ويــنخفض  العلفــي( –التعــاون  -لاااعــة  -مــارد ال ــورة )ة وهــي حــدائق يـــر علــ  أربــف حــدائق صغ

 م. 3749/فرد( عام 3م7.31متوس  نصيب الفرد من الحدائق إم  )املرحلة 

7

47213749

 
 ت  يخ  ملرحل 

  ملس ح 
  ملبني 
 م0229
 0كم

  لسك ن
 م0229

في كل 
 مرحل 
 ب أللف

مس ح  
      ئق
  لق ئ  
في كل 
 0مرحل  م

 تر  ع نصيب      ئق  سب  إلاض ف  في كل مرحل 
 من  ملس ح   ملبني 

 تر  ع متوسط نصيب
من   لفر  من      ئق

  ملس ح 
  ملبني 

% 

 من
 ع  

  لسك ن
% 

 من
 مس ح 
      ئق

% 

في كل 
 مرحل 

% 

حتى نه ي  
  ملرحل 

% 

 في كل
 مرحل 

 0م

حتى نه ي  
  ملرحل 

 0م
 0م 0.7 0م 0.7 25.5 25.5 23.4 2.9 2.4 027537 10 2.4 م2531م  قبل 
 0م 2.4 م 2.01 6.4 2.2 2.6 0.2 2.7 05071 92 0.4 م2531-2960
 0م 2.70 2 0.7 2 2 3.1 2.6 2 263 5.5 م2963-2973
 0م 2 0م 2.2 2.4 2.3 61 04.0 04.6 2222733 2240 17 م2974-2992
 0م 2.5 0م 2.24 2.6 2.27 27 44.9 46.0 075561 2932 263 م2992-0222
 0م 2.31 2 2.46 2 2 03 06.6 2 992 94 م0222-0229

 0م 2.31 0م 2.31 %2.46 %2.46 %222 %222 %222 2629226 4099 *353  ملج وع

 املصدر: إعداد الباح ، من خالل  عتماد عل    ي:

 .477 -477عل  ألارا  ي الزراعية، مرجف سابق، ص  هف الح ري امانة العاصمة وأثر  زوان، علي أحمد، التوس -4

 .ARC GIS 10.4.1م، وباستخدام برنامج 3749ام صورة ف ائية امانة العاصمة ع -3

 .م3745 عام للمدينة العمرانية املساحة تم ل     -*        

                                                           
  .15م، ص 4915  ول، يـر ي اليمن، دار العودة بفايان، كلودي، ترجمة محسن العيني، كنأ طبيبة ف  -1
  . 452فيفرييه لوسيل، مرجف سابق، ص    -2
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49734952

 يــــر مرحلـــة  تتصـــ  هـــذه املرحلـــة بأناـــا مرحلـــة انتقاليـــة بـــين الن ـــامين امللكـــي والجمهـــوري، بـــل و  

، نتيجــة الحــرب ألاهليــة 
 
ــا  وإداري 

 
ا عانــأ مناــا الــيمن خــالل هــذه املــدة أو مــا يمكــن  التـــيمســتقرة سياســي 

ــال تخطــي ( حيـ  تــوارل فــي هــذه املرحلــة آلاليـة املتبعــ
 
وألاعــراف املن مــة للعمــران  ةوصـفها بمرحلــة )ال

لحدي ــة، إا شــهدل مدينــة صــنعاء فــي الســابق، فــي حــين لــم تتبلــور فحاــا مؤسســال الدولــة واملخططــال ا

 (
 
ا  تلقائي 

 
ا  عمراني 

 
 وتمددا

 
مخط ( فقد تجاوز عمران املدينة أسوارها، واول  يـر في هذه املرحلة توسعا

 أسوارها املحيطة بحيي 
 
، 3كم7.7 هذه املرحلة مساحةتبلغ ، (*)العزب والقانب ـر مره في تاريخها، مهدما

ـــكل تراكمـــــال وأارن وي هـــــر هـــــذا النطـــــاق العمرانـــــي املحـــــد ـــن نســـــيج صـــــنعاء الحدي ـــــة بأنـــــه علـــــ  شــ ود مــ

 مـــن الحـــدائق  ةعمرانيـــ
 
 تمامـــا

 
(، حالهـــا حـــال التوســـعال العشـــوائية الناشـــ ة 2طـــة)ير خشـــريطية خاليـــة

ـــي املرحلـــــة املعاصـــــرة ) ـــمة فــ ـــن 3749 -3744بـــــأطراف العاصــ  ،الحـــــدائق واملتنزهـــــال العامـــــةم( الخاليـــــة مــ

 عن التخطي  واملوالناش ة 
 
 . خططالدعيدا

2

 
 .ARC GIS10.4.1وباستخدام برنامج م 3749وصورة ف ائية عام ( 7املصدر: إعداد الباح ، من خالل  عتماد عل  بيانال جدول) 

                                                           
أنشــانا ألاتــرات جنــوب أســوار صــنعاء القديمــة أثنــاء تواجــدهم فــي  التـــيباســتغناء ميــدان العر ــ ي واملبــاني العســكرية  - *

ي امانـة العاصـمة وأثـره علـ  ألارا ـ ي م، للمزيد أن ر )علي أحمـد  ـزوان، التوسـف الح ـر 4941اليمن ما قبل عام 

 .414-433الزراعية، مرجف سابق، ص 
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49514997

، ومرحلـــة ازدهـــار تنمـــوي وتقـــدم  
 
تمتـــاز هـــذه املرحلـــة بأناـــا مرحلـــة اســـتقرار إداري وسياســـ ي نســـبيا

مرحلـــة مشـــرقة وفارقـــة فـــي تـــاريخ  باحـــ تخطيطـــي فـــي شـــ   مجـــاالل الحيـــاة، بـــل  عـــد مـــن وجهـــة ن ـــر ال

ـــا الــــيمن الحـــــدي ، حيــــ  نشـــــأل وازدهـــــرل خاللهــــا  ـــل وعملــــأ فحاــ  بنحـــــو مختلـــــ  مؤسســــال الدولـــــة، بــ

م( للتنميـة 4957-4952فاعل، بما فحاا وضف أول خطة تنموية أو مـا يعـرف بالبرنـامج لانمـايي ال ال ـي )

ـــــدة) ـــالل املــ ــ ـــية خــ ــ ـــــة خماســ ــــ  تنمويــ ـــالث خطـــ ــ ـــا ثــ ــ ـــــادية تل اــ ـــــة و قتصــ ـــــاح 4997-4957 جتماعيــ (، ونجــ

وملــس  فقــد جنـ  ثمارهـا (1)ربين...النـفــان عائـدال املغتـمشـرون التعاونيـال، وإنشــاء بنـك التسـلي ، وارت

مــن تنــون مصــادر الـدخل وتنــامي  دخــار، إمــ  نمـو لاعمــار واســتقرار ألاســعار،  اتاا كــل مــواطن يمنـييــر خ

متكافئ بين مختل  شرائح  بنحو بما فحاا تحسن املستوى املعيل ي والنوعي لجودة الحياة في املجتمف، و 

مســـــتوى الريـــــ  والح ـــــر، كمـــــا رافـــــق الـــــك إنشـــــاء هي ـــــة خاصـــــة بـــــالتخطي  املجتمـــــف ومتـــــوازن علـــــ  

لعمــل  (2)م4951( Berger and Kampsaxم ومــن خاللهــا تــم التعاقــد مــف شــركة)4955الح ــري عــام 

مخططـــال لخمـــس مـــدن يمنيـــة مناـــا مدينـــة صـــنعاء، لتخطـــي  اســـتخدامال ألارض بمـــا فحاـــا الحـــدائق 

 .العامة التنـزهوامل

عد  هذه املرحل 
ُ
دي ة ( أ ني املراحل العمرانية لصنعاء الح3كم15ة العمرانية البالغة مساح اا ) 

 التنـــزهوأجمــل الحــدائق وامل، حيــ  ظهــرل فــي هــذه املرحلــة أهــم وأوســف ال العامــةتنـــزهبالحــدائق وامل

م 4957عطـان عـام  متنــزهم، و 4951(، مناـا حديقـة ال ـورة عـام 2و 3العامة في أمانة العاصـمة، صـور)

 (*)( سـبتمبر37حديقـة الوحـدة وحديقـة )م، و 4917م، وحديقـة السـبعين عـام 4913عصر عـام  زهمتنـو 

ة مســاح( ب2خريطــة) مؤهلــة يـــر ( حــدائق عـي  7( حديقــة عــي مؤهلـة وقيــد التأهيــل و)15باإلضـافة إمــ  )

 ال العامةتنـزهمساحة الحدائق وامل%( من إجمامي 71( وهو ما نسبته )3م4.477.522) إجمالية قدرها

ـــيب الفــــرد باــــذه املرحلــــة )3749فــــي أمانــــة العاصــــمة عــــام  ـــف أنــــه لل 3م4.4م ويبلــــغ متوســــ  نصـ فــــرد( ومـ

 مقارنـــة بمـــدن وعواصـــم العـــالم، 
 
ا  أنـــه متوســـ  محـــدود جـــد 

ي
يم ـــل أف ـــل مراحـــل صـــنعاء الحدي ـــة إال

 باملساحال الخ راء.

                                                           
م، 4991الز بـي، محمـد أحمــد، الكتـاب املرجةـي فــي ال قافـة الســكانية، مطبوعـال مركـز الدراســال والبحـوث اليمنــي،  -1

 .411ص 
2 -   Berger and Kampsax, Master Plan, Sana'a Comments of Draft final report. May, 1978. 

إدارة الشــــــ ون الفنيــــــة بــــــاإلدارة العامــــــة للحــــــدائق  يـــــــر مقابلــــــة الباحــــــ  التخصــــــية مــــــف املهنــــــدل عبــــــده القا ــــــ ي، مد -*

 م.3741/ 7/ 37واملتنزهال في أمانة العاصمة، بتاريخ 



ه ت لل   ئق  لوظيف  ألا  ء تر  ع
ّ
  . علي أح   غزو ن صن  ء  ل  ص   أم ن  في  ل  م  و ملتنز

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
220 

323777

 
 م.37/7/3741ال بأمانة العاصمة، بتاريخ تنـزهلادارة الفنية للحدائق وامل يـر املصدر: املهندل عبده القا  ي، مد

%( أفـــادوا بـــأنام زاروا حـــدائق الســـبعين 91وقـــد أشـــادل العينـــة بحـــدائق هـــذه املرحلـــة وبنســـبة ) 

الخــاص ب رتيـب أهــم خمـس حــدائق  متكــرر، ومـن خــالل إجابـاتام عــن السـؤال بنحـو وال ـورة والحيــوان 

ا عطـان متنــزه%( يلحاـا 57بالعاصمة، تصدرل حديقة السبعين ثم ال ـورة وحديقـة الحيـوان وبنسـبة )

ـــــر %( أناـــــا أصـــــبحأ  77وعصـــــر، وأضـــــاف )  ل زايـــــد و عـــــدد  يـ
 
مر وبـــــة لـــــديام فـــــي الوقـــــأ الـــــراهن، ن ـــــرا

 مشاكلها اسباب سنذكرها في الفقرال القادمة. 

49943747

 في إعادة تحقيق الوحدة الوطنية املباركة، 4997شهدل اليمن عام  
 
 مم ال

 
ا  مهم 

 
ا  تاريخي 

 
م حدثا

ة عاصمة للجمهورية اليمنية، وعل  إثر الك تركزل مختل  مؤسسال الدولكواختيار أمانة العاصمة 

في العاصمة واستقطبأ الهجرال من جنوب الوطن وشماله، وما رافق وتال الك الحدث التاريخي من 

( مليــون مهــاجر يمنــي 4.7أزمــال سياســية وطنيــة وإقليميــة كــان أبرزهــا أزمــة الخلــيج وعــودة مــا يقــارب )

ـــمة77ســـــكن ) ـــا حـــــرب صـــــي  (1)%( مـــــنام بالعاصــ رة م ومـــــا رافقهـــــا مـــــن تزايـــــد تيـــــارال الهجـــــ4991، تالهــ

ـــا  ــ ـــمة بمفردهـــ ــ ــــة العاصـــ ــ ـــتقطبأ أمانــ ــ ـــمة، إا اســـ ــ ــــو العاصـــ ــ ــــة نحــ ــ ـــــرال 73)الداخليــ ــ ـــــامي الهجـ ـــــن إجمـــ %( مـــ

 .(2)م(3771-4991الداخلية خالل املدة التعدادية )

  

                                                           
امللتقـــ   علـــب، محمـــد عبـــد هللا، املـــدن املهيمنـــة فـــي الـــيمن وعوامـــل نموهـــا، الجمعيـــة الجغرافيـــة الســـعودية، أبحـــاث  -1

 .225م، ص 3772ال ال  للجغرافيين العرب، الجزء ألاول، عام
م، مرجـف ســابق، 2004واملنشـأة عــام اليمنيـة، الجهــاز املركـزي لإلحصـاء، التعــداد العـام للســكان واملسـاكن  الجمهوريـة -2

 .417ص 
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 وتمـــددها 
 
ا وهـــذه الهجـــرال الداخليـــة بمـــا فحاـــا عـــودة املغ ـــربين ســـمحأ بتضـــخم العاصـــمة ســـكاني 

، فـــــــي ظـــــــل وضـــــــف متـــــــحون باازمـــــــال السياســـــــي
 
ـــــــا ـــــة ةعمراني  ـــــة ولاقليميــ ـــــادية الوطنيــ ــــة  و قتصــ ــ املعيقـ

للتخطـي  والتنميـة علــ  املسـتوى الــوطني وفـي مقــدم اا تواضـف وتلكــؤ التخطـي  بأمانــة العاصـمة، تــوج 

 والـــــذي تـــــم التعاقـــــد معـــــه عـــــام 44الـــــك بفشـــــل الفريـــــق الكـــــوبي املكـــــون مـــــن )
 
ـــدي  4999( فـــــردا م لتحــ

 Berger and Kampsaxي وضـــعته شــركة )م( الــذ3777-4951الســابق للعاصـــمة)ألاساســـ ي املخطــ  

م ح   الوقأ الـراهن تنمـو بـدون مخطـ  3777م( وبذلك أصبحأ عاصمة البلد منذ عام 4951عام 

( لتوجيـــه وترشـــيد عمـــران العاصـــمة، حيـــ  شـــهدل العاصـــمة خـــالل هـــذه Master Plansأساســـ ي)

 
 
ا  عشوائي 

 
ا  عمراني 

 
ا  عـن التخطـي  واملاملرحلة نمو 

 
أطراف العاصـمة مـن كـل خططـال بـفـي الغالـب دعيـدا

 ل الجهـــال،
 
 ،جانـــب مـــن صـــنعاء ومحاف ـــة العاصـــمة أمانـــة بـــين لاداريـــة الحـــدودوتقـــاطف  تـــداخلن ـــرا

واملجــــالس املحليــــة لكلحامــــا مــــن جانــــب  خــــر، وزجزهمــــا عــــن وتلكــــؤ أداء ألاجهــــزة لاداريــــة والتخطيطيــــة 

مكافحـــة التجـــاوزال لح ـــرية، و ة الســـتخدامال ألارض االتفصـــيلية القائمـــفـــرض وحمايـــة املخططـــال 

ـــاملمارســــة علحا ـــف مـ ـــا فحاــــا  عتــــداء علــــ  دعــــض املســــاحال املخصصــــة للحــــدائق، تجلــــ  الــــك الوضـ ا، بمـ

ب هــور وتفــاقم العشــوائيال، كــان مــن أبرزهــا ظهــور مــا يعــرف بـــ)مدن الليــل( فــي مــذبح والســنينة وبيــأ 

 معياد والخفجي وسعوان وحول مطار صـنعاء...إلن، 
 
تفتقـر و  بـلال تنــزهمـن الحـدائق وامل الخاليـة تمامـا

ســوى حديقـة الحيــوان مــن  م(3747-4994الح ـرية، حيــ  لــم ت هـر فــي هـذه املرحلــة) يـــر ادسـ  املعاي

يــة ســوى حديقــة لــم ت هــر مــن الحــدائق متوســطة املســاحة وألاهمم، و 4999عــام ف ــة حــدائق املنــاطق 

 عــــن ظهــــور عــــدد مــــن حــــدائق ألاحيــــاء، مم، ف ــــ3777بــــرلين عــــام 
 
( 1( حــــدائق عــــي مؤهلــــة و)47ناــــا )ال

( وهـو مـا 3م357.771مؤهلة، وبمساحة إجمالية قدرها ) يـر ( حدائق عي  5حدائق عي قيد التأهيل و)

%( مـن إجمـامي مسـاحة حـدائق العاصـمة، فـي حـين توسـف عمـران العاصـمة فـي هـذه املرحلـة 45نسبته )

 وبنسبة )3كم472)
 
( 4.92ويسكن هذا النطاق العمرانـي ) ( من إجمامي مساحة العاصمة،17.3( تقريبا

 وبنسبة )
 
م، وبذلك اقتصر نصيب الحدائق 3749%( من إجمامي سكاناا عام 11.9مليون نسمة تقريبا

ــــ  ) ــ ـــــة علـ ــــذه املرحلــ ــ ـــي هـ ــ ــــ  7.45فــ ــ ـــــا إمـ ـــــرد فحاــ ـــيب الفــ ــ ــــ  نصــ ــ ــــض متوسـ ــ ـــــاح اا، وانخفـ ــــــن مســ ـــ  مـ ــ %( فقــ

ـــ3م7.41) ـــيب الفـــــرد فـــــي /فــ ـــا رد( حيـــــ  يبتعـــــد متوســـــ  نصــ ـــبته )هـــــذه املرحلـــــة بمــ ـــن 3م7.31نســ /فـــــرد( عــ

 .م3749/فرد( عام 3م7.21في العاصمة البالغ )من الحدائق املتوس  العام لنصيب الفرد 
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3747

ــــو شــــــهدل ألارض اليمنيــــــة   ـــــام  بنحــ ـــــي عـ ـــف العربـ ـــــدان الربيـــ ـــــاص وبلـ ــــو م 3744خـ ـــــ    بنحــ ـــــام فو ـ عـ

ة وإداريــة عارمــة، ومــا تالهــا مــن صــراعال داخليــة وتــدخالل خارجيــة أهلكــأ الحــرث والنســل،  سياســي 

 
 
، كمــا التنميــة وتـدني جــودة الحيـاةمباشـر علــ  بـرامج التخطــي  والتنميـة وتراجـف  بنحــو انعكسـأ سـلبا

ــــيهــــو حــــال ســــكان العاصــــمة، و  ي تنفيــــذها وإعاقــــة ال تقتصــــر أضــــرارها علــــ  توقــــ  املشــــاريف الجــــار  التـ

أ لب املشاريف القائمة ومكتسبال املا  ي، بما فحاـا التجـاوز  يـر املشاريف املخططة، بل ساهمأ في تدم

 املكتسبة من املراحل السابقة. عامةال التنـزهعل  املخططال وتدهور وت حر الحدائق وامل

م الســكاني املفــرت 
 
عــاني مــن التضــخ

ُ
والتمــدد العمرانــي  وأ ــحأ العاصــمة خــالل هــذه املرحلــة  

الفوضـــــوي وســـــيادة البنـــــاء العشـــــوايي، حيـــــ  تنمـــــو وتتمـــــدد العشـــــوائيال القائمـــــة وتتوالـــــد عشـــــوائيال 

تنتشر في نطاقها السهلي الزراعي ح   عمق الري  املجاور، بل وتلج فـي مختلـ  مجـاري  التـيحدي ة، و 

 عــن ألاوديــة، وتتســلق فــي الــتالل واملنحــدرال وتحــأ وفــوق الحافــال الجبليــة 
 
املحيطــة بالعاصــمة دعيــدا

 مـن العشـوائيال وأحيـاء الفقـراء حـول 
 
 حزامـا

 
التخطي  واملخططال مشوهة لجمال الطبيعـة، خالقـة

ــــ  املعاي ـــمة تفتقـــــر ادسـ ـــــر العاصــ ـــا تما ، ن ـــــرا(1)الح ـــــرية يـ ـــن  مـــــالخلوهــ ــــة مــ ــــ  الخـــــدمال والبنيـ مختلـ

وجــــد فــــي نطــــاق عمــــران هــــذه املرحلــــة ، حيــــ  ال يالعامــــةال تنـــــزهالتحتيــــة بمــــا فحاــــا  يــــاب الحــــدائق وامل

  3كم91البالغ مساح اا 
 
مربف واحد مخص  أو م جوز للحدائق واملتنزهال الخ راء، وبال متـر  تقريبا

ال خط ى حــــدود ألازمــــة الح ــــرية القائمــــة بــــل تنــــذر بحــــدوث كارثــــة يـــــر شــــك لهــــذا الوضــــف تــــردد  ة، تتعــــد 

ـــق و شــــوه التخطــــي ـــائج  عيــ ـــاهر وألاســــباب والنتـ ـــل متعــــددة امل ـ   فــــي املســـــتقبل، لــــيس الــــك فحســــب بــ

 لحجــــم  عتــــداءال 
 
ســــاهمأ هــــذه املرحلــــة فــــي  شــــويه املخططــــال القائمــــة فــــي املرحلــــة الســــابقة، ن ــــرا

 .واملتنزهال العامة والتجاوزال عل  تلك املخططال واختفاء مساحال كانأ مخططة للحدائق

 عـــن إهمـــال املرافـــق وتـــدهور  
 
ؤهلـــة وت ـــحر  طائاـــا النبـــا ي، أثـــاث الحـــدائق واملتنزهـــال امل ف ـــال

تم ــل أهــم  التـــيومــن أهمهــا تــدهور حــدائق الســبعين وال ــورة والحيــوان ومتنزهــي عصــر وعطــان...الن، و 

 .(7و 1، )ان ر صور ي وأوسف حدائق العاصمة

  

                                                           
احمــد محمــد  ــزوان، للمزيــد مــن دعــض م ــاهر وأســباب أزمــة التخطــي  الح ــري فــي أمانــة العاصــمة أن ــر مل علــي  - 1

أســـباباا، مجلــــة جامعــــة الح ـــارة للبحــــوث التطبيقيــــة –أزمـــة التخطــــي  الح ـــري فــــي أمانــــة العاصـــمة: م اهرهــــا 

 .44م، ص 3737ولانسانية، العدد ألاول، 
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ـــة اتضـــح أن مشـــكالل حديقـــة الح زولـومـــن خـــالل النـــ يـــوان تفـــوق مشـــكالل واملالح ـــال امليداني 

ــــال ــ ـــــدائق واملتنزهـ ـــــة الحــ  إلهمـــــــالالعامــ
 
ـــا،  ، ن ـــــــرا ــ ـــــدة فحاــ ــــال املتواجــ ــ ــــة الحيوانـ ــ ــــة ومعالجـ ــ ــــة و غذيـ ــ ن افـ

ـــال  ــــال  كــ ــــون واملـــــرض، وبالـــــذال الحيوانـ ــــول والجـ ــــواهر املـ ـــا واســـــتفحال ظـ ـــن فصـــــائلها مــ ــــوم، فمــ ل اللحـ

ــــ  وشـــــك  نقـــــراض، انقـــــرض ــــو علـ ـــا ي ومناـــــا مـــــا هـ ـــا تبقـــــ  مناــ ــــون واملـــــرضومــ ـــحأ  ،كابـــــد الجـ هـــــذه فأ ــ

عد  ع امها هزيلة عبارة عنالحيوانال 
ُ
(. 7)ضالعها عن دعد داخل جلودها، صورةوأ هياكل ع مية،  

 روائح مؤاية ومنفرة وطاردة لزوارها بل وم ايقة لسكان اليي املجاور. بما فيه انبعاث

للكشــ  عــن  ()مانيـــر ( باســتخدام معامــل سب7)لبيانــال جــدول  التحليــل  حصــاييومــن خــالل  

ـــف العمرانــــي  ـــين التوســ ـــمة  عامــــةومســـــاحة الحــــدائق واملتنزهـــــال المــــدى العالقـــــة بـ عبــــــر فـــــي أمانــــة العاصــ

ـــحة فــــي الع ـــعها العمرانــــي واملو ـ ناــــا عالقــــة مــــود الخــــامس والتاســــف مــــن الجــــدول، أتضــــح أمراحــــل توسـ

ـــ ــ ـــية قويـ مــــــا ا ســــــف عمــــــران العاصــــــمة قلــــــأ  (7.91-ة شــــــبه تامــــــة قــــــدرها)عكســـ
 
ـــــدائق أي كل ــــاحة الحـ مســ

ـــا،  ــــة فحاـــ عــــــد  الحــــــواملتنزهــــــال العامــ
ُ
دائق واملتنزهــــــال مــــــن وجهــــــة ن ــــــر الدراســــــة مــــــر ة وا ــــــحة وبــــــذلك  

 وترموم ر 
 
خـاص  بنحو يعكس مدى تراجف فاعلية التخطي  الح ري واملستوى التنموي في العاصمة  ا

عام، ومدى تراجف نوعية وجودة الحياة في العاصمة، واجهة اليمن الح رية والح ـارية  بنحو والبلد 

  والتنموية.
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زجــز الحــدائق واملتنزهــال العامــة بأمانــة مـن خــالل مــا تــم مناقشــته فــي الفقــرال الســابقة اتضــح  

                                                           
 - :معامل سبيـرمان بالقانون آلا ي 

   

 

 

-4=ر  
3مج ف   7  

(4-3ن)ن  

 
   مجمون تربيف = 3ين    ن= عدد الرتب   مج فيـر حي  أن:   ر = العالقة بين رتب املتغ    

 الفروق بين الرتب.                                                 



ه ت لل   ئق  لوظيف  ألا  ء تر  ع
ّ
  . علي أح   غزو ن صن  ء  ل  ص   أم ن  في  ل  م  و ملتنز
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فق  من  (%7.17) ى سو نسبة مساح اا  بمختل  أنواعها ومستوياتاا التأهيلية، إا ال تم لالعاصمة 

 مـن  (فـرد/3م7.21)الفـرد فحاـا إمـ   كمـا يـنخفض متوسـ  نصـيباملعمـور،  هـانطاق إجمـامي
 
مم لـة واحـدة

 أفقر مدن وعواصم العالم، 
 
ا   إا تراجعأ الحدائق كم 

 
مراحـل توسـعها العمرانـي، وأصـبحأ عبــر  ونوعا

م( 4997 -4952عـــاجزة عـــن تقـــديم الحـــد ألادنـــ  مـــن وظائفهـــا املطلوبـــة، ففـــي اروة ازدهارهـــا بمرحلـــة )

 مـف أناــا كانـأ  عـاني مــن  زدحـامكـان أداؤهـا مقبــ
 
ــة  والســيما وال ـة والوطني  فـي املناسـبال وألاعيــاد الديني 

ة  .ولاجازال ألاسبوعي 

  م(3747-4994ة)حلـوفـي مر  
 
ـا   تراجــف أداء الحـدائق كم 

 
 وكيفــا

 
 تنـامي ســكانلعـدم مواكب اــا ل ، ن ـرا

رفيـه سـواء  إمكانيـة الجلـول ال تلبـي أدسـ  مقومـال ال أ ـحأ ، و وتمـدد عمراناـا الشـديدين العاصمة

 تحـــأ ظـــل ألاشـــجار أو فـــوق الكراســـ ي أو  ســـتمتان بالخ ـــرة و 
 
رة ن ـــرا

 
ـــف باالعـــاب املتـــوف لك افـــة  التمت 

 الزوار.

وانحــدار مخيــ   () الحــدائق القائمـة أثـاثدهور تــم( يتجلــ  3749-3744وفـي املرحلــة املعاصـرة ) 

ــــة، بـــــل ــــي أداء الحـــــدائق واملتنزهـــــال العامـــــة القائمـ  و  فـ
 
ـــ خـــــروج الـــــبعض مناـــــا عـــــن الخدمـــــة لن ـــــرا ردي ـلتــ

 مـن (%27) ال ـاهرة هـذه مـن شـك  إا ،)الحمامـال( امليـاه الدور و  الخدمال و ياب الصـيانة الدوريـة

و عــرض ســيارال الــبعض أو مــا بــداخلها للســرقة أو  ضــع  الجانــب ألامنــي%( مــنام 24وشــك  ) العينــة،

 عــن نقــ  الـــوعي مض الشــباب لعــوائلهم ــايقال دعــ%( مــن 33محاولــة الســرقة، كمــا شــك  )
 
، ف ــال

 .لدى زوار الحدائق إا يتم قطف الزهور ورمي املخلفال عل  أرض الحديقة

 ســوالحــدائق  تفــاقم وضــف م3747ومنــذ عــام  
 
القائمــة أ وأ ــحأ جميــف الحــدائق ملفــ بنحــو و  ءا

ـــمة،  ـــا و عطـــــلبالعاصــ ـــال مرافقهــ ـــن إهمــ ــــة ألعاب  عـــــاني مــ ـــا أشـــــجارها املعمـــــ وت ـــــحر اـــــا القائمـ رة و طائاـــ

 ()ةأ لتاــا مهجــور  أ، وأصــبحالبيئيــة وال رفحايــة وال ــحية والجماليــة هــاالنبــا ي، وبــذلك فقــدل وظائف

 عــــن وجــــود ثلــــة
 
ـــلطين املتنفــــذين مــــن ف ــــال ـــ  املتســ  املخططـــــال تتبــــف ،العامــــة واملتنزهــــال الحــــدائق علـ

ـــال هـــــو كمـــــا علحاـــــا وتـــــنقض للحـــــدائق املخصصـــــة واملســـــاحال ـــي الحــ ـــي حـــــدائق فــ  العفيـــــ  وبيـــــأ الح يلــ

ـــن...ســــبتمبر37و والوحــــدة ت ــــحر واحتطــــاب الغطــــاء جفــــاف و وهــــذا املشــــهد املحــــزن ال يقتصــــر علــــ   .الـ

                                                           
-  ـــــة والنباتـــــال العطريـــــة والحشـــــايي الخ ـــــراء والزهـــــور والكراســـــ ي وألالعـــــاب ي 

 
وأثـــــاث الحـــــدائق يشـــــمل ألاشـــــجار ال ل

 والحمامال.
 -  

 
 للحيوانـــال ال ـــالة، وأصـــبحأ أشـــجارها  فقـــد أصـــبحأ أ لـــب مســـاحاتاا مواقـــف لرعـــي ألا نـــام واملـــاعز ومـــالاا

 
 منـــا

 
 
 متاحــا

 
 ماليـا

 
 عــن الغـاز املنزمـي، ومــوردا

 
 متاحـا

 
املعمـرة يادسـة  عــاني مـن لاحتطـاب الجــائر بنحـو مـن م وأ ــحأ بـديال

 للقائمين علحاا.



ه ت لل   ئق  لوظيف  ألا  ء تر  ع
ّ
  . علي أح   غزو ن صن  ء  ل  ص   أم ن  في  ل  م  و ملتنز
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الحــدائق الخاصــة ، بــل ينيــحب هــذا الوضــف علــ  أ لــب العامــة النبــا ي القــائم فــي الحــدائق واملتنزهــال

 .(9و 1و 5املساحال الخ راء بالعاصمة، صور)و 
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عبــــر  عـــد الجوانـــب ال رفحايـــة والتمتـــف باملنـــاظر الطبيعيـــة ســـمة وفطـــرة مالزمـــة للعنصـــر البشـــري  

ة ســـواء   التـــاريخ، فكلمــــا  عقـــدل ة واملعيشــــي  ة و قتصـــادي  فــــي مواقــــف  الحيــــاة وتفاقمـــأ ألازمــــال النفســــي 

ح ـن الطبيعـة  يـود و رتمـاء فـيللتحرر مـن تلـك الق  ـر العمل أو في داخل املسكن، دفعأ لانسان أك

ـــــن - ــــه الحسـ ـــــرة والوجــ ــــاء والخ ـ ـــــال املــ ـــــا يقـ ــــدم اا كمـ ــــي مقــ ـــا  -وفــ ــ ــــالقرب مناـ ـــا أو بــ ــ ـــالجلول فحاـ ــ ـــف بـ ــ للتمتـ

ـــ ـــا أن حـــــدائق ومتنزهـــــال ومحاكاتاــ ـــن الهمـــــوم العالقـــــة فـــــي الـــــذاكرة، وبمــ ـــغ جـــــزء مــ ـــهم فـــــي تفريــ ـــا يســ ا، بمــ

العاصـــــمة  شـــــكو مـــــن تـــــدهورها وضـــــيق حالهـــــا، بـــــل وأف ـــــحأ عـــــن زجزهـــــا لتقـــــديم الحـــــد ألادنـــــ  مـــــن 

ـــــة حـــــول ألاناـــــار   عـــــن فقـــــر العاصـــــمة باملنتجعـــــال واملواقـــــف ال رفحاي 
 
ـــــة، ف ـــــال ـــــة والبيئي   وظيفتحاـــــا ال رفحاي 

ـــة، فقـــد اهـــب الـــبعضوالشـــواط الـر يـــوالبح ـــال الطبيعي  ســـدود ال للتمتـــف بميـــاه  ، وخلوهـــا مـــن املحمي 

ـا هـو متـاح  ()مؤهلة بل قاتلة لزوارها يـر املحيطة بالعاصمة فكانأ   فلجأ سكان العاصمة للبح  عم 

ــــول وأك ـــف ف ــــــاء صــــــالحة للجلــ ـــن مواقـــ ـــــر مـــ  بحــــــواف العاصــــــمة، فقــــــد   ــ
 
ـــــر أمانــــــا ــــة 71)عبــ ـــن العينــ %( مـــ

روســة تف ــيلهم للمواقــف ال رفحايــة البديلــة، كمنطقــة حــدة ووادي ظهــر وســعوان...إلن، وتف ــيلهم املد

مــــن حولهــــا فــــي أرصــــفة الشــــوارن الواقعــــة فــــي الــــتالل واملنحــــدرال الجــــرداء  وأســــياراتام  داخــــل الجلــــول

( للجلـــــول ســـــاعال 47املطلـــــة علـــــ  العاصـــــمة كعصـــــر والعشـــــا  والعاريـــــة مـــــن املـــــاء والخ ـــــرة صـــــورة)

                                                           
 -  ن مــن أهــم حالــة  ــرق دســد كمــران ملفــرده، كــا 41فقــد تكــررل حــاالل الغــرق فــي الســدود املحيطــة بالعاصــمة، مناــا

 لغيـــاب  رشـــادال للـــزوار أثنـــاء الســـباحة، 47/1/3742 ـــحايا هـــذا الســـد  ـــرق العروســـين بتـــاريخ 
 
م، والـــك ن ـــرا

 لعدد من زوارها.
 
 قاتال

 
 فأصبحأ هذه السدود فخا
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تف فق  بالهواء شبه النقي و كتفاء بالن ر للغابة لاسـمنتية بالعاصـمة، والـبعض مـنام يتو ـل والتم

في الريـ  املجـاور لزيـارة الحـواجز املائيـة والسـدود فـي مواسـم ألامطـار، ومـن أهـم هـذه املواقـف ال رفحايـة 

ب العاصــمة ية بنــي مطــر محاف ــة صــنعاء جنــوب  ــر يـــر املوســمية ســد وشــالل بنــي مطــر، الواقــف فــي مد

(، كما يـتمكن امليسـورون مـنام للـذهاب إمـ  املنـاطق الجميلـة املكسـوة 44( كيلوم ر صورة)37بمسافة )

ـــا املنــــاظر الطبيعيــــة الجاابــــة والخالبــــة كمنــــاطق ألا جــــر وكوك ـــا بالخ ــــرة وفحاـ ـــان واملحويــــأ...إلن، مناـ بـ

كم، 77عاصمة بمسافة دي  زوان بمنطقة ألا جر، والذي يقف في محاف ة املحويأ  رب الشالل وا

 يمتـــاز بـــأن مياهـــه دائمـــة الجريـــان، إو 
ي
أن كمي اـــا تـــزداد فـــي مواســـم ألامطـــار وتقـــل فـــي فصـــول الجفـــاف  ال

 (.43صورة)

474443

   

 م2/7/3741بتاريخ،  م.3741/ 47/7الباح ، بتاريخ  يـر املصدر: تصو 

 :تيةآلا جئنتالقد توصل البح  إم  ال 

مراحـل توسـعها عبــر الخ ـراء القائمـة بالعاصـمة،  تراجـف نسـبة مسـاحة الحـدائق واملتنزهـال -4

م، 3749%( عـــام 7.17( فـــي مرحل اـــا ألاومـــ  إمـــ  )%47.7د تراجعـــأ نســـب اا مـــن )العمرانـــي فقـــ

فـــرد( عـــام /3م7.21فـــي مرحل اــا ألاومـــ  إمـــ  ) فـــرد(2/م3.5وتراجــف متوســـ  نصـــيب الفـــرد مــن )

ـــكل )3749 ــ  عـــــــن الخلـــــــل القـــــــائم واملتفـــــــاقم فـــــــي التوزيـــــــف املكـــــــاني للمنـــــــاطق 3و 4م شــ
 
( ف ـــــــال

 ومسيـر ال رفحاية بين املد
 
 وأهمية.يال عددا

 
 احة

3-  
 
 وعمرانا

 
مها الح ري سكانا

 
مراحل توسعها، عبـر عدم مواكبة تخطي  العاصمة لتضخ

ال واملراحل العمرانية للعاصمة باملساحال يـر فصنعاء القديمة املوروثة تم ل أ ن  املد

ما ابتعدنا عناا واتجهنا نحو ألاطراف  التـيالخ راء، و 
 
 وأهمية كل

 
 ومساحة

 
ت راجف عددا
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 في ألاحياء الحدي ة والناش ة ح  
 
 عاني من سيادة  التـيبأطراف العاصمة و  تختفي تماما

 البناء العشوايي و ياب الحدائق واملتنزهال الخ راء.

البحـــ  اروة مـــا وصـــلأ إليـــه البلـــد مـــن رخـــاء  م( مـــن وجهـــة ن ـــر4997-4951تم ـــل مرحلـــة ) -2

عــأ بــه صــنعاء  عــد أ نـــ   التـــيوتن ــيم، و  الحدي ـــة مــن تخطــي  وتنميــة واســتقرار، ومــا تمت 

ــــة بالحــــدائق واملتنزهــــال الخ ــــراء بصــــنعاء الحدي ــــة، حيــــ  تحت ــــن أهــــم  املراحــــل العمراني 

بالعاصــــمة، ومــــا رافقهــــا مــــن تحســــن تــــدريجي  وأوســــف الحــــدائق واملتنزهــــال الخ ــــراء املؤهلــــة

ة وجودة الحياة للمجتمف  .ملمول لنوعي 

4 3
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 (.2( والخارطة)7إعداد الباح  باالعتماد عل  بيانال الجدول) :املصدر

ــة ا -1 هــذه  م( حيــ   ابــأ فــي3747-4994لحــدائق واملتنزهــال فــي مرحلــة )تراجــف مســاحة ونوعي 

وال انيــة وال ال ــة والرادعــة، باســتغناء حديقــة الحيــوان  الحــدائق مــن الــدرجال ألاومــ  املرحلــة

 .وحديقة برلين

ـــــمة) -7 ـــــران العاصــ ـــــن عمــ ـــــرة مــ ـــــة املعاصــ ـــــد املرحلــ  مـــــــن الحـــــــدائق 3749-3744 عـ
 
م( خاليـــــــة تمامـــــــا

 عن التخطي   التـيمراتتاا، و  واملتنزهال بجميف
 
يسود فحاا البناء العشوايي الفوضوي دعيدا

 .واملخططال

عانأ مناا برامج التخطي   التـيم( أسوأ املراحل 3749-3744م و4952-4973مرحلتا ) تم ل -7

ال تقتصر عل  خلوها من الحدائق  التـيخاص، و  بنحو  عام وللعاصمة بنحو والتنمية لليمن 

املساحال الخ راء املتواجدة في املرحلة  يـر أ في تدمالخ راء، بل ساهم واملتنزهال

ة حدائق وبساتين  يـر م( ساهمأ في تدم4952-4973السابقة لكلحاما، فمرحلة ) العمراني 
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م( ساهمأ في اختفاء عدد من الحدائق 3749-3744العزب، ومرحلة)ب ـر مرحلة عي 

 عن تدهور وت حر أ لب املخططة في املرحلة السابقة لها،
 
الحدائق القائمة في  ف ال

ة أمانة العاصمة وخروجها عن الخدمة  .ال رفحاي 

 وال زالأ، باإلضافة إم  يـر لقد عانأ حدائق ومتنزهال العاصمة خالل هاتين املرحلتين ك  -5
 
ا

ة، و  ة والعسكري  ة ولاداري  أ حأ الحدائق إحدى  حاياها، فناا  التـيالصراعال السياسي 

قين ومفقودين من البشر، فهنات من كان هنالك في الجتاال قتل  و  جرع  وأسرى ومعو 

ِسَرل ومناا ما 
ُ
ها، ومناا ما أ

ُ
هأ ومناا ما ُبِ َرل أطراف ، ومناا ما شو 

 
ا الحدائق ما اختفأ ناائي 

 وقعأ تحأ لاقامة الجبرية.

جاابة للزوار، فان حديقة  يـر إاا كانأ الحدائق واملتنزهال الخ راء  عاني وأصبحأ   -1

د انقرضأ دعض فصائلها، والبعض آلاخر يصارن الجون واملرض، خاصة  كالل الحيوان ق

ة السليمة وسوء الن افة، وبالتامي لم تخرج  ة والطبي   لغياب الرعاية الغذائي 
 
اللحوم، ن را

بل أصبحأ روائحها مؤاية  حديقة الحيوان عن الخدمة البيئية وال رفحاية فحسب،

 لسكان اليي املجاور لها. 

عي الرسمي اهمية الحدائق واملتنزهال عل  مستوى ونوعية وجودة الحياة ضع  الو  -9

وحماية الحدائق املخططة في ألاحياء الناش ة  يـر لسكان العاصمة، فمن جانب إهمال  سو 

ومن ثم التجاوز علحاا، ومن جانب  خر إهمال صيانة ورعاية وتأثي  وتأهيل الحدائق 

 واملتنزهال القائمة.

رسمية بما فحاا أمانة العاصمة في التجاوز عل  أهم وأوسف الحدائق أسهمأ الجهال ال -47

وظيف اا املخططة كما هو الحال في حديق ي  يـر القائمة فحاا، سواء باقتطان أجزاء مناا و غي

مساحال للقطان  يـر سبتمبر، أو باقتطان مساحال أخرى ملكاتب البريد، أو تأج37ال ورة و

 بعين.الخاص كما هو الحال بحديقة الس

 ملدى نضج املجتمف وفاعلية التخطي   -44
 
 ماديا

 
 ومقياسا

 
 عد الحدائق واملتنزهال مؤشرا

 
 
ا الح ري من عدمه، ومن خالل املشهد القائم في نسيج عمران العاصمة امل راجف كم 

 
 
 عبـر وكيفا

 
لعاصمة أنه يتجه للناظر إمي تخطي  وعمران ا مراحل توسعها العمراني، يتجل

،  لخ  و تجاه املعاكس ملدن وعواصم البلدانفي ا يـر بالس
 
 وعمرانا

 
املتقدمة تخطيطا

 مف تقدم الزمن، وفي أمانة
 
ا  تخطيطي 

 
العاصمة ي هر العكس  حي   شهد تلك املدن تحسنا

 إا تراجف تخطي  عمران العاصمة ومساحاتاا الخ راء وخدماتاا وبني اا التحتية 
 
تماما
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 عن الخل ، وأ حأ مطوقة  خطوال إم 
 
بأحزمة العشوائيال وأحياء الفقراء بدال

 .ألاحزمة الخ راء وال واعي العصرية

ة متعددة امل اهر، بما  -43 ة وبيئي  أ حأ العاصمة في الوقأ الراهن تكابد أزمال تخطيطي 

ر  فحاا سيادة البناء العشوايي و ياب الحدائق واملتنزهال ومختل  الخدمال، وت ح 

ة واستنزاف  ة، خاصة في ألاحياء الحدي ة والناش ة ألارا  ي الزراعي  وتلوث العناصر البيئي 

 عن التخطي  واملخططال.
 
 بأطرافها دعيدا

ة  -42 ة والعالجي  حاا الوقائي  ة القائمة دشق  ة ولاجراءال التنموي  شبه  ياب للمعالجال التخطيطي 

 عن أن أمل التعافي محدود في الوقأ الحاضر 
 
املن ور،  وفي ألافق في الوقأ الراهن، ف ال

ة  ة وبيئي  وبذلك تتوقف الدراسة تطور هذه ألازمال، وتنذر بحدوث كوارث تخطيطي 

 يستع  ي حلها أو تداركها في املستقبل.

ال راجف الشديد لألداء الوظيفي للحدائق واملتنزهال القائمة، وخروج البعض مناا عن  -41

 إلهمالها وتدهور أثا اا ومرافقها وت
 
ةف ن را  حر  طائاا النبا ي وتزايد الخدمة ال رفحاي 

مشكالتاا ألامنية والسلوكية، إا عزف أ لب سكان العاصمة عن زيارتاا، واتجه للبح  

 بحواف العاصمة خالية من املاء   ـر عن مناطق جرداء بديلة صالحة للجلول وأك
 
أمانا

ة.  والخ رة، ال تتوفر فحاا أدس  املقومال ال رفحاي 

الحياة في عاصمة البلد وجه اليمن الح ري والح اري، في  ال راجف املحزن ملستوى وجودة -47

الوقأ الراهن، ومف استمرار  ياب املعالجال القائمة واملتوقعة في ألافق املن ور، بال شك 

ة بالعاصمة في املستقبل. بنحو سينيحب الك   مباشر عل  تاديد استدامة البي ة الح ري 

ة وتدهور جودة الحياة لسكان ترفف الدراسة إنذار الخطر ليس ملجرد تفاقم  -47 ألازمة ال رفحاي 

ة يستع  ي  ة وبيئي  ة وعمراني  العاصمة فحسب، بل تتوقف الدراسة حدوث كارثة تخطيطي 

ها في املستقبل، ستدفف ثمناا ألاجيال القادمة، و 
 
تم ل أحد  حايا عبغية لانسان  التـيحل

 وصانف القرار واملخط  املعاصر.
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 من التوصيال كما يأ ي:  اددوضف البح  ع 

ضـــرورة رفـــف الـــوعي الرســـمي واملجتمةـــي بأهميـــة الحفـــا  علـــ  الحـــدائق القائمـــة والتوســـف فـــي   -4

تخطــــــــــي  وتأهيــــــــــل حــــــــــدائق جديــــــــــدة، وعــــــــــن إدارة وحســــــــــن اســــــــــتغالل واســــــــــت مار الحــــــــــدائق 

 واملتنزهال.

أ  ســمح ســمحأ وال زالــ التـــيعلــ  الجهــال املعنيــة حمايــة الحــدائق القائمــة مــن التجــاوزال  -3

ة أم من دعض اوي النفوا، وظيف اا املخططة، سواء   يـر بتغي  أكان الك من الجهال الرسمي 

ــة والنباتــال العطريــة واملزهــرة والحشــايي الخ ـــراء  وإعــادة تأهيلهــا وتأثي اــا بااشــجار ال لي 

 ورفف كفاءتاا وفتحها للزوار. الن...والكراس ي وألالعاب ودورال املياه

تـم السـطو علحاـا  التــيائق املخططة بأطراف املدينة، واستعادة الحـدائق الحد يـر ضرورة  سو  -2

 وتحويل مرتكبي تلك الجرائم للق اء، وتأهيلها وتأثي اا لتوسيف قاعدة املستفيدين مناا.

تحويل ما يمكن تحويله من ألارا  ي الف اء وألارا  ي الزراعية، داخـل أمانـة العاصـمة وفـي  -1

مــا تبقــ  مــن  يـــر مليــة الــردم والتبلــي  ملجــرى الســائلة، و تجأطرافهــا إمــ  حــدائق، وإيقــاف ع

 مجراها شمال املطار.

استغالل أرا  ي الدولة والتالل املحيطة باملدينة )أمالت الدولة( من كل الجهال وتحويلها  -7

إم  متنزهال خ راء، ورفف كفاية الحدائق واملتنزهال الخ راء، بما يسهم في تحسين 

ة وجودة الحياة لسك  ان العاصمة وزوارها.نوعي 

ة حول العاصمة لتعويض ال جز القائم من الحدائق   -7 ال طبيعي  ضرورة تحديد محمي 

ة   عاني من  ستنزاف  التـيواملتنزهال واملساحال الخ راء، و سمح بتغذية املياه الجوفي 

ة  يـر والتلوث املفرطين من جانب، وتوف ة لتغطية الجوانب البيئي  متنفسال طبيعي 

ة لسكان العاصمة وزوارها في املستقبل.والجما ة، وتأميناا وادخارها كمناطق ترفحاي   لي 

، ملا لهذا  ستخدام  -5
 
 ون افة

 
 و غذية

 
 وتنويعا

 
 وتمويال

 
 عتناء بحديقة الحيوان تخطيطا

الحيوي من فوائد علمية وترفحاية وجمالية وبيئية وح ارية، والتوسف في إنشاء فرون 

 صمة وضواححاا.أخرى في أمانة العا
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 1د/ الطيب أحمد حسن هارون

ـــم هـــــدفأ الدراســـــة إمـــــ  الكشـــــ  عـــــن أثـــــر نمـــــ  الـــــتحكم التعليمـــــي )تحكـــــم املـــــتعلم مق ابـــــل تحكــ

البرنــامج( فــي البرمجيــال التعليميــة متعــددة الوســائ  علــ  التحصــيل الدراســ ي فــي الكيميــاء لــدى طــالب 

من خالل التصميم شبه التجريبي القائم عل  مجمـوعتين  كمياملرحلة ال انوية. تم استخدام املنهج ال

ـــف القيــــال القبلــــي والبعــــدي. ت تــــم اختيــــارهم مــــن  اكونــــأ عينــــة الدراســــة مــــن ســــتين طالبــــتجــــريبيتين مـ

ال انويــة بمحليـــة الخرطــوم. تـــم تقســيم العينــة بالطريقـــة العشــوائية إمـــ   ب ـــر يالصــ  ال ــاني بمدرســـة 

ـــــريبيتين. ــــوعتين تجــ ـــــض ال درســـــــأ املجموعـــــــة )أ( ثالثـــــــون طالبـــــــا مجمـــ وحـــــــدال مـــــــن مقـــــــرر الكيميـــــــاء دعــ

ــــس باســـــــتخدام برمجيـــــــة  عليميـــــــة بـــــــنم  تحكـــــــم املـــــــتعلم، ودرســـــــأ املجموعـــــــة )ب( ثالثـــــــون ط ــ ـــــا نفـ البــ

الوحدال مـن املقـرر باسـتخدام برمجيـة  عليميـة قائمـة علـ  تحكـم البرنـامج. تكونـأ أداة الدراسـة مـن 

ـــل وبعـــــد  ــــوعتين قبــ ـــا املجمـ ـــ  كلتــ ـــار علــ ـــم تطبيـــــق  ختبــ ــــده الباحـــــ . تــ ــــي الكيميـــــاء أعـ ـــار تحصـــــيلي فـ اختبــ

ة فــي التحصــيل التــدريس. كشــفأ نتــائج اختبــار )ل( للعينــال املســتقلة عــن فــروق اال داللــة إحصــائي

استخدمأ البرمجية القائمة عل  تحكم  التـيالبعدي بين املجموعتين لصالح املجموعة التجريبية )أ( 

 املتعلم. أوصأ الدراسة بزيادة خيارال تحكم املتعلم عل  البرمجيال التعليمية.

امج، تحكـــم املـــتعلم، تحكـــم البرنـــ : الوســـائ  املتعـــددة، الـــتحكم التعليمـــي، لكل ةةة ت  ملفت حيةةة 

 التحصيل الدراس ي

 

 

                                                           
 استاا تكنولوجيا التعليم املشارت، جامعة الزعيم ألازهري، السودان. 1
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ABSTRACT 

The study aimed to investigate the effect of the instructional control mode 

(learner control versus program control) in instructional multimedia software on 

the academic achievement in chemistry among secondary school students. The 

quantitative approach was used through quasi-experimental design based on two 

experimental groups with pre and post-measurement. The study sample 

consisted of sixty students selected from the second grade of Yethrib secondary 

School in Khartoum locality. The sample was randomly divided into two 

experimental groups. The first group (a) consist of thirty students studied some 

units of the chemistry course using an educational software based on learner’s 

control mode, and the second group (b) consist of thirty student studied the same 

course units using an educational program based on the program’s control. The 

study tool consisted of an achievement test in chemistry prepared by the 

researcher. The test was applied to both groups pre and post treatment. The 

results of an independent samples (T) test revealed statistically significant 

differences in the post achievement between the two groups in favor of the 

experimental group (a) who’s studied using learner control courseware. The 

study recommended increasing the learner control options over educational 

software. 

 

Keywords: Multimedia, Instructional control, Learner control, Academic 

Achievement 



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
209 

أجريـــأ العديـــد مـــن الدراســـال الســـابقة فـــي مجـــال توظيـــ  الحاســـب آلامـــي وتطبيقـــال الوســـائ  

ها علــ  مخرجـــال الــتعلم مقارنــة بطـــرق يـــر لــيم، وركــزل فـــي العديــد مناــا علـــ  تأثاملتعــددة فــي مجـــال التع

التــدريس التقليديــة. إال أن مــن املهــم جــدا دراســة كيــ  يــؤثر الحاســب آلامــي أو التطبيقــال املحــددة فــي 

 التعلم.

أنشطة التعلم من خالل  حرية السيطرة عل مبدأ التحكم في التعلم إم  أن منح املتعلمين  يـر يش

 سـاعد علـ   التــيلسماح لهم بالخطو الذا ي السرعة وحرية التتـادف والتسلسـل فـي واختيـار املعلومـال ا

التعلم. وتزداد فاعلية تحكم املتعلم إاا كان املتعلمون يمتلكون مستويال عالية من املعرفـة السـابقة 

ا لتوجيـه أنفسـهم فـي بي ـة الـتعلم، وإاا كـا ا إضافي  ا  عليمي  نوا يمتلكـون مسـتويال عاليـة وإاا تلقوا دعم 

مـن مهـارال التن ـيم الـذا ي لــتعلمهم. وتتعـدد أسـباب الفعاليـة املحتملـة للــتحكم فـي املـتعلم. علـ  وجــه 

معالجـة نشـطة وبنــاءة للتعلـيم، لزيـادة واسـتدامة الــدافف  يــر الخصـوص، تـم اق ـراح تحكـم املــتعلم لتوف

مكـــين املتعلمـــين مـــن تكييـــ  أنشـــطة الـــتعلم مـــف للـــتعلم، لتعزيـــز اكتســـاب مهـــارال التن ـــيم الـــذا ي، ولت

تف ــيالتام واحتياجــاتام. علــ  الــر م مــن هــذه الفوائــد املتصــورة، هنــات القليــل مــن ألادلــة التجريبيــة 

إمــ  أن هــذه الفوائــد يــتم اســتبدالها مــن خــالل  يـــر جف الــك إمــ  حــد كبيـــر تــدعم هــذه  دعــاءال، و  التـــي

ــــية لاضـــــافية املتطلبـــــال املعرفيـــــة ومـــــا وراء املعرفيـــــ ـــها  التــ ـــميفرضــ املـــــتعلم. نتيجـــــة لـــــذلك يحتـــــاج  تحكــ

 املتاحـــــة جيــــد مــــن الخيــــارال بنحـــــو املتعلمــــون إمــــ  امــــتالت معرفــــة مســـــبقة  ســــاعدهم علــــ   ســــتفادة 

لتسريف املعلومال واختيارها و سلسلها. عالوة عل  الك، فنن الدعم التعليمي مطلوب لتسهيل توجيه 

 لتعلم باإلضافة إم  التن يم الذا ي أثناء التعلم. املتعلمين والتنقل في بي ة ا

علـ  سـبيل املتعـددة الوسـائ  بتعلم لـتمأ مناقشة آلاثار امل رتبة عل  صيا ة الن رية املعرفية ل

 ة العـــرضيــــر أف ـــل عنــدما ُيســـمح للطـــالب بــالتحكم فـــي وت بنحـــو امل ــال، وجـــد أن املعلومـــال يــتم فهمهـــا 

(Mayer & Chandler, 2001.) إمـ  عـدم وجـود أدلـة مقنعـة تـم التوصـل  لـك، فـي مراجعـة حدي ـةومـف ا

ا للتحكم في   ـر للفعالية التعليمية لألشكال ألاك  الباح ون  الحعوقد  (.Scheiter, 2014املتعلم ) عقيد 

هــذا  كتشــاف هــو أن التفاعــل  يـــر تفسو  ،الــتعلم باســتخدام الرســوم املتحركــة تواجــه التـــي تحــديالال

ا، الذي يصرف  نتباه عن  علم عامي املستوى مف  ا  ريب  ا معرفي  الرسوم املتحركة يمكن أن يخلق عب  

عـالوة علـ  الـك، يفتقـر العديـد مـن املتعلمـين إمـ  املهـارال  .(Lowe & Schnotz, 2014) محتوى الـدرل

ف Kalyuga ،3741مـــا وراء املعرفيــــة التخـــاا خيــــارال فعالــــة فـــي اســــتخدام خيـــارال التفاعــــل املتطــــورة )

Sweller ،Ayres ،& Kalyuga ،3744 
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وقــد أجريــأ دراســال عديــدة فــي أواخــر القــرن العشــرين للكشــ  عــن أثــر نمــ  الــتحكم التعليمــي 

ــــ   ــ ــــضعلـ ــ ـــــر متغ دعــ ــ ـــن يـ ــ ـــــتعلم، ومـــ ـــــر املتغال الـــ ــ ــــييـ ــ ــــالتحكم التعليمـ ــ ــــة بــ ــ ـــــيل ف ال املرتبطــ الدراســــــــ ي التحصـــ

ــــليمان،  ـــــ ي، 3775)ســ ــــاني، 3779ف والعريلــ ـــــرمتغ، و (Roos, 1988)و (ف4995ف والفرجــ ـــــال  يـــ  تجاهــ

(Carrier, 1985 وزمـن الـتعلم ،) ،(ف 3777)جـاد(Gay, 1986 & Burwell, 1991،)  وألاسـاليب املعرفيـة

(Friend, 1990 & Burwell, 1991 والقــدرة علــ  اتخــاا القــرار ،)(King, 1993; Carrier, 1985 & 

Arnon, 1992)فاعليــة، وفــي مخرجــال الــتعلم  ر  ـــ. وقــد تباينـأ نتــائج هــذه الدراســال حــول الــنم  ألاك

 بـــنم  الـــتحكم، ألامـــر يؤكـــد الحاجـــة إمـــ  إجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـال فـــي خاصـــة فـــي تـــوافر   ــــر ألاك
 
تـــأثرا

ـــي، وفــــي ألاطــــر  يـــــر معطيــــال تكنولوجيــــة جديــــدة فــــي بي ــــة املــــتعلم وفــــي خيــــارال التصــــميم والتطو  التعليمـ

 الن رية الجديدة.

ـــ ـــن املــ ــــ  واد املو عـــــد مـــــادة الكيميـــــاء مــ ــــي الحيـــــاة، حيـ ــــة فـ عـــــد  همـ
ُ
ـــف    ـــن أوســ تطبيقاتاـــــا املختلفـــــة مــ

مباشـــرة، لـــذلك فـــان الحـــرص علـــ  تقـــديمها بأف ـــل الوســـائل  يــــر التطبيقـــال ســـواء كانـــأ مباشـــرة أو  

ـــا فــــي   ـــــر التعليميــــة يجعــــل  حتمــــاالل أك ـــتخدام التكنولوجيـ ـــي إعــــداد جيــــل ياــــتم بتوليــــد املعرفــــة واسـ فـ

عليــــه  ســــة  الدراســــة الحاليــــة للكشــــ  عــــن نمــــ  الــــتحكم  .(3779أف ــــل العريلــــ   ) بنحــــو الحيــــاة 

 مياء لدى طالب املرحلة ال انوية.فاعلية في التحصيل الدراس ي في مقرر الكي  ـر التعليمي ألاك

ــــة و  اســـــتخدام إن ــــة الحدي ـ ــــال التعليميـ ـــال التعلـــــيمالتقنيـ ـــي مجــ  تطبيقـــــال الوســـــائ  املتعـــــددة فــ

املهـم آلان مـن عدمـه ولكـن التساؤل حول قيمة أو أهمية هذا  سـتخدام  ولم يعد أصبح أمرا حتميا،

فـي العمليـة التعليميـة، وعليـه  اتوظيفهـلأنسـب ألاسـاليب و سـ راتيجيال تحديـد  يتم ل في البح  عن

 فاعليـــة  ــــر  ســـتخدام ألاكينبخـــي أن يتطـــور بمـــا يالئـــم  املـــواد التعليميـــة الحدي ـــةإنتـــاج تصـــميم و ن نفـــ

 .تحقيق مخرجال التعلم وكفاءة في

عـدد مـن مخرجـال  وأثرهـا فـي أساليب التحكم التعليمي العديد من الدراسال حول  أجريأوقد 

وزمن التعلم ومعدل التعلم وزمن  ختبار، وبينأ النتائج عدم وجود  الدراس ي التحصيل التعلم م ل

لــتحكم التعليمــي، ودلــأ ترجــف الخــتالف أســاليب اقاطعــة بــين مجموعــال املعالجــال التجريبيــة  فــروق

 في سياقال تجريبية وأطر ن رية متنوعة. يـر هذا املتغأثر عل  إجراء مزيد من الدراسال حول 

متعـــددة الوســـائ  مـــف مراعـــاة أســـلوب الـــتحكم  برمجيـــال  عليميـــةفـــي إنتـــاج  يــــر وعليـــه كـــان التفك

أثــر  خــتالف فــي نمــ   عــن الكشــ  وبالتــامي كانــأ الحاجــة إمــ  .هــاإنتاجو  تصــميمها فــي يـــر التعليمــي كمتغ

الــتحكم التعليمــي داخــل بــرامج الوســائ  املتعــددة وهــل ألاف ــل تحكــم املــتعلم فــي البرمجيــة أم تحكــم 
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 العديـد مـنوأوصـأ  الطالب فـي مـادة الكيميـاء. الدراس ي لدى تحصيلالالك في  يـر تأثتحديد البرنامج و 

التعليمــي علــ  طــالب التعلــيم مــا قبــل زيــد مــن البحــوث الخاصــة بأســاليب الــتحكم ال بــنجراء مالدراســ

 اســس عليمــة متطــورة، وهــو مــا  ســة  
 
الجــامةي إلنتــاج برمجيــال  عليميــة مناســبة لهــذه املرحلــة وفقــا

مخرجــال الــتعلم اخــتالف أســاليب الــتحكم التعليمــي علــ  أثــر الدراســة الحاليــة إليــه مــن خــالل دراســة 

لـــك ســـبب فـــي مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة ومحاولـــة كـــل ا فـــي مـــادة الكيميـــاء. ةرحلـــة ال انويـــاملطـــالب لـــدى 

 معرفة أنسب أساليب التحكم التعليمي لتعليم الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامةي. 

 في ألاس لة التالية: دراسةتتم ل مشكلة ال

راسـ ي فـي التحصـيل الدفـي البرمجيـال التعليميـة متعـددة الوسـائ  ما أثـر نمـ  الـتحكم التعليمـي 

  ؟طالب املرحلة ال انويةدى الكيمياء ل مقرر في 

 تادف الدراسة الحالية إم  آلا ي: 

برمجيال  عليمية متعددة الوسائ  في مقرر الكيمياء باستخدام اثنين  يـر تصميم وتطو  .4

 من أنمات التحكم التعليمي )تحكم املعلم، وتحكم البرنامج( لطالب املرحلة ال انوية.

كش  عن أثر نم  التحكم التعليمي في البرمجيال التعليمية متعددة الوسائ  في ال .3

 التحصيل الدراس ي في مقرر الكيمياء لدى طالب املرحلة ال انوية.

 لإلجابة عن السؤال ال اني للدراسة تم صيا ة الفرضيال الصفرية التالية:

بـــــين متوســـــطال درجـــــال  (α=0.05) توجـــــد فـــــروق اال داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوي ال  -4

طـــالب املجموعـــة التجريبيــــة ألاومـــ  الــــذين تـــم تدريســــهم بالبرمجيـــة اال تحكــــم املـــتعلم فــــي 

  ي.التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيل

بـــــين متوســـــطال درجـــــال  (α=0.05)توجـــــد فـــــروق اال داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوي ال  -3

الـــذين تـــم تدريســـهم بالبرمجيـــة اال تحكـــم البرنـــامج فـــي طـــالب املجموعـــة التجريبيـــة ألاومـــ  

  .التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

بـــــين متوســـــطال درجـــــال  (α=0.05)توجـــــد فـــــروق اال داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوي ال  -2

الطــالب فــي املجموعــة التجريبيــة ألاومــ  الــذين تــم تدريســهم بالبرمجيــة اال تحكــم املــتعلم 

ـــالب امل جموعــــــة التجريبيــــــة ال انيــــــة الــــــذين تــــــم تدريســــــهم بالبرمجيــــــة اال نمــــــ  تحكــــــم وطـــ

 .البرنامج في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
230 

 الدراسة الحالية في آلا ي: أهميةتبرز 

 التعـرف فـي املنـا ج ومخططـي واملشـرفين ال ربـويين املعلمـين من كل قد تفيد نتائج الدراسة -4

 تـدريس فـي للوسـائ  املتعـددة فيمـا يتعلـق بـالتحكم التعليمـي ألام ـل توظيـ ال كيفيـة علـ 

 الكيمياء. مادة

تحديــد أســلوب الــتحكم التعليمــي املناســب فــي برمجيــة الوســائ  املتعــددة لطــالب الصــ   -3

 ألاول ال انوي، والذي يناسب ف اتام العمرية.

ــــيقــــد تفيــــد البرمجيـــــال التعليميــــة  -2 ـــم تصــــميمها وتطو  التـ ســـــتخدامها فــــي الدراســـــة ها وايـــــر تــ

 الحالية 

 تم إجراء الدراسة الحالية في إطار الحدود التالية:

ـــل  -4 ـــم املــــتعلم، مقابـ ـــي )تحكـ ـــار علــــ  نمــــ  الــــتحكم التعليمـ ـــم  قتصـ الحــــدود املوضــــوعية: تـ

تحكـــــم البرنـــــامج(، كمـــــا لـــــم تتنـــــاول الدراســـــة أثـــــر مســـــتوى الـــــتحكم فـــــي كـــــل نمـــــ . كمـــــا تـــــم 

مجيـــال التعليميـــة متعـــددة الوســـائ  القائمـــة علـــ  بي ـــة الحاســـب آلامـــي التطبيـــق علـــ  البر 

 املتصل باإلن رنأ. يـر  

الحــــدود العلميــــة: اقتصــــر تطبيــــق الدراســــة علــــ  ثالثــــة وحــــدال مــــن مقــــرر مــــادة الكيميــــاء  -3

 للص  ال اني باملرحلة ال انوية بالسودانية.

 بمحلية الخرطوم.ب ال انوية  ـر الحدود املكانية: تم إجراء الدراسة بمدرسة ي -2

الحــــدود الزمنيــــة: تــــم إجــــراء الدراســــة امليدانيـــــة خــــالل الفصــــل الدراســــ ي ألاول مــــن العـــــام  -1

 م. 3745-3747الدراس ي 

يــتحكم  التـــيبأنــه الدرجـة  (Arnone, 1992) الــتحكم التعليمــي عرفتـه أرنــون   لةتحكم  لت لي ةة :

مــا بـــين الـــتحكم الكامــل للبرنـــامج وعنــده ال يملـــك املـــتعلم أي ت ـــراوح  التـــيباــا املـــتعلم فــي عمليـــة  علمـــه و 

حرية في اختيار وتحديد عملياته التعليمية ح   التحكم الكامل للمتعلم وفيـه يعطـي للمـتعلم الـتحكم 

عنــــه فـــــي الدراســــة الحاليــــة بـــــنم  تصــــميم البرمجيـــــة عبــــــر الكامــــل فــــي  ختيـــــارال التعليميــــة املتاحــــة. وي

 وى الخيارال املتاحة للمتعلم مقابل التحكم آلامي للبرمجية التعليمية.التعليمية من حي  مست



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر
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إعطــاء الحــق ملســتخدم برنــامج الحاســب آلامــي لكــي يحــدد الــزمن الــذي يتم ــل فــي  تحكةةم  ملةةت لم:

يكفيـه للـتعلم واختيـار التتـادف الـذي يناسـبه أثنـاء دراسـته ملحتـوى البرنـامج وتحديـد كـم التـدريب الــذي 

 عــندمــه مســتوى تقيناســب 
 
 يـــر ويش (.443، ص 3777جــاد، ) تحكمــه فــي طلــب التغذيــة الراجعــة ف ــال

يقــدمها مصـــمم البرنــامج للمــتعلم بالســيطرة الفرديـــة فــي ســرعة الخطـــو  التـــياملرونـــة  إمــ املــتعلم  تحكــم

 الــذا ي وتتــادف مهــام الــتعلم، القفـــز، كــم املمارســة واملراجعــة والتوقـــ  والتكــرار والخــروج مــن البرنـــامج

 . (14، ص3777ين، )أم

 91، ص 4997وقد عرف املغربي ) تحكم  ل  ن مج:
 
( تحكم البرنامج عل  أنه خ ون املتعلم وفقا

 مفروضــة فــي توقيــأ ثابــأ ليحقــق بــذلك مســتوى ألاداء 
 
اوامــر البرنــامج حيــ  يتلقــ  محتــوى وعروضــا

لبرنـــامج حيـــ  يســــتقبل اعبــــر ( علـــ  أنـــه التتــــادف الخطـــي امللـــزم 13، ص 3777املطلـــوب. و عرفـــه أمـــين )

  املتعلم عناصر املمارسة واملحتوى والتغذية الراجعة في بي ة التعلم بدون اس راتيجية مدخالل منه.

تصــ  الكلمــة تحقيــق إنجــاز مــا، وتــدل علــ  التحصــيل العلمــي )الشــربيني،  : ل   سةة ي  لتحصةةيل

خـالل مقـررال دراسـية.  بأنه مدى استيعاب الطـالب ملـا تلقـوه مـن خبـرال معينـة، مـن (، ويعرف3772

ــــيعنـــــه إجرائيـــــا بالدرجــــة عبـــــر وي ـــميمه  التــ ـــم تصــ ـــار التحصــــيلي الـــــذي تــ ـــي  ختبــ ـــا الطالــــب فــ يحصـــــل علحاــ

 ه ا راض الدراسة الحالية. يـر وتطو 

 عـنالتحكم التعليمي ب الدراسة املتعلقة يتناول لاطار الن ري أدبيال
 
الدراسـال السـابقة  ف ال

 .لفي هذا املجا

ت ـراوح مـا بـين  التــييـتحكم باـا املـتعلم فـي عمليـة  علمـه و  التــييتم ل التحكم التعليمي في الدرجة 

الــتحكم الكامــل للبرنــامج وعنــده ال يملــك املــتعلم أي حريــة فــي اختيــار وتحديــد عملياتــه التعليميــة ح ــ  

ـــــتحكم ـــــتعلم الـ ـــــي للمـ ــــه يعطـ ـــــتعلم وفيــ ـــل للمـ ــ ـــــتحكم الكامـ الكامــــــل فــــــي  ختيــــــارال التعليميــــــة املتاحــــــة  الـ

(Arnone, 1992) . 

 يو ــــح مفهــــوم الــــتحكم التعليمــــي كمتصــــل بــــين عــــدم وجــــود تحكــــم 
 
ولقــــد وضــــعأ أرنــــون شــــكال

للمتعلم في أحد طرفيه ح   التحكم الكامل للمتعلم في الطرف آلاخـر، وعـدم وجـود تحكـم يعنـي عـدم 

إاا كـان  والسـيماة، والغمـوض يــر ملـتعلم مـن الحمي حماية اوجود فرصة لالستكشاف أو  ختيار، وبالتا

  ثابأ بدون بدائل أو اختيارال. بنحو الدرل مصمما 



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر
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جـــد الـــتحكم الكامـــل للمـــتعلم والـــذي ي ـــرجم إمـــ  تقـــديم وعلـــ  الجانـــب آلاخـــر مـــن هـــذا املتصـــل يو 

ة والغمــوض يـــر بــدورها تــؤدي لدرجــة عاليــة مــن الح التـــيالعديــد مــن الفــرص لالستكشــاف و ختيــار، و 

 عند اتخاا القرارال. 

( 4و شـمل: عناصر الـتحكم التعليمـي ويت من التحكم التعليمي مجاالل عديدة يمكن اعتبارها 

يد يـــــر يســــمح للمـــتعلم بــــالتحكم فـــي اختيـــار املحتــــوى الـــذي و  (Content Control)الـــتحكم فـــي املحتــــوى 

 علمـــــه كاختيـــــار املوضـــــوعال الرئيســـــية أو املوضـــــوعال الفرعيـــــة. فكلمـــــا زاد عمـــــر الطالـــــب كلمـــــا أمكـــــن 

 ف ـال عـن. (Okolo & Bahr , 1995) (Chung & Reigeluth, 1992) مـن الـتحكم.أكبــر تزويـده بفرصـة 

ليمية املقدمة فمن ألاف ل تدريس الحقائق والقوانين من خالل تحكم البرنامج، بينمـا نون املادة التع

الـتحكم ( 3 .(Mc Grath, 1992; Hsin-yins 1995)التـدريبال واملـواد املألوفـة مـن خـالل تحكـم املـتعلم 

ـــل املوضـــــوعال الفرعيـــــة  ويســـــمح (Sequence Control)فـــــي التتـــــادف  ـــار كــ ــــيللمـــــتعلم باختيــ تـــــرتب   التــ

 الحتياجــــال  علمــــه وهــــو ي ــــراوح مــــا بــــين الــــتحكم الكامــــل ب
 
أهــــداف الــــتعلم بال رتيــــب الــــذي يناســــبه وفقــــا

(. وقد يأخذ التحكم فـي التتـادف نمـ  الـتحكم 4991للمتعلم ح   التحكم الكامل للبرنامج )البغدادي، 

 (Tenneson, 1980)التكيفي، والذي يتم فيه  عديل بي ة التعلم وفقا اداء املتعلمين الفـردي وأو ـح 

. كمـــا أن نــــون الخيـــارال والبــــدائل (Naidu, 1995)أي فيـــه يتحـــدد التتــــادف بواســـطة نمــــ   ســـتجابة 

إم   يـر يشف (Display Control)التحكم في العرض ( 2أما  .(Mc Grath, 1992)املتاحة يؤثر عل  النتائج 

نعطــــي للمتعلمــــين الســــيطرة علــــ   الــــتحكم فــــي الخيــــارال املتاحــــة داخــــل البــــرامج التعليميــــة وأنــــه عنــــدما

العناصـــر التعليميـــة  ختياريـــة م ـــل التـــدريبال وألام لـــة فـــنن املتعلمـــين يتجهـــون الختيـــار قـــدر مـــن هـــذه 



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
235 

( 1و (.Hicken, 1992العناصر أقل من العدد املوجود عندما يتحكم البرنـامج فـي كميـة هـذه العناصـر )

م املـتعلم فـي زمـن العـرض حيـ  يتـاح لـه ال ـغ  يعني تحكـ (Pace Control)التحكم في الخطو الذا ي 

عل  مفتاح معين في ي  بذلك رسالة معينة تنقله من شاشة إم  أخرى، وهذا يطفـ  لديـه لاحبـات 

(. 4991الـذي قـد يحــدث عنـدما ينتقــل دون تحكمـه الــذا ي مـن شاشــة إمـ  شاشــة جديـدة )البغــدادي، 

القدرال املرتفعة يميلون إم  أخذ وقـأ أقـل عنـد تب  أي ا بقدرة الطالب وكفاءته، فالطالب اوو يـر و 

استخدام اس راتيجية تحكم املتعلم عن اسـ راتيجية تحكـم البرنـامج والـك لتخطـحام دعـض املعلومـال 

 Feedback)الـتحكم فـي التغذيـة الرجعيـة ( و 7و. (Hsin-yins, 1995)تقـل عـن مسـتواهم الفعلـي  التــي

Control)  ـــــتعلم ــــيطرة املـ ــــي ســـ ــــك فــ ـــل الــ ــ ــــب أو ويتم ـ ــــأ املناســ ــــي الوقـــ ـــف فــ ــ ـــــديم الرجـ ــــ  تقــ ـــــر علــ ــــك يــ جئ الـــ

( والرجف يشمل  عزيز  ستجابة ال حيحة وت ـحيح  سـتجابة 3777لالختيارال املنتقاة منه )أمين، 

الخاط ــة، فالصــفة التفاعليــة للكمبيــوتر  ســمح بتعزيــز الــتعلم عــن طريــق  ختبــارال البســيطة والرجــف 

وهــي عبــارة عــن الحكــم علــ  لاجابــة صــواب أم  صــحة لاجابــة مســتوى التحقــق مــن أ(دعــد كــل خطــوة. 

لاجابـــة وهـــي تتكـــون مـــن كـــل املعلومـــال املتعلقـــة بموضـــون لاجابـــة  يــــر مســـتوى لاي ـــاح وتفس -3خطـــأ. 

 .(Pridemore & Klein, 1991)ها. يـر وتفس

Learner Control

ــــيويقصــــد بــــه الدرجــــة  ـــي التـ عمليــــة الــــتعلم الخاصــــة بــــه، ويعطــــ  لـــــه  يســــتطيف املــــتعلم التوجــــه فـ

الــــتحكم فـــــي جميـــــف ألاشـــــياء، وأن الفرديـــــة تكـــــون أف ــــل لتـــــتعلم كيـــــ  تـــــتعلم، أي يعنـــــي إعطـــــاء الحـــــق 

 حرية لابحار في برمجية الوسائ  املتعددة التعليمية كي  يشاء. ملستخدم برنامج الحاسب آلامي في 

 ولكنـــه عبـــارة عـــ دوال يعـــ
 
ن مجموعـــة مـــن  ســـ راتيجيال  عمـــل بطـــرق تحكـــم املـــتعلم بنـــاء أحاديـــا

عبـــارة عــــن املســــتوى الــــذي  وهــــو مختلفـــة حســــب مــــا يـــتم ضــــبطه وعــــن طريـــق مــــن يقــــوم باـــذا الــــتحكم. 

 درجـــة تحكـــم ألافـــراد فـــي   ــــر يســتطيف عنـــده املـــتعلم توجيـــه خبـــرة الـــتعلم لديـــه أو هـــو بصـــورة أك
 
تحديـــدا

بالتدريس، ومف الك نجـد أن تحكـم املـتعلم  املسلك أو الطريق، والخطو الذا ي، و حتماالل الخاصة

ـــااج التعلـــــيم الجديـــــدة والتقنيـــــال الحدي ـــــة، عبــــــر قـــــد تطـــــور  ـــائ  الخاصـــــة بنمــ الـــــزمن ليشـــــمل الخصــ

وتجعــل الــن م التدريســية التفاعليــة تقــدم تحكــم للمــتعلم وتحكــم فــي عمــق الدراســة، ونطــاق محتــوى 

  اءه في التعلم. الدراسة، وعدد ونون وسائ  التدريس، والوقأ الذي يتم ق

( تحكـم املــتعلم هـو إعطـاء الحــق ملسـتخدم برنـامج الحاســب آلامـي لكـي يحــدد 3777ويعـرف جـاد )

الـــزمن الـــذي يكفيـــه للـــتعلم واختيـــار التتـــادف الـــذي يناســـبه أثنـــاء دراســـته ملحتـــوى البرنـــامج وتحديـــد كـــم 
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راجعــة. و عــرف أمــين التــدريب الــذي يناســب مســتوى تقدمــه باإلضــافة إمــ  تحكمــه فــي طلــب التغذيــة ال

يقـــدمها مصـــمم البرنـــامج للمـــتعلم بالســـيطرة الفرديـــة فـــي  التــــي( تحكـــم املـــتعلم علـــ  أنـــه املرونـــة 3777)

سرعة الخطـو الـذا ي وتتـادف مهـام الـتعلم، القفـز، كـم املمارسـة واملراجعـة والتوقـ  والتكـرار والخـروج 

 من البرنامج. 

Program Control

 اوامــر اسـ يــر  ش
 
 راتيجية تحكــم البرنـامج إمــ   تجـاه الخطــي وعـدم تفرعـه نتيجــة انـه يعمــل تبعـا

البرنـــامج، أي الـــتحكم فـــي زمـــن الـــتعلم وفـــي تتـــادف املحتـــوى وفـــي كـــم التـــدريب املفـــروض علـــ  املـــتعلم وفـــي 

 ملعاي
 
 والـــــك وفقـــــا

 
ـــــر تقـــــديم التغذيـــــة الراجعـــــة تلقائيـــــا ـــف بمعرفـــــة مصـــــمم البرنـــــامج أ يـ ــــاء محـــــددة توضــ ثنـ

تصــــميم وإنتــــاج البرنــــامج، ليكــــون إلــــزام الطالــــب فــــي التنقــــل داخــــل البرمجيــــة بطريقــــة خطيــــة مــــن قبــــل 

البرنــــامج عبـــــر ( علــــ  أنــــه التتــــادف الخطــــي امللــــزم 3777البرنــــامج دون تــــدخل مــــن املــــتعلم. و عرفــــه أمــــين )

بـدون اسـ راتيجية  حي  يستقبل املـتعلم عناصـر املمارسـة واملحتـوى والتغذيـة الراجعـة فـي بي ـة الـتعلم

 مدخالل منه. 

 اوامـــر البرنـــامج حيـــ  4997وقـــد عـــرف املغربـــي )
 
( تحكـــم البرنـــامج علـــ  أنـــه خ ـــون املـــتعلم وفقـــا

 مفروضـــــة فــــــي توقيــــــأ ثابـــــأ ليحقــــــق بــــــذلك مســـــتوى ألاداء املطلــــــوب. ويؤكــــــد 
 
يتلقـــــ  محتــــــوى وعروضــــــا

طــــوهم الــــذا ي، وتتـــــادف الــــبعض أن دعــــض املتعلمــــين يـــــزداد  علمهــــم عنــــدما يســــتطيعون الـــــتحكم فــــي خ

تصاأ فحاا  التـيأف ل مف املواق  التعليمية  بنحو التعلم ونوعية التعلم، بينما يتعامل البعض آلاخر 

 . (Burwell, 1991)القرارال التعليمية بواسطة  خرين، وهنا يجب إتبان مسار محدد في البرنامج 

ـــن أجريــــــأ العديــــــد مــــــن الدراســــــال الســــــابقة فــــــي م ــ ـــــدد مـ ــــ  عـ ـــــا علــ ـــي وأثرهـ ــ ـــــتحكم التعليمـ ـــــال الـ جـ

 مخرجال التعلم ومن هذه الدراسال ما يلي:

الدراســـة إمــ  تصـــميم تطبيقـــال  عليمـــة  أهـــدف (:Elgazzar & al-Hasanim, 2015   سةة  )

ـــــتعل ـــــائ  للـ ـــن  ممتعــــــددة الوسـ ــ ـــ  عـ ــ ـــم البرنــــــامج والكشـ ــ ــــ  تحكـ ـــم املــــــتعلم ونمــ ــ ـــــنم  تحكـ لالك رونــــــي بـ

ــــة الكفـــــاء ــــي تنميـ ـــائج الفاعليـــــة فـ ـــفأ نتــ ـــلطنة عمـــــان. كشــ ـــ  العاشـــــر دســ ـــالب لصــ ــــة لـــــدى طــ ة املعلوماتيـ

الدراســة عــن فــروق اال داللــة إحصــائية بــين الكفــاءة املكتســبة بــين القياســين القبلــي والبعــدي لكلتــا 

 املجموعين، وعن تفوق مجموعة تحكم املتعلم عن مجموعة تحكم البرنامج في القيال البعدي.

ـــي إمــــ وهــــدفأ(: 0229   سةةةة   ةةةةةر س ) ـــن أســـــاليب الــــتحكم التعليمــ ـــلوب مـ   تحديـــــد أنســــب أســ
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)تحكــم البرنـــامج، تحكـــم املــتعلم، تحكـــم املـــتعلم مـــف لارشــاد( لتنميـــة دافعيـــة لانجــاز لـــدى طـــالب كليـــة 

 بـين نتـائج القيـال 
 
ال ربية النوعية ببورسعيد. وكشفأ نتائج الدراسة عن وجود فـروق دالـة إحصـائيا

طــــالب املجموعــــال التجريبيــــة الــــ الث فــــي دافعيــــة لانجــــاز لصــــالح القبلــــي والبعــــدي ملتوســــطال درجــــال 

 بـــين املجموعـــال التجريبيـــة الـــ الث لصـــالح )تحكـــم 
 
القيـــال البعـــدي، وأنـــه توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا

 املتعلم(.

ـــي (: 0229   سةةةةة   ملهةةةةة ي )- ـــن أثـــــر اخـــــتالف أســـــاليب الـــــتحكم التعليمــ ـــ  عــ ــــ  الكشــ وهـــــدفأ إمـ

مف لارشـاد( فـي تنميـة مهـارال البرمجـة لـدى طـالب كليـة ال ربيـة النوعيـة )تحكم املتعلم، تحكم املتعلم 

 بجامعة املنصورة وقد جاءل النتائج لصالح الطالب الذين درسوا بنم  تحكم املتعلم مف لارشاد.

وهــــدفأ هــــذه الدراســــة إمــــ  الكشــــ  عــــن أثــــر أســــلوب عــــرض املحتــــوى (: 0225   سةةةة    ج ةةةةل )

عـــل بينامـــا علـــ  التحصـــيل الدراســـ ي فـــي مقـــرر الحاســـب لـــدى طـــالب ومســـتوى الـــتحكم التعليمـــي والتفا

وتوصــلأ الدراســة إمــ  عــدم وجــود فــروق فــي التحصــيل الدراســ ي ترجــف  دبلــوم ال ربيــة بجامعــة القــاهرة.

إم   ختالف في أسلوب عرض املحتوى التعليمي مف وجود فروق في التحصيل الدراسـ ي  عـزى ملسـتوى 

 تحكم الجزيي.التحكم التعليمي لصالح نم  ال

وهـــدفأ الدراســـة إمـــ  تحديـــد فاعليـــة أســـاليب الـــتحكم التعليمـــي )تحكـــم (: 0225   سةةة  أي ةةةن )

ـــالب كليـــــة ال ربيــــة النوعيـــــة  دراســــ يتحكــــم البرنـــــامج( علــــ  ألاداء املهـــــاري والتحصــــيل ال -املــــتعلم لـــــدى طـ

وجــود فــروق اال ال ــروي(، توصــلأ الدراســة إمــ   -بجامعــة املنصــورة اوي ألاســلوب املعرفــي ) نــدفان

 -داللة إحصائية في ألاداء نتيجة للتفاعل بين أساليب التحكم التعليمي وألاساليب املعرفية ) ندفان

ال ــروي( فــي بــرامج التوجيــه الحاســب آلامــي، لصــالح الطــالب امل ــروين الــذين  علمــوا باســتخدام أســلوب 

 تحكم املتعلم.

فاعليــــة اخــــتالف دعــــض أســــاليب الــــتحكم وهــــدفأ إمـــ  التعــــرف علــــ  (: 0225   سةةةة   لغربةةةة وي )

 حاســـوبيالخـــارجي( فـــي برنـــامج  -تحكـــم املـــتعلم مـــف لارشـــاد( ووجهـــة ال ـــب  )الـــداخلي -)تحكـــم املـــتعلم

وقــد توصـلأ الدراســة  مق ـرح لتنميـة مهــارال تـدريس الحاسـب آلامــي لطـالب شــعبة تكنولوجيـا التعلـيم.

إمـ  ألاثـر ألاساسـ ي الخـتالف أسـلوبي الـتحكم  جفيــر إمـ  وجـود فـرق دال إحصـائيا فـي التحصـيل الدراسـ ي 

 لصالح تحكم املتعلم مف لارشاد.

ســـ راتيجية ا الكشـــ  عـــن أثـــرهـــدفأ هـــذه الدراســـة إمـــ  (: (Eom & Reiser, 2000   سةةة  

 
 
التن ـيم الـذا ي فـي الـتعلم علـ  التحصـيل والدافعيـة فـي الـتعلم املعتمـد علـ  الحاسـب آلامـي والـك تبعــا

 مــن طــالب الصــ   27ملــتعلم وتحكــم البرنــامج، وتكونــأ عينــة الدراســة مــن الســ راتيجية تحكــم ا
 
طالبــا
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الســــادل صــــنفوا علــــ  أناــــم إمــــا مرتفعــــو أو منخف ــــو التن ــــيم الــــذا ي، وتــــم تــــوزيعهم علــــ  املعالجــــال 

التجريبيــة )تحكــم املــتعلم وتحكــم البرنــامج( وقــد اــجلأ النتــائج أن املتعلمــين فــي حالــة تحكــم البرنــامج 

أعلــ  فــي  ختبــار البعــدي مــن املتعلمــين فــي حالــة تحكــم املــتعلم، وكــان ألاداء ألاضــع  مــن  اــجلوا أداء

املتعلمــين املنخف ــين فــي الــتحكم الــذا ي والــك فــي حالــة تحكــم املــتعلم ولــم توجــد هنــات أي فــروق فــي 

 الدافعية بين املجموعال التجريبية. 

أســـاليب الــــتحكم التعليمـــي فــــي وهـــدفأ هــــذه الدراســـة إمــــ  تحديـــد أنســــب (: 0222   سةةة   ةةةة   )

ها فــي كــل مــن التحصــيل الدراســ ي وزمــن الــتعلم ومعــدل الــتعلم وزمــن يـــر بــرامج الوســائ  املتعــددة وتأث

مـــادة  حلـــوان فـــيطـــالب الفرقـــة الرادعـــة بقســـم تكنولوجيـــا التعلـــيم بكليـــة ال ربيـــة بجامعـــة لـــدى   ختبـــار 

اال داللــــة فــــي التحصــــيل الدراســــ ي العــــروض ال ــــوئية. وأو ــــحأ نتــــائج الدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق 

ترجـــف إمــــ   خــــتالف فــــي أســــاليب الــــتحكم. ووجــــود فــــروق اال داللــــة فــــي التحصــــيل الدراســــ ي ترجــــف إمــــ  

 خـــتالف فـــي عناصـــر التصـــميم لصـــالح عنصـــر تتـــادف املحتـــوى. ووجـــود فـــروق اال داللـــة فـــي التحصـــيل 

ألاربعـــة لصـــالح مجمـــوع ي تحكـــم ترجـــف إمـــ  التفاعـــل بـــين أســـاليب الـــتحكم ال الثـــة وعناصـــر التصـــميم 

املتعلم في تتادف املحتوى، وتحكم املتعلم مف لارشـاد فـي زمـن عـرض لاطـارال. وعـدم وجـود فـروق اال 

 .داللة إحصائية بين متوسطال معدالل التعلم ترجف إم   ختالف في أساليب التحكم

دع ـها فـي أنسـب نمـ  مـن أنمـات الـتحكم التعليمـي  يتضح من الدراسال السابقة أنـه اختلفـأ

ببـــرامج الوســـائ  املتعـــددة، حيـــ  تفـــوق نمـــ  تحكـــم املـــتعلم ببـــرامج الوســـائ  املتعـــددة التعليميـــة فـــي 

(، أيمــن 3777عــن تحكــم البرنــامج، وهــذا مــا أكدتــه دراســال ســعفان ) ملحــو  بنحــودعــض الدراســال 

ن فاعليـــة اســـ راتيجية تحكـــم املـــتعلم باملقارنـــة (. وأشـــارل دعـــض الدراســـال أ3779(، جـــرجس )3777)

 عبــد املجيــدمــف اســ راتيجية تحكــم البرنــامج تقــل مــف زيــادة معرفــة املتعلمــين باملجــال املســبق، كدراســة 

(. واختلفـــــــأ دعــــــــض الدراســــــــال مــــــــف الدراســــــــال الســـــــابقة حيــــــــ  أســــــــفرل نتائجهــــــــا عــــــــن تفــــــــوق 3777)

 ,Yang)، ودراســة يـانج (Lee&Lee, 1991)ة مــي اسـ راتيجية تحكــم البرنـامج علــ  تحكـم املــتعلم كدراسـ

برنـامج عنـدما تقـل مهـارال إمـ  تفـوق نمـ  تحكـم ال (Morrison et al., 1992) دراسـةأشـارل و  (1997

  املتعلم.

تدور أ لب هذا الدراسال حول هدف واحـد هـو املقارنـة بـين فاعليـة كـل اسـ راتيجية مـن تحكـم 

ال ألاخرى م ل مراحل يـر عل  دعض املتغو التحصيل الدراس ي  املتعلم واس راتيجية تحكم البرنامج عل 
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(، وألاســلوب 4997، ودراســة ســيد)(Lee&Lee, 1991)) كتســاب أو املراجعــة( كمــا فــي دراســة  الــتعلم

(، و تجـــاه نحـــو التعلـــيم م ـــل دراســـة 4997 ســـتقاللية( كمـــا فـــي دراســـة املغربـــي) -املعرفـــي ) عتماديـــة

خـارجي( كمـا فـي دراسـة  –(، ووجهة ال ب  )داخلي 3777ا في دراسة جاد)(، والزمن كم3777سعفان)

ـــا حيــــ  فقــــد(. 3777أمــــين) العينــــة اختلفــــأ عينــــة الدراســــال الســــابقة فكانــــأ دع ــــها مــــن تالميــــذ  أمـ

 ,.Morrison et al)موريسـون و خـرون  (، ودراسـةArnon, 1992املرحلـة  بتدائيـة م ـل دراسـة أرنـون )

(، 3777ض تلــك الدراســال مــن طــالب املــدارل العليــا م ــل دراســة ســعفان )، وتكونــأ عينــة دعــ(1992

وفـي دراسـال أخـرى تم لـأ عينـة الدراسـة فـي طـالب املرحلـة الجامعيـة م ـل  (Lee&Lee, 1991)ودراسة 

أظهــرل نتــائج هــذه الدراســال  فقــد النتــائج أمــا. (3777( وجــاد )4997(، وســيد )4997)دراســة املغربــي 

 حـــــول 
 
 وا ـــــحا

 
ـــين تناق ـــــا ـــرامج التعليميـــــة ففـــــي حــ ـــميم البــ ـــتخدمة فـــــي تصــ ـــ راتيجيال املســ فاعليـــــة  ســ

أظهــــرل نتــــائج دعــــض الدراســــال تفــــوق اســــ راتيجية تحكــــم املــــتعلم فــــي التحصــــيل م ــــل دراســــة املغربــــي 

(، ونجـــد أن دراســـال أخـــرى أكـــدل تفـــوق اســـ راتيجية تحكـــم البرنـــامج ك ـــل 3777(، وســـعفان )4997)

( باإلضــافة إمــ  مــا ســبق نجــد أن دراســال أخــرى أثبتــأ أنــه ال 4997يد )(، ودراســة ســ4994دراســة مــي )

(، وأمـــين 4999(، إبـــراهيم )Arnon, 1992توجـــد فـــروق دالـــة بـــين  ســـ راتيجيتين م ـــل دراســـة أرنـــون )

(3777.) 

 

لتجــــريبيتين مــــف القيــــال تـــم اســــتخدام املــــنهج شــــبه التجريبــــي القــــائم علــــ  تصــــميم املجمــــوعتين ا

مســتقل واحـد يتم ـل فـي: نمــ  الـتحكم التعليمـي، ولــه  يــر القبلـي والبعـدي. واشـتملأ الدراســة علـ  متغ

ـــامج. كمـــــا تم ـــــل املتغ ـــم البرنـ ـــم املـــــتعلم، وب( تحكــ التــــادف فـــــي التحصـــــيل الدراســـــ ي.  يــــــر مســــتويان: أ( تحكــ

 ( التامي يو ح التصميم التجريبي:4والشكل )
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يتم ـــل مجتمـــف البحـــ  فـــي جميـــف طـــالب املرحلـــة ال انويـــة بمحليـــة الخرطـــوم فـــي الفصـــل الدراســـ ي 

 م.3741م/3745ال اني من العام الدراس ي 

ـــين بمحليــــة الخرطــــوم. وقــــد  ـــــر تــــم تطبيــــق الدراســــة التجريبيــــة فــــي مدرســــة ي ـــف ب ال انويــــة للبنـ وقـ

اختيــار املدرســـة بطريقـــة قصــدية دســـبب تـــوافر معمــل حاســـب  مـــي مناســب فـــي املدرســـة مــف وجـــود عـــدد 

مناســب مــن الطــالب لتنفيــذ الدراســة. وقــد تم لــأ عينــة الدراســة فــي عــدد ســتون طالبــا يم لــون طــالب 

ن ( سنة مـوزعين فـي فصـلين مسـتقلين. تـم  عيـي45-47الص  ال اني باملدرسة، تراوحأ أعمارهم بين )

ف 
 
الفصـــلين بالطريقـــة العشـــوائية علـــ  مجمـــوع ي الدراســـة، حيـــ  م ـــل الفصـــل )أ( دعـــدد ثالثـــون طالبـــا

 املجموعة التجريبية ال انية.
 
 املجموعة التجريبية ألاوم ، وم ل الفصل )ب( وي م ثالثون طالبا

ــــة  تتم ـــــل أداة الدراســـــة الرئيســـــة فـــــي اختبـــــار تحصـــــيلي فـــــي مقـــــرر الكيميـــــاء ــــاني باملرحلـ ـــ  ال ـ للصــ

ال انويــة الســودانية. أعــده الباحــ ، وتــم اســتخراج دالالل الصــدق وال بــال قبــل  ســتخدام. وقــد تــم 

 إعداد  ختبار بناء عل  الح وال لتالية:

تحديـد هـدف  ختبــار: وتم ـل هـدف  ختبــار فـي اســتخدامه كاختبـار قبلـي لقيــال مـا لــدى  -4

ـــ ـــرال ســـــابقة، وللتحقــ ـــالب مـــــن خبــ ـــتخدامه الطــ ــــ  اســ ـــافة إمـ ــــوعتين. إضــ ق مـــــن تكـــــافؤ املجمـ

 كاختبار دعدى للتحقق من فرضيال الدراسة.

إجراء تحليل محتوى للمقرر وفقا إلجـراءال التحليـل التعليمـي لتحديـد املعـارف واملهـارال  -3

 يت مناا املقرر.  التـيوالقيم 

 بناء جدول مواصفال  -2

 ختبــار املوضــوعي نمــ   ختيــار مــن تحديــد نمــ   ختبــار، وقــد وقــف  ختيــار علــ  نمــ   -1

 متعدد.

كتابــة فقــرال  ختبــار: تــم صــيا ة فقــرال  ختبــار بحيــ  يت ــمن كــل ســؤال عبــارة يلحاــا  -7

 أربعة خيارال بيناا إجابة صحيحة واحدة وثالث خطأ.

 كتابة لارشادال وإعداد مفتاح لاجابة -7

لصدق ال اهري. وقد تـم عرض  ختبار عل  مجموعة من املحكمين املختصين ا راض ا -5
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إجـــــراء التعـــــديالل الالزمـــــة بنـــــاء علـــــ  ملحوظـــــال املحكمـــــين، وإعـــــادة طباعـــــة  ختبـــــار دعـــــد 

 التعديل.

التطبيــق  ســـتطالعي لالختبــار، حيـــ  تـــم تطبيــق  ختبـــار بصـــورته ألاوليــة علـــ  مجموعـــة  -1

ل طالبـا. وتـم رصـد وتحليـ 37استطالعية من مجتمف الدراسة خارج العينة ت ـمنأ عـدد 

 نتائج التطبيق  ستطالعي من أجل حساب التامي:

حســـاب معـــامالل الصـــعوبة والســـهولة لفقـــرال  ختبـــار. وتراوحـــأ معـــامالل الســـهولة  -أ 

 ( وهي معامالل سهولة مقبولة.0.71-0.32ما بين )

حسـاب معـامالل التمييـز لفقــرال  ختبـار. وتراوحـأ معـامالل التمييــز لكـل مفـردة مــن  -ب 

 ( وهي معامالل تمييز مقبولة.0.26-0.23عرفي ما بين )مفردال  ختبار امل

زمن  متحان: وتم حسابه عن طريق املتوس  بين زمن أول طالب و خر طالب  يـر تقد -ج 

 دقيقة(. 17ينتهي من إجابة أس لة  ختبار. وقد بلغ زمن  ختبار )

لـة ألفـا حساب معامل ال بال لالختبار. وقد تم حساب ثبال  ختبار باسـتخدام معاد -د 

وهــي قيمــة مرتفعــة، ومــن ثــم يمكــن الوثــوق إمــ  ) 7.15(كرونبــاخ، وبلــغ معامــل ال بــال 

 يتم الحصول علحاا عند تطبيق  ختبار عل  عينة الدراسة ألاساسية. التـيالنتائج 

حســــاب معامــــل الصــــدق لالختبــــار. تــــم حســــاب معامــــل الصــــدق الــــذا ي الــــذي يســــاوي  -ه 

 .(0.93د بلغ معامل الصدق لالختبار )الجذر ال ربيةي ملعامل ال بال، وق

إصـــدار  ختبـــار بصـــورته الناائيـــة: بنـــاَء علـــ  لاجـــراءال الســـابقة أصـــبح  ختبـــار يتمتـــف  -و 

بـــدالالل مناســــبة كمؤشـــرال لصــــالحيته إلجــــراءال الدراســـة الحاليــــة. وتـــم طباعتــــه فــــي 

 فقــرة، ولكــل ســؤال درجــة واحــدة لإلجابــة ال ــحيحة، 37شــكله الناــايي وت ــمن عــدد 

 37وصــــفر درجــــة لإلجابــــة الخطــــأ. وبــــذلك تكــــون ت ــــراوح درجــــال  ختبــــار بــــين )صــــفر، و

 درجة(.

تم لأ مواد املعالجة التجريبية في برمجية  عليمية متعددة الوسـائ  فـي مقـرر الكيميـاء للصـ  

ها مــن قبـــل الباحـــ  يــــر ة التعليميــة وتطو ال ــاني باملرحلـــة ال انويــة الســـودانية. وقــد تـــم تصــميم البرمجيـــ

نمـــواجين للبرمجيـــة التعليميـــة  يـــر الـــن م التعليميــة، وا ـــراض الدراســـة تـــم تطو  يــــر وفقــا إلجـــراءال تطو 

( الـــذي يت ــــمن ADDIEيختلفـــان فـــي نمـــ  الــــتحكم التعليمـــي، وقـــد تـــم التصــــميم باتبـــان نمـــواج  دي )

 (.3774)جاد،  الخطوال التالية:
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ـــــل ) -4 ــ ــ ـــكلة وتقدAnalysisالتحليـ ــ ــ ــ ـــل املشـ ــ ــ ــ ـــــمن التحليـ ــ ــ ـــــر (: ت ـ ــ ــ ـــــال  يــ ــ ــ ـــــل املهمـ ــ ــ ـــال، تحليـ ــ ــ ــ الحاجـ

التعليميـــة، تحليـــل خصـــائ  املتعلمـــين املســـ ادفين وســـلوكهم املـــدخلي وخصـــائ  النمــــو 

العقلــي و نفعــامي و جتمــاعي تحليــل املــوارد والقيــود فــي البي ــة التعليميــة، ومــن ثــم اتخــاا 

 القرار الناايي دشأن الحل التعليمي.

ـــميم -3 ــــة للبرنــــــامج Design) التصــ ــــ  تحديــــــد ألاهـــــداف التعليميــ ــــذه املرحلـــــة علــ ( واشــــــتملأ هــ

التعليمـــــي، تصـــــميم أدوال القيـــــال محكيـــــة وتصـــــميم املحتـــــوى، واســـــ راتيجيال تن يمـــــه، 

تحديـــد طرائــــق واســــ راتيجيال التعلــــيم والــــتعلم، واختيــــار طرائــــق واســــ راتيجيال التعلــــيم، 

ـــميم وتصــــــميم ســــــيناريو اســــــ راتيجيال التفــــــاعالل ال ــــوة تصـــ ـــا ت ــــــمنأ الخطــ تعليميــــــة. كمـــ

اســــ راتيجية الــــتعلم العامـــــة، واختيــــار مصـــــادر الــــتعلم ووســــائله املتعـــــددة، وصــــ  مصـــــادر 

الـــــتعلم ووســـــائله املتعـــــددة. واتخـــــاا القـــــرار دشـــــأن البـــــرامج املســـــتخدمة فـــــي إنتـــــاج البرنـــــامج 

 التعليمي، اتخاا القرار دشأن الحصول عل  املصادر وإنتاجها محليا.

ـــالتطو  -2 ـــ  برنـــــامج Development) ـريــ ـــم فـــــي هـــــذه املرحلـــــة ترجمـــــة الخطـــــوال الســـــابقة إمــ ( وتــ

إنتــاج البرنــامج  ، تــمن هــذه الخطــوال: إعـــداد الســيناريو عليمــي جــاهز لالســتخدام وتت ــم

تعامـــل يتفاعليـــة،  برمجيـــةصـــورة  التعليمـــي باســـتخدام تكنولوجيـــا الوســـائ  املتعـــددة فـــي

وقد استخدمأ في إنتاج هذا البرنامج أحد برامج  من خالل الحاسب آلامي، معها الطالب

، كمـا تـم إعـداد الخلفيـال وألازرار وكتابـة Course Labتـألي  عـروض الوسـائل املتعـددة 

ــــوص ـــــامج  وألاصــــــوال وألافــــــالم باســــــتخدام تطبيقــــــال أخــــــري م ــــــل النصــ ، Photoshopبرنـ

 ها.يـر و ،Sound Forgeبرنامج و  Camtasia Studioبرنامج و 

ـــــذ ) -1 ( وت ـــــــمنأ تجهيـــــــزال بي ـــــــة الـــــــتعلم، ارتبطـــــــأ هـــــــذه املرحلـــــــة Implementationالتنفيــ

 بنجراءال الدراسة امليدانية و ليال التعامل مف مجموعال البح .

( دعــد  ن اــاء مــن عمليــة لانتــاج ألاومــ  للبرمجيــة تــم عــرض النيــخة Evaluationالتقــويم ) -7

صصـــين فـــي مجـــال تقنيـــال املبدئيـــة مـــف اســـتمارة تحكـــيم علـــ  مجموعـــة مـــن الخبـــراء واملتخ

التعلــــيم، والــــك للحكــــم علــــ  النــــواعي التعليميــــة والفنيــــة الخصــــائ  العامــــة فــــي البرنــــامج 

ومفـــاتيح الـــتحكم ومـــدى ســـهولة اســـتخدامه والتعـــديالل بالحـــذف ولاضـــافة. كمـــا حـــرص 

كما تم عرض النيخة املبدئية  الباح  عل  التواجد مف املحكمين لتدوين أي مالح ال،

مـــن طـــالب الصــ  ال ـــاني ال ــانوي، للتأكـــد مـــن  ( طالبــا37) تطالعية قوامهـــاعلــ  عينـــة اســ

مناســـــب اا لتحقيـــــق ألاهـــــداف ومناســـــبة العناصـــــر املكتوبـــــة واملرســـــومة واملصـــــورة وجودتاـــــا 



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر
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وال راب  والتكامل بين العناصـر املكونـة للبرنـامج، كـذلك التعـرف علـ  مق رحـاتام بالنسـبة 

ض التعـديالل فـي النصـوص املكتوبـة ومجـم الصـور البرنـامج، وأجـرى دعـ يــر لتحسين وتطو 

وتحديد دعض الصور بوضف إطار حول املكان املراد التعـرف عليـه، ومـن خـالل مالح ـال 

الســــــادة املحكمــــــين، وطــــــالب العينــــــة  ســــــتطالعية أصــــــبحأ البــــــرامج فــــــي صــــــورتاا الناائيــــــة 

هـور عـريض مـن جاهزة للتطبيق عل  التجربة ألاساسية. لم يتم تطبيـق البرمجيـة علـ  جم

ــــة  ـــا أن البرمجيــ ـــتخدام أو املراجعــــــة. وبمـــ ـــاا القــــــرار دشــــــأن  ســـ ـــ  يــــــتم اتخـــ ـــتفيدين ح ـــ املســـ

التعليميــة ملمــواد املعالجــة التجريبيــةمل قاصــرة علــ  الدراســة الحاليــة فلــم يــتم تطبيــق هــذه 

 الخطوة.

رف عل  مدى إملام املفحوصين بأهداف املقـرر تم تطبيق  ختبار عل  مجموع ي الدراسة، للتع 

موضون الدراسة قبل التدريس، باإلضافة إم  التحقق مـن تكـافؤ املجمـوعتين فـي التحصـيل القبلـي. تـم 

اســـتخدام اختبـــار )ل( للعينـــال املســـتقلة للكشـــ  عـــن داللـــة الفـــرق بـــين متوســـ  درجـــال مجموعـــال 

 ( يو ح النتائج.4اس ي. والجدول )الدراسة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل الر 

4 

( عنـد درجـال 4.77( لداللـة الفـرق بـين املتوسـطين )7.91( أن قيمـة )ل( )4يتضح مـن الجـدول )

(. ممـــا يــــدل علـــ  عــــدم وجـــود فــــروق اال 7.77اال داللـــة إحصــــائية عنـــد مســــتوى ) يـــــر (  71الحريـــة )

فـــي التحصـــيل القبلـــي بـــين املجمـــوعتين، ممـــا يـــدل علـــ  تكـــافؤ املجمـــوعين فـــي التحصـــيل  دالل إحصـــائية

 الدراس ي قبل املعالجة التجريبية.

ا ـــراض التحقـــق مـــن الخصـــائ  الســـيكوم رية اداة الدراســـة، وا ـــراض لاجابـــة عـــن فرضـــيال 

يب لاحصــائية ملعالجــة البيانــال مناــا املتوســطال و نحرافــال الدراســة تــم اســتخدام عــدد مــن ألاســال

املعيارية، ومعامالل  رتبـات، واختبـار )ل( للعينـال املرتبطـة واختبـار )ل( للعينـال املسـتقلة. ومعامـل 

كـــوهين لحجــــم ألاثـــر. وقــــد تـــم تحليــــل البيانــــال بالحاســـب آلامــــي مـــن خــــالل تطبيـــق الحزمــــة لاحصــــائية 

 ( SPSS-20)للعلوم  جتماعية 

 مستوى الداللة قيمة مللمل درجال الحرية  نحراف املعياري  املتوس  الحسابي العدد املجموعال

 2.55 47.77 27 تعلمتحكم امل
71 7.91 

 دالة يـر  

 1.43 44.77 27 تحكم البرنامج 7.77عند 



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر
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4 

ال توجـــد فـــروق اال داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوي الختبـــار الفرضـــية الصـــفرية ألاومـــ  ونصـــها: ) 

(α=0.05)  بـــين متوســــطال درجــــال طــــالب املجموعــــة التجريبيـــة ألاومــــ  الــــذين تــــم تدريســــهم بالبرمجيــــة

تـــم اســـتخدام اختبـــار  .(التطبيـــق القبلـــي والتطبيـــق البعـــدي لالختبـــار التحصـــيلي اال تحكـــم املـــتعلم فـــي

)ل( للعينــــال امل رابطــــة للكشــــ  عــــن داللــــة الفــــرق بــــين متوســــ  درجــــال التحصــــيل القبلــــي والبعــــدي 

( 3اســـتخدمأ برمجيـــة تحكـــم املـــتعلم. والجـــدول ) التــــيالختبـــار التحصـــيل الدراســـ ي للمجموعـــة ألاومـــ  

 يو ح النتائج.

3 

 مستوى الداللة قيمة مللمل درجال الحرية  نحراف املعياري  املتوس  الحسابي العدد املجموعال

 1.43 44.77 27 القبلي
39 41.71 

 إحصائيا دالة

 3.91 33.22 27 البعدي (7.77عند )

( عند 47.52( لداللة الفرق بين املتوسطين )41.71يتضح من الجدول أن قيمة )ل( املحسوبة )

(. ممــا يــدل علــ  رفــض الفرضــية 7.77( اال داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )39درجــال الحريــة )

مــــن متوســــ  درجــــال القيــــال أكبـــــر ( 33.22) الصــــفرية. وبمــــا أن متوســــ  درجــــال التحصــــيل البعــــدي

(، يـــتم قبـــول الفرضـــية البديلـــة ونصـــها: توجـــد فـــروق اال داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوي 44.7القبلـــي )

(α=0.05)  بـــين متوســــطال درجــــال طــــالب املجموعــــة التجريبيـــة ألاومــــ  الــــذين تــــم تدريســــهم بالبرمجيــــة

 ي لالختبار التحصيلي لصالح القيال البعدي. اال تحكم املتعلم في التطبيق القبلي والتطبيق البعد

ــــوة التأث ــــة قـــ ـــــد قيمـــ ـــــر ولتحديــ ــ ـــــر للمتغ يـ ــ ـــ  املتغ يـ ــ ـــــتعلم( علــ ـــم املــ ــ ـــــة تحكــ ـــــتقل )برمجيــ ـــــر املســ ــ ـــــادف  يـ التــ

 يــر ( وهو يدل عل  مقـدار تأث7.15، وبلغأ قيمته )Eta Squared)التحصيل( تم حساب قيمة مربف إيتا 

 ن.املستقل وفقا ملعيار كوهي يـر للمتغ يـر كب

3 

ال توجــــد فــــروق اال داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوي الختبـــار الفرضــــية الصــــفرية ال انيــــة ونصــــها:)

(α=0.05)  بـــين متوســـطال درجـــال طـــالب املجموعـــة التجريبيـــة ال انيـــة الـــذين تـــم تدريســـهم بالبرمجيـــة

تــم اســتخدام اختبــار  .(ار التحصــيلياال تحكــم البرنــامج فــي التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي لالختبــ



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر
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)ل( للعينــــال امل رابطــــة للكشــــ  عــــن داللــــة الفــــرق بــــين متوســــ  درجــــال التحصــــيل القبلــــي والبعــــدي 

( 2اســتخدمأ برمجيــة تحكــم البرنــامج. والجــدول ) التـــيالختبــار التحصــيل الدراســ ي للمجموعــة ال انيــة 

 يو ح النتائج.

2 

 مستوى الداللة قيمة مللمل درجال الحرية  نحراف املعياري  املتوس  الحسابي العدد املجموعال

 2.55 47.77 27 القبلي
39 5.17 

 دالة إحصائيا

 7.71 47.92 27 البعدي (7.77)

( عنــــد 7.22( لداللــــة الفــــرق بــــين املتوســــطين )5.1يتضــــح مــــن الجــــدول أن قيمــــة )ل( املحســــوبة )

(. ممــا يــدل علــ  رفــض الفرضــية 7.77( اال داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )39درجــال الحريــة )

مــــن متوســــ  درجــــال القيــــال أكبـــــر ( 47.92الصــــفرية. وبمــــا أن متوســــ  درجــــال التحصــــيل البعــــدي )

(، يـــتم قبـــول الفرضـــية البديلـــة ونصـــها: توجـــد فـــروق اال داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوي 47.7القبلـــي )

(α=0.05)  بـــين متوســـطال درجـــال طـــالب املجموعـــة التجريبيـــة ال انيـــة الـــذين تـــم تدريســـهم بالبرمجيـــة

 اال تحكم البرنامج في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح القيال البعدي. 

ــــوة التأثولتحد ــــة قـــ ـــــد قيمـــ ـــــر يــ ــ ـــــر للمتغ يـ ــ ـــ  املتغ يـ ــ ـــــتعلم( علــ ـــم املــ ــ ـــــة تحكــ ـــــتقل )برمجيــ ـــــر املســ ــ ـــــادف  يـ التــ

 يــر ( وهو يدل عل  مقـدار تأث7.75، وبلغأ قيمته )Eta Squared)التحصيل( تم حساب قيمة مربف إيتا 

 املستقل وفقا ملعيار كوهين. يـر للمتغ يـر كب

2 

ال توجـــد فـــروق اال داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوي الصـــفرية ال ال ـــة ونصـــها: ) الختبـــار الفرضـــية

(α=0.05)  بين متوسطال درجال الطالب في املجموعة التجريبية ألاوم  الذين تم تدريسهم بالبرمجية

اال تحكم املتعلم وطالب املجموعة التجريبية ال انية الذين تم تدريسهم بالبرمجية اال نم  تحكم 

تم استخدام اختبار )ل( للعينال امل رابطة للكشـ   .(ي التطبيق البعدي لالختبار التحصيليالبرنامج ف

اســــتخدمأ برمجيــــة تحكــــم  التـــــيعــــن داللــــة الفــــرق بــــين متوســــ  درجــــال املجموعــــة التجريبيــــة ألاومــــ  

ــــياملــــتعلم واملجموعــــة التجريبيــــة ال انيــــة  ـــم البرنــــامج فــــي القيــــال البعــــدي  التـ اســــتخدمأ برمجيــــة تحكـ

 ( يو ح النتائج.2ختبار التحصيل الدراس ي. والجدول )ال 

1 

 ةمستوى الدالل قيمة مللمل درجال الحرية  نحراف املعياري  املتوس  الحسابي العدد املجموعال

 1.75 47.92 27 تحكم البرنامج
71 7.22 

 دالة إحصائيا

 3.91 33.22 27 تحكم املتعلم (7.77عند )



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر
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( عنــــد 7.1( لداللــــة الفــــرق بــــين املتوســــطين )7.22يتضــــح مــــن الجــــدول أن قيمــــة )ل( املحســــوبة )

ضــية (. ممــا يــدل علــ  رفــض الفر 7.77( اال داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )7.1درجــال الحريــة )

مـن أكبــر ( 33.22الصفرية. وبما أن متوس  درجال التحصيل البعـدي للمجموعـة )أ( تحكـم املـتعلم )

(، يــــتم قبــــول الفرضــــية 47.92متوســــ  درجــــال التحصــــيل البعــــدي للمجموعــــة )ب( تحكــــم البرنــــامج )

بــــين متوســــطال درجــــال  (α=0.05)البديلــــة ونصــــها: توجــــد فــــروق اال داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوي 

ـــال  ب فـــــي املجموعـــــة التجريبيــــــة ألاومـــــ  الـــــذين تـــــم تدريســــــهم بالبرمجيـــــة اال تحكـــــم املـــــتعلم وطــــــالب الطــ

املجموعــــة التجريبيـــــة ال انيـــــة الـــــذين تــــم تدريســـــهم بالبرمجيـــــة اال نمـــــ  تحكــــم البرنـــــامج فـــــي التطبيـــــق 

 استخدمأ برمجية تحكم املتعلم. التـيالبعدي لالختبار التحصيلي لصالح املجموعة )أ( 

)لبرمجيــة تحكــم  يـــر وقيمــة قــوة التأث 7.15)لبرمجيــة تحكــم املــتعلم( =  يـــر قيمــة قــوة التأثوبمقارنــة 

أكبـر لبرمجية تحكم املتعلم  يـر التادف )التحصيل( نجد أن قيمة قوة التأث يـر عل  املتغ 7.75البرنامج( = 

علم فــــي إنتــــاج (، وهــــذا يؤكــــد أن نمــــ  تحكــــم املــــت7.37لــــتحكم البرنــــامج بفــــارق ) يـــــر مــــن قيمــــة قــــوة التأث

 أعل  عل  التحصيل الدراس ي للطالب من نم  تحكم البرنامج. يـر البرمجية التعليمية كان له تأث

ــــة اســــــت ـــ  فاعليـ ــــ  وال انيــــــة علـــ ـــار الفرضــــــيال الصــــــفرية ألاومـ ـــائج اختبــ ـــح نتـــ خدام البرمجيــــــال تو ــ

التعليميـة متعـددة الوسـائ  فـي التحصـيل الدراسـ ي ملقـرر الكيميـاء لـدى طـالب الصـ  ال ـاني باملرحلــة 

ال انوية والك لداللة الفـروق بـين متوسـطال القياسـين القبلـي والبعـدي، باإلضـافة إمـ  أن مجـم ألاثـر 

 ـــر ن نمـــ  الـــتحكم التعليمـــي ا وفقـــا ملعيـــار كـــوهين والـــك بالنســـبة للمجمـــوعتين بصـــرف النيــــر كـــان كب

 املستخدم.

نمـ  الــتحكم التعليمــي، بوجــود فــروق  يـــر وتوكـد نتــائج اختبــار الفرضــية الصـفرية ال ال ــة علــ  تأث

اســتخدمأ البرمجيـــة  التـــياال داللــة إحصــائية بــين املجمــوعتين ولصــالح املجموعــة التجريبيــة ألاومــ  

 (.7.37مجم ألاثر )التعليمية بنم  تحكم املتعلم وقد بلغ الفرق بين 

 هذه  لنتيج  في ضوء الاعتب   ت  لت لي : يةر وي كن تفس

تنــــــون عناصــــــر البرمجيــــــة: فأســــــلوب تقــــــديم محتــــــوى البرمجيــــــة ومــــــا اشــــــتملأ عليــــــه مــــــن عناصــــــر 

 يــــر الوســـائ  املتعـــددةف م ـــل النصـــوص، والصـــور ال ابتـــة، والصـــور املتحركـــة، والرســـوم، والصـــول، و 

علــ  جــذب انتبـــاه الطــالب نحــو محتــوى البرمجيــة كمــا أناــا تــوفر فرصـــة  عمــل  التـــيالــك مــن العناصــر 
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ال وبالتـامي يسـهم الـك يــر من حاسة في وقأ واحد، مما يؤدى إم  تنـون امل   ـر للتعلم من خالل أكأكبـر 

 في بقاء املعلومال في ااكرة الطالب لف رة أطول وبالتامي بقاء أثر التعلم.

مصغرة: حي  أن أسلوب تقديم محتوى املادة فـي وحـدال تقسيم املحتوى إم  وحدال )درول( 

 قبل انتقاله للدرل التـامي، مـف 
 
 تاما

 
 عليمية منفصلةف فقد أتاح للطالب إتقان كل درل  عليمي اتقانا

مســـــتقل، ح ــــ  يصــــل ملســـــتوى  بنحــــو تمكــــين الطالــــب تنــــاول كـــــل عنصــــر مــــن عناصـــــر الــــدرل ودراســــته 

 لاتقان املحدد.

 
 
ان عمليـــــة دراســـــة محتـــــوى البرمجيـــــة تمـــــأ فـــــي بي ـــــة  عتمـــــد علـــــ  مبـــــادئ  الـــــتعلم الفـــــردي: ن ـــــرا

وفــــق قدراتــــه وســــرعته فــــي الــــتعلم، ح ــــ  يســــتطيف تحقيــــق  يـــــر التعلــــيم الــــذا ي، فــــنن كــــل طالــــب كــــان يس

مســـتوى لاتقـــان، كمـــا يســـتطيف الطالـــب الحصـــول علـــ  فـــرص متكـــررة إلعـــادة الدراســـة إاا لـــم يحقـــق 

في بقاء أثر التعلم لدى الطالب، وبالتامي انعكـس علـ  درجـاتام فـي  مستوى لاتقان املطلوب مما ساهم

  ختبار التحصيلي

تنون  ختبارال بالبرمجية:  عرض الطالب أثناء دراس ام للبرمجيـة للعديـد مـن  ختبـارالف م ـل 

ــــي ختبـــــار البعـــــدي، واختبـــــارال التقـــــويم الـــــذا ي  ــــيتتخلـــــل املحتـــــوى التعليمـــــي، و  التــ ــــدم التع التــ زيـــــز تقـ

املناســـب للطــــالب فــــي أثنــــاء لاجابــــة علــــ  ألاســــ لة تبعــــا لنــــون  ســــتجابة مــــن الطالــــب، حيــــ  فــــي لاجابــــة 

ال ـحيحة ي هـر للطالــب التعزيـز لايجــابي املناسـب لــه، وفـ   ســتجابة الخاط ـة ي هــر للطالـب التعزيــز 

ميــة املــراد تحقحاــا مــن الســلبي املناســب، مــف التأكيــد علــ  أن هــذه  ختبــارال مرتبطــة بااهــداف التعلي

كل درل من الدرول، كما أناا  عرف الطالب عل  مستواه في هذه  ختبارال، مف تمكينه مـن إعـادة 

ي جز عن لاجابة ال حيحة عناا، ح   يصل ملستوى لاتقان، كـل الـك سـاعد  التـياملحتوى بااس لة 

فـــأن أســـاليب التقـــويم املرتبطـــة علـــ  بقـــاء  ســـتجابة ال ـــحيحة، وتجنـــب  ســـتجابال الخطـــأ، وعليـــه 

 بااهداف التعليمية  سهم في تحفيز الطالب عل  املزيد من إتقان  علم محتوى املادة.

توظيـ  ألانشـطة بالبرمجيـة: فت ــمين العديـد مـن ألانشـطة الهادفــة داخـل البرمجيـة، وتوظيــ  

ة علميـة عـن املحتـوى سـاعد علـ  تكـوين خلفيـ وإثرائاـافاعلية ونشات الطالب في البح  عـن املعلومـة 

 العلمي لدى الطالب، وأدى إم  زيادة التحصيل الدراس ي.

تجعلهــا  التـــيكمــا ي ــي  الباحــ  إمــ  مــا ســبق تميــز البرمجيــة بالعديــد مــن الخصــائ  واملميــزال 

 عل  تحصـيل الطـالب. ومـن هـذه الخصـائ  واملميـزال تحقيـق فعاليـة يـر فعالة في التدريس واقوي تأث
 
ا

أثناء التحكم فـي الـتعلم م ـل الـتحكم فـي لابحـار داخـل البرمجيـة دسـهولة مـف الـتحكم الطالب ونشاطه 

فــي عــرض التغذيــة الراجعــة لألســ لة، وإثــارة دافعيتــه الطالــب للــتعلم، وتــدعيم اســتجابال الطالــب مــن 
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خــالل تزويـــده بـــالتعزيز الفـــوري لتعزيـــز وت بيـــأ املعــاني و رتباطـــال ال ـــحيحة لديـــه، وتحقيـــق املرونـــة 

الســـعة فـــي تتبـــف املوضـــوعال التعليميـــة بـــالنم  الـــذي يناســـب الطالـــب ويتوافـــق مـــف قدراتـــه، وتقـــويم و 

 مــن خـالل  ختبــارال 
 
حــدوث عمليـة الــتعلم  يــر تــزود باـا البرمجيــة وتيس التــيمـدى نمـو الطالــب معرفيـا

متعـــددة  اي املعنـــ  ومســـاعدة الطالـــب علـــ  فهـــم الهيكـــل البنـــايي للمعرفـــة، وكـــذلك فهـــي تتميـــز بأنمـــات

 علــ  طريقــة س
 
املــتعلم فــي البرمجيــة  و زمــن عرضــها أو فــي كــم املعلومــال  يـــر لإلبحــار حيــ  ال ت ــف قيــودا

تحتوياـا البرمجيــة، كمـا  سـاعد علـ  بقــاء اثـر الـتعلم مـن خــالل مخاطب اـا ملع ـم حــوال  التــيواملصـادر 

ال يـر وتحسينه وترميز كافة امل  املتعلم، كذلك فهي تتميز بالكفاءة والفاعلية و عمل عل   سهيل الفهم

 في شكل يمكن تخزينه لف رة طويلة ومعالجته واس رجاعه دسهولة.

( )ســميحة، 3779( )العريلـ  ، 3747،زرد وتتفـق نتـائج البحــ  الحـامي مــف نتـائج دراســة كـال مــن )

أثبتـأ  التـي( و Handal& et al., 1999(، دراسة )Karla&Randall, 2006( ودراسة كرال وراندال )3775

 جميعها فاعلية استخدام برامج الوسائ  املتعددة في تنمية التحصيل الدراس ي للطالب.

 هذه النتيجة في ضوء  عتبارال التالية: يـر ويمكن تفس

كم فـــي الخطـــو الـــذا ي أن إعطـــاء الـــتحكم للمـــتعلم فـــي دعـــض العناصـــر م ـــل تتـــادف املحتـــوى والـــتح

والعرض والتغذية الراجعة وإمكانية  نتقال للخل  أو  نتقال إم  ألامام مف وجود التحكم في عرض 

 التعزيز والتغذية الراجعة، هذا يساعد عل  تحفيز املتعلم وزيادة ر بته للوصول لإلجابة ال حيحة.

تعلم بصـــورة جيـــدة وإعطـــاء كـــذلك نمـــ  تحكـــم املـــتعلم يـــوفر للمـــتعلم اســـتيعاب موضـــوعال الـــ

من مرة بتكرار عـرض الشاشـال ح ـ  يصـل إمـ  مرحلـة لاتقـان،   ـر الفرصة لتكرار الفكرة املعروضة أك

عل  دراية أو خلفية مسبقة بمحتواها،  التـيكما أن إعطاء التحكم للمتعلم يجعله يتخط  الشاشال 

لتكـرار أو إعـادة الشـرح مـرة أخـرى كما أن نم  تحكم املتعلم يتيح تجنـب الخـوف واللجـل مـن طلـب ا

 ليأخذ الوقأ الكافي لتعلمه دون الخوف من انقطان الدرل أو ان اائه فجأة. 

إن تحكم املتعلم بالبرمجية يعطي الفرصة للمتعلم للتحكم حسب خبرة املتعلم السـابقة ولـيس 

ياجاتــه وقدراتــه مــن ال ــروري وجــود تتــادف  عليمــي ثابــأ لكــل مــتعلم، فــاملتعلم يتخــذ قــراره حســب احت

الخاصة عل   سـتيعاب، وكـل مـا سـبق يسـاعد املـتعلم علـ  التقـدم نحـو تحقيـق الهـدف املطلـوب منـه 

 دون ملل أو  عب أو ضيق ويؤدي بالتامي إم  زيادة التعلم والتحصيل لديه.

كذلك بنم  تحكم املتعلم تتـيح إمكانيـة الـتحكم فـي عمليـة الـتعلم أو إعطـاء دعـض الخيـارال فـي 
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مواءمة وارتباطا بالدوافف الخاصة باملتعلم، واستخدام تحكم   ـر وق  التعليمي قد تجعل التعلم أكامل

املـتعلم قــد يســاعد فــي إشــبان هــذه  حتياجــال والـذي بــدوره يزيــد مــن الدافعيــة، وهكــذا يــزداد الــتعلم 

 ويبق  أثره طويال وهذا مرتب  بن رية الدافعية.

ـــف نتــــا ( 3771( )خالــــد نوفــــل، 3779ئج دراســــة كــــال مــــن )جــــرجس، وتتفــــق نتــــائج البحــــ  الحــــامي مـ

( )يسـرى الجمـال 4997( )علـ  سـيد، 3777، أمـين( )3777( )سـعفان، 3777، الدسوقي( )3777)جاد، 

، ودراســـة (Arnone & Grabowski, 1992( ودراســـة )3777( )أيمـــن، 4997وعبـــد الحميـــد املغربـــ ، 

(Hsin-Yih&Brown, 1995)( ودراســة ،Schnackenberg & sulivan, 2000 و ،)أثبتــأ جميعهــا  التـــي

 فاعلية نم  تحكم املتعلم في برامج الوسائ  املتعددة في تنمية التحصيل الدراس ي للطالب.

 توصلأ الدراسة إم  النتائج التالية: 

بـين متوسـطال درجـال طـالب  (α=0.05)توجد فـروق اال داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي  -4

املجموعـة التجريبيــة ألاومــ  الـذين تــم تدريســهم بالبرمجيــة اال تحكـم املــتعلم فــي التطبيــق 

 القبلي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، لصالح التطبيق البعدي 

بـين متوسـطال درجـال طـالب  (α=0.05)توجد فـروق اال داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي  -3

تجريبية ألاوم  الذين تم تدريسهم بالبرمجية اال تحكـم البرنـامج فـي التطبيـق املجموعة ال

 القبلي والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، لصالح التطبيق البعدي 

بـــــــين متوســـــــطال درجـــــــال  (α=0.05)توجـــــــد فـــــــروق اال داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوي  -2

برمجيــة اال تحكــم املــتعلم الطــالب فــي املجموعــة التجريبيــة ألاومــ  الــذين تــم تدريســهم بال

وطــــــالب املجموعــــــة التجريبيــــــة ال انيــــــة الــــــذين تــــــم تدريســــــهم بالبرمجيــــــة اال نمــــــ  تحكــــــم 

ـــار التحصــــيلي لصــــالح املجموعــــة ألاومــــ   ــــيالبرنــــامج فــــي التطبيــــق البعــــدي لالختبـ  علمــــأ  التـ

 بنم  تحكم املتعلم.

ونتــائج الدراســة الحاليــة، توصــل الباحــ  فــي ضــوء لاطــار الن ــري للدراســة والدراســال الســابقة 

قــد  ســهم فــي إثــراء وتحســين العمليــة التعليميــة، ويمكــن  التـــيإمــ  مجموعــة مــن املالح ــال والتوصــيال 

 استخالص التوصيال التالية:
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ــــاء بـــــرامج الوســـــائ  املتعـــــددة،  -4 ـــميم وبنـ ـــي مراعـــــاة تصــ ـــن نتـــــائج البحـــــ  الحـــــامي فــ لافـــــادة مــ

فعـــال أثبتـــه البحـــ  الحـــامي بالنســـبة  يــــر م، ملـــا لـــه مـــن تأثباالعتمـــاد علـــ  نمـــ  تحكـــم املـــتعل

 للتحصيل الدراس ي.

 تــجيف املعلمــين علــ  تصــميم واســتخدام بــرامج الحاســب آلامــي فــي التــدريس، حيــ  أثبــأ  -3

 نجاح التدريس ببرامج الوسائ  املتعددة.

  ستفادة من البرمجية في تدريس مادة الكيمياء لطالب املرحلة ال انوية. -2

 في البرمجيال التعليمية وفق التعلم املفرد للمقررال التعليمية ألاخرى. التوسف -1

ضــرورة تأهيــل املعلمــين فــي مجــال تكنولوجيــا الوســائ  املتعــددة، عــن طريــق عقــد دورال  -7

 تدريبية لهم. 

لــم يــتم تناولهــا بالبحــ   التـــيتصــميم وإنتــاج بــرامج  عليميــة عــن مهــارال التــدريس ألاخــرى  -7

 الحامي.

تــم التوصــل إلحاــا، فانــه يمكــن اق ــراح بحــوث مســتقبلية مرتبطــة بالبحــ   التـــي مــن خــالل النتــائج

 الحامي وهي كالتامي:

 عليميـــــة أخـــــرى م ـــــل زمـــــن الـــــتعلم  علـــــ  نـــــواتج نمـــــ  الـــــتحكم التعليمـــــيدراســـــة عـــــن أثـــــر  -4

 .ة السابقةوالدافعية والحمل املعرفي ومهارال التن يم الذا ي والخبر  املهارالو 

أثــر نمــ  الــتحكم التعليمــي وبعــض خصــائ  املــتعلم م ــل  دراســة عــن أثــر التفاعــل بــين -3

 ألاساليب املعرفية وأساليب التعلم ومهارال التن يم الذا ي للمتعلم.

ها تحكم جزيي( وأثر  –دراسة عن أنمات أخرى من التحكم بالبرمجية م ل )تحكم كل   -2

 عل  مخرجال التعلم.

ـــل دعــــدي )إجــــراء دراســــة تحل -1 ( للدراســــال الســــابقة فــــي مجــــال الـــــتحكم Meta-Analysisيـ

 التعليمي.

 تفسر  التـيإجراء دراسال حول ألاطر الن رية  -7
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(. فاعلية برنامج حاسوبي تفاعلي متعدد الوسائ  في تحصيل علم ألاحياء. 3774إبراهيم، جمعة. )

 ل ربية، جامعة دمشق: دمشق.منشورة. كلية ا يـر رسالة دكتوراه  

(. اس راتيجية التحكم التعليمي في برامج الحاسب آلامي وجهة ال ب  ت 3777أمين، زينب محمد. )

وعالق اا بالتحصيل ودقة التعلم لدى طالب كلية ال ربية النوعية. مجلة دراسال في املنا ج 

 (.77-22، ص ص )75وطرق التدريس، العدد 

 (. تكنولوجيا التعليم والتعلم. القاهرة: دار الفكر العربي. 4991البغدادي، محمد رضا. )

ال الفارقة اساليب التحكم في فاعلية عناصر تصميم برامج الحاسب يـر (. التأث3777جاد، نبيل. )

 آلامي التعليمية، رسالة دكتوراه. كلية ال ربية، جامعة حلوان: حلوان.

 ئ  املتعددة. املنيا: دار الهدى للنشر والتوزيف.(. التصميم التعليمي للوسا3774جاد، نبيل. )

(. أثر التفاعل بين مستوى التحكم وأسلوب عرض 3777الجمل، شري  إبراهيم أحمد حسن. )

وتن يم املحتوى التعليمي عل  التحصيل املعرفي في برامج الحاسب آلامي التعليمية. رسالة 

 معة القاهرة: القاهرة.منشورة. معهد الدراسال ال ربوية، جا يـر   يـر ماجست

(. أثر اختالف التفاعل في برامج الوسائل املتعددة 4999الدسوقي، وفاء صالح الدين إبراهيم. )

 يـر الحاسب آلالية عل  تحصيل طالب كلية ال ربية في تكنولوجيا التعليم. رسالة دكتوراه  

 منشورة. كلية ال ربية، جامعة املنيا: املنيا.

(. فاعلية استخدام برمجية  عليمية مق رحة عل  التحصيل م 3747لي. )زرد، سعدية بنأ حسن ع

الدراس ي في مقرر ألاحياء لدى طالبال الص  ألاول ال انوي بمدينة مكة املكرمة. رسالة 

  منشورة. كلية ال ربية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة. يـر   يـر ماجست

، 3يم في عصر املعلومال و تصاالل. ت(. تكنولوجيا التعل3771زيتون، كمال عبد الحميد. )

 القاهرة: عالم الكتب.

(. مقدمة في تقنيال املالتميديا. مجلة بي س ي مجازيم، الطبعة العربية، 4997زين العابدين، علي. )

 السنة ال انية، العدد ال امن، دبي.

بتدايي في (. أثر الوسائ  املتعددة عل  تحصيل طالبال الص  الرادف   3774اليحيم، فاطمة. )

 منشورة. جامعة امللك سعود: الرياض. يـر   يـر مادة العلوم بمدينة الرياض. رسالة ماجست
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 (. املنهج املدرس ي املعاصر. عمان: دار الفكر.3771سعادة، جودة أحمد، وإبراهيم، عبد هللا محمد. )

الحاسب آلامي  (. اس راتيجية تحكم املتعلم في برنامج3777سعفان، سامي عبد الوهاب محمود. )

منشورة. معهد الدراسال  يـر   يـر و ثارها عل  تحصيل املتعلم واتجاهاته. رسالة ماجست

 والبحوث ال ربوية، جامعة القاهرة: القاهرة.

(. فاعلية برنامج ملحاكاة دعض التجارب الكيميائية باستخدام الحاسب آلامي في 3774سليم، رحاب. )

ل العلم و تجاه نحو البرنامج لدى طالب الص  ألاول تنمية التحصيل وبعض مهارال عمليا

 منشورة. جامعة لاسكندرية: لاسكندرية.  يـر   يـر ال انوي. رسالة ماجست

(. فعالية استخدام الحاسب آلامي في تصويب التصورال 3775سليمان، سميحة محمد سعيد. )

جاه نحو الفيزياء لدى طالبال  بتكاري و ت يـر البديلة في وحدة خواص املادة وتنمية التفك

منشورة. كلية ال ربية، جامعة أم  يـر الص  ألاول ال انوي بمحاف ة الطائ . رسالة دكتوراه  

 القرى: مكة املكرمة.

(. اس راتيجيتا تحكم املتعلمين وتحكم البرنامج وعالق اما بتعلم برمجة 4997سيد، علي أحمد. )

 راه. كلية ال ربية، جامعة أسيوت: أسيوت.الحاسب آلامي بلغة البيزت. رسالة دكتو 

 (. مقدمة في تقنيال التعليم. عمان: دار الفكر. 3771شمي، نادر سعيد، وإسماعيل، سامح سعيد. )

أساليب التحكم في برامج الحاسب آلامي التعليمية عل   يـر (. تأث3779شنودة، رضا جرجس حكيم. )

منشورة. كلية ال ربية النوعية، جامعة قناة  يـر  يـر دافعية لانجاز. رسالة ماجست تنمية

 السويس: بورسعيد.

(. فعالية استخدام الحاسب آلامي وفق اس راتيجيتا تحكم 3777عبد املجيد، نالة عبد الرزاق. )

منشورة.  يـر   يـر املتعلم وتحكم البرنامج في عالج اوي صعوبال  علم الرياضيال. رسالة ماجست

 أسيوت. كلية ال ربية، جامعة أسيوت:

(. فاعلية أساليب التحكم التعليمي في برامج التوجيه الحاسب 3777عبد الهادي، أيمن محمد. )

آلالية عل  مستوى ألاداء املهاري والتحصيل املعرفي للطالب املندفعين وامل روين. رسالة 

 منشورة. كلية ال ربية، جامعة حلوان: حلوان. يـر   يـر ماجست

الكفايال الالزمة ملوجه  يـر مج باستخدام حقائب الوسائ  لتطو (. برنا3774عبيد، جمال. )

منشوره. معهد الدراسال والبحوث  يـر الرياضيال املقيم باملرحلة ال انوية. رسالة دكتوراه  

  ال ربوية، جامعة القاهرة: القاهرة.
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 ل  تحصيلع العلوم مادة تدريس في املتعددة الوسائ  توظي  (. أثر3779العريل ي، أيمن بن عل . )

منشورة. كلية ال ربية،  يـر   يـر جازان. رسالة ماجست مدينة في  بتدايي السادل الص  تالميذ

 جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

(. فاعلية اختالف دعض أساليب التحكم ووجهة ال ب  في 3777الغرباوي، عبد العليم أحمد. )

 آلامي لطالب شعبة تكنولوجيا التعليمبرنامج كمبيوتري مق رح لتنمية مهارال تدريس الحاسب 

 منشورة. كلية ال ربية، جامعة ألازهر: القاهرة. يـر   يـر بكلية ال ربية. رسالة ماجست

(. استخدام الحاسوب في التعليم. ألاردن: دار الفكر للطباعة 3773الفار، إبراهيم عبد الوكيل. )

 والنشر والتوزيف.

 تربويال الحاسوب. القاهرة: دار الفكر العربي.(. 3771الفار، إبراهيم عبد الوكيل. )

، الرياض: دار 3(. وسائل وتكنولوجيا التعليم التفاعلية. ج3779فتح هللا، مندور عبد السالم. )

 الصيمةي. 

(. ال ربية التكنولوجية وتكنولوجيا ال ربية. القاهرة: دار 4991الفرجان ، عبد الع يم عبد السالم. )

 والتوزيف.  ريب للطباعة والنشر 

 ، الرياض: مطادف هال.3هـ(. الحاسب آلامي واستخداماته في التعليم. ت4123فوده، ألفأ. )

(. الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، امل مون، العالقة 4999قنديل، يس عبد الرحمن. )

 ، الرياض: دار النشر الدومي. 3التصني . ت

(. م جم املصطلحال ال ربوية املعرفة في املنا ج 4999)أحمد حسين، والجمل، عل  أحمد.  اللقان ،

 ، القاهرة: عالم الكتب. 3وطرق التدريس. ت

 (. منا ج التعليم بين الواقف واملستقبل.3774اللقاني، أحمد حسين، ومحمد، فارعة حسن. )

 القاهرة: عالم الكتب.

دة الفيزياء عل  تحصيل طالب (. أثر استخدام برنامج الحاسب آلامي في ما4999اللهيب، إبراهيم. )

 منشورة. جامعة امللك سعود: الرياض.  يـر   يـر الص  ألاول ال انوي. رسالة ماجست

تحصيل  (. أثر  ستقاللية في التعلم بمساعدة الحاسب آلامي عل 4997املغربي، عبد الحميد أحمد. )

منشورة.  يـر ة بدكتوراه  الطالب الفوري واملرجأ في وحدة امليكانيكا واتجاهاتام نحوها. رسال

 كلية ال ربية، جامعة ألازهر: القاهرة.



  .  لطيب ه  ون  ملت      لوس ئط برمجي ت في  لت لي    لتحكم ن ط أثر

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
254 

(. أثر اختالف أساليب التحكم التعليمي عل  فاعلية املوديوالل 3779املهدي، محمد عبد الرحمن. )

فائقة الوسائ  في تنمية مهارال البرمجة. رسالة دكتوراه. معهد الدراسال والبحوث ال ربوية، 

 رة.جامعة القاهرة: القاه

(. أثر التفاعل بين تحكم املتعلم في البرنامج التعليمي متعدد 3771نوفل، خالد محمود حسين. )

. كلية ال ربية النوعية، يـرالوسائ  وألاسلوب املعرفي عل  تحصيل الطالب. رسالة ماجست

 جامعة عين شمس: القاهرة.

التعليم  يـر الحاسبال في تطو (. استخدام ن م املعلومال وتكنولوجيا 4997الهادي، محمد محمد. )

وتكنولوجيا الحاسبال. القاهرة:  املصري: أبحاث ودراسال املؤتمر العلمي ألاول لن م املعلومال
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 * 

 مـن الجزائـر، إا تـم احتاللـه ا عن دعض الدول مناـايـر عرف املغرب طادعا استعماريا يختل  ك  

 يـــر جــيي التحر ، جوبــه هــذا  حــتالل ألاجنبــي بمقاومــة شــديدة مــن طــرف طــرف دول ــي فرنســا وإســبانيا

ــــة ال ــــــحراوية جــــــزءا ال يتجـــــزأ منــــــه، املغربـــــي، والــــــذي  عـــــد ــــة ال ــــــحراويين  عناصــــــر املقاومـ ن ـــــرا لعالقــ

وبعـد خـروج فرنسـا . ادي واملعنـوي دسالطين وملوت املغرب، والـك مـن خـالل رابطـة البيعـة والـدعم املـ

رف ــأ لاقــالن  التــي تاا إمــ  حــين خـروج إســبانيايــر املقاومــة مس ورفـف الحمايــة عـن املغــرب، أتمــأ هـذه

الداعيـة لالنفصـال إال " البوليسـاريو"عـن ألاقـاليم الجنوبيـة املغربيـة تزامنـا مـف خـروج فرنسـا، فجتاـة 

 . املنطقة لها مارب في التـينتاج دول الجوار املغربي 

 

Abstract 

 Morocco underwent a colonial experience that differed greatly from that of 

some countries, including Algeria, mainly because Morocco was occupied by 

France and Spain. This foreign occupation was confronted with strong resistance 

by the Moroccan Liberation Army, of which the Sahrawi resistance elements are 

an integral part given the Sahrawi’s relationship with the Sultans and Kings of 

Morocco. This relationship has been sustained by a pledge of allegiance (bai'a) 

and material and moral support. When the French Protectorate was put an end 

to, this resistance continued i until the departure of Spain, which refused to quit 

the southern Moroccan regions, at the time of the French withdrawal. It should 

be noted that the "Polisario" front that calls for secession is but the product of 

the neighboring countries to Morocco, and which are countries that have 

interests in the region. 

                                                           
 ة، املغرب.يـر يخ الحدي  واملعاصر، جامعة ابن طفيل، القنطباح  دكتوراه، قسم التاريخ، شعبة التار  1
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 * 

عرفهـــا  التــــينحـــاول مـــن خـــالل هـــذا البحـــ  إماطـــة الل ـــام عـــن جـــذور وتجليـــال التحـــوالل  -

 موق  

محاولـــة املغـــرب الســتكمال وحدتـــه ال رابيـــة وفهــم دور دول الجـــوار فـــي البوليســاريو فـــي إطــار  -

 .هذه الق ية

 إن البح  في هذا املوضون يكتس ي أهمية بالغة لكونه يكتس ي راهنية للواقف السياس ي  -

  .المغربي -

 * 

 .فهم وتحديد سياقال بروز الجتاة في املشهد الن امي -

لجتاــة مــن الن ــال ضــد  ســتعمار إمــ  املطالبــة تحديــد ظــروف ومالدســال تحــول موقــ  ا -

 . باالنفصال

 .التأكيد عل  دور دول الجوار في تأجيج وتأزيم الوضف -

 * 

كيـــــــــ  تحـــــــــول موقـــــــــ  جتاـــــــــة البوليســـــــــاريو مـــــــــن املقاومـــــــــة ضـــــــــد  ســـــــــتعمار إمـــــــــ  املطالبـــــــــة  -

  ؟باالنفصال

 * 

 التــيالوصـفي التحليلـي ملعالجـة الوثـائق والنصـوص  ريخيالتـادنا فـي هـذا البحـ  علـ  املـنهج اعتم

حصــلنا علحاـــا، كمـــا اعتمــدنا علـــ  املـــنهج املقــارن، والـــك بمقارنـــة دعــض النصـــوص والوقـــايف، واعتمـــدنا 

  .ريخيةالتاودالالل ألاحداث    التأويل أحيانا لفهم مقاصد ومغازي عل

 * 

ورال وأحـــداث يــــر وإنمـــا هـــو نتـــاج س فـــراأ، مـــن  والشـــعوب، ال يتـــأ  إن انـــدالن ألازمـــال بـــين ألامـــم

وسياســية واقتصــادية واجتماعيــة وجغرافيــة. ويمكــن اعتبــار نــزان ال ــحراء املغربيــة أنمواجــا  تاريخيــة

تفاعلــأ ضــمناا مجموعــة مــن ألاحــداث، أفــرزل لنــا عالقــال متــوترة بــين املغــرب  التـــيلهــذه الصــراعال 

 Frente Popular para la »''البوليسـاريومل  ووادي الـذهب السـاقية الحمـراء يــروالجتاـة الشـعبية لتحر 

Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro » وهـي جتاــة احت ـن اا الجزائــر، ومول اـا دعــض ،

ن هــــذا التــــوتر املفتعــــل حــــرت أقــــالم وأ، الــــدول لافريقيــــة وألاجنبيــــة ماديــــا ومعنويــــا، وفــــي مقــــدم اا ليبيــــا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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، واقتصـــادية، وسياســـية، وثقافيـــة، وسوســــيولوجية، تاريخيـــةاالل معرفيـــة متعــــددة، ح ين فـــي مجـــالبـــا

 ها.يـر وإعالمية و 

 * 

مــن ال ــراب الجزائــري منتجعــا لهــا، وتلقــأ عناصــرها تــدريبال علــ  " البوليســاريو"اتخــذل جتاــة 

تصر عل  التدريب أن دور الجزائر لم يق يـر  . ليبيا والجزائر: حمل السالح من طرف دولتين مغاربيتين

ا مـا كــان يشـارت عســاكرها إمـ  جانــب  نفصـاليين ميــدانيا، وتجسـد الــك مـن خــالل يـــر فحسـب، بـل ك 

ــــيحــــرب أمغــــاال ألاومــــ   ــــيم، وأمغــــاال ال انيــــة 4957 يـــــردارل رحاهــــا أواخــــر شــــهر ينا التـ ـــا  التـ شــــهدل حربـ

وتبنحاـــا ملبـــدإ  يــــر املص يــــر هـــذا ف ـــال عـــن ال ـــرويج لحـــق تقر ، مـــن الســـنة نفســـها يــــر ضروســـا فـــي شـــهر فبرا

 .مساعدة الحركال التحررية في العالم، موظفة في الك إر اا الن امي في مواجهة  ستعمار الفرنس ي

ـــغ ال ــ ـــــز بلـ ـــين نـــ ــ ـــــران بــ ـــز بالصــ ــ ـــــالمي، تميــ ــــف عـ ـــل واقـــ ــ ـــي ظــ ــ ــــتوياته فـ ــــ  مســـ ـــــة أعلـــ ـــــحراء املغربيــ ــــي ال ـ ان فـــ

إا . بزعامة الواليال املتحدة ألامريكيةالشرقي بزعامة  تحاد السوفيا ي سابقا، والغربي : املعسكرين

وقـــد بـــدا .  ســـود العـــالم عمومـــا التــــينـــزان ال ـــحراء املغربيـــة عـــن الق ـــايا السياســـية  ال يمكـــن فصـــل

والجزائر لم تكونا  إسبانياجليا للخاص والعام مباشرة دعد اس رجان املغرب لل راب املتنازن دشأنه، أن 

وجعلهـا جسـرا للوصـول إمـ  مبتغاهمـا، " البوليسـاريو"خلـق جتاـة راضيتين بـاامر الواقـف، فاتفقتـا علـ  

 . ريخية والقانونية عل  صحرائهأدي ملا يعرف بمشروعية املغرب التوالتص

م، 4957أعقبـــأ مباشـــرة اســ رجان املغـــرب ارضـــه فـــي ال ـــحراء ســـنة  التــــيعرفــأ املرحلـــة ألاومـــ  

جزائريــة صــفاء نيــة تجــاه ق ــية املغـــرب تطــورال متســارعة ومتشــابكة، انــه لــم يكــن لــدى الحكومــة ال

الوطنية، حي  أقدمأ عل  مساندة القوى  نفصالية سياسيا وعسكريا، مما دفف بـاملغرب إمـ  طـرق 

أبــواب من مــة الوحــدة لافريقيـــة، واملحكمــة الدوليــة، وهي ــة ألامـــم املتحــدة، لتفنيــد أطروحــة الجزائـــر 

 .عل  الحدود املوروثة عن  ستعمارالقائلة بوجود شعب صحراوي، والسةي إم  الحفا  

مـــن من مــــة  الســـيمالـــم يلـــق نـــزان ال ـــحراء املغربيـــة  اانـــا صـــا ية مـــن طـــرف املجتمـــف الـــدومي، و 

بوصـــلته نحـــو  يــــر دعـــأ إلحاـــا الجزائـــر، ممـــا جعـــل املغـــرب يد التــــيتبنـــأ املبـــادئ  التــــيالوحـــدة لافريقيـــة 

اع رفــــأ  التــــي'' الهـــاي''ته املحكمـــة الدوليــــة من مـــة ألامـــم املتحـــدة، اســــتنادا إمـــ  الحكـــم الــــذي أصـــدر 

ا، والــــدليل الــــذي يفنــــد مــــزاعم  نفصــــاليين، هــــو أن ينســــباإطــــرف  ال ــــحراء املســــتعمرة مــــن بمغربيــــة

. املحكمة الدولية أثبتـأ وجـود روابـ  قانونيـة ووالء وبيعـة بـين سـالطين املغـرب والسـاكنة املقيمـة باـا

لــم  التـــية باعتبــاره يعــد مــن النزاعــال يـــر ال ــحراء أهميــة كبان املفتعــل حــول ق ــية نـــز ويكتســ ي هــذا ال
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ُيحســـــم فحاـــــا دعـــــد مـــــن طـــــرف املنـــــت م الـــــدومي، ومـــــا ف ـــــئ املغـــــرب يواجـــــه هـــــذه املع ـــــلة الشـــــائكة منـــــذ 

ــــياســـــ رجان وحدتـــــه ال رابيـــــة، وهـــــي ليســـــأ وليـــــدة الـــــزمن القـــــديم، بـــــل هـــــي صـــــنيعة دول  ســـــتعمار   التــ

القوة في حسم الصراعال، وتبنأ فكرة خلق نزاعال لجني احبأ مؤسساتاا العسكرية، واستعملأ 

وكــان مــن تــداعيال هــذا النــزان،  يــاب  ســتقرار باملنطقــة برم اــا، ممــا جعلــه يحتــل . ثمارهــا فيمــا دعــد

ـــار  مكانــــة علــــ  الســــاحة الدوليــــة ولاعالميــــة، و ســــبب فــــي عــــدم العمــــل علــــ  بنــــاء  تحــــاد املغــــاربي كخيــ

ملنطقــــة فرصــــة  نــــدماج  قتصــــادي و جتمــــاعي، ملواجهــــة تحــــديال اســــ راتيجي، وهــــو مــــا ضــــيف علــــ  ا

 ــحراء املغربيــة ان حــول منطقــة النـــز يقودنــا هــذا ال. العوملـة فــي ظرفيــة عامليــة تتميــز بالتكتــل واملنافســة

شــغلأ الــرأي الــدومي  التـــيمــرل باــا املنطقــة، و  التـــيريخ الســتجالء الــدالئل والحقــائق أإمــ  النــبي فــي التــ

 .ة الخ راءيـر إم  حدود تن يم املسوالوطني 

دعــد املفاوضــال الشــاقة مــف  ســتعمار، والن ــال مــن أجــل  ســتقالل، أبــ  املســتعمر أن يخــرج 

لـــذا فـــاملتتبف لتصـــور جتاـــة . دون أن ي ـــرت وراءه مشـــكلة لتمهـــد لـــه طريـــق العـــودة مـــرة أخـــرى م ـــ  أراد

ـــن املقاومــــة مـــــن أجــــل طـــــرد" البوليســــاريو" ـــ  املطالبــــة باالنفصـــــال  يالحــــع كيـــــ  انتقلــــأ مــ لاســــبان إمــ

وقـد أدى هـذا الطـرح إمـ  عـدة مواجهـال عسـكرية بيناـا وبينـه، خلفـأ خسـائر . و ستقالل عن املغرب

 .دشرية ومادية في صفوف الجانبين

ـــار ال ــــحراء املغربيــــة ق ــــية جديــــدة نتيجــــة دعــــض الخلفيــــال املشــــبوهة   ــــيانب قــــأ عــــن مسـ  التـ

ـــرة مقاومــــة جــــيي التحر  تركهــــا  ســــتعمار فــــي الســــتينيال فــــي ال ــــحراء، ان املغــــرب حكومــــة  يـــــر منــــذ ف ـ

وشـــعبا كــــان مصـــمم العــــزم علـــ  الــــدفان عــــن حقوقـــه املشــــروعة الســـ رجان أقاليمــــه املســـتلبة، وهــــو مــــا 

ســـبب فـــي خلـــق معانـــاة إنســـانية وماديـــة ســـاهمأ فحاـــا دعـــض ألاخطـــاء السياســـية والعســـكرية، وكـــذلك 

ان فــي  عقيــد يــر ياسـية وســاكنة املنطقــة، زد علـ  الــك، تــدخل الجسـوء الفهــم بـين الدولــة والنخــب الس

مـــن أي وقـــأ مضـــ  ، كـــل حســـب رؤيتـــه ومصـــالحه، وقـــد اســـتنزف فحاـــا   ــــر ق ـــية ال ـــحراء املغربيـــة أك

ال ـحراء املغربيـة، ان  يــرمن ألاموال وألارواح، والكل ي رقب عل  م ض مـا سـيؤول إليـه مص يـر الك 

  .(1)لشعوب من يدفف ضريبة  نت ار هي ا

نــونبر  41الجـزء املسـتلب مـن ال ـحراء املغربيـة دعـد عقـد معاهـدة مدريـد بتـاريخ  إسـبانيا ـادرل 

م، دعــــدها 4957نــــونبر  31م، الــــذي حــــدد بموجبــــه  نيــــحاب الناــــايي مــــن ال ــــحراء املغربيــــة فــــي 4957

                                                           
يونيــو  47مـاي / 47، 71ادخيـل، ملال ـحراء املغربيـة إمـ  أيــنمل، منـاظرة فـي مجلـة زمـان، عـدد  يــر نـاعمي مصـطف ، وبش -1

 .17-21الدار البي اء، ص ص ، Tiwomediasmaroم، نشر 3741
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ق مـــاربام مباشـــرة اختمـــرل فكـــرة  نفصـــال لـــدى دعـــض ســـكان ال ـــحراء املغربيـــة الطـــامعين فـــي تحقيـــ

التخصـية، فوقفـوا ضـد ان ـمام ألاقــاليم الجنوبيـة سياسـيا وإداريـا إمــ  اململكـة املغربيـة، ممـا تولــدل 

 .عنه مرحلة جديدة ملسار ال حراء املغربية

ــــة  ــــأ الجتاـ ــــة، حيـــــ  تبنـ ـــية ال ـــــحراء املغربيـ ــــوية لق ــ ـــاد  سـ ــــي إيجــ ــــت م الـــــدومي فـ ـــل املنـ لقـــــد فشــ

املشرون  نفصامي الذي خططأ له " البوليساريو"الذهب الساقية الحمراء ووادي  يـر الشعبية لتحر 

مـــــن قبـــــل، وأصـــــبحأ الجتاـــــة تقـــــود نزاعـــــا فـــــي املنطقـــــة ال ـــــحراوية بـــــدعم مـــــن دول خارجيـــــة،  إســـــبانيا

وبـــااخ  الجـــارة الجزائـــر، وهـــي أول دولـــة شـــقيقة تربطنـــا باـــا روابـــ  ألاصـــل والـــدم واللغـــة، وعالقـــال 

ضد  ستعمار الذي حـاول أن يفـرق بيننـا، وهـا هـي  يـر فاح مر مش ركة  ستمد قوتاا من تاريخ طويل وك

الســلطة إمــ  إدارة الحكومـــة  إســـبانياوبعــد  ســليم . الجزائــر اليــوم تحت ـــن هــذه املجموعــة  نفصـــالية

يلتحقـــون  املغربيــة، تـــم  عيـــين أحمــد بنســـودة عـــامال مؤقتــا علحاـــا، وبـــدأ املوظفــون مـــدنيون وعســـكريون 

كمــا تــم نشــر رجــال الشــرطة، والــدرت امللكــي، وعناصــر مــن القــوال املســلحة تباعــا بمراكــزهم بــالعيون، 

التحقأ باملراكز  التـيالتحقأ لحفع السالم، إضافة إم  عناصر القوال املسلحة امللكية  التـيامللكية 

معلـــن مـــف  يــــر تخلـــأ عناـــا القـــوال العســـكرية لاســـبانية، حيناـــا، دخلـــأ املنطقـــة فـــي نـــزان جديـــد   التــــي

 .  (1)لجزائريين الذين كانوا يتطلعون للهيمنة والتوسف الحكام ا

كانـأ تتخـب  فحاـا لادارة املغربيـة،  التــيوالجزائـر ألاوضـان الداخليـة املتـدهورة  إسبانيااستغلأ 

لـم تـنس أطماعهـا فـي املغـرب، أمـا حكـام  إسـبانيافخططتـا إلقامـة دويلـة تخـدم أجنـدتاما، مـن الـك أن 

راتيجيا، دافعــــه ألاساســــ ي هـــو الحصــــول علــــ  منفــــذ بحــــري علــــ  املحــــي  جيوســــ  الجزائـــر فكــــان هــــدفهم

وهــذه فكــرة كانــأ . الواقعــة جنــوب شــرق بــوكران ألاطلنطــي، وبســ  ســيطرتام علــ  منــاجم الفوســفات

وممـا الشـك فيــه، أن . املـيالدي يــوم كانـأ الجزائـر إيالـة تركيــة 47وال تـزال تختمـر فـي اهــنام منـذ القـرن 

 ".البوليساريو"م الجزائري كانأ وراء اختالق جتاة النوايا التوسعية للن ا

كانــأ ت رأســها  التـــياملغربــي بتنســيق مــف الحكومــة ومؤسســة التعــاون الــوطني  يـــر فــتح جــيي التحر 

ة لـــال عايشــــة أخـــأ امللــــك الحســـن ال ــــاني، مراكـــز عديــــدة بال ـــحراء املغربيــــة أواخـــر ســــنة يـــــر يوم ـــذ ألام

ضــربأ املنطقــة، كمــا تــم احت ــان حــوامي  التـــية الجفــاف ملســاعدة الســكان علــ  تجــاوز محنــ ،م4971

 ابنـــمـــن  اتلميـــذ 217
َ
ما وفـــرل لهـــم والـــدار البي ـــاء، دعـــد يــــر اداء ال ـــحراء ملتادعـــة دراســـ ام بكـــل مـــن أك

                                                           
ملن مــة الوحــدة لافريقيــة املنعقــد  37الغربيــة أمــام مــؤتمر القمــة  بــن منصــور عبــد الوهــاب، ملــ  ال ــحراء املغربيــة -1

 .74ص ، .م4911بأديس أبابا يوم  ثنين نونبر 
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، مــنام مـن أتــم دراسـته ال انويــة الدراسـةسـنوال  مــن  ن اـاء، وبعــد (1)الدولـة أمـاكن الدراســة ولايـواء

خـــرت فــي النشـــات السياســ ي والنقـــابي، وف ــة أخـــرى تادعــأ عـــن ك ــب أحـــداث والجامعيــة، ومـــنام مــن ان

ـــــرة تحر  ـــــدياا فكـ ـــدل لـ ــ ــــبعينيال، وتولـ ــــة الســ ـــــراء بدايــ ـــــاقية الحمـ ـــــر السـ ــــة  يــ ـــن قب ــ ــ ـــــة مـ ـــــحراء املغربيـ ال ـ

إمـــ  نشـــر  إســـبانيا، فبـــادرل (2)لاســـبان، فيمـــا أحـــزاب أخـــرى كانـــأ دعيـــدة كـــل البعـــد عـــن مراكـــز القـــرار 

ي  أماطأ الل ام عن ني اا املقيتة في قطف جـزء مـن ال ـراب املغربـي، وهـو فكرة الشعب ال حراوي، ح

 . (3)"البوليساريو"املشرون الذي تبنته من دعدها جتاة 

طــــرح الشــــباب مطــــالتام علــــ  مســــؤومي الدولــــة املغربيــــة، دع ــــها ينطــــوي علــــ  أفكــــار مغرضــــة أو  

فــي حـين التحـق الـبعض آلاخـر مــنام .   جيزيـة، فتلقـوا دعـض الوعـود، لكناــا لـم تطبـق علـ  أرض الواقـف

فيمــا ف ــة أخــرى صــوبأ وجه اــا إمــا  ،بمدينــة طانطــان، فقامــأ الســلطال املحليــة بم ــايقة توجهــاتام

الســــاقية  يـــــر وهــــؤالء الشــــباب هــــم الــــذين يشــــكلون النــــواة ألاومــــ  لجتاــــة تحر . نحــــو موريتانيــــا أو تنــــدوف

دعمـــا ماديـــا ومعنويـــا مـــن دولـــة الجزائـــر  ةالجتاـــلقيـــأ هـــذه . (4)"البوليســـاريو"الحمـــراء ووادي الـــذهب 

وفــي . وظفـ ام فـي اسـ راتيجي اا إلقامــة دويلـة بمنطقـة ال ـحراء املغربيـة تكــون معزولـة عـن املغـرب التــي

م، ان ــم الــبعض مــن هــؤالء الشــباب ال ــحراويين املغاربــة إمــ  دعــض العناصــر القديمــة فــي 4971ســنة 

 ســـتعمار فــي ال ـــحراء املغربيـــة،مطالبــة بتصـــفية    (5)تحرريـــة ةحركـــبـــالجنوب، وكونــوا  يــــر يي التحر جــ

مــــن الشـــباب ال ــــحراوي الـــذين درســـوا فــــي املـــدارل والجامعــــال أخـــرى  ف ـــة م4979ســــنة  كمـــا ظهـــرل

 شبعوا بأفكار تحمل في طياتاا  ، وجنوب إفريقيا، الذينإسبانياألاجنبية بدول أوربا الشرقية، وكوبا، و 

 التـــــي، هــــذه الحركــــة الشــــبابية (6)حركــــة الن ــــالة أطلقــــوا علحاــــا حركــــ العنصــــرية والعدوانيــــة، وأنشــــأوا

  .أشعلأ شرارة الن ال ضد املستعمر لاسباني باملغرب

                                                           
، الــدار يــر، مطبعـة التس4بـالجنوب املغربــي، الطبعـة  يــر  يــأ يـدر محمـد بنسـعيد، صـفحال مــن ملحمـة جـيي التحر  - 1

  .13م، ص 3774البي اء، 
 .12-13نفس املصدر السابق، ص.ص  -2
 . 45م، ص 4993عبد الخالق حسن، البوليساريو لعبة تحأ املجهر، مطبعة إليأ، الربات،  -3
 .45بالجنوب املغربي، مصدر سابق، ص  يـر  يأ يدر محمد بنسعيد، صفحال من ملحمة جيي التحر  -4

، يـــريي التحر تكونــأ هــذه الحركــة التحرريــة مــن مجموعــة مــن الشــباب ال ــحراويين رفقــة عناصــر كانــأ ضــمن جــ - 5

 هدفها ألاساس ي هو إخراج املستعمر من املغرب.
البغــدادي محمــد، ال ــحراء املغربيــة بــين املا ــ ي والحاضــر والحلــول املق رحــة للنــزان ال ــحراوي، مطبعــة فيــدرايأ،  -6

 .277م، ص 3771الربات، 
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قائدا للحركة وهو من الشـباب الـذين درسـوا وتخرجـوا مـن  (1)أصبح الوامي مصطف  ولد السيد 

يي امللكـي أثنـاء تدخلـه املغرب، وحسـب الحـوار الـذي دار بينـه وبـين  يـأ يـدر، فـنن هدفـه مسـاندة الجـ

امللقـــب  (3)"بوخروبـــة محمـــد"، لكـــن الحكومـــة الجزائريـــة بقيـــادة الـــرئيس (2)ال ـــحراء املغربيـــة يــــر لتحر 

ل مجـــــرى ألاحـــــداث، ووجهـــــأ الحركـــــة وفـــــق خط اـــــا يــــــر كـــــان لهـــــا رأي  خـــــر، إا  " الهـــــواري بومـــــدين"ب

شعرل بـأن املغـرب أوشـك  بانياإسفيما ، (4)التوسعية للسيطرة والهيمنة عل   قتصاد بدول املغارب

م، دفعتـا بقائـد الحركـة املتشـبف باافكـار اليسـارية 4954عل  اس رجان أراضيه املقتطعة، وخالل سـنة 

ساهمأ في التفاف دعض الطلبة حوله إم  التجول بدول أوروبا الشرقية إم  أن انته  به املطاف  التـي

ـــنة  ــ ـــالجزائر سـ ــ ـــالق   (5)م4953بـ ــ ـــف انطـ ــ ـــــك مـ ـــــزامن الـ ســــــتخبارال الجزائريــــــة للبحــــــ  عــــــن الشــــــباب ، وتـ

الغاضـــــــبين بنفريقيـــــــا وجنـــــــوب ال ـــــــحراء، نـــــــذكر مـــــــن بيـــــــنام دعـــــــض املغاربـــــــة، والتونســـــــيين، والليبيـــــــين، 

وجل هؤالء كانوا من املعارضين لألن مة السـائدة فـي بلـدانام، كمـا ... هم يـر واملاليين، واملوريتانيين و 

هم وتلقيـــنام أفكـــارا يــــر لشــباب الخليجـــي الـــذين تـــم تأطاســتقطبأ هـــذه  ســـتخبارال كـــذلك، ف ـــة مـــن ا

 .(6)مغرضـة عــن أوطـانام، الســتغاللهم فــي زعزعـة أمــن واســتقرار بلـدانام كلمــا دعــأ ال ـرورة إمــ  الــك 

أنــه بلــغ إمــ  علمــه مــن مســؤول جزائــري فــي مــا يخــ  عالقــة بــالده مــف  (7)وقــد جــاء علــ  لســان  يــأ يــدر

الخارجيــة لاســباني فـي صــيا ة وثيقـة تخــول لهمـا اســتغالل ثــروال  يــر ، بأناـا حــاورل وز يـــرحركـال التحر 

ـــم الدويلـــــة الوهميـــــة  ـــنة تحـــــأ حكــ ـــين ســ ـــل عـــــن خمســ ــــيالفوســـــفات باملنطقـــــة ملـــــدة ال تقــ ســـــعتا إمـــــ   التــ

 (.8)إقام اا

                                                           
لالسـتعمار لاسـباني، يعـد مـن م، كان من ضمن املقاومين 4911الوامي مصطف  السيد، مناضل سياس ي، ازداد سنة  - 1

 م خالل عملية عسكرية.  4957مؤسس ي جتاة البوليساريو وأول من تقلد قيادتاا، توفي سنة 
 .12بالجنوب املغربي، مصدر سابق، ص  يـر  يأ يدر محمد بنسعيد، صفحال من ملحمة جيي التحر  - 2
م، شـغل منصـب رئـيس الجزائـر 4951في سـنة م وتـو4923محمد بوخروبة عـرف بلقـب الهـواري بومـدين، ازداد سـنة  - 3

 دعد  نقالب العسكري الذي قام به عل  الرئيس أحمد بن بلة. 4977سنة 
 .12بالجنوب املغربي، مصدر سابق، ص  يـر صفحال من ملحمة جيي التحر  - 4
 .111م، ص 4915 الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مطبعة الرسالة،  - 5
 املصدر السابق.نفس  - 6
م، يعـــد مـــن رمـــوز اليســـار املغربـــي ومـــن املقـــاومين اللـــذين تصـــدوا 4937هـــو محمـــد بـــن ســـعيد  يـــأ يـــدر، ازداد ســـنة  -7

 لالستعمار، عرف أي ا بمعارضته لن ام حكم املغرب عهد امللك الحسن ال اني.
 . 12در سابق، ص بالجنوب املغربي، مص يـر  يأ يدر محمد بنسعيد، صفحال من ملحمة جيي التحر  - 8
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وواقــــــف ألامــــــر، ســــــق  القنــــــان وانكشــــــ  ألاصــــــيل مــــــن الــــــدنيء، فــــــالجزائر مــــــن خــــــالل احت ــــــاناا 

 التـيون نحو  نفصال وهي نفس السياسة نـز ال حراء املغربية في ال اءابنللفصائل الشبابية، وشحن 

، كمـا سـعأ الجزائـر كـذلك إمـ  "الشـعب ال ـحراوي "أقدمأ علحاـا السـلطال لاسـبانية فيمـا عـرف ب

ا من يـر وبمجرد التحاق الومي مصطف  السيد الذي تلق  تأط. إسبانياعالقاتاا الدبلوماسية مف  يـر تطو 

ـــنة املخــــابرال الجزائ إمــــ   وأرســــلم، شــــرن فــــي مباشــــرة العمــــل فــــي بنــــاء مشــــرون  نفصــــال، 4952ريــــة سـ

داريا وهوفمـان وعبـد ) تندوف، وأصبح يأتمر بأوامر ال الوث الساهر عل  العالقال مف الدولة املغربية 

، اناـا تـدرت مسـبقا إسـبانيا، وكانأ الجزائر تنفذ خطة عملهـا بتنسـيق محكـم مـف (1)( القادر الزرقيني

مـا فتئـأ تبحـ   إسـبانيانه ال يمكـن فصـل ال ـحراء عـن اململكـة املغربيـة بـدون مسـاعدة مناـا، وح ـ  أ

ـــدل (2)عـــــن شـــــريك لهـــــا لتحقيـــــق حكـــــم اا ـــــي لل ـــــحراء يكـــــون تادعـــــا لهـــــا  لنشـــــر أفكارهـــــا  ضـــــال اا، فوجــ

 . تنادي باا الجزائر التـيالتامرية لتن اف إم  تلك 

ال ــحراء املغربيــة مــن قب ــة  يـــر نمواجــا  خــر لتحر " ي يـــر حركــة البص"شــكل النشــات الــدعايي لـــ

لاســـبان وضــــمها إمــــ  اململكــــة املغربيــــة مــــف  حتفــــا  بحقـــوق الســــكان، وقــــد تبنــــأ هــــذه الحركــــة فكــــرة 

ـــ  الجــــيي الــــوطني مــــن الســــكان، لكناــــا ســــرعان مــــا تفككــــأ  قبــــل أحــــداث ( م4957ســــنة ) عتمــــاد علـ

من السنة نفسها رسائل إم  كل من الجزائر واملغرب  و ماي 77بتاريخ  (4)ي يـر ، إا دع  البص(3)"الزملة"

وموريتانيا، يطلـب املسـاعدة، وألاسـلحة، وتـدريب ال ـحراويين علـ  حمـل السـالح، وإثـارة الـرأي الـدومي 

، ال للـ يء، إال أنـه يطالـب بنناـاء (5)حول ما يعانيه الشعب من جـرائم وحشـية تحـأ سـلطة  سـتعمار

ر بـــة جامحـــة فـــي فصـــل  ســـبانياملـــواطن الغيـــور علـــ  وطنـــه، وكانـــأ إل  حـــتالل الـــذي هـــو أصـــل معانـــاة ا

 .(6) إسبانياال حراء عن املغرب، وهو ما جعلها  ساعد املجموعة عل  التحرت بين العيون وتندوف و 

                                                           
 . 111 الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مصدر سابق، ص  - 1
 نفس املصدر السابق. - 2

قتـــل فحاـــا العديـــد مـــن ســـكان ال ـــحراء علـــ  يـــد الســـلطال  التــــيم و 4957الزملـــة هـــي أحـــداث وقعـــأ بـــالعيون ســـنة  - 3

 م.3742نونبر  73ومة من جريدة الصباح، يوم مصدر املعل استعملأ فحاا الطائرال. التـي سبانية و 
م بمدينــة طانطــان جنــوب املغــرب، إا حصــل علــ  شــهادة الباكالوريــا فــي العلــوم ألاصــلية 4913ي ســنة يـــر ازداد البص - 4

وآلاداب، وبعـدها توجـه إمـ  ألازهــر بمصـر، ثـم سـافر إمــ  دمشـق دسـوريا، حيــ  حصـل باـا علـ  شــهادة لاجـازة فـي العلــوم 

وبعـــدها عـــاد إمـــ  املغـــرب، عـــايي مـــا كانـــأ تقـــوم بـــه املقاومـــة املغربيـــة ملكافحـــة  ســـتعمار، حيـــ  أصـــبحأ  السياســـية،

 م واختفاؤه إم  اليوم.4957ت رصده وتتبعه عيون املستعمر  سباني، تم اختطافه سنة 
 .421م، ص 4917، وليـر ، دار الكلمة للنشر، بال حراء الغربية عقدة التجزئة باملغرب العربيالشامي علي،  - 5
 .119 .مصدر سابق، ص  الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، - 6
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وسعأ الجزائر دائرة الحركة  نفصالية وضمأ إلحاا مغاربة صحراويين وجزائريين وموريتـانيين 

ـــي ظــــرف وجيــــز مجموعــــة مــــن الغو ــــائيينومــــاليين، و شــــكلأ مــــن هــــذه  ـــها "الحركــــة فـ ــ  نفسـ أطلقــــأ علــ

ـــا " دويلــــــة" ــــة، ومول اــــــا ماديـــ ـــمة الجزائريــ ــــدقا بالعاصـــ ـــا فنــ ــــذل كمقــــــر لهـــ ــــة، اتخــ ــــة وهميــ ــــي إال دويلــ ـــا هــ ومـــ

الجزائريــة علــ  التخطــي  لهــا سياســيا، فيمــا قامــأ  يـــر وديبلوماســيا، وعمــل دعــض أع ــاء جتاــة التحر 

دريب عناصــــرها الــــذين زودتاــــم بأحــــدث ألاســــلحة بمــــا فحاــــا من ومــــة اســــتخبارال الجــــيي الجزائــــري بتــــ

 .(1)استوردتاا الجزائر من  تحاد السوفيا ي  التـي" سام"الصواريخ 

أصــبحأ الحركــة املزعومـــة ركيــزة أساســية لتطبيـــق الخطــة الجزائريــة لاســـبانية ملنــف املغــرب مـــن 

ـــــبانياإتمـــــــام وحدتـــــــه ال رابيـــــــةف وتـــــــرى فحاـــــــا  ـــية  إســ ــ ـــــادية أداة أساســ ـــــا  قتصــ ـــــدم نواياهــ ــــة تخــ ــ ـــي املنطقـ ــ فــ

 .(2)والعسكرية، بينما تراهن علحاا الجزائر ل مان مصالح اس راتيجية واقتصادية 

ال املوريتانيــة يـــر م بمنطقــة الزو 4952 ومــاي 47فــي " البوليســاريو"تأسســأ جتاــة وفــي واقــف ألامــر 

انعقـاد مؤتمرهـا التأسيسـ ي ألاول، السيد الذي لـم يكـن انفصـاليا، وعلـ  إثـر  (3)عل  يد الوامي مصطف 

انتخبـــأ املجموعـــة املؤسســـة بقيـــادة الـــوامي لجنـــة تنفيذيـــة متكونـــة مـــن ســـبعة أفـــراد، ومكتـــب سياســـ ي 

قانون داخلـي، وخـرج املـؤتمرون بتوصـيال  يتكون من واحد وعشرين ع وا، مف حرصهم عل  صيا ة

ر الح ــرمي الــذي التحــق فيمــا دعــد ، وتكونــأ اللجنــة التنفيذيــة مـن عمــ(4)يةيـــر إليجـاد تن يمــال جماه

ملـــدة " البوليســـاريو"بـــاملغرب، وســـتة أع ـــاء مـــن بيـــنام إبـــراهيم  ـــامي الـــذي عـــين أول أمـــين عـــام لجتاـــة 

ســــنة فقـــــ ، وشـــــغل الـــــوامي مصـــــطف  الســـــيد كاتبــــه الخـــــاص إلضـــــفاء صـــــبغة الطـــــادف ال ـــــحراوي علـــــ  

، وظهــرل بــوادر (5)ه دعــض املؤسســينف يـــر اء املنطقــة، فيمــا الــوامي كــان ابنــالجتاــة، ان  ــامي كــان مــن 

ـــنة  ـــا ســ ـــاد املـــــؤتمر ال ـــــاني لهــ م، دعـــــدما عرفـــــأ تحـــــوالل 4951 نفصـــــال للجتاـــــة عـــــن املغـــــرب دعـــــد انعقــ

أمـا املـؤتمر ال الـ  الـذي انعقـد شـهر  شـأ . أيديولوجية، زد عل  الك،  عاوناا مف قادة الجزائر وليبيـا

نة نفســــــها خـــــالل الهجــــــوم علــــــ  موريتانيــــــا م دون الـــــوامي مصــــــطف  الســــــيد الــــــذي ا تيـــــل فــــــي الســــــ4957

                                                           
 .12بالجنوب املغربي، مصدر سابق، ص  يـر  يأ يدر محمد بنسعيد، صفحال من ملحمة جيي التحر  - 1
 .14م، ص 4993عبد الخالق حسن،البوليساريو لعبة تحأ املجهر، مطبعة إليأ، الربات،  - 2

م باسـا، مـن املؤسسـين لجتاـة البوليسـاريو، 4919عمـر الح ـرمي، اسـمه الحقيقـي محمـد علـي الع مـي، ازداد سـنة  - 3

م بمخيمــال 4911تقلــد بالجتاــة عــدة مســؤوليال، عــاد إمــ  املغــرب بدايــة التســعينال دعــد مســاهمته فــي انتفاضــة ســنة 

 من أبرزها منصب عامل عل  عدة أقاليم.دعد عودته إم  املغرب عدة مناصب  يـر تندوف، وقد تقلد هذا ألاخ
 .477دهبي عبد الحق، ق ية ال حراء املغربية ومخط  التسوية ألاممي، مصدر سابق، ص  -4
 نفس املصدر السابق. -5
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هـل للجزائـر أم . بتعليمال من العسكر الجزائري، مما حتم عل  املؤتمر الحسم فيمن هـو أحـق بـالوالء

الــذي  (1)لليبيـا؟ فكانــأ الكفــة مرجحــة للجزائــر لكوناــا م ــيفة فــوق تراباــا، فعينــأ محمــد عبــد العزيــز

، لــذلك (2)تبعيــة للجزائــر فــي قيــادة الجتاــة  ـــر أنــه أكته واستقصــأ ألاخبــار عنــه، فأدركــأ يـــر تتبعــأ مس

م، وكـان الهـدف 4951وهيأل النعقاد مؤتمر جديد سـنة " البوليساريو"دسطأ الجزائر سيطرتاا عل  

 .منه دعائيا، وخالله تمأ إعادة انتخاب محمد عبد العزيز مرة أخرى عل  رأل ألامانة العامة

ــــة  ــــأ جتاـــ ـــ" البوليســـــــاريو"انطلقـــ ــ ـــ  محفــ ــ ـــن وســ ــ ــــة مــ ــ ـــــر املرجعيـ ــــة ألاطــ ـــــة لقلـــ ـــــاطر، نتيجــ وف باملخــ

، ســابقأ الجزائــر الــزمن مــن أجــل لاعــالن عــن قيــام (3)والتجربــة التن يميــة وانعــدام ال ــروف الذاتيــة

عـن  إسـبانياوكـان الـك قبـل جـالء . م4957 يــرفبرا 35الجمهورية العربية ال ـحراوية الديمقراطيـة فـي 

ـــــرفبرا 31يــــــد بتــــــاريخ املنطقــــــة بيــــــوم واحــــــد الــــــذي حــــــدد بمعاهــــــدة مدر  ، وتزامنــــــا مــــــف تــــــاريخ (4)م4957 يــ

 نيــــحاب لاســــباني، أعلــــن مــــا يســــم  بــــاملجلس الــــوطني ال ــــحراوي املؤقــــأ فــــي بيــــان صــــادر عنــــه، أن 

الجمهوريـة العربيـة "الشعب العربي ال حراوي يعلن عن قيام دولة حـرة مسـتقلة اال سـيادة  سـم  

، (5)الـدومي لالع ـراف باـا والتعـاون معهـا لتحقيـق التنميـة، وناشدل املجتمـف "ال حراوية الديمقراطية

ـــــبانياكمــــــا أعلنــــــأ عــــــن وضــــــف دســــــتور الجمهوريــــــة فــــــي اليــــــوم التــــــامي دعــــــد انيــــــحاب  ـــــحراء  إسـ ـــن ال ـ ــ مـ

أن السؤال املطروح، ملااا أعلنأ الجزائر عن قيام جمهورية صحراوية، وليس كيانـا؟  يـر   .(6)املغربية

 فوق تراباا ومعاكسة وحدة املغرب واس راتيجيته؟" لبوليساريوا"وما هو هدفها من احت ان جتاة 

اطلعنـــا علحاـــا، وكـــذلك اســـتنادا إمـــ  مـــا أكدتـــه لنـــا  التــــيريخيـــة أللنصـــوص الت قراءتنـــامـــن خـــالل و 

أجريناهــا مــف عينــة مــن ســكان الســاقية الحمــراء ووادي الــذهب، تبــين لنــا أن  التـــيالروايــال الشــفوية 

                                                           
م بمدينــــة قصــــبة تادلــــة، تــــادف دراســــته ال انويــــة بمدينــــة مــــراكي 4911 شــــأ  45ازداد محمــــد عبــــدالعزيز بتــــاريخ  - 1

م، يعد من مؤسس ي جتاة البوليساريو، ظل يشغل منصب قائـد 4957بات إم  حدود تاريخ شتنبر والجامعية بمدينة الر 

م رئيسـا للجمهوريـة الوهميـة، 4957عسكري في الجتاة، وبعد وفاة الوامي مصطف  السيد، عين محمد عبـدالعزيز سـنة 

 م.3747يو ما 24وتمأ إعادة انتخابه عدة مرال في هذا املنصب إم  أن وافته املنية بتاريخ 
 .477دهبي عبد الحق، ق ية ال حراء املغربية ومخط  التسوية ألاممي، مصدر سابق، ص  -2
-477م، صـــ  4917ول، يــــر ، دار الكلمـــة للنشـــر، بال ـــحراء الغربيـــة عقـــدة التجزئـــة بــاملغرب العربـــي الشــامي علـــي، -3

474. 
 .491ص  الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مصدر سابق،  -4
م، 3772، دار أبــي رقــراق، الربــات، 4دهبــي عبــد الحــق، ق ــية ال ــحراء املغربيــة ومخطــ  التســوية ألاممــي، الطبعــة -5

 .472ص 
 .471، مصدر سابق، ص ال حراء الغربية عقدة التجزئة باملغرب العربي الشامي علي، -6
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، "البوليسـاريو"قـائم بـين املغـرب والجزائـر، ولـيس بـين املغـرب وجتاـة  ف ألامـرهو فـي واقـ ان املفتعلنـز ال

" و"حاسـ ي بي ـاء"إبـان  جومهـا علـ  والدليل عل  الك، أن نوايا الجزائر انكشـفأ منـذ الوهلـة ألاومـ 

ـــ ــ ـــنة  (1)" وبتينجـــ ــ ـــــاال"م، وممــــــــا زاد ألامــــــــر تأكيــــــــدا معركــــــــة 4972ســـ ــــي (2)"أمغـــ ــ ـــهر ينا التـــ ــ ــــأ شـــ ــ ـــــروقعــ ــ  يــ

أن فعلة الجزائر العدوانية لم تأل من فراأ حين اعتدل عل   لعل ما تجب لاشارة إليه،و . (3)م4957

مــن أوهــام  نفصــال فــي عقــول دعــض ال ــحراويين،  إســبانياأرضــها، بــل اســتغلأ مــا زرعتــه  يـــر أرض  

ـــعها، وأعلنـــــأ عـــــن مـــــيالد  ـــا فـــــي وســ ـــل مــ ـــا باملنطقـــــة  يــــــر   ابـــــنفتبنـــــأ هـــــذه ألافكـــــار، وعملـــــأ كــ شـــــرعي لهــ

ين جــراء نــزان هــذا   "ســاريوالبولي" وتصــديا لهــذه املــؤامرة،  .العــاق بــن، وصــار الــوطن ألام يعــاني ألامــري

ة الخ ــراء قبــل صــدور قــرار محكمــة العــدل الدوليــة، وأعطــ  يـــر قــرر امللــك الحســن ال ــاني تن ــيم املس

 :  عليماته السامية إم  ثالثة من قادة الجيي، وهم

، (4)وتميز هذا القرار بالسرية التامة. والكولونيل ماجور الزيا يالجنرال أشهبار، والجنرال بناني، 

ـــم اســـــتدعاء عبـــــد الهـــــادي بوطالـــــب ـــل إلقـــــاء خطـــــاب املس (5)وقـــــد تــ ـــ  القصـــــر امللكـــــي قبــ ة الخ ـــــراء يــــــر إمــ

ة إم  ألاقاليم ال حراوية، وأوصاه بأن يـر بخمسة عشر يوما، وأخبره عاهل البالد بنيته عن تن يم مس

 :إال أربعة أشخاص وهم هذا السر ال يعلمه

 أن يــر  . (6)ة، وإدريـس السـالوي، وعبـد الـرحيم بوعبيـديــر موالي أحمد العلوي، وأحمد رضا اكد

الشــعبية، بتكـوين جــيي قــادر  يـــر بوعبيـد لــم يكــن مقتنعـا باــذه الفكــرة، وف ـل اللجــوء إمــ  حـرب التحر 

ـــل أقاليمــــه ال ــــحراوية امل ـــ رجان كـ ـــن . ســــتعمرةعلــــ  مواجهــــة القــــوال لاســــبانية السـ لكــــن امللــــك الحسـ

بـل كـان يسـة  إمـ   يد جر بالده إم  النفق امل لم، أال وهـي الحـرب،يـر نه ال أى شي ا  خر، يـر ال اني، كان 

                                                           
يـــــة، شـــــهدتا صـــــراعا مســـــلحا بـــــين املغـــــرب حاســــ ي بي ـــــاء وتنجـــــوب منطقتـــــان توجـــــدان علـــــ  الحـــــدود املغربيـــــة الجزائر  -1

 م.4972والجزائر شهر أكتوبر 
أمغـال منطقـة تقـف جنـوب مدينـة السـمارة و ـرب منطقـة تيفـار ي، وقعـأ باـا مواجهـال عسـكرية ضـارية بـين الجـيي  - 2

 املغربي والجزائري بدعم من عناصر البوليساريو.
 .491ر سابق، ص  الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية املغرب، مصد -3
 .442م، ص 4992الحسن ال اني، ااكرة ملك، الطبعة ال انية، الشركة السعودية لألبحاث والنشر،  -4
م بفــال، كاتــب وسياســ ي ودبلوماســ ي مغربــي، شــغل عــدة مناصــب، 4932دجنبــر  32ازداد عبــدالهادي بوطالــب بتــاريخ  -5

كـل مـن امللـك الحسـن ال ـاني  يـر ال اني، وقد درل هذا ألاخمناا رئيسا ملجلس النواب، ومستشارا للملك الراحل الحسن 

 م.3747دجنبر  47وخلفه امللك محمد السادل باملعهد امللكي بالربات، توفي بتاريخ 
لاقليم ال حراويمل، ضمن أعمال ندوة ملاملغـرب  يـر بوطالب عبد الهادي، ملالجانب السياس ي والقانوني في ق ية تحر  -6

 .372م، ص 3779العربي، تطوان،  ال حراويمل مطبعة الخليج
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وبصـــفته . أرضـــه ســـلميا، لـــذلك نجـــده لـــم يكـــن متحمســـا ملـــا اق رحـــه عليـــه عبـــد الـــرحيم بوعبيـــد يــــر تحر 

ظــل هــذا التن ــيم فــي ســرية  .(1) ة ســلميةر يـــفــي تن ــيم مس حمــ  الــوطن والــدين، شــرن علــ  التــو حــامي

ـــــة ــ ـــــة صغ تامــ ــ ــــه إال مجموعــ ــ ــ ـــــر وال يعلمـ ــ ــ ة جـــــــــدا مـــــــــن مقربيـــــــــه ال يتجـــــــــاوز عـــــــــددهم رؤول أصـــــــــادف اليـــــــــد يـ

أكتـوبر  45، وظـل التسـ ر قائمـا إمـ  أن أعلـن عنـه امللـك الراحـل الحسـن ال ـاني يـوم الجمعـة (2)الواحدة

ية رأياا بوجود عالقال تاريخيـة بـين املغـرب ، أي دعد يوم واحد من إصدار محكمة العدل الدول4957

م، خاطــــب 4957نــــوفمبر  7يومــــا، وبال ــــب  يـــوم ألاربعــــاء  49وألاقـــاليم ال ــــحراوية املســــتعمرة، وبعـــد 

تـم التخطـي  لهـا  التــية الخ ـراء يــر امللك الراحل من مراكي، الشـعب املغربـي قاطبـة، معلنـا أن املس

وممــا جــاء فــي خطابــه الــذي . م4957نــوفمبر  7يــوم الخمــيس بنحكــام، ســوف تنطلــق فــي اليــوم التــامي أي 

شـعبي العزيـز،  ـدا إن شــاء هللا سـتخ رق الحـدود،  ــدا إن :" أحـدث دويـا فـي العــالم وقت ـذ، حـين قــال

ـــتنطلق املس ة،  ـــــدا إن شـــــاء هللا ســـــتطأون أرضـــــا مـــــن أراضـــــيكم، وستلمســـــون رمـــــال مـــــن يــــــر شـــــاء هللا ســ

 . (3)"يزرمالكم، وستقبلون أرضا من وطنكم العز 

بااقـاليم ال ـحراوية  أب  الشعب املغربي شيبا وشبابا نسـاء ورجـاال تلبيـة نـداء ملكهـم لاللتحـاق

ألـــ  متطـــون جـــاؤوا مـــن جميـــف أنحـــاء اململكـــة  277.777وعـــددهم كمـــا حددتـــه لجنـــة تقنيـــة ال يتجـــاوز 

ملـون معهـم سـوى ، ال يح(4)لتجديد صلة الـرحم مـف إخـوانام فـي ال ـحراء املغربيـة املسـتلبة وهـم عـزال

ـــباني  ـــل اسـ ـــالم الوطنيــــة، ان املخطــــ  أورــــ   بــــالتحلي بــــالخلق أمــــام كـ مصــــاح  القــــر ن الكــــريم وألاعـ

 (6)، وأن الجيي قريب منام، وعل  أتم  ستعداد للرد عل  كل من اع رض سبيلهم(5)صادف طريقهم

                                                           
، الشـــــبكة العربيـــــة لألبحـــــاث 4الجـــــابري محمـــــد عابـــــد، فـــــي  مـــــار السياســـــة فكـــــرا وممارســـــة الكتـــــاب ال ال ،الطبعـــــة  -1

 .29م، ص 3747ول يـر والنشر، ب
اديـــو ة الخ ـــراء مـــف أبـــو بكـــر بنونـــة، إعـــداد وتقـــديم عبـــد  لـــه الحليلـــي، ر يــــر بنونـــة أبـــو بكـــر، مشـــاهد مـــن اكـــرى املس -2

 م.3741دجنبر  43 ، برنامج عل  اليوتوب، اظطلعأ عليه بتاريخطنجة
 دجنبـــر -، نـــونبر274حســـني، مجلـــة دعـــوة الحـــق، العـــدد  يــــر ة الخ ـــراء إلهـــام ربـــاني وتدبيــــر العافيـــة عبـــدالقادر، املس -3

 م.4992
 .57دهبي عبد الحق، ق ية ال حراء ومخط  التسوية ألاممي، مصدر سابق، ص  -4
5- Vellas pierre, la diplomatie marocaine dans l’affaire du sahara occidental, 

423. 342x_1978_num_43_4_1616,p-https://www.persee.fr/doc/polit_0032 
ملن مــة الوحــدة لافريقيــة املنعقــد  37غربيــة الغربيــة أمــام مــؤتمر القمــة ملــ  ال ــحراء املبــن منصــور عبــد الوهــاب،  -6

 .11مصدر سابق، ص م، 4911بأديس أبابا يوم  ثنين نونبر 

https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1978_num_43_4_1616,p
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ـــالق املس ــ ـــل انطـــ ــ ـــــر وقبيــ ــ ــــة رئــــــــ (1)ة الخ ــــــــراء بأربعـــــــة أيــــــــام، بــــــــايف خطـــــــري ســــــــعيد الجمـــــــانييـ ــ يس الجماعــ

لفصـل ال ـحراء عـن املغـرب، وأقـر ر بـة ال ـحراويين  إسـبانيا، الذي كانأ تراهن عليه (2)ال حراوية

 .(3)في  ن مام إم  ح ن الوطن

مجــم الخطـــر الـــذي صــار ياـــددها عنـــدما علمــأ بقـــدوم الـــك الحشــد الهائـــل مـــن  إســـبانياأدركــأ 

طورة املوقـ ، وعلـ  إثـره دعـ  مجلـس ألامـن إلنذاره بخ ،(5)، فتوجهأ نحو مجلس ألامن(4)املتطوعين

ة الخ ــراء، لكــن الحســن ال ــاني أكــد يـــر إمــ  امللــك الحســن ال ــاني رســالة مفادهــا لايقــاف الفــوري للمس

، فطنته جعلته ال يخل   من مجلس ألامن الـذي لـم يقـدر علـ  إلـزام (6)بأناا انطلقأ وال يمكن إيقافها

، ممـــا فـــرض علـــ  مجلـــس (7)تـــن  علـــ  تصـــفية  ســتعمار لتــــيابتنفيـــذ قـــرارال ألامـــم املتحــدة  إســبانيا

ـــف  إســــبانيا، يــــدعو فيــــه 217ألامــــن إصــــدار قــــرار تحــــأ عــــدد  ـــلميا مـ لتســــوية نــــزان ال ــــحراء املغربيــــة سـ

م وبوســـاطة مــن دول صـــديقة للمغــرب، أجريـــأ محادثــال بـــين فرانكـــو 4957نــونبر  75املغــرب، وبتـــاريخ 

الخارجيــة أحمــد العراقــي، إضــافة إمــ  خطــري  يـــر د عصــمان ووز ألاول أحمــ يـــر والحســن ال ــاني رفقــة الوز 

بــــالتنيي عــــن ال ــــحراء املغربيــــة  إســــبانياســــعيد الجمــــاني رئــــيس الجماعــــة ال ــــحراوية، توجــــأ بقبــــول 

 .(8)ة و تفاق عل  مفاوضال عاجلة بمدريديـر وإيقاف املس

، إا شـارت (9)متباينـة ة الخ راء ردود فعل دول عربية وافريقية وأخرى  ربيةيـر خل  قرار املس

                                                           
لمـــيم، 4947ازداد خطـــري ولـــد ســـيدي ســـعيد الجمـــاني ســـنة  - 1

َ
م بمنطقـــة الخصـــاص الواقعـــة علـــ  مشـــارف مدينـــة ك

يبــالمل وهــو يبلــغ مــن العمــر حــافع للقــر ن الكــريم ودارل اصــول الفقــه والحــد
َ
 34ي ، تقلــد منصــب شــيخ قبيلتــه ملالرك

فردا، هذا الزواج الذي ساهم في الحد من النعرال القبلية، شارت  37سنة دعد وفاة أبيه، وقد كان مزواجا إا أنجب 

مـا فـول علـ  في الدفان عن حوزة الوطن، كما رفض من وس  إسبانيا التعاون مف حكوم اا ملحاربـة اخوانـه املغاربـة، م

ة يــــــر البيعــــة للملـــــك الحســــن ال ـــــاني قبــــل انطـــــالق املس يــــــر املســــتعمر إقامـــــة دويلــــة بجنـــــوب املغــــرب، وقـــــد قــــدم هـــــذا ألاخ

 الخ راء.
 .17 الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مصدر سابق، ص  -2
 .117 الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مصدر سابق، ص  -3
 .359الحسن ال اني، ملك املغرب، التحدي، الطبعة ال انية، دون تاريخ ومكان النشر، ص  -4
مجــــدي كمــــال، الحكــــام العــــرب، فــــي مــــذكرال زعمــــاء وقــــادة سياســــيين ورجــــال مخــــابرال العــــالم، دار الكتــــاب العربــــي  -5

 .273دمشق، القاهرة، دون تاريخ النشر، ص 
 .417م، ص 4957، مطبوعال القصر امللكي، 37جزء الحسن ال اني، مجلة انبعاث أمة، ال -6
 .111 الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مصدر سابق، ص  -7
 .12م، ص 3743امريكي إبراهيم، ال حراء املغربية مسار ق ية، الطبعة ألاوم ، ورزازال،  -8
 .54م، ص 4957ة، اباضة ابراهيم دسوقي، وعادل  ال حراء، مطبعة ف الة، املحمدي -9
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كمــا أعلنــأ الجمهوريــة الســودانية . (1)اء دولــة اململكــة ألاردنيــةابنــإمــ  جانــب املتطــوعين املغاربــة دعــض 

مجابـــا لهــا لتنفيـــذ  يـــر املص يـــر تأخــذ مـــن تقر  التـــية الخ ـــراء والتصــدي لكــل املـــؤامرال يـــر تأييــدها للمس

رئيســــها أحمــــد حســــن البكــــر تأييــــدها ملوقــــ  أمــــا العــــراق فقــــد أعلنــــأ علــــ  لســــان . (2)دعـــوة  نفصــــال

، ولم تق  عند هذا الحد، بل أيـدل (3)املغرب، ورفض إنشاء أية دويلة مصطنعة بال حراء املغربية

، كمــا توالــأ (4)إســبانيااملفاوضــال بــين املغــرب و  يـــر املغــرب أمــام مجلــس ألامــن، وبــذلأ مجهــودا فــي  سي

، إضــافة إمـ  مجموعــة مـن الــدول (5)طنة عمـان، ولبنـانبرقيـال التأييـد بكــل مـن لامــارال، وقطـر، وســل

 (.6)هذه الدول مف املغرب تدرت تماما مدى ت امن إسبانيالافريقية، مما جعل 

ة الخ راء، نذكر من بيناا يـر إم  جانب مواق  التأييد، هنات دعض الدول عارضأ موق  املس

املتناق ــــة، حــــين تــــدعي أناــــا ليســــأ  دولــــة الجزائــــر الطامحــــة لزعامــــة شــــمال إفريقيــــا، ر ــــم تصــــريحاتاا

ان ال ــحراء، وهنــا تختفـي الحقيقــة، وتبــرز فجــوة عميقـة بــين املغــرب والجزائــر، ان الجزائــر نـــز معنيـة ب

وهــذا مــا  (7)(( ال ناقــة لهــا وال جمــل فــي ال ــحراء))تــروم إياــام الــرأي العــام الــوطني والــدومي بأناــا بري ــة 

م 4957د العزيــز بوتفليقــة فــي ختــام زيارتــه للمغــرب فــي يوليــوز خارجيــة الجزائــر عبــ يـــر صـرح بــه يوم ــذ وز 

ـــن ال ـــــاني، م ـــــيفا قولـــــه أن الجزائـــــر تـــــدعم املغـــــرب وموريتانيـــــا وتت ـــــامن )): واجتماعـــــه بامللـــــك الحســ

وهو املوق  نفسه الذي صرح . (8)(( من  ستعمار لاسباني هذه ألارا  ي أي ال حراء يـر معهما لتحر 

وتبــين الــك . م بالربــات 4951حيــ   عهــد رســميا أمــام القمــة العربيــة ســنة بــه الــرئيس هــواري بومــدين 

إن الــــرئيس هــــواري . فيمــــا دعــــد أن الــــك لــــم يكــــن ســــوى مجــــرد كــــالم لالســــ االت وار للرمــــاد فــــي العيــــون 

ة دعبــــار  ، وأعلــــن(9)علــــ  لســــان بــــالده ر بتــــه فــــي الحصــــول علــــ  منفــــذ بــــاملحي  ألاطلنطــــيعبـــــر بومــــدين 

                                                           
 .471، مصدر سابق، ص 37الحسن ال اني، مجلة انبعاث أمة الجزء  -1
 .272م، ص 4957، لندن، 4ة ملحمة ملك وشعب، الطبعةيـر كشك جالل، املس -2
ة الخ ــراء، وزارة ألاوقــاف والشــؤون لاســالمية، الشــبكة العنكبوتيــة تــم الولــوج إلحاــا يـــر دعــوة الحــق مــن أصــداء املس -3

   www.habous.gov.ma/daouatalhaq/item/4348م،3741دجنبر  79خ بتاري
 .57م، ص 4957اباضة ابراهيم دسوقي، وعادل  ال حراء، مطبعة ف الة، املحمدية،  -4
 .51م، ص 4957اباضة ابراهيم دسوقي، وعادل  ال حراء، مطبعة ف الة، املحمدية،  -5
 .272م، ص 4957، لندن، 4ة ملحمة ملك وشعب، الطبعة يـر كشك جالل، املس -6

 7- https://www.hespress.com/histoire/449794.html  نــونبر  37علــ  الشــبكة العنكبوتيــة، تــم الــدخول لــه بتــاريخ

 م.3749
 السابق. نفس املصدر  - 8
 .331الشامي علي، ال حراء الغربية عقدة التجزئة باملغرب العربي، مصدر سابق، ص  -9

http://www.habous.gov.ma/daouat
https://www.hespress.com/histoire/449794.html
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كـل هـذه الت ـاليل مهمـا كـان مصـدرها، لـم تلـق . (1) وسـالمة بـالده تادد أمنصريحة أن وحدة املغرب 

 اانــــا صـــــا ية مـــــن الـــــدول العربيـــــة ولافريقيـــــة للتعــــاط  مـــــف الجزائـــــر، وح ـــــ  الـــــدول الع مـــــ  ال زمـــــأ 

الـــذي  يــــر املص يــــر أجهزتاـــا لاعالميـــة بحــق تقر عبـــر جهـــرل  التــــي، باســـتغناء  تحـــاد الســوفيا ي (2)الحيــاد

 .(3)والجزائر إسبانيامن  تبنته كل

نــونبر  41وقعــأ بتــاريخ  التـــي، و وضــعأ حــدا لق ــية ال ــحراء املغربيــة التـــير ــم اتفاقيــة مدريــد 

، فنناـا فـي نفـس الوقـأ عبـدل الطريـق إمـ  ظهـور نـزان واملغـرب وموريطانيـا إسـبانيام بين كل من 4957

غربيـة، مـدعوما مـن دول ومن مـال  خر يتم ل في خلق كيان يطالب بانفصـال ال ـحراء عـن الدولـة امل

 التـــــيلهــــا مصــــالح فــــي املنطقــــة، لكــــن املغــــرب ظــــل مســــتميتا فــــي الــــدفان عــــن وحــــدة ترابــــه بكــــل الوســــائل 

 .يتيحها له القانون 

 

سباني جزءا ال يتجزأ من املقاومـة املغربيـة فـي صـراعها مـف املقاومة ال حراوية لالستعمار لا  د ع

الــــدليل علــــ  الــــك التعــــاون املشــــ رت بــــين ملــــوت املغــــرب واملقاومــــة و  ســــباني، ســــتعَماَرين الفرنســــ ي و  

أن أع ـاء " البوليسـاريو"وإن التتبـف ملراحـل نشـأة جتاـة . ال حراوية في الدفان عـن اسـتقالل املغـرب

مســارها بنيعــاز مــن دول الجــوار كــالجزائر وليبيــا اللتــين دعم اــا ماديــا  يـــر هــذه الجتاــة مغاربــة قبــل أن يتغ

وال يمكن اختصار نزان ال حراء املغربيـة داخـل . يا، زد عل  الك وجودها فوق ال راب الجزائري ومعنو 

ودوليا، مما جعله يق  حاجزا أمام نمو وتطور املنطقة املغاربية  إا اكتس   طادعا إقليميا، إطار ضيق

 .بصفة عامة

                                                           
 .417ة ملحمة ملك وشعب، مصدر سابق، ص يـر كشك جالل، املس -1
 .33الشامي علي، ال حراء الغربية عقدة التجزئة باملغرب العربي، مصدر سابق، ص  -2
 .59اء، مصدر سابق، ص اباضة ابراهيم دسوقي، وعادل  ال حر  -3
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 م.4957املحمدية،  ،ال حراء، مطبعة ف الة وعادل، براهيم دسوقيأباضة إ -

البغدادي محمد، ال حراء املغربية بين املا  ي والحاضر والحلول املق رحة للنزان ال حراوي،  -

 م.3771مطبعة فيدرايأ، الربات، 

، الشبكة العربية 4في  مار السياسة فكرا وممارسة الكتاب ال ال ،الطبعة ، الجابري محمد عابد -

 م.3747ول يـر لألبحاث والنشر، ب

 م.4992الحسن ال اني، ااكرة ملك، الطبعة ال انية، الشركة السعودية لألبحاث والنشر،  -

 م.4957، مطبوعال القصر امللكي، 37الحسن ال اني، مجلة انبعاث أمة، الجزء  -

 الحسن ال اني، ملك املغرب، التحدي، الطبعة ال انية، دون تاريخ ومكان النشر. -

 م.4917ول، يـر ، دار الكلمة للنشر، بعقدة التجزئة باملغرب العربي ال حراء الغربيةالشامي علي،  -

، 274حسني، مجلة دعوة الحق، العدد  يـر ة الخ راء إلهام رباني وتدبيـر العافية عبدالقادر، املس -

 م.4992دجنبر -نونبر

 م.3743ال حراء املغربية مسار ق ية، الطبعة ألاوم ، ورزازال، ، مريكي إبراهيمأ -

، مطبعة 4بالجنوب املغربي، الطبعة  يـر صفحال من ملحمة جيي التحر ، يدر محمد بنسعيد يأ  -

  م.3774، الدار البي اء، يـرالتس

ملن مة الوحدة  37مل  ال حراء املغربية الغربية أمام مؤتمر القمة ، بن منصور عبد الوهاب -

 .م4911لافريقية املنعقد بأديس أبابا يوم  ثنين نونبر 

له بكر بنونة، إعداد وتقديم عبد لا ة الخ راء مف أبو يـر مشاهد من اكرى املس، نة أبو بكربنو  -

 م.3741دجنبر  43 طلعأ عليه بتاريخ، برنامج عل  اليوتوب، االحليلي، راديو طنجة

لاقليم ال حراويمل، ضمن  يـر ملالجانب السياس ي والقانوني في ق ية تحر ، بوطالب عبد الهادي -

 م.3779املغرب ال حراويمل مطبعة الخليج العربي، تطوان، أعمال ندوة مل

ة الخ راء، وزارة ألاوقاف والشؤون لاسالمية، الشبكة العنكبوتية يـر دعوة الحق من أصداء املس -

  www.habous.gov.ma/daouataq/item/4348 alhم،3741دجنبر  79تم الولوج إلحاا بتاريخ 

، دار أبي رقراق، 4ق ية ال حراء املغربية ومخط  التسوية ألاممي، الطبعة، دهبي عبد الحق -

 م.3772الربات، 

 م.4993عبد الخالق حسن، البوليساريو لعبة تحأ املجهر، مطبعة إليأ، الربات،  -

http://www.habous.gov.ma/daouat
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 م.4915 الب عبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، مطبعة الرسالة،  -

 م.4957، لندن، 4ة ملحمة ملك وشعب، الطبعة يـر املس، كشك جالل -
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 1محمد أمنزوي

 الحمد   وكف  وسالم عل  عباده الذين اصطف 

كتـاب هللا  يــر   تفسنو إمـيـر يجدر بكل فقيه،  التـيأما دعد، فنن علم مقاصد الشريعة من العلوم 

 عام ، واستنبات أحكامه أن يلم باا، الك أنه اليمكن أن يحكم الفقيه والعالم في مسألة من املسائل 

دعيدا عن فهم مقاصد الشريعة وأسرارها، وإال أدى به اج ااده إم  الحكم بأحكام تبعـد الشـريعة عـن 

لقـــيم رحمـــه هللا  عـــام :مل فـــنن الشـــريعة ا ابـــنلتحقيقهـــا، يقـــول جـــاءل  التــــيالحكمـــة والعـــدل والرحمـــة، 

مبناها وأساسها عل  الحكم ومصالح العباد في املعا  واملعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح 

كلها، وحكمة كلهاف فكل مسألة خرجأ عن العدل إم  الجور، وعن الرحمة إم  ضدها، وعن املصلحة 

 .(2)"الشريعة وإن أدخلأ فحاا بالتأويلإم  املفسدة، وعن الحكمة إم  العب ف فليسأ من 

 

Abstract 

This paper talks about Imam AlQurtubi, and explores some aspects of his 

life, his large knoweldge and deep learning, his virtues, and his far-reaching 

merit. It also seeks to acquaint the reader with"Ilm Maqasid Ashariah" 

(sometimes translated as the science of the objectives of the Islamic law) and the 

Imam's contribution to this field, which he made in his book "Al-Jami'li-Ahkami 

Al-Qur'an"(often translated as the Compendium of the legal rulings of the 

Qur'an). The book shows the importance of the science by investigating Ahkam 

Ashariah (the legislative provisions), on the one hand, and by uncovering some 

Shariah matters and Fiqh issues, on the other. It testifies, like others by previous 

Maliki scholars, to the Imam's excellence in this branch of knowlege. 

 

                                                           
 ة، املغرب.يـر باح  دكتوراه، قسم الدراسال لاسالمية، كلية آلاداب والعلوم لانسانية، القنط (1)
 .2/44إعالم املوقعين عن رب العاملين:   (2)
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كما قال الشاطبي، فنن الفقيه بال مقاصد، فقيه ال روح  (1)"وإاا كانأ ملاملقاصد أرواح ألاعمال

فيـــــه، يقـــــول العالمـــــة أحمـــــد الريســـــوني :ملفأمـــــا حاجـــــة الفقيـــــه واملتفقـــــه إمـــــ  معرفـــــة مقاصـــــد الشـــــريعة، 

ال يتحقق إال بمعرفة حقائق ألاشـياء، والنفـوا إمـ   -أصله اللغوي ح   في  –فحسبنا في الك أن الفقه 

 .(2)"سوى العلم بمقاصد التشريف وأسراره –حقا  –دقائقها وأسرارها، فليس الفقه 

ملفالفقيــه بحاجــة  وأكــد الــك العالمــة الطــاهر بــن عاشــور فــي كتابــه مقاصــد الشــريعة، حيــ  قــال:

 .(3)إم  معرفة مقاصد الشريعةمل

ن هــؤالء العلمــاء البــارزين املتميــزين، فقيــه مــن فقهــاء املــذهب املــالكي الكبــار، هــو وقــد كــان ضــم 

جيـد، سـيدرت  بنحو هــ، فالذي يتأمل كتابه الجامف، ويتفحصه 754أبو عبد هللا القرطبي املتوف  سنة 

 إدراكا تاما، أنه كان إماما مقاصديا، حي  إنـه يستح ـر روح الشـريعة وصـالحي اا للنـال فـي كـل زمـان

ألازمـان واخـتالف  يــر ومكان، ورب  ألاحكام بمقاصدها، والعمل باملصالح، وسد الذرايف، مـف مراعـاة  غ

البلــدان ممــا لــه عالقــة وطيــدة بــالفكر املقاصــدي، ســاعده علــ  الــك املــوروث الفقهــي املــالكي، فــي هــذا 

يـه مـن خصـائ  الباب بااسال، يقول العالمة أحمد الريسوني وهو يبين هذه النقطـة :ملمـا وقفـأ عل

، وقــد قــام لاج اــاد (4)املــذاهب عنايــة بمقاصــد الشــريعة ورعايــة لهــامل  ـــر جعلتــه أك التـــياملــذهب املــالكي 

علــ  معرفــة املقاصــد، وهــذا مــا  الفقهــي فــي املــذهب املــالكي علــ   ستصــالح، وأن فهــم النصــوص مبنــي

  تأمـل شـديد، وقلـب سـليم مـن قرره القا  ي عياض رحمه هللا حيـ  قـال: مل عتبـار ال الـ : يحتـاج إمـ

ـــن  ـــم الحكمـــــة املقصـــــودة باـــــا مــ ـــا، وفهــ ـــاف إمـــــ  قواعـــــد الشـــــريعة ومجامعهــ ـــهيد، وهـــــو  لتفــ التعصـــــب شــ

  .(5)شارعهامل

العربي ما يدل ما ملالك، من السبق في هذا املجال، فقال:مل ال  ابنه عن يـر نقل القرطبي في تفسو 

العلمــاء. وقــد روي عــن الشــافةي املنــف، حيــ   تصــلي جماعتــان فــي ميــجد واحــد بنمــامين، خالفــا لســائر 

يد  نفـراد عـن الجماعـة كـان لـه يــر كان  شتيتا للكلمة وإبطـاال لهـذه الحكمـة واريعـة إمـ  أن نقـول: مـن 

العربـي:  ابـنعذر فيقيم جماعته ويقدم إمامتـه فيقـف الخـالف ويبطـل الن ـام، وخفـي الـك علـحام. قـال 

 .(6)منام في الحكمة وأعلم بمقاطف الشريعةملوهذا كان شأنه معهم، وهو أثبأ قدما 

                                                           
 .2/11املوافقال :   (1)
 .41-45مدخل إم  مقاصد الشريعة :  (2)
 .37مقاصد الشريعة لاسالمية :   (3) 
 .75 رية املقاصد عند لامام الشاطبي  ص :ن  (4)
 .4/93ترتيب املدارت :   (5)
 .1/375الجامف:   (6)
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وســــــأحاول فــــــي هــــــذا البحــــــ ، أن ألقــــــي دعــــــض ال ــــــوء علــــــ  هــــــذا الجانــــــب املقاصــــــدي فــــــي طريقــــــة 

 استنباطه لألحكام الشرعية، من خالل املحاور التالية:

 نبذة في ترجمة أبي عبد هللا القرطبي.  ملحو  ألاول:

 اللغة ولاصطالح. مدلول لابدان واملقاصد في  ملحو   لث    :

 إبداعال القرطبي في استح ار املقاصد في ألاحكام الشرعية.  ملحو   لث لث:

 إبداعال القرطبي في مراعاة مقاصد املكل .  ملحو   لر بع:

 إبداعال القرطبي في  عليل ألاحكام الشرعية.  ملحو    خ مس :
(1)

4

هــــو لامـــــام أبــــو عبـــــد هللا محمــــد بـــــن أحمــــد بـــــن أبــــي بكـــــر بــــن فـــــرح ألانصــــاري الخزرجـــــي ألاندلســـــ ي 

ترجمــأ لــه إمــ  ســنة والدتــه، وقــد رجــح دع ــهم أنــه ولــد أواخــر القــرن  التـــيالقرطبــي، ولــم  شــر املصــادر 

وظل يعيي باـا ح ـ   السادل الهجري تقريبا، نشأ رحمه هللا في قرطبة بااندلس، في عصر املوحدين،

 هــ.754 سقطأ في أيدي الفرنجة، فانتقل مناا إم  مصر، واستقر باا ح   وافته املنية سنة

3

ربيـف  أبـي ابـنأبـي مجـة، و  ابـنمـن العلمـاء، سـواء باانـدلس أو بمصـر مـنام:  يـر تلق  العلم عل  ك 

وأبـو العبـال القرطبـي، وأبـو محمـد بـن أحمـد بـن ربيـف ألاشـوي، والقا ـ ي أبـو الحسـن علـي بـن قطـرال، 

 الجميزي، والحسن البكري. ابنعبد الوهاب بن رواج، و 

2

ترجمأ للقرطبي، تطبق عل  عـدم اكـر تالميـذ ممـن أخـذوا عنـه، ونالـوا  التـيتكاد كتب ال راجم  

ـــمأ عنـــــد اكـــــره احـــــد أول ـــــك ــــيوطي الـــــذي خـــــرج عـــــن هـــــذا الصــ ـــن بحـــــر علمـــــه، باســـــتغناء لامـــــام السـ  مــ

 .(2)وروى عنه باإلجازة ولده شهاب الدين أحمدمل القرطبي نفسه، حي  قال :مل ابنالتالميذ، وهو 

                                                           
، تـاريخ 2/191، الـذيل والتكملـة لكتـابي املوصـول والصـلة :579ان ر ترجمته في: صلة التكملة  لوفيال النقلة ص :   (1)

طبقـــال املفســـرين  لجـــالل الـــدين الســـيوطي ص :  ،3/271، الـــديباج املـــذهب: 3/15، الـــوافي بالوفيـــال: 77/57لاســـالم: 

، شــجرة 5/711، شــذرال الــذهب فــي أخبــار مــن اهــب : 3/347، نفــح الطيــب: 3/79، طبقــال املفســرين للــداوودي : 59

 .2/73، م جم املؤلفين :  7/233، ألاعالم: 4/313النور الزكية: 
 .93طبقال املفسرين ص :  (2)
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1

طارل باا الركبـان، وتلق اـا ألامـة بـالقبول،  التـيا من املؤلفال العلمية، يـر خل  القرطبي كما كب 

ي أف ــل ألااكــار، والتــذكرة بــأحوال املــو   ة ومتنوعــة مناــا: الجــامف احكــام القــر ن، والتــذكار فــيـــر وهــي ك 

وأمور آلاخرة، وكتاب ألاسن  في أسماء هللا الحسن ، وقمف الحرص بالزهـد والقناعـة، وشـرح التق ـ ي، 

 ها من الكتب النافعة.يـر والتقريب لكتاب التمهيد، ورسالة في ألقاب الحدي  و 

7

العالمـــة أبـــو عبـــد هللا ألانصــاري الخزرجـــي القرطبـــي إمـــام متفـــنن قــال عنـــه لامـــام الـــذهبي :مللامــام 

 . (1)وفور ف لهملو  ة إطالعه ـر له تصاني  مفيدة تدل عل  ك، متبحر في العلم

العمــاد الحنبلــي :مل وكــان إمامــا علمــا، مــن الغواصــين علــ  معــاني الحــدي ، حســن  ابــن وقــال عنــه

فـي تـاريخ الكتبـي فــي حقـه مـا نصـه: كــان و لطيــب:ملجـاء فــي ترجمتـه فـي نفـح او  ،(2)التصـني ، جيـد النقـلمل

القـر ن ملـيح إمـ   يــر وفـور علمـه، مناـا تفسو  ة إطالعـه ــر شيخا فاضال، وله تصاني  مفيـدة تـدل علـ  ك

 .(3)الغاية اثنا عشر مجلدا، انته مل

وقــال عنـــه محمـــد بـــن محمـــد مخلـــوف : ملالقرطبــي العـــالم لامـــام الجليـــل الفاضـــل الفقيـــه املفســـر 

 .(4)العلماء العاملينملو  ملحدث املتفنن الكامل كان من عباد هللا الصالحيناملحصل ا

ـــار املفســـــرين محـــــدث، صـــــالح  ـــي مـــــن كبــ ـــم املفســـــرين :ملأبـــــو عبـــــد هللا القرطبــ وجـــــاء فـــــي كتـــــاب م جــ

 .(5)متعبدمل

ــــي -وقـــــال مفتـــــاح السنوســـــ ي ملو قـــــد دلـــــأ مؤلفـــــال القرطبـــــي و ثـــــاره العلميـــــة   ـــا شـــــرف  التــ ـــان لنــ كــ

حاف ا له،  اية في القـراءال، متقنـا اصـول و  إماما في علوم القر ن رحلة في الحدي  أنه كان -اقتنائاا

 .(6)العربيةمل

                                                           
 .77/57تاريخ لاسالم:   (1)
 .717/ 5شذرال الذهب في أخبار من اهب:  (2)
 .3/344نفح الطيب:   (3)
 .4/313شجرة النور الزكية:    (4)
 .159م جم املفسرين :   (5)
 423: يـرالقرطبي حياته و ثاره العلمية ومنهجه في التفس  (6) 
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)ب د ن( : أبــــدن هللا  عــــام  الخلــــق إبــــداعا خلقهــــم ال علــــ  م ــــال، وأبــــدعأ اللــــ يء،  لابــــدان لغــــة:

حدثتــه، ومنــه قيــل للحالــة املخالفــة بدعــة، وهــي اســم مــن  بتــدانف كالرفعــة وابتدعتــه: اســتخرجته، وأ

مكـروه،  يــر من  رتفان، ثم  لب استعمالها فيما هو نق  في الدين، أو زيادة لكن قد يكون دع ها  

فيســم  بدعــة مباحــة، وهــو مــا شــهد لجنســه أصــل فــي الشــرن، أو اقت ــته مصــلحة ينــدفف باــا مفســدةف 

اســـم فاعـــل بمعنـــ  مبتـــدن،  عـــن أخـــالت النـــال، وفـــالن بـــدن فـــي هـــذا ألامـــر فيكـــون كاحتجـــاب الخليفـــة 

ن ــائره وفيــه معنــ  الت جــب ومنــه قولــه  يـــر والبــديف فعيــل مــن هــذا فكــأن معنــاه هــو منفــرد بــذلك مــن  

ُسِل  ا ِمَن الر  ْنُأ ِبْدع 
ُ
ْل َما ك

ُ
 عام  [ أي: ما أنا أول من جاء بالوعي من عند هللا 9]ألاحقاف:  ﴾ عام : ﴿ق

 .(1)و شريف الشرايفف بل أرسل هللا  عام  الرسل قبلي مبشرين ومنذرين، فأنا عل  هداهم

ــــة  ــ ــــال مختلفــ ــ ــــوه  عريفــ ــ ــــدي ا، فعرفـ ــ ــــديما وحــ ــ ــــه قــ ــ ــــي  عريفـ ــ ــــاء فــ ــ ـــ  العلمــ ــ ــــطالحا: اختلــ ــ ـــــدان اصــ لابــ

علميـا أناا تلتقي في أنـه نـون مـن التفـوق العقلـي املـؤدي إمـ  ابتكـار أفكـار جديـدة، مقبولـة  يـر ومتباينة،  

ـــــر ورؤيـــــة مـــــا ال  ـــ يءف وقيـــــل: اه آلاخـــــرون، يقـــــول الشـــــري  الجرجـــــانييـ ـــن ال شــ ـــ يء مــ ـــاد اللــ :مل لابـــــدان: إيجــ

ــَماَواِل ﴿لابـدان: تأســيس اللــ يء عــن اللــ يء، والخلــق: إيجــاد شــ يء مــن شــ يء، قــال هللا  عــام :  َبــِديُف السي

ْرِض 
َ ْ
َسـاَن ﴿وقال:  ﴾َوألا

ْ
ن ِ

ْ
َق لا

َ
ل
َ
ْرِض ﴿ولـذا قـال: . ولابـدان أعـم مـن الخلـق،  ﴾خ

َ ْ
ـَماَواِل َوألا ، ﴾َبـِديُف السي

َساَن ﴿وقال: 
ْ
ن ِ

ْ
َق لا

َ
ل
َ
 .(2)ولم يقل: بديف لانسانمل ﴾خ

 اد باا املعاني آلاتية:يـر د في اللسان العربي و -ص-املقاصد لغة: تطلق مادة ق

ِيَك ﴿ لاستقامة ولاعتدال ومنه قوله  عام : –أ 
ْ

ِصْد ِفي َمش
ْ
 [.49] لقمان: ﴾َواق

 الكسر: يقال: انقصد السي  : انكسر، وتقصد : تكسر، وقصد الرمح : كسره. –ب 

 التوجه نحو الل يء : يقال : قصدل قصده، أي: نحول نحوه. –ج 

ة ممتل ـــة مـــن اللحـــم، والقصـــيد مـــن نــــز لاكتنـــاز ولامـــتالء : تقـــول العـــرب: ناقـــة قصـــيد : مكت –د 

 .(3)الشعر ما تم سبف  يال

 ة نذكر مناا:يـر اصد  عريفال ك املقاصد اصطالحا: للمق

التعريــــــ  ألاول : للشــــــيخ الطــــــاهر بــــــن عاشــــــور:مل مقاصــــــد التشــــــريف العامــــــة هــــــي: املعــــــاني والحكــــــم 

                                                           
 .21:ص:يـراملصباح املن  (1)
 .1التعريفال ص:  (2)
 .7/97، ومقاييس اللغة، البن فارل:753، لألصفهاني ص :تن ر هذه املعاني في املفردال  (3)
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امللحوظــــة للشــــارن فــــي جميــــف أحــــوال التشــــريف أو مع مهــــا، بحيــــ  ال تخــــت   مالح ُ اــــا بــــالكون فــــي نــــون 

ال يخلـــو  التــــيعامـــة واملعـــاني خـــاص مـــن أحكـــام الشـــريعة. فيـــدخل فـــي هـــذا أوصـــاف الشـــريعة و اي اـــا ال

 معان من الِحكم ليسأ ملحوظة في سائر أنوان ألاحكـام، 
 
التشريف عن مالح  اا، ويدخل في هذا أي ا

 .(1)ة مناامليـر ولكناا ملحوظة في أنوان ك 

وضـــعها  التــــياملـــراد بمقاصـــد الشـــريعة : الغايـــة مناـــا، وألاســـرار  التعريـــ  ال ـــاني : عـــالل الفاســـ ي:مل

 .(2)د كل حكم من أحكامهاملالشارن عن

ــــي: العالمــــة أحمــــد الريســــوني :مل إن مقاصــــد الشــــريعة هــــي الغايــــال  التعريــــ  ال الــــ  وضــــعأ  التـ

 .(3)الشريعة اجل تحقيقها، ملصلحة العبادمل

ـــــر وقـــــــد تتبـــــــف الـــــــدكتور نـــــــور الـــــــدين الخـــــــادمي فـــــــي كتابـــــــه مل لاج اـــــــاد املقاصـــــــديمل أ لـــــــب التعب ــ ال يـ

عـــن املقاصـــد عبـــر اســتخدمها العلمـــاء قــديما وحـــدي ا، فوجــد أنـــه ي لتــــياولاســتعماالل لكلمـــة املقاصــد 

عندهم بالحكمة، وبمطلق املصلحة، وبنفي ال رر ورفعـه وقطعـه، وبـدفف املشـقة ورفعهـا، وبالكليـال 

 .(4)ة، وبمعقولية الشريعة و عليالتاا وأسرارها، وبلفع املعانييـر الشرعية الخمس الشه

تنوعــــة يمكــــن أن نخلــــ  إمــــ  أن املقاصــــد هــــو الــــك العلــــم الــــذي ومــــن خــــالل هــــذه التعريفــــال امل

يبح  في معرفـة مـراد هللا  عـام  فـي أحكامـه الشـرعية، مـن خـالل جلـب مصـلحة العبـاد، ودفـف املفاسـد 

الخالف بين العقالء أن شرايف ألانبياء  :ملفي املعا  واملعاد، يقول القرطبي يـر عنام بما يعود علحام بالخ

 .(5)لق الدينية والدنيويةملقصد باا مصالح الخ

إن الـدارل للجــامف احكــام القـر ن يجــد أن الرجــل يحـاول وهــو يــدبر الخـالف الفقهــي، مــن تقليــل 

دائرة الخالف وحصرها، إم  استخدام وسائل مختلفة مناا: استح ار املقاصد الشرعية، ومن ألام لة 

 عل  الك:

عَ 
َ
ْم ل

ُ
ْبِلك

َ
ِذيَن ِمْن ق

ي
  ال

َ
ِتَب َعل

ُ
َما ك

َ
َياُم ك ِ

ُم الص 
ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ِذيَن  َمُنوا ك

ي
َاا ال ي 

َ
ْم في قوله  عام : ﴿ َيا أ

ُ
ك

ي
ل

                                                           
 .2/477مقاصد الشريعة لاسالمية   (1)
 .5مقاصد الشريعة لاسالمية ومكارمها ص:   (2)
 .49ن رية املقاصد ص:   (3)
 . 19 - 11لاج ااد املقاصدي  مجيته ضوابطه مجاالته ص:   (4)
 .3/71الجامف احكام القر ن :  (5)
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ُقـــوَن ) تي
َ
ـــامل 412ت يي

َ
 ِمـــْن أ

 
ة ِعـــدي

َ
ـــ  َســـَفرل ف

َ
ْو َعل

َ
ـــا أ ْم َمِري  

ُ
ـــاَن ِمـــْنك

َ
َمـــْن ك

َ
ـــا َمْعـــُدوَدالل ف ام  يي

َ
ـــِذيَن ( أ

ي
ـــ  ال

َ
ـــَر َوَعل

َ
خ

ُ
أ

 
َ
َن خ ــوي

َ
ط

َ
َمــْن ت

َ
َعــاُم ِمْســِكينل ف

َ
 ط

 
ــُه ِفْدَيــة

َ
 يـــر ُيِطيُقون

َ
ُهــَو خ

َ
  يـــر ا ف

َ
ُصــوُموا خ

َ
ْن ت

َ
ــُه َوأ

َ
ُمــوَن  يـــر ل

َ
ْعل

َ
ْنــُتْم  

ُ
ــْم ِإْن ك

ُ
ك

َ
ل

(411﴾ ) :ـــق 411 -412البقـــــرة [ قـــــال :ملقولـــــه  عـــــام : ﴿ مري ـــــا﴾ للمـــــريض حالتـــــان: إحـــــداهما: أال يطيــ

حـــال، فعليـــه الفطـــر واجبـــا. ال انيـــة: أن يقـــدر علـــ  الصـــوم ب ـــرر ومشـــقة، فهـــذا يســـتحب لـــه الصـــوم ب

ين: م   حصل لانسان في حال يستحق باا اسم املرض صح يـر س ابنالفطر وال يصوم إال جاهل. قال 

ين يـــــر س ابــــنالفطـــر، قياســــا علــــ  املســـافر لعلــــة الســــفر، وإن لــــم تـــدن إمــــ  الفطــــر ضــــرورة... قلـــأ: قــــول 

شـــ يء فـــي هـــذا البـــاب إن شـــاء هللا  عـــام . قـــال البخـــاري: اعتللـــأ بنيســـابور علـــة خفيفـــة والـــك فـــي أعـــدل 

شــهر رم ــان، فعــادني إاــحاق بــن راهويــه ونفــر مــن أصــحابه فقــال مــي: أفطــرل يــا أبــا عبــد هللا؟ فقلــأ: 

 ابــناملبــارت، عــن  ابــننعــم. فقــال: خشــيأ أن ت ــع  عــن قبــول الرخصــة. قلــأ: حــدثنا عبــدان، عــن 

قــال: قلــأ لعطــاء: مــن أي املــرض أفطــر؟ قــال: مــن أي مــرض كــان، كمــا قــال هللا  عــام : ﴿ فمــن  جــريج،

 .(1)"كان منكم مري ا﴾ قال البخاري: وهذا الحدي  لم يكن عند إاحاق

وجـــه الداللـــة مـــن هـــذا الـــن ، أن العـــزائم تتبـــدل إمـــ  الـــرخ  لرفـــف الحـــرج عـــن العبـــاد، لحفـــع 

ي نـون مـن أنـوان املـرض وإن كـان قلـيال، ان لانسـان محتـاج إمـ  الدين، ولذلك رجح القرطبي الفطر بـأ

 التخفي  من أجل أداء العبادال.

 
 

ــال
ُ
ل
ُ
ــِك ا ِ

ِكي ُســُبَل َرب 
ُ
اْســل

َ
َمــَراِل ف

ي
ِ ال 

ــل 
ُ
ِلــي ِمــْن ك

ُ
ــمي ك

ُ
ومــن ألام لــة أي ــا، مــا اكــره فــي قولــه  عــام : ﴿ ث

ــــــهُ 
ُ
َوان

ْ
ل
َ
 أ

 
َتِلــــــ 

ْ
ــــــَراب  ُمخ

َ
وِنَاــــــا ش

ُ
ــــــُرُج ِمــــــْن ُبط

ْ
ــــــُروَن﴾ َيخ

ي
ــــــْومل َيَتَفك

َ
 ِلق

 
َيــــــة

َ
ــــــَك آل ِل

َ
ــــــاِل ِإني ِفــــــي ا  ِفيــــــِه ِشــــــَفاء  ِللني

الـك  يـر [ قال:مل في قوله  عام : ﴿فيه شفاء للنال﴾ دليل عل  جواز التعالج دشرب الدواء و 79النحل:

 إاا د علـ  الصـوفية الـذين يزعمـون أن الواليـة ال تـتم إال يــر خالفا ملن كـره الـك مـن جلـة العلمـاء، وهـو 

 .(2)"ر  ي بجميف ما نزل به من البالء، وال يجوز له مداواة. وال معن  ملن أنكر الك

ويتضح مـن خـالل هـذا الـن  أن مـن مقاصـد الشـريعة، حفـع الـنفس، ولـذلك أبـاح لهـا الشـارن 

الحكــــيم، أن تتــــداوى وأن  عــــالج، حــــين يهجــــم علحاــــا املــــرض، ولــــذلك أنكــــر القرطبــــي علــــ  الصــــوفية مــــا 

 ، وأن التداوي ال ينافي الوالية.اهبوا إليه

ُتـْب 
ْ
َيك

ْ
ُتُبوُه َول

ْ
ـاك

َ
َجـلل ُمَسـُم  ف

َ
ـ  أ

َ
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ْ
ـَداَين

َ
ا ت

َ
ـِذيَن  َمُنـوا ِإا

ي
َاـا ال ي 

َ
ْم  وفي قوله  عام : ﴿ َيـا أ

ُ
َبْيـَنك

 
ْ
َيك

ْ
ل
َ
ـُه ف

ي
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ي
َما َعل

َ
ُتَب ك

ْ
ْن َيك

َ
اِتب  أ

َ
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ْ
 َيأ

َ
َعْدِل َوال

ْ
اِتب  ِبال

َ
[ يقـول:مل والسـلم بيـف مـن 313 :البقـرةُتـْب﴾ك

                                                           
 .355-3/357امف :الج  (1)
 .47/421الجامف :  (2)
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البيــون الجــائزة باالتفــاق، مســت ن  مــن نايــه عليــه الســالم عــن بيــف مــا لــيس عنــدت. وأرخــ  فــي الســلم، 

ان السلم ملا كان بيف معلوم في الذمة كان بيف  ائب تدعو إليه ضرورة كل واحـد مـن املتبـايعين، فـنن 

ل مــرة، وصــاحب ال مــرة محتــاج إمــ  ثمناــا قبــل إباناــا لينفقــه صــاحب رأل املــال محتــاج إمــ  أن يشــ ري ا

علحاـــا، ف هـــر أن بيـــف الســـلم مـــن املصـــالح الحاجيـــة، وقـــد ســـماه الفقهـــاء بيـــف املحـــاويج، فـــنن جـــاز حـــاال 

 .(1)"بطلأ هذه الحكمة وارتفعأ هذه املصلحة، ولم يكن الستغنائه من بيف ما ليس عندت فائدة

 ــال مــن استح ــار روح الشــريعة، ح ــ  تحفــع مصــالح النــال، ووجــه الداللــة وا ــح فــي هــذا امل

وحف ــا للمـــال، اســـت ني بيـــف الســـلم، مــن البيـــون املنهـــي عناـــا، رحمـــة بكــل مـــن البـــايف واملشـــ ري، وحف ـــا 

 ملصالحهم.

نصـــوص واســـتنبات ألاحكـــام، فنننـــا ال يــــر للبعـــد املصـــليي فـــي تفس إضـــافة إمـــ  استح ـــار القرطبـــي 

نجـــده يبـــدن فـــي استح ـــار دعـــد  خـــر لـــه عالقـــة وطيـــدة بمقاصـــد الشـــريعة وهـــو مقاصـــد املكلـــ  يقـــول 

العالمة أحمد الريسوني :مل وأما عالقة مراعاة مقاصد املكلفـين، بمراعـاة مقاصـد الشـارن، فنناـا تتم ـل 

ن فـــي أصـــل واحـــد، وهـــو: مراعـــاة املقاصـــد، فـــي أمـــرين: ألاول، هـــو أنامـــا ينبعـــان مـــن منبـــف واحـــد ويشـــ ركا

وعـدم  قتصـار علـ  ال ـواهر وألاشــكال. فمـن أخـذ باـذا فـي كــالم الشـارن وأحكامـه وتصـرفاته، أخـذ بــه 

ـا فـي كــالم النـال وعقــودهم وتصـرفاتام، ومــن قصـر فـي هــذا قصـر فــي هـذا، فــالن رة واحـدة واملــنهج  أي  

 .(2)واحدمل

العربـي  ابننقال عن  من استنباطاته، يقول  يـر ي يتجل  في ك ومراعاة القرطبي لهذا البعد املصلي

ـــي مقاصـــــدها  ـــلية فـ ـــي كتابــــه الجــــامف :مل وألاحكـــــام ال تتعلــــق باالفــــا  إال أن تــــرد علـــــ  موضــــوعاتاا ألاصـ فـ

 .(3)"مقصدها لم  علق علحاا يـر املطلوبة، فنن ظهرل في  

وقــوف علــ  حــدود ألالفـــا ، فم ــ  ظهــرل املقاصــد مــن ألالفــا  عنــد القرطبـــي أخــذ باــا، دون ال 

ومـن ألام لـة علـ  ، املكره عل  الكفر، وما ي رتب عليه ومن الك ما يتعلق دعالقة قصد املكل  بأحكام

 الك:

                                                           
 .2/259الجامف :  (1)
 .17ن رية املقاصد ص:   (2)
 . 41/97الجامف احكام القر ن :   (3)
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يقــول متحــدثا عــن حكــم مــن أكــره علــ  الكفــر، مبــرزا عالقــة قصــد املكلــ  بــذلك :ملأجمــف أهــل  

ه ال إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن العلم عل  أن من أكره عل  الكفر ح   خل ي عل  نفسه القتل، أن

ةي، باإليمـــان، وال تبـــين منـــه زوجتـــه وال يحكـــم عليـــه بحكـــم الكفـــر، هـــذا قـــول مالـــك والكـــوفيين والشـــاف

إاا أظهــر الشــرت كــان مرتــدا فــي ال ــاهر، وفيمــا بينــه وبــين هللا  عــام   محمــد بــن الحســن فننــه قــال: يـــر  

ده يــر ث أبـاه إن مـال مسـلما. وهـذا قـول يـر إن مال، وال  عل  لاسالم، وتبين منه امرأته وال يصل  عليه

 ل عمـران: ﴾إال أن تتقـوا مـنام تقـاة  ﴿ آلايـة. وقـال: ﴾إال مـن أكـره ﴿ الكتاب والسنة، قال هللا  عام :

 فـــيإن الـــذين توفـــاهم املالئكـــة ظـــالمي أنفســـهم قـــالوا فـــيم كنـــتم قـــالوا كنـــا مست ـــعفين  ﴿ وقـــال:، [31

[آلايـة.  91النسـاء:﴾والولـدان ال املست عفين من الرجـال والنسـاءإ﴿وقال: ية.آلا [95النساء:﴾ألارض

 يــــر فعـــذر هللا املست ـــعفين الـــذين يمتنعـــون مـــن تـــرت مـــا أمـــر هللا بـــه، واملكـــره ال يكـــون إال مست ـــعفا  

 .(1)ممتنف من فعل ما أمر به، قاله البخاريمل

ـــالق املكـــــره وعتاقــــه، فقـــــال وفــــي عالقــــة القصـــــد بأحكــــام الطــــالق، يقـــــول: ملاختلــــ  العلمـــــاء  فــــي طـ

ون يـــر عبــال أناــم كــانوا ال  ابــنوهــب عــن عمــر وعلــي و  ابــن. واكــر (2)الشــافةي وأصــحابه: ال يلزمــه شــ يء

عبـــال وعطـــاء وطـــاول والحســـن  ابـــنعمـــر و  ابـــنو  يــــر الزب ابـــنعـــن (4) املنـــذر ابـــنواكـــره  .(3)طالقـــه شـــي ا

بي ثور. وأجازل طائفـة طالقـه، روي الـك وشريح والقاسم وسالم ومالك وألاوزاعي وأحمد وإاحاق وأ

عــن الشــعبي والنخةــي وأبــي قالبــة والزهــري وقتــادة، وهــو قــول الكــوفيين. قــال أبــو حنيفــة: طــالق املكــره 

مـــن الرضـــا، ولـــيس وجـــوده دشـــرت فـــي الطـــالق كالهـــازل. وهـــذا قيـــال   ــــر ، انـــه لـــم يعـــدم فيـــه أك(5)يلـــزم

 .(6)راض وال نية له في الطالق يـر به، واملكره  باطل، فنن الهازل قاصد إم  إيقان الطالق راض 

وفـــــي عالقــــــة القصـــــد أي ــــــا بأحكــــــام النكـــــاح، يقــــــول: ملوأمـــــا نكــــــاح املكــــــره، فقـــــال اــــــحنون: أجمــــــف 

ا عل  إبطال نكاح املكره واملكرهة، وقالوا: ال يجوز املقام عليه، انه لم ينعقد. قال محمد بن ابنأصح

وقــــالوا: لــــو أكــــره علــــ  أن يــــنكح امــــرأة دعشــــرة  الف درهــــم،  اــــحنون: وأجــــاز أهــــل العــــراق نكــــاح املكــــره،

                                                           
وبــذل  ،1/394، وشـرح البخــاري البـن بطــال: 43/241، وفــتح البــاري: 5/333. وان ر:عــون املعبـود : 47/413الجـامف:  (1)

 .41/1، واملجمون : 9/377د :  املجهود في حل سنن أبي داو 
 .41/473، ولاستذكار: 1/493، ولاشراف: 347/  2ألام:   ( 2) 

 .7/11، وابن أبي شيبة: 179-7/177، وأخرج آلاثار عنام عبد الرزاق في املصن : 47/372النوادر والزيادال:  (3) 
 .1/493لاشراف : ( 4) 
 .3/497تحفة الفقهاء:  (5) 
 .47/411الجامف:  (6)
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وصـــداق م لهـــا ألـــ  درهـــم، أن النكـــاح جـــائز وتلزمـــه ألالـــ  ويبطـــل الف ـــل. قـــال محمـــد: فكمـــا أبطلـــوا 

 .(1)الزائد عل  ألال  فكذلك يلزمهم إبطال النكاح باإلكراهمل

ال أصـــحاب الشـــافةي: لـــو وفـــي عالقـــة ألاعمـــال بالنيـــة وأهميـــة القصـــد فـــي انعقـــاد اليمـــين قـــال:مل قـــ

حلـــ  رجـــل أال يبيــــأ علـــ  فـــرا ، أو ال يستســــرج دســـراج، فبــــال علـــ  ألارض، وجلـــس فــــي الشـــمس لــــم 

جف إلحامــا عرفــا. وأمــا املالكيــة فبنــوه علــ  أصــلهم فــي ألايمــان أناــا محمولــة علــ  يـــر يحنــ ، ان اللفــع ال 

 .(3)فالعرفمل ،الذي جرل عليه اليمين فنن عدم الك(2)النية أو السبب أو البسات

إم  جانب استح ار القرطبي للبعد املصليي ومراعاته ملقاصد املكل  في اج ااداتـه، واسـتنباطه 

لألحكام، فننه كان يومي لتعليل ألاحكام الشرعية أهميـة كبـرى، ولـم ينحـو منيـ  مـن ينكـر التعليـل م ـل 

البـاب التاسـف وال الثـون فـي  حـزم الـذي عقـد بابـا فـي كتابـه ألاحكـام سـماه:مل ابـن، وعل  رأسـهم ال اهرية

 .(4)إبطال القول بالعلل في جميف أحكام الدينمل

ومسألة  عليل ألاحكام أثارل خالفا طويال بين العلماء بـين مـن يقـول إن أحكـام الشـريعة معللـة، 

فــــي العبـــادال ال ــــزام التعبـــد، وألاصــــل فـــي املعــــامالل  فـــي الوقــــأ الـــذي اهــــب فيـــه الــــبعض إال أن ألاصـــل

 .(5)التعليل ولالتفال إم  املعاني واملصالح

تدل عل  الك  ة في الجامفيـر مسار القائلين بالتعليل، وهنات أم لة ك  يـر والقرطبي في الجامف يس

 مناا ما يلي:

ال علماؤنــا رحمــة هللا بــين الحكمــة مــن كــره مالــك إعطــاء الصــدقة الواجبــة لألقــارب، فقــال:مل قــ 

علحام: كره مالك لهذه آلاية أن يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه ل ال يعتاض منام الحمد وال ناء، 

وي هر منته علحام ويكاف وه علحاا فال تخل  لوجه هللا  عام . واسـتحب أن يعطحاـا ألاجانـب، واسـتحب 

                                                           
، والتوضـــيح شـــرح 1/399، وشـــرح البخـــاري البـــن بطـــال:371-47/375، وان ـــر: النـــوادر والزيـــادال: 47/417الجـــامف:  (1)

 .23/27الجامف ال حيح :
:مل والــك أن القاصــد إمــ  اليمــين البــد أن  3/311قــال ابــن شــال فــي عقــد الجــواهر ال مينــة فــي مــذهب عــالم املدينــة  ( 2) 

 علحاـا  تكون له نية، وإنما يذكرها في دعض
 
ألاوقال، وينساها في دع ـها، فيكـون املحـرت علـ  اليمـين وهـو البسـات دلـيال

 ال إشــــكال فيــــه، وقــــد يخفــــ  فــــي دعــــض الحــــاالل، وقــــد يكــــون ظهــــوره وخفــــاؤه 
 
لكــــن قــــد ي هــــر مقتضــــ   املحــــرت ظهــــورا

 باإلضافة.
 .4/42، وان ر: أحكام القر ن البن العربي: 339 -4/331الجامف:  (3)
 .1/51ي أصول ألاحكام : لاحكام ف  (4)
 .9شلبي ص: ملصطف   عليل ألاحكام،  (5)
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ل ال تحب  بـاملن وألااى والشـكر وال نـاء واملكافـأة ه تفريقها إاا لم يكن لامام عدال، يـر أي ا أن يومي  

. وهــــذا بخـــالف صــــدقة التطــــون الســــر، ان ثواباـــا إاا حــــب  ســــلم مــــن الوعيــــد (1)بالخدمـــة مــــن املعطــــ 

وصـــار فـــي حكـــم مـــن لـــم يفعـــل، والواجـــب إاا حـــب  ثوابـــه توجـــه الوعيـــد عليـــه لكونـــه فـــي حكـــم مـــن لـــم 

 .(2)يفعلمل

فقـال:مل اعلـم أن الـذي أمـر هللا  عـام  بـه  الكتابة عند املداينـة،و  وبين الحكمة من ألامر بالشهادة 

من الشهادة والكتابة ملراعاة صالح اال البين ونفي التنازن املؤدي إم  فساد اال البين، ل ال يسول له 

املستحق، واجلـه حـرم  الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرن، أو ترت  قتصار عل  املقدار

ــــيعـــــال املجهولـــــة الشـــــرن البيا ـــان الت ـــــا ن  التــ ـــين وإيقــ ـــاد اال البــ ـــ   خـــــتالف وفســ ـــا يـــــؤدي إمــ اعتيادهــ

يد الشـيطان يــر إنمـا ﴿  والتباين. فمن الك ما حرمه هللا من امليسـر والقمـار وشـرب الخمـر بقولـه  عـام :

وامـــره [ فمـــن تـــأدب بـــأدب هللا فـــي أ94املائـــدة:﴾ أن يوقـــف بيـــنكم العـــداوة والبغ ـــاء فـــي الخمـــر وامليســـر

 .(3)وزواجره حاز صالح الدنيا والدينمل

ويقـــول أي ـــا مبينـــا الحكمـــة مـــن مشـــروعية الـــذكاة:مل أجمـــف العلمـــاء علـــ  أن الـــذبح مهمـــا كـــان فـــي 

الحلق تحأ الغلصمة فقد تمأ الذكاة، واختل  فيما إاا ابح فوقها وجازها إم  البدن هل الك اكاة 

، وكـــذلك لـــو ابحهـــا مـــن القفـــا واســـتوف  القطـــف (4)ؤكـــلأم ال، علـــ  قـــولين: وقـــد روي عـــن مالـــك أناـــا ال ت

وأناــر الــدم وقطــف الحلقــوم والــودجين لــم تؤكــل. وقــال الشــافةي: تؤكــل، ان املقصــود قــد حصــل. وهــذا 

ينبنــي علــ  أصــل، وهــو أن الــذكاة وإن كــان املقصــود مناــا إناــار الــدم ففحاــا ضــرب مــن التعبــد، وقــد ابــح 

 .(5)في اللبةملصل  هللا عليه وسلم في الحلق ونحر 

وفــي بيــان الحكمــة مــن الجهــر بالتــأمين دعــد قــراءة الفاتحــة فــي الصــالة يقــول:مل قــال أصــحاب أبــي  

حنيفـــــة: لاخفـــــاء بـــــامين أومـــــ  مـــــن الجهـــــر باـــــا انـــــه دعـــــاء، وقـــــد قـــــال هللا  عـــــام : ﴿ ادعـــــوا ربكـــــم ت ـــــرعا 

ــــة﴾ ــ ــ ـــــراف: وخفيــ ــ ــ ـــــام :  ه[. قــــــــــالوا: والــــــــــدليل عليــــــــــه مــــــــــا روي فــــــــــي تأويــــــــــل قولــــــــــ77ألاعـ ــ ــ ــــأ  عـ ــ ــ ـــــد أجيبــ ــ ــ ﴿ قـ

. الجــواب: أن (6)[. قــال: كــان موســ   يــدعو وهــارون يــؤمن، فســماهما هللا داعيــين19يــونس: دعوتكمــا﴾

                                                           
 .3/395ان ر نحو هذا الكالم في املدونة   (1) 
 .2/243الجامف:  (2)
 .2/147الجامف:  (3)
 .7/257املفهم:   (4) 
 .3/714، وان ر أحكام القر ن البن العربي: 7/71الجامف :  (5)
 عكرمة. من قول  354/ 43الطبري : يـر تفس  (6) 
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إخفــاء الــدعاء إنمــا كــان أف ــل ملــا يدخلــه مــن الريــاء. وأمــا مــا يتعلــق بصــالة الجماعــة فشــهودها إشــهار 

ر قـراءة الفاتحـة املشـتملة شعار ظاهر، وإظهار حق يندب العبـاد إمـ  إظهـاره، وقـد نـدب لامـام إمـ  إشـها

علــ  الــدعاء والتــأمين فــي  خرهــا، فــناا كــان الــدعاء ممــا يســن الجهــر فيــه فالتــأمين علــ  الــدعاء تــادف لــه 

 .(1)وجار مجراه، وهذا بينمل

أشار إلحاا أبو عبد هللا القرطبي، مـن خـالل اج ااداتـه، ومـا  التـيهذه دعض لابداعال املقصدية 

فــي علــم املقاصـد وطــول باعــه فحاــا،  يــر م لـة يو ــح بجــالء عـن رســوخ هــذا العــالم الكباكـر ســالفا مــن ألا 

 ا مقاصديا، ويستنب  ألاحكام وفق الحس املقاصدي.يـر فكان رحمه هللا يفكر تفك

كمــا أنــه كــان مستح ــرا لــروح الشــريعة ممــا يؤكــد علــ  أنــه ال يقــل عــن العلمــاء الــذين بــرزوا فــي  

ي، لم يكن له مؤل  خـاص فـي هـذا العلـم، إال أن مـن يالحـع اسـتنطاقه هذا املجال، فر م أن القرطب

ـــف ألاومـــــ  لتفس ـــالل توجحااتــــه التعليليـــــة، منــــذ الطاليـ ـــن خــ ه، حيـــــ   ســــتوق  القـــــارئ يـــــر للنصــــوص، ومـ

ملحـــال الرجــــل املقاصــــدية الدقيقـــة، وتخريجاتــــه املصــــلحية الســـديدة، والتوجحاــــال التعليليــــة العميقــــة 

تـــنم عـــن اعتمـــاده علـــ  العقـــل، ورفـــض الجمـــود، وح ـــور اهـــن متوقـــد، وفكـــر واملتميـــزة لهـــذا العـــالم، 

 متحرر.

  

                                                           
 .4/427الجامف :  (1)
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ج ااد املقاصدي مجيته، ضوابطه، مجاالته، لنور الدين بن مختار الخادمي، وزارة ألاوقاف لا  .4

 م. 4991-هـــ 4149القطرية، 

البابي الحلبي،  أحكام القر ن، ابي بكر بن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة : .3

 م.4975القاهرة 

حزم، تحقيق: الشيخ: أحمد محمد شاكر، دار آلافاق  بنلاحكام في أصول ألاحكام، ال  .2

 الجديدة. 

 مؤسسة الرسالة .، الدكتور: عبد املعطي قلعجي عبد البر، تحقيق: بنستذكار، ال    .1

لدين، دار ال قافة، املنذر، تحقيق :محمد نجيب سراج ا بنال ، لاشراف عل  مذاهب ألاشراف .7

 م .4917قطر 

 م.3773دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشر، ، الدين الزركلي يـر ألاعالم، لخ .7

دار ، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، قيم الجوزية بنال ، إعالم املوقعين عن رب العاملين .5

 م.4994 -هــ 4144الكتب العلمية ،الطبعة: ألاوم ، 

 م.4952ول يـر تحقيق: محمد زهدي النجار، دار املعرفة، ب ألام للشافةي،  .1

هــ(، مركز  4217د، للشيخ خليل أحمد السهارنفوري )املتوف : بذل املجهود في حل سنن أبي داو   .9

 -هــ  4135الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسال لاسالمية، الهند، الطبعة: ألاوم ، 

 م. 3777

ألاعالم، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: دشار عواد معروف، و يـر ملشاهتاريخ لاسالم ووفيال ا  .47

 م.4999-هـــ 4137دار الكتاب العربي، الطبعة: ألاوم ، 

لبنان الطبعة:  –ول يـر تحفة الفقهاء، لعالء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، ب  .44

 م. 4991 -هـــ  4141ال انية، 

الطبعة:  مطبعة ف الة،، عياض بن موس   اليحصبيترتيب املدارت، ابي الف ل القا  ي  .43

 ألاوم .

 م.  4915 عليل ألاحكام، ملحمد مصطف  شلبي، مطبعة ألازهر،  .42

 م .3774الطبري، تحقيق: عبد هللا ال ركي، دار  جر، مصر  يـر تفس .41
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الجامف احكام القر ن، ملحمد بن أحمد ألانصاري القرطبي، تحقيق: عبد هللا بن عبد  .47

 م.3777-هــ  4135مؤسسة الرسالة، الطبعة: ألاوم ، ، ياملحسن ال رك

تحقيق: الدكتور: ، فرحون املالكي بنالديباج املذهب في معرفة علماء أعيان املذهب، ال  .47

 محمد ألاحمدي أبو النور، دار ال راث.

ملحمد بن محمد بن عبد امللك ألانصاري ألاوس ي ، الصلةو  التكملة لكتابي املوصول و  الذيل .45

بشار عواد معروف، دار الغرب و  محمد بن شريفة،و  ، تحقيق: إحسان عبال،املراكل ي

 م .3743الطبعة: ألاوم ،  لاسالمي،

دار الكتب ، شجرة النور الزكية في طبقال املالكية ،ملحمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف .41

 م. 3772-هــ  4131العلمية، الطبعة: ألاوم ، 

 ابنتحقيق: محمود ألارناؤوت، دار ، العماد الَعكري  بنشذرال الذهب في أخبار من اهب، ال  .49

 م. 4917 -هــ  4177ول، الطبعة: ألاوم ، يـر ب –، دمشق يـرك 

السعودية، الرياض، الطبعة ال انية،  -بطال، مكتبة الرشد بنشرح صحيح البخارى، ال   .37
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 1د. عبدالقوي علي علي ناجي

لقــــد احتــــوى هــــذا البحــــ  علــــ  مقدمــــة، ومبح ــــين، حيــــ  تطرقــــأ فــــي املقدمــــة إمــــ  ســــبب اختيــــار 

يتطلتاا، وأما ما يخ   التـيالبح ، ومشكلته وأس لته، وأهدافه، وأهميته، وأهم الخطوال املنهجية 

البحــــ ، ففــــي املبحــــ  ألاول تناولــــأ الحــــدي  فيــــه عــــن معرفــــة حــــدود مخــــالف يحصــــب، واشــــتقاقاته 

ويــة، وأهــم القبائــل وألاشــخاص وألاقيــال املنتســبة إليــه، كمــا تطرقــأ فيــه إمــ  اكــر دعــض ألاقيــال اللغ

وأفـــر  لهـــا رداءه، وفـــي املبحـــ  ال ـــاني تناولـــأ الحـــدي  فيـــه عـــن --وفـــدل علـــ  النبـــي التــــيية يــــر الحم

شخصــية يحصــبية حمريــة مــن )العلمــاء،  ســبعينترجمــة علميــة دعويــة ثقافيــة مختصــرة اهــم  ســعة و 

ثــــم متفاوتــــة مــــن تــــاريخ لاســــالم قــــديما وحــــدي ا (،  ألادبــــاء، والقــــادة، وألامــــراء اليحصــــبيون، فــــي حقــــبل و

ـــائج  ـــم النتــ ـــن أهـ ـــدي  عــ ، والفهرســـــة واملق رحــــال والتوصـــــيالختمــــأ البحـــــ  بخاتمــــة تناولـــــأ فحاــــا الحــ

بحـ  باـذه اعتمـدل علحاـا، وقـد بـذلأ مـا فـي وسـةي إلخـراج هـذا ال التــيالعلمية اهم املصـادر واملراجـف 

ولكــــن حســــبي أنــــي بــــذلأ طــــاق ي، واســـــتفر ُأ ، أجمــــف جوانبــــه أنــــي قــــد اســــتكملأالصــــورة، وال أدعــــي 

، وإن كنأ قد أخطأل فما  جهدي، فنن كنأ قد أحسنأ فذلك من منن هللا  عام  وجزيل ف له عليي

م النــاظر أجــدر لانســان بالخطــأ والــزالل، وهــذا جهــد املقــل، الــذي ال شــك أن فيــه مــا ي ــرت املجــال أمــا

 ، والحمد   رب العاملين.يـرفيه للتصويب، والتعديل والتغي

 كلمال مفتاحية: تدوين التاريخ يحفع لألمم ح ارتاا ومجدها.

 

                                                           
 استاا مساعد قسم القر ن الكريم وعلومه، كلية العلوم التطبيقية ولانسانية، خوالن، جامعة صنعاء. 1
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Abstract 

This research contained an introduction, and two studies, where in the 

introduction I touched upon the reason for choosing the research, its problem, 

questions, goals, importance, and the most important methodological steps 

required by it, and as for the research, in the first topic I dealt with the 

discussion about knowing the borders of Mekhlaf Yahob, and its linguistic 

derivations and the most important tribes, people, and siblings (Aqyal) affiliated 

with him, as I touched on it to mention some of the Himyai Aqyal who 

dispatched the Prophet and spread his robe, and in the second topic I talked 

about a scientific translation of a cultural advocacy summarized for the most 

important ninety-nine Himyari figures from (scholars, writers, leaders, Yahsob 

princes, in different eras the history of Islam, past and present). Then I 

concluded the research with a conclusion in which I dealt with talking about the 

most important results and recommendations, and indexing of the most 

important sources and references that I relied on, and I have done everything in 

my power to produce this research in this way, and I do not claim that I have 

completed all its aspects, but I did my best, and I took my effort, If I have done 

well, then it is from God Almighty, who has a lot of grace on me, and if I have 

sinned, it is worthy of a man to commit mistakes and slips, and this is the effort 

of the less, which undoubtedly leaves space for the beholder to correct, amend 

and change.Praise be to God, Lord of the worlds. 
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ـــه، والصـــالة والســـالم علــ  رســـول هللا، وعلـــ   لـــه وصـــحبه ومــن اتبـــف هـــداه، وبعـــد: فـــنن  
ي
الحمــد لل

تن  بدراسته دراسة فاحصـة، تكشـ  كـل مـا ت ـمنه مـن  ثـار ألامم الحية الناه ة تاتم بتاريخها، و ع

 مــــن ألــــوان ال ــــرف عبـــــر وأســــرار وأخبــــار، وتجلــــو مــــا فيــــه مــــن 
 
ينتفــــف باــــا أولــــو ألابصــــار، ولــــيس الــــك لونــــا

ـــه  الفكـــري، وإنمـــا لحاضـــرها  حاا مصـــلحة ألامـــة لاســـالمية، ربطـــاضـــرورة تقت ـــالحكمـــة مـــن كـــل هـــذا: أني

تســـن  لنـــا الوقـــوف علـــ  معرفـــة أهـــم أســـباب تقـــدمها وتقهقرهـــا، ح ـــ  املخجـــل بماضـــحاا املشـــرقف لكـــي ي

ــ  ال ــحيح، والحكمــة ضــالة املـؤمن نحو   مــف أحــداث حاضــرنا ومشـاكله بــالنتعـاط
ي
وجــدها فهــو أحــق  أن

باـــا، وأمـــة العـــرب أمـــة ناه ـــة ازدهـــر تاريخهـــا منـــذ فجـــر لاســـالم، فكـــان لهـــا فـــي قـــارال العـــالم أُيمـــا أثـــر، 

ِلَهــــا، حملـــأ إلحاــــا مشــــاعل حيـــ  حملــــأ إلحاـــا الرســــا
ُ
لة املحمديــــة بكـــل مبادئاــــا و عاليمهـــا وف ــــائلها وُم 

، وهـذا ممـا ايــر ا كبيــر كها تأثالهداية، والنور، والعلم، والح ارة، واملدنية، فأثرل في نم  حياتاـا وسـلو 

يوجـــــــب علـــــــ  املختصـــــــين مـــــــن العلمـــــــاء والـــــــدعاة إاا مـــــــا أرادوا أن يجنبـــــــوا ألامـــــــة مـــــــن ســـــــلبيال املا ـــــــ ي 

 ريخ لاسالمي، دراسة تأمل وتفكر وتحيد. اضر، فعلحام  هتمام بدراسة التألحوا

 --حملـــأ هـــذا العـــبء دعـــد صـــاحب الرســـالة، هـــي: شخصـــيال ال ـــحابة  التــــيوالتخصـــيال  

، أول ك الذين كانوا مفخـرة العـالم، وهـداة لانسـانية، وروادهـا ألافاضـل الـذين اختـارهم هللا -أجمعين

ــــه  ـــحبة نبيــ ـــل دعــــــد هللا ، و --ل ـــ ـــم الف ـــ ـــان لهـــ ــــب، فقــــــد كـــ ــــام -ال زجــ ــــاليم  - عــ ـــا  عــ ــــوا إلحاـــ ـــ  حملــ حيـــ

متم لـة فــي أقــوالهم وأفعـالهم وأخالقهــم وروايــاتام، ولقـد كــان كــل مــنام  --الرسـالة، وصــورة الرســول 

يحرص عل  أن يحاكيه في حركاته وسكناته وكلماتهف بل كان كل منام يحرص عل  أن يعيي فـي ظـالل 

َر بـذكره، ويح ـ  دشـرف  نتسـاب إليـه، ولقـد خر جـأ املدرسـة املحمديـة --صاحب الرسـالة 
َ
ف لُيـذك

( تالميـــــذ ُيعـــــدون بـــــاآلالف، فلـــــم يســـــتطف التـــــاريخ 
 
فـــــي ســـــنوال قليلـــــة لـــــم تـــــزد عـــــن )ثـــــالثل وعشـــــرين عامـــــا

تام ووفــرتام أن يتجــاهلهم، ح ــ  أول ــك الــذين لــم يبلغــوا الحلــمف بــل جــاء  ـــر املنصــ  علــ  الــر م مــن ك

، يفـتي عـن أخبـارهم، وينقـب عـن  ثـارهم، ويتعمـق فـي البحـ  عـن إلحام  حاني الرأل في إجـاللل وإكبـارل

 اهــتم التــاريخ بتق ــ ي أخبــار جميــف 
 
 وال حــدي ا

 
أســرار حيــاتام، ولــم توجــد مدرســة فــي الــدنيا قــ ! قــديما

،  ابن  ونســـاء 
 
، رجـــاال

 
 وكبـــارا

 
باـــا التـــاريخ وظفـــر عنـــ   التــــياملدرســـة املحمديـــة، فهـــي وحـــدها  يــــر ائاـــا صـــغارا

 جميف املنتسبين إلحاا باهتمامه البالغ.

مختصــــرة لنمــــااج  ولقــــد أحببــــأ فــــي هــــذا البحــــ  العلمــــي املختصــــر: التطــــرق إمــــ  ترجمــــة علميــــة 

ولاصالح من العلماء والفقهاء  يـر (ممن كان لهم ألاثر البالغ في التغييـرحم -اء )يحصب ابندسيطة من 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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دباء وألامرا
ُ
ء وامللـوت والقـادة الـذين اخـر التـاريخ لاسـالمي بـذكرهم، واشـرأبأ ألاعنـاق الدعاة، ومن ألا

فــــي الن ــــر إمــــ  مــــاثرهم املحمــــودة، وشــــنفأ آلااان فــــي الســــمان إمــــ  أخبــــارهم امل ــــمدة لجــــراح حاضــــرنا 

ي ــحون مــن نــومهم، وينا ــون وعســ   أن يســتفيد ألاحفــاد مــن مجــد آلابــاء وألاجــداد، فالتعــيس، عــلي 

  من وراء القصد، والحمد   رب العاملين. من كبوتام، وهللا

: أننـي حينمـا دفعتني إمـ  كتابـة هـذا البحـ ، هـو التـيإني من أهم ألاسباب  :بب  ختي    لبحثس

ونحـــن -تمعنــأ فــي الن ــر إمــ  واقــف ألامــة لاســالمية عامــة، وواقعنــا فــي الــيمن خاصــة، ومــا  عانيــه ألامــة 

صـعد، أردل فـي هـذا البحـ  التعـرف علـ  أنمـواج مـن أهـم من تخل  وصراعال عل  كـل ال -جزء  مناا

كـــان لهـــا الـــدور امللمـــول فـــي رســـم دعـــض معـــالم التـــاريخ لاســـالمي، وأن أقـــدم نمـــااج  التــــيالتخصـــيال 

ـــب حم ـــالم يحصــ ـــن أعــ ـــــردســـــيطة لـــــيس إال، مــ ـــيمن الكبيـ ــــالي  الــ ـــن مخـ ــــأنمواج مــ ـــــر، كــ ــــك يـ  ربطــــــ، والـ
 
 ا

 . حاضرنا املخجل بما  ي تاريخنا املشرق ل

مـــن شـــباب ألامـــة وم قفحاـــا عـــن الفهـــم ال ـــحيح لعقيـــدة ألامـــة وثواب اـــا، وأســـباب  يــــر يعـــد ُدعـــُد ك 

بتــــاريخ أجــــدادهم الوضــــاء، وإصــــغائام إمــــ   شــــويه ألاعــــداء لتــــاريخهم  رفع اــــا وعزتاــــا وتقــــدمها، وجهلهــــم

عانحاـــا، ومـــن ثـــم شـــحة ن التــــياملجيـــد، وتـــأثرهم باملجتمعـــال الغربيـــة لهـــي مـــن أهـــم التحـــديال واملشـــاكل 

  عتني بم ل تلك املواضيف.  التـيوندرة املصادر واملراجف 

 وتتم ل باآل ي:

مــــا الحكمــــة مـــــن ربــــ  ما ــــ ي تـــــاريخ ألامــــة املشـــــرق بحاضــــرها املخجــــل، وملـــــااا ناــــتم بدراســـــة  -4

 تاريخنا لاسالمي ؟.

 قبائل املنتسبة إليه. ؟.كي  يمكن معرفة مخالف يحصب ومشتقاته اللغوية، وأهم ال -3

كيــ  يمكــن لنــا الـــتخل  مــن ســلبيال املا ـــ ي والحاضــر مــن خـــالل معرفــة محتويــال تـــاريخ  -2

 ألاوائل؟.

دبــــاء، وامللــــوت وامــــراء والقــــادة  -1
ُ
مــــا ألاهميــــة مــــن ترجمــــة دعــــض العلمــــاء والفقهــــاء الــــدعاة، وا

حـــ  ويجيـــب عناـــا إن ها، هـــي مـــا ســـيتناولها هـــذا البيــــر كـــل هـــذه التســـاؤالل و  اليحصـــبيين؟

 شاء هللا.



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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 يادف هذا البح  إم :

 التـــيشـملها مخــالف يحصـب، وأهــم القبائـل  التــيالحــدود وألامـاكن الجغرافيــة التعـرف علـ   -4

 قطنته. 

كــان لهــا الــدور البــارز فــي رســم  التـــيأهــم التخصــيال لاســالمية والوطنيــة اليحصــبية، و  إبــراز  -3

الفعلي املتحرت الناصف، واملتجذر فـي صـفحال القلـوب السـليمة، سـواء  فـي التاريخ لاسالمي 

  مجال الدعوة، أو العلم والجهاد، أو الحكم.

تناولهـــا هـــذا  التــــيتميـــزل باـــا التخصـــيال وألاعـــالم  التــــيالتعـــرف علـــ  أهـــم ألادوار والســـمال  -2

  البح .

 :يمكن إجمالها باآل ي 

 اس ادفها.  التـيأهمية هذا البح  من أهمية التخصيال  تكمن -4 

شـــملها الــــيمن  التـــــيتـــأ ي أهميـــة هــــذا البحـــ ، مــــن أنـــه يحــــاول الكشـــ  عـــن أهــــم املخـــالي   -3

ـــبة إليــــه، و  ـــم التخصــــيال املنتسـ ـــن أهـ ــــيالســــعيد، وعـ كــــان لهــــا الــــدور لايجــــابي فــــي رســــم  التـ

 . (فيوال قاوالدعوي، والعلمي،  )معالم التاريخ لاسالمي 

كمــــا يكمــــن أهميــــة هـــــذا البحــــ ، مــــن كونـــــه ســــاهم فــــي معرفـــــة أهــــم التخصــــيال التاريخيـــــة  -2

 اليحصبية املنسية. 

لــــم أظفــــر بدراســــة علميــــة مســــتقلة تناولــــأ هــــذا املوضــــون بحــــد ااتــــه ال مــــن قريــــب وال مــــن دعيــــد 

ف حسب علمي، والك دعد البحـ  والتنقيـب، فأحببـأ أن أسـهم مـن خـالل هـ
 
 مفيـدا

 
ذا البحـ  إسـهاما

 أن ينفف به، وهللا من وراء القصد. - عام  –علي هللَا 

 يتكون هذا البح  من مقدمة، ومبح ين، وخاتمة. :تقسي  ت  لبحث

يَن، ومعرفـــة حـــدوده واشـــتقاقاته اللغويـــة، وأهـــم  ملبحةةةث ألاول:   ِ
 الَيْحِصـــِبي 

ُ
ـــالف

ْ
إطاللـــة علـــ  ِمخ

 الثة مطالب. القبائل املنتسبة إليه، وفيه ث

 حدود مخالف يحصب واشتقاقاته اللغوية.  ملطلب ألاول:

 اكر دعض من ينسب إمي يحصب ممن مض   من ألامم. ملطلب  لث   : 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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 رداءه عند وفادتام إليه. - - النبيأقيال يمانية أفر  لها  ملطلب  لث لث: 

وز وألاعالم اليحصبية )مـن الرم لنمااج منال قافية و ال رجمة العلمية الدعوية  ملبحث  لث   : 

 علماء، وفقهاء، وأدباء، وملوت، وأمراء، وقادة (.

 قمأ بجمف املعلومال في املوضون ونقلأ املناسب مناا، وأثبأ الوقايف باملكان والتأريخ. -4

 جعلتــه بـين قوســين صغ -3
 
ين علــ  هــذا يـــر جمعـأ مــا قيــل فــي املوضــون، ومـا كنــأ نقلتــه نصــا

أو هـذا مل مل، ومـا كنـأ قـد قرأتـه عـن أحـد الكتـاب، أو العلمـاء، أو اسـتنبطته، أو » « الشـكل

أخــذل عــنام الفكــرة وعبــرل عناــا بأســلوبي، أو اختصــرل الــك بتصــرف مــن عنــدي بحيــ  

 عنه في الحاشية بلفع ان ر.عبـر يخدم كل الك هدفي البحثي، فنني سأ

وردل  التـيوألالفا  الغريبة  الكلمالدعض ما يمكنني إي احه من قمأ دشرح وإي اح  -2

ـــي البحـــــ ، ووضـــــعأ عالمـــــال ال ـــــرقيم مـــــن فواصـــــل، ونقـــــات، وأقـــــوال، وإشـــــارال  ثنايـــــا فــ

استفهام، ونحو الك بما يناسب املقام، وقد راعيأ أن تكون آلايال الكريمال الواردة في 

ـــكل  ـــين باـــــذا الشــ ـــين قوســ ــــ  بــ ــــذلك دعـــــض  --وأن يكـــــون كـــــالم رســـــول هللا   البحـ وكـ

ل املهمة للتنبيه فق  بين قوسـين باـذا الشـكل ) (، ومـا يخـ  شخصـيال البحـ  العبارا

ــــي ــــب  كتبســــــأ التــ ــــأتبف ال رتيــ ــــ ، فســ ــــي  خـــــر البحــ ـــف فــ ـــا، وكــــــذا فهرســـــة املصــــــادر واملراجـــ عناـــ

الهجـــــــايي، وفـــــــي الحاشـــــــية ســـــــأكتفي بتوثيـــــــق املصـــــــادر واملراجـــــــف بصـــــــورة مختصـــــــرة، وعنـــــــد 

علميــــة، وســــأرمز لــــبعض املختصــــرال الفهرســــة ســــوف ااكــــر تفاصــــيل التوثيــــق بالصــــورة ال

 بالرموز آلاتية:

 ثم انقل رقم الطبعة وتاريخها.« ت:«إلحاا برمز يـر الطبعة: أش  -أ 

بــدون و  ،«د. ل» ، وبــدون تــاريخ طبــف، أرمــز لــه بـــ«د. ن» بــدون دار نشــر، أرمــز لــه بـــ -ب 

 «.د.ت»طبعة أرمز لها بـ

 املغمورين عند أول اكر لهم بطريقة  -1
 
مختصـرة، كمـا أننـي فـي هـذا ترجمأ لألعالم وخاصة

هم، يـــر وال للمشــهورين مــن أئمــة املــذاهب والحــدي  و  -  -البحــ  لــم أتــرجم لل ــحابة

 واملنهج التاريخي. ،  ستقراييالوصفي ولقد اتبعأ لتحقيق الخطوال السابقة املنهج 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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 وفيه ثالثة مطالب.

 

حول  يحصب السفل، (2)من شمالحاا إم  سمأ متوس  السراة  (1)يتصل مخالف يحصب بالي 

مـن وبحذتاا قصـد الشـمال يحصـب العلـو، وسـاكناا بنـو يحصـب بـن دهمـان، واليحصـبيون السـفليون 

، وســــوق عبــــدان، ووادي (4)وشــــيعان موضــــف الــــورل النفــــيس (3)همــــدان، فالســــفل الواديــــان )الصــــنف

، وورف عالية، فعتمة السفل ، والعلو قتاب) يـر حمض، وأهل حمض أجد  حم
 
ا ( ومنك ، وماوة، 5جد 

 وألاحطـوت، والسـمالل أشـراف قــرد، والحبلـة، وبيحصـب العلـو ثمــانون  (6)يم، ويخـار، فـنم  اــحمريــر و 

ف اليماني: ، وفيه قال تب 
 
ا  سد 

بوة الخ راء من أرض يحصــــــــــــــب  تقلس املاء ســــــــائــــــــــــــال) وبالر 
 
ا  (.7ثمانون سد 

)رعـــين( وأودي اـــا، وقـــد تـــواتر (8)ولقـــد رأيـــأ دعـــض  ثـــار هـــذه الســـدود موجـــودة إمـــ  آلان، فـــي ظفـــار

                                                           
مخـــالف مســـتقل بحـــد ااتـــه وفيـــه وادل خصـــب يقـــف علـــ  تخـــوم عاصـــمة محاف ـــة إب مـــن جهـــة مدينـــة   لسةةة ول: (4)

 ويعــــرف اليــــوم ديــــ
 
حول بــــن نــــاجي، وإليــــه ترجــــف عاصــــمة املحاف ــــة وبعــــض الــــدليل علــــ  دعــــد ثالثــــة أميــــال تقريبــــا

، أن ـــر --كفـــن مناـــا النبـــي  التــــيها، وقـــد كـــان مشـــهور بصـــناعة ال يـــاب اليـــحولية يــــر ياتاا م ـــل دعـــدان و يــــر مد

 (.4/173م جم البلدان للحموي )

هـره، وامليــاه، الَسـراة: جبـل مشــرف ينقـاد إمــ  صـنعاء ســمي بـذلك لعلــوه، أن ـر الجبــال وألامكنـة وســراة كـل شــ يء ظ (3)

 (. 4/41ابي القاسم  الزمخشري )

ية الرضــــمة )وادي يـــــر فــــي عزلــــة كحــــالن مــــن مد يـــــر والصــــنف أو املصــــانف لعلــــه املعــــروف اليــــوم بحصــــن كحــــالن الشه (2)

 خبان(.

منيــف ال يســلك إال مــن طريــق واحــد:  غلــب عليــه محمــد بــن الف ــل القرمطــي، الــذي كــان خــرج بــاليمن،   لةةو  : (1)

 (. 4/47الك، إلبراهيم بن محمد، املعروف بالكرمي )أن ر املسالك واملم

يم بخمســة كيلـو تقريبــا باتجــاه إب، يــر تقــف دعـد مدينــة  التـــية  عــرف اليـوم بمدينــة )كتـاب(، و يــر مدينــة صغ قتة ب: (7)

وقبـل جبـل سـمارة املشــهور، وأمـا منكـ  ومــاوة والبخـاريي فقـرى مشـهورة مــن عزلـة بنـي منبــه يعـودان فـي التقســيم 

 يم.يـر ية يـر مد الجديد إم 

َمر، أن ــــــر العقــــــود اللؤلؤيــــــة فــــــي تــــــاريخ الدولــــــة الرســــــولية،  (7) اــــــحمر: جبــــــل فــــــي بنــــــي مســــــلم فــــــي ســــــمارة يســــــم  اــــــحي

 احمرإسم منطقـة  فـي إسـبيل مـن مد4/41للخزرجين)
 
ية قيفـة ردان وفحاـا جبالهـا املشـهورة مناـا جبـل يــر (، وأي ا

 (. 4/72ة العرب للهمداني )يـر إسبيل وجبل الدقرار الذي يعود إم  مراد، أن ر جز 

 (. 7/71أن ر م جم البلدان: للحموي، ) (5)

ة منـدثرة، ترجـف إمـ  يــر ة، وهـي اليـوم عبـارة عـن قريـة صغيــر ومدينـة كب يــر لقد كانـأ ظفـار فيمـا مضـ   عاصـمة حم  (1)

إب  ية الســدة )خبــان(، وتبعــد عــن الخــ  الرســمي املتجــه نحــو يـــر عزلــة عرافــة العائــدة فــي التقســيم لاداري إمــ  مد

 جهة الشمال نحو خمسة عشرة كيلو م ر.



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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( يــرطني هذه املنطقة، وال زالأ  ثـار ظفـار )عاصـمة حممن قا يـر حفع هذا البيأ من الشعر عند الك 

مــــن  ك ـــــر كــــان يســـكناا أ التــــي، و -ةيـــــر ية الشهيـــــر موجـــودة وإمــــ  آلان، إال أني هـــذه املدينــــة اليحصـــبية الحم

قــد  -رأي اــا فــي متحفهــا حســب مجســم املدينــة  ف را ــ ي التـــيألــ  إنســان، حســب الروايــال  م ــةثمـان 

 هامدة، وق
 
  ألاحوال، ومقلب الليل والناار. يـر ة مهدمة البنيان، فسبحان مغيـر رية صغأصبحأ أطالال

ولقـــــد اكـــــر لادريســـــ ي أن  ظفـــــار: قصـــــبة يحصـــــب، وقـــــد كانـــــأ فيمـــــا ســـــل  مـــــن البلـــــدان الكبـــــار  

ل ملـــوت الـــيمن، وهـــي آلان خـــراب، قـــد تاـــدم نــــز املشـــهورة، وكـــان باـــا قصـــر ريـــدان املشـــهور، وبـــه كانـــأ ت

ن باا في هذا الوقأ بقايا من أهلها ساكنون باا، ولهم ف ول أموال وب ـايف، بناؤها، وقل ساكنااف لك

اســـمها ظفـــار إمـــ  امـــار: ســـتة وثالثـــون  التــــيولهـــم مـــزارن قليلـــة فحاـــا كفايـــة اهلهـــا، ومـــن مدينـــة يحصـــب 

: ســتة وثالثــون مــيال، (1)مــيال، ومــن امــار إمــ  صــنعاء: أربعــون مــيال، ومــن علــو يحصــب إمــ  حصــن ال جــة

ة إم  الجند: سبعة وعشـرون مـيال، والجنـد )حصـن عـامر وبـه قـوم مـن خـوالن، وبـه  بـار مـاء، ومن ال ج

، ومن ظفـار إمـ  حصـن علـق: أربعـة عشـر  م ة(، ومن الجند إم  صنعاء: يـروهو عل  تل كب
 
وأربعون ميال

(، وبــه جلــة مــن العــرب القديمــة، ومنــه إمــ  حصــن ســفل يحصــب: ســتة (2)مــيال، وهــو )حصــن يحصــب

ة عــامرة يــر ، ومـن ظفـار إمـ  قريـة مـأرب: ثـالث مراحــل، وهـذه القريـة كانـأ فـي القـدم مدينـة كبعشـر مـيال

ويســــم  هــــذا القصــــر  -عليــــه الســــالم -د بــــالخلق، مشــــهورة فــــي بــــالد العــــرب، وباــــا قصــــر ســــليمان بــــن داو  

 )صرواح(، ولم يبق منه آلان إال طلل دارل وأثر  ابر، وبمأرب قصر القشـيب وهـو قصـر )بلقـيس زوج

وباا كان السد املسم  بالعرم، وهذا السد اكره مشهور، وخبـره معلـوم  عليه السالم( -سليمان النبي( 

ـــــر فــــــي جميــــــف ألامــــــم، والــــــك أن هــــــذه املدينــــــة املســــــماة )مــــــأرب( كــــــان أ ـــــرب  ك ــ ـــل العـ ـــبأ مــــــن قبائـــ ـــا ســـ أهلهـــ

(، 5أ)ســـب ابـــن يــــر( بـــن حم4تنتســـب إمـــ  يحصـــب بـــن مالـــك) يــــر (، )ويحصـــب( قبيلـــة مـــن حم3ية)يــــر الحم

 
 
: إاا ألقيـــَأ فحاـــا مـــا )وَيْحَصـــِب(: اشـــتقاقه علـــ  وزن )َيْفَعـــِل( مـــن قـــولهم: حصـــبأ النـــاَر أحصـــب حصـــبا

ـــنم ســـتوقد بـــه وقـــد قـــرئ  [، فكـــل شـــ يء ألقيـــأ فـــي النـــار اشـــتعلأ بـــه فهـــو 91] ألانبيـــاء:  َحَصـــُب َجهي

والَحِصــــــَبة: داء حصــــــب لهــــــا، والحصــــــباء: ألارض اال الح ــــــ   وتحاصــــــأ القــــــوم: إاا ترامــــــوا بالح ــــــ َ  

                                                           
مــاء ينزلــه القوافــل وهــو فــي بــالد زبيــد وحولــه أعرابــهمل املســالك واملمالــك، ب ـــر ملال جــة موضــف البريــد وفيــه   لثجةة : (4)

 (.4/11البن خردة )

 يم ألاثرية.يـر هو الحصن املشهور املتك ة علية مدينة  حصن يحصب:( 3)

 (. 4/472أن ر نزهة املشتاق: لالدريس ي، ) (2)

القحطانية: جد جاهلي، وقد اختلفوا في نسـب يحصـب هـذا،  يـر هو يحصب بن مالك بن زيد الجمهور، من حم (1)

الــك،  يـــر ، وقيــل: يحصــب بــن مالــك بــن أصــبح بــن أبرهــة، وقيــل  يـــرفقيــل: يحصــب بــن دهمــان ابــن عــامر بــن حم

 (. 1/422أن ر ألاعالم: للزركلي، )

 (.21/34( )473 - 14اهرة ـ ألاعداد )ن ر مجلة مجمف اللغة العربية بالقأ (7)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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ـــب مـــن هـــذا اشـــتقاق لـــرمحام بالح ـــ  ، فمنـــه يحصـــب بـــن مالـــك بـــن زيـــد بـــن زيـــاد بـــن  َحص 
ُ
معـــروف وامل

، وبــالَفْتِح يـــر ربيعــة بــن مفــر الحم َســْبَأ إليــه قلــأ: َيْحَصــِبيٌّ
َ
ا ن

َ
ْســِر: َعــيٌّ مــن الــَيَمِن، وإا

َ
ي، وَيْحِصــُب بالك

ُبــو 
َ
ــُه أ

َ
ل وهكــذا قال

ِبــي 
َ
ل
ْ
غ

َ
ِلــَب و 

ْ
غ

َ
ــل  

ْ
(: واليحصــبي بفــتح اليــاء وســكون الحــاء 2(، وقــال الجــزري)1ُعَبْيــد) ِم 

، وهو: يحصب بـن مالـك بـن يـروكسر الصاد املهملة، وهي النسبة إم  يحصب، ويحصب قبيلة من حم

وائل بن  وث، وينسـب إلحاـا  ابنزيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 

مــنام العــالء بــن عتبــة اليحصــبي، و شــام ومصــر واملغــرب العربــي وأفريقيــا، رهم نزلــوا الـ، وأك ــيـــرخلــق ك 

 (.3هما)يـر معدان، وقد روى عنه ألاوزاعي ومعاوية بن صالح و  ابنوي عن خالد يـر الذي 

ويحصب من حصب يحصب، والحصب في لغة أهل اليمن: الحطب، فهو م ـل حطـب يحطـب،  

، بكســــر إاا جمــــف الحطــــب، وأمــــا مــــن الحصــــباء، فهــــي الحجــــار 
 
ة الصــــغار، فهــــو حِصــــب يحِصــــب حصــــبا

قـ  م لـه، وبينـه وبـين مدينـة امـار  ْبَن ، ويزعمـون أنـه لـم ُيـ(4)الصاد، ويحصب مخالف فيـه قصـر ريـدان

  .(5)وأسفل يحصب مخالف  خر ،ثمانية فراان، ويقال له ملعلو يحصبمل

نســوب إمــ  يحصــب فتحهــا وكســرها: مو  ضــم الصــادو  خلكــان بفــتح اليــاء ابــن، ضــبطه ي  والَيْحُصــِب  

يم يـــر ، ومــن يحصــب اليــوم مدينــة (6)يـــربــن مالــك بــن زيــد بــن ســهل بــن عمــرو بــن قــيس، قبيلــة مــن حم

املسـم  بــ)جبل يحصـب،  يــر ي الشهيــر يجـ م علحاـا الجبـل ألاثـري الحم التــية وألاثرية الجميلة، و يـر الشه

يُممل بـــُن َيِزيـــَد، بـــِن َســـْهِل، بـــِن يــــر ملكبــــر أو حصـــن يحصـــب( ويطلـــق علحاـــا ملاي رعـــينمل، واســـُم او ُرَعـــْينل ألا

ـِن، بـِن َعِريـب، 
َ
ط

َ
ـْوِث، بـِن ق

َ
ـَم، بـِن عبـد شـمِس، بـِن وائـِل، بـِن الغ

َ
، بِن ُجش

َ
ْيِس، بِن ُمعاِوَية

َ
َعْمِرو، بِن ق

نم ، بِن الَهَمْيَسِف، بِن ِحْم يـربِن ُزَه 
َ
، ومنام قبائل )الُجشم بـن ُرعـين(، )ونـافف بـن شـرحبيل بـن يـر، بِن أ

ي رعــين(، وهــم رهــ  علــي بــن علــي مــن بنــي مجــيالن بــن نــافف، ومجــر بــن اي رعــين، ومــنام حارثــة بــن ا

الحارث بن رعين، ومنام بني املذل بن اي ُرعين بن يعـرب، وفيـه وفـي أخيـه عبـد كـالل بـن عريـب يقـول 

                                                           
م: مـــوم   (4)

 
بـــا، وومـــ  ق ـــاء « خراســـان»، مـــن ابنـــاء «ألازد» أبـــو عبيـــد: هـــو القاســـم بـــن ســـال أيـــام « طرســـول»كـــان مؤد 

 (. 719سنة أربف وعشرين ومائتين، أن ر املعارف: البن قتيبة، )ص« مكة»، توف  ب «ثابأ بن نصر بن مالك»

بـــراهيم بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عمـــر املرتضـــ  ، والـــد شـــمس الـــدين الجـــزري صـــاحب هـــو: إبـــراهيم بـــن أبـــي بكـــر بـــن إ (3)

ة العمريــــة، ثــــم إنــــه اســــتوطن دمشــــق، وتــــوفي فحاــــا يـــــر ال رحــــال، ولــــد: )ســــنة  ســــف وســــأ م ــــة( بالجز  يـــــر التــــاريخ، ك 

 مــــا ينشــــد لولــــده شــــمس الــــدين: احــــذر مــــن الــــواوال )واو الوصــــية، يـــــر ســــنة)ثالث و ســــعين وســــأ م ــــة( وكــــان ك 
 
ا

 (. 332-7/333وديعة، والوكالة، والوقوف(، أن ر الوافي بالوفيال: للصفدي، )وال

 (. 2/175أن ر اللباب في تاذيب ألانساب: للجزري، ) (2)

 هذا القصر يوجد في عاصمة يحصب املشهورة ب فار، وقد أصبحأ اليوم أطال.  (1)

 (. 7/124أن ر م جم البلدان: للحموي، ) (7)

 (.  3/12اة: للقفط ، )أن ر إنباه الرواة عل  أنباه النح (7)
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 الشاعر: عبد هللا زجالن:

ـــــــــــــــل  ع يمــــاز كــــــــالل حـــــــبد كـــــــوع ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــــةـ ـــــ ـــ ـــ ـــــاـهــوكفيل يـر ـــــــــــــي حمــــــا فــــــــأ باـــــــعــــسم ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

الل بن عريب هما اللذان كتب إلحاما رسول هللا ابنفنعيم والحارث  
ُ
كتابه املشهور  --ا عبد ك

ـالل  --هللا والـذي فيـه: ) مــن محمـد رسـول 
ُ
ـالل، وامــ  نعـيم بـن عبــد ك

ُ
اي  ابــنإمــ  الحـارث بــن عبـد ك

ُرعــين، وُمعــافر وهمــدان، الكــم فــنني أحمــد هللا إلــيكم الــذي ال إلــه إال هــو، أمــا دعــد، فننــه قــد وقــف بنــا 

رســـولكم متقلبـــا مـــن أرض الـــيمن، فلقينـــا باملدينـــة، فبلغنـــا مـــا أرســـلتم قتلـــه، وأتانـــا إســـالمكم وقـــتلكم 

، وأن هللا قــــد هــــداكم بادايتــــه إن أصــــلحتم، وأطعــــتم هللا ورســــوله، وأقمــــتم الصــــالة و تيــــتم املشــــركين

الزكـــاة، وأعطيـــتم مــــن املغـــانم خمـــس هللا وخمــــس نبيـــه وصـــفوته، أمــــا دعـــد: فـــنن رســــول هللا أرســـل إمــــ  

، معــاا بــن جبــل، وعبــد هللا بــن زيــد، يـــر زرعــة بــن اي يــزن، أن إاا أتــتكم رســلي، فــاني أوصــيكم باــم خ
 
ا

ومالـــك بـــن عبـــادة، وعقبـــة بـــن نمـــر، ومالـــك بـــن مـــرة وأصـــحابه، وأن اجمعـــوا مـــا عنـــدكم مـــن الصـــدقة 

لبن إال راضيا(يـر والجزية من مخاليفكم، فتلقوا باا رسلي، فان أم   .(1)هم معاا بن جبل، فال يتقي

  من ألامم الغابرة:وينسب إم  يحصب ممن مض    

ا ربيعـــة بـــن ســـعد بـــن ابنـــ، فمنـــه الســـل  الـــبطن املشـــهورة، وكـــذا أســـلم: وهمـــا يــــرســـعد بـــن حم 

، يـــر، فمنـه قبائـل يحصـب كلهــا، وهـو يحصـب بـن دهمــان بـن عـامر بـن حميـــر، وأمـا عـامر بـن حميــرحم

عد، بــن ومـن شـيوخ النســب مـن قــال: يحصـب بـن اي يــزن، بـن اي أصــبح، بـن زيـد، بــن الغـوث، بــن سـ

: فمـــن ولـــده ق ـــاعة، وهـــم ق ـــاعة، بـــن يــــر، وأمـــا مالـــك بـــن حمألاصـــغر يــــروهـــم ِحْم  عـــوف بـــن مالـــك،

الـبطن املشـهورة، وقيـل: إناـا مـن ولـد معـد بـن  يــر مالك، بن مرة، بن عمرو، بن زيد، بـن مالـك، بـن حم

بـــاملغرب، وفـــي ، فمـــن ولـــده: )صـــنااجة( وهـــي القبيلـــة املشـــهورة املعقبـــة يــــرعـــدنان، وأمـــا هميســـف بـــن حم

، وصـنااجة اسـم الجـد للقبيلـة كلهـا: يــر، بـن أيمـن، بـن هميسـف، بـن حميـرالك خالف، وهي من بني زه

وهو صنااجة بن امل ن ، بن املسور، بن يحصب، بـن اي يـزن، بـن اي أصـبح، بـن زيـد، بـن الغـوث، بـن 

غر، بـــن ســـبأ ألاصـــ يــــر ســـعد، بـــن عـــوف، بـــن عـــدي، بـــن مالـــك، بـــن زيـــد، بـــن ســـدد، بـــن زرعـــة، وهـــم حم

ألاصغر، بن كعب، بن كهـ  ال لـم، بـن زيـد، بـن سـهل، بـن عمـرو، بـن قـيس، بـن معاويـة، بـن جشـم، 

، بـن أيمـن، بـن هميسـف املـذكور، يــربن عبد شمس، بن وائل، بن الغوث، بن قطن، بـن عريـب، بـن زه

                                                           
 (. 54أن ر ألانساب: ابي املنذر لابا  ي، )ص (4)
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سكاســــك  ـر يــــ، وهــــي  يـــــر: وهــــم بنــــو زيــــد، بــــن وائلــــة، بــــن حم(1)، فمــــنام السكاســــكيـــــروأمــــا وائلــــة بــــن حم

، وفي سياق اكر أنساب الهميسف، يذكر الهمداني: اسم إبراهيم بن عبـد الحميـد، بـن الحجـاج (2)كندة

ر، فقـــد كـــان أم مســـور، وهـــو الـــذي أجلـــ  القرامطـــة عـــن إمارتـــه، وقـــد عاشـــره  يــــر املســـوري مـــن ولـــد شـــم 

ليين، )ويـــذكر الهمـــداني ونادمـــه فـــي مســـور )وهـــي مـــن أعمـــال صـــنعاء(، وفـــي ســـياقة نســـب  ل يعفـــر الحـــوا

يعفــر، وهــو الــذي اــجنه بصــنعاء، فيقــول عنــه  ابــناملؤلــ  الهمــداني( أبــا حســان أســعد، بــن إبــراهيم، 

: ملوأســـــعد هـــــو أبـــــو حســـــان ملـــــك عصـــــرنا، واهـــــب علـــــ  مـــــن قبلـــــه بالصـــــول، وهـــــو الـــــذي اجتـــــ  
 
مادحـــــا

يحملـه حقــده  فـي عصـرهمل.. ويســتمر فـي ال نـاء عليـه دعــد الـك، فلـم يــر القرامطـة بـاليمن، وهـو فــارُل ِحْم 

عليه عل   م  حقه ووصفه بمـا يسـتحق، وقـد عـين سـنة وفاتـه )دسـنة اثنتـين وثالثـين وثالثم ـة(، ثـم 

: ومن ملوت حميـر 
 
الذين ملكوا اليمن )سنة أربف عشرة وم تين( إم  يوم أل   (،3 ل يعفر) يـر دف قائال

ـاِدِةي  )سنة ثالثين وثالثم ة(، وكذلك ينتسب إم  ي -أي لاكليل-هذا الكتاب ْيـدل الت 
َ
ل
ُ
ـاُل بـُن خ حصب: عب 

                                                           
نســب إلحاــا  التـــيهــو فــي لفــع جمــف سكســك وال أدري مــا هــو فهــو إاا علــم مرتجــل الســم هــذه القبيلــة   لسك سةة : (4)

 (.3/339مخالف باليمن، أن ر م جم الحموي )

 ( بتصرف. 3/244ي، )يـر أن ر نااية ألارب في فنون ألادب: للنو  (3)

قــال يــاقول: واملعــافر بــالفتح: اســم قبيلــة مــن الــيمن، ولهــم مخــالف يســم  بمخــالف املعــافر، وإليــه تنســب ال يــاب  (2)

املعافريـــة، وهـــو: املعـــافر، بـــن يعفـــر، بـــن مالـــك، بـــن الحـــارث، بـــن هميســـف، وملـــوت املعـــافر  ل الكرنـــدي مـــن ســـبن 

ــال، ومنــازلهم بالجبــل مــن قــان جبــأ، ومشــرب الجميــف مــن عــين تنحــدر  ألاصــغر، وينتمــون إمــ  والدة ألابــيض بــن حم 

ما مـن كـان هنـات  من رأل جبل صبر يقال لهـا أنـ ، وسـفلي املعـافر أهـل تمتمـة فـي املنطـق، وأهـل رقل واـحر، سـي 

 :يـرمن السكاسك، وهو بلد واسف، وهم أهل جد  ونجدة، قال  بن جر 

وا معافر دار امللك فاعتـزمـــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 
 صيد مقاولة من نسل أحـــــــــــــــــــــــــرار  احل

 عي  الكالن إاا يلوي باا الجــــــــــــار  من اي رعين ومن عي  ألارون ومـــــــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــار.  في اي حرازة أو ريمان كان لـــــــــــــــــــــــــــــــهم   عز  منيف وفي القصرين سم 

 ( مرجف سابق.472، 7/71أن ر م جم البلدان: للحموي، )    

أبــو عبــد هللا مالــك بــن أنــس، بــن مالــك، بــن أبــي  -يـــر*وممـن ينســب إمــ  يعفــر، إمــام دار الهجــرة، وصــاحب املــذهب الشه 

يمكـن  تهيــر عامر اليعفري، والذي ينتهـي نسـبه إمـ  يعـرب بـن قحطـان، وإمـ  قحطـان جمـان الـيمن، وملعرفـة املزيـد عـن س

 (. 245-44/223الرجون إم  تاريخ لاسالم: للذهبي، )

ــد، بــن عبــد هللا، بــن أبــي  ُبــو َعــامر: ُمَحمي
َ
ْنُصــور أ

َ ْ
َحاِجــب امل

ْ
* وممــن ينســب إمــ  يعفــر مــن امللــوت: قــاهر الكفــر )فــي أوربــا( ال

مِ 
َ
ْس  يــــر َعـــامر املعـــافري، أ

ُ ْ
ـــام بـــن الحكـــم امل

َ
ـــه ِهش

ي
يـــد ِبالل

َ
ؤ
ُ ْ
ـــي دولـــة امل ـــه، ويوجـــد قبـــره  ِبَمِديَنـــة )َســـالم( ألانـــدلس ِف

ي
ْنصـــر ِبالل

َ
ت

 بااندلس، مكتوب  عليه هذه ألابيال: 

ك بالعيان تــــــــــــــــــــــــــــــــَراهُ   ثاره تنبيك َعن أخبــــــــــــــــــــــــاره ني
َ
أ
َ
 َح ي  ك

َمان ِبم ــــــــــــــــــــــِلِه   ِ ي الزي
ْ
 َيأ

َ
 يحم  ال غور ســــــــــــــــــــواُه.  تا  ال

َ
 أبدا َوال

 .54/ص4، ج: للق اعياءيـر ته العطرة أن ر الحلة السيـر وللمزيد عن معرفة س
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020 

بــو يـــر (، والـذي يــرالشه
َ
بــو هـان  ُحَمْيــُد بـُن هــان ، قـال أ

َ
ْرَداِء، وعنـه أ بـي الــدي

َ
ِوي عـن عبــد هللِا بـِن ُعَمــَر، وأ

(
 
ة

َ
: ِثق

َ
 يم( ثالثة كما اكر الزركلي في ألاعالم، وهم:يـر (، ومن اليمانيين الذين اش اروا بـ)1ُزْرَعة

ي: يــر او مقـار الحم يميةر او رعين بن سهل، بن زيد الجمهور، و يميةر ن حاشد اي مرن، وب يميةر ) 

 (.2( )يـرأحد أقيال اليمن في الجاهلية، وهو جد )العوااج( من أشراف حم

ــُه مليـــر كمــا اســلفنا، فقــد اكــره العالمــة نشــوان الحمكبـــر وأمــا او رعــين ألا يم او رعــين، بــن يـــر ي: أني

 ألاكبر. يـر ر، ... بن الهميسف، بن حمسهل، بن زيد الجمهو 

 وقال نشوان:

ـــــب ــ ــ ـــــاعي. أو او الكبال واو الكالن ويحصــ ــ ــ ــ ــ  أ حكوا وهم للنائبــــال أضـ

 وقال نشوان:

ــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاح. والقيل أبرهة بن صباح ق ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أبو الصبــ ــ ـــــا وأبرهـ  نحبــ

ـــن لهيعـــــة، بـــــن مرثـــــد الخ)أب  ـــن شـــــرحبيل بــ ـــل بــ ـــباح( هـــــو: القيــ ـــن الصــ ـــن يــــــررهـــــة بــ ـــ ، بــ ، بـــــن ينكــ

،  يـــر شــرحبيل شــيبة الحمــد، بــن معــدي كــرب،... بــن صــيفي، بــن حم
 
 جــوادا

 
 ع يمــا

 
ألاصــغر، وكــان ملكــا

 وفيه يقول قس بن ساعدة ألايادي:

ــــل) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانـأ بموكــ ــ ـــــذي كــ ــــي  ( داره3وعل  الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يعطـــ  القيـــان وكل أجرد شاحــ

ـــكـــــأيـــن ال ــــذين تملــ ـــــوا قــــــــ ــ ـــــواـد أهلكــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراح ــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقــــف حـــل بااتــ  وعلــــ  املقـــعـ

ــــــــاح مــــــــوى أشخاصهـــــــــــد النــــــــــشخصأ عل  دع ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام بااشبـ ــ ــ ــ ـــــر هم ألاوهـ ــ ــ  فــ

ـــــد أم ـــعــ ــــــــالت م ــــــــأفـــبــ ـــن حمـ ــــوا مـ ــ  (.4أرجـــــوا الفـــــالح والل حــــين فــــالح)   يـرـــــــــــــــــ



رداءه: ابي الصباح وهـو: أبـو شـمر بـن أبرهـة ألاصـغر، بـن شـرحبيل، بـن  - -فقد أفر  النبي  

ـــِريُم » فأفرشـــه رداءه وقـــال  - -أبرهـــة، بـــن الصـــباح القيـــل، وهـــو الوافـــد علـــ  رســـول هللا 
َ
ْم ك

ُ
ـــاك

َ
ت
َ
ا أ

َ
ِإا

                                                           
 (. 3/459أن ر ألانساب: السمعاني ) (4)

 عـــــــــن لاكليـــــــــل للهمـــــــــداني )1/459أن ـــــــــر ألاعـــــــــالم: للزركلـــــــــي )  (3)
 
ة العـــــــــرب، البـــــــــن يــــــــــر (، وصـــــــــفة جز 33، 34: 47( نقـــــــــال

 (. 4/77)الحائك،

 (.4/79ي،)جيـر الجامعة..، لنشوان الحم يـر قصر عل  جبل في بالد عنس في يمان  أفيق، خالصة الس و)موكل( (2)

 (،مرجف سابق. 4/29ي، )جيـر أن ر الخالصة للحم (1)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
023 

ِرُم 
ْ
ك

َ
ــأ
َ
ــْومل ف

َ
مرثــد، بــن اي  ابــنرداءه ابــيض بــن حمــال الســبايي،  - -، كمــا أفــر  رســول هللا («1وُه )ق

، بن همان، بن شرحبيل، بن معدان، بن مالك، بن أسام، بن زيد، بـن كهـالن، يـرلحيان، بن اي العب

ســعد، بــن عمــرو، بــن ســعد، بــن عــوف، بــن عــدي، بــن مالــك، بــن زيــد، بــن  ابــنبــن عــوف، بــن عمــرو، 

ألاصـغر، وأقطعـه جبـل امللـح بمـأرب، فقيـل لـه يـا رسـول هللا: انـك أقطعتـه املـاء العـذب  يـر سدد بن حم

رداءه  - -ألابــيض فأقالــه، وأفــر  رســول هللا - -ه، فاســتقال رســول هللا يـــر وال ملــح اهــل الــيمن  

حيل، يم، بن مرة، بن شرايـر الحارث بن عبد كالل ألاكبر، بن عريب، بن فهد، بن زيد، بن م وب، بن 

يم يــر بن معدي كرب اي عشيم، بن الغوث، بن يعرب ينك ، بـن جيـدان، بـن لهيعـة، بـن م ـوب، بـن 

وائــل بــن مجــر الح ــرمي، أحــد ألاشــراف، وكــان ســيد قومــه، ردائــه ل - -، وكــذلك أفــر  (2او رعــين)

ني َرُسوَل ا
َ
ِبيِه، أ

َ
، َعْن أ  ْبِن َواِئلل

َ
َمة

َ
ق

ْ
ِه له وفادة، وصحبة، ورواية، َعْن َعل

ي
ْرَسَل » --لل

َ
ا، َوأ ْرض 

َ
ْعُه أ

َ
ط

ْ
ق
َ
أ

ــاهُ  ْعِطَهــا ِإيي
َ
ْن أ

َ
 أ

َ
ــاَل: «َمَعــُه ُمَعاِوَيــة

َ
َفــَك، ق

ْ
ل
َ
ِنــي خ

ْ
ْرِدف

َ
: أ

ُ
ــاَل ُمَعاِوَيــة

َ
ق

َ
ــوِت »، ف

ُ
ل
ُ ْ
ْرَداِف امل

َ
ــْن ِمــْن أ

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــاَل: «ال

َ
ق

َ
، ف

ـــال: 
َ
ق

َ
ـــَك، ف

َ
ْعل

َ
ْعِطِنـــي ن

َ
ـــِة »أ

َ
اق َتِعـــْل ِظـــلي الني

ْ
:«ان َعـــَدِني َمَعـــُه  ، يقـــول وائـــل 

ْ
ق
َ
أ
َ
ْيُتـــُه، ف

َ
ت
َ
 أ

ُ
 ُمَعاِوَيـــة

َ
 

َ
ل
ْ
ـــا اْســـَتخ مي

َ
ل
َ
ف

رِ    السي
َ
اَل:  يـر َعل

َ
، ق

َ
َحِدي 

ْ
َر ِمي ال

َ
ك

َ
ُتُه َبْيَن َيَديي »َوا

ْ
ْنُأ َحَمل

ُ
ي ك ِ

 
ن
َ
 (. 3«)َوِدْدُل أ

بادعة وملوت حم  من ولد صيفي بن سبأ ألاصغر بن كعـب بـن زيـد، وكعـب هـذا:  يـر فقد كانأ الت 

 أســعد أبــو كــرب هــ
 
ــف(، وقيــل تبــان، وهــو أي ــا  ابــنو أخــو اي رعــين، فمــن ولــد صــيفي بــن ســبأ هــذا: )تب 

ـف بـن زيـد، وأمـا حسـان او معـاهر: يكرب ملك فهـو )او نـوال( الـذي تاـود، وقتـل نصـارى نجـران  وهـو تب 

ديم اخــتالف وتخلــي ، وتقـــ التبادعـــة وفــي أنســاب، أصــحاب ألاخــدود الـــذين اكــرهم هللا دســورة البـــروج

، الضــطراب رواتاـــم يـــروأنســابام إال طــرف يسهم ، ونقصــان وزيــادة، وال ي ــح مــن كتــب أخبــار يـــروتأخ

 (.4وُبعد العهد بام، )

ولكـــن هـــذه ملحـــة تاريخيـــة ملـــا مضـــ  ، فقـــد رأى الباحـــ  ضـــرورة البيـــان ولاي ـــاح ملـــا ســـل  قبـــل 

صــــر يحصــــب فــــي العهــــد الــــدخول فــــي لــــب املوضــــون، فكــــان مــــا كــــان، والــــذي يامنــــا فــــي هــــذا البحــــ  هــــو ع

                                                           
(، وقــد 45424/1/471(، والبحاقــي فــي الســنن الكبــرى، بــرقم: )2543/1/777أخرجــه بــن ماجــة فــي الســنن، بــرقم: )  (4)

(، بــرقم: 4/35(، وصــحيح الجــامف لأللبــاني، )4377(، بــرقم: ) 2/359ي، أن ــر السلســلة ال ــحيحة)حســنه ألالبــان

(379 .) 

 ( بتصرف.79ي، )صيـر الجامعة: لنشوان الحم يـر أن ر خالصة الس  (3)

(، 5377/47/413( مرجـــف ســـابق، والحـــدي  أخرجـــه بـــن حبـــان فـــي صـــحيحه، بـــرقم: )3/752للـــذهبي) يــــر أن ـــر الس (2)

 (. 35329/17/343سنده، برقم: )وأخرجه أحمد في م

(، والحـــــــدي  أخرجـــــــه بـــــــن حبـــــــان فـــــــي صـــــــحيحه، بـــــــرقم: 127-121أن ـــــــر جمهـــــــرة أنســـــــاب العـــــــرب: للقرطبـــــــي، ص) (1)

 (. 35329/17/343(، وأخرجه أحمد في مسنده، برقم: )5377/47/413)
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العلماء، وألادبـاء، والقـادة،  يـر ممن حفل بام التاريخ من مشاه لنمااج فق لاسالمي، وسوف ن رجم 

وهللا املعــين، وســنبتدأ بــذلك ، فــي عصــور متفاوتــه مــن العصــر لاســالميوامللــوت، وألامــراء اليحصــبيون، 

 حصبية. حسب ألاحرف الهجائية ملا تيسر لنا من أهم وأشهر ألاعالم الي

فـي  ية، متـدرجايــر عـالم اليحصـبية الحمففي هذا املبح  سـأتطرق بصـورة مختصـرة عـن أهـم ألا  

ــــعة و  ــــي اكـــــر  سـ ـــلحة، ســـــبعينترتيـــــب هـــــذه ال رجمـــــة املختصـــــرة فـ ـــية دعويـــــة مصــ ــــب  شخصــ ــــك بحسـ والـ

، حيــــ  ال يــــرني الهــــدف مـــن البحــــ  إثبـــال نســــب هـــذه ألاعــــالم إمـــ  يحصــــب حمإحـــرف الهجائيـــة، إا ألا 

 يتسف املجال في هذا البح  املختصر إم  لاطناب، قليس محله، وهي كاآل ي:

، والقلعـــة املنســـوبة لهـــذه القبيلـــة، هـــي دارهـــم (1)ةيــــر مـــن أهـــل الب أبااابن بااا  لااابي:  ي   ااا    -1

 (. 2)ولقد كان من أهل العلم والورن لصالة بموضعه، بااندلس، وكان صاحب ا

ِفي ِفيَمـا نقـل َعـن  ِإبْاَر ِه : ب  ُمَ مَّد ب  ُلَلْ َمبن  ي   ِ    ألندروشا  أَبُاإ ِإْلاَ ب   -2
َ
ـاَل السـل

َ
ق

ة )ســــــــ ْنَدريي
َ
ْســــــــك

ْ
ة، َوقـــــــدم لا ــــــــة ُمــــــــدي

ي
ــــــــاَم ِبَمك

َ
ق
َ
َدب والنحـــــــو، أ

َ ْ
ــــــــاَن مــــــــن أهــــــــل ألا

َ
رْ خطـــــــه: ك

َ
َمــــــــان َوأ

َ
َبعــــــــين نة ث

ْمسمِ 
َ
 َوخ

َ
ُهور َو 

ْ
ش

َ ْ
ْحِوي  امل ْحو عل  أبي الركب الني  الني

َ
َرأ

َ
ه ق ني

َ
ـالح، مبغ ـايـر  ة(، َواكر أ ـاهر الص 

َ
اَن ظ

َ
 ه، َوك

   (.3للرف ة)

عابمر  هاإ ع اد  ن با  عاابمر با   ت اد با  بما : با  رب بااع با  عابمر با  ع اد  ن با  عماار ن   با  -3
بـن سـبأ بـن يتـجب  يــر عـامر بـن حم ابـنة إم  يحصـب بـن دهمـان ب م الصاد وكسرها نسب  ي  ُ   ،

، وألاشـهر أنــه ايــر ، وقـد اختلـ  فـي كنيتـه ك -سـالمعليــه ال -قحطـان بـن عـامر وهـو )هـود( ابـنبـن يعـرب 

ا، يــــر لاقـــراء باـــا، وكـــان إمامـــا كب أبـــو عمـــران إمـــام أهـــل الشـــام فـــي القـــراءة، والـــذي ان اـــأ إليـــه مشـــيخة

، أم امل وتادعيــا
 
ة فــي أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز، وقبلــه وبعــده، يـــر ســلمين بالجــامف ألامــوي ســنين ك جلــيال

املــؤمنين، وجمــف لــه بــين لامامــة والق ــاء ومشــيخة لاقــراء بدمشــق، ودمشــق  يـــر فكــان يــأتم بــه وهــو أم

دار الخالفــــة ومحــــ  رحــــال العلمــــاء مــــن ال ــــحابة والتــــادعين، فــــأجمف النــــال علــــ  قراءتــــه وعلــــ  تلقحاــــا 

عــن أبـــي الـــدرداء،  املســـلمين، وقــد أخـــذ القــراءة عرضـــا ل، وهـــم الصــدر ألاول الـــذين هــم أفاضـــلبــالقبو 

                                                           
ناـــا وبــين قرطبـــة ة مـــن ألانــدلس ومدينـــة متصــلة بأرا ـــ ي كــورة، بييـــر ألالــ  فحاـــا ألــ  قطـــف، هــي كـــورة كب  :يةةةر إلب  (4)

  (.4/311 سعون ميال أن ر م جم الحموي )

 (.4/452أن ر التكملة لكتاب الصلة: للق اعي،)ج (3)

 (. 277(، وألانساب: للسمعاني )ص4/135دغية الوعاة: للسيوطي، )  (2)
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 فيما --ة بن أبي شهاب صاحب ع مان بن عفانيـر واملغ
 
 ثقة

 
 عاملا

 
ف وقد كان عبد هللا بن عامر إماما

 فيمـــــا نقلـــــ
 
 فيمـــــا جـــــاء بـــــه، صـــــادقا

 
 فهمـــــا

 
 ملـــــا وعـــــاه، عارفـــــا

 
 ملـــــا رواه، متقنـــــا

 
ـــل أتـــــاه، حاف ـــــا ـــن أفاضــ ه، مــ

املســلمين وخيــار التـــادعين، ال يــ ام فــي دينـــه، وال يشــك فــي يقينـــه، ومــي الق ــاء بدمشـــق دعــد أبــي إدريـــس 

(، 1الخـــوالني، ولـــد كمـــا قـــال عـــن نفســـه: )ســـنة ثمـــان مـــن الهجـــرة( فـــي البقـــا ب ـــيعة يقـــال لهـــا )رحـــاب()

مشــق دعــد فتحهــا ومــي والــك قبــل فــتح دمشــق، وانقطعــُأ إمــ  د، ومــي )ســنتان( - -وقــبض رســول هللا 

مـــنام معاويـــة بـــن أبــــي  -  -مـــن العمـــر: ) ســـف ســـنين(، وقــــد ثبـــأ ســـماعه مـــن جماعـــة مــــن ال ـــحابة 

: يـــردش ابـــنســفيان، والنعمـــان 
 
، وواثلـــة بـــن ألاســـقف، وف ــالة بـــن عبيـــد، وقــد روى القـــراءة عنـــه عرضـــا

شق يوم هم، توفي بدمر يـيحي  بن الحارث الذماري، وأخوه عبد الرحمن بن عامر، وربيعة بن يزيد و 

(، وقــال عنــه لامــام الــذهبي مل عبــد هللا بــن عــامر اليحصــبي: إمــام 2 ــة(،)عاشــورا ســنة )ثمــان عشــرة وم

 (. 3ه، وهو قليل الحدي )يـر ، مقرئ الشام، وأحد ألاعالم، وثقه: النسايي، و يـركب

الحلبـــي،  (،4هـــو محمـــد بـــن بركـــة بـــن الحكـــم بـــن إبـــراهيم اليحصـــبي، القنســـريني)أباااإ ب ااار   -4

 ابـنصـاحب بـن عيينـة، ومحمـد -شـيبان  ابـنلامام الحافع الناقد ولقبه بـرداعس: حـدث عـن: أحمـد 

عــوف الحم ــ ي، ويوســ  بــن ســعيد بــن مســلم، وهــالل بــن العــالء، وأم ــالهم، حــدث عنــه: ع مــان بــن 

وبـــن  أحـــد شـــيوخه، وأبـــو ســـليمان بـــن زبـــر، وأبـــو بكـــر الربةـــي، وأبـــو أحمـــد بـــن عـــدي، وامليـــانجي،-خـــرزاا 

املقـــرئ، وعلـــي بـــن محمـــد بـــن إاـــحاق الحلبـــي، وأبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ع مـــان بـــن أبـــي الحديـــد، 

، وقـــال أبــــو أحمــــد الحــــاكم: رأيتـــه حســــن الحفــــع، تــــوفي  ابـــنوخلـــق ســــواهم، قــــال 
 
مــــاكوال: كــــان حاف ــــا

مــد ، )وبــرداعس( لقــب  أشــ ار بــه لامــام العالمــة الحــافع مح(م ــةبــرداعس )ســنة ســبف وعشــرين وثــالث 

 (.5)بن بركة

 

 

                                                           
ـــي أمــيـــربال ــم مــن عمــل حــوران، قــال ك  ُ حةة ب: (4) ـــاب وأناـ يـــر : سيأتـ ـــه     رحـــ ـــين، ودونـــــــ ـــار الب يـــف وجاســـــــم، املؤمنــ ــ

 ( مرجف سابق.    2/27أن ر م جم الحموي )

 (. 41-45(، وأن ر تراجم القراء: لفائز الزور، )ص4/137أن ر  اية النااية..: البن الجزري، ) (3)

 (. 7/393: الذهبي، )يـرأن ر الس (2)

ةةةرين:  (1) س 
َّ
جف إمـــ  م جـــم البلـــدان يــــر ســـمي اا بت يــــر بكســـر أولـــه، وفـــتح ثانيـــه: مدينـــة فـــي الشـــام، وهنـــات اخـــتالف ك  ِقن

 (.272-1/271للحموي )

 (.44/297للذهبي ) يـر أن ر الس  (7)
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هـو لامـام الحــافع محـدث حمـ : محمـد بـن سـعيد بـن محمـد ال رخمــي أباإ ب ار  يخريما    -5

 (. 2بطن من يحصب) (1)الحم  ي اليحصبي: وترخم

هــو يحيــ  بــن عبــد الــرحمن بــن وافــد اليحصــبي: قرطبــي، ســمف باــا مــن أبــي عيســ ي، أبااإ ب اار   -6

 حيـــان: كـــان أحـــد مـــن حـــاز كمـــال الق ـــاة ب ابـــنقـــال 
 
، جامعـــا

 
، ودينـــا

 
، ورجاحـــة

 
، وهـــديا

 
اانـــدلس، علمـــا

 فــي أهلهــا، وتقلــد الصــالة بــالزهراء مــدة إمــ  
 
لخــالل الف ــل، تقلــد الشــورى دعهــد العامريــة، فكــان مبــرزا

 بحفع  ابن(: كان 3أن استعفاها، وقال أبو الخيار الطاهري)
 
 في مذهب املالكية، حااقا

 
وافد مستبحرا

، أهــدى الفقيــه بــن وافــد إمــ  الزبيــدي املســائل وألاجوبــة، ولقــب 
 
 مطبوعــا

 
بقا ــ ي الق ــاة، وكــان شــاعرا

 وكتب معه إليه: يـر في طبق ورد بك
 
 ا

ـــــديـــ ـــ ــ   اأ شتاــــــك من ــــــــــــــر  أهــ
 
 في العــــــــــــــــــاملــــــــين ومخــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا

ــــــل ـــ ـــــ ــــــــــذيفتقبـ ـــــ ـــ ـــدر الـــ ـــــ ـــ  يـر  ن بــ
 
 جــــــــو رضــــــــات واا حـــــــــــــــــــــــــــرا

: (4)فأجابه الزبيدي
 
 قائال

ــــس  ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــانـ ـــــا جـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك مــ ــ ـــــا منـ ــــ   قد أتانــ ـــ ـــــ ــــــالقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاأخــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــوحــ ــ ــ ــ  ـــــك فــ

ــــدى ــ دطبـــــــــق الـــــــور   ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي أهــ ــ ــ ــ  إلــــــــ  الــــــــــأرواح روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـ

ــــ فـــــــــأنــــــا دهـــــــــــــري عليـــــــ  ــــنــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ـــه اعتــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكر مدحـ ـــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بالشـ

ــــــــ لم تــــــــــزل فـــــي العلــــــــــم يــا يحـــــــــــــــــــــــــــي   ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  ألادواح دوحــ ــ ــ ــ ـــــاعلــ ـــ ـــ  ـــ

: أحـــد ألاشـــداء علــ  البرابـــرة، وخليفـــ ام املســتعين ســـليمان، ح ـــ  أمـــر -رحمـــه هللا  عــام -ولقــد كـــان

 في نعي منتص  اي الحجة )سنة أربف وأربع
 
(، وسمف الزاهد حمـاد بـن عمـار م ةبصلبه، فأخرج ميتا

تفاق، أن بن وافـد كـان أودن بالقصة، فبادره وصار بنعشه إم  منزله، فقام بأمره، وكان من زجيب  

عند هذا الصالح كفنه وحنوطه وقارورة من ماء زمزم لجهازه، فتم مـراده، وعـدل مـن كراماتـه، وجـاء 

وافـــد، الطبيـــب  ابـــن يــــروكـــان لـــه ولـــد وهـــو: الوز  بنعشـــه فصـــل  عليـــه فـــي طائفـــة مـــن العامـــة ثـــم واروه،

                                                           
(، والجمهـرة 1/97يم، أن ـر ألاعـالم للزركلـي)يــر ترخم: كان قـيال ع يمـا، لـه عقـب يسـمون ال ـراخم، وهـو تـرخم بـن  (4)

 (.3/121البن حزم ألاندلس ي )

 ( مرجف سابق.47/41: للذهبي )جيـرأن ر الس (3)

بــن ســليمان أبــو الخيــار، فقيــه عــالم زاهــد يميــل إمــ   ختيــار والقــول بال ــاهر، اكــره أبــو محمــد بــن  هــو مســعود  (2)

 (.175حزم وكان أحد شيوخه، أن ر دغية امللتمس: لل بي )ص

الزبيـــدي: هـــو محمـــد بـــن الحســـن بــــن عبيـــد هللا بـــن مـــذمج الزبيـــدي ألاندلســــ ي لاشـــبيلي، أبـــو بكـــر: عـــالم باللغــــة   (1)

هــــ(،من تصـــانيفه )الوا ـــح فـــي النحـــو، وطبقـــال 259هــــ( وتـــوفي باـــا )247ونشـــأ فـــي إشـــبيلية )وألادب، شـــاعر، ولـــد 

 (. 7/13ها ( أن ر ألاعالم للزركلي )يـر النحويين واللغويين، و ستدرات عل  سيبويه في كتاب  بنية و 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
027 

 (.1شهور منتفف به)املشهور املع رف بنمامته وعلمه، وله في هذا العلم تألي  م

قـد صـحب واسـمه عبـد هللا بـن مالـك اليحصـبي: مـن ثقـال أهـل مصـر، و أبإ لب د  يرع نا    -7

د، ال رمــذي، مــن الطبقــة ال ال ـة الوســط  مــن التـادعين، روى لــه ) أبــو داو   دعقبـة بــن عــامر سـنين، ويعــ

 (. 2)مجر: صدوق، وعند الذهبي: لم يذكرها ابنماجه (، ورتبته عند  ابنالنسايي، 

هو محمد بن عياض، بن محمد، بن القا  ي عياض، بـن موسـ  ، اليحصـبي، أبإ ع د  ن   -8 

النحوي، من أهل سبتة، حفيد القا  ي لامام أبي الف ل عياض، كان يكن  بابي عبد هللا، وكـان مـن 

 علــــ  ال ــــعي ،
 
ــــة ســــراتام، نزيــــه شــــديد التحــــري فــــي ألاحكــــام و حتيــــات، صــــابرا

 
 عــــدول الق ــــاة، وجل

 فــي العلــم وأهلــه، 
 
ــا ــمأ، محب  ، حســن الس 

 
 وقــورا

 
ــطوة، فاضــال شــديد الوطــأة علــ  أهــل الجــاه واوي الس 

 لهــم، مـا رأينــا دعــده فــي هــذا م لــه، سـكن مالقــة)
 
مــا  اصــا ر الطلبــة، ومكر 

 
بـا ( مــف أبيــه عنــد انتقــال 3مقر 

ه، وتفقــَه يـــر تــاب ســيبويه و (، فأخــذ باــا ك4ة الخ ــراء)يـــر أبيــه إلحاــا، إمــ  أن مــال أبــوه، ورحــل إمــ  الجز 

علـــ  النحـــوي  الجليـــل: أبـــي القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم القا ـــ ي املتفـــنن، وأخـــذ باـــا أي ـــا كتـــاب 

ـــــر ( و 5عــــــن ألاســــــتاا أبــــــي الحجــــــاج بـــــن مغــــــرور، وأخــــــذ بنشــــــبيلية)« إي ـــــاح الفارســــــ ي» ـــن  خــــــرين يــ ها عـــ

: - - قــال: قــال رســول هللا--وقــد أســند حـــدي  أنــس بــن مالـــك  وأجــازوه، ــاِل َزَمـــان  ــ  الني
َ
ِ ي َعل

ْ
: )َيـــأ

ــ  الَجْمــِر()
َ
ـــاِبِض َعل

َ
الق

َ
ــ  ِديِنــِه، ك

َ
ــاِبُر ِفــحِاْم َعل (، يقــول اســماعيل: هـــذا لاســناد قريــب يعــز  م لــه فـــي 6الصي

رمــذي، قــد خــر ج عنــه م ةالقــرب ام النــا، ممــن مولــده دعــد الســت
 
، وإســماعيل بــن موســ   مــن شــيوخ ال 

                                                           
 (.   414-5/455أن ر ترتيب املدارت..: للقا  ي عياض، )  (4)

(، وان ـر تاـذيب 472-1/473(، وان ر إكمال تاـذيب: للبكجـري، )4/497: للدارمي، )علماء ألامصار.. يـر أن ر مشاه (3)

 (. 47/743الكمال: للمزي، )

(2) :
ُ
 

َ
ق

َ
ـة، سـورها علـ  شـاط  البحـر  َم ل بفتح الالم والقاف، كلمة زجمية وهـي: مدينـة باانـدلس عـامرة مـن أعمـال ري 

بحــر املجــاز املعــروف بالزقــاق، والقــوالن متقاربــان  ة الخ ــراء واملريــة، قــال الحميــدي: هــي علــ  ســاحليـــر بــين الجز 

 ( مرجف سابق.7/12أن ر م جم الحموي )

ةةةةَر ُء:يةةةةةر   جز  (1)    خ  
ُ
ة، وأعمالهــــا متصــــلة بأعمــــال    : بــــالد البربــــر ســــبت  مدينــــة مشــــهورة باانــــدلس، وقبال اــــا مــــن البــــر 

ضــــا، أن ــــر: م جــــم الحمــــوي شــــذونة، وهــــي: شــــرقي شــــذونة وقبلــــي قرطبــــة، ومــــدين اا مــــن أشــــرف املــــدن وأطيتاــــا أر 

 ( بتصرف، مرجف سابق.3/427)

ِبيِلَي :  (7)
 

ة ع يمـة ولـيس يــر بالكسر ثم السكون، وكسر البـاء املوحـدة، ويـاء سـاكنة، والم، ويـاء خفيفـة: مدينـة كب ش

ــاد، أن ـــر يـــر باانــدلس اليــوم أع ــم مناـــا  ســم : حمــ  أي ـــا، وباــا قاعــدة ملــك ألانـــدلس وسر  ه، وباــا كـــان بنــو عب 

 (. 4/497ملرجف السابق، )نفس ا

/بــــرقم: 3/24(، وصــــححه ألالبـــاني فــــي السلســـلة ال ــــحيحة )1/97(، ) 3377أخرجـــه ال رمــــذي فـــي الســــنن، بـــرقم: ) (7)

975.) 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
021 

فه ثال ــي   الحــدي  املــذكور، لــم يقــف لــه ( ســنة )أربــف وثمــانين 1ه، ولــد أبــو عبــد هللا: دســبتة)يـــر فــي مصــن 

وتــــوفي: دغرناطــــة يــــوم الخمــــيس ال ــــامن والعشــــرين لجمــــادى آلاخــــرة )ســــنة أربــــف وخمســــين ، (م ةوخمســــ

 . (2)(م ةوست

: َواسم أبي حسان:  أَبُإ ُمَ مٍَّد  -9  َيْحِصِبي 
ْ
انل ال ِبي َحسي

َ
ِه ْبُن أ

ي
يِزيد بن عبد الرحمن هو َعْبُد الل

ــــَراف إفريقيــــة، َوَصــــاحب فقــــه 
ْ

ش
َ
ــــال: عبــــد الــــرحمن بــــن يِزيــــد َوُهــــَو مــــن أ

َ
َوقيــــل اْســــمه عبــــد الــــرحمن َوُيق

، َوسـمف مـن 
 
اَن ِعْنـده مكرمـا

َ
ك

َ
  َمالك ف

َ
ـب، وَ  ابـنوأدب، رحل ِإم

ْ
، روى َعنـُه  ابـنأبـي ِائ

 
ـة

َ
ـاَن ِثق

َ
ُعَيْيَنـة، َوك

ْيَمان، 
َ
ـــاَل  ابـــنوَ َاـــْحُنون، وفــــرال بـــن ُســــل

َ
ــــاَل:  ابــــنوضــــاح، َوق

َ
، َوق

 
أبـــي حســــان: لـــم يــــزل َمالـــك مــــي مكرمـــا

ـــة، ثـــمي 
َ
وف

ُ
ك

ْ
ِديَنـــة، ثـــمي ال

َ ْ
ـــة: )امل

َ
ث

َ
ال

َ
ْمَصـــار ث

َ ْ
ـــا َيُقـــول: أهـــل الـــذكاء والـــذهن والعقـــول مـــن أهـــل ألا

 
َســـِمعأ َماِلك

ــاَل يـــر الق
َ
ــ  أحــد ِمْنــُه اِل  ابــنوان(، َوق

َ
 أميــل ِإم

 
ْيــأ َماِلكــا

َ
ــاَل َاــْحُنون: كنــأ  بــنوهــب: َمــا َرأ

َ
أبــي حســان، َوق

ِفْقه   ـي 
ْ
ـاَن  ابـنأول طلبي ِإاا انغلقأ عليا مسألة من ال

َ
َمـا ِفـي َيـده ِمْفَتـاح ملـا انغلـق، َك ني

َ
أ
َ
ك

َ
أبـي حسـان ف

 عل  املناظرة،
 
ِويا

َ
 ق

 
 مفوها

 
ـاف ِفـي هللا لومـة  جوادا

َ
 يخ

َ
ِليـل الهيبـة للملـوت، ال

َ
بـدن، ق

ْ
 علـ  أهـل ال

 
ـِديدا

َ
ش

يالئـــم
 
ـــرين َومِ ســـنة ) -رحمـــه هللا-، تـــوف

ْ
َتـــْيِن(، َوُهـــَو ســـبف(، َوقيـــل )ِســـأ  َوعش

َ
َمـــاِنيَن ســـنة ابـــن 

َ
(، )ســـبف َوث

ْرَبِعيَن َومِ 
َ
ة()ومولده سنة )أ

َ
 3.) 

كتــب عنــه الحــافع أبــو : أبااإ م مااد  هااإ ع ااد  ن باا  م مااد باا  مبااد ن  ير اابن   ي   اا   -10

 ( فــي م جــم الســفر، واكــر أنــه 4طــاهر الســلفي)
 
كــان مــن أهــل ألادب، ولــه بــه عنايــة تامــة، ويــن م شــعرا

اِني  
ي
ك دل الري ُبو ُمَحمي

َ
َدِني أ

َ
ش

ْ
ن
َ
، قال: أ

 
، وكتب عن أخيه أبي الحسن علي بن محمد أي ا

 
  ( قوله:5) جيدا

ْيَس ُيِصيُبــــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
ْهَر ل ني الدي

َ
ني أ

َ
ـ َمْن ظ ِنني

َ
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ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــُروُر ِبال

ْ
 ــــــــــُه َمغ

وِبـــــــــــــــــــــــــــــــِه 
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ْقــــــــــــــــــــــــُدوُر  ف
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ُ
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ْ
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َ
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ل
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ق
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َ ْ
َســــــَواء  امل

َ
 ف

                                                           
(4) :

ُ
 

َ
ت لـــه، وضـــبطه  َسةةةب  بلفـــع الفعلـــة الواحـــدة مـــن لاســـبال، أعنـــي ال ـــزام الحاـــود بفري ـــة الســـبأ املشـــهور، بفـــتح أو 

لـه: وهـي بلـدة مشـه ( مرجـف 2/413ورة مـن قواعـد بـالد املغـرب، أن ـر م جـم البلـدان، للحمـوي، )الحـازمي بكسـر أو 

 سابق. 

 (.417-3/411لاحاطة في أخبار  رناطة: البن الخطيب، ) (3)

 (. 2/279(، وان ر: موسوعة مواق  السل : للمغراوي)422أن ر الديباج املذهب: لليعمري، )ص (2)

، مـن أهـل أصـتاان. رحـل ك ــراهر لاسـفراييني، حـافع مهو أحمد بن محمد بن أحمد، لامام أبـو حامـد بـن أبـي طـ (1)

ة، وكــان ثقــة، ح ــ   كــان النــال يقولــون: لــو ر ه الشــافةي لفــرح بــه، يـــر فــي طلــب الحــدي ، وكتــب  عــاليق وأمــامي ك 

ْوُدْوِني،)  (. 4/347( مرجف سابق، وان ر ألاعالم للزركلي )4/113)توفي سنة سأ وأربعم ة(، أن ر ال قال: للس 

(7)   
َ
:ُ ك ن

ُ
 ( مرجف سالق.2/72مدينة لطيفة من عمل بلنسية بااندلس، أن ر م جم البلدان، للحموي، )  
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اااٍد   -11 ـــاَن ِمـــَن أَبُاااإ ُمَ مَّ
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ن
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ْ
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َ
ش

ْ
ن
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ي
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ْ
 ُيؤ

َ
ِه َباِريـــــــ  ال
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 ــــــــــــــــــــــــِه ليستض يَء ِبُنوِر الل

ُقْر ِن ُيَبـــــــــــــــــــــــــــــِرُزهُ 
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 يـــــــــــــــــــــــــــــــِه َوَمْن ُيَصد 

ُهَمـــــــــــا
َ
ِزم  ل
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ْول  َوِفْعل  ال
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ْدُق ق ِ

ْحَمُن ُيْدِنيـــــــــــــــــِه   َوالص   َعْقد  َصِحيح  ِبِه الري

ُسوُل ِبــــــــــِه  ا ِبَما َجاَء الري ا  يخزيــــــــــــ  ِديُنوا َجِميع 
َ
ْنُجـوا َوَمْن لم يدن ف

َ
ـــــهت  ـ

ِ َوَرَســـــــاِئِلِه، كــــــان ََمْوِلـــــــُدُه: 
ــــــاِهِري 

ي
ُتـــــــِب ْبــــــِن َحـــــــْزمل ال 

ُ
 ِبَتْحِصــــــيِل ك

 
 َعِ يَمـــــــة
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َ
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َ
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َ
غ

َ
َبل

َ
ْحِصــَيُأ مؤلفاتــه، ف

ُ
ــة( ووفاتــه بدمشــق، وقــد َأ

َ
 

َمانِ 
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ْوَراِقَها )ث

َ
ا( أ د 

ي
ْرَبُعوَن ُمَجل

َ
ِخَصاِل )أ

ْ
ْرِح ِكَتاِب ال

َ
يَصاُل ِفي ش ِ

ْ
ِ َاا )لا

َ
، َوِمْن ُجْمل ل

ن 
َ
ِ ف

ل 
ُ
( ِفي ك ةل

َ
 َوَرق

َ
 

ْ
ل
َ
يَن أ

ــــــاَن َواِلـــــُدُه َوزِ 
َ
َتَيــــــ ، َوك

ْ
ــــــ  ال ِرِه َح ي

َ
ــــــَرَج ِمــــــْن َداِرِه ِفــــــي ِصــــــغ

َ
ـــــر َوَمـــــا خ َبــــــَل عَ يــ

ْ
ق
َ
َهــــــا َوأ

َ
َرك

َ
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ُ
ِلَك ُهــــــَو، ث

َ
ــــــذ

َ
ــــــ  ا، َوك

َ
ل

م ِ)
ْ
ِعل

ْ
 (.4ال

أندلســ ي، وكــان أول  يـــر هــو عيســ   بــن ســعيد اليحصــبي: املعــروف بالقطــان، وز أبااإ  ألغاا     -12

كاتب للمنصور قبل  سلطه عل  الخالفة، وقد حسنأ منزلته لديه، وارتفعأ منزلتـه بصـورة متناهيـة 

ن قتلـه عبـد امللـك امل فـر في عهد عبـد امللـك امل فـر، ح ـ  أصـبح هـو املـدبر لدولتـه، لكـن أمـره انتهـ  بـأ

 (. 5م()4777ه(، واملوافق )سنة 295بيده في أحد مجالسه الخاصة )سنة

نســـبة إمـــ  الـــرقيح ب ـــم الـــراء وفـــتح القـــاف وســـكون امل نـــاة أحماااد بااا   ي رااا    ير   ااا    -13

                                                           
، بيناــا وبــين أشبــالفتح والشــين مخففــة وربمــا مــدل همزتــه، وهــي مدينــة ألاشــال باانــدلس، و عــرف بــوادي  أش: (4)

 ( بتصرف.4/491 رناطة أربعون ميال، أن ر امل جم: للحموي، )

 ( بتصرف، مرجف سابق.473-474لسلفي، )صأن ر م جم السفر، ل  (3)

(2) :
ُ
 

َ
ةةةط س 

ُ
لـــه وثانيـــه ثـــم  قـــاف م ـــمومة، وســـين مهملـــة ســـاكنة، وطـــاء مهملـــة: بلـــدة مشـــهورة باانـــدلس،  َسَرق بفـــتح أو 

 (.2/342أن ر م جم الحموي )

 (.472م جم السفر، للسلفي، )ص  (1)

 (.472 -7/473، وألاعالم للزركلي )ج424-432/ 4ة، الشن ريني، )جيـر ان ر: الذخ (7)
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ـــم الصــــنعاني، ألاديــــب صــــاحب املقطعــــال  التحتيــــة، دعــــدها مهملــــة، وهــــي بلــــدة مــــن أعمــــال يحصــــب، ثـ

رائقــة، وكــان يتعــيي بالصــبا ة، فــال تــزال كفــه ســوداء كــأك  الصــبا ين، فعوتــب علــ  الــك الفائقــة ال

 فقال:

 فن الصبا ة ال في صحبة الدول  املجد في العلم والك  املسود من

  
 
ـــــل فما سعيأ إم  هذا واات معـــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ  إال اجمف بين العلم والعمـ

 ومن مقطوعاته:

ـــن قد بلغأ الكمال في ك ــ ــ ــ ـــــادا ل معــ ــ ــ ــ ــ ـــلم الحسـ ــ ــ ــ  ثم ترجو أن  ســ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادا أنأ أمرض ام فدعهم فمــ ــ ـــــان أن ال يعـ ــ ــ  حق ل يم الطبـ

 (.1)-رحمه هللا -ولقد كانأ وفاته:  خر دولة ألامام املنصور با  الحسين بن القاسم 

ـَزَل   مارو ن با  نم ال  ي   ا  و أباإ :ب ار   أحمد با  باابب با -14
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ْ
ـن

َ
ْهـِل ش
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الرباعيــــة فــــي الســــفر، والحــــدي  فــــي صــــحيح مســــلم: ونصــــه: ) َصــــَدق
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َ
، َعـْن أ َرَجـُه ُمْســِلم 

ْ
خ

َ
، وأبـي كريــب، وإاـحاق، َوُزَه وَن: أ

َ
ـْيَبة

َ
ِبــي ش

َ
ـِر ْبـِن أ

ْ
 يـــر ك

ا ِمـْن ) ابنَعِن  ْحو 
َ
ِدِه ن

َ
 موطـأ ألاكنـاف، ك  47ِإْدِريَس، ووميي ق ا َبل

 
 حليمـا

 
(، وكـان وقـورا

 
التـؤدة  يــر َسـَنة

َدِب َمَف 
َ
ِة ِفي ألا

َ
اِرك

َ
ش

ُ ْ
اِم، امل

َ
ْحك

َ
ِة ِباا

َ
ْعِرف

َ ْ
  امل

َ
يِن، َيْجَمُف ِإم ِ

 
َ ـاِء ِفـي  َوالل

َ
ق

ْ
ا َعـِن ال

 
َي َمْصـُروف ِ

 
ـُوف

ُ
، ت ِ

 
ـ 

َ
خ

ْ
َبَراَعِة ال

 
َ
  (.3هـ()715َرَمَ اَن )َسَنة

مـن أهـل قرطبـة، يكنـ : أبـا عمـر، ويعـرف: أحماد با  مإلان با  أحماد با  لاب د  ي   ا     -15

الوتــــد، حــــدث عــــن أبيــــه موســــ   بــــن أحمــــد الفقيــــه بكتــــاب الشــــروت مــــن تأليفــــه، وحــــدث بــــه عــــن  ابنبــــ

                                                           
 (. 72-4/73البدر الطالف: للشوكاني، ) (4)

(3) :
ُ
ِسةةةَي  ، يــــر، اختطهـــا عبـــد الـــرحمن ابـــن الحكـــم، وســـماها تدميــــرب ـــم أولـــه، مدينـــة باانـــدلس مـــن أعمـــال تدم ُمر 

بتـدمر الشـام، فاسـتمر  النــال علـ  اسـم موضــعها ألاول، وهـي اال أشـجار وحـدائق محدقــة، أن ـر م جـم البلــدان 

 .( بتصرف7/475للحموي)

ْوُدْوِني، 4/453( بتصرف، ون ر دغية امللتمس: لل بي، )27-27أن ر امل جم: البن ألابار، )ص (2) (، وان ر ال قال: للس 

(4/315 .) 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
022 

أبـــو عمـــر بـــن ســـميق القرطبـــي، وكـــان أحمـــد بـــن موســـ   هـــذا فـــي عـــداد املفتـــين بقرطبـــة، قدمـــه القا ـــ ي 

لـذلك املعتمـد بـا  هشـام بـن محمــد فـي مدتـه، وكـان أبـو عبـد هللا محمــد بـن فـرج الفقيـه يـذكره ويخبــر 

  .(1)  ةمحيان توفي في أول ربيف آلاخر سنة أربف وعشرين وأربف  ابنانه، قال يـر أنه كان من ج

أبــو العبــال تــاج الدولــة: مــن ملــوت الطوائــ  باانــدلس، كــان  أحمااد باا     اان  ي   اا    -16

( ومـا حولهمـا، وكـان Gibraleonوجبل العيـون ) Huelva( ونواححاا م ل ولبة )Niebla( )2صاحب لبلة)

ســكان  اضــمحلأ علـ  أثرهـا دولـة بنـي أميـة، ف ــار فحاـا، وبايعـه أهلهـا، وتـادعهم التــيفـي لبلـة أيـام الفتنـة 

هــــ(، وانـــت م أمـــره، ولـــم يكـــن لـــه فـــي تلـــك الناحيـــة معانـــد وال ثـــار عليـــه ثـــائر، وكـــان  141أطرافهـــا )ســـنة 

 فــي إصــالح بــالده، فعمهــا الهــدوء والرخــاء فــي أيامــه، ولــم يكــن لــه عقــب، فعهــد إمــ  أخ لــه 
 
محســنا نــاظرا

 (.3م() 4714هـ املوافق ) 122اسمه محمد، وتوفي سنة ) 

  باا  ناابلي  ي   اا   أبااإ غاال باا  إلاامبع ل باا  ع ااد  ن باا  لاال مبن باا    و  إلاامبع ل باا  مإ  -17
كـــان  (، كــذا قــال أبــو ســعيد بــن يــونس، وهــو بخــ  أبــي عبــد هللا الصــوري،4مــن أهــل طليطلــة): ماارو ن

،
 
 ومحــــدثا

 
مــــتقن فــــي نيــــخته املســــموعة مــــن أبــــي عبــــد هللا محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي يزيــــد  عاملــــا

يونس، وفي نيخة أخرى، من كتاب أبي سعيد بن يونس  ابنبن مسرور، عن املصري، عن أبي الفتح 

إســـماعيل بـــن ســـهل بــــن عبـــد هللا بـــن إســـماعيل اليحصــــبي، أندلســـ ي يكنـــ  أبـــا القاســــم، اكـــره فـــي أهــــل 

 (. 5ه)يـر طليطلة فال أدري أهو اختالف في نسبه أم هو  

نـ  أبـا القاسـم، ويعـرف يك (6)من أهـل دانيـةيلف ب  لب د ب  يلف ب  أ إب  ي        -18

باملـارمي، روى عــن أبــي عمــرو املقــرئ وســمف منــه تأليفــه فــي الفــ ن وألاشــرات عــام وفــاة أبــي عمــرو، وكــان 

  (.7، وله ولدان اش ارا بالعلم وهما: أحمد ومحمد )هيـر في علم الحدي  و  صاحب تقييد وضب 

                                                           
 (. 4/41أن ر الصلة: البنبشكوال، )ج (4)

: بفـــتح أولـــه ثـــم الســـكون، والم أخـــرى: قصـــبة كـــورة باانـــدلس كب (3)
ُ
ـــة

َ
ْبل

َ
ة، بيناـــا وبـــين قرطبـــة خمســـة أيـــام )أربعـــة يــــر ل

 ( مرجف سابق.7/47ة الف ائل وال مر والزرن والتجر، أن ر امل جم: للحموي )يـر وأربعون فراخا(، وهي  ز 

 (. 4/371أن ر ألاعالم: للزركلي، ) (2)

(1) :
ُ
 

َ
ل
ُ
ط ي 

َ
ل
ُ
ما سمعناه من املغاربة ب م ألاوم  وفتح ال انية: وهـي  مدينـة  ك ـر وردل ب م الطاءين وفتح الالمين، وأ ط

 ( مرجف سابق.1/29حمودة بااندلس، أن ر م جم الحموي )ة اال خصائ  ميـر كب

 (. 1/4227املنتبه: ) يـر (، مرجف سابق، واكره بن مجر في تبص321أن ر دغية امللتمس: لل بي، )ص (7)

دانيـة: مدينــة باانــدلس مــن أعمــال بلنســية علــ  ضــفة البحــر شــرقا، وأهلهــا أقــرأ أهــل ألانــدلس ومــنام شــيخ القــراء  (7)

 (.3/121سعيد الداني صاحب التصاني  في القراءال والقر ن، أن ر م جم الحموي )أبو عمرو ع مان بن 

 (. 4/312أن ر التكملة.. للق اعي، )ج (5)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
020 

ن زيـاد بـن عبـد الـرحمن وان، مـيــر قال بن الفر  ي: سمف بالق ح بشع ب  حر    ي       -19

بــن زيــاد، وابــراهيم بــن عبــد هللا القالنســ ي، ون رائامــا، قــدم ألانــدلس، ف ــحب أبــا عبــد هللا محمــد بــن 

، ثـــم اســـتقر بـــه 
 
أحمـــد الخـــراز القـــروي وســـمف منـــه، ومـــن أبـــي بكـــر بـــن ألاحمـــر، وتـــردد فـــي ال غـــور مرابطـــا

 فــــي املســــائل،  املقــــام باانــــدلس، فلــــزم العبــــادة، ودراســــة العلــــم، والجهــــاد إمــــ 
 
أن تــــوفي، وقــــد كــــان فقحاــــا

 مــن بــن عــون هللا، ومحمــد بــن أحمــد بــن يحيــ ، 
 
 بالســنن وآلاثــار، وســمف أي ــا

 
 لالخــتالف، عاملــا

 
حاف ــا

، كلهـــم يقـــول: حـــدثني اـــحنون، وكـــان يتكـــرر علـــ  يــــر هما، وقـــال: أدركـــأ بالقيــــر و 
 
وان ســـتة عشـــر رجـــال

ـــبيلية، تــــوفي بقرطبــــة ليلــــة الســــبأ إلحــــدى عشــــرة آلاخــــرة، ســــنة )أربــــف وســــبعين خلــــأ مــــن جمــــادى  إشـ

 (.1 ة  جرية()وثالثم

 كان و أحد ألاشراف  ب   يإي د  ي       ح بةَ  -20
 
ا شـجاعا فـي طليطلـة أيـام اسـتيالء عبـد قائـد 

 فأِسـ يــر الـرحمن ألامـوي علـ  ألانـدلس، وامتنـف مـف أم
 
  رَ طليطلــة، فوجـه إلحامـا عبـد الـرحمن جيشـا

 
 حيــاة

 (.2) (هـ415) وصلبه بقرطبة، سنة

ـاَل ْبـن الزب   ب   ت د أَبُإ ُلَلْ َمبن  يغرنابي   يرَّاْبِد:  َ  و   -21
َ
ـة يــرمـن أهـل قلعـة يحصـب ق : َبِقيي

ـة الزهـاد ِفـي دهـره،  ْحـِويين ِفـي عصـره، َوَبِقيي اِهد، صدر الني َورن، الزي
ْ
َفاِضل، ال

ْ
ْسَتاا، ال

ُ ْ
َحاة بااندلس ألا الن 

ْصَحابه، وتصدر لإلقراء ِفي َحَياته، 3روى َعن ْبن الباا )
َ
اَن أجل أ

َ
ن َماَل، َوك

َ
  أ

َ
( َوأخذ َعنُه، والزمه ِإم

رتَبـة ِفـي 
ْ
ـُه إَجـاَزة طنانـة، َوصـفه ِفحَاـا بـالتحقيق وجاللـة امل

َ
ائَفة مـن طلبتـه، َوكتـب ل

َ
اَن يجله ويؤثره بط

َ
َوك

 
َ
تقل من  رناطة ِإم

ْ
ة، ان َعَربيي

ْ
ن الس  4با ة) ال

َ
 أهنـأ ( من أجل أ

َ
ـاَل: َوهللا ال

َ
ق

َ
ان َدَعـاُه إلقـراء بنيـه، ف

َ
ط

ْ
ل

َمـاَل بَاـا سـنة 
َ
ـْول بَاـا، ف

َ ْ
  امل

َ
َعـام

َ
ل هللا  

َ
اَن يْسـأ

َ
  قرطبة، َوك

َ
تقل ِإم

ْ
  الديار، ثمي ان

َ
 مشيأ ِبِه ِإم

َ
علم، َوال

ْ
ال

ْمس
َ
ث َوسبعين َوخ

َ
ال

َ
ْرَبعم ة)ث

َ
َماِنيَن َوأ

ي
  ابنُه (، روى َعنم ة(، ومولده دعد )ال 

َ
 (. 5ه)يـر خروف َو 

ِِ: رعا    أْلَْغاَغر، أَبُاإ  يْا م   -22 ز د ب   ْي ر ، ب  لبد، ب  ع َمع، ب  حم د، ب   ْيَ ابِر  
ـــرين مـــن شـــْعَبان   ْيِ ْناااِد:   ي   ااا   

ْ
ِعش

ْ
ـــاِمس َوال

َ
خ

ْ
ـــَداد فـــي ال

ْ
َحَنِفـــي  لِاَمـــام، ولـــد ِبَبغ

ْ
ْحـــِوي  ال ـــِوي  الني

َ
غ

 
الل

                                                           
 ( مرجف سابق.7/377ترتيب املدارت: للقا  ي عياض ) (4)

 (.3/419أن ر ألاعالم: للزركلي )  (3)

، تفــنن فـــي العلــم، وكــان مـــن : هـــو أحمــد بــن أبـــي الحســن بــن البـــاا ، أبــو جعفــر ألانصـــاري الغرنــاطي بةةن  لبةة ذش (2)

 (.    7/493الحفا  ألااكياء، وتوفي سنة اثنتين وأربعين وخمس م ة، أن ر الوافي بالوفيال، للصفدي )

ــة: مدينــة باانــدلس مــن كــورة الب (1)
َ
( مرجــف 4/237ة، بيناــا وبــين قرطبــة خمســون مــيال، أن ــر م جــم الحمــوي )يـــر َبا 

 سابق.

 (. 771-4/772دغية الوعاة: للسيوطي، ) (7)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
023 

ـــرين َوخْمـــس 
ْ

ــاَل م ـــة)ســنة عش
َ
َهب أبـــي  ابـــن(، ق

ْ
ـــام بَاـــا )ِســـِنين( تفقــه علـــ  َمـــذ

َ
النجـــار دخـــل َهمــَدان َوأق

نـــا 
َ
ان طغـــرل، قــــال عــــن نفســـه حف ــــأ القــــر ن َوأ

َ
ط

ْ
ــــل )ســــبف ِســـِنين(، َمــــاَل فــــي  ابــــنحنيَفـــة بمدرســــة الس 

ث عشَرة وسأ 
َ

ال
َ
ال )سنة ث وي

َ
َماء َوام ةش

َ
ُعل

ْ
ان َوال

َ
ط

ْ
ل م ِعْند الس  د 

َ
ق ال)(، َوله التي  (.1لني

إســـماعيل بــن عبـــد هللا بـــن  ابـــن -بــامليم وقيـــل موصـــل بالصــاد  عااابمر بااا  مإمااال  ي   ااا    -23

محمـد  ابـنعبد هللا  يـر د بن نافف أبو مروان محدث من أهل طليطلة، مال في أيام ألامسليمان بن داو  

 (.2بااندلس)

ادعة: وهــو مــن كبــار أبــو مالــك املصــرى مــن الطبقــة الســ   ع ااد  ييل اال باا  حم ااد  ي   اا  -24

مجـــــر: ال بـــــأل بـــــه وعنـــــد  ابـــــنهــــــ( روى لـــــه: لامـــــام النســـــايي: ورتبتـــــه عنـــــد  411أتبــــان التـــــادعين، تـــــوفي: )

  (.3الذهبي: صدوق)

هللا ويقـال أبو عبـد  ،  ابل  ي    و   ابل  ي ندى،و  ع د  يرحم  ب  عبئذ  ألز ى  يثمبين  -25

 -د ل ـة: الوســط ، وهـو مـن التــادعين روى لـه:) أبــو داو  مـن الطبقــة ال ا يالحم ـ  يأبـو عبيـد هللا، الشــام

مجـــر والـــذهبي: ثقـــة،  ابـــنماجـــه (، ويقـــال لـــه صـــحبة وال ت ــح، ورتبتـــه عنـــد  ابـــن -النســـايي  -ال رمــذي 

  (.4وقد وثقه النساي ، وكان صاحب كتب)

) والد محمد بن عبد الـرحمن بـن عـرق ( نسـب  يالحم     ع د  يرحم  ب  عر   ي     -26

جمـادى آلاخـرة )سـنة اثنتـين وي عن أبيه، روى عنه أبو القاسم الطبراني، وتـوفي بمصـر فـي يـر جده، إم  

من الطبقة الرادعة، وهي طبقة تل  الوسط  مـن  دسمف منه أبو سعيد بن يونس، ويع ة(، وقد وثالثم

  (.5وعند الذهبي: موثوق ) مجر: مقبول، ابنماجه (، ورتبته عند  ابنالتادعين، روى له: ) 

ـــن الطبقــــة: يالدمشـــــق يأبـــــو عمــــرو الشــــام   ع ااااد  يااااارحم  باااا  نمااااار  ي   اااا  -27  ـــن 1، مـ ، مــ

 ابـنالنسـايي (، ورتبتـه عنـد  -د أبـو داو   -مسـلم  -الوسط  وهو من أتبان التادعين، روى لـه: ) البخـاري 

 (. 6ى)ه: ليس بقو يـر  و  الوليد، ورتبته عند الذهبي: قال أبو حاتم يـر و عنه  يـر مجر: ثقة، ولم 

                                                           
 (، مرجف سابق.1/121(، وم جم البلدان: لياقول الحموي، )315-4/317الجواهر امل ية..: للقرش ي، )  (4)

 (، مرجف سابق.4/124أن ر دغية امللتبس في تاريخ رجال ألاندلس، )ج (3)

 (مرجف سابق.2/943(مرجف سابق، وتاريخ لاسالم ل. دشار)299-47/291أن ر تاذيب الكمال...) (2)

 (، مرجف سابق.  41/93( مرجف سابق، وان ر الوافي بالوفيال، للصفدي)45/491...)أن ر تاذيب الكمال (1)

هــــــ(، 173( مرجـــــف ســـــابق، ون ـــــر لســـــان امليـــــزان البـــــن مجـــــر العســـــقالني )املتـــــوف : 45/414أن ـــــر تاـــــذيب الكمـــــال ..) (7)

 (. 3/227(، واللباب في تاذيب ألانساب، للجزري، )ج9/277)

 ( مرجف سابق. 45/177سابق، وان ر تاذيب الكمال...)( مرجف 1/313أن ر إكمال ال اذيب..) (7)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
024 

أبو محمد الشرفي من شرف إشبيلية،  ع د  يبت ت ب  أحمد ب  ع د  ن ب  عبمر  ي       -28

، ويلغنـي أنـه تـوفي دعـد منصـر عرمسدي: أديب بارن عذب املش ابنقال 
 
فه مـن ، قدم علينـا مصـر حاجـا

  ة(، قال: أنشدنا لنفسه: مخلف البسي ، حي  قال:الحج في سنة )أربعين وسأ م

 رأيــــ
 
 خـــلــــعــــــــــــأ فــي حبــــــــــه عـــــــــــــــــــــذاري    ـأ فــــــي خــــــــــــــــــــــــــــده عــــــــــــــــــــــــــــــــــذارا

 
 
ـــج ال   قـــــــــــد كــــــــــتب الحــــــــــــسن فيـــــــه ســطـــــــــــرا ــ ــــولـ ــ ـــــار)ويــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيل فـــي الناـ ــ ــ ــ ــ  (.1ـــلــ

 بأبيال يـراللبلي أبو ألاصبغ، قال بن الزب ع د  يبت ت ب  م مد  ي       -29
 
 عارفا

 
: كان نحويا

، وقــال 
 
 فــي علــم العربيــة، ومــي ألاحكــام والحســبة بم ابــناملعــاني، أديبــا اكيــا

 
رســية عبــد امللــك: كــان مــاهرا

 (.2 ة()ومال باا سنة )ثمانين وخمسم

املصري، روى َعْن: حيوة بن شريح، واللي ،  ع د  يبت ت ب  من إر، أبإ  ألغ    يَ ْ ُ      -30

ـــــر ومالـــــك، ونـــــافف املقـــــرئ، و  ـــــر و هم. َوَعْنـــــُه: قاســـــم بـــــن الَفـــــرج الزوفـــــي، يـ ـــــُوفي  )ســـــنة ســـــأ  عشـــــرة يـ
ُ
ه، ت

 (. 3 تين()وم

روى عــن: ، هـــ( 737الــداني، املقــرئ أبــو محمــد. )املتــوف :  اا    ع ااد  يبماا : باا  لااب د  ي   -31

الخشــــاب، وأبــــي القاســــم الطليطلــــي، وأقــــرأ  ابــــنأبــــي ســــهل املقــــرئ، وأبــــي الوليــــد البــــاجي، وأبــــي الحســــن 

 (. 4 ة)وتوفي في نحو العشرين وخمسم النال بدانية،

ن معاويــة ق ــاء مــن ســاكني مــاردة، واله عبــد الــرحمن بــع ااد  يملاا  باا  ير ااف  ي   اا     -32

 محمــود الس
 
ة، ثــم صــرفه وومــ  عبيــد هللا بــن مالــك يـــر الجماعــة بقرطبــة واســتخلفه، وكــان رجــال صــالحا

ـه كـان مـف معاويـة بـن  ابنحارث، وقد اكره  ابنالقرش ي، اكره  الفر  ي في باب عبـد الـرحمن، وقـال إني

 (.5صالح)

ِِ  ْيَ ْ ِ ا      ارَعْ ُد  ْيَمِلِ  ب  مررة ب  يلف ب   ي رج ْبِ  ُعتَ  - 33 ُبـو َمـْرَواَن ِمـْن  ْبِ  ُع َاْ ِد  يلَّا
َ
أ

َسـِمَف ِمْنـُه ِبُم 
َ
، ف ل

ِبـي َعِلـي 
َ
ـ  أ

َ
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ْ
، ووم  ق ا ال

َ
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ُ
ْرط

ُ
َن ق

َ
ْرِق، َوَسك

ي
 الش

َ
ْهِل شنتمرية

َ
 أ

َ
ة ْرِسـيي

ُبـــوهُ ، هــــ(743ِفـــي َســـَنِة )
َ
ـــُيوِخِه أ

ُ
ـــُه َوِمـــْن ش

َ
َجـــاَز ل
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،  َوأ ـــ ل

َ
ل
َ
 ْبـــُن خ

ُ
ة ، َســـِمَف ِمْنـــُه َمَســـري ـــَرجل

َ
ـــِه ْبـــُن ف

ي
ُبـــو َعْبـــِد الل
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َوأ

                                                           
 (.7/471الوافي بالوفيال: للصفدي، )ج (4)

 (مرجف سابق.  3/473دغية الوعاة..: للسيوطي، )ج (3)

 ( مرجف سابق.7/217أن ر تاريخ لاسالم ل دشار ) (2)

 (مرجف سابق.44/237أن ر تاريخ لاسالم للذهبي ) (1)

 (.2/77التكملة: للق اعي، )ج (7)
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 ف
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ـــاَل ِفيـــِه: ك
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ـــَوَرِن، والتواضـــف، َوق
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ْهـــِد، َوال ْهـــِل الز 

َ
ـــاَن ِمـــْن أ

َ
ـــا، وقـــد ك م 

ْ
َبـــَرُهْم ِعل

ْ
ك

َ
ُأ ِســـُنا َوأ
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َ

َحـــِدي 
ْ
ـــُه ال

َ
ـــُه ل

ي
ـــْن َجَمـــَف الل ـــاَن ِممي

َ
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ُ
ـــك

ْ
ـــاَل ِفيـــِه ْبـــُن َدش

َ
والتقلـــل مـــن الـــدنيا علـــ  ر ـــم تمكنـــه مناـــا، وق

ِ ا
 
 

َ
خ

ْ
َبارِِن، َوال

ْ
َدِب ال

َ
ِفْقَه، َمَف ألا

ْ
 )َوال

َ
َي ِفي  ِخِر َرَمَ اَن َسَنة ِ

 
ُوف

ُ
َحَسِن، ت

ْ
)773ل

 
(، وهو من رواة 1هـ( تقريبا

سل 
َ
ن
َ
ِه  --حدي  أ

ي
 َسْيِ  َرُسوِل الل

ُ
ِبيَعة

َ
 ،.(2)كانأ من ف ة التـي - -في ق

جريج، وقـال فيـه العقيلـي: هـو الحم ـ ي ال  ابنعِن  ع د  ن ب  أحمد  ي       يدمشا   -34

نا عبـــد هللا بـــن يتـــادف علـــ  حدي ـــ
َ
ث ه، حـــدثنا أحمـــد بـــن إبـــراهيم، حـــدثنا ســـليمان بـــن عبـــد الـــرحمن، َحـــدي

كــان يقتـل الحيــة والعقــرب )مرفوعـا:  --ة يـــر جـريج عــن عطـاء، َعــن أبـي هر  ابــنأحمـد الحم ــ ي، َعـِن 

  (.4عساكر: أظن العقيلي صحفه وإنما هو اليحصبي) ابنانته . قال  (3()في الصالة

، وســـكن (5)ة شــقريـــر مــن أهــل جز    س باا  ع ااد ن باا  بااب ر س  ي   اا   ع ااد  ن باا  بااب -35

بلنسية يكن  أبا محمد، سمف شيخنا أبا عبد هللا بن نوح وتفقه بـه و علـم العربيـة عنـده، ثـم رحـل إمـ  

، فلقـــي هنالـــك أبـــا الحجـــاج بـــن نمـــوي، (6)إشـــبيلية وأخـــذ عـــن مشـــيخ اا، وأجـــاز البحـــر إمـــ  مدينـــة فـــال

الكــالم وأصــول الفقــه، فأخــذ عــنام، وأجــاز لــه مــا رواه وألفــه جماعــة مــنام: أبــو  وطبقتــه مــن أهــل علــم

هم، وقـد تنسـك يــر القاسم بن سـمجون، وأبـو عبـد هللا بـن بـالغ الهاشـمي، وأبـو جعفـر بـن شـراحيل، و 

 إم  أن توفي سنة )
 
 وصياما

 
  (.7هـ(، وكانأ جنازته مشهودة.)733 خر عمره وأجهد نفسه قياما

مـــن أهـــل لوشـــة، وهــــو   ي   ااا     ااااربااا  عاااثم  باااا  ع رااان بااا   يي   ااااربااا   يي  ع اااد  ن -36

محسوب من الغرناطيين، قال ألاستاا: من أعياناا اوي الشرف والجاللة، قلأ ينسب إليه باا معاهد 

 
 
، شــــاعرا

 
، بليغــــا

 
 بــــارن ألادب، كاتبـــا

 
تـــدل علــــ  قــــدم وأصـــالة حالــــه، قــــال أبـــو القاســــم املالعــــي: كـــان أديبــــا

 
 
 بــــالنحو وألادب واللغــــال، وقـــــد مــــال فــــي عنفـــــوان شــــبيبته إمــــ  الجنديـــــة مطبوعــــا

 
، عارفـــــا

 
 مفوهــــا

 
، لســــنا

عبـــاد، واشـــتمل عليـــه املـــأمون، وكـــان مـــن أظـــرف  ابـــنلشـــهامته وعـــزة نفســـه، فكـــان فـــي عســـكر املـــأمون 

                                                           
 (، مرجف سابق. 377أصحاب القا  ي: البن ألابار، )صأن ر: م جم  (4)

 (.3712/7/12ه وقد صححه العالمة ألالباني في كتابه صحيح وضعي  أبي داوود برقم: )يـر أبو داوود و  (3)

 (.4471/2/377الحدي  أخرجه بن مجر في لسان امليزان برقم: ) (2)

 (.3/297عتدال: للذهبي، )( مرجف سابق، وان ر ميزان   1/217أن ر لسان امليزان البن مجر ) (1)

، أن ر م جم الحموي )ك ـر في شرقي ألاندلس، وهي أنزه بالد هللا وأ   شقر:يةر  ز  (7)  وماء 
 
 وشجرا

 
 (.2/271ها روضة

 (. 4/29ة مشهورة في بالد بربر عل  بر املغرب بين ثنيتين ع يمتين، أن ر امل جم للحموي )يـر مدينة كب ف  : (7)

 ( مرجف سابق. 3/392)ج التكملة لكتاب الصلة: للق اعي، (5)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
026 

 جرية(، أخذ العلم عن مشيخة بلده دغرناطة، وأخذ بمالقـة  741النال وأملحهم شيبة، توفي سنة )

ســراج، وكـــان مــن إنشــاده لــدى املـــأمون مجــال رحــب، فمــن الـــك  ابــن ــانم ألاديــب، وبقرطبـــة عــن  عــن

 قوله:

ـــم ـ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكــ ـــــل هللا سعيـ ــ ــ ــــــــرين أضــ ــ ــ ـــــاجــ ــ ــ ــــــــبكــــــــــم تهجــــــــــــرون محبيــــــــــكـــــــــم بـــــال ســــــبـ يا هــ ــ ــ ــ  ــ

ــــــة ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــلـ ــ ـــــــوان  ائـ ـــ ــ ــ ــ ـــإلخــ ــــــن لــ ـــــريــ ــ ــ ــ ـــــسـ ــــــــرحب   ويا مــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبر والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوه الــ ــ ــ ــ ــــــــن وجــ ـــــريـ ــ ــ ــــ هـ  ومــ

ـــــرك ـــــان ضـ ــ ـــعـــــأ مـــا كـ ـــم لاخـالص لـــو طبـ ــــــــاء أو أدب ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول علـــ  عليــ ــ ــ ـــــك النــــفـ ــ  تـلـ

ـــم ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان والـــدكــ ـــــر ملــــا كـ ــ ـــــدهـ ــ ــ ــ ـــم الـ ــ ــ ــ ــــــــر أببنأــر فـــــــأنتــــــــــم شــــــــــــــــــ أشبــهتــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء لــــشــ ــ ــ  .(1)ــ

يكنـ  أبـا محمـد، أصـله  :ع د  ن ب  ع د  يرحم  ب  ع د  يمل  ب  لب د  يابئد  ي   ا   -37 

ه سكن مالقة واستوطن يـر من قلعة يحصب من كورة الب باا، ة، وهي املعروفة بقلعة بني سعيد، إال أني

، كمــا --وهـو مـن بيــأ حسـب وجاللــة، مشـهور املكانــة، وهـو حفيــد عمـار بــن ياسـر ال ــحابي الجليـل 

عــزى الــك صــاحب )نزهــة النـــاظر فــي مناقــب عمــار بـــن ياســر(، حيــ  اكــر اتصـــال نســبة بــه، فقــال: هـــو 

، عبد هللا، بن عبد الرحمن، بن عبد امللك، بن سعيد، بن خل ، بن سعيد، بن محمـد، بـن عبـد هللا

عمار، بـن  ابنالحسن، بن سعيد، بن الحسن، بن ع مان، بن الحسن، بن عبد هللا، بن سعيد ، ابن

ــــه وقــــف فــــي دعــــض التــــواريخ )أن( جــــدهم، يعنــــي جــــد بنــــي  --ياســــر  قلــــأ: وقــــد اكــــر صــــاحب النزهــــة: أني

 سعيد، هو عبد هللا بن الحسن، دخل ألاندلس في أيام يوس  الفهري، ثم استوطنأ اريته دعد الك

قلعــة بنــي ســعيد، فكــان لهــم فحاــا شــرف بــااخ، وعــز مــف ألايــام رااــن، لــم يزالــوا باــا حمــاة الــدين وأســود 

 عـن كـابر، فكـان مـنام القائـد 
 
ميادين، تملكوا أعنة القيادة، وسلكوا طرق السيادة يتوارثـون الـك كـابرا

 عند امللوت-رحمه هللا-أبو محمد 
 
  (.2) ، حي  كان جليل القدار، مع ما

ـــ   عماااابرة باااا  حاااار ب  ي   اااا  -38 مــــن الطبقــــة: السادســــة، ومــــن الــــذين عاصــــروا صــــغار  ديعـ

مجهـول، وقـد  لـ   مجـر: ابـند (، ورتبتـه عنـد التادعين، روى له: ) البخاري في ألادب املفرد، وأبو داو  

 (. 3من عده صحابيا، ورتبته عند الذهبي: ضعي )

ال الكالعـي، أبـو يوسـ  الحم ـ ي، مـن ويقـ   ب  لبي:  ألشبرى  يإحبظن  ي     ع د  ن -39

ـــــة:  ـــار أت5الطبقــ ــ ــــن كبــ ــ ـــــنة )، مـ ــــوفي ســ ــ ـــــادعين، تـ ـــــان التــ  -د أبـــــــو داو   -وقـــــــد روى لـــــــه: ) البخـــــــاري ه(، 459بــ

 (.4مجر: ثقة، وعند الذهبي: صدوق، وقد رم  بالنصب) ابن(، ورتبته عند ييالنسا

                                                           
 (. 4/151لاحاطة في أخبار  رناطة: البن الخطيب، )ج (4)

 (. 4/422مطلف ألانوار...: البن خميس، )ج (3)

 ( مرجف سابق. 5/279أن ر: تاذيب ال اذيب، البن مجر )ج (2)

 (.2227أن ر رواة ال اذيبين رقم:) (1)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
027 

ُبـ ابنيعـرف ِبـ ع د  ن با  لارج با  حتياإن  ْي   اِ    -40
َ
ْصـل، الغسـال، أ

َ
ـد الطليطلـي ألا و ُمَحمي

ْيـِه حفـع 
َ
ـب َعل

َ
ل
ْ
 
َ ْ
، ألا

 
 لسـنا

 
، فصـيحا

 
 متفننـا

 
، زاهـدا

 
ِقحاا َجِلـيال

َ
اَن ف

َ
اَل ِفي تاريخها: ك

َ
الغرناطي املوطن، ق

ــــا بالتفس
 
دب والنحــــو، َعاِرف

َ ْ
 ِفــــي يـــــرالَحــــِدي  َوألا

 
ُجــــود، طرفــــا

ْ
ِريــــب ال

َ
 ِفــــي وقتــــه،  

 
ــــذا

َ
، ف

 
ا مطبوعــــا ــــاِعر 

َ
، ش

 
َ
خ

ْ
َنـــْيِن لعشـــر خلـــون مـــن َرَمَ ـــان ســـنة )ســـبف  ـر يـــال

ْ
ـــُه ِفـــي كـــل علـــم ســـهم، َمـــال َيـــْوم ِ ث

َ
والزهـــد والـــورن، ل

ْرَبع
َ
َماِنيَن َوأ

َ
 م ةَوث

 
ـال رَجـاال ْيـِه الني

َ
ـُه َيـْوم مشـهود، حشـر ِإل

َ
ـاَن ل

َ
د، َوك

َ
غ

ْ
َماِنيَن(، َودفن من ال

َ
ي  َوث

َ
( َعن )ن

 قوله: ، ومن شعرهَونَساء
ـــل اـــــــــجحاأ و ـــــــــلس ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إل ىدـ

َ
ـــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــِــــ هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واملعــــــــــــــــــــــــــــــــــألام أمـــــبـ

 

ــــــأ وجحاـــــــــنــــــو كـــــــــل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــف يــــــــــــــــا رانــمل اــ ـــــــــــــالـــــي عـــــــ ـــــــــــــــم الكـــــ ـــــــــــــون والفســـــــــــ  (1)ادــــــــــــــــــــ

 

: مـن الوســط  مـن التـادعين، روى لــه 2مــن الطبقـة   : يم ار   ع اد  ن باا  مبيا   ي   اا  -41

ـــان فـــي كتـــاب ملال قـــالمل، ورتبتـــه  ابـــنماجـــه (، واكـــره  ابـــن -النســـايي  -ال رمـــذي  -د ألاربعـــة: ) أبـــو داو   ِحبي

حـدي :  --: لـم يـذكرها، وقـد َرَوى َعـن: ُعقبـة بـن عـامر الج ـي عند بن مجر: صدوق، وعند الذهبي

 
َ
  

 
ُ ـــجي َحاِفَيــــة

َ
ْن ت

َ
ِ ــــي أ

ْ
خ

ُ
َرْل أ

َ
ـــذ

َ
َتِمـــَرةل  يـــــر )ن

ْ
ْيــــُأ ال، ُمخ

َ
ت
َ
أ
َ
ــــهُ  - - نبـــــيف

َ
ِلــــَك ل

َ
ْرُل ا

َ
ك

َ
ـــذ

َ
َتــــَك ، ف

ْ
خ

ُ
ـــاَل : ُمــــْر أ

َ
ق

َ
ف

َتِمَر 
ْ
خ

َ
ْن ت

َ
ْب َوأ

َ
ْرك

َ
 
ْ
ل
َ
يي ، ف

َ
 أ

َ
ة

َ
الث

َ
ِلَك ث

َ
َتُصْم ِلذ

ْ
 (3وَرَوى َعنه: أبو َسِعيد جع ل بن هاعان الرعيني) (،2()امل َول

) مــــن بنــــ  عبــــد كــــالل ( مــــن الطبقــــة ال ال ــــة: مــــن  :   يم اااار  ع ااااد  ن باااا  مناااا    ي   اااا  -42

د، وبـن ماجـه (، رتبتـه عنـد بـن مجـر وبـن حبـان ثقـة: ووثقـه الوسط ، ومن التادعين، روى لـه ) أبـو داو  

 (. 4الذهبي:لم يذكرها)يعقوب بن سفيان، ورتبته عند 

تبــان ، مــن الطبقــة الســادعة: وهــو مــن كبــار أيأبــو دول الشــام   عثماابن باا  ع  ااد  ي   اا  -43

 (.5حبان) ابنمجر: مقبول، ووثقه  ابن(، ورتبته عند التادعين، روى له )ال رمذي

ـــن الـــــذين  يأبــــو محمــــد الحم ـــــ     يباااانب بااااا  عخ اااااع  ي   ااااا  -44 ـــن الطبقــــة: السادســـــة، ومـ مـ

صدوق، ورتبته عند الـذهبي: صـالح  مجر: ابند ( رتبته عند صغار التادعين روى له ) أبو داو   عاصروا

 .(6)كما قال أبو حاتم

ملــا اســتوم  عبــد الــرحمن  بنفريقيــاقائــد، مــن التــجعان، كــان   يباانب باا  مغ ااص  ي   اا    -45

 يــدعوه فيــه إمــ  الخــروج علــ 
 
عبــد الــرحمن، فخــرج  الــداخل علــ  ألانــدلس، فكتــب إليــه املنصــور كتابــا

                                                           
 ؤلفين:البن رضا.( مرجف سلبق، وان ر م جم امل3/73أن ر دغية الوعاة ...: للسيوطي، ) (4)

 (. 375/4/15أخرجه أبو بكر الروياني في املسند برقم: )  (3)

 (.2779(، ورواة ال اذيبين رقم:)742، 47/743أن رتاذيب الكمال، للمزي،)ج (2)

 ( مرجف سابق.47/417أن ر تاذيب الكمال..للق اعي) (1)

 (.43/115أن ر نفس املرجف: ) (7)

 ( مرجف سابق.33/737أن ر ال اذيب: للق اعي ) (7)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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021 

، فقاتلــه يـــر( ولــبس الســواد )شــعار العباســيين(، وخطــب للمنصــور، واجتمــف إليــه خلــق ك Bejaبباجــة )

ـــن يـــــرعبــــد الــــرحمن ألامــــوي بنــــواعي إشــــبيلية )فــــي روايــــة بــــن ألاث يـــــر ألام ـــي البيــــان املغــــرب: بمقربــــة مـ ، وفـ

، وقتـــل العـــالء، فحمـــل قرمونـــة( فقتـــل مـــن عســـكر العـــالء ســـبعة  الف، واناـــزم جيشـــه دعـــد ثباتـــ
 
ه أيامـــا

 (. 1وان مف رؤول دعض أصحابه)يـر رأسه إم  الق

(، يكنـ : أبـا مـروان، 2مـن أهـل قرطبـة، سـكن ال غـر) ع  د  ن ب  للمع ب  حتم  ي       -46

ه، قـــال أبـــو عمـــرو املقـــرىء: أخـــذ يــــر لـــه رحلـــة إمـــ  املشـــرق، ومـــج فحاـــا، وكتـــب عـــن أبـــي بكـــر بـــن عـــزرة و 

هم، وكان يـر هللا بن عطية، وامل فر بن أحمد بن برهام، وعلي بن محمد بن دشر، و  القراءة عن عبد

 
َ
، توفي )سنة خمس وأربف م ة( اكره أبو عمرو املقرىء)يـر خ

 
 صدوقا

 
 فاضال

 
 (.3ا

، أبـو الحسـن ألافرليلـ ي، روى -قلعـة يحصـب  -قلةـي عل  ب  إلمبع ل ب  عل   يربد:   -47

هما، وروى عنــــه أبــــو القاســــم بــــن يـــــر ي يزيــــد الســــعدي، و ابنــــمحمــــد  عــــن بــــن عمــــه: أبــــي ســــليمان، وأبــــي

 
 
 لـــآلداب، خطـــب بجـــامف القلعـــة وأم بـــه فـــي الفري ـــة زمنـــا

 
 ااكـــرا

 
 محـــدثا

 
 فاضـــال

 
الطيلســـان، وكـــان فقحاـــا

 (.4()م ةوتصدر به لإلقراء، توفي في نحو )سأ عشرة وست

الســـبف علـــ  صـــهره أبـــي أبـــو الحســـن: تـــال ب علااا  بااا  لاااب د بااا  م ماااد بااا  عمااار  ي   ااا    -48

الحجــاج والزمــه ســنين، وأبــي الحســن الشــاطبي، وأبــي علــي الشــنتمري الخطيــب الحــافع، وبــن أبــي زيــد 

، وروى عنـه أبـو -شـرفه هللا  -الحسن، وأبـي محمـد إمـام الحـرم ابنأبي القاسم الصقيل، وعبد العزيز 

لحاشية هذا الكتاب إم : صلة كما عزا املحقق في ا-عمرو زياد بن محمد بن الصفار، وممن روى عنه 

ة ال بـي وأبـو مـروان عبـد امللـك بـن أبـي بكـر التجيبـي يـر : أبو العبال أحمد بن عبد امللك بن عم-الصلة

 دعد )اثنين وعشرين وخمسمهما، وكيـر )املعروف بالفراء(، و 
 
 (. 5 ة()ان حيا

اااد بااا  َأْحماااد   -49 حســـن الســـرعي ملَعلااا   بااا  ُمَ مَّ
ْ
ُبـــو ال

َ
ين أ بمهمـــالل مفتـــوحتين ثـــمي شـــمس الـــد 

ـــا  ْقِريب 
َ
ـــاِفِةي، ولـــد ت

ي
، الش َيَمـــاِني 

ْ
يحصـــِبي، ال

ْ
اءمل ال َهـــا َبنـــو ســـرح ملَســـاِكنة الـــري

َ
ـــال ل

َ
ُســـوَرةمل ِنْســـَبة لقبيلـــة ُيق

ْ
َمك

َمانمِ ســنة )ســ
َ
يَن َوث ِ

ــ  )ُجــَبْن()بف َوِســت 
َ
ُقــْر ن، وتحــول ِمْنَاــا ِإم

ْ
د بنــي ســرح، َوحفــع بَاــا ال

َ
ــة( ِبــِبال

َ
(، فحفــع 6 

                                                           
 ( مرجف سابق.317-1/317ر ألاعالم: للزركلي )أن   (4)

ُر: (3)
 
غ

َّ
غرة، وهي الفرجة في الحائ ،، أن ر امل جم:   لث

 
، كأنه مأخوا من ال 

 
موضف قريب من أرض العدو  يسم    غرا

 (. 3/59للحموي )

 (. 394-397أن ر الصلة...: البن دشكوال، )ص (2)

 ( مرجف سابق.497أن ر السفر الخامس..)ص (1)

 ( مرجف سابق.4/347خامس من الذيل والتكملة: لألنصاري )أن ر السفر ال (7)

ية مشــــهورة  بـــاليمن ،كانــــأ فـــي التقســـيم ألاداري القــــديم تتبـــف محاف ــــة إب، وفـــي التقســــيم لاداري يــــر ملُجـــَبْنمل مد (7)

 الجديد تتبف محاف ة ال الف. 



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
029 

حـَراِزي، نزيــل ب
ْ
ْقــِرئ الر ـ ي أبـي بكـر بــن ِإْبـَراِهيم ال

ُ ْ
ــَرة َو ل عمـَران للسـبف علـ  امل

َ
َبق

ْ
َاـا الشـاطبتين، وتـال ال

ـاب بـن َداو   َوهي
ْ
ِفْتَنـة دعـد مـول عبـد ال

ْ
تقل َمَعه ِحين اْبِتَداء ال

ْ
ـْيخ َعـامر، ُجَبْن، ثمي ان

ي
ـاِهر َواِلـد الش

َ
د بـن ط

قرَ 
ْ
  املقرانة، فأكمل ال

َ
ْيـِه بَاـا َمـَف الـتفهم ِفـي الشـاطبتين، َوحفـع ِفحَاـا أرجـوزة ِإم

َ
َجـزِري ِفـي  ابـناَءال َعل

ْ
ال

ـــ  
َ
ور، وتحـــول ِإم

ُ
ك

ْ
ـــذ

َ ْ
ـــْيخه امل

َ
ِلـــك علـــ  ش

َ
 ا

َ
ـــَرأ

َ
ين الفيـــومي، َوق بـــرَدة وتخميســـها لناصـــر الـــد 

ْ
ا ال

َ
ـــذ

َ
التجويـــد، َوك

ْ َجَمـــة)
ُ ْ
ـــاِء امل

َ
خ

ْ
َفقِ 1املخـــادر ِبال

ْ
 ِفحَاـــا علـــ  ال

َ
ـــَرأ

َ
ق

َ
ْحَمن(، ف ـــاب بـــن عبـــد الـــري َوهي

ْ
، ، يـــه عبـــد ال ِ

َحـــج 
ْ
ثـــمي ارتحـــل ِلل

ة
ي
 . (.2) ف ج ِفي سنة )ِسأ  َوِ ْسعين( ودام ِبَمك

الــذين عاصــروا صــغار التــادعين،  السادســة مــن الطبقــة ديعــ: عماابرة باا  حاار ب  ي   اا   -50 

اري فــي ألادب املفــرد، وأبــو ، روى لــه : ) البخــ-ر ــ ي هللا عناــا -روى عــن عمــةل لــه عــن عايشــة أم املــؤمنين

مجــر: مجهــول، وعنــد بــن حبــان ثقــة، وعنــد الــذهبي: ضــعي ، وقــد  لــ  مــن  ابــنورتبتــه عنــد ، د (داو  

(
 
 (. 3عده صحابيا

: وهــو مــن كبــار 5مــن الطبقــة:  يالحم ــ  يالشــام ااابل  ي   اا    و  عماار باا  :بااث:  يارشاان -51

ـــــد د، النســـــــايي (، ورتبأتبـــــــان التـــــــادعين روى لـــــــه: ) أبـــــــو داو   ــــه عنــ ــ ـــــنتـ مجـــــــر: مقبـــــــول، وعنـــــــد الـــــــذهبي:  ابــ

 (.4موثوق)

(مل أبـو حفـ ، رحـل ومـج وروى 5ملشريلـ ي) عمر ب  ع اب  با  أ اإب با  ع اد  ن  ي   ا    -52

عـن أبـي الحسـن رزيـن بـن معاويـة، وبمصـر عـن أبـي عبـد هللا الـرازي بـن الخطـاب،  -شـرفها هللا  -بمكـة 

ه باإلجــازة أبــو عبــد هللا بــن حميــد، وأبــو محمــد بـــن ، وحــدث عنـــيـــرهما، وروى عنــه أبــو بكــر بــن خيـــر و 

 
َ
 في جملة معارف، تـوفي دشـريي)يـر الخرات، وكان خ

 
، متقدما

 
، فاضال

 
، زاهدا

 
( ليلـة ألاربعـاء وهـو يـوم 6ا

 (.7 ة() روية من سنة )خمس وأربعين وخمسمال

العلـم  يكنـ  أبـا الف ـل، وهـو حفيـد الفقيـه العـالم ع بض ب  م ماد با  ع ابض  ي   ا    -53

 عليــــه، مع مــــا عنــــد  -رحمــــه هللا-ألاوحــــد، لامــــام أبــــي الف ــــل عيــــاض، وكــــان 
 
مــــن جلــــة الطلبــــة، مشــــارا

                                                           
 ية مشهور من محاف ة إب املعروف باللواء ألاخ ر.يـر ملاملخادرمل مد (4)

 (. 7/397: لليخاوي، )ال وء الالمف... (3)

 ( مرجف سابق.34/371أن ر تاذيب الق اعي: ) (2)

 ( مرجف سابق.5/127(، وان ر ال اذيب: البن مجر، )34/315أن ر نفس املرجف: ) (1)

ةةةِري : (7)
َ

لـــه، وكســـر ثانيـــه ثـــم  يـــاء م نـــاة مـــن تحـــأ هـــي: مدينـــة كب ش ة مـــن كـــورة شـــذونة، واليـــوم يســـموناا يــــر بفـــتح أو 

 ( مرجف سابق.2/217شر ، أن ر م جم الحموي )

 .  4132، والتكملة رقم: 72(، وترجمته في صلة الصلة: 3/177أن ر السفر الخامس...: لألنصاري، ) (7)

 ( مرجف سابق.2/473أن ر التكملة: للق اعي، ) (5)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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002 

، فصــيح اللســـان،  -رحمــه هللا-امللــوت، يفــاخرون بــه فـــي مجالســهم لطلبــه وحســـبه، وكــان 
 
 مقــداما

 
مهابـــا

 بمقاد
 
 فاضــل ألاخـــالق، حســن املصــاحبة، جميــل العشــرة، م يـــر عارفــا

 
تســرعا لق ـــاء النــال، متواضــعا

 الحوائج، وقد أنشد القا  ي لنفسه:

ـــح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح من حي  يغلق باب أمر يفتـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهللا أعلم بالذي هو أنجــ

ــــــة ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (.1ـح )طالأ عليك فكل ليل يصبـــــــــــــــــــــــــ  ال تيأسن من ال الم لليلـ

عالم املغرب وإمام أهل  :ع بض ب  مإلن ب  ع بض ب  عمرو  ي       ير خ  أبإ  ي ضل -54

الحــدي  فـــي وقتــه، كـــان مــن أعلـــم النــال بكـــالم العـــرب وأنســابام وأيـــامهم، ومــي ق ـــاء مدينــة ســـبتة فـــي 

طـــة تـــوم  ق ـــاء  رنا ـــة( ثـــم مـــن شـــعبان )ســـنة ســـأ وســـبعين وأربعم ألانـــدلس، وولـــد فحاـــا فـــي النصـــ 

 عليـه، بمدينـة مـراكيهــ723)سنة
 
 وحقـدا

 
 عل  يد أحد الحاـود املالعـين دغ ـا

 
يـوم  (2)(، وتوف  مسموما

-رحمه هللا  عـام -الجمعة سادف جمادى آلاخرة، وقيل في شهر رم ان )سنة أربف وأربعين وخمسم ة(، 

 ت مل -وق املصــطف  ة، مناـامل الشــفا بتعريــ  حقــيـــر ، ودفـن ببــاب إيــالن داخــل املدينـة، لــه مصــنفال ك 

مل ترتيــب املــدارت وتقريــب املســالك فــي معرفــة أعــالم مــذهب لامــام و خ مل فــي اكــر مشــيخته، -مل الغنيــة و

ت مل  -مل مشــــارق  نــــوار و خ مل -مل شــــرح صــــحيح مســــلم و ت مل أربعــــة أجــــزاء وخــــامس للفهــــارل، -مالــــك 

، وأمـا تالميـذه  ـةخه املالـك مـن املصـنفال النفيسـة وقـد فـاق عـدد مشـاي يــر مجلدان، في الحـدي ، و 

ح    )
ُ
 .(3فلم ت

أبــــو نصــــر، ناصــــر الدولــــة: مــــن ملــــوت الطوائــــ  فــــي  لااااخ  باااا  يلااااف باااا     اااان  ي   اااا    -55

(وأطرافهـا، بويـف باـا دعـد أن تنـازل لـه عمـه )محمـد بـن يحيـ ( عناـا Nieblaألاندلس، كان سلطان لبلـة )

لعــــداء، فهادنــــه، وصــــالحه علــــ  مــــال عبــــاد ا ابــــنهـــــ(، فاســــتقامأ حالــــه، وناصــــبه املعت ــــد  112)ســــنة 

يؤديــه إليــه كــل ســنة، ثــم انــتقض عليــه املعت ــد، ونشــبأ بينامــا حــروب، ح ــ  خــرج مــن لبلــة وســلمها 

يحيـــ ، فعاجلتـــه الوفـــاة فحاـــا  ابـــنهــــ ورحـــل إمـــ  قرطبـــة حيـــ  يقـــيم عمـــه محمـــد  117للمعت ـــد )ســـنة 

 (.4م( ) 4771هـ املوافق  117سنة) 

                                                           
 (.  223-227مطلف ألانوار..: ابي بكر بن خميس، )ص (4)

كـــان أول مـــن اتخـــذ باـــا البســـاتين، أن ـــر   ملـــك بنـــي عبـــد املـــؤمن حيـــ  يــــر مـــراكي: مدينـــة بـــاملغرب وأجلهـــا وباـــا سر  (3)

 (.7/91م جم الحموي، )

(، 479-471(، والـديباج: لليعمـري، )ص211-2/112(، ووفيال ألاعيان: البـن خلكـان، )7/99أن ر أعالم الزركلي ) (2)

 (.   157والطبقال: للسيوطي، )ص

 ( مرجف سابق.7/421 عالم للزركلي )ج (1)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
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مـن أهـل طليطلـة يكنـ : أبـا  د  يرحم  با  ع اد  يارح :  ي   ا   لرج ب  أب   ي  : ب  ع  -56

الحســن، روى عــن عبــد هللا بــن دينــار، وعبــد هللا بــن يعـــيي، ومحمــد بــن عمــر الفخــار، وكــان قــد فـــاق 

 فـــي علــــم الحــــدي  ة يـــــر أهـــل زمانــــه فــــي العلـــم، والعقــــل، والف ــــل، وكــــان يحفـــع املســــتخرجة الكب
 
حف ــــا

، توفي: )سنة 
 
 (.1طاهر) ابنحبس داره عل  طلبة الُسنة النبوية، اكره هـ(، وقد 111جيدا

السـادعة، ن ـر فـي   ـة: عـالُم فـي النحـو، مـن أهـل امليب ب  ع د  يإ ر  أبإ ع ران  ي   ا   -57

 اء ألاعيان بمراكي، وهو القائل: ابننبحاة، وقد قرأ عليه  الفقه ثم مال إم  العربية، فبلغ مناا إم   اية

ـــ  الــــتع ــــدهبدا ألـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرل خـ ـــــريــــ  فــي طــ ــ ــ ـــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك ينـــكـ ـــــد الــ ــ ـــــراه بـــعــ ــ ـــــل تــ ــ ــ ـــــا هـ ــ  فيـ

 فهــــــــــل أنــــا تــــــــــــــــــــــارت
 
ـــــه دع وهل كـــــــــــــان كـــــافــــــــــــورا ـــبر)لــ ــ ــ ــــك وعنــ ـــات مســ ــ ــ ـــا حيــ ـــــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (2ـ

مـن أهـل املريـة وأصـله م مد ب  أحمد ب  يلاف با  لاب د با  يلاف با  أ اإب  ي   ا     -58

من دانية وأبوه انتقل إلحاـا، ويكنـ  أبـا القاسـم روى عـن أبـي بكـر بـن العربـي ووقفـأ علـ  سـماعه منـه، 

 (.3وعناية وال أعلمه حدث)وابيه وجده رواية 

ة الخ ـراء، يــر مـن الجز  م مد ب  أحمد ب  ع اد  ياابيب با  مارزو  با  ع اد  ن  ي   ا    -59

 مــن أهــل  -ب ــم العــين  -أبــو عبــد هللا بــن العقــابي 
 
 حاف ــا

 
روى عنــه أبــو عبــد هللا القبــاعي، وكــان فقحاــا

 (.4لده، واستقض ي به)التعين بب يـر الحذق في العربية وح ور الذكر في اللغال، شه

، : م مد ب  أحمد ب  عل  ب  عل  ب  مثنن ب  أحمد ب  م ر   ي ير: -60
 
 مطلعا

 
كان عاملا

 نســابة، قــوي الحجــة، صــائب الــرأي، ســريف البدياــة، 
 
 ثبتــا

 
 حفاظــة، مؤرخــا

 
 شــاعرا

 
واســف املعرفــة، أديبــا

ن م ـلل أو قصــةل أو شــاهد حــالل فـال يكــاد يســمف فكــرة، أو خـاطرة مــن شــخ  إال ويــأ ي لهـا مــا يناســتاا مــ

في شهر اي الحجـة مـن )سـنة  ول ان، نـز عن رأيه، فيكون كالحكم ُيحسم به الجدال والنقا  والعبـر  

يم، يــر م(، في قرية اي أشـرن، بجـوار  جـرة الـذاري مـن ناحيـة الرضـمة )خبـان( وأعمـال 4197 -هـ4275

يم، عل  جلة شيوخ عصره، وفـي )العـام يـر م، و وقد درل في الذاري، وامار، وصنعاء، والقفلة، وألاهنو 

 يـــر إمــ  حاشــد، مــف الســيد عبــد هللا بــن أحمــد الوز  يـــر هـــ( كلفــه لامــام ييــي بــن حميــد الــدين، بالس4212

ـــ  الجــــوف، وفــــي )العــــام  هـــــ( اهــــب إمــــ  مكــــة املكرمــــةف لح ــــور املــــؤتمر 4211إلخ ــــاعها لطاعتــــه، ثــــم إمـ

                                                           
 (، مرجف سابق. 127دشكوال )ص الصلة في تاريخ أئمة ألاندلس، البن (4)

 (.3/379دغية الوعاة: للسيوطي، )ج (3)

 (.3/13التكملة: للق اعي، )ج (2)

 ( مرجف سابق. 3/33(، مرجف سابق، والتكملة )3/712أن ر السفر الخامس ) (1)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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لـــــ  باملراقبـــــة علـــــ  جمـــــرت
ُ
ــــي )العـــــام  لاســـــالمي، وبعـــــده ك ـــلته بأم4277الحديــــــدة، وفـ ـــــ( توثقـــــأ صــ ـــــر هـ  يــ

 ،
 
 شـديدا

 
الحديدة سي  لاسالم البدر بـن محمـد بـن يحيـ ، فأصـبح مـن ألصـق النـال بـه، فأحبـه حبـا

 فــي بحــر الحديــدة، وكأنــه شــعر بقــروب أجلــه، فــأوعز إمــ  القا ــ ي الحجــري،  يـــر وقبــل أن يمــول ألام
 
 رقــا

م( كـــان يســـتدعيه لامـــام 4911 -هــــ 4275لامـــام ييـــي فـــي )العـــام وأوصـــاه علـــ  أهلـــه ومالـــه، وبعـــد مقتـــل 

أحمد بن حميد الدين إم  مقر إقامته في  عز الستشارته فـي دعـض ألامـور الهامـة، وكلفـه بتم يـل الـيمن 

وح ـر دعـض ، م(4971 -هــ 4252)العام  في مؤتمر ألاديان الذي عقد في الواليال املتحدة ألامريكية في

العربيــة للمشــاركة فــي وضــف خطــة عربيــة إلحكــام املقاطعــة الدوليــة علــ  إســرائيل،  اجتماعــال الجامعــة

صــاحب مواقــ  مشــهورة بــاامر بــاملعروف، والنهــي عــن املنكــر لــوالة ألامــر، خاصــة مــف لامــام  ولقــد كــان

، ا سـمأ -يمكـن الرجـون إلحاـا فـي ترجمتـه فـي كتابـه)مجمون بلـدان الـيمن وقبائلهـا( –ه أحمـد ابنـيحي  و 

راحة والجــــرأة فــــي قــــول الحــــقف انــــه كــــان ال يخلــــ   فــــي إبــــداء رأيــــه لومــــة الئــــم، مــــف أن أســــهل تلــــك بالصــــ

املواقــــ ، كانـــــأ كفيلــــة بزجـــــه فــــي أعمـــــاق اليــــجون علـــــ  أعــــدل أحكـــــام لامــــام، إال أنـــــه كــــان يغتفـــــر لـــــه 

و صــراحته ونقــدهف ملحبتــه لــه وإخالصــه، ولــه مــن ألاجوبــة املشــهورة، وألام لــة السياســية املســكتة مــا لــ

 كب
 
.يـر جمعأ لكانأ بح ا

 
 جدا

 
 ونفيسا

 
 ا

، ومـــف الـــك، فقـــد كانـــأ حصـــيلة أعمالـــه ك  لـــم: مؤلف تةةةه
 
ة يــــر يتجـــه القا ـــ ي للتـــألي  إال متـــأخرا

)مجمـــون بلـــدان الـــيمن  تـــم الع ـــور علحاـــا: التــــيومفيـــدة، مـــف مـــا ضـــان مناـــا وانـــدثر، فمـــن أشـــهر مؤلفاتـــه 

مف صــــنعاء، وفهرســــة خزانــــة لامــــام يحيــــ  بــــن حميــــد وقبائلها)مجلــــدين(، وفهرســــة مكتبــــة ألاوقــــاف بجــــا

الــدين، ومــا تــزال مخطوطــة، وفهرســة خزانــة لامــام أحمــد بــن حميــد الــدين، وفهرســة كتــب أخــرى قــد 

جمع اــا الهي ــة العامــة لآلثــار ودور الكتـــب، وكــذا مســاجد صــنعاء، وقـــد طبــف فــي مطبعــة وزارة املعـــارف 

 4274)سـنة 
 
، ألفـه ) سـنة  هــ(، وخالصـة مــن تـاريخ الـيمن قـديما

 
هــ(، وقــد طبـف فـي مطبعــة 4272وحــدي ا

 ( 1وورشة تجليد ألانوار، بجمهورية مصر، ومتجر لألنساب، وهو من ضمن مؤلفاته املفقودة)

ــاَل  ُمَ مَّااد باا  َأْحمااد باا  ُمَ مَّااد باا  ِع َاابض  ْي   ااِ    -61
َ
ي ِعَيــاض الســب ي، ق ا ــ ِ

َ
ــة الق يي ِ

ر 
ُ
مــن ا

ـــاَن مـــن أهـــل ابـــن
َ
ِطيـــب: ك

َ
خ

ْ
 ِ  ال

َ
 ك

 
هر كتبـــا

ْ
ِحْفـــع، َمـــاَل يــــر الحشـــمة والعفـــاف، َواْســـت 

ْ
ـــاَن  َيـــة ِفـــي ال

َ
 -ة، َوك

اُبا )سنة  -رحمه هللا  عام 
َ

 (.2هـ()577ش

                                                           
أن ر ترجمة القا  ي الحجري في مقدمـة كتابـه: مجمـون بلـدان الـيمن وقبائلهـا، للعالمـة املـؤرخ إسـماعيل بـن علـي  (4)

 ( بتصرف. 41-4/5ون، )ألاك

 (. 7/93الدرر الكامنة..: البن مجر، ) (3)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  
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ُبـو عبـد هللا البـاروني، نزيـل تلمسـان)ُمَ مَّد ب   ْي ر  ب  ُمَ مَّد  ْي   اِ     -62
َ
ـاَل 1أ

َ
 ابـن(، ق

َهـاء،
َ
ُفق

ْ
ـاَن مــن ُصـُدور ال

َ
ِطيـب: ك

َ
خ

ْ
غِ  ال حســن الصي

ْ
ي أبـي ال ا ـ ِ

َ
خـذ َعــن الق

َ
ْعِلـيم، أ ، َوأبـي زيــد يــرحســن التي

 
َ
ُجُزوِمي  َو 

ْ
 يـر ال

َ
ْيـِه ِدَسـَبِتَاا محنـة، يــر هَما، ودرل دغرناطـة، وسـبتة، َو 

َ
ـأ ِفيـِه خدَمـة، َوَجـرل َعل

َ
ان

َ
هَما، َوك

ال )سنة  42َوَمال بتلمسان  وي
َ

 (. 2هـ()521ش

ـ : بـأبي َعْبـد هللا، سـمف 3من أهل إْسِتَجة) ى  يَ ْ ُ    ُمَ مَّد ب  َح  ب ب   رر  -63 ني
َ
( كـان ُيك

بابـة، وموسـ   بـن أزهـر و 
ُ
د بـن عمـر بـن ل  للشـعر، يــر من ُمَحمي

 
ـالة بأْسـِتَجة، وكـان منشـدا هما، وومـ  الصي

ي ليلة الجمعة الحدى عشرة ليلة  ِ
 
وف

ُ
ازي: ت  للمشاهد، اكره إسماعيل وأثن  عليه،وقال الر 

 
خلأ حاف ا

 (.4()م ةمن املحرم )سنة سبف وعشرين وثالث 

يكنـ  أبـا عبـد هللا، سـمف مـن القا ـ ي أبـي  م مد ب  رشا د با  ع ران با  أحماد  ي   ا    -64

هــ(، وقـد روى الكامـل عـن عبـد امللـك بـن أبـي بكـر 772عبد هللا بن املراب  باملرية وحدث عنه في سـنة )

ـــ ـــهيلي، وأبــــي العبــــال البلنســــ ي سـ ـــي، والسـ  التجيبـ
 
 وقــــراءة

 
ولــــه روايــــة عــــن أبــــي محمــــد القاســــم بــــن ، ماعا

 (.5للهجرة) م ةدحمان، وتوفي دعد الست

، مـــن الطبقـــة يالحم ـــ  يأبـــو الوليـــد الشـــام    ماااد بااا  ع اااد  يااارحم  بااا  عااار   ي   ااا م -65

ماجـه (  ابـن -النسـايي  -د أبـو داو   -الخامسة، ومن صغار التادعين، روى له ) البخاري فـي ألادب املفـرد 

  (.6مجر: صدوق، وعند الذهبي: )موثوق() ابنبته عند رت

ِِ بْاِ  َعْ اِد  يارَّْحَمِ   ْيَ ْ ُ اِ     -66 ُبـو عـامر املعـروف بـ ُمَ مَُّد ْبُ  َعْ ِد  يلَّ
َ
ِحنـان بكسـر الحـاء  ابنأ

(
َ
اِطَبة

َ
ْهِل ش

َ
، ِمْن أ

 
َفة في

َ
ل 7املهملة ونون َدْعَدَها ُمخ

ِبي َعِلي 
َ
ُه َسَمان  ِمْن أ

َ
ـُه ( ل

َ
ُه ِرَواَيَتـُه، َول

َ
َجاَز ل

َ
ْد أ

َ
اَن ق

َ
، َوك

، و  ِبــي َعــاِمِر ْبــِن َحِبيــبل
َ
ِبــي َجْعَفــِر ْبــِن َجْحـَدر، َوأ

َ
، َوأ ِليــدل

َ
ِبــي ت

َ
ِبــي ِعْمــَراَن ْبـِن أ

َ
ـا َســَمان  ِمــْن أ ْي  

َ
هم، َوال يـــر أ

(
َ

ث ُمُه َحدي
َ
ْعل

َ
  (.8أ

                                                           
َسةة ن: (4) بكســرتين، وتنمســـان، بــالنون عـــوض الــالم: مـــدينتان متجاورتــان بـــاملغرب، بينامــا رميـــة مجــر، إحـــداهما  ِتِل  

 (. 3/11قديمة وألاخرى حدي ة، أن ر م جم الحموي )

 .( مرجف سابق7/477الدرر الكامنة ) (3)

: بالكسر  (2)
ُ
ثم السكون، وكسر التاء، وهي كورة قديمة واسعة الرسـاتيق وألارا ـ ي، بيناـا وبـين قرطبـة عشـرة ِإْسِتَجة

هــ(، 132فراان، وينسب إلحاا محمد بن لي  لاستجي، محدث اكره أبو سـعيد بـن يـونس فـي تاريخـه، مـال )سـنة 

 (.4/451أن ر: م جم الحموي: )

 (. 3/15أن ر تاريخ علماء ألاندلس، البن الفر  ي، )  (1)

 ( بتصرف، مرجف سابق.11، 3/33ان ر التكملة: للق اعي، )ج (7)

 ( مرجف سابق.4/474للبخاري ) يـر ( مرجف سابق، والتاريخ الكب37/747أن ر تاذيب الكمال: للق اعي ) (7)

 (. 42/47، )يـرقرية شرقي ألاندلس، أن ر البداية والنااية لبن ك  ش طب : (5)

 ( مرجف سابق.3/1ف سابق، وان ر التكملة )( مرج479أن ر م جم أصحاب القا  ي: للصدفي، )ص (1)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
004 

: و لةةةةى  ي اااا ب  ح اااا  أباااا   باااا م مااااد باااا  علاااا ، باااا  ع ااااد  يبت اااات، باااا  :ااااببر، باااا  أولاااا ، -67

(، ويكن  أبا عبد هللا، وضب  أوسـن 2من أهل قرطبة)  ليحصبي: يةر ، بن يحيى، بن    ب(1) يكشونأ

عنامـا، وسـمف املوطـأ مـن  ك ــر فحاما بالنون، روى عن أبي مروان بن مسرة، وأبي عبـد هللا بـن أصـبغ، وأ

هما، وقـــرأ يــــر ي، وأبـــو جعفــر البطروجـــي، و أبــي عبـــد هللا بـــن نجـــاح الــذهبي، وأجـــاز لـــه أبـــو بكــر بـــن العربـــ

 مــن كتــب اللغــة والعربيــة وآلاداب، يـــر القــران علــ  أبــي بكــر بــن عيــا  بــن فــرج بالســبف، وأخــذ عنــه ك 
 
ا

ه، )تــوفي ليلــة ألاحــد ال ــامن عشــر مــن اي القعــدة يـــر وحــدث عنــه مــن الجلــة أبــو القاســم بــن امللجــوم و 

 (. 3لعصر بمقبرة أم سلمة)(، ودفن لصالة ام ةسنة أربف وثمانين وخمس

من أهل  م مد ب  ع بض، ب  مإلن، ب  ع بض، ب  عمر، ب  مإلن، ب  ع بض  ي       -68

، دخـل ألانـدلس وومـي  ابنسبتة، 
 
، كـامال

 
، أديبـا

 
 جليال

 
لامام أبي الف ل، ويكن  أبا عبد هللا، كان فقحاا

 (.4ه() م ةق اء  رناطة، وتوفي سنة )خمس وسبعين وخمس

 ابن(، عمـل دغرناطـة، ويعـرف بـ5مـن أهـل )لوشـة()م مد با  ع ران با  عثمابن  ي   ا     -69

ـــي، وأبــــي  ابــــن، ويكنــــ  أبــــا عمــــرو، ســــمف بقرطبــــة مــــن أبــــي الحســــن يـــــرالجب ـــاهر التميمـ مغيــــ ، وأبــــي الطـ

هم، وكان من ألادباء النتااء، اا عناية بالرواية والتقييد، صـحبه القنطـري فـي يـر القاسم بن ألابر  و 

 ومن شعره:  م ةتوفي سنة  سف وخمسين وخمس، هيـر مان من بن مغي  و الس

ـــود باــــــأس اء  ــــــــب ي ــــــن لـــــــم يكــــــو لـــــــل  ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرفـــــرب مي شـــــــال الغــــــــأ رجـــــــــ بــتم تــــــــــول   مـ ــ ــ ــ ــ    اـ

 اــــــــــــــــــــــي وكفــر لــــــويه الفخــــــــــــي سيبــــان فــــــــكــل ةـــــــــنزلـــــــر مـــــــــك العصــــــــد ملـــــــــــــل عنــــــــنم أـــــــول

ــــــل اا وقفـــــــــــــــي م ــــق فـــــــلـــــتـــل مخــــوك اـــــــــــــــــــــــد جمع امـــــــــد قـــــــــجـــم ومــــــــــ  علـــــــــــــيـــــفك ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،(6ا)ــ

( يعــرف باللوشــ ي، ويكنــ  أبــا عبــد 7مــن أهــل جيــان)م مااد باا  م مااد باا  لااب د  ي   اا     -70

                                                           
صــل عملهــا دعمــل لشــبونة، وهــي  ربــي  قرطبــة، أن ــر قــادى فــتح ألانــدلس ملحمــود  أكشةةوني : (4) مدينــة باانــدلس، يت 

 (.4/77خطاب )

قرطبة: مدينة ع يمة بااندلس وس  بالدها، وباا كانأ ملـوت بنـي أميـة، ومعـدن الف ـالء ومنبـف النـبالء، أن ـر   (3)

 (.1/231موي )م جم الح

 (.3/37التكملة: للق اعي، )ج (2)

 (. 4/333لاحاطة: البن الخطيب، )ج (1)

وشةةةة ي: (7)
ُ
: بــــالفتح: مدينــــة باانــــدلس  ربــــي الب  لل

ُ
ــــة

َ
ْوش

َ
ة قبــــل قرطبــــة، أن ــــر م جــــم الحمــــوي يـــــر نســــبة إمــــ  لوشــــة، ول

 (.324(، وان ر لب اللباب: للسيوطي، )ص7/37)

 (.3/37أن ر التكملة: للق اعي، )ج (7)

ةةة ن:  (5) ة شـــرقي قرطبـــة، بيناـــا وبـــين يــــر لفتح ثـــم التشـــديد: مدينـــة لهـــا كـــورة واســـعة باانـــدلس، تتصـــل بكـــورة الببـــا يَّ

، أن ر م جم ياقول:)ج
 
 (.3/497قرطبة سبعة عشر فراخا



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
005 

، وأبي ار الخشني زرقون، وأبي محمد بن عبيد هللا ابنهللا، روى عن أبي بكر بن الجد، وأبي عبد هللا 

، فــــأدى الفري ــــة وســــمف باالســــكندرية مــــن أبــــي عبــــد هللا بــــن الح ــــرمي، وأبــــي يـــــر و 
 
هم، ورحــــل حاجــــا

هما، وأخــذ باملهديــة عــن قاضــحاا أبــي يحيــ  بــن الحــداد، ثــم يـــر الحـرم مكــي بــن أبــي الطــاهر بــن عــوف، و 

م  الخطبة ولامامة بجامعها قفل إم  بلده، فومي الق اء والخطبة بجامعها، ثم انتقل إم  قرطبة، فتو 

ـــــنة: ) ـــا ســ ــ ــــوفي باــ ــ ـــ  تـ ــ ـــم، ح ــ ــ ـــــنة ) 724ألاع ــ ـــــده ســ ــــالربض، ومولــ ـــن بـــ ــ ــــك  774ه(، ودفــ ـــــر الـــ ـــــنه(، اكــ  ابــ

ه دعا هللا أن يميته وهو مالزم للصلوال بجامف قرطبة، فأجيبأ دعوته)   (.1الطيلسان، وحكي عنه أني

  ي        2و مد  يلإش م  ب م مد ب  م مد ب  ع د  ن ب  م مد ب  م مد ب  عل   -71

يكنــ  أبـــا عبـــد هللا، ويعـــرف باللوشــ ي، حيـــ  طلـــب العلـــم باـــذه املدينــة، وكـــان يعـــرف بالســـلطان الغالـــب 

امللــك لــه، وقــد ت ــمن اكــره الكتــاب املســم  )بطرفــة العصــر فــي أخبــار بنــي  يـــر بــا  محمــد، قبــل أن يص

الدولة النصرية، ولقد كان من أهل  نصر(، وتقرر الك في حرف الحاء في اسم أبي عمر اللوش ي، كاتب

 في مجور الدولـة النصـرية، وفـي  خـر أيـام حياتـه أعـرض 
 
، نشأ مدلال

 
، مداحا

 
الحسب وألاصالة، شاعرا

عــن أربــاب الــدنيا، وأخــذ نفســه بالتقشــ ، فمــن شــعره وهــو يــودن الشــيخ العالمــة الفقيــه القا ــ ي أبــا 

 البركال بن الحجاج حي  قال فحاا:

ـــــيرأونــــي وقــ ــ ــ ــ ـــبراتـ ــ ــ ــ ــ ـــــد أ ـــــرقأ فــي عــ ــ ــ ــ ــ ــ  وأحــــرقــــأ في نــــــاري لـــــدى زفـــــــــــــــــــراتــــــــــــــي ــ

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا كنـــه حالـ ــ ــ ــ ــــوه  علمــ ــ ــ ـــلـ ــ ــــوا سـ ـــلــــأ سلـــ فقـــــالـ ــ ــ ــــالفقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الــبركــ ــ ــ ــــي أبـ ــ ــ ــــوا عنـ ــ  ــ

ـــــــــدث ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بالـــرحيــــل محــ ـــــن قـــــال إنـ  رول عنـــــــه أجفـــــانــــي  ــــــــــريب ثبـــــــــــــــــــــــال فمـ

ــــؤادي ر  ــ ــ ــ ــ ـــــادى فـ ــ ــ ـــــهونـ ـــ ـــــابـ ــ ــ ــــأجـ ـــــه فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ كبــ ـــــدالأترحـــــل وكــ ــــوم دعض عـ ــ ــ ــ ــــي القــ  ــن فـ

وقد كان مولده: في حدود )ثمانية وسبعين وستم ة  جرية(، ووفاته: في العشرين من شـهر ربيـف  

 (.3 جرية() م ةال اني من عام )اثنين وخمسين وسبع

من أهل بلس املعروفة بالسكة، عمـل دسـطة،  م مد ب  م مد ب  عل  ب  ببز  ي       -72

، حـدث عنـه دعـض أصـحيــر يكن  أبا عبد هللا، سمف أبا القاسم بـن حبـيي و 
 
 مـاهرا

 
ا، ابنه، وكـان أديبـا

ه قرأ عليه املقامال للحر   (.4ي)يـر واكر أني

ـــم مااااد باااا     اااان  ي   اااا     -73 ــلطان عـ ـــ  أبــــو عبــــد هللا، الســ ـــة: مــــن ملــــوت الطوائـ ز الدولـ

                                                           
 (.3/421التكملة: للق اعي، )ج (4)

 (. 7/37ة قبل قرطبة، أن ر م جم الحموي، )يـر لوشة: بالفتح ثم السكون مدينة بااندلس  ربي إلب  (3)

 (. 4/327أن ر لاحاطة..: للخطيب، )ج (2)

 (.3/441التكملة: للق اعي، )ج (1)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
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هـــ( وبعهــد  122( وأطرافهــا، ولحاــا دعــد وفــاة أخيــه )أحمــد( )ســنة Nieblaباانــدلس، كــان صــاحب لبلــة )

ة جميلــة، وطاوعــه النــال، فاســتقامأ لــه ألامـــور يـــر منــه، ولقــد أثنــ  عليــه مؤرخــوه وقــالوا: إنــه ســـار س

أخيـه )فـتح بـن خلـ (  ابـنه، فعهـد إمـ  عبـاد، فلـم يطـق دفعـ ابـنمدة )عشر سـنين(، وحاربـه املعت ـد 

جهـور،  ابـنهــ(، فأكرمـه صـاحتاا )أبـو الوليـد 112( )سـنة 1بالسلطنة، ورحل بأهله وأمواله إمـ  قرطبـة)

 واسعة إم  أن مال )سنة
 
 (. 2 م()4717هـ( املوافق)177وأجرى عليه أرزاقا

اااد  ْي   ااِ    -74 ـــَواو  -ي اللوشــ  ُمَ مَّااد بااا   ُإُلااف بااا  ع ااد  ن بااا  ُمَ مَّ
ْ
ون ال

ُ
م َوُســك

ي
ِبَفـــْتح الــال

ـــــر، َوبَاــــــا يعــــــرف بالغرنــــــاطي، ســــــمف علــــــ  أبــــــي َجْعَفــــــر بــــــن الزب-دْعـــــدَها شــــــين ُمْ جَمــــــة  ْبــــــَرى يــ
ُ
ك

ْ
ن ال

َ
ــــــن : )الس 

َعـاِفِري، 
ْ
ـد امل حسـن ف ـل بـن ُمَحمي

ْ
للنسايي، والشفاء للقا  ي عياض، واملوطأ ملالـك(، َوأخـذ َعـن أبـي ال

َحــــ
ْ
ــــا ِبال

 
ــــاَن َعاِرف

َ
 ِفــــي َوك

 
ــــا بطرقهــــا، مشــــاركا

 
ْيــــِه ِفــــي القــــراءال، َعاِرف

َ
 ِإل

 
 ب ــــب  مشــــكله، مشــــارا

 
ِديِ ، معتنيــــا

قعَدة )سنة 
ْ
ِفْقه، َماَل ِفي ِاي ال

ْ
 (. 3هـ()552ال

من أهل قلعة يحصب، قال  :  ي       ار نببغع ب  إبر ه : ب  ع د  يإ حد ب   ي رر  إلي  -75 

 للغة والنح ابن
 
، روى عن محمد بـن الفر  ي: كان حاف ا

 
 في الفتيا، وعقد الشروت، كاتبا

 
و، متصرفا

(، م ـةهما، مال: سنة )ثالث عشـرة وثالثيـر و  يـر وضاح، وأبي صالح أيوب بن سليمان، وسعيد بن حم

  (.4وقد اكره الخشني محمد بن حارث)

عبد  موم  عبد الرحمن بن معاوية، وطري  معتق ملعاوية، والد ن ر ب  ير ف  ي       -76

الـرحمن يكنـ  أبـا الفـتح، كـذا قـال فيــه أبـو عبـد امللـك بـن عبـد البــر، وقـال بـن حـارث: هـو عبـد الــرحمن 

بــن طريــ ، قدمــه عبــد الــرحمن بــن معاويــة للق ــاء بقرطبــة ملــا خبــر منــه مــن العلــم والفهــم، وتــوفي: فــي 

)  ابنهشام، اكره  يـر أول والية ألام
 
 (. 5الفر  ي في باب عبد الرحمن مختصرا

مـن أهـل قرطبـة أبـو زكريـاء، ويقـال أبـو بكـر شـامي     ن ب  مضار  يا را  و  ال  ي   ا    -77

أي ممـــن انتقـــل أجـــداده مـــن يحصـــب الـــيمن إمـــ  الشـــام، وكـــان مـــن فقهـــاء قرطبـــة، ســـمف مـــن  -ألاصـــل 

ســفيان ال ــوري ومالــك بــن أنــس، وروى عنــه مالــك حكايــة عــن ســفيان ال ــوري أن الطلــح املن ــود هــو 

: عبــد هللا بــن وهــب، ويحيــ  بــن يحيــ ، وكــان مــن ضــمن مــن طالــب بخلــف ألاماملــوز، وروى 
 
 يـــر عنــه أي ــا

                                                           
 ( مرجف سابق.7/71الدرر: البن مجر ) (4)

 (.5/325ألاعالم للزركلي: ) (3)

 (.3/441الدرر الكامنة: البن مج، )ج (2)

 ( مرجعين سابقين.4/431(، وجذوة املقتبس: للحميدي، )ج3/247أن ر دغية الوعاة: للسيوطي، )ج (1)

 (.3/344اعي، )جالتكملة: للق  (7)



  يحصب بنو)  و لت  يخ يةر لس بين يون يةر      
 
  . عب  لقوي ن جي (أن وذ  

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
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 ك م ـــةاملهــدي )ســـنة  ســـف وثمــانين و 
 
ة، مـــن اناماكـــه فــي لذاتـــه وشـــهواته، يـــر ( حينمـــا أنكــروا عليـــه أمـــورا

وشـــ ي  باـــ
ُ
م، وكـــان معـــه عـــدة مـــن أعيـــان الفقهـــاء، وأكـــابر العلمـــاء والصـــلحاء، وأكـــابر النـــال وبياضـــهم، فأ

 مـن الفقهـاء وأهـل الصـالح، وقيـل  يـر فأمر ألام
 
بصلتام عل  ش  نار قرطبة، وكـانوا اثنـين وسـبعين رجـال

 (.1وأربعين، وهللا املستعان) م ة

من أصل يمني من قبيلة يحصب، كانأ أسرته فـي حلـ   :  ار  ت د ب  ز ب  ب  رب بع  ي م -78 

 مــــف قــــريي، ولــــد فــــي البصــــرة، ونشــــأ باــــا، وكــــان يعــــرف ال
 
عربيــــة والفارســــية، بــــدأ اتصــــاله بــــالبالت نــــديما

ـــاد  لســعيد بــن ع مـــان بــن عفــان، وأصـــبح دعــد الـــك مــن شــعراء الـــبالت، اشــ ار دشــعره الســـاخر مــن عب 

 ِ يــر(، وقـال بـن ك 2وعبيد هللا بن زياد بن أبيه، ولـه شـعر فـي املـدح والغـزل،)
َ
ـاَن ك

َ
َهْجـِو،  يــر : ك

ْ
ـْعِر َوال ِ

 
الش

َراَد ُعَبيْ 
َ
ْد أ

َ
ْبـهُ َوق ِ

د 
َ
ـاَل: أ

َ
ْتِلـِه، َوق

َ
 ِمـْن ق

ُ
َمَنَعـُه ُمَعاِوَيـة

َ
ا، ف َباُه ِزَيـاد 

َ
ْوِنِه َ َجا أ

َ
ُه، ِلك

َ
ْتل

َ
ِه ْبُن ِزَيادل ق

ي
اُه ُد الل

َ
َسـق

َ
، ف

اَل فِ 
َ
ق

َ
ِحَماِر، ف

ْ
  ال

َ
ُح َعل

َ
ْسَواِق، َوُهَو َيْسل

َ ْ
 ِبِه ِفي ألا

َ
اف

َ
، َوط   ِحَمارل

َ
َبُه َعل

َ
ْرك

َ
 َوأ

 
ِلَك:َدَواء  ُمسِهال

َ
 ي ا

اُء َما َصَنْعُأ َوِشْعــــــــــــــــــــــِري 
َ ْ
ِسُل امل

ْ
َبـــــــــــــــــــَواِمي. َيغ

ْ
ــــــاِم ال

َ
ِع 

ْ
 َراِان  ِمْنَك ِفي ال

 وكان من  جائه لعباد بن ِزَياد:

َمامـــــــــــــــــرمأ حبلـــــــــــــــأص
َ
ـــــهــــــــــــك من أ ــ يي ــــــــن دعـــــــم ــ

َ
ـــــهـــــرامــــــــــــام بـــــــــــد أ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـ

ـــالجــــــــــــد بنــــــــــــعأ عبـــــــــــــوتب ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ِتل ي عــ
ْ
 ـــــــ

ْ
ش

َ
ــــامـــــــــــــــَرات القيــــــــــــَك أ ـــــــ ــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ  ـــهـــ

ـــــةــــبشــــِه حـــــــِــــ اَءل بـــــــــــــــــَج  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــاسك يــ ــ ــ ــ ــ ــــــــهــــــا نعـــــــء تحستاــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  امـ

 ود الــــــــَوة ســــــــن نْس ـــــــم
ْ
ـــــــُوُجــــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــ ـــوهـ  رى َعلـــــــــــت ــ

َ
ـــــهـــــدامــــــــــــــلنــني اــــــِــــ ْحاــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

 ــــــــــريأ بــــــــوش
َ
 ل

 
ـــــهأ ــــــرد كنـــــــــد بـــــــــــــــن دعـــــــــم يــــْيَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــردا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هامـ

ـــــاــــــقــــــْبد يـــــــعَ ـــــــال ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   رن بالعصـ
ْ
ــــه)ـــــــــفـكــحر تــــــــــــَوال ـــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3يـــــه املالمـ

ان مــن كتــاب بــن مســعدة، اللوشــ ي، أبــو عمــر، كــ إلااف باا  م مااد باا  م مااد  ي   اا     -79 

، بــــارن 
 
 فقحاــــا

 
 جلــــيال

 
خطيــــب لامامــــة الســــعيدة النصــــرية الغالبيــــة، وصــــاحب قلمهــــا ألاعلــــ ، كــــان شــــيخا

بون، وكـــان يــــر الكتابـــة، مـــاهر الخـــ ، وقـــد حـــدث عـــن والـــده الشـــيخ الراويـــة أبـــي عبـــد هللا، وألاســـتاا بـــن 

 قليل الشعر، ومنه قوله:

ــــوم عــن جفـــ ــ ـــــرد النـ ــــــــــرشـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ  تــــوقـــــــع النفــــــــول النيـــــــــــامــــــــــــــــــــــــــا ــونـــك وانـــ ـ
 
 كلمــــــــــــة

ـــــة هللا   فحــــــــــــرام علـــ  امرئ يشـــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــ ــ ــ ــ ـــــاحكمـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــامــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ املنــ ــ ــ ــ ــ   أن يلــ
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ة، يــر  جريـة(، ودفـن بمقبـرة بـاب الب م ةوقد كانأ وفاته الكميـة: فـي املحـرم مـن عـام )سـتين وسـت

مزيد  وح ر جنازته الخاصة والعامة، السلطان فما دونه، وكل ترحم عليه، وتفجف له، وفي هذا ما ال 

 (. 1 عليه من ال حة والسالمة، وجميل العهد، رحمه هللا)

 يـر وأخ 
 
 لوجهه الكريم، والحمد   رب العاملين ا

 
 .أسأل هللا  عام  أن يجعل العمل خالصا

الحمد   الذي بنعمته تتم الصالحال، والشـكر لـه سـبحانه علـ  توفيقـه مـي بـأن الـل مـي جميـف  

، بـأن أتيـأ علـ  جميـف مفـردال خطـة البحـ   العقبال، حي  رسـم اا لكتابـة بحثـي هـذا،  التــيَمني علـيي

 فله الحمد واملنة عل  كل حال.

ـــــــد: فقد اشتملأ الخاتمة عل  أهم النتائج وأهم التوصيال وهي كاآل ي: ــ ــ ــ ــ ــ  وبعـ

 ي:لقد توصلأ من خالل هذا البح  العلمي إم  آلا 

ني التعــــرف علـــــ  بـــــالد املســـــلمين عامــــة ووطـــــن املســـــلم خاصـــــة مــــن خـــــالل معرفـــــة حـــــدوده إِ  -

واقطـــــاره وبـــــديف صـــــنف هللا فيـــــه، واملحاف ـــــة عليـــــه، وعلـــــ  ســـــالمة أهلـــــه، وثرواتـــــه، وأمنـــــه، 

 واستقراره، دليل الحب الحقيقي له وصدق  نتماء إليه.

أعالمها ورموزهـا الدينيـة، والدعويـة،  ني  هتمام بدراسة تاريخ أمتنا لاسالمية، ومعرفةإِ  -

، -ال ســيما مــن كــان لهــم قصــب الســبق فــي العلــم والــدعوة ولاصــالح -والعلميــة، والوطنيــة

 عن صدق  نتماء للدين وللهوية الوطنية. عبـر وإبرازها لألجيالف لي

هـي:  --حملأ مشاعل الهداية، وتحملأ عبء الرسالة دعد النبي  التـيني التخصيال إِ  -

ـــين --شخصــــيال ال ــــحابة  ثــــم مــــن كــــل خلــــ  عدولــــه، فكــــانوا مفخــــرة العــــالم،  -أجمعـ

 - عــــام -وهــــداة لانســــانية، وروادهــــا ألافاضــــل وال زجــــب، فقــــد كــــان لهــــم الف ــــل دعــــد هللا 

متم لــــة فــــي أقــــوالهم وأفعــــالهم  --حيــــ  حملــــوا إلحاــــا  عــــاليم الرســــالة، وصــــورة الرســــول 

يحـرص علـ  أن يعـيي فـي ظـالل صـاحب الرسـالة  وأخالقهم ورواياتام، ج   كان كـل مـنام

--.َر بذكره، ويح   دشرف  نتساب إليه
َ
 ف لُيذك

( يـــرحم -احتواهــا هــذا البحــ  فــي اكــره لنخبــة مــن أعــالم )يحصــب  التـــيني التخصــيال إِ  -

عاشــــوها، وقــــد اخــــر التــــاريخ  التـــــيولاصــــالح فــــي الحقــــب  يـــــر كــــان لهــــم ألاثــــر البــــالغ فــــي التغي

                                                           
 (.3/347لاحاطة: البن الخطيب )  (4)
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رهم، واشـــرأبأ ألاعنـــاق فـــي الن ــر إمـــ  مـــاثرهم املحمـــودة، وشـــنفأ آلااان فـــي لاســالمي بـــذك

 السمان إم  أخبارهم امل مدة لجراح حاضرنا التعيس. 

 

 فيمكن إجمالها باآل ي: واملق رحال، وأما أهم التوصيال

إثـــراء م ـــل هـــذه املواضـــيف أق ـــرح علـــ  البـــاح ين، والكتـــاب، واملتخصصـــين فـــي هـــذا املجـــال:  -

 آلان وفي املستقبل، والك ملا تم له من ألاهمية بمكان.

،  التـي هتمام باملنا ج الدراسية  -
 
 والوطنية خصوصا

 
 عتني بأعالم ألامة لاسالمية عموما

 وال سيما من كان لهم الدور البارز في خدمة دينام وأم ام وأوطانام.

، والتحيـــد ن العلمـــاء مـــن اوي  ختصـــاص والكفـــاءةباختيـــار كوكبـــة مـــ كمـــا أورـــ ي وأق ـــرح -

 وعقيــدة فــي تنقــيح وتاــذيب و شــذيب دعــض املنــا ج ال ربويــة وال قافيــة 
 
 التـــياملــأمونين دينــا

 ســيئ إمــ  ديــن  التـــيقــد يكــون فحاــا شــ يء مــن الشــوائب  التـــياء املســلمين، و ابنــيحتــاج إلحاــا 

 .ة، ورموزها الدينية والوطنيألامة وأصولها وثواب اا

 هتمــام باملؤسســال التعليميــة وال ربويــة والتوجحايــة، وإعــداد الكــادر التعليمــي ولاعالمـــي  -

(.املح رف 
 
، وأخالقيا

 
، وإيمانيا

 
، وتربويا

 
 ) علميا

 
 صحيحا

 
ُد إعدادا  الك ء واملدرب واملعي

 أن يقـــوم العلمـــاء والـــدعاة ولاعالميـــين وأصـــحاب القـــرار واملســـ ولية، بـــدورهم املنـــوت باـــم -

تجـــــــاه ديـــــــنام وأمـــــــ ام، وأن يتناســـــــوا الخالفـــــــال الفرعيـــــــة بيـــــــنام ســـــــواء  كانـــــــأ سياســـــــية أو 

 مذهبية. 

كمـــــــا نورـــــــ ي القـــــــائمين علـــــــ  شـــــــ ون املســـــــلمين، ووســـــــائل لاعـــــــالم بتقـــــــوى هللا ومراقبتـــــــه،   -

وبالعمل لاعالمي امل ي املح رف وفق ال واب  الشرعية، واح رام مشاعر ألامة فـي تقـديم 

ســـــــالمي فـــــــي أجلـــــــ  صـــــــوره، وعـــــــدم املســـــــال ب وابـــــــأ ألامـــــــة وأصـــــــولها، أو أعـــــــالم التـــــــاريخ لا 

 ســتنقاص والحــ  مــن مكانــة رموزهــا الدينيــة والوطنيــة، والحمــد   الــذي بنعمتــه تــتم 

الصـالحال، فقــد بـذلأ مــا فـي وســةي إلخــراج هـذا البحــ  باـذه الصــورة، وال أدعـي أنــي قــد 

ي، واسـتفر ُأ جهـدي، فـنن كنـأ استكملأ جميف جوانبـه، ولكـن حسـبي أنـي بـذلأ طـاق 

، وإن كنــأ قــد أخطــأل فمــا أجــدر لانســان  قــد أحســنأ فمــن مــنن هللا وجزيــل ف ــله علــيي

أمــام النــاظر فيــه  بالخطـأ والــزالل، وهــذا جهــد املقـل الــذي ال شــك أن فيــه مــا ي ـرت املجــال

ـــــرللتصـــــويب، والتعـــــديل والتغي ــــأ، يـ ــــه إال أنـ ـــهد أن ال إلـ ـــم وبحمـــــدت، نشــ ـــبحانك اللهــ ، وســ

 نستغفرت ونتوب إليك.
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  .4م، عدد ألاجزاء:  4177 -هـ  4313ليدن: بريل،  القيسراني، املحقق: دي يونج، طبعة: ابنب

ــــاني و  -44 ـــــرحمن اليمــ ـــــد الــ ـــــق: عبــ ـــــمعاني، تحقيـ ـــــاب للســ ـــــر ألانسـ ه، الناشـــــــر: مجلــــــس دائـــــــرة املعـــــــارف يـــ

 م(.4973 -هـ  4213، )4حيدر  باد، ت:الع مانية، 
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 ل(.  -ت، د -ن، د -سلمة بن مسلم لابا  ي، باب: قبائل اي رعين، )دألانساب، ابي املنذر  -43

 –البــدر الطــالف بمحاســن مــن دعــد القــرن الســادف، لشــيخ لاســالم: الشــوكاني، الناشــر: دار املعرفــة  -42

 ول، جزئين .يـر ب

 –ة، الناشر: دار الكاتب العربي يـر دغية امللتمس في تاريخ رجال أهل ألاندلس، احمد بن يحي  عم -41

 م(. 4975النشر: ) القاهرة، عام

ـــي طبقـــــال اللغـــــويين والنحـــــاة، للســـــيوطي، املحقـــــق: محمـــــد أبـــــو الف ـــــل، الناشـــــر:   -47 دغيـــــة الوعـــــاة فــ

 .3لبنان / صيدا، عدد ألاجزاء:  –املكتبة العصرية 

بيــــدي، تحقيــــق : مجموعـــــة مــــن املحققــــين، الناشـــــر : دار  -47 تــــاج العــــرول مــــن جـــــواهر القــــامول، للزي

 .17جزاء : الهداية، عدد ألا 

اد  يــــر تـــاريخ لاســـالم َوَوفيـــال املشاه -45 َوألاعـــالم، لشـــمس الـــدين الـــذهبي، املحقـــق: الـــدكتور دشـــار عـــو 

 .47م، عدد ألاجزاء:  3772معروف، الناشر: دار الغرب لاسالمي، الطبعة: ألاوم ، 

لـــدكن، طبـــف ا –، لإلمـــام البخـــاري، الطبعـــة: دائـــرة املعـــارف الع مانيـــة، حيـــدر  بـــاد يــــرالتـــاريخ الكب -41

 أجزاء. 1تحأ مراقبة: محمد عبد املعيد خان، عدد: 

عســــاكر، املحقــــق: عمــــرو بــــن  رامــــة العمــــروي، الناشــــر: دار الفكــــر للطباعــــة  بــــنتــــاريخ دمشــــق، ال  -49

 والنشر والتوزيف.

الفر ـــ ي، عنـــ  بنشـــرهف وصـــححهف ووقـــ  علـــ  طبعـــه: الســـيد عـــزل  بـــنتـــاريخ علمـــاء ألانـــدلس، ال  -37

 م، جزئين. 4911 -هـ  4171، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: العطار الحسيني، الناشر: 

املشـــــتبه، تحقيـــــق: محمـــــد علـــــي النجـــــار، مراجعـــــة: علـــــي محمـــــد البجـــــاوي،  يــــــر املنتبـــــه بتحر  يــــــر تبص -34

 أجزاء.  1لبنان،  –ول يـر الناشر: املكتبة العلمية، ب

 ن(. -ل، د -ت، د -تراجم القراء، للشيخ فائز عبد القادر شيخ الزور، )د -33

ترتيـــب املـــدارت وتقريــــب املســـالك، البــــي الف ـــل القا ـــ ي عيــــاض بـــن موســــ   اليحصـــبي، املحقــــق:  -32

م،  4957 - 4977: عبـــد القـــادر ال ـــحراوي، 1، 2، 3م، جـــزء  4977: بـــن تاويـــأ الطنجـــي، 4جـــزء 

م، الناشـــر: مطبعـــة 4912-4914: ســـعيد أحمـــد أعـــراب 1، 5، 7: محمـــد بـــن شـــريفة، جـــزء 7جــزء 

 . 1، املغرب، الطبعة: ألاوم ، عدد ألاجزاء: املحمدية -ف الة 

لبنــان، ســنة  –التكملــة لكتــاب الصــلة، للق ــاعي، املحقــق: الهــرال، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة  -31

 أجزاء.  1م(،4997 -هـ4147النشر: )
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هــــ(، 4237،)4مجـــر، الناشـــر: مطبعــة دائـــرة املعـــارف الن اميـــة، الهنـــد، ت: بـــنتاــذيب ال اـــذيب، ال  -37

 .43: عدد ألاجزاء

تاـــذيب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، ليوســـ  بـــن عبـــد الـــرحمن الق ـــاعي، املحقـــق: د. دشـــار عـــواد  -37

 جزاء.  27م(، 4917 – 4177،) 4ول، ت:يـر ب–معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 

[، 513 - 771تاـــذيب الكمـــال مــــف حواشـــيه، ليوســــ  بـــن الزكــــي عبـــدالرحمن أبــــو الحجـــاج املــــزي ] -35

 – 4177، ول، الطبعــة : ألاومــ يـــر ب –معــروف، الناشــر : مؤسســة الرســالة املحقــق : د. دشــار عــواد 

 .27م، عدد ألاجزاء : 4917

 يــر توضيح املشتبه فـي ضـب  أسـماء الـرواة وأنسـابام وألقـابام وكنـاهم، ملحمـد بـن عبـد هللا، الشه -31

،) 4ول،ت:يـر ب –ناصر الدين، املحقق: محمد نعيم العرقسوس ي، الناشر: مؤسسة الرسالة  ابنب

 م(. 4992

ْوُدْوِني، دراسة وتحقيـق: شـادي بـن محمـد  -39 ال قال ممن لم يقف في الكتب الستة، ابي الفداء الس 

ـــــراث بـــــن ســـــالم  ل نعمـــــان، الناشـــــر: مركـــــز النعمـــــان للبحـــــوث والدراســـــال لاســـــالمية وتحقيـــــق  التـ

 الفهارل. مف 9م، عدد ألاجزاء:  3744 -هـ  4123وال رجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: ألاوم ، 

حبان التميمي الدارمي، طبف بنعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية الهندية، تحأ  بنال قال، ال  -27

دائــرة املعــارف الع مانيــة، الناشــر: دائــرة املعــارف  يـــر مراقبــة: الــدكتور محمــد عبــد املعيــد خــان مد

 .9عدد ألاجزاء: م، 4952=   ه 4292الع مانية بحيدر  باد الدكن الهند، الطبعة: ألاوم ، 

 –ســــنن ال رمــــذي، املحقــــق: دشــــار عــــواد معــــروف، الناشــــر: دار الغــــرب لاســــالمي  - يـــــر الجــــامف الكب -24

 .7م، عدد ألاجزاء:  4991ول، سنة النشر: يـر ب

ري، تحقيق: زكار والزركلي، الناشر: دار الفكر  -23
ُ
ا

َ
، 4ول، ت:يــر ب –جمل من أنساب ألاشراف، للَبال

 .42ألاجزاء:  م(، عدد 4997 -هـ  4145)

حـــــزم ال ـــــاهري، تحقيـــــق: لجنـــــة مـــــن العلمـــــاء، الناشـــــر: دار الكتـــــب  بـــــنجمهـــــرة أنســـــاب العـــــرب، ال  -22

 . 4م(،جزء 4172/4912، ) 4ول، ت:يـر ب –العلمية 

 –محمـــد كتـــب خانـــه  يــــر الجـــواهر امل ـــية فـــي طبقـــال الحنفيـــة، لعبـــد القـــادر القرشـــ ي، الناشـــر: م -21

 ،3كرا ل ي، عدد ألاجزاء: 

 ن(. –ل، د  -ت، د -ألابار لق اعي ) د بناء، ال يـر الحلة الس -27

 -ي، )ديــر الجامعة ل جائب أخبار امللوت التبادعة، للعالمة نشـوان بـن سـعيد الحم يـر خالصة الس -27

 ن(. –ل، د  -ت، د
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ال امنة، ابي الف ل بن مجر العسقالني، املحقق: مراقبة / محمد   ةالدرر الكامنة في أعيان امل -25

حيـدر أبـاد/ الهنـد، الطبعـة: ال انيـة،  -ناشر: مجلـس دائـرة املعـارف الع مانيـة عبد املعيد ضان، ال

 .7م، عدد ألاجزاء: 4953هـ/ 4293

الديباج املذهب فـي معرفـة أعيـان علمـاء املـذهب، إلبـراهيم بـن علـي اليعمـري، الناشـر: دار الكتـب  -21

 ول.يـر ب –العلمية 

ال، الناش -29 م(، 3771 -هـ  4137، )4ر املعرفة، ت:ر: داديوان لبيد بن ربيعة، اعتن  به: حمدو طم 

 جزء واحد.

ة، بجميـف طبعـه املتعـددة، ابـي الحسـن علـي بـن دسـام يــر ة فـي محاسـن أهـل الجز يـر الكتاب : الذخ -17

 تونس. –ليبيا ، الشن ريني، املحقق : إحسان عبال، الناشر : الدار العربية للكتاب

ابـــي عبـــد هللا ألانصـــاري،  ملوصـــول والصـــلة،الســـفر الخـــامس مـــن كتـــاب الـــذيل والتكملـــة لكتـــابي ا -14

 لبنان. –ول يـر م(، الناشر: دار ال قافة، عنوان الناشر: ب4977، )4املحقق: إحسان عبال، ت:

السنن الكبرى: للبحاقي، املحقق والناشر: مجلس دائرة املعارف، الن امية الكائنـة فـي الهنـد ببلـدة  -13

 هـ(، عشرة أجزاء.  4211)  4حيدر  باد، ت:

 .7نن بن ماجة، كتب حواشيه : محمود خليل، الناشر: مكتبة أبي املعاطي، عدد ألاجزاء: س -12

ـــيخ  يـــــر س -11 ـــين بنشــــراف الشـ ـــن املحققـ ـــالم النــــبالء، لشــــمس الــــدين الــــذهبي، املحقــــق: مجموعــــة مـ أعـ

 32) 37م(، عدد ألاجزاء :  4917هـ /  4177، )2شعيب ألارناؤوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت:

 ل(.ومجلدان فهار 

ي اليمنـــي، املحقـــق: د/ يــــر شـــمس العلـــوم ودواء كـــالم العـــرب مـــن الكلـــوم، لنشـــوان بـــن ســـعيد الحم -17

 د/ يوس  محمد عبد هللا. –مطهر بن علي لارياني  -حسين بن عبد هللا العمري 

الصـــلة فـــي تـــاريخ أئمـــة ألانـــدلس، ابـــي القاســـم خلـــ  بـــن دشـــكوال، عنـــي بنشـــره وصـــححه وراجـــف  -17

 م(، جزء واحد.  4977 -هـ  4251،) 3ار، الناشر: مكتبة الخانجي، ت:أصله: السيد عزل العط

 ل(. –ن، د  –الحائك الهمداني، طبعة ليدن) د  بنة العرب، ال يـر صفة جز  -15

هـــــ(، الناشــــر: منشــــورال دار 973ال ــــوء الالمــــف اهــــل القــــرن التاســــف، لإلمــــام اليــــخاوي )املتــــوف :  -11

 7ول، عدد ألاجزاء: يـر ب –مكتبة الحياة 

ـــــا -19 ــــة طبقـــ ــ ــــب العلميــ ــ ـــــر: دار الكتــ ــــيوطي، الناشـــ ــ ـــــدين الســ ـــالل الـــ ــ ـــــا ، لجـــ ـــــر ب –ل الحفـــ ــ ،) 4ول، ت:يــ

 هـ(، جزء واحد. 4172
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تيميــة، الطبعــة: عنــي بنشــره  ابــن ايــة الناايــة فــي طبقــال القــراء، ال بــن الجــزري، الناشــر: مكتبــة  -77

 أجزاء.  2هـ ج. برجس راسر،4274اول مرة عام 
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 1رضوان عدنان علي بن علي

 
 

أثــــر تــــدريس وحــــدة  عليميــــة مصــــممة وفــــق اســــ راتيجية املحاكــــاة فــــي لدراســــة إمــــ  معرفــــة هــــدفأ ا

تنميـــــة مهـــــارال الـــــوعي الصـــــو ي لـــــدى تالميـــــذ الصـــــ  ال الـــــ  مـــــن مرحلـــــة التعلـــــيم ألاساســـــ ي فـــــي أمانـــــة 

وعرضــه علــ  اختبــار ، معتمــدة املــنهج )شــبه التجريبــي(، ولتحقيــق هــدف الدراســة، تــم إعــداد العاصــمة

ــــا مت18) ــــا فــــي منــــا ج اللغــــة العربيــــة وطرائــــق تدريســــها لتحكــــيم صــــدقه، وتكونــــأ عينــــة ( محكم  خصص 

 من تالميذ الص  ال ال  ألاساس ي، اخت20الدراسة من مجموعة تجريبية واحدة بلغأ )
 
وا يـر ( تلميذا

ا مـــــن مدرســـــة الشــــهيد القردعـــــي الحكوميـــــة  ــــيعشــــوائي  تـــــم اختيارهـــــا بطريقــــة قصـــــدية لتم ـــــل عينـــــة  التـ

( بـين متوسـطي 0.05رل نتائج الدراسة وجود فرق إحصايي دال عند مستوى الداللة )الدراسة، وأظه

أداء عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارال الـوعي الصـو ي علـ  مسـتوى املهـارال 

 لـــــدى عينـــــة 
 
 ملحوظـــــا

 
متصـــــلة ومنفصـــــلة، لصـــــالح  ختبـــــار البعـــــدي، ممـــــا يـــــدل علـــــ  أن هنـــــات ضـــــعفا

ـــن التوصـــــيال مناـــــا:الدراســـــة ق ـــراح عـــــدد مــ ـــم اق ــ ـــائج تــ ـــوء النتــ ـــل تطبيـــــق املعالجـــــة التجريبيـــــة. وفـــــي ضــ  بــ

ت ــمين كتــب القــراءة املقــررة علــ  تالميــذ الصــ  ال الــ  مــن مرحلــة التعلــيم ألاساســ ي وحــدة تدريبيــة 

 وا حة الخطوالف لتدريب التالميذ عل  مهارال الوعي الصو ي.

 الوعي الصو ي. –حاكاة امل -الكلمال املفتاحية: اس راتيجية  -

 

 

                                                           
 ه، كلية ال ربية، قسم منا ج اللغة العربية وطرائق تدريسها بجامعة صنعاء، اليمن.باح  دكتورا 1
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Abstract: 

The effect of teaching an educational unit designed effectiveness of the 

simulation strategy in the development of phonological awareness skills among 

students third grades of basic education ,in the capital Sana'a, adopted the 

curriculum (semi-experimental), and to achieve the goal of the study, the study 

tools were prepared and presented to eighteen linguist arbitrators specialized in 

the curricula of the Arabic language and teaching methods to evaluate and 

validate them. The sample of the study was made up of one experimental group 

of twenty students of the third grade, randomly selected from the Martyr Al-

Qardai School, which was selected in a deliberate way to represent the sample 

of the study. The results of the study showed a statistical difference at 0.05 

between the mean performance of the study sample in the pre-test and posttest 

of phonological awareness skills at the level of related and separate skills, in 

favor of the posttest. This indicates that there is a noticeable weakness in the 

sample of the study prior to the application of experimental treatment. In the 

light of the results, a number of recommendations have been made, including: 

the inclusion of a training module for pupils in the third grade of basic education 

to train pupils in phonological awareness skills. 
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عـــد اللغـــة مـــن أرقـــ  وســـائل التعب 
ُ
 لـــ  فـــي حيـــاة البشـــر،  يــــر  

ُ
لـــدى لانســـانف فهـــي أداة  تصـــال امل

ـــــرج للتفكوأســـــال مهـــــم للحيـــــاة  جتماعيـــــة، وضـــــرورة مـــــن ضـــــروراتاا. واللغـــــة مـــــنه ، ون ـــــام  تصـــــال يـ

، ف قافة كل مجتمف كامنة في لغته من خالل: م جمها، ونحوها، وصرفها، ونصوصها، وفناا، يـروالتعب

غويـة )مـدكور:
ُ
(. فمـن خصـائ  اللغـة لانسـانية 47م،3771وأدباا، فال ح ارة إنسانية بـدون ظـاهرة ل

ملســــــتوى الصــــــرفي، واملســــــتوى الــــــدالمي(،  عــــــدد مســــــتوياتاا: )املســــــتوى الصــــــو ي، واملســــــتوى النحــــــوي، وا

ـــــر إضـــــــــــافة إمـــــــــــ  مرون اـــــــــــا وإنتاجهـــــــــــا وقـــــــــــدرتاا علـــــــــــ  التعب ــ ــ ــ عـــــــــــن املجـــــــــــردال، وتجـــــــــــاوز الزمـــــــــــان واملكـــــــــــان  يـ

 (.47م،3747)ال اهر:

ا،    واحــد 
ُ

ــال
ُ
، تؤلــ  عناصــره ك ــة لغــةل يحكمهـا ن ــام  صــو ي  صــرفي  قواعــدي  دالمـي  وهـذا يعنــي أن أي 

سال واملوجه لبقية املستويالف إا يشكل الصول اللغوي ألاسـال يحتل املستوى الصو ي العنصر ألا 

ها يــر الذي قامأ عليه املستويال اللغوية، ابتداء  باللف ة املفـردة وان اـاء  بال ركيـب. واللغـة العربيـة كغ

بـــة(، فاللغـــة فـــي مـــن اللغـــال تتكـــون مـــن أربـــف مهـــارال أساســـية: ) ســـتمان، والتحـــدث، والقـــراءة، والكتا

 هـذا الج
ُ
 لتنميــة شـ   املهـارال ألاخــرى د  َعــانـب  

 
 أساسـيا

 
يكتسـتاا الفــرد فـي مختلـ  مراحــل  التــيمرتكـزا

نموهف ان مهاراتاا متداخلة ومتشابكة، وأي مهارة يكتستاا الفرد فنناـا  سـاعده علـ  اكتسـاب املهـارال 

  ألاخرى.

لادرات (الـــوعي الصـــو ي أو  وهنـــات مهـــارة لهـــا أهمي اـــا البالغـــة بالنســـبة ملهـــارال اللغـــة تتم ـــل فـــي 

(، ويتم ل الوعي الصو ي في قدرة التلميذ علـ  فهـم أن مجـرى  Phonological Awarenessالفونولوجي.

ــــال ــــغر كالكلمـــــال، أو املقـــــاطف، والفونيمـ ــــوتية أصـ ــــ  وحـــــدال صـ ــــه إمـ ـــن تجزئتـ ــــدي  يمكــ ـــحأ  ،الحـ وأو ــ

ــــوعي الدراســـــال أن الســـــبب فـــــي صـــــعوبة القـــــراءة والتهج ـــــة لـــــدى التلميـــــذ يقـــــ   ــــي الـ ـــع  فـ ـــا ال ــ خلفهــ

 (.2م،3779الصو ي )مطر والعايد:

الــــــوعي الصــــــو ي مهــــــارة ضــــــرورية  ســــــاعد التالميــــــذ علــــــ  إدرات ألاصــــــوال املكونــــــة للكــــــالم،  وُيعـــــد   

ـــم فـــــي تطو  ـــدر مهــ ـــي بحـــــد ااتاـــــا، مصــ ـــا، فهــ ـــا والتعامـــــل معهــ ـــلها، ومعالج اــ النمـــــو اللغـــــوي لـــــدى  يــــــر و سلســ

 (.17م، 3777)الغزو: ةالتالميذ في املراحل العمرية املختلف

ومـــــن مؤشـــــرال الـــــوعي الصـــــو ي: قـــــدرة التالميـــــذ علـــــ  معرفـــــة أمـــــاكن إنتـــــاج ألاصـــــوال اللغويـــــة،  

ــــة  ـــا، والكيفيــ ــــيوكيفيــــــة إخراجهـــ ــــوين الكلمــــــال، وألالفــــــا ،  التـــ ـــها لتكــ ـــف دع ـــ ــــوال مـــ ـــا ألاصــ ـــكل فحاـــ تتشـــ



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر
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ء  جـاءل مفـردة، أو فـي والجمل، والعبارال، وقدرتام عل  إدرات التشابه و ختالف بين ألاصوال، سوا

 (.24م، 3741كلمال )منتصر و خرون:

ا فـي التحليـل القرايـي املبكـر، كمـا أن الخبـرة بنشـاطال الـوعي  ا سـببي  إن الوعي الصو ي يـؤدي دور 

 التــيالصو ي لها أثر إيجابي في القراءة، والتهج ة خاصة عند الـرب  بـين الوحـدال الصـوتية، والرمـوز 

من أهمية الوعي الصو ي من من ور  خر، في أن  علم القراءة يتطلب معرفة وتك. تم ل هذه الوحدال

 يجـــــب عليـــــه  علـــــم التطابقـــــال 
 
 فـــــاعال

 
صـــــريحة بالجوانـــــب الصـــــوتية للكـــــالم، وكـــــي يصـــــبح املـــــتعلم قارئـــــا

ـــــر املتنوعــــــة بــــــين الحــــــروف وصــــــورها الصــــــوتية، واملعرفــــــة بــــــأن الكلمــــــال تتكــــــون مــــــن صــــــور صــــــوتية    يــ

عـــد أساســـيةف ل
ُ
م، 3743بنـــاء قواعـــد ال ـــراب  بـــين الصـــور الصـــوتية ورســـمها )جـــالل الـــدين:متالصـــقة  

44.) 

ـــا ملـــادة اللغـــة العربيـــة فـــي امليـــدان ال ربـــوي، فقـــد الحـــع ضـــع    ومـــن خـــالل عمـــل الباحـــ  مدرس 

من التعليم ألاساس ي في مهارة الوعي الصو ي، وبوص  اللغة صوتية في  ال ال  مستوى تالميذ الص 

ة للجانـــب الصـــو ي عنـــد  علـــيم اللغـــةف ان مهـــارال اللغـــة يــــر يقتضـــ ي إيـــالء أهميـــة كباملقـــام ألاول، فننـــه 

عـــاني 
ُ
ـــا فـــي مراحـــل التعلـــيم  بنحـــو عـــام، ومهـــارال الـــوعي الصـــو ي  بنحـــو العربيـــة  

 
 ملحوظ

 
خـــاص، ضـــعفا

 مــــف 
 
املختلفـــةف ممــــا أدى إمـــ  إ فــــال الجانــــب الصـــو ي وتدريباتــــه عنـــد  علــــيم مهــــارال اللغـــة، وخصوصــــا

 صفوف ألاوم  من مرحلة التعليم ألاساس ي. تالميذ ال

وممــا يؤكــد مــا اكــره الباحــ  مــن ضــع  تالميــذ املرحلــة ألاومــ  مــن التعلــيم ألاساســ ي فــي مهــارال  

، ضع  مستوى تحصيلهم الدراس ي، باإلضـافة إمـ  نتـائج الدراسـال وألابحـاث السـابقة الوعي الصو ي

فقـد أكـدل م( 2016) ـادة الـدامي:ودراسـة  م(،2014)تاـاني شـعبان:أشارل إمـ  الـك، مناـا: دراسـة  التـي

فــــي أداء مهــــارال الــــوعي الصــــو ي والقــــراءة فــــي الصــــفوف ألاومــــ  مــــن  يـــــر الدراســــتان إمــــ  وجــــود قصــــور كب

مرحلــة التعلــيم ألاساســ يف وعزتــا أســبابه إمــ  زجــز كتــب القــراءة املقــررة عــن تنميــة م ــل هــذه املهــارال، 

 هارال الوعي الصو ي. وافتقار املعلم إم  ألاسس الن رية مل

ا اهميــة الــوعي الصــو ي وضــع  التالميــذ فيــه الــذي   جعه البــاح ون إمــ  طــرق التــدريس يـــر ون ــر 

 تنميــة علــ   عمــل حدي ــة اســ راتيجيال يجــرب الباحــ  جعــل ممــا ف(7، 3779التقليديــة )مطــر والعايــد:

 .املحاكاة اس راتيجية ومناا، الصو ي الوعي مهارال

تــــرب  بــــين اللفــــع واملعنــــ ، وأن تــــدل  التـــــيملحاكــــاة مــــن أهــــم  ســــ راتيجيال و عــــد اســــ راتيجية ا 

الصـــورة الصـــوتية بمجـــرد النطـــق باـــا علـــ  صـــورة اهنيـــة تـــرتب  بصـــورة خارجيـــة، وهـــذا يعنـــي أن كـــل 

ه فينــا مــن يــر مز إمـ  معنــ ، وتكـون ألالفــا  حين ـذل لهــا دالل اـا عــن طريـق جــرل أصـواتاا ومــا تغيـــر صـول 
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 تجاه من يؤيده من اللغويين، ويؤكد إثباته ما جاء عن العلماء ألاوائل مـن نصـوص إيحاءال، ولهذا 

تؤكــــد أن اللغــــة ظــــاهرة طبيعيــــة، وأن الكلمــــال تكتســــب محتواهــــا وقيم اــــا عــــن طريــــق رمزيــــة الصــــول 

 (.95م، 3747اللغوي املرتب  بااصوال الطبيعية الصادرة من لانسان )جمعة:

 العلــوم تــدريس فـي اســتخدامها عنــد إيجابيـة نتــائج املحاكـاة يجيةاســ رات تحقيــق مـن الــر م علـ و  

 مـا هـذا فـنن، املتعلمـين ف ـال لجميـف ومناسـب اا، التعليميـة أسـاليتاا لتعـدد والك فاللغوية يـر  ألاخرى 

ـــــه ـــــائج أكدتـ ـــــرالك  نتــ ـــــن يــ ــــاث الدراســــــال مــ ـــــة وألابحـــ ـــــدالعزيز:  كدراســـــــة العلميـ  ودراســـــــة م(،2013)عبـ

  تلــَق  لـــم أناــا إال م(،2009الســـعود: )أبــو راســـةود هـــ(،1432)الحــار ي:
 
 اللغـــة  علــيم مجـــال فــي اهتمامـــا

 تجريـب يسـتدعي مـا وهـذا، ألاومـ  التعلـيم مراحـل في اللغة لتعليم املناسبة س راتيجية   كوناا فالعربية

 الصــــ  تالميــــذ مســــتوى  تحســــين فــــي أثرهــــا ملعرفــــة املحاكــــاة اســــ راتيجية وفــــق مصــــممة  عليميــــة وحــــدة

  .الصو ي الوعي مهارال في ألاساس ي ال ال 

وفي ضوء ما أوصأ به دعض الدراسال السابقة بالتدريب و هتمام بالوعي الصو ي، ملا له من 

أثـــر وا ـــح فـــي التحليـــل القرايـــي املبكـــر، وتنميـــة مهـــارال  عـــر ف الكلمـــة والفهـــم والنطـــق، فقـــد تحـــددل 

لــم تجــْد العنايــة  التـــيى التالميــذ فــي مهــارال الــوعي الصــو ي مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي ضــع  مســتو 

ـــا لــــدى تالميــــذ الصــــ   ـــين بــــالتعليم، وتوجــــد حاجــــه ملحــــة إمــــ  تنمي اـ  ال الــــ الكافيــــة مــــن جميــــف املعنيـ

ي رتـــب علحاـــا تنميـــة مهـــارال الـــوعي الصـــو ي مـــن حيـــ  إجـــادة  التــــيألاساســـ يف كونـــه يم ـــل اللبنـــة ألاومـــ  

 لمال، وتم  معالجة هذه املشكلة من خالل لاجابة عن السؤال الرئيس:النطق ال حيح للحروف والك

أثـــر تـــدريس وحـــدة  عليميـــة مصـــممة وفـــق اســـ راتيجية املحاكـــاة فـــي تنميـــة مهـــارال الـــوعي ل/ مـــا 

 ؟الصو ي لدى تالميذ الص  ال ال  من مرحلة التعليم ألاساس ي في أمانة العاصمة

 من مرحلة التعليم ألاساس ي؟ ال ال مهارال الوعي الصو ي الالزمة لتالميذ الص  ما  -4

ما صورة وحدة  عليمية مصممة وفق اس راتيجية املحاكاة لتنمية مهارال الوعي الصـو ي  -3

 ؟من مرحلة التعليم ألاساس ي ال ال الص  لدى تالميذ 

الصــ  لصــو ي لــدى تالميــذ مــا أثــر تــدريس هــذه الوحــدة التعليميــة لتنميــة مهــارال الــوعي ا -2

  ال ال  ألاساس ي؟
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 هدفأ الدراسة إم  تحقيق آلا ي:

ــــيتحديـــــد مهـــــارال الـــــوعي الصـــــو ي  -4 ـــ   التــ ـــا لـــــدى تالميـــــذ الصــ ـــن تنمي اــ ـــن  ال الـــــ يمكــ مــ

 مرحلة التعليم ألاساس ي.

 تالميــذ الصــ  ال الــ  لتــدريساســ راتيجية املحاكــاة  مصــممة وفــقوحــدة  عليميــة  بنــاء -3

 دغرض تنمية مهارال الوعي الصو ي لديام. فألاساس ي ن مرحلة التعليمم

في تنمية  الوحدة التعليمية املصممة وفق اس راتيجية املحاكاة أثر تدريس التعرف عل  -2

 من مرحلة التعليم ألاساس ي. ال ال تالميذ الص   مهارال الوعي الصو ي لدى

عد هذه الدراسة من الدراسا 
ُ
مهـارال الـوعي الصـو ي،  تادف إم  قيـال التـيل القليلة والنادرة  

 أهمية ن رية وتطبيقية قد تفيد من الوجوه آلاتية: –إن شاء هللا  –ويتوقف أن تكون لهذه الدراسة 

ــــيإعــــداد قائمــــة بمهــــارال الــــوعي الصــــو ي  -4 ـــا تالميــــذ الصــــ   التـ مــــن  ال الــــ ينبخــــي أن يتقناـ

ـه مـؤلفي الكتـاب املدرسـ ي لل ركيـز علحاـا فـي تـألي  منـا ج مرحلة التعليم ألاساس ي، قـد تو  ج 

ــــن عمـــل املـــوجهين لارشــــادي مـــف املعلمــــين وتقـــويم نشــــاطهم  اللغـــة العربيـــة، كمــــا قـــد تحس 

 الصفي، وعمل املعلمين أنفسهم مف التالميذ داخل الصفوف الدراسية.

ميــة مهـــارال املحاكــاة، باـــدف تن اســ راتيجيةتقــديم نمــواج لوحـــدة  عليميــة مصــممة وفـــق  -3

 الوعي الصو ي لدى تالميذ الص  ال ال  ألاساس ي.

 توجيه ن ر مخططي منا ج اللغة العربية إم  مهارال الوعي الصو ي وضرورة تنمي اا. -2

زيــــادة وعــــي معلمــــي اللغــــة العربيــــة بطبيعــــة الــــوعي الصــــو يف حيــــ  تمــــدهم الدراســــة بنطــــار  -1

 .اس راتيجية املحاكاةب ن ري ونمااج تطبيقيةف لتدريس مهارال الوعي الصو ي

مـــن مرحلـــة التعلـــيم ألاساســـ ي الـــذين يدرســـون فـــي  ال الـــ اقتصــرل الدراســـة علـــ  تالميـــذ الصـــ  

املدارل الحكومية بأمانة العاصمة صنعاء في الجمهورية اليمنية في الفصـل الدراسـ ي ألاول مـن العـام 

دى ل الـــوعي الصـــو ي الـــالزم توافرهـــا لـــ(، كمـــا اقتصـــرل علـــ  دعـــض مهـــارام2020 – م2019الدراســـ ي )

ـــ   ــ ـــــذ الصـ ـــــ تالميـ ـــــ ي  ال الـ ــــيألاساسـ ــ ــــة  التـ ـــ  املجموعــ ــ ـــها علـ ــ ــــذ، وعرضـ ـــــدم التلميــ ـــــالف لتقـ ـــــل منطلقـ تم ـ

 .لقيال مدى امتالكهم لتلك املهارالالتجريبية 
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 اعتمدل الدراسة الحالية ألادوال آلاتية:

ـــــة -4 ــــوعي بمهـــــــارال قائمــ ــ ــــو ي الـ ــ ـــــذلتالم الالزمـــــــة الصـ ــــ  يــ ــ ـــــ  الصـ ـــــن ال الــ ـــــة مــ ـــــيم مرحلــ  التعلــ

 .ألاساس ي

تنميــــة مهــــارال الــــوعي الصــــو ي لــــدى ل املحاكــــاة اســــ راتيجية مصــــممة وفــــق  عليميــــة وحــــدة -3

  ألاساس ي. من مرحلة التعليم تالميذ الص  ال ال 

ـــار -2 ـــي) الصـــــو ي الـــــوعي مهـــــارال اختبــ  الصـــــ  تالميـــــذ تمكـــــن مـــــدى لقيـــــال ف(والبعـــــدي القبلــ

 .املهارال تلك من دراسة(ألاساس ي )عينة ال ال ال 

 

  باالسـ راتيجية املقصود 
 
 الفـرد  سـاعد التــي الخطـوال أو مـن ألاحكـام عامـة مجموعـة: اصـطالحا

 (.497 م، 3779 مهمته )عبد الحق، تحقيق في

 

، واملفعــول   ، فهــو ُمحــاتل
 
: حــاك  يحــاكي، حــاِت، ُمحاكــاة

 
ــا:  )املحاكــاة( لغــة  . يقــال حــاك  فالن 

 
ُمحــاك

ْيُتـُه، إاا فعلـَأ م ـل فعلـه وهيئتـه. واملحاكـاة: يــر شاباه في القول أو الفعل أو  
َ
ـُه وحاك

َ
ْيـُأ ِفْعل

َ
هما. وَحك

 وُيحاكحاا
 
 .(214م، 4915)الجوهري:  املشاباة. يقال: فالن َيْحكي الشمَس ُحْسنا

 و عــرف  
 
دده املتعلمــون يـــر بــبعض ألافعــال أو النشــاطال و  : ملقيــام املعلــمبأناــا )املحاكــاة( اصــطالحا

 .(12م، 3773)مرعي، والحيلة: من دعده، أو يقلدون املعلممل

ف  َعــــري
ُ
ــــا و  اــــابِ  املحاكــــاة إجرائي  : تقليــــد تالميــــذ الصــــ  ال الــــ  ألاساســــ ي ملــــا يقــــوم بــــه املعلــــم مــــن أني

 أفعال أو أقوال أو أنشطة في املوق  التدريس ي.

ف  َعـــــــري
ُ
ـــ راتيجي و  ــ  فـــــــي الدراســــــــة الحاليـــــــة بأناـــــــا: مجموعــــــــة مـــــــن الخطــــــــوال اســ

 
ة املحاكــــــــاة إجرائيـــــــا

 التالميـذف باـدف أمـام ومتسلسـل منـت م بنحـواملعلـم  باـا يقـوم التـيولاجراءال التعليمية، وألانشطة 

  تنمية مهارال الوعي الصو ي لدى تالميذ الص  ال ال  من مرحلة التعليم ألاساس ي.

: َوَعــ  لةوعي  لصةوت :
 
ا ونحـوه )الفراهيـدي: د.ل، لغـة

 
ـا: أي َْحِفـع حــدي  (. والِوَعــاُء: 353  َيِةـي َوْعي 

ـــا.  ْوَعيـــأ الـــزاد واملتـــان، إاا جعلتـــه فـــي الوعـــاء. تقـــول: وعيـــأ الحـــدي  أعيـــه وعي 
َ
ْوِعَيـــِة. يقـــال: أ

َ
واحـــد ألا

ُم ِبَما ُيوُعوَن{ ]لانشقاق:
َ
ْعل

َ
ُه أ

ي
 .(272م،4999[ )الرازي:32وأان واعية. } َوالل
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ا وُيعرف   املعرفة بالوحدال الصوتية كما هي مم لة بالرسم، وفهم  بأنه:الوعي الصو ي اصطالح 

تتكون مناا الكلمال،  التـي(، وتجزئة الرموز phonemes) العالقال الن امية بين الحروف والفونيمال

لمة وتهجي اا، من والقدرة عل  التعامل مف الرموز في مستوى الكلمة، عن طريق املزاوجة بين نطق الك

ا بين القراءة والكتابة )جال الدين:
 
ا، وربط ا، وإنتاج   (.421، 3777خالل  عريض املتعلم للغة استماع 

ــــوعي وت ةةةةةرف مهةةةةة   ت  لةةةةةوعي  لصةةةةةوت  بأنهةةةةة : "  ـــا، والـ ــــة بأصـــــوال اللغـــــة، ومبناهــ املعرفـــــة الخاصـ

ال املختلفـة علـ  الكلمـة يــر التغيب ركيبال الكلمة، والقدرة عل  التحكم بأجزائاـا، والقـدرة علـ  إدخـال 

ـا مـن  ـا مركب  ها قالب  املرادة، ألامر الذي يتطلب فصل الكلمـة عـن معناهـا وعـن املرجـف الـذي تم لـه، وعـد 

 (.291م، 3747عدة أجزاء )مقاطف، وأصوال(مل )حبي ر وعبدالكريم:

 بأنةةةةه: 
 
قــــدرة علــــ  امــــتالت التلميــــذ مجموعــــة مــــن املهــــارال، كال وي ةةةةرف  لةةةةوعي  لصةةةةوت  إ ر ئيةةةة 

التمييــز بـــين ألاصــوال اللغويـــة، وكيفيــة نطـــق هـــذه ألاصــوال، والقـــدرة علــ  تجميـــف ودمــج ألاصـــوال مـــف 

دع هاف لتكوين كلمال وجمل، والقدرة عل  تقسيم الكلمـة إمـ  مقـاطف صـوتية، واملقـاطف الصـوتية إمـ  

 فونيمال.

4 

 لقد زخرل املحاكاة بالعديد من التعريفال  صطالحية، ومن هذه التعريفال:

ملتقنيـــة  عليميـــة تـــتم بمحاكـــاة موقـــ  مـــن   عــرف املحاكـــاة فـــي م جـــم املصـــطلحال ال ربويـــة بأناــا: 

كمحاولــــة تاــــدف إمــــ  جعــــل  الحيــــاة الحقيقيــــة حيــــ  يقــــوم الطــــالب واملعلمــــون بــــأداء مواقــــ  تدريســــية

مل )حنا، وجرجس:الن 
 
 وواقعيا

 
 علميا

 
 (.234م، 4991رية موجها

و عرف املحاكاة في املوسوعة العربية ملصطلحال ال ربية بأناـا: ملعبـارة عـن عمـل أو م ـال ملوقـ   

مــــن املواقــــ  الواقعيــــة، ويســــند لكــــل مــــن يســــاهم فحاــــا دور خــــاص محــــدد يواجــــه فيــــه ظــــروف صــــعبة 

تواجهــه فــي هــذه ال ــروف أو اتخــاا القــرارال  التـــي مشــكاللمعينــة، وعليــه أن يقــوم بتقــديم الحلــول لل

  .(371م، 3774)صبري: املناسبةمل

و عــرف املحاكــاة فــي م جــم التقنيــال ال ربويــة بأناــا ملن ــام بــديل يســتعمل أنشــطة بحيــ  تجعــل  

 املــواد والتــدريبال املســتخدمة أقـــرب مــا تكــون إمـــ  الوضــف الطبيةــي الــذي نمـــارل فيــه هــذه العمليـــالمل

 .(317م، 3777وفي:)الص
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م( بأناا: ملنمواج أو م ال مـن الحيـاة الواقعيـة، ُيسـند لكـل مشـارت 3777ويعرف )محمد الحيلة: 

 فحاا دور معين، يس ادف تدريبه عل  حل املشكالل، واتخاا القرارال، واكتساب املهارالمل.

 الباح  من التعاري  السابقة أناا تتفق عل  أن: والحع

محكــم ل ــاهرة أو ســلوت أو ملوقــ ، أو لحالــة أو ملشــكلة، أو لن ــام املحاكــاة عمليــة تقليــد  -

 حقيقي.

 املحاكاة  عطي النتائج الحقيقية نفسها أو نتائج مشاباة لها. -

 املحاكاة  ستند عل  املشاركة والتعلم واملمارسة. -

 التغلب عل  عامل الزمان واملكان. إم  املحاكاة تادف -

 الكتابــة التالميــذ نعلــم فــنحن الــتعلم اللغــويف عمليــة فــي عنــه  نــ  ال أســال عنصــر املحاكــاة إن 

 التالميـــذ أن عديـــدة، دراســـال بينـــأ والكتابـــة، وقـــد النطـــق فـــي مطـــالب ام بتقليـــدنا طريـــق عـــن والقـــراءة

بمنزلـــة  ونامُيَعـــد   ونصـــائحهم، حيـــ  بـــأقوالهم تــأثرهم مـــن ك ــــرأ وتصـــرفاتام، دســـلوت معلمـــحام يتــأثرون

 وتتـأثر إمـ  انتقـايي نحـو علـ  تـتم بـل تلقـايي بنحو تتم ال لكن املحاكاة باا،  قتداء يتم سلوكية نمااج

ولادرات  والقصـد والتوقـف  سـتدالل املالحـعف م ـل لـدى املعرفيـة العمليال من بالعديد ةيـر كب درجة

 .م(3771)العتوم:

ـــ راتيجية التــــــــدريس إن  ــ ــ ـــاة باسـ ــ ـــــق املحاكـــ ــ ـــــرع يحقـ ـــــة ناصـــ ــ ـــــة العمليـ ـــــرض: املتم لــــــــة فــــــــي التعليميـــ  عـــ

ـــــه ــ ــ ــ ـــــال، وتوجيـ ــ ــ ـــــب املعلومـــ ــ ــ ــ ـــــة إمــــــــــــ  الطالـ ــ ــ ــ ــــال كيفيـ ــ ــ ــ ـــــتخدام املعلومــ ــ ــ ــ ـــتيعاباا، اسـ ــ ــ ــ ــ ــــويم واسـ ــ ــ ــ ــــب  وتقــ ــ ــ ــ الطالــ

ـــا تحقيـــق كمـــا يمكـــن .م(3774)منصــور:  علـــ  الطالـــب قـــدرة تنميــة: أخـــرى مناـــا جوانــب مــن خاللهـــا أي  

 الدافعيـة ولاثـارة وزيـادة فاعـل، بنحـو خرينآلا  مف التعامل املشكالل، ومهارال وحل   القرارال، اتخاا

ومعالج اـــا  املشـــكالل لحـــل وتوجحاـــه حقيقـــي، شـــبه فـــي موقـــ  املـــتعلم وضـــف خـــالل مـــن والـــك للـــتعلم،

 م(.3775)سرايا:

 

ومهــارال التعامــل مــف آلاخــرين  ،املشــكالل وحــل ،تنمــي قــدرة التلميــذ علــ  اتخــاا القــرارال -4

 فاعل. بنحو 

  تجيف املتعلمين عل  إبداء الرأي، وعل  التعلم الذا ي. -3

  سهم في الق اء عل  السلوكيال السلبية في التعلم م ل اللجل و نطواء.  -2
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046 

تحقيق الدافعية لدى املتعلمين ولاثارة للتعلم، فهـي تلخـي الـروتين لالقـايي فـي التـدريس،  -1

 ما تنقلهم من دور  ستمان إم  دور املشاركة، وتزرن ال قة في املتعلم اللجول.ك

 تنمي مهارال املناظرة، وبناء الحجة، والقدرة عل  توليد الجدل والنقا . -7

الــــوعي الصــــو ي إمــــ  الــــوعي بالوحــــدال الصــــوتية والقــــدرة علــــ  التعامــــل معهــــا فــــي مســــتوى  يـــــر يش 

ــــة و  ــــو بنالكلمـ خـــــاص الـــــوعي بااصـــــوال، والــــــوعي الصـــــو ي هـــــو إدرات املبنـــــ  الصـــــو ي لكلمـــــال اللغــــــة،  حـ

 والقدرة عل  تحليل هذا املبن  إم  وحدال صوتية منفردة م ل )مقاطف وفونيمال(.

 كــــــان املصــــــطلح املســــــتعمل هــــــو )الــــــوعي اللغــــــوي(، وكــــــان يقصــــــد بــــــه الــــــوعي بالوحــــــدال  
 
ــــــا وتاريخي 

معهـــا فـــي مســـتوى الكلمـــة، وال ســـيما الـــوعي بااصـــوال كمـــا هـــي مم لـــة  الصـــوتية، والقـــدرة علـــ  التعامـــل

 طـــرأ علـــ  املصـــطلح فيمـــا يتصـــل بـــال ركيز علـــ   ســـتمان، والتعامـــل مـــف 
 
بالرســـم الهجـــايي، ولعـــل تطـــورا

 إمــــــ  وحــــــدال صــــــوتية صــــــغرى )املقطــــــف الصــــــو ي 
 
وحــــــدال كبــــــرى، كالقصــــــة والنشــــــيد والجملــــــة، وصــــــوال

 (.417،م3777)جالل الدين:  والفونيم(

ـــــاني )  ــ ـــــأ تاـ ــ م( الــــــــوعي الصــــــــو ي بأنــــــــه: ملإدرات الطفــــــــل اصــــــــوال الحــــــــروف الهجائيــــــــة 2014وعرفـ

 شـــكل باـــا لتكـــون مقـــاطف صـــوتية وكلمـــال وجمـــل، لكـــل مناـــا حـــدود ســـمعية  التــــياملنطوقـــة، والكيفيـــة 

وصـــــوتية، وإدرات التشـــــابه و خـــــتالف بينامـــــا، وي هـــــر الـــــك فـــــي القـــــدرة علـــــ  تقســـــيم الجمـــــل الشـــــفوية 

ســموعة إمــ  كلمــال، والكلمــال إمــ  مقــاطف صــوتية، واملقــاطف إمــ  أصــوال، ومــزج ألاصــوال أو املقــاطف امل

 لتكون كلمال سواء كان لهـا معنـ  أو عديمـة املعنـ ، والتنغـيم )لاتيـان بكلمـال لهـا نفـس النغمـة(، 
 
معا

 (.719م،3741( للكلمةمل)شعبان:يـرألاخ –الوس   –و عرف الصول )ألاول 

ـــ  ـــن خـــــالل مـ ا ســـــبق يتبـــــين أن مهــــارال الـــــوعي الصــــو ي تتم ـــــل فـــــي إدرات أن اللغــــة مكونـــــة مـــــن ومـ

كلمـال، ومقــاطف، وأصـوال، وأن هــذه املكونـال يمكــن  شــكيلها بطـرق عديــدة اال ارتبـات وثيــق تــؤدي 

ـــم مبـــــادئ  ـــم القـــــراءة والكتابـــــة فـــــي ســـــنوال الـــــتعلم ألاومـــــ ، وعلـــــ  وجـــــه التحديـــــد  علــ ـــ  النجـــــاح فـــــي  علــ إمــ

يف لـــذا فتنميـــة الـــوعي الصـــو ي ينبخـــي أن تبـــدأ فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن عمـــر التلميـــذ قـــد ألابجديـــة وال اجـــ

  سبق  عليم القراءة، وهذا املردود لايجابي في  علم القراءة والكتابة في املراحل التالية.

 

 فـــي التحليـــل القرايـــي املبكـــر، كمـــا أن الخبـــرة  
 
 ســـببيا

 
الـــوعي  بنشـــاطاليـــؤدي الـــوعي الصـــو ي دورا

 التـــيالصــو ي لهــا أثــر إيجــابي فــي القــراءة والتهج ــة خاصــة عنــد الــرب  بــين الوحــدال الصــوتية والرمــوز 

 (.44م،3743تم ل هذه الوحدال )جالل الدين:
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نتائج ألابحاث أن للوعي الصو ي من ألاهمية ما يستوجب أن يخص  لتدريباته الوقأ  يـر و ش 

، وت ـــي  هـــذه  الكـــافي، وأن يبـــذل جهـــد  مقصـــود  
 
 وتقويمـــا

 
 وتنفيـــذا

 
مـــن أجـــل إنجـــاح أنشـــطته تخطيطـــا

 مـن بـرامج  علـيم القـراءة والكتابـة، 
 
  خـر يتم ـل فـي ضـرورة أن ُيشـكل الـوعي الصـو ي جـزءا

 
النتائج ُدعـدا

 للعمـــل والنشـــات ملمارســـة مهاراتـــه. أمـــا عـــن زمـــن التـــدريب ونوعـــه وجوانـــب 
 
وأن تتـــاح للمبتـــدئين فرصـــا

 لحاجـــال املـــتعلم  ال ركيـــز فيقررهـــا
 
 إمـــ  نتـــائج ألابحـــاث فـــي مجـــال الـــوعي الصـــو ي، ووفقـــا

 
املعلـــم مســـتندا

  (74م، 3743وقدراته )الحماطي:

 نقات، أهمها: ويمكن أن نجمل أهمية الوعي الصو ي في 

 أنه خطوة أوم  مهمة في  عليم القراءة. -

 يساعد عل  الرب  بين ألاصوال والحروف. -

غـة وبالـذال مهـار ي القـراءة والكتابـة، وعلـ  اكتسـاب املعرفــة يسـاعد علـ   علـم مهـارال الل -

 ألابجدية، وال اجي في أي لغة من لغال العالم.

 يساعد عل  فصل ألاصوال في الكلمة، ودمجها، والتنبؤ بالنجاح في عملية القراءة. -

 يساعد عل  النطق ال حيح للكلمال، والجمل والعبارال. -

 من برامج  عليم القرا -
 
 ءة والكتابة.يم ل جزءا

أن التـــدريب علـــ  أنشـــطة الـــوعي الصـــو ي  ســـهم فـــي عـــالج الـــوعي الشـــفهي، كمـــا  ســـهم فـــي   -

 معرفة التلميذ الوظيفية لألصوال اللغوية. يـر تطو 

 ملستوى إتقان التالميذ للمهارال القرائية والكتابية. -
 
 ُيعد الوعي الصو ي مقياسا

374124

، ويتم ـــل فـــي القـــدرة علـــ   عــــرف القافيـــة أو  لايقـــان متشـــاباة بالكلمـــال الـــوعي : ألاول   ملسةةةتوى 

 بطة(. –هباء(، )قطة  –متماثلة لايقان أو القافية. م ل: )هناء  الكلمال

 الكلمـال أن التلميـذ إدرات فـي ويتم ـل الكلمـة، مناـا تتكـون  التــي باملقـاطف الوعي :  لث     ملستوى 

ْيُموُن  م ل: مقاطف نم مكونة
َ
ْيـ/ ل

َ
 )َيلـ/َعْب( يلعب ،)ن ُمو/ )ل

ـــج : لث لةةةةةث  ملسةةةةةتوى  ــــوال، دمــ ـــي ويتم ـــــل ألاصـ ـــ  القـــــدرة فــ ـــج علــ ــــوال دمــ ــــوين املســـــموعة ألاصـ  لتكـ

َتَب  َب( / َل  / )َت  الكلمة اصوال سماعه دعد ملكتبمل كلمة التلميذ ينطق أن م ل: كلمال،
َ
  .ك

 الكلمة، في املسموعة ألاصوال عل  التعرف ويشمل صوال،أ إم  الكلمة تقطيف  لر بع:  ملستوى 

  م ل: ألاصوال، هذه وعدد
ُ
الِميذ

َ
ـ ت

َ
  / ِميـ / ال  َ/ )ت

ُ
 ، َوَجَد )َو/ َج / َد(.)ا
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 أو  اســـتبدالها أو  أصـــوال حـــذف علـــ  القـــدرة فـــي ويتم ـــل بااصـــوال، التالعـــب:  خةةة مس  ملسةةةتوى 

َماُل  – )َجَماُل  اُل(،َم  -)ِرَماُل  م ل: جديدة كلمال لتكوين إضاف ااف
َ
 .ِعْقاب(–،)ِعْتاب)ك

ــن املسـتويال هـذهيتبـين ممـا ســبق أن  
 
مِك

ُ
 بــين الـرب  يمكنــه ح ـ  التلميـذ عنــد الصـول مفهـوم ت

ــــليم والنطـــــق والحـــــرف، الصـــــول ـــي وآلاليـــــة الكلمـــــة، قـــــراءة وســـــهولة لألصـــــوال، السـ ــــال، قـــــراءة فــ  الكلمـ

 .الكلمال  جاء وسهولة

غو  حي  تنقسم
 
 ية إم  قسمين رئيسين، هما:ألاصوال الل

تحدث عندما َيْنَحِبُس الهواء الخارج في أثنـاء النطـق باـا فـي أيـة  التـي: وهي ألاصو ت  لص مت  -أ 

)راضية: د.ل، 
 
ا  أو جزئي 

 
ا  كلي 

 
(، وألاصوال الصامتة في 97منطقة من مناطق النطق انحباسا

، م28اللغة العربية ما سماه العرب الحروف، وعددها )
 
 ا عدا حروف املد واللين.( حرفا

 بحيـ  ال يعوقـه  التـيوهي  ألاصو ت  لص ئت : -ب 
 
 تامـا

 
تحدث عندما ينطلق الهواء معها انطالقـا

طـــــق )الســـــامرايي: ـــــوائأ فـــــي اللغـــــة 474م،3744عـــــائق فـــــي أي منطقـــــة مـــــن منـــــاطق الن  (، والص 

 (:354م، 4993العربية، هي )نور الدين:

  مة.الحركال ال الث: الفتحة، والكسرة، وال -4

 حروف املد واللين، وهي: -3

 بفتحة، م ل : َسَما. -
 
 ألال  املسبوقة دائما

ي. -  الياء املسبوقة بكسرة، م ل: القا  ِ

 الواو املسبوقة ب مة، م ل: باُعوا. -

 (:13-14م،4917وباذا ال تخرج املقاطف في العربية عن خمسة أنوان، هي )شاهين:

ح( م ـــال:  -)ص يــــر صـــائأ قص: ويتشـــكل مـــن صـــول ســـاكن و  ملفتةةةو  يةةةةر  ملقطةةةع  لقص -أ 

 / ب كتب.
َ
 / ل ـــ

َ
 /. )ص ح / ص ح / ص ح(. ت ـــ

َ
 ــــ

 وصول ساكن. يـر : ويتشكل من صول ساكن وصائأ قص ملقطع  ملتوسط  ملغلق -ب 

 م(. -ج 
ُ
 ن /ل ـــ

ُ
 ) ص + ح + ص(. م ال: كنتم )ت ـــ

ويتشــكل مـــن صـــول ســـاكن وصـــائأ طويـــل )ص+ ح + ح(.   ملقطةةةع  ملتوسةةةط  ملفتةةةو : -د 

 ا. )ص ح حم
َ
 ا / ن ـــ

َ
 ، ص ح ح(.  ال: )كانا(. ت ـــ

: ويتشـــكل مـــن صـــول ســـاكن وصـــائأ طويـــل وســـاكن  ملقطةةةع  لطويةةةل  ملغلةةةق بصةةة مت -ه 

 ا ن /. )ص ح ح ص(.
َ
 )ص+ ح+ ح+ ص(. م ال: كان. /ت ـــ

ـــكل مـــــن صـــــول ســـــاكن وصـــــائأ  ملقطةةةةةع  لطويةةةةةل  ملةةةةةز وج إلاغةةةةةالق )بصةةةةة متين -و  (: ويتشــ



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر
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 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
049 

 م ــل: كتـــب./  وســاكنين متــوالين)ص+ ح+ ص+
 
ص( وهـــو مقطــف مـــرتب  بــالوق  أي ـــا

 ل ْب /)ص ح ص ص(.
ُ
 ت ـــ

2
42016

هـــــــدفأ الدراســـــــة إمـــــــ  إعـــــــداد برنـــــــامج تـــــــدريبي لتنميـــــــة الـــــــوعي الصـــــــو ي )الفونولـــــــوجي( لـــــــدى اوي 

 دائيــة، معتمــدة علــ  املــنهج التجريبـــي.صــعوبال  علــم القــراءة مــن تالميــذ الصــ  ال الــ  باملرحلــة  بت

ولتحقيــــــق هــــــدف الدراســــــة، أعــــــدل الباح ــــــة اســــــتمارة جمــــــف البيانــــــال ألاوليــــــة عــــــن التلميــــــذ، واختبــــــار 

املصفوفال املتتادعة امللونة قائمة مالح ة مهارال القراءة الجهرية، ومقيال الوعي الفونولوجي لذوي 

 ي صعوبال  علم القراءة.صعوبال  علم القراءة، ومقيال ال قة بالنفس لذو 

 وتلميذة من اوي صعوبال  علم القراءة بالص  ال ال  34وتكونأ عينة الدراسة من )
 
( تلميذا

، وتم تقسيمها إم  مجموعتين: مجموعة تجريبية ضمنأ )يـر من املرحلة  بتدائية اخت
 
( 44وا عشوائيا

 وتلميـــــــذة، ومجموعـــــــة ضـــــــابطة ضـــــــمنأ )
 
ـــــذال 47تلميـــــــذا ـــــذ وتلميــ ( 1.79بمتوســـــــ  عمـــــــر زمنـــــــي )( تالميــ

 (.7.27سنوال، وانحراف معياري )

، أســـــفرل الدراســـــة عـــــن عـــــدة نتـــــائج، أهمهـــــا: فعاليـــــة البرنـــــامج 
 
وبعـــــد تحليـــــل البيانـــــال إحصـــــائيا

التــــدريبي فــــي تنميــــة مهــــارال الــــوعي الصــــو ي )الفونولــــوجي( لــــدى اوي صــــعوبال  علــــم القــــراءة وتحســــن 

 م.دعض مهاراتام  جتماعية وثق ام بأنفسه

33747

هـدفأ الدراســة إمــ  معرفــة مهــارال الــوعي الصــو ي الالزمــة ملدرســ ي اللغــة العربيــة مــن وجهــة ن ــر 

تدريســ ي قســم اللغــة العربيــة، معتمــدة علــ  املــنهج الوصــفي املســيي. ولتحقيــق هــدف الدراســة، قامــأ 

ا للتعــــرف علـــ  مهــــارال الـــوعي الصــــو ي الالزمـــة ملدرســــ ي اللغــــة الباح تـــان بتطبيــــق اســـتبانة تــــم إعـــداده

 ( فقرة.33العربية، مكونة من ) العربية من وجهة ن ر تدريس ي قسم اللغة

 وتدريسـية تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوائية مـن أع ـاء 15وتكونأ عينة الدراسـة مـن )
 
( تدريسـيا

م(، 3741-م3742داب للعـــــام الدراســـــ ي )هي ـــــة التـــــدريس فـــــي قســـــم اللغـــــة العربيـــــة فـــــي كليـــــة ال ربيـــــة وآلا 

 وتدريسية في كلية ال ربية، و)27والبالغ عددهم )
 
 وتدريسية في كلية آلاداب.35( تدريسيا

 
 ( تدريسيا

، أســفرل الدراســـة عــن عـــدة 
 
نتــائج، أهمهـــا: درجــة لـــزوم  وبعــد جمــف البيانـــال وتحليلهــا إحصـــائيا

للفقرال كانـأ أعلـ  مـن الوسـ  الفر ـ ي املـرجح  مهارال الوعي الصو ي وأهمي اا، فااوسات املرجحة



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر
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052 

ـــا يش77.7( ووزن نســــبي )3والبــــالغ ) إمــــ  درجــــة لــــزوم هــــذه املهــــارال للطلبــــة املدرســــين فــــي كليــــة  يـــــر (، ممـ

 ال ربية.

23747

تصـــــورال معلمـــــي القـــــراءة فـــــي الصـــــفوف ألاوليـــــة مـــــن مرحلـــــة  هـــــدفأ الدراســـــة إمـــــ  التعـــــرف علـــــ 

(، واكتسـاب مهـارة الت
 
عليم العام لطبيعة العالقة بـين أنشـطة تنميـة الـوعي الصـو ي )الفـونيمي تحديـدا

ــــدف  القــــــراءة لتالميــــــذ الصــــــ  ألاول  بتــــــدايي، معتمــــــدة علــــــ  املــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي. ولتحقيــــــق هــ

، ت37الدراســة، قــام الباحــ  بنعــداد أنشــطة تدريبيــة علــ  الــوعي الصــو ي بلــغ عــددها )
 
ت ــمن ( نشــاطا

اســتخدام ألادبف إلظهــار اليــجف والتنــا م والجنــال وإخــراج الكلمــة املخالفــة، والتعامــل مــف فونيمــال 

ها، أو تجزئ اـا، أو مزجهـا، أو حـذفها، أو إضـاف اا، أو تصـنيفها أو  عـر ف مواقعهـا أو  ِ
ومقاطف الكلمة دعـد 

 القراءة.مقابل اا، حي  ارتب  كل نشات في تنمية الوعي الصو ي باكتساب مهارة 

م قراءة للص  ألاول  بتدايي من )322وتكونأ عينة الدراسة من ) 
 
( مدرسة ابتدائية 19( معل

 من املدارل  بتدائية في التعليم الحكومي بمكاتب ال ربية والتعليم بمدينة الرياض يـر اخت
 
ل عشوائيا

 هـ(. 4127-هـ 4121خالل الفصل الدراس ي ال اني من العام الدراس ي )

، أســــفرل الدراســــة عــــن عــــدة نتــــائج، أهمهــــا: أن تقدوب 
 
 يـــــر عــــد جمــــف البيانــــال وتحليلهــــا إحصــــائيا

املستفتين اهمية أنشطة الوعي الصو ي في اكتساب تالميذ الص  ألاول  بتدايي مهارة القراءة راوح 

(، وبالن ر إم  نسب هؤالء املعلمين في تقد
 
نجـد أن سـتة  أهميـة هـذه ألانشـطة يــر بين )املهم واملهم جدا

مــنام رأى أهميــة دعــض هــذه ألانشــطة راوحــأ بــين النســبة )مهــم   ــةإمــ  خمســة وأربعــين بامل  ــةعشــر بامل

 مهمة(. يـر إم  حد ما( والعدم ) 

42015

هـــدفأ الدراســـة إمـــ  بيـــان أثـــر توظيـــ  املحاكـــاة الحاســـوبية والعـــروض التوضـــيحية علـــ  تنميـــة  

ام شــــبكال الحاســــوب لــــدى طالبــــال جامعــــة ألاق ــــ   ) ــــزة(، معتمــــدة علــــ  املنهجــــين: مهــــارال اســــتخد

)التجريبــي والبنــايي(. ولتحقيــق هــدف الدراســة، قــام الباحــ  بنعــداد اختبــار تحصــيلي معرفــي، وبطاقــة 

مالح ـــــة، وَعـــــَرض أدوال الدراســـــة علـــــ  محكمـــــين ملراجع اـــــا وإبـــــداء الـــــرأي، ثـــــم قـــــام الباحـــــ  بتـــــدريس 

 ملجموعال الدراسة كل مجموعة بالطريقة املطلوبة. املحتوى العلمي

لن مســــاق 148وتكونــــأ عينــــة الدراســــة مــــن )  ( طالبــــة مــــن طالبــــال جامعــــة ألاق ــــ   الال ــــي اــــج 

ــــيم(، و 2015-2014املهــــــــارال الحاســــــــوبية فــــــــي الفصــــــــل الدراســــــــ ي ال ــــــــاني لعــــــــام ) ــ ــ ــــبته  التـ ــ ـــا نســ ــ ــ ـــــل مـ ــ تم ـ



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر
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052 

ـــالث شـــــعب  ( طالبـــــة،1265%( مــــن مجتمـــــف الدراســـــة املكـــــون مــــن )11.78) ـــن ثــ وتكونـــــأ هـــــذه العينــــة مــ

ــعب إمــ  24دراســية مــن أصــل )
 

عــْأ هــذه الش
( شــعبة، وتــم اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية، ثــم وز 

 ثالث مجموعال، مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة.

ا، أســفرل الدراســة عــن عــدة نتــائج، أهمهــا: وجــود فــروق  وبعــد جمــف البيانــال وتحليلهــا إحصــائي 

( فــــي متوســــ  درجــــال تحصــــيل طالبــــال املجموعــــال 0.05لــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة )اال دال

عزى إم  طريقة التدريس.
ُ
 ال الث،  

72015

هــــدفأ الدراســــة إمـــــ  معرفــــة أثـــــر اســــتخدام تجــــارب املحاكـــــاة التفاعليــــة فـــــي ت ــــحيح التصـــــورال 

ف ألاساسـ ي عـن املـادة وخصائصـها وحاالتاـا، معتمـدة علـ  البديلة والخاط ـة لـدى تالميـذ الصـ  السـاد

املـــنهج شـــبه التجريبــــي. ولتحقيـــق هـــدف الدراســــة، قـــام البـــاح ون بنعــــداد اختبـــار للتصـــورال البديلــــة، 

تتعلق فقراته بموضوعال املادة وخصائصها وحاالتاا، اشتمل عل  جزأين: أحدهما مغلق يختار  التـيو 

اختيـــاره اي  مســو الثــة بـــدائل، وال ــاني مفتــوح: يكتـــب التلميــذ فيـــه فيــه التلميــذ لاجابـــة مــن بـــين ثال

ه إجابة صحيحة، ومن هذا الجزء تم استنبات التصورال الخاط ة والبديلة.  بديل يعد 

 )56وتكونـــــأ عينـــــة الدراســـــة مـــــن ) 
 
ــــة، و29 ( تلميـــــذا ـــي املجموعـــــة التجريبيـ ــــة  27فــ ـــي املجموعـ فــ

مانــــــة العاصــــــمة اليمنيــــــة صــــــنعاء، تــــــم اختيــــــارهم ال ــــــابطة(، مــــــن الصــــــ  الســــــادف بنحــــــدى مــــــدارل أ

 بالطريقة القصدية.

ا، أســفرل الدراســة عــن عــدة نتــائج، أهمهــا: وجــود فــروق   وبعــد جمــف البيانــال وتحليلهــا إحصــائي 

دالـــــــة فـــــــي التصـــــــورال الخاط ـــــــة والبديلـــــــة بـــــــين املجمـــــــوعتين التجريبيـــــــة وال ـــــــابطة لصـــــــالح املجموعـــــــة 

أ تلك النتائج 
 
ـا علـ  فهـم التالميـذ يـر لتجارب املحاكاة التفاعلية تأثالتجريبية، وقد دل ا وإيجابي   مباشـر 

 
ا

 للمفاهيم العلمية، وعل   عديل تصوراتام الخاط ة والبديلة حول املفاهيم العلمية.

72014

تنمية مهـارال مـا هدفأ الدراسة إم  معرفة أثر فاعلية برنامج قائم عل  املحاكاة الحاسوبية في  

وراء املعرفة لدى طلبة الص  العاشر ألاساس ي بمادة تكنولوجيا املعلومال دغزة، معتمدة عل  املنهج 

ا لقيـال تلـك  التجريبي. ولتحقيق هدف الدراسة، أعد الباح  قائمة بمهارال مـا وراء املعرفـة واختبـار 

 املهارال.

ـــا وطالبـــة، ا140وتكونـــأ عينـــة الدراســـة مـــن )  ـــا مـــن طـــالب الصـــ  60لطـــالب مناـــا )( طالب  ( طالب 



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر
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 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
050 

العاشــــر بمدرســــة أســــامة بــــن زيــــد ال انويــــة للبنــــين مــــن شــــعبتين إحــــداهما مجموعــــة تجريبيــــة وألاخــــرى 

( طالبـــة مـــن طالبـــال الصـــ  العاشــر بمدرســـة نســـيبة بنـــأ كعـــب للبنـــال )أ(، 80ضــابطة، والطالبـــال )

  -وقســــمأ شــــعبتا الطالبــــال
 
ريبيــــة وألاخــــرى ضــــابطة، تــــم اختيــــار إمــــ  مجمــــوعتين إحــــداهما تج -أي ــــا

.
 
 العينة عشوائيا

ا، أســفرل الدراســة عــن عــدة نتــائج، أهمهــا: توجــد فــروق   وبعــد جمــف البيانــال وتحليلهــا إحصــائي 

( بــــين متوســـــ  درجـــــال طــــالب املجموعـــــة التجريبيـــــة 0.05اال داللــــة إحصـــــائية عنــــد مســـــتوى داللـــــة )

وراء املعرفة لصالح املجموعة التجريبية، وقـد أثبـأ  وال ابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارال ما

 البرنامج املستخدم باملحاكاة فاعلية مرتفعة في عملية التدريس.

52012

ف أثــر تــدريب تالميــذ الصــ  ال الــ  مــن مرحلــة التعلــيم ألاساســ ي علــ    هــدفأ الدراســة إمــ   عــر 

 ارال القـــراءة الجهريـــة لـــديام. معتمـــدة علـــ  املـــنهج شـــبه التجريبـــي.مهـــارال الـــوعي الصـــو ي فـــي تنميـــة مهـــ

  أعـدولتحقيق هدف الدراسة، 
 
 وبعـديا

 
 قبليـا

 
لقيـال مهـارال القـراءة  فالباحـ  وحـدة تدريبيـة، واختبـارا

 الجهرية لدى تالميذ الص  ال ال  ألاساس ي.

، اخت (34وتكونـــــــأ عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن ) 
 
ـــــر تلميـــــــذا ــ مـــــــن مدرســـــــة املجـــــــد وا بطريقـــــــة عشـــــــوائية، يـ

 لتم ل عينة الدراسة.
 
 ألاساسية ال انوية الحكومية، حي  اختار الباح  مدرسة املجد قصديا

، أســـفرل الدراســـة عـــن عـــدة نتـــائج، أهمهـــا: وجـــود فـــرق  
 
وبعـــد جمـــف البيانـــال وتحليلهـــا إحصـــائيا

بلــي والبعــدي ( بــين متوســطي عينــة البحــ  فــي  ختبــارين الق7.77إحصــايي دال عنــد مســتوى الداللــة )

 كل مهارال القراءة الجهرية لصالح  ختبار البعدي، ُعزي إم  تدريب عينة 
 
عل  مستوى  ختبار شامال

 البح  عل  مهارال الوعي الصو ي.

تنوعـــــــــــــأ بي ــــــــــــــال الدراســـــــــــــال الســــــــــــــابقة، فمـــــــــــــن الدراســــــــــــــال اليمنيـــــــــــــة دراســــــــــــــتا   لبيئةةةةةةةةةةةةة : -4

م( 3747م(، ومن الدراسال املصـرية دراسـة )الـدامي:3743طي:مف والحما3747)الهدهمي:

ــــعدهللا:  2015ومــــــــــــن الدراســــــــــــال الفلســــــــــــطينية دراســــــــــــتا )عطــــــــــــا : ــ ــ ــ ـــن 2014مف ســ ــ ــ ــ ــ م(، ومـ

م(، ومـــــــن الدراســــــال الســـــــعودية 3747الدراســــــال العراقيـــــــة دراســــــة )عبـــــــدالكريم وحبي ــــــر:

 م(.3747دراسة )السريف:

جريتـا 3743مف والحماطي:3747واتفقأ هذه الدراسة مف دراس ي )الهدهمي: -3
ُ
م(، اللتان أ



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
053 

فــــي أمانـــــة العاصــــمة صـــــنعاء فـــــي الــــيمن، واختلفـــــأ مــــف كـــــل الدراســـــال ألاخــــرى العربيـــــة فـــــي 

 البي ة.

 م(.2016م( و)2012تراوح املدى الزماني للدراسال السابقة بين عامي ) إلاط    لزم   : -2

ْج  -1
ُ
 عــــــن جميــــــف الدراســــــال الســــــابقةف إا أ

 
ــــــأ فــــــي الفصــــــل اختلفــــــأ هــــــذه الدراســــــة زمنيــــــا ِرَي

 م(.2020 -2019الدراس ي ألاول من العام الدراس ي )

اســـــــ ادفأ أ لـــــــب الدراســـــــال إمـــــــ  تنميـــــــة مهـــــــارال الـــــــوعي الصـــــــو ي كدراســـــــال  ألاهةةةةةةة  ف: -7

م( فقــد هــدفأ إمــ  معرفــة مهــارال 3747م(، أمــا دراســة )عبــدالكريم وحبي ــر:2016)الــدامي:

م( إمـــ  معرفـــة 2015ة )الســـريف:الـــوعي الصـــو ي لـــدى معلمـــي اللغـــة العربيـــة، وهـــدفأ دراســـ

تصـورال معلمــي القــراءة لطبيعــة العالقــة بــين الــوعي الصــو ي واكتســاب القــراءة، وهــدفأ 

ــــعدهللا:  2015دراســـــــــــــــال )عطـــــــــــــــا : ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدهمي:2014مف سـ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام 3747مف الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اســ ــ ــ ــ ــ ــ م( إمـ

 اس راتيجية املحاكاة في مواد متنوعة.

ـــعدهللا 2015واتفقــــــــــــــــــــأ هــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــف دراســــــــــــــــــــال )عطــــــــــــــــــــا : ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مف 2014: مف سـ

ـــــدهمي: ـــي املتغ3747الـ ــ ـــــر م( فـ ـــتقل، يــ ــ ـــتخدمأ  املسـ ــ ـــا اسـ ــ ـــاة إال أناـ ــ ـــ راتيجية املحاكـ ــ ــــو اسـ وهــ

التـادف،  يـر املحاكاة املباشرة وجعلأ الحاسوب وسيلة من وسائلها، واختلفأ معها في املتغ

التـادف وهـو )الـوعي الصـو ي(، واختلفـأ مـف  يــر وكذلك اتفقأ مـف دعـض الدراسـال فـي املتغ

إا هــدفأ إمــ  قيــال مهــارال الــوعي الصــو ي لــدى التالميــذف وهــذا مــا  فلســابقةالدراســال ا

حي  إنه لم توجد دراسة محلية أو  فيميزهاف اناا اس ادفأ تنمية مهارال الوعي الصو ي

 دولية استخدمأ اس راتيجية املحاكاة في تنمية مهارال الوعي الصو ي.

مف 3747كدراســــــــــــال )الــــــــــــدامي: اعتمــــــــــــدل أ لــــــــــــب الدراســــــــــــال املــــــــــــنهج التجريبــــــــــــي  ملنةةةةةةةةةةةة هج: -7

مف 3747م(، أو املـنهج شـبه التجريبـي كدراسـ ي )الـدهمي:3741مف سـعدهللا:3747عطا :

ـــي3743الحمــــــاطي: ــــيي( -م(، أو املــــــنهج الوصــــــفي )التحليلـــ مف 3747كدراســــــ ي )الســــــريف: املســ

 م(.3747عبدالكريم وحبي ر: 

م( فـــي املـــنهج شـــبه 3743مف الحمـــاطي:3747اتفقـــأ هـــذه الدراســـة مـــف دراســـ ي )الـــدهمي:

 التجريبي، واختلفأ مف بقية الدراسال في املنهج. 

ـــــاطي: م،2016اتفقــــــــــــأ هــــــــــــذه الدراســــــــــــة مــــــــــــف دراســــــــــــال )الــــــــــــدامي: ألا و ت: -5 ــ ــ ــ م، 2012والحمـ

م( في اسـتعمال  ختبـار، واختلفـأ 3747م، والدهمي:3741م، وسعدهللا:3747وعطا :

 في ألاداة.م( 3747والسريف: ،3747مف دراس ي )عبدالكريم وحبي ر:
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اختــارل عين اــا بالطريقــة العشــوائية،  التـــياتفقــأ هــذه الدراســة مــف الدراســال   ل ينةة ت: -1

ــــة البــــــالغ عــــــددها ) ـــم العينــ ـــي مجـــ ـــا فـــ  م لــــــوا مجموعــــــة تجريبيــــــة 37واختلفــــــأ معهـــ
 
( تلميــــــذا

اقتصــرل علــ  املرحلــة  بتدائيـــة،  التــــي واحــدة. كمــا اتفقــأ هـــذه الدراســة مــف الدراســال

م( اللتــان اقتصـرل علــ  3747مف السـريف:3747ســ ي )عبـدالكريم وحبي ــر:واختلفـأ مـف درا

 املعلمين. 

 استفادل هذه الدراسة من الدراسال السابقة من عدة وجوه، أهمها: 

تحديد مشكلة الدراسة وبلورة أس ل اا، و عرف موقعها وأصال اا بين الدراسال السابقة،  -

   املصطلحال ال ربوية اال الصلة باا، وإثراء فصولها الن رية والتطبيقية.و عري

تحديــــد مــــنهج الدراســــة املناســــب، وأدوال جمــــف البيانــــال املناســــبة، وكيفيــــة التحقــــق مــــن  -

ـــــيكو ـــها السـ ــ ـــا وخصائصـ ــ ـــــدقها وثباتاـ م ريــــــة، وكيفيــــــة تتــــــادف إجــــــراءال دراســــــة املشــــــكلة،  صـ

ـــــائية املناســــــبة مل ــــاليب لاحصـ ـــار ألاســ ـــائج واختيـــ ــ ـــتخالص النتـ ــــة اســـ ـــــال، وكيفيــ ــــة البيانـ عالجــ

 ها.يـر وعرضها ومناقش اا وتفس

تحديد مهارال الوعي الصو ي الالزمة لتالميذ الص  ال ال  من مرحلة التعليم ألاساسـ ي  -

 املحاكاة في تدريسها. اس راتيجيةيمكن تنمي اا عن طريق  التـي

كــاة، وإعــداد اختبــار مهــارال املحا اســ راتيجية مصــممة وفــقكيفيــة إعــداد وحــدة  عليميــة  -

 الوعي الصو ي.

 أشارل إلحاا الدراسال السابقة. التـيلافادة من دعض املراجف  -

4

اعتمـــــدل الدراســـــة املـــــنهج شـــــبه التجريبـــــيف كونـــــه ألانســـــب لتعـــــرف مـــــدى تمكـــــن تالميـــــذ الصـــــ   

 يــوفريم ألاساســ ي مــن مهــارال الــوعي الصــو ي. كمــا أن املــنهج شــبه التجريبــي ال الــ  مــن مرحلــة التعلــ

 
 
  ضبطا

 
 .الخارجي والصدق الداخلي الصدق ملهددال مناسبا

تصميم املجموعة التجريبيـة الواحـدة اال  ختبـارين القبلـي والبعـدي تصـميما للبحـ ،  يـر واخت

 لوعي الصو ي.والك لصعوبة وجود مجموعتين متكاف تين في أداء مهارال ا

 



  ضو ن ع ن ن   ي  مه   ت  لوعي في تن  ملح ك    ست  تيجي  وفق مص    ت لي ي  وح   ت  يس أثر

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
055 

3

ت
ْ
خ

ُ
  التــي املدرسـة ليــر ا

ُ
  أبـدل املدرسـة إدارة كـون  القصـدية، بالطريقـة البحـ  فحاـا بـقط

 
فـي   عاونـا

 37حيـ  بلغـأ ) العشـوائية بالطريقـة الدراسـة عينـة ليــر واخت التجربـة، تطبيـق
 
 تالميـذ مـن ( تلميـذا

  .ليم لوا عينة الدراسة امليدانية ألاساس ي من بين كل الشعبف ال ال الص  

2

 
ُ
فاختبـار   الدراسـة هـذه فـي سـتخدما

 
لقيـال مهـارال الـوعي الصـو ي، وياـدف  ختبـار إمـ  معرفـة  ا

هــارال الــوعي الصــو ي، مــن خــالل مقارنــة امــتالت تالميــذ الصــ  ال الــ  مــن مرحلــة التعلــيم ألاساســ ي مل

 التجريبية.  ةللمجموعالبعدي و  ين القبليمتوس  التطبيق

ن اختبار مهـارال الـوعي الصـو ي مـن )  يعتمـد علـ  التمييـز السـمةي والصـو ي علـ  20وتكو 
 
( سـؤ 

 التــي -( 20مستوى الكلمة أو تكويناتاا الصوتية، توزعأ هذه ألاسـ لة علـ  مهـارال الـوعي الصـو ي الــ )

قــيس مهــارة مــن مهــارال الــوعي بنصــاب ســؤال واحــد لكــل مهــارة، وخصــ  لكــل ســؤال ي -تــم تحكيمهــا 

ـــن 5( إمــــ  )2( درجــــال، وخصــــ  لقيــــال كــــل مهــــارة مــــن )5الصــــو ي ) ـــ  عــــن مــــدى تمكـ ( فقــــرال تكشـ

درجتــــــين ونصــــــ  فــــــي حالــــــة لاجابــــــة  أو  كــــــل فقــــــرة تأخــــــذ درجــــــة .التلميــــــذ مــــــن املهــــــارة بصــــــورة وا ــــــحة

 في حالة لاجابة الخطأ عن الفقرة  ختبارية.
 
 ال حيحة، أو صفرا

  الـك وبعـد
ُ
لالختبـار دعرضـه علـ  عـدد مـن املتخصصـين فـي منـا ج اللغـة  ال ـاهري  الصـدق يــرختا

ر  ختبار بخطـاب للمحكمـين إلبـداء  رائاـم فـي  ِ
العربية وطرائق تدريسها وفي القيال والتقويم. كما ُصد 

ن لهـم هـدف  ختبـار وطريقـة إبـداء  رائاـم ِ
فيـه.  صالحيته للتطبيـق امليـداني ا ـراض البحـ  العلمـي. َبـي 

وقد أجمف كل املحكمين عل  صالحية اختبار مهارال الوعي الصو ي وملحقاته ا راض البح  العلمـي 

 
 
بصورته الراهنة عدا صيا ة دعض الفقرال وترتيتاا، وبذلك أصبح  ختبـار فـي صـورته الناائيـة مكونـا

.20من )
 
 ( سؤ 

َب لالختبـار  ال ـاهري  الصـدق إيجـاد مـن  ن اـاء وبعـد   (20) مكونـة مـن اسـتطالعية عينـة لـ ع ُجر 

، مـن خـارج أفـراد عينـة الدراسـةتلميـذ
 
 التعـرف تـم حيـ  لـه، السـيكوم رية الخصـائ  دغـرض قيـال فا

 رف ها. أو الفقرال قبول  الخصائ  هذه في ضوء والتمييز والصعوبة السهولة معامالل عل 

 

ـــ  عينــــة اســـــتطالعية جــــرى التحقــــق مـــــن صــــدق   ســــاق الـــــداخلي ل ـــار علـ ـــار بتطبيــــق  ختبــ الختبـ

، من خارج أفراد عينة الدراسة، 20مكونة من )
 
سون( بين درجـال يـر معامل ارتبات )ب وُحِسَب ( تلميذا
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كـــل فقـــرة مـــن فقـــرال  ختبـــار والدرجـــة الكليـــة لالختبـــار الـــذي تنتمـــي إليـــه، والـــك باســـتخدام البرنـــامج 

 يو ح الك. (، والجدول التاميspss) لاحصايي

1

 عند مستوى ) .  رتبات**
 
 (.0.01دال إحصائيا

 عند مستوى ).  رتبات دال إح*
 
 (.0.05صائيا

َق دعد أن   ِ
ب 
ُ
ِأ  ختبار عل  تالميذ العينة  ستطالعية  ط

َ
ل ِ
 
نتائج إجابال التالميذ عل  فقرال  ُحل

  ختبار، والك بادف التعرف إم :

 

 (:244م، 4991التالية )أبو ناهية: معامل التمييز حسب املعادلة ُحِسَب 

 الفئة العليا ـــ مجموع عالمات الفئة ادلنيا. مجموع عالمات

 عدد أ فراد ا حدى الفئتني ×مجموع العالمات اخملصصة للفقرة 

( 2معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار, والجدول ) ُحِسب  وبتطبيق المعادلة السابقة  

 فقرة من فقرات االختبار.يوضح معامل التمييز لكل 

2

 م  مالت  لت ييز  لسؤ ل  قم م  مالت  لت ييز  لسؤ ل  قم

Q1 0.55 Q11 0.40 

Q2 0.56 Q12 0.36 

Q3 0.49 Q13 0.37 

 مستوى  ل الل  م  مل الا تب ط  لسؤ ل  قم مستوى  ل الل  م  مل الا تب ط  لسؤ ل  قم

Q1 0.616** 0.004 دالة عند  Q11 0.479* 0.033 دالة عند 

Q2 0.607** 0.005 دالة عند Q12 0.450* 0.047 دالة عند 

Q3 0.550* 0.012 دالة عند Q13 0.464* 0.039 دالة عند 

Q4 0.556* 0.011 دالة عند Q14 0.752** 0.000 دالة عند 

Q5 0.468* 0.037 دالة عند Q15 0.662** 0.001 دالة عند 

Q6 0.556* 0.011 دالة عند Q16 0.584** 0.007  دالة عند 

Q7 0.540* 0.014 ة عنددال Q17 0.531* 0.016 دالة عند 

Q8 0.619** 0.004 دالة عند Q18 0.531* 0.016 دالة عند 

Q9 0.452* 0.046  دالة عند Q19 0.512* 0.021 دالة عند 

Q10 0.551* 0.012 دالة عند Q20 0.632**  0.003دالة عند  
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Q4 0.48 Q14 0.69 

Q5 0.41 Q15 0.60 

Q6 0.49 Q16 0.54 

Q7 0.51 Q17 0.46 

Q8 0.58 Q18 0.44 

Q9 0.38 Q19 0.43 

Q10  0.49 Q20  0.57  

( 0.69-0.36يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معــامالل التمييــز لفقــرال  ختبــار قــد تراوحــأ بــين ) 

(، وعليه تم قبول جميف فقرال  ختبار، حي  كانأ في الحد املعقول من التمييز 0.48بمتوس  بلغ )

 القيال والتقويم. حسبما يقرره املختصون في

ـــار إجابـــــة   ـــل ســـــؤال مـــــن  ختبــ ويقصـــــد بـــــه ملالنســـــبة امل ويـــــة لعـــــدد ألافـــــراد الـــــذين أجـــــابوا علـــــ  كــ

تين العليا والدنيامل )أبو ناهية:  (.275م، 4991صحيحة من املجموعتين املحكيي

 :(703م, 4881)أبو ناهية:معامل الصعوبة بالمعادلة اآلتية  تم حساب 

 الفقرة في الطالب عالمات مجموع 

 الفقرة عالمات × الطالب عدد
ـــــار،   ـــــرال  ختبـ ـــن فقـ ــ ـــــرة مـ ـــل فقـ ــ ـــعوبة لكـ ــ ـــل الصـ ــ ـــــاب معامـ ـــم حسـ ــ ـــــابقة تـ ــــة السـ ـــق املعادلــ ــ وبتطبيـ

 ( يو ح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرال  ختبار.3والجدول )

(3)

 م  مالت  لص وب   لسؤ ل  قم م  مالت  لص وب  ؤ ل لس  قم

Q1 0.64 Q11 0.63 

Q2 0.74 Q12 0.62 

Q3 0.58 Q13 0.62 

Q4 0.74 Q14 0.69 

Q5 0.79 Q15 0.65 

Q6 0.70 Q16 0.63 

Q7 0.85 Q17 0.68 

Q8 0.75 Q18 0.56 

Q9 0.64 Q19 0.60 

Q10 0.62 Q20 0.62 

× 111 
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-0.56معــــامالل الصــــعوبة لفقــــرال  ختبــــار قــــد تراوحــــأ بــــين ) يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن 

(، وعليــه فـنن جميــف الفقـرال مقبولــة، حيـ  كانــأ فـي الحــد املعقـول مــن 66.78(، بمتوسـ  بلـغ )0.85

 الصعوبة حسبما يقرره املختصون في القيال والتقويم.

عيـد تطبيقــه علـ  التالميـذ أنفســهمويقصـد بغبـال  ختبــار أن يعطـي النتـائج نفســها تقريبـ 
ُ
 إاا أ

 
 ا

 مرة ثانية، ولقد قام الباح  بنيجاد معامل ال بال بطريقتين، هما:

تـــــم اســـــتخدام درجـــــال العينـــــة  ســـــتطالعية لحســـــاب ثبـــــال طريقةةةةة   لتجزئةةةةة   لنصةةةةةفي :  -أ 

 ختبار بطريقة التجزئة النصـفية، إا تـم تجزئـة فقـرال  ختبـار إمـ  جـزأين: ألاسـ لة اال 

رقــــــــــــــام الفرديــــــــــــــة، وألاســــــــــــــ لة اال ألارقــــــــــــــام الزوجيــــــــــــــة، ثــــــــــــــم ُحِســــــــــــــَب معامــــــــــــــل ارتبــــــــــــــات ألا 

(، ثم جـرى  عـديل 0.713( فكان معامل  رتبات بين النصفين يساوي ) Pearsonسون يـر )ب

(، وهـذا 0.832) الطول باستخدام معادلة )سـيبرمان(، فكـان معامـل ال بـال دعـد التعـديل

طْمــئن إمــ  صــحة النتيجــة يــدل علــ  أن  ختبــار يتمتــف بدرجــة 
ُ
تــم  التـــيجيــدة مــن ال بــال ت

 الحصول علحاا وتؤكد صالحية  ختبار للتطبيق امليداني ا راض البح  العلمي. 

اســـتخدم الباحـــ  طريقـــة ثانيـــة مـــن طـــرق حســـاب ال بـــال، والـــك طريقةةة  كرونبةةة : ألفةةة :  -ب 

للدرجة الكليـة   ختبار، حي  حصل عل  قيمة معامل كرونباخ ألفا إليجاد معامل ثبال

 للمعادلة آلاتية )الشرييني:
 
 :(73م، 3774لالختبار ككل طبقا

  

 

ل( مجمــون تبـــاين كــل فقـــرة، 2حيــ : )ث( معامــل ال بـــال، )ن( عــدد مفــردال  ختبـــار، )مجـــ ن 

 ص( تباين درجال  ختبار.2)مجـ ن

(، وهي قيمة عالية 0.875) وكانأ قيمة ثبال  ختبار بالتعويض في معادلة كرونباخ ألفا  ساوي 

طمئن الباح  إم  تطبيق  ختبار عل  عينة الدراسة.
ُ
 ت

عينـــة الدراســـة )املجموعـــة تـــم تطبيـــق اختبـــار مهـــارال الـــوعي الصـــو ي القبلـــي علـــ   الـــك وبعـــد

  قبل تنفيذ التجربة. التجريبية(

ن          

4-ن=   ث  

 

مجـ          
 س2ع

مجـ         
 ص2ع

1

- 
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  بمهــارال الــوعي الصــو ي الخــاص  ختبــار تطبيــق دعــد: تنفيةةذ  لتطبيةةق -
 
 عينــة علــ  قبليــا

الوحـدة  التجريبيـة )عينـة الدراسـة( املجموعـة سيتـدر  فـي واملتم ـل التجريبي، التطبيق تم تنفيذ الدراسة

تكونــأ  حيــ  ،التعليميــة باســتخدام اســ راتيجية املحاكــاة لهــدف تنميــة مهــارال الــوعي الصــو ي لــديام

   الباحـــ ، وخصــأربعــة أســابيف( بنصــاب حصـــة كــل يــوماســتغرق تنفيـــذها ) ( درول1الوحــدة مــن )

ــــ  ـــــدة، وخصـــ ــــة الوحــ ـــــة ملراجعـــ ـــــة ختاميــ ـــــدة وحصــ ــــة للوحــ ـــــة تمهيديـــ  لكـــــــل درل صـــــــو ي حصـــــــتين حصــ

ــــيوبـــــذا بلـــــغ عـــــدد الحصـــــ  الدراســـــية دقيقـــــة،  (45)دراســـــيتين، زمـــــن الحصـــــة  خصصـــــأ لتقـــــديم  التــ

 الك دعد وتمحصة دراسية،  (18)املحاكاة لعينة الدراسة  اس راتيجيةالوحدة التعليمية القائمة عل  

 .البعدي في ظروف متشاباة للتطبيق القبلي  ختبار تطبيق

ُعْوِلَجـــــْأ بيانـــــال الدراســـــة بواســـــطة الحاســـــب آلامـــــي، باســـــتعمال الرزمـــــة لاحصـــــائية فـــــي العلـــــوم  

ي معالجــة بيانــال (، واســُتْعِمَل كــلٌّ مــن لاحصــاء الوصــفي و ســتدالمي فــSPSS جتماعيــة ولانســانية )

 -( pearsonسون يـــر معامــل ارتبــات )ب - نحرافــال –الدراســة وتحليلهــا، وهــي: )املتوســطال الحســابية 

 (.T- testاختبار ) -براون(  –معامل )سيبرمان  -معامل )كرونباخ ألفا( 

4

مةةن مرحلةةة    لث لةةةث"مةةة  مهةة   ت  لةةوعي  لصةةةوت   لالزمةة  لتالميةةةذ  لصةةف  :نــ  الســؤال ألاول  

  لت ليم ألاس س ي؟".

ولإلجابــــــة عــــــن هــــــذا الســــــؤال، تمــــــأ مراجعــــــة ألادب الن ــــــري والدراســــــال الســــــابقة اال الصــــــلة  

ل قائمـة  ِعـدي
ُ
بمهارال الوعي الصـو ي، و راء دعـض الخبـراء فـي منـا ج اللغـة العربيـة وطرائـق تدريسـها، وأ

مــن مرحلــة التعلــيم ألاساســ ي،  ال الــ يمكــن تنمي اــا لــدى تالميــذ الصــ   التـــيهــارال الــوعي الصــو ي بم

وعرضــها علــ  املحكمــين فــي أدوال الدراســة للتأكــد مــن صــدقها وإبــداء  رائاــم حــول مــدى مناســبة هــذه 

 من مرحلة التعليم ألاساس ي ال ال املهارال لتالميذ الص  

مــــن مرحلــــة  ال الــــ ل الــــوعي الصــــو ي الالزمــــة لتالميــــذ الصــــ  ( قائمــــة مهــــارا4ويبــــين الجــــدول ) 

 التعليم ألاساس ي في صورتاا الناائية.
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 يحلل كل   م ط   إلى أصو ته   ملفر  . 0
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 صوتي 

 
 يحلل مقط  

   )   رك ت(.يةر ي يز بين ألاصو ت  لص ئت   لطويل  و لقص 5
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 من  لكل   سو ء ك ن حرف 
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20 .
 
 من ب  ي   لكل   ونه يته ، لت ط  م نى   ي  
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  ء  وكت ب .ي يز    روف  مل  ف  ) ملش   ( في  لكل  ت، قر  02

3

مةةةة  صةةةةو   وحةةةة   ت لي يةةةة  مصةةة    وفةةةةق  سةةةةت  تيجي   ملح كةةةة   لتن يةةةة  نـــ  الســــؤال ال ـــاني:  

 ؟من مرحل   لت ليم ألاس س ي  لث لث لصف مه   ت  لوعي  لصوت  ل ى تالميذ 

صصـــين فـــي منـــا ج اللغـــة لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال اس رشـــد الباحـــ  بـــاراء دعـــض الخبـــراء املتخ 

العربيــــة وطرائــــق تدريســــها، وألادبيــــال ال ربويــــة املتخصصــــة فــــي علــــم اللغــــة، والدراســــال الســــابقة اال 

الصلة باس راتيجية املحاكاة وتطبيقاتاا ال ربوية، والتعلم وفق اس راتيجية املحاكاة وال سـيما فـي مجـال 

ل الوحــــــدة التعليميــــــة املصـــــممة ِعـــــدي
ُ
 الســــــ راتيجية املحاكـــــاة، وعرضــــــها علــــــ   اللغـــــة العربيــــــة، ثــــــم أ

 
وفقــــــا
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املحكمين في أدوال الدراسة للتحقق من صدقها ومناسب اا لتالميذ الص  ال ال  من مرحلة التعليم 

 ألاساس ي، ثم عرضها عل  املجموعة التجريبية )عينة الدراسة(ف دغرض تنمية مهارال الوعي الصو ي.

رل الوحــــدة التعليميــــة باــــدفها العــــام  ِ
وأهــــدافها الخاصــــة املتم لــــة بمهــــارال الــــوعي الصــــو ي  ُصــــد 

املحـــددة فـــي قائمـــة املهـــارال، وتكونـــأ الوحـــدة التعليميـــة فـــي صـــورتاا الناائيـــة دعـــد تحكيمهـــا مـــن ثمانيـــة 

ر كــل درل بأهدافـه الســلوكية، ثـم عــرض قصـة قص ِ
ة يـــر درول قائمـة علــ  اسـ راتيجية املحاكــاة، وُصـد 

 مـــن ألانشـــطة القائمـــة علـــ  اســـ راتيجية املحاكـــاة، ة تحفـــز انتبـــاه التالميـــذ، و يــــر م 
 
كـــل درل ي ـــم عـــددا

 يعكـــس قـــدرة التلميـــذ علـــ  أداء مهـــارال الـــوعي الصـــو ي يمكـــن 
 
 ســـلوكيا

 
حيـــ  يحقـــق كـــل  نشـــات هـــدفا

 قياسها وتقويمها من خالل أداء التلميذ في أثناء الدرل وبعده.

ـــا   دَ كمــ ِ
إا خصصـــــأ حصـــــة تمهيديـــــة للوحـــــدة  الـــــزمن املناســـــب لتنفيـــــذ الوحـــــدة التعليميـــــة، ُحـــــد 

التعليمية وحصـتان دراسـيتان لكـل درل وحصـة ختاميـة للوحـدة التعليميـة حيـ  بلـغ عـدد الحصـ  

 إمـــ  ( 18)
 
حصــة دراســـية. وقـــد ُروعيــأ ألاســـس املر وبـــة فــي اختيـــار محتـــوى الوحــدة التعليميـــة اســـتنادا

م ألاساســـ ي فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة كتـــاب القـــراءة املقـــرر علـــ  تالميـــذ الصـــ  ال الـــ  مـــن مرحلـــة التعلـــي

 وأدلة املعلمين الخاصة به.

ـــــائل   ــ ـــــطة والوسـ ــ ـــم ألانشـ ــ ــ ـــــد أهـ ــ ـــم تحديـ ــ ــ ــــة، تـ ــ ـــــة التعلميــ ــ ــــائل التعليميـ ــ ـــــطة والوســ ــ ـــبة لألنشـ ــ ــ وبالنسـ

التعليمية املناسبة لتـدريس الوحـدة التعليميـة املصـممة وفـق اسـ راتيجية املحاكـاة. أمـا تقـويم الوحـدة 

ف ان مه
 
ارال الوعي الصو ي  عتمد عل  التكرار ولاعادة لطبيع اا اللغوية، كما ُروعي أن يكون مستمرا

والتقـويم التكـويني، والتقـويم الختـامي الناـايي، ملعرفـة مـدى (،  لت هية ي) تم استخدام التقويم القبلـي

تطــور مســتوى املجمــوعتين التجريبيــة وال ــابطة فــي  ختبــار. وقرنــأ الوحــدة التعليميــة بــين  ســتمان 

 ق والكتابةف لتتكامل هذه املهارال ويطابق التلميذ بين املسمون واملنطوق واملكتوب. والنط

2 

مةة  أثةةر تةة  يس هةةذه  لوحةة    لت لي يةة  لتن يةة  مهةة   ت  لةةوعي  لصةةوت  : ال الــ نــ  الســؤال  

   لث لث ألاس س ي؟ لصف ل ى 

ــــؤال و   ــــة عــــــن هــــــذا الســ يس املجموعــــــة التجريبيــــــة )عينــــــة الدراســــــة( الوحــــــدة فقــــــد تــــــم تــــــدر لإلجابــ

)اختبــار مهــارال الــوعي الصــو ي(  اة الدراســة، وتطبيــق أدالتعليميــة املصــممة وفــق اســ راتيجية املحاكــاة

،
 
 وبعـــــديا

 
 قبليـــــا

 
 باســـــتخدام البرنـــــامج لاحصـــــايي ) تطبيقـــــا

 
وتمـــــأ (، spssثـــــم معالجـــــة البيانـــــال إحصـــــائيا

فـي اختبـار مهـارال  املجموعة التجريبية )عينة الدراسة( لي والبعدي( عل )القب التطبيقين نتائج مقارنة
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060 

 أثر الوعي الصو ي عل  مستوى املهارال مجتمعة، وعل  مستوى كل مهارة عل  حدة )منفردة(ف ملعرفة

 املعتادةف، وكانأ النتائج كما يلي: مقارنة بالطريقة املحاكاة تدريس وحدة مصممة وفق اس راتيجية

وملعرفـــــة أثـــــر تـــــدريس الوحـــــدة املصـــــممة وفـــــق اســـــ راتيجية املحاكـــــاة فـــــي مســـــتوى التالميـــــذ ككـــــل،  

ر ُحِســـَب متوســـطا املجموعــــة التجريبيـــة وانحرافاهمـــا املعياريــــان فـــي التطبيقـــين القبلــــي والبعـــدي الختبــــا

( t-testمهـــــارال الـــــوعي الصـــــو ي علـــــ  مســـــتوى املهـــــارال مجتمعـــــة، ثـــــم ُحِســـــَبْأ قيمـــــة إحصـــــاء اختبـــــار)

ـــــرال 5لعينتــــــين م ــــــرابطتين الختبــــــار الفــــــرق لاحصــــــايي بــــــين املتوســــــطين، والجــــــدول ) ـــــذه املؤشـ ـــين هـ ــ ( يبـ

 لاحصائية ونتيجة  ختبار.

5t-test

( أن املجموعة التجريبية حصلأ في اختبار مهارال الوعي الصو ي القبلي 5يتضح من الجدول ) 

ـــ  املتوســــ  الحســــابي ) ـــار  (، بينمــــا حصــــلأ11.83427( بــــانحراف معيــــاري قــــدره )44.5500علـ فــــي اختبـ

( بــــــــــانحراف معيــــــــــاري قــــــــــدره 83.7000مهــــــــــارال الــــــــــوعي الصــــــــــو ي البعــــــــــدي علــــــــــ  املتوســــــــــ  الحســــــــــابي )

ـــــر (، وملـــــا كـــــان املتوســـــ  الحســـــابي لـــــدرجال  ختبـــــار البعـــــدي 10.10003) ــــابي أكبـ ــــ  الحسـ مـــــن املتوسـ

عي لـــــدرجال  ختبـــــار القبلـــــي لـــــدى تالميـــــذ املجموعـــــة التجريبيـــــة، فـــــنن الـــــك يـــــدل علـــــ  أن مهـــــارال الـــــو 

( وهـــو 0.9278الصـــو ي لـــديام أصـــبحأ أعلـــ  دعـــد تطبيـــق ألانشـــطة التدريبيـــة، فقـــد بلـــغ مجـــم ألاثـــر )

، إا أنـه عنـد ضـرب املقـدار فـي ) يـر كب يـر تأث
 
%( مـن التبـاين فـي أداء 92.73( نجـد أن مـا يقـارب )100جدا

 يـر (، و شtة لقيمة )التالميذ في  ختبارين، وتفسر قيمة مجم ألاثر بمدى مصداقية الداللة لاحصائي

( إمــ  وجــود فــرق إحصــايي بــين املتوســطين لصــالح التطبيــق 15.635( البــالغ )tقيمــة إحصــايي  ختبــار )

(. 0.05( صفري أقل من مستوى الداللة املحدد في الدراسة بــ)0.000البعديف إا أن مستوى الداللة )

ميـة مهـارال الـوعي الصـو ي لـدى املجموعـة علـ  تن يـر كب يـر وهذا يدل عل  أن ألانشطة التدريبية لها تأث

 التجريبية من تالميذ الص  ال ال  ألاساس ي.

  ملتوسط  ل     لتطبيق  ملج وع 
 الانحر ف

  مل ي  ي 

     

    ري 
T 

مستوى 

  ل الل 
 حجم ألاثر  ل الل 

 

  لتجريبي 

 22.13407 44.5522 02  لقبلي
29 25.635 2.222 

 عن    ل 

2.22 
0.9278 

 22.22223 13.7222 02  لب  ي
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 فرقــ هنــات وبنــاء  علــ  الــك فــنن 
 
  ا

 
 عنــد مســتوى الداللــة ) د 

 
( بــين متوســطي أداء 0.05إحصــائيا

 .عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارال الوعي الصو ي، لصالح  ختبار البعدي

و عــزى هــذه النتيجــة لايجابيــة مــن وجهــة ن ــر الباحــ  إمــ  لاثــارة والتشــويق اللــذان تــوفرا لــدى  

وظفهـا الباحـ   التـيالتالميذ نتيجة تنون املواد املعروضة بين املسمون واملريي، وكذلك تنون ألاساليب 

 تادف إم  تنمية مهارال الوعي الصو ي. التـيفي تنفيذ ألانشطة التدريبية 

مف 3747د اتفقـــــــــــأ هـــــــــــذه النتيجـــــــــــة مـــــــــــف أ لـــــــــــب الدراســـــــــــال الســـــــــــابقة كدراســـــــــــال )الـــــــــــدامي:وقـــــــــــ 

 م(.3741مف شعبان:3747سريف:

متوســــطال عينـــة الدراســـة علــــ  ولغـــرض استكشـــاف مــــا إاا وجـــدل فـــروق إحصــــائية دالـــة بـــين  

مســتوى كــل مهــارة علــ  حــدة، رصــد الباحــ  فــي كــل  مــن  ختبــارين القبلــي والبعــدي مجمــون العالمــال 

( فـــي كـــل مهـــارة مـــن مهـــارال الـــوعي  20الكليـــة اداء عينـــة الدراســـة )املجموعـــة التجريبيـــة( كلهـــا )
 
تلميـــذا

ل وانحرافاتاا املعيارية عن متوسـطها، الصو ي كل مهارة عل  حدة، ثم استخرج متوس  هذه العالما

 ثم ُحِسَب دعد الك الفرق بين متوسطي عالمال  ختبارين في كل مهارة مستقلة.

( املتوســـــــطين الحســــــابيين وانحرافحامـــــــا املعيــــــاريين لالختبـــــــار القبلــــــي والبعـــــــدي 6ويبــــــين الجــــــدول ) 

النتــــائج  يـــــر مناقشــــة وتفس للمجموعــــة التجريبيــــة لكــــل مهــــارة علــــ  حــــدة، ورتبــــة كــــل مهــــارة، كمــــا ســــيتم

 (.6املتعلقة بكل مهارة صوتية عل  حدة. من خالل الجدول )

6t-test

  ملتوسط  ملج وع   لةةة ةةةةهةةةة    م

بة 
رت

 لة
 

الانحر ف 

ةةة   مل ي  ي 
  ةة

 
يةة  

حةةر
 لةة

 

T 
مستوى 

  ل الل 
  ل الل 

2 
 لت ييز  لس عي بين أصو ت 

    روف.

 2.5000 قبلي
20 

1.14708 19 

 
4.422 0.000 

  ل  عن  

 1.09904 4.0500 ب  ي 2.22

0 
يحلل كل   م ط   إلى أصو ته  

  ملفر  .

 2.4000 قبلي
1 

1.09545 19 

 
6.133 0.000 

  ل  عن  

 0.93330 4.3500 ب  ي 2.22

3 
يحلل كل   م ط   إلى مق ط ه  

  لصوتي .

 1.7500 قبلي
23 

0.85070 19 

 
7.714 0.000 

  ل  عن  

 0.85840 4.0000 ب  ي 2.22

4 
 إلى أصو ته يحلل مقط 

 
 صوتي 

 
 

  ملفر  .

 2.4000 قبلي
6 

1.23117 19 

 
6.762 0.000 

  ل  عن  

 1.14593 4.4500 ب  ي 2.22

5 
ي يز بين ألاصو ت  لص ئت  

   )   رك ت(يةر  لطويل  و لقص

 2.8500 قبلي
3 

0.98809 
19 6.054 0.000 

  ل  عن  

 0.68056 4.6000 ب  ي 2.22
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  ملتوسط  ملج وع   لةةة ةةةةهةةةة    م

بة 
رت

 لة
 

الانحر ف 

ةةة   مل ي  ي 
  ةة

 
يةة  

حةةر
 لةة

 

T 
مستوى 

  ل الل 
  ل الل 

6 

 ملق طع بأنو عه   ي يز بين

 (، مع الانتب ه يةر قص -)طويل 

 لل ق  و لسرع  في  لقر ء .

 2.9000 قبلي

22 

1.20961 
19 

 
4.477 0.000 

  ل  عن  

 1.06992 4.2500 ب  ي 2.22

7 
يستخرج  لصوت ألاول من 

  لكل  .

 3.1000 قبلي
0 

0.71818 
19 7.373 0.000 

  ل  عن  

 0.69585 4.8000 ب  ي 2.22

1 

من  يةر يستخرج  لصوت ألاخ

 أم 
 
 لكل   سو ء ك ن حرف 

 حرك .

 2.7500 قبلي

2 

0.78640 

19 23.277 0.000 
  ل  عن  

 0.36635 4.8500 ب  ي 2.22

9 
يصنف مج وع ت كل  ت 

.
 
 م ط   في فئ ت متش به  إيق ع 

 2.6000 قبلي
24 

1.27321 
19 0.197 0.009 

  ل  عن  

 1.67332 3.8000 ب  ي 2.22

22 
 إلى كل   م ط   

 
ي يف صوت 

 لت ط  كل     ي  .

 1.6000 قبلي
26 

0.99472 
19 0.242 0.055 

  ل  عن  

 1.33278 2.2500 ب  ي 2.25

22 
 من ب  ي   لكل   

 
يحذف صوت 

.
 
 ونه يته ، لت ط  م نى   ي  

 2.3500 قبلي
 م22

1.26803 19 

 
5.871 0.000 

  عن    ل

 1.20852 4.2500 ب  ي 2.22

20 
 من ب  ي   لكل   

 
يحذف مقط  

.
 
 ونه يته ، لت ط  م نى   ي  

 2.2000 قبلي
4 

1.36111 
19 7.378 0.000 

  ل  عن  

 0.82558 4.5500 ب  ي 2.22

23 
 في كل   م ط   

 
يستب ل صوت 

 كل     ي  . لت ط 

 1.8000 قبلي
 م20

1.23969 
19 7.784 0.000 

  ل  عن  

 1.31689 4.0500 ب  ي 2.22

24 
 مفر   م ط ه 

 
ي مج أصو ت 

 لتكوين مق طع صوتي .

 2.2000 قبلي
 م3

1.36111 
19 8.430 0.000 

  ل  عن  

 0.68056 4.6000 ب  ي 2.22

25 
ي مج مق طع صوتي  م ط   

 لتكوين كل  .

 1.9500 قبلي
7 

1.14593 
19 10.971 0.000 

  ل  عن  

 0.82078 4.4000 ب  ي 2.22

 ي يز بين ه زت   لوصل و لقطع . 26
 1.8000 قبلي

22 
1.05631 

19 8.159 0.000 
  ل  عن  

 1.25237 4.1000 ب  ي 2.22

27 
ي يز بين  لالم  لش سي  و لالم 

 وكت ب .
 
  لق ري  نطق 

 2.2000 قبلي
 م22

1.19649 
19 4.433 0.000 

 ل  عن   

 1.48324 4.1000 ب  ي 2.22

21 
 ملسجوع  من  يةر غ ي يز  لكل  

 بين ع   كل  ت مسجوع .

 1.4500 قبلي
25 

0.94451 
19 4.873 0.000 

  ل  عن  

 1.57196 3.4500 ب  ي 2.22

29 

ي يز بين  لتنوين بأنو عه 

 ملختلف  ) لفتح، و لكسر، 

 وكت ب .
 
 و لرفع(، نطق 

 1.8500 يقبل

9 

0.98809 

19 8.320 0.000 
  ل  عن  

 1.12858 4.3000 ب  ي 2.22

02 

ي يز    روف  مل  ف  

) ملش   ( في  لكل  ت، قر ء  

 وكت ب .

 1.9000 قبلي

5 

0.91191 

19 9.133 0.000 
  ل  عن  

 1.00000 4.5000 ب  ي 2.22
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 يتضح من الجدول آلا ي:

فــي لالختبـار القبلــي مــن املتوسـطال ال اهريــة أكبـــر  لالختبــار البعـديال اهريـة جـاءل املتوســطال 

 (، وهي كالتامي:0.05( بداللة إحصائية أقل من )20جميف مهارال الوعي الصو ي الــ )

ــــلأ ) - ـــار البعــــــدي  ( مهـــــارة مــــــن مهـــــارال الـــــوعي الصــــــو ي17حصـ ـــي  ختبــ ــــطال فــ ـــ  املتوســ علــ

ـــين ) ـــا بـ  -44 -1 -5 -7 -7 -1 -2 -3 -4وهــــي اال ألارقــــام ) (،4.8500( و)4.000الحســــابية مـ

ــــوامي: 37 -49 -45 -47 -47 -41 -42 -43 ــ ــ ــــ  التـــ ــ ــ ـــها علـــ ــ ــ ــ " لت ييةةةةةةةةةةةز  لسةةةةةةةةةةة عي بةةةةةةةةةةةين (، ونصوصـ

أصةةةو ت    ةةةروف"، و"يحلةةةل كل ةةة  م طةةة   إلةةةى أصةةةو ته   ملفةةةر  "، و" يحلةةةل كل ةةة  م طةةة   إلةةةى 

 إلةةةةةى أصةةةةةو ته  ملفةةةةةر  "
 
 صةةةةةوتي 

 
، و"ي يةةةةةز بةةةةةين ألاصةةةةةو ت مق ط هةةةةة   لصةةةةةوتي "، و"يحلةةةةةل مقط ةةةةة 

 ( مةةع يةةةر قص -  )   ركةة ت("، و"ي يةةز بةةين  ملقةة طع بأنو عهةة  )طويلةة يةةةر  لصةة ئت   لطويلةة  و لقص

الانتبةةةة ه لل قةةةة  و لسةةةةرع  فةةةةي  لقةةةةر ء "، و"يسةةةةتخرج  لصةةةةوت ألاول مةةةةن  لكل ةةةة "، و" يسةةةةتخرج 

 مةةةن ب  يةةةة   يةةةةةر  لصةةةوت ألاخ
 
 أم حركةةة "، و"يحةةةةذف صةةةةوت 

 
 لكل ةةةة  مةةةن  لكل ةةةة  سةةةةو ء كةةة ن حرفةةةة 

 مةةةن ب  يةةةة   لكل ةةة  ونه يتهةةةة ، لت طةةة  م نةةةةى 
 
"، و"يحةةةذف مقط ةةةة 

 
ونه يتهةةة ، لت طةةةة  م نةةةى   يةةةة  

 فةةةي كل ةةة  م طةةة   لت طةةة 
 
"، و"يسةةةتب ل صةةةوت 

 
 مفةةةر      يةةة  

 
كل ةةة    يةةة  "، و"يةةة مج أصةةةو ت 

م طةة ه لتكةةوين مقةة طع صةةوتي "، و"يةة مج مقةة طع صةةوتي  م طةة   لتكةةوين كل ةة "، و"ي يةةز بةةين 

 وكت بةةة "، و"ي يةةةز ه زتةةة   لوصةةةل و 
 
 لقطةةةع"، و"ي يةةةز بةةةين  لةةةالم  لش سةةةي  و لةةةالم  لق ريةةة  نطقةةة 

 وكت بةةةة "، و"ي يةةةةز    ةةةةروف 
 
بةةةةين  لتنةةةةوين بأنو عةةةةه  ملختلفةةةة  ) لفةةةةتح، و لكسةةةةر، و لرفةةةةع(، نطقةةةة 

وهذا يدل عل  تفوق تدريس مهارال الـوعي مل،  مل  ف  ) ملش   ( في  لكل  ت، قر ء  وكت ب 

 عل  التدريس بالطريقة التقليدية. يبيةباانشطة التدر الصو ي 

(، فــــي اختبــــار 3.4500( و)3.8000( علــــ  املتوســـطين الحســــابيين )18 -9حصـــلأ املهارتــــان ) -

مـن أكبــر مهارال الوعي الصو ي البعدي عل  ال رتيب، ولكن كـان متوسـطاهما الحسـابيان 

 يــــدل علــــ   ختبــــار القبلــــي
 
تــــدريس ل لباحــــ صــــممها ا التـــــيفاعليــــة ألانشــــطة ، وهــــذا أي ــــا

 مهارال الوعي الصو ي.

ة التجريبيـــة فـــي يوجـــد فـــرق ظـــاهري بـــين كـــل متوســـطين فـــي كـــل مهـــارة علـــ  حـــدة للمجموعـــ -

 .تطبيق البعديلصالح ال التطبيقين )القبلي والبعدي(

ــــ  ) - ــ ـــــد توظيـــ ــ ـــين t-testدعــ ــ ــ ـــرابطتين( لعينتــ ــ ــ ف لحســـــــــاب الداللـــــــــة لاحصـــــــــائية للفـــــــــرق بـــــــــين م ــ

(، وبــــانحراف 19ل مهــــارة علــــ  حــــدة، بدرجــــة حريــــة )علــــ  مســــتوى كــــ  ختبــــارينمتوســــطي 

ن تبـاين قيمـة ) ( املحسـوبة مـن مهـارة إمـ  أخـرى، tمعياري يختل  من مهارة إم  أخرى، تبـي 
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ـــين ــ ــ ــــة بـ ــ ــــذه القيمــ ــ ـــــأ هــ ــ ـــان 0.01(، وبمســــــــتوى داللــــــــة )3.714( و)47.727) وتراوحـ ــ ــ ـــــا كـ ــ (، وملـ

(، فننــــه يــــدل علــــ  0.05مســــتوى الداللــــة أقــــل مــــن مســــتوى الداللــــة املحــــدد بالدراســــة بـــــ )

  ختبارين )القبلي والبعدي( لصالح  ختبار البعدي. وجود فرق إحصايي بين متوسطي 

( 4.8500بــين املتوســ  الحســابي ) عينــة الدراســة فــي  ختبــار البعــديتراوحــأ متوســطال  -

 أم  يةةةةةةر يسةةةةةتخرج  لصةةةةةوت ألاخ(، مل1للمهـــــارة اال الـــــرقم )
 
مةةةةةن  لكل ةةةةة  سةةةةةو ء أكةةةةة ن حرفةةةةة 

( للمهـــارة اال الـــرقم 2.2500جـــاءل فـــي الرتبـــة ألاومـــ ، واملتوســـ  الحســـابي ) يالتــــمل، حركةةة 

 إلةةةةى كل ةةةة  م طةةةة   لت طةةةة  كل ةةةة    يةةةة  ( مل10)
 
ــــيمل، ي ةةةةيف صةةةةوت  ـــي الرتبــــة  التـ جــــاءل فـ

(، فقـــد 14-5(، كمــا أن دعــض املهــارال حصــلأ علــ  رتبــة واحــدة، كاملهــارتين )16ة )يـــر ألاخ

ــــغ ) ــــ  حســـــابي متحـــــد بلـ ـــ  متوسـ ــــلتا علــ ي يةةةةةز بةةةةةين ونِصـــــهما علـــــ  ال رتيـــــب مل (،4.6000حصـ

 مفةةةةر   م طةةةة ه يةةةةةر ألاصةةةةو ت  لصةةةة ئت   لطويلةةةة  و لقص
 
  )   ركةةةة ت(" و"يةةةة مج أصةةةةو ت 

(، فقد حصلتا 1-13( مكرر، واملهارتين )3فقد جاءتا في الرتبة )لتكوين مق طع صوتي "، 

ي بةةين  لت ييةةز  لسةة ع(، ونِصــهما علــ  ال رتيــب مل4.0500علــ  متوســ  حســابي متحــد بلــغ )

 فةةةةي كل ةةةة  م طةةةة   لت طةةةة 
 
فقــــد كل ةةةة    يةةةة  "،  أصةةةةو ت    ةةةةروف"، و"يسةةةةتب ل صةةةةوت 

(، فقــد حصــلتا علــ  متوســ  حســابي متحــد 11-6مكــرر(، واملهــارتين )12جاءتــا فــي الرتبــة )

 (، مةع يةةر قص -ي يةز بةين  ملقة طع بأنو عهة  )طويلة  ونِصهما علـ  ال رتيـب مل (،4.2500بلغ )

 من ب  ي   لكل   ونه يته ، لت ط   الانتب ه لل ق  و لسرع  في
 
 لقر ء "، و"يحذف صوت 

 ،"
 
(، فقــد حصــلتا علـــ  17-16( مكــرر، واملهــارتين )10) فقــد جاءتــا فــي الرتبـــةم نةةى   يةة  

ي يةةةز بةةةين ه زتةةة   لوصةةةل ونِصـــهما علـــ  ال رتيـــب مل، (4.1000متوســـ  حســـابي متحـــد بلـــغ )

 وكت بةةةة "،  ي يةةةةز بةةةةين  لةةةةالم  لش سةةةةي  و لةةةةالم  لق ريةةةة مل، وملو لقطةةةةع
 
فقــــد جاءتــــا فــــي نطقةةةة 

( مكـــرر، وهـــذا يـــدل علـــ  اســـتمرار وتنـــون وســـائل وأنشـــطة اســـ راتيجية املحاكـــاة 11الرتبـــة )

 عل  مدى تنفيذ الوحدة التعليمية عل  املجموعة التجريبية.

 عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة ) 
 
ـــين متوســـــطي 0.05وبنـــــاء  علـــــ  الـــــك فننـــــه يوجـــــد فـــــرق دال  إحصـــــائيا ( بــ

، ُيعــزى  ختبــار البعــديالختبــار مهــارال الــوعي الصــو ي، لصــالح  ن )القبلــي والبعــدي(التطبيقــيدرجــال 

تاــدف إمــ  تنميــة  التـــيعينــة الدراســة )املجموعـة التجريبيــة( باســتخدام ألانشــطة التدريبيـة إمـ  تــدريس 

مهــارال الــوعي الصــو ي. كمــا لــوحع ضــع  تمكــن تالميــذ الصــ  ال الــ  مــن مرحلــة التعلــيم ألاساســ ي 

 .هارال الوعي الصو ي، وهذا ما دل عليه نتائج  ختبار القبلي و راء دعض معلمي الصفوف ألاوم من م
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 في ضوء نتائج الدراسة ُيور ي الباح  باآل ي: 

إعـــــداد أدلـــــة للمعلمـــــين  شـــــرح بصـــــورة تفصـــــيلية مهـــــارال الـــــوعي الصـــــو ي، و عطـــــي أم لـــــة  -

مــن مرحلــة ريــاض ألاطفــال إمــ  املرحلــة ال انويــة، فــي تطبيقيــة عــن كيفيــة تدريســها وتنمي اــا 

 ضوء اس راتيجية املحاكاة.

ت ــــمين كتــــب القــــراءة املقــــررة علــــ  تالميــــذ الصــــ  ال ــــاني مــــن مرحلــــة التعلــــيم ألاساســــ ي  -

وحــدة تدريبيــة وا ــحة الخطــوال قائمــة علــ  اســ راتيجية املحاكــاةف لتــدريب التالميــذ علــ  

 مهارال الوعي الصو ي.

 الحلقــة ألاومــ  مــن التعلــيم ألاساســ ي، وإفــراد  هتمــام بت -
ُ
علــيم مهــارال الــوعي الصــو ي منــذ

 لتلــك املهــارال، 
 
مســاحة لهــا فــي البرنــامج ألاســبوعي املخصــ  للغــة العربيــة، يتنــاول شــرحا

 تدريبال وأنشطة  ساعد التالميذ عل  إتقان هذه املهارال.
 
 وكيفية تدريسها، مت منا

 علم ألاصوال بامة ويقدمها لتالميذه دسهولة ويسر.ضرورة أن ُيقبل املعلم عل    -

 هتمام بالجانب السـمةي والجانـب البصـري والجانـب الكتـابي عنـد تـدريس التالميـذ علـ   -

 مهارال الوعي الصو ي.

 هتمـــام بتـــدريب التالميـــذ فـــي الصـــفوف ألاومـــ  علـــ  تحليـــل الكلمـــة إمـــ  حروفهـــا وأصـــواتاا  -

 و 
 
.الصغرى ومقاطعها الصوتية نطقا

 
 كتابة

من املفردال اللغوية  يـر  تجيف التالميذ عل  ممارسة املحاكاة اللغويةف اناا تزودهم بك   -

 وتنمي لديام الثروة اللغوية، وتطور ملكاتام القرائية.

 إلثراء الدراسة يق رح الباح  إجراء الدراسال آلاتية: 

ربيــــــة فــــــي تــــــدريس مهــــــارال الــــــوعي الصــــــو ي إجــــــراء دراســــــال لتقــــــويم أداء معلمــــــي اللغــــــة الع -4

 للتالميذ في ضوء املهارال الالزمة للتالميذ في كل ص .

ـــــر إجـــــراء دراســــــال مماثلــــــة لهــــــذه الدراســــــة تـــــدخل متغ -3 ال أخــــــرى، كــــــالجنس، واملحاف ــــــة، يــ

 والص ....الن.

 إجراء دراسال لفاعلية اس راتيجية املحاكاة في تدريس فرون اللغة العربية. -2

فاعليـــة بــــرامج قائمـــة علـــ  اســـ راتيجية املحاكــــاة فـــي تنميـــة مهـــارال الــــوعي إجـــراء دراســـال ل -1
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Abstract 

The United Nations have deemed the situation in Yemen the world’s worst 

humanitarian crisis. Yemen is currently experiencing the largest cholera 

epidemic in recent history. The first cases were declared in September 2016, and 

over 1.1 million cases and 2,300 deaths have since been reported. The research 

relied on information available of the number of recorded cases of cholera from 

hospitals and health centers in Sana'a city and Sana'a Governor ate. Spatial 

statistical analysis is the most intriguing and remarkable aspect of GIS. In this 

study, Some of Spatial statistical analysis methods were used to figure out the 

volume of cholera outbreak in Yemen. Hot and cold spot, interpolation distance 

weighted (IDW), ordinary least square (OLS), and geographically weighted 

regression (GWR) were used. The analysis shows a high concentration of 

concentrations in hospitals located in Sana'a city and parts of Sana'a governorate 

adjacent to the capital Sana'a, especially areas in the north and west parts of the 

city. The large number of recorded cases of cholera is due to the contamination 

of rainwater with wastewater sewage in the agricultural areas adjacent to the 

sewage channel. During the rainfall season, this led to the flooding of 

agricultural areas with such water, which led to contamination of vegetables and 

fruits. In addition, farmers in that area use electrical generators to vacuum water 

from sewage channel and to irrigate crops. 

Keywords: Cholera epidemic, Yemen crisis, Spatial statistical analysis 
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Introduction 

Cholera is an important public health problem worldwide. Toxigenic Vibrio 

cholera is responsible for 1.4 to 4.3 million cases with about 21,000–143,000 

deaths per year (Thandavarayan et al., 2019, p3). Cholera is a bacterial disease 

caused by infection of small intestine by Vibrio cholera, characterized by a 

variety of diarrhea, abdominal cramp and dehydration. Most common route of 

infection is through contaminated water and foods (Nishiura et al., 2017, p4). 

The clinical consequences of this diarrheal disease include discharge of 

substantial volumes of watery stool, loss of electrolyte, rapid dehydration that 

may advance to hypovolemic shock and metabolic acidosis. Death rates due to 

cholera infection are reported to be as high as 70%, mainly due to the delay in 

rehydrating the patients (Thandavarayan et al., 2019, p3). 

Since early 2015, Yemen has been in the throes of a grueling civil war, 

which has devastated the health system and public services, and created one of 

the world’s worst humanitarian disasters (Al-Mekhlafi, 2018, p1560). The 

United Nations have deemed the situation in Yemen the world’s worst 

humanitarian crisis (Federspiel and Ali, 2018, p2). By September 2016, only 

46% of the 3,507 hospitals and clinics were operating7 and blockades of the Red 

Sea ports prevented the entry of key goods. The war and siege that started in 

2015 and continue to date, have had a devastating impact on every vital sector in 

Yemen including health, agriculture, service, and industry (El Bcheraoui et al., 

2018, p4).  

The World Health Organization (WHO) reported having established 139 oral 

rehydration corners, trained 900 health workers in the management of cholera, 

delivered 1 million bags of IV fluids, distributed 158 cholera kits and sent 1450 

cholera cots. The WHO described having treated 700,000 suspected cases of 

cholera (Federspiel and Ali, 2018, p2).  

Yemen is experienced the largest cholera epidemic in recent history. The first 

wave disseminated cholera in the south before an explosive surge in the second 

wave across the south, center and north. Lasting 7 months, the first wave peaked 

at 2000 suspected cases weekly in December 2016 and 1663 deaths in total 

(Figure 1). The second wave included a rapidly increasing trend and expanding 

geography over 2 months, and a gradually decreasing trend over 8 months, with 

a massive peak of 50832 weekly suspected cases in June 2017 and 2265 deaths 

in total (Spiegel, et al., 2019, p4) and (Weill et al., 2019, p231).  

The armed conflict increases the likelihood of the emergence of epidemics 

(Gayer, et al., 2007, p1627). This is obvious during the cholera epidemic in 

Yemen in 2015 and 2016. The degradation of water and sanitation infrastructure 
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had given rise to the proliferation of mosquitos and hence cycles of large-scale 

malaria and dengue outbreaks. In addition, the increasing phase occurred at the 

onset of the rainy season and was potentially associated with a shift from 

household use of deep well water to contaminated surface water. 

Study Area 

Sana’a Governorate and Sana’a city have been chosen as the study area. 

Sana’a is a governorate of Yemen. However, Sana’a city is not part of the 

Governorate but instead forms the separate governorate. Both of Sana’a 

governorate and Sana’a city cover an area of around 15.000 km². Sana’a city 

(the capital of Yemen), Amran, Hajjah, Al-Hodaidah and Dhamar have more 

than 100,000 recorded cases. In addition, the number of cases ranged from 

50,000 to 100,000 have been recorded in Sana’a governorates, Mahwit, Ibb and 

Taiz governorates, while in the governorates of Al-Jawf, Sa’ada, Rima, Al-

Bayda, Al-Dhale’e, Lahj, Abyan and Aden, the number of recorded cases ranged 

between 10,000 to 50,000. Finally, Shabwah, Marib, Hadramout and Al-Mahra 

governorates have recorded less than 10,000 cases (Figure 1). 

Figure 1: Recorded Cases of Cholera from Sept. 2016 to Dec. 2017 

Study Area
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Data Limitation  

Unfortunately, the research encountered considerable difficulties in acquiring 

the necessary data such as the number of casualties and the number of deaths in 

Sana’a city and Sana’a Governorate to conduct targeted analyzes focusing on 

each geographical area. This lack of data may leave researchers with no chance 

to calculate rates, causes, and variables to find out the causal-spatial 

relationship. Therefore, the research relied on information available of the 

number of recorded cases of cholera from hospitals and health centers in Sana’a 

city and Sana’a Governorate. 

Materials and Methods 

Data 

The data used in the study were collected from the Infectious Diseases 

Department of the Yemeni Ministry of Health. The data contains detailed 

statistics on cholera recorded cases received by hospitals, health centers and 

health units in Sana’a governorate and Sana’a city. The number of these health 

facilities reached 391 distributed among governmental and private 

establishments. The number of health facilities in the city of Sana’a was 131, 

while in Sana’a governorate was 260. In addition, digital data were used for 

agricultural areas, residential neighborhoods, streets, water wells, population, 

valleys, and sewage channel in the study area. 

GIS Methods 

Disease mapping provide information on a measure of disease across a 

geographical space. Disease maps are able to provide us a rapid visual summary 

of complex geographic information. These maps may also identify subtle 

patterns in epidemic/health data that are sometimes missed in tabular 

presentations (Elliott and Wartenberg, 2004, p 995). Advances in GIS 

technology provide very good opportunities for environmental and geographical 

specialist to study associations between demographic and environmental 

exposures and the spatial distribution patterns of diseases. According to 

(Anamzui, 2012, p21) the objectives of spatial epidemiological analysis are the 

description of spatial patterns identification of disease clusters, and explanation 

or predication of disease risk.  

This study concentrates on the application of a GIS based on spatial and geo-

statistical analyses to study the spatial patterns of cholera and define areas of 
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high risk and demographic risk factors that contribute to high rates of cholera. 

Spatial statistical analysis is the most intriguing and remarkable aspect of GIS. 

In this study, some of spatial statistical analysis methods were used to figure out 

the volume of cholera outbreak in Yemen: 

- Cluster detection (Hot and cold spot) to examine tendency of risk. 

- Interpolation Distance Weighted (IDW). 

- Ordinary Least Square (OLS),  

- Geographically Weighted Regression (GWR). 

Result and Discussion 

The study shows a variation in the number of health centers and cholera 

cases in the Districts of Sana'a, the capital, and its suburbs. The 26 and 7 health 

centers in Al-Sabeen and Al-Tahrir districts received the highest cases of 

cholera, with 15537 and 15127 cases respectively, with a total of 30,664 cases, 

representing 35% of the total number of 87,418 cases, while with 3 health 

centers, the Old Sana'a district was the lowest district received 131 case as 

shown in Figure (2) and Figure (3). 

 

Figure 2: Recorded Cases in health centers in Districts of Sana'a, the capital, and 

its suburbs 
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Figure 3: Number of health centers in Districts of Sana'a, the capital, and its 

suburbs 

 

Figure (4) also shows the result of a density analysis (IDW) of recorded 

cholera cases that were treated in health centers. The analysis shows that health 

centers located in the city of Sana'a and its environs, especially in the northern 

and western parts of the city, have received large numbers of cholera cases 

ranging from 500 to 6000 cases. The high concentration of cholera cases 

indicates a high number of infected people in those areas that are considered 

urban areas.  

The reason for that may be the contamination of rain water with sewage 

water in the agricultural lands adjacent to the sewage canal north of Sana'a city. 

The infected cases began in October 2016 after the end of the rainy season. This 

led to the flooding of agricultural areas with polluted water, which polluted the 

vegetables and fruits grown there. In addition, farmers in Bani Al-Harith district, 

"which is a major source supplying the markets of Sana'a city with vegetables," 

use generators to draw water from the sewage channels and irrigate crops. 
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Figure 4: Density of cholera cases treated at the hospitals in the study area 

 

 Children are most vulnerable to infection, and due to low immunity, 

malnutrition and unhealthy living conditions, children suffer more than adults 

from infection and disease. The health system is collapsing and doctors are not 

being paid and suffers from severe shortages of basic medical supplies. 

Operating health facilities are under severe pressure and cannot accommodate 

the increasing numbers of patients. To make matters worse, the doctors have not 

been paid for several months. While collecting data, doctors reported that many 

doctors left hospitals and traveled outside Yemen in search of a better life. They 

also reported a lack of medicine and medical supplies so the devices were not 

working and in need of repair. Some hospitals have been bombed by aircraft and 

they are out of service. 
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In addition, the shortage of safe drinking water and medical supplies in 

hospitals in the study area increases the continuous spread of cholera and acute 

watery diarrhea. UNICEF is working with partners on health, water, sanitation, 

hygiene and communication for development to scale up the response to control 

the outbreak, prevent its spread, and reduce the risk of its return. 

Figure (5) shows the result of the mass detection analysis. It can be seen that 

there is a high concentration of cholera cases in hospitals in Sana'a and the 

surrounding areas. Obviously, the further from the city center, the less focused 

she is. This analysis shows that a large number of cholera cases were recorded in 

areas around Sana'a city. They may have been affected by agricultural products 

irrigated with polluted wastewater. This has put great pressure on receiving 

cases of cholera in hospitals due to limited resources, which affects the 

incidence of deaths due to the large numbers of injured. 

 

Figure 5: Result of the hot spot analysis in the study area 
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The spread of cholera is the worst that can happen to the population of 

Yemen, but it was expected due to the collapse of the health system. There are 

more than 600 health facilities that are no longer operational, and many facilities 

that are still operating are either understaffed or operating at minimal 

operational capacity. 

Two years after Yemen faced the largest outbreak of acute watery diarrhea / 

cholera in the world, the most vulnerable populations, especially the 

marginalized and displaced, remain vulnerable to disease. Since the beginning 

of 2019, 300,000 suspected cholera cases and 500 disease-related deaths have 

been recorded in Yemen. 

A field worker explained that the strategy for educating the population on 

how to recognize signs of cholera and how to protect themselves from this 

disease consists of three axes: “We sterilize water sources with chlorine, and we 

sterilize water tanks, to ensure the safety of the water. Providing families with 

sanitary items that include soap, washing powder and water containers, and 

finally, we go between homes and explain to families how cholera is spread and 

how they can protect themselves from it. ” 

(Figure 6) displays the population density in the city of Sana’a, which has a 

population of more than 3 million according to population indicators in 2018. 

Obviously, the population density is high in the zones of old city and Al-Tahrir 

zone (commercial area). The density in that areas ranging from 57,000 to 

130,000 people. The population density decreases the further away from the city 

center and ranges from 20 to 300 people in low-density areas. 

(Figure 7) illustrates the IDW analysis density of the recorded cases of 

cholera treated by the hospitals. This analysis shows the high concentration of 

concentrations in hospitals in the center and west part of Sana’a city. It is clear 

that many of these public and private hospitals have received cholera cases 

ranging from 400 to more than 6,000 case. 
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Figure 6: population density in Sana'a city 
 

 

Figure 7: the recorded cases of cholera treated by the hospitals 
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Figure (8) shows the water wells in the Sana’a city and its environs with 

abound 5727 artesian wells and 758 hand surface. The reason for the existence 

of such a large number of wells is due to the lack of governmental supervision 

and legalization of the drilling of these wells. Another reason is the rapid 

urbanization of Sana’a at the expense of agricultural land. Al-Saylah channel is 

a place for torrents flow from the mountain valleys surrounding the city. The 

end of Al-saylah is in the north of the city located near the wastewater sewage 

recycling refinery.  

 

Figure 8: Water wells in the Sana’a city 
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The wastewater sewage recycling refinery is connected to the sewage 

drainage canal. This canal crosses the agricultural area north of Sana’a city, as 

shown in (Figure 8) and (Figure 9). There are 344 wells on both sides of the 

canal (Figure 9). This canal is considered as a major risk factor and a major 

cause of cholera outbreaks. It always mixes with rainwater during the rainfall 

season and that water is used by farmers to irrigate crops. 

 

Figue 9: the contaminated wells around the wastewater sewage canal 

 



Geospatial Analysis to Recognize the 2016-2017 D. Mohamed Maiyas 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
015 

The result of geographically weighted regression is shown in (Figure 10). 

The recorded cases of cholera in shospitals in Sana’a City was randolly 

distributed with z-score of 0.2088 and p-value of 0.8345. However, some 

hospitals in the center and north parts of Sana’a city had overloaded of cases 

with standar deviatin ranged from 0,5 to 2,5.  

 

Figure 10: geographically weighted regression (GWR) 
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Conclusion 

The cholera response in Yemen was and remains extremely complicated and 

challenging for a variety of reasons such as political, cultural, and 

environmental. The spatial statistical analysis methods display that the outbreak 

of cholera in the study area is caused by four main factors: firstly, collapsing of 

infrastructure specially the health services. Secondly, the Garbage piled up in 

the streets for a month, because of a protest by cleaners who demanded to raise 

their wages. Thirdly, the rainfall in the summer that mixed with garbage 

resulting in an outbreak of cholera. Finally, Mixing rain water with sewage that 

flooded the areas of growing vegetables and fruits in the north of Sana’a city 

with that water, and this created a suitable environment for the outbreak of 

cholera. 

Recommendation 

 Because of the weakened public health system, a large, explosive outbreak 

should be anticipated, so an early priority should be to increase the capacity to 

culture cholera through the establishment of peripheral laboratories. 

 Evaluation of the early warning alert and response functions of the surveillance 

system will be useful for preparedness for potential future cholera outbreaks as 

quickly as possible in Yemen by using statistical and climate modeling to 

prioritize geographical areas. 



Geospatial Analysis to Recognize the 2016-2017 D. Mohamed Maiyas 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
017 

References 

Al-Mekhlafi, H. M. (2018): Perspective Piece Yemen in a Time of Cholera: Current 

Situation and Challenges. Journal of the American Society of Tropical Medicine 

and Hygiene. 98(6), pp. 1558–1562. 

Anamzui, J. A. (2012): Spatial Analysis and Mapping of Cholera Causing Factors in 

Kumasi, Ghana. Master Thesis, university of Twente, Enschede, The 

Netherlands, p 65. 

El-Bcheraoui, C.; Jumaan, A. O.; Collison, M. L.; Daoud, F.; Mokdad A. H. (2018): 

Health in Yemen: Losing Ground in War Time. Journal of Globalization and 

Health. 14:42 

Elliott, P.; Wartenberg, D. (2004): Spatial Epidemiology: Current Approaches and 

Future Challenges. Journal of Environmental Health Perspective, volume 

112(9):998 

Federspiel, F.; Ali, M. (2018): The cholera outbreak in Yemen: lessons learned and way 

forward. Journal of BMC Public Health, 18:1338 

Gayer, M.; Legros, D.; Formenty, P.; Connolly, M. (2007): Conflict and Emerging 

Infectious Diseases. Journal of Emerging Infectious Diseases. Volume 13, 

(11):1625-31 

Nishiura, H.; Tsuzuki, S.; Yuan, B.; Yamaguchi, T.; Asai Y. (2017): Transmission 

dynamics of cholera in Yemen, 2017: a real time forecasting. Journal of 

Theoretical Biology and Medical Modelling. 14: p 1-8.  

Spiegel, P.; Ratnayake, R.; Hellman, N.; Ververs M.; Ngwa M.; Wise, P. H.; Lantagne, 

D. (2019): Responding to epidemics in large-scale humanitarian crises: a case 

study of the cholera response in Yemen, 2016–2018. Journal of BMJ Global 

Health. vol (4):1709 

Thandavarayan, R.; Mutreja, A.; Weill, F.; Das, B.; Ghosh, A.; Nair, G. B. (2019): 

Revisiting the Global Epidemiology of Cholera in Conjunction with the 

Genomics of Vibrio cholera. Journal of Frontier in Public Health. (7):203 

Weill, F.; Domman, D.; Njamkepo, E.; Almesbahi, A. A.; Naji, M.; Nasher, S. S.; 

Rakesh, A.; Assiri, A. M.; Sharma, N. C.; Kariuki, S.; Pourshafie, M. R.; 

Rauzier, J.; Abubakar, A.; Carter, J. Y.; Wamala, J. F.; Seguin, C.; Bouchier C.; 

Malliavin, T.; Bakhshi, B.; Abulmaali, H. N.; Kumar, D.; Njoroge, S. M.; Malik, 

M. R.; Kiiru, J.; Luquero, F. J.; Azman, A. S.; Ramamurthy, T.; Thomson, N. R.; 

Quilici, M. L. (2019): Genomic insights into the 2016-2017 Yemeni cholera 

epidemic. Journal of Nature. 10: 230–233 



Geospatial Analysis to Recognize the 2016-2017 D. Mohamed Maiyas 

 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 

 
 

 م0202(  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   )  لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 

 
011 

 ميالمحمد أحمد 

ـــا  -أســــــــــــتاا ن ــــــــــــم املعلومــــــــــــال الجغرافيــــــــــــة و ستشــــــــــــعار عــــــــــــن دعــــــــــــد املشــــــــــــارت  ــ ــ ــ ــ ـــم الجغرافيـ ــ ــ ــ ــ قسـ

 جامعة صنعاء –لانسانية  والعلومكلية آلاداب  –والجيوانفورماتكس 

 ، و ألامــم املتحــدة الوضــف فــي الــيمن أســوأ أزمــة إنســانية فــي العــالم عــدل
 
أكبـــر  يشــهد الــيمن حاليــا

، وتم لابـالأ عـن 3747تم لاعالن عن الحاالل ألاوم  في سبتمبر  ، وقدا في التاريخ الحدي يـر وباء الكول

ـــ  املعلومــــال ذه الدراســــة ل هــــعتمــــدا ، وقــــدحالــــة وفــــاة 3277إصــــابة و مليــــون حالــــة 4.4مــــن  ك ـــــر أ علـ

ــــدد حـــــاالل الكول ـــن عـ ـــي مدينـــــة صـــــنعاء يــــــر املتـــــوفرة عــ ــــفيال واملراكـــــز ال ـــــحية فــ ـــجلة مـــــن املستشـ ا امليــ

التحليـــل لاحصـــايي املكــــاني ملعرفـــة مجـــم تفلــــ ي ء، وفـــي هــــذه الدراســـة تـــم اســــتخدام ومحاف ـــة صـــنعا

 مسـافة  سـتيفاء املرجحـةل ، وتحليـالسـاخنةتحليـل املنـاطق تـم اسـتخدام  ، حيـ ا فـي الـيمنيــر الكول

(IDW) وتحليــل  نحــدار املكــاني ال راتبــي (OLS)  الجغرافــي املــوزون   نحــدار تحليــل و(GWR) ، ل أظهــر و

املستشفيال الواقعة في مدينة صنعاء  عدد الحاالل املصابة في ل عالية فيزاالتحليل وجود ترك نتائج

فـي ألاجـزاء الشـمالية الواقعـة  وخاصـة املنـاطقوأجزاء من محاف ة صنعاء املجاورة للعاصمة صـنعاء، 

 ا امليـجلةيــر مـن حـاالل الكول يــر عـدد كبسبب وجود كما أظهرل الدراسة إم  أن  ،والغربية من املدينة

إمــ  تلــوث ميــاه ألامطــار بميــاه الصــرف الصــيي فــي املنــاطق الزراعيــة جف يـــر  فــي مدينــة صــنعاء وضــواححاا

أدى الــك إمــ   مــر  حيــ  خــالل موســم ألامطــار،مدينــة صــنعاء شــمال  املجــاورة لقنــاة الصــرف الصــيي

 إم  والفواكه روالالخ منتجال ، مما أدى إم  تلوث بمياه الصرف الصيياملناطق الزراعية 
 
، إضافة

امليــاه مــن قنــوال الصــرف الصــيي وري  ليــحبن فــي تلــك املنطقــة مولــدال كهربائيــة ياملــزارعاســتخدام 

 .املحاصيل

 GISاملكاني في ن م  لاحصايي التحليل، اليمن أزمة، ايـر الكول وباء  لكل  ت  ملفت حي :
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Afef Ismail Abdulrazzaq1 

 

Abstract 

 metal-semiconductor-metal photoconductive ultraviolet detector was 

fabricated based on ZnO thin films by RF technique. Results for current versus 

voltage were measured using semiconductor characterization system in darkness 

and under illumination of 380 nm UV light at room temperature and in the air 

ambient. I-V measurements showed a noticeable difference between 

photocurrent and dark current meaning that the device can be used as UV 

photodetector. The device showed photocurrent values of 8.84×10
-6

,2.07×10
-5

, 

3.69×10
-5

, 6.18×10
-5

,7.81×10
-5

,1.01×10
-4

and 1.23×10
-4

 A for the voltages values 

of 2, 3,4, 5,6, 7 and 8 V, respectively. The responsivity of the fabricated device 

increased linearly from 0.18 to 2.46 A/W as the bias voltage increased from 2 to 

8 V. As the device was supplied with a higher bias voltage, the depletion layer 

width at the grain boundaries decreased and the carrier concentration increased 

leading to a larger photocurrent value in the device when it was illuminated with 

UV light. 

 

Keywords: ZnO thin film, UV detector, RF magnetron sputter, Photocurrent 

response 

                                                           
1 Deparment of Physical Education College, Hodeidah University, Yemen 
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1- Introduction 

 Due to their potential applications for example in environmental monitoring 

and solar astronomy, Ultraviolet (UV) photodetectors have attracted much 

attention recently [1-5]. ZnO is very suitable for the UV detectors since it has a 

direct wide band gap semiconductor (3.37 eV)[6-10]. Metal semiconductor 

metal (MSM) photoconductive detectors are generally the simplest detectors to 

fabricate, and also easy to obtain higher photoresponsivity. Recently, there are 

studies that have been done on the photoconductive detectors based on the ZnO 

thin films which fabricated by RF sputtering technique and other techniques [11-

16]. In this work, to make the detectors seem to be very stable, we report 

fabrication and characterization of the MSM structured photoconductive 

detectors based ZnO thin films that deposited by radio-frequency (RF) 

magnetron sputtering technique. 

2- Experimental work  

 Firstly, the Si substrates were cleaned by acetone, ethanol and de-ionized 

water in an ultrasonic bath, and subsequently dried in a flowing nitrogen gas 

before deposition. Then, aluminum (Al) was used as contact metal on the Si 

substrates by vacuum evaporation technique. After that, the ZnO thin film was 

deposited on these substrates by RF magnetron sputter system. The target-to-

substrate distance was 10 cm. The working pressure was kept at 2×10
-2

 mbar 

without substrate heating during the deposition procedure. Finally, in order to 

fabricate the MSM photoconductive detectors, aluminum (Al) was also used 

again as contact metal on the fabricated device by vacuum evaporation through 

a shadow mask. Results for current versus were measured using semiconductor 

characterization system in darkness and under illumination of 380 nm UV light. 

The measurements were carried out at room temperature and in air ambient. The 

schematic of the devices is shown in figure 1  

 

Figure1. Schematic of the ultraviolet detector based on ZnO thin films.  
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3- Results and discussion 

Figure 2 shows the XRD spectra of the film which used as UV photodetector. 

From which the (002) peak of ZnO was observed indicating that the device had 

preferentially c-axis oriented structure.  
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Figure 2. XRD spectra of the film which used as UV photodetector. 

 Figure 3 (a) shows a good absorption behavior (bellow 380 nm) of the film 

which used as UV photodetector. By using the following steps, the energy band 

gap (Eg) was found. The absorption coefficients α was found and the relation 

between the absorption coefficients α and the photon energy (E) is given by the 

following equations; 

 

  

where (t) is the thickness of the films (200 nm), Eg is the energy band gap 

and A is a constant. Consequently, a plot of (αE)
2
 versus photon energy E 

produced a straight line that cut the photon energy axis at the energy band gap 

value. The photon energy can be calculated using the following equation:  

 

where h is the planck’s constant, c is the speed of light in vacuum and (λ) is 

the wavelength. Figure 3 (b) displays the graph of (αE)
2
 versus E for the 

prepared film that produces a direct energy band gap values of 3.33 eV. This 
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indicates that the fabricated device can absorbed the UV light and producing the 

photocurrent effect.  
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Figure 3. Absorption spectra of thin films(a). (αE)

2
 versus E of films on glass substrate(b).  

 

 I-V measurements were performed under the irradiation of UV light (380 

nm) to evaluate the feasibility of the fabricated device as a UV photodetector. A 

noticeable difference between photocurrent and dark current was observed as 

shown in figure 4 meaning that the device can be used as UV photodetector.  

Figure 3 (a) 

Figure 3 (b) 
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Figure 4. Current-Voltage result for the fabricated UV detector device 

 As shown in figure 5 by repeatedly switching the UV illumination on and 

off for similar time intervals and increasing the bias voltage from 2 to 8 V, the 

currents rapidly increased to reach saturation when the visible light illumination 

(turned on) and when the visible lamp was turned off, the current also rapidly 

decreased. As a result, identical curves were detected for this fabricated device 

meaning that the fabricated device was very stable. The device responded well 

to all bias voltages under 380 nm of UV illumination (50µW/cm2). The photo-

generated carriers were produced as holes in the valence band and electrons in 

the conduction band when the UV illumination was turned on. When a bias 

voltage was applied, these carriers were transported to the electrodes. As a 

result, the intensity of the photocurrent increased during UV illumination. The 

photocurrent of the fabricated device increased under the higher bias voltages 

because of the enhancement in the charge separation process, the decreasing in 

the width of the depletion layer within the grain boundaries and increasing the 

carrier collection at the electrodes. The photocurrent values of the fabricated 

device were 8.84×10
-6

,2.07×10
-5

, 3.69×10
-5

, 6.18×10
-5

,7.81×10
-5

,1.01×10
-4

and 

1.23×10
-4

 A under bias voltages of 2, 3,4, 5,6, 7 and 8 V, respectively.  
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Figure 5. Photoresponse spectra for the fabricated device under different base voltage. 

 As shown by the linear curve in figure 6, the responsivity was highly 

dependent on the bias voltage. The responsivity of the fabricated device 

increased linearly from 0.18 to 2.46 A/W as the bias voltage increased from 2 to 

8 V. As the device was supplied with a higher bias voltage, the depletion layer 

width at the grain boundaries decreased and the carrier concentration increased 

leading to a larger photocurrent value in the device when it was illuminated with 

UV light. 

 

Figure 6. the responsivity of the fabricated device as a function of the applied voltage 
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4- Conclusion  

 Ultraviolet detector based on ZnO thin films was fabricated by RF 

technique. Results for this fabricated device were studied in darkness and under 

illumination of 380 nm UV light at room temperature and in air ambient. This 

device can be used as ultraviolet detector since the I-V measurements showed a 

noticeable difference between photocurrent and dark current. The time-

dependent photocurrent properties under a bias voltage range of 2–8 V showed 

identical curves with five cycles for this fabricated device, meaning that the 

fabricated device was very stable. The saturation photocurrent of the fabricated 

device increased from 8.84×10
-6

 to 1.01×10
-4

 when the bias voltage increased 

from 2 to 8 V. Also, as the device was supplied with a higher bias voltage the 

responsivity of the fabricated device increased, the depletion layer width at the 

grain boundaries decreased and the carrier concentration increased leading to a 

larger photocurrent value in the device when it was illuminated with UV light. 
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      عفي  إسماعيل عبدالرزاق  

معــدن مـــن -شــبه موصــل -تــم تصــنيف كاشــ  ألاشــعة فــوق البنفيــجية الــذي يتكــون مــن معــدن 

فـي  ار مـف الجهـدالتــيتـم قيـال نتـائج  RF. باسـتخدام تقنيـة  ZnOأكسـيد الزنـك  ألا شية الرقيقة ملـادة

ـــالم ولاضـــــاءة باا  ــــيشـــــعة فـــــوق البنفيـــــجية و ال ــ نـــــانوم ر فـــــي درجـــــة حـــــرارة  217 لهـــــا الطـــــول املـــــوجي التــ

ــا بــين  I-Vالغرفــة وفــي الهــواء املحــي . أظهــرل قياســال 
 
ــا ملحوظ

 
ار امل لــم ممــا التـــيار ال ــويي و التـــيفرق

يعني أنه يمكن اسـتخدام الجهـاز ككاشـ  ضـويي لألشـعة فـوق البنفيـجية. أظهـرل الدراسـة قـيم تيـار 

 لغ:ضويي تب

 A( 4-10×1.23و 10-4×1.01- 10-5×7.81- 10-5×6.18 - 10-5×3.69 - 10-5×2.07- 10-6×8.84)  

ــا  V(  1و 5 - 7-7 – 1- 2 – 3)  لقــيم الجهــد التاليــة ف خطي  صــني
ُ
علــ  التــوامي. زادل حساســية الجهــاز امل

ادة قيمــة الجهــد . حيـ  أنــه عنــد زيــV 1إمــ   3عنـدما زادة قيمــة الجهــد مــن  A / W 3.17إمــ   7.41مـن 

تفصل بين املنطقـة املوصـلة واملنطقـة العازلـة فـي شـبه املوصـل ومـن ثـم يـزداد  التـييقل عرض الطبقة 

ار ال ـويي التــيتمر بين الطبقتين املوصلة والعازلـة ممـا أدى إمـ  زيـادة قيمـة  التـيتركيز ناقالل التحنة 

 ألاشعة فوق البنفيجية. يـر في الجهاز عندما كان تحأ تأث

 


