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 صخلملا

 نع فشكلاو ،دجسملا يف رهظت يتلا تالاعفنالا مهأ ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا فدهت
 ةلاحلا ديدحتو ،ًاريبك ًايلاعفنا ًازارفإ دهشت يتلا دجسملاب ةطبترملا ةطشنألا وأ تايعضولا
 نيلصم 08 عم ةهجوملا هبش تالباقملا نم ددعب انمق ثيح .دجسملا يف ةدئاسلا ةيلاعفنالا
 نم هب رهظت نأ نكمي يتلا تالاعفنالاو ،دجسملا يف ةدوجوملا تايعضولا ديدحت لجأ نم
 ةنيع ىلع اهانقبطو كلذ قفو تامولعملا عمجل ةرامتسا ءانبب انمق كلذ دعب ،مهرظن ةهجو
 نيلصم 10 نم ةنيع ىلع ىرخأ تالباقمب انمق كلذ دعبو ،ًايلصم 68 مهددع غلابلا نيلصملا نم
 لخاد ةدشب رهظي ةحارلا لاعفنا نأ جئاتنلا ترهظأ .مهرظن ةهجو نم جئاتنلا ريسفت لجأ نم
 هذهل روهظ ربكأ ترهظأ حيوارتلا ةالص .تايعضولا لك يفو ،ىرخألا تالاعفنالاب ةنراقم دجسملا
 .ةريبك ةيباجيإ ةيلاعفنا ةلاح دجسملا دوسيو ،ىرخألا تايعضولاب ةنراقم تالاعفنالا

 ةمدقم

 عم لعافتلا دنع رهظيو ،ةيناسنإلا ةيصخشلا يف ةيويحلا تاريغتملا نيب نم لاعفنالا ُّدعي 
 تالاعفنالا ميهافم لالخ نم اهنع رَّبعملا ةيروعشلا ةينهذلا ةلاحلا ىلإ ليحي ثيحب ،ةئيبلا
 قايسلا ةدشب طبتريو ،فقاوملل صخشلا كاردإ لالخ نم لاعفنالا ىنبي هنم .)1("خلا ..فوخ ،نزح"
 رعشت دقف ،ءاضفلاو ناكملاو جازملاو لاعفنالا نيب ةدقعم ةيمانيد لعفت ذإ ،هيف رهظي يذلا
 .رخآ قايس يف نزحلاب رعشتو ،نيعم قايس يف حرفلاب

 ،ةرارحلا لثم نكامألا يف ةيلاعفنالا انتاباجتسا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانه
 .)3(ةجزمألاو تاطاشنلاو ،كاردإلا زيزعت يف ًامهم ًارود ةءاضإلا بعلت امك ،)2(ةحئارلا ،قاذملا
 قلخت نأ نكمي ،ةءاضإلا ،صوصنلا ،ناولألا ،لاكشألا لثم ميمصتلا رصانع نأ ىلإ ةفاضإ
  .)4(ةئيبلا ريثأتل ةيلقعلا سيساحألاو ،يرصبلا ءاضفلا صئاصخ

 ،ةحوتفم ةماع تاءاضف ،ناريجلا تاءاضف نمضتت عراوش ةعومجم لوح ةساردب مايقلا مت
 ،ةيباجيا( ةيوق تاساسحإ رهظت نكامألا هذه نأ جئاتنلا ترهظأ .ةيوارحص ةيعيبط رظانمو
 ام لالخ نم نكامألاب طبتري ةنيعم تاساسحإ زارفإ نأ ىلإ ليحت جئاتنلا هذه .)ةطلتخم ،ةيبلس
 .نكامألا هذه انل هيطعت ام وأ ،دسجلا ىلع صئاصخ نم هب رثؤت

 
1 Sébastien Caquard& Any L. Griffin. (2018). Mapping emotional cartography. Cartographic 
Perspectives, 91, pp. 4-16. Doi:10.14714, 2018 

2 Luluah AL- Husain, Eiman Kanjo& Alan Chamberlain. (2013). Sense of space: Mapping 
physiological emotion response in Urban space. Conference Paper. Doi:101145/2494091.2499213 

3 )Honey Arjmandi, MazlanMohdTahin, HodaShabanKareh, Mohamad Mahdi 
Schabani&FerzshtehMazaheri. (2011). Psychological and spiritual effects of light and color from 
Iranian traditional houses on Dwelless. Journal of Social Sciences and Humznities, 6(2), p. 291 

4 )Jwig Zeng & KeyueDuan. (2017). The personality emotional structure in interior design. 
Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research, 119, pp. 829-834. 
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 ةنس YodanRofé اهروط ةينقت ةرابع يه يتلا تالاعفنالا ةطيرخ موهفم ىلإ انليحي ام اذه
 .5اهيف نوشيعي يتلا ةئيبلل ةيلاعفنالا تاباجتسالا لالخ نم ءايحألا ميمصت لجأ نم 2004

 ،"ةداعسلاب" ساسحإلا اهنأ ىلع ةباجإلا نوكت دق ،ةماستبالا ىنعم وه ام لوح لاؤسلا
 ،قايسلا رود ىلإ انليحي اذه .ةيمويلا ةايحلل ةبسنلاب ًاحيحص سيل اذه ةقيقحلا يف نكل
 ىنبك ةيدعاق تالاعفنا كانه نأ جتنتسن هنم .6(لاعفنالا ددحي ام وه صخشلاب طيحي امف
 اهليعفت ةجرد نأ ثيحب ،هيف رهظت يذلا قايسلاب رثأتتو لعافتت ،رشبلا دنع ةدوجوم
 .قايسلا وأ فقوملا اهب مكحتي )ةبوغرم ريغ وأ ةبوغرم( اهتيعونو

 ،ةداعسلا ،للملا ،فوخلا ،بضغلا( ةيدعاقلا تالاعفنالا ىلع زكري ةلصفنملا تالاعفنالا جذومن
 ةيسفنويب ةباجتساب طبتري لاعفنا لك نأ امك .ًايملاع ًاعباط اهيطعيو )اهريغو ،ةشهدلا
 ريغ/ةبوغرم( ،)ةيبلس/ةيباجيإ( ةرظانتم داعبأ قفو لاعفنالا فصي داعبألا جذومن امنيب .ةنيعم
 .)7()ةبوغرم

 ترهظأف .اكيرمأب ايفيداليف يف تاجاردلا يقئاس باتنت يتلا تالاعفنالا لوح ةسارد تيرجأ
 ىلعأك بضغلا َصِّخُش .مهيدل رهظي ًايباجيإ ًالاعفنا 31و ًايبلس ًاساسحإ 50 كانه نأ ةساردلا
 رفسلا كولسب رثأتت تالاعفنالا نإف يلاتلابو .ةعتملا مث ،فوخلا ،للملا هعبتي ،ةدشلا يف لاعفنا
 .)Meenar, Flamm& Keenan, 2019( قايسلاو

 عامتسالاو ،ةالصلاب نوملسملا هيف موقي يذلا ناكملا هنإ ،مالسإلا يف ًادج مهم دجسملا
 ًايحور ىنعم مدقي وهف .)8(هللااب قلعتي ام لك ةساردو ،ةشقانملاو ،ينيدلا باطخلا ىلإ
 نإف يلاتلابو ،ةيلاعفنالا ةلالدلاو يناكملا ىنعملا نيب عمجي هنإ ثيح ،نيملسملل ةبسنلاب
 .نيملسملل ًايحورو ًايميلعتو ًايوبرت ًارود مدقي دجسملا

 
5 ) Yoda Rofé& Amelia Rosenberg Weinreb. (2013). Mapping feeling: An approach to the study of 
emotional response to built environment and Landscape. Journal of Architectural and Planning 
Research, 2(301), p.2 

6 )Diana Arellano, Javier Varona& Francisco J. Perales. (2015). Emotional context? Or contextual 
emotions?. IGI Global. Doi:10.4018/978-1-4666-7278-9. cho18. 

7 ) Holger Hoffmann, Andreas Scheck, Tino Schuster, Steffen Wlter, Kerstin Limbrecht, Harald C. 
Traue&Henrik Kessler. (2012). Mapping discrete emotions into the dimensional space: An 
empirical approach. Conference Paper. Doi:10.1109/ICSMC.2012.6378303. 

8 )NorhayatiKassim, Norashikin Abdullah&Mohd. Zafrullah Haji MohdTaib. (2012). Decoration in 
the interior of Mosque: A review of current literature. Conference Paper. The 9th regional 
Symposium of the Maley Archipelago, UniversitiTeknologi MARA (Perak), Malaysia, 11& 12 
Desembre 2012. https://www.researchgate.net/publication/259578115,  p.1. 
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 ةالصلا يمالسإلا نيدلا عرشو ،ملاعلا نم ناكم لك يف نيملسملا ىلع ةضورفم ةريعش ةالصلا 
 .نيملسملل ةبسنلاب دجاسملا نم ربكألا فدهلا وه اذهو ،9(دجاسملا يف

 يف دجاسملا ىنبت ثيحب ،10(رضاحلاو يضاملا يف ةيمالسإلا ةرامعلل اوسسأ نوملسملا
 ةيباجيإ تاريثأت يطعتف دجسملا لخاد ةفرخزلا امأ .ةلبقلا طئاح ةصاخ ًادج ةريبك ةفرخز
 ،لخادلا نم دجاسملا ةفرخز ةركف عم مهضعب نأ امك ،دجسملا يمدختسم ىلع ةيبلسو
 مقي مل مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لوسرلا نأ نيربتعم ةركفلا هذه دض رخآلا مهضعبو
 .11(اهب

 ،يلاعفنالا معدلا نلبقتسي ءاسنلا نأ نيبت ،اكيرمأب ناغيشيم دجاسم لوح ةسارد يف
 يقلتو حنمب طبترت ميلعتلا نم ةيلاعلا تايوتسملا .لاجرلا نم ربكأ يلاعفنالا معدلا نيطعيو
 ميلعتلا يوذ نأ امك ،ميلعتلا نم ةضفخنملا تايوتسملا يوذب ةنراقم لقأ يعامتجا معد
 روضحلا .ةضفخنملا ةيملعلا تايوتسملا يوذ ءاضعألا نم لقأ ةيبلس تالعافت اورهظأ يلاعلا
 نم يلاعفنالا معدلا عقوتو ،حنمو ،يقلتب ؤبنتلا نمضتت عمجتلا تايوتسمو دجسملا ىلإ
 نأ رابتعا ىلع .ةيقئالعلا تالعافتلاب طبترملا هرودو دجسملا ةفيظو ىلجتت انه نمو ،ةعامجلا
 تالعافتلاو ،ينيدلا ملعتلاو ةالصلا نيب هيف نوعمجي نيملسملاب صاخ ءاضفك دجسملا
 ةفيظوو ةيعامتجا ةفيظوو ةيميلعت ةفيظو هل نإ يأ ،نيلصملا نيب يلاعفنالا معدلاو ةيقئالعلا
 تالاعفنالا نم ًاددع زرفي ،يونعمو يدام صاخ قايسك وأ ءاضفك هنأ ضرتفن اننإف ،ةيحور
 ةدشلا يف نيابتت نأ اهنكميو ،هلخاد يرجت يتلا ةطشنألاو تايعضولا ربع ةيبلسلاو ةيباجيالا
 دوست )ةيبلس وأ ،ةيباجيإ( ةيلاعفنا ةلاح انل ددحت نأ كلذك نكميو ،تايعضولا هذه بسحب
 ةسارد ةيأ مقت مل هنأ رابتعا ىلع هيف ثحبلاو هيلإ ىعسن ام اذهو .نيملسملا دنع دجاسملا
 .كلذ ديكأتل

 يف رهظت يتلا ةديدشلا تالاعفنالا مهأ ىلع فرعتلا وه ةساردلا هذه فده نإف يلاتلابو
 ًايلاعفنا ًازارفإ دهشت يتلا دجسملاب ةطبترملا ةطشنألا وأ تايعضولا نع فشكلاو ،دجسملا
 .دجسملا يف ةدئاسلا ةيلاعفنالا ةلاحلا ديدحتو ،ًاريبك

 ىدمل نيقيمعلا مهفلاو ثحبلل ةديدج ًاقافآ حتفت اهنأ يف ةساردلا هذه ةيمهأ ىلجتت
 تالاحك دجاسملا يف تالاعفنالا ةساردل ةفاضإ ُّدعت اهنأ امك ،نيملسملا يف دجسملا ريثأت

 هذهل نيلصملا لثمت ثيح نم ،دجسملاب طبترت يتلا تايعضولاو ةطشنألاب طبترت ةيقايس
 .يقايسلاو ،يعامتجالا يلعافتلاو ،يوبرتلاو ،يحورلا رودلا نيب ةقلحلا لمتكتل ،تايعضولا

 تاودألاو ةيجهنملا تاءارجإلا

 
9 ) DhiniDeviyanti& Hanson E. Kusuma. (2012). Spaces for Muslims spiritual meaning. Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 50, pp. 969-978. Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.098, p. 970. 

10 ) Arjmandi et al, 2011, Op.Cit, p. 293 

11 )Kassim, Abdullah& Haji MohdTaib, https://www.researchgate.net/publication/259578115 
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 ،08 مهددع غلابلا دجاسملا يف نيلصملا نم ددع عم ةهجوملا هبش تالباقملا نم ددع يرجأ
 وه امو ،هببس امو ،ةيعضو يأ يفو ،هب رعشت يذلا يباجيإلا لاعفنالا ةيهام لوح اولئس ثيح
 .دجسملا نمض اذهو هببس امو ،طاشن وأ ةيعضو يأ يفو ،هب رعشت يذلا يبلسلا لاعفنالا
 :اهنأ ىلع ترهظ يتلا دجسملاب تايعضولا مهأ ديدحتب انمق تالباقملا هذه نم اقالطنا
 يف ميركلا نآرقلا ةءارق ،دجسملا يف سولجلا ،دجسملا يف ةالصلا ،دجسملا لخاد ءوضولا
 ددحت امك .)ناضمر يلايل يف( دجسملا يف حيوارتلا ةالصو ،دجسملا يف نيديعلا ةالص ،دجسملا
 نم ًاددعو .لمألا ،ةعتملا ،رخفلا ،بحلا ،ةحارلا :ةيباجيإلا تالاعفنالا نم ًاددع كلذ نم ًاقالطنا انل
 .سأيلا ،فوخلا ،قلقلا ،نزحلا ،بضغلا :ةيبلسلا تالاعفنالا

 ،دلبلا ،نسلا( ةيفارغميدلا تاريغتملا لمحت ،تامولعملا عمجل ةرامتسا ءانبب انمق كلذ دعب
 نع نيكراشمللً الاؤس ةرامتسالا تنمضتو ،دجسملا يف تسلا تايعضولا ىلع عزوتتو ،)سنجلا
 ،ةيعضو لك يف مهباتنت يتلا )لمألا ،ةعتملا ،رخفلا ،بحلا ،ةحارلا( يباجيالا لاعفنالا ةيعضو
 نمض هباتني يذلا )سأيلا ،فوخلا ،قلقلا ،نزحلا ،بضغلا( يبلسلا لاعفنالا ةيعضو نع كلذكو
 ىلإ ريشت 05 نأ ثيحب ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0( يسامخ تراكيل ملس ىلع هتدش ديدحت عم ،ةيعضو لك
 .ةدشلا مادعناو بايغ ىلإ ليحت 0و ،ةدش ربكأو ىلعأ

 نيتحيرش ىلع نوعزوتي ،)ثانإ 04و ًاركذ 64( دجاسملاب ًايلصم 68 ةساردلا ةنيع تلمش
 ،برغملا ،رئازجلا( ايقيرفإ لامش نم مهنم ًايلصم 44 نأ امك ،)ًالهك 24و ،ًاباش 44( نيتيرمع
 يبرعلا قرشملا نم ًايلصم 20و ،ابوروأ نم نيلصم 04و ،)رصم ،ايبيل ،ايناتيروم ،نادوسلا
 .)نيطسلف ،قارعلا ،ندرألا ،ايروس(

 )ةيبلسلاو ةيباجيإلا( تالاعفنالا هذه ببس نع اهيف لأسن ىرخأ ةمظنم هبش تالباقمب انمق امك
 جئاتنلا ةشقانم يف ةدعاسم ةيميعدت جئاتنك نيلصم 10 تغلب ةنيع ىلع نيلصملا ةيواز نم
 .2020 ةنس نم لوألا فصنلا يف اذهو ،بابلا اذه يف ةيملعلا تاساردلا صقنل ًارظن

 تاطسوتملا ،تاراركتلا( يفصولا ءاصحإلا ىلإ دانتسالاب انمق ثحبلا فادهأ قيقحت لجأ نمو
 هجوملا يئاصحإلا جمانربلا لالخ نم كلذ باسحب انمقو ،)ةيرايعملا تافارحنالاو ،ةيباسحلا
 .JASP 13.0.0 ةيسفنلا مولعلل

 جئاتنلا ضرع

 دجسملا يف رهظت يتلا تالاعفنالاب ةطبترملا جئاتنلا ضرع

 لالخ نم دجسملا يف رهظت يتلا ةيبلسلا تالاعفنالاو ةيباجيإلا تالاعفنالا مهأ ضرع لواحن
 .ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا
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 دجسملا يف ةيباجيإلا تالاعفنالا حضوي :)01( مقر لودجلا

 

 طسوتملا لاعفنالا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 10.59 37.83 ةحارلا

 3.75 6.66 بحلا

 4.32 5.33 رخفلا

 7.05 8.16 ةعتملا

 0.81 0.33 لمألا

 

 طسوتمب دجسملا يف رهظي لاعفنا ىوقأك رهظي ةحارلا لاعفنا نأ لودجلا لالخ نم ظحالن
 حوارت ذإ ،ةبراقتم ةدشب رهظت رخفلاو بحلاو ةعتملا تالاعفنا امنيب ،37.83 غلبي يباسح
 .ًادج ًافيعض ًاروهظ لجسيف لمألا لاعفنا امأ ،8.16و 5.33 نيب ام يباسحلا اهطسوتم

 .دجاسملاب رهظت يتلا ةيبلسلا تالاعفنالاب ةطبترملا جئاتنلا ضرع ىلإ نآلا لقتنن

 دجسملا يف ةيبلسلا تالاعفنالا حضوي :)02( مقر لودجلا

 

 طسوتملا لاعفنالا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 1.50 1.66 بضغلا
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 3.50 4.66 نزحلا

 3.93 2.66 قلقلا

 3.52 05 فوخلا

 1.78 02 سأيلا

 

 غلب يباسح طسوتمب ىرخألا ةيبلسلا تالاعفنالا يقاب نم رثكأ رهظي فوخلا لاعفنا نأ ظحالن
 لاعفنا رخآك رهظي بضغلا نأ امك .ىرخألا تالاعفنالا يقاب مث ،4.66 ب نزحلا لاعفنا هيلي مث ،05
 .1.66 غلب يباسح طسوتمب دجسملا يف هروهظ ثيح نم

 :دجسملا يف تايعضولا فلتخم نمض تالاعفنالا عيزوتب ةطبترملا جئاتنلا ضرع

 ،دجسملا يف تايعضولا نم ةعومجم ىلع عزوتت ةيبلس وأ ةيباجيإ تناك ءاوس تالاعفنالا روهظ
 .هحيضوتل ىعسن ام اذهو

 دجسملا تايعضو بسح تالاعفنالا عيزوت حضوي :)03( مقر لودجلا

 

 طسوتملا لاعفنالا ةيعضولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 10.96 05 دجسملا يف ءوضولا

 16.27 07 دجسملا يف سولجلا

 12.95 7.6 دجسملا يف ةالصلا
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 لخاد نآرقلا ةءارق
 دجسملا

7.6 12.06 

 7.83 7.4 نيديعلا ةالص

 يف حيوارتلا ةالص
 دجسملا

10 8.89 

 

 يباسح طسوتمب ناضمر يلايل لالخ حيوارتلا ةالص يف ًاروهظ رثكأ دهشت تالاعفنالا نأ ودبي
 طسوتمب اهيف تالاعفنالا روهظ عيزوت يف ًايبسن ةبراقتم يهف تايعضولا يقاب امأ ،10 غلب
 .7.6و 5 نيب ام حوارتي يباسح

 دجسملا يف ةدئاسلا ةيلاعفنالا ةلاحلاب ةطبترملا جئاتنلا ضرع

 ةلاحلا انل سكعت نأ نكمي ةلصفنم ىنبك دجسملا تايعضو يف رهظت يتلا تالاعفنالا
 .دجسملا يف ةدئاسلا ةيلاعفنالا

 دجسملا يف ةدئاسلا ةيلاعفنالا ةلاحلا انل حضوي :)04( مقر لودجلا

 

 طسوتملا ةيلاعفنالا ةلاحلا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةيلاعفنالا ةلاحلا
 ةيبلسلا

16 11.10 

 ةيلاعفنالا ةلاحلا
 ةيباجيالا

58.33 8.14 
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 ةلاحلا يه دجسملا لخاد ةوقب ةدئاسلا ةيلاعفنالا ةلاحلا نأ ظحالن لودجلا لالخ نم
 يتلا ةيبلسلا ةيلاعفنالا ةلاحلا لباقم ،58.33 غلب يباسح طسوتمب ةيباجيإلا ةيلاعفنالا
 .16 غلب يباسح طسوتمبو لقأ ةدشب رهظت

 جئاتنلا ريسفتو ةشقانم

 دجسملا يف رهظت يتلا تالاعفنالاب ةطبترملا جئاتنلا ريسفتو ةشقانم

 لخاد ظوحلم لاعفنا لَّدعم ىلعأ ناك ةحارلا لاعفنا نأ انل حضتا )02( و )01( مقر لودجلا لالخ نم
 ىلإ ةراشإلا عم ،دجاسملا لخاد لعفم يبلس لاعفنا ىلعأك رهظيف فوخلا لاعفنا امأ ،دجاسملا
 .ةيباجيالا تالاعفنالاب ةنراقم ةدشب لعفت ال ةيبلسلا تالاعفنالا نأ

 نامألاب نورعشي ذإ ،نمحرلا ةفايض يف مهنأو ،قلاخلا هللا ةرضح يف مهنأ نولصملا ىري
 ةهجو نم نوري مهنأ ىلإ ةفاضإ .هتانوكم فلتخمب دجسملا عم يحورلا جامدنالابو ةحارلاو
 ذإ ،ةيبلسلا تاريثملا نم لاخ صاخ ءاضف يف مهنأ اهب انمق يتلا تالباقملا بسح مهرظن
 يلصملا ثحبي يتلا تالكشملا ضعب ادع ام ،ةيبلسلا تايركذلا ًاريثك عجرتست ال ةركاذلا نإ
 هللا ركشو ،نآرقلا ةوالت ،ءاعدلا ،جحلا ،هللا عم قدصلاو ،ةالصلاو ،نيدتلاف اهل لولح نع
 )12(نيملسملا دنع ةايحلا تاقلقمو نحملا هاجت ةلاّعف فّيكت تايجيتارتسا نع ةرابع ،هدمحو

 تالكشم عم لماعتلاو بضغلاو قلقلا ةرادإ قرط ةيمنت يف مهاسي دجسملا نإف يلاتلابو
 ةفيظو هلو ،هبرو يلصملا نيب طبارلا ةيوقت يف ةينيد ةفيظو هل دجسملا نإف انه نم .ةايحلا
 ام اذه ،تالاعفنالا ةرادإو ةايحلا تالكشم عم لماعتلل قرطلا نم ةعومجم ملعت يف ةيسفن
 نيلصملا دعاست اهنأل ةالصلا يف ةصاخ ،ةيسفنلا ةحارلا نم ةلاحب نورعشي نيلصملا لعجي
 وحن تالاعفنالا ةرادإ ىلع دعاست يلاتلابو ،اهنم نوناعي يتلا لكاشملل يلاعفنالا لبقتلا ىلع
 .)13ةيصخشلا لكاشملا

 لعجت دجسملا لخاد ةطشنألا نأل اذه ،ةبراقتم ةدشب رهظي رخفلاو بحلاو ةعتملا لاعفنا
 .نيرخآلا نيلصملا عم هتقالعو ،هبرب هتقالعو ،هسفنب هتقالع :تاقالع ثالث مامأ يلصملا

 عم ةالصلابو ،نيدلا اذهل هئامتنابو ،هب هللا هرمأ امب موقي هنأل هسفنب رخفلاب رعشي يلصملا نإ
 ،هيصعت الو ،هللا يضري امب موقت اهنأل ،هسفنل بحلا نم ةلاح شيعي هنأ امك ،نيرخآلا نيلصملا
 مهناولأ فالتخا مغر نيدلا سفن هنوكراشي نيذلا نيلصملا هناوخإل بحلا نم ةلاحب رعشيو
 هللا تيب يف ةالصلا فرش هحنم يذلا هللا قيمع بح لظ يف لاحلا ةعيبطب اذه ،مهفايطأو
 .)نيلصملا( نيدلا ةوخإ عمو ،)دجسملا(

 
12 ) MeguellatiAchour, BenaoudaBensaid, MohdRoslan Bin Mohd Nor. (2015). An Islamic 
perspective on coping with life stressors. Applied Research Quality Life. Doi:10.1007/s11482-015-
9389-8 

13 ) McCulloh& Parks-Stann (.  
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 يف تايعضولا فلتخم نمض اهريسفتو تالاعفنالا عيزوتب ةطبترملا جئاتنلا ةشقانم
 دجسملا

 نم حيوارتلا ةالص يف ربكأ ًاروهظ دهشت تالاعفنالا نأ انل حضتي )03( مقر لودجلا لالخ نم
 .تالاعفنالا روهظ عيزوت يف ًايبسن ةبراقتم يهف ىرخألا تايعضولا يقاب امأ ،ناضمر يلايل

 .بائتكالاو ةيبلسلا تالاعفنالاو ةيباجيإلا تالاعفنالا نم ةضفخنم تايوتسمب طبتري مايصلا
 متي دجسملا بوص هاجتالاو روطفلا دعب نكل ،14(ناضمر يف رثأتت ال لاحلا نسحو قلقلا امأ
 تالاعفنالا هذه نأ ثيحب ،ةعتملا مث ةحارلا اهسأر ىلع تالاعفنالا نم ةعومجم ليعفت
 ةقلطملا ةيناحورلاب ساسحإلاو ،ديوجتلاو نآرقلا ةوالتل عامتسالا نسح نع ةجتان ةيباجيإلا
 ىلإ نوهجتي امدنع ةعتملاب نورعشي نيلصملا ضعب نأ ىلإ ةفاضإ ،هللا عم ةقالعلا يف
 .ةالصلا لجأ نم دحاو فص يف فوقولاو ًاروكذو اثانإ مهيوذ عم دجاسملا

 قلقلاو نزحلا لثم ةضفخنم بسنب نكل ةيبلسلا تالاعفنالا نم ًاددع زرفت حيوارتلا ةالص نأ امك
 هريصقت ىدمل هكاردإو نآرقلل هعامتسا دنع حيوارتلا ةالص يف نزحلاب رعشي يلصملا نإ .فوخلاو
 يف هبيصي دق امو ،هللا باذعو ديعولا نم فوخلاو قلقلاب رعشيو ،ةينيدلا هتابجاوو ،هللا قح يف
 ريغ ةوالتلا ببسب قلقلاب نورعشي نيلصملا ضعب ،كلذ ىلإ ةفاضإ .كلذ ءارج لبقتسملا
 ةيلمع لقرعي ام تايآلا ضعب نايسن ةجيتن ةالصلا ءانثأ ةرمتسملا هتافقوت وأ ،مامإلل ةديجلا
 ديجلا ريغ ،نيلصملا ضعب كولس نم نوكتشي نيلصملا ضعب نأ امك .هللااب لاصتالاو عوشخلا
 .مهيلع شوشي كولسلا اذه نإ ذإ

 ىلع ةعونتم ةيباجيإ تالاعفنا زرفت ىرخألا يهف ،دجسملا لخاد ةيمويلا ةالصلل ةبسنلاب
 لالخ نم هللا ةعاط نع جتان ةحارلا لاعفنا نأ نولصملا ىري ذإ ،ةحارلا لاعفنا اهسأر
 ءاقتلالاو ،ةالصلا يف عوشخلا ةيلمع ىلإ ةفاضإ ،مالسإلا ناكرأ نم مهم نكرل مهتماقإ
 .ةقطنملا ءاحنأ نم نيلصملا يقابب

 ةالصلا نإ ،يلاتلابو ،اهنوناعي يتلا لكاشملل يلاعفنالا لبقتلا ىلع نيلصملا دعاست ةالصلا نإ
 زيكرتلاو يعولا هيجوت ىلع لمعتو ،15( ةيصخشلا لكاشملا وحن تالاعفنالا ةرادإ ىلع دعاست
 ميرك بسح ءودهلا نسح ىلإ كلذب دوقتو ،عوشخلا لالخ نم دوجولاو ةيلاحلا ةظحللا ىلع
 ةقاط جتنت نيملسملا دنع ةالصلا .Nar, ohdBensaid&M Achour,(16 2015( يف ركذ امك )4198(
 دعاستو ،)17(ةداعسلاب ساسحإلا معدتو قلقلا نم صقنتو ،ةددعتم ةيسفن دئاوف اهيدل ةيحور
 ةسارد هتتبثأ ام اذهو ،ةيبلقلا ةيعوألا راطخأ نم للقتو ،قلقلا ةبسن ضفختو ،ءاخرتسالا ىلع

 
14 ) Walid Briki, Asma Aloui, Nicola Luigi Bragazzi& Karim Chamari.(2019). The buffering effect 
of Ramadan fasting on emotions intensity : a pilot study. LA TUNISIE MEDICALE, 97(10),p1189. 

15 ) McCulloh& Parks-Stann( 

16 ) Achour, Bensaid&Mohd Nar, Op.Cit. 

17 ) Hani M. Henry. (2013). Spiritual Energy of Islamic Prayers as a Catalyst of Psychotherapy. J 
Relig Health. Doi:10.1007/s10943-013-9780-4. 
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 تالاعفنالا ةرادإ ىلع نيلصملا دعاستو )18(،ةالصلا ءانثأ نيملسملا دنع غامدلا طاشن لوح
  .جاوزألا نيب فنعلا ةلاح يف ةيبلسلا

 .لاعفنالا ةرادإل تايجيتارتساو رداصم نم همدقت امل تالعافتلا يف ًايعامتجا ًامعد مدقت ةالصلا
 ،يباجيإ كاردإو ،بضغلا نع ريبعتلا ىلع ةردقلاب دارفألا دوزي ةالصلا لالخ نم هللا عم لعافتلا
 لقأ اهنأ ىلع اهيلع مكحلاو ،فقاوملا يف يفرعملا ريكفتلا ةداعإو ،تاذلل يباجيإ ريدقتو
 .)Sharp, 2010( ًاديدهت

 باعتألا نم ددعبً المحم دجسملا ىلإ يتأي يلصملا نإ :لوقلا نكمي هنأ حضتي انه نم
 ،عوشخلا ةيلمع لالخ نمو ةالصلا لالخ نم هللا عم لاصتالاب موقيف ،ةيصخشلا لكاشملاو
 ىلإ هذخأت ريكفتلل ةعونتم تاراسم قلخي هنالعجت ،ةنيكسلاو ةحارلا نم ةلاحب رعشيف
 امأ .هتالاعفنال لضفأ ةرادإبو رثكأ ةينالقعب ،ةيعقاولا ةايحلا يف هلكاشم عم لماعتلا
 هللا باقع نم ةيشخلا وأ فوخلا لاعفنال ًاروهظ دجنف ،ةالصلا يف رهظت يتلا ةيبلسلا تالاعفنالا
 ريصقتب )يلصملا( قولخملا رعشتو ،قلاخلا ةمظع راضحتسا ىلع دعاست ةالصلاف ،هتيصعمو
 .ههاجت

 ةيلاع ةدشب ةحارلا لاعفنا لعفت ىرخألا يه دجسملا لخاد هتوالت وأ نآرقلا ةءارق نأ امك
 لدت يتلا ةقيمعلا هيناعمو هللا مالك نوربدتي نيلصملا لعجت اهنوك اذهو ،نيلصملا دنع
 نآرقلا نوؤرقي نولصملاف ،كلذ ىلإ ةفاضإ ،هللا مالك هنأ ىلع نآرقلا ةقيقح دكؤتو هللا ىلع
 .هللا نم ميظعلا رجألل ًاباستحا دجسملا يف

 نآرقلا ةءارق ىلإ عمتست يتلا لماحلا ةأرملاف ،دجسملا جراخ ىتح ةديدع دئاوف نآرقلا ةءارقل
 تافصاوم يف رثؤت لمحلاو ةمومألا طورش نأل اهلثم رعشي اهنينج ىتحو .ةحارلاب رعشت هولتتو
 مهاست هيلإ عمتستو نآرقلا أرقت يتلا لماحلا مألا نأب تتبثأ تاساردلا نم ديدعلاف .دولوملا
 .19(ةيحورلا هتالاعفنا ىتح لب ،يفرعملا ءاكذلا لصاح ىلع طقف سيل ،اهنينج يف ديج ريثأتب

 ىرج ذإ .بلقلا تاقد يف اهريثأتو نآرقلا ةوالت ثيح نم ةعماجلا ةبلط ىلع ةسارد تيرجأ
 ،ةحضاو يدعبلاو يلبقلا سايقلا نيب قورفلا تدبف .ةقيقد 30 ةدم نآرقلا ىلإ عامتسالا
 .20( قلقلا ةدشو رتوتلا ةدح فيفخت ىلع ةبلطلا دعاسي كلذ نأ جئاتنلا ترهظأو

 
18 ) HazemDoufesh, Fatimah Ibrahim, Noor Azina Ismail& Wan Azman Wan Ahmad. (2014). Effect 
of muslimPrayr (Salat) on electroencephalography and its Relationship with Autonomic Nervous 
System Activity. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(7), pp. 558-562. 
Doi:10.1089/acm.2013.0486. 

19 ) Stain Kudus. (2015). The impact of prenatal Education through stimulating Quran’s Recitation 
on childés Growth. QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, 3(2), pp. 135. 

20 ) EmanGhanem& Muhammad NubliAddulWahab. (2018). Effects of Quran Recitation on heart 
rate variability as an indicator of student emotions. International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences, 8(4), Doi:10.6007/IJARBSS(v8-i4/3999), pp. 95.  
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 ةيلاعفنالا ةلاحلا يف اهريثأت ىدمو نآرقلا ةوالت ىلإ عامتسالا ةلاح صحف ىرج
 جئاتنلا ترهظأ دقو .ايسينودنإ يف نيملسملا ةبلطلا نم ةعومجم دنع ةيجولويزيفوكيسلا
 ماقملاب ،عاقيإ نودب ةوالتلا( ةيدلجلا تاريغتلا ىلع ريثأت يأ اهل سيل )تاماقم( تاوالت 03 نأ
 ريثأت كانه سيل .ةيدلجلا تاريغتلا ىلع ريثأت هل يقرشلا ماقملا نأ امك ،)زاجحلا ماقمب ،دُركلا
 نودب ةوالتلاف .هدعبو عامتسالا لبق جازملا يف قورف دجوي الو ،بلقلا تاقد ىلع تاماقملا لكل
 .مالسلا تالاعفناو ،يضاملل نينحلا ،ةوقلا ،ومسلا ،ةشهدلا ىلع ةضفخنم تايوتسمب رثؤت عاقيإ
 تالاعفنا يف يقرشلا ماقملا رثؤيو .ىلعأ تايوتسمب نكل هسفن ريثأتلا زاجحلا ماقم حنمي امنيب
 .21ةوقب مالسلا

 ىلع ريثأتلا لالخ نم ءاخرتسالا نم ةلاح ىلإ يدؤت نآرقلا ةوالت نأ رهظي ،دجسملل ةبسنلاب
 نهذلا ةظقي نم ةلاح ىلإ دوقتو ،)22ناسنإلا يف ةيئايميكلا تالعافتلاو تانومرهلا ضعب
 نأ نكمي امك ،مؤاشتلاو رتوتلاو قلقلا ةدح فيفخت يف مهاستو ،نيملسملا دنع حورلاو
 .)23(نايحألا ضعب يف ةيجالع ةفيظو اهل نوكت

 وه فوخلا لاعفنا دجن دجسملا يف نآرقلا ةءارق ءانثأ رهظت يتلا ةيبلسلا تالاعفنالل ةبسنلاب
 هللا اوصع نيذلا نيلوألا صصق نم نآرقلا هلمحي ام لالخ نم فوخلا لاعفنا راثتسي ذإ ،زرابلا
 .هللا ةيصعم ةلاح يف باذع نم يلصملا رظتني ام ىلإ ةفاضإ ،باذع نم هل اوضرعت امو ،هلسرو

 ىلإ نوهجتي نيملسملا نيلصملا نأ ثيح ،ةعتملاو ةحارلا لاعفنا زرفت ديعلا ةالص نأ امك
 مهربصب نولفتحيو ،نيدلا راعش نم ةريعش اوميقيل ،ةيكز حئاورو ةيقن بايثب دجسملا
 يف داهتجالاب اوماق مهنأل ،ةحارلاب مهرعشي اذهف ،)رطفلا ديع ةلاح يف( موصلا ىلع
 مهمايق لالخ نم ىحضألا ديع يف ةحارلاب نورعشي مهنأ امك .رهشلا لاوط ةدابعلا
 ءاقتلا ربنم ُّدعت نيديعلا ةالصف كلذ ىلإ ةفاضإ .هللا ليبس يف شبكب ةيحضتلاب
 ًاعتمم ًائيش ةيلمعلا نم لعجي ام اذهو ،نيلصملا نيب لفاكتلاو حماستللو ،نيلصملل
 .نيلصملل ةبسنلاب

 ،نزحلا لاعفنا يف روحمتت اهنإف نيديعلا ةالص يف رهظت يتلا ةيبلسلا تالاعفنالل ةبسنلاب امأ
 ،مهعم ديعلا روضح نم اونكمتي ملو ،مهتبحأ ضعب اودقف مهنأ نيلصملا ضعب ىري ثيح
  ..ام تافالخ دوجو ىدل مهنيب اميف حماستلاو

 بسنب ةحارلا لاعفنا زرفي نأ هنأش نمف ءيش يأب مايقلا نودب دجسملا يف سولجلا امأو
 هللا عم ةقالعلا ةعجارمو ،هللا قلخ يف ربدتلاب نوموقي مهنأ نوري نيلصملا نوك اذه ،ةعفترم

 
21) Queen RahmahRizqiZaidah& Muhammad Imaduddin. (2018). Lestening to the Quran 
Recitations: Deos it Affect Psychophysiological Measures of Emotions?. Advances in Social 
Science, Education and Humanities Research, 133, pp. 302. 

22 ) Nayef&Wahad, 2018( 

23 ) Urme Binte Salam, Muhammad Nubli Abdul Wahab& Ahmad Bin Ibrahim. (2013). Potentiality 
on Galvanic Skin response. International Journal of Psychology and Conselling, 5(2), 
Doi:10.5897/IJPC12.034, pp. 35.  
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 مهلعجت يتلا اهناولأو دجسملا ميماصت لاكشأب عتمتلا ىلإ ةفاضإ ،مهيلع همعن ىدمو
 تاريثأت يطعتو ةلبقلا طئاح ةصاخ ًادج ةريبك ةفرخز يف ىنبت دجاسملاف .ةحارلاب نورعشي
  .دجسملل يداملا ءاضفلاو ،هللا عم ةيحورلا ةقالعلا وه ةحارلا ردصم نإف انه نمو ،)24(ةيباجيإ

 ةدهاشم ببسب جتني يذلا ،نزحلا لثم ةيبلس تالاعفنا نيلصملا ضعب ربتخي دق نكل
 ضعب اهب موقي يتلا )دجسملا( ةيسدق ةعيبطل ةبسانملا ريغ تايكولسلا ضعب
 كاردإ ىلإ انايحأ يدؤت دق هبرب ملسملا ةقالع يف ريكفتلاو ،سولجلا نأ امك .نيلصملا
 ام اذهو ،نيلصملا رظن ةهجو نم ناسنإلل اهحنم يتلا همعنب ةنراقم هللا قح يف ريصقتلا
 .تاماقملا يف ءاقترالاو مهسفنأ ميوقت ىلإ نيلصملا عفديف ،ءاّنبلا نزحلاب روعشلل عفدي

 نيلصملا لك سيل نكل ،ةيونعملا ةراهطلاو ،ةيدسجلا يأ ةيداملا ةراهطلا ىلإ ءوضولا ليحي
 وأ نيرفاسملا نيلصملا ضعب الإ ،مهلزانم يف نوؤضوتي لب ،دجسملا يف ءوضولاب نوموقي
 تقو كاردإ نع جتني يذلا ةحارلا لاعفناب نورعشي ءوضولا دنع .مهتويب مهنع دعبت نيذلا
 ساسحإلا ىلإ ةفاضإ ،هللا نم باوثلاو ءازجلا بسكي ام اذهو ةعامجلا نمضو ،اهتقو يف ةالصلا
 .ةفاظنلاو ةراهطلاب

 اهريسفتو دجسملا يف ةدئاسلا ةيلاعفنالا ةلاحلاب ةطبترملا جئاتنلا ةشقانم

 ةلاحلا يه دجسملا يف ةوقب ةدئاسلا ةيلاعفنالا ةلاحلا نأ ظحالن )04( مقر لودجلا لالخ نم
 امب ةنراقم ًادج ةيباجيإ ةيلاعفنا ةلاح هدوست دجسملا لخاد يلصملا نإ يأ ،ةيباجيإلا ةيلاعفنالا
 نيلصملا دنع ةيباجيإ ةيلاعفنا تالاح لعفي دجسملا قايس وأ ءاضف نإف يلاتلابو ،يبلس وه
  .)25(ةيلاعفنالا ةلالدلاو يناكملا ىنعملا نيب عمجي هنإ ثيح ،ةفلتخملا هتايعضو لكب

 ،ناولأو ةرانإو ميماصت نم يداملا هيدعبب صاخلا ءاضفلا اذه عم جامدنالاب نولصملا رعشي
 عم ةيباجيإ تاقالع ددحيو ،صاخ قايسك دجسملاب يلصملا طبتري ذإ .يقئالعلاو يونعملاو
 ناكملا بحاصو ،ناكملاو ،صخشلا نيب ةقالعلا هذه يلاتلابو .نيلصملا عمو ،هللا عمو ،هسفن
 ةظقيو ةحارلاب رعشي يلصملا لعجت ةيباجيإ ةيلاعفنا ةلاح جتنت )نيلصملا( نيرخآلاو ،)هللا(
 هترظنو هريكفتو هراكفأ ميظنت ةداعإ لالخ نم باجيإلاب يلصملا ىلع سكعنت يتلا .نهذلا
  .ةايحلا تالكشم عم لماعتلاو بضغلاو قلقلا ةرادإل ًاقرط يّمني ثيح ،ةايحلل

 ةفيظو هلو ،هبرو يلصملا نيب طبارلا ةيوقت يف ةينيد ةفيظو هل دجسملا نإف انه نم
 ام اذه ،تالاعفنالا ةرادإو ةايحلا تالكشم عم لماعتلل قرطلا نم ةعومجم ملعت يف ةيسفن
 .)26(ةيسفنلا ةحارلا نم ةلاحب نورعشي نيلصملا لعجي

 
24 ) Kassim, Abdullah& Haji MohdTaib, https://www.researchgate.net/publication/259578115( 

25)Kassim, Abdullah& Haji MohdTaib, https://www.researchgate.net/publication/259578115(  

26 ) McCulloh& Parks-Stann( 
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 ةيحور ةفيظوو ،ةيقئالع ةيعامتجا ةفيظوو ةيميلعت ةفيظو نيب عمجي ءاضف دجسملا ُّدعي
 ةرتف لاوط ةيباجيإ ةيلاعفنا ةلاح رابتخا ىلإ عفدت فئاظولا هذه نإ ذإ ،هبرو دبعلا نيب
 .دجسملا نمض دوجولا

 ةمتاخ

 ةيباجيإ ةيلاعفنا ةلاح لعفي دجسملا نأ ةيفاشكتسالا ةيفصولا ةساردلا هذه لالخ نم انل حضتي
 تايعضولا فلتخم ىلع عزوتي يذلا ،ةحارلا لاعفنا يف صوصخلاب ددحتتو ،دجسملا يف
  .دجسملا يف ةدوجوملا

 ريوطت ةيناكمإ حرطتو ،نيملسملا هاجت دجسملل يجالعلاو يئاقولا رودلا ىلإ ليحت جئاتنلا هذه
 .دجسملا ةفيظول قمعأو لضفأ مهف لجأ نم يباجيإلا سفنلا ملع نم قلطنت تاريسفت
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