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 عن اجمللة

اليت تصدر عن كلية اآلداب ( IJH)اإلنسانية دولية للعلوم ــلة الــاجمل

يف اململكة العربية السعودية، وحتت رقم إيداع جامعة حفر الباطت 

(  الصادر من 1658  -  8789: ) الدولي املعياري ردمد( بالرقم 1442/4967)

إدارة التسجيل والرتقيمات الدولية يف مكتبة امللك فهد الوطنية مبدينة 

 .الرياض يف اململكة العربية السعودية
البحوث والدراسات واملقاالت تقبل العلمية اليت النشر  وهي من أوعية

 والتطبيقية يف جمال العلوم اإلنسانيةوالتقارير البحثية األصيلة النظرية 

ة والعلوم االجتماعية والنفسية والتاريخ واللغة الدراسات االسالمي)

كما تستقبل البحوث العلمية اجملازة يف املؤمترات العربية واالجنليزية(، 

العلمية التابعة ملؤسسات علمية وأكادميية معرتف بها ويتم نشرها بعد 

 .اجمللة واحملكمني يف أعداد خاصة باجمللةإجازتها من هيئة حترير 

نصف اجمللة  اتإصدارلغة البحوث يف اجمللة هي العربية واإلجنليزية، و

سنوية يف شهري )فرباير، أغسطس(، وجيوز إصدار أكثر من جزء للعدد 

 .الواحد

 اإلنسانيةاجمللة الدولية للعلوم 
The International Journal of Humanities (IJH   (  
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   كتابة البحث باللغة العربيةشروط 
 (IJH)اإلنسانية لوم ــللعالدولية  اجمللة

 :للبحث تشمل فقط علىالصفحة األولى  -
o الوظيفي    :  عنوان البحث الباحثون والمسمى  أو  الباحث  العنوان اسم  ويكتب أسفل 

 بريد إلكتروني(.  ،ووسائل االتصال )هاتف وجهة العمل، والدولة،
 : متن البحث -

بصفة عامة    بالترتيب التاليأن يمر    بحثه يراعى في كتابة متن  على الباحث أن  
 : ووفقا لطبيعة البحث

o كلمة في شكل فقرة متصلة    200إلى    150في حدود من  : يكون    ملخص البحث
( البحث  ان  يوضح  ما  شديد  باختصار  ويتضمن  فرعية،  نقاط  الي   يهدفوبدون 

، كما ................  ، وتمثل مجتمع البحث في  ................  ، وتم استخدام المنهج  ................  
، مع توضيح العدد، أسلوب اختيار العينة، واستخدم  ................  البحث في    تمثلت عينة

البيانات   أدوات جمع  الباحث تحديد  للقياس هي )على  أدوات  الباحثون  أو  الباحث 
، ومن ................    إلىئج البحث  أشارت أهم نتا   ، وقد ................  ووصفها بشكل مختصر  

 . ................  أهم التوصيات 
كلمات استخدمها الباحث في متن البحث وال توجد   4إلى    3: من  الكلمات المفتاحية  
 في عنوان البحث.

o البحث    مقدمةال )إن ومشكلة  وفروعها  وهدفها  البحث  مشكلة  عرض  تتضمن   :
ومشكلة   مقدمة  تتضمن  أن  على  الدراسات  وجدت(،  نتائج  أهم  المرتبطة البحث 

، وال يتم تصنيفها تصنيفًا منفردًا تحت مسمى للتأكيد على المشكلة  بموضوع البحث 
 (. دراسات مشابهة .... إلخ أودراسات مرتبطة  أودراسات سابقة )

 : : ويضم العناوين الفرعية التالية المنهج -
o  : وصف حجم المجتمع وصفًا دقيقًا. المجتمع 
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o وصفها وتحديدها وطريقة اختيارها باإلضافة إلى أية متغيرات أخري يراها   العينة :
 الباحث هامة وبصفة خاصة تلك المتغيرات التي قد ترتبط بمناقشة النتائج.

o وصفها وتحديدها وحدودها ومراجعها، وفى حالة تعددها يتم وضع   أدوات القياس :
 وات.عناوين فرعية جانبيه لكل اداة من هذه االد 

o دراسة مشكلة البحث بصورة واضحة ومحدده.الخاصة ب: وصف االجراءات  اإلجراءات 
o   ومناقشة بالجداول   النتائجعرض  االستعانة  مع  البحث  نتائج  أهم  عرض  يتم   :

 (."إن أمكن" لكل منهما 7واألشكال )على أال يزيد عدد الجداول واألشكال عن 
o   االستخالصات  والتوصيات  االستخالصات أهم  تقديم  يتم  أسفر    والتوصيات :  التي 

 عنها البحث والمستمدة أساسا من النتائج الهامة المباشرة للبحث.
 : وفقًا لألسلوب التالي مستقلة في نهاية متن البحث  ع وتكتبالمراج -

o   الكتاب 
: سممممنة النشممممر، عنوان الكتاب، الط بعة بعد األولى إن وجدت،  اسممممم المؤل ف ✓

 النشر. دولةدار النشر، 
o سلسلة الكتب 

اسممممم المؤل ف : سممممنة النشممممر، عنوان الكتاب، الط بعة بعد األولى إن وجدت،  ✓
 النشر.   دولة مسلسل المجلد، دار النشر، 

o   الكتاب المترجم 
دار النشر -اسم المترجم : سنة النشر، عنوان الكتاب، اسم صاحب الكتاب   ✓

 سنة النشر الجديدة.  – ةالنشر الجديد  دولة –الجديدة 
o المجالت 

لف : سمممنة اإلصمممدار، عنوان المقالة أو البحث، اسمممم المجلة، عدد اسمممم المؤ  ✓
 النشر.  دولةالمجلة، جهة النشر، 

o   رسائل العلمية 
 سنة النشر، عنوان الرسالة، الكلية، الجامعة. : اسم صاحب الرسالة ✓

o  شبكة المعلومات الدولية 
 يكتب رابط الصفحة التي تم الحصول منها على المعلومة. ✓
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ب أن يوضح بعد كل فقرة وبين قوسين )اسم صاحب المرجع، سنة النشر، في متن البحث يج -
لعدد ) المرجع  وان كان  الصفحة(،  اسم   2رقم  األول،  المؤلف  )اسم  كالتالي  يكتب  مؤلف( 

المرجع ألكثر من   اذا كان  أما  الصفحة(  النشر، رقم  الثاني، سنة  يكتب    2المؤلف  مؤلف 
، 2020النشر، رقم الصفحة( مثال )الهريش،    كالتالي )اسم المؤلف األول، وآخرون، سنة

 (. 20،  2020( )الهريش وآخرون، 20،  2020( )الهريش ، هاشم، 20
توضع الجداول في متن البحث بأرقام مسلسلة، وال ترسل كملفات منفصلة، ويشار إليها في  -

المناسبة   الوصفية  العناوين  وتكتب  البحث  في  لها  موقع  أقرب  أو  بها  االستدالل  موضع 
 .صفوف واألعمدةلل

، واإلشارة إليها في موضع االستدالل  عنونتهاترقيم األشكال والصور والرسوم بالترتيب، مع   -
 .بها من البحث، كما يجب أن توضع في مكانها بمتن البحث وال ترسل كملفات منفصلة

(  SOONمن خالل الموقع اإللكتروني للمجلة )الباحث أصل البحث كاماًل بالمرفقات    يرسل -
(  14( بحجم )Simplified Arabic( بنوع خط ) Microsoft  wordمكتوبة على برنامج )

الجوانب، وعدد  جميع  سم( من    3(، ومراعاة أن يكون حجم الهوامش )A4على ورق مقاس )
 . سطر 25 في حدود  سطور الصفحة

ته  في حال قبول البحث يقوم الباحث بعمل كافة التعديالت المطلوبة ثم يرسل البحث في صور  -
  15(، وبحيث ال يزيد عدد صفحات البحث عن  wordالنهائية للنشر في المجلة في صيغة )

 وفقًا للمواصفات الخاصة بالكتابة السابقة. صفحة
 سوم النشر والتحكيم في المجلة ر  -
ريال سعودي أو ما يعادلها هي رسوم تحكيم ونشر البحث الواحد، تسدد على حساب   800 -

الباطن   حفر  الباطن  جامعة  حفر  جامعة  التعليم  )وزارة  باسم  والحساب  الراجحي،  بمصرف 
 مستحقات منسوبي الجامعة( 

 5480000455608011111135رقم االيبان      -
 455608011111135رقم الحساب    -
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Conditions of writing the research in English 

About the Journal international Journal of Humanities (IJH) 

The international Journal of Humanities (IJH) publish both applied and theoretical issues. The scope of the 

journal covers research articles, original research reports, reviews, and in different areas of Humanities. 

the (IJH) is published Semi-annual in February, and august. 

The international Journal of Humanities (IJH) issued by the Faculty of Arts, University of Hafr Al Batin/ 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Instructions to authors 

         Submitted papers should not have been previously published nor be currently under consideration for 

publication elsewhere. Any instances of plagiarism will be automatically declined, and the said authors will 

be prevented from resubmitting to the IJH. The IJH will accept unpublished dissertations and conference 

abstracts/papers that were not previously published in conference proceedings so long as these are revised 

according to our submission guidelines below, The IJH allows authors full copyright over their published 

articles. 

Manuscripts should be submitted for the (IJH) on E-mail (ijh@uhb.edu.sa) all papers submitted 

are first reviewed by the Editorial board to check whether they are appropriate for the journal's readership 

and in accordance with the editorial policy and aims of the journal. Following this, the paper is sent to 

anonymous reviewers for blind review. All papers submitted to the journal must conform to the submission 

guidelines for an appropriate review, The IJH advises that the approximate review time takes between 2-3 

weeks. 

Submission Guidelines 

• The title page should only include the title. Prepare a second 1-page document that contains the full 

names, institutional affiliation, country, e-mail addresses, and contact numbers of the author/s. This 

single page will be uploaded as a supplementary file in step 4 of the submission process. 

• Authors should prepare manuscripts according to APA style and follow the Publication Manual 

of the American Psychological Association (6th edition). Typing instructions and instructions on 

preparing tables, figures, references, metrics, and abstracts appear in the Manual. 

• Figures and tables should be placed within the manuscript and not in an appendix. 

• All manuscripts must be double-spaced, using Times New Roman font (size 12). 

• The length of articles, excluding appendices and references, should not exceed (13 page). We may 

make exceptions in some cases. 

• All manuscripts must be accompanied by a title and abstract, while the abstract is limited to no 

more than 200 word). 

• At the end of the abstract, three to six key words not used in the title should be provided. 
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Basic Guidelines 

• Title page (full names, institutional affiliation, country, e-mail address, contact numbers of the 

author/s.) 

• Abstract (200 words maximum). 

• Introduction (should be comprehensible to the general reader; give a clear statement of the purpose 

of the paper and provide relevant context to support the basis for the paper and the significance of 

the work; do not exhaustively review the literature) 

• Method (Method' section, give a clear description of the study and how it was carried out; 

specifically describe the Procedure and materials used, so the study can be replicated; the 

subsections, with brief content descriptions, in order, are. 

▪ Participants (describe the sample: how many participants, how they were 

recruited.  Provide basic demographics (age and SD, sex distribution, etc.) 

▪ Measures (each subsection here should describe one questionnaire or interview 

or objective observation. Include details of the origin of the measure, the number 

of items and subscales, format of responses, scoring and known psychometric 

qualities) 

▪ Procedure (explain how the experiment was carried out.  Who tested 

participants, where were they tested or observed, etc) 

▪ Statistical Analysis (describe the analyses applied to the data.  It is helpful if you 

arrange this section to be coherent with the hypotheses) 

• Results (results should be presented precisely and should not contain material that is appropriate in 

the discussion) 

• Discussion (emphasize the new and important aspects of the study and conclusions derived from 

the study) 

• References as per APA guidelines. 

• Appendices (if necessary) 

Privacy Statement 

• The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated 

purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. 

• If submission does not conform to the APA style throughout, it will be returned to the author (s) 

without review. Please ensure full compliance with this request. 

Citation and References 

References cited in the text. 

References should be cited in the text by author and year of the publication e.g. (hreash, 2020) or hashim 

(2020) In case there are more than one author, the rule is as follows: 

Citing a reference with two authors: 

• Hreash and Hashim (2020) stated that… 

• or (Hreash and Hashim, 2020) 

Citing a reference with three authors or more: 

• Hreash et al. (2020) stated that… 

• or (Hreash et al., 2020) 
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In the References section 

• Authors should prepare references in the references section according to the APA style. 

General Instructions 

Reviewing and publication fees of a manuscript are 800 Saudi Riyals. A manuscript must be of 20 pages. If 

the pages exceed 20, a sum of 10 Saudi Riyals is to be paid for each additional page. 

•  When the two assigned reviewers reject the manuscript, it will not be published, and the money 

will not be refunded. 

• In case one reviewer rejects the manuscript, it will be sent to a third one from the editorial board. 

The author/s will be informed whether the manuscript will be published or not within 7 days from 

the time the third reviewer received the manuscript. There will be no refunded money for the 

unaccepted manuscripts. 

•  50% of the fees is refunded to the author/s if the manuscript is rejected by the editorial board at the 

prior check. 

•  The journal awards an annual prize for the best manuscript. The researcher / researchers will be 

rewarded certificate of excellence alongside with 1000 Saudi Riyals. 

•  Researchers and interested people can buy the printed and electronic editions of the journal as 

follows (printed edition for 50 Saudi Riyals, electronic edition for 25 Saudi Riyals, electronic 

research for 10 Saudi Riyals) 

• Paid to the account of the University of Hafr Al-Batin, in Al-Rajhi Bank, and the account is in the 

name of (Ministry of Education, University of Hafr Al-Batin, entitlements of university employees)  

o IBAN number: 5480000455608011111135  

o Account No. 455608011111135 
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 م(2021حمتويات العدد األول )أغسطس قائمة 

 بيانات البحوث م

رقم 

 الصفحة

( يف NDVIُمَراَقبة الَتغري يف الِغطاء النباتي الطبيعي مُبَحافظة َثاِدق باستخدام مؤشر ) 1

 م2020 -2014الفرتة من 

 12 الزهرانيد. سلطان سامل حممد 

2 
تصور مقرتح لتفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي باململكة العربية السعودية يف 

 املستجد لدى أفرادها 19-تنمية الوعي الصحي بفايروس كوفيد 

 مجال أمحد عبد املقصود السيسيأ.د. 

 عبد العزيز بن محود املشيقحد. 

 36 عائشة بنت ذياب املطرييد. 

3 
 مظاهره حريه العقيده وضوابطها يف اإلسالم 

 90 وضيحه سردي لوحيق الشالقي الشمريد 

 سياقات الصيغ الصرفية ودالالتها يف بائية عبيد الراعي النمريي 4

 114 آمال السيد حسن علي أبو يوسف. د

5 
 وصفّية حتليلّيةدراسة  مقاصد الوقف ودورها يف مواجهة اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا

 فؤاد بن أمحد عطاء اهللد. 

 186 

6 
اسرتاتيجيات املواجهة والضغط النفسي  متالزمة ما قبل احليض لدى املرأة يف سن اإلجناب

 املدرك

 213 نوره سعد البقميد. 
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 (  NDVIُمَراَقبة الَتغير في الِغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َثاِدق باستخدام مؤشر )
 م.2020 -2014في الفترة من 

 د. سلطان سالم محمد الزهراني 
 أستاذ جغرافية البيئة المساعد قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية جامعة 
 ملخص البحث

(، للفترة الممتدة بين عامي NDVIهدف البحث إلى ُمَراَقبة الَتغير في الِغطاء النباتي الطبيعي باستتتتتتتتتتتتتتت دام م  تتتتتتتتتتتتتتر  
افظتة اَتاِد 2020- 2014 ولتحقيق أهتداف البحتث اُعتمتد على المناال االستتتتتتتتتتتتتتتقرالي والو تتتتتتتتتتتتتتفي، من  ال     .م بُمحتَ

على نظم عتمد واُ  (،/Landsat-8/ OLIت مرليات فضتتتتتتتتتتتالية من القمر الكتتتتتتتتتتتناعي ا مر  ي  االعتماد على ستتتتتتتتتتت
تغير الغطاء النباتي الطبيعي وكثافته، كما اُعتمد  لمعرفة (؛NDVI( في حستتتتتار م  تتتتتر  GIS المعلومات الجغرافية  

َااِد . وتو تتتتتتتث  البحث إلى ي ادة في  (؛ لمعرفة تضتتتتتتتار   الستتتتتتتط  لُمَحافظة DEMنموذج االرتفاعات الرقمية  على  
من مستتتتتتتتتتتاحة (  0.5% (، بنستتتتتتتتتتتبة 2كم11.1م، حيث بلغت تقر ًبا  2020مستتتتتتتتتتتاحة الغطاء النباتي الطبيعي في عام  

(، بينما تركثزت كثافة الغطاء النباتي الطبيعي 2كم6م ال تتجاوي  2014ُمَحافظة َااِد ، حيث كانت مستتتتتتاحته في عام  
غربياا، وذلك في مركز الُمَحافظة بَثاِد  ومركز البير، وبعض مجاري ا ودية ومناا:   في وستتتتتتتتتتظ الُمَحافظة و تتتتتتتتتتما 

بعض المجتمعات النباتية الشتتتجر ة، مث : مجتمل الطل   عبيثران وبعض الروضتتتات، وُ عزل ذلك إلى ستتتيادة واستتتتزرا  
(Acacia gerrardii)  ومجتمل الستتتتتتدر ،(Ziziphus nummularia)نبات والجنيبات التي  ، ، ونثر بذور بعض الج

 Panicum(، ومجتمل الثمام  Haloxylon salicornicumومناا: مجتمل الرمث    ،تكتتاحا المجتمعات الشتتجر ة
turgidum.) 

 االستشعار عن ُبعد، نظم المعلومات الجغرافية.: كلمات مفتاحية
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(NDVI) in Thadig Governorate from 2014 to 2020 AD 

Dr. Sultan Salem Muhammad Al-Zahrani 

Assistant Professor of Environmental Geography 

Department of Geography and Geographical Information Systems 

College of Social Sciences 

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract 

The aim of the research is to detect the Change in natural vegetation cover using 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for the period from 2014 - 2020 AD in 

Thadiq Governorate. To achieve the objectives of the research, the inductive and 

descriptive method was adopted by relying on six satellite visuals from the American 

satellite (Landsat-8/ OLI) and geographic information systems (GIS) were used to 

calculate the (NDVI), know the change and density of natural vegetation cover, and digital 

elevation model (DEM) was used to know the surface topography of Thadiq Governorate. 

The research reached that there is an increase in the area of natural vegetation cover in the 

year 2020 AD, which amounted to approximately (11.1 km2) equivalent to (0.5%) of the 

area of Thadiq Governorate, where its area in 2014 AD did not exceed (6 km2), while the 

density of natural vegetation cover was concentrated in the middle and north-west of the 

governorate, in the governorate center in Thadiq, the center of Al-Bir, some valley trails 

including Ubaitran and some gardens. This is attributed to the dominance and cultivation 

of some tree-plant communities such as: (Acacia gerrardii), (Ziziphus nummularia), and 

the dispersal of the seeds of some shrub vegetation that accompany tree-plant 

communities, including (Haloxylon salicornicum) and (Panicum turgidum). 

Keywords: 
(natural vegetation cover, NDVI, Landsat-8/ OLI, remote sensing, geographic 
information systems, Thadig governorate). 
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 ( NDVIالنباتي الطبيعي بُمَحافظة َثاِدق باستخدام مؤشر )ُمَراَقبة الَتغير في الِغطاء 
 م. 2020  -2014في الفترة من 

 د. سلطان سالم محمد الزهراني 
 أستاذ جغرافية البيئة المساعد قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 البحث:المقدمة ومشكلة 
ُيعتد  الغطتاء النبتاتي الطبيعي من أكثر الموارد الطبي يتة تت اًرا بتالظروف الطبي يتة بتا نشتتتتتتتتتتتتتتطتة  
  البشتر ة،  و  ار  تغير الغطاء النباتي الطبيعي وتناقكته بشت   عام في ضتعت التربة وقلة تماست اا؛

والع   عند ي ادة كثافته،  مما ينع   على عنا تتر المنا    ا تتة درجة الحرارة والر وبة النستتبية،  
فندرة الغطاء النباتي الطبيعي وضتتتهلته وتباين مستتتاحة تغطيته في المملرة العربية الستتتعودية أار على  
اِد  التي يتركثز معظم غطتتتالاتتتا النبتتتاتي   افظتتتة اتتتَ البيئتتتة الحيو تتتة في المتتتدن والمحتتتافظتتتات، ومناتتتا ُمحتتتَ

 العتش(، و تتتعيا عبيثران وُوراا والحستتتي، الطبيعي في مجاري ا ودية والشتتتعار مث : وادي العتك 
والروضتات وأهماا: روضتة ال ر مة، ونورة. ومن  ال  ما ستبق، يستعى هذا البحث إلى تقييم الجاود 
النبتتتتاتي الطبيعي   النبتتتتاتي الطبيعي، وابراي التغير في الغطتتتتاء  المبتتتتذولتتتتة في الحفتتتتا  على الغطتتتتاء 

ب  التي من  ال ل في ي ادة مستتتتتتتتتتتتاحة الغطاء النباتي  بُمَحافظة َااِد ، واقتراح الستتتتتتتتتتتت  لاا يم ن التوستتتتتتتتتتتتث
 الطبيعي بُمَحافظة َااِد .

 مشكلة البحث:
يتعرثض الغطاء النباتي الطبيعي في وستتتتتظ المملرة العربية الستتتتتعودية للتدهور منذ منتكتتتتتت  
القرن العشتتتتتتتر ن الميالدي، وقد أدثل ذلك إلى تناقه كثافته وتغطيته في معظم ا ودية والروضتتتتتتتات؛ 

افظتة اَتاِد  من أهم المحتافظتات التي حتد  للغطتاء النبتاتي  ب ستتتتتتتتتتتتتتبتثا القطل والرعي الجتالر. وُتعتدث ُمحتَ
الطبيعي فياا تغير كبير، حيث تدهور الغطاء النباتي الطبيعي بستتتتتتتتتبثا القطل واإليالة والرعي الجالر  

افظتتة على الغطتتاء النبتتات2014في مواستتتتتتتتتتتتتتم اإلنبتتات لرن منتتذ عتتام   ذلتتت جاود للُمحتتَ ي الطبيعي  م بتتُ
واستتتتتتزراعه من  ال  إبراي حدود منتزد َااِد  الو ني، ومنتزد أبو فحيحي ، ومنتزد الكتتتتتفرات، وجعلاا 
 جم ًيا حدوًدا محمية، ونق  ملريتاا إلى ويارة البيئة والمياد والزراعة، ووضل  طة يمنية الستزراعاا.
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في الغطاء النباتي الطبيعي في   و عد  هذا البحث مام لتقييم هذد التجربة ولمعرفة مدل التغير
افظتة اَتاِد ، من  ال  ُمَراَقبتة تغيثر مستتتتتتتتتتتتتتاحتات الغطتاء النبتاتي الطبيعي  ال  ستتتتتتتتتتتتتتنوات البحتث،   ُمحتَ

 واقتراح الحلو  الاليمة للحفا  على استمرار نماله بُمَحافظة َااِد .
مراقبة أو  ( في NDVIالستتابقة استتت دام م  تتر التغطية النباتية   وقد ناقشتتت بعض الدراستتات 

 الرشت عن التغير النباتي، وتحديد المنا ق ا كثر تغيًرا في المنا ق الجافة و به الجافة، ومناا:
م( عن تحليتت  التغير في الغطتتاء النبتتاتي  2008كشتتتتتتتتتتتتتتفتتت دراستتتتتتتتتتتتتتتة  يفتتاء المحمتتد و  ر ن  

  م، واعتمد على تحديد 2015  -1984باستتتت دام الم  تتترات الطيقية، وقد انحكتتتر البحث بين عامي  
(،  Landsatقيم التغير ونستتتتتتتبته في الغطاء النباتي الُمستتتتتتتت لكتتتتتتتة من بيانات القمر اال تتتتتتتطناعي  

وتحتديد أكثر منتا ق الغطتاء النبتاتي تغيًرا في حوض وادي العرر. وأ ارت بعض النتتالال: أن التغير  
 .في الغطاء النباتي تناقه بعد بحيرة السد، بينما يادت مساحته  ر  حوض وادي العرر ووسطه

م( في دراستتتتتاا استتتتت دام تقنية االستتتتتشتتتتعار عن ُبعد؛ لُمَراَقبة  2014وتتبثعت بستتتتمة الرحيلي  
الجفتاف وأارد في الغطتاء النبتاتي في أجزاء من غرر المملرتة العربيتة الستتتتتتتتتتتتتتعودية وجنور غرباتا. وقد  

م، واعتمتد على تحتديتد أكثر المنتا ق  2013- 1984انحكتتتتتتتتتتتتتتر البحتث في الفترة الممتتدة بين عتامي  
ا للجفاف، والرشتتتتتتتتتت عن أارد من  ال  م  تتتتتتتتترات الجفاف النباتية الطيقية. وأ ارت بعض   تعرضتتتتتتتتتً
النتتالال: أن أجزاء من غرر المملرتة العربيتة الستتتتتتتتتتتتتتعوديتة وجنور غرباتا عتانتت من الجفتاف وتتدهور  

م، بينمتا  2002م، وكتان قمتتة تتدهورد عتام  2020م، و2013م، و1984الغطتتاء النبتتاتي في ا عوام:  
 م.1990ا جفاًفا عام كان أقلا

م( في دراستتتتتاا عن الغطاء النباتي في  تتتتظ الروفة: دراستتتتة  2017بينما كشتتتتفت دنيا ناجي  
(. وقد انحكتتتر البحث في الفترة  Remote Sensingحالة باستتتت دام تقنيات االستتتتشتتتعار عن ُبعد  

زايتدهتا  م، واعتمتد على قيتات تنتاقه مستتتتتتتتتتتتتتاحتات الغطتاء النبتاتي وت2016-1999الممتتدة بين عتامي  
(، عن  ر ق حستتتتتتتار  Landsat-5-8من  ال  استتتتتتتت دام المرليات الفضتتتتتتتالية للقمر الكتتتتتتتناعية  

ل ا راضتتتي الجرداء، وتقلثه مستتتاحات  NDVIم  تتتر الغطاء النباتي   (. وأ ارت بعض النتالال توستتتث
، وكان من أبري أستتتتتبار تدهور الغطاء النباتي: الجفاف، ودور (83%  الغطاء النباتي بنستتتتتبة بلغت 

ل العمران على حسار الغطاء النباتي.ا  لنشاا البشري في توسث
م( دراسة التغير في الغطاء النباتي بُمَحافظة  ولررم بواسطة  2017بينما تتبعت كوار رداد  

م(، وانحكتتتتتتتتتر البحث في الفترة الممتدة بين  2015  -2000تقنية االستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتعار عن ُبعد في الفترة  
التغير في الغطاء النباتي الطبيعي باستتتتتتتتتتت دام مرليتين  م، واعتمد على ر تتتتتتتتتتد 2015-2000عامي  
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/   21/5( بتار خ  +ETM(، ونو  المستتتتتتشتتتتتعر  Landsat-7للقمر الكتتتتتناعي   :فضتتتتتاليتين ا ولى
م، ومن  ال  2015/  7/5( بتار خ  OLI(، ونو  المستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتعر  Landsat-8م، وا  رل:  200

التغيثر في الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة  (. وقد أ ارت بعض النتالال أن  NDVIتطبيق م  تتتتتتتتر  
(، بينما ُقدرثت مستتتتتتتتتاحة ُمَحافظة  2كم22.5م، إلى أن بلغت  2015 ولررم يادت مستتتتتتتتتاحته في عام  

 (.2كم246 ولررم بت 
م( عن تغيرات الغطاء النباتي باستتتتتتتت دام  2017وكشتتتتتتتفت دراستتتتتتتة  تتتتتتتقية عيد و ارا الو ش  

بيقية على ُمَحافظة الالذقية. وقد كان البحث في  تتتتار  ذار تقنيات االستتتتتشتتتتعار عن ُبعد: دراستتتتة تط
م، واعتمتتد على كشتتتتتتتتتتتتتتت التغير في الغطتتاء النبتتاتي من  ال  المرليتتة  2017-2016 ال  عتتامي  
(. وأ ارت بعض النتتالال ي تادة في مستتتتتتتتتتتتتتاحتة الغطتاء النبتاتي بتالمنتا ق  Sentinel-2الفضتتتتتتتتتتتتتتاليتة  

ر في المنا ق السالية من الُمَحافظة، وعزت الدراسة ذلك المرتفعة، بينما تراجل الغطاء النباتي وتدهو 
 إلى ارتفا  درجة الحرارة في المنا ق السالية.

م( في دراستتتتتتاا عن تغيرات الغطاء النباتي في بيئة الستتتتتب ات  2021وكشتتتتتفت أماني محمد  
الجغرافية   الستعودية، باستت دام تقنيات االستتشتعار عن ُبعد: دراستة في –الرليستة في المنطقة الشترقية 

م، واعتمد على ر تتد التغير  2019-2000البيئية، وقد انحكتتر البحث في الفترة الممتدة بين عامي  
(. وأ ارت بعض النتتالال أن  NDVIفي الغطتاء النبتاتي الطبيعي بتطبيق م  تتتتتتتتتتتتتتر التغطيتة النبتاتي  

العمراني، ويحت   مستاحة الغطاء النباتي ياد بستبثا ا مطار، بينما تناقه بستبثا مدث الطر ، والزحت
 الرما ، واتض  أن السب ات الدا لية أكثر تركًزا للغطاء النباتي الطبيعي من السب ات الساحلية.

ومن  ال  عرض الدراستتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتابقة، تبيثن أن بعضتتتتتتتتتتاا تناو  التغير في الغطاء النباتي  
البحث الحالي فركثز الطبيعي، وربطه بعدة عوام ، مناا: استتتتتعماالت ا رض، وعنا تتتتر المنا ، أما 

على ُمَراَقبة التغير في مستتتتتتتتتتاحة الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َااِد   تتتتتتتتتتبه الجافة  ال  فكتتتتتتتتتت  
الكتتتتتتتتتتتتيك، وذلك للتركيز على الغطاء النباتي الطبيعي الدالم ولي  الموستتتتتتتتتتتتمي، ومعرفة مدل نماله  

 وتدهورد.
 تساؤالت البحث:

 ؟اتي الطبيعي بُمَحافظة َااِد التغير في تغطية الغطاء النبنسبة . ما 1
 ما أهم ا نوا  النباتية التي تم يراعتاا في ُمَحافظة َااِد ؟. 2

 أهداف البحث:
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 .. ُمَراَقبة نسبة التغير في تغطية الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َااِد 1
 لالستفادة مناا في أماكن أ رل بالمملرة. . تحديد ا نوا  النباتية التي تم يراعتاا في ُمَحافظة َااِد   2

 أهمية البحث: 
والنظر ة في إساام هذد البحث في سدِث النقه الذي تعاني منه بعض   األهمية العلميةتتمثث  

كة في تدهور ونماء الغطاء النباتي الطبيعي،   ُمَراَقبة التغير الغطاء  من  ال   الدراسات البيئية الُمت كث
 في ُمَحافظة َااِد . ( NDVIدام م  ر التغطية النباتية  النباتي الطبيعي باست 

والتطبيقية في إعطاء تكوثر عام لمدل تدهور أو نماء الغطاء النباتي    األهمية العمليةوتتمثث   
 الطبيعي بُمَحافظة َااِد . 

 أبعاد البحث:  
ُمَحافظة َااِد  في منطقة الر اض بوستتتتتظ المملرة العربية الستتتتتعودية، بين دالرتي    تقل  :الُبعد المكاني

، وتبلغ مستتتتتتتتاحتاا   تتتتتتتترًقا  °46  '27و  °45 '38 تتتتتتتتمااًل، و طي  و    °25  '51و  °24  '52عرض 
 (.1(      2كم2887.5تقر ًبا  

 م.2020-2014انحكرت المدة الزمنية للدراسة في الفكو  الكيقية بين عامي  :الُبعد الزماني

   
 (: موقع ُمَحافظة َثاِدق.1شكل )

 المكدر: مل التعدي  من ِقب  الباحث اعتًماد على:
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م(.  ر طتتتة المملرتتتة العربيتتة  2021الايئتتتة العتتتامتتة للمستتتتتتتتتتتتتتتتاحتتة والمعلومتتات الجيوم تتتانيتتتة.   •
 السعودية. الر اض.

. ويارة التعليم العتالي. السةةةةةةةةةعود ةةأطلس المملكةة العرييةة  ه(.  1436ويارة التعليم العتالي.   •
 الر اض.

والتقنية.   • للعلوم  الملك عبدالعز ز  لتقنية االستشعار عن م(.  2021مدينة  الوطني  المركز 
( األمريكي  الصناعي  القمر  من  الفضائية  المرئية  يوم:  Landsat-8/ OLIُبعد.   )

 الر اض.  م.31/07/2020
 منهجية البحث وإجراءاته:

لتحقيق أهداف البحث ُو ثت المناال االستتقرالي والو تفي، الذي يم ن من  الله تتبثل التغير  
م، بتتاستتتتتتتتتتتتتتت تتدام المرليتتات  2020- 2014عتتامي  في الغطتتاء النبتتاتي الطبيعي في الفترة الممتتتدة بين  

(، باالعتماد على قيم االنع ات الطيفي  Landsat-8/ OLIالفضتتتتتتتالية للقمر الكتتتتتتتناعي ا مر  ي  
( ماي رومتر، وا  تتتتتتتتتتتعة تحت الحمراء 0.67 -  0.64(، بطو  موجي  Rعة تحت الحمراء  لأل تتتتتتتتتتت
( ماي رومتر، التي تعتمتد على محتول الرلوروفيت  في 0.88  -  0.85، بطو  موجي  (NIR)القر بتة  

 الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َااِد .
 مجتمع البحث:

ي بُمَحافظة َااِد  في فكتتتتتتتتتو  الكتتتتتتتتتيك  ينحكتتتتتتتتتر مجتمل البحث في الغطاء النباتي الطبيع
 م.2020- 2014عامي م،  ال  الفترة الممتدة بين 2020م، 2017م، 2014لألعوام  

 المرئيات الفضائية:
ُا تيرت المرليات الفضتتالية التتتتتتتتتتتتتتتتُملَتقطة لُمَحافظة َااِد ، وهي ما يلي: ستتت مرليات فضتتالية  

ا مر  ي   الكتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاعي  مرليتتتتتتان في  ُملَتقطتتتتتة(،  Landsat-8/ OLIللقمر  ا تيتتتتتة:  ا يتتتتتام  في 
م، حيتتتث 31/07/2020م، ومرليتتتتان أ ر تتتان في  23/07/2017م، ومرليتتتتان في  15/07/2014

حا والعوالق الرثيفة التي ت ار في (  10% ُاستتتتتتبعدت المرليات الفضتتتتتالية التي تحتوي على   من الستتتتت 
مجتت كت  مرليتين في اليوم الواحتد في (؛ إذ دُ 1قيم االنع تاستتتتتتتتتتتتتتات، ومن ام تت ايرهتا في النتتالال  جتدو 

(؛ الستتتتتت الذ نموذج االرتفاعات  ASTER تتتتتورة واحدة؛ لتغطية ُمَحافظة َااِد . ومرلية من قمر  
 م.30 ×م 30(، بقدرة تمييز م انية تك  إلى DEMالرقمية  
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 (: المرئيات الفضائية للقمر الصناعي األمريكي 1جدول )
 (Landsat-8/ OLI ) .الُمستخدمة في البحث 

 تاريخ التقاط المرئية  المسار والصف القمر والمستشعر
 43 –  166  م 2014/  07/  15 42  -  166 

Landsat-8/ OLI 166  – 42 23  /07  /2017 43 –  166  م 
 43  -  166  م 2020/  07/  31 42  -  166 

 المكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على:  *
المركز الوطني لتقنية االستشعار عن ُبعد. المرئية  م(.  2021مدينة الملك عبدالعز ز للعلوم والتقنية.   

( األمريكي  الصناعي  القمر  من  أ ام:  Landsat-8/ OLIالفضائية  م،  15/07/2014( 
 الر اض. م.31/07/2020م،  23/07/2017

 البيانات:أساليب تحليل 
  ضعت البيانات لعملية معالجة وتحلي ؛ لتحقيق أهداف البحث كما يلي:

 ERDASاستتتتتتتتتتت دم برنامال    (:Radiometric enhancement. التصةةةةةةةحيي الراديومتر  )1
IMAGINE 2015  لمعالجة بيانات المرليات الفضتتتتتتتتالية، حيث ُ بثقت  ر قة  رح الادف المظلم ،)

 Dark object subtractionلتتت القيم الرقميتتة  (، ا (، إلى قيم انع تتات  number  Digitalم ُحوث
 Reflectance)   وسطو ،Brightness.) 
(، لدمال المرليتان الفضتتتاليتان  ERDAS IMAGINE 2015استتتت دم برنامال  . تجميع المرئيات: 2

م، ام ُدمجت 15/07/2014( الملتقطتان في يوم  Landsat-8/ OLI  للقمر الكتتتتتتتتتناعي ا مر  ي
( الملتقطتتتتان في يوم  Landsat-8/ OLI  المرليتتتتان الفضتتتتتتتتتتتتتتتتاليتتتتان للقمر الكتتتتتتتتتتتتتتنتتتاعي ا مر  ي

اِد ،  31/07/2020م، ودمجتتت المرليتتتان الملتقطتتتان في يوم  23/07/2017 افظتتة اتتَ م؛ لتغطيتتة ُمحتتَ
(، ام  Color Corrections(، ام توحيتتتتد لون المرليتتتتة  Mosaic(، ام  Rasterمن  ال  أمر  

( 3االاة فكتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتيقية متباعدة، بفار  يمني اابت وهو  تدا  . حيث مثثلت حستتتتتتتتتار منا ق ال
 .م، ُيمثثلاا  ار يوليو من ك  عام2020م، 2017م، 2014سنوات لألعوام: 

افظتة اَتاِد  من المرليتات   . االقتطةا::3 افظتة اَتاِد ، ُاقتطعتت حتدود ُمحتَ بعتد دمال المرليتات لتغطيتة ُمحتَ
 (.Landsat-8/ OLIالفضالية للقمر الكناعي ا مر  ي  
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حيث اقترح    (:NDVI( )Normalized Difference Vegetation Index. حسةا  مؤشةر )4
فكتتت  النباتات ال ضتتتراء عن التربة  (؛ وذلك لRouse, et al., 1973هذا الم  تتتر روت و  رون  

(، ومعادلته  Karnieli, 2002, p.4075للتربة(    1-للنباتات و   1الستتتا عة، وتتراوح قيمته بين   
 ما يلي:

NDVI = ((NIR– RED) / (NIR + RED))  
 ( ا  عة الحمراء القر بة.NIR( ا  عة الحمراء، بينما تمثث   REDحيث تمثث   
قنتتتتتتاتين  يفيتينومن  اللاتتتتتتا   على  وهمتتتتتتا:   اُعتمتتتتتتد  دمجامتتتتتتا،  في  (Band5(، و Band4بعتتتتتتد 

 Landsat-8/ OLI  ؛ الستتت راج م  تتر النبات الطبيعي)NDVI) في ُمَحافظة َااِد ، عن   وحستتابه
ومن  ال    (.ERDAS IMAGINE 2015   ( وبرنتتتامالGIS ر ق نظم المعلومتتتات الجغرافيتتتة  

نباتي الطبيعي من المرليات الفضتتتتتالية، اعتماًدا على م  تتتتتر استتتتتت الذ االنع ات الطيفي للغطاء ال
افظة  NDVIالنبتات الطبيعي   (؛ أ تتتتتتتتتتتتتتدرت اال   رالظ ُتمثتث  توي ل الغطتاء النبتاتي الطبيعي في ُمحتَ

اِد  للفترة الممتتتدة بين عتتامي   م، التي من  اللاتتا يم ن معرفتتة مقتتدار التغيثر في 2020  –  2014اتتَ
 (2َحافظة َااِد   جدو  الغطاء النباتي الطبيعي بمُ 

(؛ لمعرفة تضتتتار   الستتتط   ASTERمن قمر   (DEMُاسةةتخلص نمو ا االرتفاعات الرقمية ). 5
 لُمَحافظة َااِد .

 (: نطاقات الُمستشعرات والطول الموجي للقنوات الطيفية 2جدول )
 (.Landsat-8/ OLIفي القمر الصناعي األمريكي )

 النطاق 
 طول الموجة  

 ((µm) -)ما كرومتر
 الدقة المكانية  

 )متر(

Band 1  30 0.45 - 0.43 ضبار الشوا ئ 
Band 2   30 0.51 - 0.45 ا ير 
Band 3  30 0.59 - 0.53 ا  ضر 
Band 4  30 0.67 - 0.64 ا حمر 
Band 5 30 0.88 - 0.85 تحت الحمراء القر بة 
Band 6  30 1.65 - 1.57 1تحت الحمراء القكيرة 
Band 7  30 2.29 - 2.11 2تحت الحمراء القكيرة 
Band 8  15 0.68 - 0.50 البانرروماتي 
Band 9  30 1.38 - 1.36 السحار الرقيق 
Band 10  100 11.19 - 10.6 1تحت الحمراء الحرار ة ** 
Band 11  100 12.51 - 11.5 2تحت الحمراء الحرار ة ** 

 م(.30  ** تعاد معالجتاا لتكب  
 . القاهرة.أسس وتطبيقات االستشعار عن ُبعد م(. 2015داود، جمعة محمد.    المكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على:  *
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: الغطاء النباتي الطبيعي:  أوالا
الستتتتتتتندية ا وستتتتتتتظ الفرعي    –العربية   –تقل ُمَحافظة َااِد  ضتتتتتتتمن إقليم الكتتتتتتتحراء اإلفر قية  

النبتتاتي الطبيعي فياتتا في المجتتاري المتتاليتتة وا وديتتة والشتتتتتتتتتتتتتتعتتار وا متتاكن  النبتتاتي، و تركز الغطتتاء  
المن فضتة ذات التربة ال كتبة نستبيًا مث : الروضتات، التي يستود فياا مجتمعات ا  تجار والجنبات  
لم مجتمل الرمث،  لم، والستتتتتتتت، مث : مجتمل الستتتتتتتتمر، ومجتمل الطل ، ومجتمل العوستتتتتتتتال، ومجتمل الستتتتتتتت،

جتمل العرفال. وتعتمد ستتتتتتتتتتتتيادة نو  أو مجتمل نباتي دون   ر في م ان معين من  ومجتمل الثمام، وم
الوادي أو الروضتتتتتتتتتتتة على عدة  روف  بي ية وبشتتتتتتتتتتتر ة معقثدة، أهماا: نوعية الرواستتتتتتتتتتتا، وعمقاا،  

 (.37 -35ه، ذ ذ 1440ومحتواها الر وبي  النافل. 
 الغطاء النباتي الطبيعي في األود ة:

عتتار ُمحتتَ  افظتتة اتتَاِد  المجتمعتتات النبتتاتيتتة المعمرة كمتتا ذكرهتتا النتتافل  يستتتتتتتتتتتتتتود في أوديتتة و تتتتتتتتتتتتتتِ
 (، ومناا:431- 428ه ذ ذ 1425 

 :(Lyciumn shawii)، ومجتمع العوسج (Acacia gerrardii)مجتمع الطلي 
في الت رر الضتتتتحلة الحكتتتتو ة، وُ ستتتتمثى الطل     (Acacia gerrardii)ينتشتتتتر مجتمل الطل  
في الت رر الضتتحلة الرملية ال شتتنة، التي   (Lycium shawii)عوستتال  النجدي، بينما ينتشتتر مجتمل ال

بينمتتتتا ينمو بين هتتتتذد النبتتتتاتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتجر تتتتة بعض الجنبتتتتات، مثتتتت : الرمتتتتث  ترتفل فياتتتتا الملوحتتتتة، 
 Haloxylon salicornicum  والثمام ،)Panicum turgidum.) 

لم   :(Acacia ehrenbergiana)مجتمع السَّ
ل ن من الرواستتتتتتتا    (Acacia ehrenbergiana)م  ينتشتتتتتتتر و زهر مجتمل الستتتتتتت، في ُترر تتروث

لم  بمدل بيئي    (Acacia ehrenbergiana)الرملية والطينية الناعمة العميقة، و متاي مجتمل الستتتتتتتتتتتتت،
واستتل، وذلك بستتبثا تحمله للظروف القاستتية، مث : الجفاف الشتتديد، بينما أدثل االحتطار الجالر إلى 

ن ينمو بين هتذد النبتاتتات الشتتتتتتتتتتتتتتجر تة بعض الجنبتات، مثت : الرمتث تنتاقه عتدد من أفرادهتا، في حي
 Haloxylon salicornicum  والثمام ،)Panicum turgidum.) 

عار ُمَحافظة َااِد  بعض الجنبات والجنيبات التي تكتتاحا المجتمعات   وتستتود في أودية و تتِ
 الشجر ة، ومناا:
 (:Haloxylon salicornicumمجتمع الرمث )
عار التي  Haloxylon salicornicumمجتمل الرمث  ينتشتتتتتتتتتر   ( في مجاري ا ودية والشتتتتتتتتتِث

 تغطياا الرواسا الرملية، وترتفل فياا نسبة الملوحة.
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 (:Panicum turgidumمجتمع الّثمام )
( في ا ودية التي تغطياا الرواستتتتتتتا العميقة  Panicum turgidumينتشتتتتتتتر مجتمل الثمام  
 من الحكى والرما  الناعمة.

 :(Pulicaria undulata)مجتمع الجثجاث 
عار التي تغطياا    (Pulicaria undulata)ينتشتتتر مجتمل الجثجا    في قيعان ا ودية والشتتتِث

 الرواسا الناعمة، ونسبة الطين باا مرتفعة.
وبناء على ما ستتتتتتبق، تنتشتتتتتتر وتتويث  المجتمعات النباتية الشتتتتتتجر ة والجنبات والجنيبات التي  

عيا تنمو بيناا في بط عيا عبيثران، و تتتتتُ عار وأودية ُمَحافظة َااِد ، ومناا:  تتتتتُ ون ومنا ق التقاء  تتتتتِ
عيا الحستتتتي، ووادي العتك  العتش( المتجه  تتتتمااًل،   عيا الكتتتتفرات، و تتتتُ عيا  وراا، و تتتتُ البير، و تتتتُ
افظتة. على   عتار وا وديتة جنوبي الُمحتَ رفتات هتذد الشتتتتتتتتتتتتتتِث بينمتا ينتدر الغطتاء النبتاتي الطبيعي في  تتتتتتتتتتتتتتُ

في   (Rhazya stricta)م(. حيتتتث يتركثز مجتمل الحرمتتت   1000-  872ات تراوحتتتت بين  ارتفتتتاعتتت
( 2ا وديتة التي ُقضتتتتتتتتتتتتتتي فياتا على الغطتاء النبتاتي الطبيعي بتالرعي الجتالر أو القطل  الشتتتتتتتتتتتتتت الن:  

 (.3و 

 
 (: تضاريس السطي لُمَحافظة َثاِدق.2شكل )

 المكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: 
افظةة ثَةاِدق DEMالمركز الوطني لتقنيةة االسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةعةار عن ُبعةد، نمو ا االرتفةاعةات الرقميةة )م(.  2021متدينتة الملتك عبتدالعز ز للعلوم والتقنيتة.   .  ( لُمحةَ

 الر اض.
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 (: المجار  المائية ورتبها في ُمَحافظة َثاِدق.3شكل )

 المكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: 
المركز الوطني لتقنيةة االسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةعةار عن ُبعةد، م(.  2021ز للعلوم والتقنيتة.  متدينتة الملتك عبتدالعز 

 . الر اض.( لُمَحافظة َثاِدقDEMنمو ا االرتفاعات الرقمية )
 الغطاء النباتي الطبيعي في الروضات:

استتتتتثنالي ا  تعد  الروضتتتتات بيئات مناستتتتبة ومالجئ لرثير من ا نوا  النباتية، التي يعدث وجودها 
في بيئة  تحراو ة جافة؛ وذلك نتيجة وفرة الر وبة في هذد ا ماكن المن فضتة، وقرر منستور المياد  
الجوفية فياا، وما تتمتثل به ترباتاا من  تتتتتتتتتتتتتفات كيميالية تستتتتتتتتتتتتتاعد على نمو مجتمعات محدودة من  

ي يرتبظ وجودها وكثافتاا  ا نوا  النباتية الشتتتتتتتتجر ة، إضتتتتتتتتافة إلى عشتتتتتتتترات ا نوا  النباتية الحولية الت
 (.37 -35ه، ذ ذ 1440ب مية المطر أكثر من ارتبا ه بالضوابظ البيئية ا  رل  النافل. 
( من  0.5%(، بنستتتتتتتتتبة بلغت  2كم13وُتقدثر مستتتتتتتتتاحة الروضتتتتتتتتتات في ُمَحافظة َااِد  بقرابة  

مستتتاحة دا    م(، وأكبر هذد الروضتتتات 679 –  533مستتتاحة الُمَحافظة، حيث يتراوح ارتفاعاا بين  
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حدود ُمَحافظة َااِد  روضتتتتتتتتتتتتتة ال ر مة، وهي تعد بنًرا للبذور، وُتغطي معظم أجزالاا بالغطاء النباتي  
الطبيعي؛ لد ولاا في حيز منتزد َااِد  الو ني، وأ تتتتتغرها مستتتتتاحة روضتتتتتة المز رعة في مركز البير  

 ((.4(، والش    3     الجدو   
اِد  إلى: بنوًكا للبذور والغطاء النباتي الطبيعي، مث :  بينما ُتكتنثت الروضتات في ُمَحافظة اَ 

روضة ال ر مة، وروضة الحبي . أما بقية الروضات فتعد  روضات موسمية ينمو فياا الغطاء النباتي  
الطبيعي بعد هطو  ا مطار، مث : روضتتتتتتة نورة، وروضتتتتتتة أم الشتتتتتتقو ، وروضتتتتتتة الرثير، وروضتتتتتتة  

 (.(4(، والش    3المز رعة  الجدو   
 (: مساحة الروضات بُمَحافظة َثاِدق. 3جدول )
 ( 2المساحة بة )كم الروضة 
 4.33  روضة نورة

 1.39 روضة أم الشقو  
 2.30 روضة الرثير
 0.19 روضة الحبي  
 0.07 روضة المز رعة 
 4.69 روضة ال ر مة 
 12.97 اإلجمالي

 % 0.45 نسبة مساحة الروضات بالنسبة لمساحة ُمَحافظة َثاِدق 
 المكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: 

المركز الوطني لتقنية االسةةةةةتشةةةةةعار عن م(.  2021مدينة الملك عبدالعز ز للعلوم والتقنية.  
( األمريكي  الصةةةةةةةةةنةةةةاعي  القمر  من  الفضةةةةةةةةةةةةةائيةةةةة  المرئيةةةةة  يوم:  Landsat-8/ OLIُبعةةةةد.   )

 الر اض. م.31/07/2020
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 ُمَحافظة َثاِدق. (: الروضات في 4شكل )
 المكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: 

المركز الوطني لتقنية االسةةةةةتشةةةةةعار عن م(.  2021مدينة الملك عبدالعز ز للعلوم والتقنية.  
( األمريكي  الصةةةةةةةةةنةةةةاعي  القمر  من  الفضةةةةةةةةةةةةةائيةةةةة  المرئيةةةةة  يوم:  Landsat-8/ OLIُبعةةةةد.   )

 الر اض. م.31/07/2020
  بعض المجتمعات النباتية الشتتتتتتتتتتتجر ة كما ذكرها النافل  يستتتتتتتتتتتود في روضتتتتتتتتتتتات ُمَحافظة َاادِ 

 (، ومناا:431- 428ه ذ ذ 1425 
 :(Acacia raddiana)مجتمع الطلي 

في المن فضتات ذات الرواستا الطينية العميقة    (Acacia raddiana)ينتشتر مجتمل الطل  
ا امتداد بعض ا ودية التي تقطل الروضتتتتات، مث : وادي  و  راا يقطل روضتتتتة  في الروضتتتتات، وأيضتتتتً

 ال ر مة، و عيا رو غا ووادي العتك  العتش(، الذي يُكا في روضة نورة.
 بينما ينمو بين هذد النباتات الشجر ة بعض الجنبات والجنيبات، مث :

 :(Capparis decidua)، ومجتمل التنضا (Ziziphus nummularia)مجتمع السدر 
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 Capparis)، ومجتمل التنضتتتتتتتتتا  (Ziziphus nummularia)و نتشتتتتتتتتتر مجتمل الستتتتتتتتتدر  
decidua)    :باا مياد الستتتتيو  في الروضتتتتات ا تية في الت رر العميقة ناعمة القوام التي تحملاا وترستتتتث

في بعض الروضتتتات التي    (Rhazya stricta)نورة وال ر مة، والحبي ، بينما يتركثز مجتمل الحرم  
 لرعي الجالر أو القطل.ُقضي فياا على الغطاء النباتي الطبيعي با

 ثانياا: التغير في مساحة الغطاء النباتي الطبيعي:
أ ارت نتالال التغير في مستتتاحة الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َااِد  في فكتتت  الكتتتيك  

ا وتزايتتًدا في مستتتتتتتتتتتتتتتاحتتة الغطتتاء النبتتاتي  2020  –  2014 ال  الفترة الممتتتدة بين عتتامي   م، ارتفتتاعتتً
%(  0.5(، بنسبة بلغت  2كم14-  6.1مساحة الغطاء النباتي الطبيعي بين  الطبيعي، حيث تراوحت  

 (.4من مساحة الُمَحافظة  الجدو  
(: مقدار التغير في مساحة الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َثاِدق في فصل الصيف  4جدول )

 م.2020 –  2014خالل الفترة الممتدة بين عامي  
 ( 2المساحة بة )كم العام 
   6.1  م 2014
 6.5 م 2017
 11.1 م 2020

-band4)(. من  NDVIالمكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: حسار م  ر التغطية النباتية    *
5). 

المركز الوطني لتقنية االستشعار عن ُبعد. المرئية  م(.  2021مدينة الملك عبدالعز ز للعلوم والتقنية.   
الصناعي   القمر  من  )الفضائية  أ ام:  Landsat-8/ OLIاألمريكي  م،  15/07/2014( 

 الر اض. م.31/07/2020م،  23/07/2017
 

اِد  نمظ نتتدرتتته وتتتذبتتذر  افظتتة اتتَ حيتتث ات تتذ التويث  الم تتاني للغطتتاء النبتتاتي الطبيعي في ُمحتتَ
افظتة، بينمتا بري تركثزد وكثتافتته في بعض مجتاري ا ودية   تركثزد وعتدم اتكتتتتتتتتتتتتتتالته في معظم أجزاء الُمحتَ

عار والروضتتتتتتتتتتتتتتات؛ إذ بري موقعان في ُمَحافظة َااِد  من أكثر المواقل تغيًرا وي ادة في كثافة  و  الشتتتتتتتتتتتتتتِث
الغطاء النباتي الطبيعي، وهما: منتزد َااِد  الو ني، ومنتزد أبو الفحيحي  ومنتزد الكتتتتفرات، وروضتتتتتا  

عار وهي: أوالً  عيا عبيثران  ال ر مة والحبي . حيث يمرث بالمنتزهات والروضتتتتتتتتات عدد من الشتتتتتتتتِث :  تتتتتتتتُ
عيا أم القالت اللذان يلتقيان في روضتتتتتتتتة الُحبي . و تتتتتتتتعيا أبي ال رفان الذي ي تر  روضتتتتتتتتة  و تتتتتتتتُ
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عيا أبا   عيا أبو فحيحي  و تُ ال ر مة، و تعيا  وراا الذي يكتاث في وادي العتك  العتش(. اانًيا:  تُ
عيا ال عيا البير بمركز البير، و تُ كتفرات. وُ عزل هذا إلى عدة  الستدر اللذين يلتقيان و كتبثان في  تُ

أستتتتتتتبار، مناا: التربة ال كتتتتتتتبة التي تتويث  بين  تتتتتتترفات ا ودية المنحدرة من جبا   و ق والمنا ق  
نة   عار ومواضتل التقالاا الم وث المن فضتة نستبي ا في المراوح الرستوبية والقيضتية على امتداد مجاري الشتِث

معظم الغطاء النباتي الطبيعي في منا ق التقاء  لألودية، وانحدار الستتتتتتتتتتتط  باتجاد الشتتتتتتتتتتتما ، وتركثز 
ن من بعضتتاا روضتتات، مث : روضتتة ال ر مة وروضتتة الحبي ؛ مما أدثل إلى دعم   عار التي تروث الشتتِث
ر وبة التربة واحتفا اا بالماء تحت ستتتتتتط  التربة العلوي، وقلة تب ثرد في بعض مجاري ا ودية ذات 

ا الم بادرات في استتزرا  ا  تجار ونثر بذور الشتجيرات في المتنزهات  الرتبتين الرابعة وال امستة. وأيضتً
 (.4و 3والروضتين  الش الن: 

 م:2014الغطاء النباتي الطبيعي في عام 
م  2013ُتظار نتالال التوي ل الم اني للغطاء النباتي الطبيعي في فكتتتتتتتت  الكتتتتتتتتيك من عام  

نمظ االنتشتتتتتتتار في مجاري بعض  انحستتتتتتتار وضتتتتتتتعت في كثافة الغطاء النباتي الطبيعي، حيث ستتتتتتتاد 
ا ودية، الذي  تتتتاحبه بداية يراعة ا  تتتتجار في منتزد َااِد  الو ني، وُقدثرت مستتتتاحة الغطاء النباتي  

 (.5، والش   4%( من مساحة الُمَحافظة  الجدو   0.2(، بنسبة بلغت  2كم6.1الطبيعي بت 
 م:2017الغطاء النباتي الطبيعي في عام 

م،  2017ي ل الم اني للغطاء النباتي الطبيعي في فكت  الكتيك من عام  تبيثن من نتالال التو 
ي ادة بستتتتتتتتيطة في كثافة الغطاء النباتي الطبيعي؛ إذ ستتتتتتتتاد نمظ االنتشتتتتتتتتار في مجاري بعض ا ودية  
والبداية الفعلية لزراعة ا  تتتتتتجار والشتتتتتتجيرات في منتزد َااِد  الو ني، وُقدثرت مستتتتتتاحة الغطاء النباتي  

م قرابة نكتتت كيلو متر مربل، وُ عزل هذا إلى بداية  2013(، وبزادة عن عام  2كم.56الطبيعي بتتتتتتتتتتتتتتتت 
لم، والستتتتتوات، والعو تتتتتز  يراعة بعض ا  تتتتتجار في منتزد َااِد  الو ني، ومناا: الطل  النجدي، والستتتتت،

 (.6، والش    4 الجدو   
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 م.2014لعام (: الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َثاِدق في فصل الصيف 5شكل )

 . (band4-5)(. من NDVIالمكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: حسار م  ر التغطية النباتية  
المركز الوطني لتقنيةة االسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةعةار عن ُبعةد. م(.  2021متدينتة الملتك عبتدالعز ز للعلوم والتقنيتة.  

  م.15/07/2014( يوم: Landsat-8/ OLIالمرئية الفضةةةائية من القمر الصةةةناعي األمريكي )
 الر اض.
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 م.2017(: الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َثاِدق في فصل الصيف لعام 6شكل )

 . (band4-5)(. من NDVIالمكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: حسار م  ر التغطية النباتية  
تشةةةةةةةةةعةار عن ُبعةد. المركز الوطني لتقنيةة االسةةةةةةةةةم(.  2021متدينتة الملتك عبتدالعز ز للعلوم والتقنيتة.  

  م.23/07/2017( يوم: Landsat-8/ OLIالمرئية الفضةةةائية من القمر الصةةةناعي األمريكي )
 الر اض.

 م:2020الغطاء النباتي الطبيعي في عام 
بري من  ال  نتالال التوي ل الم اني للغطاء النباتي الطبيعي في فكتتتتتتتتت  الكتتتتتتتتتيك من عام  

النباتي الطبيعي، حيث ساد نمظ االنتشار في مجاري بعض  م، ي ادة مرتفعة في كثافة الغطاء 2020
ا ودية، وي ادة يراعة ا  تتتتتتجار والشتتتتتتجيرات في منتزد َااِد  الو ني، وُقدثرت مستتتتتتاحة الغطاء النباتي  

م، وُ عزل هذا إلى تركثز معظم  2017( عن عام  2كم4.6(، بز ادة بلغتت  2كم11.1الطبيعي بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ا ق المن فضتتتتتة نستتتتتبي ا في المراوح الرستتتتتوبية والقيضتتتتتية على امتداد الغطاء النباتي الطبيعي في المن

عيا  عيا  وراا، و تتتتُ عيا عبيثران، و تتتتُ نة لألودية، مث :  تتتتُ عار ومواضتتتتل التقالاا الم وث مجاري الشتتتتث
عيا الكتتفرات، ووادي العتك  العتش(، والروضتتات مث : روضتتة ال ر مة، وروضتتة الحبي    البير، و تتُ

     7.) 
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 م.2020لغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َثاِدق في فصل الصيف لعام (: ا7شكل )

 . (band4-5)(. من NDVIالمكدر: من عم  الباحث، اعتماًدا على: حسار م  ر التغطية النباتية  
المركز الوطني لتقنية االسةةةةةتشةةةةةعار عن م(.  2021مدينة الملك عبدالعز ز للعلوم والتقنية.  

المرئيةةةةة   )ُبعةةةةد.  األمريكي  الصةةةةةةةةةنةةةةاعي  القمر  من  يوم:  Landsat-8/ OLIالفضةةةةةةةةةةةةةائيةةةةة   )
 الر اض. م.31/07/2020

يعد  التنظيم ال اذ بمنتزد َااِد  الو ني، ومنتزد أبو الفحيحي ، ومنتزد الكتتتتتتتتتتتفرات من ناحية  
ها محميات، حيث  تتتتتتتتتتملت:  تحديد حدودد ونق  ملرية أراضتتتتتتتتتتياا إلى ويارة البيئة والمياد والزراعة وعدث

عيا عبيثران، ومنتزد  تتعيا أبو فحيحي  بمركز البير، ومنتزد  تتعيا الكتتفرات، وروضتتة ال ر مة؛  تتُ 
م، وذلك من  ال   رح  2020الستتتتبا الرلي  في ي ادة الغطاء النباتي الطبيعي بُمَحافظة َااِد  عام  

وافق مل  ( مبادرة استتزرا  لأل تجار ونثر لبذور الشتجيرات على مدل الستنوات الماضتية، بحيث تت12 
 (.5المناسبات البيئية، وأهماا أسبو  البيئة  جدو  

 ثالثاا: أنوا: األشجار الُمستزرعة وكمية البذور المنثورة:
من  ال  تتبل استزرا  بعض أنوا  ا  جار، ونثر بذور بعض الشجيرات في ُمَحافظة َااِد ؛  

ُاستزر  أكثرها في منتزد َااِد  الو ني،  ( ألت  جرة،  155اتض  أن عداد ا  جار المستزرعة بلغ  
بقرابة    الكفرات  أبو فحيحي ، ومنتزد  عيا  البري، 140ومنتزد  السدر  بين  تنوثعت  ألت  جرة،   )

لم، بينما بلغ عدد ا  جار في روضة ال ر مة قرابة   ( ألت  جرة، مناا  جر  15والطل  ب نواعه والس،
 (. 5الغاف والسدر جدو   
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( ألت كجم،  11ض الشتتتتتتتتتتتتتتجيرات، فقتد بلغ وين كميتة البتذور المنثورة قرابتة  أمتا نثر بتذور بع
(، وكان لمنتزد َااِد  الو ني أكبر مستاحة  2مليون م169حيث ُويثعت وُنثرت على مستاحة ُقدثرت بتتتتتتتتتتتتتتت 

، بينمتا بلغ وين كميتة البتذور المنثورة في منتزد اَتاِد  2( مليون م86ُنثرت فياتا البتذور، حيتث بلغتت  
( كجم. ومن أهم أنوا  بذور الشتتتتتتجيرات 9500ومنتزد أبو فحيحي ، ومنتزد الكتتتتتتفرات قرابة  الو ني، 

المنثورة: الثمتام، والرمتث، والعرفال، والستتتتتتتتتتتتتتدر، وغيرهتا، حيتث قُتدثر عتدد النموات بعتد عمليتة نثر بتذور  
جيرة، وقد حايت روضتتتتة ال ر مة على أكبر عدد من نمو   الشتتتتجيرات االاة ماليين و مستتتتين ألت  تتتتُ

 (.7، والش   5لشجيرات فياا، حيث بلغ مليوني ُ جيرة  الجدو  ا
 (: أنوا: األشجار الُمستزرعة وكمية البذور المنثورة في ُمَحافظة َثاِدق 5*جدول ) 

 أنوا: المبادرات
 أسبو: البيئة  -
 مبادرة معالي الوزير -
 مبادرة لنجعلها خضراء -

 البيئة أسبو:  أسبو: البيئة  أسبو: البيئة  أسبو: البيئة 

 اإلجمالي 

 منتزد َااِد  الو ني الموقع
 منتزد  

أبو فحيحي  
 بالبير

 منتزد  
 عيا  
 الكفرات 

روضة 
 ال ر مة 

 روضة الرثير  -
 روضة أم الشقو   -
 روضة المز رعة -
 روضة الحبي  -
 روضة العتيك -

 المساحة
 الفعلية

 - 2مليون م  100 2مليون م 60 2مليون م 70 2مليون م 28 2مليون م  143

 مساحة
 2مليون م 169 2مليون م 50 2مليون م 5 2مليون م 20 2مليون م 8 2مليون م 86 المنثور 

 نو: البذور
 العبيثران.-الثمام.    -الضمران.  -الفرت.   -
 العرفال.  -الرمث.   -الرغ .   -السدر  .    -
  ا ر ى. -النقد.    -الرمرام.   -الشي .   -

 سدر -
 رمث   -

 رغ   -
 - سدر -

كمية البذور  
 المنثورة بالكيلو

 9500  1000 515 11015 

 12 2 3 7 أعداد المبادرات 
 األعداد
 الُمستزرعة 

ألت  15 ألت  جرة 140
ألف  155 0  جرة

 شجرة

 الغاف.  - األنوا: الُمستزرعة 
  السدر البري.  -

الطل   -
  ب نواعه. 

لم  - الس،  الغاف  - 
 - يوجدال  السدر   -

العدد المقدر من  
النموات بعد عمليات  

 نثر البذور 
 ألت ُ جيرة 50 مليوني ُ جيرة  مليون ُ جيرة 

 ثالثة مليون  
وخمسين ألف  

 شجيرة

 م. 2021/مارت/26  –م 2009/نوفمبر/21** بداية التقر ر من   المكدر: اعتماًدا على: *
 الر اض. تقرير مفصل عن األعمال المنّفذة بمنتزه َثاِدق الوطني.م(. 2021ويارة البيئة والمياد والزراعة.  
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 رابعاا: النتائج والتوصيات:
 النتائج: -1

اِد  الو ني على   • اِد  في كتت  من: منتزد اتتَ افظتتة اتتَ تركثز الغطتتاء النبتتاتي الطبيعي في ُمحتتَ
عيا عبيثران، ومنتزد أبو   عيا البير، ومنتزد الكتتتتفرات امتداد  تتتتُ الفحيحي  على امتداد  تتتتُ

 على امتداد ُ عيا الكفرات، وروضة ال ر مة.
افظتتة اَتاِد  هي: مجتمل الطل    • أهم المجتمعتتات النبتتاتيتتة المعمرة الستتتتتتتتتتتتتتتالتدة في أوديتة ُمحتتَ

(Acacia gerrardii)  ومجتمل العوستتتتتتتتتتتتتتال ،(Lyciumn shawii) لم ، ومجتمل الستتتتتتتتتتتتتت،
(Acacia ehrenbergiana) بينمتتا ستتتتتتتتتتتتتتتادت الجنبتتات والجنيبتتات التي تكتتتتتتتتتتتتتتتاحتتا ،

(، ومجتمل  Haloxylon salicornicumالمجتمعات الشتتتتتتتتتتتتجر ة، وهي: مجتمل الرمث  
 .(Pulicaria undulata)(، ومجتمل الجثجا  Panicum turgidumالثمام  

افظتة اَتاِد  هي: مجتمل الطل    • المجتمعتات النبتاتيتة المعمرة الستتتتتتتتتتتتتتالتدة في روضتتتتتتتتتتتتتتات ُمحتَ
(Acacia raddiana)  بينما ستتتتتتتتتتتتادت الجنبات والجنيبات التي تكتتتتتتتتتتتتاحا المجتمعات ،

، ومجتمل التنضتتتتتتتتتتتتتا  (Ziziphus nummularia)الشتتتتتتتتتتتتتجر ة، وهي: مجتمل الستتتتتتتتتتتتتدر  
(Capparis decidua)  ومجتمل الحرم ،(Rhazya stricta). 

  (2كم 11.1يادت مستتتتتتاحة الغطاء النباتي الطبيعي في ُمَحافظة َااِد  حتى و تتتتتتلت إلى   •
 م.2020عام 

عار وروضتتات ُمَحافظة َااِد  بشتت   كبير في نماء   • أستتامت  كتتوبة التربة في بعض  تتِ
 وي ادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي.

أستتتتام منتزد َااِد  الو ني، ومنتزد أبو الفحيحي ، ومنتزد الكتتتتفرات، وروضتتتتة ال ر مة في  •
م،  2020في عام   2( كم4.6بتتتتتتتتت ي ادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي في ُمَحافظة َااِد   

 .2( كم0.4م  2017بينما لم يتجاوي في عام 
أستتتتتتتتتتتامت المبادرات المجتم ية والرستتتتتتتتتتتمية للتشتتتتتتتتتتتجير في ي ادة الغطاء النباتي الطبيعي   •

جيرات االاة  155بُمَحافظة َااِد ، حيث بلغ عدد ا  تتتجار   ( ألت  تتتجرة، وبلغ عدد الشتتتُ
 ماليين و مسين ألت ُ جيرة.
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 التوصيات: -2
ل في ي ادة مستتتتاحة الغطاء النباتي الطبيعي، من  ال  استتتتتغال  مبادرة الستتتتعودية  • التوستتتتث

 ال ضراء.
 يراعة ا  جار والشجيرات قليلة االستاالك للماء. •
 وضل  لية تساعد على احتواء المواقل غير الُمستغلة مث : ُ عيا الطرفية. •
المنتزد، والستتتتتماح بالتنزد فيه في أوقات ستتتتتنث قوانين تحدث من االعتداء على ا  تتتتتجار في  •

 محددة.
 نثر بذور الشجيرات قب  بداية موسم ا مطار، ولي  في معظم أيام السنة. •
 إعطاء تكور واض  عن اتجاد ي ادة الغطاء النباتي الطبيعي. •
تحديد بعض المواقل للرعي، لتباد  المنفعة من  ال  فضالت الموا ي التي تعد سماًدا 7 •

  بي يًا يساعد في امداد النبات والتربة ببعض العنا ر.
 قائمة المراجع

: المراجع العريية:  أوالا
 . القاهرة.أسس وتطبيقات االستشعار عن ُبعدم(. 2015داود، جمعة محمد.  

م(. استتتتت دام تقنية االستتتتتشتتتتعار عن ُبعد لُمَراَقبة الجفاف وأارد على  2014الرحيلي، بستتتتمة ستتتتالمة.  
مجلةة جامعة  الغطاء النباتي في أجزاء من غرر وجنور غرر المملرة العربية الستتتتتتتتتتتتتتعودية، 

- 171(، ذ ذ 2 25، الملك عبدالعزيز: علوم األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
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تصور مقترح لتفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي بالمملكة العريية السعود ة في تنمية الوعي الصحي 
 .المستجد لدى أفرادها19- بفايروس كوفيد 

 األستا  الدكتور / جمال أحمد السيسي
 أستاذ أ و  التربية ب ليتي التربية جامعتي القكيم ومدينة السادات

 الدكتور/ عبد العزيز بن حمود المشيقي
 أستاذ مساعد علم االجتما  ت كه تنمية وتغير اجتماعي بجامعة القكيم 

 الدكتورة / عائشة بنت   ا  المطير  
 دكتوراد الفلسفة في التربية ت كه أ و  التربية

 ملخص البحث 
مقترح  لتفعي  دور وستتال  التوا تت  االجتماعي بالمملرة العربية الستتعودية في   وضتتل تكتتورهدف البحث الحالي إلى  

( لدل أفرادها ،. ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراستتتتتتتتتتتة على  19تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتحي بفيروت كورونا المستتتتتتتتتتتتجد  كوفيد 
عينة ممثلة من مجتمل    المد   المزجي النمظ التفستتيري التتابعي ، حيث قام الباحثون بتطبيق استتتبانة  إلرترونيًا على

( من 19لجمل البيتانتات الرميتة للتعرف على واقل تفتاعت  أفراد المجتمل مل فيروت كورونتا المستتتتتتتتتتتتتتتجتد  كوفيتد    البحتث
ال  وستال  التوا ت  االجتماعي ، ومبررات استت دامام لاا  ، ودورها في تنمية الوعي الكتحي باذا الفيروت لديام  

ة قكتدية منام لجمل البيانات النوعية  لتفستير النتالال وت كيدها، كما اعتمدت الدراستة  ،ام تطبيق أداة المقابلة على عين
على أستتتتتتتتتتتلور دلفي للتعرف على متطلبات تفعي  دور مواقل التوا تتتتتتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتحي باذا 

اع  أفراد عينة البحث الفيروت لدل أفراد المجتمل ،وقد تو تتتتتت  البحث إلى عدة نتالال من أهماا: أن متوستتتتتتظ واقل تف
من  ال  وستتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتت  االجتماعي جاء مرتفعا، وأن أكثر مبررات  19مل ا حدا  ال ا تتتتتتتتتتة بالفيروت كوفيد 

استتتتت دامام لوستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي  ال  فترة جالحة كورونا المستتتتتجد هو حاجتام إلى متابعة ا  بار الجار ة  
التوا تتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتحي  فراد المجتمل الستتتعودي عن الجالحة، وأن متوستتتظ واقل دور وستتتال   

بفايروت كورونا جاء من فضتا، وِفي ضتوء ما أستفرت عنه نتالال البحث، ونتالال أستلور دلفي ،تم وضتل تكتور مقترح  
راد  ( لدل أف19لتفعي  دور وستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتحي بفيروت كورونا المستتتتتتجد  كوفيد 

 المجتمل السعودي.
 19-الوعي الكحي، وسال  التوا   االجتماعي، فايروت كوفيد:  الكلمات المفتاحية

 م. 2020-ه 1441( للعام الجامعي  L-1-1 -2020 –Coe- 9989   يتقدم الباحثون بجز   الش ر لجامعة القكيم ممثلة بعمادة البحث العلمي على دعاما المادي لاذا البحث تحت رقم
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Abstract: 

The aim of the current research is to develop a proposed scenario to activate the role 

of social media in the Kingdom of Saudi Arabia in developing health awareness of the 

emerging coronavirus (Covid 19) among its members. To achieve this, the study relied on 

the mixed approach and the sequential explanatory style, where the researchers applied an 

electronic questionnaire to a representative sample of the research community to collect 

quantitative data to identify the reality of community members’ interaction with the 

emerging corona virus (Covid 19) through social media, and the justifications for their use 

of it, And its role in developing their health awareness of this virus, then applying the 

interview tool to an intentional sample of them to collect qualitative data to interpret and 

confirm the results. The study also relied on the Delphi method to identify the requirements 

for activating the role of social networking sites in developing health awareness of this 

virus among members of society. The research led to several results, the most important 

of which are: that the average reality of the interaction of the research sample members 

with the events related to the virus Covid 19 through social media was high, and that the 

most justification for their use of social media during the period of the new Corona 

pandemic is their need to follow the current news about the pandemic, and that the average 

The reality of the role of social media in developing the health awareness of members of 

the Saudi society regarding the Corona virus was low, and in light of the results of the 

study. The results of the research, and the results of the Delphi method, a proposed scenario 

was developed to activate the role of social media in developing health awareness of the 

emerging coronavirus (Covid 19) among members of Saudi society. 

Key words: health awareness- social media network- Covid-19 virus 
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ائل التواصل االجتماعي بالمملكة العريية السعود ة في تنمية الوعي  تصور مقترح لتفعيل دور وس
 المستجد لدى أفرادها19- الصحي بفايروس كوفيد  

 األستا  الدكتور / جمال أحمد السيسي
 أستاذ أ و  التربية ب ليتي التربية جامعتي القكيم ومدينة السادات

 .الدكتور/ عبد العزيز بن حمود المشيقي
 أستاذ مساعد علم االجتما  ت كه تنمية وتغير اجتماعي بجامعة القكيم 

 . الدكتورة / عائشة بنت   ا  المطير  
 دكتوراد الفلسفة في التربية ت كه أ و  التربية

 :مقدمةأوال: 
ُتعد ا مراض وا وبئة مكتتتتتتتتدر قلق بالغ لرافة المجتمعات؛ نظرا لتبعاتاا الكتتتتتتتتحية ، واالقتكتتتتتتتتادية  
واالجتماعية والنفستتتتتتية على ا فراد والم ستتتتتتستتتتتتات  والمجتمعات ، و عتبر فيروت كورونا المستتتتتتتجد  كوفيد 

19   )COVID-19ببه حالة  ( من أ طر ا وبئة التي أ تتتابت كافة الدو  والمجتمعات ، وستتتيطرت بستتت
غير مستتتتتبوقة من ال وف والقلق على جميل ستتتتت ان كوكا ا رض ؛ نظرا لقدرته الشتتتتتديدة على االنتشتتتتتار  
الستر ل،  والستبا فترة الحضتانة الطو لة للمرض للشت ه المكتار به والحام  له والتي تكت  أستبوعين،  

  العتدول ا مر التذي مل عتدم  اور أيتة أعراض عليته، ورغم ذلتك  ي ون قتادرا  ال  هتذد الفترة على نقت
 ي دي الى ارتفا  عدد اإل ابات مما قد ينذر ب اراة رهيبة.

عالمة تار  ي،ة    -مستتتقبال    –ومن الم كد أن، هذد الجالحة قد أحدات  تتر ا تار  ي ا ستتي ون بال  تتك 
اليقين ، أن،  فارقة، تقستم التار خ إلى قستمين ما قب  وما بعد جالحة كورونا ، و عتقد اليوم، وبقدر كبير من  

، وتداعياتاا   ا اار االجتماعية والفرر ة واالقتكتتادية لتلك الجالحة ستتترون أكبر ب ثير من حجماا الكتتحيِث
المميتة ، على المجتمعات اإلنستتتتتتتتتتتتانية  ب ضتتتتتتتتتتتتعافؤ مضتتتتتتتتتتتتاعفة، حيث بات من الم كد أن جالحة كورونا  

ة في نستتتق تحو   تار  يثؤ جديد عميق  ستتتت دي إلى إعادة  تتتوك التشتتت يالت االجتماعية االقتكتتتادية الستتتالد 
ا ار بعيد المدل، وقد ي دي إلى تغير جوهري في تفاع  اإلنستتان مل م ونات الوجود، وعنا تتر الحياة ، 
وتفا ي  حياته اليومية ،  ضمن أنسا  التفاع  الطبيعي واالجتماعي والتفاع  مل البيئة الحاضنة للوجود 

، ب  في 19-  جوهر  ا في ا عداد الاتاللتة للمكتتتتتتتتتتتتتتابين بجتالحتة كوفيتد اإلنستتتتتتتتتتتتتتاني، فالرتاراة اليوم ال تتمثت، 
  –(، وأ طر ما في هذد الجالحة  19، ذ 2021مضتتتتتتتتاعفاتاا الااللة في م تلت مجاالت الحياة و فة ،

أناا منعت اإلنستتتتتتان وستتتتتتتمنعه من ممارستتتتتتة ستتتتتتلوكيات  بي ية أعتاد علياا،    -من وجاة نظر الباحثين  
را من مفا يمه ونظر اته وممارستتاته وعاداته وتقاليدد ومعتقداته ، وأنماا تفريرد القارة،  وغيرت، وستتتغير كثي
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الدة ، وستتتتلبت منه الشتتتتعور بقوته وجبروته وستتتتيطرته على عنا تتتتر الوجود الطبيعي    -ولو م قتا   –والستتتت،
 وتوجيااا الوجاة التي ير د. 

التي ألمت بالبشتتتر ة هذد ا يام والتي (19ومما يوضتتت  أبعاد جانحة فيروت كورونا المستتتتجد  كوفيد  
كادت أن تتوقت الحياة في العالم بستتتتتتتبباا أنه أ تتتتتتتار وفق ما  تتتتتتتدر عن المدير العام لمنظمة الكتتتتتتتحة  

مليون حالة في  تتتتتتتتتى أنحاء العالم، فيما ارتفل عدد الوفيات إلى ما يقرر  من  165العالمية، ما يز د عن  
ي ادة في عدد حاالت الوفاة على مستتتتتتول العالم ،  ب كثر من  مليون  وفاة حتى ا ن ، و شتتتتت ث  ذلك   3.5
حتالتة وفتاة في اليوم الواحتد، وهي ي تادة كبيرة ومفجعتة،  5714وفتاة  ال  أستتتتتتتتتتتتتتبو   أي بمعتد     40 000

مكابًا، وبلغت حاالت    437569وعلى مستول الملرة العربية السعودية بلغ  إجمالي الحاالت المكابة ، 
 مركز الو ني للوقاية من ا مراض وم افحتاا(.حالتة  ال 7214الوفاة 

وانطالقًا من أن التربية هي الستتتتبي  ا ستتتتاستتتتي لمواجاة أيمات ومشتتتت الت أي مجتمل والت قيك من 
حدتاا، وأن قيام التربية باذا الدور هو أستتتتتتات وجودها والمستتتتتتوك الرلي  لبقالاا، وأن ذلك ال يم ن أن يتم  

لمتمثلة في المدرستتتتتتتتة ودور ال بادة وجماعة الرفا  ووستتتتتتتتال  االعالم  إال من  ال  م ستتتتتتتتستتتتتتتتاتاا التربو ة ا
وغيرهتا، فتهنته ينبغي علياتا أن تترتامت  جميعتًا؛ لتنميتة وعي أفراد المجتمل بت بعتاد متا قتد يطرأ على المجتمل  
من أيمات وما قد يواجاه من مشتتتتت الت، ومن ام المستتتتتاهمة الفاعلة وااليجابية فياا وتقديم أنستتتتتا الحلو  

 لاا.
واذا كانت ك  دو  العالم قد اتفقت جميعًا على أن أفضتتتتتتت   ر قة لمواجاة جانحة كورونا المستتتتتتتتجد  

، ترمن في العزلة المنزلية، وتجنا اال تالا، ومنل التجمعات البشتتتتتتر ة، مما أدل إلى اغال   19 –كوفيد 
ا نشتطة التعليمية عن  المدارت على ا تالف مراحلاا، والجامعات ب   مستتو اتاا، واالكتفاء بتقديم بعض 

 ر ق التعليم االفتراضتتتي، والذي لم يحقق ا هداف التربو ة المنشتتتودة  ا تتتة ما يتعلق بمستتتتو ي الوجدان 
 والسلوك.

وال ي تلت الحا  بالنستتتتتتتتتبة لستتتتتتتتتالر الم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التربو ة من حيث فقداناا لفاعلية أدالاا  دوارها، 
متعتاونين متتهير ن  في مواجاتة المشتتتتتتتتتتتتتت الت وا يمتات،   كجمتاعتة الرفتا  التي يجتمل فياتا ا فراد كت نتداد 

وا ندية الر اضتتتتتتية واالجتماعية، والم تبات العامة، وم ستتتتتتستتتتتتات المجتمل المدني، والتي توقفت م قتًا عن  
أداء أدوارها؛ مما عمق من  تتتتتدة ا يمة وياد من  طورتاا، حتى المستتتتتجد بما يمتلره من قدستتتتتيه ومحتول  

ايرد في الجوانا الوجدانية والستتتتتتتتتلوكية لدل ا فراد في مث  هذد الظروف يفو   وأستتتتتتتتتاليا و بيعة تجع  ت 
ا رها و اارها، و ر     ت اير أي من الم ستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات التربو ة ا  رل، والتوعية با يمات و أبعادها ومخ

 الوقاية مناا، قد و دت أبوابه ومنعت فيه الكلوات وم تلت ال بادات.



 

 40 

ن من معظم وأهم م ستتتستتتات التربية التي يناا باا تنشتتتئته واعدادد  وقد ترتا على ذلك حرمان اإلنستتتا
إعداًدا ستتليمًا متواينًا ومتراماًل في جميل جوانبه الجستتمية والعقلية واالجتماعية، وتم ينه من مواجاة جميل  
المواقت الم تلفتة في حيتاتته في وقتت هو في مستتتتتتتتتتتتتتي  الحتاجتة بتنميتة وعيته الكتتتتتتتتتتتتتتحي، من  ال  تغيير  

اداتام إلى ستتتتتتلوكيات تستتتتتتاعدهم على الوقاية من ا مراض عامة وهذا الوباء الفتاك  ا تتتتتتة، معارفام، وع
 وتجنا  ر  العدول وح  ما قد يعتر ه من مش الت  حية ناجمة عنه. 

وبكتتتتفة عامة  فاناك العديد من الم ا ر الكتتتتحية التي تواجه اإلنستتتتان والتي تتستتتتل وتتزايد بشتتتت   
أنمتاا ا مراض ودرجتة انتشتتتتتتتتتتتتتتتارهتا بين أفراد المجتمل متا بين ا مراض  كبير، فانتاك تغييرات جتذر تة في  

المعتديتة إلى ا مراض المزمنتة، وغيرهتا من ا مراض التي في الغتالتا هي نتتاج ال يش في بيئتة  تتتتتتتتتتتتتتديتدة  
التلو ، والستتتتتلوك ال ا ئ، والعادات الكتتتتتحية غير الستتتتتليمة الناتجة عن عدم أو ضتتتتتعت وعيه  الحرون 

فلري تتحقق الستتتتتتتتالمة الكتتتتتتتتحية من ذلك الوباء ا مراض وغيرد، فهنه ينبغي أن يتابل  (، وبالتالي  2012،
اإلنستتتتتان ما يدور حوله من معلومات ومعارف تتعلق بالجستتتتتم والكتتتتتحة و  ون ملما باا، حتى يتم ن من  

(، والمستتتتتئو  عن تزو دد  2008المحافظة على  تتتتتحته وتحستتتتتيناا وكذا حماية  تتتتتحة ا  ر ن  يريور، 
ت الكتتتتتحية الكتتتتتحيحة، وتعدي  ستتتتتلوكه الكتتتتتحي، واكستتتتتابه االتجاهات الكتتتتتحية االيجابية هي  بالمعلوما

 م سسات التربية التي ي اد أن ي ون قد ُحرم مناا.
ومن ام لم يبق من م ستتتتتستتتتتات التربية في مواجاة ا يمة ستتتتتول وستتتتتال  اإلعالم، و ا تتتتتة  تتتتتب ات 

ددًا، ووستتتتتتتتيلة فعالة على المستتتتتتتتتول المحلي التوا تتتتتتتت  االجتماعي، والتي تعد عامال مامًا، ومكتتتتتتتتدرًا متج
واالقليمي والعالمي يتباد  من  اللاا ا فراد المعارف والمعلومات في  تتتتتى المجاالت الثقافية والستتتتياستتتتية  

والكتحية وغيرها،  ا تة مل تزايد اهتمامام باا، وتاافتام على استت داماا في    واالقتكتادية والتعليمية  
في   –وفق ما يذكر حمدي  -، حيث ستتتتتتتتاهمت وستتتتتتتتال  التوا تتتتتتتت  االجتماعي  تلك ا يمة التي تحيق بام

تغيير أنماا الحياة لدل كثير من المجتمعات؛ نظرا لستتتتتتتتاولة استتتتتتتتت داماا ،وكثرة انتشتتتتتتتتارها، وقوة ت ايرها،  
وستتتتتتتتتتتتتترعتة تتداو  معلومتاتاتا، فاي أداة محور تة، ورليستتتتتتتتتتتتتتة في بنتاء منظومتات فرر تة ومعرفيتة لتدل ا جيتا   

(،  179، ذ 2021منظومة متطورة وتفاعلية، أ ضتتتتتتعت العالم ب ستتتتتترد لنستتتتتتقاا االجتماعي   الحالية، وهي
فضتتتتتال عن أن مستتتتتت دمياا في تزايد مطرد، ومستتتتتتمر، وستتتتتيظ ، مما يفرض  معه تغيرات عديدة، وهاللة  
على م تلت الفئتات والمستتتتتتتتتتتتتتتو تات االجتمتاعيتة، لقتدرتاتا الفتالقتة على تشتتتتتتتتتتتتتت يت  الوعي عن  ر ق التفتاعت   

 السر ل والمبا ر الفردي والجماعي. والتوا  
  -تو تر ، سنار  ات، في  بوك، وات   ر، وغيرها   –وه ذا فقد القت وسال  التوا   االجتماعي  

اقباال واستتتتتتعا من م تلت الفئات والشتتتتتترال  العمر ة، والمستتتتتتتو ات والفئات االجتماعية ،حيث ستتتتتتمحت لام  
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حاء العالم ،ومناقشتتتتة قضتتتتايا م تلفة ومتعددة، وستتتتاهمت  بتباد  ا راء والمعلومات وا فرار، في م تلت أن
بشتتتتتتتدة في تشتتتتتتت ي  رأي عام مجتمعي محلي وعالمي، مما جعلاا تتحو  إلى وستتتتتتتال  ضتتتتتتتغظ وت اير على  
م تلت الم ستتتتتتستتتتتتات والمنظمات والايئات، وأ تتتتتتبحت مالذا لام للتعبير عن قضتتتتتتاياهم وهمومام الفرر ة  

لى قضتتتتايا مجتمعام واالحا ة باا، وعزيت رغبتام في المشتتتتاركة والثقافية والستتتتياستتتتية، ودفعتام للتعرف ع
 (. 817-816، ذ ذ 2021الفاعلة في  نل القرارات ومبادرات تنفيذها  مدكور،

بوستال  التوا ت   – ت نه في ذلك  ت ن ستالر المجتمعات    -هذا وقد تنامى اهتمام المجتمل الستعودي  
مليون مستتتتت دمَا    8.5يث تضتتتتاعفت أعداد مستتتتت دمياا من  االجتماعي وتزايد ت ايرها في العقود ا  يرة ح

% من اجمالي عدد  ستتتت ان المملرة العربية الستتتتعودية  58مليون مستتتتت دم بنستتتتبة بلغت 18.3نشتتتتطَا إلى 
(، وربمتا تضتتتتتتتتتتتتتتاعت هتذا العتدد في  ت  تحتديتات فتايروت    2020 ويارة االتكتتتتتتتتتتتتتتاالت وتقنيتة المعلومتات ،

لى أعضتتاء المجتمل  كغيرد الم و  في بيوتام  وا  ستتاعات  ، الذي فرض ع19كوفيد –كورونا المستتتجد 
مما وفر   -حستتا ستتاعات الحظر المفروضتتة  -اليوم في بعض المنا ق ومعظم ستتاعاته في منا ق أ رل 

لام مز دًا من الوقت الستتتتتتتتتت دامه يدفعام ال وف والقلق من عواقبه وأ طارد؛ بحثًا عن   ر المستتتتتتتتتتجدات 
ت وقرارات الح ومات، وستتتب  الوقاية منه وتجنا أضتتترارد و اارد المميتة،  والتطورات واالحكتتتاءات، وتعليما

و  ر ما تو تتت  إليه العلم وم ستتتستتتات ومنظمات الكتتتحة المحلية والعالمية من مكتتت  وعالج متوقل أماًل 
 في قب  جماح هذد الجالحة الربرل.

المعلومات وا حدا  المتكتتتتتتلة بفايروت  هذا وتدلنا الوقالل والشتتتتتتواهد المجتم ية أن ستتتتتترعة انتشتتتتتتار  
، وتداولاا عبر مواقل التوا تت  االجتماعي، تنتشتتر بشتت   أكثر من انتشتتار الفايروت في الواقل 19-كوفيد 

(، أن عتدد المكتتتتتتتتتتتتتتتابين بفتايروت  180، ذ  2021(، وفق متا يتذكر حمتدي  2020، فقتد أورد  ليفتة  
ان عتتدد المنشتتتتتتتتتتتتتتورات على مواقل التوا تتتتتتتتتتتتتتت  ألفتتا، بينمتتا كتت454م، بلغ  2020متتارت  25يوم 19-كوفيتتد  

مليارات من  5مليون منشور، و ادت تفاعال من المست دمين بلغ    466االجتماعي، حو  الفايروت ذاته، 
وستال  التوا ت  االجتماعي، وت ايرها، ودورها في تشت ي     ا ضتعاف، ولع  هذا يدعو إلى ضترورة ا ضتا 
  د من البحث والدراسة.    الوعي الكحي لدل أفراد المجتمل السعودي لمز 

 ثانيا: مشكلة الدراسة وتساؤالتها.
(، قتد ا تتتتتتتتتتتتتتتتدت COVID-19 19-إذا كتان الوبتاء المتمثت  في فتايروت كورونتا المستتتتتتتتتتتتتتتجتد كوفيتد  

يحت  دور الفاع  في   بعدما أ تتتب  طورته، بكتتتورة هز،ت أو تتتا  المجتمعات اإلنستتتانية ويلزلت بنياناا،  
يا  الحياة، في حني يقتكتر دور اإلنستان على المفعولي،ة. وب بارة أ رل، فهن اإلنستان أ تب  موضتوًعا    ستِث

د مادة له، وفي الوقت ذاته ي دِثي دوًرا   لنا إلى مجرِث للفايروت ،الذي بات يااجمنا ، و لتام أجستتتتتادنا و و حوِث
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ن، و غيرِث من هيئته، و  رج علينا بايئات أ رل غير التي بدأنا نعادها ،ليكتتتتتتتتتتتتتب  أكثر قدرة    ذكي ا، إذ يتلو،
على الت فِثي تتمث  في إعادة نستتتخ ذاته ب  تتت ا   قي،ة تتميز بالدهاء ،والم ر ،واذا كان الفايروت قد تغل،ا 
ة الربرل تتمثت،  في أن، هتذا الفتايروت، متا يا  يتغلت،ا حتى   امت، على التذِثكتاء البيولوجي لسنستتتتتتتتتتتتتتتان، فتهن، الطت،

مي للبشتر الذين لم يستتطيعوا  بعد الرشتت عن العالج الحاستم التي قد ُيوقت العل الذِثكاءالوقت الراهن على 
(، ليعود في  تتتتتتتتتتتتتورة موجات متتالية، إذ ال ي اد تنتاي موجة، 21، ذ 2021يحفه غير المرليِث  و فة، 

حتى تاجم موجتة أ رل، ورغم أن الموجتات قتد ترون متبتاينتة الشتتتتتتتتتتتتتتدة، وفي منتا ق م تلفتة، فتهن التقتار ر  
تشتتتتير إلى استتتتتمرار هذا الوباء لفترة  و لة قادمة، وتزايد قدرته على التفشتتتتي بين ا فراد؛ نظرا  ن  العلمية 

نقتتتت  العتتتتدول قبتتتت  أن تظار عليام أعراض المرض  المكتتتتتتتتتتتتتتتتتابين يم ن أن ي ونوا في أ تتتتتتتتتتتتتتتتتد مراحتتتت  
 (.476 -475، ذ ذ 2020 ا  معي،

ومن ام فهنه يتوجا معه أهمية  تو يك وستال  التوا ت  االجتماعي في التوعية الكتحية الضترور ة 
(، ب   COVID-19،   19-والفور ة  فراد المجتمل الستتتتتتتتعودي، تجاد فايروت كورونا المستتتتتتتتتجد ، كوفيد  

ا في بشتتتت   قد ي ون أستتتتاستتتتيا في    ضتتتتعت فاعلية م ستتتتستتتتات التربية ا  رل، وتو يفا  علياااالعتماد  
تنمية معارفام ومعلوماتام، وتعدي  اتجاهاتام الكتتتتتتتتحية، واكستتتتتتتتابام عادات ستتتتتتتتلوكيات  تتتتتتتتحية تقل  من  
م ا ر هذا الفايروت التي قد تودي بحياة االنستتتتان، بيد أن  طورته تبدو جلية من االستتتتت دامات الستتتتيئة  

احا استت داماا مث  انتشتار  لمواقل التوا ت  االجتماعي، وت ايراتاا الستلبية، فثمة  واهر ستلبية عديدة تكت
الشتتالعات، وا كاذيا بين أفراد المجتمل عن ا مراض و الفه، مما يشتت    طرا على روادد ومستتت دميه،  

 .Hee et al, 2018,p1) ( ومكدر تاديد  من وسالمة واستقرا المجتمعات 
ت حر ة التعبير  ومما يز د ا مر  طورة أن وستال  التوا ت  االجتماعي تشت   مجتمعا افتراضتيا يمار 

للواقل بسرعة    م الفةفي م تلت ا  عدة والمجاالت، ونشر أفرار قد ترون مغلو ة، و رح وجاات نظر  
فالقة، إضتتتتتتتتتتتتتافة إلى بروي  تتتتتتتتتتتتت كتتتتتتتتتتتتتيات وجماعات تقبل  لت هذد المواقل ،تفرض أفرارها، وربما تبث  

تذكر مدكو، فهن تلك  معلومات مجاولة المكتتتتتتتتتتدر، ت دي إلى تز ك الوعي لدل فئات المجتمل، ووفق ما
الوستتتتتتتتتال  وبفع   كتتتتتتتتتالكتتتتتتتتتاا التفاعلية االجتماعية، وقدرتاا الااللة على ت طي حدود الزمان والم ان، 
بمنتاى الستتاولة واليستتر،  تتارت قادرة على رستتم الرول في عقو  أفراد المجتمل، واقناعام با يدولوجيات  

وا ترا  عقو  الفئتتات الم تلفتتة في المجتمل  الموجاتتة التي تحملاتتا، والمعتتاني المز فتتة التي تتضتتتتتتتتتتتتتتمناتتا ،
 ا تتتتة الشتتتتبار، والت اير عليام عا قيا وفرر ا من  ال   طار إعالمي غير مستتتت و  يغيا عنه الرقابة 

، مستتتتتتتتتتغال ال وف 19-(، يرترز في ا ستتتتتتتتتات على جالحة  كورونا المستتتتتتتتتتجد كوفيد 818، ذ 2021 
طار  اهرد فيه المكتتتتتلحة، وبا نه فيه  لق ا يمات والالل المستتتتتيطر على الحالة االجتماعية الراهنة،  
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وا تتتتتتاعة الفوضتتتتتتى، ونشتتتتتتر العنت وتعميق اغترار رواد تلك المواقل ومستتتتتتت دمياا  عن مجتمعام به اارد  
 أمامام في  ورة العاجز المتراس  عن االضطال  بمس ولياته. 

 ية:   وعلى ضوء ما سبق، فهنه يم ن تحديد مش لة الدراسة في التساوالت التال
من   19  -ما واقل تفاع  أفراد المجتمل الستعودي مل ا حدا  الحالية ال ا تة بفايروت كوفيد  -

  ال  وسال  التوا   االجتماعي من وجاة نظرهم؟  
ما مبررات استتتتتتت دام أفراد المجتمل الستتتتتتعودي لوستتتتتتال  التوا تتتتتت  االجتماعي  ال  فترة تاديد  -

 وجاة نظرهم؟19 -وباء فايروت كوفيد 
واقل دور وستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتحي  فراد المجتمل الستتتتعودي  ما  -

 من وجاة نظرهم؟19 -بفايروت كوفيد 
ما المتطلبات الاليمة لتفعي  دور وستتتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتحي  -

 من وجاة نظر ال براء؟ 19-لفايروت كوفيد 
ستتام في تفعي  دور وستتال  التوا تت  االجتماعي بالمملرة ما التكتتور المقترح الذي يم ن أن ي -

 ؟19-العربية السعودية في تنمية الوعي الكحي بفايروت كوفيد 
  Research Objectives ثالثا: أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الراهنة وضل تكور مقترح لتفعي  دور وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي  
المستجد، و تطلا تحقيق هذا الادف تحقيق   19- لسعودي نحو فايروت كوفيد الكحي  فراد المجتمل ا
 ا هداف الفرعية التالية: 

التعرف على واقل تفتاع  أفراد المجتمل الستتتتتتتتتتتتتتعودي مل ا حدا  الحتاليتة ال تا تتتتتتتتتتتتتتة بفتايروت   -
 من  ال  وسال  التوا   االجتماعي من وجاة نظرهم. 19 -كوفيد 

د المجتمل الستتتتتتعودي لوستتتتتتال  التوا تتتتتت  االجتماعي  ال  الوقوف على مبررات استتتتتتت دام أفرا -
 من وجاة نظرهم.19 -الفترة تاديد وباء بفايروت كوفيد 

الرشتتتتتت عن واقل دور وستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتحي أفراد المجتمل  -
 من وجاة نظرهم. 19 -السعودي بفايروت كوفيد 

ي  دور وستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي في تنمية  التعرف على المتطلبات التي قد تستتتتتام في تفع -
 من وجاة نظر ال براء. 19-الوعي الكحي لفايروت كوفيد 

وضتتتتتتتتل   تكتتتتتتتتور مقترح لتفعي  دور وستتتتتتتتال  التوا تتتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الوقالي  -
 .19-لفايروت كوفيد 
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 رابعا: أهمية الدراسة:
 االعتبارات التالية:يم ن توضي  أهمية الدراسة الراهنة في ضوء 

أناا تستتتتتتتادف تنمية الوعي الكتتتتتتحي  فراد المجتمل الستتتتتتعودي من فايروت وبالي معدي هو   -
 المستجد. 19-فايروت كوفيد 

المستتتتجد، و ر  اال تتتابة به وانتشتتتارد من  تتت نه   19-أن التوعية من م ا ر فايروت كوفيد  -
المجتمل نفستته، فضتتاًل عن أن في المحافظة حماية الفرد وحماية المحيطين به، ومن ام حماية  

على  حة أفراد المجتمل ضمان لفاعليتام وقدرتام على المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعام  
 وايدهارد.

أناا تستتتتعى لتنمية الوعي الكتتتتحي لدل أفراد المجتمل الستتتتعودي حو  هذا الوباء ال طير عن   -
ايرًا في الوقت الراهن وهي وستتتتتتال  التوا تتتتتت    ر ق أحد أهم وستتتتتتالظ التربية وأكثرها فاعلية وت 

 االجتماعي.
قلة الدراستات والبحو  التربو ة التي تدور حو  تنمية الوعي الكتحي  فراد المجتمل الستعودي   -

من  ال  وستتال  التوا تت  االجتماعي في    تحديات وتاديدات هذا الوباء الفتاك، حيث أنه 
 تستادف التوعية باذا الوباء.  -في حدود علم الباحثين -ال توجد دراسة 

تمايد الطر ق أمام إجراء عدد من الدراستتتتتتتتتتتات التي تتناو  استتتتتتتتتتتت دامات وستتتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتتت    -
االجتماعي للتوعية الكتتتحية وا تتتباعاتاا بكتتتورة علمية وبما يستتتام في تحقيق التراكم المعرفي  

 والبحثي وااراء الم تبة العربية بدراسات حديثة من هذا النو .
الال هذد الدراستتتة في إمداد المستتت ولين بالمملرة العربية الستتتعودية عن بعض الطر   قد تستتتام نت -

والمدا   التي من  تتتتتتتت ناا االرتقاء بالوعي الكتتتتتتتتحي  فراد المجتمل من هذا الوباء وغيرد مما 
 يحفظ عليام  حتام و حقق سالمتام.

 خامسا: حدود الدراسة: 
  19- لحد الموضتوعي: تقتكتر الدراستة الراهنة على التوعية الكتحية من م ا ر فايروت كوفيد ا •

المستتتتتجد، من  ال  وستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي الستتتتالدة بالمجتمل الستتتتعودي، وعلى المستتتتتول  
 المعرفي والوجداني له باعتبارهما أسات أي سلوك  حي سليم. 

عاما ممن  15ات العمر ة التي ال تق  أعماهم عن  الحد البشتتتتتتري: تقتكتتتتتتر هذد الدراستتتتتتة على الفئ •
ي ون لديام ماارات استتت دام وستتال  التوا تت  االجتماعي، و ملرون حستتابات باا، وعلى قدرًا من  

 .وم ا رةاإلدراك بالفايروت 
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 الحد الجغرافي: جميل منا ق المملرة العربية السعودية الثالاة عشر. •
- 1441دراستتتتتتتتتتتتتتة بتهذن هللا تعتالى  ال  العتام الجتامعي  الحتد الزمتاني: ستتتتتتتتتتتتتتيتم تطبيق أداة هتذد الت •

 ه.1442
 سادسا: التعريف ببعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في البحث
 تعتمد الدراسة الراهنة على عدة مكطلحات فيما يلي توضيحاا:

  وسال  التوا   االجتماعي: -أ
افتراضتتتتتتتية تستتتتتتتم  للمشتتتتتتتتركين فياا من  ( ب ناا: مجتمعات إلرترونية  31، ذ 2015يعرفاا أبو يعقور  

كافة ا عمار وا جنات بهنشتتتتتتتاء حستتتتتتتار  اذ بام، وتقدم لام مجموعة من ال دمات من  تتتتتتت ناا تدعيم  
التوا تتتتتت  والتفاع  بينام في أي وقت يشتتتتتتاءون، وفي أي م ان في العالم من  ال  مجموعة من الطر ، 

 مدونات والمحاداات الكوتية وغيرها.مث : المحاداة والرسال  والفيديو وتباد  الملفات وال
وتعرفاا الدراستتتة الراهنة اجراليا على أناا: مجتمعات إلرترونية افتراضتتتية تستتتم  للمشتتتتركين فياا من كافة  

ا عمار وا جنات بهنشتاء حستار  اذ بام، وتقدم لام مجموعة من ال دمات من  ت ناا تدعيم التوا ت  
ي أي م تان في العتالم من  ال  مجموعتة من الطر ، مثت :  والتفتاعت  بينام في أي وقتت يشتتتتتتتتتتتتتتتاءون، وف

المحاداة والرستتتال  والفيديو وتباد  الملفات والمدونات والمحاداات الكتتتوتية وغيرها، بادف مشتتتاركة ا راء  
  -وا فرار وتبادلاا، وتقديم حلو  ومقترحات لتنمية الوعي الكتتتتتتتحي تجاد فايروت كورونا المستتتتتتتتجد كوفيد 

 ين.. لدل المشارك19
 :19فايروت كورونا المستجد كوفيد   -ر 

( هو فايروت من فكتتتتتتتيلة فايروستتتتتتتات  كورونا(    COVID-19     19-فايروت كورونا المستتتتتتتتجد كوفيد 
المستتتتتتجدة، وتم التعرف على الفايروت عن  ر ق التستتتتتلستتتتت  الجيني، و عتقد أن فايروت  كورونا( الجديد 

وأحياًنا    -ضتيق التنف     -الستعا    -كورونا: الحمى مرتبظ بالحيوان، وتشتم  ا عراض النمطية لفايروت  
تتطور اإل تتتتتابة إلى التاار رلوي  موقل ويارة الكتتتتتحة الستتتتتعودية(. وكانت بداية  اورد في مدينة ووهان  

 م. 2019ديسمبر من عام  31الكينية في 
 :تنمية الوعي الكحي -ج

رو ن االتجاهات االيجابية حو  بعض  انطالقًا من تعر ك الوعي الكتتتتتتحي على أنه: المعرفة واالدراك  وت
القضتتتتتتايا الكتتتتتتحية المناستتتتتتبة، بما ينع   إيجابيَا على الستتتتتتلوك اليومي، و ترجم إلى ممارستتتتتتات ستتتتتتلوكية 
 تتتتتتتتتتتتتتحيحتة في الحيتاة اليوميتة لألفراد، ومن تعر ك تنميتة الوعي على أنته  م تحقيق فام أوستتتتتتتتتتتتتتل للمحيظ  

ا وذلتك من  ال  مشتتتتتتتتتتتتتتتاركتة ال برات التذاتيت،ة للفرد مل  وال برات االجتمتاعيت،ة وتحو ت  ذهن وفرر الفرد لات
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( ، وبناءا على  أهداف الدراستتتتتتة الراهنة، ُيم ن تعر ك تنمية  350، ذ 2010 برات ا  ر ن م  مستتتتتتلم ،
على أناا : تحقيق ي ادة ستر عة تراكمية ودالمة في   19-الوعي الكتحي بفايروت كورونا المستتجد كوفيد 

فراد المجتمل الستتتتتتتتتتتتتتعودي وترو ن اتجتاهتات ايجتابيتة لتديام عبر فترة من الزمن معتارف ومفتا يم وادراكتات أ
 .19-حو  فايروت كورونا المستجد كوفيد 

 تفعي  الدور: -د 
ُيعرف الدور ب نه الستتتتتتلوك المتوقل من  تتتتتتاغ  الم انة اجتماعية معينة، حيث يطلق الدور على ما يتوقعه  

يتوقعه  تتتتتاغلو الم انة أنفستتتتتام عن أنفستتتتتام، وقد ترون هذد التوقعات ا  رون من  تتتتتاغ  الم انة، أو ما 
 ,Biddleم يار ة، وقد ترون تفكتتتتتتيلية إال أناا وبمجرد تشتتتتتت يلاا ستتتتتتوف ت ار على ستتتتتتلوكام وتوجااا  

1995,p.6127  كما ُيعرف تفعي  ب نه ت اير الفع  في الشتتتتتتتتتيء بشتتتتتتتتت   إيجابي بما ي دي إلى الفالدة ،)
تفادة، كما يعني الت اير اإليجابي المفيد في الشتتتتتتتتتيء حتى يتحقق اإلنجاي المطلور والمنفعة و حقق االستتتتتتتتت

 (.1430 مغربي، 
و بقا لذلك ُيقكتد بتفعي  دور وستال  التوا ت  االجتماعي في الدراستة الحالية ب نه: ي ادة الت اير اإليجابي  

لدل أفراد المجتمل    19-د والفعا  لوستتتتتتتال  التوا تتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتحي بفايروت كوفي
 السعودي، بما يعود بالنفل والفالدة عليام وعلى مجتمعام.

 سابعا: اإلطار النظر  للدراسة:
يتناو  اإل ار النظري للبحث أربعة عنا تتتر رليستتتة هي: مواقل التوا تتت  االجتماعي: مفاوماا ونشتتت تاا،  
وأنواعاا، وحجم انتشتتتارها، الوعي الكتتتحي: مفاومه، مستتتتو اته، مواقل التوا تتت  االجتماعي وتنمية الوعي  

ي، وفيما يلي تفكتي   الكتحي، النظر ات المفسترة لدور مواقل التوا ت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتح
 ذلك:
 مواقع التواصل االجتماعي: مفهومها، وأنواعها، وحجم انتشارها. - 1
 : المفاوم والنش ة -أ 

م، بين  الر المدارت ا مر  ية  1995 ارت مواقل التوا تتتتتتتتتت  االجتماعي أو  ما  ارت عام  
بتالمرحلتة  (،وقتد مرت في تطورهتا   45، ذ  2008  تتتتتتتتتتتتتتاد ،   classmates.comمن  ال  موقل  

، و   live journalالت ستيستية التي  تاحبت الجي  ا و  للو ا، ومن أ تار مواقل هذد المرحلة موقعي  
cyworld  وقد  تتتتتتتتتتتادت 197، ذ   2011م، وأنشتتتتتتتتتتت ت ل دمة رجا  ا عما   الب ري ،1999، عام.)

يتات الجيت  نتيجتة تطو ر  تدمتات الشتتتتتتتتتتتتتتب تة مل  اور تقن  friendster.comالمرحلتة الثتانيتة ميالد موقل  
،كمنكتتتتتتتتة للتدو ن، ام تحو  لشتتتتتتتتب ة توا تتتتتتتت  skyrock.comالثاني للو ا ، ام تلى ذلك  اور موقل  
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(،وفي عام  2012اجتماعي لي ون وستتتتتتتتتتتيلة للتعارف وترو ن الكتتتتتتتتتتتداقات من م تلت الجنستتتتتتتتتتتيات، جرار،
،إلى أن     Myspace.com    ،LinkedIn     ،Skype   ،Orkutم  ارت أربعتة مواقل هي ،  2003
، بعتتتد حوالي عتتتام   تتتتتتتتتتتتتتقرة ،  Facebookأ تتتتتتتتتتتتتتار مواقل التوا تتتتتتتتتتتتتتتتت  االجتمتتتاعي وهو موقل   ار  
2013،)2006 Twitter,    وتوالتت بعتد ذلتك  اور عتديتد من مواقل التوا تتتتتتتتتتتتتت  االجتمتاعي تتتاب يتا من
، وغيرهتا  العر شتتتتتتتتتتتتتتي YouTube  ،Twitter، ، WhatsApp، Instagram،Snap Chat أهماتا

 (.36(، التوا   وا من ذ 2015والدوسري،  
يطلق مكتطل  مواقل التوا ت  االجتماعي فيشتير إلى  مجموعة المواقل  التي  ارت على  تب ة  

،وتتي  التوا تتتتتتتتتتتتتتت  بين ا فراد مجتمعين في بيئتة  Web 2.0اإلنترنتت بتالتزامن مل الجيت  الثتاني للو تا،  
ة،  تتتتتركة وغير ذلك، و تم ذلك من  ال  افتراضتتتتتية حستتتتتا اهتماماتام أو انتماءاتام: بلد، مدرستتتتتة، جامع

 دمات التوا تتتتت  المبا تتتتتر، كهرستتتتتا  الرستتتتتال ، أو الملفات، أو تبادلاا، ومعرفة ما يعرضتتتتتونه من أ بار،  
(، وقر تتا من هتتذا 7، ذ 2009ومعلومتتات يتيحوناتتا  ال  الموقل التتذي يجمعام  الستتتتتتتتتتتتتتيتتد، عبتتد العتتا ،

اعي على أناا مواقل تتشت   من  ال    تب ة  لشتب ات التوا ت  االجتم  Danna (11, 2007التعر ك  
اإلنترنت، تستتتم  لألعضتتتاء المشتتتتركين باا بتقديم لمحة عن حياتام، واتاحة الفر تتتة لام لالتكتتتا  بقالمة  

 المسجلين فياا، والتعبير من  ال  عملية االتكا  عن وجاة نظرهم فرادل أو مجموعات.
 أنوا  وسال  التوا   االجتماعي: -ر 

 (:2015سة لوسال  التوا   االجتماعي هي  عبد الر يد،امة أنوا   م
 النو  ا و : ت ته باالتكاالت وتباد  المعلومات، ومن أمثلتاا: 

 .Twitterتوتير المدونات سواء كانت جزلية أم عادية، وأكثرها  ارة:  -
 .Facebook ،Orkut WhatsApp  ،Instagramمواقل الترابظ الشب ي االجتماعي كمواقل  -

 .Wikipedia، وموقل( Wikiالنو  الثاني: المواقل التي ت ته ببناء فر  العم ، ومن أبريها موقل 
 YouTube, Vimeo.النو  الثالث: مواقل الوسالظ المتعددة، ومن أ ارها موقعي 

 .Yahoo ،Askالنو  الرابل: مواقل الرأي واالستعراض ومن أمثلتاا: 
 Acid Play، Mega ال تتام : المواقل االجتمتتاعيتتة الترفيايتتة والتي تتضتتتتتتتتتتتتتتمن مواقل ا لعتتار.النو   

Games ،Game top. 
 حجم انتشار مواقل التوا  . -ج

 تو تر(-فيسبوك- ادت  ب ات التوا   االجتماعي بالمملرة العربية السعودية  ا ة  يوتيور 
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انتشتتارا واستتعا، نظرا للتوستتل الربير في استتت دام تقنيات االتكتتا  الحديثة، حيث تكتتدرت المملرة 
العربيتة الستتتتتتتتتتتتتتعوديتة دو  المنطقتة في استتتتتتتتتتتتتتت تدام ترنولوجيتا المعلومتات  تقر ر هيئتة االتكتتتتتتتتتتتتتتاالت وتقنيتة  

رك  مليون مشتتتتتتتتتتتت  51(، حيث بلغ عدد المشتتتتتتتتتتتتركين  في  دمات االتكتتتتتتتتتتتاالت المتنقلة  2014المعلومات  
% على مستتتتتتتول الستتتتتت ان، فيما وا تتتتتت   عدد   170، بما يعاد  نستتتتتتبة انتشتتتتتتار بلغت 2013بنااية عام  

مليون ُمستتتتت دم بنستتتتبة انتشتتتتار تجاويت    16.5مستتتتت دمي االنترنت في المملرة في االرتفا   ليكتتتت  إلى 
لرة (،كما تعد نستتتتتتتتبة انتشتتتتتتتتار موقل التوا تتتتتتتت  االجتماعي تو تر في المم  164، ذ 2016% الفرم،  55

%، حيث يكتتتدر    45%، بز ادة ستتتنو ة تكتتت   إلى 40العربية الستتتعودية ا على في العالم، والتي بلغت  
(. كما 164،ذ  2016مليون تغر دد  تار ًا  الفرم،  150عن مستت دمي تو تر بالمملرة العربية الستعودية 

في   Facebookو ت  نستبة المستت دمين الستعوديين عدد مستت دمي  تب ة التوا ت  االجتماعي فيستبوك  
،  2012، مقارنة بستتتتتتتتتتتتتة ماليين عام  2011ماليين  تتتتتتتتتتتت ه عام    7.8المملرة العربية الستتتتتتتتتتتتعودية إلى 

يستتتتتت دمونه على هواتفام الجوالة، وباذا تتكتتتتتدر الستتتتتعودية منطقة الشتتتتتر  ا وستتتتتظ في عدد مستتتتتت دمي  
كة (. كذلك كشتتتفت  تتتر ٩٢، ذ 2014 الدر و ش،  Facebook تتتب ات التوا تتت  االجتماعي فيستتتبوك 

google    من المشتتتتتتتتتتتتتتاركين في موقعاتا من المملرتة العربيتة الستتتتتتتتتتتتتتعوديتة يستتتتتتتتتتتتتتت تدمون موقل  44أن %
YouTube   منام    90بكتتتتتتتفة يومية، كما يشتتتتتتتاهد ما يقرر من %YouTube   باعتبارد اال تيار ا و

لام وأكثر مواقل التوا تتتتتتتتتتتتتت  االجتمتاعي تفضتتتتتتتتتتتتتتيال للبحتث عن المنتجتات والمعلومتات ومشتتتتتتتتتتتتتتاهتدة مقتا ل  
% من الستعوديين يستت دمون أكثر من وستيلة   ٣٣(.كما تبين أن ما نستبته  164،ذ  2016و الفرم،الفيدي

% يليه موقل تو تر بنستبة    ٥٧من وستال  التوا ت  االجتماعي، واحت  القي  بوك موضتل الكتدارة بنستبة  
(  2014( وكشتتتتفت دراستتتتة ال طاف  ٢٠١٤:١٩٦%، الطيار،    ٢٣% ،وجاءت باقي المواقل بنستتتتبة    ٣٠
جل استتت دام وستتال  اإلعالم التقليدية من حيث اعتماد الستتعوديات علياا كمكتتدر للمعلومات الكتتحية،  ترا

إذ جاء التلفز ون في المرتبة ال امستتتة، واحتلت اإلذاعة مرتبة مت  رة، واحتلت الكتتتحت والمجالت المرتبة  
مد علياا الستتتتتيدات التاستتتتتعة، و تكتتتتتدرت  تتتتتب ة إنستتتتتتغرام،  قالمة  تتتتتب ات التوا تتتتت  االجتماعي التي تعت

ام اليوتيور في المرتبة الثالثة، و    توتيرالستتعوديات في الحكتتو  على المعلومات الكتتحية، تبعتاا  تتب ة  
 جوج  بل  رابعًا، بينا جاء فيسبوك في المرتبة ال امسة.

 الوعي الصحي: مفهومه، مستوياته.  -2
 مفاوم الوعي الكحي:  –أ 

يطلق الوعي في اللغتتة العربيتتة ليتتد  على الفطنتتة، واإلدراك، واإلحتتا تتة والتقتتدير، والحفظ، والفام 
(، وا تتتتتتطالحا يشتتتتتتير الوعي إلى المعرفة، والفام، والتقدير، واإلدراك، 675،  1990 مجمل اللغة العربية،
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باتتذا المجتتا     واالحتتا تتة بمجتتا  معين، بمتتا يستتتتتتتتتتتتتتتاعتتد على توجيتته ستتتتتتتتتتتتتتلوك الفرد نحو االهتمتتام و العنتتايتتة
(، و قكتتتتتتتتد بالفام اإلدراك، والتقدير واإلحا ة هنا معرفة اإلنستتتتتتتتان لنفستتتتتتتته، ومجتمعه  36،  2001 قندي ،

(، واستتتنادا إلى أن الوعي يتحدد و يتنو  وفقًا لموضتتوعه  ١٤٢،ذ ٢٠١٠الذي ي يش فيه  حل ، مادي، 
ستتتتتتتتتمي وعيًا بيئيًا،  واذا أضتتتتتتتتتيك إلى فهذا د   الوعي على الدين؛ ستتتتتتتتتمي وعيًا دينيًا، واذا ارتبظ بالبيئة؛  

القانون؛ ُعدث وعيًا قانونيًا، واذا ُدمال مل الثقافة  تتتتتتار وعيا اقافيا، واذا اقترن بالكتتتتتتحة؛ ُعدث وعيًا  تتتتتتحيًا،  
و بقا لذلك ُيعرف الوعي الكتتتتتتتتتتتتتحثي ب نه تنمية معارف واقافة ا فراد الكتتتتتتتتتتتتتحية، ب يقية تبنثيام نمظ حياة  

 تتتتتتتحيحة، والتعام  مل اإل تتتتتتتابات و ا مراض الم تلفة،  مة وعالجية تتتتتتتحية وممارستتتتتتتات وقالية ستتتتتتتلي
(. فهنه يم ن تعر ك الوعي الكتتحي على  191،ذ 2021وتجنا اإل تتابة با مراض ال طيرة الشتترمان ،

أنه إحا ة النات والمامام، بالمعلومات والحقالق الكتتتتحية واحستتتتاستتتتام بالمستتتت ولية نحو  تتتتحتام و تتتتحة  
جتمعام، بالكتتورة التي تم نام من ممارستتة الستتلوك الكتتحي عن قكتتد نتيجة  غيرهم، والحالة الكتتحية بم

 الفام واالقتنا .
 مستو ات الوعي الكحي -ر 

يتشتتتتتت   الوعي لدل الفرد وفق االاة مراح  أستتتتتتاستتتتتتية، هي المعرفة واالتجاد والستتتتتتلوك، وال ي تم   
ي، و تتتتتتوال للمستتتتتتتول النزوعي،  الوعي و ثبت إال بانتقاله من المستتتتتتتول المعرفي، مرورا بالمستتتتتتتول الوجدان

و نبغي تعاد الفرد بالمتابعة والرعاية حتى يتشتتتتتتتتتت   لديه االتجاد المناستتتتتتتتتتا لما اكتستتتتتتتتتتبه من معارف نحو  
موضتو  ما، فيستتقر ستلوكه  بقا لذلك في  تورة عادات تمارت دون تفرير،  ن االنتقا  من مستتول إلى 

الوعي الكتتتتتتتحي لدل الفرد يقتضتتتتتتتي وفق ما يذكر المستتتتتتتتول الذي يليه لي   ليا، و بقا لذلك فهن تشتتتتتتت   
( اكتستتتار  المعرفة والفام، ام ترو ن الميو  واالتجاهات لبعض القضتتتايا  50، ذ 2019با تتتن، وبريوان 

الكتتتتتتحية الماللمة للمرحلة العمر ة للفرد، بما ينع   إيجابا على الستتتتتتلوك الكتتتتتتحي الممارت، وعليه فهن  
ارف والحقالق الكتحية، والتي تتحو  إلى  تعور وجداني ستلبي أو  الوعي الكتحي يبدأ باكتستار الفرد المع

إيجابي حستتتتتتتا نو  الموضتتتتتتتو   من  ال  اتجاهات  تتتتتتتحية تترون لديه وت ار على عاداته، وممارستتتتتتتاته  
 باإلتيان أو االمتنا  التي تظار من  ال  سلوكيات  حية سليمة اابتة وقارة.

 .الصحيمواقع التواصل االجتماعي وتنمية الوعي  -3
امة مكتتتتتادر متعددة تستتتتتام بدرجة أو ب  رل في تنمية الوعي الكتتتتتحي لدل أفراد المجتمل، ومن  
أهم هذد المكتتادر: ا ستترة، والمدرستتة والجامعة،  وجماعة ا قران، ووستتال  اإلعالم، بهفراياتاا الجديدة من  

در، با تالف   تتتتتب ات ،ووستتتتتال  التوا تتتتت  اجتماعي، وت تلت درجة استتتتتاام ك  مكتتتتتدر من هذد المكتتتتتا
،يتعا م  19-المواقت والظروف وا يمات، وعلى ستبي  المثا  في    أيمة فيروت كورونا المستتجد كوفيد 
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دور وستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتحي، و تراجل دور الم ستتتتتستتتتتات التربو ة ا  رل  
أي تجمل لألفراد يز د عن   بستبا ما فرضته  بيعة التعام  مل جالحة كورونا من تباعد اجتماعي، ومنعت 

 تت كتتين، وأي تقارر يق  عن متر ن، وفرضتتت الحظر المنزلي على أفراد المجتمل، واغال  مدن ب املاا  
،وحظر التجو  فياا، واغال  كثير من م ستتتتتتتستتتتتتتات العم ، والزاماا جميعا بتطبيق االحترايات الاليمة من  

(، مما يتوجا  4،ذ 2020واالجتماعي  عبد العا ،الوقاية من جالحة كورونا، ومن أهماا التباعد الماني  
معه ضترورة تو يك مواقل التوا ت  االجتماعي، لتنمية الوعي الكتحي لدل أفراد المجتمل،  كتو تا مل  

المستتتتتتجد الذي يتطلا وعيا  تتتتتحيا على المستتتتتتول  )  Covid-19   19-انتشتتتتتار وباء كورونا المستتتتتتجد 
الظروف المرتبطة بساعات الذروة النتشار الوباء، والتي  الفردي والجماعي من أج  الحد من انتشارد، فمل

ترتتا علياتا حظر التجو ، والتبتاعتد االجتمتاعي، بتات من الضتتتتتتتتتتتتتتروري استتتتتتتتتتتتتتتغال  التواجتد الرثيك  فراد 
المجتمل على مواقل التوا تتتتتتتتتت  االجتماعي في تقديم المعلومات والمعارف الكتتتتتتتتتتحية من أج  الوقاية من  

 (.720،ذ 2020 كيم، كوا ي، 19 -وباء كورونا المستجد كوفيد 
هذا و م ن تو يك وستتتتتتتال  التوا تتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتحي  فراد المجتمل من  

 (:Griffiths, 2015 : 475(،  74،ذ 2018 ال  ما يلي  هام ،
الت كد من إلمام أفراد المجتمل بالمعلومات ذات الكتتتتتتتتتتلة بالمستتتتتتتتتتتول الكتتتتتتتتتتحي في مجتمعام،   -

الملحة، وا مراض المعدية المنتشتتتتتتتتترة، ومعد  اإل تتتتتتتتتابة باا، و ر     والمشتتتتتتتتت الت الكتتتتتتتتتحية
 انتقالاا، وأسباباا، و ر  الوقاية مناا وكيقية م افحتاا.

إدراك ا فراد ب ن المحافظة على  تتتتحتام و تتتتحة مجتمعام، وح  مشتتتت التام الكتتتتحية، هي  -
 مس وليتام قب  أن ترون مس ولية الجاات الح ومية بالمجتمل.

التعرف على ال دمات والمنشتتتهت الكتتتحية الموجودة، ومواعيد العم ، وجداو  التط يم وغيرها   -
 عن  ر ق اإلعالنات 

يم ن استتتتتتتتت دام مواقل التوا تتتتتتتت  االجتماعي في التوعية من انتشتتتتتتتتار ا وبئة والت قيك من - -
المتعلقة   القلق المكاحا لاا، كذلك، تتبل ا نماا السلوكية لام وتتبعاا، واسترشاف الشالعات 

 (.725، ذ 2020بالكحة العامة أاناء تفشي المرض والتنب  به  كيم، كوا ي،
تحديد المدل الزمني لس تتتتتتابة بالعدول، وانشتتتتتتاء قاعدة بيانات م انية، و ر طة دقيقة لحاالت  -

  (Guo,2020 ,p428) المرض المبلغ عناا  ا ة في حالة انتشار ا وبئة
ين إلى م امن ال ل  وال طر، والنقه الحا ت  في اإلم انات  لفت انتباد  تنثا  القرار والمعني -

 البشر ة والمادية، وال دمات المقدمة، بما يساهم في إنجاح العم  وانجاي المطلور.
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يم ن تو يك وستتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتت  االجتماعي في و يفة االر تتتتتتتتتاد والتوجيه ففي    ا يمات  -
يه نداءات وتوجياات معينة ستتتتتتتتتتتتتر عة والروار  وانتشتتتتتتتتتتتتتار ا وبئة، تحتاج المجتمعات إلى توج

 (.2020 فراد المجتمل لاللتزام بسلوكيات وضوابظ معينة  الر احي، 
يم ن أن تتي  للمستتتتتتتت دمين تباد  المعلومات وتحقيق االستتتتتتتتشتتتتتتتارات الكتتتتتتتحية الستتتتتتتر عة مل  -

يثة  المولى ،  (.92، ذ 2020ا تكا يين في المجاالت الكحث
في تقديم نماذج   - ا تتتتتتتة موقل اليوتيور   –اعي  يم ن أن تستتتتتتتاهم وستتتتتتتال  التوا تتتتتتت  االجتم -

 (.2020سلوكية  حيحة ومثالية؛ لترون نموذجا ُيحتذل به  جما  الدين،
تغيير العادات الستلوكية الكتحية ال ا ئة لدل أفراد المجتمل من  ال  تنمية وعيام باستت دام   -

المشتتتتتتتروبات والوجبات التي   ا قنعة الطبية، واالهتمام بالتاو ة الجيدة للمنز ، واالهتمام بتناو 
تحستتتتتتتتتن من الجااي المناعي، وتناو  ا عشتتتتتتتتتار المنزلية والفيتامينات للوقاية من وباء كورونا 

 (.500، ذ 2020 الفويان،19-المستجد كوفيد  
تستتتتتتتتتام  تتتتتتتتتب ات التوا تتتتتتتتت  االجتماعي في تفعي  التوا تتتتتتتتت  وتباد  المعلومات بين الجماور  -

 (. Kaplan,Haenlein,2010واالر ادي    التوعوي،  ، مما يعزي الفع والم سسات الكحية
- التوعية بضترورة االهتمام بتحستين مستتول جودة الحياة لدل أستر المكتابين بفايروت كرونا   -

 (. 40، ذ 2021المستجد، وتقديم المساندة والدعم الاليم لام  السو اري، 19
 النظريات المفسرة لدور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي. -4

والنظر تتتة، حيتتتث يعتتتد ا و  إحتتتدل  ليتتتات النظر تتتة االجتمتتتاعيتتتة،  امتتتة عالقتتتة وايقتتتة بين البحتتتث  
وبواستتتتتطته تستتتتتتطيل النظر ة أن ُتبرهن على ك  أو بعض  أهدافاا أو افتراضتتتتتاتاا التي تر د  تتتتتياغتاا أو  
توستتتتتتتيل تعاميماا أو تحو   نكتتتتتتتو تتتتتتتاا إلى قضتتتتتتتايا ناضتتتتتتتجة، ومن جانا   ر فهن النظر ة تمد البحث 

غير مبرهنة تحتاج إلى برهان وتدقيق، فتحفز الباحث الستتتت دام  ليات    بنكتتتوذ فرر ة وا روحات نظر ة
البحث واستتتتتتتتقكتتتتتتتاء معلومات ترشتتتتتتتت عن مدل واق ية الرول وا فرار التي استتتتتتتتجلبتاا النظر ة  الغزوي 

( بمعنى أناتا تمتد البتاحتث بمتادتته التي يقوم علياتا و نطلق مناتا وتستتتتتتتتتتتتتتاعتدد في 412،ذ 2006و  رون،
( أن استتتتتتت دام النظر ة في البحو  Creswell, 2011تاجاته، و يرل كر ستتتتتتو    تفستتتتتتير نتالجه واستتتتتتتن

والدراستتتتتتات المزجية يم ن أن ي ون موجًاا، على حستتتتتتا ما إذا كان تركيز البحث على البيانات الرمية أم  
على البيانات النوعية، وفي ضوء ذلك يقدم البحث بعض النظر ات ذات الكلة الوايقة بمتغيراته، بالكورة  

 التي تحقق مراميه وأهدافه، وفيما يلي توضي  ذلك.
 نظر ة الدور االجتماعي -أ 
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تت ستتتتت  نظر ة الدور االجتماعي على أن الدور عبارة عن مجموعة من الحقو  والواجبات ينبغي  
أن ي دياا  تتتتتاغ  الم انة االجتماعية ستتتتتواء كان فردا أو م ستتتتتستتتتتة اجتماعية، وهو ما يشتتتتت   و يفته في 

تماعي، و في ضتتتتتتتتتوء هذد النظر ة يم ن تحديد ا دوار التي ينبغي أي ت دياا مواقل التوا تتتتتتتتت  البناء االج
وفق نظر تة    –االجتمتاعي في تنميتة الوعي بفتايروت كرونتا المستتتتتتتتتتتتتتتجتد لتدل أفرادهتا ، وحيتث أن المجتمل  

نظام  بناء اجتماعي يت لت من مجموعة من الم سسات االجتماعية، وتترون  تلك الم سسات من  –الدور 
من ا دوار المعقتتدة والمتشتتتتتتتتتتتتتتتاب تتة، والتي تنطوي على  تتالفتتة من الحقو  والواجبتتات التي ي دياتتا ا فراد 
والم ستتستتات، وقد ترون هذد  أدوار االجتماعية الو يقية لألفراد والم ستتستتات متراملة، أو متعارضتتة ؛ نا  

  ر ن. ومن ام تقوم نظر ة الدور ت دل في أن واحد من الفرد نفستتته أو الم ستتتستتتات التي ينتمي إلياا أو ا
 على عدة فروض هي:

لر  فرد دور ب  أدوار متعددة، قد تتوافق وقد تتعارض. يستتتتاعد توي ل ا دوار الفرد والم ستتتتستتتتات 
على الو تتتو  للادف عن  ر ق تحقيق المطالا المرتبطة بماارته وت كتتتكتتته. يحقق توي ل ا دوار بين  

ة نفستتتتتتتتتتتية لديه مبعثاا، حاجته إلى اإلنجاي والتفاع  االجتماعي،  ا فراد و الت اجتماعية، و شتتتتتتتتتتتبل حاج
والحاجة إلى التقدير. يم ن أن يو تتتتتتت الدور باإل تتتتتتارة إلى ا دوار ا  رل التي ترتبظ به وترمله، وفي، 
ومن ام يم ن و تتت دور وستتال  التوا تت  االجتماعي في هذا البحث في تمنية الوعي الكتتحي بفايروت  

قتاا بمست دمياا، والمس ولين والحاجات المجتم ية والتحديات وا يمات التي تواجاه  كورونا في ضوء عال
(، وفي ضتتتتتتتتتتتتتتوء عالقتاتا بتاإلدارة المستتتتتتتتتتتتتت ولتة المنوا باتا عمليتة التوجيته وات تاذ القرارات، 2000 عثمتان،

 ( و ح م هذد ما يسمى بتوقعات الدور.2020والسيطرة على النشاا في التنظيم االجتماعي  محروت،
 نظر ة االست دامات واال باعات: -ر 

ُتعتبر نظر ة االستتتت دامات واال تتتباعات من نظر ات الت اير االنتقالي التي تقدم  تتت ال جديدا لفام  
عالقة الجماور بوستتتتتتتتتتال  اإلعالم في ضتتتتتتتتتتوء عالقة هذا الجماور ببيئته االجتماعية والظروف المحيطة،  

ى كونه يتمتل بستتتتمات نفستتتتيه تجعله يتعرض و درك وبحيث يركز هذا المد   في فام ستتتتلوك الجماور عل
(. كما تحاو   227، ذ 2003و تذكر ك  ما تقدمه وستتتتتتتال  اإلعالم على نحو انتقالي  م اوي والستتتتتتتيد،  

أن تسترشت كيك ولماذا يست دم ا فراد وسال  اإلعالم وما دوافل تعرضام لوسال  االعالم، والتفاع  مل  
 (.5، ذ 2013،مواقل التوا   االجتماعي  الراوي 

وتتنو  اإل تتتتتتباعات التي يم ن أن يحكتتتتتت  علياا الجماور من وراء تعرضتتتتتته لوستتتتتتال  التوا تتتتتت  
االجتماعي، لذا يرتبظ تحقق اإل تتتتتتتتتتتتتبا  مناا بتوقعات الجماور من هذد الوستتتتتتتتتتتتتال  فالتوقل هو عبارة عن  

من يربظ اإل تتتتتتتتتبا   الجزاء واالحتما  وال ا تتتتتتتتتية المحددة التي يتوقعاا الجماور من الوستتتتتتتتتيلة ولذا هناك  



 

 53 

(، وهذا يتضتتتت  من  ال  Muise et al., 2009بالتوقل االيجابي من وستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي    
 فروض النظر ة ال مسة التالية 

Katz, et al., 1994, pp11-35:) 
يتستم جماور وستال  االتكتا  باإليجابية والنشتاا، وان استت دامه لوستال  االتكتا  يادف إلى  -

 ينة.تحقيق أغراض مع
 يمايز الجماور بين وسال  االتكا  و  تار ا نسا إل با  حاجاته. -
تتنو  درجات اإل با  بالنسبة للحاجات الم تلفة للجماور وفقا ال تالف وسال  االتكا  التي   -

 يست دماا الجماور في عملية اإل با .
الجماور، وتتح م في ذلك  ُيعبر استتتت دام وستتتال  االتكتتتا  عن الحاجات التي يدركاا أعضتتتاء  -

 عوام  الفرو  الفردية، وعوام  التفاع  االجتماعي وتنو  الحاجات با تالف ا فراد.
 تد  است دامات الجماور لوسال  االتكا  على المعايير الثقافية السالدة في مجتمل ما. -

وافل اجتماعية أو مما تقدم يم ن استتتتتتتتتنتاج أن مبررات متابعة وستتتتتتتتال  التوا تتتتتتتت  االجتماعي ترمن في د    
ومناا الحاجة للتوعية والوقاية من اإل تابة بعدول فايروت   –نفستية للبحث عن إ تبا  حاجة أو ح  مشت لة  

وستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي المتعددة. وبالتالي يم ن االستتتتتفادة من هذد   عبر  19-كورونا المستتتتتجد كوفيد 
في الحكتتتتتتتتو  على المعلومات الكتتتتتتتتحية والوقالية النظر ة من  ال  تلبية حاجات ا فراد إل تتتتتتتتبا  ر باتام  

 والتي تعزي الوعي لديام بالوقاية من فايروت كورونا المستجد.
 نظر ة انتشار ا فرار والمستحداات  -ج

ُتعد نظر ة انتشار ا فرار واالبترارات أو المستحداات من أبري المدا   النظر ة في هذا المجا ، 
استتتتتتت دام التقنيات الجديدة وا فرار والمكتتتتتتادر من م تلت القطاعات    حيث ُيعرف روجري االنتشتتتتتتار ب نه

وا فراد، يتوقت بدرجة كبيرة على ما يكتتتتاحا هذا االستتتتت دام من نجاح وفشتتتت ، وتركز هذد النظر ة على  
نشتتر المعلومات المتعلقة بالمبتررات بين قطاعات المجتمل بادف تحقيق التنمية، باعتبارها الادف الناالي  

 (:1990 داماا، وتحدد هذد النظر ة عوام  انتشار المبتررات والمستحداات فيما يلي  روجري،من است
الميزة النستتتتتتتبية أي إدراك المستتتتتتتت دمين للفالدة التي تعود عليه وعلى الجاة من استتتتتتتت دام هذا   -

 المبترر.
 درجة التعقيد: أي مدل ساولة فاماا والتعام  معاا، وتطبيقاا. -
إدراك المجتمل أنه كلما كانت هذد المبتررات تتفق مل  براته وقيمه يادت سرعة  المالءمة: أي  -

 انتشارها وتو يفاا.
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القابلية للتجر ا: وتعني قدرة الفرد على تجربة االبترار أو المستتتتتتتتتتتحد  على نطا  محدد قب   -
 تعميمه.

انتشتتتتتتار قبو  النتيجة: أي مدل وضتتتتتتوح نتالال تبني المستتتتتتتحد  للمستتتتتتت دم، تز د من إم انية   -
 است دامه.

وبناء على ما سبق يتض  المزايا المتحققة للمست دم، واال باعات المتحققة لديه، تدفعه الست دام  
 تتتتتب ة من  تتتتتب ات التوا تتتتت  دون غيرها، وتطبيقًا على ذلك فهن فئات جماور مستتتتتت دمي االنترنت أكثر  

اا االتكتتا  الرقمي، كما تستتلظ الضتتوء نشتتاا ومشتتاركة في العملية االتكتتالية بت ار التفاعلية التي يتميز ب
على العالقة بين انتشتتتار المستتتتحداات والتغير االجتماعي نتيجة الت اير على وعي  فراد المجتمل.   الد، 

 (. ٨، ذ ٢٠٠٩
 ثامنا: الدراسات السابقة:

الحالية،  من  ال  اال ال  على العديد من الدراستتتتات وا دبيات الستتتتابقة حو  موضتتتتو  الدراستتتتة 
يعرض الباحثون بعض الدراستتتات الستتتابقة ذات الكتتتلة؛ بحستتتا التستتتلستتت  الزمني من ا حد  إلى ا قدم، 

 وذلك على نحو ما يلي:
( إلى التعرف على ت اير مواقل التوا تتتتتتتتتت  االجتماعي في التوعية  2021هدفت دراستتتتتتتتتتة حمدي  

لطر  وا ستتتتاليا التي استتتتت دمتاا للوقاية ب طر ا وبئة قب  وبعد انتشتتتتارها: وباء كرونا نموذجا، ومعرفة ا
والعالج، ومعرفة كيقية تطو رها، واعتمدت الدراستتتتتتتتة على المناال الو تتتتتتتتفي، و بقت استتتتتتتتتبانة على عينة  
قكتتتتتدية من  الر جامعة جايان ممن يستتتتتت دمون وستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي، وتو تتتتتلت الدراستتتتتة أن  

مب را وبيان مدل  طورتاا، وتزو دهم ب عراضتتتتتاا،    وستتتتتال  التواذ االجتماعي تستتتتتام في التوعية با وبئة
 وفي ضوء ذلك قدمت بعض التو يات لتطو رها.

القي     -( إلى تحلي  مستتتتتاهمة مواقل التوا تتتتت  االجتماعي2020وستتتتتعت دراستتتتتة كيم، كوا تتتتتي  
في تنمية وتعز ز الوعي الكتتتحي لدل الجزالر ين، واعتمدت الدراستتتة على المناال الو تتتفي أستتتلور   -بوك
المضتمون لمجموعات القي  بوك، وتو تلت الدراستة إلى أن مواقل التوا ت  االجتماعي تستاهم في   تحلي 

تعز ز الوعي الكتتتتتتتحي لدل الجزالر ين من  ال  تزو دهم بالمعلومات الكتتتتتتتحية، والتوعية ب طورة بعض  
 ا مراض المنتشرة ومناا مرض كورونا

 ALKhalifah, Aljubran(,   2020وهتتدفتتت دراستتتتتتتتتتتتتتتة الحجي وال ليفتتة والجبران وال ليفتتة  
and Alkhalifah ,Alhajji  إلى تقييم اتجتاهتات الستتتتتتتتتتتتتتعوديين نحو التتدابير الوقتاليتة الح وميتة الحتواء,

 Naïveالمستتتجد، ولتحقيق ذلك استتت دم الباحثون نموذج بايز للتكتتنيك ا لي    19أيمة فايروت كوفيد 
Bayesاعر في محتول النه  ستتتتتتتلبي، إيجابي،  (، والذي يستتتتتتتت دم  للتعرف على وجاات النظر والمشتتتتتتت
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متفال ( إلجراء تحلي  المشتاعر للتغر دات على موقل التوا ت  االجتماعي تو تر، وقدتم جمل وتحلي  ستبل  
( تغر دة. وأ ارت  53127تدابير  تحية عمومية فرضتتاا الح ومة. وقامت الدراستة بتحلي  ما مجموعه  

ات اإليجابية أكثر من التغر دات الستلبية للموا نين الستعوديين.  جميل المقايي ، باستتثناء واحد، أن التغر د 
كما أ ارت اإلجراءات المتعلقة بالممارستتتتتتتتات الدينية المشتتتتتتتتاعر ا كثر إيجابية. وأ ار مستتتتتتتتت دمو تو تر  

  19  -الستتتتتتتتعوديون دعًما واتجاهات إيجابية تجاد تدابير م افحة العدول لفايروت كورونا المستتتتتتتتتجد كوفيد 
 ابة العامة المواتية تع   اقة  عبية  املة و و لة ا مد في الح ومة. وهذد االستج

وقد أو تتتتت الدراستتتتة بنتالال ضتتتترورة تطو ر رستتتتال  الكتتتتحة العامة المناستتتتبة وتعز ز الستتتتلوكيات 
 .19-الكحية للسيطرة على فايروت كورونا المستجد كوفيد 

الذي تل به مواقل التوا تت   ( تستتليظ الضتتوء على الدور2019واستتتادفت دراستتة مبني، وحامدي  
االجتماعي في تقديم المعلومة الكتتتتتتحية لمستتتتتتت دمياا، واعتمدت الدراستتتتتتة على المناال الو تتتتتتفي من  ل  

فرد، وتو تتتتتتتتتلت إلى أن أفراد عينة الدراستتتتتتتتتة يعتمدون على    70استتتتتتتتتتبانة  بقت على عينة قكتتتتتتتتتدية من  
ة الكتتتتتتحية بكتتتتتتفة  ا تتتتتتة وأن القيستتتتتتبوك ك كثر وستتتتتتيلة للحكتتتتتتو  على المعرفة بكتتتتتتفة عامة، والمعرف

 المعلومات التي يقدماا تتسم بالتنو .
( التعرف على اال باعات المتحققة للمرأة العراقية من است دام القي  بوك  2018وحاولت دراسة السنجري  

في التوعية الكحية، واعتمدت الدراسة على المناال الو في التحليلي، و بقت استبانة على عينة قكدية من  
ة عراقية ممن يست دمن القي  بوك، وتو لت إلى أن موقل القي  بوك درج على نشر المعلومات امرأ 180

 الكحية السليمة من  ال  عرض الكور والفيديوهات، وك  ما من   نه بناء أس  للتوعية الكحية السليمة. 
تنشترد  ( إلى معرفة رأي الم تكتين في ويارة الكتحة ا ردنية بما 2017بينما هدفت دراستة علي  

 تب ة القيستبوك من معلومات  تحية، وما هي أكثر المواضتيل جذبًا وأهم هذد المواضتيل من وجاة نظرهم  
ور تد اال تباعات المتحققة نتيجة لذلك. واعتمدت الدراستة على المناال الو تفي، واستت دم الباحث استتبانة  

تو تتتتتتتلت الدراستتتتتتتة إلى عدة  ( مفردة، و 273( فقرة ُ بقت على عينة الدراستتتتتتتة التي بلغت  35م ونة من  
نتالال من أبريها: إن أكثر ما تتستتتم به موضتتتوعات اإلعالم الكتتتحي في  تتتب ة القيستتتبوك هي ميزة التنو   
التي تكتدرت النتالال،  ار أن مست لة ت قيك الوين والبحث عن الر تاقة و ر  الحمية الغذالية من أكثر  

 الموضوعات التي  رج باا البحث.
( للرشتتتتتتتتتت عن واقل الوعي الوقالي لدل  البات كلية  2017ي  في حين جاءت دراستتتتتتتتتة ستتتتتتتتتبح 

العلوم بجتامعتة جتدة، من  ال  تحتديتد أهم أبعتاد الوعي الوقتالي الاليمتة لطتالبتات كليتة العلوم بجتامعتة جتدة، 
والتعرف على متدل وعي  تالبتات كليتة العلوم بجتامعتة جتدة بت بعتاد الوعي الوقتالي، وتقتديم حلو  فعتالتة لرفل 

الوقالي لدل  البات الجامعة. وقد اعتمدت الباحثة على المناال الو تفي المستحي، وتمثلت    مستتول الوعي
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أداة الدراستتتتتتتتتتة في مقيات للوعي الوقالي م ون من  مستتتتتتتتتتة محاور، تم تطبيقه على عينة الدراستتتتتتتتتتة والتي 
يها:  (  البة. وتو تتتلت الدراستتتة إلى عدة نتالال أبر 100تمثلت في كام  المجتمل ا  تتتلي للدراستتتة وهو  

أن مستتتتول الوعي الوقالي لدل الطالبات عينة الدراستتتة مرتفل نستتتبيًا، في حين كان مستتتتول الوعي الوقالي  
 المتعلق بمتطلبات ا من والسالمة، والوعي بالروار  الطبيعة من فض نسبيًا عند  البات قسم ا حياء.

لطبية بمدينة  ( للتعرف على مستتتتتتتتتتول استتتتتتتتتت دام وتو يك المدن ا2016وستتتتتتتتتعت دراستتتتتتتتتة الفرم  
تو تر(    -فيستبوك  -الر اض ومستتشتقياتاا الح ومية بمدينة الر اض لشتب ات التوا ت  االجتماعي   يوتيور 

في استتتتتراتيجيات التوعية الكتتتتحية لمرض كورونا ميرت متاليمة الشتتتتر  ا وستتتتظ ، وتقييم درجة مشتتتتاركة 
ة الكتتتتتتتتتحية لمرض كورونا ميرت  المدن الطبية ومستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتقياته الح ومية بمدينة الر اض في برامال التوعي

متاليمة الشتتتتر  ا وستتتتظ عبر  تتتتب ات التوا تتتت  الجماهير ة بالمملرة. واستتتتت دم الباحث المناال الو تتتتفي  
المستتتتحي، وتمثلت عينة الدراستتتتة في  م  مدن  بية في مدينة الر اض، وتمثلت أداة الدراستتتتة في تحلي   

ة للمدن الطبية ال م  ومستتتتتتشتتتتتقياتاا في مضتتتتتمون الرستتتتتال  التوعو ة المنشتتتتتورة عبر الحستتتتتابات الرستتتتتمي
الشتتتتتتب ات االجتماعية الثال   يوتيور، فيستتتتتتبوك، تو تر(. وتو تتتتتتلت الدراستتتتتتة إلى عدة نتالال أبريها: انه  

% من المدن الطبية    73برغم انتشتتتتتار  تتتتتب ات التوا تتتتت  االجتماعي في المملرة العربية الستتتتتعودية؛ ف ن 
  -تمتلك منكتتتتات على  تتتتب ات التوا تتتت  االجتماعي  يوتيور بمدينة الر اض ومستتتتتشتتتتقياتاا الح ومية ال 

تو تر( الستتتت داماا في برامال التوعية الكتتتحية. وضتتتعت استتتت دام المدن الطبية ومستتتتشتتتقياتاا    -فيستتتبوك
الح ومية الستتتتتت دام المنظومة االتكتتتتتالية الحديثة للتوعية والتوا تتتتت  مل المجتمل المحلية، وتعز ز الثقافة  

ما يعني أيضتتتتتتتا التفر ظ بتو يك الشتتتتتتتب ات االتكتتتتتتتالية الفاعلة  ا  ا مراض   الكتتتتتتتحية والطا الوقالي،
 وا وبئة، مما يعزي من حجم ال سالر الو نية.

( إلى التعرف على مدل استت دام الشتبار البحر ني لمواقل و تب ات  2015وهدفت دراستة فياض  
التوا تت  االجتماعي، وما هي أكثر مواقل التوا تت  االجتماعي متابعة من قب  الشتتبار ب كتتوذ قضتتايا  
الوعي الكتتتتحي، والرشتتتتت عن الدوافل ا ستتتتاستتتتية لتعرض الشتتتتبار للقضتتتتايا الكتتتتحية في مواقل و تتتتب ات  

وا ت  االجتماعي، وماهي اال تباعات المتحققة لدل الشتبار نتيجة التعرض للقضتايا الكتحية في مواقل الت
و تتتب ات التوا تتت  االجتماعي. واستتتت دم الباحث المناال الو تتتفي المستتتحي لسجابة على أستتتئلة الدراستتتة، 

طر قة العشتتتتوالية  ( مفردة من فئة الشتتتتبار في مملرة البحر ن تم أ ذها بال210وتمثلت عينة الدراستتتتة في  
الطبقية، واعتمدت الدراستتتتة عمى االستتتتتبانة ك داة لجمل المعلومات والبيانات من عينة الدراستتتتة. وتو تتتتلت  
الدراستتتتتة إلى عدة نتالال أبريها: أن أكثر اال تتتتتباعات المتحققة من تعرض الشتتتتتبار للقضتتتتتايا الكتتتتتحية في 

ية من ا مراض، حيث جاء بتكتتتنيك  مواقل و تتتب ات التوا تتت  االجتماعي هو معرفة أستتتبار و ر  الوقا
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مرتفل، كما نالت اال تتتتتتباعات المتعلقة بتنمية الستتتتتتموك الكتتتتتتحي في حياتنا اليومية المرتبة الثانية من بين  
 ا باعات الشبار.

( للرشتتت عن دور وستتال  اإلعالم الرقمية الجديدة الذي يم ن أن 2015وجاءت دراستتة عنانبة   
مجتمل ا ردني، كما هدفت إلى ا اار أهمية وستتتتتتال  االعالم الجديد ت ديه في تعز ز التثقيك الكتتتتتتحي لل

في تبني برامال المستت ولية االجتماعية. اعتمدت الدراستتة على المناال الو تتفي المستتحي. تو تتلت الدراستتة 
إلى عتتتدة نتتتتالال من أبريهتتتا: أن االعلم الكتتتتتتتتتتتتتتحي يعتبر من أبري وأهم حقو  اإلعالم تتتت ايرًا على حيتتتاة  

يقدمه من برامال  تتتحية وتنمو ة وتثقيقية أ تتتبحت مضتتتمونًا إعالميًا ومشتتتروعًا مستتتتادفًا   المجتمعات، لما
من قب  جميل أربار العم  المت كتتتتتتكتتتتتتين في قطا  اإلعالم التنموي إلستتتتتتتقطار  تتتتتترال  المجتمل كافة 

 بادف تحقيق االنتشار واستقطار المعلنين لز ادة الرب  لم سساتام.
( إلى دراستتتتة اتجاهات الموا ن Dimitrios,Al Ali  2014وستتتتعت دراستتتتة ديميتر وت والعلي 

الستتتتتعودي تجاد وستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي من  ال  تحلي  تغر داتام على موقل التوا تتتتت  االجتماعي  
تو تر من حيث إيجابيات وستلبيات هذا االستت دام، واعتمدت الدراستة على المناال النوعي، وأ ار التحلي   

٪. وأنه كلما كان  85الستتتتتت دام الم ثت للشتتتتتب ات االجتماعية، ياد بنستتتتتبة عن  النوعي للتغر دات إلى أن ا
الفرد أ تتتغر ستتتًنا، يادت احتمالية مشتتتاركته في وستتتال  التوا تتت  االجتماعي، كذلك في حالة اإلنا ، فقد 
 ار أن استتتتت دامام أكثر، ولم يظار أن مستتتتتول التعليم ي ار على تررار االستتتتت دام  الما أن الفرد لديه 

جة أعلى من الشتاادة الثانو ة على ا ق . وبالمث  ي ار الد   وحالة التو يك على هذا االستت دام  نه  در 
ي ار على مقدار وقت الفراك الذي يم ن أن يقضتتتيه الفرد مل الشتتتب ات االجتماعية، وكما هو متوقل، كلما 

 ياد اتكا  الش ه باإلنترنت كلما ياد است دام وسال  التوا   االجتماعي.
( لمعرفة استتتتتتتتتت دامات وستتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتت  Melissa   2014في حين هدفت دراستتتتتتتتتة ميليستتتتتتتتتا   

االجتماعي في الم ستتتتستتتتات الكتتتتحية لنشتتتتر الرعاية الكتتتتحية، واستتتتت دمت هذد الدراستتتتة المناال الو تتتتفي  
المستتتتتتحي لغرض جمل البيانات عن  ر ق تعبئة استتتتتتتبانات الدراستتتتتتة بواستتتتتتطة المقابالت الشتتتتتت كتتتتتتية في 

( م ستتستتة  المستتتشتتقيات، مراكز الرعاية الكتتحية ا ولية، مراكز رعاية  84ة وعددها  الم ستتستتات الكتتحي
الطفت ، مراكز التت هيت  الطبي، مراكز ذوي االحتيتاجتات ال تا تتتتتتتتتتتتتتة، التمر ض المنزلي، الجراحتة التجميليتة(  

( استتبيان لر   تنت من أ تناف هذد الم ستستات. أ ذت المعلومات لمعرفة حجم  12في هولندا وبواقل  
ست دام هذد الم سسات لوسال  التوا   االجتماعي  القيسبوك، تو تر، لنردن، يوتيور، بلوك ، جوج ، ا

بنتر ستت(. تو تلت الدراستة إلى عدة نتالال من أبريها: أن أكثر وستال  التوا ت  االجتماعي استت دامًا في 
دها جاءت  بلوك ، الم ستتتتتتتتستتتتتتتتات الكتتتتتتتتحية هي القيستتتتتتتتبوك ام التو تر بدرجة متقاربة و ليه اليوتيور وبع
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جوج ، بنتر ستتتتت( ام جاء لنردن بدرجة ضتتتت يفة، أن أكثر المواضتتتتيل المتداولة هي معلومات وأ بار عن  
 الم سسات الكحية، و ر  العالج، والتعر ك با مراض.

( للتعتتتتتترف علتتتتتتى متتتتتتدل اعتمتتتتتتاد الجماتتتتتتور الستتتتتتعودي علتتتتتتى 2013كما سعت دراسة أبو  الا  
جتمتتتتتتاعي كمكتتتتتتتتتدر للمعلومتتتتتتات الكتتتتتتتتتحية مقارنتتتتتتة بالمكتتتتتتتتتادر ا  رل، والتتتت ايرات   تتتتتتب ات التوا تتتتتتتتت  اال

المعرفيتتة والستتلوكية المرتبطتتة باتتذا االعتمتتاد ومستتتول الثقتتة بتلك الشب ات. وتم تطبيق االستبانة على عينتة  
ريها: أن ا  باء و الكيادلة  مبحواتتا متتن مدينتتة الر تتاض، وتو لت الدراسة إلى عدة نتالال أب  299بلغتتت 

ما يالوا أهم مكتتتدر للمعلومات الكتتتحية لتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل الجماور الستتتعودي من وجاة نظر عينة الدراستتتة، يلياا  
 ب ات التوا   االجتماعي، ام ا هتتتتتت  و ا  تتتتتتدقاء، وفي اال ير القنتتتتتتوات التلفز ونيتتتتتتة، و كانتتتتتتت أهتتتتتتم  

أو مكادر محتتتتتددة في الحكتتتتتو  علتتتتتى المعلومتتتتتات   ا ستتتتتبار التتتتتتي تدفل الجماور لالعتماد على مكدر
الكتتتحية، هي: مستتتاعدتام في ات تتتاذ قتتترارات معينتتتة في الجانتتتا الكتتتحي، يلياتتتا مستتتاعدتام في القضتتتاء  

 علتى التتوتر و القلتق و مستاعدتام في فاتم و إدراك أبعتاد الموضو  الكحي.
ى تقييم فوالد استتت دام وستتال  التوا تت  ( إلHerre   2012ومن ناحية أ رل ستتعت دراستتة هيري  

االجتماعي، وكذلك تقييم دور وستتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتت  االجتماعي في الوقاية من قم  الرأت، باإلضتتتتتتتتتافة إلى 
معرفة فيما إذا كان هنالك حاجة للحكتتتتتتتو  على معلومات من  ال  ا نترنت. واستتتتتتتت دم الباحث المناال  

حث  االستتتتتتبانة( من  ال  االنترنت على العوال  المبحواة  المستتتتتحي لجمل البيانات حيث تم توي ل اداة الب
(، ا تتتتتتملت االستتتتتتتبانة على عدة محاور ديموغرافية مث  الجن  والمستتتتتتتول  213في هولندا وكان عددهم  

مكتتتتادر المعلومات(.  لكتتتتت النتالال إلى أن العوال  المبحواة ال    -مفاوم قم  الرأت  -العاللي والد    
االجتماعي دالما وانما يفضتتتتلون استتتتتشتتتتارد الكتتتتيدلي أو تتتتديق، وأن وستتتتال    يستتتتت دمون وستتتتال  التوا تتتت 

التوا تتتتت  االجتماعي لاا دور مام في التوا تتتتت  والتفاع  بين العوال  والمكتتتتتدر الطبي، وأن اهم موقعين  
هما القيستتتتتتتبوك والتو تر، استتتتتتتتنتجت هذد الدراستتتتتتتة أنه يجا تحديث المعلومات الموجودة على القيستتتتتتتبوك  

 لذي ي دي إلى ي ادة اقة العوال  بوسال  التوا   االجتماعي.والتو تر وا
    Research Methodology and Procedures تاسعا : منهجية الدراسة واجراءاتها:

ة، ومجتمعاا وَعيِثَنتاا وا دوات التي اعتمدت علياا، ام مناقشتتتة نتالال الدراستتتة  راستتتَ يتناو  هذا الجزء مناال الدِث
 وتفسيرها.

 منهج الدراسة وأدواتها:- 1
( وهو أحد Mixed Methodتعتمد الدراستتتتتتتتتتتتتتة الراهنة في تحقيق أهدافاا على المد   المزجي  

المدا   البحثية م التي تتضتتتتتتتمن جمل بيانات كمية ونوعية ودمجاما من  ال  استتتتتتتت دام تكتتتتتتتاميم بحثية  
، والفررة المحور ة للبحث المزجي متمايزة، وربما تحم  مستتتتتلمات فلستتتتتقية وأ ًرا نظر ة متمايزة هي ا  رل 
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هو أن دمال التكتتتتتتميمين الرمي والنوعي في دراستتتتتتة واحدة يعطي فامًا أ تتتتتتم  لمشتتتتتت لة الدراستتتتتتة ، والذي 
( الذرالعي  البراجماتي(؛ حيث ال تلزم الذرال ية نفستتتتتتاا بالتقيد  Paradigmينطلق من النموذج الفلستتتتتتفي  

(،  43،ذ 2018كتتتر نفستتتاا على واقل معين م  كر ستتتو  ،بنظام فلستتتفي واحد بحيث ال تحيد عنه، وال تق
( نظرًا لطبيعة أهداف الدراستتتتة، Sequential Explanatoryوذلك وفق التكتتتتميم التفستتتتيري التتابعي  

وللحاجة لو تتت النتالال الرمية، واستتتراتيجية المزج في ذلك مترابطة من تحلي  البيانات الرمية إلى تجميل  
الباحثون بجمل البيانات الرمية أواًل وتحليلاا من  ال  استتتتتبانة يتم تكتتتتميماا    البيانات النوعية، حيث يقوم

الرترونيا وتطبيقاا على مجتمل العينة الذي يضتتم  مستتت دمي مواقل التوا تت  االجتماعي بالمملرة العربية  
؛ وذلك  (Survey Descriptive)الستتتتتعودية ، مستتتتتتعينة في ذلك بالمناال الو تتتتتفي ب ستتتتتلوبه المستتتتتحي 

  19- رف على  مستتول تفاع  أفراد  العينة مل مواقل التوا ت  االجتماعي فيما يتعلق بفايروت كوفيد للتع
، ام   19-المستتتتتتتتتتتتتجد ومبررات استتتتتتتتتتتتت دامام لاا و دورها في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتتحي لام بفايروت كوفيد 

لال الرمية التي  االعتماد على المقابلة ك حد أدوات المناال النوعي بغرض التوستتتتل في تحلي  و تفستتتتير النتا
 تتو   إلياا الدراسة من تطبيق االستبانة .

كما تعتمد الدراستتتة الحالية على المناال االستتتتشتتترافي، باالستتتتعانة ب حد أستتتاليبه؛ وهو أستتتلور دلفي؛ من أج  
باستتتتتتت دام وستتتتتتال  التوا تتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتحي  الاليمة لالرتقاءالتعرف على المتطلبات 

المستتتتجد، تمايدًا لوضتتتل تكتتتور مقترح يم ن بواستتتطته تفعي     19- فراد المجتمل الستتتعودي بفايروت كوفيد 
  19- وستتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتحي  فراد المجتمل الستتتتتتتتتتعودي بفايروت كوفيد 

 المستجد.
 :سة وعينتهامجتمع الدرا-2

 مجتمل الدراسة:
 يترون مجتمل الدراسة من فئتين هما:

( حستا تقار ر   ر 20768627تتمث  في جميل أفراد المجتمل الستعودي والبالغ عددهم    :الفئة األولى
(، وذلك لتطبيق  2020إحكتتتتتتالية  تتتتتتادرة عن الايئة العامة لسحكتتتتتتاء  موقل المنكتتتتتتة الو نية الموحدة،

  االستتتتتبانة، ونظرًا لربر حجم مجتمل الدراستتتتة ستتتتيتم تطبيق الدراستتتتة على عينة عشتتتتوالية بستتتتيطة ممثلة من
أفراد المجتمل، تم تحديدها وفق معادلة ستتيفان اامبستون لروناا تتناستا مل الدراستات اإلنستانية بحيث تبلغ  

( فرد، و ن ي ادة حجم العينة عن الحجم المثالي يعتبر مفضتاًل ما دامت العشتوالية متحققة، ومن ام  385 
م نتتتالجاتتا، وكتتذلتتك ال تيتتار عينتة  فقتتد حرذ البتتاحثون على أن تتجتتاوي العينتتة هتتذا العتتدد حتى يم ن تعمي

 قكديه منه لتطبيق أداة المقابلة .
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تتمث  في ال براء والم تكتتتتتتين من علماء التربية واالجتما  وذلك لتحقيق هدف ستتتتتت ا  الدراستتتتتتة  الفئة الثانية:        
 فراد المتمث  في معرفة المتطلبات الاليمة لتفعي  وستتتتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتتحي 

إلى   20المستتتتجد، وستتتيتم ا تيار عينة قكتتتدية منام يتراوح عددهم من   19-المجتمل الستتتعودي بفايروت كوفيد 
 (.68، ذ 2003 بيرا وفق ت كيدات المراجل المت ككة في ذلك  ُفليه والزكي، 30
 عينة الدراسة:- 

بالنستتتتتتتتتتبة لعينة ا داة الرمية  االستتتتتتتتتتتبانة(: فقد تم ا تيار عينة عشتتتتتتتتتتوالية بستتتتتتتتتتيطة ممثلة من أفراد  -
 Stephen Thompson( فردا، تم تحديدها وفق معادلة ستيفان اامبسون  417المجتمل، بلغت  

والتي حددت حجم العينة مقارنة بحجم   -باالعتماد على البرنامال اإلحكتتتتتتتتتتتتتتالي المحوستتتتتتتتتتتتتتا لاا  -
( فردا، وقد تم ي ادة افراد العينة على ما حددته معادلة ستتتتتيفن اامبستتتتون، ستتتت يًا  385اا ر  مجتمع

،  2014لتقلي  اال طاء العشتتتتوالية التي قد تظار بين احكتتتتالي العينة ومعلمة المجتمل  بشتتتتماني،  
 (، حتى يم ن تعميم نتالجاا. حيث بلغت العينة 91ذ 

ته الدراستتتتتة وهو النمظ التفستتتتتيري التتابعي، تم ا تيار عينة  تحقيقا لنمظ المناال الم تلظ الذي اتبع- -
(  15ا داة النوعية  المقابلة(، بطر قة  تتتتدفية، وذلك ممن  تتتتاركوا في أداة االستتتتتبانة، بلغ عددهم  

فردًا، ممن وافقوا على إجراء المقابلة؛ بما يعطي تفستتتتتتتتتيرًا كيقيًا لبعض البيانات الرمية غير الم لوفة 
بة بم ان تفستتتتتيرا إال بالرجو  لعينة من مجتمل الدراستتتتتة التي تم تطبيق االستتتتتتبانة  والتي من الكتتتتتعو 

 علياا. 
 وقد تم ترميز عينة المقابلة وفق م يلي:

ستتتتتتنة، ومو ت، وأكثر وستتتتتتيلة يستتتتتتت دماا من    35بالنستتتتتتبة للذكور  ( لديه م ه  جامعي، وعمرد   -
 وسال  التوا   االجتماعي هي الوات  أر.

ستنة، ومو ت، وأكثر وستيلة يستت دماا من وستال  التوا ت    37ستتير، وعمرد   ر( لديه م ه  ماج -
 .التوتيراالجتماعي هي 

ستتتتنة، وعا   عن العم ، وأكثر وستتتتيلة يستتتتت دماا من وستتتتال     26 د( لديه م ه  جامعي، وعمرد   -
 التوا   االجتماعي هي الوات  أر.

يستتتتت دماا من وستتتتال  التوا تتتت  ستتتتنة، ومو ت، وأكثر وستتتتيلة    37 ج( لديه م ه  دكتوراد، وعمرد   -
 .التوتيراالجتماعي هي 

ستتتنة، و عم  اعما  حرد، وأكثر وستتتيلة يستتتت دماا من وستتتال    28  ( لديه م ه  جامعي، وعمرد   -
 التوا   االجتماعي هي الوات  أر.

ستتنة، ومو ت، وأكثر وستتيلة يستتت دماا من وستتال  التوا تت    29 ذ( لديه م ه  جامعي، وعمرد   -
 لوات  أر.االجتماعي هي ا
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ستتتنة، ومو ت، وأكثر وستتتيلة يستتتت دماا من وستتتال  التوا تتت    42 ر( لديه م ه  جامعي، وعمرد   -
 االجتماعي هي الوات  أر.

سنة، ومو ت، وأكثر وسيلة يست دماا من وسال  التوا     33 ض( لديه م ه  ماجستير، وعمرد   -
 .التوتيراالجتماعي هي 

 وبالنسبة لسنا : -
ستتنة، ومو فة، وأكثر وستتيلة تستتت دماا من وستتال  التوا تت    29وعمرها     ح( لدياا م ه  جامعي، -

 االجتماعي هي الوات  أر.
ستتتتتتتتنة، ومو فة، وأكثر وستتتتتتتتيلة تستتتتتتتتت دماا من وستتتتتتتتال    34 ت( لدياا م ه  ماجستتتتتتتتتير، وعمرها   -

 التوا   االجتماعي هي التو تر.
تستتت دماا من وستتال  التوا تت  ستتنة، ومو فة، وأكثر وستتيلة    30 ت( لدياا م ه  جامعي، وعمرها -

 االجتماعي هي الوات  أر.
ستتتنة، وعا لة عن العم ، وأكثر وستتتيلة تستتتت دماا من وستتتال     25 ك( لدياا م ه  اانوي، وعمرها   -

 التوا   االجتماعي هي الوات  أر.
ستتنة، ومو فة، وأكثر وستتيلة تستتت دماا من وستتال  التوا تت    27 ي( لدياا م ه  جامعي، وعمرها   -

 االجتماعي هي التو تر.
ستتنة، ومو فة، وأكثر وستتيلة تستتت دماا من وستتال  التوا تت    30 ك( لدياا م ه  دكتوراد، وعمرها   -

 االجتماعي هي التو تر.
ستتتنة، ومو فة، وأكثر وستتتيلة تستتتت دماا من وستتتال  التوا تتت    27 ذ( لدياا م ه  جامعي، وعمرها   -

 رام.غاالجتماعي هي االنست
  و  حرف من اسم الش ه المشارك بالمقابالت. علما ب ن الرود يرمز -
 بيرا من الجامعات السعودية من   23وبالنسبة لَعيِثَنة أداة دلفاي، فقد تضمنت عينة  براء دلفاي  -

من   4من علم النف  و  3من التربية و   5من االعالم و   6من الكحة و   5الت ككات التالية: 
 علم االجتما . 

راَسة الكمية:خصائص أفراد َعيَِّنة أد  -ا  اة الدِّ
راَسة المشاركين في االستبانة بناًء على المتغيرات التالَية:  الجن ،       تم تحديد  كاله أفراد َعيِثَنة الدِث

المستول التعليمي، العمر، الحالة الو يقية، أكثر وسال  التوا   االجتماعي التي است دماا في فترة جالحة  
 لتي تم تبو باا في الجدو  التالَي:(. وا19- كورونا المستجد كوفيد 
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 (: خصائص أفراد عينة الدراسة وفق بعض المتغيرات 1جدول )
 النسبة المئوية التكرار  البيان 

 الجن  
 24.7 103 ذكر
 75.3 314 أنثى 

 %  100 417 المجمو 

المستول 
 التعليمي 

 8.2 34 اانوي أو أق      
 57.6 240 جامعي

 34.3 143 دراسات عليا
 % 100 417 المجمو 

 العمر

 22.6 94 سنة   30إلى  20من 
 40.5 169 سنة  40إلى  30أكثر من 
 29.5 123 سنة  50إلى  40أكثر من 

 7.4 31 سنة  50أكثر من 
 % 100 417 المجمو 

 الحالة الو يقية 

 70 291 مو ت 
 25.7 107 عا   عن العم  
 4.3 18 أعما  حرد 
 % 100 417 المجمو 

وسيلة التوا    
االجتماعي 
 ا كثر است داماً 

 69.5 290 وات  ار 
 25.4 106 تو تر 
 4.8 20 أ رل 
 % 100 417 المجمو 

 أدوات الدراسة:-3
( ب ناا م ر قة لجمل  329، ذ 2011استتتتتتتتتتتتتتت دم الباحثون ا دوات الم تلطة؛ والتي عرفاا أبوعالم  

والريقية في دراستتتتتة واحدة لفام مشتتتتت الت البحثم.  وأ تتتتتار أبو  وتحلي  ومزج ك  من البيانات الرمية  
( إلى أن استتتتتتتتتتتتتتت تدام ا دوات الم تلطتة باتذد الطر قتة التتتاب يتة ُيعرف علميتًا  336، ذ 2011عالم  

بالتكتتميم التفستتيري التتابعي؛ الذي يعطي ا ولو ة للبيانات الرمية متبوعة بالتحلي  الريفي، وُتفيد في 
رفة في النتالال، أو إعطاء تفستتير أكثر لنتيجة رليستتة، وبناء على ذلك تم استتت دام  تتبل الحاالت المتط

 ا دوات التالية:
في ضتتتتتتوء أهداف الدراستتتتتتة الحالية وما أستتتتتتفر عنه اإل ار النظري من تحلي    االسةةةةتبانة المغلقة:-أ

لمفا يم التوعية الكتتتحية وأدوار وستتتال  التوا تتت  االجتماعي، وبعد اال ال  على المقايي  وا دوات  
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التي لاا عالقة بموضتتتو  الدراستتتة، قام الباحثون بتكتتتميم أداة الدراستتتة متمثلة في استتتتبانة موجاه إلى 
 جتمل السعودي، تترون من جزأين:أفراد الم
الجزء ا و : و تضتتتتتتتتتمن بيانات أولية عن المبحواين من حيث المستتتتتتتتتتول التعليمي، الجن ،   -

 العمر، الحالة الو يقية، وسيلة التوا   االجتماعي ا كثر است دامًا. 
 ( عبارة مقسمه إلى االاة محاور كالتالي:31الجزء الثاني: و تضمن   -

o  من  ال  وستتتتتتتتتتتتتتالت   19مل ا حتدا  ال تا تتتتتتتتتتتتتتة بفتايروت كوفيتد    واقل تفتاعت  ا فراد
 ( عبارات.9التوا   االجتماعي، وتضمن  

o   مبررات استتتتتت دام أفراد المجتمل الستتتتتعودي لوستتتتتال  التوا تتتتت  االجتماعي  ال  فترة
 ( عبارات.8وتتضمن   19جالحة كورونا المستجد، كوفيد 

o   الوعي الكتتتتتتتحي لفايروت كورونا  واقل دور وستتتتتتتال  التوا تتتتتتت  االجتماعي في تنمية
 ( عبارة.14، وتضمن  19-المستجد كوفيد 

o   ة من  ال  استتتتت دام أستتتتاليا الكتتتتد راستتتتَ وقد تم الت كد من  تتتتد  عبارات أداة الدِث
 ا تَية: 

o -  مح ما في ت كتتتتتتكتتتتتتات أ تتتتتتو    14 تتتتتتد  المح مين: حيث تم عرضتتتتتتاا على
ات الستتتتتتتتتتتتتعودية، وبعد اال ال   الت،ربَية وعلم االجتما ، وعلم النف  واالعالم بالجامع

 على مالحظات المح مين، واقتراحاتام. تم إجراء التعديالت الاليمة. 
o -  تتد  االتستتا  الدا لي: حيث تم تطبيق االستتتبانة في  تتورتاا ا ولية على َعيِثَنة 

ة ا  تتتتلي،  ج  حستتتتار معام  50عشتتتتوالي،ة بلغ عددها   راستتتتَ ( فرد من مجتمل الدِث
درجة ك  عبارة ومتوسظ درجات المحور الذي تنتمي إليه، حيث    ارتباا بيرسون بين

(، و د  هذا على مستتتتول جيد من  0.305  -  0.707جاءت جميعاا متراوحة بين  
راَسة.  المكداقي،ة، تفي ب غراض الدِث

ولقيات مدل ابات درجات االستتتتتتتتتتتبانة تم استتتتتتتتتتت دام معادلة ألفا لررونبا ؛ لحستتتتتتتتتتار معام  
(، ولر  محور  0.923حاور ا داة، حيث ستتتجلت درجة الثبات الرلي،ة لألداة  الثبات لر  محور من م

استتتت داماا  (، مبررات 0.901 من محاورها الثالاة: واقل تفاع  ا فراد وستتتال  التوا تتت  االجتماعي  
(، وواقل دور وستتتتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتتتت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتتحي بفايروت كورونا  0.934 

(، وتشتتتتير هذد النتالال إلى أن ا داة تتمتل بدرجة عالية من الثبات، مما  0.919 19-المستتتتتجد كوفيد 
 ي كد  الحي،ة است داماا للغرض الذي وضعت من أجله.  
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وبعد الو و  إلى الكورة الناالية لالستبانة، قام الباحثون بتكميماا الرترونيا حتى وتطبيقاا على    
 ا   االجتماعي بالمملرة العربية السعودية. مجتمل العينة الذي يضم مست دمي مواقل التو 

: تم تكتتتتميم أستتتتئلة المقابلة  تتتتبة المقننة، وفقًا لنتالال البيانات الرمية، وهي  المقابلة شةةةبة المقننة- 
(؛ حيث تم  رح ا سئلة التي  7، ذ 2015المسماة بتتتتتتتتتتتتتت  ا سئلة المفسرة( كما أ ار إلياا المحسن  

المستتتتندة على اإل ار النظري والدراستتتات الستتتابقة، أو التحلي  الواقعي لمشتتت لة غابت فياا التفستتتيرات  
الدراستتة، كما تم الت كد من  تتد  المقابلة من  ال  عرضتتاا على ستتبعة من الم تكتتين والممارستتين  
للبحو  الم تلطة، وذلك إلبداء  رالام في فقراتاا وتقديم أي مقترحات أو ملحو ات وغيرها. و تتتتتتواًل  

 ماا بكورتاا الناالية واجرالاا مل المشاركين.إلى تكمي
 استبانات دلفا : -ا

تستتتعين الدراستتة الراهنة كذلك ب ستتلور دلفاي، لتحديد المتطلبات الاليمة لتفعي  دور وستتال  التوا تت  
من وجاة نظر ال براء،    19-االجتماعي في تنمية الوعي الكتتتحي بفايروت كورونا المستتتتجد كوفيد 

حو  مستتقب  تفعي  وستال  لتوا ت  االجتماعي، وبشت   نموذجي، يتم إجراء دلفاي الستتطال   رالام  
في ستتتتلستتتتلة من الجوالت، بحيث يتم تنقي  ك ثؤ مناا في ضتتتتوء النتالال الستتتتابقة لاا، بعد ذلك يتم دمال  
ا راء اإلفرادية لل براء من أج  الو تتتتتتتو  إلى ما يشتتتتتتتبه االتفا ، وحيث تفترض مناجية دلفاي إبقاء  

د اإلفراديتتتة ستتتتتتتتتتتتتتر تتتة للت قيك من التتتت ايرات االجتمتتتاعيتتتة بين ال براء المعنيِثين، و م ن لمتتتدير  الردو 
االستتتتتتتتتتفتاء  من  ال  الجوالت أن يعود فيطرح أستتتتتتتتتئلة جديدة على ال براء لكتتتتتتتتتق  الح م الجماعي  
المرجو الو تتتتتتتتو  إليه، حيث تفترض هذد  الطر قة أنه بمرور الوقت، ستتتتتتتتتتقارر وجاات النظر فيما  

ن ال براء و تتتواًل إلى االستتتتجابة ا نستتتا، أو على ا ق  التو تتت  إلى  تتتبه توافق في ا راء حيا   بي
 (.124، ذ 2018القضايا التي تمت مناقشتاا  الرعبي، 

 األساليب اإلحصائية المتوقع استخدامها في الدراسة:-4
 است دمت الدراسة ا ساليا التالية:

 الرتباا في الت كد من  د  وابات أدوات الدراسة.كرو نبا  ومعامالت ا - ا تبار ألفا -
 Stdواالنحرافات الم يار ة    Meansوالمتوستتتتتتتتتتتتطات   Percentilesالتررارات والنستتتتتتتتتتتتبة المئو ة  -

Deviation    في الرشتتتتت عن مستتتتتول تفاع  أفراد العينة مل مواقل التوا تتتت  االجتماعي فيما يتعلق
المستتتتتتتتتتتتتجد ومبررات استتتتتتتتتتتتت دامام لاا وواقل دورها في تنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتتحي    19-بفايروت كوفيد 
، ونستتتتتتتتتتتتتتا اتفتا  ال براء في أستتتتتتتتتتتتتتلور دلفتاي على متطلبتات تفعيت  دور مواقل 19  -بفتايروت كوفيتد 

 في تنمية الوعي الكحي لدل أفراد المجتمل السعودي. التوا   االجتماعي 
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، حيث  ت( تررار ك  فئة،  ت( ا همية  x100النستتتتبة المئو ة المويونةج  مجتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت ت/ن د(   -
 (.Hays,1986,734- 735النسبية لالستجابة،  ن( عدد أفراد العينة،  د( عدد اال تيارات  

 دم الدراستتتتتتتة في أداتاا مقيات لي رت الثالاي  وللح م على مستتتتتتتتول استتتتتتتتجابات أفراد العينة، تستتتتتتتت-
(، 1، من فض ج  2، متوستتظ ج  3وبالتالي فهنه يم ن تحديد درجات المقيات على أستتات  مرتفل ج  

مستتتو ات متستتاو ة المدل لمتوستتطات المقيات وفقًا لطو  الفئة التي يتم حستتاباا من    3و م ن تحديد 
، وبتالتتالي يم ن توي ل المستتتتتتتتتتتتتتتو تات  0.67ج    1/2-3العالقتة:  و  الفئتة ج المتدل/عتدد الفئتات ج  

 الثالاة كما هو في الجدو  االتي:
 توي ل فئات المتوسطات وفقًا لتدرج لي رت الثالاي كمح ات للح م على نتالال الدراسة    (2جدو   

 تقدير ك  مستول  المتوسظ الحسابي  م
 إلى من

 من فض أو غير موافق    1.67 1 1
 متوسظ أو محايد  2.34 1.67أكثر من  2
 مرتفل أو موافق 3 2.34 3
 .نتائج الدراسة ومناقشتها عاشرا:

راَسة    راَسة الميداني،ة، وذلك من  ال  عرض استجابات أفراد َعيِثَنة الدِث يتناو  هذا الجزء تحلي  نتالال الدِث
راَسة، على النحو التالي:  على تساوالت الدِث

 نتالال الس ا  ا و  ومناقشتاا وتفسيرها:  -1
من  ال  19ت كوفيد  ينه الس ا  ا و  على  ما واقل تفاع  ا فراد مل ا حدا  ال ا ة بفايرو 

وسال  التوا   االجتماعي؟( ولسجابة عن هذا الس ا  تم حسار المتوسطات الحسابي،ة واالنحرافات  
 الم يار ،ة وترتيا المتوسطات الحسابي،ة ترتيًبا تنايلي ا؛  كما يلي: 
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خالل وسائل  من 19( النتائج الخاصة بواقع تفاعلهم مع األحداث ا بفايروس كوفيد 3جدول )
 التواصل االجتماعي. 

المتوسظ   الت بارة  الرتبة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

الداللة  
 االجتماعية 

يادت ساعات د ولي على مواقل التوا   االجتماعي بسبا أيمة فيروت  كورونا   1
 مرتفعة 679. 2.84 19 -المستجد كوفيد 

 مرتفعة 746. 2.64 . 19- بفايروت كورونا المستجد كوفيد أنشر مشاركات وأ بار على حساباتي تتعلق  2

حسابات جديدة لي في مواقل  19أنش ت بسبا أيمة فيروت كورونا المستجد  كوفيد  3
 مرتفعة 740. 2.54 للتوا   االجتماعي لم أكن مشاركا فياا.

 مرتفعة 577. 2.51 أضفت حسابات ماتمة بالناحية الكحية واالحدا  الموجودة في المجتمل. 4

اتفاع  مل الكفحات التي تاتم بنق  اال بار الكحية عن بفيروت كورونا المستجد   5
 مرتفعة 730. 2.41 (19 كوفيد 

 متوسطة  511. 2.32 كثرة المعلومات عن كورونا سبا لي  وف وعزوف عن مواقل التوا   االجتماعي. 6

( جعلتني ال أاق  19المستجد  كوفيد تضارر المعلومات المتعلقة بفيروت كورونا  7
 متوسطة  910. 2.30 في مواقل التوا   االجتماعي.

 متوسطة  700. 2.23 أ ارك الفيديوهات والمنشورات الكادرة من الايئات الكحية والعلمية فقظ. 8

 من فضة  901. 1.66 أنش ت موقعًا لعرض وتباد  ملفات عن م ا ر الفايروسات و ر  الوقاية مناا. 9
 مرتفعة 722. 2.38 المتوسظ التعتام 

بفايروت كوفيد 3 الجدو   من  ال  استعراض   ال ا ة  تفاع  ا فراد مل ا حدا   ( لمحور واقل 
  -   2.84من  ال  وسال  التوا   االجتماعي، يالحظ أن متوسطات إجابات المشاركين تراوحت بين  19

وهذا يعني أن أكثر المشاركين متفاعلين مل ا حدا  ال ا ة (، 2.38(، وبمتوسظ عام مرتفل بلغ  1.66
من  ال  وسال  التوا   االجتماعي. حيث يرل المشاركون أن أعلى تفاع  لام كان  19بفايروت كوفيد  

(؛ 19في ي ادة ساعات الد و  على مواقل التوا   االجتماعي بسبا أيمة فيروت كورونا المستجد  كوفيد  
ر العلمي المستند على الدراسات السابق للدراسة الحالي، أعاي الباحثون هذد النتيجة  داة  ونظرًا لغيار التفسي

المقابلة، حيث ذكر الش ه  ( أنه مبسبا  وفي من اإل ابة أو العدول بفيروت كورونا المستجد  كوفيد 
يم كما أضافت ( أ بحت أتابل جميل أ بار كورونا وغالبًا أجدها متاحة في وسال  التوا   االجتماع19

 ح( م أ بحت أبحث وأتابل أ بار وحقالق فايروت كورونا بش   مستمر و ومي من  ال  حسابات م تلفة  
لأل باء ولويارة الكحة وغيرهمم. في حين أوض  الش ه  ر( م اليوم يوجد حسابات مواقة لجميل ويارات  

لى معلومات م كدة مناا، لذلك أنا  الدولة في وسال  التوا   االجتماعي  ا ة تو تر و م ننا الحكو  ع
اتكف  حساباتام يوميًا لمتابعة اال بار وتلقي التعليمات ايضًا لذلك فعاًل يادت ساعات است دامي لوسال  

 التوا   االجتماعيم. 
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، وانشاء  19كما جاء تفاع  ا فراد في نشر مشاركات وأ بار على حساباتام تتعلق بفايروت كوفيد  
ف  لام  الكحية واالحدا  حسابات جديدة  بالناحية  االجتماعي، واضافة حسابات ماتمة  للتوا    ي مواقل 

؛  19الموجودة في المجتمل. والتفاع  مل الكفحات التي تاتم بنق  اال بار الكحية عن فايروت كوفيد  
بنظر ة االست دامات واال باعات   -  ثينمن وجاة نظر الباح  –بمتوسطات مرتفعة أيضَا؛ ولع  هذا يرتبظ  

بغية   االجتماعي  التوا    وسال   واجتماعية الست دام  نفسية  بم ارات  مدفوعون  الجماور  أفراد  أن  حيث 
الحكو  على نتالال  ا ة يطلق علياا اإل باعات؛ والتي قد تتعلق هنا بمعلومات وا بار حو  فايروت  

بدأت أضيك حسابات    كورونا؛ وهذا ما أكدد المشاركون في المقابالت؛ حيث أوض  الش ه  د( ذلك بقوله م
  باء وجاات وويارات لم أكن مسبقًا ماتم بام، وذلك بسبا ا وضا  الحالية وجالحة كورونا حتى يم نني  
متابعة اال بار والمستجداتم كما أضافت  ت( م بسبا ا وضا  التي نمر باا أ بحت ماتمة بالحسابات  

 لردود والنشر لاام.واال بار الكحية المواوقة واتفاع  معاا باليوتيور، وا
بينما جاءت ال بارات التالية: كثرة المعلومات عن كورونا سبا لي  وف وعزوف عن مواقل التوا   

جعلتني ال أاق في مواقل التوا   االجتماعي.  19االجتماعي، وتضارر المعلومات المتعلقة بفايروت كوفيد  
 والعلمية فقظ. بمتوسطات حسابية متوسطة.   وأ ارك الفيديوهات والمنشورات الكادرة من الايئات الكحية

في حين كان إنشاء موقعًا لعرض وتباد  ملفات عن م ا ر الفايروسات و ر  الوقاية مناا، أقلام تفاعاًل  
حيث جاءت بمتوسظ حسابي من فض. وفي هذا بين الش ه  ج( بقوله مأنا لست مت كه وليست لدي  

المامةم، وقد أيدد الش ه   ( بقوله م هذا لي  مجا  عملي وأنا اكتفي  معلومات كافية كي أقوم باذد  
بهعادة التغر د أو النشر للمقا ل واال بارم. كما ا ارت  ت( بقولاا م هذد مامة ا  باء والجاات الح ومية 

 وليست مامتيم. 
(، وبانحراف  511. -910.وبالنظر لالنحراف الم ياري إلجابات المشاركين يالحظ أناا تراوحت بين   

 ( مما يعني أن االتفا  بين وجاات نظر المشاركين مرتفل حو  ما أبدود من إجابات.  722.عام بلغ  
 نتالال الس ا  الثاني ومناقشتاا وتفسيرها: -2

ينه الس ا  الثاني على  ما مبررات است دام أفراد المجتمل السعودي لوسال  التوا   االجتماعي  ال   
 وت كورونا المستجد من وجاة نظرهم؟( فترة تاديد وباء فاير 

ولسجابة عن هذا الس ا  تم حسار المتوسطات الحسابي،ة واالنحرافات الم يار ،ة وترتيا المتوسطات الحسابي،ة  
 ترتيًبا تنايلي ا؛ لتحديد أي ال بارات كان متوسطاا أعلى من غيرها، كما يلي:

راَسة فيما ي ه مبررات است دامام لوسال  التوا   االجتماعي  يوض  الجدو  التالي  راء أفراد َعيِثَنة الدثِ 
 (. 19 ال  فترة تاديد وباء فيروت كورونا المستجد  كوفيد  
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( النتائج الخاصة بمبررات استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي خالل فترة تهديد فيروس  4)جدول 
 (.19كورونا المستجد )كوفيد  

المتوسظ   الت بارة  الرتبة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

الداللة  
 االجتماعية 

( التي تغطياا  19مواكبة ا حدا  الجار ة ال ا ة ب يمة فيروت كورونا المستجد  كوفيد   1
 مرتفعة 680. 2.52 .وسال  التوا   االجتماعي أواًل ب و  

العالم كله بش ن فيروت  متابعة مواقل التوا   االجتماعي تتي  لي متابعة ما يحد  في   2
 مرتفعة 746. 2.43 (.19كورونا المستجد  كوفيد 

 مرتفعة 740. 2.38 حتى اتابل ر د حاالت اإل ابة لحظة بلحظة. 3
 مرتفعة 577. 2.37 حتى أتم ن من متابعة  راء اال باء في م تلت دو  العالم حو  المرض و ر  الوقاية.  4
االجتماعي قدرًا كبيرًا من الثقة والمكداقية فياا أكثر من وسال   تعطي وسال  التوا     5

 مرتفعة 730. 2.36 االعالم التقليدية.

وسال  التوا   االجتماعي تتي  لي مشاهدة وقراءة معلومات تسبا لي هدوء النف  وعدم   6
 متوسطة  512. 2.19 القلق.

 متوسطة  910. 2.14 االحدا . و  فترة البقاء بالمنز  يدفعني لمتابعة   7

 متوسطة  700. 2.10 تقر ا المسافات بين ا فراد  ا ة بعد فرض حظر التجو  والتباعد االجتماعي. 8

 مرتفعة 699. 2.37 المتوسظ التعتام 

( لمحور مبررات است دام أفراد المجتمل السعودي لوسال  التوا   4من  ال  استعراض الجدو        
(من وجاة نظر أفراد العينة، يالحظ أن  19االجتماعي  ال  فترة تاديد وباء فيروت كورونا المستجد  كوفيد  

(، وهو ما  2.37مرتفل بلغ  (، وبمتوسظ عام  2.10  -2.52متوسطات إجابات المشاركين تراوحت بين  
يد  على ارتفا  إجابات المشاركين؛ و عني هذا أن أكثر المشاركين موافقين على عبارات المحور و رون أن  

(متوافقة 19مبررات است دامام لوسال  التوا   االجتماعي  ال  فترة تاديد فيروت كورونا المستجد  كوفيد  
أكثر مبرر الست دام وسال  التوا   االجتماعي  ال  فترة    مل وجاة نظرهم. حيث يرل أفراد العينة أن

(كان: هو مواكبة ا حدا  الجار ة ال ا ة ب يمة كورونا التي  19جالحة فيروت كورونا المستجد  كوفيد  
تغطياا وسال  التوا   االجتماعي أواًل ب و ؛ حيث جاء في المقدمة، وقد يعود هذا لما أ ار له بعض ا فراد 

الت؛ حيث يشير الش ه  ذ( إلى مأنه أ ب  هناك تواجد  غلا الجاات الكحية المحلية  في المقاب
(في  19والعالمية التي تغطي أ بار جالحة كورونا وتقدم المعلومات حو  فيروت كورونا المستجد  كوفيد  

اًل ب و  حو  وسال  التوا   االجتماعيم، كما ذكر  ح( م لدي حاجة ماسة لمعرفة الجديد ومتابعة اال بار أو 
 ( وذلك   ذ االحتيا ات الاليمةم. 19فيروت كورونا المستجد  كوفيد 
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كما جاءت المبررات التالية بمتوسطات مرتفعة أيضَا؛ مأن متابعة مواقل التوا   االجتماعي تتي  لي متابعة   
اإل ابة لحظة    (، حتى اتابل ر د حاالت 19ما يحد  في العالم كله بش ن بفيروت كورونا المستجد  كوفيد  

بلحظة، حتى أتم ن من متابعة  راء اال باء في م تلت دو  العالم حو  المرض و ر  الوقاية، تعطي  
وسال  التوا   االجتماعي قدرًا كبيرًا من الثقة والمكداقية فياا أكثر من وسال  االعالم التقليديةم. وقد يعزو 

على المستجدات حو  هذا الفايروت المستجد الذي   الباحثون ذلك لرون ا فراد بحاجة للمعرفة واال ال 
هاجم العالم بش   سر ل وم يك بسبا ارتفا  نسبة العدول و ر  انتشارها، وهذا يرتبظ با باعات المضمون  
في نظر ة االست دامات واال باعات. وقد أ ارت الش ه  ك( إلى م أن وسال  التوا   االجتماعي تجمل  

وبضغطة ري بسيطة وب ي وقت   (19ي ه فيروت كورونا المستجد  كوفيد    لي جميل ا بار العالم فيما
يناسبني، أكثر من وسال  االعالم التقليديةم، وهذا ما أكدد الش ه  ر( بقوله مأن وسال  التوا   االجتماعي  

 تسا  على متابعة واال ال  على أعداد الحاالت بش   يومي ومن جاات رسميةم.   
مبررات است دام وسال  التوا   في فترة جالحة كورونا المستجد التالية: مأن وسال     بينما يرل المشاركون أن

التوا   االجتماعي تتي  لي مشاهدة وقراءة معلومات تسبا لي هدوء النف  وعدم القلق.  و  فترة البقاء 
التجو    بعد فرض حظر  ا فراد  ا ة  بين  المسافات  تقر ا  االحدا .  لمتابعة  يدفعني  والتباعد  بالمنز  

االجتماعيم أق  وجودًا؛ حيث جاءت بمتوسظ حسابي متوسظ؛ وقد يعزو الباحثون ذلك لرون ا داة  بقت  
عليام في بداية انتشار وباء كورونا في المملرة العربية السعودية وقب  فرض الحظر الرلي، حيث بدأت هذد  

حظر الرلي والذي تزامن مل مواسم دينية  الحاجات والمبررات تظار الحقًا مل ي ادة فترة الجالحة وفرض ال
( في  2015تمثلت في  ار رمضان وعيد الفطر المبارك. وبش   عام تتفق هذد النتيجة مل دراسة فياض  

ا مراض   تجنا  ودافل  والوقالي  الكحي  السلوك  تكحي   ودافل  الكحي،  والتثقيك  التوعية  دافل   اور 
وبالنظر لالنحراف الم ياري إلجابات المشاركين يالحظ أناا تراوحت الوبالية والمزمنة لدل أفراد عينة الدراسة.  

( مما يعني أن االتفا  بين وجاات نظر المشاركين مرتفل  699.(، وبانحراف عام بلغ  512. -910.بين  
 حو  ما أبدود من إجابات.  

 نتالال الس ا  الثالث ومناقشتاا وتفسيرها: -3
ينه الس ا  الثالث على  ما واقل دور وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي الكحي  فراد المجتمل  

 السعودي بفايروت كورونا المستجد من وجاة نظرهم؟( 
ولسجابة عن هذا الس ا  تم حسار المتوسطات الحسابي،ة واالنحرافات الم يار ،ة وترتيا المتوسطات الحسابي،ة  

 ايلي ا؛ لتحديد أي ال بارات كان متوسطاا أعلى من غيرها، كما يلي:ترتيًبا تن
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( النتائج الخاصة بواقع دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي ألفراد العينة  5جدول )
 بفايروس كورونا المستجد. 

المتوسظ   الت بارة  الرتبة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

الداللة  
 االجتماعية 

تتي  وسال  التوا   االجتماعي أمام افراد المجتمل متابعه توجياات ويارة   1 .1
 مرتفعة 746. 2.43 الكحة ب كوذ فايروت كورونا المستجد.

ُتعد وسال  التوا   االجتماعي مكدرًا مامًا الستقاء المعلومات الوقالية    .2
 مرتفعة 730. 2.33 .19لفايروت كوفيد 

وسال  التوا   االجتماعي أفرد المجتمل إلى كيقية السلوك الكحي  تر د   .3
 متوسطة  512.  2.29 الذي يقيام  ر العدول 

تسام وسال  التوا   االجتماعي في تقديم أحد  المعلومات المتعلقة بالمرض    .4
 متوسطة  710. 2.24 و ر  الوقاية.

الوقاية من فايروت كورونا  تقدم وسال  التوا   االجتماعي تعليمات وكيقية   .5
 متوسطة  910. 2.15 المستجد.

 متوسطة  659. 2.11 تساعد وسال  التوا   االجتماعي أفراد المجتمل على تجنا مكادر العدول   .6

تسام وسال  التوا   االجتماعي في تش ي  وعي افراد المجتمل بالم ا ر    .7
 من فضة  917. 1.64 والمش الت الطارلة 

التوا   االجتماعي افراد المجتمل بم ا ر العدول من فايروت  تزود وسال    .8
 من فضة  700. 1.63 .19كوفيد 

تنمي وسال  التوا   االجتماعي ر بة ا فراد في المشاركة في نشر الوعي    .9
 من فضة  765. 1.54 الكحي لدل المجتمل.

تسم  وسال  التوا   االجتماعي لألفراد بالتعبير عن  رالام في التدابير    .10
 من فضة  961. 1.51 الوقالية التي تت ذها الدولة لمواجاة فايروت كورونا المستجد  

تنو  مكادر المعرفة المتعلقة بالفايروت ما بين فيديو وملفات م توبة و ور    .11
 من فضة  715. 1.44 المجتمل.في دعم التوعية الوقالية لدي افراد  

تسام وسال  التوا   االجتماعي في تعدي  قناعات ا فراد الوقالية بكورة    .12
 من فضة  669. 1.35 إيجابية.

ُتوفر وسال  التوا   االجتماعي للفرد فر ة الحوار والمناقشة مل ا  ر ن    .13
 من فضة  610. 1.23   19حو  اإلجراءات الوقالية لفايروت كوفيد 

تقدم وسال  التوا   االجتماعي معلومات بش   يناسا مستول جميل افراد    .14
 من فضة  786. 1.19 المجتمل بدء من الكغار و وال للربار وهذا يدعم تنمية الوعي الكحي.

 من فضة  742. 1.52 المتوسظ التعتام 

تنمية الوعي الكحي  ( لمحور واقل دور وسال  التوا   االجتماعي في  5من  ال  استعراض الجدو   
 فراد المجتمل السعودي بفايروت كورونا المستجد من وجاة نظر أفراد العينة، يالحظ أن متوسطات إجابات  

(، وهو ما يد  على ان فاض  1.52(، وبمتوسظ عام من فض بلغ  1.19-2.43المشاركين تراوحت بين  
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ن على عبارات المحور و رون أن دور وسال   إجابات المشاركين؛ و عني هذا أن أكثر المشاركين غير موافقي
التوا   االجتماعي في تنمية الوعي الكحي  فراد المجتمل السعودي بفايروت كورونا المستجد من فضا.  
كما يرل المشاركون أن أكثر دور ت ديه وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي الكحي هو: أناا تتي   

افراد المجتمل متابعه توجياات ويارة الكحة ب كوذ فايروت كورونا  وسال  التوا   االجتماعي أمام  
المستجد؛ حيث جاءت في المقدمة، كما يرون أن وسال  التوا   االجتماعي ت دي دورًا مرتفعًا في كوناا 

. و عزو الباحثون ذلك لرون وسال  التوا   19مكدرًا مامًا الستقاء المعلومات الوقالية لفايروت كوفيد  
ماعي ال تستند في التوعية الكحية ل طة واضحة، حيث يتم ذلك في الغالا بكورة فردية واجتاادات االجت

 ا ة، وال تتم تحت مظلة واحدة، فضال عن أن فجالية الجالحة، لم تعظ الوقت الرافي للت طيظ والتنفيذ  
لمتابعون إلى حد ما نحو متابعة  والمتابعة الدقيقة وتقديم التغذية الراجعة المناسبة، وربما ي ون ذلك قد  رف ا

 برامال ويارة الكحة السعودية في تلك الفترة.  
وقد أوض  المشاركون بالمقابالت ذلك؛ حيث أكدد الش ه  ض( ذلك بقوله م أنش ت  فحة لي على تو تر  
لويارة   هناك  فحات رسمية  م  ب ن  أ ارت  ي(  باستمرارم، كما  الكحة  أتابل تكر حات وي ر  وأ بحت 

(، كما أناا تنفي الشالعات  19فيروت كورونا المستجد  كوفيد   تنشر فياا ك  اال بار حو  فايروتالكحة  
 أوال ب و  مما يادي من م اوفنا و طم ننام 

بينما يرل المشاركين ب ن دور وسال  التوا   االجتماعي متوسطًا في تر يدها  فرد المجتمل إلى كيقية   
ل، وفي تقديم أحد  المعلومات المتعلقة بالمرض و ر  الوقاية، وفي  السلوك الكحي الذي يقيام  ر العدو 

تقديم التعليمات وكيقية الوقاية من فايروت كورونا المستجد، وفي مساعدة أفراد المجتمل على تجنا مكادر  
العدول. في حين يرل المشاركون أن دور وسال  التوا   االجتماعي بالتوعية الكحية ين فض في تش ي   

راد المجتمل بالم ا ر والمش الت الطارلة، وفي تزو د افراد المجتمل بم ا ر العدول من فيروت  وعي اف
(، وفي تنمية ر بة ا فراد في المشاركة في نشر الوعي الكحي لدل المجتمل،  19كورونا المستجد  كوفيد  

التدابير الوقالية التي تت ذها الدو  بالتعبير عن  رالام في  لة لمواجاة فايروت كورونا  وفي السماح لألفراد 
دعم   في  م توبة و ور  وملفات  فيديو  بين  ما  بالفايروت  المتعلقة  المعرفة  تنو ل مكادر  وفي  المستجد. 
التوعية الوقالية لدي افراد المجتمل. وفي اإلساام بتعدي  قناعات ا فراد الوقالية بكورة إيجابية.  وفي توفير  

. كما ين فض دور وسال   19و  اإلجراءات الوقالية لفايروت كوفيد  فر ة الحوار والمناقشة بين ا فراد ح
التوا   االجتماعي في تقديم معلومات بش   يناسا مستول جميل افراد المجتمل بدء من الكغار و وال  
للربار وهذا يدعم تنمية الوعي الكحي من وجاة نظر المشاركين وقد جاءت ك ق  عبارة حظيت بموافقة 

ر لنا هذد النتيجة اجابات بعض المشاركين بالمقابالت؛ حيث أوضحت  ك( ب نه مال يوجد المشاركين. و فس
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المستجد  كوفيد   فيروت كورونا  فايروت  ما ية  بتوضي   ت ته  مقا ل  أو  ا ذ 19فيديوهات  ( وضرورة 
لأل فا   موجاه  للمدرسة  الذهار  وتوقت  الحياة  نمظ  وتغير  االجتماعات  تجنا  من  الاليمة  االحتيا ات 

ناسا عمرهم وتفريرهمم كما أضافت أ رل  ذ( م لم أجد في  فحات وسال  التوا   مقا ل ومواد تناسا  ت
وكيك يم ننا الوقاية منهم. كما    (19ا فالي تساعدني في توضي  ما هو فيروت كورونا المستجد  كوفيد  

يان الجالحة التي  أضافت أ رل  ي( م أنا بحاجة  ن ترون وسال  التوا   االجتماعي مساعدة لي في ب 
 نمر باا  ا ة أن ا فالي يست دمون وسال  التوا   االجتماعيم. 

(، وبانحراف  51177.-96052.وبالنظر لالنحراف الم ياري إلجابات المشاركين يالحظ أناا تراوحت بين  
 ( مما يعني أن االتفا  بين وجاات نظر المشاركين مرتفل حو  ما أبدود من إجابات. 7421.عام بلغ  

ومما سبق يالحظ أن المشاركين بالدراسة يرون أن دور وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي الكحي  
لدل أفراد المجتمل السعودي من فضا؛ و شير هذا إلى عدم رضاهم عن دورها، وأنه دون مستول ا داء 

رون نابعة من  ال  مرلياتام  ، والتي قد ت2030والفاعلية المنشودتين والتي ُتحقِثق تطلعات رو ة المملرة  
و موحاتام وحاجاتام وا باعاتاا. و م ن أن يرجل ذلك إلى وجود  عوبات َتُحو  دون أداء وسال  التوا    
أو  ا دوار،  أداء  تعاُرض في  المطلور، كوجود  النحو  الكحي على  الوعي  تنمية  لدورها في  االجتماعي 

( أن من أهم  عوبات  1997و دعم ذلك ما أكدد  يهران،  غموض، أو نقه اإلم انات الاليمة  داء الدور،  
د  أداء الدور، وجود تعاُرض في توقعات الدور بين ا  راف الم تلفة، ووجود  را   اذ بالدور حينما تتعد،
التحديد   تحديدد  أو  الناتال عن عدم وضوحه  الدور  الم تلفة، وغموض  الم سسات  أو  الواحد،  الفرد  أدوار 

 نات القالم ب داء الدور.الدقيق، ونقه إم ا
وقد يعزو الباحثون ذلك االن فاض في أداء ا دوار إلى ضعت الت طيظ والتنسيق في الجاات المس ولة عن  
وسال  التوا   االجتماعي الم تلفة، والى فجالية الجالحة التي حلت على العالم أجمل بش   سر ل. وهذد 

رت ضعت است دام المدن الطبية ومستشقياتاا الح ومية  ( التي أ ا2016النتيجة تتفق مل دراسة الفرم  
الست دام المنظومة االتكالية الحديثة للتوعية والتوا   مل المجتمل المحلية، وتعز ز الثقافة الكحية والطا 
الوقالي في المملرة العربية السعودية. مما يتطلا الت طيظ والسعي لتطو ر وتفعي  دور وسال  التوا   

التوعية الوقالية بفايروت كورونا المستجد، ذلك أن وسال  التوا   االجتماعي تعد بناءات   االجتماعي في
اجتماعية تت ذ عديدًا من ا دوار في  ن واحد، وهذا يتوافق مل نظر ة الدور. وفي هذا أو ت دراسة الحجي  

بضرورة     ,Alhajji, Al Khalifah, Aljubran and Alkhalifah (2020وال ليفة والجبران وال ليفة   
تطو ر رسال  الكحة العامة المناسبة وتعز ز السلوكيات الكحية من  ال  وسال  التوا   االجتماعي  

( 2020الحديثة للسيطرة على فايروت كورونا المستجد. بينما ت تلت هذد النتيجة مل دراسة كيم وكوا ي   
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تعز ز الوعي الكحي لدل االفراد من  التي أ ارت ب ن وسال  التوا   االجتماعي في الجزالر تسام في  
 ال  تزو دهم بالمعلومات الكحية والتوعية ب طورة االمراض المنتشرة ومناا فيروت كورونا المستجد  كوفيد 

19 .) 
وبناًء على جميل ما سبق، يم ن القو : إن دور وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي الكحي     

ول المرضي الذي ُيحقق الطموحات في    االتجاد نحو ترام  ا دوار  لدل ا فراد من فض ولي  بالمست
، وحيث إن تحديات ومتغيرات  2030وتحم  المس وليات والذي تنشدد المملرة العربية السعودية ضمن رو ة  

قاة  اليوم تتطلا أدواًرا جديدة، فهن اقة الدولة كبيرة في إم انات أفرادها وم سساتاا وادراكام للمس وليات المل
،  23على عواتقام جميًعا وقدرتام على تحقيق إنجايات مميزة لو نام ولمجتمعام  وايقة رو ة المملرة، ذ 

(. وهذا يقتضي البحث عن متطلبات االرتقاء والتطو ر لدور وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي 68
لتنب  بتلك المتطلبات كمحاولة لر دها، الكحي لدل ا فراد؛ مما يجع  الدراسة الحالية تتوجه إلى ال براء ل

أنات   بعدما  دلفاي  استبانات  والرمية من  ال   النوعية  البيانات  إلى جمل  الحالية  الدراسة  تنتق   وبالتالي 
 مراح  تطبيق االستبانات واجراء المقابالت؛ ك  ذلك من أج  تحقيق أهداف الدراسة الحالية. 

 ومناقشتها وتفسيرها: نتائج السؤال الرابع  -4
ينه الس ا  الرابل على مما المتطلبات الاليمة لتفعي  دور وسال  التوا   االجتماعي في تنمية الوعي  

 من وجاة نظر ال براء؟ مم  19-الكحي لفايروت كوفيد 
 بياناا:ولسجابة عن هذا الس ا  تم تطبيق جوالت دلفاي على عينة من ال براء، وفق ال  جوالت فيما يلي 

تم ا يار عينة ال براء من أعضتتتتاء هيئة التدر   بالجامعات الستتتتعودية من ت كتتتتكتتتتات علم االجتما ، وعلم   -
 بيرا، تم ا تيارهم بعناية بطر قة قكتدية ممن يتمتعون ب برات في المجا    32النف ، والتربية، واالعالم، بلغت 

 ومساهمات في ندوات أو م تمرات عناا.التوعوي، ولديام دراسات عن وسال  التوا   االجتماعي، 
استتتبانة الجولة ا ولى: تم تطبق االستتتبانة في الجولة ا ولى على مجموعة ال براء في  تتورة أستتئلة مفتوحة،   -

بلغت  مستتتتتة أستتتتتئلة عن المتطلبات ال ا تتتتتة با هداف، والمتطلبات اإلدار ة والتنظيمية، والمتطلبات التشتتتتتر  ية  
 ت ال ا ة ب   من المحتول المعروض، وأساليا و ر  العرض.وا  القية، والمتطلبا

استتتتتتتتتتتتبانة الجولة الثانية: تم تحلي   راء ال براء التي استتتتتتتتتتتفرت عناا الجولة ا ولى من  ال  تنظيماا وترتيباا    -
متطلبات، جاءت في  مستتتتتتتتتتتتتتة محاور   48وتحليلاا، ومن ام إعداد استتتتتتتتتتتتتتتبانة الجولة الثانية، والتي احتوت على  

الستتتتتتتتتتتالت ذكرها، وقد  بقت االستتتتتتتتتتتتبانة بكتتتتتتتتتتتورة مغلقة في تلك الجولة، حيث  لا من ال براء تحديد رليستتتتتتتتتتتة  
 ا تياراتام حسا أهمية ك  مفردة

 وفقًا لتدرج لي رت الثالاي،  مامة بدرجة كبيرة، مامة بدرجة متوسظ ا همية، مامة بدرجة قليلة(.
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االحكتالي الستتجابات ال براء ي الجولة الثانية، وقد تضتمنت استتبانة الجولة الثالثة: وتم اعدادها بعد التحلي     -
%( من ِقبت  ال براء في الجولتة الثتانيتة، وقتد  بقتت  90مجموعتة من المتطلبتات التي تم االتفتا  علياتا بنستتتتتتتتتتتتتتبتة  

االستتتتتتبانة في تلك الجولة كذلك بكتتتتتورة مغلقة، حيث  لا من ال براء تحديد ا تياراتام حستتتتتا أهمية ك  مفردة 
لتدرج لي رت الثالاي،  مامة بدرجة كبيرة، مامة بدرجة متوستتتتتتتتظ ا همية، مامة بدرجة قليلة(، مل إضتتتتتتتتافة  وفقاً 

 عمود القتراح تعدي   ياغة ك  عبارة.
وبعد حستتتتتار النستتتتتبة المئو ة الوينية لر  متطلا على مستتتتتتول المحاور ال م  ومفرداتاا، وحذف المتطلبات   -

%، وتعدي  الكياغات التي اتفق علياا أكر من نكت ال براء حو  90من  التي حظيت بنسا اتفا  وينية أق  
 ك  متطلا جاءت النتالال الناالية للمتطلبات على النحو التالي:

ِتَجاَبُة اْلُ َبَراِء َحْوَ  اْلُمَتَطل،َباِت ال ا تتتتتة بتفعي  أهداف مواقل التوا تتتتت  االجتماعي  داء : اْلِمْحَوُر اْ َو، ُ  استتتتتْ
 التوعية الكحية من فايروت كورونا المستجد:دورها في 

 :َوُ ْمِرُن َتْوِضيُ  َذِلَك ِمْن ِ اَلِ  اْلَجْدَوِ  الت،اِلي 
استجابات الخبراء حول المتطلبات الخاصة بأهداف تفعيل وسائل التواصل االجتماعي   (6جدو   

 ونسبها المئوية 

النسبة المئو ة   المتطلا  
 االتفا  مستول   المويونة 

1-  
تو يك مواقل التوا   االجتماعي لتنمية الوعي الكحي بكفة عامة بما في ذلك فايروت  كورونا  

ا  100% . 19-المستجد  كوفيد     عا ؤ جد 

2-  
تو يك مواقل التوا تتتتتتت  االجتماعي للرد على الشتتتتتتتالعات المغلو ة عن فايروت كورونا المستتتتتتتتجد  

ا  % 92.8 . 19-كوفيد    عا ؤ جد 

ا  100% تايئة أفراد المجتمل لقبو  اإلجراءات االحتراي ة التي يفرضاا المس ولون بتفسيرها وتبر رها منطقيا.   -3  عا ؤ جد 

توجيته المستتتتتتتتتتتتتت ولين عن الكتتتتتتتتتتتتتتحتة لم تامن ال لت  والنقه في المرافق وال تدمتات الاليمتة لمواجاتة    -4
ا  %95.7  . 19-فايروت كورونا المستجد  كوفيد    عا ؤ جد 

التعر ك بالدور الفعا  للم ستتستتات الكتتحية ا ستتاستتية والمستتاندة ، وما تقدمه من  دمات مث  تقديم    -5
ا  98.6% التط يمات والعالجات وغيرها.   عا ؤ جد 

ا  97.42% المتوسظ العام للمحور   عا ؤ جد 

أهمية المتطلبات  على    ( أن المتوستتتتتتظ العام للنستتتتتتبة المويونة لموافقة ال براء6يتضتتتتتت  من الجدو  الستتتتتتابق  
% ،وتراوحت النستتتتبة المئو ة  97.42ال ا تتتتة بالمحور ا و  م أهداف وستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي م بلغت 

%، مما يشتتتتتتتتير إلى  تتتتتتتتالحيتاا لتوجه  100%،  92.8الوينية للموافقة على مفردات المتطلبات المنبثقة عناا
 مواقل التوا   االجتماعي نحو التوعية الكحية.
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ابَتُة اْلُ َبَراِء َحْوَ  اْلُمَتَطل،بَتاِت ال تا تتتتتتتتتتتتتتة بتالمتطلبتات اإلدار تة والتنظيميتة لتفعيت  مواقل : لثتانياْلِمْحَوُر ا ِتجتَ استتتتتتتتتتتتتتْ
 (:19التوا   االجتماعي  داء دورها في التوعية الكحية من فيروت كورونا المستجد  كوفيد 

 :َوُ ْمِرُن َتْوِضيُ  َذِلَك ِمْن ِ اَلِ  اْلَجْدَوِ  الت،اِلي 
استجابات الخبراء حول المتطلبات الخاصة بالمتطلبات اإلدارية والتنظيمية لتفعيل   (7جدول )

 وسائل التواصل االجتماعي ونسبها المئوية 

النسبة المئوية   المتطلب  
 مستوى االتفاق  الموزونة 

6-  
الم تلفة، والقيام بدورها  ت ستتتتي  منظومة اتكتتتتالية حديثة قالمة على الترام  بين وستتتتال  التوا تتتت   

ا  100% الو ني حيا  التوعية الكحية .   عا ؤ جد 

، يجمل كافة  19إنشتتتتتتتتاء حستتتتتتتتار رستتتتتتتتمي موحد على مواقل التوا تتتتتتتت  االجتماعي  لفايروت كوفيد    -7
ا  %.92 8. . 19  -الجاات الرسمية الم تكة ب  بار فايروت كوفيد  عا ؤ جد 

منكتتتات  على وستتتال  التوا تتت  االجتماعي للتفاع  مل أفراد  الزام المستتت ولين بهنشتتتاء حستتتابات أو    -8
ا  %95.7 المجتمل بكورة مبا رة.   عا ؤ جد 

إ ضا  وسال  التوا   االجتماعي للدراسات العلمية  المتعمقة لالستفادة مناا في التوعية الكحية    -9
 عا ؤ  %97.1 .( 19  -بفايروت كورونا المستجد  كوفيد

ا  100% اإِلعالمية متراملة في المجاالت الكحية الم تلفة. إنتاج مواد وبرامال    -10  عا ؤ جد 

وضتتتتتتتل  طظ استتتتتتتتباقية يشتتتتتتتترك فياا  براء وم تكتتتتتتتون ومعنيون للتعام  مل ا مراض المعدية و    -11
ا  % 92.8 ا وبئة وما يكاحباا من أيمات.   عا ؤ جد 

التعليم  بقا للمعايير والموا تتتتفات  إنشتتتتاء مراكز مت كتتتتكتتتتة لتكتتتتميم وتطو ر برامال ومواد تقنيات    -12
ا  %95.7 العالمية.   عا ؤ جد 

ا  %96.3 المتوسظ العام للمحور    عا ؤ جد 

( أن المتوستتتظ العام للنستتتبة المويونة لموافقة ال براء على أهمية المتطلبات ال ا تتتة 7يتضتتت  من الجدو  الستتتابق  
%، وتراوحتت النستتتتتتتتتتتتتتبتة المئو تة الوينيتة للموافقتة على  96.3بتالمحور الثتاني م المتطلبتات اإلدار تة والتنظيميتة م بلغتت  

عم تو يفاا في إدارة وتنظيم وستال  التوا ت  االجتماعي  %، مما يد 100%،  92.8مفردات المتطلبات المنبثقة عناا
 (. 19في التوعية الكحية بفيروت كورونا المستجد  كوفيد 

ِتَجاَبُة اْلُ َبَراِء َحْوَ  اْلُمَتَطل،َباِت ال ا تتتتتتتتتتة بالمتطلبات التشتتتتتتتتتتر  ية وا  القي لتفعي  مواقل : اْلِمْحَوُر الثالث  استتتتتتتتتتْ
(: َوُ ْمِرُن  19دورها في التوعية الكتتتتتتتتتتتتحية من فيروت كورونا المستتتتتتتتتتتتتجد  كوفيد التوا تتتتتتتتتتتت  االجتماعي  داء 

 :َتْوِضيُ  َذِلَك ِمْن ِ اَلِ  اْلَجْدَوِ  الت،اِلي
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استجابات الخبراء حول المتطلبات الخاصة بالمتطلبات التشريعية واألخالقية تفعيل   (8جدول )
 وسائل التواصل االجتماعي ونسبها المئوية 

النسبة المئو ة   المتطلا  
 مستول االتفا   المويونة 

تعز ز أنظمة الحماية لمواقل  التوا تتت  االجتماعي من  ال  تشتتتر عات للنشتتتر عبر مواقل التوا تتت     -13
ا  % 92.8 االجتماعي.   عا ؤ جد 

التوعية  التنستيق من قب  الم تكتين والجاات الرستمية مل وستال  التوا ت  االجتماعي لتوجيااا في   -14
ا  94.2% الكحية السليمة باعتبارها م سسة من م سسات التنشئة االجتماعية.   عا ؤ جد 

تفعي   لية من قب  الجاات الرستتتتتتتتمية للوقاية من م ا ر وماددات  تتتتتتتتب ات التوا تتتتتتتت  االجتماعي    -15
ا  98.6% على الكحة وت ايرها المبا ر على الوعي  الكحي.   عا ؤ جد 

أ تتتحار الحستتتابات التي تنشتتتر محتول يتعارض مل االجراءات والتدابير التي  محاستتتبة ا  تتت اذ    -16
ا  %97.1 (. 19  -تت ذها الدولة للوقاية من فايروت كورونا المستجد  كوفيد  عا ؤ جد 

ابرام اتفتاقيتات مل اإلدارات ال تا تتتتتتتتتتتتتتتة بمواقل التوا تتتتتتتتتتتتتتت  االجتمتاعي لحظر المحتول المضتتتتتتتتتتتتتتلت     -17
ا  %95.7 .(   19  -واال اعات حو  فايروت كورونا المستجد  كوفيد  عا ؤ جد 

أكثر    االجتماعي وتوجيااا؛ لترون وستتتتال  التوا تتتت     اإلعالم لمراقبة مت كتتتتكتتتتين فيتعيين  براء    -18
ا  91.3% فاعلية في التوعية الكحية.    عا ؤ جد 

ا  94.95% المتوسظ العام للمحور   عا ؤ جد 

( أن المتوسظ العام للنسبة المويونة لموافقة ال براء على أهمية المتطلبات ال ا ة 8يتض  من الجدو  السابق  
%، وتراوحت النسبة المئو ة الوينية للموافقة على  94.95بالمحور الثالث م المتطلبات ال ا ة بالمحتول م بلغت 

ق لضبظ عمليات التوعية %، مما ي كد قابليتاا للتطبيق؛ لتحقي98,6%، 91.3مفردات المتطلبات المنبثقة عناا 
 ( من  ال  وسال  التوا   االجتماعي.19الكحية بفيروت كورونا المستجد  كوفيد 

ِتَجاَبُة اْلُ َبَراِء َحْوَ  اْلُمَتَطل،َباِت ال ا تتتتتتتتة  :  اْلِمْحَوُر الرابل بمواقل التوا تتتتتتتت  االجتماعي   بالمحتول المعروض استتتتتتتتْ
 (:19ورونا المستجد  كوفيد لتفعي  دورها في التوعية الكحية من فيروت ك

 :َوُ ْمِرُن َتْوِضيُ  َذِلَك ِمْن ِ اَلِ  اْلَجْدَوِ  الت،اِلي 
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استجابات الخبراء حول المتطلبات الخاصة بالمحتوى المعروض لتفعيل وسائل   (9جدول )
 التواصل االجتماعي ونسبها المئوية 

النسبة المئو ة   المتطلا  
 مستول االتفا   المويونة 

تقديم معالجة  تتتتتتتتتتاملة وعميقة ذات  ابل تحليلي وتفستتتتتتتتتتيري لألوبئة وا مراض المعدية من  ال     -19
ا  100% وسال  التوا   االجتماعي.   عا ؤ جد 

ا  %97.1 تقديم برامال عالجية نفسية للت قيك من حدة  اار فايروت كرونا المستجد على ا سر المكابة.   -20  عا ؤ جد 

المتقدمة في المجا  الكتتتتتتحي لالستتتتتتتفادة مناا في م افحة العدول من فايروت  نق  تجارر الدو     -21
ا  95.7% .( 19فيروت كورونا المستجد  كوفيد    عا ؤ جد 

، ب كثر من لغة لتناستتتتتتتتتتا م تلت  19-نشتتتتتتتتتتر المعلومات ال ا تتتتتتتتتتة بفايروت كورونا المستتتتتتتتتتتجد    -22
ا  91.3% الجنسيات بالمملرة.   عا ؤ جد 

، من لحظة إ تتتتتتتابتام حتى  19-أ تتتتتتتيبت بفايروت كورونا المستتتتتتتتجد  عرض نماذج من حاالت    -23
 عا ؤ  100%  فالام. 

ا  %97.1 نشر مواقل التوا   االجتماعي لقالمة بال دمات الكحية المتاحة ، وأماكن ومواعيد تقديماا.   -24  عا ؤ جد 

التوا تتت  و براء  تكتتتميم وتنفيذ برامال تفاعلية قالمة على الحوار المبا تتتر بين مستتتت دمي وستتتال     -25
ا  94.2% في المجا  الكحي،  تسم  بهجراء التثوا   بين العمالء والجماور.   عا ؤ جد 

( والتحذير من 19نشتتتتتتتتتتتر  ر طة بالمنا ق وا ماكن الموبوءة بفيروت كورونا المستتتتتتتتتتتتجد  كوفيد    -26
ا  91.3% ارتيادها.   عا ؤ جد 

االجتماعي تبين  طورة العادات الكتتتحية الستتتيئة  عرض برامال توعو ة من  ال  مواقل التوا تتت     -27
ا  %97.1 والسلوك الكحي ال ا ئ تجاد ا وبئة وا مراض المعدية.   عا ؤ جد 

تعر ض أفراد المجتمل ل برات حقيقيتة من  ال  مواقل التوا تتتتتتتتتتتتتت  االجتمتاعي لتنميتة االتجتاهتات    -28
ا  94.2% الكحية  المناسبة ، وترسيخ السلوك الكحي القو م.   عا ؤ جد 

استتتضتتافة  براء وم تكتتين في الكتتحة في المنكتتات الرستتمية لمستتاعدة مرضتتى كرونا في ح     -29
ا  %95.7 مش التام الطارلة.   عا ؤ جد 

ا  % 95.79 المتوسظ العام للمحور   عا ؤ جد 

المتطلبات ال ا تتتتة ( أن المتوستتتتظ العام للنستتتتبة المويونة لموافقة ال براء على أهمية  9يتضتتتت  من الجدو  الستتتتابق  
%، وتراوحت النستتتتتتتتتبة المئو ة الوينية للموافقة على  95.79بالمحور الثالث م المتطلبات ال ا تتتتتتتتتة بالمحتول م بلغت 

%، مما ي كد  تتتتتتتتتتتالحية تو يفاا؛ لنشتتتتتتتتتتتر الكتتتتتتتتتتتحي حو  فيروت 100%،  91.3مفردات المتطلبات المنبثقة عناا
 االجتماعي. (، من  ال  وسال  التوا  19كورونا المستجد  كوفيد 

ِتَجاَبُة اْلُ َبَراِء َحْوَ  اْلُمَتَطل،َباِت ال ا تتتتتة ب ستتتتتاليا و ر  العرض لتفعي  مواقل التوا تتتتت    اْلِمْحَوُر ال ام : استتتتتْ
يُ  َذِلَك ِمْن ِ اَلِ   االجتماعي  داء دورها في التوعية الكتتتتتتتتتحية من فايروت كورونا المستتتتتتتتتتجد: َوُ ْمِرُن َتْوضتتتتتتتتتِ

 : ياْلَجْدَوِ  الت،الِ 
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اسةةةتجابات الخبراء حول المتطلبات الخاصةةةة بطرق وأسةةةاليب العرض لتفعيل وسةةةائل التواصةةةل  (10جدو   
 االجتماعي ونسبها المئوية

النسبة المئو ة   المتطلا  
 المويونة 

مستول  
 االتفا  

نشتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتور حية من أ طاء الدو  والمجتمعات الموبوءة في م افحة فايروت بفيروت كورونا    -30
ا  91.3% (. 19المستجد  كوفيد    عا ؤ جد 

تو يك وستتتتتتتال  التوا تتتتتتت  االجتماعي في  نق  الم تمرات الدولية واالقليمية والمحلية  التي تعقد    -31
ا  %97.1 حو   طورة الفايروسات على الكحة  عا ؤ جد 

الوقاية  عقد ندوة  براء من م تلت الت كتتتتكتتتتات عبر وستتتتال  التوا تتتت  االجتماعي حو   ر     -32
ا  94.2% من الفايروسات عموما وفايروت كرونا  كو ا.   عا ؤ جد 

عرض مقا ل فيديو لنماذج مثالية في االلتزام باالحترايات الضتتتتتتتترور ة من  الفايروستتتتتتتتات عموما    -33
ا  %98.6 .وفايروت كرونا  كو ا  عا ؤ جد 

استتتتتتت دام وستتتتتتال  التوا تتتتتت  االجتماعي في عرض نتالال الدراستتتتتتات الحديثة عن  الفايروستتتتتتات     -34
ا  92.8% عموما وفايروت كرونا  كو ا.   عا ؤ جد 

( بين الفيديو  19تنو   المضتتتتتتامين ال ا تتتتتتة بالتوعية بمرض فيروت كورونا المستتتتتتتجد  كوفيد  -  -35
ا  98.6% والرار  اتير وغيرها. والكورة والنه الم تور والمسمو      عا ؤ جد 

وضل ملفات يم ن تحميلاا من قب  مست دمي مواقل التوا   االجتماعي تتضمن معلومات    -36
ا  %95.7 (.19 املة  عن فيروت كورونا المستجد  كوفيد   عا ؤ جد 

ا  % 95.47 المتوسظ العام للمحور    عا ؤ جد 

المتوسظ العام للنسبة المويونة لموافقة ال براء على أهمية المتطلبات ال ا ة ( أن 10يتض  من الجدو  السابق  
% ، وتراوحت النسبة المئو ة الوينية للموافقة على  95.47بالمحور الثالثم المتطلبات ال ا ة بالمحتول م بلغت 

وعية الكحية  % ، مما ي كد إم انية تو يفاا؛ لتحقيق الت98,6%، 91.3مفردات المتطلبات المنبثقة عناا 
 بفايروت كورونا المستجد، من  ال  وسال  التوا   االجتماعي. 

 حاد  عشر: التصور المقترح:
تكور مقترح لتفعي  دور وسال  التوا   االجتماعي بالمملرة العربية السعودية في تنمية الوعي الكحي  

 المستجد لدل فرادها.19-بفايروت كوفيد 
مجموعة من ا ست ، والمكتادر و ستعى إلى تحقيق غاية أستاستية وأهداف تنبثق  يرترز التكتور المقترح على  

مناا ، من  ال  العديد من االجراءات العامة وال ا تتتتتتتتتتتة ،  ال  إ ار يمني محدد، و م ن تناو  ،أستتتتتتتتتتت  
التكتتتتتتتور المترح ، ومكتتتتتتتادرد ، وغايته وأهدافه ، واجراءات تنفيذد، والمعوقات التي تحو  دون ذلك ، وستتتتتتتب  

 لا علياا، وذلك على النحو التالي:التغ
 أسس التصور المقترح:-1

 يت س  التكور المقترح على عدة أس  هي:
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م، والتي تلتزم ب ن ينعم أفراد المجتمل السعودي بنمظ حياة  حثي، 2030رو ة المملرة العربية السعودية -
وذو أسلور مبترر، وتعز ز التفاع   ومحيظ يتي  ال يش في بيئة إيجابية وجاذبة، غايتاا قطا   حي فعثا  

 (. 2017(،  المملرة العربية السعودية ،2016بين ا جازة العامة والموا نين  المملرة العربية السعودية ،
ا همية العظمى لوستال  التوا ت  االجتماعي في تنمية الوعي الكتحي   -2016المملرة العربية الستعودية  -

 ية الم سسات ا  رل التي فرضته جالحة كورونا.لدل أفراد المجتمل في    ضعت فاعل
التطور الاال  في وستتتتتتال  التوا تتتتتت  االجتماعي واالقبا  المتزايد علياا، وما يمثله أهمية دورها إن تحستتتتتن    -

 تو يفه وتوجياه، و طورته إن ُترك يبث موادد دون  طة أو ضابظ أو رقيا. 
لناجمة عن جالحة كورونا، والتقدم الاال  والمتستتتتار  في التحديات الربرل التي تحيق بالمجتمل الستتتتعودي ا  -

تقنيات المعلومات واالتكتتاالت، وب ا تتة في وستتال  التوا تت  االجتماعي، والذي يستتتدعي ضتترورة استتتمارة  
 وتو يفه في مواجاة التحديات الراهنة والمتوقعة.

ة الوعي الكتتتتتتتحي بفايروت   يار الرو ة الواضتتتتتتتحة التي تنطلق مناا وستتتتتتتال  التوا تتتتتتت  االجتماعي لتنمي  -
 .19-كوفيد 
 مصادر التصور المقترح:-2

يستتتتتتتند التكتتتتتتور المقترح لمكتتتتتتادر أستتتتتتاستتتتتتية، تتمث  في التحليالت النظر ة، ونتالال الجانا الميداني للبحث،  -
 ونتالال جوالت دلفاي الثال ، وما تو لت إليه من متطلبات أساسية وضرور ة.

 غا ة التصور المقترح وأهدافه:-3
اية الرليستتتتتتتتتتة لاذا التكتتتتتتتتتتور المقترح، هي تفعي  دور وستتتتتتتتتتال  التوا تتتتتتتتتت  االجتماعي بالمملرة العربية  إن الغ

 المستجد لدل أفراد المجتمل السعودي. 19 -السعودية في تنمية الوعي الكحي بفايروت كوفيد 
 ولتحقيق هذد الغاية يتطلا تحقيق ا هداف التالية المنبثقة عناا والتي نالت اتفا  ال براء: 

تو يك مواقل التوا تتتتتتتتتتت  االجتماعي لتنمية الوعي الكتتتتتتتتتتتحي بكتتتتتتتتتتتفة عامة بما في ذلك فايروت كورونا    -
 . 19-المستجد كوفيد 

-  المستتتتتتتجد كوفيد ايروت كورونا  تو يك مواقل التوا تتتتتت  االجتماعي للرد على الشتتتتتتالعات المغلو ة عن ف-
19 . 
 تايئة أفراد المجتمل لقبو  اإلجراءات االحتراي ة التي يفرضاا المس ولون بتفسيرها وتبر رها منطقيا. -

توجيه المستتت ولين عن الكتتتحة لم امن ال ل  والنقه في المرافق وال دمات الاليمة لمواجاة فايروت كورونا  
 .19-المستجد  كوفيد 
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الدور الفعا  للم ستتتتتتتستتتتتتتات الكتتتتتتتحية ا ستتتتتتتاستتتتتتتية والمستتتتتتتاندة، وما تقدمه من  دمات مث  تقديم  التعر ك ب  -
 التط يمات والعالجات وغيرها.

 اإلطار الزمني لتنفيذ التصور المقترح: -4
يحتاج تنفيذ التكور المقترح إلى  طظ قكيرة ومتوسطة ا ج ، وبعيدة المدل، تتراوح ما بين سنة إلى اال  

 عشر سنوات، يتم تررارها، بعد تقو ماا وتطو رها.سنوات، إلى 
 الجهات المسؤولة عن تنفيذ التصور المقترح.-5

 تشم  الجاات والم سسات المسئولة عن تنفيذ التكور المقترح ما يلي: 
 ويارة الثقافة واالعالم، الم سسات التابعة لتلك الويارات.، ويارة التعليم، ويارة الكحة -
 تنفيذ التصور المقترح.متطلبات وإجراءات -6

 متطلبات التكور المقترح و إجراءات التنفيذ. 
 المتطلا ا و : المتطلبات اإلدار ة والتنظيمية.-

 ا نشطة والماام المرتبطة بهجراءات التنفيذ  عنا ر المتطلا
على  - قالمة  حديثة  اتكالية  منظومة  ت سي  

الم تلفة،   التوا    وسال   بين  والقيام  الترام  
 بدورها الو ني حيا  التوعية الكحية.

إنشاء حسار رسمي موحد على مواقل التوا      -
كوفيد   لفايروت  كافة 19االجتماعي  يجمل   ،

  - الجاات الرسمية الم تكة ب  بار فايروت كوفيد
19 . 
منكات   - أو  حسابات  بهنشاء  المس ولين  الزام 

على وسال  التوا   االجتماعي للتفاع  مل أفراد  
 المجتمل بكورة مبا رة. 

للدراسات  - االجتماعي  التوا    وسال   إ ضا  
التوعية   في  مناا  لالستفادة  المتعمقة  العلمية 

 (. 19  -الكحية بفايروت كورونا المستجد  كوفيد
في    - متراملة  اإِلعالمية  وبرامال  مواد  إنتاج 

 المجاالت الكحية الم تلفة. 
فياا  براء  - يشترك  استباقية  وضل  طظ 

كون ومعنيون للتعام  مل ا مراض المعدية وم ت
 وا وبئة وما يكاحباا من أيمات.

تش ي  لجنة من  براء االعالم والكحة والتعليم وعلماء االجتما   -
 مقترح لمنظومة اتكالية تجمعاا هيئة واحدة.والجاات العليا لوضل 

وضل  طة تنفيذية لتطبيق تتضمن مجاالت التوعية الكحية  -
الم تلفة، واستراتيجيات التوعية الكحية ومشار ل التنفيذ وموقل  

وسال  التوا   االجتماعي مناا وكيقية تنفيذها، وم  رات االنجاي، 
ر التمو  ، وكيقية والمدل الزمني، والمس و  عن التنفيذ، ومكاد

 تقو م ومتابعة التقدم، و تم مراجعة ال طة وتقو ماا بكفة مستمرة. 
ر د الميزانيات الاليمة لتنفيذ ال طة التنفيذية وتحديد مكادر -

 تمو لاا. 
تش ي  فر  عم  من  براء اإلعالم وأ كاليين من القطا   -

لكحية  الكحثي إلنتاج المواد والبرامال اإِلعالمية في المجاالت ا
 الم تلفة.

على  ب ات التوا   االجتماعي  ا ة   انشاء منكات الرترونية-
يوتيور وتو تر وفيسبوك وسنار  ات، للتوعية الكحية  ال   

 ا يمات استفادة من تجربة جالحة كرونا.
وضل بروتوكوالت تعاون مل الجامعات والمراكز البحثية لتكميم -

ات الطبية و ا ة   طة تنفيذية لدراسات علمية حو  ا يم
 الفايروسات وكيقية مواجاتاا.
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 متطلبات التكور المقترح و إجراءات التنفيذ. 
 المتطلا ا و : المتطلبات اإلدار ة والتنظيمية.-

 ا نشطة والماام المرتبطة بهجراءات التنفيذ  عنا ر المتطلا
إنشاء مراكز مت ككة لتكميم وتطو ر برامال   -

والموا فات   للمعايير  التعليم  بقا  تقنيات  ومواد 
 العالمية . 

 

 
 متطلبات التكور المقترح و إجراءات التنفيذ. 

 المتطلبات التشر  ية وا  القية.  المتطلا الثاني: -
 ا نشطة والماام المرتبطة بهجراءات التنفيذ  عنا ر المتطلا 

تعز ز أنظمة الحماية لمواقل التوا   االجتماعي  -
من  ال  تشر عات للنشر عبر مواقل التوا    

 االجتماعي. 
التنسيق من قب  الم تكين والجاات الرسمية مل -

وسال  التوا   االجتماعي لتوجيااا في التوعية  
الكحية السليمة باعتبارها م سسة من م سسات 

 التنشئة االجتماعية. 
 لية من قب  الجاات الرسمية للوقاية من  تفعي   -

م ا ر وماددات  ب ات التوا   االجتماعي على  
 الكحة وت ايرها المبا ر على الوعي الكحي. 

محاسبة ا   اذ أ حار الحسابات التي  -
تنشر محتول يتعارض مل االجراءات والتدابير التي  
تت ذها الدولة للوقاية من فايروت كورونا المستجد 

 (. 19 - كوفيد
ابرام اتفاقيات مل اإلدارات ال ا ة بمواقل   -

التوا   االجتماعي لحظر المحتول المضل   
  -واال اعات حو  فايروت كورونا المستجد  كوفيد

19 .) 
تعيين  براء مت ككين في اإلعالم  لمراقبة   -

وسال  التوا   االجتماعي  وتوجيااا ؛لترون أكثر  
 فاعلية في التوعية الكحية. 

ي  لجنة من  براء االعالم والكحة والقانون علم  تش  -
االجتما  والجاات العليا لوضل مقترح لقانون ينظم إجراءات 

التوا   والنشر والمشاركة والتعا ي بوسال  التوا    
 االجتماعي.

ت كيه جاة عليا تضم مت ككين في الدين اإلسالمي   -
قي والفلسفة واالجتما  والكحة واالعالم لوضل ميثا  أ ال
وا ار عام لتنفيذد من قب  ا  راف المشاركة في وسال   

 التوا   االجتماعي. 
تنفيذ  لية بالتعاون مل المس ولين عن مواقل التوا     -

االجتماعي لحضر نشر المحتو ات المضللة واال اعات 
 المقيتة  ا ة حا  انتشار ا وبئة والجالحات.

ل التوا    تعيين جاة رقابية تتابل ما ينشر في مواق -
االجتماعي، ومحاسبة من ينشر أي  روقات لسجراءات 
 االحتراي ة أو الدعوة والتحر ض على عدم االلتزام باا.

إقامة م تمرات وندوات علمية لنشر ضوابظ التعام   - 
 والتعا ي من وسال  التوا   االجتماعي.

نشر مطو ات ومقا ل فيديو وبرامال مسموعي ومقروءة عن   -
استعما  مواقل التوا   االجتماعي، وتبعاتاا،  مشاك  سوء 

 وسب  االستفادة مناا على نحو إيجابي.
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ترليك جاة علمية متعددة الت ككات لتقو م ما يبث   -
 ال  منكات و ب ات التوا   االجتماعي في ضوء  

 الضوابظ العلمية والميثا  ا  القي، والتشر عات الحاكمة.
 

 المقترح و إجراءات التنفيذ. متطلبات التكور 
 المتطلا الثالث: المتطلبات ال ا ة بالمحتول المعروض بوسال  التوا   االجتماعي   -

 ا نشطة والماام المرتبطة بهجراءات التنفيذ  عنا ر المتطلا 
تقديم معالجة  املة ذات  ابل تحليلي -

وتفسيري لألوبئة وا مراض المعدية من  
  ال  وسال  التوا   االجتماعي. 

تقديم برامال عالجية نفسية للت قيك من  -
حدة  اار فايروت كرونا المستجد على ا سر  

 المكابة. 
نق  تجارر الدو  المتقدمة في المجا    -

ة العدول  الكحي لالستفادة مناا في م افح
 (. 19من فيروت كورونا المستجد  كوفيد 

نشر المعلومات ال ا ة بفايروت كورونا -
، ب كثر من لغة لتناسا 19-المستجد كوفيد 

 م تلت الجنسيات بالمملرة. 
عرض نماذج من حاالت أ يبت   -

، من  19-بفايروت كورونا المستجد كوفيد  
 لحظة إ ابتام حتى  فالام. 

الجتماعي لقالمة نشر مواقل التوا   ا -
بال دمات الكحية المتاحة، وأماكن ومواعيد 

 تقديماا. 
تكميم وتنفيذ برامال تفاعلية قالمة على  -

الحوار المبا ر بين مست دمي وسال  
التوا   و براء في المجا  الكحي، تسم  

 بهجراء التثوا   بين العمالء والجماور. 

تش ي  لجنة من  براء الكحة لتحديد المعلومات والمفا يم  -
 وا وبئة والجالحات.  والنظر ات ذات الكلة ب افة ا مراض المعدية

تكميم برامال متنوعة تتضمن المعلومات والمفا يم والنظر ات   -
الشاملة، ذات الكلة ب افة ا مراض المعدية وا وبئة والجالحات من 
 قب   براء في االعالم والكحة والتعليم وعلم االجتما  وعلم النف .

الدو  ترليك  براء في الكحة واالعالم لال ال  على  برات  - 
المتقدمة في مواجاة ا وبئة واالمراض المعدية و، ووضل تكور لريقية  

االستفادة مناا، وتوعية أفراد المجتمل باا من  ال  وسال  التوا    
 االجتماعي.

بالتعاون مل مت ككين في االعالم  ، ترليك فر  من ويارة الكحة -
نشرها بحكر ال دمات الكحية ومراكز تقديماا، ووضل تكور ب يقية 

من  ال  وسال  التوا   االجتماعي الم تلفة بلغات تناسا افراد 
المجتمل السعودي،  ا ة في    ا يمات الكحية مث  جالحة  

 كورونا.
كورونا المستجد   بفيروسوالمكابة إعداد  رالظ بالمنا ق الموبوءة -

من قب  المس ولين في الم سسات الكحية ب   منطقة،   (19 كوفيد 
ن قب  مت ككين في االعالم لمواد م تلفة لنشرها في وتحو لاا م

 وسال  التوا   االجتماعي. 
تش ي  فر  عم  من  براء اإلعالم وأ كاليين من القطا  الكحثي   -

 إلنتاج المواد والبرامال اإِلعالمية في المجاالت الكحية الم تلفة. 
على  ب ات التوا   االجتماعي  ا ة   انشاء منكات الرترونية-

 ور  يوتي 
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 :تحكيم التصور المقترح -7
واالعالم والتربية وعلم االجتما   تم عرض التكتور المقترح في  تورته ا ولية على عدد من  براء الكتحة 

 .وعلم النف ، وتم أ ذ مالحظاتام بعين االعتبار في وضل الكورة الناالية التي أ ب  علياا
 مراجع البحث:  ثاني عشر :

أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي بالقضية  (.  2015أبو يعقور،  دان يعقور  لي   
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الو نية، كلية  جامعة النجاح الوطنيةالفلسطينية لدى طلبة  

 الدراسات العليا.
شبكات التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات الصحية لدى (.   2013أبو الا، ي نا بنت متني  
 . 122  -59(، 9دراسة مسحية. المجلة العربية لسعالم واالتكا ،   الجمهور السعود 

وبر  المسببة(.  2019يوان، حسيبة   با ن، حمزة،  المكرويات  انتقال  بمخاطر  الصحي  الوعي    مستوى 
على  المرتادين  الشبا   لدى  المكتبية  واألدوات  الحاسو   مفاتيي  لوحة  طريق  عن  لألمراض 

 . 56-  48(،7،  2، مجلة المر د، م بر القيات واالر اد النفسي جامعة الجزالر مقاهي األنترنت
 ، عمان ا ردن: م تبة الفالح للنشر والتوي ل. الفيسبوك والشبا  العريي(. 2012جرار، ليلى أحمد  

الموبوءة نشر  ر طة بالمنا ق وا ماكن -
(  19كورونا المستجد  كوفيد  بفيروس

 والتحذير من ارتيادها. 
عرض برامال توعو ة من  ال  مواقل   -

التوا   االجتماعي تبين  طورة العادات  
الكحية السيئة والسلوك الكحي ال ا ئ  

 تجاد ا وبئة وا مراض المعدية.
تعر ض أفراد المجتمل ل برات حقيقية من  -

عي لتنمية  ال  مواقل التوا   االجتما
االتجاهات الكحية المناسبة، وترسيخ 

 السلوك الكحي القو م.  
استضافة  براء وم تكين في الكحة في  -

المنكات الرسمية لمساعدة مرضى كرونا 
 في ح  مش التام الطارلة. 

تكميم برامال من قب  مت ككين في الكحة واالعالم للتفاع    -
المبا ر مل مست دمي وسال  التوا   االجتماعي، ووضل  طة  املة  

 لتنفيذها. 
تش ي  فر  في ك  منطقة لز ارة المكابين الذين تم  فاوهم وتسجي   -

(، وكيقية 19رحلتام مل مرض فيروت كورونا المستجد  كوفيد 
عراض المكاحبة، و برتام في التعام  مل المحيطين من  ا ابتام وا 

أسرهم، والعادات الكحية الكحيحة وال ا ئة لام، وتحو لاا لمادة 
 يم ن عرضاا من  ال  وسال  التوا   االجتماعي.
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الدين، مدفوني  االجتماعي(.  2020جما   التواصل  الصحية من خالل مواقع  ميدانية  التوعية  دراسة   :
الم يار، مجلة  الكحي،  الوعي  على  وانع اساته  يوتيور  لموقل  المراهقات    24الست دامات 

 51،)842 -859 . 
مجلة    الوعي الصحي لدى طال  كليات التريية في كال من مصر وفرنسا.(.  2012الحرون، منى محمد  

 .   39  -2(، 76  19مستقب  التربية العربية ،
محمد.    إحسان  المتقدمة(.  2005الحسن،  االجتماعية  للنشر  النظريات  وال   دار  ا ردن:  عمان،   .

 والتوي ل. 
دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي (.  2010حل ، موسى عبدالرحيم موسى، مادي، نا ر علي   

: دراسة ميدانية على عينه من  الر كلية ا دار جامعة االجتماعي لدى الشبا  الفلسطيني
 . 180- 135(،2  12ا يهر، مجلة جامعة ا يهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية،

تأثير وسائل التواصل االجتماعي في الوقا ة والحد من انتشار  (.  2021   حمدي، محمد بن حسن مشاور
، مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم التربو ة، عدد  اذ ب بحا  -اكورونا المستجد أنمو ا-األويئة  

 . 240- 173،  2021كورونا، مايو ، 
محمد   يون   أحمد  مشار (.  2013حمودة،  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  الشبا  دور  كة 

، رسالة ماجستير، جامعة الدو  العربية، المنظمة العربية للتربية  الفلسطيني في القضا ا المجتمعية
 والثقافة والعلوم، معاد البحو  والدراسات العربية، ديسمبر.

السعودية  ، المملرة العربية  تقنية االتصال الحديثة بين القبول والمقاومة(:  ٢٠٠٩ الد، محمد بن سعود  
( ١7  –  ١5نموذجا، الم تمر الدولي ا و  لتقنيات االتكا  والتغير االجتماعي في الفترة من   

 مارت، كلية ا دار، جامعة الملك سعود. 
اعتماد المرأة السعود ة في المنطقة الشرقية على اإلعالم الجديد في الحصول  (.  2013ال طاف، أيمان  

 ستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود. ، رسالة ماجعلى المعلومات الصحية
واقع استخدام شبكات التواصل الجتماعي في التعليم لدى طال  (:  ٢٠١٤الدر و ش، أحمد بن عبدهللا  

، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحو  في التعليم العالي،  كلية المعلمين بجامعة الملك سعود
١٠٢-  ٩١(،٢  ٣٤ . 

واقع شبكات التواصل االجتماعي ودورها في دعم وتعزيز  (. 2014بر    الدوسري، سلمى؛ والعر شي، ج
. مجلة م تبة الملك القيم االجتماعية لدى طال  وطالبات الجامعات بالمملكة العريية السعود ة

 .132 –  58(، 2   20فاد الو نية، 



 

 85 

نظري، م تمر فيالدلقيا الدولي  ، مد    دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير(.  2013الراوي، بشرل   
 السابل عشرو اقافة التغيير، عمان، ا ردن، جامعة فيالدلقيا. 

  سامي نا د، ترجمة(، القاهرة، عالم الرتا. األفكار المستحدثة وكيف تنتشر(. 1990روجري، أفر ت 
محمد   علي  2020الر احي،  متاح  كورونا،  فايروت  مواجاة  في  اإلعالم  وسال   دور   .)

https://al3omk.com/514581.html  2020مارت 25، تم استرجا  في . 
مدراسة تحليليةم. الم تمر العلمي   دور التريية في تنمية الثقافة الصحية(.  2008يريور، محمود حسين  

العربي الثالث مالتعليم وقضايا المجتمل المعا رم. جم ية الثقافة من أج  التنمية. جامعة سوهاج،  
 2 ،)416-386. 

 ، القاهرة: عالم الرتا. علم النفس االجتماعيم(. 1997ان، حامد.  يهر 
دراسة مسحية. مجلة    الوعي الوقائي لدى طالبات كلية العلوم بجامعة جدة(.  2017سبحي، نسر ن حسن  

 .51- 35، ذ ذ 146رسالة ال ليال العربي، العدد 
وعالقتها باألفكار العقالنية ،لدى عينة من المخاوف المرضية ،  (.2021السو اري، علي بن عبد هللا 

، دراسة ارتبا ية مقارنة، مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم التربو ة  أسر المصابين بفايروس كورونا
 . 50-1،  2021،عدد  اذ ب بحا  كورونا ،مايو 

، الجم ية  تبةالشبكات االجتماعية وتأثيرها على األخصائي والمك(.  2009السيد، أمينة، وعبدالعا ،  به  
  13، تم االسترجا  في    www.elaegypt.comالمكر ة للم تبات والمعلومات، متاح على   

/ 5  /1442 
: وباء فايروت كورونا دور اإلعالم في مواجهة األويئة واألمراض المعد ة (.  2020الشرمان، عدي  أحمد 

 . 105- 189(،2 36نموذًجا، المجلة العربية للدراسات ا منية،
فاعلية توظيف الشبكات االجتماعية عبر االنترنت المصاحبة  (.  2013بي، ها م سعيد إبرا يم  الشرنو 

للمواقع التعليمية وأنماط الرسائل االلكترونية في التحصيل وتنمية المهارات تشغيل واستخدام 
تكنولوجيا   لدى طال   االلكترونية  األخالقية  والقيم  الحديثة  التعليمية  بكليات األجهزة  التعليم 

التربية وعلم النف ، السعودية، العدد  التريي   - 113، ذ ذ  34ة. مجلة دراسات عربية في 
226 . 
 ، ا ردن، دار الشرو  للنشر والتوي ل. اإلعالم الجديد المفاهيم الوسائل التطبيقات(.  2008 اد ، عبات 
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 تو تر  القيم لدى طال  الجامعة    شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على(:  ٢٠١٤الطيار، فاد بن علي  
نموذجا( دراسة تطبيقية على  الر جامعة الملك سعود، المجلة العربية للدراسات ا منية والتدر ا،  

٢٢٦  - ١٩٣(،  ٦١   ٣١ . 
دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأ  العام الفلسطيني نحو التغيير  (.  2012عابد، يهير   

ة و قية تحليلية، مجلة جامعة النجاح لألبحا  العلوم اإلنسانية،  ، دراس االجتماعي والسياسي
 . 1428  -1387(، ذ ذ 6  26

- . مجلة  وت ا مةوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع(.  2015عبد الر يد، عز ز  
 . 50 –  39(، 6   47دار الت ليك للترجمة،-لجامعة السلقية ا

المجلة التربو ة،    ،(Covid  -19إدارة المؤسسات التريوية في ظل أزمة) .  (  2020عبدالعا ، عنتر محمد  
 .9- 1(، 78 3(، 99كلية التربية ، جامعة سوهاج، العدد 

الفتاح.   عبد  للمجتمع  (.  2000عثمان،  في  نظرية جديدة  نحو  الفرد،  خدمة  في  المعاصرة  المدارس 
 ، القاهرة: م تبة ا نجلو المكر ة. 3. االعريي

دور شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعية الصحية لدى الجمهور دراسة (.  2017علي، محمد فاض   
. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  مسحية من وجهة نظر المختصين في وزارة الصحة األردنية

 اإلعالم جامعة الشر  ا وسظ باالردن. 
. بحث تعزيز التثقيف الصحي للمجتمع األردنيدور وسائل اإلعالم الرقمية في (. 2015عنانبه، أحمد  

اإلسراء،  ومستشفى  ا وسظ  الشر   جامعة  نظمته  الذي  ا و ،  الكحي  اإلعالم  لم تمر  مقدم 
 عمان. 

الغزوي، فامي سليم و زاعلة، عبدالعز زعلي وعمر، معن  لي ، والبنوي، نايك عودة والطاهر، جنان كام   
 . دار الشرو  للنشر والتوي ل. االجتما:المدخل إلى علم (. 2006 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا  (.  2016الفرم،  الد بن فيك    
. المجلة  دراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض السعود ة

 .175 -164، يوليو، ديسمبر،  14، 15، العددان اإلعالم واالتصالالعربية لبحو  
. ا ردن: دار  الدراسات المستقبلية منظور تريو  (.  2003ُفليه، فارو  عبد، والزكي، أحمد عبدالفتاح  
   المسيرة للنشر والتوي ل والطباعة.

( لدل  COVID-19    مستوى الوعي الوقائي من فايروس كورونا المستجد(.  2020الفويان،  يفاء   
 540. - 485(،4 44، مجلة كلية التربية في العلوم التربو ة، البات جامعة  قراء
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دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوعي الصحي لدى الشبا  في مملكة  (.  2015فياض، محمد أحمد   
المتحققة التعرض واالشباعات  بجامعة مكراتة، البحرين دوافع  الفنون واإلعالم  .  مجلة كلية 

 .84  -53، ذ ذ 2العدد 
تأثير التدريس بالوسائط المتعددة في تحصيل العلوم و القدرات االبتكارية (.  2001قندي ، أحمد إبرا يم   

، القاهرة، مجلة دراسات في  والوعي بتكنولوجيا المعلومات لد  تالميذ الصف الثالث اإلعداد 
 .62- 37(، الجم ية المكر ة للمناهال و ر  التدر  ، 72المناهال و  ر  التدر  ،   

 عبدالمحسن عايض القحطاني،    المزجية  –النوعية    -تصميم البحوث الكمية (.  2018ر سو  ، جون  ك
 ترجمة(. الرو ت: دار المسيلة للنشر والتوي ل. 

 . قندي  للطباعة والنشر والتوي ل. موسوعة استشراف المستقبل(.  2018الرعبي، سليمان محمد ال طيبي  
مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى    دور(.  2020كيم، سمير، كوا ي، وهيبة  

مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية،    : دراسة تحليلية لبعض المجموعات القيسبوكية،الجزائريين
 .736-  719(،2 21، جامعة باتنة
العامة لشئون المطابل  .  بعة ويارة التربية والتعليم، الايئة  المعجم الوجيز(.  1990مجمل اللغة العربية  

 ا مير ة، القاهرة. 
- تأصيل نظرية تريوية معاصرة إلدارة جائحة فايروس كورونا)كوفيد (.   2020محروت، محمد ا  معي   

 . 500-   465(، 75، المجلة التربو ة، كلية التربية، جامعة سوهاج،  (19
، الم تمر   البحث التريو    منهجية بناء المقابلة العلمية في(.2016المحسن، محسن بن عبد الرحمن 

 ( يناير . 3-   2الدولي حو  تطو ر البحث التربوي، الشارقة جامعة االمارات العربية ، من  
الزمن  (.  2021مدكور،  فاء  لعت  سياق  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  الوعي  صناعة 

 . 877-   813(،2  85، المجلة التربو ة، كلية التربية، جامعة سوهاج، اإلعالمي
(. السعودية تسج  ارتفاعا حادا وغير مسبو  2020لمركز الو ني للوقاية من ا مراض وم افحتاا  ا

بت  كورونا  من     1132إل ابات     استرجاعه  تم  جديدة،  حالة 
https://arabic.rt.com/middle_east/1105442 

برنامج ارشاد  مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتنمية الوعي  (. 2010مسلم، علي سيد علي  
دراسة و قية بجامعة حلوان. مجلة دراسات في ال دمة االجتماعية    السياحي للشبا  الجامعي

 . 417- 341(، 29والعلوم االنسانية بمكر, المجلد ا و . العدد  

https://arabic.rt.com/middle_east/1105442
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دور المعلمة في تفعيل تدريس مقرر الجغرافيا لطالبات الصف الثالث  . (1430مغربي، علياء بنت ميد  
. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية المتوسط من خالل البيئة الصفية واستخدام مصادر التعلم

 التربية بجامعة أم القرل، م ة الم رمة.
ليلى حسين   والسيد،  عماد  المعاصرة(.  2009م اوي، حسن  ونظرياته  الدار 8، ااالتصال  القاهرة:   ،

 المكر ة اللبنانية. 
 . 2020  وثيقة برنامج التحول الوطني(. 2017المملرة العربية السعودية  
 . 2030وثيقة رؤية (. 2016المملرة العربية السعودية  

، أورا   دور وسائل الّتواصل االجتماعي في تقد م المعارف الّصّحّية واالجتماعّية(.  2020المولى، عتار  
 . 94-  83(، 5 1اقافية: مجلة ا دار والعلوم اإلنسانية ، 
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 حرية العقيدة وضوابطها في اإلسالم  مظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةر
 د. وضيحة سرد  الشمر  

 أستاذ العقيدة والمذاها المعا رة المساعد ب لية الشر عة والقانون 
 المملرة العربية السعودية، بجامعة الجوف

 ملخص البحث 
النات في هذا العكر قضية حر ة االعتقاد، التي أباحت لسنسان أن يعتنق ما يشاء من من القضايا التي  غلت  

العقالد دون محاسبة أو مساءلة، وقد قامت فررة حر ة االعتقاد في الفرر الغربي على أسات فلسفي، وهو نسبية الحقيقة، 
م الدولة، ب   اعن أن ي ون جزًءا من نظوأن ال أحد يمتلك الحقيقة كاملة، وعلى أسات علماني، يقوم على عز  الدين 

للدولة مذهباا ال اذ الذي تكوك على ضوله ك  قوانيناا، دون تد   من الدين إال في الحدود التي ال يضر فياا  
لدولة فياا، وقد حاو  بعض النات  اد    تت، وال  العقيدة مس لة   كية، الحق فياا نسبي    قد  ارتو .  بمذها الدولة

وأح اماا وبين المفاوم الغربي لحر ة االعتقاد، فرانت النتيجة التعست في اإلسالمية  التوفيق بين نكوذ الشر عة  
)مظاهةةةةةةةةر حرية العقيدة وضوابطها  ولذلك جاء هذا البحث بعنوان:    ؛، وتوهين بعض أح امااالشرعية  نكوذالت و    

 في اإلسالم(. 
 لكلمات المفتاحية: تفكير، نص، حوار، اعتقاد، فكرة. ا

key words: Islam ،isolating ،disparaging ،freedom ،complete. 
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Manifestations Freedom of belief and its controls in Islam 

By 

Dr. Wadha Sardi Al-Shammari 

Assistant Professor of Contemporary Belief and Doctrines 

at the College of Sharia and LawAl-Jouf University 

The issues that have preoccupied people in this era are the issue of freedom of belief, 

which allows a person to embrace whatever beliefs he wants without being held 

accountable or accountable. The idea of freedom of belief in Western thought was based 

on a philosophical basis, which is true relativism and that no one possesses the complete 

truth, and on a secular basis It is based on isolating religion from being part of the state’s 

systems. Rather, the state has its own doctrine in which all its laws are formulated, without 

interference from religion except in the limits in which it does not harm the state’s doctrine, 

and belief has become a personal matter, the right to it is relative and the state has no 

involvement in it. Some people have tried to reconcile the texts and provisions of Sharia 

with the Western concept of freedom of belief, and the result was arbitrariness in 

interpreting its texts and disparaging some of its rulings for this, so this research came 

under the title: (Manifestations of freedom of belief and its controls in Islam). 
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 حرية العقيدة وضوابطها في اإلسالم  مظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةر
 الشمر  د. وضيحة سرد  

 أستاذ العقيدة والمذاها المعا رة المساعد ب لية الشر عة والقانون 
 المملرة العربية السعودية، بجامعة الجوف

 المقدمة 
التي أباحت لسنستان أن   محر ة االعتقاد ممن القضتايا التي  تغلت النات في هذا العكتر قضتية  

في الفرر الغربي   محر ة االعتقاد ميعتنق ما يشتاء من العقالد دون محاستبة أو مستاءلة، وقد قامت فررة 
نه المقولة  نستبية الحقيقة(، أو  الحقيقة نستبية(، وهي  و عد هو نستبية الحقيقة،    فلستفيثؤ  على أستاتؤ 

بال استتتتتثناء نستتتتبية وليستتتتت مطلقة، وهذا يعني    -  باذد الكتتتتيغة أو تلك ت دي إلى أن  ك ( الحقالق
إلى أ رل، أو تتغير بتتا تالف ا يمنتتة      ر، أو من جمتتاعتتةؤ   أن الحقيقتتة قتتد ت تلت من  تتتتتتتتتتتتتت هؤ 

وأن ال أحد يمتلك الحقيقة كاملة، وعلى أستتتات علماني يقوم على عز  الدين عن أن ي ون  ،  وا م نة
  ذ الذي تكتتتتوك على ضتتتتوله ك  قوانيناا، دون تد  ؤ جزًءا من أنظمة الدولة، ب  للدولة مذهباا ال ا

 .من الدين إال في الحدود التي ال يضر فياا بمذها الدولة
  للدولة فياا، فليعتنق ك  فرد د   ت، وال  أ تبحت العقيدة مست لة  ت كتية، الحق فياا نستبي  قد  و 

 .ما  اء بشرا عدم اإلضرار بالنظام العام أو بحر ات ا  ر ن
على العالم بالترغيا تارة،   هُ ضتتتتتتتتَ رَ بنشتتتتتتتتر هذا المكتتتتتتتتطل  وفق مفاومه لديه، وفَ   الغررُ وقد قام  

وبالترهيا تارة أ رل، وو   الت ار باذا المفاوم إلى أن أ ب  منكوً ا عليه في دساتير كثير من  
ى  بشتتتتتتت   ا وجاًرا؛ نظًرا لما يحققه من اعترافؤ بالد العالم اإلستتتتتتالمي، و تتتتتتار له دعاة يدعون إليه ستتتتتتر  

  ر؛ مما    ا لضتتعاف النفوت والزالغين لالنتقا  من دينؤ مفتوحً  العقالد والمذاها، وهنا يكتتب  المجا ُ 
 .ام سب  االنحرافعليسا   النات عن دينام، و  يسبا فتنةً 

وقد حاو  بعض النات التوفيق بين نكتتتتتتتتوذ الشتتتتتتتتر عة وأح اماا وبين المفاوم الغربي لحر ة 
ت في ت و   نكتتتتتتو تتتتتتاا، وتوهين بعض أح اماا لاذا وذاك جاء هذا االعتقاد فرانت النتيجة التعستتتتتت

 البحث بعنوان:  مظاهتتتتتتتتر حر ة العقيدة وضوابطاا في اإلسالم(.
 : والهدف منها أهمية البحث،  

 : ما يلي ترجع أهمية البحث وأسبابها إلي
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الضوابظ والثوابت الشرعية المتعلقة  بيان المفا يم المرتبطة بالعقيدة عند ا لمة، مل النظر إلي   -
 بذلك، و راء ا لمة حولاا.

، وامعان النظر في الحقو  والواجبات التي فرضاا مغير المسلمم إيضاح المقكود بمكطل    -
 حياتام في بالد اإلسالم. أاناء الشر  عليام 

،  وكيقية تطبيقاا مناقشتتة الضتتوابظ التي وضتتعاا اإلستتالم لضتتمان حر ة العقيدة لغير المستتلم،  -
 والحدود اإللزامية المتعلقة باا.

ن مظاهر حر ة العقيدة من  ال  حر ة إقامة الشعالر الدينية، وانشاء امن ا همية أيضا بي  -
 دور ال بادة، وعدم التعرض لرجا  الدين.

الحديث عن ضمانات حر ة االعتقاد التي تتطلا التقاضي، والقضاء، وابرام العاود والمواايق  -
 ي تساعد على احترام ا  ر.الت

 منهج البحث:  
من أهم المناهج التي تتصةف بالخصةوصةية   اواحدا   وهو  ي؛المنهج االسةتقرائي التحليل اتبعت الباحثة

 ،من فرو: العلوم  فر:     ِّ أسةةةةةةةةةتخةدم من قبةل البةاحثين في في مجةال البحةث العلمي، وهةذا المنهج  ُ 
 من خالل الخطوات التالية: ، و لك الظاهرة محل البحث والبحث وتوضييِ  تفصيلِ  و لك بهدفِ 

 تتبل ا حدا  والوقالل التار  ية التي تبين موقت اإلسالم من الديانات.  -
تم جمعه من معلومات حو  هذد ا حدا ، والوقالل التار  ية، وتحليلاا، ونقدها وفق ا  دراسة م -

 المناال العلمي. 
 عزو ا يات إلى سورها.  -
 حاديث وا اار الواردة في البحث، فما كان مناا في الكحيحين أو أحدهما في تفى  ت ر ال ا -

بت ر جاا منه, حيث إن الادف ابوت  حة الحديث متًنا وسنًدا, وان كان في غيرهما فهنني 
عليه من كالم أه  العلم في هذا الحديث تكحيًحا أو تض يًفا, مل إتبا     س ذكر ما وقفتُ 

 تعارف علياا في العزو والت ر ال.ا  و  العلمية الم
 التعر ك با عالم غير المشاهير.  -
 تبيين معاني ا لفا  الغر بة ما أم ن ذلك. -
 أتبل البحث ب اتمة أبيثن فياا أهم النتالال التي تو لت إلياا، والتو يات المقترحة.  -
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 خطة البحث: 
 التالي:  على النحو ، و لكمقدمة، وتمهيد، ومبحثين, وخاتمة :يتكون البحث من

 و طته. ه، أهمية الموضو , والادف من البحث, ومناجبيان  : وفياا  المقدمة
 التعر ك بمكطلحات البحث.وفيه : التمهيد

 وفيه مطلبان:  
 المطلا ا و : المقكود  بحر ة االعتقاد. -
 المطلا الثاني: المقكود  بغير المسلمين.  -

 .  مظاهر حر ة االعتقاد المبحث األول: 
 وفيه أربعة مطالا:  

 لد و  في اإلسالم. على االمطلا ا و : عدم إجبار غير المسلمين   -
 المطلا الثاني: عدم التعرض لرجا  الدين. -
  عالرهم الدينية.  ةممارس ةتاحإالمطلا الثالث:  -
 المطلا الرابل: عدم التعرض لدور ال بادة. -

على   من الحماية التي يفرضاا  رف      هو نو   مالضمانمو، حر ة االعتقاد  ضمانات  المبحث الثاني: 
 ا. ا للموا فات المحددة مسبقً التزاماته وفقً  أداء فا  الطرف الثاني في إفي حالة  ا  ر في معاملةؤ 

 وفيه االاة مطالا:
 المطلا ا و : حر ة التقاضي. -
 المطلا الثاني: العدالة القضالية.  -
 المطلا الثالث: العاود والمواايق.  -

 وفياا أهم النتالال التي تو لت إلياا البحث، والتو يات المقترحة.  :الخاتمة
 التمهيد:  

 التعريف بمصطلحات البحث
 المطلب األول 

 د المقصود  بحرية االعتقا
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يحم  القر ن الرر م لنا ك   تتتتتتتور التستتتتتتتام  والرحمة، و واجه ك   تتتتتتتور التعكتتتتتتتا والتشتتتتتتتدد 
ت تعاليمه جاء ليواجه ك   تتتتتتتور الغلو والتشتتتتتتتدد الديني، فالدين ال اتم الذي يحم  هذا الرتار المقد 

 في أمور العقيدة، والشر عة، والسلوك، والمفا يم، وا  ال .
ورحمة، ون من بحق اال تالف في   وأو   ر ق الاداية هو: أن نتعام  مل ا  ر ن بتستتتتتتتتتتتتتام ؤ 

 لقه التي سجلاا  نته في  الفرر والعقيدة، وأال نكادر حر ات ا  ر ن، فاذا هو ح م هللا، وتلك هي سُ 
 ن الرر م. لنا القر 
 .معقيدةمقب  الحديث عن المقكود  بحر ة العقيدة( يجا الوقوف على المقكود ب لمة و 
 :في اللغة "العقيدة" -1

طلق كتذلتك العقيتدة: مت  وذ من العقتد بمعنى الربظ، والتواق، واإلابتات، ومنته اليقين، والجزم، وتُ 
 (.614 / 2 ،1425 مجمل اللغة العربية،  فيه لدل معتقددعلى الح م الذي ال يقب  الشك 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ   ڇقال تعالى:  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         

 [.89]المائدة:   ڇېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   یی  ی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   

ۈ  ۈ   ڇ ي لغو اليمين  بن عبدالستتتتتتتتتتالم: مقد ذكرنا  الف المفستتتتتتتتتتر ن والفقااء فايقو  العز  

 ا تلت في سبا نزولاا على قولين:  ڇ ٴۇۋ
حلفاا،  أحدهما: أناا نزلت في عثمان بن مظعون حين حرثم على نفسه الطعام والنساء بيمينؤ  -

 . يث دثِ قاله الس   ؛ بالحنث فياا  ف مرد النبي 
فحلت ال   ،ف  رت يوجته ِقراد   ة، وكان عندد ضيك  احَ وَ والثاني: أناا نزلت في عبد هللا بن رَ  -

ي ك  من الطعام  يًئا، وحلفت الزوجة ال ت ك  منه إن لم ي ك ، وحلت الضيك ال ي ك  منه  
ونزلت فيه   م،أحسنت مفقا :    ،بذلك  ف  بر النبي    ،ال، ف ك  عبد هللا وأكال معهإن لم ي كُ 
 قاله ابن ي دم.  ؛هذد ا ية

، فتاليقين بتالعمت ، واإلابتات لته، والجزم بتالح م الوارد  اللغوي من بيتانؤ فحملتت ا يتة متا يحملته المعنى 
 .(420/  1، 1416 العز ابن عبد السالم،  هو من  ميم العقيدة

ا: االعتقاد مكتتتتتدر اعتقد،   و قا  عقد    نْ عقد عليه القلا والضتتتتتمير، أو مِ   م أي اعتقد كذا يقا : م أيضتتتتتً
طلق ما يعقد اإلنستتتتتتان ضتتتتتتميرد عليه، و ُ  : أي   ، بمعنى المعتقد   ، و  تي االعتقادُ بالشتتتتتتيءِ   بمعنى ربظ الشتتتتتتيءَ 
 ا، وغير جايم، مطابقا للواقل، وغير مطابق، اابًتا أو غير اابت. ا جايمً على التكديق مطلقً 
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 في االصطالح:  "العقيدة" -2
 ُعرثفت العقيدة بتعر فات كثيرة، مناا:  

معتقدد، ومفي الدينم: ما يقكد به االعتقاد دون  رم الذي ال يقب  الشك فيه لدل  العقيدة: الحُ  -
 /   2  ،1425 مجمل اللغة العربية،    العم ، كعقيدة وجود َّللا، وبعثه الرس ، وجمعاا: عقالد(

614 ) 
 هي الفررة الرلية اليقينية لسسالم عن الرون، واإلنسان، والحياة، وعم،ا قب  الحياة الدنيا، وعم،ا   -

وباذا المعنى ترون العقيدة  (  43،  2002 هندي،    بلاا وبما بعدها(بعدها، وعن عالقتاا بما ق
 عن مجر ات الرون وما يتعلق به.  اتعبيرً 

 ما يقكد به االعتقاد دون العم ، أو هي الجانا النظري الذي يطلا اإليمان به أواًل إيماًنا   -
، 1989 الفاغوري،    َّللا، وبعثه الرس (  وجودِ   باة، كعقيدةِ ى إليه الشك، وال ت ار فيه  ُ قَ رْ ال يَ 
7.) 

  ما(   يقار  احبه على اإلذعان لقضيةؤ   أو ال  عوريثؤ    عوريثؤ    التكديق النا ئ عن إدراكؤ  -
 (. 23،  1988 السملو ي، 

في اعتنا  وا تيار    حر ة العقيدة تتجلى في كون أن اإلنستتتان حر    ا على ما ستتتبق يتضتتت  أن، استتتتنادً و 
أو   التكتتتتتتتورات حوله كهنستتتتتتتان، والرون، والحياة، واعالن هذا التكتتتتتتتور دون أي إكرادؤ ما  تتتتتتتاء من ا فرار و 

 من وسال  اإلكراد.   معينة أو تغييرها ب ي وسيلةؤ   في اعتنا  عقيدةؤ   ضغظؤ 
على    ا هذد العقيدة مبني    وتتضتتمن حر ة العقيدة حر ة االعتقاد الديني من جاة أولى، وأن ي ون اعتنا ُ 

بسبا    ما، وأال يضار،   على عقيدةؤ   أال ُيررد إنسان    : فالمقكود بت »حر ة العقيدة« .  قلبيثؤ   وا مئنانؤ ،  عقليثؤ   إقنا ؤ 
 (419 م،2008الحاو  من فتاوى الشيخ األلباني، ).  ي من باا   عقيدةؤ 

حر ة االعتقاد من أبري حقو  اإلنسان التي أقرها القر ن الرر م، والنكوذ القر نية   من هنا نعلم أن و 
ت كد حق اإلنستتتتتان في اعتنا  العقيدة التي يطمئن لاا قلبه، و ستتتتتتر   لاا ضتتتتتميرد كثيرة ومتنوعة، فا   التي  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڇ:  ستبحانه وتعالى يعطي اإلنستان حر ة اال تيار حتى بين اإليمان والرفر 

ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        

إلى ترك      و وجه رستتتتتتوله الرر م   ، [ 29]الكهف: ڇژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڇحر ة ا تيار العقيدة لسنستتتتتان بعد أن يوضتتتتت  له  ر ق الحق وال ير و قو  له:  

 [.99]يونس: ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ
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وما جاء به القر ن في مجا  حر ة االعتقاد هو قمة االحترام والتقدير لعق  اإلنسان وضميرد، فا  سبحانه  
وتعالى من  اإلنستتتتتتان عقاًل يميز به بين الحق والبا  ، وأعطاد حر ة اال تيار حتى بين قبو   اعة هللا أو  

ا في موقت عكتتتتتتتتتتتتتيتانته، وبين اإليمتان والرفر، وال  ا من العبوديتة، فتاإلنستتتتتتتتتتتتتتان دالمتً حر تة على النقيض تمتامتً
اَء َفَعَلْيَاا   اال تيار؛ ولذلك فاو مستت و    ِه َوَمْن َأستتَ اِلًحا َفِلَنْفستتِ عما يفع ، و تحم  نتيجة ا تيارد: َمْن َعِمَ   تتَ

َلت:    [. 46َوَما َرب َك ِبَظالمؤ ِلْلَعِبيِد ]ُفكِث
 . جانا النظري، وهو ما يسمى حر ة المعتقد الديني أو حر ة العقيدة الدينية فالحر ة الدينية تتناو  ال 
للشتتتتتتتتتتتتتك أن  يات القر ن الرر م نا قتة  تتتتتتتتتتتتتراحة ب نه ال إكراد في الدين وأن    و ظار لنتا بمتا ال يد  مجتاالً 

 .[22]الغاشية: ڇې  ې   ې    ې   ڇ:  قا  تعالى  ؛ التبليغ ب غير م لت بشيء إال   الرسو   

 العز ابن   ررهام على اإليمانم تُ   أو بررثؤ  ، أو بجبار  ، بمستتتتتتلظ   : بن عبدالستتتتتتالم: مبمستتتتتتيطر ا يقو  العز 
 .(447/  3، 1416عبد السالم، 

لتذلتك نجتد أن العقتالتد ال ترون بتاإلرغتام والقار، فتالوايقتة التي كتباتا الفتارو  عمر بن ال طتار  هت   
ا  هي حر ة االعتقاد بالنستتبة لام، وعدم إلزامام باعتنا  اإلستتالم، وتركام على دينام، و ظار ذلك جلي   ء إيليا 

، فتاإلستتتتتتتتتتتتتالم قتد بلغ القمتة في  م منام  ، وال يضتتتتتتتتتتتتتار أحتد  ررهون على دينؤ وال يُ م في المتادة الرابعتة من الوايقتة: 
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  چ       ڇمحافظته على الحر ات الستتتتياستتتتية لألفراد، قا  تعالى: 

]الممتحنة:  ڇڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

8]. 
، بالنستتتتتتتتتبة لقوله (84،  2009 ذيار،  فاذد الوايقة تعتبر وايقة أ ال ، وتربية، وأمان لغير المستتتتتتتتتلمين 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڇتعتالى:  

من ا نكتار    فاذد ا ية نزلت في رج ؤ [،  265]البقرة: ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
:  فقا  للنبي    مستتتلم    بنان نكتتترانيان، وكان هو رج   ا كان له   م ن يْ كتتتَ الحُ م قا  له  وف يُ من بني ستتتالم بن عَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڤ   ڇ ف نز  هللا في ذلك   ، أبيا إال النكتتتتتترانية فهناما قد  

 .(183/  1، 1420 ابن كثير،  [265]البقرة: ڇ
 ا من مبادئ حقو  اإلنسان هو مبدأ عدم اإلكراد في الدين. مر ة أعلنت مبدأ مامً فالوايقة العُ 

 األدلة من القرآن على أهمية حرية المعتقد:  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ڇقال تعالى: ( 1)

 . [ 265]البقرة:    ڇ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇقال تعالى: ( 2)

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  

 . [29]الكهف: ڇ ک  ک  گ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڇقال تعالى: ( 3)

 [. 6-1]الكافرون:  ڇ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ   ڇقال تعالى: ( 4)

ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

 . [ 48]المائدة: ڇ ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  
 . [118]هود: ڇ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڇقال تعالى: ( 5)
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڇقال تعالى: ( 6)

 . [ 107]األنعام: ڇ
]األنعام:  ڇ ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   ڇقال تعالى: ( 7)

149] . 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڇقال تعالى: ( 8)

 . [ 99]يونس: ڇ
]النساء:  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ڇقال تعالى: ( 9)

80] . 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇقال تعالى: ( 10)

 . [ 104]األنعام: ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ            ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ڇقال تعالى: ( 11)

 . [ 28]هود:  ڇ ىئ  يئ  جب               حب   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ   ڇقال تعالى: ( 12)

 . [ 15-14]الزمر:  ڇ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  
 ]الغاشية:   ڇ ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې   ڇقال تعالى: ( 13)

21-22] . 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇقال تعالى: ( 14)

 . [ 106]النحل:  ڇ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ژ  ژ  ڑ  ڑ     
اقتصةرت على بيان المعاني اإلجمالية لي ات خشةية اإلطالة في  والتي في اآل ات السةابقة  يالحظ

 :  البحث أنها تبين ما يلي
على اإلنسان في االلتزام بما أقرد   ا بالعاد الذي قطعه القر نُ ا وايقً أن العقيدة ترتبظ ارتبا ً  .1

 الح يم.  الشر ُ 
بين با ن اإلنسان    أن تكديق اإليمان لدل اإلنسان ي ون دا   القلا، ولي  هناك فار    .2

 لما هو في دا له. و ارجه، فر  ما يفعله اإلنسان هو تطبيق  
د ذلك ف مرد ، فمن  اء وأراد اإليمان فله ذلك، ومن كفر بعمن  ر  هللاالحر ة في المعتقد   .3

 إلي نفسه، وك    ه يحاسا على أفعاله.
فقظ منه  تحتاج    ،اإلنسانوهي تحيظ بتجليات اإليمان واضحة و اهرة لمن أراد معرفتاا،   .4

هذا ا مر يحتاج إلي و في الرون مس ر لسنسان،  ما  إلي الت م  والتفرر فياا؛ وأيضا ك   
 على ك   يء. قادرؤ  إلهؤ وجود التكديق المطلق ب

أتاح  على هذا  و تالف من سنن الحياة، وهو اابت في حياة البشر حتى تقوم الساعة،  اال  .5
 .سنسان أن يعبد ما يشاء؛ لرن عليه أن يتفرر و ت م ، و عرف أوالً لهللا 

 األدلة من السنة على أهمية حرية المعتقد: 

ٓ   ڇقال تعالى:   (1 تَّبايَّنا  َلا قاد  يِنِۖ  ٱلد ِ فِي  اها  فاقاِد  إِۡكرا  ِ بِٱَّللَّ يُۡؤِمۢن  وا غُوِت 
بِٱلطََّّٰ ياۡكفُۡر  ن  فاما  ِِّۚ ٱۡلغاي  ِمنا  ۡشُد  ٱلرُّ

ُ ساِميٌع عاِليمٌ  ٱَّللَّ ۗا وا اما لاها ِة ٱۡلُوۡثقاىَّٰ َلا ٱنِفصا قد جاء في   [. 256]البقرة:    ڇ  ٢٥٦  ٱۡستاۡمساكا بِٱۡلعُۡروا
اي المرأة التي ال  أي  ن مقالًتاكانت المرأة ترو مسبا نزو  ا ية السابقة: عن ابن عبات قا :  

فتجع  على نفساا إن عاش لاا ولد أن تاودد، فلما ُأْجِلَيْت بنو النضير كان    ،ي يش لاا ولد 
داود في    وأ رجه اإلمام أب م  فيام من أبناء ا نكار، فقالوا: ال ند  أبناءنا، ف نز  هللا ا ية

(، 2682  ،سير ي رد على اإلسالمكتار الجااد، بار في ا (،  سننه من  ر ق أبي هر رة
القر ن  النزو (،  52،  الواحدي: أسبار نزو   لبار   حي  وض يك  (،  37،  السيو ي: 

 . (6/182سنن أبي داود 
ِدي،ة الدينية، وقد جاء ذلك تطبيًقا عملي ا حين أقر،  (2 إن إقرار الحر ة الدينية يعني االعتراف بالت،َعد 

ُلون مل   النبي  الحر ة الدينية في أو،  دستور للمدينة، وذلك حينما اعترف للياود ب نام ُيَش ِث
قر ًشا على اعتنا  اإلسالم،      سو المسلمين ُأم،ًة واحدة، وأيًضا في فت  م ة حين لم ُيْجِبِر الر 
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نه وانتكارد،   (، 411/ 2  ابن هشام ،  السيرة النبو ة،   قا  لام: ماْذَهُبوا َفَ ْنُتُم الط َلَقاُءمب   رغم تم  
 (. 301/ 4، البداية والنااية، ابن كثير،  (2/55، تار خ ا مم والملوك، الطبري  

من يسمياا  وايقة المدينة(، ومنام من يسماا  حديث وايقة المدينة ولاا أسماء عدة فمنام    -ج (3
مقيدة   ااالوايقة عن حر ة المعتقد بامتياي، وهي وايقة حقوقية؛ لرن  تعبِثرُ   حيفة المدينة(،  

ففي مضموناا تشتم    ،فاي ال تعفي المجموعة من التراليك والتحالت ضد ك   الم ومحارر 
وكذلك   وا نكار،  المااجر ن  بين  المعاهدة  و عته  مواد على  و تعاهد مللياود  على  ار قر اام  هم 

البياقي   (317/    1،  2010دينام وأموالام و را لام وا ترا عليام  أبو عبيد،   ، سيك 
2/186) . 

 يالمطلب الثان
 المقصود بغير المسلمين 

 إلى ما يلي:  دار اإلسالمالمسلمين في  ينقسم غيرُ 
 الموا نون من غير المسلمين: (1

اإلستالم من غير المستلمين  دار  ن في ييجد أن علماء الفقه قد ستموا الموا نالباحث في كتا الفقه  و 
 في الرتا أواًل بت أه  الذمة(.

قا  ابن قدامة: وال يكتتتتتت  عقد الذمة والادنة إال من اإلمام أو نالبه، وباذا قا  الشتتتتتتافعي، وال نعلم  
(.  505/    8،  1997قتدامتة،   ابن   فيته  الفتًا؛  ن ذلتك يتعلق بنظر اإلمتام ومتا يراد من المكتتتتتتتتتتتتتتلحتة

أحتد رعتايتا التدولتة    في قو  عتامتة الفقاتاء، ومن أجت  ذلتك أ تتتتتتتتتتتتتتب  التذمي    م بتد   اليم    عقتد    التذمتةِ   وعقتدُ 
 .(137، 2011 الطر قي،  اإلسالمية

 هعطاء الجز ة في ك  ا حوا .بوال يجوي عقد الذمة الم بدة إال بشر ين، هما: أن يلتزموا 
/   8،  1997 ابن قدامة،    بو  ما يح م به عليام من أداء حق أو ترك محرمو قَ التزام أح ام اإلستتتتتالم، وه (2

500).  
لذلك تحدات كثير من المكتتتتتتتتتتنفات عن أح ام أه  الذمة في المجتمل اإلستتتتتتتتتتالمي من  ال  بيان  

المالية في المجتمل    امأيضا معامالتو ،  تامالمقكود بالذمة، وعاد الذمة، وأح ام معابدهم، ودور عباد 
 ، وموار ثام، وجناياتام، وتحاكمام، وغير ذلك من ا ح ام.تاممي، وذبالحام، وأنرحاإلسال

،  م يستتتتتتتتتتتتتتعى بتذمتام أدنتاهم م بيتد: التذمتة ا متان في قولتهفت هت  التذمتة هم أهت  ا متان والعقتد، قتا  أبو عُ 
أي: رج  له عاد، وهو منستتور  مرج  ذميث موالذمة الضتتمان، والعاد أيضتتا، وهم الياود والنكتتارل، و
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التتذمتتة، وهي العاتتد وا متتان، وكتتذلتتك قولام: فالن من أهتت  التتذمتتة، وهي العاتتد وا متتان، وكتتذلتتك    ىإل
قولام: فالن من أه  الذمة، معناد: من أه  العاد، وا تتتتتتتتتتتطل  الفقااء على استتتتتتتتتتتتعما  الذمة بمعنى  

ألفتتتا  المقنل، محمتتتد بن أبي الفت   المطلل على     طلق على العاتتتد وا متتتانالتتتذات والنف ،  ناتتتا تُ 
 (.343 /1تحر ر ألفا  التنبيه، للنووي،  ، (263/ 1البعلي، 

بمعنى: أنام في عادهم وأمانام   ،وفي ذمة المستتتتلمين  ومعنى هذد التستتتتمية أنام في ذمة محمد  
 .(٦٠١، نقاًل عن  ال  بن حسين العايد  اإلسالم وغير المسلمين،  به الزحيلي  يد بعلى وجه الت 

لر  أمير     من و تية رستو  هللارضتي هللا عنه  ة  دَ  ْ رَ ومما ي  د هذا التعر ك ما جاء في حديث بُ 
هللا وذمة نبيه   ف رادوك أن تجع  لام ذمةَ   حكتنؤ   أه َ  واذا حا ترتَ ميبعثه للجااد حيث كان يقو  له: 

روا ذمم م   فنبيته؛ ولرن اجعت  لام ذمتتك وذمتة أ تتتتتتتتتتتتتتحتابتك، فتهنرم أن ت  هللا وذمتةَ   فال تجعت  لام ذمتةَ 
أ رجه اإلمام مستتتتتتتلم في  تتتتتتتحيحه من    روا ذمة هللا وذمة رستتتتتتتوله فوذمم أ تتتتتتتحاب م أهون من أن ت

 (.(1358 -2/1357،  456 ر ق بر دة، حديث رقم 
 ه  نجران، ومما جاء  الكديق تتتت رضي هللا عنه تتتت   ب رؤ  يال ليفة أب  ومما ي كد هذا المسمى كتارُ 

بستم هللا الرحمن الرحيم    : ه  نجران   فيه قوله: مهذا ما كتا به أبو ب ر الكتديق  ليفة رستو  هللا
ام،  تعلى أنفستتتتتام وأرضتتتتتام، وملتام، وأموالام، وحا تتتتتي    محمد  ة ه  نجران أجارهم بجوار هللا وذم
ال    أو كثيرؤ  ، وك  ما تحت أيديام من قلي ؤ تام، ور بانام، وبيعامفوعبادتام، وغالبام،  تاهدهم، وأستاق

 (.79، 2010بو يوست، أ  ي سرون، وال يعسرونم
قتا  اإلمتام ا ذرعي في كتتابته إلى الوالي  تتتتتتتتتتتتتتال  بن علي بن عبتدهللا بن عبتات عن أهت  التذمتة: و 

ي  ا موا :  ب   في ستتتتتتتتتتتتتعة، ولرن أحرار أه  ذمة  فهنام ليستتتتتتتتتتتتتوا بعبيد، فترونوا من تحو لام إلى بلدؤ 
 (.222 للبالذري، ح البلدان:و فت (، 170، عبيد 
  :( المست منون 2

المستتتتت منون في اللغة: جمل مستتتتت ِمن، ب ستتتتر الميم، و كتتتت  بالفت ، وهو الطالا لألمان الذي هو  
 .ضد ال وف

 لبه. وا مان هو رفل استباحة دم الحربي وِرقِثِه   اإلسالم ب مانؤ   دارَ   َ  َ دَ   نْ وفي اال طالح: هو مَ 
.  137عبدهللا الطريقي،   وماله حين قتاله، أو العزم عليه، مل استتتتتتتتقرارد تحت ح م اإلستتتتتتتالم مدة ما

 .(27سعد  أبو جيب، 



 

 102 

فقااء  أ لق عليام  أو نحود، وقد  والمقكود بام غير المسلمون من الوافدين إلى بالد اإلسالم لعم ؤ 
 (236/ 4للشربيني  (، 68، محمد أبو يهرة   المست منين( نيالمسلم

 آخر لغير المسلمين:  وهناك تقسيم  
ذها م، ومن ا همية بم ان توضتتي  ستتبا هذا التقستتيم حيث  ينقستتم غير المستتلمين إلى أربعة أقستتا

إضافة المرتد لكنت    -وهللا أعلم  -قسمون إلى االاة أقسام. وأرل  نابن قدامة إلى أن غير المسلمين ي
إحدل الطوالت المذكورة إال أن له في غير المستتتتتتتلمين  نه وان كان يد   بعد  روجه من اإلستتتتتتتالم  

ح م  في الفقه اإلستتتتتتتتتتالمي. كما لم أتحد  عن المالحدة كطالفة مستتتتتتتتتتتقلة  نام  في  ا تتتتتتتتتتة   اأح ام
(. تحقيق د. عبتتتدهللا بن  620قتتدامتتة، موفق التتدين عبتتتد هللا بن أحمتتتد    الوانين. انظر: المغني. ابن

 (. 31 /13.  1431(، 5ميله، دارة الملك عبد العز ز،  اي عبدالمحسن التركي و 
دان بدينام، فيد   في الياود الستتتتتتامرة، وفي النكتتتتتتارل   نْ أه  الرتار: وهم الياود والنكتتتتتتارل، ومَ 

فت      ة فمنام من نستتتتتتبام للياود، ومنام من نستتتتتتبام للنكتتتتتتارل لت في الكتتتتتتابئاإلفرنال وا رمن، وا تُ 
 .(855العيني، محمود بن احمد بن موسى، ،  (6/48 ،القدير، ابن الامام

نظر فيام فهن كانوا يوافقون َأَحد أه  الرتابين في نبيام وكتابام فام  يُ   :قا  ابن قدامة: م والكتتتتحي 
تتتتار، و رول عنام أنام يقولون: إن الفلتتتك حي  منام، وان  تتتالفوهم في ذلتتتك فلي  هم من أهتتت  الر

 .(330/  9، 1997 ابن قدامة،  نا ق، وان الرواكا السبعة  لاة، فهن كانوا كذلك فام كعبدة ا واانم
 من لام  باة كتار: وهم المجوت. -
 الوانيون: وهم عبدة ا واان، وسالر الرفار. -
  ،رد المحتار )  عاًل  وًعا وا تياًراعنه قواًل أو اعتقاًدا أو فِ المرتد: ال ارج عن اإلستتتتتتتالم بهتيان ما ي رج    -

براهيم،  إ  بن  عمر الدين  سراا نجيم ابنهةةةةةةةةة(، )1422  الدقائق، كنز شرح  الفائق النهر)(،  1252 ابن عابدين محمد أمين بن عمر،هةةةةةةةةةةةةةةةةةة(، )1412  على الدر المختار،
 .(451 ابن حزم علي بن أحمد،، المحلى باآلثار)(، 1005

من  ال  ما ستبق يتبين أن العقيدة الحقة التي يجا على الم من اعتقادها لترون عقيدته  تحيحة  
من عند هللا، وهي التي استتتقرت في     الكتتة مقبولة عند هللا هي: العقيدة التي جاء باا رستتو  هللا

ا  عم  الجوارح  ضتتوعً أو ارتيار، و قترن به إقرار اللستتان و  ال يزلزله  تتك    راستتخؤ   يقينيثؤ   النف  باعتقادؤ 
مل الرضا والتسليم، ومناا تنبثق الشر عة من ك  جوانبااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  عالرها التعبدية والسياسية    ،اوانقيادً 

يوجد واالقتكادية واالجتماعية تتتتتتتتتتتتتتت وترون هذد ا جزاء مرتبطة ب  لاا الثابت ارتبا ا وايقا بحيث ال  
 .(25محمد  حيي حسن، ، الشريعة اإلسالميةأحكام المرتد في ) بيناا وبين أ لاافر  
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 المبحث الثاني 
 مظاهر حرية االعتقاد 

 المطلا ا و 
 لد و  في اإلسالمعلى اعدم إجبار غير المسلمين  

،  الدستوقي حا تية      ، ( 138/ 6،  حا تية ابن عابدين    لد و  في اإلستالمعلى امن أ تو  العالقة مل غير المستلمين عدم إجبار غير المستلمين  
 (. 104/ 10،  المغني  (،  309 -308/ 4

ٓ  ڇ:  قا  تعالى؛  واعتنا  اإلستتتتالم هفالمعاهد من حقه البقاء على دينه، وعقيدته، وال ي رد على ترك ُد  َلا شۡۡۡ يِنِۖ قاد تَّبايَّنا ٱلرُّ اها فِي ٱلد ِ إِۡكرا

ِ فاقادِ  يُۡؤِمۢن بِٱَّللَّ غُوِت وا
ن ياۡكفُۡر بِٱلطََّّٰ ِِّۚ فاما ِميٌع عاِليمٌ ِمنا ٱۡلغاي  ۡۡا ُ س ٱَّللَّ ۗا وا اما لاها ۡۡا ِة ٱۡلُوۡثقاىَّٰ َلا ٱنِفص كا بِٱۡلعُۡروا ۡۡا تاۡمس ۡۡۡ    ٱس

 [.256]البقرة:    ڇ ٢٥٦

 وجه الداللة في هذد ا ية:
ررهوا أحًدا على الد و  في دين اإلستتتتتتتتتتتتتتالم، فهنه بيِثن واضتتتتتتتتتتتتتت ، جلي داللله وبراهينه، ال  أي: ال تُ 

ن هداد هللا لسستتالم و تترح  تتدرد ونو،ر بكتتيرته د   الد و  فيه، ب  مَ ررد أحد على  يحتاج إلى أن يُ 
فيه على بينة، ومن أعمى َّللاث قلبه، و تم على ستتتتتتمعه وبكتتتتتترد فهنه ال يفيدد الد و  في الدين م رها  

من ا نكتتتار، وان  ، وقد ذكروا أن ستتتبا نزو  هذد ا ية في قومؤ (682/   1،  1420 ابن كثير،    مقستتتوًرا
 .(218/  1، 1419 النسفي،  اكان ح ماا عام  

دد، فلما أُ  عن ابن عبات قا : كانت المرأة ترون مقالة فتجع  على نفستتتتتتاا إنْ   : وقا  ابن جر ر جليت بنو النضتتتتتتير كان  عاش لاا ولد أن تاوث
ٓ   ڇ:    أبنتاءنتا، فت نز  َّللاث    َ دَ من أبنتاء ا نكتتتتتتتتتتتتتتار، فقتالوا: ال نتَ   فيام ينِ َلا اها فِي ٱلددِِّ [، وفي هتذد ا يتة داللتة على أن  256]البقرة:    ڇإِۡكرا

ممارستتتة  ادته و قوستتته الدينية، و بلمعاهد الحق في مزاولة ع ل تبين لنا هنا أن  و (،  311/    2، 1406تركون وما يدينون  الراستتتاني،  يُ ،  الذميين
ُة ذمت  يقتا : ذممتُت فالنتً هتا ذَمَم أو ذم،:  ر التذمتة َمكتتتتتتتتتتتتتتد، علمتًا بت ن  ا عيتاد وغيرهتا ا، فاو ذميم، والتذمتة: البئر قليلتة المتاء، يقتا : بئر ذمتة،  ا أذمت،

  عليه وسلم:والجمل ذمام، والذمام: ما يذم  الرج  على إضاعته من العاد، وأه  الذمِة: أه  العقد، والذم،ة، ا مان، لما جاء في قوله  لى هللا 
وا الجز ة ف منوا على دمالام وأموالام.   »و سعى بذمثتام أدناهم«، و قا : أه   الذمة،  نام أدث

ب  لام كام  الحر ة في أن يبقوا على    ،رغم اإلستتتتتتتالم م القيه على الد و  في اإلستتتتتتتالملذلك لم يُ 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڇ:  دينام بنه الرتار الرر م وستتتتتتتتتتنته الشتتتتتتتتتتر فة قا  تعالى لنبيه  

 .[99]يونس:  ڇڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

كان ي ير النات بين الد و  في اإلستتتتتتتالم أو البقاء على دينام؛ ولرن بعد أن    فرستتتتتتتولنا الرر م
ًدا يطمئنون به على دينام، وأعراضتتتتتتتتتام، وأموالام، و تمتعون بذمة هللا ورستتتتتتتتتوله ولذلك يعقد معام عا

إذا أمر أميًرا على جيش أو سر ة   موا أه  الذمة: قا  بر دة تتتتتتتت رضي هللا عنه تتتتتتتتتتتت كان رسو  هللا  سُ 
قاتلوا من كفر    ،أو اد بتقول هللا، ومن معه من المسلمين  يًرا، ام قا : ماغزوا باسم هللا في سبي  هللا

عدوك من المشتتتتتتتتتتتركين فادعام   لوا، وال تقتلوا وليًدا، واذا لقيتَ غزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثثِ ا با ، 
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ن دارهم إلى  كتتتتتتتتتتا  ف يتان ما أجابوك فاقب  منام، وكك عنام، ام ادعام إلى التحو  مِ  إلى اال ِ 
ن فعلوا ذلتك فلام متا للماتاجر ن، وعليام متا على الماتاجر ن، فتهن أبوا إدار الماتاجر ن، وأ برهم أنام 

على    ي ر جرم هللا التذي يأن يتحولوا مناتا فت  برهم أنام ي ونون كت عرار المستتتتتتتتتتتتتتلمين، يجرل عليام حُ 
فهن هم أبوا فستتتتتلام    ، تتتتتيء إال أن يجاهدوا مل المستتتتتلمين ءالم منين، وال ي ون لام في الغنيمة والفي

  الجز ة، فهن هم أجابوك فاقب  منام وكك عنام، فهن هم أبوا فاستتتتتتتتتتتتعن با  وقاتلامم
أخرجه اإلمام مسةةةةةةةلم في )

  (1731صحيحه من طريق بريدة، حديث 

متات من مستتتتتتتتتتتتتتل،   وو  د و  اإلستتتتتتتتتتتتتتالم، وعتدم اإلكراد في التدين هوعلى هتذا لم ي ن هنتاك إجبتار ح
اإلستتتالم، التي ارتبطت ب حوا  البشتتتر، فالحر ة معقودة لسنستتتان في ك   تتتيء، والضتتتمانات المتعلقة  
باذد الحر ة موجودة مما جع  النات ي يشتتتتتتون ولام الحق في االنتفا  بما  تتتتتترعه هللا من ذلك مقاب   

 ..م العاد وا ماندفل الجز ة، وعلياا يجا لا
 المطلب الثاني

 عدم التعرض لرجال الدين
لغير المستتتتتتلمين الحر ة في مزاولة  تتتتتتعالرهم الدينية دون التعرض لام بالمنل أو ا ذل، وما أعطاد  

 البالذري،    رستتتتتتتتتتتتتتو  هللا  هت  نجران دليت  على حر تة معتقتدهم، وعتدم التعرض لرجتاالت التدين لتديام
1411  ،76). 

عاد عمر  ذلك في عقودهم  ه  البالد المفتوحة مثا    كذلك ستتار ال لفاء على ناال رستتو  هللا 
التذي جتاء فيته عتدم التعرض لرنتالستتتتتتتتتتتتتتام، ودور عبتادتام،   ء هت  إيليتارضتتتتتتتتتتتتتتي هللا عنته    بن ال طتار 

 .(305/  2، 1389 الواحدي،  ممارسة عباداتام منورجاالتام، وعدم اإلضرار بام، ومنعام 
جاء في الوايقة العمر ة التي كتباا ستتتتتتيدنا عمر  ه  اللد وفياا: مبستتتتتتم هللا الرحمن الرحيم هذا فقد 

د ت  منام معام من أهت  فلستتتتتتتتتتتتتتطين أجمعين، أعطتاهم   نْ متا أعطى عبتدهللا أمير الم منين أهت  لتد ومَ 
 (.494/  1، 1405 حميدهللا،  ا  نفسام وأموالام ولرنالساممأمانً 

ر بانام وقستاوستتام،    ةاإلستالم لغير المستلمين في بالد اإلستالم عقيدتام، وحافظ على م انلقد كف  
 وعلى أماكن عباداتام من العبث، والادم، والت ر ا.

علينتتا لام؛  نام في جوارنتتا، وفي  فتتارتنتتا، وذمتتة هللا    اقتتا  القرافي: مإن عقتتد التتذمتتة يوجتتا حقوقتت
م ولو ب لمة ستتتوء أو غيبة في عرض أحدهم، أو نو  من  فمن اعتدل عليا تعالى وذمة رستتتو  هللا 

 القرافي،    أنوا  ا ذية أو أعان على ذلك فقد ضتتتتتتتيل ذمة هللا تعالى، وذمة رستتتتتتتو  هللا، ودين اإلستتتتتتتالمم
1436 ،3  /14). 
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رمتة أهت  التذمتة، والتحتذير من التعرض لام  لتذا جتاءت ا حتاديتث النبو تة تتدعو إلي وجور مراعتاة حُ 
أو نحوهما من  تنوف اإليذاء مناا قوله  أو ضتررؤ  قت ؤ   نْ الضترر مِ بام  ليام بما يلحق أو االعتداء ع

،أخرجه البخار  في صةحيحه     اموان ر حاا توجد من مستيرة أربعين عامً  : ممن قت  معاهدا لم يرح رالحة الجنة

 .(4/99، 345حديث رقم 
ب ر الكديق تتت رضي هللا عنه تتت أسامة بن ي د وجيشه حين جازد لقتا  الروم   يوفي عاد ال ليفة أب

ا يعموا أنام   ستتتامة: مإنك ستتتتلقي أقوامً  حيث قا ال يتعرضتتتوا لمن انقطل لل بادة في  تتتومعته، ن  ب 
 (.41/  1، 1971 السر سي،  غوا أنفسام هلل في الكوامل، فذرهم وما فرغوا له أنفساممقد فر، 

ا على أنفستتتتتتام وأموالام في العاد الذي أعطاد  الد بن الوليد  ه  دمشتتتتتتق: مأعطاهم أمانً  وقد جاء
،  وذمة رستتتوله   ،من دورهم، لام بذلك عاد هللا ءستتت ن  تتتيادم وال يُ وكنالستتتام، وستتتور مدينتام ال يُ 
 .(246، 1411 البالذري،   إذا ما أعطوا الجز ةم ض لام إال ب يرؤ رَ عْ وذمة ال لفاء والم منين، ال يُ 

 المطلب الثالث 
 إتاحة ممارسة شعائرهم الدينية 

لم ي ت في تشتتر ل اإلستتالم عدم الستتماح بممارستتة غير المستتلمين في ديار المستتلمين  تتعالرهم، وما 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ   ڇيحافظ على أماكن عبادتام قا  تعالى:  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  

 .[40: ]الحجڇچڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

عند إرستتتتتالام قادتام للجااد في عدم    ستتتتتلروا  ر قة الرستتتتتو   قد ن  يلذلك نجد أن ال لفاء الرا تتتتتد 
 (.(159، 3/215، ينظر في  لك: تاريخ الطبر    اد في  وامعام وتركام وما يعبدون ب، التعرض لل ُ 

والياود، والنكتتتتارل  ن،  يلقد حافظ المستتتتلمون على كنال  النكتتتتارل كذلك منذ عاد ال لفاء الرا تتتتد 
 .نؤ اوأم ي دون عباداتام، و قيمون  عالرهم بحر ةؤ 

جتد العتديتد من ا مثلتة على احترامته لتديتانتات، وكنتال ، ومعتابتد و تتبل تتار خ هتذا التدين العظيم   نْ ومَ 
 عليام. تهغير المسلمين، ومحافظ

 و ستتتتتتتتتتمونه يورا  الذي يعتبرد الياود ا ن من أقدت أماكن عباداتام   الُبَرا محالظ  ممثا  على ذلك: 
كان م تقيات بين ا نقاض، فلما جاء الستتتتتتتتتتتلطان العثماني ستتتتتتتتتتتليمان القانوني وعرف حالظ المب ى( 

بذلك أرستتتتتتتتتتت  إلى حاكم القدت العثماني وأمرد بهيالة تلك ا نقاض، وتنظيك المنطقة وستتتتتتتتتتتم  للياود 
 .(67،  1914 عبداللطيك،   بز ارته
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 كذلك لم يجبرهم اإلسالم على الجهاد مع المسلمين مع أنه ذروة سنام اإلسالم.
 ولم يفرض عليهم الزكاة التي هي ركن من أركان اإلسالم.

  افممارسةةةةةع ال ةةةةةيا ر الة نمع ى ردع ىمينى أداح ية ع أو  ردع ى ادة ىمينى أن ي  ن اإلنسةةةةةان  ر  
  ،على النظةةام اليةةام   ا فةةا ةة  ،  في أن  زاول أو يمةةارع اةةةةةةةةةةةةةةيةةا ر الةة ن الةذا ييتنةةةه في  ةةود الةةةان ن 

 .والس ينةع، والطمأنينع، والص ع،  واآلداب 
 : ودال ظ مما سبق

أن  ردع إقامع ال ةيا ر الة نمع قة كفلها اإلسةالم لرير المسةلمين، اةردطع إح  ل ق ال ةرر  •
 ىاإلسالم وأهله.

لنظام اليام م ف ل للجممع للذ ن يعم ةةةةةةةة ن دا و مجتمع وا ة، هذا المجتمع  ال فاظ على ا •
 .تجرى علمه ض اىط وقي د يط ةها المسلم وغير المسلم

 ع المطلب الراب
 عدم التعرض لدور العبادة 

أو تخردبها سةة اح  ، وهةمهاغير المسةةلمين  ي رم اإلسةةالم على المسةةلمين احعتةاح على  ي ا ى ادة  
السةةةةةةةةةةةلم وال رب وال خا ق التاردخمع كةيرة في و ةةةةةةةةةةةمع الخلفاح لةادة الجي   وفي المياهةاا في  الع  

والةليو المادا الملم ع ه   ،  في التاردخ اإلسةةةةةةةالمي وعةد الفت  اا مع غير المسةةةةةةةلمين  ت  رمالتي أ  
لز يلي،  )ا  ىةاح أماكن الع ادة التاردخمع الةةيمع لليه د والنصةةةةةةارى في ميظم ديار اإلسةةةةةةالم والمسةةةةةةلمين

2004 ،175). 
فةة ت الت كتب وو ةةةةةايا الخلمفع الرااةةةةةة عمر  ن الخطاب رضةةةةةي   عنه إلي عماله ووحته وقادة 

والنماذج المأخ رة عنه  ،  منهم على ترك د نه  كره أ ة  وأح ي  ،  ا من ممارسةةةةةع ى ادتهجنةه ىأح يمني ا ذمم  
ما جاح في عهة عمر رضي   عنه إلي أهو اللة  :  منها على سبيو المةال ،ارضي   عنه كةيرة جة  

د و منهم ميهم    ن  هذا ما أعطى عبةة  أمير المممنين أهو لة وم   .ىسةةةةةةةةةةةةةةم   الر من الر مم: "وفيهةا
 .ا ألنفسهم وأم الهم ولكنا سهمأعطاهم أمان  ، من أهو فلسطين أجميين

 (1/494وعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، ، مجم609/ 3ينظر: تاريخ الطبري، )
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 المبحث الثاني 
 ضمانات حرية االعتقاد 

 المطلب األول 
 حرية التقاضي 

ح فمما ييتةةون  له  ،  قرر الفةهاح أن ال ةود ح تةام عليهم إح فمما ييتةةون ت ردمه كالسرقع والزنا
 .(35، 1429)اليا ة،  ، وأكو ل م الخنزدرك رب الخمر

ىه الكالم عن  ردع التةاضةةةي لرير المسةةةلمين في  الد المسةةةلمين ما  ة  في   ئوليو  ير ما نبتة 
عهةة الخلمفةع عمر  ن عبةةاليزدز عنةةمةا أاةةةةةةةةةةةةةة ةو علمةه مخةالفةع أهةو الةذمةع للمسةةةةةةةةةةةةةةلمين في أ  الهم 

وهم يعم ةةةةةةةةةةةة ن  ين  هراني  ،  لإلسةةةةةةةةةةةةالم عوبةاؤهم على ما جرا ىه أ  ام د نهم المخالف،  احجتماىمع
وما هم علمه    )ما ىال الخلفاح الرااةةة ن ترك ا أهو الذمعا:  ن ال صةةرا مسةةتفتم  فأرسةةو لل سةة،  المسةةلمين
)إنما الجزدع  :  فأجاىه ال سةةةن ال صةةةرا رضةةةي   عنه  (واقتناح الخم ر والخنازدر؟، الم ارم  من نكاح  

 .(43، 1429)اليا ة،  والسالم( .إنما أنت مت ع ح مبتةعو ، ترك ا وما ييتةةون لي  
نه كان ألهو الذمع م اكمهم الخا ةةع ي تكم ن إليها إن  ألل ةةك   ح  ةع مجاح  ومن هنا  ت ةةب ىما

قال   ؛ىاليةل ينهم  وإذا ت اكم ا إلى المسةةلمين وجب ال  م ،   ا إلى الة ةةاح اإلسةةالميئوإح لج، واؤ اةةا

ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ:  تعالى

 [.42: ]المائدةڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ   ٿ  ٿ
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حالاًل في  تتتتتتترعام، كشتتتتتتترر لذلك نجد أن اإلستتتتتتتالم لم يعاقا غير المستتتتتتتلمين على فع  ما يرونه  
 ال مر، وأك  لحم ال نز ر مل أناما حرام في الشر عة اإلسالمية.

: ميلزم اإلمام أن ي  ذهم ب ح ام المستتلمين في ضتتمان النف ، والما ، مالشتترح الربيرمقا   تتاحا 
/    10،  1997 ابن قدامة،    رض، واقامة الحتدود عليام فيمتا يعتقتدون تحر مته دون ما يعتقتدون حلتهموالعِ 
611). 

فاإلستتتالم هو الدين الوحيد الذي حفظ لغير المستتتلمين في دار اإلستتتالم حياتام، ومالام، وعرضتتتام،  
 .ودينام

 المطلب الثاني
 العدالة القضائية 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڇ قال تعالى:  

 .[8]الممتحنة:  ڇڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  
 ،العد  مطلور مل الر  المستتتتتتتلم والرافر، فالعد  مطلور على النف  للمحافظة على حقو  الغير

 من قر ا أو بعيد. ةوكذلك لوجه هللا تعالى، وابتغاء مرضاته واوابه بغير تفرق
ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ   ڇ:  قدال تعدالى

 .[8]المائدة: ڇۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
ال يحملرم بغض قوم على أن تتركوا الحق إلى البتا ت  والعتد  إلى الظلم، فتهن كفر الرتافر ال    :أي

 يمنل العد  أبًدا.
لم يفر  اإلستتتتالم بين المستتتتلمين وغير المستتتتلمين في المعامالت العامة؛  ن الجميل ستتتتواستتتتية أمام  

 ا.ا أو نكراني   ر ياودي  الحاكم العاد  إذ ال تفضي  وال محاباة حتى وان كان ال كم مسلًما وا 
مثا  على ذلك:  تتتتتتتت ا ياودي علي بن أبي  الا لل ليفة عمر بن ال طار فقا  عمر لعلي: »قم  

ة الت اير، فلما فكتتتتتتت  عمر بن  موعلى وجاه عال  يا أبا الحستتتتتتتن فاجل  بجوار  كتتتتتتتمك، ففع  علي
ني ت لمت  نك  لر  ،قا : ال  !يا علي أن تستتتتتتتاوي  كتتتتتتتمك«  ال طار في القضتتتتتتتية قا  لعلي: أكرهتَ 

المستتتتتتلمين، فا    بينبيننا، ف شتتتتتتيت أن يظن الياودي أن العد  قد ضتتتتتتا     ناديني ب نيتي، فلم تستتتتتتوثِ 
 .(77، 2010 الحوفي،  عرف النات معاملة في العد ، ودقة في المساواة إلى هذا الحد 

ن على أمر قضتاتام بالعد  بين المت ا تمين دون نظر إلى دينام فاا و لذلك حرذ ال لفاء الرا تد 
عمر بن ال طار رضتتتي هللا عنه ي مر أبا موستتتى ا  تتتعري حين والد القضتتتاء بالعد  بين  ستتتيدنا هو  
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وال يي ت    ،يفكبين النات في وجاك وعدلك ومجلستتتتك حتى ال يطمل  تتتتر ك في حَ  النات فقا : م تِ 
 .(181/  1، 2012 القلقشندي،  ض يك من عونكم

 يالحظ مما سبق: و 
تتتت أن اإلسالم لم يفر  بين المسلم وغير المسلم في العدالة القضالية فالجميل أمام الايئة القضالية  1

 التي تعتمد على الدلي  سواء.
تتتتتتتتتتتتتتتتت البعد عن الاول في إ تتدار ا ح ام وهذا قمة المستتاواة التي بينتاا الشتتر عة اإلستتالمية، وأن  2

 سلم وغير المسلم أسير  فعاله.ماإلنسان هي وليدة ا ح ام عليه، فالأفعا  
 المطلب الثالث 
 العهود والمواثيق 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ       ڇ:  قال تعالى

 .[91]النحل: ڇں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ   ڇ:  وقال تعدالى

 .[34]اإلسراء: ڇٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  

  اضتتتتترور    افقد أرستتتتتى اإلستتتتتالم هذا المبدأ فجع  االلتزام باذد العاود والوقوف عندها، واحتراماا أمرً 
 وفرًضا اليًما.

لذلك يعرف الجميل مدل االلتزام بالعاود والمواايق وأهميتاتا فلقتد بين هللا أن نقض العاود والمواايق 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ   ڇ ستبا في مقت هللا، وغضتبه، ولعنته، قا  تعالى: 

 .[25]الرعد: ڇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  

: »أربل من كن فيه كان  فات المنافقين ال من  تتفات الم منين يقو   وجع  نقض العاد من  تت
ا، ومن كانت فيه  كتتتتتتتتتلة   لتمن  اان كانت فيه  كتتتتتتتتتلة من النفا  حتى يدعاا: إذا  منمنافًقا  الكتتتتتتتتتً

مسلم با   كتا  اإل مان. رواه  (، )24/34، رواه البخار  في صحيحه   ر«جَ واذا  ا م فَ   ،  كذر، واذا عاهد غدرواذا حد،   ، ان
 .(58، اإل مان

في ك  العاود؛ فالعاد  مطلق   بالمستتلمين ب  يشتتم  المستتلمين والرفار فاو عام    اولي  الح م  ا تت  
  في أمر موافق للديانة  ةأو موااق ةعقد باللستتتتان، و لتزمه اإلنستتتتان من بيل أو  تتتتللجميل ما يُ   لفظ عام  

 .(169/   10،  1996 القر بي،  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ڇ:  تعتتتالىقتتتا  ابن جر ر في قولتتته  

[؛ بالعقد الذي تعاقدون النات في 34اإلستتتراء:  ]  ڇۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  
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 البيو  وا  تتتتربة واإليجارات وغير ذلك من العقود في ما بينرم  يالكتتتتل  بين أه  الحرر واإلستتتتالم، وف

 .(61/   15،  1420 الطبري،  
 ومما سبق يتض : 

في إبرام العاود والمواايق، التي يجا احتراماا،   اواضتح  امح م  الشتر عة اإلستالمية مناجلتتتتتتتتتتتتتتت أن 1
 واحترام الطرف ا  ر مح  العاد الميثا .

ال  أ يت العاود والمواايق في الشتر عة اإلستالمية على مبدأ قبو  ا  ر وقبو  أفعاله  تر طة نتتتتتتتتتتتتتتت ب2
 ت الت الشر عة اإلسالمية، وما يتعلق باا من أح ام.

تتتتتتتتتتتتتتتتت الوفاء باذد العاود أمر ضتتتروري لدل المستتتلمين،  ن من  تتتفات المستتتلمين الرليستتتة الوفاء 3
 بالعاود وعدم ال يانة.

 الخاتمة 
 : أهم النتائج

 اإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه، فاو النظام الحاكم والعقيدة الرسمية. (1
 . بيان سماحة اإلسالم من حيث عدم إكراد أحد على الد و  فيه (2
 اإلسالم كالجااد والجز ة. لإبراي الح مة من بعض  رال  (3
اإلسالمي أن مكطل  حر ة االعتقاد بالمعنى السالد ا ن مكطل  جديد ال عاد للترا    (4

 به. 
سنة هجر ة بما جاءت به الدساتير الحالية التي تدعو إلي معرفة   1400جاء اإلسالم قب    (5

، ودعا إلي العد  والمساواة  االحقو  والواجبات، فقد جاء القر ن ب   ما يحفظ حق اإلنسان لرونه إنسان
وبما دعا به الرسو    م تلت مشاربام وعقالدهم، وحفظ نفوسام وأموالام وأعراضام،  ىبين النات عل

 .من وجور مراعاة العاود والمواايق 
ومن بعدهم في اإلحسان إلي أه  الذمة، وتطبيق مبدأ   انتاال الكحابة مناال النبي   (6

كذلك ضمنوا حقو  أه  الذمة في التقاضي والت ا م،  و العدالة والمساواة، والبر، والكلة واإلحسان،  
رو  مثا  على ذلك وقوف سيدنا علي أمام القضاء رغم م انته  دون التفر ق بينام وبين المسلمين، وأ

 ي سيدنا عمر رضي هللا عنه. ى ، ومنزلته في اإلسالم مل الياودي حين   اد إلعند رسو  هللا 
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 سياقات الصيغ الصرفية ودالالتها في بائية عبيد الراعي النمير  ملخص 
 د/ آمال السيد حسن علي أبو يوسف 

 مدرت النحو والكرف والعروض 
 وكلية ا دار ت جامعة حفر البا ن كلية ا دار ت جامعة العر ش

،  و حبه وسلم. أما بعد حمد هلل والكالة والسالم على أ رف ال لق سيدنا محمد وعلى  له  لا
لوقوف على  واهد جديدة؛ باإلضافة للشواهد التي ذكَرْتاا كتا النحو من أج   البحث: ا  ادفف

سجابة عن التساوالت  ؛ ولتفت  أبوابا في االستعما  اللغوي وبالتالي  دعم القواعد التي وضعاا النحاة،  
ما الكيغ الكرفية    الكيغة، والسيا ؟ما معنى بعض المكطلحات الواردة فيه، وهي:    التالية:

ه  لسيا  الكيغ الكرفية دور باري ومام في باليته؟ واعتمد   الموجودة في بالية الراعي النميري؟
البحث على المناال الو في الذي يش   أساسا  ية دراسة لغو ة. و ترون من مقدمة، وتمايد،  

هو الم ان الطبيعي لبيان المعاني الو يقية    : إن السيا ما يليالنتالال  ومن أهم    ،ومبحثين، و اتمة
للرلمات، فهذا اتضحت و يفة الرلمة اتض  م اناا في  ي   ا قسام التي تنقسم الرلمات إلياا. 
إن التفر ق بين أقسام الرلم ي ون باعتبار المبنى والمعنى معا، وان ك  ي ادة وتغيير في المبنى  

ة واضحة بين الكرف والداللة، فاو من أهم مستو ات عالق  توجد ت دي إلى الز ادة في المعنى.  
البناء الكرفي في  نل الداللة. و ت الشاعر عبيد الراعي    ،التحلي  الداللي و عتمد التركيا 

  الكيغ الكرفية لغرض داللي يفسرد السيا .
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Abstract: 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the most honorable of creation, our 

master Muhammad and his family and companions. As for what follows, the aim of the 

research is to find new evidence; In addition to the evidence mentioned by the grammar 

books in order to support the rules set by the grammarians, and thus open doors in linguistic 

use; And to answer the following questions: What is the meaning of some of the terms 

contained therein, namely: formula and context? What are the morphological formulas in 

the Numeiri shepherd? Does the context of morphological formulas have a prominent and 

important role in its epistemology? The research relied on the descriptive approach, which 

forms the basis for any linguistic study. It consists of an introduction, A preface, two 

chapters, and a conclusion, and the most important results are the following: The context 

is the natural place to clarify the functional meanings of words. The differentiation 

between the sections of the word is by considering the building and the meaning together, 

and that every increase and change in the building leads to an increase in the meaning. 

There is a clear relationship between morphology and semantics, as it is one of the most 

important levels of semantic analysis, and the morphological structure depends on making 

the semantics. The poet Obeid Al-Rai employed morphological forms for a semantic 

purpose explained by the context. 
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 سياقات الصيغ الصرفية ودالالتها في بائية عبيد الراعي النمير  
 د/ آمال السيد حسن علي أبو يوسف

 كلية ا دار جامعة العر ش النحو والكرف والعروض مدرت 
 كلية ا دار جامعة حفر البا ن 

 المقدمة: 
، الحمد هلل والكالة والسالم على أ رف ال لق سيدنا محمد وعلى  له و حبه وسلم. أما بعد 

وسيلة  فهن التلغتة العربتية ليست متجرد وعتاء للتثقافتة والتترا  فحسا، ب  هي أيًضا أسلور تتفرير، و 
اتكا  واستمرار لتوجتود ا متة. فاللغة التعربتيتة تتعبتر عن المتستتول التفترري والتثتقافي  هلاتا، وبالتالي  

 فاي رابطة أولى بين أهلاتا، وهي التي ترسم إ ار الاو ة العربية اإلسالمية. 
اللغة العربية و يانتاا، وقد كانت النكوذ الشع ر ة هي  وللشعر العربي أهمية في حفظ 

ا سات الذي قامت عليه دراسة النحو العربي بعد  يات القر ن الرر م. ولرن، كتا النحو لم تعتمد إال  
القلي  من الشواهد الشعر ة، فران هذا مدعاة لدراسة نحو ة متراملة للشعر العربي القديم؛ للوقوف على 

  دعم القواعد التي وضعاا النحاة،  واهد جديدة؛ باإلضافة للشواهد التي ذكَرْتاا كتا النحو من أج
عن   اإلجابة  إلى  البحث  و ادَف  اللغوي.  االستعما   في  أبوابا  بدورها  تفت   المضافة  الشواهد  وهذد 

 التساوالت التالية:  
 ت ما معنى بعض المكطلحات الواردة فيه، وهي: الكيغة، والسيا ؟ 

 ت ما الكيغ الكرفية الموجودة في بالية الراعي النميري؟ 
 ه  لسيا  الكيغ الكرفية دور باري ومام في باليته؟ ت 

ليست  النميري؛  ناا  الراعي  ديوان عبيد  الباء في  قافية  البحث: كان ا تيار  سبا ا تيار 
بالطو لة وال بالقكيرة؛ ولتنو  القافية المطلقة بين الباء المضمومة، والم سورة والمفتوحة، و ني لم أر 

ت من   النميري، معتمدة في ذلك على ديوان  ت على حد علمي  تناو  هذا الموضو  في بالية الراعي 
 الراعي النميري بشرح د/ واض  الكمد، دار الجي  ت بيروت  د.ت(. 

واعتمد البحث على المناال الو في الذي يش   أساسا  ية دراسة لغو ة، وبالطبل فهن من  
 متطلباته التحلي  واالستنتاج. 

ة، وتمايد، ومبحثين، و اتمة، أما المقدمة فشملت نبذة عن البحث، و ترون البحث من مقدم
الكيغة   معنى  وتوضي   الشاعر،  عن  نبذة  فيشم   التمايد  وأما  و طته،  ا تيارد،  وسبا  ومناجه، 
والسيا  وا بنية. وأما المبحثان فاما: المبحث ا و  ت  يغ أبنية ا فعا  ودالالتاا في بالية عبيد 
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ع  من حيث التجرد والز ادة، الداللة الزمنية للفع ، الفع  من حيث التعدي واللزوم.  الراعي وتشم : الف
 المبحث الثاني ت  يغ ا سماء ودالالتاا في بالية عبيد الراعي وتشم :

واسم   الثالاي،  غير  ومكادر  الثالاي  الفع   مكادر  وتناولت  وداللتاا  المكادر  أبنية   *
 المكدر والمكدر الميمي.

مشتقات ودالالتاا، وا تملت على: اسم الفاع ، و يغ المبالغة، والكفة المشباة،  * أبنية ال
 واسم المفعو ، واسمي الزمان والم ان. 

 *  يغ الملحق بالمشتقات ودالالتاا، وا تملت على: االسم المكغر، االسم المنسور. 
التكحي  بنوعيه، وجمو  * االسم المثنى واالسم المجمو ، وا تم  على: االسم المثنى، وجمل  

 الترسير: القلة والرثرة، و يغ منتاى الجمو ، وكذلك اسم الجمل. 
ذكرت الكيغ الكرفية ودالالتاا كما وردت في كتا الكرف، مطبقة ذلك على بالية الراعي  
ألفا    على  ا تم   جدوال  است دماا، و ممت  التي  ودالالتاا  الكرفية،  الكيغ  واحكاء  النميري، 

اضعاا في البالية بذكرها، ووضعت أرقاما  بيات البالية؛ ليتيسر الو و  إلياا. وقمت  الكيغة، ومو 
 بتحلي  الرلمات من  ال  الكيغ التي وردت في بالية الراعي النميري قدر المستطا .

 وفي ال اتمة عرضت النتالال التي تو لت إلياا من  ال  البحث.
طة بسيطة من محيظ العلم الذي ال ال يدرك وأ يرا فهن البحث ما هو إال عم  متواضل، ونق

أغوارد إال هللا العليم ب    يء، وهو عم  بشري ك ي عم  ال ي لو من نقه أو قكور، فما كان  
من إ ابة فمن هللا وتوفيقه هو حسبي وعليه توكلت، وما كان من نقه أو قكور فمن نفسي، والحمد 

 انا هللا.  هلل الذي هدانا لاذا وما كنا لناتدي لوال أن هد 
 و  ر دعوانا أن الحمد هلل رر العالمين.

 التمهيد: 
 يشتم  على نبذة م تكرة عن الشاعر، ومكطلحات العنوان:

النميري: هو عبيد بن حكين بن معاو ة .... و نتاي نسبه إلى قي  بن   * عبيد الراعي 
ى أحيانا راعي اإلب  أو  عيالن بن مضر. كان ُيرنى ب بي جند ، وأبي نوح أيضا، ُلقِثا بالراعي، و سم

الراعي النميري، وُذكر أنه ُسمِثي بذلك؛ لرثرة  عرد في اإلب ، وجودة معرفته باا، أو لرثرة و فه اإلب   
والرِثعاء في  عرد ... كان من رجا  العرر ووجااء قومه، وكان بنو نمير أه  بيت وس دد، وحيث 

ن ج  همه تحقيق مطالا قومه، بعيدا عن ا نانية  إنه كان سيد قومه، فران يدافل عنام بعفة واباء، فه
، وابن حزم ا ندلسي،  د.ت(  150/  3،  1984، والبغدادي،  327/  1وحا الذات ]ابن قتيبة،  د.ت(  
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، والراعي النميري،  د.ت( ذ  502/  1، وابن سالم،  د.ت(  921/  2، والقر ي،  د.ت(  279ذ  
  بتكرف([.13ت 9

ة بين  عراء عكرد؛ وذلك بفض  قدرته الشعر ة، وسرعة  وقد و   الراعي إلى م انة مرموق
بدياته، وال كاله الفنية التي تميز باا، ... والموضوعات الجديدة التي عالجاا... ونظرا لكحة 
 عرد من الناحية اللغو ة فقد أكثر اللغو ون وأ حار المعاجم من االستشااد به... فنجد ابن منظور 

من أربعمالة بيت من  عر للراعي، وكذلك نجد له أبياتا منثورة هنا    في لسان العرر قد است دم أكثر
وهناك في كتا م تلفة أمثا   رح ديوان الحماسة للتبر زي، و زانة ا در للبغدادي وغيرها... توفي  

، 16، والراعي النميري،  د.ت( ذ  205/  24، و29/  8هت ]أبو فرج ا  فااني،  د.ت(،  97سنة  
  بتكرف([. 32

في اللغة:  اغه  وغا و ياغة:  نعه على مثا  مستقيم، والمعدن سب ه، والرلمة: الكيغة  
ا تقاا على مثا ، و يغة الرلمة: هيئتاا الحا لة من ترتيا حروفاا وحركاتاا، والجمل  يغ ]ابن  

 م،   اك([. 2004هت ت 1425م،   اك(، ومجمل اللغة العربية، 1999منظور، 
ة الكرفية التي تد  على المورفيمات، فمورفيم الطلا في اال طالح: الكيغة هي العالم

تد  عليه  يغة استفع ، ومورفيم الترسير تد  عليه  يغ الترسير، ومورفيم التعدي تد  عليه  يغة  
 [. 22أفع ، ومورفيم اللزوم تد  عليه  يغة فُع  ]حسن هنداوي،  د.ت(، ذ 

مجموعة من الرلمات، ونتبين من  وفي ا طالح المحداين: مم يار أو ميزان ُيت ذ أساسا ل
 اللاا أ   الرلمة وما يعتر اا من تغيير، وهي ما يقاب  في مكطل  الكرفيين العرر مالميزانم أو 

 [.284م، ذ 1987مالمثا م الكرفي ...م ] اد  أبو سليمان،  
وما بنية: جمل بناء، وهي هيئة الرلمة الملحو ة من حركة، وس ون، وعدد حروف، وترتيا،  

لرلمة: لفظ مفرد وضعه الواضل؛ ليد  على معنى، بحيث متى ُذكر ذلك اللفظ ُفام منه ذلك المعنى  وا
الموضو  هو له. وتشترك البنية مل الكيغة في توليد معنى الرلمة وتحديدد، فالمعنى ا  لي للرلمة  

]الشيخ أحمد   هو ما ُيشتق من المادة ا  لية لاا، والبنية والكيغة يحددان و  ككان ذلك المعنىم
، ود/ عبدد الراجحي،  127، ومحمد المبارك،  د.ت(، ذ  10م، ذ  2001هت ت  1422الحمالوي،  

 [. 7م، ذ 2015
َداللة  يد   الطر ق  دله على  الدا  وقد  الدلي :  الدا  أو كسرها من  بفت   اللغة:  الداللة في 

]ابن منظور،    يه اللفظ عند إ القهوِداللة وُدلولة، وفي المعجم الوسيظ: الد،اللة  بفت  الدا ( ما يقتض 
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([، فنجد أناا ُتعطي الكيغة الكرفية  2004هت ت  1425م، ومجمل اللغة العربية،  1999 م، مادة  د ث
 معناها الذي ُوضعت له.

يدرت  الذي  العلم  أنه  هو  بيناا  المشترك  القاسم  أن  إال  الداللة،  علم  تعر فات  تعددت  وقد 
أسم العلم  هذا  على  وُأ لق  السيمانتيك، المعنى،  وعلم  المعنى،  وعلم  الداللة،  علم  مث :  عديدة  اء 

الكرفي،  الو يفي  الكوتي،  المعنى  االاة:  عنا ر  من  الرلمة  معنى  و ترون   .... والدالليات 
ت    182، و179م، ذ  2001النحوي(، والمعنى المعجمي، والمعنى السياقي ]د/ محمد محمد داود،  

 بتكرف([، و اتم هذا البحث بالجانا    11م، ذ  2011هت ت  1432، وُ نظر: حنان جمي  عابد،  184
 الو يفي، حيث يقوم بدراسة الداللة الكرفية من  ال   يغاا. 

السيا  لغة: مكدر من  سا  اإلب  وغيرها يسوقاا سوقا وسياقا ... وقد انساقت وتساوقت 
قد ذكر التاانوي أن  م، مادة  سو (  بتكرف([، و 1999اإلب  تساوقا إذا تتابعت...م ]ابن منظور،  

 [.27/ 4م، 1977السيا  في اللغة اإليراد ]محمد علي التاانوي، 
المكطلحات  من  الحديثة  اللغو ة  الدراسات  في  السيا   مكطل   يعد  ا طالحا:  السيا  
العكية على التحديد والضبظ الدقيق موان كان يمث  نظر ة داللية من أكثر نظر ات علم الداللة تماس ا  

 [. 28م، ذ 1991اجام ]محمد يوست حبله، وأضبطاا من
والمعنى اللغوي يحي  على المعنى اال طالحي حيث يد  على توالي العنا ر التي تحقق  
التركيا وتوالي ا حدا  والمواقت التي تكاحا ا داء لاذا التركيا، وقد اهتم الدرت اللغوي بمفاوم 

 السيا  وهذا ما يبدو واضحا في مقوالتام. 
ر تمام حسان ت كيدا للمعاني اللغو ة التي تد  على التتابل أو اإليراد: مالمقكود يقو  الدكتو 

بالسيا  التوالي ومن ام ينظر إليه من ناحيتين أوالهمات توالي العنا ر التي يتحقق باا التركيا والسبك،  
اللغوي    والسيا  من هذد الزاو ة يسمى سيا  النه، والثانية ت توالي ا حدا  التي  احبت ا داء
م،  1993وكانت ذات عالقة باالتكا ، ومن هذد الناحية يسمى السيا  سيا  الموقتم ]د/ تمام حسان،  

 [.375ذ 
ومنه فالسيا  مإ ار عام تنتظم فيه عنا ر النه ووحداته اللغو ة، ومقيات تتك  بوسا ته  

الواقل ليست لاا معاني الجم  فيما بيناا وتترابظ، وبيئة لغوبة وتداولية، وباذا تكب  الرلمات في  
[. والمقكود بالسيا  الكرفي: مالسيا  29م، ذ 1986محددة، وانما لاا استعماالتم ]بيير جيرو،  

الذي ياتم بدراسة المفردات ال بو فاا  يغا وألفا ا فقظ، وانما بحسا ما فياا من  واذ تفيد في  
 [. 58م، ذ 2002 دمة الجملة أو ال بارةم]عوا ت كنوش مكطفى، 
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رل الدكتور محمود السعران أن مالمعنى المعجمي لي  ك   يء في إدراك معنى الرالم،  و 
فثمة عنا ر  غير لغو ة( ذات د   كبير في تحديد المعنى، ب  هي جزء أو أجزاء من معنى الرالم:  
وذلك كش كية المترلم و  كية الم ا ا، وما بيناا من عالقات، وما يحيظ بالرالم من مالبسات  

ذات  لة به ... وه ذا يظ  تحديد معنى الرالم محتاجا إلى مقايي  وأدوات غير مجرد و روف  
[. ولقد نه فندر   على أن الذي يعين  215م، ذ  1997النظر إلى القاموتم ]محمود السعران،  

قيمة الرلمة إنما هو السيا  مإذ إن الرلمة توجد في ك  مرة تستعم  فياا في جو يحدد معناها تحديدا 
التي  م قت المتنوعة  المعاني  بالرغم من  الرلمة  بعيناا على  واحدة  قيمة  يفرض  الذي  والسيا  هو  ا، 

 [. 213م، ذ  1950بوسعاا أن تد  علياام ]جوي ك فندر  ، 
واعتمادا على هذا فهن على عالم اللغة مإذا أراد الو و  إلى المعنى الدقيق للحد  اللغوي أو 

بو ت الظواهر اللغو ة المتكلة به، ومحاولة تقعيدها وفقا ل وا اا،  الرالمي البد له أن يبدأ أوال  
[. ومراعاة الظروف المحيطة بالنه؛ لاذا 113م، ذ  2003وو الفاا في التركيام ]حلمي  لي ،  

فهن مفاوم السيا  يقوم على عنا ر لغو ة وعنا ر غير لغو ة بتضافرها يتحقق المعنى، وباذا تعزي 
نا االجتماعي للغة؛ إذ ُعدث المعنى من هذا المنطلق مو يفة في السيا م ]أحمد النظر ة السياقية الجا 

[، كما أعلن ذلك رالد النظر ة  30،  29م، ذ 1995، ومنذر عيا ي،  68م تار عمر،  د.ت( ذ 
 والذي أكد على الو يفة االجتماعية للغة.  firthالسياقية اللساني البر طاني فير  

 المبحث األول 
 صيغ أبنية األفعال ودالالتها في بائية عبيد الراعي 

 يشم  ما يلي: الفع  من حيث التجرد والز ادة:
ينقسم الفع  المجرد من حيث التجرد والز ادة إلى: مجرد ومز د، أوالت الفع  المجرد: مي ون  

أربعة أحرفم   المجرد في الفع  إما االايا، أو رباعيا، ولم يرد عن العرر فع  مجرد تز د بنيته عن
هت ت 1403، والسيو ي،  62/  1م،  1982هت ت  1402، وابن الحاجا،  310/  3م،  1988]سيبو ه،  
[. والفع  المجرد الثالاي هو: ما كانت جميل أحرفه أ لية ال يسقظ حرف مناا 271/  3م،  1992

 [.20م، ذ  2001هت ت 1422في تكار ك الرلمة بغير علةم ]الشيخ أحمد الحمالوي، 
فع  المجرد الثالاي: يرل سيبو ه أناا أربعة وهي: فَع  يفِع ، وفَع  يفُع ، وفَع  *  يغ ال

 [.38/ 4م،  1988يفَع ، وفُع  يفُع  ]سيبو ه،  
  يغ الفع  الثالاي المجرد ودالالتاا التي جاءت في بالية عبيد الراعي هي: 
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ضي والمضار ( قا  ت  يغة مفَع ، يْفَع م  بس ون الفاء في المضار  وفت  العين في الما1
سيبو ه: موأما مفَع ، يْفَع م فاو  اذ بما كانت المه أو عينه أحد حروف الحلق الستة وهي مالامزة،  
والااء، والعين، والحاء، والغين، وال اءم مث : مبرأ يبرأ، وهن  يان ، وناق يناق، ونز  ينز م ]سيبو ه،  

ُفتحت عينه في المضار  م لبا للتشاك ؛  [، وانما 157/ 7، وابن ي يش،  د.ت(، 101/ 4م،  1988
وذلك أن الفتحة من ا لت، وا لت تنش  من الحلق، فحركوا العين بالحركة التي هي أقرر الحركات  

[. ودالالت  يغ الفع   210/  1م،  19992هت ت  1413هت(  542ت  450إلى حروف الحلق ]العلوي   
رفية، وما كانت داللته داللة الكيغة الكرفية  الثالاي المجرد تتعلق ببنية الرلمة ولي  بكيغتاا الك

هي  يغة  فُع  يفُع ( وذكرت دالالتاا في موضعاا من هذا المبحث، ذكرت ا فعا  بكيغة الزمن  
الماضي لثباتاا مست نسة في دالالتاا و يغاا بالمعنى الذي أرادد الشاعر. وردت هذد الكيغة في  

 أربعة عشر موضعا كما في قوله:  
 وما لِك في ِحم،اَن َأم  وال َأرُ    َبني ِحم،ان َأْسَقْوا بَناِتام ت َرَايتُ 3

 َرَايُت( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا بني ِحم،ان بن عبد العز،ل بن كعا بن سعد، 
يقو : إن، بني ِحم،ان  بطن من تميم( جعلوا ما عندهم من مياد سقايًة لبناتام، وأنِت لست منام، وهذا 

اء لام؛  نام يروون أبناءهم بما لديام من مياد كثيرة، و حرمون  فلة  ابنة سبي ( عطشى من  هج
ت  11، و  38ت رأت( ذ  1 بتكرف(. مث  هذا البيت:     38 ربة ماء ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  

ت  39، و 44ت منعوا( ذ  37، و 46ت س لُت( ذ  27، و  45ت فوضعن( ذ  18، و 39ترل( ذ  
ت رأينا(  63، و  47ت فتحُت( ذ  58، و  46ت ترل( ذ  56، و  45ت رأت( ذ  44، و 44أبى( ذ  

 [.  67ت لينفعك( ذ 67، و  48ذ 
فدلت كلمة  رأيت( على المعنى الذي ير دد الشاعر، وانما عب،ر بالفع  الماضي؛ للتنبيه على  

لك، أو من  وقو  هذا ا مر. أما مما جاء من هذا البار بدون حرف حلقي فشاذ ك بى ي بى، وهلك يا
[، و رل سيبو ه أن  21م، ذ  2001هت ت  1422تدا   اللغات كركن يركنم ]الشيخ أحمد الحمالوي،  

الفع  م أبى ي بى(  باود بت  يقرأ( كما يرل فيه وجاا   ر: أن ي ون فيه مث  حِسا يحِسا، ُفتحا كما 
ي تيم ]سيبو ه،   مي ِبي مث   قياسه:  [. وأحرف 208/  1،  ، والعلوي 105/  4م،  1988ُكسرام، وكان 

الحلق لم ُتضت أارا جديدا في المعنى. وما ورد في البالية مما لي  عينه أو المه حرف حلق في  
 موضعين، كما في قو  عبيد الراعي: 

 وأعراُ  سوءؤ في َرِجيلؤ ُمَعل،اِ  ت أَبى للحال  ِرْ وة  في ف ادد39
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يْ َبى( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا الح ال ، فيقو : إن، عندد ضعًفا في   أَبى 
قلبه، وأعراقه أعرا  سوء، فاي مرتجعة وك ناا مجموعة في علبة، وهو هنا ُيشاِثر في حسبه ]الراعي  

[. فرلمة  أبى( دلت على 45ت تنَشا( ذ  50 بتكرف(. مثله:  44،  43النميري،  د.ت(، ذ  
 م،  منل([.1999د ]ابن منظور،  االمتنا . المنل: أن تُحو  بين الرج  وبين الشيء الذي ير د 

ت  يغة مفَع ، يفِع م:  بفت  العين في الماضي وكسرها في المضار ( وردت في امانية  2
وا لو أن، َدِمي7عشر موضعا، كما في قوله:   ُيْسَقوَنه ِمْن غيِر ما َسْغِا   ت وَمعا َر ود 

بد الرحمن بن عت،ار، يقو   سقى يْسِقي( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن ع
فياا: إذا ا تد الجو  عند اإلنسان، قد ي ك  ك   يء، وربما لحم الميت، وقد يلعق الدم، وه الء النات  

. 39تمن،ْوا  رر دمي من غير جو ؛  نني أنا تام من الجري والتعا ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
ت وَرْدن( 18، و  40ت َجَلت( ذ  13، و 39ااج( ذ  ت أْن يُ 10، و 38ت أْسَقوا( ذ  3مث  هذا البيت:  

ت  ان( ذ 33، و 43ت َمَرْ َنا( ذ 32، و 42ت هداك( ذ 27، و 42ت أتاني( ذ 23، و 18ذ 
،  46ت هار( ذ  54، و 46ت تبني( ذ  52، و  44ت حلفُت( ذ  43، و 44ت جرل( ذ  40، و 43
ت يْ ِسُر( ذ  68، و  48ت مضيُت( ذ  64، و 47ت  ار( ذ  62، و 46ت أتاك، يضِرر( ذ  56و 
[. فرلمة  يسقونه( دلت على  دة العطش؛ حيث تمنوا  رر دمه من  دة العطش نتيجة لرثرة  48

 الجري والتعا. 
ت  يغة مفَع ، يفُع م:  بفت  عين ماضيه وضماا في المضار ( وردت في اانين واالاين  3

 وُقُلوُبَنا َتْنُزو ِمَن الر،ْهاِ     ت َأْلَكْقُت َ ْحِبي ِمْن َهَواك ِبِامْ 8موضًعا، كما في قوله: 
 تْنُزو( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، يقو  فيه: 

.  39ألزقت أ حابي با الء المعا ر حتى نبلغك على  وف منام لجال  قدرك ]المرجل السابق ذ  
ت 12، و  38ت عادني( ذ  4، و  38ذ  ت  ا (  4، و  38ت فقلت( ذ  2، و 38ت تقو ( ذ  1مثله:  

( ذ 26، و  42ت قا ( ذ 23، و 40ت ضم،( ذ 16، و 40مطوت( ذ  ت راحت( 27، و 42ت غر،
ت  34، و 43ت يُ ن، يعود( ذ  32، و 43ت عَفت( ذ 31، و  43ت جاد، هم،ت( ذ 30، و 42ذ 

  ت غدا، 42، و  44ت راح( ذ  40، و 44لم ُيْرج( ذ  37، و 43ت كنت( ذ  35، و 43تعود( ذ 
ت 58، و 47ت لم تز ( ذ  57، و 46ت يطفو( ذ  55، و 45ت تنوش( ذ  45، و 44و نوء( ذ  
( ذ   ،  48ت عاد( ذ  63، و 47ت سل ت، سلخ( ذ  61، و 47ت ُيقا ، وهجا( ذ  59، و 57أسا 

[. فنجد حروف الفع  المضار   تنزو( الذي يد  على  48ت ترون(  67، و 48ت يسب ني( ذ  65و 
 المعنى بدقة. الحا  واالستقبا  أدت 
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ت مفِع ، يفَع م:  ب سر عين ماضيه وفت  عين مضارعه( وردت في االاة عشر موضعا، 4
 وَأِرْقُت ليلَة عاَدِني َ ْطِبي          ت  اَ  الِعَشاُء وَنْحُن بالَاْضاِ 4كما في قوله: 

يقو  فيه:    َأِرْقُت(، البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار،
 ا  ليلي ونحن بالاضا  أي: الجب  المنبسظ على ا رض(، وبقيت ساهًرا مفرًرا في أمري، وهذا  

ت لم ُيْبق،  6 بتكرف(. مث  هذا البيت:    39، و38يد  على أمرؤ جل  ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
( ذ   وا( ذ  7، و  39ُيِجن  ت رِكْبُت(  37، و 42ت ُكِحَلت( ذ  25، و 25تغِضبُت( ذ 23، و 39ت ود 

( ذ 45، و  44ذ  (  55، و 45ت تْعَلق( ذ 50، و 45ت تعلمي( ذ 49، و 45وقد ب ، ت أن يَظ ،
[. نجد الفع   أرقت( الم ون من الامزة  47ت رِغْبنا( ذ  60، و 47ت نسمل( ذ  59، و 46ذ  

 والراء والقاف يعطي معنى أد  من  سارت(. 
 عه( وردت في االاة مواضل، كقوله: ت مفِع  يفِع م  ب سر عين ماضيه ومضار 5
 ِبَعْيِني ُحَباَرل في ِحَباَلِة ُمْعِزرِ  ت َحَلْفُت لاْم ال َتْحِسُبوَن َ ِتيَمِتي 43

 تحِسبون( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو  فيه: أقسمت لام ال تظنون سبِثي  بيه بعْيَنْي الحبارل    عدي بن الرِث

 بتكرف(.   45، و44 وهو  الر على     اإلوية( التي وقعت في  باك الكالد ]المرجل السابق ذ  
 [. 42ت ُيوَ ى( ذ 24، و  39ت نثني( ذ 9مث  هذا البيت:  

ت مفُع ، يفُع م  بضم عينه في الماضي ومضارعه( داللة  يغة فُع  يفُع : تست دم أفعا   6
هذد الكيغة؛ للداللة على معانؤ مناا: الحسن والقب ، وال كلة، والكغر والربر، والشدة والجرأة واللين،  

،  28/  4  م،1988أو الضعت، والسرعة، أو البظء، والرفعة، أو الضعة، والعق  والجا  ]سيبو ه،  
[، وهي دالالت معجمية  386،  385م، ذ  1965هت  1385، و ديجة الحديثي،  32،  31،  30،  29

ببناء الرلمة، أما الداللة الو يقية فتتمث  في أن هذد الكيغة ال تست دم أفعالاا إال اليمة،  تتعلق 
 وردت هذد الكيغة في موضل واحد، وهو قوله: 

 ُمَفد،ل كبطِن ا ْيِن غيَر ُمَسب،اِ   وَغىت َ روجؤ من الُغم،ى إذا َكُثَر ال41
 َكُثَر( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو عدي 
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : هذا القدح ينسار كالحي،ة بين ا قداح، و  رُج منتكًرا،   بن الرِث

[. فالفع   كُثر( الاليم د  على كثرة  44عي النميري،  د.ت(، ذ  واْن َكُثرت الشدالد والعوالق ]الرا 
 الشدالد. 

 * صيغ الفعل الرياعي المجرد:
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وهو ما كانت أحرفه ا  لية أربعة وله  يغة واحدة  فعل ، ُيفعل ( وردت في موضل واحد،  
 إلْيِه بمْ َقْي َعْيِنَاا اْلُمَتَقلِثاِ     ت رأْت رُجال يْسعى إلْياا َفَحْمَلَقْت 44وهو قوله: 

 َفَحْمَلَقْت( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : فاي تحملق بعيناا المتقلبتين من الفز (إلى الكالد   عدي بن الرِث

 بتكرف([. فالفع   حملق( د  على   45يري،  د.ت(، ذ  الذي سار  للقبض علياا ]الراعي النم 
 م،  حملق([.1999 دة الفز ؛ حيث إن معناد  ما غطت الجفون من بياض المقلة( ]ابن منظور، 

 ثانيا ة صيغ الفعل من حيث الزيادة: 
ينقسم الفع  من حيث الز ادة إلى مز د االاي، ومز د رباعي، ومز د الثالاي ينقسم إلى: مز د 

وبحرفين، وبثالاة أحرف، ومز د الرباعي ينقسم إلى مز د بحرف وبحرفين، وما ورد في البالية    بحرف،
 المز د الثالاي فقظ.

أت  يغ الفع  الثالاي المز د بحرف: المز د بالامزة، دالالت  يغة أفع : تست دم هذد الكيغة؛  
 و  في يمان أو م ان، والداللة للداللة على معانؤ متعددة مناا: التعدية، والكيرورة، والسلا، والد 

على الحينونة، واالستحقا ، والو و  إلى العدد، والداللة معنى فع ، والتعر ض، والترثير، ومكادقة  
م،  1980هت ت  1400، وابن مالك،  188ت    186/  1الشيء على  فة ]ابن عكفور اإل بيلي،  د.ت(  

هت 1422والشيخ أحمد الحمالوي،  ،  151ت 146م، ذ  1982هت ت  1402، وعكام نور الدين،  263/  4
[. وقد وردت  يغة  أفع ( في بالية عبيد الراعي في سبعة مواضل، كما في 31،  30م، ذ  2001ت  

 قو : 
 وقْد َأراَد به َمْن َقاَ  إْغضاِبي   ت إنِثي أتاني كالم  ما غِضْبُت لهُ 23

نه ياجو في هذد   أراد( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أ
لم   ولرنه  به إغضابي،  ُيَراُد  قو    بلغني  يقو :  أرقم،  بن  أو ياجو  ْنزر  قا ،  الرِث بن  القكيدة عدي 

ت ُانْ ن( ذ  17، و  39ت ألكقُت( ذ 8. مثله:  42ُيغضُبني؛  نه ال قيمة له ]الراعي النميري ذ  
[.  47ت أِ ر( ذ  62، و 46ت ُيعطي( ذ 51، و 45ت أقبلت( ذ  47، و 45ت أور ( ذ  46، و  41

 أدت  يغة  أراد( أنه يحمله على الغضا، ومل ذلك لم ي ار فيه هذا الغضا. 
هذد   تست دم  فعث :  دالالت  يغة  فعث .  العين(  يغة  بالتض يك  المضعت  المز د   *
الكيغة؛ للداللة على معانؤ متعددة منه: التعدية، والترثير، والجع ، والتسمية، والدعاء، والقيام على  

لشيء، والداللة على مجردد، وعلى التوجه، وا تكار الح اية، وعلى أن الفاع  يشبه ما ُأ ذ منه  ا
، وابن  189ت   188/  1الفع ، وبمعنى عم  الشيء في الوقت المشتق هو منه ]ابن عكفور د.ت(،  
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[. وقد 153ت    151م، ذ  1982هت ت  1402، وعكام نور الدين،  63/  2م،  1980هت ت  1400عقي ،  
ت  14 يغة فعث  في بالية عبيد الراعي في  مسة مواضل تفيد الترثير والتعدية، كما في قوله:  جاءت  

 ُ ُرُ  الرِث اِح بَنْفَنتؤ َرْحاِ   وك ن،ان، قَطا ُيَكفِثقهُ 
 ُيَكفِثقُه(، البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، حيث 

ماكن الك بة بطيور القطا تتقاذفاا الر اح الشديدة المحكورة بين جبلين  يشبه سير الجما  في تلك ا 
ت  28، و  39( ذ 39ت  5، و 38ت قط،َعْت( ذ  2 بتكرف(. مثله:    40]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  

ُم( ذ   ك( ذ  35، و 42ُأَقسِث [. فكيغة الفع   يكفقه( الدا  على الترثير د  على كثرة  43ت َمسِث
 ما  أاناء سيرها. تقاذف الر اح للج

* المز د با لت:  يغة  فاع (، دالالت  يغة فاع : تست دم هذد الكيغة؛ للداللة على  
معانؤ مناا: الداللة على المفاعلة، والترثير، والتعديةت والمواالة، وبمعنى فع ، ومعنى أفع  ]سيبو ه،  

،  263/  4م،  1980هت ت  1400، وابن عقي ،  188/  1، وابن عكفور،  د.ت(،  68/  4م،  1988
[. وقد وردت هذد في بالية عبيد الراعي؛ لتد  على  154م، ذ  1982هت ت  1402وعكام نور الدين،  

ت 60 بتكرف(. مثله:  40، و38المشاركة والتعدية، في أربعة مواضل ]الراعي النميري  د.ت( ذ  
 [، كما في قوله: 48ت أعاقبه( ذ 65، و 48ت ُيحارُبه( ذ 64، و  47ُيشاتم( ذ 

َحابا   ت فَ ْولى أْن َيَظ ، العبُد يْطفو 55  بحيُث ُيَناِيُ  الماُء الس،
 ُيَناِيُ ( البيت من الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، حيث يقو : ف جدر أن تربو  
يادد جر را   بالبحر، وهو  بنفسه و شبثه نفسه  يفت ر  السحابا، حيث  البحر  ُي ا م  البحر حتى  مياد 

فهن، مياد هذا البحر في ايدياد حتى يقار  الماء السحار ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ   و اوث  عليه،
  بتكرف([. فالفع   ُيناي ( دلت على مشاركة النزا  بين مياد البحر والسحار. 46

ر ت  يغ الفع  الثالاي المز د بحرفين: المز د بالتاء وتض يك العين:  يغة تفع، . ودالالت  
ر، والترل ت    هذد الكيغة هي: رته فترس، أن تست دم للداللة على معانؤ مناا: مطاوعة فع،  نحو: كس،

نحو: تكب،ر وتجلد، والتجنا نحو: تحر،ج أي تجنا الحرج، والتدرج نحو: تحف،ظت العلم مس لة بعد 
م،  2001هت ت  1422ا  رل، وربما أغنت عن الثالاي نحو: ترل،م وتكد،ل ]الشيخ أحمد الحمالوي،  

[. وجاءت هذد الكيغة في بالية عبيد الراعي في أربعة مواضل تد  على المطاوعة والترثير،  34ذ  
لِت البالُد ِبَنا 19كما في قوله:   َمن،ْيُتُه وِفَعاُلُه َ ْحِبي  ت وِاذا َتَغو،

َلت( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، يقو  فيه:    تَغو،
إذا تَغي،رت بنا  روف الدهر، كما هو حالنا ا ن، فهن،ه يساعدنا بالفع  ولي  با ماني ]الراعي النميري، 
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[. دلت 48ت تَمن،ى( ذ  67، و 46ت َتَيم،م( ذ  54، و 38ت نتقر،ُر( ذ  2. مثله:  41 د.ت(، ذ  
ن  روف الدهر. لت( على تغير وتلو    يغة  تغو،

،  يغة افتع . دالالت  يغة افتع : تست دم هذد الكيغة؛ للداللة * المز د بالامزة والتاء
على معانؤ مناا: االت اذ، والداللة على المطاوعة، مطاوعة بناء  أفع ، وفع، ( والداللة على التشارك، 
]سيبو ه،   فع   وبمعنى  اال تيار،  الفع ، وعلى  التكرف واالجتااد واالضطرار في تحكي   وعلى 

م،  1980هت ت  1400، وابن عقي ،  192،  193/  1، وابن عكفور،  د.ت(،  75ت  73/  4م،  1988
[. وقد وردت هذد الكيغة في  33م، ذ  2001هت ت  1422، والشيخ أحمد الحمالوي،  264،  263/  4

 البالية؛ لتد  على التشارك واالت اذ، وذلك في االاة مواضل كقوله: 
 َقْيَنا على أْدحاِ  َدب،ار لم،ا التَ   ت ك ن، ِهْنًدا َاَناياها وَبْاَجُتاا 29
 على أبارَ  قْد هم،ْت بهعشارِ   ت مولية ُأُنت  جاد الربيُل باا30

 التقينا( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في هذد  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : إنه عندما التقى باند ف ي الموضل  القكيدة عدي بن الرِث

الذي أ ار إليه، ر ها في ابتسامتاا ولمعان أسناناا وباجتاا ك ناا ا رض العطشى التي ينز  علياا  
النميري،  د.ت(، ذ   ]الراعي  مثله:    43، و 42المطر  ُيت،قى( ذ  36 بتكرف(.  ت 57، و 44ت 

 [. فالفع   التقينا( د  على التشارك بينه وبين هند. 47تلتاا( ذ 
الثالاي المز د بثالاة أحرف، وهو المز د بالامزة والسين والتاء:  يغة استفع .    ج ت  يغ الفع 

دالالت  يغة استفع : تست دم هذد الكيغة؛ للداللة على معانؤ مناا: الطلا، والتحو  من حا  إلى  
، والجاربردي،  د.ت(  73ت    70/  4م،  1988حا ، والمكادفة، واإل ابة، وا تكار الح اية ]سيبو ه،  

[. وقد جاءت هذد الكيغة  استفع ( في البالية في موضل واحد تد  على الطلا والترلت  50/  1
 وَ ْرِسُر عْنَد الباِر َأْنَفَك حاِجُبهْ  ت ُقَرْ ُش الذي ال تستطيُل كالَمهُ 68وهو: 

 تستطيُل( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا أوت بن مْعَراء، حيث إنه: يكفه بالذلة  
مو  الذكر حتى أنه يدفعه الحاجا أ د الدفل، و  سر أنفه عند أبوار ال لفاء وا مراء من  والاوان و 

النميري،  د.ت(، ذ   ]الراعي  ذله    48، و47قر ش  على  تستطيل(  دلت  يغة  ال   بتكرف([. 
 وهوانه، حيث ال تستطيل قر ش كالمه.

نه إلى فع  ماضؤ وفع   اانيا ت دالالت  يغ الفع  من حيث الزمن: ينقسم الفع  باعتبار يم
مضار ، وفع  أمر. الفع  الماضي: ما د  على وقو  الحد  في يمان على يمان المترلم ]ابن مالك  

[، وقد 47/  1، وعبات حسن،  د.ت(  229، وأحمد بن سليمان،  د.ت( ذ  17/  3الطالي،  د.ت(،  
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تك  بالحاضر والمستقب ،  ي رج في سياقات معينة عن هذد الداللة الزمنية، فاو يد  على الماضي الم
أو الماضي المتك  بالحاضر، أو الزمن الحاضر، كما يد  على المستقب  في حاالت مناا: وقوعه  

م،  2006هت ت 1426في أسلور الشرا، وفي الدعاء، ووقوعه بعد ما المكدر ة ] اد  أبو سليمان، 
ت  53/ 1د.ت(، ، وعبات حسن،  31ت 28، ذ 1981هت ت 1401، ود/ فاض  السامرالي، 90ذ 
مالك  55 ]ابن  الترلم  أو يمان  الحاضر،  الزمن  في  الحد   وقو   على  د   ما  المضار :  والفع    .]

[. و د  المضار  على المستقب  في 229، وأحمد بن سليمان،  د.ت(، ذ  17/  1الطالي،  د.ت(،  
البعيد، أو وقل    الحاالت التالية: إذا ُسبق بالسين ت لكه للمستقب  القر ا، وسوف ت لكه للمستقب 

في أسلور الشرا أو وقل في القسم أو الطلا أو الدعاء، أو ُسبق بلن، فتنفي المستقب  البعيد. وقد  
جمل ابن مالك هذد القرالن في قوله: ميت له لالستقبا  بظرف مستقب ، وبهسناد إلى متوقل، وباقتضاله  

اة، أو لو المكدر ة، أو نون التوكيد،  لبا أو وعدا، وبمكاحبة نا ا أو أداة ترج أو إ فا  أو مجاي 
، وابن الحاجا،  د.ت(  5م، ذ  1967.  1986أو حرف تنقي  وهو السين أو سوفم ]ابن مالك،  

م، ذ 2006هت ت 1426، و اد  أبو سليمان،  230/ 1م، 1991هت 1411، وابن هشام، 232/ 2
92  .] 

م،  1981هت ت  1401امرالي،  كما تتحو  داللته الزمنية إلى الماضي في سياقات ]د/ فاض  الس
  57/  1، وعبات حسن،  د.ت(،  92م، ذ  2006هت ت  1426، و اد  أبو سليمان،  34،  33ذ  
[ معينة: وذلك بقرالن لفظية أو معنو ة  ا ة بالزمن الماضي وذلك مث :  لم، لما( فد ولاما  63ت  

  لم( تنفي الحد  في على المضار  يحوِث  داللته إلى الماضي، غير أن الفر  بيناما ي من في أن، 
م، 1980هت ت  1400، وابن عقي ،  454/  1م،  1991هت  1411الزمن الماضي المطلق ]ابن هشام،،  

[ يقو  الكاحبي: ملم تنفي الفع  المستقب ، وتنق  معناد إلى الماضي، نحو: لم يقم ي د، تر د  26/  4
في حين أن لما تنفي    [ ،110/  9، وابن ي يش،  د.ت(  255ما قام ي دم ]ابن فارت،  د.ت( ذ  

، وابن  458/  1م،  1991هت  1411وقو  الحد  في الزمن الماضي القر ا من الحا  ]ابن هشام،  
[، واذا جاء مسبوقا بت  كان وسالر ا فعا  المسبوقة بزمان معين  26/  4م،  1980هت ت  1400عقي ،  

م،  1981هت ت  1401لي،  نحو:    وأ ب  وأمسى وبات، واذا ُسبق ب فعا  الشرو ( ]د/ فاض  السامرا
 [.  34،  33ذ 

الفع  ا مر: هو لفظة ُيطلا باا الفع  من الفاع  الم ا ا بحذف حرف المضارعة، ومن  
غير الفاع  الم ا ا بالالم، وقد ُتضمر للضرورة، وبعد الحذف إن كان الثاني متحركا أبتدأ بحركته،  
نحو: ضْل من تضل، وان لم يتحرك الثاني جيء بامزة الو   ام الامزة المضمومة إن كان الفع   
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الايا مضموما عينه، نحو: اْنُكر، وهمزة القطل مفتوحة إن كان رباعيا، نحو: َأكِرْم، وفيما سواها  ا
 [. 238، وأحمد بن سليمان،  د.ت(، ذ 35/  6م، 1992هت ت 1403م سورة ]السيو ي،  

أوال ت الداللة الزمنية لكيغ الفع  الماضي: الفع  الماضي في البالية: ورد الفع  الماضي في 
الراعي النميري في سبعين موضعا، جاءت بدالالت متنوعة كما يلي: داللة حدواه في الزمن    بالية

الماضي: ورد المجرد في تسعة وأربعين موضعا، والفع  المز د ورد في تسعة عشر موضعا.  يغة  
الفع  الثالاي المجرد:  يغة فَع : بفت  عينه في الماضي: وردت في واحد وأربعين موضعا، كما في  

 َفَتْحُت علياُم للَ ْسِت بابا   ت وانِثي إذ أُسا  باا ُكَليًبا 58وله: ق
 َفَتْحُت( البيت من الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، فيقو : واني إذ أت ذ من  
قبيلتي  نمير( درعا   تم بني كليا  قبيلة جر ر( فهنني بذلك قد فتحت عليام بابا جديدا للتحقير  

ت فقلت( 2،   38ت رأت( ذ  1 بتكرف(. مثله:    47، و46لراعي النميري،  د.ت( ذ  واإلذال  ]ا
ت جلت(  13،  40ت مطوت( ذ  12،  38ت  ا ، عاد( ذ  4،   38ت رأيت، أسقوا( ذ 3،  38ذ  
ت 26،  42، أتاني، قا ( ذ  23،   41ت فوضعن، وردن( ذ  18،   40ت ضم،( ذ  16،   40ذ  

( ذ   ت عَفْت( ذ 31،  43ت جاد، هم،ت( ذ  30،  42ذ  ت س لت، هداك، راحت(  27،   42غر،
ك( ذ  35،  43ت  ان( ذ  33،  43ت مَرْ نا( ذ  32،   43 ت منعوا، ركبت( 37،  43ت كنت، مسِث
ت حلفُت( ذ 43،  44ت غدا( ذ  42،  44ت راح، جرل( ذ  40،  44ت أبى( ذ 39،  44ذ  
( ذ  45،   45ت رأت( ذ  44،  44 ت  56،   46ت رأيت( ذ  54،  45ت أقبلت( ذ  47،  45ت وقد ب ث

ت  62،  47ت سل ت، سلخ( ذ  61،  47ت رغبنا( ذ  60،  47ت هجا( ذ  59،  46أتاك( ذ  
[. فجاءت  يغة الفع   فت ( في  48ت مضيت( ذ  64،  48ت رأينا، عاد( ذ  63،  47 ار( ذ  

 سيا  الزمن الماضي. 
 *  يغة فِع   ب سر عين ماضيه(: وردت في سبعة مواضل، كما في قوله:

 وكيك ُيشاتم الن،اُت الِرالبا   َرِغْبنا عن هجاِء بني ُكَلْياؤ ت 60
 َرِغْبنا( البيت من الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، حيث يقو : لقد  ارنا عدم 
هجاء بني كليا؛ إذ كيك يتشاتم النات مل الرالر؟ وهو هنا يشبه قوم جر ر بالرالر ]المرجل السابق  

وا( ذ  7،  38ت أِرْقُت( ذ 4 بتكرف(. مثله:    47، و46ذ   ، 42غِضْبت( ذ  23،  39ت ود 
[. فجاءت  يغة الفع   رِغا( 45ت وقد ب ( ذ  45،  44ت رِكبت( ذ  37،  42ت ُكِحلت( ذ  25 

 في سيا  الداللة على الزمن الماضي.
 *  يغة فُع   بضم عينه في الماضي( وردت في موضل واحد، كما في قوله: 
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 ُمَفد،ل كبطِن ا ْيِن غيَر ُمَسب،ِا   وجؤ من الُغم،ى إذا َكُثَر الوَغىت َ ر 41
 َكُثَر( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو عدي 
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : هذا القدح ينسار كالحي،ة بين ا قداح، و  رُج منتكًرا،   بن الرِث

الفع   كُثر( الاليم دلت على كثرة  44َكُثرت الشدالد والعوالق ]المرجل السابق ذ    وانْ  [. فكيغة 
 الشدالد في سيا  الزمن الماضي. 

ت  44ت  يغ الفع  الرباعي المجرد:  يغة  فعل (: وردت في موضل واحد، كما في قوله:  
 ا اْلُمَتَقلِثاِ إلْيِه بمْ َقْي َعْيِناَ   رأْت رُجال يْسعى إلْياا َفَحْمَلَقْت 

 حملقت( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : فاي تحملق بعيناا المتقلبتين  من الفز ( إلى الكالد  عدي بن الرِث

 يغة الفع   حملق(   بتكرف([. وردت    45الذي سار  للقبض علياا ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
 التي د  على  دة الفز  في سيا  الزمن الماضي. 

ت  يغ الفع  الثالاي المز د بحرف:  يغة أفع : وردت في  مسة مواضل، كما في قوله:  
ر  ت ِوَراُد ا عالي أقبلْت بنحورها 47  على را  ؤ ذي  امةؤ متقوِث

ية، وُ رول أنه ياجو في هذد  أقبلْت( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عط 
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : تلك ا اافي تضرر إلى الحمرة في  القكيدة عدي بن الرِث
أعالها؛  ناا مواضل الِقْدر فال تراد تسود، وهي باحتضاناا الرماد كاحتضان ا  هر لفكي  حديث  

ت ألكقت(  8،  41ت ُأِنْ َن( ذ  17مثله:     بتكرف(.  45، و 41الماد في الوالدة ]المرجل السابق ذ  
 [. جاءت هذد الكيغة في سيا  الزمن الماضي. 45ت أور ( ذ  46،  42ت أراد( ذ  23،  39ذ  

 ت  يغة فع، : وردت في موضعين، كما في قوله:
 بقي،َة ُ التؤ باا نَتَقر،رُ   ت فقلت لاا إن، القوافي قط،عْت 2

فيه بني ِحم،ان بن عبد العزل بن كعا بن سعد، حيث    قط،عْت( البيت من الطو  ، ياجو
 بتكرف(. مثله:  38يقو : إن  عر الاجاء لم يبق لنا بقية  داقات نتقرر باا ]المرجل السابق ذ 

[. فقد جاءت  يغة الفع   قط،ل( الدالة على كثرة القطل في سيا  الزمن الدا  39ت حم،ْلُته( ذ  5 
 على المضي. 

 ت في موضل واحد، وهو قوله:ت  يغة افتع : ورد 
 لم،ا الَتَقْيَنا على أْدحاِ  َدب،ار   ت ك ن، ِهْنًدا َاَناياها وَبْاَجُتاا29
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 التقينا( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في هذد  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : إنه عندما   التقى باند في الموضل  القكيدة عدي بن الرِث

 بتكرف([. فكيغة الفع   التقينا( دلت على التشارك بينه    42الذي أ ار إليه ]المرجل السابق ذ  
 وبين هند في الزمن الماضي.

 ت  يغة تفع، : وردت في االاة مواضل، كما في قوله: 
لِت البالُد ِبَنا 19  َمن،ْيُتُه وِفَعاُلُه َ ْحِبي   ت وِاذا َتَغو،
َلت( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، يقو  فيه:  تَغو، 

إذا تَغي،رت بنا  روف الدهر، كما هو حالنا ا ن، فهن،ه يساعدنا بالفع  ولي  با ماني ]المرجل السابق  
لت( ذ  19. مثله:  41ذ    يغة [. دلت  48ت تمن،ى( ذ  67،  46ت تيم،م( ذ  54،  41ت تغو،

ن  روف الدهر في سيا  الزمن الماضي.   لت( على تغير وتلو    تغو،
 اانيا ت الداللة الزمنية لكيغ الفع  المضار : 

الفع  المضار  في البالية: ورد الفع  المضار  في  مسة وأربعين موضعا، تنوعت دالالتاا  
 بين داللة الحا  واالستقبا  والداللة على المضي كما يلي:

لحا  المتك  بالمستقب : ي تي لسعرار عن حد  جرل وقوعه عند الترلم واستمر  * داللة ا
[. فجاء في  يغ الفع  الثالاي المجرد في 32م، ذ 1981هت ت 1401واقعا ]د/ فاض  السامرالي، 

أربعة واالاين موضعا، على الكيغ التالية: ت  يغة فَع  يفَع : وردت في  مسة مواضل، كما في  
 ِليْنَفَعَك الَقْوُ  ال،ذي أْنَت كاِذُبهْ   ن،ى ُقَرْ ش  أْن تروَن َأَ اُهمُ ت َتمَ 67قوله: 

 لينفعك( البيت من الطو   ياجو فيه أوت بن مْغراء، المعنى: ِإن، الراعي يتعجا من ادعاء  
عي النميري،  أوت: أن، قر ًشا تتمن،ى أن ي ون منام وأً ا لام، ام يازأ به وب ذبه الذي ال ُيجديه نفًعا ]الرا 

ت 56،  45ت تنشا( ذ  50،  45ت يسعى( ذ  44،   39ت يرل( ذ  11، مثله:  48 د.ت(، ذ  
 [. وردت  يغة  ينفل( في سيا  الزمن الدا  على الحا  المتك  بالمستقب . 46ترل( ذ  

ت  يغة فَع  يفِع   بفت  عين ماضيه وكسرها في المضار (: وردت في أربعة مواضل، كما  
وا لو أن، َدِمي ت ومَ 7في قوله:   ُيْسَقوَنه ِمْن غيِر ما َسْغاِ   عا َر ود 

 سقى يْسِقى، ُيسقونه( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن  
عت،ار، يقو  فياا: إذا ا تد الجو  عند اإلنسان، قد ي ك  ك   يء، وربما لحم الميت، وقد يلعق الدم،  

لسابق، ذ وه الء النات تمن،ْوا  رر دمي من غير جو ؛  نني أنا تام من الجري والتعا ]المرجل ا
[. فرلمة  يسقونه( 48ت ي سر( ذ  68،  46ت يضرر( ذ 56،  46ت تبني( ذ  53. مثله:  39
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دلت  دة العطش؛ حيث تمنوا  رر دمه من  دة العطش نتيجة لرثرة الجري والتعا في  يغة الزمن  
 الدا  على الحا  المتك  بالمستقب . 

وردت في اانا عشر موضعا،   ت  يغة فَع  يفُع   بفت  عين ماضيه وضماا في المضار (:
 َغَزاِلي َسَحارؤ في اْغتماسِة كوَكاِ   ت بقايا الذ رل حت،ى َتُعوَد عليامُ 34كما في قوله: 

بن  ا تعود( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو عدي  
ينز  المطر عند ا تفاء الروكا  الرقا ، أو ياجو  نزر بن أرقم، فيقو : إننا ننحر اإلب  إلى أن  

( ذ  6،  38ت تقو ( ذ  1 بتكرف(. مثله:    43،  41]المرجل السابق، ذ   ت تنزو(  8،  39ت ُيِجن 
،  46ت يطفو( ذ  55،  45ت تنوش( ذ  45،  44ت ينوء( ذ  42،  43ت يعود( ذ  32،  39ذ  

[. فقد جاءت  48ت ترون( ذ  67،   48ت يسب ني( ذ  65،  47ت نسلخ( ذ  61،  47ت ُيقا ( ذ  59 
 هذد الكيغة في سيا  الزمن الدا  على الحا  المتك  بالمستقب .

ت  يغة فِع  يفَع   ب سر عين ماضيه، وفتحاا في المضار (: ورد في االاة مواضل، كما  
 ولْم نْسَمْل لشاعرها جواَبا   ت ولوال أْن ُيَقاَ  هَجا ُنَمْيًرا 59في قوله: 

الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، حيث يقو :  نسمل: سِمل يْسَمل( البيت من  
ولوال أن يقو  النات: إن، جر ًرا هجا بني نمير، وان،  اعرهم الراعي لم يجبه ]المرجل السابق، ذ 

[. فوردت  يغة هذا الفع  في  45ت تعلق( ذ  50،  45ت تعلمي( ذ  49 بتكرف(.    47،  46
 لمستقب . سيا  الزمن الدا  على الحا  المتك  با

 *  يغ الثالاي المز د بحرف: ورد في سبعة مواضل، على الكيغ التالية: 
 ت  يغة أفع ، ُيفع : ورد في موضل واحد، وهو قوله:

 وفي اْ َْقَرِبيَن ذو ِكَذارؤ وَنْيَررِ   ت َأُ و َدَن ؤ ُيْعِطي ا َعاِدَي ِباْسِتهِ 51
اا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو   أعطى ُيعِطي( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو في

قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : إنه إنسان وِسخ جبان، ينازم أمام ا عداء، ومل   فياا عديث بن الرِث
 بتكرف([. فقد جاءت  يغة الفع  46، و 41أقاربه ذو  ر ونميمة ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  

 تك  بالمستقب .  ُيعطي( في سيا  الزمن الدا  على الحا  الم
 ت  يغة فع، ، ُيفعِث : ورد في موضعين، هما قوله:

ُم ِقْدري وْهَي بارية  28  إْذ ُك   ِقْدرؤ عُروت  ذاُت ِجْلبارِ  ت إنِثي ُأَقسِث
البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه   ُم(  ُيَقسِث ُم  ُم: َقس،  ُأَقسِث

قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، حيث يفت ر الراعي ب رمه، عندما يوي  الطبيخ  ياجو فياا عديث بن الرثِ 
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على المحتاجين من قدرد البارة كما تبري العروت، وال يطبخ في ال فاء كما يفع  ا  رون ]المرجل  
مثله:    42، و 41السابق ذ   ُيَكفِثقُه( ذ  14 بتكرف(.  ،  ف،ق  فع، ([. فجاءت  يغة 40ت 
م( في   سيا  الزمن الدا  على الحا  المتك  بالمستقب ، مما يد  على كرمه.  أقسِث

 ت  يغة فاع ، ُيفاع : ورد في أربعة مواضل، كما في قوله:
 وأْوُت بُن مْعَراَء الاجيُن أُعاِقُبهْ   ت وأْوت بن َمْعراء الاجيُن يسب ني 65

بن معراء، حيث يقو : إن  أعاقبه: عاقا ُيعاقا( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا أوت  
]المرجل   أقا مه  للراعي( هذا الحقير يشتمني، وأنا ا ن  المعا ر ن  الشعراء  أوت بن معراء  أحد 

ت ُيحاربه(  64،  47ت ُيشاتم( ذ  60،  46ت ُيناي ( ذ 55 بتكرف(. مثله:    48، و 47السابق ذ  
   بالمستقب . [. فجاءت  يغة  أُعاقا( في سيا  الزمن الدا  على الحا  المتك48ذ 

* داللة الحا  المتك  بالمستقب  في  يغ الفع  المضار  الثالاي المز د بحرفين: ورد في 
  يغة افتع ، يفتع  في موضعين، و يغة تفع،  يَتَفع،  في موضل واحد.

ْهِر ال،ذي ُيت،َقى ِبهِ 36ت افتع ، يفتع  كقوله:    اْلَمْرُجو  أْكَرُم َمْنِراُ وَمْنِرُبُه  ت ُهُم كاِهُ  الد،
 ُيت،َقى: ات،قى يت،قي( البيت من الطو   من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو  
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو :  نام عندهم الَمْنَعة والقوة التي تتكدل لتقلبات  فياا عديث بن الرِث

[. فدلت 47ت تلتاا( ذ  57، مثله:  44، وذ  41بق ذ  الزمن، ونحن نحتمي باا ]المرجل السا
  يغة  ُيت،قى( الحا  المتك  بالمستقب . 
 ت  يغة تفع،  يَتَفع،  كما في قوله:

 بقي،َة ُ التؤ باا نَتَقر،رُ   ت فقلت لاا إن، القوافي قط،عْت 2
عبد العزل بن كعا بن  نتقر،ُر: تقر،ر يتقر،ر(البيت من الطو  ، ياجو فيه بني ِحم،ان بن  

السابق ذ   ]المرجل  باا  نتقرر  بقية  داقات  لنا  يبق  لم  الاجاء  يقو : إن  عر    38سعد، حيث 
  بتكرف([. جاءت  يغة الفع   نتَقر،ُر( الدالة على كثرة التقرر في سيا  الحا  المتك  بالمستقب . 

لمز د بثالاة أحرف: فقد  * داللة الحا  المتك  بالمستقب  في  يغ الفع  المضار  الثالاي ا
 جاء في  يغة استفع ، يستفع  في موضل واحد، وهو قوله:

 وَ ْرِسُر عْنَد الباِر َأْنَفَك حاِجُبهْ   ت ُقَرْ ُش الذي ال تستطيُل كالَمهُ 68
 تستطيُل( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا أوت بن مْعَراء، حيث إنه: يكفه بالذلة  

حتى أنه يدفعه الحاجا أ د الدفل، و  سر أنفه عند أبوار ال لفاء وا مراء من    والاوان و مو  الذكر
 بتكرف([. االستطاعة هي القدرة على الشيء ]ابن   48، و47قر ش ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ 



 

 133 

م، مادة   و ([ إال أن مجيء الفع  منقيا يد  على عدم القدرة على كالمه، دلت 1999منظور،  
ل( على ذله وهوانه، حيث ال تستطيل قر ش كالمه في سيا  الزمن الدا  على الحا   يغة  ال تستطي 

 المتك  بالمستقب . 
للمستقب : ورد في موضعين،   بنا ا، و لكت داللته  القر ا: ما ُسبق  المستقب   ت داللة 
تمثلت في  يغتين هما: *  يغة فَع  يفِع   بفت  عين ماضيه، وكسرها في المضار (: ورد في 

 ُجْرباُن ك ِث ُمَان،دؤ عْضاِ  ت وعلى الشمال  أْن ُيااَج بنا 10ه: قول
البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن     ْأْن ُيااَج:  َيال يْاِيال(

عت،ار، فيقو : إن، سيوفنا على عواتقنا ومنا اا الشمال ؛  وف أن يثاورونا، وقد  ي، ناها لام، وهي  
 بتكرف([. دلت هذد الكيغة على المستقب   39،  38]المرجل السابق،  د.ت(، ذ    سيوف قا عة

 القر ا.
 الكيغة الثانية ت  فِع  يْفَع ( في قوله: 

َحاَبا   ت ف ولى أْن يَظ ، العبُد يطفو 55  بحيث ُيناِيُ  الماُء الس،
( البيت من الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، حيث يقو : ف  جدر أن تربو   يَظ ،

مياد البحر حتى ي ا م البحر السحابا. فالراعي يفت ر بنفسه و شبه نفسه بالبحر، وهو يادد جر ًرا 
السابق ذ   ]المرجل  السحار  الماء  يقار   حتى  ايدياد  في  البحر  هذا  مياد  فهن  عليه،   46و اوِث  

  بتكرف([. فجاءت  يغة  يظ ( في سيا  المستقب  القر ا.
ا، و لكت داللته للمستقب : وهو ما جاء مسبوقا بت  ال النافية(: إذا ُسبق ت ما وقل في  ل

هت 1411المضار  بت  ال النافية( ت ُله داللته لالستقبا  عند ا كثر ن، و الفام ابن مالك ]ابن هشام،  
[. وردت في موضل واحد، 29م، ذ  1981هت ت  1401، ود/ فاض  السامرالي،  406/  1م،  1991

   يستفع : في قوله: في  يغة استفع
 وَ ْرِسُر عْنَد الباِر َأْنَفَك حاِجُبهْ   ت ُقَرْ ُش الذي ال تستطيُل كالَمهُ 68

 ال تستطيُل( البيت من الطو  ، وردت هذد الكيغة منقية دلت على الطلا و لكت داللتاا  
 [.48للمستقب  ]سبق  رح البيت أكثر من مرة. الراعي النميري،  د.ت(، ذ 

فع  المضار  على الزمن الماضي: إذا ُسبق الفع  المضار  بلم، ولما فتقلبه إلى  * داللة ال
هشام،   ]ابن  الزمن 456/  1م،  1991هت  1411الماضي  إلى  تر حه  بقر نة  الماضي  يد   كما   ،]

الماضي. وردت في  مسة مواضل، كما يلي: ما ُسبق بت  لم(: ورد في ستة مواضل، على الكيغ  
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يفُع   بفت  عين ماضيه، وضماا في المضار (: ورد في االاة مواضل، كما في التالية: ت  يغة فَع   
رِ   ت إذا لم َيُرْن ِرْس   يعوُد عليامُ 32قوله:   َمِرْ َنا لام بالشْوَحِظ الُمَتَقوِث

بن   فياا عديث  ياجو  أنه  ياجو فيه جر ر بن عطية، وُ رول  الطو  ،  البيت من  يُ ن(   لم 
قا ، أو ياجو َ ْنزَ  ر بن أرقم، أي: إذا لم ي ن لنا لبن، فامسحي ضر  اإلب  ِلَتدر باللبن في القداح  الرِث

[. 47ت لم تز ( ذ  57،   44ت لم يرج( ذ  37 بتكرف(.    43،  41]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
 جاءت  يغة الفع   ي ن( منقية بلم ليد  الفع  على المضي.
في   وفتحاا  ماضيه،  يفَع   ب سر عين  فِع   االاة مواضل ت  يغة  في  المضار (: وردت 

ْلاِ   ت لم ُيبِق نكي من َعِر َ تَاا 6كقوله:   َ َرًفا ُيِجن  سناسَن الك 
 لْم ُيْبِق( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، فيقو : 

ى انه لم يبق منه  يء  إن  دة حثي للناقة على الجري نحوك، والجاد الذي بذلته أذابا سناماا، حت
ت ألم  49،  39ت ُيجن( ذ  6 بتكرف(. مثله:  39،  38يستر أ راف العظام ]المرجل السابق ذ  

 [. وردت  يغة الفع   يبق( منقية بلم ليد  الفع  على المضي.45تعلمي( ذ 
* ما ُسبق بت  لم،ا( ورد في موضل واحد، است دم الشاعر فيه فعال واحدا في  يغة: افتع  

 لم،ا الَتَقْيَنا على أْدحاِ  َدب،ار   ت ك ن، ِهْنًدا َاَناياها وَبْاَجُتاا 29ع ، وهو قوله: يفت
 لم،ا اْلَتَقْينا( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في 

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : إنه عندما ال تقى باند في الموضل هذد القكيدة عدي بن الرِث
 بتكرف([. فالفع   التقينا( د  على التشارك بينه    43، و 42الذي أ ار إليه ]المرجل السابق ذ  

 وبين هند، وُسبق بت  لما( فقلا يمنه إلى المضي.
 االثا ت الداللة الزمنية لكيغ الفع  ا مر:

بداللته على  لا ح فياا  ا مر  الفع   البالية: ورد  في  ا مر  الزمن  الفع   الفع  في  دو  
المستقب ، وبذلك وافق الشاعر ما ورد عن الكرفيين، وورد في موضل واحد، في الفع  الثالاي المز د  

 بحرف واحد:  يغة أفع ، أفِعْ : وهو قوله:
 َأِ ْر للفتى من اْيَن حباِلُبهْ   ت أال أياا الرْبُل ال الُء مشارُبهْ 62

اجو فياا أوت بن معراء، حيث ُي ا ا الدار بقوله:   أِ ْر( البيت من الطو  ، من قكيدة ي
الذين كانوا   أين أ ب  ا حبة  ُيشرر، أ برني  فيه ماء  فيه أحد، ولي   الذي ال يوجد  المنز   أياا 

 بتكرف([. فكيغة الفع   أ ر( وردت في سيا    48، و 47يس نون فيك؟ ]المرجل السابق ذ  
 الزمن الدا  على حدو  الفع  في المستقب . 
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 لثا ت  يغ الفع  من حيث التعدي واللزوم:اا
إلى مفعوله مبا رة،   الذي يك   فالمتعدي هو  إلى متعد واليم،  باعتبار عمله  الفع   ينقسم 
فرحان   ]تركي  ي د   قام  نحو:  له  مفعو   ال  ما  أو  بحرف جر،  إال  مفعوله  إلى  يك   ما ال  والاليم 

 [.403/ 1مكطفى،  د.ت(، 
المتع الفع   المتعدي:  ت  كالامزة  أوال  مساعد  بدون  مبا رة  بنفسه  مفعوله  إلى  يك   ما  دي 

والتض يك وحرف الجر وي ادة الامزة والسين والتاء والتضمين النحوي، وحذف حرف الجر توسعا،  
وتحو   الاليم إلى بار نكر لقكد المغالبة، وُ سمى متعديا، وواقعا، ومجاويا، وعالمته أن تتك  به  

م،  1980هت ت  1400هي هاء المفعو  به نحو: البار أغلقته ]ابن عقي ،  هاء تعود على غير المكدر، و 
، وابن أبي الربيل عبيد هللا،  د. ت(، ذ  239، و نظر أحمد بن سليمان،  د.ت(، ذ  146/  2

[، وأن يكاك منه  30/  1، ومكطفى الغالييني،  د.ت(،  272/  2، وابن الحاجا،  د.ت(،    411
هت  1422جر، أو  رف نحو مضرور ]الشيخ أحمد الحمالوي،    اسم مفعو  تام، أي غير مقترن بحرف

 [.48م، ذ 2001ت 
اك  ذكر سيبو ه  يغ ا فعا  المتعدية والاليمة من الثالاي المجرد بقوله: مواعلم أنه ك  ما تعد،
يفَع م... ولما ال  يفُع م ومفَع   يفِع م ومفَع   يفَع م ومفَع   مفَع ،  أبنية على  إلى غيرك على االاة 

 [. 38/ 4م، 1988يتعداك ضرر  رابل  ال يشركه فيه ما يتعداك وذلك مفُع  يفُع م ]سيبو ه، 
أقسام الفع  المتعدي: ينقسم إلى االاة أقسام: القسم ا و  ت ما يتعدل إلى مفعو  واحد وهو  

 واتاا،  كثير، القسم الثاني ت ما يتعدل إلى مفعولين، إما أن ي ون أ لاما المبتدأ وال بر، وهو  ن وأ
 أو ما لي  أ لاما المبتدأ وال بر، وهي أعطى وأ واتاا وغيرها. 

ت ما يتعدل إلى االاة مفاعي ، وهو بار أعلم وأرل ]تركي فرحان مكطفى،   الثالث  القسم 
 [. 48م، ذ 2001هت ت 1422، والشيخ أحمد الحمالوي، 404/ 1حا ية ال ضري،  د.ت(، 

مفعو  به واحد في  يغ المجرد الثالاي: وردت ا فعا    * القسم ا و  ت ا فعا  المتعدية إلى
 المتعدية في االاة وأربعين موضعا، على الكيغ التالية: 

 ت  يغة فَع ، يفَع : وردت في  مسة مواضل، كما في قوله:
 إذا ُرعالي راحت قب  ُحط،ابي   ت هال س ْلَت هداك هللا ما حسبي 27

جو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا   س ْلَت( البيت من البسيظ، من قكيدة يا
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، أي: إذا ا تد البرد يذها الرعاة قب  الحطار الذين يظلون   عديث بن الرِث
يجمعون الحطا في هذا الوقت الكعا، ه  س لت عني من أكون؟ ير د أنه حيناا يضيك و قري،  
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  42، و41]الراعي النميري،  د.ت(، ذ    ينطوي على التا م  فاو يفت ر ب رمه. ودعاود: هداك هللا،
سبق في    47ت فتحُت( ذ  58،  44ت منعوا( ذ  37،   41ت فوضعن( ذ  18 بتكرف(. مثله:   

[. ورد الفع   س  ( متعديا إلى  16سبق  رحه في ذ    48ت لينفعك( ذ  67من البحث،    14ذ  
 مفعو  به وهو  ما حسبي( في مح  نكا. 

 يفِع : وردت في االاة عشر موضعا، كما في قوله:ت  يغة فَع  
 أَغر، تَرل لجْرَ ِتِه َحَباَبا   ت أتاك البْحُر يْضِرُر جانَبْيه 56

 أتى يْ ِتي، ضَرر يضِرر( البيت من الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، حيث  
أمواجه البيضاء، وهذا يد    يتوعد الشاعر جر ًرا بقوله عن نفسه: أتاك البحر يضرر جانبيه، تتقاذف

ت أسَقْوا( 3 بتكرف(.مثله:    46على  ياج البحر، فاو يشبه نفسه بالبحر الاالال ]المرجل السابق ذ  
ت ورْدَن( ذ  18،   40ت جلت( ذ  13،  39ت أن ُيااج( ذ  10،   39ت يسقونه( ذ  7،  38ذ  
ت  53،  43ت  ان( ذ  33،  43ت َمَرْ نا( ذ  32،  42ت هداك( ذ  27،  42ت أتاني( ذ  23،  41

[. جاء الفع  أتى متعديا إلى مفعو  واحد وهو  الراف( في 48ت ي سر( ذ  68،  46تبني( ذ  
 مح  نكا، و يضرر(تعدل إلى جانبيه( مفعو  به منكور بالياء؛  نه مثنى. 

 ت  يغة فَع  يفُع : وردت في ستة عشر موضعا، كما في قوله:
دوِت إذا 16   الُحداةُ جوانَا الر،ْكاِ ضم،   ت  وذ  نواهُز بالس 

 ضم،( البيت من الرام ، يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، حيث يقو : إن تلك 
اإلب  تبدو كور  المق  أو الن   إذا جمعاا الحداة، وعلى  دورها الطيلسان ا  ضر ]الراعي النميري، 

 38ت  ا ( ذ  4،  38ت فقلت( ذ  2،  38ت تقو ( ذ  1 بتكرف(.    40، و39 د.ت(، ذ  
( ذ  26،  42ت قا ( ذ  23،  38ت عادني( ذ  4،  9سبق في ذ   ت راحت( ذ  27،  42ت غر،

( ذ  58،  44ت غدا( ذ  42،  44ت راح( ذ  40ت لم ُيرج(،  37،  42 ت هجا،( ذ 59،  57ت سا،
[. جاءت هذد  48ت يسبني( ذ 65،  47ت سلخ( ذ  62،  47ت سل ت( ذ  61ت ُيقا (،  59،   47

 ة متعدية إلى قوله:  جوانَا(.الكيغ
 ت  يغة فِع  يفَع : وردت في اماني مواضل، كما في قوله:

 واْن َرِكَبْت َحْرر  بِاْم ُك ، َمْرَكاِ   ت إذا َمَنعوا لم ُيْرَج  ْيء  وراَءُهمْ 37
 ركبت( البيت من الطو   يمدح بني عدي بن جندر، يقو : فهذا هم لم ُيعطوا فال أم  بعطاء  

هم؛  نام أكرم النات وأوفرهم ماال، وان ركبوا إلى الحرر فلي  هناك من مثي  لام ]المرجل  من غير 
،  19سبق  رحه في ذ    39ت لم يبق( ذ  6،  38ت أرقت( ذ  4. مثله:  44، و 43السابق ذ  
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( ذ 45،  42ت ُكِحَلْت( ذ 25  ت رغبنا( ذ  60(،  17  47ت نسمل( ذ 59(،  61 45ت وقد ب ،
(. ([. جا15 ذ   47  ءت  يغة هذا الفع  متعدية إلى قوله:  ك ،

 ت  يغة فِع  يفِع : وردت في موضل واحد، وهو قوله:
 َنْثِني لُان، حواِ َي الَعْكاِ   ت ُمَتَ تِثِميَن على َمعاِرِفنا 9

ال  حتى  َنْثِني( البيت من الرام  يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، حيث يقو : تلث،ْمنا؛ 
  39، و 38 فينا وجوُهنا بشد الروفية ونحوها، وسيوُفنا على عواتقنا ]المرجل السابق ذ  ُنعرف، ف 

  بتكرف([. وردت هذد الكيغة متعدي إلى مفعو  واحد وهو  حوا َي(.
* ا فعا  المز دة المتعدية إلى مفعو  به واحد: وردت في ستة عشر موضعا، جاءت على 

 اة مواضل، كما في قوله:الكيغ التالية:  يغة أفع : وردت في اال
ف  على غْيِر َمْشَررِ   ت وَأْوَر  ُمْذ عْاد ابِن عفاَن حْوَلهُ 46  حَواِضُن ُأال،

 َأْوَر ( البيت من الطو   من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث 
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : ورماد قديم  منذ عاد عثمان بن عفان( يقكد بذلك ِقَدم   بن الرِث

الرثماد،   ]ا ور :  ا     حيث  من  م تلفين  كانا  وان  معه  م تلفة  تحتضنه،  أاافي  حوله  العاد، 
سبق  رحه في    39ت ألكقت( ذ  8. مثله:  45،  42الحواضن: هنا ا اافي. المرجل السابق ذ  

ع  َ ْوَر ( تعدل بنفسه  سبق  رحه في  يغة أفع [. فنجد الف  42ت أراد( ذ  23 يغة فَع  يفُع ،  
 إلى قوله:  حوَله(.  

 ت  يغة فع، : وردت في االاة مواضل، كما في قوله:
 ُسُرِح الَيَدْيِن وِ ي ِة الَوْااِ   ت حمْلُتُه َوُقُتوَد َمْي ؤ فاِترؤ 5

 حمْلُتُه(، البيت من الرام  من قكيدة يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، حيث يقو :  
تفرير وجدت أن الح  عندك، فوضعت الرح  من  شا المي    جر تعم  منه الرحا ( بعد  و  ال

ت  14 بتكرف(. مثله:  39، و38على الجم  السر ل الجري، واتجات نحوك ]المرجل السابق ذ  
ُم( ذ 28،  40ُيَكفِثُقه( ذ   [. فجاءت  يغة الفع   حم،لته( متعديا إلى الضمير  الااء(.42ت ُأَقسِث

  يغة فاع : وردت في أربعة مواضل، كما في قوله:ت 
ْ ِو ذي  ْغاؤ على من ُيحارُبهْ     ت َمضْيُت على  ْ ني ِبِمر،ِة ُمْ َرجؤ 64  عِن الش،

 ُيحارُبْه( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا أوت بن معراء، فيح ي: عندما ت كد من 
 قه، وأنه سي ون على  الف مل من يعترض سبيله  رحي  حبيبته، ولم يدرك غايته، قرر أن يتابل  ر 

ُيناي ( ذ  55 بتكرف(. مثله:    48، و 47]الراعي النميري،  د.ت(، ذ   سبق  رحه في    46ت 
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ت أُعاقُبه(  65،   48ت ُيحاربه( ذ  64سبق  رحه في  يغة فِع ،    47ت ُيشاتم( ذ  60 يغة فاع ،  
 هو  الااء(.[. فوردت هذد الكيغة متعدية إلى مفعو  واحد و 48ذ 

*  يغ ا فعا  المز دة بحرفين المتعدية إلى مفعو  به واحد: وردت في  مسة مواضل، على  
 الكيغ التالية: ت  يغة  تفعث (: وردت في موضعين، هما قوله:

 َتَيم،َم َحْوَ  ِدْجَلَة ُام، َهاَبا   ت رأْيُت اْلَجْحَش بِني ُكَلْياؤ 54
و جر ر بن عطية، يقو : رأيت الجحش  يعني جر را( ت وقد كرر   َتَيم،م( البيت من الوافر، ياج

لفظة الجحش للت كيد ت من بني ُكليا أي قبيلة جر ر، حام حو  دجلة   به الراعي نفسه بنار دجلة 
[. 48ت تمن،ى( ذ 67. مثله:   46لعظمته( ام إن جر را تراجل م افة واجالال له ]المرجل السابق ذ 

 التعدية إلى مفعو  به واحد وهو  حو (. جاءت هذد الكيغة في سيا 
 ت  يغة افتع : وردت في االاة مواضل، كما في قوله: 

 لم،ا الَتَقْيَنا على أْدحاِ  َدب،ار   ت ك ن، ِهْنًدا َاَناياها وَبْاَجُتاا29
 التقينا(  التقينا( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو  

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : إنه عندما التقى باند في في هذ  د القكيدة عدي بن الرِث
الموضل الذي أ ار إليه، ر ها في ابتسامتاا ولمعان أسناناا وباجتاا ك ناا ا رض العطشى التي ينز  

تاا(  ت تل57،  44ت ُيت،قى( ذ  36 بتكرف(. مثله:    43، و42علياا المطر ]المرجل السابق ذ  
[. فالفع   التقينا( د  على التشارك بينه وبين هند، وجاء في  يغة التعدية إلى مفعو  واحد  47ذ  

 وهو  نا(. 
*  يغ الفع  الثالاي المز د بثالاة أحرف المتعدي إلى مفعو  به واحد في  يغة استفع :  

 وردت في موضل واحد، وهو قوله: 
 ْرِسُر عْنَد الباِر َأْنَفَك حاِجُبهْ و َ   ت ُقَرْ ُش الذي ال تستطيُل كالَمهُ 68

 تستطيُل( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا أوت بن مْعَراء، حيث إنه: يكفه بالذلة  
والاوان و مو  الذكر حتى أنه يدفعه الحاجا أ د الدفل، و  سر أنفه عند أبوار ال لفاء وا مراء من  

ت  يغة  ال تستطيل( على ذله وهوانه، حيث  بتكرف([. دل  48، و 47قر ش ]المرجل السابق ذ  
 ال تستطيل قر ش كالمه، ووردت في سيا  التعدية إلى مفعو  واحد وهو كالمه(.

* ا فعا  المتعدية إلى مفعولين:  يغ الفع  الثالاي المجرد المتعدية إلى مفعولين: وردت 
 في تسعة مواضل، على الكيغ التالية: 
 سبعة مواضل، كما في قوله:ت  يغة فَع ، يفَع : وردت في 
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 ومْوِقُد نارؤ َقل،َما عاَد حاِ ُبهْ   ت َفَلم،ا رَأْيَنا َأن،ما ُهَو َمْنِز   63
 رأينا( البيت من الطو   ياجو أوت بن معراء، يقو : فلما ت كدنا من  لو الدار من أهِله، 

تركه وانكرف ولم يد  على ذلك موقد النار، لي  فيه  يء من الحطا؛  ن الذي كان يحضرد  
ت 3،  38ت رأت( ذ  1 بتكرف(. مثله:    48، و47يرجل إلى الدار ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  

[. فقد  46ت ترل( ذ  56،  46ت رأيت( ذ  54،  45ت رأْت( ذ  44ت ترل(،  11،  38رأيت( ذ  
 ز (.وردت هذد الكيغة في سيا  التعدية إلى مفعولين: ا و   نا( والثاني مح   أنما هو من

ت  يغة فِع  يفَع : ورد الفع   علم( من أفعا  اليقين نا با لمفعولين في موضل واحد في 
اِ   ت ألم تعلمي يا أ َم الن،ات أ،ِني 49قوله:  َة معروف  وعند المَحك   بم ،

البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه يجو عدي بن الرقا ، 
القدر فو  أو ياجو   إلى إحدل ا اافي  أحجار االاة توضل علياا   نزر بن أرقم، فيوجه هجاءد 

ا  موضل   الموقد(، وا فا إياها ب  م النات، ومفت را بنفسه ب نه إنسان مشاور بم ة وعند الُمحك،
 بتكرف([. فقد وردت  يغة  تعلمي( في سيا     45،  41رمي الجمار بمنى( ]المرجل السابق ذ  

 إلى مفعولين هما  الياء( و أني بم ة معروف(. التعدية
ت  يغة فِع  يفِع : ورد الفع   حِسا( في موضل واحد في نكا مفعولين، كما في قوله: 

 ِبَعْيِني ُحَباَرل في ِحَباَلِة ُمْعِزرِ   ت َحَلْفُت لاْم ال َتْحِسُبوَن َ ِتيَمِتي 43
،وُ رول أنه كان ياجو عدي بن  البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو  فيه: أقسمت لام ال تظنون سبِثي  بيه بعْيَنْي الحبارل  وهو   الرِث
 بتكرف([.   45، و 44 الر على     اإلوية( التي وقعت في  باك الكالد ]المرجل السابق ذ  

 ن هما   تيمتي بعيني حبارل(.فقد جاءت  يغة  ال تحسبون( في سيا  التعدية إلى مفعولي
ت  يغ الفع  الثالاي المز د بحرف المتعدي إلى مفعولين: وردت في موضعين، على الكيغ  

 التالية:  يغة أفع : وردت في موضل واحد، وهو قوله:
 وفي اْ َْقَرِبيَن ذو ِكَذارؤ وَنْيَررِ   ت َأُ و َدَن ؤ ُيْعِطي ا َعاِدَي ِباْسِتهِ 51

البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو     أعطى ُيعِطي(
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : إنه إنسان وِسخ جبان، ينازم أمام ا عداء، ومل   فياا عديث بن الرِث

 بتكرف([. فقد جاءت  يغة الفع   ُيعطي(  46، و41أقاربه ذو  ر ونميمة ]المرجل السابق ذ  
 الزمن الدا  على الحا  المتك  بالمستقب ، والتعدية إلى مفعولين، وهما  ا عادي باْسِتِه(. في سيا  

 ت  يغة فعث : وردت في موضل واحد، وهو قوله: 
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 بقي،َة ُ التؤ باا نَتَقر،رُ   ت فقلت لاا إن، القوافي قط،عْت 2
ِحم،ان بن عبد العزل بن كعا بن سعد،  قط،عْت(  قط،عْت( البيت من الطو  ، ياجو فيه بني  

 بتكرف(.   38حيث يقو : إن  عر الاجاء لم يبق لنا بقية  داقات نتقرر باا ]المرجل السابق ذ  
[. جاءت  يغة الفع   قط،ل( الدالة على كثرة القطل في سيا  الزمن الدا   39ت حم،ْلُته( ذ  5مثله:  

 َة ُ التؤ باا نَتَقر،ُر(.على المضي، والتعدية إلى مفعولين هما  بقي، 
متعد، و سمى  والقا ر، وغير  الاليم،  بالفع   ُيسمى  اللزوم:  الفع  من حيث  ت  يغ  اانيا 

/ 1، وتركي فرحان مكطفى،  د.ت(،  146/  2م،  1980هت ت  1400متعديا بحرف جر ]ابن عقي ،  
وضعا، والملحق [. وردت  يغ الفع  الثالاي المجرد المتعدي بحرف جر: وردت في عشر ن م405

بالرباعي في موضل واحد، على الكيغ التالية: ت  يغة فَع  يفَع : وردت في موضعين، كما في  
 وأعراُ  سوءؤ في َرِجيلؤ ُمَعل،اِ   ت أَبى للحال  ِرْ وة  في ف ادد 39قوله: 

يْ َبى( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا الحال ، فيقو : إن، عندد ضعًفا في    أَبى 
قلبه، وأعراقه أعرا  سوء، فاي مرتجعة وك ناا مجموعة في علبة، وهو هنا ُيشاِثر في حسبه ]الراعي  

سبق  رحه في  يغة فْعل [.   45ت يسعى( ذ  44 بتكرف(. مثله:  44،  43النميري،  د.ت(، ذ  
 فرلمة  أبى( تعدت إلى  الحال ( بحرف الجر.

 في قوله:ت  يغة فَع  يفِع : وردت في أربعة مواضل، كما 
َواء الُمَضا،اِ   ت َوَأْ َفَر َعط،افؤ إذا َراَح رب هُ 40  َجَرل اْبَنا ِعَيانؤ بالشِث

 جرل( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث 
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : إذا راح باذا الِقْدح ُعِلَم أنه سيرب  ؛ لذلك ُي تى باللحم قب   بن الرِث

نضجه ]ا  فر: ِقدح من نبل، ِعط،اف: ُضِرر به غير مرة، راح ربه: راح  احبه، ابنا ِعيان:  طان  
ذ   السابق  المرجل  ينضال.  لم  الذي  الُمضا،ا:  الطير،  باما  ُيزجر  ا رض  على  ،  41ُي طان 

 التكغير(،  46( ذ  ت هار 54سبق  رحه في فِع  يْفِع ،    44ت حلفت( ذ  43 بتكرف(.  44
[. فقد وردت هذد الكيغة في سيا  المتعدي 48 مضيت( سبق  رحه في  يغة فاَع  ُيفاِع  ذ  

 بحرف جر  بالشواء(.
 ت  يغة فَع  يفُع : وردت في تسعة مواضل، كما في قوله:

 إلى الفوي من ككِث الُمِفِض الُمَ رِثرِ   ت غَدا عانًدا  ْعال َيُنوء بكدِرد42
( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في   نَوأ ينوءُ 

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يكت القدح ب نه ُضرر من يد إنسان  هذد القكيدة عدي بن الرِث
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ذ   السابق  ]المرجل  فالًزا،  و رج  القداح،  عن  وما   والعنق،  الرأت  دقيق  فانطلق  ،  42حذر، 
ت عفت( ذ  31،  43ت هم،ْت( ذ  30  يغة فَع  يفُع (،    39ت تنزو(  8:    بتكرف(. مثله44و

ت  45 فَع  يفُع (،    43ت تعود( ذ  34 المجزوم بلم(،    43ت يعود( ذ  32 يغ المبالغة،    43
[. فقد جاءت هذد الكيغة في سيا   48ت عاد( ذ  63،  46ت يطفو( ذ  55،  45تنوش( ذ  

 المتعدي بحرف جر  بكدرد(.
   يفِع : وردت في موضل واحد وهو:  ت  يغة فعِ 
رِ   ت ُجَناِدف  الِحق  بالر،أِت َمْنِرُبهُ 24  ك ن،ُه َكْوَدن  ُيوَ ى ِبُ ال،

البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في هذد القكيدة  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : إن هذا القو   ادر عن   ه قكير الرقبة ك ن    عدي بن الرِث

ر لُيستحث على الجري   رأسه متك  بمنربه  أي: مجتمل عظم العضد والرتت( وك نه كديش ُيشد ب ال،
 بتكرف([. فقد جاءت  يغة   42ت  41]المرجل السابق ذ     والرالر حديدة معطوفة كال طاف(

ِر(.   يوَ ى( في سيا  المتعدي بحرف جر  ِبُ ال،
 وردت في االاة مواضل، كما في قوله:ت  يغة فِع  يفَع : 

 وَقْد َأَراَد ِبِه َمْن َقاَ  ِإْغَضاِبي   ت ِإنِثي َأَتاِني َكاَلم  َما َغِضْبُت َلهُ 23
 َغِضْبُت( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في  

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يق و : بلغني قو   ُيَراُد به إغضابي، ولرنه لم  هذد القكيدة عدي بن الرِث
وا( ذ  7. مثله:  42ُيغضُبني؛  نه ال قيمة له ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ    سبق في فَع     39ت ود 

  يغة فَع  يفَع ([. فقد وردت هذد الكيغة في سيا  المتعدي بحرف   45ت تعلق( ذ  50يفِع (،  
 جر  له(. 

تست  لم  يفُع :  فُع   باليته  ت  يغة  في  الشاعر  ووافق  اليمة،  إال  يفُع (  فُع   دم   يغة 
 است دامه لاا، وردت في موضل واحد، وهو قوله: 

 ُمَفد،ل كبطِن ا ْيِن غيَر ُمَسب،اِ   ت َ روجؤ من الُغم،ى إذا َكُثَر الوَغى41
عدي    َكُثَر( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : هذا القدح ينسار كالحي،ة بين ا قداح، و  رُج منتكًرا،   بن الرِث
الفع   كُثر( الاليم دلت على كثرة  44واْن َكُثرت الشدالد والعوالق ]المرجل السابق ذ   [. فكيغة 

 الشدالد.  
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في االاة مواضل، كما يلي:   * ا فعا  المتعدية بحرف جر في  يغ ا فعا  المز دة: وردت
 ت  يغ ا فعا  المز دة بحرف: وردت في   يغة أفع (: وردت في موضعين، وهو قوله:  

ر   ت ِوَراُد ا عالي أقبلْت بنحورها 47  على را  ؤ ذي  امةؤ متقوِث
 أقبلْت( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في هذد 

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : تلك ا اافي تضرر إلى الحمرة في القكيدة ع دي بن الرِث
أعالها؛  ناا مواضل الِقْدر فال تراد تسود، وهي باحتضاناا الرماد كاحتضان ا  هر لفكي  حديث  

  [. جاءت هذد الكيغة في سيا  38ت ُأنْ ن( ذ 7. مثله:  45الماد في الوالدة ]المرجل السابق ذ  
 الزمن الماضي المتعدي بحرف جر  بنحورها(. 

 ت  يغة فع، : وردت في موضل واحد وهو: 
لِت البالُد ِبَنا 19  َمن،ْيُتُه وِفَعاُلُه َ ْحِبي   ت وِاذا َتَغو،

َلت( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، يقو  فيه:   تَغو،
]المرجل السابق    الدهر، كما هو حالنا ا ن، فهن،ه يساعدنا بالفع  ولي  با مانيإذا تَغي،رت بنا  روف  

ن  روف الدهر، ووردت في سيا  المتعدي بحرف 41ذ   لت( على تغير وتلو  [. دلت  يغة  تغو،
 جر  بنا(. 

المتنوعة من  مما سبق نجد أن الشاعر عبيد الراعي قد استعم  أبنية ا فعا  المجردة والمز دة  
ب بنيته ودالالته   الماضي  الفع   فقد  غى  ا مر  وان ق   والمضار  وا مر(  الزمن  الماضي  حيث 
الزمنية، ومن المبني للمجاو  وان ق   المعتلة والكحيحة( على حد سواء، وكان في سياقاته بقدر ما 

ا أبنية  بقدر ما استعم   الثبات  الدالة على  أبنية االسم والمكدر  الحركية  استعم   الدالة على  لفع  
والتجدد والحيو ة كما هو في واقعه، فران من الطبيعي أن تتنو  ا فعا  في القكيدة سواء في مقام  
سردي استيعادي، أو في مقام است ال ي واستنتاجي، أو في مقام  لبي مجايي ... فتعددت دالالت 

فع  في  يغه: ماضيه ومضارعه، فهن  الفع  في تو يفه عند عبيد الراعي. و بين الجدو  التالي ال
 كان مضارعا البد من ذكر ماضيه. 

 نوعه أصله  الفعل  نوعه أصله  الفعل 
 معت  ناقه(  جادَ  جادَ  معت  أجوف(  قا  تقو 
  حي  مضعت( هم،  هم،ْت  معت  ناقه(  رأل رأت
 معت  ناقه(  عفا عَفتْ  معت  أجوف(  قا  فقلت 
 معت  ناقه(  كان  يُ ن  مز د قط،ل َقط،عت 
 معت  أجوف(  عاد يعودُ  مز د تقر،رَ  نتقر،رُ 
  حي  ماموي(  مرل  أَمَر( مر نا  معت  ناقه(  رأل رأيت
 معت  أجوف(   انَ   انَ  معت  ناقه(  سقى  َأْسَقْوا 
 معت  أجوف(  عاد تعودَ  معت  أجوف(   ا   ا 
 معت  أجوف(  كان  كنتَ   حي  ماموي أر   َأِرْقتُ 
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كْ  معت  أجوف(  عاد عاَدني كَ  َمسِث  مز د َمس،
 اْفَتَع  ات،َقى ُيت،َقى مز د َحم،  حم،ْلته 
  حي  سالم( مَنلَ  منُعوا  معت  ناقه(  بِقيَ  لم ي ْيقِ 
 معت  ناقه(  رجا لم ُيْرجَ   حي   مضعت( َجن،  يجن 
وا    حي  سالم( َرِكاَ  رِكَبْت   حي   مضعت( ود،  ود 
 معت  ناقه(  أَبى أَبى معت  ناقه(  سقى  ُيْسَقْوَنهُ 
 معت  أجوف(  راحَ  راحَ  مز د أْلَكقَ  أْلَكقتُ 
 معت  ناقه(  جَرل  جرل  معت  ناقه(  نزا تْنُزو
  حي  سالم( َكُثرَ  َكُثرَ  معت  ناقه(  َاِنيَ  تثني 

 معت  ناقه(  ن ل يُنوءُ  مز د أهاج أن ُيَااجَ 
  حي  سالم( َحَلتَ  َحَلْفتُ  معت  ناقه(  رأل ترل 
  حي  سالم( َحِسا  تْحِسُبون  معت  ناقه(  مطا مطوتُ 
 معت  ناقه(  رأل رأْت   حي  سالم  َجَلتَ  َجَلتَ 
قهُ   معت  ناقه(  سَعى يْسَعى مز د بالتض يك   ف،ق  ُيَكفِث
 مجرد رباعي  حْمَلقَ  فحملقت   حي   مضعت( َضم،  َضم، 
 معت  أجوف(  ناش تنوُش  مز د أنا  ُأِنْ نَ 
  حي   مضعت( ب ،  وقد ب ،  معت  مثا (  وَضلَ  فوضعن
 مز د أوِر   أْوَر َ  معت  مثا (  ورد  ورْدنَ 
َلْت   مز د أقِب  أقبَلتْ  مز د تَغو،  تغو،
  حي  سالم( عِلمَ  تعلمي  معت   ناقه( أتى أتاني 
 مز د أ م أ مَ   حي   سالم( َغِضاَ  َغِضْبتُ 
  حي  سالم( َعِلقَ  تْعَلقْ  مز د أرادَ  أرادَ 
  حي  سالم( نَشاَ  َتْنَشاِ  معت  أجوف(  قا َ  قا 
 مز د أعطى ُيعِطي  معت   لقيك مفرو ( وِ يَ  ُيوَ ى
 معت  ناقه(  بنى  تْبني   حي   سالم( َكَح َ  ُكِحَلْت 
 معت  ناقه(  رأل رأيتُ   حي   مضعت( َغرر  َغر، 
 مز د َيم،مَ  تَيم،مَ   حي   ماموي(  س    س ْلتَ 
 معت  أجوف(  هارَ  هابا  معت   ناقه( هدل  هداك 
  حي  مضعت( َ  ،  يَظ ،  معت  أجوف(  راحَ  راَحْت 
مُ  مَ  ُأقسِث  معت  ناقه(   فا يطفو  مز د قس،
 مز د ناي   ُيناِي ُ  مز د اْلَتَقى التقْينا
 مز د أ ار  َأِ رْ  معت  ناقه(  أتى أتاك
 معت  أجوف(   ارَ   ار   حي  سالم( َضَررَ  يضِررُ 
 معت  ناقه(  رأل رأينا  معت  ناقه(  رأل ترل 
 معت  أجوف(  عاد عاد معت  أجوف(  يا  لم َتَز ْ 
 معت  ناقه(  مضى مضيتُ  مز د التَااَ  تلتِااُ 
 مز د حاَرَر  ُيحاِرُبهُ   حي  مضعت( سا،  أُسا  
  حي  مضعت( سا،  يُسب ني  حي   سالم( فت  فَتْحتُ 
 مز د عاَقاَ  أعاِقُبهُ  معت  أجوف(  قا  ُيقا 
 مز د تمن،ى  تمن،ى  معت  ناقه(  هجا  هجا 
 معت  أجوف(  كان  ترون   حي  سالم( سمل نْسَمل
  حي  سالم( َنَفلَ  ليْنَفَعك  حي  سالم( رِغاَ  رغْبنا 
 مز د استطا  تستطيلُ  مز د  اَتمَ  ُيشاِتمُ 
  حي  سالم( َكَسرَ  َيْرِسرُ   حي  سالم( سلخ  سَلْ تُ 
     حي   سالم( سَلخَ  سَلخَ 
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من الجدو  السابق نجد أن ا فعا  التي وردت في بالية عبيد الراعي وبترراراتاا أننا ذكرنا 
فع، ، تَفع، (  ك  ا ويان المستعملة وأ ارها الثالاي المجرد  فَعَ ، َفِعَ ، َفُعَ (. ام نجد  أْفع ، اْفَتع ، 

(، كما جاء استعما  الفع  الكحي  أكثر من   وبعدها  فاَع ، اْسَتْفَعَ (، و ُفِع ، ُأفِع ، أفَع ، افَع ،
 الفع  المعت ، كما نجد من الرباعي  َفْعَل (.

سياقاته.  في  الراعي  ير دها  دالالت  استقطار  في  كبيًرا  دوًرا  ا دوات  استعما   لِعا  ولقد 
باإلضافة إلى ما تحمله هذد ا فعا  من دالالت  رفية مستمدة من بنيتاا مث  داللة  فَعَ ، َفِعَ ، 

، وداللة  أفع ( َفُعَ ( على حركة أو غر زة أو الغلبة، أو على الجمل أو التحو  أو المنل، أو التقسيم
على المبالغة والتعدية  أْلَكَق، أهاج، أنا ، أراَد، أوِر ، أقِب ، أ م، أعطى، أ ار( وداللة  فع، ( على  
َك، َيم،َم(، وداللة  تَفع، (  َم، َمس، المبالغة وعلى الد و  في الزمان أو االتجاد  قط،ل، َحم، ،  ف،ق، قس،

و، ، تمن،ى(. وداللة  افتع ( على حدو   فة فيه  اْلَتَقى، ات،َقى، التَاَا(  على ترل ت الشيء  تقر،َر، تغَ 
وعلى التكرف باجتااد ومبالغة. وداللة  فاَع ( على المشاركة والمبالغة والترثير  ناي ،  اَتَم، حاَرَر، 

 عاَقَا( وداللة  اْسَتْفَعَ ( على الترلت أو الطلا  استطا (. 
إلى أن   بد و  باإلضافة  للفع ، وذلك  دوًرا ماًما في إعطاء دالالت أ رل  اللغوي  للسيا  

أدوات لغو ة أ رل عليه، وقد رأل مبعض الدارسين أن عدم اهتمام النحاة بالرشت عن الدالالت الزمنية 
الم تلفة من  ال  السيا  ال يد  على افتقار العربية إلى مفاوم الزمان المترام  كما نراد في اللغات 

 رل، فاللغة العربية مث  اللغات ا  رل تعرف إلى جانا التقسيم الثالاي للزمن التقسيم السباعي  ا 
 كما يلي: 
ت 4ت بعد الماضي: كان   قد   فع ،  3ت قب  الماضي: كان  فع ،  2ت الماضي: فع ،  1

....   ت بعد المستقب : سوف يفع 7ت قب  المستقب : سيفع ،  6ت المستقب : يفع ،  5الحاضر: يفع ،  
نجد دالالت متعددة في الزمن الماضي تعرفاا العربية كما يلي: الماضي البسيظ في  يغة  فع (، 
الماضي البعيد المنقطل في التركيا  كان   فع (، الماضي القر ا المنقطل في التركيا  كان   قد 

بالحاضر  ما يا    بالحاضر  قد   فع (، الماضي المتك   فع (،      فع (، الماضي المنتاي 
الماضي المتجدد  كان   يفع (، الماضي المستمر       يفع (، الماضي المتقارر  كاد   يفع (م 

  248،  245،  242م، ذ  1973، ود/ تمام حسان،  209م، ذ  2002]كر م يكي حسام الدين،  
  بتكرف([.

 يفع (،   و نقسم المضار  إلى الداللة على مالحا  العادي يفع (، التجديد  يفع (، االستمراري 
واالستقبا  البسيظ  يفع (، القر ا سيفع (، البعيد  سوف يفع (، االستمراري  سيظ  يفع (، وا مر 
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بفع  ا مر ينقسم إلى الحا   افع  ا ن(، واالستقبا   افع  غدا(.... وباذا نرل أن للزمن و يفة في  
ا الضمالم التي تعين على تحميلاا  السيا  ال ترتبظ بكيغة دالما، وانما ت تار الكيغة التي تتوافر لا

معنى الزمن المعين المراد في السيا ، فال يفام إن كان الزمن الماضي  تيا من  يغة  فع ( أو 
بين الكيغتين   الم تلفة أن ت تار من  بالضمالم والقرالن بين ا يمنة  التفر ق  دام يم ن   يفع ( ما 

، 250م، ذ  1973اقه بعينهم ]د/ تمام حسان،  أ لحاما للداللة على المعنى الزمني المراد في سي
  بتكرف([. 248، 251

ومن أمثلة تغير الدالالت الزمنية هو د و  حروف بعيناا على  يغ الفع  مفت  لم( و لما(: 
يقلا بعدهما مدلو  المضار  إلى يمن الماضي في سيا  الجم ، أما  قد( فقد ت كه يمن الجملة 

من امتداد الزمن الماضي، و أما( و رر( فقد ت كد الماضي، أو تنق   الماضية في فترة معينة محدودة  
الفع  على المضي، وكذلك  إذ، واذا،   تد   كان( وأ واتاا مل  الماضي كما  إلى  المضار   مدلو  

  بتكرف([. 61، 59،  55م، ذ  2002ومنذ...(م ]علي جابر المنكوري، 
لز ادة في المعنى، فرلما   ت ديز ادة المبنى  وكلما كانت أبنية الفع  مز دة كلما يادت الداللة، ف

ياد المبنى قو ت الداللة، وقد استد  ابن جني على ذلك ب مثلة: مث : مَ ُشن، وا شو نم فمعنى  ُشن  
دون معنى ا شو ن لما فيه من ترر ر العين، وي ادة الواو، مث :  لق وا لولق، وغُدن واغدودنم ]ابن  

 [. 264/  3م، 1983جني، 
ا سبق ن له إلى  يمنة داللة الماضي في بالية عبيد الراعي، وان است دم أبنية  من  ال  م

الفع  المضار  المز دة بلوا ق المضارعة  أنيُت(؛  ن البالية تبدو كمشاد استيعادي  له فيه عبيد  
الراعي إلى أنه  يلة حياته ومراحلاا كان أكثر  عرد في و ت اإلب  وجودة معرفته باا، وحسن نعته  

  بتكرف([.10اا ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ ل
لاذا فهننا نجد بنية المضار  ت تي في سيا  مسبو  بت  كان( أو مسبو  بنفي  لم(، أو ي تي  
وهو مح وم بكدل الداللة الماضية سواء فيما سبقه أو فيما ي تي بعدد من داللة تشدد  دا قو ا إلى 

جذر إلى ال لت، أي إلى ما مضى من ا حوا  مث :  الماضي، أو فعال ماضيا قوي الداللة على ال
  ار( مل استمرارها. ولوا ق المضار   أ، ن، ت، ي( التي تد له في الداللة العامة، مفلوا ق 

( تترون من مقا ل قكيرة من  فَعَ ( إلى  Bound Morphemesالمضارعة هي مورفيمات مقيدة  
ت  الفتحة( الالمي في  فع (   يفَعُ ( بتغيير أولاما المكوت الفالي في فع ، واانياما تحو   المكوث

إلى الضمة. والتحقيق في هذد اللوا ق أن تقدم الامزة، ام النون ام التاء، ام الياء بحسا المترلم  
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النجار،   محمد  ]أ وا   الفاعلينم  أسماء  تضار   بالمضارعة؛  ناا  وسميت  والغالا،  والم ا ا، 
 [.140، 139م، ذ 2007

ة السياقات على الحاضر والحا  متغيرة بحسا ما يسبق بنية الفع  وما يلياا،  غير أن دالل
ف و  ما يطالعنا الشاعر عبيد الراعي هو هذا السيا  الذي جاء فيه فعالن من ا فعا  المضارعة  

  تقو ، نتقر،ر(، وهو سيا  االستفاام اإلنراري 
بيلةِ   تقو  ابنتي لما رأت ب عد مالنا    مشَررُ وا البه ه  بالس 
 بقي،َة ُ التؤ باا نَتَقر،رُ   فقلت لاا إن، القوافي قط،عْت 
 وما لِك في ِحم،اَن أم  وال أُر(  رأيت َبني حم،اَن أْسَقوا بناِتام 

وقد اعتبر هذا السيا  مركزا تنبثق عنه ك  دالالت ا بيات؛ حيث يقو  عبيد الراعي في البيت 
َبْيلة نبل ماء أو  ا و : إن ابنتي تس  ، بعد أن رأ ت ُبعد مالنا و عوبة الو و  إليه، أال يوجد بالس 

م ان نشرر منه؟ وفي البيت الثاني فقلت لاا: إن  عر الاجاء لم يبق لنا بقية  داقات نتقرر باا، 
وفي البيت الثالث رأل أن بني ِحم،اَن  بطن من تميم( جعلوا ما عندهم من مياد سقايًة لبناِتام وأنِت يا  

بنتي لسِت منام، فاذا هجاء لام؛  نام يروون أبناءهم بما لديام من مياد كثيرة و حرمون  فلة  ابنة  ا
النميري،  د.ت(، ذ   ]الراعي   بتكرف([. ففي سيا  االستفاام  38سبي ( عطشى من  ربة ماء 

 داللة إنرار مدفوعة با لم؛  ناا من  دة عطشاا لم تجد ماًء تشربه.
تت  مقا عه بكيغة المضار  المتغيرة الداللة، م تنفا في داللة القو  أكثر فنجد أن الراعي اف

من غيرها من دالالت الفع  موال ي فى على أحد ما يضطلل به الفع  المضار  من قدرة على رفد 
الحد  بحر ة الحركة واالنطال ، ومن قدرة على استيعار الماضي وبعثه من جديد، أو الوقوف على 

،  96م، ذ  2004ما سي ون عليه مستقبال كما ير دد الشاعرم ]فاد نا ر عا ور،  الواقل ونقله ل
  بتكرف([. 79م، ذ 2012ت  2011، وأم السعد فضيلي، 97و

ومن  ال  ما سبق وجدنا أن ما جاء في المضار  للداللة على الحا  واالستقبا  قلي ، مقارنة  
َبْيلة  بداللة الماضي، وما جاء في سياقات بعيناا عندما يتوق ت الراعي عند قو  ابنته: أال يوجد بالس 

ُم، يُ ن، تعوَد، يُنوُء،  نبل ماء أو م ان نشرر منه؟ وعندما يقو : نتقر،ُر، تْنُزو، ترل، ُيَكفِثقُه، ُأقسِث
نْسَمل،  تلتِاُا،  ، يطفو، يضِرر، ترل،  تْبني، يَظ ث َتْنَشِا،  تْعَلْق،  يْسَعى، تنوُش، تعلمي،  تْحِسُبون، 

 ني، أعاِقُبُه، ترون، ليْنَفَعك، تستطيُل، َيْرِسُر. يُسب  
فجاءت ا فعا   تقو ، نتقر،ر....( دالة على وقو  الحد  وقت يمن الترلم، وباذا نجد أن 
مجيء الفع  المضار  في هذد الظال  الداللية يجعله مالحقا بالماضي ملتكقا به غير منفك . كما 
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ي، ي، ُيْسَقْونه من غير ما سْغِا، أن ُيااَج، حتى ُأنْ َن، نجد في مث  هذد السياقات: لم ُيبقِ   نكِث
ُيوَ ى ب الر، ُكِحَلْت أعينام، إذا لم ي ن، ُيتقى به، لم ُيْرَج( نجد أن هذد ا فعا  مبنية للمجاو  تبدو  

ي، ُيْسَقْونه من غير ما سْغِا، أن    مضارعة تد  على الحا  واالستقبا  غير أن السيا   لم ُيبِق نكِث
ُيااَج( يد  على أن الشاعر من  دة حثه للناقة على الجري نحو سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار،  
والجاد الذي بذله  أي الشاعر( أذابا سنام الناقة حتى أنه لم ُيبِق منه  يء يستر أ راف العظام. واذا 

م، وه الء النات تمن،ْوا ا تد الجو  عند اإلنسان قد ي ك  ك   يء، وربما لحم الميت، وقد يلعق الد 
 رر دمي من غير جو ؛  نني أنا تام من الجري والتعا.  أن ُيااج بنا( وان سيوفنا على عواتقنا  
ومنا اا الشمال   وًفا أن ًيثاورونا، وقد  ي، ناها لام، وهي سيوف قا عة ]الراعي النميري،  د.ت(،  

  بتكرف([. 39ذ 
اإلب  على هذد الحا  من السير السر ل في تلك الطر   و قو  في قوله:  حتى ُأنْ َن(  لت  

الوعرة المسالك، وك ناا على أ د الب اء، فانقطل ذلك كله وأ رقت حينما أبركت عند أ رف النات 
حسًبا. و قو  في قوله:  ُيوَ ى ب الر(: إن هذا القو   ادر عن   ه قكير الرقبة، ك ن رأسه 

وا العضد  عظم  مجتمل  بمنربه  أي  الجري  متك   على  لُيستحث  ر  ب الث ُيشد  كديش  وك نه  لرتت( 
 والرالر: حديدة معطوفة كال طاف( هذا اإلنسان من قوم أحسن ما فيام الل م فقد ُكِحَلْت أعينام به،  

  بتكرف([. 42، و41وهم ليسوا من ال يار ]المرجل السابق ذ  
ن، فامسحي ضر  اإلب  ِلَتدر وفي قوله:  إذا لم ي ن ِرس   يعود عليام( أي: إذا لم ي ن لنا لب 

ُيْرَج  يء  وراءهم(: أي هم كاه  الدهر  الذين نعتمد   القداح، وفي قوله:  ُيتقى به...لم  باللبن في 
عليام(؛  نام عندهم القوة والمنعة التي تتكدل لتقلبات الزمن، ونحن نحتمي باا، فهذا هم لم يعطوا 

وأوفرهم ماال، وان ركبوا إلى الحرر فلي  هناك من مثي     فال أَمَ  بعطاء من غيرهم؛  نام أكرم النات
  بتكرف([. 44، و43لام ]المرجل السابق ذ 

ا فعا   قب   وأضافت  قد(  داللته،  على حكر  قدرة  مل  المضار   الراعي و ،ت  أن  فنجد 
اهر  رفية  المضارعة داللة االحتمالية والتوقل في الحا  واالستقبا . وكتلة ا فعا  هذد تجعلنا أمام  و 

وداللية متعددة. وبذلك نجد أن مللزمن و يفة في السيا  ال ترتبظ بكيغة  رفية معينة دالما، وانما  
ت تار الكيغة التي تتوافر لاا القرالن التي تساعد على تحميلاا معنى الزمن المعين المراد في السيا م  

لفع  في سياقات بعيناا يحفظ  [ فهن ا تيار أبنية بعيناا ل52م، ذ  2002]علي جابر المنكوري،  
 الداللة التي ير دها الشاعر الراعي النميري. 
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 المبحث الثاني 
 سياقات صيغ األسماء والمشتقات ودالالتها في بائية عبيد الراعي

أوال ت ا سماء: االسم: مما د  على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، أو ما د  على ذات أو  
مسمى ولي  الزمن جزءا منه، و فيد الثبوت ال التجدد والحدو ، مث : حاِفظ و حافظ، واابت و ثبت، 

/ 1م،  1980هت ت  1400وقالم و قوم، فا و  يفيد الثبوت، والثاني يفيد التجدد والحدو م ]ابن عقي ،  
  بتكرف([.  63م، ذ 2005، ومحمود ع ا ة، 20

الجمود   حيث  ومن  والز ادة،  التجرد  حيث  من  مانقسامه  وهي:  اعتبارات  لعدة  وفقا  و نقسم 
واال تقا ، ومن حيث نو  المشتق  مكدر، مكدر الايئة، مكدر المرة، المكدر الكناعي(، و اسم  

و يغة مبالغة، واسم تفضي ، واسما الزمان والم ان، واسم فاع ، واسم مفعو ، والكفة المشباة،  
ا لة(، كما ينقسم من حيث تذكيرد أو ت نيثه، ومن حيث كونه منقو ا أو مقكورا، أو ممدودا، أو  
 حيحا، ومن حيث كونه مفردا أو مثنى أو جمعا، كذلك ينقسم من حيث تكغيرد، ومن حيث النسا  

 [.75]رمضان عبد هللا،  د.ت( ذ إليه، ومن حيث تعر فه أو تنريردم 
فاالسم ينقسم إلى ماسم مجرد غير مشتق يد  على الذات دون الحدو  مث : رج ، فرت،  
حمار، ذلا فاذا النو  يد  على ذوات أو مسميات ولي  فيه داللة الحد ، واسم يد  على ذوات  

الزمان، اسم الم ان، اسم  وأحدا  مث : أبنية المكادر والمشتقات  اسم الفاع ، اسم المفعو ، اسم  
[. وُ رتفى في  66م، ذ 2005التفضي ، الكفة المشباة، اسم المرة، اسم الايئة(م ]محمود ع ا ة، 

الداللة على   التي تد  على ذوات أو مسميات دون  القكيدة،  المستعملة في  الجانا با سماء  هذا 
 الحدو  أو الو ت؛  نه سي تي في مقامه.

والمز ت  1 المجرد  بنوعيه  يداالسم  المفرد  حالة  في  أ لية  كانت جميل حروفه  ما  فالمجرد   :
المذكر والم نث والمعرفة والنررة؛  ن الجمل والمثنى له بابه، واالسم المجرد االاة أنوا  هي: المجرد 
الثالاي والرباعي وال ماسي  ا تلت في الرباعي وال ماسي أهما  فتان مجردتان مستقلتان أم أناما  

 [. 47/ 1م،  1982هت ت 1402الثالاي ]ابن الحاجا،  مز دتان من
: وهذد ا ويان عشرة متفق علياا، وهي:  َفْع  كسْام وسْا ، أوزان االسم الثالثي المجردت  2

وفَع  كقَمر وبَط ، وَفِع  ك ِتت وحِذر، وفُع  كعُضد و ُقظ، وِفْع  كحْم  ونْر ، ِفَع  كِعَنا وِيَ م أي  
هت  1422ُفْع  كُقْف  وُحُلو، وُفَع  كُكرد، وفُع  كُعُنق( ]الشيخ أحمد الحمالوي، متفر ، وِفعؤ  كهِب ، و 

، 76، ورمضان عبد هللا،  د.ت(، ذ  92م، ذ 1995، وهدل جانو يتشي،  55م، ذ  2001ت  
  بتكرف([.  95م، ذ 1965هت  1385و ديجة الحديثي،  
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وكان المفروض أن   و الحظ على هذد ا ويان أنه ي تي مناا  ما هو اسم وما هو و ت(،
ترون اانا عشر وينا  الفاء فياا اال  حركات هي: الضمة والفتحة والرسرة، والعين لاا أربعة حركات 
هي السابعة، و ضاف لاا الس ون فاذد أربعة، والثالاة تضرر في ا ربعة في ون الناتال اانا عشرة( 

لفع  الثالاي، ووين  ِفُع ( لكعوبة فغار لذلك وينان أما ا و  فوين  ُفِع (؛  نه م كه لبناء ا
 االنتقا  من الرسر إلى الضم.

: وله  مسة أويان متفق علياا وهي: فْعَل  كجعفر،وِفْعِل  كزْبِرج للز نة، الرياعي المجردر ت  
وُفْعُل  كُبرُان لم لا ا سد، وِفَع ث كِقَمطر لوعاء الرتا، وِفَعل  كِدْرهم، وُفْعَل  كُجْ َدر اسم لألسد  

: وله أربعة أويان هي: َفَعل،  كسفرج ، وَفْعَلِل  كجحمرش للمرأة  الخماسي المجردند ا  فش. ج ت  ع
العجوي، وِفْعَل   كقر عا: للشيء القلي ، وُفَعلِث  كقذعم ، وهو الشيء القلي ]الشيخ أحمد الحمالوي،  

 .([ بتكرف 62م، ذ  1995، ومحمود سليمان ياقوت، 57ت  56م، ذ  2001هت ت 1422
نحو   الكرفيين  بعض  وياد  للمز د،  أويان  وامانية  االامالة  سيبو ه  مذكر  المز دة:  ا سماء 

[، كما ُيالحظ أن هذد ا ويان في المجرد والمز د  102م، ذ  1995و مسين وينام ]هدل حناو تشي،  
ء من  تتفاوت في  يو  استعمالاا، فرلما  ت الوين  ا ، وكلما اق  ق  في االستعما . مواالسم جز 

الرالم تد له عالمات وتتعلق به لتميزد عن غيرد من أجزاء الرالم، هذد العالمات تسمى بت  عالمات  
[ المتعلقة بالحالة التي ي ون علياا، وهي عبارة عن  86م، ذ  1981التكر ك(م ]عدنان بن ذر  ،  

ر والتنو ن والندا وأ  مميزات ينفرد باا االسم في اللغة العربية، وقد جمعاا ابن مالك في قوله: مبالج
 [. 14/  1ومسندؤ االسم تمييز حك م ]ابن عقي ،  د.ت(، تحقيق حنا الفا وري 

حيث ذكر في هذا البيت عالمات االسم، فمناا الجر ومناا التنو ن والنداء ود و  مأ م للعر ك 
إما إنسانا أو حيوانا،    عليه واإلسناد إليه. وقد مقسم اللغو ن العرر القدماء االسم تقسيما  ماسيا، فجعلود

أو نباتا أو جمادا أو  يئا، وبقي هذا التقسيم سالدا والعم  به جار ا، وقد يحك  اال تالف في ا ربعة 
بقدر ما ي ون في التقسيم ال ام  الذي هو الشيء؛  ن الشيء نررة، ب  هو أنرر النرراتم ]د/  قية  

 [.126م، ذ 2003مطاري، 
في الداللة من الفع ؛  ن ا  ير مقيد ب حد ا يمنة الثالاة مل  مواالسم أعم وأ م  وأابت  

م، ذ  2005إفادة التجدد ولرن اإلفادة باالسم ال تقتضي التقييد بالزمن والتجددم ]محمود ع ا ة،  
[. موموضو  االسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجددد  يئا بعد  يء،  65

على   فموضوعه  الفع   بعد  يءم ]محمود ع ا ة،  وأما  به  يئا  المثبت  المعنى  تجدد  يقتضي  أن 
 [. 64م، ذ 2005
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وقد قسم الدكتور تمام حسان االسم إلى  مسة أقسام: ما و  ت االسم المعين، وهو االسم الذي 
ُيسمى  الفة من المسميات الواقل في نطا  التجربة كا عالم وكا جسام الم تلفة، ومنه أ لق النحاة  

ت اسم الحد  وهو يكد  على المكدر، واسم المكدر واسم المرة، واسم    عليه  الثاني  اسم الجثة. 
الايئة، وهي جميعا ذات  ابل واحد في داللتاا إما على الحد  أو عددد أو نوعه، فاذد ا سماء  
ا  ا ربعة تد  على المكدر ة وتد   تحت عنوانه اسم المعنى. الثالث ت اسم الجن ، و د   تحته أيض 
اسم الجن  الجمعي كعرر وترك ونبق وبجل، واسم الجمل كهب  ونساء. الرابل ت مجموعة من ا سماء  
ذات الكيغ المشتقة المبدوءة بالميم الزالدة وهي اسم الزمان واسم الم ان واسم ا لة، و م ن أن نطلق  

 على هذد المجموعة اسما يشملاا وهو قسم مالميماتم. 
و قكد به  الفة من ا سماء التي ال تد  على معين؛ إذ تد  عادة ال ام  ت االسم المبام  

تعيين   إرادة  عند  وتحتاج  ونحوها،  وا عداد  والمقايي   والم ايي   والمواي ن  وا وقات  الجاات  على 
مقكودها إلى و ت أو إضافة أو تمييز أو غير ذلك من  ر  التضام، فمعناها معجمي ال و يفي  

لك مث : فو  وتحت وقب  وبعد وأمام ووراء وحين ووقت وأوان ... إلخم ولرن مسماها غير معين وذ 
 [. 91م، ذ 1973]د/ تمام حسان، 

ب نواعاا الم تلفة إنما أضفت على مسمياتاا إيحاءات  مما سبق نجد أن ك  هذد ا سماء 
مة  داللية ميزتاا عن غيرها. ومن ام ترمن قيمة المسمى االجتماعية في اسمه الدا  عليه، ومن ا

أيضا مفر   يء موجود هو موجود باسمه، كما أنه كان يعتقد أن المعدوم هو الذي لي  له اسمم 
[. ومن جميل ما سبق من ا قوا  وا حاديث نقت عند االسم على  174م، ذ  1984]الجرجاني،  

مة  أنه ترملة للذات الموجودة في الوجود تتميز به عن غيرها من الذوات، أي مأسماء ا عيان الالي 
مث : إنسان، سماء، أرض، ال تنتق  من مسمياتاا أو تفارقاا، وبعض هذد ا سماء له جذر يشتق  
منه، وبعضاا ال يشتق منه مث : إنسان قي  من مادة أن ، وسماء من سمو، والذي ال يشتق منه  

]محمود ع ا ة،   جب ...م  اعلا، ضا، أرض،  إلى 67م، ذ  2005مث :  تقودنا  نظرة  وهذد   ،]
 عن أنوا  الذوات الموجودة والمستعملة وو الفاا ودالالتاا. الحديث 

 * سياقات أبنية ا سماء ودالالتاا: 
ت أسماء ا ماكن وأسماء ا عالم: إن أسماء ا ماكن وا عالم ملاا بالع   ك  الحر ة في  

م،  1998،  إعادة ترتيا الم ونات الداللة  سماء ا م نة؛  ناا تحم  داللة رمز ةم ]د/ محمد مفتاح
 [، وهي ا كثر استعماال وداللة على معين.  214ذ 
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اسم  بيلة:  بالس  كا تي:  مويعة  المستعملة  ا سماء  أن  نجد  الراعي  عبيد  بالية  استقرأنا  فهذا 
(، مساكنام  ديوانه  38موضل، بني ِحم،ان  بطن من تميم(، بالاضا الجب  المنبسظ(،  ديوانه ذ  

ن بعيد(، متواترات باإلكام  ا كمة: الت  ما دون الجب (  ديوانه ذ  (، من بلدؤ نالي  من م ا39ذ 
(، على أبار   جمل الُبرقة أو البرقاء وهي أرض غليظة م تلطة بحجارة ورم (، أجراُ :  جمل 40

(، ال سيك: البئر  43جَر ، أرض ُتشاك  الرم (، ِب ر، وتولا، والرداء: أسماء مواضل،  ديوانه ذ  
(، أدحا : جمل دْح  وهو َنْقا ضيق فمه،  41جارة فال ينقطل ماوها  ديوانه ذ  التي تحفر في الح

ا: موضل رمي الجمار بمنى  ديوانه  42ام يتسل أسفله حتى ُيْمَشى فيه  ديوانه ذ   (، بم ة، الُمحك،
(، نمير: قبيلة الراعي، جمرة: قبيلة ال تنضم إلى أحد  ديوانه ذ 46(، دجلة  ديوانه ذ  45ذ  
(. المنز : الذي ال يوجد فيه أحد، ولي  فيه ماء 47بل: المنز  والدار بعيناا.  ديوانه ذ  (. الر، 47

ُيشرر، أوت بن مغراء أحد الشعراء المعا ر ن للراعي، الاجين: ابن ا مة وهو معيا  ديوانه ذ 
48 .) 

 أسماء األعالم: 
وهي الر اح التي ُتالك الما  ت أسماء مظاهر الطبيعة: السغا: الجو ، الن ْرِا: جمل نرباء  

ْس : اللبن، الغزالي:  وتحب  القطر، ر اح  رقاء،  ديدة، الن،حا: أ د الب اء، الربيل، َمْوِلي،ة: مطر، الرِث
(: حبار  56(، َحَباَبا   56(: البحر، الماء، البحر 55المطر، سحار، كوكا، الوغى، الشتاء، العبد  

اد: الَقَتد:  شا الر،ح ، اإلكام: ا كمة الت  ما دون الجبا ،  البحر: موجه، نار. ومناا أسماء الجم
ر: حديدة كال طاف، الِقدر:  العزاي: الم ان الكلا السر ل السي ، النفنت: ماواة ما بين جبلين، الرال،
وعاء الطبخ  الَحل،ة( جلبار، أجرا : جمل جَر ، أرض ُتشاك  الرم ، م نونة: ِقداح مكونة، ا ور :  

(. أسماء الحيوان: السرح من اإلب : السر عة المشي، أينق: جمل  58، الحواضن: ا اافي. بار الرماد 
ناقة، حدر: جمل حدباء وهي الناقة التي بدت حراقفاا وعظم  ارها، قطا:  الر معروف اقي  المشي،  

: إب ، الجحش،  النحاله: ا ُتن الوحشية، الرودن: البرذون، الرديش عند العامة، ا ين: الحي،ة، قالله 
: البعير المت لت عن اإلب  في مبركه، وكذلك الشاة، القلوذ: الفتية من اإلب ، العويم: الناقة   الداريث

 (. 48المسنة وفياا بقية  بار  ديوانه ذ 
 (:  الر معروف على     اإلوية. 43أسماء الطيور: ُحبارل  

الَمْي :  جر تعم  منه الرحا ، ال وذ: ور    النبات:  الُمْق  والن   وما  اكلاا،  أسماء 
 الشوحظ: ضرر من النبل، نو  من الشجر. 
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أسماء الحياة االجتماعية والقرابة: ابنتي، أم، أر، معا ر،  حبي، معارفنا، ابن أكرمام، 
 معشر: جماعة من النات، عروت، وعا ما أباك، أبي، أ و، ا قربين 

الرفين، الرأت، منربه، أعينام، اَ ُكت، أسماء أعضاء الجسم ومتعلقاته: اليدين، دمي، قلوبنا،  
( َفْعال: الدقيق الرأت والُعنق، عيناا، برجلْياا، الوفرة:  42نفوسام، الثنايا: جمل انية وهي السن،  ْعال  

، بز  البعير: فَطَر نابه أي انشق وذلك في السنة التاسعة.. أسماء  الشعر المجتمل على الرأت، يديث
 اء، أِرْقُت ليلة، كاه  الدهر، بدر ة: جاءت أو  الزمان.دالة على الزمن:  ا  العش

ت السدوسي: 16،  39ت سناسن: رووت أ راف عظام الكدر والظار، ذ  6أسماء أ رل:  
، الفتى 46ت َنْيرر: ذو  ر ونميمة ذ 51. 41ت قر ش، السنام ذ 20، 40الطيلسان ا  ضر ذ 

هذد بعض أبنية ا سماء و ا ة الجامدة  (: الشبار. كانت  69(.  بيا  64(، الشْغا: ال الف 62 
مناا، والتي دلت على مسمى معين واستعملاا الشاعر عبيد الراعي ممتلئة باإليحاء في السياقات. 
فنجد أن ا سماء المتنوعة سواء كانت االاية أم غير االاية، جامدة أو لاا جذر ا تقاقي، م نثة أو  

بما حملته من معاني الثبوت للمعين أو غير المعين، وبما  مذكرة، أتاحت التنو  الداللي في السياقات  
 أن االستعما  الشعري يحم  بناد إلى فضاءات رامزة جاءت ا بنية ل دمة ذلك. 

اانيا ت سياقات  يغ  أبنية( المكادر وداللتاا: تعر ك المكدر: المكدر هو االسم الدا  
 أي المكدر الميمي( كت  مضرر( و مقت (،   على مجرد الحد ، أو مبدوءا بميم يالدة لغير المفاعلة 

أو تجاوي فعله الثالاة، وهو بزنة اسم حد  الثالاي  أي اسم المكدر( كت  ُغس ( و ُوضوء( في قولك:  
اغتس  عسال، وتوض  وضوءا، فهناما بزنة القرر والد و  في  قُرر ُقربا( و د   د وال( فاو اسم  

ت  1403، و نظر الجامي،  170/  3م،  2009مكدر، واال فالمكدر ]ابن هشام،   /  2م،  1983هت 
[. و  تي المكدر 487/  1، والارمي، د.ت(،  208م، ذ  1965هت  1385، و ديجة الحديثي،  189

على أنوا  هي: مكادر الثالاي المجرد، مكادر غير الثالاي، مكدر المرة، مكدر الايئة، المكدر  
، ود/ عبد العز ز 148/  2نا الفا وري  الميمي، المكدر الكناعيم ]ابن عقي ،  د.ت(، تحقيق ح

 [.82، و61م، ذ 1974عتيق، 
ولرثرة ا بنية من ك  بار نذكر أ ارها: مفمكدر الثالاي من فَع  وفِع  المتعديان: فْع  
كضَرر ضْرًبا، وفِام فْاًما، وأما فِع  القا ر فمكدرد القياسي فَع  كفِرح فَرًحا، وأغلبه غير قياسي  

 ، غير أن العلماء حاولوا أن يضعوا بعض الضوابظ التي تنطبق على فضال   وا غلا فيه السما
معينة من ا فعا  الثالاية ونحترم فياا إلى الداللة ا  لية للفع ، فقالوا إن أغلا ا فعا  الثالاية  
الدالة على حرفة ي ون مكدرها على وين ِفعالة  فل ، فالحة، نجر، نجارة،  اا  يا ة ...(. وأغلا  
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فعا  الثالاية الدالة على حرفة ي ون مكدرها على وين فَعالن مث :  غلى غليان، فار فوران....(.  ا 
وأغلا ا فعا  الدالة على مرض ي ون مكدرها على وين ُفعا  مث :  سَع  ُسعاال،  َد  ُ َداعا(.  

 ا   اي (.  وأغلا ا فعا  الدالة على  وت ي ون مكدرها على وين ُفعا   ُعول ُعواء(، وفعي   
وأغلا ا فعا  الدالة على لون ي ون مكدرها على وين ُفعلة مث   حمر ُحمرة(. وأغلا ا فعا  الدالة 
على عيا ي ون مكدرها على وين َفَع  مث   عِمي عَمى، عِرج عرجا(. وأغلا ا فعا  الدالة على  

  الدالة على معنى اابت ي ون  معالجة ي ون مكدرها على وين ُفع و  مث :  قِدم ُقدوم(. وأغلا ا فعا
 مكدرها على وين ُفعولة مث :  يِب ، ُيبوسة(.

التالي:   النحو  الثالاي على  المكدر من  يم ن ترتيا  واللزوم  التعدية  أغلا  1ومن حيث  ت 
أْ ًذا(.   وين  فْع (:  أ ذ  على  ي ون مكدرها  المتعدية  الثالاية  الثالاية  2ا فعا   ا فعا   أغلا  ت 

ت أغلا ا فعا  الثالاية  3ورة العين ي ون مكدرها على وين  فَع ( مث :  تِعا ت ًبا(.  الاليمة الم س
الاليمة المفتوحة العين وهي  حيحة ي ون مكدرها على وين  ُفُعو ( مث :  قعد ُقُعودا(... فهن كان 

ا... الفع  معت  العين فا غلا أن ي ون مكدرد على  فْع ( أو  فعا ( مث :  ام  ْوًما أو  يام 
ت أغلا ا فعا  الثالاية الاليمة المضمومة العين ي ون مكدرها على وين  َفَعالة( أو َفُعولة مث : 4

مُلَ  ُمُلوحة، سا  ساولة،  ُعا ُ عوبة. وماما ي ن فهن الرجو  إلى المعاجم وكتا اللغة ضروري  
ود/ عبدد الراجحي،  ،  61ت  60م، ذ 2001هت ت  1422لمعرفة مكدر الثالايم ]الشيخ أحمد الحمالوي،  

 بتكرف(، وُ نظر د/ أحمد حسين كحي ،  78، ود/ محمود سليمان ياقوت ذ  66م، ذ  2015
(،  515، وابن القطا  الكقلي  ت  152م، ذ  2015، و ديجة الجديثي،  35،  34 د.ت(، ذ  

  بتكرف([.  120م، ذ 1999
 * أبنية المكادر: تنقسم أبنية المكادر إلى سماعية وقياسية. 

[ وهو الذي نستطيل القيات عليه  160/ 2م،  1983هت ت  1403المكدر القياسي: ]الجامي،  
مكادر ا فعا  التي وردت عن العرر، وهو  اذ ببعض مكادر الثالاي، ومكادر ا فعا  غير  
الثالاية، أي  مز د الثالاي، والرباعي ومز دد(. أما المكدر السماعي: وهو ما ال ُيدرك إال بالسما   

[، فقد ي ون للفع   55م، ذ  1986هت ت  1406ة ما يقل فيه من اال تالف ]أبو حيان  ندلسي،  لرثر 
الواحد مكدران أحدهما قياسي، وا  ر سماعي، و يغ الفع  الثالاي المجرد كثيرة م تلفة يرتقي ما  

،  ، والزم شري،  د.ت(825/  3ذكرد سيبو ه مناا إلى اانين واالاين  يغة ]ابن الحاجا،  د.ت(،  
[. أوال ت مكادر الثالاي القياسية: وردت في تسعة مواضل، ورد من الفع  261، وذ  218ذ  

الاليم مناا في أربعة مواضل، ومن الفع  المتعدي في  مسة مواضل، على الكيغ التالية: * مكدر  
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 يغة فْع   بفت  الفاء وس ون العين(: ذكر سيبو ه عن ال لي  أن مفْعال أ   المكادر في بنات  
السعدي،  د.ت(، ذ   ]أبو سليمان  فْعلةم  قالوا  الواحدة  المرة  أرادوا  إذا  أنام  بدلي   [. 206الثال ، 

مكدر  يغة مفْع م من الفع  المتعدي في بالية عبيد الراعي: مكدر الفع  الثالاي المتعدي يجيء  
اك إلى   على  فْع ( قياسا مطردا، ونه على ذلك سيبو ه في بار بناء ا فعا  التي هي أعما  تعد،

غيرك وتوقعك به مكادرها قوله: فا فعا  ترون من هذا على االاة أبنية على فَع  يفُع ، وفَع  يفِع ، 
،  2/124،125، و نظر: المبرد،  د.ت(،  5/  4م،  1988وفِع  يفَع ، و  ون المكدر فعال ]سيبو ه،  

، والسيو ي،  123  /3م،  1980هت ت  1400، وابن عقي ،  862/  2م،  2001هت ت  1422والمرادي،  
ت  1421 ]ابن عقي ، 349م، ذ  2000هت  ينقات غير سديد  أنه ال  ابن مالك فيمن يعم  [، و رل 
[. ورد في  مسة مواضل على الكيغ التالية: مكدر  يغة فِع  يفَع  123/  3م،  1980هت ت  1400

  ب سر عين ماضيه، وفتحاا في المضار (: في موضعين، هما قوله: 
ْررِ   َفَلًة َوَرْدَن ياا ت َفَوَضْعَن َأيْ 18  َبْحًرا  ِسيًفا َ يِثَا الش،

 َ ِرر يشَرر َ ْرِبا( البيت من الرام  يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، يقو : تلك 
اإلب  أنزلت جماعة من النات عند رج  قكدود، وهو واسل كالبحر، كر م و يرد ال ينضا ]الراعي  

 [.41النميري،  د.ت(، ذ 
 أباك وِعْنَد هللا ِعْلُم اْلُمَغي،اِ   وانِثي َلَداعيك الحال  وعا ًما  ت38

 عِلَم يْعَلُم ِعْلما(البيت من الطو   ياجو الحال ، فيقو : واني قا دك أنت يا حال  بالنداء 
 بتكرف([. فقد   44، و43ووالدك عا م، وأرل، وهللا أعلم؛  نه عالم الغيور ]المرجل السابق ذ 

 ر داال على المعنى المراد، فا  تعالى عندد علم ب   ما هو غالا عنا. جاء المكد 
ت مكدر  يغة فَع  يفُع   بفت  عين ماضيه، وضماا في المضار (: وردت في موضعين،  

 َكَ ْريؤ ُمْرَرَهةؤ في َغْيِر ِإْ ِنارِ   ت قْوُ  اْمِرئؤ َغر، َقْوًما ِمْن ُنُفوِسِامُ 26كما في قوله: 
ْوال( هذا البيت من البسيظ من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو   قا  يقو  ق

قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : إن، هذا اإلنسان غش، قومه، و دعام وأ عمام   فياا عديث بن الرِث
با ال، ب نه أه    ن يتكدل لآل ر ن،   نه في ذلك   ن من يحاو  إد ا   يء في غير محله  

 [. فجاء المكدر م ديا المعنى المراد. 48ت القْو ( ذ 67. مثله:  42لمرجل السابق ذ ]ا
 ت مكدر  يغة فَع  يْفِع ، جاء في موضل واحد، وهو قوله:

 َنْثِني لُان، حواِ َي الَعْكاِ   ت ُمَتَ تِثِميَن على َمعاِرِفنا 9
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ن بن َعت،ار، حيث يقو :  عَكا يْعِكا عْكًبا( البيت من الرام  يمدح سعيد بن عبد الرحم
ال ُنعرف، ف  فينا وجوُهنا بشد الروفية ونحوها، وسيوُفنا على عواتقنا ]المرجل السابق،    حتىتلث،ْمنا؛  
 بتكرف([. وردت هذد الكيغة على  ورة المكدر، ولم ترد على  ورة الفع ؛    39، و 38ذ  

 إلضافتاا إلى حوا ي.
اء في أربعة مواضل على الكيغ التالية: مكدر ت مكدر  يغة مفْع م من الفع  الاليم، ج

  يغة فَع  يفَع   بفت  عين ماضيه ومضارعه( وردت في موضعين، ضمت مكدر ن، كقوله: 
 واَ    َأ   َنحالهؤ ُحْقاِ    ت اَ ْوُر َأْوُر َنَعاِلمؤ قطِر ،ةؤ 22

ر( والسرعة كسرعة ا تن الوحشية   َأَوَر َيْ َوُر َأْوًبا( الرجو  كرجو  اإلب  القطر ة  نسبة إلى قط
]ا ور: الرجو ، ا  : السرعة، النحاله: ا ُتن الوحشية، ُحْقُا: في بطناا بياض. الراعي النميري، 

[. جاء المكدر  أْور( ولي  الرجو ؛ لما له من دقة  41ت النْحا( ذ 17. مثله:   41 د.ت(، ذ  
 في التعبير عن المعنى المراد. 
فِع   بفت  عين ماضيه، وكسرها في المضار (: وردت في موضعين،  ت مكدر  يغة فَع  ي

 ضمت االاة مكادر على وين  فْع ، ِفَعا (، كما في قوله:
 َضْيقؤ َمَحل،ُتُه وال َجْدرِ   ت ُمَتَحلِثُا اْلَرف،ْيِن َغْيُر َعِكيِثهِ 21

ت،ار، يكفه بشدة   َجَدَر َيْجِدُر( البيت من الرام ، يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن عَ 
. 41الررم، وال يمنعه ذلك ضيق وال َمْح  ]الجدر: المْح ، نقيض الِ ْكا. المرجل السابق ذ  

[. ذكر الشاعر كلمة جْدر بدال من مح ،  46ت ِكَذاَبا  مكدر كَذر يْ ِذُر ِكْذًبا وِكَذابا( ذ  51مثله:  
 لدقتاا في أداء المعنى المراد.

ادر الفع  غير الثالاي في مز د الثالاي في ستة مواضل، مكادر غير الثالاي: تتمث  مك
كما يلي: جاءت مكادر الفع  الثالاي المز د بحرف في البالية: على  يغة المكدر الثالاي المز د 

، 351م، ذ  2000هت ت  1421، والسيو ي،  204/  3م،  2009بالامزة  أفع ، إفعاال( ]ابن هشام،  
 في  مسة مواضل، تمثلت في  حي  العين كما في قوله:   [865/  2م، 2001هت ت 1422والمرادي، 

ِبيُل ِبَاا30  َعَلى َأباِرَ  َقْد َهم،ْت ِبِهْعَشارِ   ت َمْوِلي،ة  ُأُنت  َجاَد الر،
 أعشا ُيعشا إعشابا( البيت من البسيظ من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه  

قا ، أو ياجو َ نْ  َزر بن أرقم، يقو : ُيشبِثه هنًدا وفرحه بقدوماا، بفرح ا رض  ياجو فياا عديث بن الرِث
الُبرقة أو  : منبتة، أبار : جمل  الغليظة العطشى بمطر ُمنبت في فك  الربيل ]مولية: مطر، أُنت 

ت إ البه(  1. مثله:  43البرقاء وهي أرض غليظة م تلطة بحجارة ورم . الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
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[. است دم الشاعر المكدر؛ لما له من  42ت إ نار( ذ  26،  42  ت إغضار( ذ 23،  38ذ  
 داللة على أداء المعنى المراد، و نه ال ي تي فعالن متتاليان.  

* مكادر الثالاي المز د بحرفين: على  يغة المز د بالامزة والتاء  افتع ( مكدرد افتعا  
 [: ورد في موضل واحد، وهو قوله:261]الزم شري،  د.ت(، ذ 

 َتَزْ  في الِحْرِر تْلَتِاُا اْلِتَااَبا   ت ُنَمْير  َجْمَرُة الَعَرِر ال،تي َلمْ 57
في   بقبيلته  يفت ر  الراعي  إن،  المعنى:  عطية،  بن  جر ر  ياجو  الوافر،  من  البيت   التاابا( 
الفرسان نيران ملتابة تحر  ك  ما تكادفه في   أولئك  الحرر، وب رِث فرساناا على ا عداء، وك ن، 
 ر قاا ]ُنمير: قبيلة الراعي، جمرة: قبيلة ال تنضم إلى أحد، وتقات  جماعة القبال ، وقي : جمرات  

[. ذكر الشاعر المكدر المفعو  المطلق(؛  47العرر اال : عْب  وضب،ة وُنمير. المرجل السابق ذ  
 ت كيدا للفع   التاا(.

ناد، و افه ب لود ت لفظا وتقديرا  االثات اسم المكدر: هو ما ساول المكدر في الداللة على مع
ت مما في فعله دون تعو ض كعطاء فهنه مساوؤ إلعطاء معنى، وم الت له ب لود من  الامزة الموجودة 

]ابن عقي ،   ُيعوض عناا  يء  ولم  وتقديرا،  لفظا  مناا  فعله(، وهو  ا ؤ  ت  1400في  م،  1980هت 
 ،[.96 /2م، 1987، والسيو ي، 410م، ذ 1969، وابن هشام،  2/98

 * اسم المكدر في البالية: ورد على  يغة َفعا  في موضل واحد، وهو:
 وَقْد َأَراَد ِبِه َمْن َقاَ  ِإْغَضاِبي   ت ِإنِثي َأَتاِني َكاَلم  َما َغِضْبُت َلهُ 23

 كل،م ُيرلِثم َكالما( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، يقو : بلغني قو   ُيَراُد به إغضابي، ولرنه  في هذد   القكيدة عدي بن الرِث

 بتكرف([. است دم الشاعر    42ت  41لم ُيغضُبني؛  نه ال قيمة له ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
  يغة اسم المكدر؛ لتتوافق مل تفعيلة البحر البسيظ. 

على ما يد  عليه المكدر العادي بيد أنه يبدأ بميم يالدةم  : مكدر دا   رابعاة المصدر الميمي
 بتكرف([. قا  المبرد:    70م، ذ  2015، ود/ عبدد الراجحي،  87]رمضان عبد هللا،  د.ت(، ذ  

المكدر مفعو ، فهن كان كذلك جرل مجرل   أولاا يالدة؛  ن  الميم في  تلحقاا  المكادر  اعلم أن 
وغيرد، وذلك قولك: ضربته َمضرًبا أي: ضربا، وغزوته غْزوا   المكدر الذي ال ميم فيه في اإلعما ،

[، وعالجه سيبو ه في بار ا تقاقك  119/  2ومغزل، و تمته  تما ومشتًما ]المبرد، المقتضا،  د.ت(،  
ا سماء مأما ما كان من فع  يفِع  ب سر العين فهذا أردت المكدر بنيته على َمْفَع ، وذلك قولك: إن 

[، ير د أين  10ربا، أي لضربا. قا  هللا عز وج : مأين المفرم ]سورة القيامة  ية  في ألت درهم لمْض 
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، والجار بردي،  168/ 1م، 1982هت ت 1402، و نظر الرضي، 87/ 4م، 1988الفرار... ]سيبو ه، 
 [. 10م ذ 1969، وابن هشام، 106م، ذ 1990هت 1410، وابن هشام، 45/ 2 د.ت(، 

 *  يغ المكدر الميمي:  
الثالاي: ُيكاك المكدر الميمي من الفع  الثالاي على وين  مفَع ( نحو: مف ر، إال ت من  

إذا كان مثاال واو ا محذوف الفاء في المضار  و حي  الالم فوينه  مفِع ( نحو: موِعد، فا لفا   
ِع (  مث : مرجل، ومز د، ومسير  اذ، كذلك  ذ بناود على  مفعَلة( و مفُعلة( و مفِعلة( و مفُع ( و مف

هت  1385، و ديجة الحديثي،  209/  3م،  2009، و نظر ابن هشام،  174/  1هت،  1310]نقرد كارد،  
من غير الثالاي: و  تي من غير الثالاي  مز د الثالاي، والرباعي  و [.  154،  153م، ذ  1965

المجرد ومز دد( على ينة مضارعه مل إبدا  حرف المضارعة ميما مضمومة، وفت  ما قب  ا  ر  
 [. 209/  3م، 2009هشام،   ]ابن

* المكدر الميمي في البالية: جاء من الثالاي على  يغة مْفَع : وردت في موضل واحد،  
 ِبُجُنوِبَنا َكَجَواِنِا الن ْراِ   ت وَترل الَمَ اَفة ِمْن َمساِكِنامْ 11وهو قوله: 

َعت،ار،     اف ي اف م افة: م َوف( البيت من الرام  يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن
حيث يتحد  عن وعورة الطر ق، وال وف من ا عداء، والمشقة التي تحملوها؛ للو و  إلى الممدوح 

ت    38]الن ْرا: جمل نرباء وهي الر   التي ُتاِلك الما  وتحب  القطر. الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
 مراد. [. است دم الشاعر  يغة المكدر الميمي؛ لما له من ي ادة في المعنى ال39

و تض  مما سبق أن للمكادر مباني م تلفة با تالف أفعالاا، وأن  اهرة المعنى الو يفي  
للمبنى الواحد هي  اهرة ذات أهمية بالغة؛ حيث إناا تع   العالقة بين المعطيات الكرفية والنحو ة  

الواحدة  أو المبنى  وُتدَرك بالفام الرام  لمعاني التعبير في اللغة العربية، فنجد أن للكيغة الكرفية  
، وأن السيا  هو الوحيد الرفي  بتبيين إيحاءاتاا الداللية. من ذلك مثال أن  الكرفي الواحد( عدة معانؤ
المكدر كما يقو  بعض العلماء  ال   ن يو ت به كغيرد من المشتقات فيقا : مرج  فض  ورج   

يك المكادر الدالة على غر زة  [، كما غلا عند الراعي تو  51، و 50/  2عد م ]ابن ي يش،  د.ت(  
جسمية أو سجية روحية، وأيضا الدالة على حركة عالجية، أما الدالة على ابوت الحد  ف ق  من  
سابقاتاا، وبقيت الدالة على انطال  الحد  محكورة في بعض ا بنية مث :  افتعا ، انفعا (. وقد 

   للقكيدة، بتررارها وبو الفاا    لت بعض المكادر وأسماء المكادر مراكز داللية  انعة مفا 
المامة في السيا ، بما تحمله من حموالت داللية اقيلة؛ إذ يجد القارئ/ السامل أن،  داها ال يفارقه  
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إال بمفارقة القكيدة، ولع  الراعي النميري قكد إلى هذا االستعما  المتناور لاا بين أسطر قكيدته  
 حتى يكنل جو ا دالليا واحدا فياا .... 
 اانيات  يغ المشتقات ودالالتاا:

تعر ك اال تقا : اال تقا  كما عرفه ابن در د هو أ ذ كلمة أو أكثر مل تناسا بيناما في 
]ابن در د،   ت  1378اللفظ والمعنى  المشتقات ودالالتاا،  26م، ذ  1958هت  [. وقد ا تملت  يغ 

 ، واسمي الزمان والم ان، واسم  على: اسم الفاع ، و يغ المبالغة، والكفة المشباة، واسم المفعو 
 ا لة.

 *  يغ الملحق بالمشتقات ودالالتاا، وا تملت على: االسم المكغر، االسم المنسور. 
* االسم المثنى واالسم المجمو ، وا تم  على: االسم المثنى، وجمل التكحي  بنوعيه، وجمو  

 واسم الجن  الجمعي، واسم الجن .   الترسير: القلة والرثرة، و يغ منتاى الجمو ، وكذلك اسم الجمل،
 ت سياقات  يغ اسم الفاع  وداللتاا:

اسم الفاع : مهو ما ا تق من مكدر المبني للفاع ، لمن وقل منه الفع  أو تعلق به، أو ما 
 يغ ليد  على من قام به أ   الحد ، أو وقل منه على جاة الحدو ، فقولنا ما  يغ جن  يشم  

يد  على من قام به أ   الحد ، أو وقل منه، ي رج أمثلة المبالغة  ناا  جميل المشتقات، وقولنا ل 
تد  على الز ادة على أ   الحد ، واسم المفعو  واسم التفضي ، وأسماء الزمان والم ان، وا لةم 

[. وهو  53، وأحمد حسن كحي ،  د.ت( ذ  66م، ذ  2001هت ت  1422]الشيخ أحمد الحمالوي،  
ب لفا  محددة، فقا : مالو ت الدا  على 761ابن هشام(  ت    اسم مكوك من المكدر، وقد  هت( 

،  280م، ذ  1963الفاع   الجاري على حركات المضار  وس ناته كضارر وم رمم ]ابن هشام،  
، ومحمود سليمان ياقوت، 74ت  73م، ذ  2015، ود/ عبدد الراجحي، 26والجرجاني،  د.ت(، ذ  

اجا بقوله: ماسم الفاع  ما ا تق من فع  لمن  [. و عرفه ابن الح106،  105،  104م، ذ  1995
قام بمعنى الحدو ، و يغه من الثالاي على فاع  ومن غير الثالاي على  يغة المضار  بميم  

[. وان كان الفع  هو حركة  198/  2م،  1982هت ت  1402مضمومة وكسر ما قب  ا  رم ]الرضي،  
و  من أنوا  المشتقات هو اسم الفاع  الذي اإلنسان والفاع  هو القالم باذد الحركة، فقد سمى به ن

[. إن ما يالحظ على هذا المبنى  198/  2ما تق من فع  لمن قام به بمعنى الحدو م ]المرجل السابق  
الكرفي مأنه جاء محشوا ب لت يالدة بين فاله وعينه، وي ادتاا  لثكته لينفرد بداللة  ا ة به هي أنه  

 [.185م، ذ 2003طاري، يد  على من قام بالفع م ]د/  قية م
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ومنه فاسم الفاع  هو عبارة عن و ت م  وذ من فع  مضار  مبني للمعلوم؛ للداللة على  
من قام بالفع ، و   ذ من المضار  أساسا؛  نه مو ت يد  على حد  ويمن وداللته على الزمن  

المضار  فرالهما يد  على االستمرارم ]عبد ا بالحا  وبالمستقب ، وهو يمن  لكبور  اهين، تربظ 
[. واسم الفاع  قد تنتابه االسمية فيو ت بكفات ا سماء و عام  معاملتاا، كما 114م، ذ  1980

الفعلية فيعم  عملاا و د  داللتاام ]د/  قية مطاري،   تنتابه  [. وقد سماد  186م، ذ  2003قد 
ي السيا ، بينما هو اسم  الروفيون بالفع  الدالم ممراعاة إليحاءاته الداللية التي يحددها االستعما  ف

عند غيرهم مراعاة للفظه الذي هو لفظ ا سماء في التميز بعالماته  بنيته( الم تلفة حتى وان كان 
 [.187يعم  عم  الفع  و  دي و الفه وداللتهم ]المرجل السابق ذ 

ومما ال  ك فيه أن ماسم الفاع  يد  على و ت الفاع  بالحد ، وهذد الداللة هي المعنى  
كرفي السم الفاع  بكفة عامة، والو يفة الكرفية المنو ة به كذلك على سبي  الحدو  والتجدد،  ال

وهذا حين يد  على الحا  أو االستقبا ، أما إذا د  على الماضي فاو مث  ا سماء ي ون مضافا  
  وتستشت هذد الدالالت وغيرها من السيا  وب ا ة حين ينور عن بعض المشتقات و   ذ دالالتاام 

 [. 188]المرجل السابق ذ 
مما سبق نستنتال أن اسم الفاع  قد ي  ذ دالالت من  ال  السيا  الذي ي تي فيه، فاو مبنى  
 رفي وداللته ا ساسية هذد و ت الفاع  بالحد ، و د  على التجدد داللة الفع  مث :  يالفة( التي  

ا  أو  الحا   واانياما  أضيفت،  إذا  الماضي  إحداهما  داللتان:  اإلضافة  لاا  عن  قطعت  إذا  الستقبا  
ونونت، كما ت رج  فة الفاع  عن داللتاا ا ساسية لتد  على المو وف بالحد  من ذلك كلمة 
 راضية( و الطاعم( و الراسي( التي دلت على اسم المفعو  بمعنى  مرضية( و مطعوم( و م سو(  

لفاع   باقية، وكاذبة( إذ هما  وقد تد  على مطلق الحد  دون قيد يمني مثلما هو موجود في اسمي ا
 [.189بمعنى البقاء والرذرم ]المرجل السابق ذ  

على  فاِع (  ومتعديا  اليما  الثالاي  فَع (  الفع   من  قياسا  الفاع   اسم  يكاك   ياغته: 
 حيحا كان أو معتال نحو: ضَرَر فاو ضارر، وذها فاو ذاها، ونكر فاو نا ر، وسمل فاو 

، وا     اكي ]سيبو ه، سامل، وو   فاو وا  ، و    [. 563/  4م، 1988ا فاو  اكؤ
وان كان من  فُع ( أو  فِع ( الاليم فال ي تي على وين  فاع ( إال سماعا نحو: عُقرت المرأة 
فاي عاقر، و ُعر فاو  اعر، و ُار فاو  اهر، وحُمض فاو حامض، وأمن فاو  من، وسِلم فاو  

 [. 136، 135، 134/  2وري سالم ]ابن عقي ،  د.ت(، تحقيق حنا الفا  
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و شار إلى أنه إذا مكانت عين الفع  معتلة قلبت حرف العلة في اسم الفاع  همزة نحو: با   
يبيل فاو بالل، وقام يقوم فاو قالم، و اد يكيد فاو  الد، وا   : بايل، وقاوم، و ايد، فعندما  

واذا كانت عينه غير معتلة    [.19،  17/  4م،  1988جاء حرف العلة بعد ألت ُقلا همزةم ]سيبو ه،  
أي جاءت حرف على متحركا بقيت على حالاا نحو: عِور فاو أعور، وأي  فاو  ي ، و يد فاو  

 [.357، 356/  4 ايدم ]المرجل السابق  
الفاع  ممن غير الثالاي على  يغة مضارعه مل إبدا  حرف المضارعة ميما   وينة اسم 

  فاو مقات ، وقد  ذ من ذلك بعض ا لفا  مث :  مضمومة وكسر ما قب  ا  ر نحو: قات  يقات
فياام  بفت  ما قب  ا  ر  أفل  فاو ملَفال  بمعنى  أساا فاو مساا، وأحكن فاو محكن وألفال 

ت  ُمْفِع ( نحو: أكرم  1[. و كاك من المز د بحرف على أويان هي:  50م، ذ  1989]بنعزوي يبدة،  
ت  ُمفاِع ( نحو: قات  ُمقات م ]بلقاسم بلعرج،  3و مجرر...  ت  ُمَفع، ( نحو: جر،ر يجرِثر فا2تتت م ِرم.  
[.مومن المز د بحرفين على ما يلي:  مفتِع ( نحو: استمل ت مستِمل،  متفعِث (  213،  77م، ذ  2005

م، تفقد ُمتفقد،  ُمنفِع ( نحو: انطلق تتت منطلق، انعز  تتت منعز .  متفاع ( نحو: ت ا م   م متبسِث نحو: تبس،
[. مومن المز د بثالاة أحرف:  مستفع ( 113،  77ا م، وتعاون تتت متعاونم ]المرجل السابق ذ  تتت ُمت 

 نحو: است رج تتت مست رجم ]المرجل السابق[. 
مومن الملحق بالرباعي  مقيع (: وقد أ ار إلى أن هذد الكيغة مشتقة من  فيع ( الملحق 

وسيطر   مبيطر،  تتت  بيطر  نحو:  المجرد  فعل (  ]سيبو ه،  بالرباعي  سيطرةم  ، 286/  4م،  1988تتت 
[. موقد جاء من أفع  على وين  فاع ( نحو: أعشا الم ان 55/  1م،  1982هت ت  1402والرضي،  

 [. 50م، ذ 1989فاو عا ا، وأورت فاو وارتم ]بنعزوي يبدة، 
المفعو  وقل موقد تتناور ا بنية فتتعدد و الفاا وتتنو  بمطلا سياقي ما، لذلك نجد أن اسم 

موقل اسم الفاع  مث :  محَكن( بمعنى  محِكن( أي عقيك، و مسَاا( المفعو  أي ُمطي  مطِنا،  
( بمعنى ماتِثر أي ذها  و ُمفَعم( بمعنى مفِعم أي: مالُئ، و ملَفال( بمعنى مفِلال أي مفل ، و مات،ر 

م، ذ 2001ت ت  ه1422، والشيخ أحمد الحمالوي،  52م، ذ  2002عقلهم ]بو عالم بن حمودة،  
60 .] 

* سياقات  يغ اسم الفاع  ودالالتاا عند عبيد الراعي، فقد وردت في تسعة عشر موضعا 
 ُسُرِح الَيَدْيِن وِ ي ِة الَوْااِ   ت حمْلُتُه َوُقُتوَد َمْي ؤ فاِترؤ 5كقوله: 

فاتر: اسم فاع  من َفَتَر  االاي  حي ( البيت من الرام  من قكيدة يمدح سعيد بن عبد  
لرحمن بن َعت،ار، حيث يقو : بعد  و  التفرير وجدت أن الح  عندك، فوضعت الرح  من  شا  ا
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المي    جر تعم  منه الرحا ( على الجم  السر ل الجري، واتجات نحوك ]الراعي النميري،  د.ت(  
 بتكرف([. است دم الشاعر  يغة اسم الفاع ، ولم يست دم الفع ؛ لموافقة داللة اسم  39، و 38ذ  

 لفاع  السيا  أكثر من داللة الفع .ا
 َناِلي اْلَمزَاِر ِبَ ْيُنِق ُحْدرِ   ت ولقد مطْوُت ِإَلْيَك ِمْن َبَلدؤ 12وقوله: 

َناِلي: اسم فاع  من ن ل  االاي معت ، وابتت الياء؛  ن بعدد ساكن( البيت من الرام  من  
دينا السير إليك من م ان بعيد على  قكيدة يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، حيث يقو : لقد ج

، 38هذد النو  الحدباء  وهي الناقة التي بدت حراقفاا وعظم  ارها( ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
 بتكرف([. فقد است دم نالي على وين فاع ، ولم يست دم بعيد على وين فعي ؛  نه ا     40و

 في اسم الفاع . وقوله: 
تاِء ُمَجنِثاِ   ْبِني ِ باَءَها ت وَبْدِر ،ةؤ َ ْمَطاَء تَ 53  على َبَرمؤ عْنَد الشِث

 ُمَجنِثِا( اسم فاع  من جن،ا، البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية،  
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : وامرأة مسنة ا تلظ بياض   وُ رول أنه ياجو فياا عديث بن الرِث

متجنبة قارعة الطر ق م افة ا ضياف، وعلى ا  ه في الشتاء؛     عرها مل سوادد، تبني  باءها
 بتكرف([. است دم هذد الكيغة؛  46، و41حيث ترون الحاجة  ديدة، إناا لئيمة ]المرجل السابق ذ  

 لما لاا من ي ادة في أداء المعنى المراد.
الثالاي المجرد  مما سبق نجد أن الراعي النميري استعم  بنية اسم الفاع  متنوعة، ما بين  

والثالاي المز د، والكحي  والمعت . وكانت دالالت هذد البنية تتراوح بين الداللة على الثبوت، والداللة  
 على الماضي والداللة على الحا  واالستقبا  والداللة على تثبيت الو ت وهو ا كثر.

 ت سياقات أبنية اسم المفعو  وداللتاا: 2
مز د بسابقة الميم، وبالواو بين العين والالم، وباما تد  على   مإن كلمة  مفعو ( هي من فع 

مطاري،   ]د/  قية  الفع م  عليه  وقل  البنى  189م، ذ  2003من  أنوا   من  نو   به  وسمي   ،]
 المشتقات(. واذا كان اسم الفاع  م  وذا من فع  مبني للمعلوم فهن اسم المفعو  هو و ت م  وذ 

[،  57م، ذ  1989ى  فة من وقل عليه الحد م ]بنعزوي يبدة،  من فع  مبني للمجاو  مللداللة عل
م، ذ 1980موالفع  المبني للمجاو  الم  وذ منه يجا أن ي ون مضارعام ]عبد الكبور  اهين،  

116 .] 
وبالتالي فاو كاسم الفاع  من حيث الداللة و   د هذا ما ذكرد ابن الحاجا حيث يقو : موأمرد 

/ 2م،  1982هت ت  1402ع  مث  ي د ُمعطى غالمه درهمام ]الرضي،  في العم  واال تراا ك مر الفا
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بميم  203 المضار   على  يغة  غيرد  ومن  مفعو  كمضرور،  وين  على  الثالاي  من  مو كاك   .]
مضمومة وفت  ما قب  ا  ر كم َرج ومست رج، وكما ُيبنى من الفع  المتعدي قد يكاك كذلك من 

 [. 203/ 2م، 1982هت ت 1402الاليم ولرن بواسطةم ]الرضي، 
وباذا فهن السم المفعو  و يفة أساسية هي و يفته الكرفية التي ترمن في  يغته ومبناد؛  
حيث يد  على و ت المفعو  بالحد  و فا متجددا وبما أن اللغة العربية غنية بتراكيباا المتنوعة  

اءات داللية يعبر عناا  والتي تحم  دالالت ال يسترشفاا إال السيا ، فهن هذا الو ت قد نلم  له إيح 
في سياقاتاا المنو ة باا. من ذلك قوله تعالى: ميوم مجمو  له النات وذلك يوم مشاودم ]سورة هود 

[ في قوله:  مجمو ، مشاود( فاذد دالالت اسم المفعو  وهو يد  على من وقل عليه الحد ، 103 ية  
ال  السيا  مب ي م المفتونم ]سورة القلم  وهي دالالته الكرفية ا ساسية، أما دالالته اإليحالية من  

معناد في  6 ية   المكدر وأدت  داللة  اكتسبت  إذا  بمعناد  المفعو  ال  اسم  بلفظ  هنا هي  [  مفتون( 
السيا ، وبالتالي فاي بمعنى الفتنة.  أكدد الزم شري: وقد يرد المكدر على وين اسم المفعو (م ]ابن 

  بتكرف([. 220ي يش،  د.ت(، ذ 
ميكاك اسم المفعو  من الثالاي المجرد المبني لما لم يسم فاعله على وين ممفعو م   صياغته:

نحو: نكر: منكور، عرف: معروف، و‘د: موعود، قا : مقو ، با : مبيل، أ لاا مبيو ، مرميث 
[. مو كاك من  138م، ذ  1967. 1986 أ لاا مرموي(، مطويث  أ لاا: مطووي(م ]ابن مالك،  

اليم على أن ي ون هذا ا  ير متعديا بحرف جر، نحو: مد و  باا  المرأة( أو  الثالاي المتعدي وال
إليهم   مسير  نحو:  بمكدر م كه  متعديا  أو  تحته  مرور  نحو:  بظرف  متعديا  أو  عليه  مد و  

[. وميكاك من غير الثالاي المتعدي والاليم على لفظ  204،  203/  2م،  1982هت ت  1402]الرضي،  
سم فاعله، مل إبدا  حرف المضارعة ميما مضمومة وفت  ما قب  ا  ر  المضار  المبني لما لم ي

نحو: ُم َرج  ُمفَع ( وُمست رج  ُمستفع ( ومعظم  ُمفع، ( ومحترم  مفتع ( وُمدحرج  ُمفعل ( وُمقاَت   
 ُمفاَع ( من أ رج  أفع ( واست رج  استفع ( وعظثم  فع، ( واحتِرم  افتِع ( ودحَرج  فعل ( وقوت  

، ومتحار، فكال   248/  4م،  1988 (م ]سيبو ه،   فوعِ  [.موأما نحو: م تار ومعتد ومنكا، ومحار 
[ أي 60م، ذ  2001هت ت  1422السمي الفاع  والمفعو  بحسا التقديرم ]الشيخ أحمد الحمالوي،  

ى، السيا . موقد ينور عن  مفعو ( من الثالاي أويان أ رل ت تي بمعناها في الداللة على الذات والمعن
 [. 128، 121م، ذ 1995وهو من بار التوسل في اللغةم ]محمود سليمان ياقوت، 

موالبد من اإل ارة إلى أن اسم المفعو  من الثالاي المز د من القضايا غير المستقلة، فاي 
تشترك مل قضايا أ رل كالمكدر الميمي، واسمي الزمان والم ان واسم ا لة  بالسابقة ميم(، فسميت  
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[ والتفر ق ال  91م، ذ  1973بالميمات أو ا بنية الكرفية الميميةم ]د/ تمام حسان،    عند بعضام 
ي ون إال بالسيا . ورد اسم المفعو  بدالالت م تلفة في تسعة مواضل في بالية الراعي النميري، كما 

 في قوله: 
 ُجْرباُن ك ِث ُمَان،د عْضاِ   ت وعلى الشمال  أْن ُيااَج بنا 10
يت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، فيقو : إن،  ُمَان،د( الب

سيوفنا على عواتقنا ومنا اا الشمال ؛  وف أن يثاورونا، وقد  ي، ناها لام، وهي سيوف قا عة ]الراعي  
ذ  ت الُمغي،ا(  38،  42ت م َرهة( ذ  26،  41ت ُمَتحل،ُا( ذ  21. مثله:  39النميري،  د.ت(، ذ  

ِا( ذ  49،  44ت ُمسب،ا( ذ  41،  44ت المضا،ِا( ذ  40،  44ت ُمَعل،ِا( ذ  39،  44 ت المَحك 
[. مما سبق نستنتال أن الراعي النميري قد استعم  بنية  اسم المفعو ( لحاجة  48ت ُمَمل،ة( ذ  69،   45

و المميز للو يفة  السيا  إلياا حاجة ماسة،  ا ة في تدقيق الو ت وتثبيته، فران البناء الكرفي ه
 المنو ة باا.  

 ة سياقات أبنية صيغ المبالغة وداللتها: 3
إذا أر د أن يد  اسم الفاع  على الرثرة والمبالغة ُحوِث  إلى  يغ معينة في الرالم لذلك القكد، 
نه  قا  سيبو ه: موأجروا اسم الفاع ، إذا أرادوا أن يبالغوا في ا مر مجراد إذا كان على بناء فاع ؛  

ير د به ما أراد بفاع  من إيقا  الفع ، إال أنه ير د أن ُيحدِث  عن المبالغة، فما هو ا    الذي عليه 
وبكير...م   وسميل  وقدير  وعليم  كرحيم  جاء  قد  وفِع   وِمْفعا ،  وفع،ا ،  فُعو ،  المعنى:  هذا  أكثر 

 [.110/ 1م،  1988]سيبو ه، 
ما بنية التي تفيد التنكيه على الترثير في    المبالغة لفظ ُيقكد به الترثير و طلق على:

هت ت  1438حد  اسم الفاع  كم ا أو كيًفا؛  ن اسم الفاع  محتم  القلة والرثرةم ]محمد الطنطاوي،  
[. وقا  الدكتور عبد الرحمن  اهين إن متحو    يغة اسم الفاع  من الفع  الثالاي  87م، ذ  2017

تد  على الرثرة والمبالغة كيفا أو كما في اتكاف الذات بالحد ،  المتعدي أو الاليم إلى أويان أ رل  
وتسمى   يغ المبالغة( نحو: كذ،ار أبلغ من كاذر في داللتاا على كثرة الرذر...م ]د/عبد الرحمن  

[. فنجد مما سبق أناا تشتق من الفع  الاليم والمتعدي؛  ن سيبو ه  188ت  187م، ذ  1977 اهين،  
[. وذكر 110/  1م،  1988لك مناا:  ر،ار، ولب،ات، ورك،ار، وِمفساد ]سيبو ه،  ذكر أمثلة تد  على ذ 

السيو ي نقال عن ابن  الو ه في  رح الفكي : مقا  ابن  الو ه في  رح الفكي : العرر تبني  
أسماء المبالغة على ااني عشر بناء: فَعا  كفَسا ، وُفع  ُغدر، وَفعا  كغدار، وفعو  كغدور، ومفعي   
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مة، وفاِعلة كراو ة و النة،  كمعطي ر، ومفعا  كمعطار، وُفَعلة ُهمزة ُلمزة، وَفعولة كملولة، وفعثالة كعال،
 [. 243/  2م، 1987وفعثالة كبقاقة لرثير الرالم، ومفعالة كمجزامةم ]السيو ي، 

   * سياقات صيغ المبالغة وداللتها في بائية الراعي النمير :
 : وردت في  مسة مواضل، كما في قوله

 لم،ا الَتَقْيَنا على أْدحاِ  َدب،ار   ت ك ن، ِهْنًدا َاَناياها وَبْاَجُتاا29
البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا    َدب،ار( على وين َفع،ا   يغة مبالغة،  التقينا( 

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم،   حيث  جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في هذد القكيدة عدي بن الرِث
يقو : إنه عندما التقى باند في الموضل الذي أ ار إليه، ر ها في ابتسامتاا ولمعان أسناناا وباجتاا  

ت عط،اف(  40، مثله:  42ك ناا ا رض العطشى التي ينز  علياا المطر ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
 [. 44ذ 

 يِثاِ عموُد ِ الفؤ في يدْي ُمتاَ   ت سر ل  َدر ر  في الِمراء ك ن،ه 52
(  يغة مبالغة على وين: َفِعي ، البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر   سر ل  َدر ر 
بن عطية، وُ رول أنه ياجو عدي بن الرقا ، أو ياجو  نزر بن أرقم، فيقو : إنه سر ل كثير الجحد، 

سبق    44ت َ ُروجؤ( ذ  41، مثله:  46ك نه عمود  الف في يد جبان  الت ]المرجل السابق ذ  
  رحه في  يغة فُع  يفُع [.

مما سبق نجد أن  يغ المبالغة في هذد السياقات معدولة عن اسم الفاع ، ويادت من  حناا  
بدالالت الت كيد والقوة والرثرة والز ادة؛ مما أتاح للسياقات االنفتاح أحيانا على دالالت الفرح عندما 

الد  رج منتكًرا، وأحيانا دالالت الس ر ة ب نه سر ل  التقى باند، و فت ر بنفسه ب نه إذا كُثرت الشد 
كثير الجحد ك نه عمود في يد جبان  الت، وال ي فى استعما  الشاعر لاذد البنى لدالالت وايحاءات  

 ير دها. 
 ة سياقات أبنية الصفة المشبهة وداللتها:4

ا بناوها من  الكفة المشباة هي: ملفظ مكوك من مكدر الاليم؛ للداللة على الثبوت. و غل
اليم بار فِرح، ومن بار  ُرف، ومن غير الغالا نحو: سيِثد وميِثت: من ساد يسود ومات يموت، 
و ْيخ: من  ا  يشيخ. وأوياناا الغالبة اانا عشر وينا: اانان م تكان ببار فِرح، وهما:  أفَع ( الذي  

عطشى. وأربعة م تكة ببار  م نثه  فعالء( ك حمر حمراء. و فعالن( الذي م نثه  فْعلى( كعطشان و 
 ُرف، وهي:  فَع ( بفتحتين، كَحَسَن وبَطَ . و فُع ( بضمتين كُجُنا، وهو قلي . و ُفعا ( بالضم  
كُشجا  وُفرات. و َفعا ( بالفت  والت قيك كرج  َجَبان، وامرأة حَكان، وهي العقيفة، وستة مشتركة  
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  من سِبظ بالرسر، والثاني من ضُ م بالضم،  بين البابين:  فْع ( بفت  فس ون كَسْبظ وضْ م. ا و 
و ِفْع ( ب سر فس ون ككْفر وِمل ، ا و  من  ِفر بالرسر، والثاني من َمُل  بالضم. و ُفْع ( بضم  
، أ له حِرر بالرسر، والثاني من  ُلا بالضم. و َفِع ( بفت    فس ون، كُحر وُ لا، ا و  من حر،

الرسر، والثاني من نُج  بالضم. و فاِع ( ككاحا و اهر. فرسر، كفِرح ونِج . ا و  من فِرح ب
ا و  من  ِحا بالرسر، والثاني من  ُار بالضم. و فِعي ( كب ي  وكر م. ا و  من بِ   بالرسر،  
والثاني من كُرم بالضم ... و طرد قياساا من غير الثالاي على ينة اسم الفاع  إذا أر د به الثبوت 

  بتكرف([.   69ت    68م، ذ  2001هت ت  1422لسان ]الشيخ أحمد الحمالوي،  كمعتد  القامة ومنطلق ال
الفاع  مهي عبارة عن مبنى  رفي ي دي و يفة   مما سبق نجد أن الكفة المشباة باسم 
أساسية هي الداللة على الثبوت والدوام دون التجدد واالنقطا ، وهذا هو وجه اال تالف بيناما وبين  

على الحد ، داللة الفع  بم تلت أيمنتهم، من ذلك قوله تعالى: مهو    الفاع  الذي يشبه في داللته
[ فت  رحيم( هي من فع  االاي اليم هو  رحم( على وين فعي   50الغفور الرحيمم ]سورة الشورل  ية  

م، ذ 1981، و نظر: الميداني،  193م، ذ  2003وتد  على الثبوت والدوامم ]د/  قية مطاري،  
24 .] 

 المشبهة وداللتها عند الراعي: * سياقات صيغ الصفة
(. كقوله:     وردت هذد الكيغ في أربعة مواضل:   َرًفا، َ ُرف السنام، أ فر، أغرث

ي ِمْن َعِر َ ِتَاا 6 ْلاِ   ت لم ُيبِق َنكِث  َ َرًفا ُيِجن  َسَناِسَن الك 
يقو : إن    َرفا( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، ف

 دة حثي للناقة على الجري نحوك، والجاد الذي بذلته أذابا سناماا، حتى أنه لم يبق منه  يء يستر  
  بتكرف([.39، 38أ راف العظام ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ 

َناِم وَمْوِضُل الَقْلاِ   ت أسعيُد إن،ك في ُقَرْ شؤ ُكلِثاا20  َ َرُف السِث
الرام  يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، ي ا ا ممدوحه  َ َرُف السنام( البيت من  

 سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار( فاو يراد أعلى مرتبة في قر ش كلاا وموضعه فيام كموضل القلا 
 [. 41في الجسم ]المرجل السابق ذ 

َواء المُ  ت َوَأْ َفَر َعط،افؤ إذا َراَح رب هُ 40  َضا،اِ َجَرل اْبَنا ِعَيانؤ بالشِث
 أْ َفَر:  فة مشباة أفع  فعالء( البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية،  
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : إذا راح باذا الِقْدح ُعِلَم أنه   وُ رول أنه ياجو فياا عديث بن الرِث

ُضِرر به غير مرة، راح ربه:   سيرب ؛ لذلك ُي تى باللحم قب  نضجه ]ا  فر: ِقدح من نبل، ِعط،اف:
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راح  احبه، ابنا ِعيان:  طان ُي طان على ا رض ُيزجر باما الطير، الُمضا،ا: الذي لم ينضال.  
 [. 46ت أغرث ذ 56. مثله:44،  41الراعي النميري،  د.ت(، ذ 

ذكر الشاعر من بار فِرح ما د  على لون، الذي على وين أفَع  فعالء، ومن بار  ُرف ما 
 وين فُع  فَع .  كان على

مما سبق يبدو أن هذد الدالالت تتميز باالستقرار أرادها الشاعر أن ترون اليمة الثبوت في 
المو وف؛ حيث استعم   يغ الكفة المشباة في سياقات كثيرة في البالية، ومناا ما عد  عن اسم  

السيا ، و ر دها  الفاع ، ومناا ما عد  عن اسم المفعو ، وقد أضفت داللة واسعة االنتشار في  
 الجدو  التالي: 

 دالالتها سياقاتها  فعلها  بنيتها  الصفة المشبهة

ي ِمْن َعِر َ ِتَاا..َ َرًفا  َ ُرفَ  فَع   َرفا أي: من  دة حثه للناقة على الجري لم يبق  يء  لم ُيبِق َنكِث
 يستر سناماا. 

َنامِ  فَع   َرف السنام  مرتبة في قر ش. يرل ممدوحه أعلى  َ َرُف السِث

ِقْدح من نبل لونه أ فر مما  إذا راح به ُعِلم أنه  َوَأْ َفَر َعط،افؤ   ِفر أفَع   أ َفر 
 سيرب . 

 ُيشبه نفسه بالبحر الاالال أغر، ترل لِجْرَ ِتِه حبابا غُرر أفع   أَغرث 

 ة سياقات أبنية اسم التفضيل ودالالتها:5
المكدر؛ للداللة على أن  يئين ا تركا في  فة وياد  اسم التفضي : مهو االسم المكوك من  

أحدهما على ا  ر في تلك الكفة، أو هو مشتق من المشتقات كاسمي الفاع  والمفعو  والكفة  
ا  رم على  أحدهما  وياد  في  فة  ا تركا  أن  يئين  معلى  للداللة  يكاك  أحمد   المشباة،  ]الشيخ 

، و نظر:  284م، ذ  1965هت  1385لحديثي،  ، و ديجة ا70م، ذ  2001هت ت  1422الحمالوي،  
[. و يغته هي: م أفع ( مز دة بسابقة الامزة على  َفَع ( وي ادتاا  60م، ذ  1989بنعزوي يبدة،  

أضفت على  يغة  فَع ( داللة معينة يحددها السيا  مفادها أنه تم ا تراك اانين في  فة واحدة،  
الكفة  هذد  في  الثاني  على  تفو   قد  أحدهما  أن  للحاجةم   غير  ترون  التي  ا بنية  أحوا   من  وهو 

[. وله  روا للكياغة وهي: مأن ي ون من فع   139/  1م،  رح الشافية  1982هت ت  1402]الرضي،  
االاي ا  و ، وأن ي ون قابال للتفاض  والتفاوت فال يكاك مما ال يقب  ذلك نحو: مات وفني، أن 

بالدواء وما ضرر، وأن ي ون الفع  متكرفا أي  ي ون مثبتا فال يكاك من فع  منفي نحو: ما عاج  
ال يكاك من الجامد نحو: نعم وعسى ولي ، وأن ي ون تاما، ف رجت ا فعا  الناقكة؛  ناا ال تد   
، و ذ منه قولام: هو  على الحد  نحو: كان وأ واتاا، وأال ي ون مبنيا للمجاو ، نحو: ُضِرر وُجن،

لى  أفع ( الذي م نثه فعالء، ب ن ي ون داال على لون أو  أ كر من كذا، وأال ي ون الو ت منه ع
عيا أو حلية؛  ن الكيغة مشغولة بالو ت عن التفضي  نحو: عور فاو أعور وهي عوراءم ]الشيخ  
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ت   118م، ذ  1980، وعبد الكبور  اهين،  72ت    71م، ذ  2001هت ت  1422أحمد الحمالوي،  
. وو يفة اسم التفضي  الداللية مستوحاة   بتكرف([  196م، ذ  2003، ود/  قية مطاري،  119

 من مبناد الكرفي.
ودالالتها: التفضيل  اسم  بنية  سياقات  في    *  التفضي   أفع (  اسم  بنية  الشاعر  استعم  

 سياقات القكيدة لدالالت تقتضياا، في االاة مواضل كقوله:
 َكُمْنِجِز الن،ْحاِ َحَسًبا وُهن،   ت حتى ُأِنْ َن إلى ابن أْكَرِمِامْ 17

 أْكَرِمِاْم( البيت من الرام  يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، يقو :  لت اإلب   
على هذد الحا  من السير السر ل في تلك الطر  الوعرة المسالك وك ناا على أ د الب اء، فانقطل ذلك 

ت  36. مثله:   41ي،  د.ت(، ذ  كله وأ رقت حينما أبركت عند أ رف النات حسبا ]الراعي النمير 
[. فكيغة  أكرهم( دلت على أنام يتكفون بالررم، لرن  45ت أ م النات( ذ  49،  44أْكَرُم( ذ  

 ممدوح الشاعر ياد عنام في تلك الكفة.  
مما سبق نجد أن اسم التفضي  يتميز ببنيته الكرفية بين ا حوا  الم تلفة فيما بيناا أكثر  

   للقارئ/ السامل معرفة الحا  وتحديدها، وابعاد االحتماالت ا  رل. من أي بنية أ رل، فيتي 
 ة سياقات أبنية اسمي الزمان والمكان ودالالتها: 6

اسم الزمان واسم الم ان: هما اسمان مكوغان لزمان وقو  الفع  أو م انه، أو اسم الزمان 
وله: موقد يجئ المفِع  يراد به  هو: اسم ميد  على وقت وقو  الفع م وقد أسماد سيبو ه مالحينم في ق

م، ذ  2001هت ت  1422]الشيخ أحمد الحمالوي،    "الحين. فهذا كان من َفَع  يْفِع  بنيته على مْفِع 
[. واسم الم ان هو: اسم  88/ 4م، 1988، وسيبو ه،  24، ومحمد ر اد الحمزاوي،  د.ت(، ذ  76

[. موهما من  55السود،  د.ت(، ذ  ]محمد باس  عيون  مشتق من الفع  يد  على م ان وقو  الفع 
الثالاي على وين  َمْفَع ( بفت  الميم والعين وس ون ما بيناما إن كان المضار  مضموم العين أو  
مفتوحاا أو معت  الالم مطلقا كمنكر ومذها ومرمى وموقى ومسعى ومقام وم اف ومرَضىم. وعلى  

ن مثنى مطلقا في غير معت  الالم كمجل   م مفِع ( ب سر العين إذا كانت عين مضارعه م سورة أو كا
ومبيل وميِسر وموِج ، وقي : إن  حت الواو في المضار  كوِج  يوَج  فاو من القيات ا و ، وهما 

هت 1422من غير الثالاي على وين اسم مفعولاما كم رم ومست رج ومستعان ]الشيخ أحمد الحمالوي  
  بتكرف([.  76م، ذ 2001ت 

ان والم ان لتقييد الوقت والم ان، وذلك مبز ادة سابقة  مورفيم( الميم، فجاءت بنية اسمي الزم
وهي سابقة ذات داللة  رفية وبواسطة هذا المورفيم تكب  الرلمة دالة على اسم الزمان أو الم ان  
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]الجار بردي،  د.ت(، ذ   الفع  واالسمم  الفك  بين  ، ود/  قية مطاري، 70كما يساعد على 
 [.  بتكرف(201م، ذ 2003

و ظار مأن مورفيم  الميم( يحوث  داللة الرلمة من الفع  إلى االسمية، و عطياا سمة داللية  
معينة بحيث تكب  تحم  معنى الموضل والم ان أو الزمان دون تقييد، فهن قلت  م رج( بمعناد يمان  

 رفية أساسية فيه؛  ال روج المطلق، وهذا ال ي ون في  يفع ( فمورفيم الميم إذن هو مميز ذو داللة 
إذ بواسطته ترتسا الرلمة داللتاا على الم ان، فلو قلت  م رج( فمعناد موضل ال روج المطلقم ]د/  

  بتكرف([. 201م، ذ 2003 قية مطاري، 
 * سياقات اسمي الزمان والمكان ودالالتها في بائية الراعي النمير : 

سيا في  الم ان  واسم  الزمان  اسم  الشاعر  يغتي  مواضل استعم   سبعة  في  بعيناا،  قات 
  مشَرر، موِضل، ملاى فملعا، مركا، منِز ، موِقد( مث :

َبْيَلِة َمْشَررُ  ت تقو  اْبَنِتي َلم،ا َرَأْت ُبْعَد َماِلَنا 1  وِاْ الُبه َهْ  بالس 
  ِرر يشَرر مشَربا( البيت من الطو  ، ياجو بني ِحم،ان بن عبد العز،ل بن كعا بن سعد، 

َبْيَلِة نبل ماء أو  يقو : إ ن، اْبنتي تس   َبْعد أْن رأت ُبْعَد مالنا و عوبة الو و  إليه، أال يوجد بالس 
َبْيَلِة: اسم موضل. الراعي النميري،  د.ت(، ذ   [. 38م ان نشرر منه؟ ]إ البه: ُبْعَدد، الس 

ف  على غْيرِ   ت وَأْوَر  ُمْذ عْاد ابِن عفاَن حْوَلهُ 46  َمْشَررِ  حَواِضُن ُأال،
 َمْشَرِر( البيت من الطو   من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث 
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : ورماد قديم  منذ عاد عثمان بن عفان( يقكد بذلك ِقَدم  بن الرِث

ا    حيث  من  م تلفين  كانا  وان  معه  م تلفة  تحتضنه،  أاافي  حوله  الرثماد،    العاد،  ]ا ور : 
 [. 45،  42الحواضن: هنا ا اافي. المرجل السابق ذ  

َناِم وَمْوِضُل الَقْلاِ   ت أسعيُد إن،ك في ُقَرْ شؤ ُكلِثاا20  َ َرُف السِث
 َمْوِضُل( اسم م ان، البيت من الرام  يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، ي ا ا  

ت،ار( فاو يراد أعلى مرتبة في قر ش كلاا وموضعه فيام كموضل  ممدوحه  سعيد بن عبد الرحمن بن عَ 
ت َمْرَكا ذ 37،  43ت ملاى فملعا( ذ  31. مثله:  41]المرجل السابق ذ    القلا في الجسم

 [. 48ت منِز ، مْوِقد( ذ 63(،  44
مما سبق نجد أن ال قة الميم في هذد البنية قد أدت و الت يمنية وم انية تضبظ الزمان  

السيا  وان حلثقت داللتاا فو  والم ا الداللة في هيئتاا الكرفية قب  استعمالاا في  ن، وتوفر هذد 
 الحقيقة إلى المجاي.
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أبنية االسم المجمو: ودالالتها:7 إلى    ة سياقات  العربية  ينقسم االسم في  المجمو :  االسم 
يقكد به ك  اسم مد ، على    االاة أقسام باعتبار عددد، وهي المفرد والمثنى والجمل، واذا كان المفرد 

ُمثنى وال مجموعً   .واحد كرج  وامرأة وقلم وكتار  باما وال من ا سماء  ا وال ملحقً أو هو ما لي   ا 
ما د  على اانين ُمطلقًا بز ادة ألت ونون أو ياء ونون كرجالن    :والمثنى   .ال مسة المبينة في النحو 

 وِكْلتا واانان واانتان ويوج  ن وكتابين وقلمين، فلي  منه ِكاَل وامرأتان وكتابان وقلمان أو رجلين وامرأتي
 .و فل؛  ن داللتاا على االانين ليست بالز ادة

 :فاو االسم الذي يد  على أكثر من اانين أو اانتين، و نقسم إلى االاة أقساموأما الجمل  
د  على أكثر من اانين بز ادة    مذك،ر سالم، وم نث سالم، وجمل ترسير، فجمل المذكر السالم، هو لفظ

و شترا في مفردد أن ي ون علما  ...   واو ونون أو ياء ونون كالز دون والكالحون والز دين والكالحين 
لمذكر عاق   اليا من تاء الت نيث أو  فة لمذكر  الية من تاء الت نيث، ليست من  أفع  تتت فعالء(  

 فيه المذكر والم نث. وال من بار  فعالن تتت فعلى( وال مما يستوي 
والثاني ت جمل الم نث السالم: وهو مما د  على أكثر من اانين بز ادة ألت وتاء على مفردد،  
كفا مات وي نبات، وهذا الجمل ينقات في جميل أعالم اإلنا  كز نا وهند ومر م، وفي ك  ما  تم  

اسم ُلْ بة، وأَمة    :م والت قيك بالتاء مطلقًا، كفا مة و لحة، و ستثنى من ذلك امرأة و اة وقلة بالض
 بتكرف([. موجمعاا جمعا    88ت    86م، ذ  2001هت ت  1422م ]الشيخ أحمد الحمالوي،  لعدم ورودها

سالما يد  على إرادة الحد ، وجمعاا جمل ترسير يبعدها عن إرادة الحد  و قرباا إلى االسميةم ]العلو  
[. والثالث  378م، ذ  2018رة البيا   يرو،  ، و الدية محمود جبا 147ت  146/  1اليمني،  د.ت(،  

ت جمل الترسير وهو: مما تغيرت فيه  يغة الواحد، إما بز ادة، ككنو و نوا، أو بنقه، كت مة  
وت م، أو بتبدي     ، ك سد وأسد، أو بز ادة وتبدي     ، كرجا ، أو بنقه وتبدي     ، كرس ،  

 [. 264/ 4م،  2009أو بان كغلمانم ]ابن هشام، 
ذا الجمل عام في العقالء وغيرهم ذكورًا كانوا أو إنااًا وأبنيته سبعه وعشرون، مناا أربعة  موه

للقلة والباقي للرثرة، والُجمعان قي  أناما م تلفان مبدأ وغاية، فالقلة من االاة إلى عشرة والرثرة من  
لى عشرة والرثرة من االاة  أحد عشر إلى ما ال نااية وقي  أناما متفقان مبدأ ال غاية فالقلة من االاة إ

 [. 93م، ذ 2001هت ت 1422م ]الشيخ أحمد الحمالوي،  إلى ما ال نااية 
ولرثرة أويان جمل الترسير فقد اقتكرت الدراسة على ما جاء مناا في القكيدة، وتبيان البنية  
والداللة. ولما كان بناء المفرد وهيئته ال تتغير عند جمعه جمل مذكر سالما أو جمل م نث سالما، إال  

ا في أبنية  ببعض الحركات وال ي تي إال على  ورة واحدة في ك  مناما لجميل ا سماء لم نبحثام
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الكرف، واقتكرنا على أبنية جمل الترسير؛  ن  ورة مفردد تتغير عند الجمل وتبنى بناء جديدا  
 ي تلت عن بناء المفرد. 

: استعم  الشاعر تنو عات في أبنية الجمل، غير أن البنية  * سياقات أبنية الجمع ودالالتها
ا لألسماء والمكادر، بينما جاء الجمل  المايمنة في القكيدة هي بنية جمل الترسير، وكانت أغلبا

السالم  بنية المشتقات، وهذا  ن جمل الترسير ميفيد الرثرة وهو أبلغ في المعنى من جمل المذكر 
 [. 92م، ذ 2005السالمم ]محمود ع ا ة، 

 * سياقات المثنى في بالية الراعي: ورد في أربعة مواضل، كما في قوله: 
 رَ اش  كِغْسِ  الَوْفَرِة الُمَتكبِثاِ   ْد ب ، ر َشاا ت تنوُش ِبِرْجَلْياا وق45

 ِبِرْجَلْياا( البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا 
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : وهي تضرر ا رض برجلياا، وقد سلحت على ر شاا  عديث بن الرِث

قد ب ، مما  رج من بطناا من الفضالت( ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  من ال وف  أي: أن ر شاا  
ت  56، و  41ت الرفين( ذ  21. سبق  رحه، و 39ت اليدين( ذ  5 بتكرف(. مثله:    45، و41

 [. 46جانبيه( ذ 
 * سياقات جمل المذكر السالم في بالية الراعي النميري: جاءت في موضعين هما قوله: 

 َنْثِني لُان، حواِ َي الَعْكاِ    ت ُمَتَ تِثِميَن على َمعاِرِفنا 9
 ُمَتَ تِثِميَن( البيت من الرام  يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، حيث يقو : تلث،ْمنا؛ حتى  

وجوُهنا بشد الروفية ونحوها، وسيوُفنا على عواتقنا ]الراعي النميري،  د.ت(، ذ    ال ُنعرف، ف  فينا
[. وردت بكيغة الجمل؛ ليد  على اتفاقام على  46ت ا قربين( ذ  51 بتكرف(. مثله:    39، و 38

 هذا ا مر.
 * سياقات جمل الم نث السالم في بالية الراعي: وردت في موضعين هما: 

 بقي،َة ُ التؤ باا نَتَقر،رُ   افي قط،عْت ت فقلت لاا إن، القو 2
  الت: جمل ُ ل،ة(، البيت من الطو  ، ياجو فيه بني ِحم،ان بن عبد العزل بن كعا بن  

السابق ذ  باا]المرجل  نتقرر  بقية  داقات  لنا  يبق  لم  الاجاء  إن  عر  يقو :  حيث    38سعد، 
  الت(ولي   داقات؛  ن ال الت    [. جاءت بكيغة الجمل39ت حم،ْلُته( ذ 5 بتكرف(. مثله:  

أعم وأ م   فمعناها الكداقة والمحبة، والكداقة عبارة عن عالقة مودة ومحبة، والمحبة المي  إلى 
 الشيء السار(. 
َكاِم إذا13  َجَلَت الَعَزاَي َجَواِلُا الن ْراِ   ت ُمَتَواِتَراتؤ باإْلِ
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البيت من الرام  يمدح سعيد بن عب  ) د الرحمن بن َعت،ار، حيث لم يز  يكت   ُمَتَواِتَراتؤ
وعورَة الطر ق التي سلراا ليك  إلى ممدوحه، فالطر ق   بة المسالك، فاي تال    ر ة قد قشرت 

  40، و 38السيو  والر اح ما كان علياا من ترار؛ لذلك و لت النو  متواترات ]المرجل السابق ذ  
تالبيات أي: جاء بعضاا في إار بعض،   بتكرف([. است دم  يغة جمل الم نث؛ فاي بمعنى مت

 وليست مكطفة. 
 * سياقات اسم الجمل: 

 َكَ ْريؤ ُمْرَرَهةؤ في َغْيِر ِإْ ِنارِ   ت قْوُ  اْمِرئؤ َغر، َقْوًما ِمْن ُنُفوِسِامُ 26
 َقْوًما( البيت من البسيظ من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث 

قا ، أ و ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : إن، هذا اإلنسان غش، قومه، و دعام وأ عمام با ال، ب نه  بن الرِث
أه    ن يتكدل لآل ر ن،   نه في ذلك   ن من يحاو  إد ا   يء في غير محله ]المرجل السابق 

  بتكرف([. 42، و 38ذ 
، مناا االاة مواضل سياقات أبنية جمل القلة في بالية الراعي النميري: وردت في ستة مواضل

 على وين  أْفُع (، وموضل على وين أْفِعَلة، وموضعان على وين  أْفَعا ( كما يلي: أوالت وين  أْفُع ( 
 َناِلي اْلَمزَاِر ِبَ ْيُنِق ُحْدرِ  ت ولقد مطْوُت ِإَلْيَك ِمْن َبَلدؤ 12:  ماه  ينفي موضع

ت،ار، حيث يقو : لقد جدينا البيت من الرام  من قكيدة يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن عَ 
التي بدت حراقفاا وعظم  ارها(   الناقة  الحدباء  وهي  النو   بعيد على هذد  إليك من م ان  السير 

  بتكرف([. َأْيُنق: أْفُع . 40، و 38]المرجل السابق ذ 
 ُقْفِد اَ ُكتِث ِلئامؤ َغْيِر ُ ي،اِر    ت ِمْن مْعَشرؤ ُكِحَلْت بالل ِم أْعُيُنُامْ 25
فياا جر ر بن عطية،  ا ياجو  البسيظ، من قكيدة  البيت من  أفُع ،  أْعُين:   كت: ا فُع . 

قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : هذا اإلنسان من قوم أحسن ما  وُ رول أنه ياجو فياا عديث بن الرِث
  بتكرف([. 42، و41فيام الل م، وهم ليسوا من ال يار ]المرجل السابق، ذ  

 أْفِعَلة في موضل واحد، وهو قوله:  اانيا ت وين 
ْررِ   ت َفَوَضْعَن َأْيَفَلًة َوَرْدَن ياا 18  َبْحًرا  ِسيًفا َ يِثَا الش،

البيت من الرام  يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن َعت،ار، يقو : تلك اإلب  أنزلت جماعة  
اعي النميري،  د.ت(، ذ  من النات عند رج  قكدود، وهو واسل كالبحر، كر م و يرد ال ينضا ]الر 

41 .] 
 االثات وين أْفَعا  ورد في موضعين هما: 
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 لم،ا الَتَقْيَنا على أْدحاِ  َدب،ار   ت ك ن، ِهْنًدا َاَناياها وَبْاَجُتاا29
أدحا : أْفَعا ،  التقينا( البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه  

قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : إنه عندما التقى باند  ياجو في هذد القكيدة عدي ب ن الرِث
في الموضل الذي أ ار إليه، ر ها في ابتسامتاا ولمعان أسناناا وباجتاا ك ناا ا رض العطشى التي 

  بتكرف([. والموضل الثاني قوله: 43، و 42ينز  علياا المطر ]المرجل السابق ذ 
داِد بْيَن مْلًاى َفَمْلَعاِ   ُ  ِبْ رؤ َفَتْوَلاِ ت عَفْت َبْعَدَنا أْجَرا 31  َفَواِدي الرِث

 أْجَراُ (: َأْفَعا ، البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو  
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : درست تلك ا ماكن بعد أن كانت مالعا نلاو   فياا عديث بن الرِث

: درت، محا. أجرا : جمل جَر : أرض ُتشاك  الرم ، ِب ر وتولا والرداد: أسماء مواضل.  فياا ]عفا
 [.43، 41المرجل السابق ذ 

وردت في  مسة وأربعين موضعا،   * سياقات أبنية جمع الكثرة في بائية الراعي النمير :
 ، ُفُع ، ُحداة: ُفَعلة، فعال ،  تمثلت في ااني عشر وينا وهي:  فواع ، َفَعا ، ُفُعو ، مفاع ، ُفْع ، الِفعا

 ُفع،ا ، َأَفاِع ، الَفْع (. 
 جاء وين  فواع ( في سبعة مواضل، كما في قوله:

ف  على غْيِر َمْشَررِ   ت وَأْوَر  ُمْذ عْاد ابِن عفاَن حْوَلهُ 46  حَواِضُن ُأال،
فياا عديث بن  البيت من الطو   من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو  

قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : ورماد قديم  منذ عاد عثمان بن عفان( يقكد بذلك ِقَدم العاد،   الرِث
حوله أاافي تحتضنه، م تلفة معه وان كانا م تلفين من حيث ا    ]ا ور : الرثماد، الحواضن: هنا  

ت  13،  39ت حوا ي( ذ  9،  38  ت القوافي( ذ 2. مثله:  45،  42ا اافي. المرجل السابق ذ  
 [.  حَواِضُن( على وين فواع . 40ت نواهز، جوانا( ذ 16،  40جوالا( ذ 

 جاء وين َفَعا  في البالية في موضل واحد، وهو: 
 وما لِك في ِحم،اَن َأم  وال َأرُ   ت َرَايُت َبني ِحم،ان َأْسَقْوا بَناِتام 3

م،ان بن عبد العز،ل بن كعا بن سعد، يقو : البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا بني حِ 
إن، بني ِحم،ان  بطن من تميم( جعلوا ما عندهم من مياد سقايًة لبناتام، وأنِت لست منام، وهذا هجاء  
لام؛  نام يروون أبناءهم بما لديام من مياد كثيرة، و حرمون  فلة  ابنة سبي ( عطشى من  ربة ماء  

 ف([.  بَناِتام(: بنات على وين  َفَعا (. بتكر  38]المرجل السابق ذ 
 جاء وين ُفُعو  في البالية في ستة مواضل، كما في قوله:
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 َبَقاَيا ِهَناءؤ في َقالِلِه ُمْجِررِ   ت َكَ ن، بقايا َلْوِنِه في ُمُتوِنَاا48
البيت من الطو   من قكيدة ياجو باا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث بن  

ق ا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، فاو ُيشبِثه ما سودت النار من ا اافي ب ار القطران على إب  جربى الرِث
.  45، و 41]ِهناء: قطران، قالله: إب ، ُمْجِرر: الذي جربت إبله. الراعي النميري،  د.ت(، ذ  

ت  47،  42ت نفوسام( ذ  26،  39ت بجنوباا( ذ  11،  39ت ُقُلوبنا( ذ 8،  39ت ُقُتود( ذ  5مثله:  
 [.  متوناا( على وين فعولاا. 45نحورها( ذ  

 وجاء وين مفاع  في البالية في أربعة مواضل، كما في قوله:
 َأِ ْر للفتى من اْيَن حباِلُبهْ   ت أال أياا الرْبُل ال الُء مشارُبهْ 62

البيت من الطو  ، من قكيدة ياجو فياا أوت بن معراء، حيث ُي ا ا الدار بقوله: أياا 
منز  الذي ال يجد فيه أحد، ولي  فيه ماء ُيشرر، أ برني أين أ ب  ا حبة الذين كانوا يس نون  ال

، 39ت معارف( ذ  9،  39ت معا ر( ذ  7 بتكرف(. مثله:    48، و47فيك؟ ]المرجل السابق ذ  
 [.  مشارُبْه( على وين مفاعله. 39ت مساكنام( ذ 11 

 ما في قوله:وجاء وين ُفْع  في البالية في ستة مواضل، ك
 ُقْفِد اَ ُكتِث ِلئامؤ َغْيِر ُ ي،اِر    ت ِمْن مْعَشرؤ ُكِحَلْت بالل ِم أْعُيُنُامْ 25

البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث بن  
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، يقو : هذا اإلنسان من قوم أحسن ما فيام الل   م، وهم ليسوا من ال يار  الرِث

ت ُحْدر( ذ 12،   40ت ذ  13، و 39ت ُنْرا( ذ  11 بتكرف(. مثله:    42]المرجل السابق ذ 
 [.  ُقْفِد( على وين ُفْع . 41ت ُحْقا( ذ 22،  40ت ُغْلا( ذ 15،  40

 وجاء وين الِفعا  في البالية، في  مسة مواضل، كما في قوله: 
 وكيك ُيشاتم الن،اُت الِرالبا   ت َرِغْبنا عن هجاِء بني ُكَلْياؤ 60

البيت من الوافر، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، حيث يقو : لقد  ارنا عدم هجاء  
بني كليا؛ إذ كيك يتشاتم النات مل الرالر؟ وهو هنا يشبه قوم جر ر بالرالر ]المرجل السابق ذ  

،  41ت البالد( ذ  19،   40ت الر اح( ذ  14،   40ت اإلكام( ذ 13 بتكرف(. مثله:    47، و 46
 [.  الِرالبا( على وين الفعاال. 45ت الرجا ( ذ 50 

 وجاء وين ُفُع  في البالية في موضل واحد، وهو قوله:
 ُ ُرُ  الرِث اِح بَنْفَنتؤ َرْحاِ   ت وك ن،ان، قَطا ُيَكفِثقهُ 14
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يشبه سير  البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، حيث  
الجما  في تلك ا ماكن الك بة بطيور القطا تتقاذفاا الر اح الشديدة المحكورة بين جبلين ]المرجل  

  بتكرف([.  ُ ُرُ ( على وين ُفُع . 40السابق ذ 
 وجاء وين ُفَعلة في البالية ُحداة في موضل واحد وهو قوله:

دوِت إذا 16  الر،ْكاِ ضم، الُحداةُ جوانَا   ت  وذ  نواهُز بالس 
البيت من الرام ، يمدح فيه سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، حيث يقو : إن تلك اإلب  تبدو  

،  39كور  المق  أو الن   إذا جمعاا الحداة، وعلى  دورها الطيلسان ا  ضر ]المرجل السابق ذ  
  بتكرف([.  الُحداةُ( بوين ُفَعلة. 40و

 ضل، كما في قوله:وجاء وين فعال  في البالية في سبعة موا
 ُجْرباُن ك ِث ُمَان،دؤ عْضاِ   ت وعلى الشمال  أْن ُيااَج بنا 10

 الشمال ( البيت من الرام ، من قكيدة يمدح فياا سعيد بن عبد الرحمن بن عت،ار، فيقو : 
قا عة  إن، سيوفنا على عواتقنا ومنا اا الشمال ؛  وف أن يثاورونا، وقد  ي، ناها لام، وهي سيوف  

ت اناياها( 29،  41ت نعالم، نحاله( ذ  22 بتكرف(. مثله:  39،  38]الراعي النميري،  د.ت(، ذ  
 [. 47ت حبالا( ذ 62،  45ت بقايا، قالله( ذ 48،  42ذ 

 وجاء وين ُفَعا  في البالية في موضل واحد وهو:  
 إذا ُرعالي راحت قب  ُحط،ابي   ت هال س ْلَت هداك هللا ما حسبي 27
من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو فياا عديث بن    البيت 

قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، أي: إذا ا تد البرد يذها الرعاة قب  الحار الذين يظلون يجمعون   الرِث
الحطا في هذا الوقت الكعا، ه  س لت عني من أكون؟ ير د أنه حيناا يضيك و قري، فاو يفت ر  

 بتكرف([.  ُرعالي(    42، و 41]المرجل السابق ذ    مه. ودعاود: هداك هللا، ينطوي على التا مب ر 
 بوين فعالي. 

 وجاء وين ُفع،ا  في البالية في موضل واحد وهو: 
 إذا ُرعالي راحت قب  ُحط،ابي   ت هال س ْلَت هداك هللا ما حسبي 27

ُ رول أنه ياجو فياا عديث بن  البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، و 
قا ، أو ياجو َ ْنَزر بن أرقم، أي: إذا ا تد البرد يذها الرعاة قب  الحار الذين يظلون يجمعون   الرِث
الحطا في هذا الوقت الكعا، ه  س لت عني من أكون؟ ير د أنه حيناا يضيك و قري، فاو يفت ر  
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 بتكرف([.  ُحط،ابي(   42، و 41ل السابق ذ  ب رمه. ودعاود: هداك هللا، ينطوي على التا م ]المرج
 بوين فع،الي. 

 وجاء وين َأَفاِع  في البالية في االاة مواضل، كما في قوله:
 على أبارَ  قْد هم،ْت بهعشارِ   ت مولية ُأُنت  جاد الربيُل باا30

  البيت من البسيظ، من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه ياجو في هذد القكيدة 
قا ، أو ياجو  ْنزر بن أرقم، حيث يقو : إنه عندما التقى باند في الموضل الذي أ ار   عدي بن الرِث
إليه، ر ها في ابتسامتاا ولمعان أسناناا وباجتاا ك ناا ا رض العطشى التي ينز  علياا المطر ]المرجل 

[.  أبارَ ( 46ت ا عادي( ذ 51،  45ت أعالي( ذ 47 بتكرف(. مثله:   43، و 42السابق، ذ  
 بوين أفاع .

 وجاء وين الَفْع  في البالية في موضل واحد وهو: 
 ُمَفد،ل كبطِن ا ْيِن غيَر ُمَسب،اِ   ت َ روجؤ من الُغم،ى إذا َكُثَر الوَغى41

البيت من الطو   من قكيدة ياجو فياا جر ر بن عطية، وُ رول أنه كان ياجو عدي بن  
قا ، أو ياجو  ْنزر بن   أرقم، يقو : هذا القدح ينسار كالحي،ة بين ا قداح، و  رُج منتكًرا، واْن الرِث

  بتكرف([.  ا ْين( بزنة الَفْع . 44،  43َكُثرت الشدالد والعوالق ]المرجل السابق، ذ  
مما سبق نجد أنه وان جاءت أغلا أبنية الجمل في سياقات مجاي ة، فهناا ألقت فياا دالالت  

التوهال في الداللة وانتشارها، وأيضا التعميم والمضاعفة في مقام التعداد. وكذلك    الرثرة والتوسل ي ادة
رفل اإلحسات في سياقات أ رل. وهذا ما توفرد بنية الجمل أكثر من غيرها من البنى في هذا المقام  
ل   ا ة جمو  الترسير التي للقلة أو للرثرة. أما أبنية الجمل السالم فتمثلت في استعما  أبنية جم 

الم نث السالم في:  متواترات،  الت(، وجمل المذكر السالم في:  ُمَتَ تِثِميَن، ا قربين(، أما من أبنية  
 المثنى فقد استعم : الرجلين، اليدين، الرفين، جانبيه(.

  ة سياقات أبنية االسم المصغر وداللتها:8
... وهو ضم أوله   االسم المكغر: التكغير لغة هو: مالتقلي ، وا طالحا: تغيير م كوذ 

وفت  اانيه، واجتالر ياء ساكنة ُتسم،ى ياء التكغير، وهو ملحق بالمشتقات؛  نه و ت في المعنى  
وفوالدد تقلي  ذات الشيء أو كميته نحو: كليا ودر امات، وتحقير   نه نحو: رجي ، وتقر ا يمانه 

ال الفرسخ، وتحيت  المغرر وفو ق  قبي  العكر وبعيد  تقر ا منزلته نحو:  أو م انه نحو:  أو  بر د، 
  ديثقي، أو تعظيمه نحو قو  أوت بن حجر:  

 ترن لتبلغه حتى تر ث وتعمال   فو ق جبي   امخ الرأت لم 
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وياد بعضام التملي  نحو: بنيثة وحبيثا في بنت وحبيا، وكلاا ترجل للتحقير والتقلي م ]الشيخ  
. و قو  سيبو ه: ماعلم أن التكغير   بتكرف([  109ت    108م، ذ  2001هت ت  1422أحمد الحمالوي،  

أحيمر وم يرم وسفيرج ويناا الكرفي أفيع    :في الرالم على االاة ُفعي  وُف يع  وُف يعي م. منحو 
الجميل  في  ُفَ ْيِع   فاو  التكغيريث  وأما  ]السيرافي،  ومقيع ،  أحمد 165/  4م،  2008م  والشيخ   ،

أن التكغير هو تغير بز ادة  حرف( قكد  [. وباذا نجد  109م، ذ  2001هت ت  1422الحمالوي،  
إفادة داللة معينة، فياء التكغير في هذد السياقات هي من حروف المعاني، وي ادتاا في اللفظ المراد 
تكغيرد هو نقله من حالة إلى حالة أ رل؛ ليد  على داللة جديدة تضبظ السيا  ضبطا دالليا   ر  

 ير دد الشاعر. 
المصغر   االسم  الراعي:* سياقات صيغ  بائية  في  مواضل   ودالالتها  في ستة  فقد وردت 

استعم  الشاعر  ُفعي ( وهي  ا ة بالثالاي  ُكَلْيا، ُنَمْير، ُقَرْ ش(، وُفَ ْيِع  وهي  ا ة بالرباعي  
 َتَزْ  في الِحْرِر تْلَتِاُا اْلِتَااَبا   ت ُنَمْير  َجْمَرُة الَعَرِر ال،تي َلمْ 57 ُبَوْ ِز (، كقوله: 

: ُفَعْي ( البيت من الوافر، ياجو جر ر بن عطية، المعنى: إن، الراعي يفت ر بقبيلته في   ُنمَ  ْير 
الفرسان نيران ملتابة تحر  ك  ما تكادفه في   أولئك  الحرر، وب رِث فرساناا على ا عداء، وك ن، 

 ، وقي : جمرات   ر قاا ]ُنمير: قبيلة الراعي، جمرة: قبيلة ال تنضم إلى أحد، وتقات  جماعة القبال
ت ُكَلْيا( ذ 54. مثله:  47، و46العرر اال : عْب  وضب،ة وُنمير. الراعي النميري،  د.ت(، ذ 

 [. 48ت قر ش( ذ 67،  47ت ُنَمْير( ذ 59،  47ت ُكَلْيا( ذ 58،  46
نِث فانؤ َ ِبيُبَاا  ت ُبَوْ ِزُ  عامؤ ال َقُلوذ  ُمَمل،ة  69  وال عْوَيم  في السِث

: ُفَ ْيِع ( البيت من الطو   ياجو أوت بن مْغراء، حيث يكت الراعي ناقته ب ن عمرها   ُبَوْ ِز 
  بتكرف([.  48، و 47عشر سنين، لم ي ثر ركوباا، وليست مسنة ]المرجل السابق، ذ 

 ة سياقات أبنية االسم المنسو  ودالالتها:9
االسم المنسور: النسا أو النسبة، وسماد سيبو ه بار اإلضافة، وابن الحاجا بار النسبة  

 [.  4/ 2م،  1982هت ت 1402، والرضي، 335/ 3م،  1988]سيبو ه، 
وهو: مأنك إذا نسبَت رجاًل الى حي أو بلد أو غير ذلك ألحقَت االسم الذي نسبته إليه ياء 

ا بياء  يلتب   لئال  ت ففاا  ولم  ،  إلضافة ديدة،  قيسيث هذا رج    قولك:  وذلك  المترلم.  التي هي اسم 
وب ري، وكذلك ك  ما نسبته إليهم و قو  ابن عقي : مفهذا أر د إضافة  يء إلى بلد أو قبيلة، أو نحو  

دمشقيم، والى متميم:    :دمشق "جع    رد ياء مشددة، م سورا ما قبلاا، فيقا  في النسا إلى ذلك،
أحمديم و رل عبات حسن أنه: مالبد في النسا من ي ادة ياء مشددة على   ر  تميميم، والى مأحمد:  
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[. والغرض  490/  2م،  1980هت ت  1400، وابن عقي ،  63االسم المنسور إليهم ]المبرد،  د.ت(، ذ  
من النسا مأن تجع  المنسور من    المنسور إليه أو من أه  تلك المدينة أو الكيغة وفالدتاا فالدة  

 [. 587/ 2م،  2000هت ت 1421يهري، الكفةم ]ا 
النمير : الراعي  بائية  في  المنسو   االسم  بنية  ودالالت  سياقات  االسم    *  بنية  استعم  

ت 15المنسور بهضافة الياء المشددة في موضعين من سياقات القكيدة،  قطر ،ة، مار ،ة( في قوله:  
 اِلتؤ ُغْلاِ ِمْن ِعْنِد ذاِت َسوَ   َقَطِر ،ة  وِ الُلاا َمْاِر ،ة  

البيت من الرام  يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن َعتثار، يقو : إنه يتابل و فه للنو  موضحا  
ما تمتاي به من  ال  مجيدة: قطر ة، مار ة، غليظ الرقبة ]قطر ،ة: نجالا تنسا إلى قطر، والمار ة  

ُغْلا: جمل أغلا وهو    منسوبة إلى مارة، ال ال : الكفات، السوالت: جمل سالفة وهي أعلى العنق،
 [. 40، و38غليظ الرقبة. الراعي النميري،  د.ت(، ذ 

 واَ    َأ   َنحالهؤ ُحْقاِ   ت اَ ْوُر َأْوُر َنَعاِلمؤ قطِر ،ةؤ 22
 قطِر ،ةؤ( البيت من الرام  يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن َعتثار، يقو : الرجو  كرجو  اإلب   

عة كسرعة ا تن الوحشية ]ا ور: الرجو ، ا  : السرعة، النحاله:  القطر ة  نسبة إلى قطر( والسر 
 [. 41ا ُتن الوحشية، ُحْقُا: في بطناا بياض. المرجل السابق ذ 

وهذا الجدو  يوض  االسم قب  النسبة، وبنيته بعدها وسياقه في القكيدة وداللته التي أضافاا 
 على السيا . 

 داللته سياقه بنيته  قبل نسبته  االسم المنسو  
يكت النو  ب ناا تمتاي ب وناا نجالا  َقَطِر ،ة  وِ الُلاا َمْاِر ،ة   فعث  قَطر  قطِر ،ة

 فْعَلة  مارة مْار ،ة تسبق ال ي  

ومن  ال  الجدو  نجد أن  ياء النسبة( قد جعلت االسم المنسور ي تسا دالالت جديدة،  
و ضفي على ما قبله دالالت الو قية أو النو  أو االنتماء إلى الم ان أو المدينة. مما سبق نجد أنه 
تركيبية و رف تتسم بو الت  العربية؛ حيث  اللغة  المشاورة في  اللواحق  النسبة من  ياء  ية  قد كانت 

 وبنالية، فلاا ت ايرها على السيا  ببيان دالالت معنو ة متعددة كالتوكيد والمبالغة. 
 :الخاتمة

 مما سبق يم ن عرض النتالال التالية:
إن السيا  هو الم ان الطبيعي لبيان المعاني الو يقية للرلمات، فهذا اتضحت و يفة الرلمة  •

 الرلمات إلياا.اتض  م اناا في  ي   ا قسام التي تنقسم 
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إن التفر ق بين أقسام الرلم ي ون باعتبار المبنى والمعنى معا، وان ك  ي ادة وتغيير في المبنى   •
 ت دي إلى الز ادة في المعنى.

ال  ك ب ن هناك عالقة واضحة بين الكرف والداللة، فاو من أهم مستو ات التحلي  الداللي   •
 لة.و عتمد التركيا البناء الكرفي في  نل الدال

 إن للبناء الكرفي الواحد أكثر من و يفة بحسا ما يقتضيه المعنى. •
 إن لر   يغة معنى  اذ باا يفكلاا عن غيرها، ولاا أار في تغيير الداللة.  •
 إن الشاعر عبيد الراعي يت ير من البنى ما يحم  دالالته في نفسه لترون حاضرة في التركيا.  •
المناال   • مميزات  أهم  من  والتحلي   إن  للمالحظة  االنقياد  سا   المعنى  يجع   أنه  السياقي 

 الموضوعي.
 و ت الشاعر عبيد الراعي الكيغ الكرفية لغرض داللي يفسرد السيا .   •
المشتقات؛   • أبنية  ام  ا فعا ،  أبنية  تو يك  للكيغ  الراعي  الشاعر عبيد  تو يك  في  غلا 

 لداللتاا على الحركية واالستمرار والتجدد. 
 ة االسم واحدة في جميل أقسامه، والبد من الفك  بيناا لبيان المراد بدقة.ليست دالل •
 إن  يغة المضار  كثيرا ما دلت في السيا  على الماضي. •
إن االسم يد  على مسمى معين، والكفة تد  على مو وف، والمكدر هو الحد ، والفع    •

قظ، وانما االستعما   يد  على حركة عالجية أو غير عالجية، ولي  هو اقتران حد  بزمن ف
 الشعري هو القيك  في انتقاء الكيغ وانتاج الداللة. 

 است دم الشاعر أغلا  يغ الثالاي المجرد التي أوردها الكرفيون في كتبام.  •
إن أكثر  يغ الثالاي المجرد ورودا في بالية الراعي النميري: فَع  يفُع ، ام فَع  يفِع ، ام   •

 قلاا ورودا  يغة فُع  يفُع ، تلياا  يغة فِع  يفِع .فَع  يْفَع ، ام فِع  يفَع ، وأ
وردت في البالية أفعا  مجردة على أكثر من  يغة، وقد وافق الشاعر في است دامه لاا ما  •

 ورد عن الكرفيين، وما ورد في المعجمات اللغو ة.
 الفع  الثالاي المجرد أكثر ورودا في باليته من الرباعي المجرد وملحقه.  •
 الت الفع  المجرد عما ورد في كتا الكرفيين، والمعجمات اللغو ة.لم ت رج دال •
وردت  يغة مفَع  يفَع م في بالية الراعي النميري في أربعة عشر موضعا، و يغة مفَع   •

يفِع م في امانية عشر موضعا، و يغة مفَع ، يفُع م اانين واالاين موضًعا، و يغة مفِع ، 
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مفِع  يفِع م في االاة مواضل، و يغة مفُع ، يفُع م يفَع مفي االاة عشر موضعا، و يغة  
 في موضل واحد.

 ورد مز د الثالاي بثالاة أحرف  يغة ماستفع م في موضل واحد. •
 لم ي ثر من است دامه لكيغ مز د الرباعي بحرف واحد والمز د بحرفين.  •
 لم ت رج دالالت  يغ الفع  الثالاي، عما ورد في كتا الكرفيين.  •
، وافعو، .لم يرد في الب •  الية من  يغ مز د الثالاي بثالاة أحرف  يغة: افعوع ، وافعا ث
وردت  يغة  أَبى يْ َبى(  ذوذا على وين  فَع  يْفَع ( في بالية عبيد الراعي، وليست عيناا   •

 أو الما حرفا حلقيا. 
 تنوعت البالية في رو اا بالروي المطلق من حيث الحركة، فجاء متحركا بالضمة، والرسرة،  •

والفتحة مث   مشرُر، الوْاِا، هاَبا(، ونتال عن حركة الااء ا لت التي تسمى و ال، كما أتى  
هاء   حركة  عن  ونتال  مث :  حباِلُبْه،  بيُبَاا(،  والمتحركة  الساكنة،  بالااء  ومو وال  الروي 

 الو   ا لت التي ُتسم،ى  روجا.
الثالاي بحرف، وحرفين، واالاة    ورد الفع  الماضي بكيغ المجرد الثالاي والرباعي، ومز د  •

 أحرف. 
 وردت  يغ الفع  الماضي من الثالاي المجرد أكثر من المز د.  •
وردت  يغ ا فعا  من حيث الزمن  الماضي والمضار  وا مر(، وأكثر  يغ ا فعا  ورودا   •

 ما د  على الزمن الماضي. 
 ورد الفع  الماضي بداللتي المضي واالستقبا .  •
 المجرد أكثر ورودا من  يغ مز دد.   يغ الفع  الثالاي •
است دم الشاعر الفع  المضار  بداللة الحا  واالستقبا  والمضي، ام مز دد بحرف ومز دد  •

 بحرفين، وأقلاا ورودا الثالاي المز د بثالاة أحرف. 
 وافق الشاعر في است دامه لدالالت الفع  الزمنية ما ورد عن الكرفيين.  •
ا فعا  متعدية واليمة، والمتعدية أكثر  يوعا من الاليمة، ووافق  يغ هذد  است دم الشاعر   •

 ا فعا  ما ورد في كتا الكرف، والمعاجم اللغو ة.
وردت مكادر غير الثالاي من مز د الثالاي بحرف ومز دد بحرفين وبثالاة أحرف، وأكثرها   •

كادر الثالاي المز د بثالاة  ورودا مكادر الثالاي المز د بحرف، يلياا المز د بحرفين، أما م
 أحرف فلم ترد. 
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 ورد اسم المكدر على  يغة مَفعا م فقظ في موضل واحد. •
 ورد المكدر الميمي على الكيغ التالية:  يغة ممفَع م فقظ في موضل واحد. •
 ورد المكدر الكناعي على  يغته المعروفة عند اللغو ين.  •
 است دامه للمكادر، و يغاا، ودالالتاا.وافق الشاعر لما ورد عن الكرفيين في  •

 :المصادر والمراجع
 ، دار الغر ا  البسيط في شرح جمل الزجاجيابن أبي الربيل، تحقيق عياد عيد الثبيتي،  د. ت(، 

 اإلسالمي السفر ا و . 
 ، تحقيق منكور علي محمد عبد السميل، دار المحرر في النحوابن إسماعي  الَارمي،  د.ت(، 

 السالم.
 ، تحقيق و رح نور الحسن، ومحمد الزفاف،  شرح شافية ابن الحاجبم، 1982هت ت 1402لرضي، ا

 ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الرتا العلمية، بيروت ت لبنان. 
 تحقيق جما  عبد العا ي م يمر   ،شرح المقدمة الكافية في علم اإلعرا ابن الحاجا،  د.ت(، 

 نوار مكطفى الباي، م ة الم رمة ت الر اض. أحمد، الطبعة الثانية، م تبة 
 ،  رح رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي، دار  الكافية في النحوابن الحاجا،  د.ت(، 
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 مقاصد الوقف ودورها في مواجهة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كورونا 
 دراسة وصفّية تحليلّية 

 فؤاد بن أحمد عطاء هللاد. 
  الشر عةالمساعد قسم   أ و  الفقهأستاذ 
 الجوفجامعة  الشر عة والقانون كلية 

 ملخص البحث
 .دراستتتتتتتة و تتتتتتتقية تحليلية للمقا تتتتتتتد الشتتتتتتترعية للوقت، ودورها في مواجاة  اار جالحة كورونا  إلى تقديم هدف البحث

من  ال  و تتتتتتتتتت وتحلي  مقا تتتتتتتتتد الوقت في   وذلك  ،الو تتتتتتتتتفي التحليليولتحقيق أهداف البحث اُعتمد على المناال 
إلستتتتالمية، ودورها في معالجة ا ضتتتترار االقتكتتتتادية لجالحة كورونا. وتو تتتتث  البحث إلى أن الوقت يحقق  الشتتتتر عة ا

مقكتتتتتتتتتتتد حفظ الدين، و ستتتتتتتتتتتام من هذا الجانا في مواجاة ا اار االقتكتتتتتتتتتتتادية للجالحة، وذلك بقيام الجاات الوققية  
ت قيك المستتتتتتتتحقات المالية  داء مناستتتتتتتك  و ا،  با عباء المالية لتعقيم المستتتتتتتاجد، وما يتعلق باالحترايات الكتتتتتتتحية فيا

والشتتترار، واللبات   م، وذلك ب ن توفر الجاات الوققية الطعاأيضتتتا في تحقيق مقكتتتد حفظ النف   الوقت  ستتتامو الحال،  
أن تتحم  الجاات الوققية جزءا من اإلنفا  على البحو    ينبغيوالمستتتت ن، و ا تتتتة في فترات الحجر الكتتتتحي، كما  

بتالترفت  بجزء من ا عبتاء المتاليتة وذلتك  حقق الوقت مقكتتتتتتتتتتتتتتد حفظ العقت ، و   لتي ترتبظ بتالوبتاء،الطبيتة والكتتتتتتتتتتتتتتحيتة، ا
 حقق الوقت  ، و للتتدر   اإللرتروني، وتعز ز الوقت العلمي على جاتات اإلفتتاء والبحو  الشتتتتتتتتتتتتتترعيتة المتعلقتة بتالوبتاء

رام  والمطلقات واليتامى، وتيستتتير ستتتب  مقكتتتد حفظ النستتت ، وذلك بتفعي  ا وقاف االجتماعية وا ستتتر ة، للعناية با 
مقكتتد حفظ الما ، وذلك بت قيك ال ستتالر المالية المترتبة على الجالحة، وتعو ض  في تحقيق  الوقت، و ستتام الزواج

رجا  ا عما  بقروض مالية حستتتتتتنة، و و لة المدل، واستتتتتتتقطار المستتتتتتتثمر ن، وا يادي العاملة، والتقلي  من نستتتتتتبة 
لحركة المالية والتجار ة في ا ستتتتتتتوا ، وتفعي  الشتتتتتتتركات الوققية المعا تتتتتتترة، والكتتتتتتتناديق الوققية،  البطالة، وتنشتتتتتتتيظ ا

وا تتتتتتتتاعة معاني التراف  االجتماعي، وتمديد االنتفا  با موا  إلى أجيا  وعقود قادمة، وتحقيق االكتفاء الذاتي لألمة،  
 .وتنمية وتطو ر البنى التحتية

 .الوقف، جائحة كورونا، الضروريات الخمس، الشريعة اإلسالميةمقاصد  : كلمات مفتاحية
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Abstract 

The research aimed to present a descriptive and analytical study of the legitimate 

purposes of the endowment, and its role in facing the effects of the Corona pandemic. To 

achieve the objectives of the research, the descriptive-analytical method was relied on, by 

describing and analyzing the purposes of the endowment in Islamic law, and its role in 

addressing the economic damage of the Corona pandemic.  The research concluded that 

the endowment achieves the purpose of preserving the debt, and from this aspect 

contributes to facing the economic effects of the pandemic, by carrying out the financial 

burdens of the endowment authorities to sterilize mosques, and what is related to health 

precautions in them, and to reduce the financial dues to perform Hajj rituals,  the 

endowment also contributes to achieving the goal of self-preservation, by providing the 

endowment bodies with food, drink, clothing, and housing, especially during quarantine 

periods. The endowment achieves the purpose of preserving the mind, by taking care of 

part of the financial burdens for electronic teaching and strengthening the scientific 

endowment on the bodies of fatwas and legal research related to the epidemic. Achieving 

the purpose of saving money, by mitigating financial losses resulting from the pandemic, 

compensating businessmen with good and long-term financial loans, attracting investors 

and manpower, reducing unemployment, stimulating financial and commercial movement 

in the markets, activating contemporary endowment companies, endowment funds, and 

spreading The meanings of social solidarity, extending the use of funds to future 

generations and decades, achieving self-sufficiency for the nation, and developing and 

developing infrastructure. 

Keywords: 
The purposes of Islamic law, endowment, the Corona pandemic, the five necessities. 
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 مقاصد الوقف ودورها في مواجهة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كورونا 

 دراسة وصفّية تحليلّية 

 د. فؤاد بن أحمد عطاء هللا
 أستاذ أ و  الفقه المساعد قسم الشر عة
 كلية الشر عة والقانون جامعة الجوف

 البحث:المقدمة ومشكلة 
الم على نبينا محمد وعلى  له و تتتتتتتتتتتتحبه وا وانه  الحمد هلل رر العالمين، والكتتتتتتتتتتتتالة والستتتتتتتتتتتتث

 :أجمعين، وبعد 
لقد أضتتتترت جالحة كورونا باالقتكتتتتاد العالمي ضتتتتررا بالغا، وال يوجد دولة في العالم بما في 

ونتيجة لذلك  ذلك االقكتتتتتتاديات الربرل، إال وقد أ تتتتتتاباا من ال ستتتتتتالر االقتكتتتتتتادية الشتتتتتتيء الرثير،  
ول، ووجاتتات النظر، والحلو  الراميتتة إلى ت قيك ا ضتتتتتتتتتتتتتترار    رحتتت على الستتتتتتتتتتتتتتتاحتتة كثير من الر 
االقتكتتادية للجالحة على االقتكتتاد العالمي، فران لزاما على المت كتتكتتين في االقتكتتاد اإلستتالمي  

االقتكاد اإلسالمي  أن يدلوا بدلوهم في هذا الموضو  الحسات، و بينوا ا ليات والحلو  التي يقترحاا  
 .ب كوذ ا ضرار االقتكادية للجالحة

 :وفي هذا السيا  المعرفي الحاف ، ي تي هذا البحث الموسوم بعنوان
 مقاصد الوقف ودورها في مواجهة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كورونا 

 دراسة وصفّية تحليلّية 
للوقت، ودورها في مواجاة  اار  وهو بحث يقدم دراستتتتتة و تتتتتقية تحليلية للمقا تتتتتد الشتتتتترعية  

 جالحة كورونا.
 مشكلة البحث:

ال ي فى أن جالحة كورونا عكتتتتتفت باالقتكتتتتتاد العالمي، وألحقت به أضتتتتترارا فادحة، ونتيجة  
لذلك  تتار الجميل يتطلل للحلو  التي ستتيقدماا المت كتتكتتون في االقتكتتاد وتستتيير ا يمات، فران  

أن نبري إستتتتتاامات وام انات وُرول االقتكتتتتتاد    -د اإلستتتتتالمينحن الباحثين في االقتكتتتتتا-لزاما علينا  
 .اإلسالمي العملية والتنظير ة في معالجة ا يمات وا ضرار االقتكادية الناجمة عن جالحة كورونا

 تساؤالت البحث:
 وبناء عليه ينبغي  رح جملة من التساوالت، مناا:
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في معالجة ا ضتتتتتتتتتتتترار    ما هي مقا تتتتتتتتتتتتد الوقت في الشتتتتتتتتتتتتر عة اإلستتتتتتتتتتتتالمية؟ وما هو دورها .1
 االقتكادية لجالحة كورونا؟

ما هي إستتتتتتتتتتاامات وام انات االقتكتتتتتتتتتتاد اإلستتتتتتتتتتالمي العملية والتنظير ة في معالجة ا يمات  .2
 وا ضرار االقتكادية الناجمة عن جالحة كورونا؟

ما هي  ليات االقتكتتتتتتتتتتاد اإلستتتتتتتتتتالمي في معالجة ا يمات االقتكتتتتتتتتتتادية؟ وكيك يم ن إاراء   .3
 لية للبحث العلمي في االقتكاد اإلسالمي في مواجاة ا يمات وا وبئة؟ال ر طة ا و 

ما هي الكتتتتتتتتتتتتلة بين مقا تتتتتتتتتتتتد الوقت من جاة، وبين دورد في إنعاش االقتكتتتتتتتتتتتتاد العالمي،  .4
 ومواجاة ا يمات وا وبئة؟

ما هي الفجوات العلمية الموجودة في الدراستتات الستتابقة لموضتتو  مقا تتد الوقت في الشتتر عة   .5
ودورها في معالجة ا ضرار االقتكادية لجالحة كورونا؟ وكيك يسام هذا البحث   اإلسالمية،

ها ودراستاا؟  في سدث
 أهداف البحث:

o   تقديم دراستتتتتتة و تتتتتتقية تحليلية لمقا تتتتتتد الوقت في الشتتتتتتر عة اإلستتتتتتالمية، ودورها في معالجة
 .ا ضرار االقتكادية لجالحة كورونا

o العملية والتنظير ة، في معالجة ا يمات إبراي إستتتتتتتتتاامات وام انات االقتكتتتتتتتتتاد اإلستتتتتتتتتالمي ،
  .وا ضرار االقتكادية الناجمة عن جالحة كورونا

o   بيان اراء وتنو   ليات االقتكتتتاد اإلستتتالمي في معالجة ا يمات االقتكتتتادية، وااراء ال ر طة
 .ا ولية للبحث العلمي والشرعي في االقتكاد اإلسالمي في مواجاة ا يمات وا وبئة

o 4 ،توضتتتتتتي  الكتتتتتتلة بين مقا تتتتتتد الوقت من جاة، وبين دورد في إنعاش االقتكتتتتتتاد العالمي
 .ومواجاة ا يمات وا وبئة

o   ستتتتدث الفجوات العلمية الموجودة في الدراستتتتات الستتتتابقة لموضتتتتو  مقا تتتتد الوقت في الشتتتتر عة
 اإلسالمية، ودورها في معالجة ا ضرار االقتكادية لجالحة كورونا.

 أهمية البحث: 
سا الحديث عن مقا د الوقت، ودورد في معالجة ا ضرار االقتكادية لجالحة كورونا  ي ت

 :كبيرة، يم ن توضيحاا من  ال  النقاا ا تية علمية أهمية
o   ،الحديث عن المقا تتتد الشتتترعية للوقت في اإلستتتالم، ودورد في مواجاة أضتتترار أيمة كورونا
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اإلستتتتتتتالمي، وال  تتتتتتتكث أن هذد هو حديث عن موضتتتتتتتو  كبير ومامث من مواضتتتتتتتيل االقتكتتتتتتتاد  
 .القضية من القضايا التي تحتاج الدراسة والبحث والت  ي 

o  حاجة الستتتتتتتتتتاحة العلمية إلى إبراي رول ونظر ات االقتكتتتتتتتتتتاد اإلستتتتتتتتتتالمي، ودورد في مواجاة
 .الجوال  وا يمات االقتكادية العالمية

o  مواجاة الجوال  وا يمات أهمية التعر ك بمقا تد الوقت في الشتر عة اإلستالمية، ودورها في
 .االقتكادية

o   الحاجة الماستتتة إلى اإلستتتاام في وضتتتل  ر طة أولية للبحث العلمي والشتتترعي في االقتكتتتاد
 .اإلسالمي، لمواجاة ا وبئة والجوال  وا يمات 

o  يستتتتتتتتتتجيا البحث لل طتين البحثيتين االستتتتتتتتتتراتيجيتين لجامعتنا العامرة، وكليتنا المباركة، فقد
 .دراسات حو  الحلو  االقتكادية لمواجاة ا ضرار االقتكادية لجالحة كورونا دعتا لتقديم

o   تبري أهمية البحث أيضتتتتا من أهمية أهدافه التي يكتتتتبو إلى تحقيقاا، وذلك باعتبار أنه يروُم
 .دراسة المقا د الشرعية للوقت في اإلسالم، ودورد في مواجاة أضرار أيمة كورونا

o  البحث لم تِت بتغطية جميل تفا تتتتيله ومباحثه، ولذلك ي تي  أن الدراستتتتات الستتتتابقة لموضتتتتو  
    هذا البحث لسدث الفجوات العلمية في الموضو .

 منهجية البحث وإجراءاته:
على المناال الو تتتتتتفي التحليلي، وقد استتتتتتت دمته في و تتتتتتت  اعتمدت  لتحقيق أهداف البحث 

ا ضتتتتتترار االقتكتتتتتتادية لجالحة    وتحلي  مقا تتتتتتد الوقت في الشتتتتتتر عة اإلستتتتتتالمية، ودورها في معالجة
 كورونا.

 :وقد قمُت بجملة من ال طوات اإلجراليثة مناا
o  ة العلميثة من مظانثاا، وحاولُت استتتتتتتتتيعار جميل مباحثاا    -قدَر التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُمستتتتتتتتتطا –جمُل المادث

 .ومساللاا وتطبيقاتاا
o عزوُت ا يات القر نيثة إلى سورها، مل ذكر رقماا.  
o   ،حيحين أو أحدهما، إذا كان الحديُث فياما أو   رثجُت ا حاديث النثبو ثة وذلك باالكتفاء بالكتتتث

ا إذا لم ي ن كتذلتك فتهنثني أ رجته في كتتا الستتتتتتتتتتتتتتنتثة ا  رل، مل بيتان درجتة  في أحتدهمتا، أمتث
ة أو ضتتعفا ما أم ن ذلك، وأذاكر عند التث ر ال استتم الرتار، واستتم البار، ورقم   الحديث  تتحث

 .الحديث، ما أم ن ذلك
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o واثقُت ا قوا  ا  وليثة والفقايثة وعزوُتاا إلى مكادرها. 
o ة الِعلميثة تحليال ِعلمي ا دقيًقا  .حل،لُت المادث
o   ُعنيُت بضبظ ا يات القر نيثة وا حاديث النثبو ثة، وما قد ُيسبثا إ  اال للقارئ، وحر ُت على

 وضل عالمات التثرقيم، ر بة في وضوح المعنى.
 :ةالّدراسات الّسابق

بعد البحث والتنقيا لم أقت على عم  أو بحث تناو  بالدراستتتتة مقا تتتتد الوقت في الشتتتتر عة  
اإلستتتتالمية، ودورها في معالجة ا ضتتتترار االقتكتتتتادية لجالحة كورونا، وبناء عليه فهن هذا الموضتتتتو   

دراستتي على  ما يزا  أرضتا  كتبة للبحث العلمي الجادث والدراستة الفاحكتة،  ا تة وأنني ست ركز في 
الجانا المقا تتتدي للوقت في االقتكتتتاد اإلستتتالمي، ودورد في معالجة أضتتترار و اار الجوال  وا وبئة  
وا يمات، وهو موضتتتتتتتو  لم َأَر من تطر  له من الباحثين في الدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة، وهو فجوة علمية  

 ينبغي سدها بتقديم بحث علمي ر ين ودراسة جادة.
 :خطة البحث

 :بحث على تمايد، ومقدمة، و مسة مطالا، و اتمةا تملت  طة ال
o مقدمة: وفياا تعر ك بالبحث، وبيان  همثيثته؛ وأهدافه؛ و طته؛ ونحو ذلك. 
o تمايد: وفيه التعر ك باال طالحات الواردة في العنوان. 
o الفر  ا و : تعر ك الوقت. 
o الفر  الثاني: تعر ك جالحة كورونا. 
o  عةالفر  الثالث: تعر ك مقا د الشر . 

 .المطلا ا و : تحقيق الوقت لمقكد حفظ الدين ودورد في مواجة ا اار االقتكادية لجالحة كورونا
 .الفر  ا و : تحقيق الوقت لمقكد حفظ الدين

 .الفر  الثاني: دورد في مواجة ا اار االقتكادية لجالحة كورونا
ا اتار االقتكتتتتتتتتتتتتتتاديتة  المطلتا الثتاني: تحقيق الوقت لمقكتتتتتتتتتتتتتتد حفظ النف  ودورد في مواجتة  

 .لجالحة كورونا
 .الفر  ا و : تحقيق الوقت لمقكد حفظ النف 

 .الفر  الثاني: دورد في مواجة ا اار االقتكادية لجالحة كورونا
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المطلتا الثتالتث: تحقيق الوقت لمقكتتتتتتتتتتتتتتد حفظ العقت  ودورد في مواجتة ا اتار االقتكتتتتتتتتتتتتتتاديتة  
 .لجالحة كورونا

 .لمقكد حفظ العق الفر  ا و : تحقيق الوقت 
 .الفر  الثاني: دورد في مواجة ا اار االقتكادية لجالحة كورونا

المطلا الرابل: تحقيق الوقت لمقكد حفظ النس  ودورد في مواجة ا اار االقتكادية لجالحة  
 .كورونا

 .الفر  ا و : تحقيق الوقت لمقكد حفظ النس 
 .االقتكادية لجالحة كوروناالفر  الثاني: دورد في مواجة ا اار 

المطلا ال ام : تحقيق الوقت لمقكتتتتتتتتتتتتتد حفظ الما  ودورد في مواجة ا اار االقتكتتتتتتتتتتتتتادية  
 .لجالحة كورونا

 .الفر  ا و : تحقيق الوقت لمقكد حفظ الما 
 .الفر  الثاني: دورد في مواجة ا اار االقتكادية لجالحة كورونا

 . اتمة: وفياا إبراي  هم نتالال البحث 
 وأس   هللا تعالى التوفيق والسداد، هو حسبنا ونعم الوكي .

 تمهيد: التعريف باالصطالحات الواردة في العنوان.
 وفيه تعر ك الوقت، وتعر ك جالحة كورونا، وتعر ك مقا د الشر عة اإلسالمية.

 الفر: األول: تعريف الوقف.
 دت، الفراهيدي،نى حبستتتتتتته.  : الوقت في اللغة: هو الحب ، فيقا : وقفُت الشتتتتتتيء، بمعأوال

  هتتتتتتت،1426  لفيروي بادي،ا  ؛9/361  هتتتتتتت،1414  ابن منظور،  ؛2/962  م،1987  ابن در د،  ؛5/223
 (860ذ: 

: وأما في اال تتتتتتتتتطالح الشتتتتتتتتترعي فقد تنوعت تعر فات المذاها الفقاية للوقت، غير أنث  ثانيا
ابن نجيم،  ا  تتت ، وتستتتبي  الثمرةم.  أفضتتت  تلك التعر فات وأحستتتناا هو قولام: الوقت هو: متحبي   

ابن    ؛2/216  هتتتتتتتتتتتت،1425 لقاضي عبد الوهار،ا  ؛4/337  هتتتتتتتتتتتت،1412  ابن عابدين،  ؛5/202دت،  
  ابن المنجثى،  ؛15/320  دت، لنووي،ا  ؛7/513  هتتتتتتتتتتتتتتتتتت،1419  لماوردي،ا  ؛8/429  م،2014 عرفة،
 (.453ذ:  هت،1438 لباوتي،ا ؛3/154 هت،1424
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والمعنى اال تتتتتتتطالحي للوقت واضتتتتتتتحة، وهو أن الوقت تحبي   والعالقة بين المعنى اللغوي  
     من أ و  ا موا ، سواء المنقولة أو الثابتة.

 ثالثا: نما ا الوقف في صدر اإلسالم.
  ارت نماذج رالعة للوقت في  در اإلسالم، من أمثلتاا:

وقت عمر بن ال طار رضتتتتتتتتتتتتي هللا عنه  رض  يبر، فقد روي عن ابن عمر رضتتتتتتتتتتتتي هللا   -1
َتْ ِمُرُد    َأنث اما،  عن ل،َم َيستْ ل،ى هللُا َعَلْيِه َوستَ ا ِبَ ْيَبَر، َفَ َتى الن،ِبي،  تَ اَر َأْرضتً ُعَمَر ْبَن الَ ط،اِر َأ تَ

ْا َمااًل َقظ  َأْنَفَ  ِعْنِدي ِمْنُه، فَ  ا ِبَ ْيَبَر َلْم ُأ تتِ ْبُت َأْرضتتً ِ، ِإنِثي َأ تتَ وَ  َّللا، َما ِفيَاا، َفَقاَ : َيا َرستتُ
َ  ِبَاا ُعَمُر، َأن،ُه اَل  َتْ ُمُر   د، ْقَت ِبَاا« َقاَ : َفَتكتتتتتَ د، َلَاا، َوَتكتتتتتَ َت َأ تتتتتْ ْئَت َحَبستتتتتْ ِبِه؟ َقاَ : »ِإْن  تتتتتِ

ِبيِ  َّللا،ِ  َقاِر، َوِفي ستتتَ َ  ِبَاا ِفي الُفَقَراِء، َوِفي الُقْرَبى َوِفي الرِث د، ، ُيَباُ  َواَل ُيوَهُا َواَل ُيوَرُ ، َوَتكتتتَ
بِ  ا بِتاْلَمْعُروِف، َوُ ْطِعَم َغْيَر  َواْبِن الستتتتتتتتتتتتتت، ا َأْن يَتْ كُتَ  ِمْناتَ ْيِك اَل ُجنَتاَح َعَلى َمْن َوِلَياتَ يتِ ، َوالضتتتتتتتتتتتتتت،

كتار الشروا، بار الشروا في الوقت، حديث   -54  هتتتتتتتتتتتت،1421،  اإلمام الب اري .  ُمَتَموِث ؤ 
ث بار الوقت، حدي  -4كتار الو تتتتتتتتية،   -25  ، دت،اإلمام مستتتتتتتتلم  ؛3/198،  2737رقم: 
 (3/1255، 1632رقم: 

َأن،  وقت عثمان بن عفثان رضتتتتتتتتتي هللا عنه لبئر رومة، فقد ابت عن عثمان رضتتتتتتتتتي هللا عنه   -2
ِ َ ل،ى هللُا َعَلْيِه َوَسل،َم َقاَ : »َمْن َحَفَر ُروَمَة َفَلُه الَجن،ُة«؟ َفَحَفْرُتَاا   ،اإلمام الب اري .  َرُسوَ  َّللا،

إذا وقت أرضتتتتا أو بئرا، وا تتتتترا لنفستتتته مث  دالء  كتار الو تتتتايا، بار   -55هتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  1421
 (4/13، 2778المسلمين، حديث رقم: 

ار لألرض التي بنى علياا النبي  تتتتلى هللا عليه وستتتتلم مستتتتجد ُقباء، فقد ابت   -3 وقت بني النجث
ل،َم العن مالك بن أن  رضتتتي هللا عنه، أنه   ل،ى هللُا َعَلْيِه َوستتتَ وُ  َّللا،ِ  تتتَ َمِديَنَة َأَمَر َلم،ا َقِدَم َرستتتُ

ِ اَل َنْطُلُا اَ  اِر َااِمُنوِني ِبَحاِلِطُ ْم َهَذا« َقاُلوا: اَل َوَّللا، َمَنُه ِإال،  ِبِبَناِء الَمْسِجِد، َوَقاَ : »َيا َبِني الن،ج،
كتار الو تتتتتايا، بار وقت ا رض للمستتتتتجد،   -55  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،1421،  اإلمام الب اري .  ِإَلى َّللا،ِ 

  -1كتار المستتتاجد ومواضتتتل الكتتتالة،   -5 ، دت،اإلمام مستتتلم  ؛4/12،  2774حديث رقم: 
 (1/373، 524بار ابتناء مسجد النبي  لى هللا عليه وسلم، حديث رقم: 

 الفر: الثاني: تعريف جائحة كورونا.
، هي الجالحة الوبالية العالمية، وستتتتتتتتتبباا  19  –المقكتتتتتتتتتود بجالحة كورونا، أو جالحة كوفيد  

وهو مرض مرتبظ بمتاليمة تنفثستية حادة و تديدة، وقد  ار الفيروت    م،2019تفشتي فيروت كورونا 
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للمرة ا ولى في مدينة ووهان في الكتتتتتتتتتتتتين، ام انتشتتتتتتتتتتتتر في جميل دو  العالم تقر با، وأعلنت منظمة  
م، بلغ عدد المكتتتابين  2020مارت   11الكتتتحة العالمية رستتتميا ب ن كورونا جالحة عالمية، بتار خ:  

م،  2021مليون حتالتة وفتاة.  و  يبيتديتا،   4مليون مكتتتتتتتتتتتتتتتار، وأكثر من   200ب ورونتا متا يقرر من  
/2u.pw/cfLHE) 

 الفر: الثالث: تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية.
د، المقاصةةةد في اللغة: أوال ُد، جمل مقكتتتتَ َد َيقكتتتتِ   جملة من المعاني  و راد بالمقكتتتتد  من َقكتتتتَ

دةال ه إلى الشتتتتتتتتتيء واتيانه، والنثاوُض إليه.    أ ارهامن    ،متعدث دت، الفراهيدي،  أنث القكتتتتتتتتتَد هو: التوجث
  هتتتتتتتتتتتت،1414  ابن منظور،  ؛3/462  هتتتتتتتتتتتت،1417 ابن سيدد،  ؛5/95  هتتتتتتتتتتتت،1399 ابن فارت،  ؛5/55
3/355.) 

ريعة اإلسةةالمّية في االصةةطالح وأما :ثانيا التعر ك الم تار هو أناا: مالمعاني  ف مقاصةةد الشةةّ
ا، من أج  تحقيق مكتتتال  ال بادم.  والِحَ م ونحوِ  و تتتً ر  في التثشتتتر ل عُموًما وُ كتتتُ ها التي راعاها الشتتتث

 (34ذ: هت،1443 لحليبي،ا ؛18ذ:  هت،1441 لباحسين،ا، 38ذ:  هت،1439 ليوبي، ا
، وذلك أنث كالث مناما  واضتتتتتحة واللحة العالقُة بين المعنيين اللثغويث واال تتتتتطالحي للمقا تتتتتد و 

ه إلى   ُيقكتدُ  ر عة هيو تحقيقه،  و  فعله  والعزم على الشتيءبه التوجث الغاياُت التي  و  ا هداف  مقا تد الشتث
ر عة تحقيقاا من  ال   الم تلفة في  تثى مجاالت الحياة. ا ح ام تشر ل قكدت الشث

 ثالثا: أقسام مقاصد الشريعة اإلسالمية.
اة مراتا: الضتتتتتتترور ات،  يقستتتتتتتم علماء أ تتتتتتتو  الفقه مقا تتتتتتتد الشتتتتتتتر عة اإلستتتتتتتالمية إلى اال

لعز بن عبد  ا،  3/274  دت،  مدي،ا  ؛2/79  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،1418  لجو ني،والحاجيات، والتحستتتتتتتتتينيات.  ا
  ؛1/203  هتتتتتتتتتتتتتتتت،1417  لشتا بي،ا  ؛3/207  هتتتتتتتتتتتتتتتت،1407 لطوفي،ا  ؛38ذ:   هتتتتتتتتتتتتتتتت،1416 الستالم،

 ( 201ذ:  م،2001 لشنقيطي،ا ؛4/165 هت،1418 لفتوحي،ا ؛7/268 هت،1414  لزركشي،ا
مرتبة من هذد المراتا تتدا   مل الرليات التي جاءت الشتتتتتتتتتر عة اإلستتتتتتتتتالمية بحفظاا،  وك  

ذ:   هتتتتتتت،1413 لغزالي،وهي حفظ الدين، وحفظ النف ، وحفظ العق ، وحفظ النس ، وحفظ الما .  ا
  ؛3/144  هتتتتت،1403  ابن أمير حاج،  ؛2/139  دت،  لتفتاياني،ا  ؛3/15  هتتتتت،1420  لزركشي،ا  ؛174

ابن    ؛3/11  م،1928  لستتتتتيناوي،ا  ؛3/306  دت،  ، أمير باد تتتتتاد،130ذ:   ت،د   يكر ا ا نكتتتتتاري،
 ( 265ذ:  هت،1401 بدران،
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وبناء عليه فر  كلية من هذد الرليات ال م ، مناا ما هو ضتتتتتتتتروري، ومناا ما هو حاجي،  
 ومناا ما هو تحسيني.

الشتتتتتتترعية،  والوقت باعتبارد بابا من أبوار الفقه اإلستتتتتتتالمي، يشتتتتتتتتم  على جملة من ا ح ام  
التي تتضتتتتتتتتتتتتتتمن عددا من المقا تتتتتتتتتتتتتتد الجليلة، فهنه باذا يادف إلى حفظ الدين، وحفظ النف ، وحفظ  
العق ، وحفظ النستتتتت ، وحفظ الما ، وك  كلية من هذد الرليات التي يستتتتتعى الوقت لتحقيقاا، مناا ما  

 هو ضروري، ومناا ماهو حاجي، ومناا ما هو تحسيني.
الوقت، ودورها في مواجاة ا اار االقتكتتتتتتادية لجالحة   وعليه ستتتتتتينتظم الحديث عن مقا تتتتتتد 

 كورونا، في  مسة مطالا: 
المطلب األول: تحقيق الوقف لمقصةةةةةةةةةد حفظ الدين ودوره في مواجة اآلثار االقتصةةةةةةةةةاد ة  

 لجائحة كورونا.
 وتفكي  الحديث عن مضامين هذا المطلا في الفرعين ا تيين:

 دين.الفر: األول: تحقيق الوقف لمقصد حفظ ال
حفظ الدين مقكتتتتتتد من مقا تتتتتتد الشتتتتتتر عة اإلستتتتتتالمية، والمراد بالدين هنا هو دين اإلستتتتتتالم،  
و تحقثق حفظ الدين من جانا الوجود، ومن جانا العدم، بجملة من الوستتال  الشتترعية، مناا: بالعم   

  ؛174ذ:   هتتتتت،1413 لغزالي،به، والجااد من أجله، والدعوة إليه، والح م به، وردث ك ث ما ُي الفه.  ا
  ابن القيم،  ؛364ذ:   هتتتتتتتت،1400 إلسنوي،ا  ؛4/67  دت، لقرافي،ا  ؛4/46  هتتتتتتتت،1422 ابن الدهان،

  لشوكاني،ا  ؛163ذ:    دت،  ابن اللحام،  ؛3/114  هتتتتتتت،1406    فااني،ا  ؛573ذ:   هتتتتتتت،1422
 (2/130 هت،1441

ين، وذلك من  وال  تك أن الوقت أستام بشت   كبير، قديما وحديثا، في تحقيق مقكتد حفظ   الدث
 ال  النفقات التي يدرثها على مدارت العلم الشتترعي، وجامعاته، وتشتتييد المستتاجد والجوامل، و باعة  
المكتتتاحت، الرتا، والدواو ن، والنفقة على مجال  الح م والقضتتتاء، وتستتتديد أجور ا لمة والم ذنين  

م، وغير ذلك من وجود و تتتتتتتتتتور  ومعلثمي القر ن، وتجايز الجند والمجاهدين للدفا  عن بالد اإلستتتتتتتتتتال
 الوقت وتسبي  أ وله وامارد ومنافعه.

 .في مواجة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كوروناالفر: الثاني: دوره  
وفي يمن جتالحتة كورونتا،  رأت على ا وقتاف المتعلقتة بمقكتتتتتتتتتتتتتتد حفظ التدين مستتتتتتتتتتتتتتتجتدات 

فير وستتتتتتتتتتتتتتال  التعقيم،  متعددة، فقد اضتتتتتتتتتتتتتتطرت كثير من الح ومات لغلق المستتتتتتتتتتتتتتاجد، وتعقيماا، وتو 
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والرمامات، واللقاحات، للمكتتتلين، كما  ارت أيضتتتا الحاجة إلى الفتاول واإلر تتتادات الشتتترعية، التي  
تتعلق ب ح ام ال بادات في يمن الوباء، والحقيقة أن جميل هذد المستتتتتتتتتتتجدات التي تم ث الحاجة إلياا  

 مات وويارات الش ون اإلسالمية.تحتاج جملة من النفقات والميزانيات، التي تتحم  عبئاا الح و 
وهنا يم ن أن ي ون للوقت دور كبير في تحمث  ا عباء المالية اإلضتتتتتافية التي أفريتاا فترة   

الوباء، فيم ن استتتتتكتتتتدار البحو  والدراستتتتات والفتاول الشتتتترعية المتعلقة بالجالحة على نفقة الجاات 
متامتات واللقتاحتات على نفقتة ا وقتاف، وعلى  الوققيتة، و م ن تعقيم المستتتتتتتتتتتتتتاجتد، وتوفير المعقمتات والر

هذا النحو ي ون للوقت دور باري وكبير في مواجاة ا اار االقتكتادية الستلبية لجالحة كورونا، وذلك 
 من  ال  ضرورة حفظ الدين.

، الذي هو ركن من أركان الدين، ولذلك  كما أن الجالحة عقثدت إجراءات أداء مناستتتتتتتتتك الحالث
وققية أن تمدث يد العون للحجاج في يمن الوباء، وذلك بتوفير اللقاحات المعتمدة ينبغي على الجاات ال

لدل ويارة الكتتحة في المملرة العربية الستتعودية، حتى يتم ن الحجاج من د و  ا راضتتي الستتعودية 
ب   يستتتتتر وأمان، و نبغي على الجاات الوققية أيضتتتتتا تحمث  جزء من مكتتتتتار ك الحال، التي ارتفعت 

 ا الجالحة واحتراياتاا، و  ون ذلك بت قيك ا عباء المالية على الحجاج.قيمتاا بسب
وال ننستتى أيضتتا أن الجااد والتستتلي  من وستتال  حفظ الدين، ولذا ال ينبغي أن نغف  عن هذا 
الجانا المام، فا وقاف مطالبة أيضتتتتتتتتتا بت كتتتتتتتتتيه جزء من إيراداتاا على التستتتتتتتتتلي  والجااد وعلى  

 والعس ر ة للجيوش الو نية. تطو ر القدرات الحربية 
المطلب الثاني: تحقيق الوقف لمقصةةةةةةةد حفظ النفس ودوره في مواجة اآلثار االقتصةةةةةةةاد ة  

 لجائحة كورونا.
 وتفكي  الحديث عن مضامين هذا المطلا في الفرعين ا تيين:

 الفر: األول: تحقيق الوقف لمقصد حفظ النفس.
ين،  حفظ النف  هي المقكتتتتتتد الثاني من  المقا تتتتتتد الرلية للشتتتتتتر عة اإلستتتتتتالمية، بعد حفظ الدث

يتتة إلى إتالفاتتا بتتالقتتت ، وتالفي   والمراد بحفظ النف  هو تحر م االعتتتداء علياتتا، وستتتتتتتتتتتتتتتدث التتذثرالل الم دث
اإلضتتتترار بالنف  والبدن بالقت ، أو بالجناية بما دون القت ، والحا تتتت  أن من مقا تتتتد الشتتتتر عة حفظ  

 ضتتتتتترار واالعتداءات، التي أعالها القت ، وأدناها أق ث ضتتتتتترر حستتتتتتي أو  النف  البشتتتتتتر ة من جميل ا
  هتتتتتتتتتتتتتت،1418 لرايي،ا  ؛1/201  هتتتتتتتتتتتتتت،1420  ابن عقي ،  ؛174ذ:   هتتتتتتتتتتتتتت،1413 لغزالي،معنوي.  ا
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  ؛3/183  هتتتتت،1424  إليجي،ا  ؛3/54  هتتتتت،1416 لسب ي وولدد،ا  ؛7/3255 دت، لقرافي،ا  ؛5/160
 (.2/373 دت، العطار، ؛2/588 هت،1426 لبابرتي،ا ؛3/1393 هت،1420 ابن مفل ،
وقد أستتتتام الوقت بشتتتت   كبير في القديم والحديث في تحقيق ضتتتترورة حفظ النف ، فظارت  

أوقاف المياد، وأوقاف الطعام، وأوقاف اللبات، وأوقاف المستتتاكن، كما أنشتتت  المستتتلمون المستتتتشتتتقيات  
 رة جدا في تار خ اإلسالم والمسلمين.الوققية، وقدموا الرعاية الكحية الوققية، ومث  هذد ا وقاف كثي

 .في مواجة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كوروناالفر: الثاني: دوره  
ال  تتتتك أن النات تضتتتترروا بهاار جالحة كورونا، و ا تتتتة في فترات الحجر الكتتتتحي، حين  

الحاجة  يمنل أه  المدن ا هلة بمئات ا لوف من البشتتتتتر من ال روج من دورهم ومستتتتتاكنام، فظارت  
الماستتتتة إلى وقت الماء، والطعام، واللبات، والدواء، و ا تتتتة تلك الطبقات الاشتتتتة من المجتمل، وهم  
الذين يستتتتتتريقون بالحرف اليدو ة، ولي  لام رواتا منتظمة، فاذد الفئة، وهي تمث  الشتتتتتر حة الربرل  

 لجالحة كورونا.في كثير من المجتمعات، هم أ د النات تضررا من ا اار االقتكادية السلبية 
ودور الوقت من هتذد الجاتة يتمثت  في تقتديم ا وقتاف المتعلقتة بتالطعتام والشتتتتتتتتتتتتتترار، واللبتات 
والدواء، فال بد من تفعي  وتعز ز الجاات الوققية لمستتتتتتتتاعدة النات في مث  هذد الفترات الوبالية، هذا 

 من جاة، ومن جاة أ رل تحم  ا عباء المالية الض مة التي تتربدها الدو  والح ومات. 
متتا ينبغي أن يتحمتت  الوقت العلمي جزءا من النفقتتات المتتاليتتة على البحو  والتتدراستتتتتتتتتتتتتتتات ك

الطبية،  ا تة تلك التي ترمي إلى دراستة  بيعة الوباء، واستتكتنا  اللقاح المناستا والفعا ، والبحث 
 عن سب  الت قيك من ا عراض وا اار الكحية للوباء على أبدان النات وأرواحام.

ديما إستاامات  يبة في بناء المستتشتقيات، وتوفير ا دو ة والعالجات، وهذا وقد كان للوقت ق
يحتم على الجاات الوققية المعا تترة تعز ز مظاهر الوقت الكتتحي، ببناء المستتتشتتقيات، ودفل أجور  
ا  باء والممرضتتتتتتتتتتتتين، وتوفير ا دو ة وستتتتتتتتتتتتالر ا جازة الطبية، وت قيك ا عباء المالية للكتتتتتتتتتتتتحة  

 قلت كاه  الدو  والح ومات في فترة الجالحة.العمومية التي أا
المطلب الثالث: تحقيق الوقف لمقصةةةةةةةةد حفظ العقل ودوره في مواجة اآلثار االقتصةةةةةةةةاد ة  

 لجائحة كورونا.
 وتفكي  الحديث عن مضامين هذا المطلا في الفرعين ا تيين:

 الفر: األول: تحقيق الوقف لمقصد حفظ العقل.
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حقيق ضتترورة حفظ العق ، واعتبرد من الضتترور ات المقا تتدية،  اعتنت الشتتر عة اإلستتالمية بت
فدعت إلى العلم والتعلم والتعليم، وندبت إلى التدبر والت م  واعما  العق ، كما حرمت الشتتتر عة جميل  
 تتتور وأنوا  مفستتتدات العق ، ستتتواء كانت حستتتية كال مور والم درات، أو معنو ة با فرار المنحرفة، 

 ابن قدامة،  ؛3/120  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،1434   بياري،ا  ؛174ذ:   هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،1413  زالي،لغوالبد  الفاستتتتتتدة.  ا
  لمرداوي، ا  ؛575ذ:    هتتتتتتتتتتت،1425 لعراقي،ا  ؛3/291  هتتتتتتتتتتت،1429  لروراني،ا  ؛1/178  هتتتتتتتتتتت،1423
 (199ذ:  م،1986 لكنعاني،ا ؛5/406 هت،1425 لشو اوي،ا ؛290ذ:  هت،1434

تار خ المستتتتتتتتتلمين نماذج  وقد كان للوقت دور كبير في تحقيق ضتتتتتتتتترورة حفظ العق ، و تتتتتتتتتاد 
مشتتتتتتتتترقة من ذلك، فقد  ارت ا وقاف العلمية، على المستتتتتتتتتاجد، والرتاتيا، ومراكز العلم، وأنشتتتتتتتتتئت  

 الم تبات الوققية، و رفت أموا  ا وقاف على العلماء والرتا والدواو ن، ونحو ذلك.
 .في مواجة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كوروناالفر: الثاني: دوره  

لجتالحتة تضتتتتتتتتتتتتتتررت المجتمعتات المعتا تتتتتتتتتتتتتترة، وتعطثلتت التدراستتتتتتتتتتتتتتتة في المتدارت  وفي فترة ا 
لت الدراستتتة إلى التعلم اإللرتروني، والفكتتتو   والجامعات، وفرضتتتت الح ومات الحظر الكتتتحي، وحوث
االفتراضتية، وانقطعت ستب  العلم في كثير من الدو  التي لم ُتستعفاا قدراتاا المالية على توفير برامال  

 ، وتعطثلت مكال   الر العلم.التعلم االفتراضي
ولذلك ينبغي أن ترون الجاات الوققية، و ا ة ا وقاف العلمية، رافدا للعلم والتعلم في فترة   

الجالحة، وال بد أن تترف  بجزء من ا عباء المالية للتدر   اإللرتروني في مرحلة الوباء، و  ون ذلك 
ات ودروت افتراضية، ودفل أجور    بالوقت على مستحقات ومكار ك التعلم اإللرتروني، وتوفير منكث

ا ستتتاتذة والمدرستتتين، كما ينبغي تفعي  الوقت ال يري في مث  هذد ا وقات الكتتت بة، وذلك ب ن يقوم  
ا ستتاتذة والمعلمون بتستتجي  المحاضتترات والدورات واتاحتاا لطالر العلم بشتت   مجاني، على وستتال   

ورا مامتتا في متتاجاتتة  اتتار جتتالحتتة كورونتتا فيمتتا يتعلق  التوا تتتتتتتتتتتتتتت  االجتمتتاعي، وباتتذا ي دي الوقت د 
 بضرورة حفظ العق .

كمتتا يتتت كتتد في أوقتتات ا وبئتتة وا يمتتات تعز ز الوقت العلمي على جاتتات اإلفتتتاء والبحو  
الشتترعية، المتعلقة بشتت   مبا تتر ب ح ام ال بادات والمعامالت في يمن كورونا، وذلك من أج  توعية  

في التعام  مل الوباء، فقاا، وعقيدة، وايمانا بالقضتتتتاء والقدر، وقد  تتتترح    النات بالضتتتتوابظ الشتتتترعية
هتتتتتتتتتتتتتت( بهجما  أه  العلم على جواي مالوقت على ا عما   728 يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا  ت:
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التدينيتة، كتالقر ن، والحتديتث، والفقته، والكتتتتتتتتتتتتتتالة، وا ذان، واإلمتامتة، والجاتاد، ونحو ذلتكم.  ابن تيمية،  
 (31/35ت، ه1416

المطلب الرابع: تحقيق الوقف لمقصةةةةةةد حفظ النسةةةةةةل ودوره في مواجة اآلثار االقتصةةةةةةاد ة  
 لجائحة كورونا.

 وتفكي  الحديث عن مضامين هذا المطلا في الفرعين ا تيين:
 الفر: األول: تحقيق الوقف لمقصد حفظ النسل.

الشتتتتر عة اإلستتتتالمية    ال  تتتتك أن حفظ النستتتت ، وحفظ العرض، واحد من المقا تتتتد التي تغيثت 
تحقيقاا، فقد أمر اإلستالم بالزواج، ورغا فيه بشتتى الوستال ، ورغا في ترثير النست  اإلنستاني، كما  
حرمت الشتتتر عة اإلجااض ومنل الحم  دون وجود مستتتوغات  تتترعية معتبرة، وحرم اإلستتتالم الفواحش 

الشتتتتتتتر عة االعتداء على  والرذال ، وك  ما من  تتتتتتت نه أن يتستتتتتتتبا في ا تالا ا نستتتتتتتار، كما حرثمت  
  ؛274/ 3 دت،   مدي،ا  ؛174ذ:   هتتتتتتتتتتتتتتتت،1413 لغزالي،ا عراض بالستتاث والقذف، ونحو ذلك.  ا

ابن    ؛4/103  هتتتتتتتتتت،1422  لرهوني،ا  ؛7/266  هتتتتتتتتتت،1414 لزركشي،ا  ؛2/19  هتتتتتتتتتت،1417  لشا بي،ا
 (.2/129 هت،1419 لشوكاني،ا ؛78، ذ: ، دت باران

المستلمين، وجدنا أن الوقت كان له دور باري ومحوري في تحقيق  واذا أجلنا النظر في تار خ  
مقكتتتتتد حفظ النستتتتت ، فقد أنشتتتتتئت ا وقاف على ا والد والذر ة، كوقت ا موا ، والحلي، وا راضتتتتتي،  
والدور، والموا تتتتتتتتتي، والعقارات، ونحو ذلك، كما  ارت ا وقاف االجتماعية، التي تعتني بالتكتتتتتتتتتد   

ن الرجا  والنستتتتتاء، واليتامي والفقراء، الذين ال يجدون الم نة الرافية، كما  على الراغبين في الزواج، م
أنشتتتتت  المستتتتتلمون ا وقاف ا ستتتتتر ة، التي تترف  بدفل الماور، وأجور المرضتتتتتعات، وتقديم مستتتتتاعدات 

 مالية منتظمة لألرام  والمطلقات، ومث  هذد الوقاف كثيرة جدا عند المسلمين في القديم والحديث.
 .في مواجة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كوروناثاني: دوره  الفر: ال

وفي الفترة الوبالية لجالحة كورونا تضررت هذد الفئات المعنية بالوقت على حفظ النس ، فقد 
وما تتطلبه  -تيتثمت أستتتر كثيرة، وترمثلت نستتتاء كثيرات، بستتتبا وفيات الجالحة، كما أضتتترت الجالحة  

 د الشر حة الاشة.كثيرا على هذ  -من احترايات  حية
ولذلك كان من الضتتتتتتتتتتروري جدا تفعي  ا وقاف االجتماعية وا ستتتتتتتتتتر ة، التي تعتني با رام   
والمطلقات واليتامى، ومن ال يجدون عالال يعولام من المستتتتتتتتتتتتتتلمين، وذلك بتيستتتتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتتتب  الزواج، 

اتام، حتى ال  وت قيض تراليك الماور، والترف  باليتامى والفقراء، من الرجا  والنستتتتتتتتتتاء، وستتتتتتتتتتدث حاج
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ا بالرذال  والفواحش، واالقتيات بالطر  التي تفضتتتتتي إلى أفستتتتتاد النستتتتت ،   يضتتتتتطرث ه الء إلى الترستتتتتث
وا تالا ا نستتتتتتار، فالجاات الوققية ينبغي أن تتحمث  عبئا ماليا كبيرا في هذد القضتتتتتتايا االجتماعية،  

 للجالحة. وال بد أن تعين الدو  والح ومات على تجاوي مث  هذد الفترات الك بة
المطلب الخامس: تحقيق الوقف لمقصةةةةةد حفظ المال ودوره في مواجة اآلثار االقتصةةةةةاد ة  

 لجائحة كورونا.
 وتفكي  الحديث عن مضامين هذا المطلا في الفرعين ا تيين:

 الفر: األول: تحقيق الوقف لمقصد حفظ المال.
برت مقكتتتتتتتتتد حفظه من  جاءت الشتتتتتتتتتر عة اإلستتتتتتتتتالمية بجميل ا ح ام التي تحفظ الما ، واعت

ا بالحال ، ورغا في العم ، وذم البطالة   الضتتتتتتتتتتتتترور ات ال م  الربرل، ف مر اإلستتتتتتتتتتتتتالم بالترستتتتتتتتتتتتتث
والتواك ، وأمر بالزراعة والتجارة والكتتتتناعة، وحرمت الشتتتتر عة اإلستتتتالمية إضتتتتاعة الما  واتالفه ب ي  

ا  ، وأوجبت ضتتتتتتمان  وجه من الوجود، وأقرت حدث الستتتتتترقة، وحرمت الغكتتتتتتا وأك  أموا  النات بالب
المتلفتات من ا موا ، وأقرت مشتتتتتتتتتتتتتتروعيتة التدفتا  عن المتا ، ونتدبتت إلى توايق التديون والمعتامالت 
المالية، وه ذا لو ت ملنا أح ام الشتتتر عة اإلستتتالمية لالح لنا من الوهلة ا ولى أن ضتتترورة حفظ الما  

  هتتتتت،1393 لقرافي،ا  ؛174ذ:    هتتتتت،1413 لغزالي،مقكد من المقا د العامة للشر عة اإلسالمية.  ا
  ؛3/233 دت، لب اري،ا  ؛8/3767  هتتتتتتتتتتتتتتت،1416  رموي،ا  ؛2/754  ،1422 لسغناقي،ا  ؛91ذ: 

  ؛1/318  هتتتتتتتتتتتتتت،1405 لحموي،ا  ؛1/349  هتتتتتتتتتتتتتت،1418  لحكني،ا  ؛3/344  هتتتتتتتتتتتتتت،1405  لزركشي،ا
 (.2/178 دت، لشنقيطي،ا

اإلستتتتتتتتتالمي، وقد كان له دور كبير  وال ي فى أن الوقت واحد من المعامالت المالية في الفقه  
في تحقيق مقكتتتتتتتتتتتتد حفظ الما ، وذلك  ن الوقت ال يتم إال بالما ، ستتتتتتتتتتتتواء ا موا  المنقولة كالنقود  
والحلي، أو ا موا  الثابتة كالعقارات والدور وا راضي، كما أن من سمات الوقت في الفقه اإلسالمي  

م ن  ي أحد أن يتكتتتترف فيه بعد ذلك، و عتبر الوقت أنه أبديث التمليك في وجود البر وال ير، فال ي
 مكدرا ماليا للمستقب ، ولألجيا  القادمة.

 .في مواجة اآلثار االقتصاد ة لجائحة كوروناالفر: الثاني: دوره  
وفي فترة جالحة كورونا تضتتتررت كثير من الم ستتتستتتات والشتتتركات المالية المنتجة، واضتتتطر  
أهلاتتتا إلى التوقت عن العمتتت ، بتتت  إلى اإلفالت في كثير من ا حيتتتان، فرتتتان لزامتتتا على الجاتتتات 
الوققية أن تقوم بت قيك هذد ال ستتتتتتتتتالر المالية، وذلك بتعو ض أ تتتتتتتتتحار الشتتتتتتتتتركات، والمكتتتتتتتتتانل،  
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يد المستتتتاعدة لام بقروض مالية حستتتتنة، و و لة المدل، حتى يستتتتت نفوا أعمالام المالية    والفناد ، ومدث 
الحيو ة، والتي تستتتتتتتتقطا ا يادي العاملة، وتقل  نستتتتتتتبة البطالة، وتعم  على تنشتتتتتتتيظ الحركة المالية  

 والتجار ة في ا سوا .
لك باستتتتتتتثمار  كما أنه يم ن االستتتتتتتفادة بشتتتتتت   إيجابي من الشتتتتتتركات الوققية المعا تتتتتترة، وذ 

ا  تتو  وا موا  الوققية، وفق الطر  والكتتيغ المشتتروعة، وتنميتاا و تترفاا على الجاات ال ا تتة  
باا، و قل على الكتتتتتتتتناديق الوققية أيضتتتتتتتتا عاء المشتتتتتتتتاركة في تنمية ا وقاف، والدعوة إلياا، وحث 

وبذلك تتحقق مقا تتتتتتتتد  النات وأربار ا موا  على الوقت، وتلبية االحتياجات وا ولو ات المجتم ية،  
الوقت، وتترستتتتتتتتتخ كلية حفظ الما ، و شتتتتتتتتتيل بين أفراد المجتمل معاني التراف  ومحبة المستتتتتتتتتلم   يه  
المستتتتتتتتتتتتلم ما يحبه لنفستتتتتتتتتتتته، و تشتتتتتتتتتتتتجل الجماور و تحفثز على أعما  البر والتقول وا وقاف ال ير ة.  

 (242م، ذ: 2021 ال رافي، 
ق تمديد االنتفا  با موا  إلى أجيا  وعقود وال ي فى أيضتتتتتتتا أن نظام الوقت اإلستتتتتتتالمي يحق

قادمة، و عطي للم ستتتتتستتتتتات المنتجة  تتتتتفة الثبات واالستتتتتتقرار المالي، وجميل هذد المقا تتتتتد الوققية  
تحفثزنا على التفرير في تطو ر ا وقاف وتنو عاا؛  ناا تسام في تحقيق االكتفاء الذاتي لألمة، وتولثد 

يزانيتاتا، وتستتتتتتتتتتتتتتاعتد ا وقتاف بشتتتتتتتتتتتتتت ت  كبير في حت ث ا يمتات  مكتتتتتتتتتتتتتتادر د ت  جتديتدة للتدولتة، وتثري م
 االقتكادية.

ومن مقا تتتتتتتتتتد الوقت وأهدافه أنه يستتتتتتتتتتام في تنمية وتطو ر البنى التحتية للدولة، وذلك ببناء  
المستتتتتاجد، والمدارت، والجامعات، والمستتتتتتشتتتتتقيات، ونحوها، و  فت بذلك العاء المالي على ميزانية  

 دا من فرذ العم  الجديدة، و قل  من نسبة البطالة.الدولة من جاة، و فت  أعدا
 رابعاا: النتائج والتوصيات:

 النتائج: -3
لقد تمحور الحديث في هذا البحث عن مقا تتتد الوقت، ودورد في مواجاة ا اار االقتكتتتادية  
لجالحة كورونا، فماثدت لذلك بتعر ك الوقت، ومقا تتتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتتتر عة وجالحة كورونا، ام عرثجت على  
تقستيم ا  توليين لمراتا المقا تد، وكلياتاا، وركزت الدراستة حو  مقا تد الوقت، ودورد في مواجاة 
 اار الجالحة، وذلك بالنظر إلى الرليات المقا دية ال م  الربرل، وهي: حفظ الدين، وحفظ النف ،  

 .وحفظ العق ، وحفظ النس ، وحفظ الما 
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لمامتة، والتي تثبتت وت كتُد أهليتة الوقت وقتدرتته و ُله البحتث إلى جملتة من النتتالال العلميتة ا
 :على اإلساام بش   كبير في مواجاة جالحة كورونا، والتي من أبريها

أن الوقت يحقق مقكتد حفظ الدين، و م ن أن يستام من هذا الجانا في مواجاة ا اار    •
ستتتتتتتاجد، وما االقتكتتتتتتتادية للجالحة، وذلك بقيام الجاات الوققية با عباء المالية لتعقيم الم

يتعلق باالحترايات الكتحية فياا، وقياماا أيضتا بت قيك المستتحقات المالية  داء مناستك  
الحال، كمتا ينبغي على ا وقتاف تحمت  جزء من النفقتات المتاليتة على البحو  الشتتتتتتتتتتتتتترعيتة  
المتعلقة ب داء ال بادات والمعامالت في يمن الوباء، وتستتتتتتتتتام الجاات الوققية أيضتتتتتتتتتا في 

 .نفقات التسلي  والتدر ا للجيوش الو نية تحم  جزء من
أن الوقت يعم  أيضتا على تحقيق مقكتد حفظ النف ، و م نه أن يستام بشت   فعا  في  •

مواجاة ا اار االقتكتتتتتتتادية للجالحة، وذلك ب ن توفر الجاات الوققية الطعان والشتتتتتتترار، 
لجاات واللبات والمستتتتتتتتت ن، و ا تتتتتتتتتة في فترات الحجر الكتتتتتتتتتحي، كما يلزم أن تتحم  ا

الوققية جزءا من اإلنفا  على البحو  الطبية والكتتتتتتتحية، التي ترتبظ بالوباء، كما ينبغي  
تفعيت  ا وقتاف الكتتتتتتتتتتتتتتحيتة، وتستتتتتتتتتتتتتتتديتد ا وقتاف لميزانيتة بنتاء البنى التحتيتة الكتتتتتتتتتتتتتتحيتة  

 .كالمستشقيات، ونحوها
   يحقق الوقت مقكتتد حفظ العق ، و ستتام في مواجاة ا اار االقتكتتادية للجالحة بالترف   •

بجزء من ا عبتاء المتاليتة للتتدر   اإللرتروني، وتعز ز الوقت العلمي على جاتات اإلفتتاء  
 .والبحو  الشرعية، المتعلقة بالوباء

يحقق الوقت أيضتتتتتتا مقكتتتتتتد حفظ النستتتتتت ، و ستتتتتتام بذلك في مواجاة ا اار االقتكتتتتتتادية   •
والمطلقتتات للجتتالحتتة، وذلتتك بتفعيتت  ا وقتتاف االجتمتتاعيتتة وا ستتتتتتتتتتتتتتر تتة، للعنتتايتتة بتتا رامتت   

 .واليتامى، وتيسير سب  الزواج
يحقق الوقت مقكتتتتتتتد حفظ الما ، و ستتتتتتتام بشتتتتتتت   فعا  في مواجاة ا اار االقتكتتتتتتتادية   •

لأليمة، وذلك بت قيك ال ستتتتتتتتالر المالية المترتبة على الجالحة، وتعو ض رجا  ا عما   
ة، والتقلي   بقروض مالية حستتنة، و و لة المدل، واستتتقطار المستتتثمر ن، وا يادي العامل

من نسبة البطالة، وتنشيظ الحركة المالية والتجار ة في ا سوا ، وتفعي  الشركات الوققية  
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المعا تتتتتتتتتترة، والكتتتتتتتتتتناديق الوققية، وا تتتتتتتتتتاعة معاني التراف  االجتماعي، وتمديد االنتفا   
بتا موا  إلى أجيتتا  وعقود قتادمتة، وتحقيق االكتفتتاء التذاتي لألمتة، وتنميتتة وتطو ر البنى  

 .لتحتيةا
 التوصيات: -4

تنظيم م تمرات ونتتتدوات علميتتتة حو  أهميتتتة الوقت، ودورد في مواجاتتتة ا اتتتار المتتتاليتتتة   •
 .السلبية لجالحة كورونا

استتتتتتتغال  وستتتتتتال  اإلعالم الم تلفة، ووستتتتتتال  التو تتتتتت  االجتماعي، للتعر ك با وقاف،   •
 . اار الجالحةوالحث على تفعيلاا، وتوعية المجتمل بدورها الفعا  في مواجاة 

تحتتديتتث أنظمتتة وقوانين ا وقتتاف على وفق متتا يجعلاتتا متوالمتتة وقتتادرة على التريك مل   •
 .المستجدات الوققية،  ا ة بعد جالحة كورونا

تفعيت  دور الشتتتتتتتتتتتتتتركتات الوققيتة المعتا تتتتتتتتتتتتتترة، وذلتك بتاستتتتتتتتتتتتتتتثمتار أموا  ا وقتاف بتالطر    •
  .والمعامالت المشروعة
والكتتتتتتتتتتتالة والستتتتتتتتتتتالم على نبينا محمد وعلى  له و تتتتتتتتتتتحبه وا وانه والحمد هلل رر العالمين،  

 أجمعين.
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 قائمة المراجع
: المراجع العريية:  أوالا

ه،ان تقو م النظر في مسال   الفية ذالعة، محمد بن علي بن  عيا، أبو    (.هت1422.  ابن الد،
ه،ان  المتوفى:   بن  ال     هت(، تحقيق:  ال  بن نا ر592 جا ، ف ر الدين، ابن الد،

 (.هت1422  1ال ز م، السعودية: م تبة الر د، ا: 
إعالم الموقعين عن رر العالمين، محمد بن أبي ب ر بن أيور بن سعد (.  هت1411ابن القيم.  

هت(، تحقيق: محمد عبد السالم إبرا يم، بيروت: دار 751 م  الدين ابن قيم الجوي ة  
 (.م1991  -هت1411  1الرتا العلمية، ا: 

م تكر الكواعق المرسلة على الجامية والمعطلة، محمد بن أبي ب ر بن  (.  هت1422ابن القيم.  
هت(، ا تكرد: محمد بن محمد 751أيور بن سعد  م  الدين ابن قيم الجوي ة  المتوفى:  

هت(، المحقق: 774بن عبد الرر م بن رضوان البعلي  م  الدين، ابن المو لي  المتوفى:  
 .م2001  -هت1422، 1مكر، ا:   –الحديث، القاهرة  سيد إبرا يم، دار
الم تكر في أ و  الفقه على مذها اإلمام أحمد بن حنب ، ابن اللحام، ابن اللحام.  دت(.  

الحنبلي  المتوفى:  الدمشقي  البعلي  عبات  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  عالء 
م ة الم رمة، دت،    -ز  هت(، المحقق: د. محمد مظار بقا، جامعة الملك عبد العز 803
 .دا

الُمَنج،ى بن عثمان بن أسعد ابن  (.  هت1424ابن المنجى.   الدين  الممتل في  رح المقنل، ي ن 
هت(، تحقيق: عبد الملك بن عبد هللا بن د يش، ا: 695  –631المنجى التنو ي الحنبلي  

 .م2003 -هت 1424، 3
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الامام  فت  القدير، كما  الدين محمد بن ابن الامام.  دت(. 
 .هت(، دار الفرر، دت، دا 861 المتوفى: 

التقر ر والتحبير، أبو عبد هللا،  م  الدين محمد بن محمد بن محمد   (.هت1403.  ابن أمير حاج
هت(، بيروت: دار  879المعروف بابن أمير حاج و قا  له ابن الموقت الحنفي  المتوفى:  

 (.م1983  -هت1403  2ا:  الرتا العلمية،
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المد   إلى مذها اإلمام أحمد بن حنب ، عبد القادر بن أحمد بن مكطفى  هت(.  1401ابن بدران.  
هت(، المحقق: د. عبد هللا بن عبد المحسن  1346بن عبد الرحيم بن محمد بدران  المتوفى:  

 .1401، 2بيروت، ا:  -التركي، م سسة الرسالة
بني  السو  في علم ا  و ، محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد باران، الراف   ابن باران.  دت(.  

ْعدي المولد والوفاة، سراج الدين  المتوفى:   هت(، 957التميمي النسا، البكري ا   ، الك،
 .تحقيق: أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد    فر ان، دار عالم الفوالد، دا، دت 

تيمية.   الفتا(.  هت1416ابن  تيمية  مجمو   بن  الحليم  ال بات أحمد بن عبد  أبو  الدين  تقي  ول، 
هت(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبو ة: مجمل  728الحراني  المتوفى:  

 (. م1995  -هت 1416الملك فاد لطباعة المكحت الشر ك، ا:  
هت(،  321جمارة اللغة، أبو ب ر محمد بن الحسن بن در د ا يدي  المتوفى:    (.م1987.  بن در د ا

 .م1987، 1بيروت، ا:   –المحقق: رمزي منير بعلب ي، دار العلم للماليين 
الم كه، أبو الحسن علي بن إسماعي  بن سيدد المرسي  المتوفى: (.  هت1417ابن سيدد.  
  - هت 1417،  1بيروت، ا:    -ء الترا  العربيهت(، المحقق:  لي  إبراهم جفا ، دار إحيا458
 .م1996
رد المحتار على الدر الم تار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن  (.  هت1412.  ابن عابدين  

الحنفي  المتوفى:   الدمشقي  عابدين  العز ز  الفرر1252عبد  دار  ا:  -هت(،  ، 2بيروت، 
 .م1992  -هت1412
الفقاي البن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي  الم تكر  (.  هت1435ابن عرفة.  

عبد هللا  المتوفى:   أبو  الرحمن محمد  ير، 803المالري،  عبد  د. حافظ  المحقق:  هت(، 
 .م2014 -هت 1435، 1م سسة  لت أحمد ال بتور لألعما  ال ير ة، ا:  

بن عقي  بن محمد بن عقي     الَواِض  في أُ وِ  الِفقه، أبو الوفاء، علي(.  هت1420ابن غقي .   
هت(، المحقق: الدكتور َعبد هللا بن َعبد الُمحسن التركي، 513البغدادي الظفري،  المتوفى: 

 .م1999  -هت1420، 1لبنان، ا:  –م سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوي ل، بيروت 
فارت.   القزو ني  (.  هت1399ابن  بن يكر اء  فارت  بن  أحمد  اللغة،  مقايي   أبو  معجم  الرايي، 

  - هت 1399ه(، المحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفرر،  395الحسين  المتوفى:  
 .م1979
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روضة النا ر وجنة المنا ر في أ و  الفقه على مذها اإلمام أحمد بن    (.هت1423.  بن قدامةا
م  حنب ، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ا

المقدسي  المتوفى:   قدامة  بابن  الشاير  الحنبلي،  م سسة 620الدمشقي  السعودية:  هت(، 
 (.هت1423  2الر ان، ا: 

أ و  الفقه، محمد بن مفل  بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا،  م  الدين  (.  هت1420ابن مفل .   
فاد بن محمد هت(، حققه: الدكتور  763المقدسي الرامينى ام الكالحي الحنبلي  المتوفى:  

َدَحان، م تبة العبي ان، ا:  .م1999 -هت 1420، 1الس،
لسان العرر، محمد بن م رم بن علي، أبو الفض ، جما  الدين ابن  (.  هت1414ابن منظور.  

 (. هت1414   3هت(، بيروت: دار  ادر، ا:  711منظور ا نكاري، الرو فعي، اإلفر قي  
ي ن الدين بن إبرا يم بن محمد، المعروف بابن   ،دقالقالبحر الرالق  رح كنز الابن نجيم.  دت(.  

وفي   رد: ترملة البحر الرالق لمحمد بن حسين بن  ،  هت(970نجيم المكري  المتوفى:  
  ، وبالحا ية: منحة ال الق البن عابدين ،  هت(1138علي الطوري الحنفي القادري  ت بعد  

 دت. – 2: ، ادار الرتار اإلسالمي
التحقيق والبيان في  رح البرهان في أ و  الفقه، علي بن إسماعي  ا بياري    (.هت1434.  ا بياري 

الضياء  616 المتوفى   دار  الجزالري،  بسام  الرحمن  عبد  بن  علي  د.  المحقق:    - هت(، 
 .م2013  -هت1434، 1الرو ت، ا: 

موي نااية الو و  في دراية ا  و ،  في الدين محمد بن عبد الرحيم ا ر (.  هت1416ا رموي.  
د. سعد بن سالم السو  ،    -هت(، المحقق: د.  ال  بن سليمان اليوست  715الاندي  

 .م1996 -هت 1416، 1الم تبة التجار ة بم ة الم رمة، ا: 
التمايد في ت ر ال الفرو  على ا  و ، عبد الرحيم بن الحسن بن علي    هت(.1400.  اإلسنوي 

، أبو محمد، جما  الدين  المت هت(، المحقق: د. محمد حسن  772وفى:  اإلسنوي الشافعيث
 .1400، 1بيروت، ا:   –هيتو، م سسة الرسالة 

نااية السو   رح منااج الو و ، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي  (.  هت1420اإلسنوي.  
الدين  المتوفى:   أبو محمد، جما    ، العلمية، ا:  772الشافعيث الرتا  دار  بيروت:  هت(، 

 (. م1999 -هت 1420 1
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بيان الم تكر  رح م تكر ابن الحاجا، محمود بن عبد الرحمن  أبي    (.هت1406.    فاانيا 
ا  فااني  المتوفى:   الدين  الثناء،  م   أبو  محمد،  بن  أحمد  ابن  هت(، 749القاسم( 

 (. م1986  -هت1406  1تحقيق: محمد مظار بقا، السعودية: دار المدني، ا: 
ام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد اإلح ام في أ و  ا ح ا مدي.  دت(.  

هت(، تحقيق: عبد الريا  عقيفي، بيروت: الم تا 631بن سالم الثعلبي ا مدي  المتوفى:  
 .اإلسالمي، دا، دت 

تيسير التحر ر، محمد أمين بن محمود الب اري المعروف ب مير باد اد الحنفي  .  دت(.  أمير باد اد
 .ت: دار الفرر، دت، داهت(، بيرو 972 المتوفى: 

بن يكر ا ا نكاري.  دت(.   أحمد  بن  بن محمد  ا  و ، يكر ا  لا  في  رح  الو و   غاية 
هت(، دار الرتا العربية الربرل،  926ا نكاري، ي ن الدين أبو يحيى السني ي  المتوفى:  

 .مكر، دا، دت 
عثم  (.هت1424.   اإليجي أبي عمرو  لسمام  ا  ولي  المنتاى  م تكر  الحاجا   رح  ابن  ان 

هت(، وعلى 756هت(، عضد الدين عبد الرحمن اإليجي  المتوفى:    646المالري  المتوفى  
هت( وحا ية السيد الشر ك   791الم تكر والشرح/ حا ية سعد الدين التفتاياني  المتوفى:  

هت(، وعلى حا ية الجرجاني/ حا ية الشيخ حسن الاروي الفناري    816الجرجاني  المتوفى:  
السعد والجرجاني/ حا ية الشيخ    886توفى:   الم الم تكر و رحه وحا ية  هت(، وعلى 

الجيزاوي  المتوفى:   الوراقي  الفض   أبو  المحقق: محمد حسن محمد   1346محمد  هت(، 
 .م2004 -هت  1424، 1لبنان، ا:  –حسن إسماعي ، دار الرتا العلمية، بيروت 

م تك  (.هت1426.  البابرتى والنقود  رح  أحمد الردود  بن  محمود  بن  محمد  الحاجا،  ابن  ر 
  -(  1هت(، المحقق: ضيك هللا بن  ال  بن عون العمرل  جت  786البابرتى الحنفي  ت  

الدوسري  جت   بالجامعة اإلسالمية  2ترحيا بن ربيعان  نوقشت  كلية    - (، رسالة دكتوراة 
 .م2005  -هت  1426،  1هت، م تبة الر د نا رون، ا:  1415قسم أ و  الفقه    -الشر عة  

إر اد القا د إلى معرفة المقا د، يعقور بن عبد الوهار الباحسين، دار (.  ه1441الباحسين.  
 .ه1441، 2التدمر ة، السعودية، ا: 

 حي  الب اري أو الجامل المسند الكحي  الم تكر من أمور رسو  هللا  (.  هت1421الب اري.  
أبو عبدهللا الب اري، تحقيق: محمد    لى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعي 

 (.هت1421   1يهير بن نا ر النا ر، ترقيم: محمد ف اد عبد الباقي، دار  و  النجاة، ا:  
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كشت ا سرار  رح أ و  البزدوي، عبد العز ز بن أحمد بن محمد، عالء الدين  الب اري.  دت(.  
 .اإلسالمي، دت، داهت(، بيروت: دار الرتار 730الب اري الحنفي  المتوفى: 

يون     (.هت1438.  الباوتي بن  منكور  المقنل،  م تكر  المستنقل  ياد  بشرح  المربل  الروض 
هت(، المحقق: أ. د  الد بن علي المشيق ، د. عبد العز ز بن عدنان  1051الباوتي  ت:  

 .هت1438،  1الرو ت، ا:    –العيدان، د. أن  بن عاد  اليتامى، دار الركالز للنشر والتوي ل 
لتوضي ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتاياني  المتوفى:  رح التلو   على ا  .  دت(.التفتاياني

 .هت(، مكر: م تبة  بي ، دت، دا793
محمد   (.هت1418.  الجو ني بن  يوست  بن  عبد هللا  بن  الملك  عبد  الفقه،  أ و   في  البرهان 

الحرمين  المتوفى:   بهمام  الملقا  الدين،  المعالي، ركن  أبو  المحقق: 478الجو ني،  هت(، 
بن محم بيروت   الح  العلمية  الرتا  دار  بن عو ضة،    - هت1418،  1لبنان، ا:    –د 

 .م1997
غمز عيون البكالر في  رح ا  باد والنظالر، أحمد بن محمد م ي، أبو   (.هت1405.   الحسيني

هت(، بيروت: دار الرتا العلمية،  1098ال بات،  اار الدين الحسيني الحموي الحنفي  
 (.م1985-هت 1405  1ا:

الدين  (.  هت1418الحكني.   »تقي  بت  المعروف  الم من  عبد  بن  محمد  بن  ب ر  أبو  القواعد، 
هت(، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد هللا الشعالن، د. جبر   بن  829الحكني«  المتوفى:  

المملرة العربية السعودية،   -محمد بن حسن البكيلي، م تبة الر د للنشر والتوي ل، الر اض  
 .م1997 -هت 1418، 1ا: 

إاراء   (.ه1443.   حليبيال الحليبي،  ركة  سعود  بن  فيك   اإلسالمية،  الشر عة  مقا د  علم 
 .ه1443، 4المتون، السعودية، ا:

المحكو ، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرايي (. هت1418الرايي.  
الري  المتوفى:   الرايي  طيا  الدين  بف ر  الد 606الملقا  تحقيق:  كتور  ه جابر  هت(، 

 .م1997 -هت1418، 3فياض العلواني، م سسة الرسالة، ا: 
بن  لحة    (.هت1425.  الرجراجي علي  بن  حسين  علي  أبو  الشاار،  تنقي   عن  النقار  رفل 

هت(، تحقيق: أحمد بن محمد السراح، الر اض: م تبة الر د،  899الرجراجي الشو اوي  
 (. هت1425  1ا: 
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لمس و  في  رح م تكر منتاى السو ، أبو يكر ا يحيى بن موسى  تحفة ا  (.هت1422.   الرهوني
هت(، المحقق: الدكتور الاادي بن الحسين  بيلي، و وست ا  ضر 773الرهوني  المتوفى:  

- هت1422،  1دبي، اإلمارات، ا:    -القيم، دار البحو  للدراسات اإلسالمية واحياء الترا   
 .م2002

واعد الفقاية، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن  المنثور في الق  (.هت1405.  الزركشي
 .م1985  -هت1405، 2هت(، ويارة ا وقاف الرو تية، ا: 794باادر الزركشي  المتوفى: 

البحر المحيظ في أ و  الفقه، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا    (.هت1414.  الزركشي
 (.م1494 -هت 1414  1هت(، دار الرتبي، ا: 794بن باادر الزركشي  المتوفى: 

تشنيك المسامل بجمل الجوامل لتاج الدين السب ي، بدر الدين محمد بن    (.هت1420.  الزركشي
تحقيق: أبو عمر الحسيني، بيروت: دار الرتا هت(،  794باادر بن عبد هللا الزركشي  

 (. م2000  -هت 1420  1العلمية، ا: 
اإلبااج في  رح المنااج  منااج الو و  إلي علم ا  و  للقاضي  (.  هت1416السب ي وولدد.  

هت(، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الرافي بن علي بن  785البيضاوي المتوفي سنه  
ب ي وولدد تاج الدين أبو نكر عبد الوهار، بيروت: دار الرتا تمام بن حامد بن يحيي الس

 (.م1995  -هت1416العلمية، ا:  
الرافي في أ و  الفقه  رح أ و  البزدوي، حسام الدين حسين بن علي   (.هت1422.  السغناقي

السغناقي   الر د، ا: 714بن حجاج  الر اض: م تبة  قانت،  الدين  تحقيق: ف ر    1هت(، 
 (.هت1422 

ا    الجامل إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمل الجوامل، حسن بن  (. م1928ناوي.  السي
هت(، مطبعة الناضة، تون ، ا: 1347عمر بن عبد هللا السيناوني المالري  المتوفى: بعد  

 .م1928، 1
الموافقات، إبرا يم بن موسى بن محمد الل مي الغرنا ي الشاير بالشا بي  (.  هت1417الشا بي.  
، ا ردن، دار  1هت(، المحقق: أبو عبيدة مشاور بن حسن    سلمان، ا: 790متوفى:  ال

 .م1997هت/ 1417ابن عفثان، 
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مذكرة في أ و  الفقه، محمد ا مين بن محمد الم تار بن عبد القادر  (.  هت2001الشنقيطي.  
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 211 
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هت(، تحقيق: محمد الزحيلي  972بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي  المتوفى:  
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 .الاال ، دت 
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 المرأة في سن اإلنجا متالزمة ما قبل الحيض لدى 
 استراتيجيات المواجهة والضغط النفسي المدرك

 د. نوره سعد البقمي
قسم علم النف  كلية العلوم االجتماعيةبأستاذ مشارك   

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ملخص البحث 

ا عراض  يوعًا والفرو  في مستول  دة هدفت الدراسة إلى التعر ف على مستول  دة متاليمة ما قب  الحيض وأكثر 
المتاليمة وفق متغير العمر، وأكثر استتراتيجيات مواجاة المتاليمة  تيوعًا لدل المرأة في ستن اإلنجار، باإلضتافة إلى  

( امرأة، وأكملت المشتتتتاركات 501التعرف على العالقة بين المتاليمة والضتتتتغظ النفستتتتي المدرك.  تتتتارك في الدراستتتتة  
موعتة من المقتايي   تتتتتتتتتتتتتتملتت مقيتات متاليمتة متا قبت  الحيض، ومقيتات مواجاتة تغير متا قبت  الحيض،  بتالتدراستتتتتتتتتتتتتتة مج

المقارن. وأ ارت النتالال أن  -ومقيات الضتتتغظ المدرك. ولتحقيق أهداف الدراستتتة ُاستتتت دم المناال الو تتتفي االرتبا ي
وعًا لدل العينة، كما  ارت  تتتدة أعراض المتاليمة جاءت بدرجة من فضتتتة وكانت ا عرض الجستتتدية هي ا كثر  تتتي

فرو  ذات داللتتة إحكتتتتتتتتتتتتتتتاليتتة في المتاليمتتة ُتعزل لمتغير العمر، حيتتث جتتاءت الفرو  بتتاتجتتاد الفئتتة العمر تتة ا كبر، 
الطا  ام  ضتتتتتبظوجاءت استتتتتتراتيجية الوعي والتقب  في المرتبة ا ولى تلياا استتتتتتراتيجية العناية بالنف  ام استتتتتتراتيجية  

في المرتبة ا  يرة جاءت استتتتتتتتراتيجية التوا تتتتتتت ، كما وجد ارتباا ستتتتتتتالا ودا  إحكتتتتتتتالي ا بين استتتتتتتتراتيجية التجنا و 
 متاليمة ما قب  الحيض والضغظ النفسي المدرك.

 المرأة في سن اإلنجار.-الضغظ النفسي المدرك-متاليمة ما قب  الحيض، استراتيجيات المواجاة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the level of severity of premenstrual syndrome, the most 

common symptoms, the differences in the level of symptoms severity according to the age 

variable, and the most common strategies for coping with premenstrual syndrome among 

women of childbearing age, in addition to identifying the relationship between the 

syndrome and perceived psychological stress. (501) women participated in the study. The 

participants completed a set of scales that included the premenstrual syndrome scale, the 

premenstrual change cope scale, and the perceived stress scale. To achieve the objectives 

of the study, the descriptive, correlative-comparative approach was used. The results 

showed that the severity of the syndrome came to a low degree, and the physical symptoms 

were the most common among the sample. There were also significant differences in the 

syndrome attributed to the age variable, where the differences came towards the older age 

group, and the awareness and acceptance of changes strategy came first, followed by the 

self-care strategy, then The energy adjustment strategy, then the avoidance strategy, and 

in the last place came the communication strategy. A significant negative correlation was 

found between premenstrual syndrome and perceived psychological stress. 

Keywords: premenstrual syndrome, coping strategies, perceived psychological stress, 

women of childbearing age. 
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 متالزمة ما قبل الحيض لدى المرأة في سن اإلنجا 
 النفسي المدركاستراتيجيات المواجهة والضغط 
 د. نوره سعد البقمي

 قسم علم النف  كلية العلوم االجتماعيةبأستاذ مشارك 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 لمقدمة: ا
عملية فسيولوجية  بي ية تمر باا جميل النساء في    Menstrual Cycleتعتبر الدورة الشار ة  

سن اإلنجار وتتميز بتغيرات  ديدة في مستو ات هرمون االستروجين والبروجستيرون في المبيض.  
ما: ه  حداين  حو   ،( يوًما في المتوسظ28وتتمحور الدورة اإلنجابية الشار ة لسنا ، والتي تستمر 

ن المبيض  غراض اإل كار والغرت في الرحم  أي الحم (،  اإلباضة، عندما يتم إ ال  بو ضة م 
ونز ك الحيض وهو سقوا بطانة الرحم وبداية دورة جديدة. و تم تنسيق هذد ا حدا  عبر حلقات 
التغذية الارمونية المرتدة بين الدماك والمبيض. و م ن تقسيم الدورة الشار ة النموذجية عند المرأة تقر ًبا  

- الجزء ا و  من الدورة    .Kiesner et al)(2020 ,لاما عن  ر ق اإلباضة  إلى جزأين، يتم فك
التي تتميز بان فاض هرمون    -وهي المرحلة الجرابية - يام من بداية نز ك الحيض إلى اإلباضة  ا

البروجسترون وي ادة هرمون االستراديو  الذي يك  إلى ذروته قب  اإلباضة. والجزء الثاني من الدورة  
وهي المرحلة ا  فر ة، التي تتميز بارتفا  مستو ات  -ا بين اإلباضة و اور نز ك الحيض  ا يام م-

هرمون البروجسترون وذروة اانو ة في هرمون االستراديو ؛ والمرحلة ا  فر ة لاا  و  قياسي يمتد  
ة ا ولى  يوًما، و ن فض االستراديو  والبروجسترون بش   حاد قب  وأاناء ا يام القليل  14إلى    12من  

 . )Moul-Tory Eisenlohr(2019,من الحيض  أيام ما حو  الحيض(، وتبدأ الدورة مرة أ رل 
على أناا عملية دور ة تبدأ   Premenstrual Syndromeوتو ت متاليمة ما قب  لحيض  
أيام من الحيض وتتجلى في التغيرات الجسدية والمعرفية   4في المرحلة ا  فر ة وتنتاي بعد حوالي  

بداية الحيض. ولوحظ أن  نفساا مل  تلقاء  والعا قية والسلوكية، وت تفي معظم هذد ا عراض من 
سن اإلنجار وتحد  بمعد  أعلى عند  ٪( من النساء في  75المتاليمة السابقة للحيض تظار لدل 

النساء الشابات كما ت ار بش   ملحو  على  حة المرأة. وتتمث  ا عراض الجسدية ا كثر  يوعًا  
للمتاليمة في ا م الثدي، والر بة الشديدة في تناو  أ عمة معينة، وي ادة الشاية، وا لم، والتعا، 

الشبار، في حين تتمث  ا عراض النفسية ا كثر   واحتبات الماء في بعض أجزاء الجسم، و اور حا 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisenlohr-Moul%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32362679
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مدل   وان فاض  والتعا،  واالكتئار،  والتشاوم،  والفتور،  الراحة،  وعدم  التايال،  في  للمتاليمة   يوعًا 
 .Kiesner and Pastore ,2010; Kiesner et al) (2020 ,االنتباد، والنسيان، والتردد 

لة متطرفة من ا عراض ُتعرف باسم باضطرار وفي بعض ا حيان تعاني قلة من النساء من حا
وُ عتبر الش   ا كثر حدة     premenstrual dysphoric disorderسوء المزاج السابق لحيض  

من أعراض ما قب  الحيض و ار ك يان تش يكي في اإل دار ال ام  من الدلي  التش يكي  
النفسية لالضطرابات   Diagnostic and statistical manual of mental واإلحكالي 

disorders(DSM-5)    و تطلا تش يه اضطرار سوء المزاج السابق لحيض وجود ما ال يق  عن
 ارًا    12 مسة أعراض من متاليمة ما قب  الحيض تظار في غالبية دورات الحيض على مدل  

لنشاا السابقة، و نتال عناا ضعت على المستول العا في والماني، و م ن أن تتدا   المتاليمة مل ا
الش كية العالقات  على  ت ار  وكذلك   American Psychological Association)الطبيعي 

٪ لدل النساء في سن اإلنجار، وتعود  8-3، وُ ذكر أن معدالت انتشارد تك  إلى أق  من .(2013
 لشار ةأسبابه إلى الحساسية الزالدة للتقلبات الطبي ية في مستو ات الارمونات الدا لية أاناء الدورة ا

(Kleinstäuber, et al.2016) . 
وال تزا  المسببات الفسيولوجية والمرضية للمتاليمة غير واضحة، وقد عزت بعض الدراسات  
المب رة سبا المتاليمة السابقة للحيض إلى التركيزات غير الطبي ية والمفر ة للارمونات التناسلية،  

بات  ومل ذلك، فشلت الدراسات الحديثة في العثور على أي فر  بين النساء المكابات وغير المكا
بمتاليمة ما قب  الحيض في تركيز الارمونات التناسلية، بينما ي كد بعض الباحثين على دور العوام  

 (. (Wu, et al.,2016النفسية في تطور المتاليمة 
وت شير الدراسات إلى أن م ا ر إ ابة اإلنا  باالضطرابات النفسية  تزداد في سن اإلنجار؛ 

باال إ ابتان   احتمالية  تز د  بمرتين  حيث  واالاة أضعاف  )Kessler, et al., 1993(كتئار   ،
، وتظار الم ا ر لس ابة  )fsky, 1998Canetto and Sakino(احتمالية القيام بمحاولة انتحار  

باالكتئار و واإلقدام على السلوك االنتحاري حو  العمر المعتاد للدورة الشار ة، عندما تبدأ اإلنا  
في تجربة دورة الارمونات ونز ك الحيض ؛ وتتال ى هذد الم ا ر في منتكت ال مسينيات، قرر 

ارمونات،  لذا من المحتم  أن يلعا تعرض اإلنا  العمر المعتاد النقطا  الحيض وتوقت دورة ال
)et Tory ,مدل الحياة لتقلبات الارمونات اإلنجابية دوًرا كبيرًا في اإل ابة باالضطرابات النفسية  

al.,2019). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7193982/#R34
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7193982/#R5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisenlohr-Moul%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32362679
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باإلضافة إلى ذلك يم ن أن تسبا أعراض ما قب  الحيض تغييًرا في إدراك الجسم، وان فاض  
الثقة بالنف ، وتدهور العالقات ا سر ة واالجتماعية، واضطرابات النوم، وتعا ي الم درات، وي ادة 

االقتكادية   وال سالر  العم   وفقدان  والحواد ،  الجر مة  الرترار   Abaya and)المي  
Kaplan,2020).   ، فضاًل عن ذلك ت ار الدورة الشار ة بش   سلبي على الكحة العامة في المستقب

والكحة اإلنجابية وجودة حياة المرأة، وبكرف النظر عن الت اير الناجم مبا رة عن ا عراض، يبدو  
ييم الضغوا العامة يقمن بتق أن النساء الالتي يعاني من أعراض بمتاليمة ما قب  الحيض الشديدة

بطر قة م تلفة عن النساء ا  حاء، حيث أوضحت الدراسات أن النساء يعانين من ي ادة الحساسية  
الدورة من  الحيض  قب   ما  مرحلة    Fontana and Badawy,1997; (Sabin et) ال  

al.,1999) إلى والنظر  أكثر  عوبة،  باعتبارها  البيئية  للضغوا  التعرض  إلى  ي دي  قد  مما   ،  
المس وليات التي تعتبر جزًءا  بي ًيا من حياة معظم النساء على أناا أكثر إرهاقًا والشعور باالنفعاالت  
مث  الغضا أو الحزن أو التايال على أناا أقول من المعتاد. وقد أدل ذلك إلى اقتراح أن مرحلة ما 

قة للحيض ب سلور  قب  الحيض من الدورة هي عام  ضغظ بحد ذاته، مل ت ار  دة الضالقة الساب 
 (.Read et al.,2014المرأة في المواجاة والتريك  

فقد أ ارت نتالال ا بحا  السابقة أن النساء الالتي يعترفن بتغيرات ما قب  الحيض، و ن ر ن  
في العناية بالنف  و طلبن الدعم أق  عرضة لس ابة بضغظ ما قب  الحيض الشديد، كما بينت نتالال  

ي من  أن النساء في العينة االكليني ية التي تعان  (Fontana and Badawy, 1997)دراسة أجرتاا  
متاليمة ما قب  الحيض الشديدة يسعين لطلا الدعم االجتماعي و ست دمن  ر  االستر اء قب  وبعد 
الحيض بش   متررر أكثر من النساء في العينة الضابطة. كما أ ارت نتالال دراسة تتب يه أن النساء 

لتريك مل تغيرات ما  المكابات بمتاليمة ما قب  الدورة الشار ة يست دمن إعادة تقييم كاستراتيجية ل
من   يست دمن مجموعة  النساء  أن  نتالجاا  أوضحت  نوعية  دراسة  وفي  متررر  بش    الحيض  قب  
التوقل   السابق للحيض. و ملت هذد االستراتيجيات  لتقلي  أو تجنا الضيق  المواجاة  استراتيجيات 

ا أو االنزعاج، و لا والت طيظ، وتجنا اإلجااد، والعناية بالنف ، والعزلة، وعدم التعبير عن الغض
الدعم االجتماعي وتناو  الم مالت الغذالية أو ا دو ة المس نة. كما وجدت هذد الدراسة أيًضا أن  
النساء اللواتي كن أكثر وعًيا وتقباًل للتغييرات السابقة للحيض كن أكثر مياًل التبا  هذا النو  من 

وجدت دراسة أ رل عن تجربة ما قب  ، كما  (Ussher and Perz, 2013)استراتيجيات المواجاة  
الحيض، أن  ر  المواجاة تتفاوت وفًقا لنو  التغيير الذي حد . وكان تناو  الس ر ات والنوم والراحة  
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 Öztürk)واالستحمام وتناو  مس نات ا لم من أكثر استراتيجيات المواجاة  يوًعا لدل عينة الدراسة  
et al.,2011) . 

لدراسات انتشار وتواتر متاليمة ما قب  الحيض وا عراض والعوام   هذا وقد قيمت العديد من ا
بادف تقييم مدل انتشار   (Shamnani, et al.,2018)ذات الكلة ففي دراسة حديثة أجراها دراسة 

( لدل  PMDDأعراض م تلفة من متاليمة ما قب  الحيض واضطرار سوء المزاج السابق للحيض  
حياتان االجتماعية وا كاديمية. است دمت الدراسة استبيان لتقييم   البات كلية الطا وت ايرها على  

النتالال إلى أن   أعراض م تلفة من متاليمة ما قب  الحيض وسوء المزاج السابق للحيض. أ ارت 
٪( من عينة الدراسة تعاني مستول متوسظ من  دة أعراض المتاليمة، وكانت ا عراض الجسدية  65 

٪(  50٪( وا عراض النفسية ا كثر  يوًعا كانت التايال بنسبة   52سم بنسبة ا كثر  يوًعا هي ألم الج
 ٪(. 12وبلغ انتشار سوء المزاج السابق للحيض لدل مجتمل الدراسة 

دراسة   المدرك،    (Ghasemipour et al.,2019)وهدفت  النفسي  الضغظ  مقارنة  إلى 
ات بمتاليمة ما قب  الحيض، واضطرار  واستراتيجية التريك، والدعم االجتماعي لدل الطالبات المكاب

( امرأة تم تقسيمان إلى اال  200سوء المزاج السابق للحيض والمجموعة العادية ،  ارك في الدراسة 
( امرأة تعاني من متاليمة ما قب  الحيض في حين ترونت  100مجموعات: ضمت المجموعة ا ولى 

سوء المزاج السابق للحيض والمجموعة ا  يرة  ( امرأة تعاني من االضطرار  21المجموعة الثانية من 
( امرأة،  بق على العينة مجموعة من المقايي   ملت  76است دمت كمجموعة ضابظ م ونة من 

مقيات متاليمة ما قب  الحيض، ومقيات الضغظ المدرك، ومقيات استراتيجيات المواجاة ، ومقيات  
المج النساء في  النتالال أن  السابق للحيض  الدعم االجتماعي. أ ارت  المزاج  المكابة بسوء  موعة 

سجلن درجات أعلى في االستراتيجية القالمة على العا فة واستراتيجية التجنا مقارنة بمجموعة متاليمة  
ما قب  الحيض والمجموعة العادية، ولم تظار فرو  ذات داللة إحكالية في الضغظ النفسي المدرك 

 .والدعم االجتماعي بين المجموعات الثال  
في تقييم العالقة بين الضغظ النفسي     )et al., Fernández (2019وتمث  الغرض من دراسة

( امرأة. 285المواجاة ومتاليمة ما قب  الحيض.  ارك في الدراسة  المدرك والعكابية واستراتيجيات  
ومقيات   المدرك  الضغظ  ومقيات  الحيض،  قب   ما  متاليمة  لتقييم  استبيان  المشاركات  أكملت 
استراتيجيات المواجاة ومقيات العكابية. أ ارت النتالال إلى أن المستو ات المتوسطة والعالية من  

ت بز ادة في احتماالت المعاناة من  دة أعراض المتاليمة، وارتبطت الضغظ النفسي المدرك ارتبط

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=del%20Mar%20Fern%26%23x000e1%3Bndez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30840651
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ارتبطت   كما  المتاليمة،  من  المعاناة  باحتماالت  أيًضا  العكابية  من  والعالية  المتوسطة  المستو ات 
من   المعاناة  احتماالت  بز ادة  المواجاة  استراتيجيات  من  العظمى  الغالبية  في  العالية  المستو ات 

 المتاليمة.
إلى تقييم مدل انتشار متاليمة    (Deshpande et al., 2019)السيا  ذاته هدفت دراسة  وفي  

(  البة تراوحت  89ما قب  الحيض واستراتيجيات المواجاة لدل عينة من  البات،  ارك في الدراسة 
( عامًا،  بق على العينة مقيات متاليمة ما قب  الحيض ومقيات مواجاة    25- 18أعمارهن ما بين  

٪( من عينة الدراسة تعاني من أعراض متاليمة  96ت ما قب  الحيض.  أ ارت النتالال إلى أن تغيرا
٪( وا عراض النفسية  56ما قب  الحيض وكانت ا عراض الجسدية  يوًعا هي حا الشبار بنسبة  

٪( وكان  رر المشروبات السا نة أو الباردة أكثر أساليا  60ا كثر  يوًعا الغضا والتايال بنسة  
 لتريك است داًما لدل عينة الدراسة.ا

إلى تقدير مستو ات انتشار متاليمة ما قب   (Chumpalova et al.,2020) كما هدفت دراسة
الحيض واضطرار سوء المزاج السابق لحيض و كالكاا السر ر ة لدل النساء البلغار ات.  ارك  

الدراسة   معايير305في  على  بناًء  الذاتي  للتقييم  امرأة  ضعن   )  DSM-IV    إلى النتالال  أ ارت 
٪( تم تش يكان باضطرار  3.3٪( من عينة الدراسة عانين من متاليمة ما قب  الحيض و 32.1أن 

واإلرها    التايال  العينة هي:  لدل  الظاهرة  الرليسية  ا عراض  وكانت  للحيض.  السابق  المزاج  سوء 
بطن وا م الثدي. كانت معظم ا عراض  والتغيرات في الشاية واالكتئار وتقلا المزاج والقلق وانتفا  ال

بالتساوي   للحيض مويعة  السابقة  المتاليمة  من  والمتوسطة  ال قيفة  الحاالت  وكانت  الشدة.  معتدلة 
تقر بًا وأكثر تواترًا من الحاالت الشديدة. و يمنت ا عراض النفسية والجسدية على الكورة السر ر ة  

 بش   متساوؤ تقر ًبا.
ا ساسي من دراسة   الادف  تحديد (Gebreyohannes and Kumbi, 2020وكان  ( هو 

مدل انتشار متاليمة ما قب  الحيض وت ايرها على ا داء ا كاديمي واالجتماعي بين  البات الطا 
الدراسة  أبابا،  ارك في  أدي   بجامعة  الكحية،  العلوم  كلية  أن  226في  النتالال  أ ارت  (  البة. 

٪( من المشاركات  53.0عينة الدراسة استوفت معايير متاليمة ما قب  الحيض. وأبلغ    ٪( من57.07 
٪( من المشاركات إلى ضعت في أنشطة حياتان  52.9عن ضعت في ا داء ا كاديمي، وأ ار  

 االجتماعية. 
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دراسة   لدل    (Bharti et al., 2020)وركزت  الحيض  قب   ما  متاليمة  انتشار  تقييم  على 
ال الحيض.  الممارسين  قب   ما  تغيرات  لمواجاة  المتبعة  المواجاة  واستراتيجيات  اإلنا   من  كحيين 

الدراسة  في  استراتيجيات  493 ارك  ومقيات  الحيض  قب   ما  أعراض  مقيات  على  أجبن  امرأة   )
٪( من عينة الدراسة  51.3المواجاة.  أ ارت النتالال إلى أن أعراض الدورة الشار ة كانت  العة لدل  

راض ا كثر  يوًعا التي تم اإلبالك عناا هي عدم الراحة في الحوض، وتشنجات البطن،  وكانت  ع
أ ار   كما  والتايال،  المزاج،  وتقلا  من  91.9وا ر ،  عدد  است دام  إلى  الدراسة  عينة  من   )٪

هي   است دامًا  ا كثر  المواجاة  استراتيجية  وكانت  الحيض  قب   ما  أعراض  لمواجاة  االستراتيجيات 
 ٪(.  62.8٪( يلياا است دام الرمادات السا نة بنسبة  69.6نسبة   الراحة ب

العالقة بين متاليمة ما قب  الحيض وبعض   (Aperribiai and Alonso,2020)وبحثت دراسة  
(  55متغيرات الكحة النفسية  القلق واالكتئار والعكابية( واستراتيجيات التريك.  ارك في الدراسة 

بي المقايي   ملت 49-   17ن  امرأة تراوحت أعمارهن ما  العينة مجموعة من  ( عاًما.  بق على 
ولتقييم   والسمة  الحالة  قلق  ومقيات  الش كية  يزنك  واستبيان  الشار ة  الدورة  ضيق  استبيان 
استراتيجيات المواجاة تم است دام مقيات الدعم العا في واستبيان الكحة العامة لقيات االكتئار. 

أن جميل   إلى  الدراسة  كانت مرتبطة   لكت  المواجاة  واستراتيجيات  المدروسة  الكحية  المتغيرات 
 بش   كبير بدرجات ا عراض السلبية لمتاليمة ما قب  الحيض في مرحلة ما قب  الحيض. 

الدراسة   انتشار    (Sarkar and Bhattacharyya, 2021)وهدفت  مدل  عن  الرشت  إلى 
العوام  واسترشاف  الشار ة  الدورة  قب   ما  بالمتاليمة.    متاليمة  المتعلقة  الحياة  ونمظ  الديموغرافية 

من   الدراسة  عينة  االجتماعية  184ترونت  بالسمات  تتعلق  أسئلة  ا دوات  تضمنت  امرأة.   )
النساء، والمعرفة حو  متاليمة ما قب    الشار ة، ومشاك  أمراض  الدورة  والديموغرافية، و كاله 

ذلك  يا  في  بما  العالج  البحث عن  وسلوك  الغذالي. الحيض،  والنمظ  المستشفى،  في  العالج  رات 
٪( من العينة تعاني من أعراض معتدلة من المتاليمة السابقة  44أوضحت النتالال أن ما يقرر من 

 ٪( لديام أعراض حادة من المتاليمة السابقة للحيض. 1للحيض و 
حيض ُيعد  باستعراض أدبيات الموضو  والدراسات السابقة يتض  أن مفاوم متاليمة ما قب  ال 

من المفا يم الحديثة نسبيًا في المجتمعات العربية مقارنة بما هو عليه الحا  في المجتمعات الغربية، 
  – في حدود علم الباحثة -وهنا دعت الحاجة إلى تناو  هذا المفاوم بالدراسة والبحث حيث ال تتوافر  
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عام والمجتمل السعودي بش   أي دراسات عربية تناولت هذا الموضو  في المجتمعات العربية بش    
  اذ.

 مشكلة الدراسة:
تلعا المرأة دورًا مامًا في ا سرة والمجتمل، لذا كان من ا همية دراسة العوام  التي قد تمنل  

من انتشار متاليمة ما قب  الحيض وت ايراتاا    الرغما داء السليم لواجباتاا وأدوارها الم تلفة، وعلى  
الرثير من ا بحا  على تحديد العوام  التي قد تساهم في ي ادة حدة    ، فق ركزتعلى أداء المرأة 

المتاليمة لدل المرأة، إال أن معظماا تناو  دور الارمونات والتفاع  البيولوجي في حدو  المتاليمة، 
وبقي الجانا النفسي للمتاليمة غير واض  ولم تتم مناقشته بش   كاف، ونظرًا لنقه الدراسات العلمية 

العربية  المتع للمتاليمة، ال سيما في مجتمعاتنا  النفسية والش كية  بالجوانا  إيالء    لقة  ينبغي  فهنه 
، والعوام  النفسية المرتبطة باااهتمام  اذ إلجراء مز د من الدراسات للتحقيق في أسبار المتاليمة 

 وبذلك تتحدد مش لة الدراسة في اإلجابة على التساوالت التالية:  
  دة أعراض متاليمة ما قب  لحيض لدل المرأة في سن اإلنجار؟ ما مستول  -
 ما أكثر أعراض متاليمة ما قب  الحيض  يوعًا لدل المرأة في سن اإلنجار؟  -
ه  توجد فرو  في أعراض متاليمة ما قب  الحيض لدل المرأة في سن اإلنجار تعزل للمتغير   -

 العمر؟
 حيض  يوعًا لدل المرأة في سن اإلنجار؟ما أكثر استراتيجيات مواجاة متاليمة ما قب  ال -
 ه  توجد عالقة بين متاليمة ما قب  الحيض والضغظ النفسي لدل المرأة في سن اإلنجار؟  -

 أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية: 

تنظيم   - باستراتيجيات  الحيض  قب   ما  متاليمة  تتناو  عالقة  كوناا  في  الدراسة  أهمية  ت تي 
سن اإلنجار، فالحاجة ماسة إلى إجراء مز د من الدراسات وا بحا ، االنفعاالت لدل المرأة في  

 كو ًا على المستول المحلي حيث مايالت الجاود العربية فيه ضئيلة إذا ما قورنت بما  
 يز ر به المجا  من دراسات أجنبية. 

تعتبر المتاليمة ما قب  الحيض مش لة  حية  العة عند النساء  ال  سن اإلنجار وقد   -
تاا الدراسات الطبية على نحو واسل، وفي المقاب  قلة من الدراسات النفسية جعلتاا مح   تناول
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اهتمام أو تركيز، مما ُيشير إلى ضرورة تناو  الموضو  من ناحية سي ولوجية علمية، مما قد 
 يساعد في إاراء ا  ر النظر ة النفسية لاذا الموضو .

جيات المواجاة المفيدة في التعام  مل ضالقة  هناك حاجة إلى مز د من البحث لفحه استراتي  -
ما قب  الحيض، ومن  ال  هذد المعرفة، يم ن تعدي  استراتيجيات المواجاة بش   فعا  

 لتقلي  ت اير متاليمة ما قب  الحيض على  حة المرأة النفسية وجودة حياتاا. 
 األهمية التطبيقية: 

الوقالية اإلر ادية والعالجية لمتاليمة ما قب   قد تفيد نتالال الدراسة في ت طيظ واعداد البرامال   -
 الحيض، وذلك وفق إ ار مرجعي مدعم بدراسات على البيئة المحلية. 

تتضمن الدراسية الحالية إعداد  ورة عربية من مقياسي استراتيجيات مواجاة متاليمة ما قب    -
م تب  إلى  ُتضاف  جديدة  قيات  أدوات  توفير  يتي   مما  المدرك،  والضغظ  القيات  الحيض  ة 

 النفسي، وتسام في مز د من الدراسات النفسية في هذا المجا .
 أهداف الدراسة:

 تادف الدراسة إلى:
 التعرف على مستول  دة أعراض متاليمة ما قب  لحيض لدل المرأة في سن اإلنجار. -
 التعرف على أكثر أعراض متاليمة ما قب  الحيض  يوعًا لدل المرأة في سن اإلنجار. -
الفرو  في أعراض متاليمة ما قب  الحيض لدل المرأة في سن اإلنجار التي   الرشت عن -

 تعزل لمتغير العمر. 
التعرف على أكثر استراتيجيات مواجاة متاليمة ما قب  الحيض  يوعًا لدل المرأة في سن  -

 اإلنجار. 
الرشت عن العالقة بين متاليمة ما قب  الحيض والضغظ النفسي المدرك لدل المرأة في سن   -

 اإلنجار. 
 حدود الدراسة:

: تمثلت الحدود الموضوعية للدراسة في التعرف على مستول  دة متاليمة ما الحدود الموضوعية
 قب  الحيض وعالقتاا بالضغظ النفسي المدرك واستراتيجيات المواجاة. 

  أجر ت الدراسة بمدينة الر اض.الحدود المكانية: 
 م. 2021الفترة الممتدة ما بين  اري ابر   ومايو   بقت الدراسة  ال  الحدود الزمانية: 
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اقتكرت عينة الدراسة على اإلنا  السعوديات الالتي تراوحت أعمارهن ما بين    الحدود البشرية:
 ( عامًا بم تلت م هالتان التعليمية ممن استجبن على أداة الدراسة اإللرترونية. 18-45 

 مصطلحات الدراسة: 
 premenstrual Syndromeمتالزمة ما قبل الحيض: 

تحد    التي  والجسدية  النفسية  ا عراض  من  ب ناا: مجموعة  الحيض  قب   ما  متاليمة  ُتعر،ف 
 Wu) بانتظام أاناء الدورة الشار ة. تبدأ بالمرحلة ا  فر ة من الدورة الشار ة وتنتاي بنزو  الحيض 

et al.,2016) . 
أفراد العينة على مقيات متاليمة ما قب  الحيض  هي الدرجة التي يحك  علياا  التعريف اإلجرائي:  

 المست دم في الدراسة الحالية.
   :Perceived psychological Stress الضغط النفسي المدرك

ُيشير مكطل  الضغظ المدرك إلى الحالتة التي تحد  للفرد عندما ترون هناك مطالا تفو   
تحمل على  قدرته  وتتجتاوي  إم انياتته،  وتتجاوي  نتيجة  قدراته  هو  المدرك  والضغظ  ومواجاتاا،  اا 

 .(Cohen et al.,1983)التفاعالت يبن الفرد والمحتيظ الذل ي يش فيه
هي الدرجة التي يحك  علياا أفراد العينة على مقيات الضغظ المدرك المست دم التعريف اإلجرائي:  
 في الدراسة الحالية. 

 coping strategiesاستراتيجيات المواجهة:  
ستراتيجيات المواجاة ب ناا: ما يبذله الفرد من مجاود في مواجاته للمواقت وا حدا   ُتعرف ا

المواقت  مل  للتعام   من  اللاا  الفرد  يسعى  والتي  ال طظ  أو  ا نشطة  من  مجموعه  هي  والتي 
 (.Carver et al. , 1989الضاغطة لحلاا أو التقلي  من أاارها  

و شير مكطل  المواجاة في الدراسة الحالية إلى االستراتيجيات التي تست دماا المرأة للحد من توتر  
 ( (Read et al., 2014ما قب  للحيض 

هي الدرجة التي يحك  علياا أفراد العينة على مقيات مواجاة تغيرات ما قب   التعريف اإلجرائي:  
 الحيض المست دم في الدراسة الحالية. 

 ينة الدراسة: مجتمع وع
عينة   وترونت  الر اض.  بمدينة  المقيمات  السعوديات  اإلنا   الدراسة من جميل  مجتمل  ت لت 

( عامًا بدورات منتظمة وال يعانين  45-18( امرأة تراوحت أعمارهن ما بين  501الدراسة الناالية من   
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الحم  من أي اضطرابات نفسية، أو أمراض النساء وال يتناولن أي موانل للحم ، مل استبعاد حاالت 
( يومًا وبانحراف م ياري  28والوالدة والرضاعة. وبلغ متوسظ  و  الدورة الشار ة لدل عينة الدراسة 

 (. 1.2( يومًا بانحراف م ياري قدرد  5,4(؛ في حين كان متوسظ  و  فترة الحيض  2.8قدرد  
 منهج الدراسة: 

المقارن( لماللمته  هداف    -ي لتحقيق أهداف الدراسة تم است دام المناال الو في بشقية  االرتبا 
 الدراسة.

 أدوات الدراسة:
 مقياس متالزمة ما قبل الحيض:

قب  ك  من   الُمعد من  الحيض  قب   ما  مقيات متاليمة  باست دام  المتاليمة  أعراض  تقييم  تم 
 المقيات إلى تقييم حدة هذا ( و ادف(Algahtani and Jahrami, 2014القحطاني والجارمي  

( عرضَا من ا عراض الجسدية والنفسية التي  22الحيض و تضمن المقيات  ا قب م متاليمة أعراض 
تسبق الدورة الشار ة باإلضافة إلى عبارة لتقييم مدل تتدا   ا عراض مل روتين الحياة اليومية، مث  

 العالقات أو العم  أو المدرسة، وتتوي  عبارات المقيات على بعدين هما:  
وتشم  ال مو ، والتعا، وان فاض الطاقة، وي ادة الشاية، والر بة   األعراض الجسد ة:: البعد األول

الوين،   ي ادة  أو  الثدي  واحتقان  الثدي،  وألم  وا ر ،  النوم،  فرا  معينة،  أ عمة  تناو   في  الشديدة 
 الكدا ،  الم العضالت / المفا   / الظار و اور حا الشبار.

وتشم  المزاج الم تئا، والي ت، والشعور بالذنا، والقلق / القلق،    البعد الثاني: األعراض النفسية: 
وي ادة الحساسية تجاد ا  ر ن، والمشاعر الغاضبة، والغضا / االنفعا  بساولة، وعدم االهتمام،  

  عوبة التركيز وفقدان السيطرة والشعور باإلرها  
ود  برة با عراض و تم تكنيك  دة ك  عرض من ا عراض وفق أربل بدال  هي: عدم وج

( ا عراض لاا بعض الت اير  1الوين النسبي لاا   فر( تجربة  قيفة لألعراض الوين النسبي لاا   
( وا عراض لاا ت اير  طير  2على العم  والحياة اليومية، ولرن يم ن تحملاا والوين النسبي لاا   
( وتمث  الدرجات ا على  دة  3ا  على العم  والحياة اليومية، وتحتاج إلى العالج والوين النسبي لا

ا عراض. وقد قام معدا المقيات بحسار ابات المقيات، حيث بلغ معام  ألفا كرونبا  لألعراض  
 (.0.80( ولألعراض الجسدية  0.90النفسية   

 صدق وثبات مقياس متالزمة ما قبل الحيض في الدراسة الحالية:



 

 225 

 االتساق الداخلي -أ
للمقيات حسار االرتباا بين    (Internal Consistency)ي  تطلا حسار االتسا  الدا ل

درجة ك  عبارة والدرجة الرلية للبعد الذي تنتمي إليه، وارتباا ك  من ال بارات وا بعاد بالدرجة الرلية  
 للمقيات والجدو  التالي يوض  قيم معامالت االرتباا: 

 ض باألبعاد ومعامالت ارتباط العبارات( معامالت ارتباط عبارات مقياس متالزمة ما قبل الحي 1جدول )
 واألبعاد بالدرجة الكلية للمقياس  

معامالت ارتباط العبارات بالدرجة 
 الكلية

معامالت ارتباط العبارات  
 بالبعد 

مقياس متالزمة ماقبل   العبارات
 الحيض 

 األعراض الجسد ة 9 ** 0.66 ** 0.64
 0.63 ** 0.66 ** 11 

0.69 ** 0.71 ** 12 
0.60 ** 0.62 ** 13 
0.66 ** 0.68 ** 14 
0.62 ** 0.67 ** 15 
0.67 ** 0.69 ** 18 
0.62 ** 0.68 ** 19 
0.61 ** 0.65 ** 20 
0.71 ** 0.75 ** 21 
0.76 ** 0.78 ** 22 
 ارتباط البعد بالدرجة الكلية  ** 0.94
0.67 ** 0.61 ** 1  

 األعراض النفسية
 

0.70 ** 0.74 ** 2 
0.61 ** 0.63 ** 3 
0.69 ** 0.70 ** 4 
0.63 ** 0.66 ** 5 
0.67 ** 0.70 ** 6 
0.66 ** 0.69 ** 7 
0.70 ** 0.72 ** 8 
0.74 ** 0.76 ** 10 
0.69 ** 0.71 ** 16 
0.64 ** 0.68 ** 17 
 ارتباط البعد بالدرجة الكلية ** 0.90
0.56 ** 

 
 الخلل الوظيفي  23

 0.01)** دا  عند مستول  
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- 0.60( يتض  أن قيم معامالت ارتباا ال بارات بالبعد ا و  قد تراوحت ما بين 2   الجدو من  
بين  0.76 ما  تراوحت  بينما  عند  0.74- 0.56(  إحكاليًا  دالة  وجميعاا  الثاني،  البعد  ل بارات   )
قب   0.01مستول   ما  متاليمة  مقيات  عبارات  بين  دا لي  اتسا   وجود  إلى  تشير  النتالال  وهذد   ،)
 . الحيض 

والتجزلة    (Alpha Cronbach)ألفاكرونبا  معام   ابات المقيات است دام من للتحقق  الثبات:- 
للمقيات،   الرلي الثبات  معام  المقيات وكذلك أبعاد  من  بعد  لر  الثبات  معام   إليجاد  النكقية،
 معامالت الثبات: يوض  قيم التالي والجدو 
 متالزمة ما قبل الحيض والمقياس ككل ( معامالت ثبات أبعاد مقياس 2جدول )

 جتمان  سبيرمان  ألفا كرونباخ  مقياس متالزمة ما قبل الحيض
 0.81 0.82 0.91 ا عراض الجسدية 
 0.90 ا عراض النفسية
 0.92 المقياس ككل

، (0.92)( يتض  أن قيم الثبات الرلي للمقيات باست دام معام  ألفا كرونبا  بلعت 2من الجدو  
سبيرمان   معادلة  بلغت     -وباست دام  الثبات  0.82بروان  معام   بلغ  جتمان  معادلة  وباست دام   )

 وُتشير إلى ابات مرضي للمقيات.  ( وُتعتبر هذد القيم مقبولة0.81 
 مقياس استراتيجيات المواجهة: 

قب    من  الُمعد  الحيض  قب   تغيير  مواجاة  مقيات  لتقييم    (Read et al.2014)اسُت دم 
استراتيجيات المواجاة التي تست دماا النساء للت قلم مل ا عراض التي تسبق الحيض، و ترون المقيات  

  مسة أبعاد فرعية هي:  ( عبارة مويعة على 32من  
ن تست دماا المرأة لتجنا ا فرار والتفاعالت التي  و تضمن السلوكيات التي من المحتم  أ  التجنب:

 من المحتم  أن ت دي إلى ي ادة التوتر.  
: و شير إلى قبو  التغييرات التي تسبق الحيض كجزء  بيعي من تجربة المرأة  الوعي وتقبل التغيرات

يض وكذلك الوعي و يار التقييمات السلبية للتغيرات، والوعي بالتغيرات الجسدية والعا قية السابقة للح
 بالحاجة إلى است دام استراتيجيات ت قلم مناسبة.  
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: و كت  رًقا م تلفة لتعدي  السلوك لتنظيم الحالة الجسدية والنفسية، مث  اتبا  نظام  الطاقة  ضبط
 غذالي وعدم تناو  ا  عمة الس ر ة أو ممارسة التمار ن الر اضية.  

ة لجع  المرأة أكثر راحة، مث  أ ذ قسظ من الراحة أو  : وتتضمن استراتيجيات نشطالعنا ة بالنفس
 التركيز على احتياجاتاا ال ا ة ورفاهيتاا.  

: و ركز على التوا   والدعم االجتماعي من  ال  التعبير عما تشعر به المرأة من مشاعر التواصل
  .أو  لا المساعدة

هي   بدال   وفق  م   المقيات  على  اإلجابة  بدال   أبدًا  وتتمث   ونادرًا  1كا تي:   )2 ،)
وغالبًا   2وأحيانًا   وكثيرًا   3(،  على  5(،  المرتفعة  الدرجة  وُتشير  للمقيات،  الرلية  درجة  توجد  وال   )

ا بعاد إلى ي ادة القدرة على التعام  مل أعراض ما قب  الحيض. وقد قام معدوا المقيات بالتحقق من  
حلي  العاملي عن تشبل عبارات المقيات على  مسة عوام  الكد  العاملي للمقيات وكشفت نتالال الت 

٪ من التباين الرلي في درجات المقيات. باإلضافة إلى ذلك، كما تم حسار معامالت 38.9فسرت  
مابين    االرتباا  وتراوحت معامالت  المقيات  البينية  بعاد  ( كما حسبت  0.51  -  0.18االرتباا 

ال المقيات  ألفا  بعاد  ابات  بالنف ،  معامالت  والعناية  الطاقة،  وضبظ  والتقب ،  والوعي  تجنا، 
 (.0.68(،  0.81(،  0.73(،  0.86(،  0.89والتوا  ، وبلغت قيم الثبات على التوالي:  
 صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية: 

 صدق الظاهر : -أ
بقسم  تم التحقق من  د  المقيات بعرض المقيات على مح مين من أعضاء هيئة التدر    

علم النف  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للح م على  د  ووضوح ومناسبة ال بارات، 
( ف كثر م يارًا للح م  80%وتم است راج النسبة المئو ة لالتفا  بين المح مين، واُعتبرت نسبة اتفا   

عبارة   أي  استبعاد  ال طوة  هذد  يسفر عن  ولم  ال بارات  ومناسبة  عبارات  على  د  ووضوح  من 
 المقيات، كما ُعدلت  ياغة بعض ال بارات بناء على تو ية المح مين. 

 االتساق الداخلي  -  
للمقيات حسار االرتباا بين درجة    (Internal Consistency)تطلا حسار االتسا  الدا لي  

 تباا: ك  عبارة والدرجة الرلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدو  التالي يوض  قيم معامالت االر 
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 ( معامالت ارتباط عبارات مقياس مواجهة تغير ما قبل الحيض باألبعاد 3جدول )
 مقياس مواجهة تغيير ما قبل الحيض  العبارات معامل ارتباط العبارات باألبعاد

 التجنب  1 ** 0.67
0.62 ** 2 
0.48 ** 3 
0.68 ** 4 
0.65 ** 5 
0.69 ** 6 
0.77 ** 7 
0.50  ** 8 
 الوعي والتقبل  9 ** 0.63
0.57 ** 10 
0.49 ** 11 
0.47 ** 12 
0.67 ** 13 
0.62 ** 14 
0.48 ** 15 
0.68 ** 16 

0.70** 17 
0.64** 18 
0.49** 19  

 20 **0.69 ضبظ الطاقة 
0.70** 21 
0.76** 22 
0.73** 23 
 العناية بالنف   24 **0.75
0.63** 25 
0.70** 26 

0.80 ** 27 
0.63 ** 28  

 29 ** 0.57 التوا   
0.50  ** 30 
0.47 ** 31 
0.56 ** 32 
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( 0.81- 0.63( يتض  أن قيم معامالت االرتباا با بعاد قد تراوحت ما بين 3   من الجدو 
بين   ما  تراوحت  بينما  ا و   البعد  ل بارات  بالنسبة  0.63-0.52وذلك  أما  الثاني،  البعد  ل بارات   )

(، وتراوحت قيم معامالت  0.86  - 0.79لمعامالت ارتباا عبارات البعد الثالث فقد تراوحت ما بين   
وتراوحت قيم معامالت االرتباا ما بين ال بارات   0.87)-0.76ارتباا عبارات البعد الرابل ما بين   

بين   ال ام  ما  النتالال  0.01دالة إحكاليًا عند مستول    (، وجميعاا0.78- 0.52للبعد  (، وهذد 
 تشير إلى وجود اتسا  دا لي بين عبارات المقيات.

 إليجاد  ،(Alpha Cronbach)ألفاكرونبا    معام  ابات المقيات تم است دام من للتحققالثبات:  
االبعاد مقبولة؛ حيث المقيات، وكانت قيم معامالت الثبات لجميل   أبعاد  من بعد  لر  الثبات  معام 

( ولبعد  0.88( ولبعد ضبظ الطاقة 0.77( ولبعد الوعي والتقب  0.70بلغت قيم الثبات لبعد التجنا 
 وُتشير إلى ابات المقيات.  ( وُتعتبر جميعاا قيم مقبولة0.73( ولبعد التوا   0.87العناية بالنف  

 Perceived Stressمقياس الضغط المدرك: 
الذي أعدد كوهن و  ر ن    ُيعتبر مقيات الضغظ أكثر  (Cohien et al.,1983) المدرك  من 

المقايي  المستت دمة لقيتات الضتغظ النفسي المدرك، و قتي  الضتغوا الناجمة من التوقعات بالنسبة  
( عبارة سبل  14 حدا  المستقب  والضغظ الناجم من  تروف الحيتاة المرهقتة و ترون المقيات من   

( وسبل عبارات سلبية  14-12-11-8-3- 2- 1ث  ال بارات التي تحم  ا رقام:   عبارات موجبة وتم
( وتتمث  بدال  اإلجابة على المقيات  13- 10- 9- 7-6- 5- 4وتمث  ال بارات التي تحم  ا رقام:   

( و تم 4(، وكثيرًا  3(، وغالبًا  2(، أحيانًا   1وفق  م  بدال  هي كا تي: أبدًا   فر( تقر بًا أبدًا   
  ال بارات السلبية في االتجاد المعاك  وتمث  الدرجة الرلية التي يحك  علياا الفرد درجته تكحي 

في الضغظ  المدرك، وقد قام معدوا المقيات بحسار  د  واباته باست دام معام  الفا وتراوحت القيم  
بين    المقيات عن  ر تق 0.86-0.75ما  قيم مرتفعة، وتم حسار الكد  من قب  معدل  ( هي 

لتمييتز بين عينات المرضية مل مقايي  أ رل وهي مقيات بيك لالكتئار ومقيات أحدا  الحيتاة  ا
 وكتذلك استت دام التحلي  العاملي وكانت ك  النتالال التي تم التو   إلياا مرضية. 

 صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية: 
 الصدق الظاهر : -أ

وتم الباحثة قامت  المقيات   لمراجعة اإلنجليز ة اللغة في مت ككين على عرضاا بتعر ا 
  .علم النف   في المت ككين  من بعض  على التعديالت  استيفاء بعد  عرضت ال بارات  ام الترجمة،
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لل بارات كما ُعدلت  حذف أي عن تسفر المراجعة للح م على  د  ووضوح ومناسبة ال بارات ولم
 المح مين.  ياغة بعض ال بارات بناء على تو ية 

 االتساق الداخلي  - 
للمقيات حسار االرتباا بين درجة    (Internal Consistency)تطلا حسار االتسا  الدا لي  

 ك  عبارة والدرجة الرلية للمقيات والجدو  التالي يوض  قيم معامالت االرتباا: 
 للمقياس( معامالت ارتباط عبارات مقياس الضغط المدرك بالدرجة الكلية  4جدول ) 
 معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلية العبارة  معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلية العبارة 
1 0.54 ** 8 0.47 ** 
2 0.49 ** 9 0.56 ** 
3 0.58 ** 10 0.43 ** 
4 0.51 ** 11 0.44 ** 
5 0.47  ** 12 0.50 ** 
6 0.52 ** 13 0.54 ** 
7 0.46 ** 14 0.48 ** 

الجدو    ما  (  4من  تراوحت  قد  ا و   بالبعد  ال بارات  ارتباا  معامالت  جميل  أن  يتض  
( وللبعد 0.75- 0.46( في حين تراوحت معامالت االرتباا للبعد الثاني ما بين   0.76-0.50بين 

(  0.63- 0.56( وللبعد ال ام   0.80- 0.63( وللبعد الرابل ما بين   0.73- 0.49الثالث ما بين   
(، وهذد القيم تشير إلى وجود اتسا  دا لي بين عبارات 0.01ند مستول   وجميعاا دالة إحكاليًا ع

 المقيات.  
، وباست دام معادلة (0.83)بلغت قيم الثبات الرلي للمقيات باست دام معام  ألفا كرونبا   الثبات:  
( وُتعتبر هذد 0.77( وباست دام معادلة جتمان بلغ معام  الثبات  0.79بروان بلغت    -سبيرمان  

 وُتشير إلى ابات مرضي للمقيات.  القيم مقبولة
 األساليب اإلحصائية:

في ضوء أهداف الدراسة وحجم العينة ونوعية ا دوات المست دمة وأسئلة الدراسة المطروحة تم  
المتوسطات  الحسابية  المتوسطات  ا تية:  اإلحكالية  با ساليا  واالنحرافات  (Meansاالستعانة   )

لمعرفة الفرو  بين المتوسطات وداللتاا اُست دم ا تبار  و   )(Standard Deviationsالم يار ة  
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للتحقق   (Pearson Correlation)ومعام  ارتباا بيرسون    (Mann Whitney U)مان وتني  
 .المدركمن  بيعة العالقة بين متاليمة ما قب  الحيض والضغظ النفسي 

 نتائج الدراسة وتفسيرها:
يتناو  هذا الجزء من الدراسة و فًا تحليليًا لنتالال المعالجة اإلحكالية التي أجر ت لسجابة على  

 تساوالت الدراسة، كما يلي: 
  التساؤل األول: ما مستوى شدة أعراض متالزمة ما قبل الحيض لدى المرأة في سن اإلنجا ؟، 

سجابة على هذا التساو  ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يار ة لدرجات أفراد العينة  ول
على مقيات متاليمة ما قب  الحيض، وتم تقدير درجة  دة المتاليمة من  ال  حسار  و  الفئة، 

( ُيشير إلى مستول متوسظ  2.24-1.50( ُيشير إلى مستول  دة من فض، و 1.49- 0حيث أن  
 ( ُيشير إلى مستول  دة مرتفل، كما يتض  ذلك في الجدو  التالي:3.00-2.25الشدة، و من 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس متالزمة ما قبل 5جدول)
 الحيض 

المتوسطات  متالزمة ما قبل الحيض
 الحسابية 

االنحرافات  
 المعيارية 

 شدة األعراض مستوى 

 متوسطة  0.11 1.54 ا عراض الجسدية 
 من فضة 0.13 1.44 ا عراض النفسية  

 من فضة 0.19 1.46 الدرجة الكلية
( أن مستول  دة أعرض متاليمة ما قب  الحيض لدل أفراد عينة الدراسة 5يتض  من الجدو   

النفسية   ا عراض  بعد  على  من فضة  وبدرجة  الجسدية،  ا عراض  بعد  على  متوسطة  بدرجة  جاء 
( وللبعد الثاني:  1.54والمقيات ك  ، حيث جاء المتوسظ الحسابي للبعد ا و : ا عراض الجسدية  

النفسية  ا عرا ك   1.44ض  وللمقيات  دراسة  1.46(،  نتيجة  مل  النتيجة  هذد  وت تلت   )
(Shamnani et al.,2018)    من عينة الدراسة تعاني مستول متوسظ  65التي أ ارت إلى أن )%

%( تعاني من أعراض أكثر حدد. وكانت ا عراض الجسدية  12من  دة متاليمة ما قب  الحيض و  
ال ألم  بنسبة  ا كثر  يوًعا هي  بنسبة  52جسم  التايال  كانت  ا كثر  يوًعا  العا قية  وا عراض   )٪

٪( من  32التي أوضحت أن (Chumpalova, et al.,2020) ٪(. كما اتفقت مل نتالال دراسة50 
٪( تم تش يكان باضطرار سوء المزاج ما قب   3عينة الدراسة عانين من متاليمة ما قب  الحيض و 

ة والمتوسطة من المتاليمة السابقة للحيض أكثر  يوعًا من الحاالت الحيض وكانت الحاالت ال قيف 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mann_Whitney_U&action=edit&redlink=1
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الشديدة وتمثلت ا عراض ا كثر  يوعًا لدل عينة الدراسة في التايال واإلرها  والتغيرات في الشاية 
 Muhammad)واالكتئار وتقلا المزاج والقلق وانتفا  البطن وا م الثدي، كما اتفقت مل نتالال دراسة  

et al.2020)     8التي  لكت إلى أن غالبية عينة الدراسة ذكرن مستول معتد  من المتاليمة، و  
٪( فقظ يعانين من متاليمة ما قب  الحيض الشديدة. كذلك تتفق النتيجة الحالية مل نتالال دراسة ك   

٪( من العينة تعاني  44التي وجدت أن ما يقرر من  (Sarkar and Bhattacharyya,2021)من
٪( لديان أعراض حادة من المتاليمة السابقة للحيض. و م ن  1من أعراض متوسطة من المتاليمة و 

تفسير هذد النتيجة في ضوء ما أ ارت إليه الدراسات من أن استجابات النساء تجاد هذد التغيرات 
رل فبعض النساء قد تعاني من تغيرات  قيفة، بينما البعض  الارمونية الطبي ية ت تلت من امرأة   

ا  ر تعاني من تغيرات حادة عبر دوراتان الشار ة والتي تسبا اضطراًبا كبيًرا في حياتان اليومية،  
و م ن عزو ذلك إلى تركيز بعض النساء على الذات وتاو   وتض يم ا حاسي  الدا لية مما يجعلان  

 (Siqmon et al.,2009)ستو ات أعلى من ضالقة ما قب  الحيض  أكثر عرضة لسبالك عن م 
وترل الباحثة أنه على الرغم من أن متاليمة ما قب  الحيض ُتعرف ب ناا واحدة من أكثر اضطرابات  
ما قب  الحيض  يوعًا لدل النساء في سن اإلنجار، إال أن انتشارها الحقيقي ال يم ن تقديرد بساولة  

 تالفات الواسعة في تعر ك المتاليمة حيث لم يتم و ت أو تكنيك متاليمة  والسبا الرليسي هو اال
والتش يكي   اإلحكالي  الدلي   في  الواردة  التش يكية  الفئات  من  فئة  أي  الحيض ضمن  قب   ما 

-Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSMلالضطرابات العقلية   
قسم التش يه الفار  لمعايير تش يه اضطرار سوء المزاج ما    و ظار ذكر المتاليمة فقظ في  (5

   (American Psychological Association, 2013).  قب  الحيض 
مما ُيشير إلى أن المتاليمة هي حالة أق  حدة من اضطرار سوء المزاج ما قب  الحيض وأكثر  

وليست كيان تش يكي   يوعًا، حيث تضم المتاليمة مجموعة واسعة غير متجانسة من ا عراض  
المفاوم  هذا  افتراض  تم  وقد  بانتظام،  المتزامنة  ا عراض  من  محددة  مجموعة  على  يشتم   واحد 
أدت  وقد  المرأة  ب بحا   حة  المتعلقة  الت ككات  م تلت  من  مت ككين  قب   من  للمتاليمة 

م تقدير  في  ملحو ة  ا تالفات  إلى  الاامة  الحيض  قب   ما  أعراض  تفسير  في  عدالت  اال تالفات 
وال  ك أن  يار تعر ك عالمي واض  ومعايير محددة ي لق  (O’Brien et al., 2011) االنتشار  

 عوبات في تش يه المتاليمة وفاماا، فضاًل عن تنو  وتعدد  ر  قيات وتقييم المتاليمة في 
ي عن  الدراسات السابقة حيث اعتمدت بعض الدراسات في عمليات التقييم على تقار ر ذاتية ب ار رجع
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ا عراض الجسدية والنفسية التي تسبق الحيض  والبعض ا  ر اعتمد على المقابالت اإلكليني ية،  
 ك  هذد العوام  من  اناا أن توجد هذا التفاوت واال تالف في تقديرات نسا ومستو ات المتاليمة. 

  اإلنجا ؟،   التساؤل الثاني: ما أكثر أعراض متالزمة ما قبل الحيض شيوعاا لدى المرأة في سن
لسجابة على هذا التساو  تم حسار المتوسطات الحسابية، واالنحرافات الم يار ة، الستجابات أفراد 
 عينة الدراسة على أبعاد مقيات متاليمة ما قب  الحيض، وجاءت النتالال كما يوضحاا الجدو  التالي: 

راد عينة الدراسة على مقياس متالزمة ما  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف 6الجدول)
 قبل الحيض 

 الترتيب االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية  متالزمة ما قبل الحيض 
 1 0.29 16.89 ا عراض الجسدية 
 2 0.21 15.56 ا عراض النفسية

( يتض  أن هناك تقارر بين المتوسطات إال أن ا عراض الجسدية 6من  ال  نتالال الجدو   
بلغ    حسابي  وبمتوسظ  متوسطًا  أعلى  قدرد 16.89كانت  م ياري  وانحراف  أكثر  0.66(  وكانت   )

ا عراض  يوعًا لدل المرأة وجاءت في المرتبة ا ولى، بينما احتلت ا عراض النفسية المرتبة الثانية  
ا   ا عراض  أكثر  بين  بلغ  من  حسابي  بمتوسظ  وذلك  امرأة،  لدل  وانحراف  15.56كثر  يوعًا   )

التي      (Brahmbhatt et al., 2013)(،وتتفق هذد النتيجة مل نتالال دراسة  0.57م ياري قدرد 
 Kumari and أ ارت إلى أن ا عراض الجسدية كانت ا كثر  يوعًا كما اتفقت مل نتيجة دراسة 

Sachdeva,2016)   التي انتات إلى أن ا عراض الجسدية كانت أكثر  يوعًا لدل عينة الدراسة )
التي أ ارت إلى أن ا عراض    (Shamnani et al.,2018)مقارنة با عراض النفسية، ونتالال دراسة

راسة الحالية مل نتالال  الجسدية كانت هي ا كثر  يوًعا تلياا ا عراض النفسية، كما ا تلفت نتيجة الد 
التي أوضحت أن انتشار ا عراض النفسية والجسدية كانت   (Chumpalova et al.,2020) دراسة  

بش   متساوؤ تقر بًا، وتعزو الباحثة هذد النتيجة إلى أن ا عراض الجسدية أكثر وضوحًا من ا عراض  
سوبة إلى ا عراض الجسدية، فالتكر   أو  الجسدية بالنسبة للمرأة كذلك الكورة  المقبولة اقافيًا والمن

التعبير عن ا عراض والش اول الجسدية هو أمر  الل ومقبو  اجتماعيًا واقافيًا  فال تجد المرأة حرجًا  
في التكر    والتعبير عن ا عراض الجسدية التي تعاني مناا ك   ار قب  نزو  الدورة الشار ة،  

ية، فقد تشعر المرأة بال ج  أو ال وف من النظرة السلبية لمجرد و  تلت ا مر بالنسبة لألعراض النفس
الش ول مناا، على الرغم من ا عراض النفسية مماالة لألعراض الجسدية وال تق  أهمية عناا ب  أناا  
قد ترون أكثر  طورة. وُ شير ذلك إلى أن التعبير عن ا عراض النفسية للمتاليمة أمر ال يحظى  
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ر في اقافتنا؛ وقد و بدو هذا ع   ما هو عليه الحا  في الثقافات ا  رل كالثقافة  بقبو  اجتماعي كبي
 الغربية حيث تشعر المرأة بالحر ة في التعبير عما تشعر به. 

قبل   فروق  ات داللة إحصائياا في مستوى شدة أعراض متالزمة ما  توجد  الثالث: هل  التساؤل 
ولسجابة على هذا التساو  ُاست دم ا تبار  اإلنجا ؟    الحيض تعزى للمتغير العمر لدى المرأة في سن

ير العمر، والجدو   نظرًا للتفاوت الربير في توي ل العينة وفق متغ  (Mann Whitney U)مان وتني  
 : التالي يوض  نتالال المقارنة

( لداللة الفروق بين متوسطات رتب أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس متالزمة ما قبل U( قيمة )7جدول )
 الحيض)األبعاد والدرجة الكلية( وفق متغير العمر

مستوى 
 الداللة 

 
 ( Uقيمة )

مجمو:  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

متالزمة ما قبل   العمر العدد 
 الحيض 

0.041 27294 ** 
 

ا عراض   سنه  35- 18من  291 239.79 69780
سنه   45- 36من  210 266.53 55971 الجسدية 

 ف كثر
ا عراض   سنه  35- 18من  291 239.49 69691 ** 27205 0.026

سنه   45- 36من  210 266.95 56059 النفسية
 ف كثر

 الدرجة الكلية  سنه  35- 18من  291 240.06 69858 ** 27372 0.046
سنه   45- 36من  210 266.16 55893

 ف كثر
(، وجود فرو  ذات داللتة إحكاليتتة على أبعاد مقيات متاليمة  7يتض  من  ال  النتالال بالجدو  

حيث  ما قب  الحيض  ا عراض الجسدية، ا عراض النفسية( والدرجة الرلية ُتعزل لمتغير العمر،  
سنه ف كثر( وتتفق    45-36جاءت الفرو  باتجاد الفئة العمر ة ا كبر ممن تراوحت أعمارهن ما بين  

التي أ ارت إلى أن الفئة العمر ة   (Kumari and Sachdeva, 2016) هذد النتيجة مل نتالال دراسة
(  35- 26 غر  ( سنه كن أكثر معاناة من  دة ا عراض النفسية مقارنة بالفئة العمر ة ا  36-45 

 Antai et al.,2004; Samia)سنه، كما ا تلفت نتيجة الدراسة الحالية مل نتالال دراسة ك  من  
et al., 2008) Nisaret al., 2005;     التي  لكت نتالجاا إلى أن  متاليمة ما قب  الدورة الشار ة

التي بينت نتالجاا    (Freeman et al., 2009)أكثر  يوًعا بين النساء ا  غر سًنا، ونتالال دراسة  
( سنه أكثر معاناة من  دة أعراض ما قب  الدورة 30- 25أن النساء الالتي تراوحت أعمارهن ما بين   

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mann_Whitney_U&action=edit&redlink=1
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( سنه، وتعزو الباحثة هذد النتيجة  44-36الشار ة مقارنة بالنساء الالتي تراوحت أعمارهن ما بين  
وات اإلنجار فقد ت تلت  دة هذد ا عراض إلى أن المتاليمة السابقة للحيض ال ترون اابتة  وا  سن 

عادة من  ار   ر، كما تمي  ا عراض إلى التغيير بش   ملحو  مل التقدم في العمر و رجل ذلك 
تمي    كما   ، العمر  تقدم  مل  بش    بيعي  والبروجسترون  االستروجين  مستو ات هرمون  تقلا  إلى 

مب ر ومت  ر من سنوات اإلنجار للمرأة  ن   أعراض الدورة الشار ة إلى أن ترون أكثر حدة في وقت 
هناك تقلبات أكبر تحد  في الارمونات  ال  تلك ا وقات، وتمي  ا عراض في سن الثالاين إلى 
أن ترون أق  حدة ومن أسبار ذلك أن سن الثالاين هو العقد الذي تكب  فيه أغلا النساء أماات، 

الطبي  والرضاعة  الحم   يوفر  أن  يم ن  الدورة  وبالتالي  أعراض  المعاناة من  من  لان  فترة راحة   ية 
الشار ة باإلضافة إلى توجه الرثير من النساء إلى أساليا م تلفة لتنظيم الحم   ال  سنوات اإلنجار  
مث  حبور منل الحم  أو الطر  ا  رل، حيث تعم  الارمونات اال طناعية في هذد الوسال  على  

الشار ة الدورة  وتوقت  اإلباضة  الشار ة  ال  هذد   -   منل  الدورة  توقت  اور أعراض  مما ي دي 
الفترات، في حين أن الدورة الشار ة في أوال  ا ربعينيات من العمر يم ن أن ترون مشاباة لما تشعر  
به المرأة في الثالاينيات من العمر، حيث من المرج  أن تزداد ا عراض سوًءا عندما تك  المرأة  إلى 

الحيض فتكب  الدورة الشار ة غير منتظمة بسبا ان فاض مستو ات الارمونات سن ما قب  انقطا   
الجنسية، و تمتد هذد الفترة من  م  إلى عشر سنوات قب  أن تك  المرأة إلى سن الي ت فعلًيا.  

( عامًا، باإلضافة إلى أن النساء من الفئة العمر ة  51مر بلوك النساء سن الي ت  عحيث يبلغ متوسظ  
بالعم  وذلك يجعلان  ا كبر   لديان مس وليات منزلية وأسر ة باإلضافة إلى مس وليات أكبر تتعلق 

عرضة لمستو ات أعلى من اإلجااد، ا مر الذي يز د احتما  معاناتان من  دة أعراض ما قب  الدورة  
التقدم  الشار ة. وبغض النظر عن ا عراض التي تعاني مناا النساء بالفع ، فمن المرج  أن تزداد مل  

 في العمر.
التساؤل الرابع: ما أكثر استراتيجيات مواجهة أعراض ما قبل الحيض شيوعاا لدى المرأة في سن  

الم يار ة،    اإلنجا ؟، واالنحرافات  الحسابية،  المتوسطات  حسار  تم  التساو   هذا  على  لسجابة 
  الحيض، وجاءت النتالال  الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقيات التريك مل تغييرات ما قب

 كما يوضحاا الجدو  التالي: 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس مواجهة 8الجدول )

 تغيرات ما قبل الحيض
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االنحرافات   المتوسطات الحسابية  أبعاد مقياس مواجهة تغيرات ما قبل الحيض 
 المعيارية 

 الترتيب

 4 0.21 16.11 التجنا 
 1 0.28 23.08 الوعي وتقب  التغيرات 

 3 0.25 18.32 الطاقة  ضبظ
 2 0.19 19.29 العناية بالنف  

 5 0.12 15.09 التوا   
( يتض  أن استراتيجية الوعي والتقب  جاءت في المرتبة ا ولى وذلك 8من  ال  نتالال الجدو  

(، يلياا استراتيجية العناية بالنف  بالمرتبة 0.28( وانحراف م ياري  23.08 بمتوسظ حسابي بلغ  
الطاقة    ضبظ(، ام استراتيجية  0.75( وانحراف م ياري 14.02الثانية وذلك بمتوسظ حسابي بلغ   

بلغ   بمتوسظ حسابي  الثالثة  المرتبة  م ياري 9.31في  وانحراف  التجنا 0.59(  استراتيجية  ام   ،)
( وأ يرًا جاءت استراتيجية التوا   في 0.21( وانحراف م ياري بلغ  16.11بي بلغ  وبمتوسظ حسا 

(، و ظار الدور المام للوعي 0.58(وانحراف م ياري 15.09المرتبة ا  يرة وذلك بمتوسظ حسابي  
بالتغييرات السابقة للحيض وتقبلاا لي  فقظ كاستراتيجية مواجاة ولرن كطر قة ُترسا المرأة  عور  

رة على التريك حيث ُيشير الوعي وتقب  تغييرات ما قب  الحيض إلى الطر قة التي تتريك باا  بالقد 
المرأة من  ال  وجود دراية ب   من التغيرات الجسدية والنفسية لدياا ، وتقبلاا واعتبارها أناا جزء 

ا التقب  ا مر   بيعي من تجربتاا. وقد أ ارت ا بحا  النوعية السابقة إلى أن المرأة تستفيد من هذ 
الذي يجعلاا أق  عرضة لس ابة بالمرض وأكثر قدرة على المشاركة، وتتفق هذد النتيجة مل نتالال  

التي أ ارت إلى تقب  التغيرات السابقة للحيض باعتبارها    (Bhagat and Bhura,2016)دراسة  
وي على تركيز المرأة على  فتنط  العنا ة بالنفسجزء من عملية  بي ية دور ة، وفيما يتعلق باستراتيجية  

الراحة   من  بمز د  تشعر  تجعلاا  التي  ا نشطة  في  االن راا  النفسية من  ال   واحتياجاتاا  جسدها 
واالستر اء. وتدعم هذد النتيجة ا بحا  السابقة حو  التد الت ال ا ة بماارات التريك والتي وجدت  

أار في  فض  دة ا عراض لمن يعانين    أن ي ادة العناية بالنف   ال  فترة ما قب  الحيض كان له
 . (Hunter et al., 2002)من المتاليمة 

استراتيجية   الطاقة أما  السابقة   ضبط  التغيرات  مل  المرأة  باا  تتريك  التي  الطر قة  ُتشير  والتي 
للحيض من  ال  تعدي  سلوكاا لتنظيم حالتاا الجسدية والنفسية، بما في ذلك ي ادة الراحة، وان فاض  

اجية وتقليه المشاركة في ا نشطة االجتماعية مل ا  ر ن وضبظ االنفعاالت، وتناو  ا  عمة  اإلنت 
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الس ر ة وتقلي  ممارسة التمار ن الر اضية، وت تي هذد النتيجة على غرار الدراسات السابقة كدراسة  
(Bharti et al.,2020)  جاة أعراض  التي أ ارت إلى أن استراتيجية المواجاة ا كثر است دام لموا

فاي االستراتيجية التي    التجنب   ما يتعلق باستراتيجيةأما  ٪(،  69.6ما قب  الحيض هي الراحة بنسبة   
تست دماا المرأة عندما تشعر ب ناا أكثر حساسية قب  الدورة الشار ة وتنطوي على ان فاض في التفاع   

هذد النتيجة مل بحث سابق يشير  االجتماعي كتجنا المواقت المزعجة مل ا  دقاء والعاللة وتتما ى  
قب    تغيرات  ما  مل  للتعام   فعالة  كوسيلة  االجتماعي  االنسحار  تست دم  المرأة  أن  إلى 

التي تنطوي على  لا  التواصل وفيما يتعلق باستراتيجية (Ghasemipour et al.,2019)الحيض 
ترون في فترة ما قب  الحيض    المساعدة والدعم من ا  ر ن وا بار ا  ر ن بما تشعر به  المرأة عندما 

التي  لكت إلى ارتباا الدعم    (Warren and Baker,1992)فتتفق هذد النتيجة مل نتالال دراسة
ا كثر   والتريك  الحيض  قب   ما  بان فاض أعراض  العاللة وا  دقاء  المقدم من  والمادي  العا في 

      فعالية.
الضغط النفسي المدرك لدى المرأة و التساؤل الخامس: هل توجد عالقة بين متالزمة ما قبل الحيض  

ولسجابة على هذا التساو  ُاست دم معام  ارتباا بيرسون لحسار االرتباا بين  في سن اإلنجا ؟  
قيات الضغظ  متاليمة ما قب  الحيض وك  من الدرجات على م  درجات أفراد عينة الدراسة على مقيات

 المدرك كما يتض  ذلك في الجدو  التالي:
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل من متالزمة ما قبل الحيض والضغط المدرك (9جدول)

  
 الضغط المدرك

 الدرجة الكلية ا عراض النفسية ا عراض الجسدية 
0.35  ** 0.49 ** 0.59 ** 

( بين  0.01من  ال  استعراض الجدو  السابق يتض  وجود ارتباا دا  إحكاليًا عند مستول  
الدرجات على مقيات متاليمة ما قب  الحيض ا بعاد  ا عراض الجسدية، وا عراض النفسية( والدرجة 

تي أفادت نتالال الدراسات ال  وتتفق هذد النتيجة ملالرلية والدرجة الرلية على مقيات الضغظ المدرك، 
    (Wang et al.2004)بوجود ارتباا إيجابي بين اإلجااد النفسي وأعراض ما قب  الحيض  كدراسة  

التي وجدت أن النساء الالتي يعانين من مستو ات عالية من التوتر  ال  الشار السابق و ا ة  
 Kaiser) ال  المرحلة الجرابية، قد ياد  طر اإل ابة بعسر الطمث  الحيض الم لم(، ونتالال دراسة  

et al.,2018) لى من  التي بينت أن النساء المكابات بمتاليمة ما قب  الحيض ذكرن  مستو ات أع
اإلجااد الناجم عن الضغوا اليومية مقارنة بالنساء ا  حاء وبالتالي، واجان تحدًيا  في التعام  مل  

 لكت إلى   التي  )et al., Fernández (2019الضغوا العامة وا حدا  المجادة، ونتالال دراسة  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=del%20Mar%20Fern%26%23x000e1%3Bndez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30840651
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وجود ارتباا وايق بين المستو ات المرتفعة من الضغظ النفسي والمعاناة من متاليمة ما قب  الحيض.  
حيث قد يساهم اإلجااد في ي ادة  دة أعراض الدورة الشار ة، مما قد ي دي بدورد إلى ارتفا  مستو ات  

الش ول من التغيرات الدور ة قد يمث  رد  التوتر  ال  فترة ما قب  الحيض. ومن المحتم  أن ي ادة  
فاناك م  رات على أن النساء الاللي يشترين من أعراض دور ة من  فع  المرأة تجاد ضغوا الحياة  

ية أجراها  ففي دراسة الطول ال  مرحلة من الحياة تتميز بوجود  عوبات أ رل،  المرج  أنان يمررن  
(Gollenberg et al.,2010)    لكت نتالجاا إلى أن النساء المكابات بضغظ مرتفل في الشار 

السابق من الدورة أكن كثر عرضة لسبالك عن ي ادة عدد و دة أعراض ما حو  الدورة الشار ة في  
،  دة ا عراض الدورة الالحقة. كما ارتبطت مستو ات التوتر المتغيرة عبر الدورتين بنمظ متغير من  

ا بحا  الحديثة إلى أن  دة المتاليمة مرتبظ بنمظ التقييم الذي تتبناد   أشارت باإلضافة إلى ذلك فقد 
النساء في سيا  العالقات إذ وجدت إحدل الدراسات النوعية أن النساء الالتي أبلغن عن ضالقة ما  

بتعبيرات عن فرا الحساسية أو  قب  الحيض المعتدلة إلى الشديدة تميزت أعراض المتاليمة لديان  
التايال أو الغضا دا   العالقات ا سر ة، ال سيما في المواقت التي كانت فياا مطالا مجادة من 

 . (perz and Ussher,2007)قب  الشر ك أو ا  فا  
 التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنه نتالال الدراسة، تو ي الباحثة با تي:
 

الدراسات على متاليمة ما قب  الحيض مل الت كيد على ضرورة است دام  إجراء المز د من   -
 تكاميم بحث متنوعة وعينات أكثر تنوعًا من النساء.

إجراء دراسات تسلظ الضوء على تفاع  العمليات المعرفية والنفسية مل التغيرات البيولوجية   -
 المتعلقة بالدورة الشار ة. 

ما   - بمتاليمة  المرتبطة  ضالقة  التحديات  وتسبا  الجسدية  ا عراض  تتجاوي  الحيض  قب  
  كية ت ار على  حة المرأة النفسية مما ُيشير إلى ضرورة تقديم المشورة الفعالة والدعم 
النفسي للنساء الالتي تعانين متاليمة ما قب  الحيض مل توفير  دمات العالج الطبي المناسا 

 . في حا  كانت ا عراض على مستول عالي من الشدة
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تنفيذ برامال تدر بية متعددة الت ككات حو  استراتيجيات المواجاة الفعالة التي من   ناا   -
ا  ذ   المرأة، مل  الحيض على جودة حياة  قب   ما  لمتاليمة  السلبية  الت ايرات  تقل  من  أن 

 باالعتبار مستول الضالقة السابقة للحيض بالنسبة للمرأة. 
بان فاض   اإلحسات  يقل  من مما ا عراض، قب  حقيقةعلى ت  وعالالتان النساء وتدر ا  تعليم  -

 القر ا.  محيطان في من ومساعدة تفام  من أيضا بد  حيث ال بالعجز، والشعور تقدير الذات 
الحيض  - قب   ما  متاليمة  أعراض  من  للت قيك  فعالة  است دام  ر   على  النساء  تدر ا 

 ي الذي ُيساعد المرأة على اإلدراككالتقييمات اليومية لألعراض من  ال  استبيان التقييم الذات
 تنظيم على  و شجعاا  يساعدها وهذا في ا عراض، التح م  بالتالي والمسبق لألعراض، الجيد 
 .الشار ة للدورة السابق ا سبو   ال  حالة التوتر قدر اإلم ان و فض  وقتاا
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