الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث

الشعر هو الكالم ادلوزون ادلفى ادلع ر ن اأخيلة البديعة والصور
ادلؤثرة البليغة ،وقد يكون نثرا كما يكون نظما .والشعر أقدم اآلثار اأدبية نهدا
لعالقته بالشعور وصلته بالطبع ،وند احتياجه إىل رق َب العفل ،أودتعق َب
العلم ،أو تفدًن َب ادلديةة .ولسك أوليته نةد العرب رلهولة ،فلم يفع َب مساع
التاريخ إال هو زلكم مفصد وليس شلا يسوغ َب العفل أن الشعر بدأ ظهوره نل
هذه الصورة الةاصعة الرائعة َب شعر مهلهل ب ربيعة وأمئ الفيس ،وإمنا
اختلف نليه العصر وتفلب به احلوادث ونملت فيه األسةة حىت تذهب اسلوبه
1
وتشعبت مةاحيه.
الةظم هو الفسم الثاىن م قسم الكالم ،ونرفه العروضيون بأنه
الكالم موزون ادلفى قصدا ،ويرادفه الشعر نةدهم ،أن احملفوقون م اأدباء
فيخصون الشعر بأنه الكال م الىصي ادلوزون ادلفى االبا ،ن صور اخليال
البديع .وإذكان اخليال أالب مادته أطلق بعض العرب جتوزا .لىظ الشعر نل
كل كالم تضم خياال ولومل يك موزونا مفى  .وهو يوافق رأى قدماء اأفرنج
2
وزلدثيهم َب شعرهم ورأى ادلةاطفة أيضا ،أن ادلةطق مستمد مةاليونان.
1أزتد حس الزيات ،تاريخ اأدب العرىب ( الىجالة -الفاهرة :دار هنضة مصر للطبع و
الةشر ،دس) ،ص.٨8.
 2أزتد ﺇسكةدرى ومصطى اةاىن ،الوسيط َب اأدب العرىب وتارخيه (دم :مطبعة
ادلعارف بشارع الىجار مصر۱9۱9 ،م) ،ص.3٤.
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٨

االقتباسات م احلديث ن فضائل الشعر كما يل :
ن أيب ب كعب أن رسول اهلل صل اهلل نليه وسلم قال
ﺇن م الشعر حكمة (رواه البخارى).
ن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صل اهلل نليه وسلم أن
ديتلئ جوف أحدكم قيحا خَت م أن ديتلئ شعرا (رواه
البخارى).
وقال اب نباس  :الشعر نلم العرب وديواهنا فتعلموه
إن العصر اجلاهل ونصر صدر اإلسالم مها اأساسان وصىان
لطبيعة العرب ادلأخوذة م معٌت الكلمة اأصلية .حيث معٌت كلمة اجلهل نىسه
ليس نكس كلمة العليم بل اجلهل الذي يعارض كلمة اإلسالم .يىسر اجلهل
نىسه نل أنه مسة لألمة العربية اليت دتيل إىل أن تكون متغطرسة ،وقحة،
وااضبةُ .ب حُت يتم تىسَت اإلسالم نل أنه مسة م مسات العرب الذي بدأوا
3
يتحولون إىل اخلضوع ،اإلستسالم و طانة سبحان اهلل اليوم سبحانه وتعاىل.
وم هذه اخلصائص ،وأثر نل اأنمال اأدبية ادلةتجة .يهُت نل
استخدام الشعر ُب العصر اجلاهل استخدام لغة قاسية .بيةما فِت نصر صدر
اإلسالم كانت اللغة ادلستخدمة هتيم نليها كلمات دقيفة .ويرجع ذلك إىل
تأثَت الفرآن الكرًن وحديث الةيب ،حيث يستوح الشعراء م احملتويات ادلليئة
باأدب اجلميل .ما يلي هو واحد م قصائد العصري .
واحدة م الفصائد ُب العصر اجلاهل :
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Wildan Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab Dan Lintas
Budaya (Malang: UIN Malang Press, 2008), p.78.
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ترى اجلود جيري ظاهرا فوق وجهه  #كما زان منت اذلةدواىن رونق
يداه يدا صدق :فكف مبيدة #وكف إذا ماض بادلال يةىق

يتم تصةيف الشعر نل أنه نوع م ادلدح أو ادلدي  ،والذي
يستخدم نادة المتداح شخص لديه رتيع أنواع الصىات اليت لديهم مثل الكرم
والشجانة وارتىاع الشخصية .قصيدة م صةع أنش تسخر م سخاء
4
سللق.
واحدة م الفصائد صدر االسالم

ولست أرى السعادة رتع مال  #ولك التفي هو السعيد
ونةد اهلل لألتف مزيد  #والتفوى اهلل خَت الزاد دخرا
وما البد يأٌب ،قريب  #ولك الذي ديضي بعيد

أيضا شعر ادلدح .قصيدة م صةع احلوتيئ
هذا الةوع م الفصائد يشمل ً
5
تصف الزهود ُب العامل واذلاربا.
الفصيدتان أناله هي واحدة م اأنمال ُب نصر اجلاهل ونصر
صدر اإلسالم مع مؤلىُت سلتلىُت لك نىس الةوع م الشعر هو الشعر ادلدح.
ومع ذلك ،نل الرام م أن الةوع نىسه م الىرق يكم ُب أسلوب اللغة
ادلستخدمة ،والكلمات ،ومعانيها .وهكذا ًب العثور نل تطور إجيايب للشعر ُب
جديدا
أيضا أن هةاك شيئًا ً
نصر اجلاهلية إىل نصر صدر اإلسالم .تعٍت التةمية ً
أكثر م تغيَت وال ديك التةبؤ مبظهره.

Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab…p.95.
Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab…p.256-257.
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م التوضي أناله ،اختارت الباحثة مةاقشة تاريخ اأدب العرىب.
مهما ُب اأدب العريب .مع خلىية ادلشاكل
حيث يلعب تاريخ اأدب ً
دورا ً
أيضا ً

ادلذكورة أناله ،حاول الباحثة مةاقشة البحث ُب شكل "تطور الشعر من
العصر الجاهلى إلى عصر صدر اإلسالم(دراسة فى شعر مدح للنابغة
الذبيانى وشعر مدح لحسان بن ثابت)" .دلعرفة كيف يركز تطور الشعر ُب
هاتُت الىًتتُت نل احملتوى والشكل واللغة ادلستخدمة.

ب .أسئلة البحث
بةاءً نل خلىية البحث أناله ،يتم نرض أسئلة البحث نل الةحو التايل:
 .۱كيف كانت اأحوال الشعر ُب العصر اجلاهل وَب نصر صدر اإلسالم ؟
 .٨ما الىرق بُت شعر ادلدح الةابغة الذبياىن ُب العصر اجلاهل والشعر ادلدح
حلسان ب ثابت َب نصر صدر اإلسالم؟
ج .أغراض البحث وفوائدها
إن أاراض البحث َب كتابة هذا البحث وه :
 .1الكشف ادلزيد ن تاريخ اأدب العريب الذي يةاقش الشعر ُب نصر
اجلاهل .
 .٨الكشف ادلزيد ن تاريخ اأدب العريب الذي يةاقش الشعر ُب نصر صدر
اإلسالم.
 .3إدخال أشكال تطوير الشعر م نصر اجلاهلي إىل صدر اإلسالم.
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أما فوائد َب كتابة هذا البحث فه :
 .1الزيادة ن اخلزائةة العلوم والتخصصات الًتبوية خاصة ُب رلال اأدب
العريب.
 .٨للحصول نل ادلواد ادلرجعية دلزيد م البحث.
 .3دلساندة ال ىكرية ديك استخدامها كمواد جيب نل ادلؤسسات الًتبوية
دراستها ُب حتسُت جودة التعليم.
د .التحقيق المكتبى

طروحة أزتد بشراوى بعةوان "دراسات نهضة األدب العربي في
مصرى"(من القرن التاسع العشر إلى القرن العشرين )"كلية الدراسات العليا
ُب التاريخ واحلضارةّ ،تامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا ُب
نام  ۱99٩م .حتتوي هذه الرسالة نل نوامل ُب إحياء اأدب العريب مبا ُب
ذلك صعود التعلم ،وتأثَت الثفافة اأجةبية نل اأدب العريب ،وصعود اجملتمع
والدي ُ .ب حُت أن نتائج هذه الدراسة ُب شكل صعود اأدب العريب ُب العصر
احلديث واليت تشمل صعود الشعر ،وصعود الةثر ،وصعود الةفد ،وصعود

الصحافة  ،وصعود اخلطب.
إن التشابه ُب البحث الذي سيتم تةىيذه مع اأطروحة أناله هو
أحدمها يةاقش يبحث ن حال العصور اأدبية م حيث الدي والتأثَتات
الثفافية اأجةبية .مةاقشة واحدة م اأنمال اأدبية الرئيسية ،الشعر ُب نصري
 .كما أن مةاقشة تاريخ اأدب العريب هي نىس ادلعادلة ُب الدراستُت.
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ُب حُت أن الىرق هو ما إذا كان اإلختبار ادلذكور أناله يةاقش
الفيامة اليت هي جتديد الظروف الةارتة ن ندة نوامل .بيةما يةاقش البحث
الذي سيتم إجراؤه تطور الشعر اأديب العريب الذي ديك رؤيته م تغيَتات
وثيفا بانتشار اإلسالم نل نطاق واسع ُب
إجيابية أفضل ،واليت ترتبط ارتباطًا ً
ذلك الوقت .الىًتة الزمةية ادلستخدمة ُب اأطروحة مأخوذة م الفرن التاسع
أيضا العصر احلديثُ ،ب حُت أن
نشر إىل الفرن العشري أو اليت تسم
ً
البحث الذي سيتم إجراؤه هو م وقت اجلاهلية إىل فًتة الشانر اإلسالمي أو
أيضا الىًتة الكالسيكية.
ً
ْتث خيراواتي بعةوان" تأثير اإلسالم على األدب العربي" برنامج
دراسة اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة سومطرة الشمالية .حتتوي هذه
الدراسة نل تأثَت اإلسالم الذي يأٌب لتفدم حياة العرب م جوانب الدي
والسياسة واإلقتصاد واإلجتماني والثفافة .كما أوضحت ُب هذه الدراسة الكثَت
يضا نل
ن حياة العرب م نثر اجلاهل إىل نصر اإلسالم ،الذي أثر أ ً
اأدب العريب بلغة خىية ،والفيمة العالية لألدب ُب ذلك الوقت حيث استوح
الكثَت م الشعراء مبحتويات الفرآن.
إن التشابه ُب البحث أناله مع البحث الذي سيتم ْتثه يكم ُب
الدورة اليت نوقشت ،أي نةدما يأٌب اإلسالم وقبل ظهور اإلسالم .الظروف
اأدبية ُب هاتُت الىًتتُت ديةية وسياسية واقتصادية واجتمانية وثفافية .مةاقشة
حياة هاتُت الىًتتُت ،وندم نسيان مةاقشة أحد اأنمال اأدبية ،الشعرية .كما
أن مةاقشة تاريخ اأدب العريب هي نىس ادلعادلة ُب الدراستُت.
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بيةما يكم الىرق ُب مةاقشة التأثَت والتةمية .التأثَت الذي هو قوة
ديك أن تؤثر نل حالة شيء حيتوي نل مصدر .ويةظر نادة التأثَت م
اجلانبُت ،والتأثَتات اإلجيابية والسلبيةُ .ب حُت أن البحث الذي نوقش هو
حول تطور الشعر اأديب العريب م حيث التغيَت اإلجيايب اأفضل ،والذي يرتبط
ارتباطًا وثي ًفا بانتشار اإلسالم نل نطاق واسع ُب ذلك الوقت.
ه .اإلطار النظرى
يهدف هذا البحث إىل تفدًن شكل م أشكال تطور الشعر م
نصر اجلاهل إىل نصر صدر اإلسالم .لذلك اختار الباحثة نظرية التاريخ
اأديب وتطور الشعر ُب هاتُت الىًتتُت .حيث كالمها م فروع العلوم اأدبية.
التاريخ اأديب الذي يةاقش حالة اأدب ُب ادلاضيُ .ب حُت أن التةمية هي
شكل م أشكال التغيَت اإلجيايب م ظاهرة.
الةظرية اأدبية ،وتاريخ ساترا ،والةفد اأديب هي ثالثة نلوم أدبية
مًتابطة مع بعضها البعض .ل يُىهم العمل اأديب وال يستونب ،ناهيك ن
تىسَته وانتباره مثالياً ،دون مساندة رلاالت اأدب الثالثة 6.تفول وجهة الةظر

التارخيية أن التاريخ جيب أن حيتوي نل أفكار وأفعال إنسانية ناشت أو كانت
موجودة ُب ادلاضي .يصب التاريخ شيئًا يىكر به ويىعله أناس سابفون معروفون.
7
كما جيب أن حياول ادلؤرخون إجياد احلفائق التارخيية والتعبَت نةها.
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Ahmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar Teori Dan
Terapan (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2006), p.25.
7
Dwi Susanto , Pengantar Kajian Sastra (Yogyakarta : CAPS,
2016), p.15.
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اأدب ف م الىةون اجلميلة الىت ْتث نةها اإلنسان مةذ أن
أسكةه اهلل اأرض ،فاإلنسان بطبيعته دييل إىل الراحة وادلتعة والتسلية ،واأدب
ف الشريف يهدف إىل التأثَت ُب الةىوس وجلب ادلتعة ذلا ،واذا كانت ادلتعة م
العمور ادلباحة فالبأس أن يستمع اليها اإلنسان أويشاهدها ليةس مهومه.
أوليجدد نشاطه فيفبل نل نمله ّتد ونشاط ،ومبا أن هذا الى يري الةىوس
ففد اشتغل للىت الةظر اىل ماحيب ومايكره ،ففد أودنه احلكماء جتارهبم
8
وضمةه الشعراء خواطرهم ونزنات نىوسهم وخالصة أفكارهم.
لتاريخ اأدب اأثر البالغ ُب حياة اأمة .فإن احملافظة نل اللغة وما
فيها م ذتار العفل و الفلب أحد اآلساس الىت يبٌت نليها الشعب وحدته رلده
وفحره .فإذا حرمت شعبا أدابه ونلومه اجلليلة ادلوروثة ففطعت سياق تفاليده
اأدبية والفومية حرمته قوام خصائصه ونظام وحدته ،وقدته إىل العبودية العفلية
وه شر م العبودية السياسية ،أن استعباد اجلسم ديك دواؤه ،ويرج
9
شىاؤه ،أما استعباد الروح فموت للفومية الىت اليفدر نل إحيائها طبيب.
ويهدف نلم اأدب مبعٌت أمس شلا سبق إىل العةاية يىهم ماكتبه
شعب م الشعوب نل أنه حلفة م حضارة ذالك الشعب،كما يهدف إىل
تىهم الكتاب الواحد م خصوصية ادلؤلف وم مؤثرات احمليط الذي يعيش به.
واليفبل اأدب العرىب هذا الةحو م الدراسات ادلوضونات ادلتىرقة ،كما صةع
جولد زيهر ُب نلم احلديث .ولك م يشرع ُب نرض ادلادة بتمامها اليزال
مضطرا بعد إىل االقتصار نل احلياة الظاهرة لألدب ،كما يصورها رلرى حياة
ص.٨1.

8نبدالعزيز ب زلمد فيصل ،اأدب العريب وتارخيه (دم :يوزع رلانا1٤٩٨ ،ه)،
9

الزيات ،تاريخ اأدب العريب ،...ص.٤.
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ادلؤلىُت ومؤلىاهتم .وبذالك ديك التمهيد دلستفبل البحث ن مدارج منو
10

هذاأدب واضمحالله.
ونمومية الدول ادلتفدمة وادلثفف لديها أنمال أدبية م لغاهتا
الوطةية .وستكون نتائج اأنمال اأدبية ادلهجورة معروفة م قبل اأجيال
الفادمة م تارخيها التارخيي .يتم استعراض تاريخ اأدب العريب ،وهو معرفة
لتعلم اللغة العربية ،م حيث اأنمال اأدبية ،سواء م حيث الةثر والشعر،
م الوقت الذي بدأت تظهر مع رتيع تطوراهتا وففا للىًتة.
فيما يل واحدة م بيت الشعر َب فطرة ازل َب نصر اجلاهل الىت تذكر
الةساء و العساق.

فلما أجزنا ساحة احلي والةتح  #بةا بط خبط ذي حفاف نفةفل
هصرت بىودى رأسها فتمايلت  #نل هضيم الكش ريأ ادلخلخل
مهىهىة بيضاء اَت مىاضة

 #ترائبها مصفولة كالسجةجل

وجيد كجيد الرٍب ليس بىاحش  #اذا هي نصته والمبعطل
وفرع يزي ادلنت أسود فاحم

1٩

 #أثيث كفةو الةخلة ادلتعثكل

11

نبد احلليم الةجار  ،تاريخ اأدب العريب ( دم :دار ادلعارف :دس) ،ص.٤.

Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab…p. 93-94.
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1٩

وَب هذ االثةاء أحد بيت الشعر َب نصر الصدر اإلسالم جعل نبد
اهلل ب رواحة الذى ظهر أىب سوفيان نةدما هرب للفاء الرسول َب ازوة بدر.

وندنا أبا سىيان بدرا فلم صلد  #دليعاده صدقا وما كان وافيا
تركةا به أوصال نتبة وأبةه

 #ونمرا أبا جهل تركةاه ثاويا

نصيتم رسول اهلل أف لديةكم  #وأمركم السيئ الذى كان اويا
وإين وإن نةىتموىن لفائل

 #فدى لرسول اهلل أهل

وماليا أطعةاه مل نعد ل فيةا بغَته  #شهابا لةا ُب ظلمه الليل هاديا
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ومتطورا بعد وجود الةثر .أن
موجودا
ُب نصر اجلاهل كان الشعر
ً
ً
الةثر اَت ملزم بالوزان والفوفية ولكةه حر مثل ادلاء ادلتدفق بسرنة .أصب ظهور
الشعر ظاهرة خاصة جدا حيث حيصل البشر نل التفدم ُب التىكَت .ال نةس
13
أيضا تطور الشعر ُب هذا العصر جلبت زيادة ُب نلم اللغة.
بيةما ُب نصر صدر اإلسالم تأثر تطور الدي اإلسالم بالشعر
الذي كان مبثابة نوع م التواصل .وُب هذا الوقت أنط الةيب جائزة نالية جدا
للشعراء .الشعراء ُب هذا الوقت ختل كثَت مةهم ن نادة الشعر وركزوا نل
نبادة اهلل سبحانه وتعاىل .لك ال يبف ندد قليل مةهم مستعدي لكةهم ال
14
يستخدمون الغرض وادلوضوع احملظور م الةه اهلل سبحانه وتعاىل.

12

Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab…,p.253
Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab…,p.88
14
Wargadiata dan Laily Fitriani , Sastra Arab…p.243
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و .منهج البحث
ندد م طريفة لستخدام َب حتليل اأديبُ ،ب هذ الدراسة تستخدم
الباحثة لتحليل تطور الشعر م العصر اجلاهل إىل نصر صدر اإلسالم كما
يل :
أ .مصادر البيانات
تستخدم هذه الدراسة طريفة نونية وهي طريفة جديدة ،أن
شعبيتها مل تك مةذ فًتة طويلة وتسم طريفة ) (postpositivisticأهنا مبةية
أيضا بالطريفة الىةية،
نل فلسىة(  .(postpositivismوتسم هذه الطريفة ً
أن نملية البحث أقل فةية (مةفوشة) ،وتسم طريفة تىسَتيّة أن بيانات
اهتماما بتىسَت البيانات ادلوجودة ُب احلفل.
البحث أكثر
ً
واالبا ما تسم أساليب البحث الةوني بطرق البحث الطبيعية،
أيضا الطريفة اإلثةوارافية ،أنه ُب
أن أْتاثهم تتم ُب البيئات الطبيعية .وتسم ً
استخداما ُب البحث ُب اأتةوارافيا الثفافية
البداية كانت هذه الطريفة أكثر
ً
يشار إليها نل أهنا طريفة نونية ،أن البيانات اليت ًب رتعها والتحليل أكثر
15
نونية
أيضا ُب استخدام الطرق التارخيية
إىل جانب هذا البحث مفارن ً
دلفارنة العوامل م ظواهر شلاثلة ُب الىًتة ادلاضية .واحد مةهم يفارن تطور الشعر
ُب نصر اجلاهل ونصر صدر اإلسالم .وهكذا يريد الباحث إظهار أوجه
16
التشابه واالختالف ذلذه الظاهرة.
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D
(Bandung :Alfabeta,2015), p.7-8.
16
Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah (Bandung :Pustaka Setia,
2014), p.86.

1٨

 .٨طرق رتع البيانات
رتع البيانات ادلستخدمة هو الوثائق .وهي اسًتجاع البيانات اليت ًب
احلصول نليها م خالل الوثائق ،أي الكتب اليت تتحدث ن تاريخ اأدب
العريب ادلتعلق بتطور الشعر ُب نصر اجلاهل ونصر صدر اإلسالم واَتها م
الكتب الدانمة إىل البحث اأمثل.
 .3طريفة حتليل البيانات
طرق حتليل البيانات اليت دتت بعد البحث أو رتع ادلعلومات ادلتعلفة
هبذه الدراسة .حتليل البيانات ُب هذه الدراسة هو ُب شكل تطور الشعر م
نصر اجلاهل إىل نصر صدر اإلسالم اليت نشأت م مصادر اأدب العريب
ن تطور الشعر ُب نصر اجلاهل وتطور الشعر ُب صدر اإلسالم .م أاراضه
وأساليبه وألىاظه ومعانيه وأوزانه وقوافيه .وهكذا ،بعد رتع البيانات ،يتم وصف
البيانات ُب ندة أقسام واليت يتم تفدديها ُب شكل أنمال نلمية.
ز .نظام البحث
نظمت الباحثة هذ البحث باستعمال تةظيم البحث كما يل :
 .۱الباب اأول :مفدمة
حيتوي نل قضايا اخللىية البحث :مةاقشة حول خلىية هذا البحث
ًب.أسئلة البحث :اليت حتتوي نل اأسئلة ادلراد دراستها باستخدام الةظرية
ادلختارة .أاراض البحث :وهو ما يىسر الغرض م هذا البحث .فوائد البحث:
وهو ما يىسر فوائد هذا البحث للفراء والباحثُت .التحفيق ادلكتيب :يصف أوجه
الشبه واالختالف ُب الدراسات السابفة اليت ًب فحصها م قبل اآلخري .
اإلطار الةظرى :شرح الةظرية ادلستخدمة ُب هذه الدراسة .مةهج البحث :شرح
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اخلطوات والطرق اليت سوف يتخذها الباحث .نظام البحث :اليت تصف

خطوات ادلةاقشة بشكل مةهجي.
 .٨الباب الثاىن :حملة ن الشعرَ ،ب هذ الباب سوف تبحث الباحثة ن
تعريىه نةاصره وطبفات الشعراء.
 .3الباب الثالث :اأحوال اإلجتمانية و السياسية َب العصر اجلاهل ونصر
صدر اإلسالم َب هذ الباب سوف تبحث الباحثة ن اأحوال اإلجتمانية
و السياسية َب العصر اجلاهل وَب نصر صدر اإلسالم ،وكذلك حملة ن
الةابغة الذبياىن وحسان ب ثابت.

 .٤الباب الرابع :تطور الشع اجلاهل و الشعر صدر اإلسالم ُب هذا الباب
ستحلل الباحثة تطور الشعر ُب شكل تةميته م العصر اجلاهل إىل نصر
صدر اإلسالم م أاراضه وأساليبه وألىاظه ومعانيه وأوزانه وقوافيه ،وكذلك
الةماذج الشعر ادلدح الةابغة الذبياىن َب العصر اجلاهل والشعر ادلدح حلسان
ب ثابت َب نصر صدر اإلسالم.
 .5الباب اخلامس :اخلادتة
ُب هذا الباب حيتوي نل نتائج البحث اليت هي إجابات نل أسئلة
البحث .وكذلك االقًتاحات اليت هي توصيات ادلؤلف حول اأشياء اليت
ديك أن تستمر ُب مزيد م البحث .ال نةس أيضا يكمل هذا البحث
مبراجع.

