
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 





 



 

 

 للعلوم اإلنسانية جمّلة جامعة حائل

ًالتعريفًباملجلة:ًً:أولاً

ًتصدرًبشكلًنصفًسنويًعنًوكالةً ًجملةًعلميةًحمكمة, جملةًجامعةًحائلًللعلومًاإلنسانية,

ً ًمنافذ ًإجياد ًوهتدفًإىل ًوالبحثًالعلمي, ًللدراساتًالعليا, ًخمتلفًاجلامعة ًللباحثنيًمن رصينة

ًوفقً ًوتطبيقاهتا, ًاإلنسانية, ًالفكريًيفًالعلوم ًوإنتاجهم ًودراساهتم, ًلنرشًأبحاثهم, بلدانًالعامل؛

ًضوابط,ًومواصفاتًعلميةًدقيقة,ًحتقيقاًللجودةًوالريادةًيفًنرشًالبحثًالعلمي.

*ً*ً*ً

ًثانياا:ًالرشوطًالعامةًللنرشًالعلميًيفًاملجلة

ًللضوابط,ًواألحكام,ًواآلدابًالعامةًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية.ًعدمًخمالفةًالبحث .1

ًأنًُيراعىًيفًالبحثًاألصالة,ًوالبتكار,ًواجلدةًالعلمية. .2

ًمراعاةًاألمانةًالعلمية,ًوضوابطًالتوثيقًيفًالنقل,ًوالقتباس. .3

السالمةًاللغوية,ًووضوحًاألسلوب,ًووضوحًالصور,ًوالرسومات,ًواجلداولًإنًُوجدت,ً .4

ًلمجلةًحقهاًيفًمراجعةًالتحرير,ًوالتدقيقًاللغوي.ول

ًألًيردًاسمًالباحثً)الباحثني(ًيفًأيًموضعًمنًمواضعًالبحثًإلًيفًصفحةًالعنوانًفقط. .5

ًأوً .6 ً)ورقيا ًنرشه ًيسبق ًمل ًالبحث ًبأن ًيفيد ًأ( ًنموذج ً)حسب ًتّعهدا ًالرئيس ًالباحث يقّدم

ًللنرشًإ ًولنًيقدم ًللنرش, ًوأنهًغريًمقّدم ًحتىًتنتهيًإجراءاتًإلكرتونيا( ىلًأيًجهةًأخرى,

ًحتكيمه,ًونرشهًيفًاملجلة,ًأوًالعتذارًللباحثًلعدمًقبولًبحثهًيفًاملجلة.

ًأوً .7 ًالبحثًغريًمستلًمنًكتاب, ًبأن ًيفيد ً)حسبًنموذجًب( ًالباحثًالرئيسًتعهدا يقّدم

ًرسالةًعلمية,ًأوًبحثًآخر.

ًاللغوية .8 ًمنًالناحية ًوتدقيقه ًبحثه ًالباحثًبمراجعة ًعنًالبحثًإذاًيقوم ًالعتذار ًوللمجلة ,

ًرأتهًغريًسليمًلغويا.



 

 

تقومًهيئةًحتريرًاملجلةًبالفحصًاألويلًللبحث,ًوتقريرًأهليتهًللتحكيم,ًأوًالعتذارًعنًقبولهً .9

ًعىلًتقاريرًاملحكمنيًدونًإبداءًاألسباب. ًأوليا,ًأوًبناءا

أيًمنفذًآخرً)ورقياًأوًللمجلةًكافةًحقوقًالنرشًيفًحالةًقبولًالبحث,ًولًجيوزًنرشهًيفً .11

ًإلكرتونيا(ًدونًإذنًمعتمدًمنًرئيسًهيئةًحتريرًاملجلة.

ًواحدةًمنًالعددًاملنشورًفيهًالبحث,ًوستًنسخًمستلةً .11 يمنحًالباحثًأوًالباحثونًنسخةا

ًمنه.

ُتعرضًكلًاألبحاثًعىلًحمكمنيًاثننيًمنًقبلًإدارةًاملجلة,ًفإذاًاختلفا,ًتعرضًعىلًحمكمً .12

ّجحا,ًوتعتربًهذهًالتقاريرًأساسًالقبول,ًأوًالرفضًأليًبحث,ًأوًدراسة,ًثالثًيكونًرأيهًمر

ًمعًاألخذًباآليت:

ًاملعيارًاألسايسًلقبولًاألعاملًالعلميةًللنرشًهوًاملعيارًالعلميًفقطًلًغري. -

ًيفًحالةًقبولًجلنةًالتحكيمًللبحث,ًأوًرفضه,ًُتشعرًاملجلةًصاحبهًبذلك. -

ًالتيًتصلًاملجلةًسواءًُقبِلتًللنرش,ًأمًملًُتقبل.لًتردًأصولًالبحوثًوالدراساتً -

األفكارًواألخطاءًالعلميةًالواردةًيفًالدراسةًوالبحثًمسؤوليةًصاحبها,ًولًتعربًعنً -

ًاملجلة.

ًثالثاا:ًاملواصفاتًالفنيةًللنرشًيفًاملجلة:

ًألًتزيدًعددًصفحاتًالبحثًعنًثالثنيًصفحةًحسبًاملواصفاتًالفنيةًاآلتية:

سم(ًواملسافةًبنيًاألسطرًمفردة,3ًبعادًمجيعًهوامشًالصفحةًمنًاجلهاتًاألربعً)تكونًأً-1ً

(ًوباللغووة14ً(ًوبحجوومً)simplified arabicويكووونًنوووطًا ووطًيفًاملووتنًباللغووةًالعربيووةً)

(ًوتكونًالعناوينًالرئيسيةًيفًاللغتنيًبالبنط12ً(ًوبحجمً)taimes new romanاإلنجليزيةً)

(ًوبحجومsimplified arabicًنوطًا وطًيفًاجلودولًباللغوةًالعربيوةً)(ًويكونboldًالغليظً)

(ًوتكونًالعنواوينًالرئيسوةًيف9ً(ًوبحجمً)taimes new roman(ًوباللغةًاإلنجليزيةً)11)



 

 

ً(.boldاللغتنيًبالبنطًالغليظً)

(ًكلمة,ًواآلخرًباللغوة211ًحيويًالبحثًملخصني,ًأحدمهاًباللغةًالعربية,ًلًيزيدًعنً)ً-2ً

 key(ًوتوضعًيفًأسفلًالصفحةًللملخصنيًكلوامتًمفتاحيوةً)251جليزية,ًلًيزيدًعنً)اإلن

words.ًلًتزيدًعنًمخسًكلامت)ً

تستخدمًاألرقامًالعربية,ًسواءًيفًموتنًالبحوث,ًأوًاجلوداول,ًأوًاأللوكال,ًأوًاملراجوع,ًً-3ً

لكلًمنهواًعنووانًوترقمًاجلداولًواأللكالًيفًاملتنًترقيامًمتسلسالًمستقالًلكلًمنها,ًويكونً

ًأسفله.ً-إنًوجدًً-أعاله,ًومصدرهً

ًمونًصوفحةًملخوصًً-4ً يكونًالرتقيمًلصفحاتًالبحثًيفًمنتصفًأسفلًالصفحة,ًابتوداءا

ًالبحثً)العريبًواإلنجليزي(ًحتىًآخرًصفحةًمنًصفحاتًالبحث.

ًأسلوبًالتوثيقًاملعتمدًيفًاملجلةًهو:ً-5ً

 Ed (APAارًالسووادسً)نظووامًمجعيووةًعلوومًالوونفسًاألمريكيووة,ًاإلصوودً-أً

American Psychological Association - 6th.ً

ًMLA (Modern Language Association.)نظامًً-بً

ً(.foot noteنظامًالتوثيقًالعاديً)ً-جً

(ًموعًالسوريةًالذاتيوةpdfً(ًوً)wordإرسالًالبحثًحسوبًاملواصوفاتًالفنيوةًبصويغةً)ً-6ً

ًعربًهذاًالربيدًاإللكرتوين:املوجزةًللباحثًأوًالباحثةًأوًالباحثنيً

h.journal.uoh@gmail.com 

*ً*ً*ً*ً

ًملحوظة:ًخيضعًترتيبًالنرشًيفًاملجلةًألسبقيةًالتقّدمًبالبحث.

 
*ً*ً*ً
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 اهليئة االستشارية

*ً*ً*ً
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  املشرف العام على اجمللة 

 سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 د. ماجد بن حميا احليسوني

  رئيس التحرير 

 د. ضيف اهلل بن مضيف الطلحي     

  مدير التحرير 

 د. فهد بن إبراهيم البكر

  أعضاء هيئة التحرير 

        د. حممد بن فريح التميمي    

 د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفريح                               

 د. تركي بن علي املطلق  

 د. مربوك بن محود الشايع

 د. بنيان بن باني الرشيدي

 الشمريد. ذهب بنت نايف 

 

*ً*ً*ً

 

 



 

 

  الفريق الفين للمجلة 

 كلية اآلداب والفنونعميد 

 د. حممد بن علي الشهري

  املراجعة اللغوية 

 د. فهد سامل املغلوث

 د. مرضي رداد الشالقي

  املنسق العام  

 د. حممد األمني باريك

  اإلدارة الفنية 

 خالد بن محود البايح . أ

 

  لالشرتاك والتبادل 
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 احملتويات
 الصفحة العنوان

ً(ًًًًًًًًًًم1903ً–1886ًاألطامطًالروسيةًيفًمسقطً)

ًد.ًفاطمةًحممدًالفرحييًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
1ً

فيرةًودورهاًيفًالنظريةًالترواصليرة.ا ًلصيغًالَّصر

د ًاملغلوثًد.ًفهدًبنًساملًبنًحممر
27ً

دراسةًتطبيقيةًعىلًطالبًكليةًالعلومً"اجتاهاتًطالبًاجلامعةًنحوًالعملًاحلر,ً

ً."الجتامعيةًبجامعةًأمًالقرى

ًد.ًعبدًالغنيًعبدًاهللًاحلريب

45ً

الكفاياتًاملهنيةًلدىًرؤساءًاألقسامًبكليةًالرتبيةًيفًجامعةًامللكًخالدًيفًضوءًرؤيةً

2030.ً

ًد.ًنورهًبنتًحييىًبنًجابرًالفيفي

67ً

اًعىلًالكفاياتًالتواصليةًيفًضوءًرؤيةًاململكةًالعربيةً تعليمًاللغةًالعربيةًاعتامدا

ًاملتطلباتًوآلياتًالتنفيذ.2030ًالسعوديةً

ًد.عبدًالعزيزًبنًحمّمدًبنًمانعًالشمري

91ً

التعليمًيفًمنطقةًعسريًدورًإدارةًاملعرفةًيفًحتسنيًأداءًاملنظمةًاملتعلمةًيفًمكاتبً

ً.)دراسةًميدانيةًأجريتًعىلًمديراتًمكاتبًالتعليمًومرشفاتًمنطقةًعسري(

ًأ.حصةًسعيدًحممدًالعمري

115ً

تقويمًأداءًإدارةًعامدةًالسنةًالتحضرييةًيفًاجلامعاتًالسعوديةًالنالئةًيفًضوءً

ًمؤرشاتًمعيارًإدارةًالربنامج,ًتصورًمقرتح.

ًالتوجيريد.ًفاطمةًبنتًعبدالعزيزً

139ً

ًً



 

 

 الصفحة العنوان

ًاملخصصًللرشبًيفًغريًماًوضعًله,ً)دراسةًفقهيةًمقارنة(.ًءاستعاملًاملا

ًد.ًعبدالرمحنًبنًصالحًاحلمدان
167ً

أحكامًالغيابًعنًاجللساتًيفًالدعاوىًاملدنيةًيفًضوءًنظامًاملرافعاتًالرشعيةً

ً"دراسةًحتليليةًنقدية"هو1435ًالسعوديًلعامً

ًد.ًبندرًبنًرجاًالشمري

187ً

هو(وجهاتًالنظرًوالرواةًأنموذجاا218ًتعددًاألصواتًيفًالسريةًالنبويةًلبنًهشامً)

ً-دراسةًوصفيةًحتليلية-

ًأ.ًغادةًسعدًحسنًاألسمري,ًأ.ًدًصلوحًمصلحًالرسحيي

211ً

الفصلًبنيًالعداوةً"جدليةًالعداوةًواحلسدًيفًأدبًالرتسلًعندًاجلاحظًرسالةً

األيبًعثامنًاجلاحظًً"واحلسد ًأنموذجا

ًد.ًفاطمةًسليامنًحامدًاملرواين

233ً

ً–دراسةًسيميائيةًً-صورةًعيالنًكرديًيفًالشعرًالعريب

 د.ًعبدًالرمحنًبنًصالحًعبدًالرمحنًا ميس
247ً

ًالقيمًا ُلقيةًيفًلعرًعمرًبنًأيبًربيعة

 د.ًعبدًالعزيزًبنًعبداهللًبنًصالحًأباًا يل
275ً

ًجامعةًحائلمفهومًاألمنًالفكريًلدىًطالباتً

ًد.ًآلءًتيسريًحممدًبنيًنَّص
299ً

ًالتقنياتًالشفاهيةًيفًاملناماتًاأليوبية

ًأ.ًدً.ًحممدًبنًساملًالصفراين
321ً

ًً

ًً



 

 

 الصفحة العنوان

تنميةًرأسًاملالًالفكريًلتحقيقًامليزةًالتنافسيةًللجامعات:ًدراسةًميدانيةًبجامعةً

ًاإلمامًحممدًبنًسعودًاإلسالمية

ًد.ًهندًحممدًعبداهللًاألمحد

335ً

The Ideological Closure of Racism in E.M. Forster’s A Passage to India 

Rashed Ahmad Daghamin 
383ً

 
 
 

*ً*ً*ً*ً

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 (م1903 – 1886) مسقط يف الروسية األطماعفاطمة بنت حممد الفرحيي : 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 (م1903 – 1886األطامع الروسية يف مسقط )

 د. فاطمة حممد الفرحيي

أستاذ التاريخ احلديث واملعارص املشارك بقسم التاريخ, كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية, جامعة القصيم, اململكة العربية  

 الرشيدي( ماجستري تاريخ حديث, جامعة القصيم. السعودية. بمشاركة الباحثة )إيامن مرزوق سويرح

 م.4/3/2018تاريخ قبول البحث 

 ملخص البحث 

كانت روسيا تتطلع إىل حتقيق اسرتاتيجية بطرس األكرب املتمثلة يف رضورة وصول روسيا إىل املياه الدافئة لتفك احلصار عنها يف الشتاء 

عن طريق فارس فقد بدأت تنظر إىل مسقط كموقع يمكن أن يكون نقطة ارتكاز يف الَّتي تتجمد مياهها فيه, ونظرا لعدم حتقيق ذلك 

 خلق نفوذ هلا يف اخلليج العريب.

فكانت األعامل الروسية يف مسقط واملناطق املجاورة هلا يف بداية األمر ذات صفة جتريبية مؤقتة, حيث بدأت بنشاطها التجاري إال أن 

يف املجال السيايس حيث متثل يف حماوالت إقامة قنصلية, وأخذت ترسل القناصل بصورة  مداها كان أوسع من ذلك, فبدأت ختوض

مستمرة للمنطقة, وأرادت تثبيت وجودها بمحاوالت إقامة وكالة هلا بمسقط, فتكررت زيارات قطع األسطول الرويس ملسقط 

بريطانيا وهدد نفوذها بمسقط واملنطقة املجاورة ومسؤوليها كذلك, ومهام يكن األمر فإن نشاط روسيا السيايس يف مسقط قد أزعج 

 والتي مل تصمت وكان هلا رد فعل عنيفة بعد ذلك.

 

 

 

 

 

 



 (م2019 ،يونيو) الثالث العدد - اإلنسانية للعلوم حائل جامعة جملة

- 2 - 

 مقدمة

أخذت روسيا تتطلع إىل حتقيق اسرتاتيجية بطرس األكرب املتمثلة يف رضورة وصول روسيا إىل املياه الدافئة لتفك احلصار عنها يف 

يمكن أن يكون نقطة  (1)الشتاء الذي تتجمد مياهها فيه, ونظًرا لعدم حتقيق ذلك عن طريق فارس فقد بدأت تنظر إىل مسقط كموقع

 .(2)ارتكاز يف خلق نفوذ هلا يف اخلليج العريب

فأصبح النشاط الرويس يف هناية القرن التاسع عرش, يشكل هتديدًا واضحًا ملركز بريطانيا الوطيد يف البحار, السيام يف منطقة اخلليج 

يج العريب عامة ومسقط خاصة أن تبني للربيطانيني العريب, وكان اهلدف من إرسال روسيا سفنها يف مطلع القرن العرشين إىل اخلل

والسلطات املحلية عىل حد سواء, عن طريق عرض العلم الرويس يف اخلليج العريب, إهنا تعد مياهه سهلة املنال متامًا أمام مالحة سفن 

 دائرة نفوذها فقط. مجيع األمم, وضد السياسة الربيطانية التي تعمل عىل حتويل اخلليج العريب إىل بحر مغلق يقع يف

كانت أهداف السياسة الروسية مد خط حديدي ومالحي وفتح وكاالت جتارية وحمطات للفحم احلجري لتعزيز نفوذها يف اخلليج 

العريب, وكانت بريطانيا عىل وعي تام بالتحركات التجارية والسياسية والبحرية لروسيا, وأهنا هتديد خطر للمصالح الربيطانية, ملا 

 ىل ذلك من تزايد عدد قطع األسطول الرويس, وإضعاف هيبة بريطانيا يف املنطقة, وكان عليها أن تقاومه بكل الوسائل.يرتتب ع

إال  (3)كانت األعامل الروسية يف مسقط واملناطق املجاورة هلا يف بداية األمر ذات صفة جتريبية مؤقتة, حيث بدأت بنشاطها التجاري

دأت ختوض يف املجال السيايس حيث متثل يف حماوالت إقامة قنصلية, وأخذت ترسل القناصل أن مداها كان أوسع من ذلك, فب

, وأرادت تثبيت وجودها بمحاوالت إقامة وكالة هلا بمسقط, فتكررت زيارات قطع األسطول الرويس (4)بصورة مستمرة للمنطقة

 .(5)ملسقط ومسؤوليها كذلك

ىل الوثائق الروسية غري املنشورة والوثائق الربيطانية غري املنشورة, والوثائق العامنية وقد اعتمدت هذه الدراسة اعتامدًا أساسيًا ع

غري املنشورة وكتابات املسؤولني الربيطانيني املنشورة مثل اللورد كريزون و ج ج لوريمر, والكتاب الروس مثل الفريافاراخوفا وايفم 

                                                            

ط في ( أخذ النشاط الروسي االقتصادي ينمو ويمتد إلى الخليج العربي حتى بدا وكأنه ينافس النشاط البريطاني، وتركزت أنظارهم على ميناء مسق1)
خليج لالخليج ألهميته؛ حيث يعد أهم مركز تجاري في تلك الفترة وله نشاط تجاري مع الهند حيث مارست مسقط التجارة منذ القدم ما بين الهند وا
زداد، العربي بشكل واسع بفضل الموقع الجيد الذي تشغله بين بومباي والبصرة، حيث نجد أن حجم التجارة في القرن الثامن عشر وخالل عام واحد ا

 فنجد أن خمس سفن من مسقط ارتادت البصرة خالل هذا العام، ويصل عدد السفن التي كان يملكها تجار مسقط في أواخر القرن الثامن عشر
صغيرة، فكانت بعض السفن تتجه للهند  50سفينة كبيرة و 50طنـ وثالث سفن صغيرة ذات صاريتين، و 700إلى  400خمس عشرة سفينة، حمولة 

 عود محملةوالبعض اآلخر إلى زنجبار وشرق أفريقيا والبحر األحمر وكانت تلك السفن تحمل السلع بأنواعها وتنقل األدوية واللؤلؤ والنحاس وغيره وت
لنصف بالسلع بأنواعها أيًضا. للمزيد انظر، ميخن فكتور ليونوفيتش: حلف القواسم وسياسة بريطانيا في الخليج العربي في القرن الثامن عشر وا
لتراث، األول من القرن العشرين، ترجمة سمير نجم الدين سطاس، مراجعة قسم الدراسات والنشر والعالقات الثقافية، مركز جمعة الماجد للثقافة وا

 .113-110ص
 .30م، ص 1984( مصطفى عبد القادر النجار وآخرون: تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، جامعة البصرة، 2)
قامة الخطوط المالحية المتجهة إلى للخليج وموانئه، فأخذت زيارا3) ت ( متمثلة في إنشاء المشروعات التجارية مثل إنشاء السكك الحديدية، وا 

مسقط تزداد، والطلب من سلطانها السماح لهم بإقامة وكاالت تجارية ومستودعات للفحم الحجري. للمزيد انظر، إيمان مرزوق سويرح مسؤوليهم ل
م( رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القصيم، 1907-1880هـ/1325-129الرشيدي: األطماع الروسية في مسقط وموقف بريطانيا منها )

 م.2018هـ/1439
(4 )Curzon، G. N. ،Persia and the Persian Question ،volume two ،1966 ،pp.597-598. 
 .477م،ص1993، ترجمة مكتب ديوان حاكم قطر، مطابع علي بن علي، الدوحة، 1( ج.ج. لوريمر: دليل الخليج، القسم التاريخي، ج5)
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ر الربيطانية والروسية والتي من خالهلام يمكن رصد األطامع والتنافس ريزفان وسريجي جرجيوريف, وكلتيهام تعكسان وجهة النظ

السيايس بينهام يف مسقط ونتائجه وموقف سلطان مسقط, وقد هدفت من خالل هذه الدراسة عرض وجهة النظر الروسية 

 السبيل.والربيطانية, وحتليلها والتي أمتنى أن تكون إضافة جديدة يف هذا املجال واهلل اهلادي إىل سواء 

 املبحث األول: حماوالت الروس إقامة قنصلية يف مسقط ورد فعل السلطان العامين:

َأوىل الروس اهتامًما ملحوًظا لتنشيط العمل القنصيل الرويس يف مسقط, فبذلت جهًدا من أجل إقامة قنصليات يف عدة مناطق, 

م افتتحت أول 1880هـ/1297اوالت التأثري فيها, ويف عام وكانت بمثابة وسيلة اتصال إلقامة العالقات مع القوى املحلية وحم

( الذي  Lev avgo stovic aubar ogarwit قنصلية روسية يف بغداد, وكان القنصل الرويس هلا هو )ليف افجو ستوفتش ابار جارويت

, وهذا  يدل عىل رغبة احلكومة (6)وصل إىل الوايل العثامين يف بغداد وسلمه الفرمان اخلاص بتعيينه قنصاًل لبالده من قبل حكومته

 الروسية يف توسيع نفوذها باجتاه تلك املناطق ومقاومة القوى األجنبية األخرى املوجودة يف املنطقة ومنافستها.

 Petroponaإن القناصل الروس بوجودهم يف املنطقة أدركوا أمهيتها ملصالح بالدهم, حيث إن القنـصل )بيـو تـربـونـا فـيـديـن 

veden  م عندما ُأرسل الستالم مهامه قنصاًل لبالده يف بغداد, قرر أن يمر بجميع موانئ املنطقة التي يف 1886هـ/1304( يف عام

م 1889هـ/1307طريقه؛ ألهنا ستكون يف املستقبل القريب جمااًل من جماالت املنافسة بني الدول األوروبية, كام أهنا أنشأت يف عام 

 .(7)م  رفعت درجة التمثيل الدبلومايس يف بغداد إىل قنصلية عامة1901هـ/1319ويف عام  قنصلية روسية يف البرصة, 

م باسم 1824ه/1240وتكشف وثائق األرشيفات التارخيية املركزية الرسمية لالحتاد الرويس يف سان بطرسبريج وثيقة يف عام

( لالستيالء عىل مدينة مسقط يف اجلزيرة العربية من أجل ترويج جتارة رابحة, ويف هذه األرشيفات   Server)اقرتاح املسرت سريفر

وثائق تتعلق بالسياسة اخلارجية لإلمرباطورية الروسية, وعالقة روسيا مع بلدان الرشق األوسط, وتتعلق بعضها بعامن بالفرتة من 

, "لالستيالء عىل مدينة مسقط (9)اقـرتاح املسرت سريفرب"املعنونة بـ (8)لك الوثيقةالقرن التـاسع عرش إىل بداية القرن العرشين, وبـت

, ويذكر أنه قد زار مدينة مسقط (10)صفحة وخريطة مفصلة لشبه اجلزيرة العربية بام فيها عامن 12املكتوبة باللغة الفرنسية واملكونة من 

                                                            

،دار الحكمة، لندن، 1(،ط1958-1500الدولي في الخليج العربي )؛ صبري فالح الحمدي: الصراع 26( مصطفى النجار: المرجع السابق، ص6)
 .103م، ص2010

م، الوثيقة، مركز الوثائق 1907-1878( طارق نافع الحمداني: العثمانيون والروس في الخليج العربي دراسة في العالقات السياسية بينهما 7)
 .90-89م، ص1990، 16التاريخية، البحرين، العدد

وثيقة مقسمة إلى ثالثة فصول، كل فصل أربع صفحات، في الفصل األول وصف عمان وأهميتها وخاصة ميناء مسقط في الخليج ( كانت تلك ال8)
العربي، وفي الفصل الثاني شرح المنافع التي ستعود على روسيا ككل في حال فرضت سيطرتها على ميناء مسقط وذكر فيه عدد السفن ووسائل 

ى مضيق هرمز من سان بطرسبرج )بروسيا( الحتالل ميناء مسقط، وأما الفصل الثالث فقد ذكر فيه وصًفا دقيًقا لدولة النقل المطلوبة إلرسالها إل
 عمان ومعلومات دقيقة عن الطقس والزراعة والتركيب السكاني والعقائدي وأوضاع الحياة بعمان.

قد سكن سان بطرسبيرج عاصمة روسيا في العشرينيات من القرن التاسع  ( هو مؤلف هذا التقرير وكنيته سيرفبر وال يعرف عنه كثيًرا إال أنه9)
القرن عشر، وقد ذكر سيرفبر بتقاريره أنه يعرف حاكم عمان شخصًيا وقد كان على إلمام باللغة العربية للمزيد انظر: سيرجي جريجوريف: عمان في 

، 41، العدد 21رشيفات الرسمية لسان بطرسبيرج، الوثيقة، البحرين، مجالتاسع عشر وبداية القرن العشرين من خالل الوثائق الموجودة في األ
 م.2002

 .158-157( المرجع نفسه، ص10)
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م ذكر فيه معلومات عن ميناء مسقط, 1824ه/1240يف عام (11)الرويس يف القرن التاسع عرش وعندما عاد رفع تقريًرا لإلمرباطور

وقدم بتقريره حجًجا أراد هبا إقناع املسؤولني الحتالل مدينة مسقط من قبل البحرية الروسية وكتائب اجليش الرويس, وأتى بدالئل 

وائد متعددة ستعود عىل البالد من جراء السيطرة تؤيد هذا االقرتاح؛ منها موقع مسقط املهم وميناؤها للتجارة الروسية, وما له من ف

عليه, كام ذكر املكاسب السياسية التي تعود عىل روسيا إن احتلته؛ ومن أمهها أنه إذا نشبت حرب بني روسيا وكٍل من تركيا وإيران, 

زداد بذلك اإلمرباطورية الروسية وكان هذا امليناء حتت سيطرهتا فيمكنها أن متارس الضغط واالبتزاز عليهام يف اخلليج العريب, وست

قوة يف جمال اتصاالهتا وعالقاهتا مع بريطانيا وفرنسا, وكذلك السيطرة عىل مسقط ستعطي روسيا نفوًذا عىل أقاليم اجلزيرة ككل, 

ا حتتويه األرايض , كام سيزيد الدخل الرويس مل(12)وستكسب روسيا إمكانية التوسع يف اجلزء الغريب للهند والواليات اجلنوبية من إيران

الحتالل تلك  (13)املستهدفة من خامات املعادن من ذهب ورصاص وغريمها, وقد اقرتح عىل اإلمرباطور إرسال أسطول رويس

املدينة, وأكد رضورة احلفاظ عىل رسية العملية العسكرية خاصة من قبل أعضاء احلكومة الربيطانية وعمالئها, وأوىص برتكيز 

قط عىل القلعتني القديمتني الواقعتني عىل خليج مسقط, وأوىص من أجل نجاح هذه احلملة السياسية القوات الروسية يف مس

والعسكرية بإنشاء اتصاالت دبلوماسية وسياسية مع حاكم عامن, وبفتح سفارة روسية بمسقط وإبقاء حرس وأسطول رويس فيها 

قنصلية لبالدهم يف مسقط من أجل السيطرة عليها وتقوية نفوذها,  . وهذا ما يؤكد حماوالت الروس منذ فرتة إلقامة(14)بصفة دائمة)

فنجد أنه من أجل ذلك أخذت تزحف إىل اخلليج وأبدت احلكومة الروسية اهتامًما بالًغا إلنشاء قنصلية هلا يف مسقط ويف الساحل 

, (17)وبوشهر (16)الرويس يف أصفهان  (القنصل Dapige(15)م حاول )دابيجا 1898هـ/1316الرشقي للخليج العريب عموًما, ويف عام 

م 1901هـ/1319ومسقط, وسعى لذلك بشتى الوسائل, وبالفعل يف عام  (19)واملحمرة (18)أن يؤسس وكاالت قنصلية يف بندر عباس

                                                            

 ( كان اإلمبراطور الروسي في ذلك الوقت أليكساندر األول.11)
 .160( سيرجي جريجوريف: المرجع السابق، ص12)
واحدة وسفينة شراعية بصاريين واثنين أو ثالث ناقالت حربية لنقل البحارة الروس  ( اقتراح أن يكون األسطول مكوًنا من طراد واحد وفرقاطة13)

 والعتاد الحربي والذخائر من روسيا إلى مسقط.
م بقيت مجهولة ويبدو أنه لم يطلع عليها الروس أو العمانيون أو حتى العالم الخارجي، وتعّد 1824ه/1240( هذه الوثيقة المؤرخة في عام 14)

م. للمزيد انظر: سيرجي جريجوريف، المرجع 19خية مشوقة جًدا ومهمة والفتة للنظر لما تحتويه من معلومات عن عمان في القرن وثيقة تاري
 السابق.

( القنصل العام الروسي في أصفهان وقدم إلى بوشهر في الرابع من آذار/ مارس حيث كان ينتظر السفينة كورنيلوف وتم استقباله من قبل 15)
 .511، ص1ارسي بإيعاز من طهران وتكريمه عند دخوله المدينة. للمزيد انظر، لوريمر: المصدر السابق، القسم الجغرافي جالحاكم الف

كم جنوبي طهران وتقع على نهر زاينده.للمزيد انظر، لوريمر: المصدر السابق، القسم 340( مدينة في إيران ومركزها أصفهان على بعد نحو 16)
 .1الجغرافي، ج

عد اء بحري رئيس في إيران، وهي المدينة الرئيسة على الجانب الشرقي للخليج ومقر القسم اإلداري إليران وموقعها على الساحل اإليراني، تب( مين17)
مياًل شرقي الجنوب 150مياًل إلى الشرق و170مياًل إلى الشمال من ناحية الشرق من المنامة في البحرين ومن ناحية الكويت جنوًبا  190نحو 

 .1لشرقي لمصب شط العرب. للمزيد انظر، لوريمر: المصدر السابق، القسم جغرافي، جا
مياًل إلى الشمال الغربي منمسقط، وسميت ببندر عباس نسبة 280( بلدة مهمة على الساحل الفارسي عند مدخل الخليج العربي تقع على مسافة 18)

خالل عهد االحتالل البرتغالي لهرمز، حيث كانت محطة للذهاب إلى هذه الجزيرة. إلى الشاه عباس في القرن السابع عشر، وكان اسمها جمبرون 
 .1للمزيد انظر، لوريمر: المصدر السابق، القسم الجغرافي، ج
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م, ورفعت يف العام 1904هـ/1322فتحت قنصلية روسية عامة يف ميناء بوشهر, وفتحت وكالة قنصلية يف ميناء بندر عباس عام 

اعتربت روسيا فتح القنصليات يف مدن اخلليج العريب  (20)يليه إىل قنصلية روسية, كام فتحت وكالة قنصلية أخرى يف ميناء لنجة الذي

 وفارس نشاطًا دبلوماسيًا اعتمدت عليه لرعاية مصاحلها.

؛ ألن تلك القنصليات (21)يسوأراد الروس بذلك توسيع شبكات القنصليات الروسية يف تلك املنطقة وحتسني اجلهاز القنصيل الرو

م 1902هـ/1320كانت تقوم بالدور األكرب يف التحرك السيايس الرويس, حيث نجد أن القنصل الرويس يف بوشهر قام يف عام 

باستخدام إحدى السفن احلربية الروسية لزيارة الكويت حماواًل إقامة قنصلية هلم هناك, كام تشري املراسالت املتداولة يف العام 

م بني ممثيل املفوضيات وتقارير الرحالة والوكالء الروس إضافة إىل تقارير قباطنة السفن الروسية, إىل طلب توسيع 1902-1905

(  Oseenkoشبكة القنصلية ورضورهتا ومنها إقامة قنصلية روسية يف مسقط, وقد أرسل القنصل العام الرويس يف بوشهر )أوسينكو

إىل وزارة اخلارجية إلمرباطورية روسيا رضورة تأسيس مفوضية سياسية يف مسقط يف اجلزء الثاين من رسالته, حيث يذكر فيها أيًضا 

أن مسقط حتتاج ملفوضية خاصة, إذ إنه توجد هبا مفوضية بريطانية, ويرى كأسالفه أمهية مسقط السياسية واالقتصادية, وقد حدد 

رهم مسقط كأفضل النقاط من مجيع النواحي واالعتبارات مقارنة بنقاط اخلليج األخرى إلقامة مستودع فحم قباطنة السفن يف تقاري

حجري هلم فيها, وأرادوا بذلك منافسة بريطانيا بمسقط, هذا يفرس إحلاح الروس إلقامة قنصلية بمسقط وإقدامهم عىل ذلك بشتى 

م يف جزئها الثالث عىل ملخص لبعض األفكار التي ختص تأسيس 1904ه/1322املحاوالت, فاحتوت رسالة أوسينكو يف عام 

قنصلية روسية بمسقط, وذكر فيه أنه جيب القيام بذلك ملا سيعود عىل بالده من مصالح يف شتى املجاالت والتصدي للنشاط الربيطاين 

, كام رشح أمهية مسقط ومميزاهتا بعدة "طقةحيث بإمكاننا نحن الروس أن نتصدى هلم بالوسائل السلمية ونضعف تأثريهم يف املن"هبا, 

نقاط تناوهلا بالتفصيل, وأراد بذلك إقناع بالده بالسيطرة والوجود بمسقط, وحثهم عىل إقامة عالقات صداقة مع سلطاهنا, وغريها 

 .(22)من التوصيات التي طالب هبا

قط ومجع املعلومات عنها , ورغبتهم يف إقامة قنصلية وكذلك تثبت أوامر القناصل املوجودين باخلليج لقباطنة السفن باملرور بمس

هلم هناك و الوجود السيايس باملدينة , ففي املراسالت التي جرت بني القنصل العام يف بوشهر باسك والوكيل التجاري للرشكة 

                                                                                                                                                                                          

( المحمرة مدينة إيرانية تقع على الضفة الشرقية لشط العرب في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، لوريمر: المصدر السابق، القسم 19)
 . 1غرافي، جالج
، لنجة: 90؛ طارق الحمداني: المرجع السابق، ص105؛ صبري الحمدي: المرجع السابق، ص36( مصطفى النجار: المرجع السابق، ص20)

 ( مياًل غرب الشمال الغربي من الشارقة، وأكثر88( مياًل من بندر عباس، وعلى بعد )96مدينة كبيرة مهمة على الساحل اإليراني على بعد حوالي )
 1371، ص4( ميل جنوب شرقي مدينة بوشهر. لوريمر، المصدر السابق، القسم الجغرافي، ج300من )

 .305( محمد نصر مهنا: دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ص21)
سالت الشخصية المتعلقة بمسقط من خالل الوثائق التاريخية بأرشيف السياسة الخارجية إلمبراطورية ( الفيرافارخوفا: المراسالت الدبلوماسية والمرا22)

 .119-115م، ص2004، 46، العدد23م، الوثيقة، البحرين، مج1905-1902روسيا في موسكو لعام 
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ع املنطقة وإرشادات والتي احتوت عىل معلومات مهمة عن أوضا (23)الروسية للمالحة و التجارة يف مسقط السيد جوجري الفرنيس

 علمية موجهة لتقوية مواقعهم السياسية و االقتصادية و التجارية يف املنطقة.

ولقد بدأ الربيطانيون يشعرون بالقلق من الوجود الزائد للسفن الروسية, ففي رسالة بعثها امليجر كوكس القنصل الربيطاين إىل 

يونيو  15م رسالة معنونة إىل القنصل الرويس بمسقط, كام أنه يف 1901ل أبري 4حكومة اهلند, ذكر فيها أنه وصلت إىل مسقط يف 

م ظهر خرب يف الصحف الفرنسية والعربية يفيد بأن روسيا تزمع تعيني قنصل هلا يف مسقط, وأهنم بصدد انتظار موافقة السلطان 1901

 Nijniاًل عندما زارت السفينة) نجني نوفغورود , والواقع أهنم كانوا يقومون بعدة حماوالت من أجل حتقيق ذلك, فمث(24)عىل ذلك

Novgorod  ا مع السلطان فيصل بن تركي1893ه /1311( عام , وعقد مباحثات معه وعرض (25)م مسقط, رتب قائدها اجتامًعا رسيًّ

ا زار مسقط عليه عدة عروض, منها الوقوف بجانبه ضد اإلنجليز وتقديم العون له, وفعل نفس الفعل القنصل الرويس باسك عندم

 .(26)( حيث عرض عىل السلطان أن يعني قنصاًل روسيًّا يف مسقط Boyarinم عىل متن السفينة )بويارين 1903ه/ 1321عام 

وجتدر اإلشارة إىل أن قباطنة تلك السفن كانوا يزورون مسقط بأمر من احلكومة الروسية, وكانت تقاريرهم تصل هلا, ويتضح 

ملركزي لألسطول البحري احلريب, حيث تفيد بأن السفن التي كانت تعرج عىل ميناء مسقط مأمورة ذلك يف وثائق أرشيف الدولة ا

م بأن متر بمسقط 1901ه/ 1319( عند زيارهتا للخليج يف ديسمرب  Varyagبذلك, ونرى ذلك عندما أمر قائد السفينة )فارياج

ون طي الكتامن وُترسل بحذر عن طريق السفن أو املمثلني وجُتمع خمتلف املعلومات املفيدة عنها زمن السلم واحلرب, وأن تك

, ورد القائد برسالة يف العام (27)الدبلوماسيني, وعدم ترسيب أي معلومة عن مهمة السفينة املوكلة إليها للصحافة أو ألي قوى أخرى

قط هو فيصل بن تركي, وذكر له نسبه نفسه بني فيها ما مجعه من معلومات يف أثناء وجوده بمسقط, حيث ذكر يف تقريره أن سلطان مس

وقضية تقسيم عامن وزنجبار بالتفصيل وموقف الربيطانيني منها, وبني حالة سلطان مسقط املادية والتي كانت متيل للفقر حيث كان 

لذي يظهر تقبلهم يتلقى معونة من بريطانيا, وعىل الرغم من ذلك فقد استقبلوهم استقبااًل أشّد حفاوًة وترحيًبا من الربيطانيني, وا

                                                            

م ويعد أنشط التجار المحليين 1899هـ/1317ذ عام ( كان تاجر فرنسي وعمياًل للشركة الروسية للمالحة و التجارة في مسقط وقد جاء إليها من23)
مزيد في تجارة اللؤلؤ وكان من المتورطين في تجارة السالح وكان أيضًا مندوب دعاية لتجارة القطن ، إضافة إلى ذلك كان جاسوسًا لروسيا . لل

 ،83م، ص2004العزيز، الرياض، ، دارة الملك عبد1914-1979انظر: فاطمة محمد الفريحي، تجارة السالح في الخليج العربي 
A.A.E., Nsmascate, Vol.18, F.154, notpourle minister des.A.a.le12 Des1899. 

 .89م، ص1981،دار المريخ، الرياض، 1م،دراسة وثائقية، ط1947-1899( عبد العزيز عبد الغني: السالم البريطاني في الخليج 24)
م، عرف بالسياسة والحزم 1888ه/ 1305( السلطان فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان البوسعيدي، تولى السلطة بعد وفاة أبية عام 25)

كبلة بعدد والشجاعة، وحاول في بداية حكمه التخلص من قيضة بريطانيا، كما حاول إحداث توازن بين القوى األجنبية في بالده، ولكنه استلم بالدًا م
عاهدات يصعب تجاوزها. لمزيد من التفصيل انظر: عبد اهلل بن حميد السالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل عمان، تصحيح وتعليق إبراهيم من الم

، دار العلم 4، ط5؛ خير الدين الزركلي، األعالم، ج236م، ص1930ه/ 1350، مطبعة الشباب، القاهرة، 2طفيش الجزائري الميزابي، ج
 .165-164م، ص1979ه/ 1400للماليين، بيروت، 

 .118-114م، ص2001، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1907-1880( نادية وليد الدوسري: محاوالت التدخل الروسي في الخليج العربي 26)
، أمر رئيس األركان البحرية العامة 2436، اإلضبارة رقم 1، القائمة رقم 417( األرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة، موسكو، الملف رقم 27)

بالجزيرة ؛ إيفيم ريزفان: الوثائق المتعلقة 3085م، 1901الفريق البحري أفيالن إلى القائد الطراد الثقيل فارياج بشأن زيارة موانئ الخليج العربي، 
 .167-80هـ، ص1423، 2العربية ومنطقة الخليج العربي في األرشيفات الروسية، ترجمة: عوض بادي، مجلة الدارة، العدد 
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ومودهتم لنا, وطلب من حكومته أن يكون لروسيا عميل يف مسقط؛ ألن مجيع القوى املوجودة من بريطانيني وفرنسيني سيعملون عىل 

 .(28)إحلاق الرضر بتجارتنا وسياستنا وسيقاوم وننا ملصاحلهم هناك

قنصلية والتقرب والتودد من كل مسؤول هناك, فكان ومن أجل ذلك أراد الروس يف كل زيارة هلم ملسقط تكرار حماولة إقامة 

م, وأرادوا من خالل مساعدهتم التوسط 1894ه/ 1312الروس عىل وفاق مع الفرنسيني الذين لدهيم نيابة قنصلية بمسقط يف عام 

رنسا بمسقط السيد هلم بإقامة قنصلية روسية حيث كانت فرنسا عىل عالقة طيبة مع السلطان, الذي سعى إىل توثيق صالته بممثل ف

كام ذكرنا, والذي جعل السلطان يتقرب من الفرنسيني كرد فعل  (30), وقد وافق عىل منحهم مستودع فحم يف بندر جصة(29))أوتايف(

م, كام امتنع السلطان عن رفع 1895ه/1313, ومل تقدم له املساعدة يف عام (31)ضد بريطانيا التي ختلت عنه عندما هجم عليه الثوار

م, ومل يقم بأداء التحية للملكة فيكتوريا بمناسبة تتوجيها ملكة للهند, 1898ه/1316لربيطاين ألول مرة يف السنة اجلديدة عام العلم ا

حيث كان السلطان يميل للفرنسيني, مما بث األمل لدى الروس عندما رأوا ميل السلطان للفرنسيني الذين كانوا عىل عالقات صداقة 

ا عىل ما يريدون من خالل الفرنسيني, وكانت بريطانيا ختشى من التقارب الفرنيس الرويس وما قد يرتتب معهم, فتأملوا أن حيصلو

                                                            

 .168-79( ريزفان: المرجع السابق، ص28)
الخليج العربي فترة طويلة ( بول أوتافي؛ هو سياسي فرنسي كان يعمل في البداية في القنصلية الفرنسية في زنجبار، كما عمل في بعض موانئ 29)

في مسقط،  ما أكسبه دراية في اللغة العربية ومهارة في التعامل مع العرب، وكان دبلوماسًيا بارًعا ونشًطا ولذلك أصبح خصًما عنيًدا للبريطانيين
رنسي البريطاني الطويل الذي انتهى في بداية حيث لعب دوًرا كبيًرا في الدبلوماسية الفرنسية في الخليج العربي خالل السنوات األخيرة من الصراع الف

م، دارة 1914-1858القرن العشرين. للمزيد عن دور أوتافي انظر: عبد العزيز عبد الغني: سياسة سياسة األمن لحكومة الهند في الخليج العربي 
 .286م، ص1982الملك عبد العزيز، الرياض،

الشرقي من مسقط اختاره الفرنسيون ليكون محطة لتخزين الفحم، وهو الوقود الالزم للسفن. ( يقع بندر جصة على بعد خمسة أميال إلى الجنوب 30)
 .4لمزيد من التفصيل: انظر لوريمر المصدر السابق، القسم الجغرافي، ج

ا االتصال بينه وبين ( هجم مجموعة من الثوار من القبائل الهناوية المعادية للسلطان على مسقط وحاصروا منزل قائد جيش السلطان كي يقطعو 31)
يطاني الجنود ثم هجموا بعد ذلك على قصر السلطان، ولكنه استطاع الهرب وتوجه إلى الوكالة البريطانية وطلب المساعدة من )سالدر( الوكيل البر 

لطان والوكيل ومناوئيه، فلم في مسقط، ولكن الوكيل عرض على السلطان الحماية له وألسرته فقط وذلك بحجة أن تكون بريطانيا على الحياد بين الس
إلى قلعة  يرَض السلطان بذلك فهو ليس بحاجة لحماية نفسه وعائلته فالقالع ال تزال بيده واستاء من الموقف المتخاذل من بريطانيا، فتوجه السلطان

الذي هبت القبائل الغافرية لمساعدة الجاللي وتمكن الثوار من السيطرة على معظم مسقط واستمر القتال بين الطرفين ثالثة أسابيع في الوقت 
مالء السلطان ضد الثوار، وهنا أحس البريطانيون بالخطر فدعوا إلى عقد هدنه إال أن الثوار لم يوقفوا القتال حتى طلبوا مقابلة الوكيل البر  يطاني وا 

يطانية بخالف فيصل بن تركي، والمقصود من شروطهم عليه والتي كان من أهمها أن يتولى حكم مسقط حمد بن ثويني ألنه حليف للحكومة البر 
د هذا الشرط هو إعادة توحيد شطري السلطنة، ورفضت بريطانيا ذلك ثم طلب الثوار أن يحكم أحد أبناء عزان بن قيس الذي سيعيد اإلمامة ويوح

هي تتصدى منذ البداية ألي محاولة الشطرين عمان وزنجبار، وهذا األمر غير قابل للتفاوض عند بريطانيا لما له من ضرر على مصالحها و 
اله للتوحيد واستخدمت بريطانيا القوة وفرضت عليهم معاهدة والتي كانت شروطها جميعها ضد السلطان فيصل، وأرادت بذلك تأديب السلطان الستقب

نسحب الثوار وبذلك نجد أن السلطان ( ريـال وغيرها وا12.000للروس ومنحه للفرنسيين امتيازات، وكان ضمن شروطها أن يدفع السلطان للثوار )
ب بعد هذا الموقف من قبل بريطانيا أخذ يعمل على استقطاب حلفاء آخرين وأخذ يتقرب أكثر من القبائل المحافظة الهناوية وهذا الذي لم يعج

م(، 1895-1861هـ/1312-1277ان )بريطانيا. للمزيد عن ذلك انظر، نوال حسن محمد الفريح: دور القبائل في مقاومة النفوذ البريطاني في عم
؛ عبد اهلل عبد العزيز الجوير: التاريخ السياسي لمسقط وعمان في الفترة ما 183-180م ص2001رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القصيم، 

ياسية في الخليج ؛ صالح العقاد: التيارات الس195-193م، ص1412م( رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 1920-1891هـ/1339-1308بين )
 .199م، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ص1991-1990العربي من بداية العصور الحديثة حتى أزمة 
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, خاصة أن السلطان فيصل يف بداية حكمه مل (32)عليه من مصالح مشرتكة بني الدولتني, ما قد هتدد مصالح بريطانيا باهلند وفارس أيًضا

, وكان يريد التخلص من السيطرة (33)م1891هـ/1308عد عقدت معه معاهدة صداقة عام يكن يميل لربيطانيا عىل الرغم أهنا فيام ب

م كسلطان عىل مسقط, 1890ه/1307إىل عام  (34)الربيطانية, ولذلك مل تعرتف به السلطات الربيطانية حاكاًم رسميًّا عند توليه احلكم

 .(35)مل ترَض عنها بريطانياوعىل الرغم من ذلك مل يعَط أي ضامن بالتأييد بسبب ترصفاته التي 

حيث أخذ يبحث عن حلفاء آخرين له رغم أنه يتلقى املعونة املالية من بريطانيا, فاستقبل الروس ورحب هبم وبزيارة سفنهم 

, فعندما كان مستاًء من بريطانيا (36)ملسقط وببيع جتارهتم هبا كام ذكر قباطنة السفن, فكانت مواقف سلطان مسقط تتبدل عدة مرات

م التي قرر بعدها أن ينفصل عن احلكومة الربيطانية بسبب إرغامها له عىل توقيع 1895هـ/1313حب بالفرنسيني أيًضا بعد ثورة ر

املعاهدة, حيث جعلته يرضخ للثوار ومنعته من تصدير صادرات مسقط خالل األزمة وطالبته بتعويضات, وكان هدف بريطانيا من 

استقباله الروس والفرنسيني والرتحيب هبم, وبالتايل جعل مصاحلهم تزداد وتزدهر كل ذلك تأديب السلطان فيصل بسبب 

, لذلك أرادت بريطانيا الضغط عليه لتثبت له بأنه ليس له غنى عنها وأهنا القوة املسيطرة, وأخذت تضغط عليه حيث قدم (37)بمسقط

م مذكرة قوية اللهجة للسلطان فيصل احتوت 1899ه/ 1317( يف عام Colonel Meadeاملقيم الربيطاين يف اخلليج )الكولونيل ميد 

عىل عدة مطالب رئيسة لربيطانيا, كام أهنا أرادت إثارة الرعب يف نفس السلطان فأمرت قائد األسطول الربيطاين يف املحيط اهلندي 

فرباير  9عىل الساحل يف(بالتوجه إىل مسقط عىل رأس سفينة حربية وأن يقوم ببعض املناورات  Douglasاألدمريال )دوجالس 

م, وذلك خلوف بريطانيا من تطور العالقات الروسية الفرنسية مع مسقط, وأدت ترصفات بريطانيا مع السلطان لفشل 1899

مساعي الروس حاولوا كسب موافقته لتعيني قنصل رويس يف مسقط, فتجاهل السلطان عروضهم وامتنع عن التحدث يف هذه 

فرباير, كام أنه يتلقى إعانته منها فخيش السلطان من  16نيا عندما صوبت مدافع أسطوهلا عىل مسقط يف األمور بسبب خوفه من بريطا

                                                            

؛ صالح العقاد: 146-143م، ص1982،دار الشروق، جدة،1( مديحة أحمد درويش: سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ط32)
 .199المرجع السابق، ص

م بعد انتصار ثورة زعماء القبائل في 1891هـ/1308يطانيا السلطان فيصل بن تركي على عقد معاهدة الصداقة والتجارة والمالحة، ( أرغمت بر 33)
عمل منها الداخل عليه، وعندما شارف حكمه على االنهيار تدخلت بريطانيا ووافق على بنود هذه المعاهدة ومنها تفتيش السفن العمانية ومصادرة ما ي

 .185-183رة غير المشروعة )السالح(، وهذا زاد من استياء السلطان من بريطانيا. للمزيد انظر، نوال الفريح: المرجع السابق، صبالتجا
م خلفه في الحكم ابنه فيصل وهو االبن الثاني لتركي والذي قد شارك في اإلدارة 1888هـ/1305( عندما توفي السلطان تركي بن فيصل عام 34)

وعندما تولى السلطة كان من أولويات أعماله محاولته أن يسود السالم مسقط وحاول التقرب من زعماء القبائل المعادية لوالده في في عهد والده، 
ن أثناء حكمه وذلك لحماية مسقط، ولم تكن تعجبه السيطرة اإلنجليزية على مسقط زمن والده وحاول التخلص من تلك السيطرة إال أنه ال مفر م

-1840نيا له والتي خضع لها فيما بعد بسلسلة من المعاهدات. للمزيد انظر: جمال زكريا قاسم: دراسة لتاريخ اإلمارات العربية حماية بريطا
؛ شركة الزيت العربية األمريكية: عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي، 121م، ص1974، دار البحوث العلمية، الكويت،2، ط1م، ج1914

؛ محمد عبد اهلل حمد الحارثي: موسوعة عمان الوثائق السرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 59م، ص1952قاهرة، إدارة العالقات، ال
 .1039، ص1، ج2007لبنان، 

مل، ( السير أرنولد.ويلسون: الخليج العربي مجمل تاريخي من أقدم األزمنة حتى أوائل القرن العشرين، ترجمة عبدالقادر يوسف، مكتبة األ35)
 .384السالمية، الكويت، ص

 .93، معهد الدراسات العربية دار المعرفة، ص1(، ج1914-1890( محمود علي الداود: الخليج العربي والعالقات الدولية )36)
 .384م، ص2007، الفارابي،9؛ لوتسكي: تاريخ األقطار العربية الحديث،ط146-145( مديحة درويش: المرجع السابق، ص37)
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م حتسنت عالقة 1899هـ/1317, ومنذ عام (38)عواقب االستمرار يف معارضة بريطانيا مما أدى إىل تعاونه معها ملنع جتارة األسلحة

 , ثم دخلت مسقط حتت احلامية الربيطانية.(39)سلطان مسقط بربيطانيا ومل يتعكر صفوها بعد ذلك

وعىل الرغم من مجيع اجلهود التي بذلتها روسيا وقناصلها يف مسقط والتي أخذت من املحاوالت يف شتى الوسائل املمكنة إلقامة 

تي ترتتب عىل الوجود قنصلية روسية فيها ومنافسة بريطانيا عليها, إال أهنم مل يستطيعوا فعل ذلك بسبب إدراك بريطانيا للمخاطر ال

الرويس بمسقط من إقامة قنصلية والذي يعد حتديًا سياسيًا واضحًا للحكومة الربيطانية يف املنطقة, وبالتايل هتديد أمنها هناك 

 ومكانتها, فتصدت هلم بجميع الطرق من خالل سلطان مسقط حتى فرضت محايتها عليها.

 م:1903إىل  1893ا املبحث الثاين: زيارات السفن احلربية ونتائجه

بعد أن أسست اإلمرباطورية الروسية عدة قنصليات هلا يف اخلليج العريب, وألقت بكل ثقلها كي تفوز بإقامة قنصلية هلا يف مسقط, 

والتي مل يتسنَّ هلا ذلك إال أهنا مل تتواَن عن أي عمل يقرهبا ويوصلها لذلك, فبدأت اإلمرباطورية الروسية ترسل سفنها احلربية 

لتجوب مياه اخلليج العريب متجهة إىل مسقط, حيث وجدت أسامء تلك السفن الروسية احلربية منقوشة عىل صخور مينائها, ما يؤكد 

زيارهتا له ويثبت تردد تلك السفن عليها, وكانت هتدف تلك السلسلة من الزيارات للسفن الروسية احلربية إىل استعراض العلم 

 Nijni, وكان الطراد الرويس املتطوع )نجني نوفغورود (40)نيا التي أصبح اخلليج ومسقط حكًرا هلاالرويس وقوهتم ومنافسة بريطا

Novgorod (41)م, وقام ضباطها بمقابلة السلطان1893هـ/1311( أوىل السفن احلربية التي تصل إىل مسقط عام. 

مناورات, وكانت ذات أمهية سياسية متعددة, السفينة كام كانت يف مقدمة السفن احلربية الروسية التي زارت مسقط عرب سلسلة 

 ", وقد َقِدمت بناء عىل طلب املبعوث الرويس )أرغيبوبولو(43)م1900هـ/ 1318(, التي زارت مسقط عام Gilyak(42)احلربية )جيلياك

Argypoulouعليامت الالزمة قبل , وقد تلقى قائدها الت"جيلياك", وبناء عىل ذلك أرسلت سفينة خفر السواحل (44)( يف طهران

                                                            

ط من أهم مراكز تجارة األسلحة والذخائر في الخليج العربي خاصة والشرق األوسط عامة، وقد تهيأت عوامل عدة مكنتها من ( كانت مسق38)
 .85-75احتالل هذه المكانة. للمزيد عن تجارة السالح في مسقط انظر، فاطمة الفريحي: المرجع السابق، ص

سندات ذات العالقة بالهند البريطانية والخليج والجزيرة العربية، ترجمة عبدالوهاب ( سي يو اتجيسون بي سي اس: المعاهدات والتعهدات وال39)
 .536، ص1؛لوريمر: المصدر السابق، ج337م، ص2001، بيت الحكمة، بغداد، 1القصاب، ط

  .113ص ؛ نادية الدوسري: المرجع السابق،106؛الفيرافارخوفا: المرجع السابق، ص26( مصطفى النجار: المرجع السابق، ص40)
 .60؛ نوري بخيت: المرجع السابق، ص387؛ أرنولد ويلسون: المرجع السابق، ص165( سيرجى جريجوريف: المرجع السابق، ص41)
 .307( عبد اهلل الجوير: المرجع السابق، ص42)
خزن فحم لها في بندر عباس، م، وكانت الحكومة الروسية تنوي إقامة م1900ه/1318( كانت السفينة الحربية جيلياك قد زارت الخليج عام 43)

فبراير، وكان هذا بداية لما يسمى سلسلة من المظاهرات البحرية الروسية التي تستهدف أغراض  14فأول ميناء زارته في الخليج بندر عباسفي 
مارس  –في شهري فبراير  بو شهر، المحمرة، البصرة، الكويت( –سياسية، وهذه الزيارة الثانية حيث سبق للسفينة زيارة الخليج )بندر عباس 

وما بعدها؛ ريزفان، الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج، 523، ص1المصدر السابق، ج –م، لمزيد من التفصيل انظر: لوريمر 1899
بغداد،  م، دار عدنان للنشر،1907-1798؛ فواز مطر الدليمي، التنافس البريطاني الروسي في منطقة الخليج العربي141-140ص

 ومابعدها.248م، ص2017ه/1438
في مياه الخليج العربي وأثار ظهوره فجأة البريطانيين ما سبب لهم Arkonaم ظهر الطراد األلماني "أركونا" 1899هـ/ 1317( في ربيع 44)

صي بإرسال سفينة حربية روسية االضطراب والقلق، فقد ظنوا أنها سفينة حربية روسية ولما علم بذلك المبعوث الروسي بطهران أخذ يطالب ويو 
ريزفان: لمياه الخليج العربي، وبعد مناقشات مطولة ومكثفة وافق القيصر نيكوالي الثاني على قرار إرسال السفينة جيلياك للخليج. للمزيد انظر، 
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االنطالق يف مهمته, وكان من تلك التعليامت أن يلتزم باحلذر الشديد يف ترصفاته وأاّل يظهر أن وراء قدوم الطراد أيَّ أهداف رسية 

. (45)هبا ختفيها, وهذا ما كانت ختشاه بريطانيا, حيث كانت السفن احلربية الربيطانية تتعقب الطراد الرويس يف مجيع املوانئ التي رسا

وكانت تدور مراسالت تلغرافية بني قائد السفينة واحلكومة الروسية, وكانت جيلياك سفينة حربية بغاطس عمقه عرشة أقدام ومزودة 

التي أكدت للجميع نوايا روسيا السياسية التي مل تكن كام  (47)؛ مما أثار جداًل عند وصوهلا خاصة بعد قضية الفحم(46)بأسلحة ثقيلة

 .(48)م ال ينوون احتالل أي ميناءرصحوا بأهن

وكانت بريطانيا عىل علم بقدوم جيلياك, فأخذت تروج شائعات عن جيلياك إثر وصوهلا بأهنا سفينة خشبية قديمة غري صاحلة 

السكان للمالحة, وأهنا قادمة الحتالل ميناء هلا باخلليج ومسقط خاصة, إال أنه عند وصول السفينة لقيت اهتامًما شديًدا من قبل 

 املحليني, واستقبل عىل متنها املئات من الزوار باليوم الواحد من العرب وغريهم.

, حيث إهنا أهبرت السكان املحليني بمصابيحها (49)وحصلت عىل احلفاوة والرتحيب من قبل السلطان كام ذكر قائدها يف تقريره

 زارت جيلياك بندر عباس والبرصة والكويت إضافة إىل عدة موانئ الكاشفة الكهربائية التي مل يكن هلا مثيل بالسفن الربيطانية, كام

 يف أثناء رحلة عودهتا. (50)باخلليج

 فنجد أن زيارة جيلياك وهي أوىل البوارج التي زارت اخلليج يف أكثر الفرتات توتًرا, لقيت نجاًحا دبلوماسًيا كبرًيا, وكانت هلا نتائج

, فقد أعطت انطباًعا حسنًا عن السفن الروسية ليس باخلليج ومسقط فقط وإنام باهلند وأملانيا سياسية إجيابية مقارنة مع السفن األخرى

 .(51)وفارس إضافة إىل بريطانيا التي كانت ترى ذلك, وكان هذا بسبب التغطية الصحفية للحدث

, فانتهز الربيطانيون تلك الفرصة وبعد جيلياك مّر وقت بنحو السنة ونصف السنة, مل تظهر خالله أي سفينة حربية روسية يف مسقط

 .(52)وأخذوا يروجون إشاعة بأهنم منعوا السفن احلربية الروسية من دخول اخلليج العريب

                                                                                                                                                                                          

الروسية، ترجمة: عوض بادي، مجلة الدارة، ؛ ريزفان:الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في األرشيفات 59المرجع السابق، ص
  .140هـ، ص1423، 2العدد 

 .25( مصطفى النجار: المرجع السابق، ص45)
؛ طارق 9؛ ريزفان: سفن روسية بالخليج العربي، ص140؛ ريزفان: المصدر السابق، ص504-503، ص1( لوريمر: المصدر السابق، ج46)

 .101الحمداني: المرجع السابق، ص
طن وذلك يفوق اتساع عنابر السفينة، وبعد أن تم 300صلت جيلياك إلى بندر عباس طلبت التزود بالفحم وكانت كمية الفحم المطلوبة ( عندما و 47)

سيس تحميلها بالفحم بقي فائض من الفحم وأرادت ترك الكمية المتبقية على الساحل ولكن رفض الحاكم ذلك؛ ألن تلك الكمية من الفحم كفيلة بتأ
م بالمنطقة وبداًل من تركها على الساحل حملت على مركبين مستأجرين محليين، ويبدو أن ذلك الرفض من قبل حاكم بندر عباس مستودع فح

؛ نادية الدوسري: المرجع السابق، 503، ص1بإيعاز من بريطانيا؛ ألنها كانت على علم بالنوايا الروسية. للمزيد انظر، لوريمر: المصدر السابق، ج
 .88ص
 .172مود الداود: المرجع السابق، ص( مح48)
نع ( أورد في تقريره عدة مالحظات عن المهمة التي كلف بها في أثناء رحلته،أوجزها في عدة نقاط مهمة منها: أن الظروف المناخية للخليج تم49)

ية والتي تعيق المالحظة كما حدد أفضل المالحة في الصيف بسبب الحر الشديد وأيًضا فصل الشتاء نظًرا لهبوب الرياح العاصفة الشمالية الغرب
المرجع  الشهور للمالحة بالخليج وبين أن الفحم متيسر بالخليج لوجود الشركات التجارية التي تملكه وستزودنا به. للمزيد انظر، نادية الدوسري:

 .91السابق، ص
  .141األرشيفات الروسية، ص( ريزفان: الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في 50)
 .143( ريزفان: المصدر السابق، ص51)
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ه يف الشهر الثاين من عام 1319( أول سفينة جتارية روسية تزور اخلليج وصلت إىل مسقط Korniloffوتعد السفينة )كورنيلوف 

, ويف مسقط حيت السفينة علم السلطان بإطالق ثالث طلقات من مدافعها, ثم غادرت السفينة م, حمملة بالبضائع واملسافرين1901

أكتوبر, وأطلقت تسع طلقات من  14م ووصلت مسقط يف 1901سبتمرب  11, أبحرت الباخرة كورنيلوف مرة ثانية يف (53)إىل جاسك

وتركت مسقط دون أن تفرغ فيها أي محولة متوجهة إىل بندر عباس, وقد شجعت رحلة السفينة  مدافعها للتحية, ورفعت مراسيها

( إىل العمل يف جتارة اخلليج لكنها مل تكن عىل Trouver( و )تراوفور Azoveكورنيلوف بعض السفن التجارية الروسية مثل )أزوف 

 عكس كورنيلوف ألهنا سفينة جتارية حكومية. . ربام ألهنا مل تتلق أي معونات حكومية ب(54)جانب من األمهية 

(, وكانت حمطتها األوىل مسقط, وهي varyagم وصلت السفينة احلربية )فارياج 1901هـ/1319ويف العارش من مارس لعام 

 6.460أحدث طراز رباعي املداخن جمهز بأحدث املعدات احلربية ومزود بحامية, ومصنف من الدرجة األوىل, وتبلغ محولته نحو 

طنًا, وقد بني يف أمريكا, ورّصح الروس بأن اهلدف من زيارة فارياج هو الوقوف عىل الوضع باخلليج العريب, خاصة بعد االتفاقية 

, وكان لفارياج أمهية خاصة لدى الروس, حيث إن الربقية املتعلقة بانطالق السفينة قد أرسلها نيقوالي الثاين (55)الربيطانية الرتكية

بنفسه, وقد كان خط سريها يف طي الكتامن, وعند وصوهلا مسقط ألقت فارياج التحية وُرّد عليها بالتحية نفسها, ويف  القيرص الرويس

اليوم الثاين جاء رسل السلطان فيصل بن تركي, لتقديم الشكر باسم السلطان عىل تأدية الطراد حتية من إحدى وعرشين طلقة وعىل 

(, لزيارة الطراد Laronceن واحلاشية املرافقة بصحبة ممثل فرنسا بمسقط القنصل )لورانس جميئ الطراد لبالده, ثم جاء السلطا

, وقد انبهر السلطان ورصح بأهنا أعظم سفينة حربية رآها يف اخلليج, ومتت مقابلة السلطان فيصل بن تركي الذي أعجب (56)فارياج

النشيد الوطني الرويس, وكان يضع يده عىل رأسه وصدره تبجياًل بالسفينة وقام بزيارهتا واالطالع عليها, وطلب من طاقمها عزف 

واحرتاًما للروس كام وصفه قبطان فارياج بتقريره الذي قدمه, كام ذكر أنه عندما أطلعنا السلطان عىل الطراد طلب نقل خالص امتنانه 

وجود القائد بري يف مسقط تسنى له مجع وتقديره وشكره لإلمرباطور الرويس عىل إرسال سفينة كبرية كفارياج ملسقط, وأثناء 

                                                                                                                                                                                          

 .17( ريزفان: سفن روسية في الخليج العربي، ص52)
مياًل جنوب 140( جاسك أو جاشك ميناء في مكران اإليرانية ومحطة لدائرة التلغراف الهندية األوربي، وهي تقع على رأس داخل البحر على بعد 53)

مياًل إلى الغرب من شمال جوادر. انظر: لوريمر، المصدر السابق، 290ياًل شمال الشمال الشرقي من مدينة مسقط و م145شرقي بندر عباس، و 
 .1130، ص3القسم الجغرافي، ج

؛ الدليمي، المرجع السابق، 65 -60سفن روسية في الخليج، ص وما بعدها؛ ريزفان532، ص1( لوريمر، المصدر السابق، القسم التاريخي، ج54)
 .265ص
 ( كانت تلك االتفاقية بشأن المحافظة على الوضع القائم في الكويت التي أصبحت أهميتها تزداد بشكل كبير حيث إنها تمثل المحطة األخيرة55)

ج، وفي الكويت صعد الشيخ جابر المبارك إلى الطراد حاماًل معه الهدايا لخط سكة حديد بغداد؛ لذلك كانت المحطة األهم خالل زيارة فارياج  للخلي
وكان والده مبارك الصباح بمهمة بالجهراء، فذهب له أوفسيينكو  الممثل الروسي في بوشهر والذي كان قد ركب على متن فارياج عندما عرجت 

الجهراء واستقبلوه استقبااًل ودًيا، وكان الشيخ مسروًرا لعروج فارياج للكويت لبوشهر متوجًها للكويت وذهب مع الضباط الروس لمقابلة الشيخ مبارك ب
فان: وأبدى أنه سيكون مسروًرا إذا رأى سفينة أخرى تزور الكويت وأنه سيتجه للروس لطلب المساعدة إذا حلت مشكلة بالكويت. للمزيد انظر، ريز 

 .148-147الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج، ص
، 1899؛عبد العزيز عبد الغني: السالم البريطاني في الخليج 146؛ ريزفان: المرجع السابق، ص505،ص1( لوريمر: المصدر السابق، ج56)

؛ محمود الصراف: تضارب المصالح األوروبية في الخليج العربي من نهاية القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية، مجلة كلية 95ص
 .28؛ الدليمي، المرجع السابق، ص25م، ص1995، فبراير،18ب، العدداآلدا
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املعلومات عنها فوصف يف تقريره تبعية مسقط لربيطانيا سياسيًّا وماليًّا, وعىل الرغم من ذلك استقبلوا الروس بكل ترحيب وحفاوة 

ن اخلضار املتنوعة, أكثر من اإلنجليز أنفسهم, وقبل مغادرة فارياج ملسقط قدم السلطان أربع بقرات متوسطة الوزن وعرشين بوًدا م

, وممكن تفسري احلفاوة والرتحيب التي (57)وغادرت فارياج مسقط بعد أداء التحية, وزارت بعد ذلك لنجة وبندر عباس وبوشهر

استقبل فيها الروس من قبل حكام مسقط عىل الرغم من تلقيهم معونة من الربيطانيني أن السفن الروسية متر بصورة نادرة يف اخلليج 

 قورنت بالسفن الربيطانية.إذا ما 

ونجد أن زيارة فارياج ذات أمهية سياسية كبرية, حيث إهنا حققت نتائج مهمة عند قدومها ملسقط, فقد تركت أثًرا كبرًيا يف نفوس 

السكان املحليني ولفتت انتباه اجلميع وأصبحت موضوع اهتاممهم, وأصبحت لدى السكان الرغبة األكيدة يف تكوين عالقات مع 

سيا, كام أهنا دعمت قوة روسيا باملنطقة هليبة فارياج ومظهرها الفخم, حيث إنه مل تدخل إىل مسقط واخلليج يف ذلك الوقت سفينة رو

بضخامتها ونظافتها وإضاءهتا الكهربائية القوية ومدافعها الضخمة, لذا دارت أحاديث كثرية حوهلا ليس يف مسقط فقط بل يف موانئ 

 .(58)به اجلزيرة العربية كذلكاخلليج عامة وسواحل ش

( املحمية من الدرجة ASKOLEDونرى العلم الرويس أيًضا يعرض للمرة الثالثة يف مسقط من خالل السفينة احلربية )أسكولد 

األوىل ذات اخلمس مداخن حديثة الطراز, وألن الوضع السيايس تطلب وجود سفينة روسية لذلك أرسلت أسكولد يف عام 

هـ/ 1320( شخًصا, وقد رست يف ميناء مسقط يف 580(طن, ويتألف طاقمها من )5.905كانت محولتها)م, و1902هـ/1320

د بتعليامت مشددة أكثر من سابقيه يف (59)م1902الثالث من كانون األول/يناير لعام  , ونجد أن قبطاهنا العقيد )رايتسنشتاين( قد ُزوِّ

رية العامة الفريق البحري أفالن إىل قائد الطراد الثقيل أسكولد, حيث ذكر فيه أن جيلياك وفارياج كام ذكر يف أمر رئيس األركان البح

اهلدف من إرسال أسكولد ينحرص بالدرجة األوىل يف أن يظهروا العلم الرويس للسلطات األجنبية واملحلية يف هذه املياه وأن هذه 

يطة واحلذر, وطلب منه أن يبني أنه ليس للطراد أي مقاصد املنطقة سهلة املنال, وتوخًيا لإلفصاح عن ذلك أمر القائد بأخذ احل

عدوانية أو أي نية لالستيالء عىل أي أرض, ووجه خط سريه أن يعرج عىل مسقط ويطلب الفحم من الفرنسيني لوجود مستودعات 

 .(60)فحم هلم هناك

قط واملوانئ التي حوهلا مفتوحة واتضحت أهداف أسكولد السياسية التي ترمي الستعراض العلم الرويس وللتأكيد أن مس

للجميع وقابلة للمالحة ألي دولة وليست حكًرا عىل بريطانيا, كام أهنا موجهة لزيارة ميناء مسقط خاصة ولقاء السلطان شخصًيا 

ثيقة وبحث إمكانية إقامة حمطة فحم هبا؛ ألن الربيطانيني والفرنسيني لن يزودوهم بالفحم دوًما خوًفا عىل مصاحلهم, وهناك و

تقرير العميد البحري راينشتتاين قائد الطراد الرويس أسكولد عن الرحلة "موجودة باألرشيفات الروسية يف سان بطرسبريج تسمى 

, وهي وثيقة مشوقة مهمة عن مسقط كتبها أحد كبار ضباط البحرية وتعّد دقيقة "م1902هـ/نوفمرب 1320إىل اخلليج العريب يف 

استخدمت روسيا السفن وسيلة جتسس واستطالع ومجع معلومات للبحرية الروسية, واستطاعت  (61)الوصف عن مسقط ومهمة جًدا

                                                            

 ؛ الدليمي، المرجع السابق.92؛ نادية الدوسري: المرجع السابق، ص19-17( ريزفان: سفن روسية بالخليج، ص57)
 .149–148؛ ريزفان: الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية، ص21( ريزفان: المرجع السابق، ص58)
 .304؛ محمد نصر مهنا: المرجع السابق، ص22؛ ريزفان: المصدر السابق، ص505، ص1لمصدر السابق، ج( لوريمر: ا59)
  .309-307؛ الدليمي، المرجع السابق، ص170؛ سيرجي جريجوريف: المرجع السابق، ص23( ريزفان: سفن روسية في الخليج، ص60)
 .171-1700( سيرجي جريجوريف: المرجع السابق، ص61)
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من خالل هذه املعلومات التي تم مجعها تكوين رؤيا واضحة عن الوضع الذي يشغله الربيطانيني يف اخلليج العريب ويمكنها عىل ضوء 

 مصاحلها هناك مستقباًل. ذلك أن ختطط بشكل مناسب ملا تقتضيه

وعند وصول أسكولد ميناء مسقط ألقوا التحية وبودلوا كذلك بنفس التحية من قبل السلطان, واستقبلوا باحلفاوة والرتحيب 

وقابلوا السلطان وردَّ هلم السلطان الزيارة واّطلع عىل أسكولد واستمع لبعض القطع املوسيقية, وأهدوا للسلطان ساعة موسيقية 

منهم إرسال املوسيقا إليه كام ذكر قائد أسكولد يف تقريره حلكومته, وبني أن السلطان يتلقى معونة من بريطانيا, وذكر بعض وطلب 

املعلومات عن مسقط من حيث إن عدد األوروبيني يف مسقط ال يتجاوز سبعة أشخاص بمن فيهم القناصل, كام ذكر أنه قابل القنصل 

عرض خدماته عىل الروس يف أثناء وجوده بمسقط وقام بمرافقته عند زيارته للسلطان, وزار الطراد الفرنيس بمسقط السيد لورانس و

 .(62)بعد ذلك الكويت ولنجة وبندر عباس

ومن النتائج التي حققتها زيارة أسكولد أن األهايل أعجبتهم قوة السفينة خاصة أهنا ذات مخس مداخن, وهم يقدرون قوة السفينة 

لك روج الربيطانيون شائعة عندما علموا بقدوم أسكولد بأهنا ذات ثالث مداخن أو اثنتني, إال أهنا عند قدومها بعدد مداخنها, لذ

أحدثت انطباًعا شديًدا وحتى عند مغادرهتا خلفت أثرها يف النفوس بمسقط خاصة واخلليج عامة, وزارها مئات األشخاص الذين 

نيني وتعاليهم الذين حاولوا التخفيف من أثر االنطباع احلسن الذي تركته السفينة كانوا يقدرون الروس وبساطتهم, َعْكس الربيطا

م, ولكنهم 1903هـ/أواخر 1321إىل اخلليج ومسقط خاصة يف  Renownالروسية, فأرسلوا سفينة بريطانية حربية جديدة )رينون( 

 .(63)فشلوا يف حتقيق ذلك

من قبل السفن احلربية الروسية, فوصل الطراد الرويس )بويارين( م كانت الرحلة الرابعة 1903هـ/1321ويف مارس عام 

Boyarin (طنًا, إىل مسقط بصحبة الطراد الفرنيس إنفرينيت  2.452املحمي من الدرجة الثانية, وكانت محولته )Infernet 

وسية الفرنسية يف اخلليج وتأكيد (طن, وكان القصد واهلدف من وراء هذه الزيارة املشرتكة إثبات تضامن السياسة الر3.200ومحولته)

من وراء هذه التظاهر, وعند  (64)وحدة حلفهام الثنائي وقوته ملنافستهام بريطانيا باملنطقة, إال أنه يف الواقع لكل منهام أسبابه اخلاصة

 .(65)وصول الطرادين إىل مسقط قابل ضباط البحرية الروسية والفرنسية السلطان بشكل رسمي

قد سبق له أن زار موانئ اخلليج ومسقط عىل متن جيلياك, واستطاع مقارنة األوضاع يف عام  "سار يتشيف"ن وكان قبطان بوياري

م, وعندما قابل السلطان فيصل بن تركي وقدم له ضباطه, قدم باملقابل السلطان 1903هـ/1321م ويف عام 1899هـ/1317

, وأخرب القائد السلطان بأنه تلقى األوامر لزيارة مسقط ليعزز العالقات رجاله وتبادلوا احلديث كام ذكر القائد يف تقريره الذي قدمه

ه الودية والصداقة القائمة بني الدولتني, وباملقابل قدم السلطان شكره لإلمرباطور الرويس, ويف هناية املقابلة ودع القائد عند باب قرص

نه سيغادر مع الطراد الفرنيس, ووعد السلطان بأنه إذا مر بمسقط واعتذر القائد أنه ال يستطيع استقبال السلطان عىل متن بويارين أل

 يف طريق العودة يرشفه استقباله عىل الطراد.

                                                            

 .78؛ محمود الصراف: المرجع السابق، ص26نجار: المرجع السابق، ص( مصطفى ال62)
 ؛ الدليمي، المرجع السابق.150(ريزفان: الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية، ص63)
أما فرنسا أرادت ( فيما يتعلق بروسيا فكان الخليج ومسقط خاصًة مهمَّين في سياق سياستها التركية والفارسية واالختالفات البريطانية الروسية، 64)

 .151بهذه الزيارة الوصول لحل في نزاعها مع بريطانيا على مسقط. انظر، ريزفان: المرجع السابق، ص
  .307؛ عبد اهلل الجوير، المرجع السابق، ص506، ص1( لوريمر: المصدر السابق، ج65)
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وذكر القائد أيًضا يف تقريره أن السلطان أخذ انطباًعا عن السفن السابقة التي زارت مسقط وانطباًعا عن قوة روسيا, وذكر يف 

عن الفقر وأنه يف ظروف مالية حرجة؛ ألن دخله قليل ويقترص عىل الرسوم املفروضة عىل  تقريره وضع السلطان املايل حيث كان ينمّ 

, وغادرت كلتا السفينتني الروسية والفرنسية مسقط إىل بوشهر التي استقبلهم (66)االسترياد إضافة إىل املعونة التي يتلقاها من بريطانيا

, ثم عادتا يف طريق العودة (67)ن بويارين وأكملتا رحلتهام إىل الكويت فلنجةفيها القنصل الرويس العام اجلنرال باسك وصعد عىل مت

إىل مسقط وكان القنصل الرويس باسك ال يزال عىل متن بويارين, وعند وصوهلام للميناء قام السلطان بزيارة كلتا السفينتني وعند 

ا للغاية ومكث نحو ثالث قدومه لبويارين استقبله القائد والضابط وأطلعوه عىل الطراد, وقد ترك ذ لك يف نفس السلطان انطباًعا سارًّ

ساعات عىل متنها دارت خالهلا األحاديث وتبادل املجامالت, وخالل تلك الزيارة الوداعية التي قامت هبا بويارين ملسقط قام السيد 

إال أن السلطان جتاهل األمر ومل  باسك بفتح موضوع تعيني موظف قنصيل يف مسقط الذي كانت تسعى وراءه روسيا منذ زمن طويل,

يرد عليه, ومل ُيِعد السيد باسك املوضوع مرة أخرى, وغادرت السفينتان امليناء وأطلق كٌل منهام حتية لألخرى, وودعتا بعضهام متمنية 

ية كربى, فاملفاوضات . ونجد أن زيارة بويارين ملسقط كانت ذات أمه(68)كل واحدة منهام لألخرى التوفيق, وعادت بويارين إىل الديار

مع السلطان أثبتت قوة الوجود الرويس وتناميه باملنطقة منذ زيارة السفينة جيلياك وأيًضا زيارة الطرادين برفقة بعضهام عززت ذلك, 

وبينت أن اجلميع أصبحوا يعرفون الروس جيًدا ويعاملوهنم معاملة ودية بكل ترحيب وحفاوة, وأن العرب بدؤوا يوجهون أنظارهم 

إىل الروس واالستفادة منهم يف رصاعهم مع بريطانيا؛ ما يؤدي إىل انخفاض نفوذها وتوسعها باملنطقة, لذلك كان رد فعل بريطانيا 

. (69)عند زيارة السفينتني برفقة بعضهام مقلًقا ومهدًدا هلا لتخوفها من تلك العالقة الروسية الفرنسية التي سترضب مصاحلها باملنطقة

(, فكانت ضخمة الشكل وتوحي بالثقة والقوة, Tbloskم وصلت البارجة الروسية )تبلوسك 1903هـ/1321 ويف العام نفسه

 .(70)حيث مل يكن باألسطول الربيطاين كله بارجة عىل هيئتها وضخامتها

ن عام , قد زارت مسقط بالفرتة م(71)وكانت السفن الروسية جيلياك وفارياج وأسكولد وبويارين وفرنجيان وتبلوسك وغريها

م, ووجدت أسامءها منحوتة عىل صخور امليناء ما يدل عىل كثرة ترددها, حيث كانت 1903هـ/1321م حتى 1899هـ/1317

تزور امليناء ضمن نشاطات روسيا السياسية بمسقط والتي أرادت من خالهلا أن حتصل عىل قاعدة هلا هناك لتوسع نفوذها ومتد 

وجودة باملنطقة, وقد تعرف السكان إىل الروس وأحبوهم واستقبلوهم بكل ود, كام أن سيطرهتا وتنافس بذلك القوى الكربى امل

الروس باملقابل تعرفوا إىل املنطقة من خالل تلك الزيارات وطيبة سكاهنا ومدى ثقافتهم ومستواهم املعييش, وتقربوا للسلطان 

ومقدرهتم عىل منافسة بريطانيا وفرنسا, وأثبتوا ذلك من  والسلطات املحلية وعرضوا من خالهلا قوهتم وقدرهتم البحرية والعسكرية

 خالل سفنهم احلربية ذات الفخامة والطراز احلريب احلديث, وهذا ما أراد الروس حتقيقه, مما جعل بريطانيا تتصدى هلذه السفن.

                                                            

 .152( ريزفان : سفن روسية في الخليج، ص66)
 .26ص( مصطفى النجار: المرجع السابق، 67)
 .172-171؛ ريزفان: المرجع السابق، ص538، ص1( لوريمر: المصدر السابق، ج68)
( نيكوالي دياكوف: بعض الوثائق عن تاريخ العالقات بين روسيا وبلدان الجزيرة في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين 69)

 .73-72، ص2007، 52، العدد26البحرين، مج الموجودة في أرشيفات سان بطرسبرج الرسمية، الوثيقة، 
 .233م، ص1981،دارالمريخ، الرياض، 1(عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية واإلدارة في الخليج العربي، ط70)
  .165( سيرجي جريجوريف: المرجع السابق، ص71)
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 املبحث الثالث: الزيارات والبعثات الروسية الطبية والعسكرية:

السياسية يف مسقط البعثات وزيارات األطباء للمنطقة, وقد شهد اخلليج العريب ومسقط خاصة كان من ضمن أنشطة روسيا 

زيارة من قبل بعض األطباء الروس ملسقط, قادمني بمهامت معلن عنها بأهنا ذات طابع صحي طبي, كحجر صحي و وقاية من 

من تلك املهمة ستارًا ألسباب وجودهم احلقيقية  أمراض منترشة يف املنطقة يف ذلك الوقت وتقديم املساعدة الطبية, متخذين

 (.72)باملنطقة

م إىل اخلليج ومسقط, كان من أمههم الدكتور )شينيافسكي 1897ه/1315وقد بدأ إرسال عدد من األطباء الروس منذ عام 

Shniavskyنطقة, وكان يقابل قبطان ( رئيس املستشفى العسكري يف تفليس والذي أرسل بمأمورية ملراقبة األمراض الوبائية يف امل

السفينة احلربية جيلياك عندما كانت تزور املنطقة, ويوافيه بكل ما يراه ويسمعه من أخبار هناك, وكان يشتكي من احلجر الصحي 

دم اختذتروسيا من مهنة الطب ذريعة للتدخل يف شؤون املنطقة, وإجياد موطئ ق(. 73)الذي كانت تفرضه السلطات الربيطانية يف املوانئ

 هلا يف مسقط, عندما وجدت صعوبة يف جماراة النفوذ الربيطاين سياسيًا واقتصاديًا.

الذي كان ( 74)(Pogaya Vlenskyثم توالت زيارات املسؤولني الروس بعدمها من علامء وغريهم, فمنهم العامل )بوغويا فلنيسكي 

م, االستقبال الذي حظي به من 1902يوليو7ه/1320يف بمثابة مندوب سيايس رويس لبالده, فقد ذكر يف إحدى رسائله املؤرخة 

يويص هبا السلطان عىل  "اووسيينكو"قبل السلطان فيصل بن تركي, حيث كان حيمل معه رسالة من القنصل العام الرويس يف بوشهر 

ستقبل العامل وهيأ له املكان . وقد رد السلطان عىل رسالة القنصل بأنه ا(75)هذا العامل, ومساعدته وتقديم ما يلزم له من مسكن وغريه

املناسب, وأرسل له من يتفقد يوميًا, يف حني ذكر بوغويا أن الوزير وأشخاص مهمني يف مسقط زاروه, وكانوا يكنون االحرتام 

والصداقة للروس, وكان هذا العامل يوصل كل التفاصيل برسائله تلك للقنصلية يف بوشهر, التي كانت بدورها ترسلها للحكومة 

 .(76)وسية, والتي ترد عىل السلطان برسائل الشكر ملا يرد إليها من قبل ذلك العامل من حفاوة واهتامم بهالر

                                                            

، موجهة 26/2/1890، القنصلية العامة لإلمبراطورية الروسية، بغداد، 346-، د3( األرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة، موسكو، ملف72)
 إلى القسم اآلسيوي في الخارجية لإلمبراطورية الروسية،

British Documentes on foreign Affairs, part1, volume13, Doc.50,ra-port on the British Indiana Commercial 
Mission to south- eastern Persia during 1904-1905. 

، بالغ كروغلوف إلى 1244( األرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة، موسكو، ملف السفارة اإلمبراطورية في القسطنطينية، اإلخبار، 73)
 .56، ريزفان، المرجع السابق، ص282، رقم 10/9/1900القسطنطينية، 

 .165( أستاذ البيولوجيا في جامعة موسكو الرسمية والمختص بعلم الحيوان، ريزفان، المرجع السابق، ص74)
 
( رسالة من القنصل الروسي في بوشهر أووسيينكو إلى السلطان فيصل بن تركي، بتاريخ OM.NRAA.A.2.1.8.57( الوثيقة رقم )75)

، هيئة 1905-1884القات خارجية مع روسيا( عهد السلطان فيصل بن تركي م، ضمن ملف مراسالت ودية وزيارات رسمية )ع1902ه/1320
 الوثائق و المحفوظات بمسقط.

م، ضمن ملف 1902ه/1320( الوثيقة السابقة، رسالة من السلطان فيصل بن تركي إلى القنصل الروسي في بوشهر أووسيينكو، بتاريخ 76)
 ، هيئة الوثائق و المحفوظات بمسقط.1905-1884يا( عهد السلطان فيصل بن تركي مراسالت ودية وزيارات رسمية )عالقات خارجية مع روس
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وتعد تلك الرسائل من بوغويا ضمن املواد األرشيفية األكثر إثارة يف مسقط واخلليج, وهو من أهم املسؤولني الذين لعبوا دورًا 

م عن طريق 1903ه/1321راهتم, وعندما عاد لبالده أرسل رسالة للسلطان عامعند زيارة مسقط واستفادت روسيا منهم ومن زيا

( يقدم فيها شكره, وشكر رشكة علوم الطبيعة ملا لقيه من مساعدات وتسهيالت استفاد منها Oseenkoالقنصل الرويس )اوسينكو 

 .(77)عند وجوده باملنطقة

السياسية ملحوظًة بمسقط وما حوهلا, ودخلت تلك السياسة مرحلتها  عندما أصبحت أهداف روسيا القيرصية ونشاطاهتا واهتامماهتا

حيث نجد أهنم من أجل حتقيق ذلك استعملوا عدة أساليب لتنفيذ  (78)التنفيذية الفعلية منذ العقدين األخريين من القرن التاسع عرش

عددة التي كانت عىل هيئة ضباط عسكريني مهامهم إلجياد قاعدة هلم بمسقط, قامت موسكو بإرسال البعثات الرسية الروسية املت

عام  Vonblumerروس, وكانت بدايتها عبارة عن مبادرات استطالعية لألوضاع باملنطقة, وكان من أمهها جولة النقيب )فون بلومر( 

, ثم يف عام (79)م وهو ضابط رويس من القوقاز يعمل يف خدمة شاه فارس, حيث زار عدة مناطق يف اخلليج1887هـ/1304

م تلتها جولة أخرى من قبل ضابط رويس آخر يف بوشهر, وقد سبب بعض املشكالت يف فارس حيث طالب 1888هـ/1305

بوضع حد للمصالح الربيطانية هناك, ورّصح بذلك عن سياسة بالده املعادية للسياسة الربيطانية, واقرتح كذلك احتاد املصالح 

 .(80)ار غيظ السلطات الربيطانية ووقفت منتظرة ما سيحدث هناكالفارسية الروسية للوقوف بوجه بريطانيا؛ ما أث

, وطلب من واليها إعطاءه (81)"جوادر"م وصل ضابط رويس إىل 1891هـ/1309ومن نشاط الضباط الروس باملنطقة أنه يف عام 

, ورضخ الوايل لطلبه قطعة أرض ليبني عليها مبنى, حيث كان ينوي إنشاء خط سكة حديد, وقد حذر الضابط الوايل من رفض طلبه

وأرسل لسلطان مسقط خيربه باألمر, وقام السلطان بمراسلة الوكيل الربيطاين بمسقط يستشريه باألمر إال أن الوكيل مل يبّت به بل قام 

 .(83)لريى رأيه, وكان رد املقيم بأن يرفض الوايل إعطاء الروس أي قطعة أرض, دون أن حيدد له سبب الرفض (82)بمراسلة املقيم

م زيارة ضابط مهندس رويس للمنطقة وجلزيرة هرمز حتديًدا, حيث قام بمسح اجلزيرة ثم 1895هـ/1313كام شهد ربيع عام 

, كام أرسلت (84)غادرها وبعد مدة رصح بأن تلك اجلزيرة ستكون مستودًعا للفحم لتزويد السفن الروسية التي جتوب املنطقة بالوقود

                                                            

م، 1903ه/1321( رسالة من أووسيينكو القنصل الروسي إلى السلطان فيصل بن تركي بتاريخ OM.N.RAA.A.2.1.8.57( الوثيقة رقم )77)
، هيئة الوثائق و 1905-1884طان فيصل بن تركي ضمن ملف مراسالت ودية وزيارات رسمية )عالقات خارجية مع روسيا( عهد السل

 المحفوظات بمسقط.
 . 304( محمد نصر مهنا: المرجع السابق، ص78)
 . 398( ومنها: أصفهان وشيراز وغيرها. انظر، جمال زكريا: المرجع السباق، ص79)
 
 . 415؛ أرنولد ويلسون: المرجع السابق، ص19؛مصطفى النجار: المرجع السابق، ص450، ص1: المصدر السابق، ج( لوريمر80)
م، عندما توسعت سلطتها بعهد 1793( جوادر: ميناء يقع على الضفة الشرقية للخليج العربي، وكان تابًعا لوالية مكران وضمته عمان إليها عام 81)

م لباكستان مقابل ثالثة ماليين جنيه 1958دي وظلت تابعة لعمان حتى تنازل عنها السلطان سعيد بن تيمور عام اإلمام سلطان بن أحمد البوسعي
 م. 1979إسترليني. للمزيد انظر: وزارة األعالم والثقافة بعمان: عمان وتاريخها البحري، مسقط، 

(82) 
 (IOR) R/15/6/69،sultan to Jay Karin charge of. P.A، 2Nov،1891. 

(83) (IOR) R/15/6/69. PR to officer in charge PA Muscat، off، Jask، 16 Nov،1891. 
 . 114؛ صبري الحمدي: المرجع السابق، ص21( مصطفى النجار: المرجع السابق، ص84)
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العريب تتألف من )سريوميا تنيكوف( بمصاحبة نقيب فوج اخليالة يف منطقة بافلوفسك  بعثة رسية أخرى إىل مرافئ اخلليج

 . (85))بيلينربغ(

التي أراد هبا  (86)"سالزوبوري"ومن أجل أن حتقق روسيا ما أرادته بمسقط, وتبًعا لسياستها ومصاحلها هناك نجد أهنا ترفض خطة 

م, وكانت بريطانيا عىل علم بسبب رفض روسيا للخطة لذا شنت 1898هـ/ 1316تقسيم الدولة العثامنية إىل مناطق نفوذ يف عام 

الصحف الربيطانية اهلندية محلة إعالمية كبرية ضد روسيا, ووجهت أصابع االهتام للحكومة الروسية بأهنا تستعد الحتالل منطقة 

اخلليج خاصة مسقط؛ لتحقق مصاحلها املخطط هناك حيث تقوم بإرسال عمالئها االستخباريني الروس إىل اجلزيرة العربية ومنطقة 

( ملصاحلها العسكرية البحتة  Boris Shilko vinikov(87)هلا, وتبًعا لذلك نجد أن روسيا أرسلت نقيب املدفعية )بوريس شيلكو فنيكوف

باملنطقة؛ ألن مسألة إنشاء خط سكة حديد بغداد سبَّب مشكالت من قبل القوات العثامنية املتمركزة عرب احلدود الروسية, لذا رأت 

ذه املهمة, القيادة الروسية املوجودة بمنطقة القوقاز العسكرية إرسال عميلها العسكري إىل هناك, وكان أحد أفضل املرشحني ملثل ه

م وضعت أوراقه العسكرية يف سفارة 1902هـ/1320وَقِدم عىل أساس أنه بمهمة علمية خمفًيا بذلك مهمته العسكرية, ويف عام 

ويف عام  (88)روسيا بالقسطنطينية وركب هو وزوجته إىل هناك بالطراد أسكولد الذي كان يف مهمة رسية باخلليج العريب

, وعند عودته ملوسكو قدم تقريًرا أعّده عن مهمته التي (89)وف بزيارة عدة مناطق باخلليج العريبم, قام شيلكو فنيك1903هـ/1321

م بواسطة القيادة العامة للمنطقة عرب القوقاز العسكرية يف تفليس, وكانت 1904هـ/1322قام هبا وقد ُنرش عدد من نسخه عام 

دة عن كتائب الفيلق الرتكي السادس, ووصف بشكل مفصل الوضع خمتومة بكلمة رسي, وبذلك التقرير قدم معلومات عسكرية فري

                                                            

 .14( ريزفان: المرجع السابق، ص85)
م، استمر في منصبه لسبعة أشهر فقط، 1866ه/ 1283عام  ( هو روبرت آرثر تالبوت الشهير باللورد سالزبوري، تولى منصب وزير الهند86)

ه/ 1285لخالفه مع رئيس الوزراء دربي وبنيامين حول الئحة إلصالح الثاني، بقي في منصبه كعضو عن حزب المحافظين حتى وفاة والده عام 
م، كان من مؤيدي 1878ه/ 1295ية في عام م، كان له دور في السيطرة البريطانية على قبرص، خلف سالزبوري دربي في وزارة الخارج1868

إعالن الحرب على روسيا، وهدف منذ بداية توليه المنصب إلى تعديل الخطة الحتالل قبرص بالقوة، وأصبح محور سياسته الشرقية سحب 
 األساطيل الموجودة في بحر مرمرة، وجمعها في مكان معين يعود لبريطانيا في شرق البحر المتوسط.

الحكومة البريطانية في حلف دفاعي مع الباب العالي للدفاع عن األقاليم اآلسيوية للدولة العثمانية ضد أي هجمات روسية، وتطورت رأى أن تدخل 
ريخ الخطة إلى تقسيم الدولة العثمانية في حالة رفض الباب العالي صيغة التحالف والتنازل عن قبرص. لمزيد من التفصيل انظر: ه.ا.ل فشر، تا

 وما بعدها. 370، دار المعارف، القاهرة، ص7(، ترجمة أحمد نجيب ووديع الضبع، ط1950 -1789ي العصر الحديث )أوروبا ف
جزيرة ( كان عضو شرف في معهد اآلثار وعضًوا أيًضا كامل العضوية في الجمعية الجغرافية الملكية للمزيد انظر: ريزفان: الوثائق المتعلقة بال87)

 .161العربية، ص
 . 162-161ن :المرجع السابق، ص(ريزفا88)
( منها بوشهر والفاو والمحمرة وشط العرب والفرات عبر البصرة والقرنة والعمارة وسامراء وتكريت وكركوك والطرق وطوز وحرمتلي وكيفري 89)

انظر، ريزفان: المرجع السابق، وخانقين وشيرابان وبعقوبة وبغداد مرة أخرى وبعدها المسبب وكربالء والنجف وغيرها كما ذكر بتقريره. للمزيد 
 . 162ص
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السيايس بمنطقة اخلليج ويف بالد ما بني النهرين )دجلة والفرات(, وكذلك مسألة خط حديد بغداد ومواقف الدول الكربى منه 

 .(90)التي زارها ونشاطات قناصلها وأعامهلم هناك؛ ما جعل من ذلك التقرير مصدًرا مهامًّ للتاريخ عن تلك املناطق

وكان الضباط الروس لدى زيارهتم ملسقط ال يبدون العداوة لربيطانيا فقد كانوا يتبادلون الزيارات معهم واملجامالت يف بداية األمر 

حياول  Anderianosدون تكلف حماولني بذلك إبعاد الشك وسوء التفاهم عنهم, فقد كان قائد السفينة جيلياك الضابط )أندرينيوس( 

امة عالقة طيبة مع نائب القنصل الربيطاين باملحمرة, وقد َقِدم ذلك القنصل لزيارة جيلياك واستقبله الضباط الروس بكل حفاوة إق

وترحيب عىل الرغم من سوء معاملة بعض األشخاص الربيطانيني هلم خاصة باملحاجر الصحية التي فرضتها بريطانيا عىل بعض 

من الربيطانيني السفينَة خالل مرورها باملنطقة ومل يزوروها كام ذكر قائد جلياك, وبالتايل مل يقم بزيارهتم املوانئ, ومل يستقبل كذلك أيٌّ 

, كام فعل اليشء نفسه الضباط الذين كانوا عىل متن (91)كام ذكر يف تقرير الضابط أندرينيوس عن رحلته التي قام هبا للخليج العريب

خاصة رسية, حيث كانوا حريصني عىل عدم إحداث ما يثري الشبهات حوهلم التي ستصبح السفينة فارياج, والتي أرسلت بمهمة 

 .(92)بذلك إشاعات تروجها اجلرائد, لذا كانوا حذرين يف تعامالهتم يف خط سريهم باملنطقة

عرجت عىل ميناء ونجد أن الضباط الروس كانوا يزورون مسقط بصفة رسمية حينام كانوا عىل متن السفينة احلربية بويارين التي 

, كام زار مسقط تاجرا (93)مسقط, وقابل ضباطها العسكريون سلطان مسقط فيصل بن تركي الذي أحسن وفادهتم واستقباهلم كذلك

م وقدما لسلطاهنا طلًبا للسامح هلام بالعمل يف 1901هـ/1319( الروسيان عام Ermtere( و)أرمتريي Leontieffسالح )ليونتيف 

, ونرى باملقابل أن احلكومة الربيطانية كانت يقظة من تلك الزيارات واألعامل, حيث بعث (94)ولكنه رفض ذلك جتارة السالح بمسقط

م إىل حكومته بأن بعثة روسية غادرت روسيا إىل طهران, وهذا يشري إىل حرص 1900هـ/1318السفري الربيطاين يف بطرسربج عام 

 .(95)روسبريطانيا عىل معرفة ما جيري باملنطقة من قبل ال

وبذلك نجد أن تلك الزيارات كانت من قبل ضباط االستخبارات الروسية الذين ُأرسلوا للمنطقة بصفات خمتلفة كعلامء وأطباء 

وعسكريني وباحثني من أجل القيام بمهام موكلة إليهم للحصول عىل معلومات دقيقة عن األوضاع السياسية ومعرفة ما يدور 

نواحي, بحيث تفيد وتعزز موقف روسيا ووجودها باملنطقة ألجل توسيع نفوذها وحتقيق ما تريده تبًعا باملنطقة من أمور من مجيع ال

 خلططها السياسية, بالبحث عن منفذ هلم عىل اخلليج العريب أو إجياد موطئ قدم هلم يف مسقط.

 

 

                                                            

، من تقرير قائد الطراد الثقيل أسكولد،العقيد البحري 2548، اإلضبارة 1،قائمة417( األرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة، موسكو الملف 90)
 .163-162رايتسنشتاين حول زيارة موانئ الخليج العربي؛ريزفان: المرجع السابق،ص

 . 57روسية بالخليج العربي، ص( ريزفان: سفن 91)
 . 99-98( المرجع السابق، ص92)
 . 25( المرجع نفسه، ص93)
 . 89-88( عبدالعزيز عبدالغني: المرجع السابق، ص94)
 
 . 88( المرجع السابق، ص95)
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 ــمة:ـاتاخلـ

بقه نشاط اقتصادي حماوالت الروس املتكررة إلقامة قنصلية تبني لنا من خالل استعراض نشاط روسيا السيايس بمسقط وكان قد س

هلم هبا نظرًا ملا وجدوه من ترحيب وحفاوة من قبل سلطاهنا عندما زارت مينائها سفنهم التجارية مما أسفر عن زيارات مسؤوليها 

انوا يرسلون التقارير الرسمية وكذلك أطبائها والذين استخدموا تلك املهنة ألهداف سياسية للتأثري عىل سكان املنطقة حيث ك

السياسية حلكومتهم كام توالت البعثات الروسية التي كانت يف األساس عبارة عن ضباط عسكريني يف مهامت سياسية لدراسة 

 األوضاع يف املنطقة.

ة وكانت تصلهم كام أعقب ذلك زيارة السفن احلربية الروسية ملسقط فكان قباطنة تلك السفن قادمني بأمر من اجلهات احلكومي

األوامر بالعروج عىل ميناء مسقط وكانوا هيدفون من وراء تلك الزيارات مضايقة بريطانيا عىل اعتبار أن مسقط ليست حكرًا عىل 

 بريطانيا وأن املجال مفتوح ألي دولة أخرى مما أدى إىل زيادة حدة التنافس بني الدولتني.

عىل املنطقة وخاصة شؤون مسقط فقد ظهر ذلك جليًا عندما وقفت بوجه املحاوالت بني البحث مدى السيطرة واهليمنة الربيطانية 

 إلنشاء قنصلية لروسيا ويف وجه سلطاهنا حتى أهنا اضطرت فيام بعد إلدارة شؤون احلكم هبا.

استدعاها الختاذ عدة اتضح لنا موقف بريطانيا احلازم من التغلغل الرويس بمسقط وما قد يرتتب عليه من إرضار بمصاحلها هناك, مما 

 أساليب للتصدي للروس.
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Russian ambitions in Muscat From 1880-to 1903 
 

Fatema Mohammed Freehi 

 

Russia sought to achieve peter the Great's Strategy، represented in "necessity of reaching warm waters"، to break 

the serious seige of winter، due to its icy waters. Being failed to realize this in Persia، Russia turned its sight to 

Muscat on the other shore of the Arabian Gulf. 
Russia thought of Muscat as an outpost to its inffuence and interests in the Arabian Gulf. At first، the Russian 

activities in Muscat and neighbouring are as، were of commercial nature، that hide deep political intentions. 

Then turned to be cleasly political، when the Russian established their consulate in Muscat، and began to send 

envoys and officials as well. Furthermore، Some units of the Russian fleet pay continuous visit to Muscat too. 

But these Russian activities were considered as distributing and interests in the region. That is why they (the 

British) responded violently after wards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (م1903 – 1886) مسقط يف الروسية األطماعفاطمة بنت حممد الفرحيي : 

- 21 - 

 قائمة املصادر

 الوثائق: -أواًل 

 الوثائق غري املنشورة: -1

 الوثائق الروسية

اطورية الروسية, بغداد, , القنصلية العامة لإلمرب346-, د3األرشيف الرويس يف مركز أرشيف الدولة, موسكو, ملف 

 , موجهة إىل القسم اآلسيوي يف اخلارجية لإلمرباطورية الروسية.26/2/1890

, بالغ كروغلوف 1244األرشيف الرويس يف مركز أرشيف الدولة, موسكو, ملف السفارة اإلمرباطورية يف القسطنطينية, اإلضبارة 

 .282, رقم 10/9/1900إىل القسطنطينية, بتاريخ 

, أمر رئيس األركان البحرية العامة الفريق البحري 1, القائمة 417ف الرويس يف مركز أرشيف الدولة, موسكو, امللف األرشي

 م.1901أفيالن إىل القائد الطراد الثقيل فارياج بشأن زيارة موانئ اخلليج العريب, 

, من تقرير قائد الطراد أسكولد, العقيد 2548 , اإلضبارة1, قائمة 417األرشيف الرويس يف مركز أرشيف الدولة, موسكو, امللف 

 البحري رايتسنشتاين, حول زيارة موانئ اخلليج العريب.

 الوثائق الربيطانية:

 سجالت مكتب اهلند بلندن: -

- (I.O.R)R/15/6/69,Sultan to Jay Karin charge of.p.A,2Nov,1891. 

-(I.O.R)R/15/6/69,PR to officer in charge PA Muscat, off, Jask, 16Nov,1891. 

 األوراق اخلاصة باللورد كريزون: -

- Curzon, G.N. ,Persia and the Persian Question ,volume two ,1966.  

 الوثائق الفرنسية:

 وثائق وزارة اخلارجية الفرنسية: -

A.A.E. Nsmascate, Vol. 18. F.154.not pourle minister des.A.a.le 12 Dec 1899. 

 ة الوثائق واملحفوظات بسلطنة عامن )مسقط(:هيئ

- (OM.NRAA.A.2. 1. 8. 57) 

م, ضمن ملف مراسالت 1902ه/1320رسالة من القنصل الرويس يف بوشهر أووسيينكو إىل السلطان فيصل بن تركي, بتاريخ  -

 .1905-1884ودية وزيارات رسمية )عالقات خارجية مع روسيا( يف عهد السلطان فيصل بن تركي 

 م.1902ه/1320رسالة من السلطان فيصل بن تركي إىل القنصل الرويس يف بوشهر أووسيينكو بتاريخ  -

- (OM . N.RAA. A. 2. 1. 8. 57) 

م, ضمن ملف مراسالت ودية 1903ه/1321رسالة من أووسيينكو القنصل الرويس إىل السلطان فيصل بن تركي, بتاريخ  -

 .1905-1884سيا( يف عهد السلطان فيصل بن تركي وزيارات رسمية )عالقات خارجية مع رو

 الوثائق املطبوعة: -
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 وثائق منشورة عىل شكل ملخصات وكتب:

جزًءا, ترمجة مكتب الرتمجة بديوان حاكم قطر, مطابع عيل بن عيل,  14ج.ج.لوريمر, دليل اخلليج, القسم التارخيي واجلغرايف,  -

 م.1967هـ/1387الدوحة, 

 راجع العربية واملعربة:املصادر وامل-ثانًيا

 / املراجع العربية:1 

 مجال زكريا قاسم:

 م.1974هـ/1394, دار البحوث العلمية, الكويت, 2م, جزآن, ط1914-1840دراسة لتاريخ اإلمارات العربية 

 صربي فالح احلمدي:

 م.2010, دار احلكمة, لندن, 1, ط1958-1500الرصاع الدويل يف اخلليج العريب 

 صالح العقاد:

 م.1974هـ/1394التيارات السياسية يف اخلليج العريب, مكتبة األنجلو املرصية, القاهرة, 

 عبد العزيز عبد الغني إبراهيم:

 م.1981هـ/1402, دار املريخ, الرياض, 1)دراسة وثائقية(, ط 1947-1899السالم الربيطاين يف اخلليج 

 م.1981هـ/1401, دار املريخ, الرياض, 1راسة وثائقية(, طحكومة اهلند الربيطانية واإلدارة يف اخلليج العريب )د

 م1982عالقة ساحل عامن بربيطانيا, دارة امللك عبد العزيز, الرياض, 

 فاطمة حممد سليامن الفرحيي:

 م.2004م, دارة امللك عبد العزيز, الرياض, 1914-1879هـ/1333-1297جتارة السالح يف اخلليج العريب  

 فواز مطر الدليمي

 م.2017ه/1438م, دار عدنان للنرش, بغداد, 1907-1798التنافس الربيطاين الرويس يف منطقة اخلليج العريب 

 حممد عبد اهلل محد احلارثي: 

 م2007, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, لبنان, 1موسوعة عامن الوثائق الرسية, مج

 حممد نرص مهنا: 

 العالقات الدولية واإلقليمية(, املكتب اجلامعي احلديث, اإلسكندرية, د.ت. دليل اخلليج العريب )دراسة يف تاريخ

 حممد عيل الداود:

 م.1960هـ/1380, معهد الدراسات العربية, القاهرة, 1م, ج 1914-1890اخلليج العريب والعالقات الدولية, 

 مدحية درويش: 

 م.1982هـ/1403, جدة, 1طسلطنة عامن يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش, دار الرشوق, 

 مصطفى عبد القادر النجار:
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أضواء عىل أطامع روسيا واالحتاد السوفيتي يف اخلليج العريب واجلزيرة العربية منذ أواخر القرن التاسع عرش وحتى أواخر القرن 

 .2003العرشين, عامن, 

 نادية وليد الدورسي:

 م. 2001, دارة امللك عبد العزيز, الرياض, 1907-1880حماوالت التدخل الرويس يف اخلليج العريب  

 وزارة اإلعالم والثقافة بعامن: 

 م.1979عامن وتارخيها البحري, مسقط, 

 / املصادر واملراجع األجنبية املعربة:2

األمل, أرنولد.ويلسون: اخلليج العريب جممل تارخيي من أقدم األزمنة حتى أوائل القرن العرشين, ترمجة عبد القادر يوسف, مكتبة 

 الساملية, الكويت

م, )مواد من أرشيف الدولة املركزي لألسطول البحري احلريب(, ترمجة سليم 1903-1899ريزفان: سفن روسية يف اخلليج العريب 

 م.1990توما, دار التقدم, 

 يس يو اجتسون يب يس اس: 

, بيت 1زيرة العربية, ترمجة عبد الوهاب القصاب, طاملعاهدات والتعهدات والسندات ذات العالقة باهلند الربيطانية واخلليج واجل

 م.2001احلكمة, بغداد, 

 م1952رشكة الزيت العربية األمريكية: عامن والساحل اجلنويب للخليج الفاريس, إدارة العالقات, القاهرة,  

 م.2007, الفارايب, 9لوتسكي: تاريخ األقطار العربية احلديث, ط

: حلف القواسم وسياسة بريطانيا يف اخلليج العريب يف القرن الثامن عرش والنصف األول من القرن العرشين, ميخن فكتور ليونوفيتش

 ترمجة: سمري نجم الدين سطاس, مراجعة قسم الدراسات والنرش والعالقات الثقافية, مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث.

 ه.ا.ل فرش:

 , دار املعارف, القاهرة7(, ترمجة أمحد نجيب ووديع الضبع, ط1950 -1789تاريخ أوروبا يف العرص احلديث )

 الدوريات العربية واملعربة: -ثالًثا

 الفريافاراخوفا: املراسالت الدبلوماسية واملراسالت الشخصية املتعلقة بمسقط من

, 23جملة الوثيقة, البحرين, جملد م,1905-1902خالل الوثائق التارخيية بأرشيف السياسة اخلارجية بإمرباطورية روسيا يف موسكو 

 م.2004, 46العدد

 أيفيم ريزفان: الوثائق املتعلقة باجلزيرة العربية ومنطقة اخلليج العريب يف األرشيفات

 .1423, 2الروسية, ترمجة عوض بادي, جملة الدارة, العدد 

-1400زارة الرتاث والثقافة بعامن, مسقط, بدول ار: االتفاقات الدولية مع سلطنة مسقط, حصاد ندوة الدراسات العامنية, و-

 م.1980
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سريجي جرجيوريف: عامن يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين من خالل الوثائق املوجودة يف األرشيفات الرسمية لسان 

 م.2002, 41, العدد 21بطرسربج, الوثيقة, البحرين, مج

, 16م, الوثيقة, العدد1907-1878العريب دراسة العالقات السياسية بينهام  طارق نافع احلمداين: العثامنيون والروس يف اخلليج

 .1990هـ/ 1410

حممود حسن الرصاف: تضارب املصالح األوروبية يف اخلليج العريب من هناية القرن التاسع عرش وحتى احلرب العاملية الثانية, جملة -

 م.1995, 2, ج18كلية اآلداب, العدد 

ض الوثائق عن تاريخ العالقات بني روسيا وبلدان اجلزيرة يف القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن نيكوالي دياكوف: بع-

 م.2007, الوثيقة, البحرين, 52, العدد26العرشين املوجودة يف أرشيفات سان بطرسربج الرسمية, مج

العريب يف القرن التاسع عرش وبداية القرن نوري عبد البخيت السامرائي: الرصاع بني روسيا وبريطانيا حول فارس واخلليج -

 م, مركز دراسات اخلليج العريب, جامعة البرصة.1976العرشين, العدد السادس, 

 الرسائل اجلامعية: -رابًعا

م, رسالة ماجستري غري منشورة, كلية اللغة 1903-1886إيامن مرزوق سويرح الرشيدي, األطامع السياسية الروسية يف مسقط 

 م2018هـ/ 1439لدراسات االجتامعية, جامعة القصيم, العربية وا

 م.1992م, رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى, 1920-1891عبد اهلل عبد العزيز اجلوير: التاريخ السيايس ملسقط وعامن 

ستري, غري م, رسالة ماج1895-1861هـ/1312-1277نوال حسن حممد الفريح: دور القبائل يف مقاومة النفوذ الربيطاين يف عامن 

 م.2001منشورة, جامعة القصيم, 
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 املالحق

 م.1902ه/1320رسالة من القنصل الرويس يف بوشهر أووسيينكو إىل السلطان فيصل بن تركي, بتاريخ  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.1902ه/1320رسالة من السلطان فيصل بن تركي إىل القنصل الرويس يف بوشهر أووسيينكو, بتاريخ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.1902هـ/1320رسالة من القنصل الرويس يف بوشهر إىل السلطان فيصل بن تركي, بتاريخ  -3
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 م.1903ه/1321رسالة من أووسيينكو القنصل الرويس إىل السلطان فيصل بن تركي, بتاريخ  -4
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فيرة ودورها يف النظرية الترواصليرة  الصيغ الَّصر

د املغلوث  د. فهد بن سامل بن حممر

وتيات املساعد يف قسم اللغة العربية, كلية اآلداب والفنون, جامعة حائل ف والصر  أستاذ الَّصر

 م.27/11/2018تاريخ قبول البحث 

 

مة   املقدِّ

 .(1)من املتفق عليه يف هذه احلياة أنر اللُّغة ال ينتجها الفرد الواحد, بل هي من إنتاج املجتمع    

 .(2)"هي أصواٌت يعرُب هبا كلُّ قوٍم عن أغراِضِهم"ابن جنِّيٍّ عندما قال يف تعريف اللُّغة:  -عبقرّي العربيرة -وهذا ما وقف عليه    

وتيرُة احلديثُة هبذا عندما أكدت بأنر جمموعة البرش ال تعيش مع بعضها, وحتيا حياهتا دون أداة تربط بني      ونأِت الدراساُت الصر

 , وأداة الربط هي اللُّغة الترواصليرة.(3)عنارصها

؛ (4)ها وهي من صنع البرش كاالقتصاِد والبساطةِ وخرُي شاهٍد أنر هناك تغيريات تطرأ عىل اللُّغات البرشية عمومًا ومتيزها عن غري   

 وهذا خري شاهٍد لتفاعل البرش مع هذه اللُّغة. 

َسل وعىل هذا, فإنر الترعبري عن الفكرة بالكلمة املنطوقة هو نوع من االتِّصال, وهذا التعبري يعتمد أساسًا عىل وجود نشاط لغويٍّ ُمر   

 الة.من املتكلم )املبدع(, واملتلقي, والرس

وتعدُّ لغة اخلطاب خاصة الفصيحة ـ أعىل درجة يف اإلبانة من غريها, فاللُّغة فيها وسيلة الوصوِل إىل اهلدِف, وبلوغ املراد, وإليها     

: )وأخي وسيلة الوصول إىل األلباب والعقول, يقول اهلل سبحانه عىل لسان موسى عليه السالم -أيضا-ُتنسب الفصاحة, وهي 

قني إّّن أخاف أن ُيكذبون(هارون هو أفص , ففي اآلية الكريمة, نسب الفصاحة إىل أخيه (5) ح منِّي لسانًا فأرسله معي ِردءًا يصدِّ

 فصاحة أنر  -أيضا –هارون, وجعل إرساله معه بلسانه الفصيح وسيلة من وسائل تصديقه عند قومه. كام جاء عىل لسان موسى 

 . (6)) واحُلل ُعقدًة من لساّن* يفقهوا قويل (:تعاىل قوله يف القول, فقه وسائل من مهمة وسيلة اللِّسان

                                                            

, لويس جان كالفي: 1)  .11( ينظر: علم االجتامع اللُّغويُّ

(2 :  .33/ 1( اخلصائص, البن جنِّيٍّ

 .8( ينظر: اللُّغة والترواصل, لعبد اجلليل مرتاض: 3)

يفُّ ونظرية املفاضلة, للدكتور أمحد طيبي: 4)  . 127( ينظر: االقتصاد الَّصر

 . 34( سورة القصص, آية: 5)

 . 28 - 27( سورة طه, آية: 1)
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, وهذا يكشف لنا أنر اللُّغة هي أداة االتصال (7)وذهب جوزيف فندريس إىل أنر اللُّغة نظام من املعامالت, يستخدم للترفاهم بني البرش   

 وخاصة لغة النطق كوهنا أكثر فعاليرة. 

ي, وقد مجع هذا كلره ج   اكبسون عندما رأى أنر كلر حدٍث لغويٍّ يتضمن رسالة, وأربعة عنارص مرتبطة هبا, هي: املرِسل, واملتلقِّ

سالة, والكود أو الشفرة  .(8)وحمتوى الرِّ

ف االترصال بأنره نقل املعلومات بني األفراد نقاًل مقيدًا بقناة حمددة.sowinskiوذهب إىل هذا سوونسكي )    ( عندما عرر

ف االترصال     .(9)بأنره نظم صناعة األخبار بواسطة العالمات -أيضًا  -وُيَعرر

 ويكشف تعريف سوونسكي أهمر مكونات احلدث االتِّصايل, وهي:  

 املحتوى )املعلومات(.  -1

 املشاركون )املرسل واملستقبل(.  -2

 قناة االتِّصال السمعيرة والبَّصيرة واحلركيرة.  -3

ي وتناول التداول يني, حيث ولعنارص االترصال دور يف بناء التداوليرة, إالر أنر هناك فرقًا يف تناول اللُّغوينيِّ القدامى لعنَّص املتلقِّ

ي( من خالل )مقتىض احلال( أو)املقام( من جانِب اإلقناع, والتداوليون تناولوه من جانبنِي, مها: اإلقناع  تناول القدامى )املتلقِّ

 واإلمتاع.

 . (10)وقد بسط جريو اجلانبنِي عندما ذهَب إىل أنر األسلوب جمموعة ألوان يصطبغ هبا اخلطاب ليصل إىل إقناع القارئ وإمتاعه

ويظهر أنر املتلقي ال يكتفي بفهم الرسالة فقط, بل ال ُبدر من التفاعل بني الرسالة ومتلقيها عن طريق معرفة األفكار, واملواقف, 

تي تدور حول الرسالة؛ وهلذا فإنر املتلقي هو من جيسد )مقتىض احلال( للنرص؛ الرتي ال تظهر مجاليات واالجتا هات, واألحاسيس, الر

 النرص إالر بمطابقتِه للكالِم. 

مع صاحبتها مقام, كام نلمح من املتلقي وتعامله مع الرسالة ظاهرة السياق, الرتي تنطبق عىل املقولة: لكِل مقاٍم مقال, ولكل كلمة 

 وأصبح ربط الصياغة بالسياق مقياسًا حلسن الكالم وقبوله. 

داوليرًة وعىل هذا, فإنر اللُّغة هي وظيفة من وظائف البرش يف احلياة, فال مناص من أنر كلر علٍم مرتبط باللُّغة ال ُبدر أن جتد بذورًا ت  

ا هي املرتبطة يف اللُّغة الوظيفيرة   عن طريقنِي: االستعامل, واالنفعال.فيه؛ ألهنر

د احلالة, والترنقل, واألندال هو االسرتخاء فيرة (11)ولعلر جذر )دول( يعود إىل الترحول من مكان إىل آخر, وتعدُّ  -, والصيغة الَّصر

فيرة, احلال وتعدد والترحول, التناقل, عىل داللة أكثر جتعله من هي –والرتي قامت عىل الترحول والترعدد  ة. عن طريق تعدد الصيغ الَّصر

فيرة بالوظيفة التواصلية, وهذا ما يدور حوله هذا البحث.  وارتباط اختيار الصيغة الَّصر

                                                            

 . 383( ينظر: نظرية بنائية, لصالح فضل: 2)

د عبد املطلب: 3)  .219( ينظر: البالغة واألسلوبيرة, للدكتور حممر

د العبد: ( ينظر: العبارة واإلشار4) كتور حممر  .  9ة دراسة يف نظرية االتِّصال, للدُّ

كتور عبد السالم املُسدّي: 5)  .79( ينظر: األسلوبيرة واألسلوب, للدُّ

 .1455( ينظر: لسان العرب, البن منظور: 1)
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عند الترعرف عىل منطلق الترواصل اللُّغويِّ ال ُبدر من الوقوف عىل قيمة السياق الكالمي يف حتديد وتداول املعنى, ويظهر أنر 

اللة؛ حترى تؤدي إىل الوظيفة التواصليرة. موضوع التر   داوليرة ال خيرج عن سياق االستعامل للدِّ

الة عىل املعنى؛ ألنر داللة السياق ُترشد إىل تبيني املجمل, والقطع بعدم اح تامل وأشار الزركيشُّ إىل أنر السياق من أهم القرائن الدر

الة عىل ُمراد املتكلمغري املراد, وختصيص العام, وتقييد املطلق, وت اللة, وتنوع الصيغ, والسياق من أعظم القرائن الدر  .(12)نوع الدِّ

, وهذا ما (13)وعىل هذا, فإنر من أشمل تعاريف الترداوليرة: دراسة اللُّغة بوصفها ظاهرة خطابيرة وتواصليرة واجتامعيرة يف نفس الوقت

 سانيرة احلديثة.سار عليه بعض اللُّغويني وخاصة النظريات اللِّ 

ة الترواصليرة: فيرة يف النظرير  ومن مظاهر دور الصيغ الَّصر

فيرة للوظيفة الترواصليرة: الً: مناسبة الصيغة الَّصر  أور

حساب  لقد نبره بعض النرحويني عىل رضورة مراعاة الوظيفة الترواصليرة عند اإلعراب, وحذر من الرتكيز عىل الصناعة النرحويرة عىل

 , وما يدور حول املعنى, أو ما يوصل إىل املعنى, أو ما يدلُّ عليه من مواقف ومقامات.(14)املعنى

فية املناسبة, الرتي تكشف املعنى الرئييس للمتلقي؛  ها اختيار الصيغة الَّصر ألنر لذا لزم معرفة حمددات الوظيفة الترواصليرة ومن أمهر

, ومن ذلك استعامل )األفعال الكالميرة اإلنجازية(: وهي (16)ذهب ابن جنِّيِّ إىل أنر األلفاظ أدلة املعاّن, بل (15)اللرفَظ تابٌع للمعنى

)يا , نحو قوله تعاىل: (18), وتعدُّ األفعال الكالميرة أحد أهم املفاهيم التداوليرة(17)األفعال الرتي تدلُّ عىل إنجاز احلدث باللرفظ أو الفعل

وح اهلل إالر القوم الكافرونبنير اذهبوا  سوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهلل إنره ال ييأس من رر  .(19) )فتحسر

ل(؛ ألنره يريد من املتلقي)بني يوسف( رسالًة خالدًة نبيلًة, وهي   كام ذكرها  -حيث ينبني املعنى يف اآلية الكريمة عىل صيغة )تفعر

, وهو اإلتيان بأخبارمها دون أذى اآلخرين, وإالر لقال: (20)أخبار يوسف وأخيه ملقصد اخلري السري يف البحث عن -أبو حيران

سوا(.  )جتسر

س باخلري, والتجّسس بالرش    .(21)وقد أشار إىل هذا املعنى أبو هالل العسكريُّ عندما خصر التحسر

                                                            

(2 : كيشِّ  .127/ 2( الربهان يف علوم القرآن, للزرر

 . 19 -18, لفيليب بال نشية: ( ينظر: الترداوليرة من أوستن إىل غوفامن3)

 .675/ 2( ينظر: مغني اللربيب عن كتب األعاريب: 4)

(5 : خمرشيِّ  . 5/82( ينظر: الكشاف, للزر

 .268/ 3( اخلصائص: 6)

كتور حممد العبد: 1)  .71( ينظر: العبارة واإلشارة دراسة يف نظرية االتِّصال, للدُّ

 .2القرآّّن, لدليلة مزوز: ( ينظر: األبعاد التداوليرة يف اخلطاب 2)

 .87( سورة يوسف, آية: 3)

 .335/ 3( ينظر: النرهر املاّد من البحر املحيط, أليب حيان األندليس: 4)

 .335/ 3, والنرهر املاّد من البحر املحيط, أليب حيان األندليس: 455( ينظر: الفروق اللغوية: 5)
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سوا( فيها داللة عىل التفاؤل والرسور واألمل يف    احلصول عىل أخبار يوسف وأخيه, عندما أخربه بنوه بسرية  وألنر صيغة )حتسر

, بل نصر الواحديُّ بأنر يعقوب رأى ملك املوت يف املنام, فأقسم أنره مل يقبض  روَح (22)امللك وقوله, طمع يعقوب أن يكون يوسف

 , وهذا فتح باب التفاؤل واألمل يف احلصول عىل يوسف.(23)يوسَف 

سوا( فيه طلب عىل سبيل اللُّطف, وهو طلب اليشء باحلاسة وذهب الرازيُّ إىل أنر    ؛ لذا اختار (24)هذا الفعل اإلنجازي األمري )حتسر

سوا(  .(25)الفعل )حتسر

ل( ترمي إىل الزيادة يف البحث وكثرته, كام نصر عىل ذلك بعض املفرسين   ؛ ألن مقتىض احلال (26)كام أن تضعيف العني يف صيغة )تفعر

البحث عن يوسَف وأخيه بأرسِع وقٍت, فجاءت  وهو موقف انقطاع أخبار يوسف وأخيه, وهو موقٌف مفزٌع لقصديتطلب ذلك, 

 صيغة الفعل متوافقة مع القيمة اإلنجازيرة يف نظرية األفعال الكالميرة, فالتحسس مناطه البحث بلطف مقرون بالِّقة واملتابعة, مع ما

يّف من معنى التك  رار ملناسبة املقام. حيمله املبنى الَّصر

ة أو الطلبيرة, وبعدها    – وال حُيقق هذا اإلنجاز عىل وجه الرسعة إالر األفعال اإلنجازية بل استعمل األقوى منها وهي األفعال األمرير

 أفعال التأكيد.   - القوة يف – وتسبقها اإلدالء, وأفعال الترَّصيح, أفعال ُثمر  االلتزام, أفعال -القوة يف

سوا(, والطلبية, نحو: و)ال تيئسوا(, وأفعال الترَّصيح    عت األفعال اإلنجازيرة يف هذه اآلية ما بني األمريرة, نحو: )حتسر , نحو: لقد تنور

 )ال ييئس من روح اهلل إالر القوم الكافرون(. 

وجٍه, وهي أنر يعقوب بذل كلر ما يستطيعه ورسُّ هذا التنوع؛ هي اإلحاطُة والشموُل وحتقيق الوظيفة الترواصلية عىل أكمِل 

 للحصوِل عىل يوسَف بأرسِع وقٍت, دون أذى اآلخرين. 

س, ومن ذلك قوله تعاىل:  س, وجتسر , وتلمر س( عىل التدرج وعدم الترسع أو التكلف, مثل: تبَّصر ) وكذلك يدلُّ الفعل )حتسر

تي تؤدي وظيفة تواصليرة بني  ,(27)واذكر اسم ربرك وتبترل إليه تبتياًل ( ل(, الر حيث ذكر الفعل اإلنجازي األمري )تبترل( عىل صيغة )تفعر

ا تفيد التدرج, أو التمهل, أو حتسني التأليف, وذلك بع د املخاطِب واملخاَطب ال يقوم هبا إالر هي, وقد كشف الرازي هذه الوظيفة بأهنر

آن الكريم بتمهل؛ حترى يتمكن اخلاطر من التأمل يف حقائق آياته ودقائقها؛ ولكي يستشعر عظمة ما أمره بصالة اللريل أمره برتتيل القر

 , وهنا تتجىلر القيمة الترواصليرة للصيغة.(28)اهلل وجاللته

                                                            

 .549 – 548/ 6( ينظر: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون, للسمني احللبّي: 6)

(7 :  . 223/ 12( ينظر: البسيط, للواحديِّ

سوا (, ينظر: النرهر ا8) املحيط,  ملاّد من البحر( وهو االستقصاء وطلب اليشء باحلاسة وهو شبيه بالسمع والبَّص, ويستعمل يف اخلري والرش؛ لذا اشتق منه ) حتسر

 :  .335/ 3أليب حيران األندليسِّ

 . 158/ 18( ينظر: مفاتح الغيب: 9)

 .335/ 3( ينظر: النرهر املاّد من البحر املحيط, أليب حيران األندليّس: 10)

 .9( سورة املزمل, آية: 1)

 .153/ 15( مفاتح الغيب, للرازي: 2)
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َلٍة ك    ر يف ُمه  ل( تدلُّ عىل العمل املتكرِّ فيون بعيدًا عامر ذكره املفرسون بأنر صيغة )تفعر ام هي احلال عند ريض الدين: ومل يذهب الَّصر

م"عندما قال:  عه, ومنه تفهر ر يف مهلة نحو: جترر  . (29)"للعمل املتكرِّ

ُت ": قائالً  - هذا –وذكر ركن الدين األسرتاباذي    م   .(30)"دفعة ال بالتدريج فهمتهام: أي الكتاب, أو املسألة تفهر

فيرة, نحو قوله تعاىل    بك باحلق لُيثبت الذين والسياق القرآّنُّ هو الرذي يوجه الختيار الصيغة الَّصر له روح القدس من رر :) قل نزر

ل( ليدلر عىل تأكيِد نزول القرآن الكريم , (31)آمنوا وُهدى وُبرشى للمسلمني( ل( عىل صيغة )فعر حيث استعمل الفعل اإلنجازي )نزر

ق جربيل, وزيادة هذا النزول وتفصيله حترى يقرره عىل املتلقي؛ ألنر الرسالة تدور حول نزول القرآن من عدمه؛ ولريدر عىل عن طري

ل( عن طريقني, مها: الترضعيف,  املشككنَي واملنكريَن هلذا النزوِل, فهو يريد أن جيزم ويقطع هبذا النزول, وحتقق ذلك بصيغة )فعر

ًا, يقول ركن الدين األسرتاباذّي: واملفعول به لكونه  ًا كان التكثري يف متعلِقِه أي يف مفعولِهِ "متعدير  .(32)"إن كان متعدير

ده أبو هالل العسكري حني قال:      ل( تدلُّ عىل التدرج يف النزول, وأنر القرآن الكريم مل ينزل  دفعًة واحدًة, وأكر كام أن صيغة )فعر

 .(33)"يل, قال بعض املفرسين: اإلنزال: دفعي, والتنزيل للتدريجالفرق بني اإلنزال والتنز"

 "ه( عندما قال: 669وإىل هذا ذهب ابن عصفور)ت   
ِ
, ولو أراد اإلنزال مرة واحدة عىل وجه (34)"أخذُت منه اليشَء بعَد اليشء

ر عنه سيئاته وُيعظم له أجرًا , كام يف إنزال أمر اهلل بقوله تعاىل: )ذلك أمر اهلل أنزله إل(35)الرسعة الستعمل )أفعل( يكم ومن يترق اهلل ُيكفِّ

)(36). 

ق ومن هذا, نستنتج أنر املتلقي ليس دوره تلقي الرسالة فقط, بل ال ُبدر من إدراك الرسالة, وفهمها فهاًم دقيقًا عن طريق معرفة الفرو

فيرة.   الدقيقة بني الصيغ الَّصر

ل(؛ لتدلر عىل التردرج يف نز    ول القرآن ومما تظهر فيه أمهية الوظيفة الترواصليرة يف توجيه البنية الَّصفية ما يتجىل يف استعامل صيغة )فعر

لقصرية, ا بالصيغة فعربر  فيه كلفة ال النزول هذا أنر  – فيه شك ال وممرا –الكريم, وأنره نزَل منجاًم؛ لذلك استعملها دون اهلمزة 

ذلك واستعمل صيغة )أفعل(؛ لتدلر عىل نزوِل أمِر اهللِ دفعًة واحدًة عىل وجِه الرسعِة, فال ُبدر من الصيغة الطويلة حترى ُتظهر عظمة 

 النزول ورسعته بالنسبة للمخاطبني. 

ث عن )سق   وهذا , (37)ى( و)أسقى(, و)نجى( و)أنجى(وقد أشار فاضل السامرائيُّ إىل هذه الوظيفة الترواصليرة العميقة عندما حتدر

ف العريبّ  العدول  كثري يف العربيرة, وله قوانينه وأحكامه حترى تتحقق وظيفته التواصليرة )التداوليرة(, ومن مظاهر التواصليرة يف الَّصر

                                                            

 .104/ 1( ينظر: رشح شافية ابن احلاجب, لريض الدين: 3)

 . 260( ينظر: رشح شافية ابن احلاجب, لركن الدين األسرتاباذي: 4)

 .105( سورة النحل, آية: 5)

 . 1/251( ينظر: رشح شافية ابن احلاجب, لركن الدين األسرتاباذّي: 1)

 .79( الفروق اللُّغوية, أليب هالل العسكرّي: 2)

 . 184/ 1: ( ينظر: املمتع يف الترَّصيف, البن عصفور اإلشبيلِّ 3)

(4 :  .187 – 186/ 1( ينظر: املمتع يف الترَّصيف, البن عصفور اإلشبيلِّ

 .5( سورة الطالق, آية: 5)

, لفاضل سامرائي: 6)  .70( ينظر: بالغة الكلمة يف التعبري القرآّنِّ
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فاعل )تارك( و)ضائق( يف قوله تعاىل: عن )ضيق( إىل )ضائق(, وكذلك عن )ترك( إىل )تارك(؛ لكي تتحقق الوظيفة الترداوليرة باسم ال

ليدلر عىل أنر )ضائق(  ؛(38)) فلعلرك تارك بعض ما ُيوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوال ُأنزل عليه كنٌز أو جاء َمَعه َمَلك (

د وقتًا بعَد اآلخِر, بتجّدد األزمنة وتتابعها(39)و)تارك( عارض غري ثابت كان عارضًا غري الزم ُيعربر عنه  , والضيق إذا(40), فهو يتجدر

 الوظيفة وهذه عارضًا, بل به ثابتاً  الضيق فليس وحتمله, الصدر سعة عنه ُعِرف -وسلم عليه اهلل صىل –باسم الفاعل؛ ألنر الرسول

تي الترواصليرة فيرة, الصيغ كشفتها الر الة الصيغة عن االستعامل فنأى الَّصر الة عىل الترحول مناسبة للمقام,  الثبوت عىل الدر إىل الصيغة الدر

 ومراعاة للقصديرة. 

؛ ال تقل )يغل( بصيغة (41))) وال جتعل يدك مغلولًة إىل ُعنُقك وال تبسطها كلر البسط فتقعد ملومًا حمسورًا ونحو من ذلك قوله تعاىل:    

 هبذه الصيغة أي  ال تكون عادتك املنع حترى ال تكون يدك مغلولة.الفعل؛ بل )مغلولة( لذا نصر املفرسون عىل استمرارية املعنى 

دًة وهذه الصيغة  هي الرتي كشفت املراد من اآلية    و)مغلولة( اسم مفعول يدلُّ عىل وصٍف وقَع يف املوصوِف داللًة حادثًة متجدِّ

 . (42)السابقة

خمرشيُّ )ت    , وهذا املراد تواصليرة.(43)ه( بأنر فيها معنى )االقتصاد( الرذي هو بني اإلرساف واإلقتار538وذهب الزر

اللة املعجميرة ال الصيغة (44) ه( إىل أن صيغة )مغلولة( أبلغ من صيغة )مقبوضة(745وأشار أبوحيران )ت   , وإن كان هذا راجع إىل الدِّ

فيرة.  الَّصر

ذوا هذا القرآن مهجورًا(: تعاىل قوله -أيضاً  –يكشف هذا و    سول يا ربِّ إنر قومي اختر ح املفرسون يف هذا املوطن , (45))وقال الرر ورجر

ذ( مقيدًا بحالة شدة اعتناء املتخذ بتلك احلالة, وارتكب الفعل ألجلها, وجعله هلا قصداً   .(46)استعامل فعل االختاذ )اختر

اذ أالر يكوَن مصدرًا, وذهب بعضهم إىل أن املعنى قد جعله عادًة له, أي أصالً     فيون لذلك االختِّ , وهذا ما ذهب إليه (47)واشرتط الَّصر

 املفرسون. 

ذ( أشد مبالغة يف هجرهم القرآن الكريم من استعامل )هجروا(؛     هلذا مل يقل وتظهر من الترحليل الوظيفة الترواصليرة وهي أنر )اختر

 )هجروا( ألنر شأن القوم كان هجران القرآن الكريم, وشأن القرآن الكريم عندهم أن ُُيجر أبدًا.

 ولو وردت بصيغة الفعل )هجروا( لدلرت عىل احلدوث ومل تؤِد الوظيفة الترواصليرة املرادة.  

                                                            

 . 12( سورة هود, آية: 7)

ة, للكفويِّ 8)  . 575: ( ينظر: معجم الكليات يف املصطلحات والفروق اللُّغوير

كتور عبد اللرطيف اخلطيب: 1) ف, للدُّ  . 1/447( ينظر: املستقىص يف علم الَّصر

 . 29( سورة اإلرساء, آية: 2)

كتور عبد اللرطيف اخلطيب: 3) ف, للدُّ  . 1/478( ينظر: املستقىص يف علم الَّصر

 .  662/ 2( الكشاف: 4)

 .28/ 6( البحر املحيط: 5)

 . 30( سورة الفرقان, آية: 6)

 . 17/  19( ينظر: الترحوير والترنوير, البن عاشور: 7)

(8 :  .109/ 1( ينظر: رشح الشافية, للريضِّ
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ق وظيفته الترواصليرة, ومها: اجلانب الفكري )املعنوّي(, واجلانب وهذا يكشف لنا أن هناك ُثنائيرة تتحقق يف كلِّ نصٍّ لكي حُيقِّ     

, فمن خالل النصوص (48)"لغة الوجدان هلا وجود مستقل عن لغة العقل"الوجداّن املوافق للرشيعة اإلسالميرة, يقول شارل بايل: 

الل دينه, وثقافته, وعاداته, نحو ما ُعرف عن السابقة يف ظل تفسري املعنى تظهر جوانب وجدانية للمسلم يكشفها قبل املعنى, من خ

 النص السابق سعة صدره وحتمله, فليس الضيق ثابتًا به بل عارضًا يف شخصيته. يف -وسلم عليه اهلل صىل –الرسول

 ونحو ما ُذكر يف النرص اآلخر بأنر شأن القوم كان هجران القرآن الكريم, وشأن القرآن الكريم عندهم أن ُُيجر ابدًا.  

فيرة.   وهلذه اجلوانب الوجدانية دوٌر يف اختيار الصيغ الَّصر

فيرة  خصوصًا خيدم النرص من النواحي اآلتية:  وعند تتبع النصوص عمومًا, فإنر التنوع يف األسلوب عمومًا والتنوع يف الصيغ الَّصر

 يؤدي هذا التنوع إىل فعاليرة الكالم, وحتقيق األثر املنشود.  -1

 وكذلك يؤدي إىل تنوع املعاّن واإلتيان هبا من مشارب متعددة.  -2

 ويقوم بأداء الوظيفة التواصليرة )التداوليرة(.  -3

فيرة متتاز باملرونة يف األداء, والثراء اللُّغوّي, وهذا يؤدي إىل حل املشكال  ت وممرا يساعد عىل حتقيق هذه الوظائف كون الصيغ الَّصر

ة الرتي تناسب املقام.  التعبرييرة, يف اختيار الوحدات اللُّغوير

فيرة لتأدية الوظيفة التواصلية: د صور الصيغة الَّصر  ثانيًا: تعدُّ

فيرة الواحدة ممرا يرتتب عليه تغيري يف املعنى أو االستعامل, حترى تظهر الوظيفة الترواصليرة بطر     د صور الصيغة الَّصر يقة أوضح, قد تتعدر

يطاُن أن ُيضلرهم ضالالً بعيدًا( ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل:  ضلر ضالالً بعيدًا )ومن يرشك باهلل فقد ثمر قال تعاىل:  ,(49))ويريد الشر

( الرتي مصدرها )ضالالً( وبني املعنيني اإلضالل (50)( ( الرتي مصدرها )إضالالً( و )ضلر فيتنِي )أضلر , فقد مجع بني الصيغتنِي الَّصر

وهم يكملون  والضالل, ليقدم لنا رسالة أن الشيطان يريد أن يضلهم, ثمر ُيريُد بعد ذلك أن َيِضلوا هم بأنفسهم, فهو صاحب البداية

 الطريق, وهذه إشارة إىل مكر الشيطان, وال يتم هذا املعنى إالر بذكر الصيغتني. 

ًا ونذيرًا* وقرآنًا فرقناه لتقرأه عىل النراس عىل ُمكٍث ومثل ذلك قوله تعاىل:    ) وباحلقِّ أنزلناه وباحلقِّ نزل وما أرسلناك إالر ُمبرشِّ

لناه تنزياًل (  عىل أنر اإلنزال غري النزول, ففي قوله: )باحلق أنزلناه( يدلُّ عىل أنر )أنزلنا( بمعنى االستبدال واإلحالل يدلُّ , (51)ونزر

 واحلق بمعنى القرآن الكريم, وُيفيد املعنى أن القرآن الكريم حلر مكان الكتب الساموية السابقة.

ا )وباحلق نزل( أي االنحدار من األعىل إىل األسفل وهذا     مناسب لكون احلق الثاّن يفيد معنى الترشيع واهلداية والعقيدة أمر

خمرشيُّ   .(54), وأبو حيرانُ (53), والرازيُّ (52)واألخالق التي نزلت إىل هذه البقعة من األرض, وأشار إىل هذا الزر

                                                            

كتور حميي الدين حمسب: 1)  . 23( األسلوبيرة الترعبريية عند شارل بايل, للدُّ

 . 60( سورة النساء, آية: 2)

 . 116( سورة النساء, آية: 3)

 . 106 - 105( سورة اإلرساء, آية: 4)

 . 698/ 2( ينظر: الكشاف: 1)

 .  58 – 57/ 21( ينظر: مفاتح الغيب: 2)
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 .(55)"نزل باحلق, أو تأيت بمعنى )مع("وأشار الرازي إىل أنر املعنى:    

لناه   , ويكون هذا التنزيل تدرجييرًا وهو النزول يف (56)تنزياًل( تأكيد وتكثري عىل أنره َنَزَل باحلد املذكور والصفة املذكورة ويف قوله: )ونزر

 .(57)مهلة

 الدنيا دفعًة واحدًة وهذا من صيغتي )أنزلناه( و)نزل( ثمر تنزيله من  
ِ
جاًم عىل ففي اآلية األوىل تدلُّ عىل أنر القرآن الكريم نزل عىل سامء

له) صيغة خالل من وذلك سنةً  وعرشين ثالثة يف -وسلم عليه اهلل صىل –النبيِّ   (. نزر

, (59), ولعلره استند عىل ما ذهب إليه سيبويه(58)باحلِق نزل توكيدًا من حيث املعنى ملا كان يقال أنزلتهوذهب أبو حيران األندليسُّ إىل أنره    

 , من أن)أفعل( تأيت بمعنى )َفَعل(.(60)وركن الدين األسرتاباذيُّ 

فيرة السابقة, لألسباب اآلتية:    وأرى أن املعنى متباين بني الصيغ الَّصر

فإذا كانت األلفاظ أدلة املعاّن ثم زيد فيها يشء "زيادة املبنى تؤدي إىل زيادة املعنى, وقد كشف هذا ابن جنِّّي عندما قال:  -1   

ث عن )َفَعَل( و)أفعل( قائاًل: (61)"أوجبت القسمة له زيادة املعنى به وقد ذكرنا أنره ال ", وذكر هذا ريض الدين األسرتاباذي عندما حتدر

 .(62)"للزيادِة من املعنى ُبدر 

ُر )َأف َعل( يدلُّ عىل أنر هذا القرآن قد نسخ الكتب ا -2    فيرة يف اآليتنِي يؤدي إىل إحاطة املعنى وشموله, فِذك  د الصيغ الَّصر لساموية تعدُّ

تان معًا تؤديان إىل أنر القرآن نزل إىل السامء السابقة, و)َفَعل( يدلُّ عىل أن القرآن نزل من السامء باهلداية ومل متسه يد املخلوقني, والصيغ

 الدنيا دفعة واحدة, كام ذكرت يف الترفسري السابق.

فيون   ل( فكام ذكر الَّصر ا )َفعر ٍد (63)أمر ا تؤكد هذا النزول, وأنر القرآن نزل عىل حممر  طريق عن تدرجيياً  -وسلم عليه اهلل صىل –بأهنر

ق وهبذا ,-السالم عليه -جربيل  . الترواصليرة الوظيفة تتحقر

ل( يكشف حقيقة نزول القرآن وهي: أنر القرآن نزل إىل السام   فية ما بني )َأف َعل( و)َفَعل( و)فعر ء وعىل هذا, فإنر تنوع الصيغ الَّصر

د ثم -السالم عليه-جربيل طريق عن منجامً  –صىل اهلل عليه وسلم -الدنيا دفعة واحدة, ثمر نزل عىل املصطفى  عن النزول هذا أكر

ل) صيغة طريق  (.فعر

                                                                                                                                                                                          

 . 84/ 6( ينظر: البحر املحيط: 3)

 .  58 – 57/ 21( ينظر: مفاتح الغيب: 4)

 .  58 – 57/ 21( ينظر: مفاتح الغيب: 5)

 .184/ 1( ينظر: املمتع: 6)

 .  84/ 6( ينظر: البحر املحيط: 7)

 .61/ 4 ( ينظر: الكتاب:8)

 .251/ 1( ينظر: رشح شافية ابن احلاجب, لركن الدين األسرتاباذّي: 9)

 .268/ 3( اخلصائص: 10)

 . 91/ 1( ينظر: رشح شافية ابن احلاجب, لريض الدين األسرتاباذّي: 11)

(1 :  . 184/ 1( ينظر: املمتع يف الترَّصيف, البن عصفور اإلشبيلِّ
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ل يف اآلية نفسها حيقق نظرية االستجابة يف القوة اإلنجازية للفعل أنزل, منزل, هذا يؤكد اإلنزال  -3 إنر التعاقب بني أنزل ونزر

َعل( تفيد اال فيون أن )َأف َعل(, )َمف  , وهذا يؤكد نزول (64)ستجابة واملطاوعةووصوله إىل اهلدف املقصود بصيغة أفعل, وقدياًم قال الَّصر

 القرآن الكريم.  

فيرة استوقف كثري من اللُّغوينيِّ كام ذكر فاضل السامرائّي عند قوله:     ع يف املعنى بني الصيغ الَّصر و)صبار( أقوى من "وهذا التنوُّ

( أيضًا ملا فيها من املبالغة يف األمر؛ وألنره ال يسند إىل فاعل بارز فيكون بلفٍظ واحٍد للجميعِ   .(65)")اصرب 

فيرة:ثالثًا: املعاّن اإلحيا  ئيرة يف الصيغ الَّصر

تي أودعها اهلل يف اللُّغة تلك املعاّن اإلحيائيرة, كاألصوات, واأللوان, واألدواء, واإلشارات, وغريها. وهي الرتي  من اخلصائص الر

الة, وتتحقق هذه الوظيفة يف مناسبة ال صيغ للسياق, نحو ما تكشف عن حقيقة املعنى, وهي من الوسائل التعبريية أو التواصلية الفعر

من األمر بعبادة اهلل تعاىل وحده كان أمرًا  -هلل عليه وسلما صىل –ورد عن املرشكني عندما أرادوا اإلحياء بأن ما جاء به الرسول

إذ الصيغة األصلية)عجيب(, لكن  ؛(66))أجعل األهلة إالهًا واحدًا إنر هذا ليشٌء ُعجاب(مكروها ككراهية األدواء, كام يف قوله تعاىل: 

, الرذي يدلُّ عىل األدواء كُزكام, وُسعال, وُصداع, وهذا يوحي إىل كراهية املرشكنَي ملا جاء (67)ُعدل عنها إىل )ُعَجاب(عىل وزن )ُفَعال(

يفّ  املبنى فجاء ,-وسلم عليه اهلل صىل –به املصطفى   .  القصديرة وحيقق للمقام, مناسباً  الَّصر

ونحو من تكثري اللرفظ لتكثرِي املعنى العدول عن معتاد حاله وذلك ُفَعال يف "وقد نصر ابن جنِّيٍّ عىل معنى التكثري يف )ُفَعال( قائاًل:    

  -صىل اهلل عليه وسلم-, وهذا يكشف شدة كراهية املرشكني ملا جاء به املصطفى(68)"معنى َفِعيل, نحو: ُطَوال فهو أبلغ معنى من َطويل

ا قوله تعاىل:      , فإنره ملا اشترد احتيال قوم نوح يف الدين وحتريشهم النراس عىل نوح عليه السالم, أراد (69)) ومكروا مكرًا ُكبرارًا (أمر

ال( وهي أقوى يف داللة الكثرة والقوة من الصيغ القيا سيرة كام ذكر تصوير هذه الرسالة للمتلقي باستعامل صيغة املبالغة السامعيرة )ُفعر

اء اظ, وُقرر , بل تؤدي إىل املبالغة يف القيام بالفعل ال تكثري القائمنَي به, نحو: ُحفر ال (70)فاضل السامرائيُّ , فُفَعال أقوى من فعيل, وُفعر

فيون.  أقوى من االثنني, كام نصر الَّصر

فيرة باختيار املبنى املناسب للحالة. فاالختيار للرفظ مناطه املقام املناسب, فتحققت القيمة اإلحيائيرة لل  وحدة الَّصر

ا  ,(71))ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم ال يشُعُرون( وهذا خالف ما ورد يف قوله تعاىل:     فلم يستعمل صيغة املبالغة يف هذه اآلية؛ ألهنر

اللة؛ إنرام هذا بالغ عن إرداف النعم مع املخالفة  . (72), وإبقاء احلال مع سوء األدبليست موطنًا للتكثري يف الدِّ

                                                            

ف العريّب أحكام 2)  . 30- 29ومعاٍن, للدكتور حممد فاضل سامرائّي: ( ينظر: الَّصر

 . 243 - 242( ينظر: اجلملة العربيرة واملعنى, لفاضل سامرائّي: 3)

 .5( سورة ص, آية: 4)

(5 :  .153/ 19( ينظر: البسيط, للواحديِّ

 . 267( اخلصائص: 1)

 . 22( سورة نوح, آية: 2)

 .145 - 130ّي: ( معاّن األبنية يف العربيرة, لفاضل السامرائ3)

 . 50( سورة النمل, آية: 4)

 .502/ 2( ينظر: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن, للشيخ سيدي عبد الرمحن الثعالبي: 5)
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اللة عىل الكثرة واملبالغة, وإن دلرت الصيغة عىل (73)وقرأ زيد بن عل, وابن حميصن )ِكَبارًا(    , وهو مجع كبري؛ واستعمل صفة اجلمع للدِّ

ال( حيث وضع الرازي )ِكَبارًا( بعد )ُكبرار( يف اللة, و املعنى أنره ُكبرار يف اخلزي املبالغة والتكثري فإهنا ال تصل إىل مرتبة )ُفعر  قوة الدِّ

 .(74)والقبح

فيرة يف املعنى نحو ما ذكره فاضل السامرائيُّ عندما قال:     صربًا أقوى من اصرِب "وقد تنبره الَّصفيوَن إىل التفاوت بني الصيغ الَّصر

د غري املقرون بزمٍن وال بفاعٍل معني اللة عىل احلدث املجرر  .(75)"للدِّ

ا من الوظائف الترواصليرة بني البرش, بل  -سبحانه وتعاىل-وذكر الرب  يف حمكم آياته بعضًا من األلوان الرتي نحكم عليها بفكرنا بأهنر

رون جعل اهلل يف قوله تعاىل: ) كر األصل  , اختالف األلوان هو بمثابة(76)وما ذرأ لكم يف األرض خمتلفًا ألواُنُه إنر يف ذلك آلية لقوٍم يذر

الرذي جيمع بني املخلوقات, عندما عربر السياق القرآّن بأنر ما ورد يف القرآن الكريم من قصص عن طريق اآليات والرباهني هو شفاء 

ر هذا املعنى اللرون واختالفه(77)للناس  . -بإجياز–, وقد صور

فاعله وهو    )ألواُنُه( وهو حمور الفكرة, ولعلر هذا ما وألمهية هذا األصل استعمل فيه اسم الفاعل )خُمتِلف(؛ لريبط احلدث ب   

 يكشف رسر استعامل اسم الفاعل العامل الرذي رفع الفاعل )ألواُنُه( ومل يستعمل  غرَي العامل. 

الصفة املشبهة, ويدلُّ عىل  كام أنر اسم الفاعل يدلُّ عىل أمٍر ال يتحقق يف غريه وهو أنره يدلُّ عىل ثبوٍت واستقراٍر ليس كثبوِت واستقرارِ   

ِد الفعل وتغرِيهِ  ٍد وتغرٍي ليس كتجدُّ  .(78)جتدُّ

ر وحدانية اهلل وربوبيته يف اآلية عن طريق اآليات والرباهني وما فيها من شفاء للناس, وبيان اختالف ألوان    والسياق القرآّنُّ قرر

ن طريق الترَّصيح بكلمِة )خُم َتِلف(, وقد صاغ هذا اللرون عن طريق الرذي خيرج من النحل فمنه األبيض واألصفر, وذلك ع (79)العسل

فيون ذكر كام –اسم الفاعل, وإن كان اسم الفاعل ال يدلُّ عىل الثبوت املطلق  ؛ وهذا يعود إىل أنر وحدانية اهلل تتجىلر يف -(80)الَّصر

اختالف لون العسل ونوعه, مع اإلشارة إىل ثبوت أصل العسل, ولو أراد الثبوت املطلق الستعمل الصفة املشبهة, ولكن هذا ال حيقق 

 تغري لون العسل.  

صر اللرون األصفر اجلامل والتألق ومتييز اليشء يف قوله ثمر إنر لكّل لوٍن استخدامه ووظيفته, حيث أظهر ذلك القرآن الكريم عندما خ  

ا بقرٌة صفراُء فاقٌع لوهنا ترُسُّ الناظرين( ,إذ جاء لفظ اللرون يف الصفة (81)تعاىل: )قالوا ادع لنا ربرك يبنيِّ لنا ما لوهنا قال إنه يقول إهنر

 يؤدي إىل توحيد األطراف وربط اللرون باليشء املوصوف قرينة نبات. )صفراء( املؤنثة مناسبًا للموصوف )بقرة( املؤنثة, وهذا التطابق

                                                            

 . 335/ 8( البحر املحيط, أليب حيران: 6)

(7 :  . 127 - 126/ 15( مفاتح الغيب, للرازيِّ

 .243 - 242( اجلملة العربية واملعنى, لفاضل السامرائي: 8)

 . 13( سورة النحل, آية: 1)

 .629 – 628/ 2( ينظر: معاّن القرآن, أليب جعفر النرحاس: 2)

اللة, ملحمود عكاشة: 3)  .71( ينظر: الترحليل اللُّغويُّ يف ضوء علم الدِّ

 .629 – 628/ 2( ينظر: معاّن القرآن, أليب جعفر النرحاس: 4)

كتور فاضل  السامرائّي:  ( ينظر: معاّن األبنية يف العربيرة,5)  .41للدُّ

 . 69( سورة البقرة, آية: 6)
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ا النعت املقطوع فيؤدي إىل إظهار املدح أو الذم أو الرتحم دون تقارب األطراف وتوحيدها, لتتم عملية التواصل؛ ولكون اللرون     أمر

 يف اآلية هو حمور املعنى.

الغة يف نعت األصفر يدلُّ عىل التكثري, ويرجع إىل اللرون؛ أي شديدة الصفرة تكاد من ه( إىل أنر )فاقع( مب468وذهب الواحدي )ت   

 , والرسُّ يف هذا الوصف يرجع إىل األمور اآلتية:(82)صفرهتا َتب يرض

 داللة عىل مجاهلا وتألقها لترسر الناظرين.  -1

ا ليست بقرة عادية بل ترس من ينظر إليها,  وصف اللرون بشدة الصفرة, والتكثري من باب بيان أمهية البقرة وعظمتها, -2 وأهنر

تي يريد إيصاهلا املرسل إىل املتلقي.   وهنا تظهر الرسالة الر

م اخلرب )فاقٌع( عىل املبتدأ)لُوهُنا(  -3 , وذلك لقَّص هذه األلوان واألوصاف عىل هذه البقرة دون البقر, وهذا ما يريد (83)َقدر

 تبليغه.

فاعل وليس اسم فاعل؛ ألنر الرسالة تتحقق يف بيان احلدث وصفة من صفاته, ال صاحب )فاقع( صفة مشبهة باسم ال  -4

 .(84)احلدث؛ لذا استعمل الصفة املشبهة ال اسم الفاعل

استعمل الصفة املشبهة لكي يتحقق يف احلدث الثبوت والدوام فهو يريد تبليغ الرسالة بأنر هذا اللرون متحقق يف البقرة  -5

 , والرذي يتحقق يف اسم الفاعل.(85)والثبوت, وليس التجدد والتغري عىل وجه الدوام

 وقد خلط بني الصفار والبياض وهذه من األلوان املرحية للنظر بجانب مجاهلا, كام ذكرت سابقًا. -6

 ملرسل.واختار اللرون األصفر وهو من األلوان األساسية؛ ليدلر عىل أصالة لون البقرة وعراقته, وهذا ما يريده ا -7

 فإذا كان اللرون األصفر يف اآلية يدلُّ عىل شدة النصوع, ومشوب باللرون األبيض, ويعطي الرسور والراحة, فإنره يف موطٍن آخَر يدلُّ     

وصف يف هذه اآلية الرشر  ,(86))كأنره مجالت ُصفٌر(عىل اإلنذار باجلدب, وقرب اهلالك, واملرض وفقدان احلياة, كام يف قوله تعاىل: 

م املتطاير من هلب جهنم باجلامل الكثرية واملتتابعة لوهنا أسود خملوط بصفار, ورجح هذا الفراء؛ ألنر اجلامل أكثر من اجِلاملة يف كال

 .(88), بل ذهب مجهور النراس إىل أنر املقصود الصفر الفاقعة؛ ألهنا أشبه بلون الرشر(87)العرب

 .(89)ىل أنر الرشر يرتفع كأنره يشٌء جمموع غليظ أصفروذهب الرازي إ   

 الة.ولعلر هذا اللرون مأخوذ من ثقافة هذا املجتمع؛ حترى يكون قريبًا من أفهام املتلقني, وهذا مستوى من مستويات الترداوليرة الفعر   

                                                            

(1 :  . 36 - 35/ 3( التفسري البسيط, للواحديِّ

(2 :  . 36 - 35/ 3( ينظر: التفسري البسيط, للواحديِّ

كتور رابح بو معزة: 3)  . 44 - 43( ينظر: صور املشتقات األحد عرش واملصادر املحولة, للدُّ

كتور فاضل  السامرائّي: ( ينظر: معاّن 4)  .67األبنية يف العربيرة, للدُّ

 . 33( سورة املرسالت, آية: 5)

 .224/ 3( ينظر: معاّن القرآن, للفراء: 1)

(2 :  . 429/ 3( ينظر: اجلواهر احلسان, للثعالبيِّ

 .245/ 30( ينظر: مفاتح الغيب: 3)
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ة, وتستمد مصادرها من ثقافة املجتمع, وعاداهتم, ويتضح من هذا, بأنر األلوان هي رموز تستعمل لتحقيق الوظيفة الترواصلير   

 وتقاليدهم. 

بل هو من أصوِل  -وقد يستعمل اللرون اختصارًا للوصف ومجاله وتفاصيله, كوصف نساء اجلنرة بالبياض, وهو أمجل األلوان 

نر بيٌض مكنوٌن(كام يف قوله تعاىل:  -األلوانِ  ر الوظيفة الترواصليرة, وهو ما يكشف هذا اجلامل وهذه , وهذا اللرون هو الرذي ُيقرِّ (90))كأهنر

األوصاف, حيث شبههن ببيض النعام املكنون يف عشه وهو األدحية, ويكمن هذا اجلامل يف لوهنا وهو البياض الرذي به صفرة حسنة, 

 .(91)وهبا يشبه النساء, وختم اللرون بقوله )مكنون( وهو اجلامل الرتي مل متسه األيدي

ا يف بعض املواطن تكون غري ظاهرة, حتتاج إىل تفسري وتوضيح, كام يف قوله تعاىل     :) إذا كانت األلوان يف أغلبها واضحة ظاهرة فإهنر

)فيهنر خرياٌت ,يقصد هبا هذه البسط الرتي فيها األصباغ والنقوش املزخرفة, وقوله تعاىل: (92)متكئني عىل رفرٍف ُخرٍض وعبقريٍّ حساٍن(

, وهي تقوم مقام األلوان يف أشكاهلا وتعددها, وذهب الفراء إىل (94), وهي صنوف اخلريات وأشكاهلا, واخلريات مجع خرية(93) (ِحسانٌ 

 .(95)أن الضمري يعود عىل اجلنان األربع, جنتان, وجنتان يف اآليات السابقات

وُيظهر هذا, أنر لأللوان قيمة وظيفيرة يف النرص ُتستمدُّ من قيمتها حياة البرش, حيث تدخل يف حاجاته, وزخارفه, ونقوشه,    

ا ألوان, وإنرام هي اليشء بذاتِِه؛ ولعلر هذا يصحُّ مسوغًا هلذا اخلفاء  .وأصباغه, حترى صنوف األمتعة تدخُل فيها, فال تظهر بأهنر

ال االتصال بالعني, وهي من املهارات احلسية الرتي يدركها املتلقي, ومن ذلك قوله تعاىل: ومن مه    ) واقرتب ارات االتصال الفعر

وذلك من األهوال واألحزان, فاستعمل هلذا املوقف الشخوص بالبَّص وهو  ,(96)الوعد احلقُّ فإذا هي شاخصٌة أبصاُر الذين كفروا(

, وبجانب لغة العني استعمل اسم الفاعل )شاخصة( ليدلر عىل (97)ا يعرتي ذلك من اخلوف املفرطإحداد النظر دون أن يطرف؛ مل

 .(98)احلدث وصاحبه؛ ألنر هذه األهوال واألحزان ختصُّ الرذين كفروا, فالفاعل مَّصٌح به قبل احلدث

من غري العامل؛ لكون أصل اسم الفاعل العمل؛ واستعمل اسم الفاعل الرذي رفع فاعله )أبصار(؛ ألنر اسم الفاعل العامل أقوى    

 إلقرتابه من الفعل, والفعل أقوى من االسم, وهذه القوة تناسب تلك األهوال واحلزن واألسى.   

وصاغ املشتق بالنكرة يف )شاخصة أبصار( ليدل عىل أنر الرسالة موجهة إىل عموم الذين كفروا, وعىل هذا, فإنر من حمددات لغة 

 لسياق.اإلبصار ا

                                                            

 . 49( سورة الصافات, آية: 4)

 .627/ 4( ينظر: النرهر املاد: 5)

 . 76( سورة الرمحن, آية: 6)

 . 70( سورة الرمحن, آية: 7)

 .118/ 29( ينظر: مفاتح الغيب: 8)

 . 120/ 3( ينظر: معاّن القرآن, للفراء: 9)

 . 97( سورة األنبياء, آية: 1)

 .389/ 2( ينظر: اجلواهر احلسان: 2)

كتور عبد اللرطيف اخلطيب:  ( ينظر: املستقىص3)  . 447/ 1يف علم الترَّصيف, للدُّ
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الليرة لشخوص    ل اللُّغة يف تركيبها إىل الصفة املشبهة بحكم اسم الفاعل العامل, وهذه صيغة وظيفيرة, يكشف القيم الدِّ وحتور

ة للصيغة أقوى من الصيغ الفعليرة يف هذا املقام. ته من هول الشخص, فكانت القيمة التعبريير  األبصار, واستمرارير

( حترى تكون لغة الترواصل حارضة بني املرسل واملتلقني؛ وألنر لغة النظر من أوضح لغات الترواصل,  ورسُّ بل يَّصح بلفظ )نظر   

ل ينظرون من طرٍف خفيٍّ (ذلك يظهر يف قوله تعاىل:  , فعندما ذكر الطرف اخلفي, ُيفِهم (99))وتراهم ُيعرضون عليها خاشعني من الذُّ

م ال يستطيعون النظر  .(100)بجميع العني وإنرام ينظرون ببعضها, يسارقون النظر ملا كانوا فيه من اهلم وسوء احلال السياق بأهنر

ح بلفظ )ينظرون( ليدفع اللبرس, فهو نظر لكن اهلمر صدهم عن النظر بكامل العني.  فأصبح عملهم كأنره ليس نظر, ولذلك رصر

خفي( لكي يكون اخلطاب عام لكل من يعرض عن احلق وعن ذكر وجعل اخلطاب يف سياق النكرة يف قوله: )خاشعني(, و)طرف   

 اهلل.

فجاء باسم الفاعل )خاشعني( بعد الفعل املضارع )ينظرون( ملا بينهم من تشابه يف احلركات والسكنات؛ لذا ُأعرب الفعل املضارع    

 . (101)مع أن األصل البناء

ويت أدى إىل انسجام معنى اآلية, حيث اختار أقوى األفعال وهو املضارع, ثمر اختار أقوى احلاالت اإلعرابية وهو    والتناسب الصر

 الرفع, واختار اسم الفاعل العامل عمل فعله؛ ألنر العامل أقوى من غري العامل. 

 ظرون من طرف خفي من اهلول واخلوف.  وهذا كله؛ لكي يصور لنا هذا املوقف املخيف الرذي جعلهم ين   

فيرة والسياق من جانب     اللة من جانب, وبني الصيغ الَّصر فيرة والدِّ ويكشف هذا التناسب واالنسجام عن العالقة بني الصيغ الَّصر

 آخر, وخيدم هذا الرتابط النيص الوظيفة الترواصليرة )الترداوليرة(. 

 ن أظهر للوظيفة الترواصليرة )الترداولية(.كلام كان النرص متامسكًا كا  

وبام أنره أراد احلدث يتجدد ويتغري فقد استعمل اسم الفاعل, وهذا ما يناسب املعنى؛ ألنر نظرهم من طرف خفيٍّ عىل سبيل التغرّي    

د, ولو أراد الثبوت والدوام لذكر الصفة املشبرهة  .(102)والتجدُّ

, كقوله تعاىلوإذا أراد من النظر بأنر      د ومتغرير :           ) فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون ه مؤقت استعمله بصيغة الفعل؛ ألنره متجدِّ

ويريد أن يبنيِّ لنا أنر اخلوف إذا اشتد  ,(103)إليك تدور أعينهم كالرذي ُيغشى عليه من املوت فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنٍة حداٍد(

نهم تدور من شدة اخلوف كالذي يغشى عليه؛ ولذلك عربر عن اخلوف باملوت, وذهب أبو حيران إىل أنر الدوران عىل املنافقني؛ ترى أعي

 .(105), وإذا ذهب اخلوف خاطبكم املنافقون خماطبًة بليغةً (104)والعني حمذوفانِ 

                                                            

 . 45( سورة الشورى, آية: 4)

 . 136/ 3( ينظر: اجلواهر احلسان: 5)

كتور عبد اللرطيف اخلطيب: 1)  . 447/ 1( ينظر: املستقىص يف علم الترَّصيف, للدُّ

كتور عبد اللرطي2)  . 447/ 1ف اخلطيب: ( ينظر: املستقىص يف علم الترَّصيف, للدُّ

 . 19( سورة األحزاب, آية: 3)

 . 568/ 2( ينظر: اجلواهر احلسان: 4)

 .511/ 4( ينظر: النهر املاد: 5)
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إنر هذا النظر مؤقت حترى ذهاب اخلوف  فأراد أن خيتَّص لنا هذا كلره بطريقة النظر وذلك الدوران وهي من أبلغ وسائل االتصال, ثمر 

 ولذلك عربر بالفعل.

, حيث صور لنا (106)) وإذا ما ُأنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد ُثمر انَّصفوا رصف اهلل قلوهبم(ومثله قوله تعاىل:   

م يف خيانة وخداع من خالل القرآن حال املنافقني عند نزول سورة تكشف فضيحتهم بلغة النظر, وهي من أبلغ ا للُّغات, وهي أهنر

يدل عىل تعجب وتوقف ونظر, فلو  -(107)الثعالبي ذكر كام –نظراهتم, فعرب لنا عن هذا املعنى بلغة تبادل النظر فيام بينهم, وهذا النظر 

 فيام املتبادلة النظرات تلك -وتعاىل تبارك –أريد هبم خريًا لكان ذلك الوقت مظنة االهتداء, ولو كان مظنة لالهتداء ملا قطع الرب 

 .االهتداء عن قلوهبم رصف بأن مصريهم, ببيان بينهم

 جدد.ولغة النظر من أبلغ اللُّغات الترواصليرة وهي ختتَّص حالة املنافقني, واستعملها بصيغة الفعل؛ ليبني لنا أنر هذا النظر متغري ومت  

فيرة يف كشف ال , ففي اآلية هتديد ووعيد للذين (108))ويٌل لكلِّ مُهزة ملُزة (وظيفة الترواصليرة قوله تعاىل: ومن أمثلة دور الصيغ الَّصر

ُيمزون النراس بلساهنم, أي يعيبوهنم ويغتابوهنم, واللُّمزة مثلها؛ ولشدة هذا العقاب وخلطر الغيبة وتعرض النراس بذكر معايبهم, 

زة( و)مُلَزة(استعمل صيغ املبالغة السامعيرة )ُفَعلة( يف  ا أقوى من القياسيرة, فناسبت الصيغة هذا املعنى(109) )مُهَ  .(110)؛ ألهنر

م ال ونحٌو منه قوله تعاىل:    يسني ورهبانًا وأهنر ة للذين آمنوا الذين قالوا إنرا نصارى ذلك بأنر منهم ِقسِّ ) ولتجدنر أقرهبم مودر

يل( ,(111)يستكربون( يس ومكانته بأن عربر عنه بالصيغة  (112) ذكر يف اآلية صيغة املبالغة السامعية )فِعِّ يس( فأراد إظهار قوة الِقسِّ يف ) ِقسِّ

ال َعال -َفِعل -فعيل –فعول  -السامعيرة؛ لكوهنا أقوى من الصيغ القياسيرة ) َفعر  , وكذلك يعود إىل الوظيفة الترواصليرة وهي أنر (113) (ِمف 

يس عندهم صاغه  النصارى أقرب إىل املسلمني, ومن مظاهر قرهبم منهم العلامء, والعباد, وأهنم قوم فيهم تواضع, وملكانة الِقسِّ

يس بالنسبة للنصارى, ويقصد به رأس الرهبان, وقيل: العامل وت (114)بإحدى صيغ املبالغة السامعيرة لقوهتا, كقوة الِقسِّ , وقيل رافع الصر

 قيل الصديق.بالقراءة, و

مون للمناسبة بني املعنى واللرفظ ودور ذلك يف حتقيق الوظيفة التواصليرة, وخري شاهٍد لذلك ما عنون ل  ه ابن وقد تنبه اللُّغويون املتقدِّ

؛ حيث استعمل (116)السيوطي, وممرن عالج هذا املعنى حتت باب أسامه )تكثري اللرفظ لتكثري املعنى( (115)جنِّيِّ بـــ )قوة اللرفظ لقوة املعنى(

يس عند النصارى. يب, وِعبِّيث؛ لقوة الِقسِّ يق, ورِشِّ يل( مستعارة من صفة القوة, مثل: ِصدِّ  )فِعِّ

                                                            

 . 127( سورة التوبة, آية: 6)

 .85/ 2( ينظر: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: 1)

 . 1( سورة اهلمزة, آية: 2)

 . 66/ 1أوس إبراهيم الشمسان:  ( ينظر: دروس يف علم الَّصف, للدكتور أبو3)

 .521/ 3( ينظر: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: 4)

 . 82( سورة املائدة, آية: 5)

 .65/ 1( ينظر: دروس يف علم التَّصيف, للدكتور أبو أوس إبراهيم الشمسان: 6)

 .66/ 1( ينظر: دروس يف علم التَّصيف, للدكتور أبو أوس إبراهيم الشمسان: 7)

 .7 – 6/ 4( ينظر: البحر املحيط: 8)

 . 270 – 268/ 3( اخلصائص: 9)
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ومن ال يتحقق املعاّن يظنُّ أنر ذلك كله يفيد املبالغة, "وذهب أبو هالل العسكريُّ إىل تفاوت املعاّن بني صيغ املبالغة عندما قال:    

تي ذكرناها  .(117)والوظيفة الترواصليرة هي من تقرر ذلك "وليس األمر كذلك, بل هي مع إفادهتا املبالغة تفيد املعاّن الر

 , وهذا ما كشفه البحث.(118)ة تعدُّ حمورًا أساسًا يف تنوع داللتها, بل أحيانًا املفردة الواحدة تعكس أكثر من داللةفبنية الكلم  

 النتائج 

فيرة خصوصًا رضوري يف النصوص؛ ألنره يؤدي إىل فعاليرة الكالم, ويقوم بأداء الوظيفة  - تنوع األسلوب عمومًا والصيغ الَّصر

 يرة( عىل الوجه املطلوب.التواصليرة )التداول

فية عن أصلها. -  الوظيفة الترواصليرة من أسباب تغري الصيغ الَّصر

 لعلر تصنيف الصيغ الَّصفية ينبع من وظيفتها الترواصليرة إىل جانب بنيتها.  -

 ت أظهر وأقوى.األلوان هي رموز تستعمل لتوصيل رسالة املخاِطب, وكلام استمدت مصادرها من ثقافة املجتمع, أصبح -

ال يف التواصل بني املرسل واملتلقي, وأنر كلر لوٍن يؤدي إىل رسالة ال يؤدُيا اللرون اآلخر, وهذه الر - سالة لأللوان ومشتقاهتا دور فعر

 يدركها جيدًا املرسل وقد يدركها املتلقي ويرجع ذلك إىل ثقافته وعاداته.

فسه يعترب جزءًا من اإلشارة, وألن هناك مواطَن تكون اإلشارة فيه أبلغ وأوضح من اإلشارة ال تفارق الكالم؛ ألنر الكالم ن -

وت.  الصر

 دون النصوص ظاهر عىل الوقوف خالل من يظهر والرذي واخلفاء, الغموض لزوال إلزامية؛ تكون – أحياناً  –إن داللة اإلشارة  -

 .  وواضحة بسيطة اإلشارة وهذه املضمون,

م الوظيفة التواصلية بني عنارص التواصل بطريقة حسية.لغة النظر من  - ا تقدِّ  أوضح لغات الترواصل؛ ألهنر

 االتِّصال ليس دائاًم نقل املعلومات أو صناعة اخلرب, بل قد يؤدي إىل التأثري العاطفّي وما يتبعه من جوانب اجتامعيرة, وهذا ما نصر  -

 عليه شارل بايل. 

الالت اللُّونية مث - الالت اللُّغوية هلا صلة بالثقافة وهلا عالقة باملجتمع.الدِّ  ل الدِّ

الالت اللُّونية دالالت نفسية, وقبل هذا دالالت رمزية, ختتلف من موطن إىل آخر ومن حمدداهتا السياق. -  الدِّ

 كلام كان النرص متامسكًا كان أظهر للوظيفة الترواصليرة )الترداولية(  -

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 . 171/ 1( األشباه والنظائر: 1)

 . 13( الفروق اللُّغويرة: 2)

فيرة يف سورة احلج: 3) اليّل للبنية الَّصر  . 406 – 405( ينظر: الترحليل الدِّ
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 راجعقائمة املصادر وامل

د خيرض.  -  األبعاد الترداوليرة يف اخلطاب القرآّّن, لدليلة مزوز, اجلزائر, جامعة حممر

كتور عبد السالم املسدي, الدار العربيرة للكتاب, طرابلس, ليبيا. -  األسلوبيرة واألسلوب, للدُّ

كتور حمي الدين  - ة عند شارل بايل أسسها ونقدها, للدُّ  ه.1418, 1حمسب, نادي القصيم األديب, بريدة, طاألسلوبيرة التعبريير

 م.1984االشباه والنظائر يف النحو, جلالل الدين السيوطي, دار الكتب العلمية, بريوت,  -

كتور أمحد طيبي, عامل الكتب احلديث, إربد, األردن, ط - يفُّ ونظرية املفاضلة, للدُّ  م.2015, 1االقتصاد الَّصر

د معوض, دار الكتب العلمية, بريوت, البحر املحيط, أليب حيران األ - ندليّس, بتحقيق عادل أمحد عبد املوجود وعل حممر

 ه.1428, 2ط

د عبداملطلب, مكتبة لبنان, بريوت, لبنان, ط - كتور حممر  م.1994, 1البالغة واألسلوبيرة, للدُّ

ن, األ - ر, َعامر  ردن.بالغة الكلمة يف التعبري القرآّّن, لفاضل السامرائّي, دار َعامر

كتور محدي صالح الدين السيد اهلدهد, جملة جامعة طيبة, السنة  - فيرة يف سورة احلج, للدُّ اليّل للبنية الَّصر الترحليل الدِّ

 ه.1437اخلامسة, العدد الثامن, 

 م.2007, 1الترداوليرة من أوستن إىل غوفامن, لفيليب بال نشية, ترمجة صابر احلباشة, دار احلوار, سوريا, ط -

لتفسري البسيط, أليب احلسن عل بن أمحد الواحدي, بتحقيق حممد عبدالعزيز اخلضريي, جامعة اإلمام حممد بن سعود ا -

 ه.1430اإلسالمية, الرياض, 

اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن, للشيخ سيدي عبدالرمحن الثعالبي, بتحقيق أيب حممد اإلدرييس احلسني, دار الكتب  -

 ه.1416, 1العلمية, بريوت, ط

د عل النرجار, املكتبة العلميرة. - , بتحقيق حممر  اخلصائص, البن جنِّيٍّ

اط, دار القلم, دمشق. - د اخلرر  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون, للسمني احللبّي, بتحقيق أمحد حممر

كتور أبو أوس إبراهيم الشمسان, مكتبة الرشد, الرياض,  - ف, للدُّ  ه.1417دروس يف علم الَّصر

د فاضل السامرائّي, دار ابن كثري, دمشق, سوريا, ط - كتور حممر ف العريّب أحكام ومعاٍن, للدُّ  هـ.1434, 1الَّصر

كتور رابح بو معزة, دار الكتب العلميرة. -  صور املشتقات األحد عرش واملصادر املحولة, للدُّ

د ال - كتور حممر ة االتِّصال, للدُّ  ه.1428, 1عبد, مكتبة اآلداب, القاهرة, طالعبارة واإلشارة دراسة يف نظرير

د حييا, دار القصبة للنرش, اجلزائر,  - , لويس جان كالفي, ترمجة حممر  م.2006علم االجتامع اللُّغويُّ

, بتحقيق حسام الدين القديس, دار الكتب العلمية, بريوت. -  الفروق اللُّغويرة, أليب هالل العسكريِّ

 م, اجلزائر.2000ل مرتاض, دار هومة, اللُّغة والترواصل, لعبد اجللي -

, بتحقيق الشيخ عادل أمحد عبد  - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل, للزخمرشيِّ

 م.1998, 1املوجود وآخرين, مكتبة العبيكان, الرياض, ط
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, 3كتب والوثائق القومية, القاهرة, طمعاّن القرآن, للفراء, بتحقيق الدكتور عبدالفتاح شلبي وعل ناصف, دار ال -

 ه.1422

كتور حييى مراد, دار احلديث, القاهرة,  -  ه.1425معاّن القرآن, أليب جعفر النرحاس, بتحقيق الدُّ

د املَّصّي, مؤسسة الرسالة,  - , بتحقيق عدنان درويش وحممر ة, للكفويِّ معجم الكليات يف املصطلحات والفروق اللُّغوير

 م.1998, 2بريوت, لبنان, ط

 م.2004, 1مغني اللربيب عن كتب األعاريب, بتحقيق صالح عبدالعزيز عل, دار السالم, القاهرة, مَّص, ط -

كتور عبد اللرطيف اخلطيب, دار العروبة, الكويت, ط -  ه.1424, 1املستقىص يف علم الترَّصيف, للدُّ

د بن عمر الرازي, دار الكتب  -  م.2009, 3العلميرة, بريوت, طمفاتح الغيب, لفخر الدين حممر

, لصالح فضل, مكتبة األنجلو املَّصيرة, القاهرة, ط -  م .1980, 2نظرية البنائيرةيف النقد األديبِّ

كتور عمر األسعد, دار اجليل, بريوت, ط - , بتحقيق الدُّ  هـ.1416, 1النرهر املاّد من البحر املحيط, أليب حيران األندليسِّ

كتور أمحد املتوكل, دار الثقافة, الدار البيضاء, املغرب, طالوظائف الترداولير  -  ه. 1405, 1ة يف اللُّغة العربيرة, للدُّ



 



 القرى""دراسة تطبيقية على طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة أم  عبد الغين بن عبد اهلل احلريب: اجتاهات طالب اجلامعة حنو العمل احلر

- 45 - 

 

 

 

 

 اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر

 "دراسة تطبيقية عىل طالب كلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى"

 د. عبد الغني عبد اهلل احلريب

 أستاذ علم االجتامع املشارك بجامعة أم القرى

 م2018 – 12 –15تاريخ قبول البحث 

 

 

اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر، ودور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا هدفت الدراسة إىل التعرف عىل  ملخص الدراسة:

نحوه، ومدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر ومتغريات )القسم، املعدل الرتاكمي، 

جتامعي، وتم مجع بيانات الدراسة من خالل استبانة عمل األرسة يف جمال األعامل احلرة( ،واعتمدت الدراسة عىل منهج املسح اال

وأوضحت نتائج الدراسة ، أن اجلانب املعريف  هو أعىل  ( طالًبا،345طبقت عىل عينة عشوائية طبقية من أقسام الكلية بلغت )

وانب الثالثة بمستوى اجلوانب يف اجتاهات الطالب نحو العمل احلر، يليه اجلانب الوجداين ، ثم اجلانب السلوكي وجاءت هذه اجل

مرتفع ، أما مستوى دور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر فجاء بمستوى متوسط، كام أوضحت  الدراسة عن فروق 

( لصالح قسم اإلعالم فيام يتعلق باجلوانب املعرفية، واجلوانب الوجدانية، واجلوانب 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويه )

لصالح الطالب الذين يعمل ( 0.01) فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى معنويهسلوكية، ودور اجلامعة ، كام كشفت الدراسة عنال

فيام يتعلق باجلوانب الوجدانية، واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة يف تعزيز أحد أفراد أرسهتم يف األعامل احلرة كعمل رئييس 

 ر.اجتاهات طالهبا نحو العمل احل

 : االجتاهات، العمل احلر.الكلامت املفتاحية
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 مدخل ملشكلة الدراسة:

متثل ظاهرة البطالة يف الوقت احلايل مشكلة أساسية ال خيلو منها أي جمتمع من املجتمعات سواء أكانت املجتمعات نامية أو متقدمة؛ 

خمتلف الدول، ملا تشكله البطالة من حتد خطري للتنمية حيث لذا أصبحت هذه املشكلة إحدى املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل 

 (.2544م،2009يؤدي شيوعها إىل حتول قطاع كبري من أفراد املجتمع إىل قطاع غري منتج )اهلاششمي، والسيد،

باب إذا مل تتيرس وتؤكد الدراسات أن البطالة وخاصة بطالة الشباب تعد من األسباب التي تؤدي هبم إىل الكثري من االنحرافات؛ فالش

له سبل الكسب احلالل التي يستطيع أن حيقق من خالهلا توفري متطلباته احلياتية فإن ذلك يرتتب عليه الكثري من املشكالت 

 (.319م،2000االجتامعية)ضيف،

توسـطة مسـتقر وقد سعت اململكة العربية السعودية يف إطار احلد من مشكلة البطالة إىل دعـم وجـود قطـاع منشـآت صغيـرة وم

وقـادر علـى املشـاركة فـي توفيـر فـرص العمـل، ويف سبيل ذلك يأيت عىل رأس قائمة اهتاممات خطة التنمية العارشة اإلرساع يف 

 (.54م،2019-2015إنشاء كيان مؤسيس متخصص يتوىل رعايـة هـذه املنشـآت وجتويـد أدائهـا )وزارة االقتصاد والتخطيط،

إنشاء العديد من الربامج يف جمال تنمية املوارد البرشية هبدف دعم جمال العمل احلر، وتوفري احلامية االجتامعية  ويف هذا السياق تم

ملامرسيه من الذكور واإلناث، وتطوير مهارات الراغبني يف إنشاء مشاريعهم اخلاصة، وحتويلهم من باحثني عن عمل إىل موفري فرص 

هـ( ويمكن هلذه الربامج أن تسهم بدور فاعل يف استيعاب الكثري من األيدي العاملة يف 1440ة ،عمل، )صندوق تنمية املوارد البرشي

ظل عدم قدرة القطاع احلكومي عىل استيعاب األعداد املتزايدة من طالبي العمل وخاصة من فئة الشباب اجلامعي ، فبحسب نرشة 

العامة لإلحصاء تبني أن أعىل نسبة للسعوديني الباحثني عن عمل كانت م التي أصدرهتا اهليئة 2017سوق العمل للربع الثاين من عام 

%( ، كام تبني أن نصف السعوديني الباحثني عن عمل حيملون الشهادة 34,2( سنة ، وذلك بنسبة بلغت) 29-25من الفئة العمرية)

مهية معرفة اجتاهات طالب ه(. ويف ضوء ما سبق، وأل1439حمرم11%( ) صحيفة عكاظ،50,5اجلامعية حيث بلغت نسبتهم )

اجلامعة نحو العمل احلر، حتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤل التايل: ما مستوى اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل 

 احلر؟

 أهداف الدراسة:

 يتمثل اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف: التعرف عىل اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر.

 دف السابق األهداف الفرعية التالية:ويتفرع عن اهل

 التعرف عىل مستوى اجلانب املعريف لطالب اجلامعة نحو العمل احلر. -1

 التعرف عىل مستوى اجلانب الوجداين لطالب اجلامعة نحو العمل احلر. -2

 التعرف عىل مستوى اجلانب السلوكي لطالب اجلامعة نحو العمل احلر. -3

 جتاهات طالهبا نحو العمل احلر.التعرف عىل دور اجلامعة يف تعزيز ا -4

التعرف عىل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر ومتغريات )القسم،  -5

 املعدل الرتاكمي، عمل األرسة يف جمال األعامل احلرة(.
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 تساؤالت الدراسة:

 يتمثل التساؤل الرئيس هلذه الدراسة يف اآليت:

 اهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر؟ما مستوى اجت 

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية: 

 ما مستوى اجلانب املعريف لطالب اجلامعة نحو العمل احلر. -1

 ما مستوى اجلانب الوجداين لطالب اجلامعة نحو العمل احلر. -2

 ما مستوى اجلانب السلوكي لطالب اجلامعة نحو العمل احلر. -3

 يز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر.ما دور اجلامعة يف تعز -4

ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر ومتغريات )القسم، املعدل  -5

 الرتاكمي، عمل األرسة يف جمال األعامل احلرة(.

 أمهية الدراسة:

 تنطلق أمهية الدراسة من عدة اعتبارات، منها:

إىل االهتامم بقطاعات املنشآت الصغرية واملتوسطة باعتبارها حمرك  2030السعودية يف ضوء رؤية  توجه اململكة العربية -1

النمو االقتصادي، وما استهدفته الرؤية من رفع نسبة مسامهة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلمجايل من 

 (.2030% )رؤية اململكة العربية السعودية 30% إىل 20

لشباب وخاصة شباب اجلامعات رشحية كبرية من السكان يف اململكة العربية السعودية، و يتطلع هؤالء الشباب يمثل ا -2

إىل احلصول عىل عمل مناسب بعد خترجهم ، وتشري إحصائيات وزارة التعليم إىل أن إمجايل الطالب والطالبات 

ه، منهم 1437/1438يف العام الدرايس ( 1281133السعوديني املقيدين يف اجلامعات احلكومية بلغ عددهم )

ه( وانخراط هؤالء الشباب يف جمال العمل احلر بعد 1440( طالبة )وزارة التعليم ،669356( طالًبا و)611777)

خترجهم يسهم يف احلد من مشكلة البطالة يف ظل عدم قدرة القطاع العام عىل استيعاب األعداد املتزايدة من طالبي 

 العمل. 

ىل اجتاهات طلبة اجلامعة نحو العمل احلر يمكن من اختاذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز االجتاهات اإلجيابية إن التعرف ع -3

 لدهيم نحو العمل احلر ويف ذات الوقت اختاذ اإلجراءات الالزمة لتغيري االجتاهات السلبية.

حلر يف اململكة العربية التي تناولت موضوع اجتاهات الشباب نحو العمل ا-حسب علم الباحث-قلة الدراسات -4

 السعودية وخاصة طالب اجلامعات، وعليه فالدراسة احلالية متثل إضافة ملا سبقها من دراسات.
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 مفاهيم الدراسة:

 االجتاه:  -1

حالة من االستعداد أو  "( بأنه319م ،2002حاول الكثري من الباحثني تقديم تعريف ملفهوم االجتاه فقد عرفه البعض )ملحم ،

العصبي والنفيس تنتظم من خالله خربة الفرد وتكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي عىل استجابته جلميع املوضوعات  التأهب

 ."واملواقف التي تستثري هذه االستجابة

 "ذا الترصفنزعة للترصف سواء إجيابًيا أو سلبًيا نحو وضع ما يف البيئة التي حتدد قياًم إجيابية أو سلبية هل "كام ُعرف االجتاه بأنه

 (.301م،2012)صديق، 

وهو -يقع فيام بني املثري واالستجابة-تكوين فريض أو متغري كامن أو متوسط "( االجتاه بأنه126م،1984ويعرف )زهران ،

عبارة عن استعداد نفيس أو هتيؤ عقيل عصبي متعلم لالستجابة املوجبة أو السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف 

 "موز يف البيئة التي تستثري هذه االستجابةأو ر

عمليات معرفية ووجدانية وسلوكية لدى طالب اجلامعة حتدد طبيعة استجاباهتم نحو العمل  ويقصد باالجتاه يف الدراسة الراهنة:

 احلر سواء بالقبول أو الرفض. 

 العمل احلر: -2

جمهود إرادي عقيل أو بدين يتضمن التأثري عىل األشياء  "بأنهجاء تعريف العمل احلر يف معجم مصطلحات العلوم االجتامعية 

م 2009)اهلاششمي والسيد ،"املادية وغري املادية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد كام أنه وظيفة اجتامعية تتحقق فيها شخصية الفرد

،2553.) 

أي جهة سواء أكانت حكومية أو ذلك العمل الذي ال يتبع  "( العمل احلر بأنه 348م،2016وُيعرف البعض )الدمنهوري،

 ."خاصة يقوم الشخص به بنفسه حلسابه اخلاص ويستثمر جهوده وأمواله يف احلصول عىل أقىص ربح ممكن 

املرشوع االقتصادي اخلاص الذي ينتج سلعة أو يقدم خدمة أو جتارة "( العمل احلر بأنه 10م،2011ويعرف )األسمري، 

اختيار صاحبه أو أصحابه لنوعيته وسامته وعدم فرض أية جهة خارجية عىل ذلك املرشوع أو ويسمى مرشوًعا أو عماًل حًرا بسبب 

 ."نشاطه أو خمرجاته

العمل البدين أو الفكري أو االثنان مًعا الذي يقوم به الفرد حلسابه اخلاص بتمويل ذايت أو  ويقصد بالعمل احلر يف هذه الدراسة:

 عة أو يقدم خدمة لصالح املجتمع.بتمويل من جهة أخرى وينتج من خالله سل

 طالب اجلامعة: -3

 ويقصد هبم يف هذه الدراسة: طالب كلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة. 
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 اإلطار النظري للدراسة:

 أواًل: االجتاهات:

ي والسيايس والرتبوي وغريها من املجاالت نال موضوع االجتاهات اهتامًما كبرًيا من لدن املفكرين والباحثني يف املجال االجتامع 

األخرى؛ وذلك ألمهية الدور الذي تلعبه االجتاهات يف حياة الفرد واملجتمع، وسوف يتم هنا اإلشارة إىل خصائص االجتاهات 

 ومكوناهتا.

 خصائص االجتاهات: -1

 (:307م،2012تتميز االجتاهات بمجموعة من اخلصائص، من أمهها )صديق، 

 مكتسبة وقابلة للتعديل والتطوير.االجتاهات  -

 تتمتع االجتاهات بخاصية الثبات واالستقرار النسبي. -

 تتميز االجتاهات بالتدرج من اإلجيابية الشديدة إىل السلبية الشديدة. -

 تتعدد االجتاهات وتتنوع بحسب املثريات واملتغريات املرتبطة هبا. -

 االجتاهات قابلة للقياس والتقويم. -

 راد واجلامعات يف أحيان كثرية.توجه سلوك األف -

 ترتبط االجتاهات بثقافة املجتمع وقيمه وعاداته وختتلف من بيئة اجتامعية إىل أخرى. -

 لالجتاهات ثالثة مكونات أساسية: معرفيَّة، وعاطفيَّة، وسلوكيَّة. -

 مكونات االجتاهات: -2

يتوافر للفرد من خربات وجتارب سابقة وما يمر به من تتشكل االجتاهات من خالل التنشئة االجتامعية والتفاعل االجتامعي وما 

 ( وهي:306-305م،2012؛ صديق ،10م، 2002ظروف، ولالجتاهات ثالثة مكونات أساسية )صالح ،

املكون املعريف)االدراكي(: ويتمثل يف جمموع املعارف واحلقائق واملعتقدات والقيم التي ترتبط بموضوع االجتاه؛ وكلام  - أ

 هبذا املوضوع أكثر كان اجتاهه واضًحا نحوه أكثر. كانت معرفة الفرد

املكون الوجداين )العاطفي(: ويتمثل يف املشاعر التي تؤثر يف تقبل أو رفض موضوع معني، أي قد تكون االستجابة سلبية  - ب

تكوينه العاطفي أو إجيابية، فهذا املكون يشري إىل مشاعر احلب والكراهية التي يوجهها الفرد نحو موضوع االجتاه، ويرتبط ب

 (.268م،2004)بني جابر،

املكون السلوكي)النزوعي(: ويشري إىل نزعة الفرد للسلوك وفق أنامط حمددة يف أوضاع معينة، فهو يتمثل يف اجلانب التنفيذي -ج

 لالجتاه أي استجابة الفرد نحو موضوع االجتاه بطريقة ما، وقد تكون إجيابية أو سلبية.

 احلر يف اململكة العربية السعودية: ثانًيا: جهود دعم العمل

تنوعت جهود دعم العمل احلر يف اململكة العربية السعودية سواء اجلهود احلكومية أو جهود القطاع اخلاص، وسوف يتم اإلشارة هنا 

 إىل جانب من هذه اجلهود.
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 اجلهود احلكومية:

 اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة )منشآت(: -1

م هبدف تنظيم قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة 2016عام  "منشآت"العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة  أنشئت اهليئة

 هـ(.1440العربية السعودية ودعمه وتنميته ورعايته)اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة )

 صندوق تنمية املوارد البرشية )هدف(:-2

البرشية )هدف( جمموعة من الربامج يف جمال تنمية املوارد البرشية ومن الربامج التي تدعم جمال العمل احلر يقدم صندوق تنمية املوارد 

 هـ(:1440بشكل مبارش ما ييل )صندوق تنمية املوارد البرشية ،

 برنامج دعم العمل احلر:-أ

ر واإلناث، وذلك بمسامهة )هدف( بدفع نسبة من قيمة هيدف الربنامج إىل دعم توفري احلامية االجتامعية ملامريس العمل احلر من الذكو

شهًرا تدفع مبارشة حلساب املؤسسة العامة  24اشرتاك التأمينات االجتامعية نيابة عن ممارس العمل احلر املشرتك يف الربنامج، وملدة 

 للتأمينات االجتامعية بشكل شهري.

 برنامج تدريب أصحاب املنشآت الصغرية: -ب

إىل تطوير مهارات الراغبني يف إنشاء مشاريعهم اخلاصة، وحتويلهم من باحثني عن عمل إىل موفري فرص عمل،  هيدف هذا الربنامج

يف تنفيذ الربنامج مع جهات متخصصة بتدريب أصحاب املنشآت الصغرية، مثل معهد ريادة األعامل الوطني  "هدف"ويتعاون 

( ريال عن كل متدرب، وذلك ضمن برنامج تدريبي تراوح مدته 3000يف تكاليف تدريب رواد األعامل بمبلغ ) "هدف"ويساهم 

 .أسابيع 5إىل  3من 

 بنك التنمية االجتامعية:-3

يسعى بنك التنمية االجتامعية وضمن أهدافه املتعددة إىل تقديم قروض بدون فائدة وخدمات غري ماليه للمشاريع املتناهية الصغر، 

عىل عدد من األهداف التي من  "مسارات"ملهن بأنفسهم وحلساهبم اخلاص، ويقوم برنامج تشجيعا ألصحاهبا عىل مزاولة االعامل وا

 هـ(.1440، بنك التنمية االجتامعيةشأهنا أن تعزز االقتصاد الوطني وتوفر الرخاء االجتامعي )

 برنامج كفالة:  -4

عودي مسؤولية إدارة هذا الربنامج، كمبادرة يف إطار تفعيل دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يتوىل صندوق التنمية الصناعية الس

تنموية مشرتكة بني وزارة املالية والبنوك التجارية املتعاونة مع الربنامج، ومن أهداف الربنامج التغلب عىل معوقات متويل املنشآت 

شجيع املؤسسات املالية عىل الصغرية واملتوسطة، ومساعدهتا يف احلصول عىل التمويل االسالمي الالزم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وت

 ه(.1440التعامل مع قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة )برنامج كفالة ،

 جهود الغرف التجارية الصناعية:

تبذل الغرف التجارية السعودية باعتبارها ممثاًل للقطاع اخلاص جهوًدا يف دعم العمل احلر من خالل جمموعة من اإلجراءات والربامج 

 (:19-18هـ، 1426ك يف اآليت )الغرفة التجارية الصناعية بمكة املكرمة، ويمكن تلخيص ذل

 إنشاء مراكز متخصصة لرعاية وخدمة املنشآت الصغرية واملتوسطة. -
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 تقديم االستشارات الفنية والقانونية واملحاسبية واملالية. -

 إعداد أدلة عن أهم الفرص االستثامرية املتاحة للشباب. -

 أصحاب املنشآت الصغرية واجلهات احلكومية املعنية.العمل كحلقة وصل بني  -

 إقامة الندوات واللقاءات واملحارضات العلمية حول املنشآت الصغرية واملتوسطة. -

 دراسة التجارب الدولية الناجحة يف تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة. -

 صغرية واملتوسطة.إعداد وتنظيم الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية ألصحاب املنشآت ال -

 ثالًثا: النظريات املفرسة لالجتاهات

 هناك جمموعة من النظريات التي حاولت تفسري االجتاهات، وتنطلق الدراسة الراهنة من نظريتني أساسيتني مها:

 النظرية املعرفيَّة: -1

ضوعات ذات بنية نفسية منطقية، وأنه إذا تذهب النظرية املعرفية إىل أن االجتاه حالة وجدانية مع أو ضد موضوع معني أو فئة من املو

حدث تغري يف أحد املكونات أو العنارص فإن ذلك سيؤدي بالرضورة إىل تغري يف اآلخر؛ وعليه فإن أي تغري يف املكون الوجداين 

مساعدة الفرد ( ، والنظرية املعرفية تقوم عىل 281م،2004لالجتاه سيؤدي إىل تغري يف املكون املعريف والعكس صحيح )بني جابر،

عىل إعادة تنظيم معلوماته حول موضوع االجتاه وإعادة تنظيم البنى املعرفية املرتبطة به ، يف ضوء املعلومات والبيانات املستجدة حول 

( ويف إطار الدراسة الراهنة فإنه يمكن للمعلومات والبيانات التي تتوافر لطالب اجلامعة عن 72م،2007موضوع االجتاه )سالمة،

 مل احلر أن تشكل طبيعة ميوله نحو العمل احلر سواء أكان اجياًبا أو سلًبا.الع

 نظرية التعلم االجتامعي: -2

(، وتركز 281م،2004يؤكد علامء هذه النظرية عىل أن االجتاهات متعلمة وأن تعلمها يتم من خالل حماكاة نموذج اجتامعي )جابر، 

العالم يف تكوين االجتاهات من خالل ما تقدمه من مواقف هذه النظرية عىل دور األرسة واألصدقاء ووسائل ا

(، ويف الدراسة الراهنة يمكن أن تشكل ممارسة أحد أفراد األرسة أو األصدقاء للعمل احلر نموذًجا 74م،2007اجتامعية)سالمة،

 من نامذج متارس العمل احلر. مؤثًرا يف اجتاهات الطالب اجلامعي نحو العمل احلر، إضافة إىل تأثري ما يعرض عرب وسائل اإلعالم

 الدراسات السابقة:

 سيتناول الباحث هنا بعض الدراسات ذات الصلة بالدراسة الراهنة، وسيتم عرضها وفق تسلسل نرشها من األقدم إىل األحدث.

م( وهدفت إىل التعرف عىل طبيعة دور األخصائي االجتامعي بمراكز الشباب لنرش 2009دراسة مصطفى حممود أمحد) -1

قافة العمل احلر لدى الشباب واملهارات التي يستخدمها يف ذلك، وطبقت الدراسة عىل األخصائيني االجتامعيني العاملني ث

( إناث، وتوصلت الدراسة إىل أن 12( ذكور و)8( أخصائًيا منهم)20بمراكز الشباب بمدينة أسوان، وبلغ عدد العينة )

مها األخصائي االجتامعي بمراكز الشباب لنرش ثقافة العمل احلر منها املهارة هناك جمموعة من املهارات املهنية التي يستخد

االتصالية واملهارة التعاونية، ومهارة القدرة عىل تكوين عالقات ناجحة و املهارة يف التسجيل والتقويم واستخدام املوارد 

 خلدمة الشباب وتوجيهه.



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 52 - 

معرفة اجتاهات الشباب نحو العمل احلر ومعرفة الفروق يف م( وهدفت الدراسة إىل 2012دراسة حممد عيل سالمة )  -2

االجتاهات تبًعا لبعض املتغريات ، وأخذت الدراسة بمنهج املسح االجتامعي وطبقت عىل عينة عشوائية طبقية من شباب 

ى من العاطلني ( أنث30( ذكًرا و)30( أنثى من الذين أقاموا مشاريع صغرية، و)30( ذكًرا و)30مدينة قنا بمرص متثلت يف )

احلاصلني عىل مؤهالت متوسطة وعليا، ومل تظهر نتائج الدراسة فروق دالة احصائًيا بني اجتاهات الشباب نحو العمل احلر 

تًبعا لفئات السن واملؤهل العلمي وحمل اإلقامة ، بينام أظهرت الدراسة فروًقا ذات داللة إحصائية تبًعا للنوع لصالح 

 الذكور.

م ( وهدفت إىل التعرف عىل العوامل املؤثرة يف ثقافة العمل احلر لدى الشباب ، 2013مة األسمري )  دراسة مشبب غرا -3

واملعوقات التي حتول دون اجتاه الشباب نحو العمل احلر يف املجتمع السعودي، واستخدم الباحث يف دراسته منهج املسح 

( مفردة من الشباب من فئات متعددة ذكوًرا وإناًثا  ومن 500االجتامعي وطبقت الدراسة امليدانية عىل عينة عمدية بلغت )

الطالب وغري الطالب ومن العاملني وغري العاملني، وتوصلت الدراسة إىل عدم تلقي الغالبية العظمى من الشباب 

 أصحاب املرشوعات أي تدريب من أي نوع فيام يتصل بمرشوعاهتم ، وأن معظم الشباب لدهيم توجه نحو العمل احلر،

 وأن هناك معوقات اجتامعية وثقافية واقتصادية تواجه الشباب فيام يتعلق باإلقبال عىل العمل احلريف واليدوي.

م(. واستهدفت الدراسة التعرف عىل اجتاهات الطلبة اجلامعيني نحو 2016دراسة أمل كاظم مرية وسايل طالب علوان ) -4

ًقا ملتغري النوع والتخصص، وطبقت الدراسة عىل عينة طبقية بلغ العمل احلر والتعرف عىل الفروق يف اجتاهات الطلبة وف

( طالب وطالبة يف أربع كليات بجامعة بغداد، واعتمدت الدراسة عىل مقياس اجتاهات الشباب اجلامعي نحو 100عددها)

كثر إجيابية من اإلناث العمل احلر، وأظهرت الدراسة أن طلبة اجلامعة لدهيم اجتاهات إجيابية نحو العمل احلر، وأن الذكور أ

 نحو العمل احلر، ومل تكشف الدراسة عن فروق دالة يف اجتاهات الطلبة نحو العمل احلر تبًعا ملتغري التخصص.

(.وهدفت إىل التعرف عىل مدى تأثري العوامل البيئية والشخصية عىل نجاح ممارسات 2017دراسة أمحد عمر أبو اخلري ) -5

وتكون جمتمع الدراسة من خرجيي مؤسسات التعليم العايل يف قطاع غزة العاملني حلساهبم العمل احلر يف قطاع غزة ، 

اخلاص عرب شبكة اإلنرتنت ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، واالستبيان اإللكرتوين جلمع البيانات ، وبلغت عينة 

ناث ، وخلصت النتائج فيام يتعلق بدور %( من اإل43.9%( من الذكور ، ونسبة )56.1( فرًدا ،  بنسبة )155الدراسة )

العوامل البيئية ) التعليم العايل ، الواقع االقتصادي ، الثقافة املجتمعية( إىل أن هذه العوامل غري مشجعة كمؤثر ومساعد 

 عىل نجاح ممارسات العمل احلر، أما العوامل الشخصية ) السامت الشخصية ، املهارات التقنية( فقد كانت إجيابية.

م( وهدفت إىل التعرف عىل اجتاهات 2017الدراسة التي أجراها مركز الدراسات االسرتاتيجية بجامعة امللك عبد العزيز) -6

املرأة السعودية نحو العمل احلر، وتم تطبيقها عىل خرجيات وطالبات جامعة امللك عبد العزيز الاليت حرضن امللتقى املهني 

( خرجية وطالبة ، وتبني من الدراسة أن هناك رغبة عند الغالبية 643عددهن ) م والذي بلغ2017التاسع الذي أقيم عام 

%( من املبحوثات يف العمل احلر ، وأن من أكرب املحفزات للعمل احلر لدهين كونه يتيح هلن العمل يف املجال 77العظمى )

من وجهة نظرهن فهي عدم توفر %(، أما أبرز خماوف العمل احلر 46%(، ووجود فرصة للنمو والتطور)57الذي يرغبنه)

 %(.35%( ، وانعدام األمان الوظيفي)37%( ، وصعوبة اإلجراءات الرسمية)66املال )
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( والتي حاولت فيها أن تسلط الضوء عىل واقع العمل احلر واجتاهات الشباب نحوه 2017دراسة فاطمة حممد أرفيدة ) -7

( مبحوًثا من فئة الشباب 30ب بمدينة مرصاته يف ليبيا بلغت )وقد طبقت الدراسة عىل عينة عمدية من فئة الذكور الشبا

الذين يعملون يف جمال األعامل احلرة، واعتمدت الدراسة عىل االستبيان يف مجع بيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أن 

سيخ ثقافة العمل احلر ، وأن أغلبية املبحوثني عىل معرفة تامة بامهية األعامل احلرة ، وأن األرسة تلعب دوًرا مهاًم يف تر

 الشباب لدهيم رغبة يف ممارسة العمل احلر.

م( وهدفت إىل التعرف عىل دور جامعة أسيوط فرع الوادي اجلديد يف تنمية  ثقافة 2018دراسة أرشف حممد طه رشوان) -8

وطبقت الدراسة عىل عينة العمل احلر لدى طالهبا، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واالستبانة أداة جلمع البيانات، 

( طالًبا، وتوصلت الدراسة إىل وجود قصور يف دور كل من املقررات الدراسية واألستاذ اجلامعي 320عشوائية قوامها )

 واألنشطة الطالبية يف تنمية ثقافة العمل احلر لدى طلبة اجلامعة.

 التعليق عىل الدراسات السابقة:

ني والباحثني يف عدة جماالت علمية، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد حظي موضوع العمل احلر باهتامم الدارس

أهداف وحماور الدراسة الراهنة، وكذلك فيام يتعلق باإلجراءات املنهجية للدراسة، وقد حرص الباحث عىل عرض بعض الدراسات 

إلشارة هنا لبعض أوجه االختالف واالتفاق بني هذه التي تتوافق يف جانب أو آخر مع موضوع الدراسة الراهنة، وسوف تتم ا

 الدراسات من جهة والدراسة احلالية من جهة أخرى يف النقاط التالية:

اتفقت الدراسة الراهنة من حيث األهداف مع معظم الدراسات السابقة التي ركزت عىل التعرف عىل اجتاهات  -

الدراسات التي هدفت إىل تقويم أو التعرف عىل دور بعض الشباب نحو العمل احلر، بينام اختلفت عن تلك 

 م(.2009املؤسسات يف نرش ثقافة العمل احلر لدى الشباب كدراسة أمحد)

متثل املجال البرشي لبعض الدراسات السابقة يف الشباب من طالب وطالبات اجلامعات كدراسة مرية  -

اسات أخرى يف العاملني يف القطاع اخلاص أو يف م(، بينام متثل يف در2011م(، ودراسة رشوان )2016وعلوان)

م(، ودراسات أخرى متثل جماهلا البرشي يف 2017العمل احلر من الشباب ذكوًرا وإناًثا كدراسة أبو اخلري)

م(، بينام دراسة األسمري 2012الشباب العاملني يف املرشوعات الصغرية والعاطلني عن العمل كدراسة سالمة)

من فئات متعددة من الشباب ، يف حني أن بعض الدراسات كان جماهلا البرشي العاملني  م( كانت عينتها2013)

 يف املؤسسات ذات العالقة بالشباب كمراكز الشباب، والدراسة الراهنة متثل جماهلا البرشي يف طالب اجلامعة.

االجتامعي وعىل اتفقت الدراسة الراهنة مع معظم الدراسات السابقة يف كوهنا اعتمدت عىل منهج املسح  -

 االستبانة كأداة جلمع البيانات.
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 أواًل: نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية االستطالعية حيث هتدف إىل التعرف عىل اجتاهاتطالب اجلامعة نحو العمل احلر، 

 بالعينة.واعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي 

 ثانًيا: جماالت الدراسة

 يتحدد املجال املكاين للدراسة يف كلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.املجال املكاين: -1

( طالًبا، 3451متثل املجال البرشى للدراسة يف طالب كلية العلوم االجتامعية البالغ عددهم )املجال البرشي والعينة:  -2

%( من كل قسم وبذلك بلغ إمجايل عدد العينة 10عشوائية طبقية من أقسام الكلية األربعة بنسبة ) وقد تم سحب عينة

 ( طالًبا، وقد كان توزيعهم كالتايل:345)

 ( يوضح أعداد الطالب بكل قسم والعينة1جدول رقم )

 العينة أعداد الطالب القسم م

 108 1078 االجتامعية اخلدمة 1

 125 1251 االعالم 2

 52 519 انجليزية لغة 3

 60 603 اجلغرافيا 4

 345 3451 املجموع

 : مصدر أعداد الطالب عامدة القبول والتسجيل باجلامعة(1)جدول رقم 

 هـ.1440وهي فرتة مجع البيانات ومتثلت يف شهر حمرم لعام املجال الزمني:  -3

االطالع عىل الدراسات والبحوث السابقة يف جمال العمل احلر  وهي عبارة عن استبانة تم تصميمها بعدثالًثا: أداة مجع البيانات: 

 واملرشوعات اإلنتاجية الصغرية ، وأيًضا حول ثقافة العمل احلر لدى الشباب اجلامعي، داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.

 والتي متثلت يف أربعة أبعاد:  " اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر"استبانة وبناًء عىل ما سبق، تم وضع أبعاد 

 اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر:البعد األول

 اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر. البعد الثاين:

 اجلانب السلوكي لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر. :البعد الثالث

 الهبا نحو العمل احلر.دور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات ط:البعد الرابع

 املرحلة الثانية: حساب صدق وثبات االستبانة وتم كام ييل:

 :( من أعضاء هيئة التدريس بقسم اخلدمة االجتامعية بكلية العلوم 7حيث تم عرض األداة عىل عدد )الصدق الظاهري لألداة

%(، وقد تم حذف وإضافة بعض العبارات وإعادة 80وقد تم االعتامد عىل نسبة اتفاق ال تقل عن ) ،االجتامعية جامعة أم القرى

 وبناًء عىل ذلك تم صياغة االستبانة يف صورهتا النهائية. ،صياغة البعض
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 :حيث اعتمد الباحث يف حساب الصدق العاميل عىل معامل ارتباط كل متغري يف األداة بالدرجة الكلية وذلك الصدق العاميل

االجتامعية بواقع مخسة طالب من كل قسم من أقسام الكلية األربعة )جمتمع  ( من طالب كلية العلوم20لعينة قوامها )

 الدراسة(، وتبني أهنا معنوية عند مستويات الداللة املتعارف عليها، وأن معامل الصدق مقبول، كام يتضح من اجلدول التايل:

 20= درجة االستبيان ككل  ن  مل احلراجتاهات طالب اجلامعة نحو الع( االتساق الداخيل بني متغريات استبانة 2جدول )

 الداللة معامل االرتباط املتغريات م

 دالة **0.832 اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر 1

 دالة **0.708 اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر 2

 دالة **0.894 اجلانب السلوكي لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر 3

 دالة **0.780 دور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر 4

 (0.05* معنوي عند )                    (0.01** معنوي عند )

أن معظم متغريات األداة دالة، كام أن معظم متغريات االستبانة دالة عند مستويات الداللة ( 2رقم )اجلدول  بيانات ويتضح من

عليها لكل متغري، ومن ثم يمكن القول إن درجات العبارات حتقق احلد الذي يمكن معه قبول هذه الدرجات ومن ثم حتقق املتعارف 

 مستوى الثقة يف األداة واالعتامد عىل نتائجها.

اجتاهات طالب  تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات )ألفا ـ كرونباخ( لقيم الثبات التقديرية ألبعاد استبانةثبات األداة:

( مفردة من طالب كلية العلوم االجتامعية بأقسامها األربعة )جمتمع 20اجلامعة نحو العمل احلر، وذلك بتطبيقها عىل عينة قوامها )

 الدراسة(، وقد جاءت النتائج كام هي موضحة يف اجلدول التايل:

 20= باستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ( ن  راجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلنتائج الثبات استبانة  (3جدول )

 معامل )ألفا ـ كرونباخ( املتغريات م

 0.768 اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر 1

 0.814 اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر 2

 0.727 اجلانب السلوكي لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر 3

 0.767 اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلردور  4

 0.809 ثبات االستبانة ككل.

أن معظم معامالت الثبات للمتغريات تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذلك يمكن االعتامد عىل  (3رقم )ويتضح من اجلدول 

 نتائجها وأصبحت األداة يف صورهتا النهائية.

 اإلحصائي للدراسة:رابًعا: أساليب التحليل 

( احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية، وقد طبقت SPSS.V. 21.0تم معاجلة البيانات من خالل احلاسب اآليل باستخدام برنامج )

 األساليب اإلحصائية التالية:
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بشدة )مخس املتوسط احلسايب بالنسبة ملقياس ليكرت اخلامسيبحيث تكون بداية وهناية فئات املقياس اخلاميس: موافق  .1

درجات(، موافق )أربع درجات(، موافق إىل حد ما )ثالث درجات(، غري موافق )درجتان(، غري موافق بشدة )درجة 

واحدة(، وذلك فيام يتعلق بالعبارات اإلجيابية ، أما العبارات السلبية فتصحح بقيم عكسية  بحيث تأخذ االستجابة موافق 

حتى تصل إىل االستجابة غري موافق بشدة ) مخس درجات( ، ولتحديد طول  بشدة ) درجة واحدة( وتتدرج هذه القيمة

 عدد عىل تقسيمه ثم ،(4= 1 –5) قيمة أقل  –خاليا املقياس اخلاميس )احلدود الدنيا والعليا(، يتم حساب املدى = أكرب قيمة 

 املقياس يف قيمة أقل إىل القيمة هذه إضافة تم ذلك وبعد( 0.8=  5/  4) املصحح اخللية طول عىل للحصول املقياس خاليا

 وهكذا أصبح طول اخلاليا كام ييل:، اخللية هلذه األعىل احلد لتحديد وذلك الصحيح الواحد وهى املقياس بداية أو

 ( مستويات املتوسطات احلسابية4جدول )

 مستوى منخفض جًدا 1.8 - 1إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 

 مستوى منخفض 2.6 - 1.8قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني  إذا تراوحت

 مستوى متوسط 3.4 – 2.6إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 

 مستوى مرتفع 4.2 - 3.4إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 

 مرتفع جًدامستوى  5 - 4.2إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 

. 7الصدق اإلحصائي. . 6.معامل ثبات ) ألفا . كرونباخ (. 5.املدى. 4. االنحراف املعياري. 3التكرارات والنسب املئوية.  .2

 .LSD TEST. طريقة الفرق املعنوي األصغر One Way ANOVA .9. حتليل التباين أحادي االجتاه 8معامل ارتباط بريسون. 

 عرض نتائج الدراسة:

 وصف العينة: أواًل:

 يوضح املعدل الرتاكمي للطالب عينة الدراسة (5جدول رقم )

 النسبة التكرار املعدل الرتاكمي م

 8.4 29 4,00  إىل 3,50 من 1

 44.3 153 3,50  من أقل إىل 2,75 من 2

 36.5 126 2,75  من أقل إىل 1,75 من 3

 10.7 37 1,75  من أقل إىل 1,00 من 4

 100.0 345 املجموع

، حيث بلغت 3.50إىل أقل من  2.75أكرب نسبة من الطالب عينة الدراسة معدهلم الدرايس من ( أن 5يوضح اجلدول رقم)

إىل  1%(، ثم طالب معدهلم من 36.5، حيث بلغت نسبتهم )2.75إىل أقل من  1.75%(، يليهم الذين معدهلم من 44.3نسبتهم )

، حيث 4إىل أقل من  3.5قارب معهم يف هذه النسبة طالب معدهلم الدرايس بني %(، ويت10.7، حيث بلغت نسبتهم )1.75أقل من 

 %(، وهذه النسب تعكس التوزيع الطبيعي للطالب وفقا ملعدالهتم الدراسية.8.4بلغت نسبتهم )



 القرى""دراسة تطبيقية على طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة أم  عبد الغين بن عبد اهلل احلريب: اجتاهات طالب اجلامعة حنو العمل احلر

- 57 - 

 

 يوضح عمل أحد أفراد األرسة  يف جمال األعامل احلرة كعمل رئييس أوإضايف (6جدول رقم )

 النسبة% التكرار العمل م

 20.9 72 رئييس كعمل نعم، 1

 26.1 90 إضايف كعمل نعم، 2

 53.0 183 يعمل ال 3

 100.0 345 املجموع  

%(، 53أكرب نسبة من الطالب الذين ال يعمل أحد أفراد أرسهم يف األعامل احلرة، حيث بلغت نسبتهم )( 6يوضح اجلدول رقم)

%(، وأقل نسبة من الطالب الذين 26.1أفراد أرسهم يف األعامل احلرة كعمل إضايف )بينام بلغت نسبة الطالب الذين يعمل أحد 

 %(.20.9يعمل أحد أفراد أرسهم يف األعامل احلرة كعمل رئيس، حيث بلغت نسبتهم )

 ثانًيا: حتليل نتائج الدراسة:

 (345=)نمستوى اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر   (7جدول رقم )

 مستوى اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب

 1 0.869 4.142 تقدم بعض الغرف التجارية برامج تدريبية لتهيئة الشباب لسوق العمل. 1

2 
احلامية ملامريس املقدم من صندوق تنمية املوارد البرشية إىل توفري  "دعم العمل احلر"هيدف برنامج 

 العمل احلر.
4.127 0.764 2 

 3 0.979 3.840 أعرف أن بعض اجلمعيات األهلية تقدم دعم ألصحاب املرشوعات الصغرية. 3

 4 1.041 3.707 أعرف ما تقدمه اجلهات احلكومية من دعم ملن يرغب يف عمل مرشوع خاص. 4

 5 1.119 3.664 أعرف فرص العمل احلر املتوفرة يف جمال ختصيص. 5

6 
املقدم من صندوق تنمية املوارد البرشية هبدف تأهيل الشباب  "ماهر"لدي معلومات عن برنامج 

 لسوق العمل.
3.568 1.174 6 

 7 1.076 3.565 لدي معلومات عن دور بعض الرشكات يف دعم الراغبني يف عمل مشاريع خاصة. 7

 8 1.095 3.559 ختصيصبإمكاين إعداد دراسة جدوى ملرشوع خاص يف جمال  8

9 
املقدم من صندوق تنمية املوارد  "تدريب أصحاب املنشآت الصغرية"لدي معرفة عن برنامج 

 البرشية.
3.556 1.106 9 

 10 1.059 3.489 أعرف اجلهات التي يمكن أن تساعد يف إعداد دراسات اجلدوى للمشاريع اخلاصة. 10

 0.671 3.724 البعد ككل
مستوى 

 مرتفع

متوسط مستوى اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام ( أن 7يوضح اجلدول رقم )

(، ومؤرشات ذلك وفًقا لرتتيب املتوسط احلسايب: جاء يف الرتتيب األول )تقدم بعض الغرف التجارية برامج تدريبية 3,72للبعد )
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املقدم من صندوق  "دعم العمل احلر"(، وجاء بالرتتيب الثاين )هيدف برنامج 4,14وسط حسايب )لتهيئة الشباب لسوق العمل( بمت

(، وجاء بالرتتيب الثالث )أعرف أن بعض 4,13تنمية املوارد البرشية إىل توفري احلامية ملامريس العمل احلر( بمتوسط حسايب )

( ، وجاء بالرتتيب الرابع )أعرف ما تقدمه 3,84سط حسايب )اجلمعيات األهلية تقدم دعم ألصحاب املرشوعات الصغرية( بمتو

(، وجاء بالرتتيب اخلامس )أعرف فرص 3,71اجلهات احلكومية من دعم ملن يرغب يف عمل مرشوع خاص( بمتوسط حسايب )

املقدم  "ماهر"(، وجاء بالرتتيب السادس )لدي معلومات عن برنامج 3,66العمل احلر املتوفرة يف جمال ختصيص( بمتوسط حسايب )

(، وجاء يف الرتتيب األخري )أعرف 3,57من صندوق تنمية املوارد البرشية هبدف تأهيل الشباب لسوق العمل( بمتوسط حسايب )

( ، وهذه النتائج توضح أن 3,49اجلهات التي يمكن أن تساعد يف إعداد دراسات اجلدوى للمشاريع اخلاصة( بمتوسط حسايب )

رف عام تقدمه اجلهات احلكومية واجلهات األهلية من فرص للعمل احلر  ، حيث أن لدهيم معارف بربامج طالب اجلامعة لدهيم معا

حول العمل احلر، مثل) برنامج ماهر، ودعم العمل احلر( إال أن الطالب تنقصهم معارف حول كيفية إعداد دراسات جدوى 

 ن تساعدهم يف إعداد دراسات اجلدوى للمشاريع اخلاصة. للمشاريع اخلاصة، وأيضا تنقصهم معارف حول اجلهات التي يمكن أ

 (345=)نمستوى اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر       (8جدول رقم )

 الرتتيب االنحراف املعياري املتوسط احلسايب مستوى اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر م

 1 0.822 4.229 .بالعمل احلرلديمي ولنحو االشتغال  1

 2 0.826 4.208 .للشخص استقاللية حيقق احلر العمل أن أشعر 2

 3 1.001 4.072 .احلر للعمل املستقبل أن احلالية االقتصادية التغريات ظل يف أشعر 3

 4 0.833 4.046 .به االلتحاق حالة يف احلر العمل يف نجاحي أتوقع 4

 5 1.025 3.852 .قصري وقت يف رأسامل لتكوين فرصة احلر العمل أن أشعر 5

 6 1.013 3.843 .جمازفة فيه احلر العمل أن أشعر 6

 7 1.016 3.826 .التخرج بعد احلر العمل يف االنخراط أرغب 7

 8 1.025 3.817 .احلر بالعمل الدولة من اهتامم يوجد أعتقد 8

 9 1.109 3.637 .احلر بالعمل االشتغال من يمكنني العلمي ختصيص أن أعتقد 9

 10 1.238 3.452 .احلكومي العمل من أفضل احلر العمل أن أعتقد 10

 11 1.185 3.00 .يف تتوفر ال معينة شخصية صفات يتطلب احلر العمل أن أعتقد 11

 12 0.963 2.263 .حلر العمل تعوق كثرية معوقات هناك أن أشعر 12

 مستوى مرتفع 0.488 3.687 البعد ككل

  

متوسط مستوى اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر مرتفع، حيث بلغ املتوسط ( أن 8يوضح اجلدول رقم) 

(، ومؤرشات ذلك وفًقا لرتتيب املتوسط احلسايب: جاء يف الرتتيب األول )لدي ميول نحو االشتغال بالعمل احلر( 3,69العام للبعد )

(، وجاء 4,21يب الثاين )أشعر أن العمل احلر حيقق استقاللية للشخص( بمتوسط حسايب )(، وجاء بالرتت4,23بمتوسط حسايب )

( ، وجاء بالرتتيب 4,07بالرتتيب الثالث )أشعر يف ظل التغريات االقتصادية احلالية أن املستقبل للعمل احلر( بمتوسط حسايب )

(، وجاء بالرتتيب اخلامس )أشعر أن العمل احلر 4,05حسايب )الرابع )أتوقع نجاحي يف العمل احلر يف حالة االلتحاق به( بمتوسط 
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(، وجاء بالرتتيب السادس )أشعر أن العمل احلر فيه جمازفة( 3,85فرصة لتكوين رأس مال يف وقت قصري( بمتوسط حسايب )

( ، 2,26حسايب ) (، وجاء يف الرتتيب األخري )أشعر أن هناك معوقات كثرية تعوق العمل احلر( بمتوسط3,84بمتوسط حسايب )

وهذه النتائج توضح أن الطالب لدهيم ميول نحو العمل احلر، كام أهنم يشعرون بأمهية العمل احلر يف املستقبل، لذا فهم بحاجة إىل 

 التوجيه نحو نوعية األعامل احلرة املرتبطة بتخصصاهتم، وآليات تنفيذ تلك املرشوعات.

 (345=)نب اجلامعة نحو العمل احلر    مستوى اجلانب السلوكي لدى طال (9جدول رقم )

 اجلانب السلوكي لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب

 1 1.017 3.889 .التخرج بعد احلرة باألعامل االشتغال إمكانية حول أرسيت أستشري 1

 2 1.081 3.831 .الناجحني األعامل رجال سري أقرأ 2

 3 1.014 3.823 .الصغرية املرشوعات أصحاب تدعم التي اجلهات عىل للتعرف أسعى 3

 4 1.071 3.747 .خترجي بعد خاص مرشوع لتنفيذ أخطط 4

 5 1.026 3.698 .احلر العمل حول زمالئي مع أتناقش 5

 6 1.130 3.675 .احلر لعمل جماال يف خربهتم من لالستفادة احلرة األعامل أصحاب مع أتواصل 6

 7 1.048 3.634 .املجتمع يف احلر العمل فرص عىل للتعرف اإلعالمية الوسائل أتابع 7

 8 1.062 3.602 .احلر بالعمل االلتحاق جمال يف "هدف"البرشية  املوارد تنمية صندوق من لالستفادة أخطط 8

 9 1.090 3.591 .العلمي ختصيص جمال يف احلر العمل فرص عن اإلنرتنت يف أبحث 9

10 
 للعمل الشباب تأهيل تستهدف مبادرات من االجتامعية والتنمية العمل وزارة عن يصدر ما أتابع

 .احلر
3.571 1.097 10 

 11 1.282 3.029 .احلر العمل يف لالنخراط الشباب تؤهل تدريبية بدورات التحقت 11

 12 1.347 3.026 .الدراسة مع حر عمل بمامرسة أقوم 12

 0.753 3.593 ككلالبعد 
مستوى 

 مرتفع

متوسط مستوى اجلانب السلوكي لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر مرتفع، حيث بلغ املتوسط ( أن 9يوضح اجلدول رقم )

(، ومؤرشات ذلك وفًقا لرتتيب املتوسط احلسايب: جاء يف الرتتيب األول )أستشري أرسيت حول إمكانية االشتغال 3,59العام للبعد )

رتتيب الثاين )أقرأ سري رجال األعامل الناجحني( بمتوسط حسايب (، وجاء بال3,89باألعامل احلرة بعد التخرج( بمتوسط حسايب )

( ، 3,82(، وجاء بالرتتيب الثالث )أسعى للتعرف عىل اجلهات التي تدعم أصحاب املرشوعات الصغرية( بمتوسط حسايب )3,83)

تيب اخلامس )أتناقش مع (، وجاء بالرت3,75وجاء بالرتتيب  الرابع )أخطط لتنفيذ مرشوع خاص بعد خترجي( بمتوسط حسايب )

(، وجاء بالرتتيب السادس )أتواصل مع أصحاب األعامل احلرة لالستفادة من 3,70زمالئي حول العمل احلر( بمتوسط حسايب )

(، وجاء يف الرتتيب األخري )أقوم بمامرسة عمل حر مع الدراسة( بمتوسط 3,68خربهتم يف جمال العمل احلر( بمتوسط حسايب )

وهذه النتائج توضح أن الطالب يسعون إىل اختاذ خطوات فعلية نحو العمل احلر من خالل استشارة األرسة،  ( ،3,02حسايب )
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والبحث يف سري أصحاب األعامل احلرة ومناقشاهتم مع زمالئهم، بل والتخطيط لتنفيذ مرشوعات خاصة بعد التخرج، وهذا ربام 

  عمل احلر.      يتطلب دعم الطالب بمزيد من اخلربات والتجارب حول ال

 (345=)ندور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر           (10جدول رقم )

املتوسط  دور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر م

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 الرتتيب

 1 1.194 3.429 .لطالهبا املهني باإلرشاد اجلامعة ُتعنى 1

 2 1.219 3.411 ختصصهم جمال يف خاصة مشاريع عمل عىل طالهبا اجلامعة تشجع 2

 3 1.235 3.402 .لتخصصاهتم املناسبة احلرة األعامل نحو الطالب توجيه يف األكاديمي اإلرشاد يساهم 3

 4 1.180 3.382 .تعقداجلامعةفعالياتتتيحلطالهباالتعرفعلياحتياجاتاملجتمعفيمجاالألعامالحلرة 4

 5 1.213 3.353 .احلرة األعامل جمال يف املتاحة الفرص حول لطالهبا إرشادية برامج اجلامعة تنفذ 5

 6 1.278 3.269 .احلر العمل مهارات عىل طالهبا اجلامعة تدرب 6

 7 1.290 3.249 .احلر العمل بطبيعة معرفتهم لتعزيز والرشكات اخلاصة للمؤسسات زيارات لطالهبا اجلامعة تنظم 7

 8 1.200 3.243 .احلرة األعامل وأصحاب الطالب مجع ملتقيات اجلامعة تنظم 8

مستوى  1.020 3.343 البعد ككل

 متوسط

متوسط مستوى دور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر متوسط، حيث بلغ املتوسط ( أن 10يوضح اجلدول رقم)

( )ُتعنى اجلامعة باإلرشاد املهني لطالهبا(، ومؤرشات ذلك وفًقا لرتتيب املتوسط احلسايب: جاء يف الرتتيب األول 3,34العام للبعد )

بمتوسط حسايب اجلامعة طالهبا عىل عمل مشاريع خاصة يف جمال ختصصهم(  )تشجع(، وجاء بالرتتيب الثاين 3,43بمتوسط حسايب )

( بمتوسط )يساهم اإلرشاد األكاديمي يف توجيه الطالب نحو األعامل احلرة املناسبة لتخصصاهتم(، وجاء بالرتتيب الثالث 3,41)

( رف عىل احتياجات املجتمع يف جمال األعامل احلرة)تعقد اجلامعة فعاليات تتيح لطالهبا التع( ، وجاء بالرتتيب  الرابع 3,40حسايب )

( )تنفذ اجلامعة برامج إرشادية لطالهبا حول الفرص املتاحة يف جمال األعامل احلرة(، وجاء بالرتتيب اخلامس 3,38بمتوسط حسايب )

(، 3,27سط حسايب )( بمتوتدرب اجلامعة طالهبا عىل مهارات العمل احلر(، وجاء بالرتتيب السادس )3,35بمتوسط حسايب )

وجاء يف الرتتيب السابع )تنظم اجلامعة لطالهبا زيارات للمؤسسات اخلاصة والرشكات لتعزيز معرفتهم بطبيعة العمل احلر( بمتوسط 

( ، وهذه النتائج  3,24(،وأخرًيا )تنظم اجلامعة ملتقيات جتمع الطالب وأصحاب األعامل احلرة( بمتوسط حسايب ) 3,25حسايب ) 

ن دور اجلامعة حيتاج إىل املزيد من األنشطة والربامج التوعوية والتدريبية والداعمة من خالل تقديم االستشارات يف جمال توضح أ

 العمل احلر للطالب الراغبني يف تنفيذ مرشوعات خاصة عقب خترجهم.

 يوضح ترتيب جوانب أو مكونات اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر ( 11جدول رقم )

 الرتتيب االنحراف املعياري املتوسط احلسايب اجلوانب م

 األول 0.671 3.724 املعريف اجلانب 1

 الثاين 0.488 3.687 الوجداين اجلانب 2

 الثالث 0.753 3.593 السلوكي اجلانب 3
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( وهو مستوى 3.72(، حيث بلغ املتوسط العام للبعد )املعريف )اجلانبجاء يف الرتتيب األول  ( أنه11يوضح اجلدول رقم )

( وهو مستوى مرتفع أيًضا، وجاء يف 3.69( ، حيث بلغ املتوسط العام للبعد )الوجداين )اجلانبمرتفع، وجاء يف الرتتيب الثاين 

اء هذا الرتتيب منطقًيا، ( وهو مستوى مرتفع ، وقد ج3.59، حيث بلغ املتوسط العام للبعد ) السلوكي( )اجلانبالرتتيب الثالث 

حيث إن الطالب لدهيم معرفة باملرشوعات اخلاصة واألعامل احلرة، ولدهيم ميل لتنفيذ مثل هذه املرشوعات أو األعامل احلرة، 

 وشعور بأهنا سيكون هلا مستقبل وأهنا ستكون ناجحة، إال أن هذه املعارف وامليول مل تتحول أو ترتجم إىل سلوكيات فعلية تتمثل يف

ابًيا تنفيذ هذه األعامل احلرة يف الوقت احلايل، نظًرا ألهنم ما زالوا عىل مقاعد الدراسة باجلامعة، إال أن هذه النتيجة تعكس اجتاًها إجي

لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر، ويمكن تفسري ذلك يف ضوء النظرية املعرفية حيث أن توافر الكثري من البيانات واملعلومات 

 ب اجلامعة عن الفرص املتاحة يف جمال العمل احلر ، ودعم الدولة هلذا القطاع أثر إجياًبا عىل اجتاهاهتم نحوه.لدى طال

باستخدام  ()  حتليل ألبعاد اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر طبقًا لفئات القسم الذى ينتسب إليه الطالب( 12)رقم جدول 

 (345=)ن One Way ANOVAاختبار 

 مصدر التباين املتغريات م
 جمموع

 املربعات
 متوسط املربعات (df)درجات احلرية 

 قيمة )ف(

F 
 LSDاختبار  الداللة

 املعريف اجلانب 1

 1010.18 3 3030.558 التباين بني املجموعات

 36.507 340 12412.41 داخل املجموعات التباين 4،3،1<2 0.000 27.67

 343 15442.97 املجموع 

 الوجداين اجلانب 2

 468.41 3 1405.243 التباين بني املجموعات

15.36 

 

0.000 

 
 30.49 341 10397.81 التباين داخل املجموعات 4،3،1<2

 344 11803.06 املجموع 

 السلوكي اجلانب 3

 1888.03 3 5664.098 التباين بني املجموعات

28.67 

 

0.000 

 
 65.838 341 22450.78 املجموعات التباين داخل 4،3،1<2

 344 28114.88 املجموع 

 اجلامعة دور 4

 1362.39 3 4087.192 التباين بني املجموعات

24.66 

 

0.000 

 
 55.22 341 18832.84 التباين داخل املجموعات 4،3،2<1

 344 22920.04 املجموع 

 ككل  األبعاد 5

 16716.168 3 50148.50 التباين بني املجموعات

 340 140547.86 التباين داخل املجموعات 4،3،1<2 0.000 40.43
413.37 

 343 190696.37 املجموع

 

                                                            

 ( لغة انجليزية 3(، واملجموعة )125( اإلعالم ن=)2(، واملجموعة )108( اخلدمة االجتامعية ن= )1تنقسم فئات القسم إىل أربع جمموعات: املجموعة )

 (.60( اجلغرافيا ن=)4(، واملجموعة )52ن=)
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 ( اآليت:12يوضح اجلدول رقم )

بني فئات األقسام التي ينتمي إليها طالب كلية العلوم  (0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى معنويه ) -

 لصالح قسم اإلعالم.االجتامعية فيام يتعلق باجلوانب املعرفية، واجلوانب الوجدانية، واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة 

ب كلية العلوم بني فئات األقسام التي ينتمي إليها طال (0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى معنويه ) -

لصالح قسم اإلعالم، وقد يرجع ذلك إىل توفر فرص لألعامل احلرة خلرجيي قسم االجتامعية فيام يتعلق بمجموع األبعاد ككل 

 اإلعالم أكثر من خرجيي باقي األقسام األخرى بالكلية )اخلدمة االجتامعية، اجلغرافيا، اللغة اإلنجليزية(.

باستخدام اختبار  () اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر طبقًا لفئات املعدل الرتاكمي للطالبحتليل ألبعاد  ( 13)رقم جدول 

One Way ANOVA (345=)ن 

 مصدر التباين املتغريات م
 جمموع

 املربعات
 متوسط املربعات (df)درجات احلرية 

 قيمة )ف(

F 
 LSDاختبار  الداللة

 املعريف اجلانب 1

 26.305 3 78.916 التباين بني املجموعات

0.582 

 

0.627 

 
 45.188 340 15364.058 التباين داخل املجموعات -

 343 15442.974 املجموع 

2 
 اجلانب

 الوجداين

 26.358 3 79.073 التباين بني املجموعات

0.767 

 

0.513 

 
 34.381 341 117230.98 التباين داخل املجموعات -

 344 11803.061 املجموع 

3 
 اجلانب

 السلوكي

 13.393 3 40.179 التباين بني املجموعات

0.163 

 

0.921 

 
 82.331 341 28074.708 التباين داخل املجموعات -

 344 28114.887 املجموع 

 اجلامعة دور 4

 163.117 3 489.352 التباين بني املجموعات

2.480 

 

0.061 

 
 65.779 341 22430.688 املجموعاتالتباين داخل  -

 344 22920.041 املجموع 

 ككل األبعاد  5

 519.126 3 1557.377 التباين بني املجموعات

 340 189138.99 التباين داخل املجموعات - 0.425 0.933
556.291 

 343 190696.37 املجموع

 ( اآليت:13يوضح اجلدول رقم )

بني فئات املعدل الدرايس الرتاكمي لطالب كلية العلوم االجتامعية فيام يتعلق باجلوانب ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا  -

 املعرفية، واجلوانب الوجدانية، واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة.

                                                            

 (، واملجموعة 153ن=) 3.50اىل 2.75( من 2(، واملجموعة )29ن= ) 4اىل  3.5( من 1فئات املعدل الرتاكمي إىل أربع جمموعات : املجموعة ) تنقسم

 (.37ن=) 1.75إىل  1( من 4(، واملجموعة )126ن=) 2.75اىل  1.75( من 3)
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العلوم االجتامعية فيام يتعلق بمجموع  بني فئات املعدل الدرايس الرتاكمي لطالب كليةال توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا  -

وقد يرجع ذلك إىل أن مجيع الطالب باختالف معدالهتم الدراسية الرتاكمية هلم نفس االجتاه نحو العمل احلر  األبعاد ككل،

 بغض النظر عن املعدل الذي حيصلون عليه.

( لفئات عمل األرسة يف جمال األعامل احلرة) حتليل ألبعاد اجتاهات طالب اجلامعة نحو العمل احلر طبًقا ( 14جدول رقم )

 (345=)ن One Way ANOVAباستخدام اختبار 

 مصدر التباين  م
 جمموع

 املربعات

درجات 

 (df)احلرية 

متوسط 

 املربعات

 قيمة )ف(

F 
 الداللة

اختبار 

LSD 

 املعريف اجلانب 1

 115.243 2 230.486 التباين بني املجموعات

 341 15212.488 التباين داخل املجموعات - 0.077 2.583
44.611 

 343 15442.974 املجموع

 الوجداين اجلانب 2

 312.796 2 625.593 التباين بني املجموعات

9.571 

 
 32.683 342 11177.468 التباين داخل املجموعات 3,2<1 0.000

 344 11803.061 املجموع 

 السلوكي اجلانب 3

 626.415 2 1252.831 التباين بني املجموعات

7.975 

 

0.000 

 
 78.544 342 26862.056 التباين داخل املجموعات 3,2<1

 344 28114.887 املجموع 

 اجلامعة دور 4

 336.764 2 673.528 التباين بني املجموعات

5.177 

 

0.006 

 
 65.048 342 22246.513 التباين داخل املجموعات 3,2<1

 344 22920.041 املجموع 

5 

 
 ككل  األبعاد

 3525.825 2 7051.651 التباين بني املجموعات

 341 183644.72 التباين داخل املجموعات 3,2<1 0.002 6.547
538.548 

 343 190696.37 املجموع

 ( اآليت:14يوضح اجلدول رقم )

بني فئات عمل أحد أفراد أرسة طالب كلية العلوم االجتامعية فيام يتعلق باجلوانب ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا  -

 .املعرفية

بني فئات عمل أحد أفراد أرسة طالب كلية العلوم  (0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى معنويه ) -

لصالح الطالب الذين يعمل أحد أفراد انية، واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة االجتامعية فيام يتعلق باجلوانب الوجد

 أرسهتم يف األعامل احلرة كعمل رئييس.

                                                            

  ( نعم، كعمل 2(، واملجموعة )72( نعم، كعمل رئييس ن= )1جمموعات : املجموعة )تنقسم فئات عمل أحد أفراد األرسة يف جمال األعامل احلرة إىل ثالث

 (.183( ال يعمل ن=)3(، واملجموعة )90=)ن إضايف



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 64 - 

بني فئات عمل أحد أفراد أرسة طالب كلية العلوم  (0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى معنويه ) -

لطالب الذين يعمل أحد أفراد أرسهتم يف األعامل احلرة كعمل رئييس، لصالح ااالجتامعية فيام يتعلق بمجموع األبعاد ككل 

ويمكن تفسري ذلك يف ضوء نظرية التعلم االجتامعي حيث أن عمل أحد أفراد األرسة يف جمال العمل احلر، يمثل نموذًجا 

 يقتدي به بعض أفراد األرسة.

 ثالًثا: النتائج العامة للدراسة

 يف جداول الدراسة يمكن االنتهاء إىل النتائج العامة التالية:من خالل ما تم عرضه من نتائج 

 (.3,72أن مستوى اجلانب املعريف لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام للبعد )  -1

 (.3,69اجلانب الوجداين لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام للبعد ) أنمستوى  -2

 (.3,59أن مستوى اجلانب السلوكي لدى طالب اجلامعة نحو العمل احلر مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام للبعد )  -3

 حلر، يليه اجلانب الوجداين، ثم اجلانب السلوكي.أن اجلانب املعريف، هو أعىل اجلوانب يف اجتاهات الطالب نحو العمل ا -4

 (.3,34أن مستوى دور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر متوسط، حيث بلغ املتوسط العام للبعد ) -5

( بني فئات األقسام التي ينتمي إليها طالب كلية العلوم 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى معنويه ) -6

 الجتامعية فيام يتعلق باجلوانب املعرفية، واجلوانب الوجدانية، واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة لصالح قسم اإلعالم.ا

ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا بني فئات املعدل الدرايس الرتاكمي لطالب كلية العلوم االجتامعية فيام يتعلق  -7

 واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر. باجلوانب املعرفية، واجلوانب الوجدانية،

ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا بني فئات عمل أحد أفراد أرسة طالب كلية العلوم االجتامعية فيام يتعلق باجلوانب  -8

 املعرفية.

عمل أحد أفراد أرسة طالب كلية العلوم  ( بني فئات0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنويه ) -9

االجتامعية فيام يتعلق باجلوانب الوجدانية، واجلوانب السلوكية، ودور اجلامعة يف تعزيز اجتاهات طالهبا نحو العمل احلر 

 لصالح الطالب الذين يعمل أحد أفراد أرسهتم يف األعامل احلرة كعمل أسايس.

 التوصيات:

 سة من نتائج يمكن التوصية بام ييل:يف ضوء ما انتهت إليه الدرا

االستشارات  تقديمتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي يف اجلامعة لتبصري الطالب بنوعية األعامل احلرة املرتبطة بتخصصاهتم، و -1

 يف جمال العمل احلر للطالب الراغبني يف تنفيذ مرشوعات خاصة عقب خترجهم.

الذين نجحوا يف إقامة مرشوعات متوسطة وصغرية لعرض جتارهبم عىل طالب استقطاب رواد األعامل وخاصة من الشباب  -2

 اجلامعة لتحفيزهم نحو العمل احلر وإكساهبم مهارات الدخول يف جمال األعامل احلرة وإدارهتا.

س تضمني الربامج الدراسية يف اجلامعة ملقررات تسهم يف تعزيز ثقافة العمل احلر لدى الطالب وإكساهبم مهارات تأسي -3

 املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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 تقديم ورش عمل ودورات تدريبية لطالب اجلامعة حول كيفية إعداد دراسات اجلدوى للمشاريع الصغرية واملتوسطة.  -4

زيادة تفعيل دور مركز االبتكار وريادة األعامل باجلامعة، واعطاء املزيد من االهتامم لتنمية املهارات اإلبداعية واالبتكارية  -5

 طالب اجلامعة فيام يتعلق بمجال األعامل احلرة.لدى 

 املراجع:

دراسة تطبيقية عىل خرجيي -م(. دور العوامل الشخصية والبيئية يف نجاح ممارسة العمل احلر2018أبو اخلري، أمحد عمر) -

 مؤسسات التعليم العايل يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة.

م(. املهارات املهنية الالزمة لألخصائي االجتامعي لنرش ثقافة العمل احلر لدى الشباب من 2009مصطفى حممود )أمحد،  -

منظور املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية: دراسة مطبقة عىل مراكز الشباب بمدينة أسوان، املؤمتر العلمي الدويل الثاين 

 م.2009، مارس 11جتامعية جامعة حلوان، املجلد والعرشون للخدمة االجتامعية كلية اخلدمة اال

م(. العمل احلر يف مواجهة ظاهرة البطالة: دراسة اجتامعية حتليلية يف ضوء بعض التجارب 2011األسمري، مشبب غرامة ) -

 ثقافية ، كلية املحلية والعاملية، مؤمتر: آليات متكني الكفاءات يف ميداين العمل االجتامعي والتنمية البرشية: نحو مقاربة بني

 م.2011اآلداب والعلوم اإلنسانية ، سايس بفاس، املغرب،

م(. اجتاهات الشباب نحو العمل احلر، دراسة تطبيقية بمدينة جدة، جملة جامعة الشارقة 2013األسمري، مشبب غرامة) -

 م.2013( يونيو 1(، العدد)10للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، املجلد)

 مدينة يف الشباب من عينة عىل ميدانية دراسة –م(. املحددات االجتامعية لثقافة العمل احلر 2017أرفيدة، فاطمة حممد ) -

 (. 9) العدد ليبيا، مرصاته، جامعة اآلداب جملة مرصاته،

 //:www.kafalah.gov.sahttps/هـ. 24/2/1440هـ( املوقع الرسمي للربنامج يف: 1440برنامج كفالة ) -

-https://www.sdb.gov.sa/ar ه.24/2/1440هـ( املوقع الرسمي للبتك يف : 1440بنك التنمية االجتامعية ) -

sa/about-us/bank-goal-strategies 

 م(.علم النفس االجتامعي ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن.2004بني جابر، جودة ) -

 هـ(. العمل وأحكامه، دار الصميعي للنرش والتوزيع، الرياض.1423ثنيان، سليامن إبراهيم ) -

 م(. اجتاهات الشباب نحو ثقافة العمل احلر، مرص العربية للنرش والتوزيع، القاهرة.2011اخلواجة، حممد يارس، وآخرون) -

م ثقافة العمل احلر: دراسة ميدانية للجمعيات م(. دور املجتمع املدين يف تدعي2016الدمنهوري، سهري حسني إبراهيم ) -

 م.2016، مارس 44األهلية يف مدينة الواحات، جملة حوليات آداب عني شمس، جملد 

م(. دور جامعة أسيوط فرع الوادي اجلديد يف تنمية ثقافة العمل احلر لدى طالهبا كمدخل 2018رشوان، أرشف حممد طه) -

 م.2018، 1، العدد33ة، جامعة أسيوط، املجلد حلل مشكلة البطالة. جملة كلية الرتبي

 (2030رؤية اململكة العربية السعودية )  -

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Saudi_Vision2030_AR.pdf 

 االجتامعي، عامل الكتب، القاهرة.م(. علم النفس 1984زهران، حامد عبد السالم) -

https://www.kafalah.gov.sa/
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Saudi_Vision2030_AR.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Saudi_Vision2030_AR.pdf
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 م(.علم النفس االجتامعي ، دار اليازوري للنرش والتوزيع ،عامن.2007سالمة، عبد احلافظ) -

م(. اجتاهات الشباب نحو العمل احلر وعالقته بالبطالة، دراسة ميدانية بمدينة قنا، جملة اآلداب، 2012سالمة، حممد عيل ) -

 م. 2012(، يناير 1(، جزء )72جامعة القاهرة جملد)

م(. اجتاهات طلبة اجلامعة نحو عمل املرأة يف املجالني السيايس واالجتامعي يف املرحلة الراهنة. 2008صالح، خضري مهدي) -

 م.2008، 2، العدد 6جملة جامعة كربالء العلمية، املجلد 

 م.2012(، 3،4، العدد )28د م(. االجتاهات من منظور علم االجتامع، جملة جامعة دمشق، املجل2012صديق، حسني ) -

 ه.8/3/1440ه: يف 1439/حمرم/11صحيفة عكاظ،  -

https://www.okaz.com.sa/article/1576891/%D8%A7%D9% 

 ه24/2/1440هـ(. املوقع الرسمي للصندوق يف: 1440صندوق تنمية املوارد البرشية ) -

https://www.hrdf.org.sa/Compass 

م(. تنمية اجتاهات الشباب اجلامعي نحو العمل يف املرشوعات اإلنتاجية الصغرية: 2000ضيف، أحالم حممد الدمرداش ) -

 م.2000، أكتوبر 9والعلوم اإلنسانية، العدد  دراسة من منظور خدمة اجلامعة جملة دراسات يف اخلدمة االجتامعية

م(، جامعة امللك عبد 2017( مارس )38130مركز الدراسات االسرتاتيجية )قسم االسترشاف املستقبيل(، تقرير رقم ) -

 العزيز، جدة.

م(. اجتاهات الشباب اجلامعي نحو العمل احلر، جملة جرش للبحوث 2016مرية، أمل كاظم وعلوان، سايل طالب) -

 (.17( املجلد )1م، العدد )2016لدراسات، األردن، وا

م(. تصور مقرتح للمامرسة العامة للخدمة االجتامعية 2009اهلاششمي ، إيامن حنفي ؛ والسيد ،السيد حسن البساطي ) -

ي لتنمية ثقافة العمل احلر بني الشباب كمدخل ملواجهة مشكلة البطالة: دراسة وصفية مطبقة عىل قيادات العمل احلكوم

 م.2009، ابريل 26، العدد 5واألهيل، جملة دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان، املجلد 

ه( املوقع الرسمي هليئة اإلحصاءات العامة، مسح املنشآت الصغرية واملتوسطة: يف 1440اهليئة العامة لإلحصاء ) -

 https://www.stats.gov.sa/ar/919ه.25/2/1440

 ه25/2/1440هـ(.املوقع الرسمي للهيئة يف :1440اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة ) -

https://monshaat.gov.sa/ar/about#support 

ه 25/2/1440ه( املوقع الرسمي لوزارة التعليم باململكة العربية السعودية: يف 1440وزارة التعليم ) -

ter/Ehttps://departments.moe.gov.sa/PlanningInformation/RelatedDepartments/Educationstatisticscen
ducationDetailedReports/Pages/default.aspx 

م يف : 2019-2015وزارة االقتصاد والتخطيط موجز خطة التنمية العارشة  -

ه،9/3/1440

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/saudi_arabia/10th
-development-plan-.pdf 

 

 

https://www.okaz.com.sa/article/1576891/%D8%A7%D9%25
https://www.okaz.com.sa/article/1576891/%D8%A7%D9%25
https://www.hrdf.org.sa/Compass
https://www.hrdf.org.sa/Compass
https://www.stats.gov.sa/ar/919
https://departments.moe.gov.sa/PlanningInformation/RelatedDepartments/Educationstatisticscenter/EducationDetailedReports/Pages/default.aspx
https://departments.moe.gov.sa/PlanningInformation/RelatedDepartments/Educationstatisticscenter/EducationDetailedReports/Pages/default.aspx
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 2030الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية 

 إعداد

 د. نوره بنت حييى بن جابر الفيفي

 أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد بقسم اإلدارة واإلرشاف الرتبوي

 جامعة امللك خالد-كلية الرتبية

 م2018 – 12 –18تاريخ قبول البحث   

 

َوْفق  هدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل مؤرشات الكفاية املهنية لرؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالداملستخلص: 

ن جمتمع الدراسة من 2030رؤية اململكة العربية السعودية  ، والتعرف عىل مستوى الكفاية املهنية لدهيم وفًقا هلذه املؤرشات، وقد تكوَّ

( رئيس قسم 98ألقسام العلمية بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية، واشتملت عينة الدراسة عىل )رؤساء ا

هـ، واستخدم البحث املنهج الوصفي التحلييل، واعتمد عىل االستبانة أداًة لتحقيق أهدافه، وقد 1439هـ/ 1438للعام الدرايس 

لنتائج، من أمهها: أّن مستوى الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف توّصل البحث إىل العديد من ا

جاء بدرجة مرتفعة، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وقد أوىص البحث بالعديد من التوصيات،  2030ضوء رؤية اململكة 

س الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام بصورة دورية؛ للوصول بالعملية من أمّهها: رضورة وضع مؤرشات خمتلفة ومتنوعة لقيا

 التعليمية إىل مستويات ُمرضية.

 .2030رؤية  -جامعة امللك خالد -لرتبية ا كلية –رؤساء األقسام  -الكفاية املهنية الكلامت املفتاحية:
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 مقدمة:

العديد من التحديات واملتغريات التي ترتبط باملعطيات اجلديدة واملتالحقة  تواجه العملية التعليمية باجلامعات يف الوقت احلارض

 عىل الساحة؛ األمر الذي يتطّلب فكًرا وإبداًعا وخرباٍت ومهاراٍت وأساليَب فعالًة وآلياٍت متطورًة تتعامل معها بنجاح.

اصفات معينة، قادرة عىل استثامر اإلمكانات واجلامعة كمؤسسة تربوية حتتاج لتجاُوز تلك التحديات إىل إدارة واعية هلا مو

وما يسفر عنها من املعارف واملهارات واالجتاهات التي يمتلكها ويامرسها  املتاحة، والكفاية املهنية باجلامعة إىل جمموعة القدرات

 أو يري مبارش عىل العملية وُُتّكنه من أداء عمله وأدواره و مسؤولياته، ويمكن أن يكون هلا تأثري مبارش "رئيس القسم باجلامعة"

 وتندرج مجيعها يف النهاية حتت ُبعدين رئيَسْْي؛ ُبعد معريف، وُبعد أدائي. ومن املؤكد أنَّ للكفاءة املهنية أكثر من ُبعد، التعليمية.

كيفي  واآلخر: رجات،َكّمي يشري إىل النِّسبة بْي املدخالت واملخ وتتضّمن الكفاءة من حتليلها النهائي ُبعدين أساسيْي؛ أحدمها:

احلّد الذي وصل إليه املوظف يف " حتمل معاين اجلودة واالكتفاء. وُيقصد بالكفاءة املهنية: ُيعرّب عن ما تتضّمنه تلك النسبة من دالالت

 (360، 2012. )عيسى وعامشة، "أداء العمل وإتقانه

وعىل هذا األساس أصبحت وظيفة (Liakopoulou, 2011, 66)فهدف اجلامعات ليس فقط للحارض، ولكن أيًضا للمستقبل.

 رئيس القسم األكاديمي واحدة من أهم الوظائف يف اهليكل التنظيمي بالكليات، فهو ُيمّثل القيادة األكاديمية واإلدارية بام تتضّمنه من

د يف املهام واألدوار املنوطة به؛ إذ يأخذ الدور األكرب يف حتديد مواصفات مؤسسات التعليم ال عايل من حيث األداء واإلنتاجية، تعدُّ

 ويواجه حتدياٍت كثريًة ومتنوعة؛ إذ إّن عمله ليس قارًصا عىل تسيري شؤون القسم تسيرًيا روتينيًّا ومبارشة أعامله التنظيمية فقط، بل

ة التعليمية والبحثية وهو جيب أن يشتمل عىل جانبْي متالزمْي متكاملْي يف منظومة واحدة؛ أوهلام: اجلانب األكاديمي املتعلق بالعملي

أساس بنيان اجلامعة وموضوعها الرئيس الذي يعمل عىل حتقيق أهدافه، وثانيهام: اجلانب اإلداري وهو املسؤول عن هتيئة املناخ 

 (32، 1999املناسب لتحقيق أعباء اجلانب األول. )النجار واحلليبي، 

وصواًل إىل التميز وجودة املخرجات،  افر لالرتقاء بالعملية التدريسية؛وِمن َثّم ُيَعّد رئيس القسم أحد أهم العنارص التي تتض

لذلك أصبح لزاًما عىل مؤسسات التعليم العايل هتيئة  وخاصًة يف ظل التنافس الشديد بْي مؤسسات التعليم العايل يف عرص العوملة؛

ا؛ فاململكة ترى وفًقا لرؤية ، التي َأْولت اجلان2030كل الظروف لتحسْي أداء رؤساء األقسام يف ضوء رؤية ب التعليمي اهتامًما خاصًّ

أنَّ التعليم هو السبيل الوحيد للنهوض باململكة، وتقليل االعتامد عىل النفط؛ وذلك عن طريق االهتامم بالكفايات املهنية 2030

 (12، 2008للقائمْي عىل التعليم بشكل عام، والتعليم اجلامعي بشكل خاص. )أبو الروب وقدادة، 

املعتمدة يف نظم تقويم األداء النوعي  و زاد االهتامم برؤساء األقسام األكاديمية باعتبارهم عنرًصا مشرتًكا يف مجيع املعايري العاملية

ملؤسسات التعليم اجلامعي؛ فعملية تقييم الكفاءة املهنية لرؤساء األقسام التعليمية تساعد املؤسسات التعليمية عىل حتقيق جمموعة من 

ره يف عمله َوْفق معايري موضوعية، واحلكم عىل املواءمة بْي متطلبات مهنة التدريس األ مه أو تأخُّ هداف؛ من بينها: قياس مدى تقدُّ

مما  واملعرفية واالجتامعية، باإلضافة إىل الكشف عن جوانب القوة والضعف يف أدائهم؛ وخصائصهم النفسية ومؤهالت املدرسْي

ن املؤسسة التعليم اذ اإلجراءات التي تكفل تطوير مستوى أدائهُيمكِّ  (346، 2016وتعزيزه.)منصوري وقرييش،  ية من اِّتِّ

ورسخت أمهية التعليم بصفته  م آفاق املستقبل يف عملية التعليم،2030وقد وضعت الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 

فها املحضن الرئيس هلذه العملية؛ إذ اهتمت الرؤية الطموحة ببناء عامد بناء األمم واملجتمعات، وسّلطت الضوء عىل اجلامعة بوص
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وكفاءهتا  فلسفة املناهج، وسياساهتا، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وَرْبط ذلك بربامج إعداد الكوادر اإلدارية التعليمة

وبناء روح اإلبداع.)وزارة  وزرع الثقة، وصقل الشخصية، ت،املهنية؛ من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية، والرتكيز عىل بناء املهارا

 م(2030التعليم باململكة العربية السعودية، رؤية 

هتدف إىل َجْعل النظام التعليمي جزًءا مرتبًطا بنظام اقتصادي واجتامعي أشمل،  2030إضافًة إىل ذلك؛ فإنَّ اململكة وفق رؤية 

ا أحد األسباب التي كانت عائًقا دون نجاح أيلب الربامج واملرشوعات بعيًدا عن البريوقراطية السلبية التي ي صفها أبناء التعليم بأَّنَّ

 (28، 2016التعليمية التي ماتت منذ والدهتا.)احلريب، 

عمل وملا كانت الكفاءة املهنية هتدف إىل االرتقاء بمستوى الفرد لكي يتمّكن من حتقيق األهداف املوضوعة من ِقبل املؤسسة التي ي

؛ حيث سلطت الضوء 2030هبا؛ فقد وضعت جامعة امللك خالد العديد من األهداف لكي تتمّكن من تلبية متطلبات رؤية اململكة 

 عىل تنمية الكفاية املهنية جلميع العاملْي بالكليات، وحّثْتهم عىل تنمية قدراهتم، واكتساب اخلربات املختلفة، والتعلم املستمر. فقد

( أّن جامعة امللك خالد توفر اإلمكانات املادية والبرشية 2013( ودراسة )القحطاين، 2012اسة )الشهري، أكدت كلٌّ من در

والتنظيمية والتقنية، وأن هناك ممارسة بشكل كبري إلدارة املعرفة، ومقومات املناخ األكاديمي، واملقومات الترشيعية اخلاصة بالسامت 

 واخلصائص الشخصية تتوفر بدرجة متوسطة.

وفاعليته، مما ينعكس بدوره  وانطالًقا مما سبق؛ فإّن حتديد مستوى الكفايات الالزمة لرؤساء األقسام ُيسهم يف رفع كفاءة أدائهم

 عىل حتسْي أداء اإلدارة اجلامعية، وبالتايل حتسْي خمرجات التعليم؛ وهذا ما دفع الباحثة إىل إجراء هذا البحث.

 مشكلة البحث:

ود احلثيثة التي ُبذلت لتطوير الكفايات املهنية لرؤساء األقسام باجلامعات السعودية، فإّن تأثري ذلك يف العملية عىل الريم من اجله

 التعليمية والرتبوية جاء متفاوًتا، ويرجع جزء كبري من ذلك إىل تفاُوت الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام هبذه اجلامعات.

ون جمموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، ولذا فهم يامرسون من خالل  وريم أن رؤساء األقسام يف الكليات املختلفة يعدُّ

ِّتصصاهتم وظيفة التدريس والبحث، أي أَّنم أكاديميون قبل كل يشء، وليسوا إداريْي، إال إَّنم يامرسون مهام منصب رئاسة القسم 

اع التدريب املُسبق، وهذا يعني يموض األدوار لدهيم، فغياب دون امتالك للخربات الالزمة، ودون حصوهلم عىل أيِّ نوٍع من أنو

اإلعداد املسبق لرئيس القسم ملامرسة دوره خيلق مشكلة بحد ذاته؛ ولذا فإنَّ اإلدارة احلديثة تؤمن بتحديد وصف الوظيفة، لزيادة 

 (Hayon, 2008,109 &Avi-Itzhakإدراك املوظف للمهام املوكلة إليه، ولرفع كفاءته املهنية. )

(عن العالقة بْي أدوار رئيس القسم ورضاهم عن عملهم، وَتواُفقهم الشخيص مع Sedorf, 2006, 22- 38فقد كشفت دراسة )

الدراسة إىل نتائج مهمة، منها: قلة الوقت املتاح هلم للبحث العلمي  هذه األدوار، وكذلك توزيع وقتهم الشخيص واملهني. وتوصلت

املتاح هلم، والقيام بالبحث العلمي عىل حساب وقتهم الشخيص )َّناية األسبوع أو ساعات ما بعد  والتدريس، وقلة وقت الفراغ

 العمل(، وذلك باإلضافة إىل الواجبات واملسؤوليات التي عادًة ما تكون أكثر تعقيًدا وتتطّلب أعاماًل ورقية كثرية، وهذا يتطّلب توافر

 يفة عىل أكمل وجه.الكفايات املهنية الالزمة للقيام بمهام الوظ
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، وذلك stress(أن دور رئيس القسم األكاديمي كثرًيا     ما يرتبط باإلجهاد Gmelch, and Burns, 1999, 3كام أثبتت دراسة)

 Organizational Constrainsبسبب عدم قدرته عىل إدارة الوقت، ومواجهة الزمالء من أعضاء هيئة التدريس، والقيود التنظيمية.

( أن جمالس األقسام يف الكليات واجلامعات السعودية تعانى بعض املشكالت، مثل: 1999ة )النجار واحلليبى، وأكدت دراس

وجود عالقات شخصية وعدائية واجتاهات سلبية لدى بعض أعضاء األقسام مما يؤدي إىل إعاقة اِّتاذ قرارات فعالة، وندرة استخدام 

ات مع عدم إنكارهم لدوره احليوي؛ ولذا أوصت الدراسة بتولية رئاسة األقسام العلمية رؤساء األقسام للحاسب اآليل يف اِّتاذ القرار

 ألعضاء هيئة التدريس ذوي اخلربة يف اإلدارة.

( أن الطبيعة املتشابكة واملعقدة لدور رئيس القسم األكاديمي وموقعه ومهامته اإلدارية 256، 1998كام أكدت دراسة )العمري، 

يف ظل يياب التوصيف الوظيفي والربامج التدريبية إلعداد َمن سيتوىل هذا املنصب، قد تثري تصورات يري حمددة واألكاديمية، خاصًة 

عن الصالحيات والواجبات املنوطة به؛ مما قد يعوقه عن أداء بعض مهامه وتنفيذ بعض الواجبات امللقاة عىل عاتقه، اعتقاًدا منه أَّنا 

 ت املنوطة برئيس القسم.تقع خارج إطار الصالحيات والواجبا

باإلضافة إىل كل ما سبق، فإّن عمل الباحثة يف امليدان الرتبوي أّدى إىل شعورها بأمهية هذه املشكلة التي تتمثل يف التعرف عىل 

 م.2030 مدى تواُفر الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية

 أسئلة البحث:

 تتمحور مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤالْي التاليْي:

 ما مؤرشات الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام األكاديمية باجلامعة؟ .1

يف ضوء مؤرشات  2030ما مدى تواُفر الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد وفق رؤية  .2

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية؟الدراسة من 

 أمهية البحث:

ترجع أمهية البحث احلايل إىل أنه يتناول جزًءا مهامًّ من العملية التعليمية وهو الكفايات املهنية املتطلبة لرئيس القسم 

ة فيام يعتربه مساًسا األكاديمي، ويزيد من أمهية تلك العملية أن رئيس القسم بصفته أستاًذا جامعيًّا يتسم بحساسية خاّص 

باستقالليته الفكرية واملنهجية، حتى وإن كانت يري مناسبة من وجهة نظر اآلخرين؛ ويستمّد البحث أيًضا أمهيته من سعيه 

لتحديد مؤرشات الكفاية املهنية ومستوياهتا لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية 

 .2030اململكة

 بحث:أهداف ال

هيدف البحث إىل تسليط الضوء عىل الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد، والتعرف عىل مدى توافرها 

؛ بغية التوصل إىل جمموعة من التوصيات واملقرتحات التي تسهم يف حتسْي مستويات الكفاية املهنية لدى 2030لدهيم يف ضوء رؤية 

 .2030بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية اململكة  رؤساء األقسام
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 مصطلحات الدراسة:

 الكفاية: ●

 (55، 1419.)أمحد، "االستعداد والقدرة وتوفر اإلمكانات واملهارات الالزمة التي تؤهل الفرد لعمٍل ما"ُتعّرف الكفاية بأَّنا: 

ف بأَّنا: التي يكتسبها الفرد لتصبح جزًءا من سلوكه؛ األمر الذي ُيمّكنه من أداء جمموعة املعارف واملهارات والقدرات " كام ُتعرَّ

 (88، 1414. )قنديل، "سلوكيات ُمرضية يف املجاالت املعرفية واالنفعالية واحلركية

 الكفاية املهنية: ●

تمل كفاءة ما عىل جمموعة القيام باألدوار واملهام املتعلقة بوظيفة عمل...وتش"القدرة عىل  ( بأَّنا:23، 1430ُيعّرفها مغريب )

 الترصفات االجتامعية العاطفية، املهارات املعرفية، املهارات النفسية، واحلسية احلركية التي ُُتّكن من ممارسة وظيفة، نشاط، أو مهمة

 ."بدرجة من اإلتقان، ُتناسب أدنى متطلبات سوق العمل

ا: ف الكفاية املهنية إجرائيًّا بأَّنَّ ت واملهارات واملعارف واالجتاهات التي جيب أن يمتلكها رؤساء األقسام بكلية جمموع القدرا وُتعرَّ

حتى يتمّكنوا من القيام بواجباهتم عىل أكمل وجه، وحتقيق األهداف املرجّوة من التعليم اجلامعي وفًقا  الرتبية جامعة امللك خالد؛

 .2030لرؤية 

  رؤساء األقسام األكاديمية: ●

عضو هيئة التدريس املُكلَّف بتسيري األمور العلمية واإلدارية واملالية يف القسم، "رئيس القسم بأنَّه:  (22، 2014عّرف الثبيتي )

م للعميد تقريًرا عن أعامل القسم يف َّناية كّل سنة دراسية  .   "واملسؤول عن تطبيق لوائح وأنظمة جملس التعليم العايل، وُيقدِّ

ف رئيس القسم األكاديمي  بأنَّه: عضو هيئة التدريس بجامعة امللك خالد، والذي امتلك من املهارات والكفايات  اإجرائيًّ وُيعرَّ

 املهنية ما جعله يرتقي يف موقعه الوظيفي ليصبح رئيًسا للقسم.

 :2030رؤية اململكة العربية السعودية  ●

ف الفوزان ) ا: 2030( رؤية 83، 2017عرَّ لعمق العريب واإلسالمي، والقوة رؤية تقوم عىل ثالثة مرتكزات، هي: )ا" بأَّنَّ

االستثامرية، وأمهية املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي(، وتعتمد الرؤية عىل ثالثة حماور، هي: )املجتمع احليوي، واالقتصاد املزدهر، 

 . "والوطن الطموح(

بة ما بعد النفط، وهذه الرؤية بأَّنا: خارطة طريق طموحة لرسم مستقبل اململكة العربية السعودية يف حق 2030كام ُتعّرف رؤية 

مدعومة بخطة أخرى مساعدة للمسامهة يف حتديد تفاصيل عمليات وضع امليزانيات، والتغيريات القانونية والتنظيمية، ومبادئ 

 (Ulrichsen, 2016, 12).2030، وهذه اخلطة هي برنامج التحول الوطني 2030السياسة العامة حتى عام
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 لبحث اإلطار النظري ل أواًل:

 مفهوم الكفاية املهنية:

ف حمصلة املعارف واخلربات والسلوكيات املكتسبة واملامرسة يف سياق مهني "( الكفاية املهنية بأَّنا: 56، 2016)يعقوب،  عرَّ

بالدافعية  معْي؛ من أجل أداء وظيفة حمددة بكفاية وفعالية، والكفاءة مرتبطة بالقدرة الفردية )العقلية واجلسمية(،كام أَّنا ُمنّشطة

 ."الشخصية

فها برويش  جمموعة من املعارف واملهارات املكتسبة من طرف الفرد؛ لتوظيفها يف وضعية "(بأَّنا: (Brochier, 2010, 5كام عرَّ

 ."مهنية دقيقة، وأحياًنا ُمعّقدة

فها حنفي ) ا: 224، 2006وُيعرِّ الشخصية يف وضعيات جديدة  مفهوم عام يشمل القدرة عىل استعامل املهارات واملعارف"( بأَّنَّ

ن أيًضا تنظيم العمل وِّتطيطه، وكذلك االبتكار والقدرة عىل التكيف مع نشاطات يري عادية، كام  داخل إطار حقله املهني. كام تتضمَّ

 ."أنَّ الكفاءة تتضّمن املزايا الفردية الرضورية للتعامل مع الزمالء، اإلدارة، الطلبة

فها فيليب زارفيان ) املبادرة واملسؤولية يف وضعيات مهنية، كام أَّنا اجتاه اجتامعي، وقد تكون فردية "( بأَّنا: Zarifiaكام عرَّ

 (jean –lucBernaud et ClaudLemoine, 2000, 141). "ومجاعية وُتعرّب يف الغالب عن ذكاء الفرد وفهمه للوضعية املهنية

د ومتنوع املعاين واألبعاد، جاء كاستجابة لتعقيد املهام والظروف املهنية ومن خالل ما سبق، يتضح أنَّ مفهوم الكفاية املهنية متعد

من جهة ثانية، إال أّن الوصول إىل حتقيق هذا املفهوم يتطّلب إعادة النظر يف برامج  2030من جهة، ومتطلبات تطبيق رؤية اململكة 

خالل مجيع املراحل واألطوار، إضافًة إىل برامج التكوين وآليات التعليم التي يتلّقاها رؤساء األقسام العاملون يف املؤسسات اجلامعية 

 اإلدماج التي تتبعها تلك املؤسسات.

 أمهية الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام:

 تتبلور أمهية الكفاية املهنية يف االرتقاء باملجتمع؛ حيث إنَّ مهنة العمل اإلداري لألستاذ اجلامعي ليست كأّي مهنة، بل هي أسمى

فيجب عىل كّل َمن يعمل هبا أن يمتلك الكفاءة الالزمة؛ فهو إداري، وعضو هيئة تدريس، والتدريس هو العمود الفقري  املهن مجيًعا،

 للمجتمع؛ حيث إنَّ املعلم ُيشّكل كيان املجتمع بفكره ومهارته التي يكتسبها منه طالبه.  

مه الفرد من خدمات؛ ولذلك عىل الفرد أن يسعى  يد الثقةوُتَعّد الكفاءة املهنية أحد املعايري املهمة يف حتد واالعتامد عىل ما ُيقدِّ

وتعتمد الكفاءة املهنية عىل التعليم  وجودهتا، وأن يؤدي مسؤوليته املهنية عىل أكمل وجه، بكفاءة وإخالص. لتحسْي كفاءة خدماته

بالتعليم  عىل الكفاءة املهنية يتطّلب التزام الفرد لة املهنة، واحلفاظواخلربة، بدايًة من إتقان املعلومات العامة املطلوب توفرها ملزاو

 (10، 2016املهني املستمر، وحتسْي قدراته املهنية؛ لكي يضمن جودة خدماته باملستوى املهني املطلوب.)الصاحلي، 

مل عىل ضامن التزام اجلامعات دوٌر مهمٌّ يف الوصول إىل هذه األهداف، وذلك من خالل الع 2030وللخطط التعليمية يف رؤية 

ا تسعى إىل بناء نظام تعليمي ُيِعّد خرجيْي ذوي مهارات السعودية ومواقف  ومسامهتها يف بناء املعرفة اجلديدة، واالبتكار، كام أَّنَّ

 (Pavan, 2017, 36)مالئمة للتكيف مع التغيري بل وأيًضا اإلسهام فيه.
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ا تساعد عىل انخفاض معدل التغيب، وقلة الرصاعات والنزاعات، وتساعد يف حدوث  وللكفايات املهنية أمهية كربى؛ إذ إَّنَّ

اهلدوء واألمن النفيس لألفراد؛ نتيجَة بّث الثقة، وتشعرهم بمدى امتالكهم مهاراٍت وخرباٍت ومعارَف كفيلًة بإحداث ذلك، تسهم 

 (24، 2016فراد حارًضا ومستقباًل.)دهام، يف سّد الثغرات والنقائض التي تتم مالحظتها يف خمطط األداء اخلاص باأل

 أساليب تنمية الكفاية املهنية لدى رؤساء األقسام:

 ومنها ما ييل: هناك العديد من األساليب التي تساعد عىل تنمية الكفاءة املهنية،

واإلدارية. وهتدف اجلامعات : وُيقصد به أن يتوىّل رئيس القسم التعليمي بنفسه عملية تقويم فعالياته التدريسية التقويم الذايت .1

من وراء استخدام التقويم الذايت إىل تشجيع رئيس القسم وتعويده عىل النقد الذايت؛ وذلك من خالل تشخيصه لنقاط القوة والضعف 

تقويم يف ممارساته اإلدارية، وما يتعلق بالعمل اإلداري؛ هبدف حتسْي مستوى أدائه، من خالل استخدام نامذج مقننة شبيهة بنامذج 

 (1434،13الطالب؛ لتحديد إجيابياته وسلبياته بصورة أكثر موضوعية.)السليم، 

: ويمكن أن يتحقق من خالل تباُدل اآلراء واملناقشات مع زمالء املهنة، والرتاسل مع آخرين لطلب الرأي التطوير التشاركي .2

ها ذات العالقة بالتنمية املهنية بشكل عام، واملشاركة يف واملشورة، وحضور ورش العمل والندوات واملؤُترات األكاديمية، وخاصًة من

حلقات النقاش املختلفة التي قد تسهم يف التنمية املهنية لرؤساء األقسام التعليمية، وكذا االنتساب إىل العديد من املؤسسات 

ة يف أنشطتها، واالستفادة من خدماهتا. )يالب وعامليًّا، وتوثيق العالقات هبا عن طريق املشارك واجلمعيات واهليئات األكاديمية حمليًّا

 (184، 2008وعامل، 

ا فرصة برامج التعاون والت .3 ناصح: وتتم من خالل ورش العمل واحللقات الدراسية؛ حيث تؤكد الكثري من الدراسات أَّنَّ

ا تعمل عىل إفادة األعضاء املستجّدين  من آراء رؤساء األقسام األقدم من لتالقي األفكار واخلربات واآلراء بشكل مجاعي، كام أَّنَّ

وكفاءهتم اإلدارية، والتغلب عىل الصعوبات التي قد تواجههم.  حيث اخلربة واملعرفة املتخصصة، بصورة تسهم يف رفع كفاياهتم

 (18، 2010)الشخشري، 

يس القسم، وعادًة ما ُيعرف هذا وتقع مسؤولية ِّتطيط هذا النوع من األساليب وتنفيذه عىل اجلامعة أو الكلية التي ينتمي إليها رئ

 النوع يف كثري من األدبيات بالتنمية املهنية، أو التطوير املهني.

ومن أبرز األساليب املهنية لرؤساء األقسام املؤُترات؛ حيث ُُتّثل فرصة إجيابية لتباُدل اخلربات واألفكار واآلراء بشكل مجاعي، 

ي قدرات عضو رئيس القسم عىل احلوار و  (34 -33، 2012املناقشة، واالستفادة من اآلراء واألفكار اجلديدة. )الغامدي، وُتنمِّ

 :2030رؤية اململكة العربية السعودية 

م عن خطة اسرتاتيجية طويلة األجل، أطلق 2016أبريل  25أعلن نائب ويّل عهد اململكة العربية السعودية يوم االثنْي املوافق 

ن "2030رؤية "عليها اسم  إىل ثالثة  2030جدوَل أعامٍل حتويليًّا طموًحا، هيدف إىل خلق اقتصاد مستديم؛ وتستند رؤية ، وتتضمَّ

 حماور رئيسة: جمتمع نابض باحلياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. 

ن زيادة مسامهة القطاع  2030وعىل الصعيد االقتصادي، حددت رؤية عام  عدًدا من األهداف االسرتاتيجية العامة، وتتضمَّ

٪ إىل 16٪، وزيادة حصة الصادرات يري النفطية من إمجايل الناتج املحيل من 65٪ إىل 40اخلاص يف الناتج املحيل اإلمجايل من 

50(٪Al-Torkistani et Ai, 2017, 1280.) 
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حة أمهيتها من كوَّنا خارطة طريق واض 2030من اجلانب التعليمي أمهية كربى؛ حيث تكتسب رؤية السعودية  2030ولرؤية 

ن مجيع مكونات الدولة البرشية واملادية يف  املعامل، ُأِعّدت لتسري باململكة نحو مستقبل مرشق يف مجيع املجاالت التنموية، بام ُيمكِّ

وتوجيهها نحو مستقبل واعد.  اخلمس عرشة سنة املقبلة من السري َوْفق ُخطط مدروسة يمكن من خالهلا استنهاض مهم أفراد املجتمع

 (84: 83، 2017)الفوزان، 

أيًضا يف أَّنا تسعى إىل حتويل اجلامعات السعودية إىل مراكز للتميز يف جمال االستدامة، وذلك من أجل  2030وتْكُمن أمهية رؤية 

حتقيق أهداف االستدامة الشاملة التي تسعى إليها اململكة العربية السعودية، وهذه األهداف تتضمن احلفاظ عىل املوارد الطبيعية، 

.، Alshuwaikhat et alادة الكفاءة يف إدارة النفايات، واحلد من مجيع أنواع التلوث، وتطوير مشاريع إعادة التدوير الشاملة.)وزي

2016 ،750) 

ينطلق من التعاون املشرتك بْي املؤسسات احلكومية وقطاع  ومن أهم النقاط التي تضّمنَتها رؤية اململكة؛ حتقيق تعليم متميز

ل الصعاب، والبحث عن ُأسس تعاُون مشرتكة بْي اململكة ودول العامل يف املجاالت املختلفة)االقتصادية، التعليمية، األعامل لتذلي

بشكل خاص، وتذليل  ب يف املدارس واجلامعات السعوديةالطبية...إلخ(، وحتقيق َّنوض شامل، وحتسْي بيئة التعليم والتدري

اذ خطوات جادة، من 2030يق ذلك، بام يتحقق مع رؤية اململكةالعقبات التي ال تزال تقف حجر عثرة يف حتق .لذلك ال بد من اِّتِّ

فاحلاجة إىل التجهيز األكاديمي والتدريب الفّعال تعترب قضية  أمهها: تدريب الكوادر التعليمية املختلفة، والتدريب الفعال واملستمر؛

 (114، 2017حمورية وجوهرية للمعلمْي بشكل عام.)الزهراين، 

سنسعى " ، تّم وضع وصف ملا تشمله هذه الرؤية من أهداف، حيث تعلن:"تعليم يسهم يف دفع عجلة االقتصاد"حتت عنوان: و

إىل سّد فجوة بْي خمرجات التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطالب نحو اخليارات الوظيفية 

إلعادة تأهيلهم، واملرونة يف التنقل بْي خمتلف املسارات التعليمية. سنهدف إىل أن تصبح مخس واملهنية املناسبة، وإتاحة الفرصة 

 (112، 2017. )الزهراين، "م(2030-هـ1452( جامعة دولية بحلول عام)200جامعات سعودية عىل األقل من أفضل )

 :2030أهداف الكفاية املهنية يف ضوء رؤية 

وأمهيته، وُتنحهم القدرة عىل  العمل الذي يقومون به الشعور لدى رؤساء األقسام التعليمية بجدّ  تعمل الكفاية املهنية عىل تنمية"

تكوين خلفية معرفية كاملة عن مهنتهم وجماالهتا املتعددة؛ مثل املجال التدرييس والبحثي، والعمل اإلداري، بجانب تنمية قدرهتم 

شأَّنا، وحتقيق التنمية والتكامل هلم، وحتقيق أكرب َقْدر من التغيري يف شخصياهتم، وإصدار ردود أفعال ب عىل التعلم، وحتديد املشكالت

وحتقيق التواصل بينهم وبْي منظمتهم؛ إذ يرتبط الفرد دائاًم باملؤسسة التعليمية عن طريق جهوده يف حتسينها، وُتكينهم من مساعدة 

 (7، 2009. )أمحد، "هم وقدراهتم الشخصيةاآلخرين، والتأثري فيهم، وقيادهتم، وُتكينهم من الثقة بأنفس

هتدف الكفاية املهنية أيًضا إىل تزويد اإلداريْي من رؤساء األقسام وعمداء الكليات باملعلومات الالزمة الِّتاذ القرارات اإلدارية 

ملقررات الدراسية املتعلقة بالنواحي الوظيفية لعضو هيئة التدريس، وتزويد الطالب باملعلومات التي تساعدهم يف اختيار ا

 (11، 1434باعتباره إحدى الوظائف اجلامعية.)السليم،  واملدرسْي، وتكوين قاعدة علمية بحثية جيدة عن التدريس اجلامعي

وأهدافها يتجىّل أن الكفاية املهنية تتبلور حول فكرة أنَّ املؤسسة التعليمية يمكن أن تستمّر يف  2030وبالنظر إىل رؤية اململكة 

ملدة طويلة بوجود مدير يري مالئم، ولكن هذه املؤسسة ال تستطيع أن تستمر أعامهلا ملدة طويلة بوجود رئيس قسم يري مالئم،  أعامهلا
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باإلضافة إىل أنَّ واحدة من السامت الرئيسة واألساسية يف وظيفة رئاسة القسم؛ هي أنَّه كلام َنَمت املؤسسة التعليمية وأصبحت أكثر 

رًيا من القرارات سوف يتم اِّتاذها بواسطة رؤساء األقسام، وكوحدة أكاديمية أساسية؛ فإنَّ األقسام األكاديمية هي تعقيًدا، فإنَّ كث

فيه اجلامعات والكليات العدد األيلب من نشاطاهتا، والقرارات التي تتخذ يف األقسام األكاديمية من  املكان املناسب الذي تؤدي

ا جيعل عىل عاتق هذه األقسام التحيل بالكفاءة املهنية واإلدارية التي ُُتّكنها من اِّتاذ تلك الصعب رفضها يف أّي مكان آخر؛ مم

 القرارات.

 ثانًيا: الدراسات السابقة

تناولت بعض الدراسات والبحوث السابقة موضوع الكفاية املهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بشكل عام، ولدى رؤساء األقسام 

 ييل:  بشكل خاص، ومن أمهها ما

دور رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة حائل يف مواجهة التحديات املستقبلية من " (،وكانت بعنوان:2017دراسة املطريي )

؛ حيث هدفت إىل معرفة دور رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة حائل يف مواجهة "وجهة نظر القادة األكاديميْي: دراسة ميدانية

ن جمتمع الدراسة من األقسام التعليمية بجامعة حائل، ولتحقيق أهدافها استخدمت املنهج الوصفي  التحديات املستقبلية، وقد تكوَّ

التحلييل، واعتمدت عىل االستبانة لتحديد دور رؤساء األقسام األكاديمية يف مواجهة التحديات املستقبلية. وتوصلت الدراسة إىل أنَّ 

 التحديات املستقبلية جاء بدرجة عالية.دور رؤساء األقسام األكاديمية يف مواجهة 

(:حيث هدفت إىل التعرف عىل الكفاية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االقتصادية 2016دراسة منصوري وقرييش )

والتجارية وعلوم التسيري بجامعة بسكرة، وذلك من وجهة نظر طالهبم. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واعتمدت عىل 

(طالًبا وطالبة. وتوّصلت الدراسة إىل عّدة 169عينة البحث البالغ عددهم) الستبانة أداًة رئيسة جلمع البيانات واملعلومات من أفرادا

نتائج، منها: أن مستوى الكفاية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بجامعة بسكرة جاء 

 مرتفًعا.

تأثري الكفاءات اإلدارية لرؤساء األقسام عىل أداء الطلبة الدارسْي يف املدارس الثانوية "(،وكانت بعنوان: Karisa, 2015راسة )د

 األداء عىل األقسام رؤساء لدى اجلامعي العمل كفاءات تأثري استكشاف إىل وهدفت ،"كينيا يف بمقاطعة ماياريني ومقاطعة كيليفي

 الكفاءات تأثري وحتليل للطالب، األكاديمي األداء عىل األقسام لرؤساء التخطيطية الكفاءات تأثري قييموت للطالب، األكاديمي

ألداء األكاديمي للطالب، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واعتمدت عىل االستبانة واملقابالت ا عىل األقسام لرؤساء التنظيمية

س ثانوية. وأوضحت نتائج الدراسة أن معايري الكفاءة العامة املستخدمة يف تعيْي الشخصية كأدوات للبحث، وطّبقت عىل عرش مدار

 وكشفت رؤساء األقسام كانت كام ييل: صنع القرار، والقدرة عىل حل املشكالت، ومهارات االتصال خاصًة يف االجتامعات؛

 كام الفعال، التعلم لتحقيق جو خلق إىل هتدف األقسام لرؤساء اجلامعي العمل كفاءات أن إىل أشاروا املستجيبْي مجيع أيًضاأن الدراسة

لرؤساء األقسام قد أسهمت بشكل كبري يف  التنظيمية الكفاءات أن رأوا االستطالع يف املشاركْي من٪ 91.7 أن الدراسة كشفت

ل تم النتائج، إىل واستناًدا تقسيم العمل واألنشطة إىل أدوار تعليمية مجاعية ذات معنى.  تؤدي األقسام رؤساء كفاءات أن إىل التوصُّ

ا رئيًسا دوًرا اسة برضورة تطوير كفاءات رؤساء الدر وأوصت. العام األداء حتسْي وبالتايل للطالب األكاديمي األداء تعزيز يف وحموريًّ

 وتعزيزه. نمو املهنياألقسام ومهاراهتم بشكل مستمر من خالل الرتكيز عىل برامج التطوير املهني املستمرة؛ لتمكينهم من حتفيز ال
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الكفاءات اإلدارية لتنمية رؤساء األقسام يف مؤسسات التعليم " ، وكانت بعنوان:(Crosthwaite and Erwee, 2014)دراسة

 العايل، التعليم مؤسسات يف األقسام رؤساء وأدوار اإلدارية القيادة كفاءات عىل الوقوف إىل وهدفت ،"اهلند العايل يف والية كرياال:

 ست يف معاونْي تدريس هيئة مع األكاديمية األقسام يديرون ممن األقسام رؤساء من رئيًسا وثالثْي ستة عىل الدراسة عينة ملتواشت

العايل يف والية كرياال باهلند، وتم إجراء مقابالت مع هذه العينة باستخدام املقابالت شبه املقننة وحتليل  للتعليم مؤسسات

 التعبري من املستجيبْي مّكنَت كام باهلند، العايل التعليم مؤسسات يف األقسام رؤساء أدوار توضيح يف ئجالنتا ساعدت وقد البيانات.

 من جمموعة امتالك إىل بحاجة األقسام رؤساء أن إىل الدراسة توّصلت كام اإلدارية، الكفاءات أهم حول نظرهم وجهات عن

 مع التعامل عىل تساعدهم أن شأَّنا من حمددة كفاءات فهناك العايل، تعليمال مؤسسات يف فّعالْي يكونوا لكي اإلدارية الكفاءات

رضورة حتديد كفاءات إدارية وتفعيلها بطريقة تساعد كالًّ من ب الدراسة وأوصت .فيها يعملون التي والتنظيمية الثقافية األوساط

 رؤساء األقسام ومؤسسات التعليم العايل يف حتسْي األداء وتطويره.

مهارات اإلدارة اجلامعية لدى رؤساء األقسام العلمية يف بعض اجلامعات السعودية " (، وكانت بعنوان:2013يب )دراسة ير

، وهدفت إىل فحص مهارات اإلدارة اجلامعية لدى رؤساء األقسام العلمية يف بعض اجلامعات السعودية الناشئة، "الناشئة

( عضًوا. وتوصلت 197ستبانة أداًة للدراسة، وبلغت عينة البحث )واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل، واعتمدت عىل اال

ل املسؤولية اإلدارية واملوضوعية  الدراسة إىل عدد من النتائج، منها: أن أبرز اخلصائص الشخصية لرؤساء األقسام ُتّثلت يف حتمُّ

لفعال عىل مناشط القسم، وِّتطيط أنشطة القسم والعدالة والتواضع والقدوة احلسنة، ومن أهم مهارات اإلدارة اجلامعية، اإلرشاف ا

وتطويرها، وتشجيع األعضاء عىل إجراء األبحاث العلمية، وتفعيل أعامل اللجان، وحتددت االحتياجات التدريبية يف اِّتاذ القرارات 

 وحّل املشكالت، والتفكري والتخطيط االسرتاتيجي.

، "الكفاءات اإلدارية لتنمية رؤساء األقسام يف التعليم العايل: مراجعة أدبية" ،وكانت بعنوان:(Potgieter, I., et al, 2011)دراسة

وهدفت إىل حتديد الكفاءات اإلدارية التي ُتَعّد رضورية لتنمية رؤساء األقسام للعمل بفعالية يف جمال التعليم العايل. وتّم إجراء 

فاءات اإلدارية التي يمكن تصنيفها يف ثامنية عرش مراجعة ألدبيات اإلدارة، وكشف حتليل البيانات عن أربعْي من الك

لقيادة واإلدارة املالية وإدارة املشاريع جيب ا يف املتمثلة األقسام لرؤساء اإلدارية الكفاءات أن االستقصائية الدراسة وكشفت معياًرا.

  أن تكون أهم املعايري ألداء عملهم بفعالية.

، وهدفت "معايري ألداء رئيس القسم األكاديمي من وجهة نظر أساتذة اجلامعة نحو" (،وكانت بعنوان:2005دراسة الصاوي )

إىل التعرف عىل املعايري التي جيب توافرها يف أداء رئيس القسم األكاديمي بالكليات اجلامعية من وجهة نظر أساتذة اجلامعة، 

( عضٍو من أعضاء هيئة 100 عينة قوامها )واستخدمت املنهج الوصفي، واعتمدت عىل االستبانة أداًة للدراسة، وطّبقت عىل

التدريس ببعض اجلامعات املرصية وجامعة الريموك باألردن. وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، منها: أن هناك عرشة معايري 

ة للعمل بالقسم ويريه، إدارية جيب أن تتوافر يف أداء رئيس القسم األكاديمي، من أبرزها: الفهم الصحيح للقوانْي واللوائح املنظم

وإنجاز األعامل اإلدارية املطلوبة يف موعدها املحدد وبشكل مبتكر؛ كام أن هناك عرشة معايري أخالقية وإنسانية جيب أن تتوافر يف 

لك فإن هناك عرشة أدائه، من أبرزها: املساواة يف املعاملة بْي مجيع أعضاء القسم، ودقة االلتزام باملواعيد املحددة لألعامل املطلوبة؛ كذ

معايري أكاديمية جيب أن تتوافر يف أدائه، من أبرزها: الدقة يف اإلرشاف عىل الرسائل العلمية، ومعاملة الباحثْي بمعيار واحد، وعقد 
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ضع لقاءات علمية بالقسم ملناقشة قضايا فكرية مطروحة؛ وأخرًيا فإنه جيب أن تتوافر يف أدائه عرشة معايري مهنية، من أبرزها: و

 سجالت دقيقة لكل حمارضات القسم وأعامله، ووضوح التعليامت، والدقة يف أساليب التقويم واالمتحانات واملشاركة فيها بإجيابية.

من وجهة نظر طالبه وعالقتها ببعض  الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي"(، وكانت بعنوان: 2004دراسة احلكمي )

اد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، ومعرفة أكثر الكفاءات املهنية تفضياًل لدى األستاذ ، وهدفت إىل إعد"املتغريات

اجلامعي من وجهة نظر الطالب بجامعة أم القرى فرع الطائف، كام هدفت إىل الكشف عن املتغريات التي يمكن أن يكون هلا تأثري يف 

املهنية املتطلبة ملعلمهم، واستخدمت املنهج الوصفي، واعتمدت عىل االستبانة كأداة  األحكام الصادرة من الطالب عىل الكفاءة

( طالب من ُكّليتي الرتبية والعلوم بجامعة أم القرى فرع الطائف باملستوى األول 210لتحقيق أهدافها، وتكونت عينة الدراسة من )

( كفاءة فرعية )من 75( كفاءات رئيسة و)6ت املهنية املشتملة عىل )واملستوى األخري. واستخدمت يف الدراسة احلالية قائمة الكفاءا

إعداد الباحث(. وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، منها: أن الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب 

عالقات اإلنسانية، واألنشطة والتقويم، تتمحور حول ست كفاءات رئيسة هي )الشخصية، واإلعداد للمحارضة وتنفيذها، وال

 والتمكن العلمي والنمو املهني، وأساليب احلفز والتعزيز(.

، التي هدفت إىل التعرف عىل احتياجات رؤساء األقسام األكاديمية حتى يصبحوا أكثر (Wolverton and Holt, 2003) دراسة

، واستخدمت املنهج الوصفي للتعرف عىل عمل الكليات Lasvegasبوالية الس فيجاس  Nevadaفاعلية يف جامعة نيفادا 

وتوصلت الدراسة إىل أن اخلطوة األوىل يف  واجلامعات عىل مستوى األقسام األكاديمية، وكيفية إعداد رؤساء األقسام األكاديمية.

رئيس القسم للقيادة عىل  اإلعداد هيتحديد ما حيتاج أن يعرفه رئيس القسم حتى يكون أكثر فعالية؛ ولذا قدمت مدخاًل إلعداد

 . "تقييم احلاجات متعدد املسؤوليات"مستوى القسم األكاديمي يقوم عىل البيانات التي تم مجعها بواسطة 

 معرفة إىل هدفت حيث ،"العزيز عبد وامللك القرى أم جامعَتي يف األقسام رؤساء دور" (،وكانت بعنوان:1994دراسة قنادييل )

ن وقد األقسام، لرؤساء والتعليمي اإلداري الدور  العربية باململكة العزيز عبد وامللك القرى أم جامعَتي من الدراسة جمتمع تكوَّ

الوصفي التحلييل، واعتمدت عىل االستبانة أداًة للدراسة. وتوصلت الدراسة إىل أنَّرؤساء  املنهج الدراسة واستخدمت السعودية،

 أوصت وقد عالية، بدرجة منهم املطلوب بالدور يقومون العزيز عبد األقسام يف كليات جامعَتي أم القرى بمكة املكرمة، وامللك

والتصورات القيادية يف املجالْي اإلداري  وصف املامرسات اإلداريةب املتعلقة واألبحاث، البحث هذا من االستفادة برضورة الدراسة

 والتعليمي من وجهة نظر أطراف متعددة وخمتلفة.

 تعليق عام عىل الدراسات السابقة:

 ىوأخر لالتفاق أوجًها هناك أن شك انطالًقا من أن البحث احلايل يسعى إليأن يكون ُمكّماًل لغريه من البحوث يف جماله؛ فإنه ال

  لالختالف بْي البحث احلايل والبحوث السابقة تتلّخص أمّهها فيام ييل:

تنوعت الدراسات السابقة يف بيئاهتا، حيث تم بعضها يف بيئة حملية، والبعض اآلخر يف بيئات عربية وأجنبية؛ وهذا يعطي الدراسة 

 جمال التطبيق حيث تمَّ تطبيقها يف جمال إدارة التعليم العايل ُبعًدا عامليًّا يف عرض أفكارها. واتفقت كّل الدراسات مع البحث احلايل يف

 املتمثل يف إدارة األقسام العلمية، وكذلك املنهج، وأداة البحث.
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 واختلف البحث احلايل يف كونه تناول بناء مؤرشات للكفاية املهنية لرؤساء األقسام، وكذلك يف املدى الزمني الذي ُطّبق فيه.

 املنهجية للبحث ثالًثا: اإلجراءات 

 : منهج البحث .1

من أجل حتقيق أهداف الدراسة؛ استخدم البحُث املنهَج الوصفي التحلييل، والذي هيتم بجمع البيانات واحلقائق، وتصنيفها 

وتبويبها؛ هبدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول إىل تعميامت بشأن الظاهرة موضوع الدراسة. )صابر 

 (87 ،2002وخفاجة،

 :جمتمع البحث وعينته .2

يشمل جمتمع البحث احلايل مجيع عضوات هيئة التدريس باألقسام املختلفة بكلية الرتبية جامعة امللك خالد، للعام الدرايس 

 ( عضوة.113هـ، البالغ عددهن )1439هـ/1438

 أداة البحث:  .3

بحث، قامت الباحثة بوضع مؤرشات للدراسة، ثم قامت دب الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البعد االطالع عىل األ

بتطبيق هذه املؤرشات من خالل بناء استبانة؛ هبدف التوصل إىل مستوى الكفاية املهنية لرؤساء األقسام، بكلية الرتبية، جامعة امللك 

 .2030خالد، يف ضوء رؤية 

 البحث )االستبانة(:وصف أداة  .1

( عبارة، هتدف إىل الوقوف عىل مدى توافر الكفاءة املهنية لدى رؤساء األقسام 28)ائية عىل لقد احتوت االستبانة يف صورهتا النه

الذي حيتوي عىل املوافقة  "ليكرت اخلاميس"، ولقد تمَّ استخدام مقياس 2030بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية 

ا          ا (؛ للتعرف عىل مستوى الكفايات املهنية لرؤساء األقسام ع -عالية  -متوسطة  -ضعيفة  -بدرجات: ) ضعيفة جدًّ الية جدًّ

 هـ .1438. وتم تطبيقها خالل الفصل األول لعام 2030بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية 

 ث:صدق أداة البح .2

I.  الصدق الظاهري: 

ورهتا األولية عىل جمموعة من املحّكمْي من خرباء الرتبية النتهاء من إعداد االستبانة وبناء عباراهتا، تم عرض االستبانة يف صبعد ا

مة من املحكمْي، ويف ضوء اقرتاحاهتم؛  املتخصصْي يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف اململكة، وبعد استعادة النُّسخ املُحكَّ

٪( من السادة 80يام اتفق عليه أكثر من )أعادت الباحثة صياية االستبانة، حيث تمَّ احلذف وإعادة الصياية لبعض العبارات، وذلك ف

 ( عبارة.28املحّكمْي، وبذلك أصبحت االستبانة يف شكلها النهائي، بعد التأكد من صدقها الظاهري، مكونًة من )

II. صدق االتساق الداخيل ألداة البحث: 

بْي درجات كل عبارة والدرجة « سونبري»تمَّ حساب صدق االتساق الداخيل وفًقا الستجابات أفراد العينة، بحساب معامل ارتباط 

 الكلية لالستبانة، كام يوضح نتائجها اجلدول التايل :
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 بْي درجات كل عبارة والدرجة الكلية لالستبانة« بريسون»يوضح معامالت ارتباط  (1جدول )

 عبارات االستبانة

 معامل االرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل اال رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .559** 8 .616** 15 .268** 22 .322** 

2 .539** 9 .224* 16 .502** 23 .512** 

3 .609** 10 .606** 17 .309** 24 .367** 

4 .633** 11 .507** 18 .521** 25 .287** 

5 .594** 12 .587** 19 .235* 26 .203* 

6 .602** 13 .391** 20 .205* 27 .496** 

7 .583** 14 .326** 21 .368** 28 .334** 

 (0.05عند مستوى الداللة ) * دال إحصائيًّا (0.01** دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )       

ى ( السابق أنَّ معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت مجيعها دالة إحصائيًّا عند مستو1يتبّْي من جدول )

**(؛ مما يدّل عىل توافر درجة 633.-*203(، وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط عالية؛ حيث تراوحت بْي ).0.01داللة )

 عالية من صدق االتساق الداخيل لعبارات حماور االستبانة.

III. :ثبات أداة البحث 

 لعبارات االستبانة« ألفا كرو نباخ»يوضح معامل ثبات  (2جدول )

 عبارات االستبانة

 معامل الثبات رقم الفقرة معامل الثبات رقم الفقرة معامل الثبات رقم الفقرة معامل الثبات رقم الفقرة

1 .883 8 .884 15 .894 22 .895 

2 .883 9 .895 16 .892 23 .883 

3 .881 10 .884 17 .894 24 .893 

4 .880 11 .886 18 .883 25 .895 

5 .881 12 .882 19 .897 26 .896 

6 .881 13 .894 20 .897 27 .891 

7 .884 14 .896 21 .894 28 .895 

 893. الدرجة الكلية

(، 895.-881( السابق أنَّ قيم معامالت الثبات لعبارات االستبانة جاءت عالية، حيث تراوحت بْي).2يتضح من اجلدول )

ه القيمة من معامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق، (، وتشري هذ893وبلغت قيمة معامل الثبات الكيل لعبارات االستبانة ).

 وإمكانية االعتامد عىل نتائجها، والوثوق هبا.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

استخدم البحث احلايل جمموعة من األساليب اإلحصائية التي تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي واالستداليل لعبارات 

 تلك األساليب ما ييل: االستبانة، ومن أهم

التكرار، والنسب املئوية؛ لوصف أفراد الدراسة، وحلساب استجابات أفراد الدراسة اجتاه العبارات التي تتضّمنها أداة  -1

 الدراسة.

 املتوسطات احلسابية؛ لرتتيب استجابات أفراد الدراسة. -2
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 .؛للتأكد من صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة«بريسون»معامل ارتباط  -3

 ؛لقياس ثبات أداة الدراسة.«ألفا كرونباخ»معامل ثبات  -4

 معادلة املدى؛ لوصف املتوسط احلسايب لالستجابات عىل كل عبارة، وُيَعّد عىل النحو التايل: -5

ا ا عاليةٌ  -عاليةٌ  -متوسطةٌ  - ضعيفةٌ  –)ضعيفٌة جدًّ  (.جدًّ

 نتائج البحث ومناقشتها: 

 ين للبحث وهو:ويتم من خالهلا اإلجابة عن السؤال الثا

 ."؟2030ما مستوى الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية "

لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات االستبانة، ثم ترتيب تلك 

 احلسايب، كام ُتبّْي نتائج اجلدول التايل: العبارات تنازليًّا بناًء عىل املتوسط

التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوى إدراك  (3جدول )

 م.2030املهام اإلدارية؛ املتعلقة بطبيعة رئاسة األقسام، بكلية الرتبية، يف جامعة امللك خالد، يف ضوء رؤية 

 العبارة م

 درجة االستجابة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

  االستجابة

موافق 

بدرجة 

ضعيفة 

ا  جدًّ

موافق 

بدرجة 

 ضعيفة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

ا  عالية جدًّ

 يعرف مهام العمل املطلوبة منه بدقة. 1
 21 23 18 13 23 ك

 متوسطة 16 1.47 3.06
% 23.5 13.3 18.4 23.5 21.4 

2 
ُيرشك أعضاء هيئة التدريس يف بناء رؤية عامة 

 مشرتكة للقسم.

 19 31 15 12 21 ك
 متوسطة 15 1.43 3.15

% 21.4 12.2 15.3 31.6 19.4 

 يامرس قيادته للقسم بصورة خمططة. 3
 21 23 18 12 24 ك

 توسطةم 17 1.48 3.05
% 24.5 12.2 18.4 23.5 21.4 

4 
ع األدوار واملهامت القيادية بْي األعضاء يف  ُيَوزِّ

م قيادات فعاًل   .القسم؛ مما ُيشعرهم بأَّنَّ

 22 17 18 15 26 ك
 متوسطة 24 1.51 2.94

% 26.5 15.3 18.4 17.3 22.4 

5 
يأخذ بعْي االعتبار ُخطط القسم السابقة عند 

 اخلطط والربامج املستقبلية.تطوير 

 20 21 17 15 25 ك
 متوسطة 22 1.49 2.96

% 25.5 15.3 17.3 21.4 20.4 

6 

يستخرج رئيس القسم أكرب طاقة إنتاجية من 

أعضاء هيئة التدريس، والطالب، والطالبات 

 بالقسم.

 19 25 15 15 24 ك

 متوسطة 19 1.47 3.00
% 24.5 15.3 15.3 25.5 19.4 

7 
ُيفّوض فيالصالحيات اإلدارية داخل القسم؛ بام 

 خيدم العملية التعليمية.

 24 17 10 23 24 ك
 متوسطة 25 1.54 2.94

% 24.5 23.5 10.2 17.3 24.5 
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 العبارة م

 درجة االستجابة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

  االستجابة

موافق 

بدرجة 

ضعيفة 

ا  جدًّ

موافق 

بدرجة 

 ضعيفة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

ا  عالية جدًّ

8 
يكتشف رئيس القسم بصورة مبكرة أّي 

 مشكالت تعرتض سري العمل.

 23 10 13 15 37 ك
 متوسطة 29 1.61 2.66

% 37.8 15.3 13.3 10.2 23.5 

9 
حيرص رئيس القسم عىل صيانة الُعَهد 

 والتجهيزات املسؤول عنها القسم.

 42 34 15 5 2 ك
 عالية 1 983. 4.11

% 2.0 5.1 15.3 34.7 42.9 

10 
ع رئيس القسم املهام عىل أعضاء القسم بام  ُيَوزِّ

 يتفق مع قدراهتم، وِّتصصاهتم.

 21 13 8 24 32 ك
 متوسطة 28 1.56 2.66

% 32.7 24.5 8.2 13.3 21.4 

11 
يتابع رئيس القسم بَحْزم تنفيذ األعضاء ملهامهم؛ 

 طبًقا للتوقيتات الزمنية املحددة.

 24 20 19 18 17 ك
 متوسطة 14 1.43 3.16

% 17.3 18.4 19.4 20.4 24.5 

12 
م األعضاء والطالب  يتأكد رئيس القسم منتفهُّ

 سياسة القسم وتعليامته.والطالبات ل

 26 17 16 14 25 ك
 متوسطة 18 1.55 3.05

% 25.5 14.3 16.3 17.3 26.5 

13 

ُيرشك األعضاء يف عملية صنع القرارات 

الرتبوية عامًة، واملبادرات الرتبوية والربامج 

 اجلديدة خاصًة.

 26 24 9 20 19 ك

 متوسطة 13 1.50 3.18
% 19.4 20.4 9.2 24.5 26.5 

14 
حيرص عىل تطوير األعضاء والطالب 

 والطالبات نحو األفضل.

 26 19 10 13 30 ك
 متوسطة 21 1.62 2.98

% 30.6 13.3 10.2 19.4 26.5 

15 
ع األعضاء والطالب والطالبات عىل تقديم  ُيشجِّ

 آرائهم ومقرتحاهتم؛ لتطوير أداء القسم.

 39 33 13 9 4 ك
 عالية 2 1.13 3.96

% 4.1 9.2 13.3 33.7 39.8 

16 
ع أعضاء هيئة التدريس عىل التعاون مع  ُيشجِّ

 األقسام األخرى.

 22 13 9 25 29 ك
 متوسطة 27 1.55 2.73

% 29.6 25.5 9.2 13.3 22.4 

17 
ُيعّد قدوة صاحلة يف االنضباط وااللتزام يف 

 العمل.

 28 22 16 16 16 ك
 متوسطة 11 1.45 3.31

% 16.3 16.3 16.3 22.4 28.6 

18 

يوطد العالقات اإلنسانية مع األعضاء 

والطالب والطالبات بالقسم؛ بام يزيد انتامءهم 

م أداء القسم.  وتعاوَّنم لتقدُّ

 26 14 16 16 26 ك

 متوسطة 20 1.56 2.98
% 26.5 16.3 16.3 14.3 26.5 

19 

ملا يقع  ُيَوّفق يف إجياد احللول الرسيعة والناجحة

من مشكالت بْي األعضاء والطالب 

 والطالبات؛ بام حيقق وحدة ُتاسك القسم.

 43 26 5 15 9 ك

 عالية 4 1.38 3.81
% 9.2 15.3 5.1 26.5 43.9 

20 
يتابع بدقة اجتاهاتالطالب والطالبات واملجتمع 

الذي يتعامل معه القسم، وتطور أداء األعضاء؛ 

 40 24 9 14 11 ك
 عالية 7 1.41 3.69

% 11.2 14.3 9.2 24.5 40.8 
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 العبارة م

 درجة االستجابة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

  االستجابة

موافق 

بدرجة 

ضعيفة 

ا  جدًّ

موافق 

بدرجة 

 ضعيفة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 عالية

موافق 

بدرجة 

ا  عالية جدًّ

 اهات.بام يتمّشى مع هذه االجت

21 

ر دائاًم ُنظم العمل بالقسم بصورة مبدعة؛ مما  ُيطوِّ

جيعلها متمشية مع التطور املستقبيل حلاجات 

 سوق العمل.

 41 23 13 7 14 ك

 عالية 6 1.43 3.71
% 14.3 7.1 13.3 23.5 41.8 

22 
ّدد يف نقل مهارات وخربات عمله إىل ال يرت

 األعضاء؛ بام حيقق رفع مستوى أدائهم.

 45 22 5 14 12 ك
 عالية 5 1.46 3.76

% 12.2 14.3 5.1 22.4 45.9 

23 
حيفز األعضاء عىل إعداد البحوث اإلجرائية، 

 والدراسات الرتبوية.

 24 12 22 16 24 ك
 عالية 23 1.50 2.96

% 24.5 16.3 22.4 12.2 24.5 

24 

ال يبخل يف بذل النصيحة ملن يطلبها من 

األعضاء والطالب والطالبات يف جمال 

 حّلمشكالهتم.

 33 31 5 13 16 ك

 عالية 8 1.48 3.53
% 16.3 13.3 5.1 31.6 33.7 

25 
يسعى إىل كسب املهارات الفنية املتميزة يف جمال 

 عمله، وتطويره؛ لرفع مستوى األداء.

 33 25 5 19 16 ك
 عالية 10 1.51 3.41

% 16.3 19.4 5.1 25.5 33.7 

26 
ا كانت  يتحّمل املسؤولية وال يتهّرب منها أيًّ

 املخاطر التي يمكن أن يواجهها.

 38 30 10 13 7 ك
 عالية 3 1.28 3.81

% 7.1 13.3 10.2 30.6 38.8 

27 
سم يواجه األزمات التي يمكن أن يتعرض هلا الق

 بأعصاب هادئة، وذهن متامسك.

 35 20 12 15 16 ك
 عالية 9 1.50 3.44

% 16.3 15.3 12.2 20.4 35.7 

28 
يعرف بوضوح أهداف ُخطط التنمية للدولة، 

 ويعمل عىل ما يسهم يف حتقيقها.

 31 18 14 15 20 ك
 متوسطة 12 1.54 3.26

% 20.4 15.3 14.3 18.4 31.6 

29 

ّس االقتصادي يف تشغيل ما حتت يده يتمتع باحل

من إمكانات برشية ومادية؛ بام يرفع مستوى 

 األداء بأقل تكلفة وجهد.

 24 7 22 17 28 ك

 متوسطة 26 1.53 2.82
% 28.6 17.3 22.4 7.1 24.5 

 عالية --- 443. 3.64 املتوسط احلسايب اإلمجايل لعبارات االستبانة

 

( أنَّ مستوى الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد جاءت 3)يتبّْي من اجلدول السابق  .1

(،بانحراف معياري بلغ 3.64بدرجة )عالية( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ حيث جاء املتوسط العام لعبارات االستبانة )

( وهي قيم مرتفعة؛ مما يوضح تباُين آراء أفراد العينة 1.62 -1.13) (، وتراوحت االنحرافات املعيارية لعبارات االستبانة بْي443).
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(؛ وهي قيمة منخفضة؛ مما يوضح جتاُنس آراء أفراد العينة حول 983( ).9حول تلك العبارات، بينام بلغ االنحراف املعياري للعبارة )

 تلك العبارة.

جامعة امللك خالد عىل اّتباع مناهج اإلدارة اجلامعية  وقد ُتعَزى هذه النتيجة إىل حرص رؤساء األقسام بكلية الرتبية .2

وكفايات عضوات هيئة التدريس؛ من  احلديثة، وااللتزام بقواعد اإلدارة اجلامعية، ولوائحها، وحرصهم عىل تنمية كفاياهتم املهنية

التدريس باجلامعة ُيفّضلون ويأملون أن أجل حتسْي خمرجات العملية التعليمية وإنجاحها. كام قد يعزى ذلك أيًضا إىل أن أعضاء هيئة 

يّتسم رئيس القسم بالكفاءات املهنية التي يتميز هبا عن يريه، وهم بذلك يضعونه موضع تقدير واهتامم، ويرسمون له صورة شخصية 

 يف أذهاَّنم ويتفقون عىل أن يروه عليها.

إىل أن مستوى الكفاءة املهنية ألعضاء هيئة  ( التي توصلت2016وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة منصوري وقرييش ) .3

التدريس بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بجامعة بسكرة جاء مرتفًعا، كام تتفق أيًضا مع نتائج كلٍّ من دراسة 

اجهة التحديات املستقبلية جاء ( اللتْي توصلتا إىل أنَّ دور رؤساء األقسام األكاديمية يف مو2002( ودراسة قنادييل )2017املطريي )

 بدرجة عالية.

( أنَّ ترتيب عبارات االستبانة من حيث أعىل وأقل العبارات من خالل املتوسط 3كام يتبّْي أيًضا من اجلدول السابق ) .4

 احلسايب واالنحراف املعياري جاء كالتايل:

سؤول عنها القسم( يف الرتتيب األول، بمتوسط ( )حيرص رئيس القسم عىل صيانة الُعَهد والتجهيزات امل9جاءت العبارة ) .5

(، وقد يعزى ذلك إىل شعور رؤساء األقسام بوجود نوع من الرقابة واملساءلة عىل 983(، وانحراف معياري بلغ ).4.11حسايب بلغ )

تفق ذلك مع نتائج دراسة يريب أدائهم من ِقبل السلطات العليا؛ مما يؤدي إىل التزامهم بصيانة الُعَهد والتجهيزات املختلفة بالقسم. وي

ل املسؤولية اإلدارية؛ كام يتفق مع نتائج 2013) ( التي توصلت إىل أن أبرز اخلصائص الشخصية لرؤساء األقسام ُتثلت يف حتمُّ

لوبة يف ( التي توصلت إىل أنه جيب أن يتوافر يف أداء رئيس القسم األكاديمي احلرص عىل إنجاز األعامل اإلدارية املط2005الصاوي )

 موعدها املحدد وبشكل مبتكر.

( )ُيشّجع األعضاء والطالب والطالبات عىل تقديم آرائهم ومقرتحاهتم لتطوير أداء القسم(، بمتوسط 15جاءت العبارة ) .6

ط (، يف الرتتيب الثاين، وقد يعزى ذلك إىل حرص رؤساء األقسام عىل اّتباع النم1.13(، وانحراف معياري بلغ )3.96حسايب بلغ )

الديمقراطي والتشاركي يف العملية التعليمية، والذي يتم من خالله إتاحة الفرصة جلميع عنارصها للمشاركة يف تقديم اآلراء 

واملقرتحات التي تسهم يف تطوير األداء التعليمي والبحثي واخلدمي للقسم؛ وِمن َثّم للكلية واجلامعة ككل. ويتفق ذلك مع نتائج 

( اللتْي توصلتا إىل أنَّ النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام األكاديمية هو النمط 2016دي )دراسة الشطناوي والغام

 الديمقراطي، وبدرجة ممارسة كبرية.

ع رئيس القسم املهام عىل أعضاء القسم بام يتفق مع قدراهتم، وِّتصصاهتم( يف الرتتيب التاسع 10جاءت العبارة ) .7 ( )ُيَوزِّ

(، وقد يعزى ذلك إىل اتباع بعض رؤساء األقسام 1.56(، وانحراف معياري بلغ )2.66متوسط حسايب بلغ )والعرشين واألخري، ب

للطريقة العشوائية يف توزيع املهام والواجبات، والتي قد تؤثر فيها العالقات الشخصية واملحسوبية ويريها. ويتفق ذلك مع نتائج 

ت إىل أن رؤساء األقسام بحاجة إىل امتالك جمموعة من الكفاءات اإلدارية التي توصل (Crosthwaite and Erwee, 2014)دراسة 
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( التي توصلت إىل أنمن أهم املعايري 2005لكي يكونوا فّعالْي يف مؤسسات التعليم العايل، كام يتفق أيًضا مع نتائج الصاوي )

 ملعاملة بْي مجيع أعضاء القسم. األخالقية واإلنسانية التي جيب أن تتوافر يف أداء رئيس القسم املساواة يف ا

( )يكتشف رئيس القسم بصورة مبكرة أّي مشكالت تعرتض سري العمل( يف الرتتيب الثامن والعرشين، 8جاءت العبارة ) .8

(، وقد يعزى ذلك إىل ضعف التخطيط والتفكري االسرتاتيجي لدى 1.61(، وانحراف معياري بلغ )2.66بمتوسط حسايب بلغ )

م، إىل جانب ضعف قدرات بعض رؤساء األقسام ونقص اخلربات الالزمة ملنصب رئيس القسم، باإلضافة إىل بعض رؤساء األقسا

التي أوصت برضورة تطوير كفاءات رؤساء (Karisa, 2015)نقص التدريب الالزم لتويلِّ هذه املناصب. ويتفق ذلك مع دراسة 

التطوير املهني املستمرة؛ لتمكينهم من حتفيز وتعزيز النمو املهني،  األقسام ومهاراهتم بشكل مستمّر من خالل الرتكيز عىل برامج

وجيب أن تركز كفاءات رؤساء األقسام عىل جمموعة من الدورات التدريبية ومشاريع التعلم الفردية واملؤُترات واملناقشات اجلامعية 

 .األكاديمي األداء حتسْي إىل ذلك سيؤدي حيث وأنشطة حل املشكالت؛

 ج البحث:ملخص نتائ

 يمكن تلخيص أهم النتائج التي توّصل إليها البحث احلايل يف النقاط التالية:

، جاء بدرجة 2030أنَّ مستوى الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف ضوء رؤية  .1

 )عالية(، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

لقسم عىل صيانة الُعَهد والتجهيزات املسؤول عنها القسم( يف الرتتيب األول، بمتوسط ( )حيرص رئيس ا9جاءت العبارة ) ▪

( )يشجع األعضاء والطالب والطالبات عىل تقديم آرائهم، 15(، تليها العبارة )983(، وانحراف معياري بلغ ).4.11حسايب بلغ )

 (. 1.13(، وانحراف معياري بلغ )3.96بلغ )ومقرتحاهتم؛ لتطوير أداء القسم( يف الرتتيب الثاين، بمتوسط حسايب 

ع رئيس القسم املهام عىل أعضاء القسم بام يتفق مع قدراهتم، وِّتصصاهتم( يف الرتتيب التاسع 10بينام جاءت العبارة ) ▪ ( ) ُيَوزِّ

ئيس القسم بصورة ( ) يكتشف ر8(. تليها العبارة )1.56(، وانحراف معياري بلغ )2.66والعرشين واألخري، بمتوسط حسايب بلغ )

(، وانحراف معياري بلغ 2.66مبكرة أّي مشكالت تعرتض سري العمل( يف الرتتيب الثامن والعرشين، بمتوسط حسايب بلغ )

(1.61.) 

 التوصيات واملقرتحات:

 يف ضوء نتائج البحث احلايل جمموعة من التوصيات، يمكن إجيازها فيام ييل:

دعم لرؤساء األقسام؛ للقيام باألنشطة الالزمة لتنمية كفاياهتم العلمية واملهنية، عن طريق زيادة العمل عىل توفري املوارد املالية وال  .1

احلكومة للمخصصات املالية الالزمة للقيام هبذا األنشطة وهذه املهام؛ للوصول بالعملية التعليمية اجلامعية إىل املستويات التي ترنو 

 م.2030إليها رؤية اململكة 

 رؤساء األقسام عىل أساس الكفاءة واخلربة األكاديمية واإلدارية. أمهية اختيار  .2

رضورة التنسيق مع املختّصْي إلقامة الدورات التدريبية وورش العمل؛ هبدف تنمية رؤساء األقسام يف املجاالت التي حيتاجون إىل   .3

 تنمية مهنية فيها.
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 ملطلوبة لإلدارات احلديثة.تدريب رؤساء األقسام عىل مهارات حّل املشكالت، واملهارات ا  .4

 – اإلنسانية العالقات – وتنفيذها للمحارضة اإلعداد –رضورة تزويد رؤساء األقسام بدليل حيتوي عىل قائمة الكفاءات )الشخصية   .5

 (.واحلفز التعزيز أساليب – واملهني العلمي التمكن –يم والتقو األنشطة

التي ُيفّضلها أعضاء هيئة التدريس والطالب؛ حتى يتمّكنوا من إجادة تلك رضورة تبصري رؤساء األقسام بالكفاءات املهنية   .6

الكفاءات املهنية، وقد يكون ذلك عن طريق عقد دورات تدريبية سنوية وبصفة دورية ملعلمي اجلامعة يف جمال الكفايات املهنية، مع 

مها قسم العلوم الرتبوية بكلية   بدعم من كليَتي العلوم والرتبية. الرتبيةبداية كل عام وملدة ثالثة أسابيع، ُيقدِّ

 قائمة املصادر واملراجع

 املراجع العربية  أواًل:

، "تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل"(. 2008أبو الرب، عامد؛ قدادة، عيسى يوسف. ) -

 .33 -1ص ص، 1، ع1املجلة العربية لضامن اجلودة يف التعليم اجلامعي، اليمن، مج

 .55. القاهرة ، دار الفكر العريب، ص"اإلرشاف املدريس والعيادي"(. 1419أمحد، أمحد إبراهيم. ) -

االرتقاء باهليئة التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب: صيغ التنمية "(. 2009أمحد، شاكر حممد فتحي. ) -

مة إىل املؤُت"املهنية نموذًجا ر الثاين عرش للوزراء املسؤولْي عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن . ورقة بحث ُمقدَّ

 10 -6العريب، بعنوان: املواءمة بْي خمرجات التعليم العايل وحاجات املجتمع يف الوطن العريب، املنعقد بتاريخ 

 ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، بريوت.2009ديسمرب

. رسالة دكتوراه "تقييم املهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية باجلامعات السعودية"(. 2013د. )التوجيري، أريج حمم -

 .الرياض –يري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

. "السعودية باجلامعات العلمية األقسام رؤساءل اإلدارية املهارات تقييم"(. 2014الثبيتي، خالد بن عواض بن عبد اهلل. ) -

 ص ،(33، )السعودية العربية اململكة، واالجتامعية اإلنسانية العلوم – اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة جملة

 .   95-13ص

، 247السعودية، ع. جملة املعرفة، اململكة العربية "2030التعليم بوابة التحول: رؤية اململكة "(. 2016احلريب، يازي. ) -

 .28ص 

 مرص. -. الدار اجلامعية للنرش والتوزيع، اإلسكندرية"أساسيات إدارة منظامت األعامل"(. 2006حنفي، عبد الغفار. ) -

تنمية الكفاءات وأثرها عىل امليزة التنافسية يف املؤسسات اجلزائرية: دراسة ميدانية باملؤسسة "(. 2016دهام، رقية. ) -

 -. رسالة ماجستري يري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة العريب التبيس"لفوسفاتالوطنية الستغالل ا

 تبسة، اجلزائر.

. رسالة "الكفايات املهنية لدى رؤساء األقسام األكاديمية يف جامعة الكويت"(. 2004الرشيدي، فهد معتق محود. ) -

 ، األردن.ماجستري يري منشورة، كلية الرتبية جامعة الريموك



 (م2019 ،الةدد الثالث )يونيو -جملة ااعةة حائل للةلوم اإلنسانية 

   - 86 - 

. "تقويم الكفاءات املهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم البواقي من وجهة نظر طالهبم"(. 2016زروايل، وسيلة. ) -

 .298-280، ص ص45جملة دراسات، اجلزائر، ع

. جملة ": دراسة استقصائية2030دور معلمي اللغة اإلنجليزية يف حتقيق رؤية اململكة "(. 2017الزهراين، نورا عوضة. ) -

 .126-111، ص ص1، ع1فلسطْي، مج -العلوم الرتبوية والنفسية، املركز القومي للبحوث

تقويم الكفاءات املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعات اإلمام حممد بن سعود "هـ(. 1434السليم، يالية بنت محد. ) -

. جملة العلوم "امعية يف ضوء معايري اجلودة الشاملةاإلسالمية من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا يف كلية العلوم االجت

 .88 -1، ص ص28اإلنسانية واالجتامعية، ع

مستوى التنمية املهنية لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة النجاح الوطنية من "(. 2010الشخشري، حال حممود تيسري. ) -

 ا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطْي.. رسالة ماجستري يري منشورة، كلية الدراسات العلي"وجهة نظرهم

. جملة الساتل، "التخصص املهني كأحد عنارص الكفاءة املهنية للمراجع اخلارجي"(. 2016الصاحلي، سامل مفتاح. ) -

 .24-9، ص ص15، ع10ليبيا، مج -جامعة مرصاتة

. ورقة عمل "نظر أساتذة اجلامعة نحو معايري ألداء رئيس القسم األكاديمي من وجهة"(. 2005الصاوي، حممد وجيه. ) -

، املنعقد بجامعة القاهرة فرع بني سويف، يف "االعتامد وضامن جودة املؤسسات التعليمية" مقدمة إىل املؤُتر الثالث عرش

 .227 -219، ص ص1يناير، القاهرة، دار الفكر العريب، ج 25 -24الفرتة من 

ية لألستاذ اجلامعي وعالقتها بمستوى كفاءته املهنية من وجهة نظر الشخصية القياد"(. 2014عبد السادة، يسان حممد. ) -

 .229-212، ص ص2، ع7العراق، مج -جامعة بابل -. جملة علوم الرتبية الرياضية، كلية الرتبية الرياضية"طلبته

. جملة "ألكاديميةاجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية نحو أداء رؤساء األقسام ا"(. 1999العمري، بسام. ) -

 . 256األردن، ص -، عامن2، ع25دراسات يف العلوم الرتبوية، مج

ا "(. 2012عيسى، جابر حممد عبد اهلل؛ عامشة، سناء حسن حسْي. ) - تقييم الكفاءة املهنية ملعلمي الطالب املعاقْي برصيًّ

دراسات تربوية ونفسية، كلية الرتبية بالزقازيق، ، جملة "طبًقا للمعايري العاملية يف ُكلٍّ من مرص والسعودية: دراسة مقارنة

 .444-353، ص ص75مرص، ع

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخل للجودة الشاملة يف "(. 2008يالب، ردمان حممد سعيد؛ عامل، توفيق عيل. ) -

 .188 -160، ص ص1. املجلة العربية لضامن جودة التعليم اجلامعي، ع"التعليم اجلامعي

التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس يف كليات الرتبية باجلامعات السعودية، يف "(. 2012غامدي، عمري بن سفر عمري. )ال -

. رسالة دكتوراه يري منشورة، "(: تصور مقرتحNCATEضوء معايري املجلس الوطني األمريكي؛ العتامد تعليم املعلمْي )

 بية السعودية.كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العر

مهارات اإلدارة اجلامعية لدى رؤساء األقسام العلمية يف بعض اجلامعات السعودية "(. 2013يريب، رجي الشمري. ) -

 .260-221، ص ص127. جملة رسالة اخلليج العريب، ع"الناشئة
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light of Vision 2030 
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Abstract: The research aimed at highlight the professional proficiency for the heads of departments of the 
Faculty of Education at King Khalid University according to the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030, and 
to identify their level of professional proficiency. The study sample includes the heads of the scientific 
departments of the Faculty of Education, King Khalid University in Saudi Arabia: the study sample include (98) 
Heads of Departments for the academic year 1438 / 1439AD, in addition; the research used the descriptive 
analytical approach, and relied on the questionnaire as a tool to achieve its objectives. The research has 
reached many results, the most important of which: The level of the heads of departments' professional 
proficiency, in the light of Kingdom's Vision 2030 has a high degree from the study sample perspective, the 
research has recommended many of recommendations: the need to maintain variety and different indicators 
to measure the heads of departments professional proficiency periodically to achieve satisfactory levels in the 
educational process. 
Keywords: Proficiency - Heads of Departments - Faculty of Education - King Khalid University - Vision 2030. 
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 2030تعليم اللغة العربية اعتامًدا عىل الكفايات التواصلية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 املتطلبات وآليات التنفيذ

 

 د.عبد العزيز بن حمّمد بن مانع الشمري

 بجامعة حائلأستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية 

 م2018 – 12 –22تاريخ قبول البحث 

 اململكة رؤية ضوء يف التواصلية الكفايات عىل اعتامًدا العربية اللغة تعليم متطلبات عن الكشف إىل البحث هذا هيدف ستلل: امل

 الكفايات الباحث تناول أسئلته عن واإلجابة البحث هدف ولتحقيق املتطلبات، تلك تنفيذ وآليات ،2030 السعودية العربية

 اللغة تعليم يف التواصلية الكفايات عىل االعتامد متطلبات ووّضح ونامذجها، وفروعها، مفهومها، وبّي  وحتلياًل، وصًفا التواصلية

 ومنها املتطلبات، تلك تنفيذ آليات عن وكشف وتقويمها، تدريسها، وطرق ونشاطاهتا، وحمتواها، تعليمها، بأهداف املرتبطة العربية

 مجيع تنمية واستهداف نموهم، وخصائ: يتناسب بام العام التعليم مراحل يف الطالب حيتاجها التي التواصلية الكفايات حتديد

 هبا واالجتاه الرئيسة، التواصلية الكفايات عن املتفرعة الكفايات وحتديد مرحلة، كل ويف درايس، صف كل يف التواصلية الكفايات

 يف العربية اللغة تعليم مناهج خمططي واعتامد العام، التعليم مراحل هناية يف املطلوبة التواصلية لكفاءةا حتقيق نحو وتتابع بتوازن

 البحثية. واملقرتحات التوصيات من عدد إىل البحث وانتهى املعنى، مكتملة والقصرية الطويلة النصوص عىل العام التعليم مراحل

 .٢٠٣٠ السعودية العربية اململكة رؤية التواصلية، الكفايات العربية، اللغة تعليم املفتاحية  الكلامت
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 ملقدمة  أوالً  ا

 احلمد هلل رب العاملي، والصالة والسالم عىل املصطفى األمي، وبعد 

هبا ُتفهم النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية فهاًم سلياًم، وهلذه الغاية فتعليم اللغة العربية وتعلمها من املطالب الدينية؛ إذ 

اهتمت اململكة العربية السعودية بتحقيق أفضل النتائج من تعليم اللغة العربية وتعلمها، يتضح هذا االهتامم بام ورد يف وثيقة سياسة 

لغة التعليم يف كافة مواده ومجيع مراحله إال ما اقتضت الرضورة  األصل هو أن اللغة العربية"هـ( من أن 1416التعليم يف اململكة )

(، وبام ُبذل من برامج ومرشوعات تطويرية من قبل وزارة التعليم بملتلف مسمياهتا منذ إنشائها بمسمى 9)ص"تعليمه بلغة أخرى

 هـ حتى وزارة التعليم حاليًّا.1344مديرية املعارف عام 

عىل العناية باللغة العربية 2030لعربية السعودية باللغة العربية تعلياًم وتعلاًم فقد أكدت رؤية اململكة واستمراًرا الهتامم اململكة ا

ألهداف اعتزاًزا باهلوية الوطنية وتعزيًزا هلا ضمن حمور جمتمع حيوي قيمه راسلة، كام أن العناية باللغة العربية متثل هدًفا تفصيليًّا من ا

 (.13م، ص2016الواردة يف النرشة التفصيلية لألهداف اإلسرتاتيجية وبرامج حتقيق الرؤية ) 2030كة اإلسرتاتيجية لرؤية اململ

ولتحقيق أهداف الرؤية ُأطلقت عدد من الربامج التنفيذية هلا؛ لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للرؤية، ومن تلك الربامج برنامج 

ادرات مللتلف الوزارات يف اململكة العربية السعودية ستتحملها (، وتضمنت وثيقته مب7م، ص2016) 2020التحول الوطني 

 العربية اللغة تعليم تطوير مركز مبادرة منها هـ،1442 – 1441هـ إىل 1438- 1437امليزانية العامة للدولة للسنوات املالية من 

 (.105ص م،2016) التعليم وزارة مبادرات ضمن

واكبة التطور، وجيعل من التعلم هدًفا للعملية التعليمية، واملتعلم حموًرا هلا )الزغيبي، ويساعد املنهج القائم عىل الكفايات يف م

هـ( عن مرشوع املنهج املعتمد عىل الكفايات، مما سيتطلب تغيرًيا يف طرق 1439هـ(، وكشفت وزارة التعليم )جريدة عكاظ، 1439

 .2030ؤية اململكة التدريس، وذلك ضمن مشاريع الوزارة ومبادراهتا لتحيق أهداف ر

، 2030( أن مبادرة التعليم املعتمد عىل الكفايات تأيت تنفيًذا لرؤية اململكة العربية السعودية 10هـ، ص1439ويرى العيسى )

وتستهدف تطوير فلسفة التعليم والتعلم بتغيري دور املعلم والطالب من اإللقاء والتلقي إىل التوجيه واملشاركة؛ بحيث ال يقترص 

يز عىل املهارات املعرفية فقط، بل يشمل أيًضا املهارات غري املعرفية، كام يرى أن التعليم املعتمد عىل الكفايات يتميز بمراعاته الرتك

مستويات الطالب امللتلفة، ويساعد يف هتيئتهم لسوق العمل، ودّعم الوزير مقاله بأمثلة من مقرر اللغة العربية مما يشري إىل وضوح 

 مد عىل الكفايات يف مقررات اللغة العربية. التعليم املعت

، فإن تعليمها اعتامًدا عىل الكفايات التواصلية أكثر إحلاًحا؛ حيث يرى ع اّمر وإن كان تعليم اللغة العربية اعتامًدا عىل الكفايات مهامًّ

أفراد املجتمع، والفهم واإلفهام، ( أن نمو الكفايات التواصلية يمّكن مستعمل اللغة من التواصل الفاعل مع 147هـ، ص1436)

( بأن الكفايات التواصلية تعد أداة Saleh, 2013, p101واألداء اللغوي السليم وفق القواعد اللغوية واالجتامعية، كام يرى صالح )

 املهني الناجح.( بأن الكفايات التواصلية تلعب دوًرا مهامًّ يف األداء 162م، ص2017فاعلة للتمكن من اللغة، ويؤكد اإلبراهيم )

ومن ثم فَضْعُف الطالب يف الكفايات التواصلية يف مراحل التعليم العام يمثل عقبة حتول دون األداء اللغوي السليم الذي 

(، 43هـ،  ص1435يمكنهم من التواصل الفاعل مع اآلخرين الذي ُيعدُّ من أهم مهارات القرن احلادي والعرشين )بريز، 

داء اللغوي السليم بنمو كفاياهتم التواصلية يساعدهم يف تطوير أنفسهم، ونمو مهارات التعلم الذايت والوصول بالطالب إىل األ
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الوارد يف وثيقة  2030لدهيم؛ مما يؤثر إجياًبا يف هتيئتهم لسوق العمل، وهو اهلدف اإلسرتاتيجي السادس من أهداف رؤية اململكة 

تعزيز قدرة نظام "ارة التعليم حتقيقه بتقديم مبادرات وبرامج مناسبة ونصه  م(، واملطلوب من وز2016برنامج التحول الوطني )

 (.63)ص "التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

هـ( التي أسفرت عن 1435وقد أشارت عدد من الدراسات إىل ضعف الطالب يف الكفايات التواصلية مثل دراسة الدورسي )

قرتح يف مهارات االتصال اللغوي قائم عىل إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية الكفاءة االتصالية، ودراسة فاعلية برنامج تعليمي م

م( التي أشارت إىل عدم وضوح مستوى املهارات التواصلية لدى الطالب املتقدمي للقبول يف كلية الرتبية، ودراسة 2017اإلبراهيم )

برنامج قائم عىل النظرية التوسعية ومعطيات علم اللغة النيص يف تنمية الكفايات  هـ( التي كشفت عن فاعلية1439الشمري )

 التواصلية لدى طالب املستوى الرابع الثانوي، مما يستدعي االهتامم بالكفايات التواصلية، واالعتامد عليها يف مناهج اللغة العربية يف

وأهدافها اإلسرتاتيجية الرئيسة والفرعية، واإلسهام يف مبادرات  2030لسعودية مراحل التعليم امللتلفة حتقيًقا لرؤية اململكة العربية ا

 وزارة التعليم وبراجمها املحققة للرؤية، لتطوير تعليم اللغة العربية.

 ثانًيا  مشكلة البحث 

تتحدد مشكلة البحث احلايل يف الضعف الظاهر عىل الطالب يف الكفايات التواصلية املمكنة من األداء اللغوي السليم يف مراحل 

التعليم امللتلفة، إذ خل: عدد من الدراسات السابقة الواردة يف مقدمة البحث إىل وجود ضعف يف مهارات اللغة العربية، كام 

 .Canale., & Swainباالعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة مثل دراسة كانل وسوين )أوصت بعض الدراسات واألبحاث 

 .Celce-Murcia., Dörnyei., & Thurrell(، ودراسة سيلس مورسيا ودورناي وثيورل )Canale, 1983(، ودراسة كانل )1980

 ,.Kleinert., Holman., McSheehanوآخرون ) (، ودراسة كلينرتCelce-Murcia; 2007(، ودراسة سيلس مورسيا )1995

Kearns, 2010( ودراسة عبداحلميد ،)م(، ودراسة صالح )2011Saleh, 2013( ودراسة أغباتون ،)Agbatogun, 2014 كام أن ،)

، وهو ما أكدت االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يتوقع أن يعالج الضعف احلاصل يف مهارات اللغة العربية

هـ(، وقد 1439هـ(، ودراسة الشمري )1435م(، ودراسة الدورسي )2014م(، ودراسة عليك )2007عليه دراسة عشري )

يساهم االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف حتقيق اهلدف الرابع واخلامس والسادس من أهداف رؤية اململكة 

اإلسرتاتيجية الواردة يف وثيقة برنامج التحول الوطني املطلوب من وزارة التعليم حتقيقها، ويف ضوء ما سبق  2030العربية السعودية 

 فيمكن التصدي ملشكلة البحث باإلجابة عن السؤال الرئيس التايل 

 ؟2030ة كيف يمكن تعليم اللغة العربية اعتامًدا عىل الكفايات التواصلية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودي

 ثالًثا  أسئلة البحث 

 يتفرع عن سؤال البحث الرئيس األسئلة التالية  

 ما املقصود بالكفايات التواصلية؟ وما نامذجها؟ وما أقسامها الرئيسة؟  -1

 ؟ 2030ما متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  -2
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ما آليات تنفيذ متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  -3

 ؟ 2030

 رابًعا  أهداف البحث  

 هيدف هذا البحث إىل ما ييل 

 تعّرف املقصود بالكفايات التواصلية، ونامذجها، وأقسامها الرئيسة. -1

 .2030متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية حتديد  -2

الكشف عن آليات تنفيذ متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية  -3

 .2030السعودية 

  خامًسا  أمهية البحث 

 يكتسب البحث أمهيته مما ييل  

قد يفيد البحث احلايل القائمي عىل تعليم اللغة العربية باململكة العربية السعودية يف االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم  -1

 .2030اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة 

العربية، ومعلمي اللغة العربية بام تضمنه من آليات تنفيذ متطلبات  قد يفيد البحث احلايل املرشفي الرتبويي عىل تعليم اللغة -2

 . 2030االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف املسامهة بتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

 لتي يتطلبها األداء اللغوي السليم. توجيه اهتامم الباحثي يف جمال طرق تدريس اللغة العربية نحو الكفايات التواصلية ا -3

يسد البحث احلايل النق: يف البحوث املتعلقة بالكفايات التواصلية يف جمال تعليم اللغة العربية، ويفتح املجال أمام بحوث  -4

 ودراسات نوعية، وكمية وصفية وجتريبية لتناول موضوع الكفايات التواصلية بتعمق أكرب.

 سادًسا  حدود البحث 

 انحرصت حدود البحث فيام ييل 

 احلدود املكانية  تعليم اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية. -1

احلدود املوضوعية  اقترص البحث عىل كيفية تعليم اللغة العربية اعتامًدا عىل الكفايات التواصلية يف ضوء رؤية اململكة العربية  -2

 .2030السعودية 

 سابًعا منهج البحث 

ُاستلدم املنهج الوصفي التحلييل؛ لتوضيح املقصود بالكفايات التواصلية، ونامذجها، وأقسامها الرئيسة، وحتديد متطلبات      

، وآليات تنفيذ متطلبات 2030االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 .2030لتواصلية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية االعتامد عىل الكفايات ا
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 ثامنًا  مصطلحات البحث  

 فيام ييل توضيح ملصطلحات البحث 

  Communicative Competencesالكفايات التواصلية

(، 41، ص4هـ، ج1424حسُبك )الفراهيدي، كفى يكفي كفاية إذا قام باألمر، واستكفيته أمًرا فكفانيه. وكفاك هذا، أي "كفى  

يف البلاري عن ابن مسعود قال  قال عليه الصالة والسالم  من قرأ "( يف مادة كفى أنه 701، ص7هـ، ج1423وذكر ابن منظور )

، وكفاه اليشء "قيام الليليف ليلة كفتاه، أي أغنتاه عن قيام الليل، وقيل إهنام أقل ما جيزئ من القراءة يف  البقرة  آخر سورة  باآليتي من 

)جممع اللغة العربية، "استغنى به عن غريه فهو كاٍف، وكفى فالن األمر قام فيه مقامه، واكتفى باليشء استغنى فيه وقنع"كفاية  

 (.793هـ، ص1425

ل القدرة عىل استعام"( تعني Communicative Competences( أن الكفاية التواصلية )40هـ، ص1421وذكر الرشيفي )

 ."شكل من أشكال اللغة يتالءم مع متطلبات املواقف االجتامعية

( أن الكفاية التواصلية تتطلب قدرات متكن مستعمل اللغة من مراعاة املوقف اللغوي Hymes, 1972, p277ويرى هايمز )

 كاماًل، بحيث يعرف من ُُياطِب، وماذا يتحدث، وبأي طريقة، ومتى، وأين.

لية إجرائيًّا  بأهنا قدرات لغوية قابلة للنمو هبدف االستعامل السليم اللغة يف خمتلف املواقف االجتامعية وتعّرف الكفايات التواص

بغرض التواصل الفاعل بي األفراد، وتتضمن الكفايات التواصلية كفايات رئيسة نحوية، ولغوية اجتامعية، وفعلية، وتداولية، 

واملنطوق، وكفايات متفرعة عنها، ولالعتامد عليها يف تعليم اللغة العربية يف ضوء  وإسرتاتيجية، وكفايات ختت: باخلطاب املكتوب

 متطلبات، وآليات تنفيذ. 2030رؤية اململكة العربية السعودية 

  2030رؤية اململكة العربية السعودية 

الريادي كعمق وسند لألمة العربية ُتعّرف بأهنا املستقبل الذي ينطلق من مكامن قوة اململكة العربية السعودية، ألداء دورها 

واإلسالمية، وتعزيز قوهتا االستثامرية بتنويع االقتصاد وحتقيق استدامته، وأن تكون اململكة حموًرا لربط القارات الثالث، وتعتمد 

من االلتزامات  الرؤية عىل ثالثة حماور متكاملة متسقة هي املجتمع احليوي، واالقتصاد املزهر، والوطن الطموح، ولكل حمور عدد

واألهداف التي متثل نموذًجا جيري العمل عىل حتقيقه بإطالق عدد من الربامج التنفيذية. )جملس الشؤون االقتصادية والتنمية، 

 (.13م، ص2016

ت، بام وتعّرف إجرائيًّا  بأهنا اإلطار املرجعي لتحديد متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية، وآليات تنفيذ تلك املتطلبا

تضمنه ذلك اإلطار املرجعي من أهداف إسرتاتيجية، ومبادرات خت: التعليم يف اململكة العربية السعودية عموًما، وتعليم اللغة 

 العربية خصوًصا.

 تاسًعا  الدراسة النظرية والتحليلية 

والكشف عن متطلبات االعتامد عليها يف  وصًفا وحتلياًل، -مفهومها، وأمهيتها، ونامذجها  -فيام ييل تناول للكفايات التواصلية 

 ، وآليات تنفيذ تلك املتطلبات.2030تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة 
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 الكفايات التواصلية 

ظهر مصطلح الكفاية التواصلية عىل يد اللغوي ديل هايمز بعد انتقاده لكفاية تشومسكي، حيث يرى بأهنا قارصة مل تأخذ 

االجتامعية الستعامل اللغة، كام يرى أمهية القواعد اللغوية االجتامعية التي حتكم الكالم، وتتجاوز القواعد النحوية  باالعتبار القواعد

(، وتتطلب الكفاية التواصلية مراعاة املوقف اللغوي كاماًل بمعرفة مع من نستعمل اللغة، Hymes, 1971, p55يف كفاية تشومسكي)

 (.Hymes, 1972, p277، وأين)وماذا نتحدث، وبأي طريقة، ومتى

وتناول العديد من الباحثي الكفاية التواصلية درًسا وحتلياًل، ومن أولئك الباحثي كانل الذي أورد تفريعات للكفاية التواصلية 

حيث رأى بأن الكفاية التواصلية عبارة عن أربع كفايات هي  الكفاية النحوية، والكفاية  ،(م1983 – 1980يف بحثي يف العامي )

( متناوالً الكفايات التواصلية Bachman, 1990اللغوية االجتامعية، وكفاية اخلطاب، والكفاية اإلسرتاتيجية، ليأيت من بعده بامخان )

 – 1995فايات التواصلية سيلس مورسيا يف عدد من األبحاث )توضيًحا، وباألخ: الكفاية اإلسرتاتيجية، وممن درس الك

 .كانل يوردها مل أخرى كفايات ومضيًفا األربع، الكفايات من كفاية لكل املكونة الكفايات فيها مقدًما( م2007

ة، وكفاية اخلطاب، وُيالحظ تكرار ورود الكفايات التواصلية األربع )الكفاية النحوية أو اللغوية، والكفاية اللغوية االجتامعي

والكفاية اإلسرتاتيجية( يف عدد من األبحاث التي درستها، وأضاف بعض الباحثي عليها كفايات أخرى مثل ما فعل سيلس مورسيا 

(Celce-Murcia., Dörnyei., &Thurrell. 1995( ؛)Celce-Murcia, 2007 وصنفها بعضهم وأضاف إليها كام فعل بامخان ،)

(Bachman, 1990, p87( إال أن تلك اإلضافات أو التصنيفات تتشابه وتتقاطع مع الكفايات التي انتهى إليها كانل )Canale, 

( أن النموذج الذي قدمه كانل 337هـ، ص1414( وكذا براون )Celce-Murcia;2007, p41(، حيث يرى سيلس مورسيا )1983

صدر الرئيس لكل املناقشات واإلضافات التي أتت بعد ذلك يف ( هو املCanale,1983(، وكانل )Canale., & Swain.1980وسوين )

موضوع الكفاية التواصلية، وهلذا تناول البحث احلايل تلك الكفايات األربع دون غريها من اإلضافات لذلك السبب، وألن بعض ما 

 أضيف متداخل مع الكفايات التواصلية األربع، ويصعب فصله عنها، أو حّده دون تقاطع معها.

 فهومها الكفايات التواصلية م

  GrammaticalCompetenceأوالً  الكفاية النحوية 

تتضمن هذه الكفاية قواعد اللغة املرتبطة باملفردات، والقواعد املرتبطة بضبط املفردات، والقواعد املرتبطة باجلملة، والقواعد 

(؛ Canale., & Swain. 1980, p29- 30والتعبري عنها بدقة. )املرتبطة بالدالالت اللغوية، التي متّكن من الفهم السليم لأللفاظ، 

(Canale, 1983, p7) 

( تتألف من عدد من الكفايات مثل معرفة املفردات، وترصيفاهتا، وكيفية Bachman, 1990, p87وهذه الكفاية كام يرى بامخان )

 بناء اجلملة تركيًبا وترتيًبا، واستلدام القواعد الصوتية والكتابية.

فتتضمن الكفاية النحوية كفايات منّظمة للمفردات ُتعنى بإخراج أصوات احلروف من خمارجها الصحيحة عند النطق،  إذن

ورسمها بشكل سليم عند الكتابة، وفك رموزها قراءًة واستامًعا، واستلدام املفردة املعربة عن املعنى والغرض، وكفايات منظمة 

ا نطًقا وكتابًة، ومعرفة داللتها قراءًة واستامًعا، وهبذا يتضح أن تسميتها للجملة ُتعنى برتكيب الكلامت لتشكل مجل ة معرّبة سليمة لغويًّ

بالكفاية اللغوية كام ذهب إىل ذلك بعض الباحثي سليمة، كام أن تسميتها بالكفاية النحوية ال يعني قرصها عىل الرتاكيب وقواعد 
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يم للمفردة كتابًة بسالمة رسم حروفها من األخطاء، ونطًقا بإخراج أصوات حروفها اإلعراب، فاملتمكن منها قادر عىل اإلنتاج السل

من خمارجها الصحيحة، واستلدامها يف موضعها املعرب عن املعنى، واستقباهلا بفك رموزها قراءة واستامًعا، كام أن املتمكن منها قادٌر 

ء، ومراعًيا املعاين املعربة عن املراد يف حالة التحدث والكتابة، كام أنه عىل تركيب مجلة من عدد من الكلامت تركيًبا سلياًم من األخطا

 قادٌر عىل فهم املقصود عند االستامع والقراءة، ومتالفًيا األخطاء اللغوية.

  SociolinguisticCompetenceثانًيا  الكفاية اللغوية االجتامعية 

ه الكفاية تتضمن القواعد االجتامعية والثقافية الستلدام اللغة، ( بأن هذCanale., & Swain. 1980, p30ذكر كانل وسوين )

( بأهنا تتناول املوقف الذي ُينتج فيه الكالم وُيفهم بام يناسب السياق الذي يرد Canale, 1983, p7-9وذكر كانل يف بحثه الالحق )

غوية االجتامعية مالءمة األلفاظ للمعنى ولغرض فيه، وبام يتوافق مع موقف املشاركي فيه، وطبيعة عالقتهم، وتتضمن الكفاية الل

 التواصل، وهي كفاية حاسمة يف تفسري األلفاظ.

( أن هذه الكفاية متكن الفرد من أداء الوظائف اللغوية بام يناسب السياق واملوقف Bachman, 1990, p94ويرى بامخان )

دم فيه اللغة إىل آخر، ومن لغة إىل أخرى، والعبارات اللغوي، ذلك أن كيفية تنفيذ الوظائف اللغوية ُيتلف من موقف تستل

املستلدمة يف جمال رياضة كرة القدم ختتلف عام هو مستلدم يف جمال قرصنة احلاسوب، أو يف املحارضات، أو مقابالت العمل، كام أن 

تياراهتم لأللفاظ واملعاين، كام يرى بامخان طبيعة العالقة بي األفراد ومستوى األلفة بينهم يؤثر يف لغة التلاطب فيام بينهم، وحمدد الخ

(Bachman, 1990, p98 أن الكفاية اللغوية االجتامعية تشمل كفاية تنظيمية يتعرف هبا الفرد عىل قواعد اللغة، ومتكنه من استلدام )

استقباهلا بام يناسب الكلامت الصحيحة عند إنشاء نصوص شفهية أو كتابية، وكفاية براغامتية متكن الفرد من إنتاج النصوص و

 القواعد اللغوية االجتامعية. 

ىل ومما سبق يتبي أن للكفاية اللغوية االجتامعية دوًرا مهامًّ يف أداء وظائف اللغة امللتلفة، وإحداث التأثري املراد من منتج اللغة ع

ت متعددة ُتعنى بمناسبة املفردات واجلمل املستقبل، والتواصل الفاعل بي األفراد، وتتضمن الكفايات اللغوية االجتامعية كفايا

 داخل الن: للسياق اللغوي الذي حتدث فيه اللغة، وبام يتالءم مع موقف طريف اخلطاب، وطبيعة العالقة بينهام.

  DiscourseCompetenceثالًثا  كفاية اخلطاب 

واملعاين لتكوين نّ: متامسك ألغراض تبحث كفاية اخلطاب يف املعارف واملهارات الالزمة لفهم النصوص، وجلمع األلفاظ 

متنوعة، ويتطلب ذلك اختيار األلفاظ املناسبة لنوع الن: املراد إنتاجه واملعاين املالئمة، واستلدام أدوات الربط بدقة، وتنظيم 

ن: يتكون من كلامت األفكار، وعدم تناقضها، وتتقاطع الكفاية النحوية، والكفاية اللغوية االجتامعية مع كفاية اخلطاب، ذلك أن ال

ا ما مل تراعى قواعدها ليتم الفهم واإلفهام، وكذلك لن تتحقق أغراض الن:، وتفهم دالالته إذا مل تراعى  ومجل وهذه ال ُتشّكل نصًّ

 (Canale, 1983, p9-10فيه قواعد املالءمة االجتامعية أو القواعد االجتامعية الثقافية الستلدام اللغة. )

و حمور هذه الكفاية من اثني أو أكثر من األلفاظ أو اجلمل املرتبة بحسب الغرض، واملُنَظَّمة وفًقا لقواعد ويتشكل الن: الذي ه

 (. Bachman, 1990, p88التامسك اللفظي والداليل )

 ,Canale؛ Canale., & Swain. 1980( كام اختار ذلك كانل )DiscourseCompetenceويتضح مما سبق أن كفاية اخلطاب )

( ُتعنى بالن: إنتاًجا واستقباالً، Bachman, 1990( كام ذهب إىل ذلك بامخان )TextualCompetence(، أو الكفاية النصية )1983
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وبام ينظم مجله وحيقق له الرتابط الشكيل والداليل، وبام يساعد عىل التواصل بي األفراد بفاعلية يف أثناء أدائهم اللغوي )القرائي، 

عي، والشفهي(، وسواء سميت بكفاية اخلطاب أم بالكفاية النصية فاملقصود واحد واالختالف عائد الختالف والكتايب، واالستام

 استعامل املصطلح املعرب عن الن: يف التقليد األورويب واألمريكي. 

  StrategicCompetenceرابًعا  الكفاية اإلسرتاتيجية 

لتي ُتستلدم للتعويض عن قصور الكفايات التواصلية األخرى، أو تتضمن هذه الكفاية عدًدا من إسرتاتيجيات التواصل ا

معاجلة ما حيصل من خلل يف أثناء التواصل مع اآلخرين، أو يكون سبب استلدامها لتعزيز فاعلية التواصل حيث قد يعيد منتج اللغة 

يجيات تساعده يف حتقيق التامسك الصياغة ليتأكد من وصول املعلومة وحتقيق غرض التواصل، وقد يستلدم منتج اللغة إسرتات

الشكيل والداليل للن: عند عدم تأكده من سالمة استلدام بعض أدوات الربط، وقد تساعده تلك اإلسرتاتيجيات يف عالقاته 

 (Canale, 1983, p10-11(؛ )Canale., & Swain. 1980, p30- 31االجتامعية عند تعامله مع الغرباء مثاًل. )

رتاتيجية جزًءا مهامًّ عند استلدام اللغة للتواصل، وليست وسيلة لتعويض نق: القدرة اللغوية فحسب، وهي وُتعّد الكفاية اإلس

 ,Bachman, 1990(، ويذهب بامخان )Bachman, 1990, p100التي تربط الكفاية اللغوية بلصائ: السياق الذي حتدث فيه اللغة )

p106اتيجية يف اختبارات اللغة أكثر من فائدته من مقدرته اللغوية نفسها، فبها يستلدم ( إىل أنه قد يستفيد البعض من الكفاية اإلسرت

الفرد خمتلف اإلسرتاتيجيات التي توصله هلدفه، وهبا يستلدم أقىص قدراته اللغوية املتاحة ويوظفها بشكل مناسب، حيث أكد سيلس 

ل والتللي:، وتساعده عىل التذكر، واالستدعاء،وكسب ( عىل أهنا متكن الفرد من التحليCelce-Murcia, 2007, p45مورسيا )

 الوقت، والتفاعل، والتفاوض. 

 أمهية الكفايات التواصلية 

يمثل التواصل الفاعل بي أفراد املجتمع هدًفا من أهداف تعليم اللغة، وهو املحور الذي تركز عليه الكفاية التواصلية، فال يمكن 

قواعد اللغوية االجتامعية إىل جانب القواعد اللغوية، وهي اإلضافة من قبل ديل هايمز عىل الكفاية حتقيق التواصل الفاعل ما مل تراع ال

( ُتعنى باستعامل اللغة يف املجتمع، حيث تتطلب Hymes, 1972, p277اللغوية لتشومسكي، فالكفاية التواصلية كام أشار ديل هايمز )

 معرفة بأي طريقة تستعمل اللغة ومع من ومتى وأين. 

كام ُيعدُّ التواصل والتشارك من مفاتيح أبواب التعلم التي تتطلبها األدوات الرقمية يف العرص احلديث، ومن مهارات القرن 

ع دائرة معارفهم، ويتمكنوا من تطبيق ما اكتسبوه، ويتشاركوا مع غريهم، احلادي والعرشين الرئيسة التي حيتاجها الطالب؛ لتتس

ويتطلب القرن اجلديد مهارات تواصل وتشارك أكثر عمًقا واتساًعا من مهارات التحدث الصحيح، والكتابة الواضحة )ترلينج؛ 

مهارات اجتامعية متكن الطالب ( أن التواصل الفاعل والتشارك يتطلبان 55م، ص2014(، وترى بريز )54م، ص2013وفادل، 

من توصيل األفكار وتبادهلا، وقدرات متنوعة مُتكنهم من إنتاج رسالة واضحة مفهومة مناسبة للمتلقي، وفهم سليم ملا يستقبلوه من 

 أفكار ومعلومات.

ب التمكن من قواعد ويتضح بالنظر إىل مهارات القرن احلادي والعرشين التي ذكرهتا بريز، وما تتطلبه من قدرات أهنا تتطل

 ,Hymes، وتلك القواعد هي منبع فكرة الكفاية التواصلية التي قدمها هايمز )-اللغوية والنفسية واالجتامعية  -االستعامل اللغوي 

 (.Richeit; & Strohner, 2008, p2(، وغايتها، ومدار املناقشات حوهلا كام أّكد ذلك رخيت)1972
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تواصلية الرئيسة  )الكفاية النحوية، والكفاية اللغوية االجتامعية، وكفاية اخلطاب، والكفاية وُتعنى كل كفاية من الكفايات ال

اإلسرتاتيجية( بمحور معي من القواعد اللغوية فقواعد بناء اجلملة بمفرداهتا، وأصواهتا، وتراكيبها، ودالالهتا، وروابطها هي حمور 

راف اخلطاب، وعالقاهتم ببعضهم فمحور الكفاية اللغوية االجتامعية، فيام يمثل الكفاية النحوية، أما املوقف اللغوي ومراعاة أط

الن: وقواعده املنظمة الن: حمور كفاية اخلطاب، وما ُيستلدم يف اللغة من إسرتاتيجيات لزيادة التأثري، وتاليف القصور فمحور 

 (.66هـ، ص1439الكفاية اإلسرتاتيجية )الشمري، 

ة كفايات فرعية سيساعد نموها لدى الطالب، ومتكنهم منها يف اإلنتاج السليم للغة، وفهمها فهاًم وتتضمن كل كفاية تواصلي

سلياًم بام يتناسب واملوقف اللغوي، وأطراف اخلطاب؛ مما يمكنهم من التواصل الفاعل مع اآلخرين، الذي هو من أهم ما يتطلبه 

واملقصد الذي تتطلع وزارة التعليم إىل حتقيقه متاشًيا مع رؤية اململكة الدخول إىل سوق العمل، وهو اهلدف اإلسرتاتيجي السادس 

(، كام 63م، ص2016وفًقا ملا جاء يف وثيقة برنامج التحول الوطني )جملس الشؤون االقتصادية والتنمية،  2030العربية السعودية 

جع الطالب للمشاركة يف األنشطة غري الصفية أن التشارك مع اآلخرين، والتواصل بفاعلية معهم من املهارات األساس التي تش

وأنشطة نادي احلي، وهذا عامل مساعد يف نمو نسبة الطالب املشاركي يف األنشطة غري الصفية، واملستفيدين من خدمات نادي احلي، 

الذي  "ساسية للطلبةتعزيز القيم واملهارات األ"وهذان مؤرشان من مؤرشات األداء املطلوبة لتحقيق اهلدف اإلسرتاتيجي اخلامس 

(، ومن ثم فإن 63م، ص2016تتطلع وزارة التعليم إىل حتقيقه ضمن برنامج التحول الوطني )جملس الشؤون االقتصادية والتنمية، 

االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية قد يكون مساعًدا يف حتقيق عدد من املكاسب واألهداف التي أكدت عليها 

 ( يوضح ذلك 1يف وثيقتها وبراجمها ومبادراهتا،وشكل ) 2030ة اململكة العربية السعودية رؤي

 

 ( املكاسب املتوقعة من االعتامد عىل الكفايات التواصلية1شكل )

 نامذج الكفاية التواصلية وأقسامها الرئيسة 

( رشًحا وتعليًقا ونقًدا، وقدم بعضهم نامذج Hymes, 1972تناول العديد من الباحثي الكفاية التواصلية التي قّدمها ديل هايمز )

فريدة توضح الكفاية التواصلية إجرائيًّا بتقسيمها وتوضيح مستوى كل كفاية منها، وحمورها الذي تركز عليه، مما ساعدهم يف حتديد 
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بفروعها -كيفية تنمية الكفاية التواصلية  عدد من الكفايات املتفرعة عن كل قسم أو فرع أو كفاية رئيسة، ليتضح هبذا التقسيم واحلدّ 

 لدى الطالب، وكيفية قياسها. -امللتلفة

 ,Canale(، والثاين يف العام )Canale., & Swain. 1980ومن الباحثي الذي قدموا تلك النامذج كانل يف بحثي  األول يف العام )

(، ليأيت الباحثون من بعده بمحاوالت إضافة وتعديل متنوعة، غري أن تلك املحاوالت يف الغالب مل خترج كثرًيا عام انتهى إليه 1983

( من أن نموذج كانل هو املصدر الرئيس لكل املناقشات Celce-Murcia; 2007, p41كانل، ليؤّكد ذلك ما انتهى إليه سيلس مورسيا )

ذلك يف موضوع الكفاية التواصلية، ومن الباحثي الذين ناقشوا نموذج كانل، وأضافوا له بامخان  واإلضافات التي أتت بعد

(Bachman( يف نموذجه الذي قدمه يف العام )(، وكذلك سيلس مورسيا يف نموذجه الذي قدمه يف بحثيه يف العامي  )1990Celce-

Murcia., Dörnyei., & Thurrell. 1995( ؛)Celce-Murcia, 2007 وفيام ييل توضيح ذلك ،) 

 ( Canale, 1983؛ Canale., & Swain. 1980أوالً  نموذج كانل )

( وقدم فيه من الكفايات التواصلية 1980قدم كانل نموذجه يف الكفايات التواصلية يف بحثي األول بمشاركة سوين يف العام )

(Canale., & Swain. 1980, p29- 31الكفاية النحوية وتشمل ق  ) واعد اللغة املرتبطة باملفردات، وبضبطها، وباجلملة، وبالدالالت

ية اللغوية، وما ُيمّكن من الفهم السليم لأللفاظ، والتعبري عنها بدقة، والكفاية اللغوية االجتامعية وتشمل القواعد الثقافية واالجتامع

سياق الذي يرد فيه، والكفاية اإلسرتاتيجية وتشمل إسرتاتيجيات الستلدام اللغة، واملوقف الذي ُينَتج فيه الكالم وُيفَهم بام يناسب ال

التواصل التي ُتستلدم للتعويض عن قصور الكفايات األخرى، ولتعزيز فاعلية التواصل، وأضاف يف بحثه الالحق  كفاية اخلطاب 

(Canale, 1983, p9وتتضمن املعارف واملهارات الالزمة لفهم النصوص، وجلمع األلفاظ واملع ) اين واألفكار لتكوين ن: متامسك

 يف جماالت متنوعة.

 ( Bachman, 1990ثانًيا  نموذج بامخان )

(  القسم األول  كفايات تنظيمية Bachman, 1990, p87قّسم بامخان يف نموذجه الكفايات التواصلية إىل قسمي رئيسي )

الرسم، والكفاية النصية وتشمل التامسك الشكيل تتضمن الكفاية النحوية وختت: باألصوات، والرصف، وتركيب اجلملة، و

والداليل، أما القسم الثاين  فكفايات براغامتية أو تداولية تتضمن  الكفاية اللغوية االجتامعية وتشمل القدرة عىل استلدام اللغة 

اعلية كالتحية، واألوامر، املناسبة للملاطب، وموضوع اخلطاب، ووسيلة التواصل، والكفاية اإلنجازية وتشمل وظائف اللغة التف

والطلبات، والتحذيرات ويراعى فيها عالقة طريف اخلطاب، والوظائف االستكشافية بغرض زيادة املعرفة، كاستلدام اللغة يف التعلم 

الذايت، وتنظيم املعلومات، والوظائف اخليالية كاستلدام اللغة ألغراض مجالية باستلدام االستعارات، واملجاز، والكفاية 

(، Planningcomponent(، وعنرص التلطيط )Assessmentcomponentإلسرتاتيجية وتتضمن ثالثة عنارص هي  عنرص التقييم )ا

(، ويمّكن عنرص التقييم الفرد من حتديد املعلومات املطلوبة لتحقيق التواصل الفاعل يف Executioncomponentوعنرص التنفيذ )

اهلدف من عملية التواصل وسبب تعثر العملية، فيام يساعد عنرص التلطيط الفرد يف  سياق معي، ويساعد يف تعّرف مدى حتقق

االستعداد لتحقيق اهلدف التواصيل بوضع اخلطة املناسبة لتطوير املحادثة، أما عنرص التنفيذ فيعتمد عىل اآلليات أو العوامل النفسية 

(، مؤكًدا يف نموذجه Bachman, 1990, p100 - 103حتدث فيه اللغة )لتنفيذ خطة التواصل املناسبة للهدف التواصيل والسياق الذي 

 عىل تفاعل الكفايات وتكاملها.
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 ( Celce-Murcia, 2007؛Celce-Murcia., Dörnyei., & Thurrell. 1995ثالًثا  نموذج سيلس مورسيا )

( مما انتهى إليه كانل مستفيًدا من Celce-Murcia., Dörnyei., & Thurrell. 1995انطلق سيلس مورسيا يف بحثه يف العام )

تعليقات بامخان، ويرى بأن الكفاية التواصلية تتفرع إىل كفاية لغوية، وكفاية إسرتاتيجية، وكفاية لغوية اجتامعية، وكفاية خطاب، 

( Celce-Murcia, 2007, p45وأضاف كفاية أخرى ختت: بوظائف اللغة امللتلفة أطلق عليها الكفاية الفعلية، وانتهى يف بحث آخر )

إىل أن الكفاية التواصلية تتفرع إىل ست كفايات، األوىل  كفاية لغوية ختت: بالقدرات املعجمية، والصوتية، والرصفية، والداللية، 

والرتكيبية، والكفاية الثانية  كفاية إسرتاتيجية تتضمن إسرتاتيجيات معرفية يستلدم بوساطتها الفرد التحليل والتللي:، 

يجيات ما وراء معرفية حيلل بوساطتها أخطاءه، ويتعلم منها، وإسرتاتيجيات مرتبطة بالذاكرة تساعد الفرد عىل التذكر، وإسرتات

واالستدعاء باستلدام الصور واألصوات، وإسرتاتيجيات كسب الوقت، والتفاعل، والتفاوض، والكفاية الثالثة  كفاية لغوية 

تامعية الستلدام اللغة، وبدوهنا يتعطل التواصل، والكفاية الرابعة  كفاية خطاب تشمل اجتامعية تتضمن القواعد الثقافية واالج

التامسك الشكيل والداليل، والكفاية اخلامسة  كفاية شكلية أو كفاية الصياغة وتتضمن ألفاًظا وعبارات يستلدمها متحدثو اللغة 

فاعلية قسمها إىل كفاية فعلية ختت: بكيفية أداء وظائف اللغة، وكفاية بكثرة يف أحاديثهم اليومية، أما الكفاية السادسة  فهي كفاية ت

أو ختاطبية خت: املحادثة وتتضمن كيفية فتح املحادثات وغلقها، وتغيري املوضوع، وكيفية املقاطعة، وكفاية غري لفظية تتضمن   حتادثية

 لغة اجلسد والعي واللمس، واألصوات غري اللغوية كاهلمس.

 ( نامذج الكفاية التواصلية  2ويلل: شكل )

 

الكفاية 
 التواصلية

 (1983 ,1980)نموذج كانل 

 .الكفاية النحوية -1

 .الكفاية اللغوية االجتماعية -2

 .كفاية الخطاب -3

 .الكفاية اإلستراتيجية -4

 (:1990)نموذج باخمان 

 :كفايات تنظيمية تتضمن -أ

 .كفاية نحوية -1

 .كفاية نصية -2

كفايات براغماتية أو تداولية  -ب
 :تتضمن

 .كفاية إنجازية -1

 .كفاية لغوية اجتماعية -2

 .كفاية إستراتيجية -3

 (:2007)نموذج سيلس مورسيا 

 .كفاية لغوية -1

 .كفاية إستراتيجية -2

 .كفاية لغوية اجتماعية -3

وتشمل كفاية فعلية، : كفاية تفاعلية -4
وكفاية تحادثية أو تخاطبية ، وكفاية 

 .غير لفظية أو غير لغوية

 .كفاية شكلية أو كفاية الصياغة -5

 .كفاية خطاب -6



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 102 - 

 ( نامذج الكفايات التواصلية2شكل )

ويالحظ عىل النامذج أن التقسيامت الواردة فيها ختتلف عن بعضها اختالًفا شكليًّا فقط ال يتجاوز تغيري املسمى، فالكفاية النصية 

، والكفاية اللغوية لدى سيلس مورسيا هي نفس الكفاية النحوية لدى كانل وبامخان، لدى بامخان هي كفاية اخلطاب التي أوردها كانل

إال أن سيلس مورسيا اختار هلا اسم الكفاية اللغوية، ويف حي أفرد كانل الكفاية اللغوية االجتامعية بقسم رئيس متفرع عن الكفاية 

فاية التداولية الكفاية اإلنجازية امللتصة بأداء وظائف اللغة امللتلفة، التواصلية ضمنها بامخان يف الكفاية التداولية، وأضاف إىل الك

والوظائف االستكشافية، واجلاملية، أما سيلس مورسيا فقد اقترص عىل بعض وظائف اللغة ضمن الكفاية الفعلية، وانفرد بالكفاية 

 التلاطبية، والكفاية الشكلية.

  2030لكفايات التواصلية يف ضوء رؤية اململكة متطلبات تعليم اللغة العربية اعتامًدا عىل ا

يساعد االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف إكساب الطالب مهارات لغوية، ومهارات لغوية اجتامعية 

 ,Hymesهايمز ) متكنهم من التواصل الفاعل والتشارك مع اآلخرين؛ حيث إن نمو الكفايات التواصلية كام أشار إىل ذلك كل من

؛ Celce-Murcia., Dörnyei., & Thurrell. 1995(، وسيلس مورسيا )Canale, 1983؛ Canale., & Swain. 1980(، وكانل )1972

Celce-Murcia, 2007 يف تعليقها عىل الكفاية التواصلية  -(، وكازدن- (Cazden, 2018, p80 يمّكن الفرد من االستعامل اللغوي )

ف املواقف، ومراعاة قواعد استلدام اللغة يف املجتمع، ويف ضوء سعي وزارة التعليم لتطوير تعليم اللغة العربية ضمن السليم يف خمتل

( لتحقيق جزء من 6م، ص2016مبادراهتا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني الذي أقره جملس الشؤون االقتصادية والتنمية )

، وانطالًقا من تأكيد رؤية اململكة العربية السعودية 2030ة لرؤية اململكة العربية السعودية األهداف اإلسرتاتيجية والتوجهات العام

( بمبادراهتا وبراجمها امللتلفة عىل تطوير املنظومة التعليمية بإكساب الطالب املعارف واملهارات 28م، ص2016والتزامها ) 2030

وفًقا لبريز  -ايت واالجتامعي والثقايف، وهتيئتهم لسوق العمل الذي يتطلب والسلوكيات الالزمة التي متكنهم من امتالك الوعي الذ

امتالك مهارات التواصل والتشارك، تتضح إذن أمهية أن يكون االعتامد يف تعليم اللغة العربية عىل الكفايات  -( 43هـ، ص1435)

لقها وزارة التعليم لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية لرؤية التواصلية للمسامهة يف حتقيق أهداف الربامج واملبادرات ومؤرشاهتا التي تط

( أن إكساب الطالب كفاءة تواصلية، ومتكينهم منها 184هـ، ص1436املرتبطة هبا، كام يرى عاّمر ) 2030اململكة العربية السعودية 

 الراهن.  ينبغي أن يكون اهلدف األول لتعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية العربية يف الوقت

يساعد االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف إكساب الطالب قدرات )مهارات ومعارف( لغوية، وقدرات 

لغوية اجتامعية متكنهم من التواصل الفاعل والتشارك مع اآلخرين؛ حيث إن الكفايات التواصلية متكنهم من تلك القدرات كام ورد 

 ,Canale؛ Canale., & Swain. 1980وكانل ) -( Hymes, 1972الدراسات واألدبيات مثل دراسة هايمز ) ذلك يف العديد من

( Cazden, 2018وكازدن ) -( Celce-Murcia, 2007؛ Celce-Murcia., Dörnyei., & Thurrell. 1995وسيلس مورسيا ) -( 1983

هـ(، ويف ضوء سعي وزارة التعليم ضمن مبادراهتا لتحقيق 1439)والشمري  -م( 2017واإلبراهيم ) -هـ( 1435والدورسي ) -

، ويف ظل تأكيد رؤية اململكة العربية السعودية 2030أهداف برنامج التحول الوطني، وأهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

عليم اللغة العربية ومناهجها عىل برباجمها ومبادراهتا امللتلفة عىل مهارات التواصل يتضح أمهية أن يكون االعتامد يف ت 2030
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الكفايات التواصلية، ولالعتامد عىل الكفايات التواصلية متطلبات مرتبطة بأهداف تعليم اللغة العربية، وحمتوى تعليمها، ونشاطاهتا، 

 ، و فيام ييل تفصيل ذلك  2030وطرق تدريسها، وتقويمها يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

  2030ات االعتامد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بأهداف تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية أوالً  متطلب

يتطلب االعتامد عىل الكفايات التواصلية عند حتديد األهداف أن يكون حتقيق التواصل الفاعل حارًضا يف كل هدف من أهداف 

( أن تنمية الكفايات التواصلية هو اهلدف الرئيس لتعليم اللغة، 148هـ، ص1418فريامن ) تعليم اللغة العربية، ويرى الرسن

 وتتطلب الكفايات التواصلية اإلملام بقواعد استعامل اللغة املناسبة يف الوقت املناسب.

نطوق واملكتوب ( أنه من املهم عند حتديد األهداف أن يكون الرتكيز عىل إمجايل اخلطاب امل346هـ، ص1414ويرى براون )

 استقباالً وإنتاًجا بدالً من الرتكيز عىل اجلملة والرتكيب، كام ينبغي الرتكيز عىل القواعد التالية 

 مقدار احلديث  حتّدث بالقدر الرضوري. -أ

 نوعية احلديث  حتّدث بام هو صحيح وحقيقي. -ب

 الصلة باملوضوع  حتدث يف جمال موضوع احلديث فقط. -ج

 يث  حتّدث بوضوح.طريقة احلد -د

( عىل أنه ينبغي أن تركز األهداف عىل الكفايات التواصلية مجيعها  )الكفاية النحوية، 360هـ، ص1414ويؤّكد براون )

 والكفاية اللغوية االجتامعية، وكفاية اخلطاب، والكفاية اإلسرتاتيجية(، وأال تقترص عىل واحدة منها.

صلية عند حتديد األهداف مراعاة متكي املتعلم من مهارات استلدام التقنية، ومنصات كام يتطلب االعتامد عىل الكفايات التوا

( أن تطوير مهارات استلدام التقنية احلديثة، ومهارات التواصل اللغوية 170م، ص2015التواصل احلديثة، حيث يرى تغزاوي )

يم سينعكس باإلجياب عىل كفايات املتعلم التواصلية، األربع  )االستامع، والتحدث، والقراءة، والكتابة( يف مجيع مراحل التعل

 وسيؤدي إىل نمّوها، ويؤكد عىل أمهية اإلفادة من التقنية احلديثة وامتالك مهاراهتا؛ حيث قد تفقد األمة العربية اإلسالمية مكانتها يف

 ديثة املتنوعة.عرص التواصل احلديث واملستقبيل إن مل تكن منتجة للمعرفة بلغتها يف منصات التقنية احل

( رضورة أن هيدف تعليم اللغة العربية إىل إكساب املتعلم الكفاءة التواصلية بوساطة مواقف 246هـ، ص1436ويرى عاّمر )

 واقعية يستعمل فيها املتعلم اللغة، ومتكنه من أداء وظائفها امللتلفة.

امد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بأهداف تعليم اللغة ويف ضوء ما سبق يمكن تقديم املقرتحات التالية لتحقيق متطلبات االعت

  2030العربية يف مراحل التعليم العام يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

استهداف تنمية الكفايات التواصلية مجيعها )الكفاية النحوية، والكفاية اللغوية االجتامعية، وكفاية اخلطاب، والكفاية  -1

 يف كل مرحلة ويف كل صف. اإلسرتاتيجية(

حتديد مؤرشات ومعايري خاصة لكل كفاية من الكفايات التواصلية يف كل صف درايس بام يتناسب وخصائ: نمو الطالب  -2

 العقلية، واالنفعالية، واجلسدية، واللغوية.

 الرتكيز عىل أداء وظائف اللغة امللتلفة باقتدار بام يناسب كل مرحلة. -3

 نتاج الن: املكتوب واملنطوق واستقباله، وعدم االقتصار عىل مستوى الكلمة، واجلملة، والرتكيب.الرتكيز عىل إ -4
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 املتحدث بي املسافة – اإلشارات –لغة العيون  -العناية بالتواصل غري اللفظي بام يتناسب وثقافة املجتمع )لغة اجلسد  -5

 ...(.واملستمع

 احلديثة الستقبال املعرفة وإنتاجها بلغة فصيحة سليمة.الرتكيز عىل مهارات استلدام التقنية  -6

  2030ثانًيا  متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بمحتوى تعليم اللغة العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

يتطلب حتديد املحتوى اللغوي وتقديمه للطالب وتدرجيه يف مراحل التعليم امللتلفة االنطالق من األهداف، ومراعاة املدخل 

( عملية منظمة تنتج عنها مبادئ أساس خلطة 91هـ، ص1406اللغوي املعتَمد عليه يف تعليم اللغة العربية، فاملدخل كام يرى بادي )

م( عىل أن عملية وضع املُدخل ترتبط بكيفية اختيار املادة اللغوية التعليمية، وكيفية تدريج املادة 2007ين )تعليم اللغة، ويؤّكد الدمها

جت، وكيفية تقويم ما اختري وما دُ  ج وما اللغوية التعليمية التي تّم اختيارها، وكيفية تقديم املادة التعليمية اللغوية التي ُاختريت وُدرِّ رِّ

م. ويتمثل املدخ ل املقرتح االعتامد عليه لتحقيق الكفاءة التواصلية لدى الطالب يف مراحل التعليم باملدخل التواصيل الذي حموره قدِّ

 الكفاية التواصلية.

كام يتطلب االعتامد عىل الكفايات التواصلية عند حتديد املحتوى اللغوي توفري املواقف اللغوية احلقيقية التي تتيح للمتعلم ممارسة 

ربية الفصيحة، واستعامهلا يف مواقف احلياة احلقيقية إنتاًجا واستقباالً، واالبتعاد عن الطريقة التقليدية املعتمدة عىل تقديم اللغة الع

( عىل أن كل األدّلة تثبت أن تدريس القواعد النحوية ليس له أي تأثري Cazden, 2018, p16القواعد النحوية، حيث تؤّكد كازدن )

 عيل يف الكالم والكتابة.عىل أداء الطالب الف

وال يعني تأكيد كازدن اجلزم بأن الفائدة من تدريس القواعد النحوية معدومة مطلًقا؛ بل ُيقصد من ذلك أن انعكاسه عىل األداء 

النحوية، غري اللغوي السليم عند النطق والكتابة يكاد أن يكون معدوًما، فقد جتد املتعلم يف ظل تدريس القواعد النحوية ملامًّ بالقاعدة 

أنه ال يطبقها يف نطقه وكتابته، فهو يعلم أن خرب إّن منصوب لكنه يرفعه يف نطقه وكتابته، فاملقصود من ذلك إذن االنعكاس عىل األداء 

 ال الفائدة املتحصلة، فلتدريس القواعد النحوية فائدة، وهلا رضورة للمتلصصي يف أقسام اللغة يف مراحل التعليم العليا.

عد املحتوى يف حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية فإنه ينبغي تصميم بيئة يستلدم فيها الطالب اللغة بام يتيح له احلصول عىل وليسا

( أن نمو الكفاية التواصلية 57م، ص2012(، ويرى ريتشاردز )Cazden, 2018, p17تغذية راجعة، وتقويم لفاعلية حديثه وكتابته )

 د من املكونات ملحتوى مقرر اللغة، ومن أهم تلك املكونات ما ييل لدى الطالب يتطلب إدخال عد

 وظائف اللغة وأغراضها امللتلفة. -أ

 مواقف من املحيط االجتامعي. -ب

 األدوار امللتلفة التي متارس فيها اللغة بحيث يكون الطالب ملقًيا ومستقباًل. -ج

 اج الطالب أن يتمكن منها.األفكار واملوضوعات التي تتطلبها ممارسة اللغة، وحيت -د

 مهارات إنتاج اخلطاب املكتمل املنطوق واملكتوب، ومهارات استقباله. -هـ

ومن الصعب أن يتضمن املحتوى اللغوي يف صفٍّ ما كافة املكونات املذكورة، غري أنه من املهم اإلفادة منها يف مراحل التعليم 

م نصوص متضمنة وظائف لغوية معينة تناسب كّل صف من صفوف مراحل التعليم، وخصائ: نمو  امللتلفة وتدرجيها، كأن ُتقدَّ

رات إنتاج اخلطاب واستقباله التي هي حمور كفاية اخلطاب، والتي تتطلب أيًضا متكنًا من الكفاية طالبه، واألمر نفسه ينطبق عىل مها
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النحوية، والكفاية اللغوية االجتامعية، فالنّ: متضمن كافة الكفايات التواصلية، كام أنه مرسح مالئم لتنميتها، فالكفايات التواصلية 

الستعامل اللغوي احلقيقي، ومراعاة املوقف اللغوي كاماًل، والن: بلالف الكلمة ( تتطلب اHymes, 1972, p277كام يرى هايمز )

ا كاماًل يتطلب كفاءة تواصلية )كفاءة نحوية، وكفاءة لغوية اجتامعية، وكفاءة  واجلملة استعامل حقيقي للغة، ويمثل موقًفا لغويًّ

 خطاب، وكفاءة إسرتاتيجية(.

اصلية عند حتديد املحتوى اللغوي أن يكون الرتكيز يف املحتوى اللغوي عىل وظائف اللغة، كام يتطلب االعتامد عىل الكفايات التو

والرتاكيب، وكلام تقدم الطالب يف مراحل التعليم كان الرتكيز أكرب عىل الدور الوظيفي للغة الذي حيتاج لرتاكيب أكثر تعقيًدا 

أن تدريس الرتاكيب النحوية يكون ضمن الفئات ( 361هـ، ص1414(، ويرى براون )151هـ، ص1418)الرسن فريامن، 

( 153هـ، ص1418الوظيفية امللتلفة مع الرتكيز عىل استلدام اللغة يف مواقف طبيعية، واإلكثار من ذلك، ويؤّكد الرسن فريامن )

هم أقل من املستوى املتوسط  عىل أن استعامل املواد األصلية يف املحتوى ينّمي الكفاية التواصلية، ويرى بأن استعامهلا قد يتعّذر ملن

ادة واملتقدم، ويقصد الرسن فريامن باملواد األصلية ما ُكتب باللغة اهلدف من قباللناطقي هبا يف حياهتم اليومية، وهبذا تتضح أمهية اإلف

 من النصوص الفصيحة يف عصور االحتجاج اللغوي يف مراحل التعليم املتوسطة والثانوية.

قديم املقرتحات التالية لتحقيق متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بمحتوى تعليم اللغة ويف ضوء ما سبق يمكن ت

  2030العربية يف مراحل التعليم العام يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 توفري مواقف احلياة الواقعية احلقيقية التي يعيشها الطالب. -1

 لنصوص وإنتاجها، وعدم االقتصار عىل مفردات ومجل منقطعة.الرتكيز عىل استقبال ا -2

 االعتامد عىل النصوص يف املحتوى اللغوي وتنويعها، وتناول موضوعات من بيئة الطالب. -3

 القواعد النحوية، واالجتامعية، واإلسرتاتيجية، وقواعد اخلطاب ُتكتسب من النصوص املكتملة وسياقاهتا. -4

ا بحسب تقدم الطالب يف مراحل التعليم. تدريج النصوص طوالً  -5  وقرًصا وعمًقا فكريًّ

العناية باختيار النصوص وفق إسرتاتيجية تستهدف تنمية احلصيلة اللغوية لدى الطالب بالتدريج والتعزيز، فنمو املعجم  -6

عىل  2030اململكة العربية السعودية  اللغوي من أهم العوامل املساعدة يف األداء اللغوي السليم، والتواصل الفاعل الذي تؤكد رؤية

 تنميته لدى أفراد املجتمع.

الرتكيز عىل القواعد اللغوية االجتامعية، وتعريف الطالب هبا، وإكساهبم إّياها بتنويع حاالت أطراف اخلطاب يف النصوص  -7

 املقدمة هلم يف مقررات اللغة؛ ملا هلا من أمهية يف نجاح التواصل بي األفراد. 

 هتامم بجميع أجزاء الكفاية التواصلية يف كل درس لتنميتها باعتدال لدى الطالب.اال -8

ة ثالًثا  متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بطرق تدريس اللغة العربية، ونشاطات تعليمها يف ضوء رؤية اململكة العربي

  2030السعودية 

القائم عىل الكفايات التواصلية، فهو املستهدف ليتقن قواعد االستعامل اللغوي التي كانت ُيعدُّ الطالب حمور االهتامم يف املدخل 

م(، ويتطلب نمو كفاياته التواصلية حتى امتالكه الكفاءة التواصلية أن يكون إجيابيًّا 1972منبع الكفاية التواصلية التي قدمها هايمز )
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( أن النجاح يف تنفيذ نشاطات 257هـ، ص1436طلوب ما أمكن ذلك، ويرى عامر )مشارًكا منّفًذا للنشاطات التعليمية بدقة وفق امل

 الدروس هو املعيار الدقيق للنجاح يف عملية التدريس.

ويف ظل تأكيد األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة عىل أن االستعامل اللغوي يف املواقف احلقيقية الواقعية هو السبيل لتنمية 

لية، فإن دور الطالب ينبغي أن يكون إجيابيًّا داخل الصف باستلدام طرق التدريس احلديثة وطرق التعلم النشط، الكفايات التواص

( أن 149هـ، ص1418فالبيئة الصفية التي يكون فيها الطالب إجيابيًّا قد تساعد يف تعزيز دافعيته نحو التعلم، ويرى الرسن فريامن )

ة واحلوار من الطرق املناسبة لنمو الكفايات التواصلية، كام أن توزيع الطالب يف جمموعات لعب األدوار وحل املشكالت واملناقش

 صغرية لتنفيذ النشاطات التعليمية يتيح جلميعهم نمو مهارات التواصل واملشاركة باللغة.

األدوار، واجلمل املبعثرة ولعله من املفيد لتنفيذ النشاطات التعليمية استلدام األلعاب اللغوية، والقص: املصورة، ومتثيل 

(، ويتطلب العرص احلديث التواصل اللغوي باستلدام التقنية احلديثة، فالرتكيز عىل التقنية يف 153هـ، ص1418)الرسن فريامن، 

 ( رشط أساس يف هذا العرص الرقمي.126م، ص2015تعلم اللغة والتواصل وفق ما يرى تغزاوي )

ويتضح مما سبق أن أي طريقة تدريسية يكون فيها الطالب إجيابيًّا ُتعدُّ مناسبة لنمو الكفايات التواصلية، ذلك أن إجيابية الطالب 

تعني مشاركته، واملشاركة ال تتم إال باستلدام اللغة للتواصل يف مواقف خمتلفة متنوعة، وهبذا يكون الصف الدرايس بيئة مناسبة 

( أنه ينبغي تصميم بيئة ُتستلَدم فيها اللغة Cazden, 2018, p17غة مما يساعد يف حتقيق األهداف، حيث ترى كازدن )ُتستلدم فيها الل

 لتحقيق أهدافها.

وإن كان إنتاج اللغة واستقباهلا يف مواقف خمتلفة أبرز أدوار الطالب وفًقا ملا سبق فإّن إتقان املعلم اللغة وامتالكه الكفاءة 

أساس للتدريس بفاعلية، والتوجيه األمثل للطالب، والتعامل الناجح مع احلوارات والنشاطات داخل الصف،  التواصلية مطلب

حيث إنه من الصعب عىل معلم ال يمتلك كفاءة تواصلية مساعدة الطالب يف إنتاج اللغة واستقباهلا يف املواقف اللغوية املتنوعة التي 

 (.361هـ، ص1414)براون،  تدربوا عليها، أو مل يسبق هلم أن عرفوها

إذن فاالعتامد عىل الكفايات التواصلية يتطلب استلدام النشاطات التعليمية املناسبة، وطرق التدريس وإسرتاتيجياته احلديثة التي 

واصل يف تركز عىل جهد الطالب، واإلفادة من املستحدثات التقنية يف املدارس، واالهتامم باالستلدام السليم للغة بصفتها أداة الت

 منصات التقنية احلديثة وبراجمها امللتلفة. 

ويف ضوء ما سبق يمكن تقديم املقرتحات التالية لتحقيق متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بطرق تدريس اللغة 

  2030العربية، ونشاطات تعليمها يف مراحل التعليم العام يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 استلدام النشاطات التعليمية التي يكون فيها الطالب ممارًسا للغة العربية الفصيحة إنتاًجا واستقباالً. -1

 تنويع طرق التدريس وإسرتاتيجياته احلديثة التي ترتكز عىل جهد الطالب؛ لتعزيز دافعيته، وتنمية كفاياته التواصلية. -2

الفصيحة إنتاًجا واستقباالً، وأداء وظائفها بدقة يف املنصات التقنية، ووسائل التواصل التدريب عىل استعامل اللغة العربية  -3

 احلديثة.

 استلدام التقنيات التي تتيح للطالب استعامل اللغة العربية الفصيحة يف مواقف طبيعة واقعية. -4

  2030العربية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  رابًعا  متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية املرتبطة بتقويم تعليم اللغة
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يكشف التقويم عن مكامن القوة والضعف يف األداء اللغوي، وتتضح بوساطته األهداف والنواتج املتحققة، وتتجىل الكفايات 

تواه دقة وسالمة، ويتطلب التواصلية يف األداء اللغوي للطالب )استامًعا، وحتدًثا، وقراءًة، وكتابًة(، وينعكس مستواها عىل مس

االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف التقويم وضع الطالب يف مواقف طبيعية حقيقية ُيضع فيها استعامله اللغة للتقويم وفق قواعد 

خمتلفة  ( ُتعنى بقواعد استعامل اللغة يف املجتمع يف مواقف119م، ص2000السالمة واملالءمة، فالكفايات التواصلية كام أشار عرص )

 تؤدَّى فيها الوظائف اللغوية.

كام يتطلب االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف التقويم استلدام أنواع التقويم امللتلفة، ففي حي يساعد التقويم القبيل يف 

تحسي الكشف عن مستوى الطالب، فإن التقويم التكويني يعكس مدى تقدم الطالب ويساعدهم يف احلصول عىل تغذية راجعة؛ ل

أدائهم، فيام ُيستلدم التقويم النهائي للحكم عىل إتقان الطالب املعارف واملهارات واملفاهيم يف هناية وحدة أو مقرر أو مرحلة 

 (.10هـ، ص1439)جامعة امللك سعود، 

ناء النّ:، ودالالت وحُيكم عىل األداء اللغوي للطالب يف ضوء قواعد اللغة املرتبطة باملفردات والرتاكيب والروابط، وقواعد ب

( من مكونات بنية املقرر املؤثرة 58م، ص2012املفردات واألفكار؛ حيث إن املحتوى القواعدي والداليل وفق ما يرى ريتشاردز )

 يف إكساب الطالب الكفاءة التواصلية املطلوبة يف هناية كل مرحلة.

لدى الطالب استعامل اللغة بشكل طبيعي يف موقف  ( أنه ينبغي لتقويم الكفاية التواصلية391هـ، ص1414ويرى براون )

تواصيل حقيقي، واحلكم يف ضوء ذلك عىل كفايتهم النحوية، وكفايتهم اللغوية االجتامعية، وكفاية اخلطاب لدهيم، وكفايتهم 

ُتؤّدى فيها الوظائف اللغوية، التداولية، وكفايتهم اإلسرتاتيجية، ويؤكد عىل أّنه من املهم أن تعكس االختبارات املواقف احلقيقية التي 

 ال أن تكون االختبارات عبارة عن أسئلة منفصلة ال ُتستعَمل فيها اللغة حقيقة، وال ُتفيد إال باحلكم عىل القدرة النحوية فقط.

ويتطلب رأي براون استلدام النصوص الطويلة والقصرية مكتملة املعنى يف االختبارات اللغوية لقياس األداء اللغوي 

 ستامعي، والشفهي، والقرائي، والكتايب(، وللحكم يف ضوء ذلك عىل مستوى الكفايات التواصلية لدى الطالب.)اال

ويستنتج مما سبق أن الوثائق احلقيقية املكتوبة باللغة العربية الفصيحة مهمة لتقويم الكفايات التواصلية لدى الطالب، وبتوظيفها 

هـ، 1436تعامل احلقيقي للغة، فهي منطلق اكتساب الكفاءة التواصلية، حيث يرى الكشو )يف التقويم تتضح قدرة املتعلم عىل االس

( أن نمو الكفاية التواصلية يتطلب االعتامد عىل الوثائق احلقيقية املكتوبة، واملسموعة التي متّكن املتعلم من التفاعل مع 306ص

 مواقف اللغة الواقعية. 

م، 2014لية الرتكيز عىل نموها لدى الطالب وليس عىل املقارنات بينهم، حيث يرى محد )ومن املهم يف تقويم الكفايات التواص

( أن الغرض من تقويم الكفاية التواصلية هو التأكيد عىل نقاط القوة لدى الطالب،واالهتامم بنمو الكفايات لدهيم، وليس 9ص

ه التواصلية ال عىل ترتيبه بي زمالئه يتفق مع فلسفة التقويم يف املنهج برتتيبهم فيام بينهم، والرتكيز عىل تقويم الطالب وفًقا لنمو كفايات

املعتمد عىل الكفايات، فمن مربرات املنهج املعتمد عىل الكفايات الذي أقرته وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية يف العام 

تقويم حتصيل الطالب عىل معيار حمدد يف االختبارات " (من أن التعليم احلايل جيري فيه10هـ، ص1439هـ ما ذكره العيسى )1439

 "مفهوم التعليم املعتمد عىل الكفايات يقّر بأن لكل طالب قدراته اخلاصة يف التعلم"، وأضاف بأن "فمن يتجاوزه حيصل عىل النجاح

جتارب "التواصلية، كام ورد يف تقرير  مما يتطلب تطويًرا لقدرة املعلم للتعامل السليم مع اختالف قدرات الطالب عند تقويم كفاياهتم
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( أن التعليم القائم عىل الكفاياتيساعد يف 3هـ، ص1439الصادر عن جامعة امللك سعود ) "دولية يف التعليم القائم عىل الكفايات

يساعد الطالب يف التوجه نحو التعلم الفردي الذي يركز عىل الطالب، ذلك أن التقويم الذي يركز عىل مستوى الطالب ال عىل ترتيبه 

النمو الذايت بعيًدا عن املقارنات واإلحباط يف ظل تباين القدرات، ويف ضوء ما سبق فإن االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تقويم 

  تبّي. تعليم اللغة العربية يساعد يف حتقيق التوجه نحو التعلم الفردي، وحتقيق النمو الذايت، برتكيزه عىل مستوى الطالب وقدراته كام

ويف ضوء ما سبق يمكن تقديم املقرتحات التالية لتحقيق متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية بتقويم تعليم اللغة العربية يف 

  2030مراحل التعليم العام يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

والتكويني لتعّرف مدى تقّدمهم، والنهائي للحكم عىل استلدام أنواع التقويم الثالثة  القبيل لتعّرف مستوى الطالب،  -1

 كفاياهتم التواصلية.

تقويم الكفاية النحوية، والكفاية اللغوية االجتامعية، وكفاية اخلطاب، والكفاية اإلسرتاتيجية، وغريها من الكفايات  -2

 حقيقية تتطلب أداء وظائف لغوية متنوعة. التواصلية باستلدام اختبارات تتطلب استعامل اللغة إنتاًجا واستقباالً يف مواقف

اعتامد النصوص القصرية والطويلة يف االختبارات اللغوية لقياس الكفايات التواصلية املرتبطة باألداء اللغوي االستامعي،  -3

 والشفهي، والقرائي، والكتايب، واالبتعاد عن األسئلة التي تتضمن مفردات ومجل منقطعة.

 قويم احلديثة لإلفادة منها يف تطوير كفايات الطالب التواصلية، كملفات اإلنجاز وغريها.استلدام أدوات الت -4

تنويع أسئلة االختبارات بحيث تتضمن أسئلة شفهية وحتريرية موضوعية، ومقالية قصرية وطويلة؛ لضامن دقة قياس  -5

 الكفايات التواصلية.

ية لدى الطالب تنميتها، وحتديد نقاط القوة والضعف لدهيم يف ضوء التأكيد عىل أن الغرض من تقويم الكفايات التواصل -6

 الكفايات التواصلية املستهدفة يف كل صف ومرحلة، وليس الغرض حتديد ترتيبهم فيام بينهم.

ملكة العربية آليات تنفيذ متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام يف ضوء رؤية امل

  2030السعودية 

تفيد آليات التنفيذ التالية يف حتقيق متطلبات االعتامد عىل الكفايات التواصلية يف تعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام يف 

  2030ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 & ,.Celce-Murcia., Dörnyeiحرص الدراسات التي تناولت الكفايات التواصلية إجرائيًّا، مثل دراسة سيلس مورسيا ) -1

Thurrell,1995( ،)Celce-Murcia, 2007( ودراسة عبداحلميد ،)هـ(.1439م(، ودراسة الشمري )2011 

وخصائ: نمّوهم امللتلفة يف كل صف من مراحل التعليم حتديد الكفايات التواصلية التي حيتاجها الطالب بام يتناسب  -2

 العام.

، وذلك باستهداف تنمية 2030حتديد أهداف تعليم اللغة العربية انطالًقا من سياسة التعليم، ورؤية اململكة العربية السعودية  -3

د مؤرشاهتا، واالجتاه هبا تدرجييًّا بتوازن مجيع الكفايات التواصلية دون االقتصار عىل كفاية منها يف كل صف، ويف كل مرحلة، وحتدي

ة وتتابع نحو حتقيق الكفاءة التواصلية املطلوبة يف هناية مراحل التعليم العام، مما يمكنهم من التواصل والتشارك مع اآلخرين بلغة عربي

 وأهدافها اإلسرتاتيجية.يف براجمها ومبادراهتا،  2030فصيحة؛ حتقيًقا ملا أكدت عليه رؤية اململكة العربية السعودية 
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اعتامد خمططي مناهج اللغة العربية ومؤلفي كتبها يف مجيع مراحل التعليم العام عىل النصوص القصرية والطويلة مكتملة املعنى  -4

 .إنتاًجا، واستقباالً، وقياًسا بجعلها منطلًقا للدروس الواردة يف الكتب، واالعتامد عليها يف تقويم األداء اللغوي للطالب

عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف طرق التدريس وإسرتاتيجياته احلديثة التي ترتكز عىل جهد الطالب؛ لتمكينه من  -5

 استعامل اللغة يف مواقف حقيقية ألداء وظائفها امللتلفة.

 امللتلفة، وظائفها وأداء للتواصل اللغة استعامل تتطلب التي - وغريها والندوات املرسح مثل–تفعيل األنشطة غري الصفية  -6

 .الدرايس اجلدول يف هلا مناسب وقت وختصي:

 توجيه معلمي اللغة العربية لوضع الطالب يف مواقف طبيعية حقيقية تتطلب استعامل اللغة إنتاًجا واستقباالً. -7

عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف تقويم الكفايات التواصلية، واختباراهتا، وكيفية قياسها سامعًيا، وشفهيًّا، وقرائيًّا،  -8

 وكتابيًّا، وكيفية تقويمها قبليًّا، وبنائيًّا، وهنائيًّا.

هزة األخرى املتضمنة برامج التواصل تفعيل التقنيات احلديثة يف الصف الدرايس بام يف ذلك احلاسب اآليل، واألج -9

 االجتامعي، واإلفادة منها يف تعليم اللغة العربية بام يناسب كل مرحلة تعليمية، إلكساب الطالب املهارات التقنية الالزمة، والكفايات

، ومتطلبات 2030سعودية التواصلية التي تساعدهم يف التواصل والتشارك مع اآلخرين؛ للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة العربية ال

 العرص احلديث.

 الرتكيز يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف اجلامعات عىل املدخل التواصيل، والكفايات التواصلية. -10

إجراء اختبار لقياس الكفايات التواصلية لدى املعلمي قبل اخلدمة، أو تضمي ذلك يف اختبار كفايات املعلمي، وعقد  -11

 والربامج التطويرية الالزمة. الدورات

 تضمي قياس الكفايات التواصلية لدى معلمي اللغة العربية يف مراحل التعليم العام يف بطاقة تقويم أدائهم. -12

 عارًشا  التوصيات واملقرتحات 

 التوصيات  -أ

 فيام ييل توصيات البحث يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التحليلية، وإجابات أسئلة البحث 

 التوصية األوىل  ختطيط مناهج تعليم اللغة العربية اعتامًدا عىل الكفايات التواصلية.

 آلية تنفيذ التوصية 

تكليف جلنة لتحديد الكفايات التواصلية املطلوبة ومؤرشاهتا لكل صف ومرحلة تضم متلصصي يف علم اللغة، وعلم اللغة  -1

 لعربية وطرق تدريسها، ومعلمي اللغة العربية، ومرشفيها.االجتامعي، وعلم النفس اللغوي، ومناهج اللغة ا

 تأليف كتب مناهج اللغة العربية اعتامًدا عىل الكفايات التواصلية التي حددهتا اللجنة املكلفة. -2

 عقد الدورات التدريبية الالزمة ملؤلفي الكتب، ومعلمي اللغة العربية، ومرشفيها. -3
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 وية قصرية وطويلة مكتملة املعنى واالنطالق منها يف دروس كتب مناهج اللغة العربية.التوصية الثانية  اختيار نصوص لغ

 آلية تنفيذ التوصية 

 حتديد النصوص الفصيحة املالئمة من الرتاث العريب لكل صف، ومراعاة التدرج فيها بام يناسب خصائ: نمو الطالب. -1

 ومستحدثات العرص وقضاياه.صناعة نصوص فصيحة مالئمة تواكب اهتاممات الطالب،  -2

التوصية الثالثة  وضع الطالب عند تنفيذ الدروس يف مواقف طبيعية حقيقية تتطلب استعامل اللغة العربية للتواصل، وأداء وظائفها 

 امللتلفة.

 آلية تنفيذ التوصية 

ب استعامل اللغة العربية من قبل تضمي مناهج اللغة العربية يف مراحل التعليم العام مواقف لغوية طبيعية حقيقية تتطل -1

 الطالب يف دروس املقررات، ونشاطاهتا. 

 عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف إسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي ترتكز عىل جهد الطالب. -2

ا طالهبم، وليتمكنوا من وضع عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لتنمية كفاياهتم التواصلية؛ ليكونوا نامذج حيتذهي -3

 الطالب يف مواقف لغوية طبيعية، وليكونوا قادرين عىل توجيه طالهبم يف تلك املواقف امللتلفة.

 تضمي الكفايات التواصلية وكيفية تنميتها يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف اجلامعات. -4

اللغوية، وتوجيه الطالب وتنمية مهاراهتم اللغوية والتقنية باستلدام منصات اإلفادة من التقنية احلديثة يف تقديم املواقف  -5

 التواصل االجتامعي امللتلفة.

التوصية الرابعة  االعتامد يف تقويم تعليم اللغة العربية عىل تقويم الكفايات التواصلية لدى الطالب يف أدائهم اللغوي إنتاًجا 

 واستقباالً.

 آلية تنفيذ التوصية 

رتكيز عند تقويم الطالب يف االختبارات، وملفات اإلنجاز، وغريها من أدوات التقويم احلديثة عىل االستعامل اللغوي، ال -1

واإلنتاج السليم للنصوص املكتملة املعنى القصرية والطويلة، واستقباهلا بام يناسب املوقف اللغوي؛ لتحديد مستوى الطالب، ومدى 

 بالنجاح أو الرسوب.تقدمهم، واحلكم عليهم وفق ذلك 

 تنويع أدوات التقويم اللغوي ومراحله. -2

استلدام التقويم البديل يف مقررات اللغة العربية؛ لتحديد مقدار النمو احلاصل يف الكفايات التواصلية لدى الطالب،  -3

 ومتابعة تقدمهم. 

 املقرتحات  -ب

 فيام ييل مقرتحات بحثية استكامالً ملوضوع البحث 

رنامج يعتمد عىل الكفايات اللغوية التواصلية، وقياس فاعليته يف نمو املهارات اللغوية املستهدفة يف رؤية اململكة العربية بناء ب -1

 ومبادراهتا وبراجمها النابعة منها. 2030السعودية 
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مرحلة من مراحل إجراء دراسة وصفية لتحديد الكفايات التواصلية الرئيسة، وما يندرج ضمنها من كفايات فرعية لكل  -2

 التعليم العام يف ضوء آراء املتلصصي يف علم اللغة وطرق تدريسها.

 إجراء دراسة لوضع تصّور مقرتح لالعتامد عىل الكفايات التواصلية يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف اجلامعات. -3

 املراجع

 أوالً  املصادر 

 العرب. القاهرة  دار احلديث.هـ(. لسان 1423ابن منظور، حممد بن مكرم. ) -

 هـ(. كتاب العي. بريوت  دار الكتب العلمية.1424الفراهيدي، اخلليل بن أمحد. ) -

 . مرص  مكتبة الرشوق الدولية.4هـ(. املعجم الوسيط. ط1425جممع اللغة العربية. ) -

 ثانًيا  املراجع العربية 

ر مهنة التدريس يف ضوء كل من الكفاية التواصلية وكف التواصل م(. دراسة تنبؤية الختيا2017اإلبراهيم، صالح بن عيل. ) -

واالجتاهات نحو مهنة التدريس لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة الكويت. جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، جامعة 

 .192 -143، ص.ص 164، عدد 43الكويت، جملد 

ريس يف إطار علمي متجدد. بحوث تربوية ونفسية، مكة املكرمة، هـ(. حتديد معنى طريقة التد1406بادي، غسان خالد. ) -

 .97 – 83جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، وحدة البحوث واملناهج، ص ص. 

هـ(. مبادئ تعلم وتعليم اللغة )ترمجة إبراهيم القعيد وعيد الشمري(. الرياض  مكتب الرتبية 1414براون، دوجالس. ) -

 العريب لدول اخلليج.

هـ(. تدريس مهارات القرن احلادي والعرشين  أدوات عمل )ترمجة  حممد بالل اجليويس(. الرياض  1435ريز، سيو. )ب -

 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. 

م(. مهارات القرن احلادي والعرشين  التعلم للحياة يف زمننا )ترمجة بدر بن عبداهلل 2013ترلينج، بريين؛ وفادل، تشارلز. ) -

 (. الرياض  النرش العلمي واملطابع بجامعة امللك سعود.الصالح

 م(. اسرتاتيجيات تدريس التواصل باللغة مقاربة لسانية تطبيقية. إربد  عامل الكتب احلديث.2015تغزاوي، يوسف. ) -

م عىل الكفايات. هـ(. جتارب دولية يف التعليم القائ1439جامعة امللك سعود، وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. ) -

 الرياض  مركز التميز يف التعلم والتعليم.

م. وزير التعليم  نعمل عىل مرشوع كبري لتغيري طرق 2018/ 4/ 22هـ املوافق 1439/ 8/ 6جريدة عكاظ. األحد  -

 هـ عىل الرابط 1439/ 11/ 26التدريس. الرياض، تم سحبه بتاريخ  

- https://www.okaz.com.sa/article/1634693 

م(. أساليب تقويم الكفاية التواصلية يف ضوء مفهوم التقويم الرتبوي البديل لدى متعلمي اللغة 2014محد، معتصم حممد. ) -

 .36 -1، ص ص 17دد العربية الناطقي بلغات أخرى. جملة اللغة العربية للناطقي بغريها، جامعة إفريقيا العاملية، الع

https://www.okaz.com.sa/article/1634693
https://www.okaz.com.sa/article/1634693
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  العام التعليم بمراحل العربية اللغة تعليم يف التكاميل املُْدَخل(. م2007 نوفمرب 30 – 28الدمهاين، دخيل اهلل بن حممد. ) -

قة عمل مقدمة إىل املؤمتر العاملي األول للغة العربية وآداهبا  ور. "متامسك لغوي بناء نحو" الرتبوية وتطبيقاته النظرية أسسه

إسهامات اللغة واألدب يف البناء احلضاري لألمة اإلسالمية  حتت حمور سبل توجيه عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها نحو 

 البناء احلضاري لألمة. اجلامعة اإلسالمية، ماليزيا.

عىل هـ(. فاعلية برنامج تعليمي مقرتح يف مهارات االتصال اللغوي قائم 1435الدورسي، مشاعل بنت صالح. ) -

إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية الوعي هبا والكفاءة االتصالية لدى طالبات السنة التحضريية بجامعة امللك عبدالعزيز. 

 رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة.

، الرياض  النرش 2اللغة )ترمجة نارص بن عبداهلل وصالح الشويرخ(. ط م(. تطوير مناهج تعليم2012ريتشاردز، جاك. ) -

 العلمي واملطابع بجامعة امللك سعود.

أكتوبر(. دعوة لتطبيق املنهج الدرايس وفق الكفايات بدالً من  23م، 2017صفر، املوافق  3هـ، 1439الزغيبي، حممد. ) -

 هـ عىل الرابط 1439/ 11 /26املحتوى، صحيفة سبق اإللكرتونية، تم سحبه بتاريخ 

- https://sabq.org/xf9XSb 

 هـ(. معجم مصطلحات العلوم الرتبوية. الرياض  مكتبة العبيكان.1421الرشيفي، شوقي السّيد. ) -

ومعطيات علم اللغة النيص يف تنمية هـ(. فاعلية برنامج قائم عىل النظرية التوسعية 1439الشمري، عبدالعزيز بن حممد. ) -

الكفايات التواصلية لدى طالب املستوى الرابع الثانوي بمدينة حائل. رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم املناهج وطرق 

 التدريس، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

ربمجايت يف حتسن الكفاءة اللغوية االتصالية لتالميذ م(. فاعلية برنامج قائم عىل املدخل ال2011عبداحلميد، أماين حلمي. ) -

 .٣٨-٢. ص ص٣٠الصف األول اإلعدادي. املجلة الرتبوية بجامعة سوهاج، عدد 

، 6م(. الكفاية التواصلية الوحدة والتعدد. جملة فكر العلوم اإلنسانية واالجتامعية، الرباط، العدد 2007عشري، عبدالسالم. ) -

 .42-11ص ص 

م(. االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتي اإلعدادية والثانوية. اإلسكندرية  2000عبدالباري. )عرص، حسني  -

 مركز اإلسكندرية للكتاب.

م(. املرجعية اللسانية للمقاربة التواصلية يف تعليم اللغات وتعلمها  مكونات الكفاية التواصلية لدى 2014عليك، كايسة. ) -

خلامسة من التعليم االبتدائي أنموذًجا. أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب متعلمي السنة ا

 واللغات، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر.

 وزيع.هـ(. رؤى معارصة لتطوير تعليم اللغة العربية. عاّمن  دار اإلعصار العلمي للنرش والت1436عامر، سام عبدالكريم. ) -

، 20120العدد  مايو(. التعليم املعتمد عىل الكفايات، جريدة احلياة، 6م، 2018شعبان املوافق 20هـ، 1439العيسى، أمحد. ) -

 .10ص

 هـ(. توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات. مكة املكرمة  جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية.1436الكشو، رضا الطيب. ) -

https://sabq.org/xf9XSb
https://sabq.org/xf9XSb


 ... 2030 السعودية العربية اململكة رؤية ضوء يف التواصلية الكفايات على اعتماًدا العربية اللغة تعليمعبد العزيز بن حممد الشمري: 

- 113 - 

م(. أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة )ترمجة عائشة السعيد(. الرياض  مطابع جامعة امللك 1997. )الرسن فريامن، دايان -

 سعود.

 .2030م(. وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية 2016جملس الشؤون االقتصادية والتنمية. ) -

األهداف اإلسرتاتيجية وبرامج  2030م(. وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية 2016جملس الشؤون االقتصادية والتنمية. ) -

 حتقيق الرؤية.

 م(. برنامج التحول الوطني.2016جملس الشؤون االقتصادية والتنمية. ) -

 .4هـ(. سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ط1416وزارة املعارف. ) -

 ثالًثا  املراجع األجنبية 

- Agbatogun, A. O. (2014). Developing learners' second language communicative competence through 
active learning: clickers or communicative approach?. Educational Technology & Society, 17(2), pp. 257-

269.  

- Baalabaki, R. M. (1990). Dictionary of Linguistic Terms. Beirut: Dar El-ilm Lilmalayin. 

- Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford University Press.  

- Canale, M., & Swain, M.(1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language 

teaching and testing. Applied Languistics, 1(1), 1980: pp. 1-47. Print. 

- Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In J.C. 

Richards and R. Schmidt, eds., Language and Communication London: Longman1, pp. 1-27.  

- Cazden, Courtney. M. (2018). Communicative Competence, Classroom Interacyion, and Educational 

Equity. New York: Routledge.  

- Celce-Murcia, M., Dörnyei, Z., & Thurrell, S. (1995). Communicative competence: A pedagogically 

motivated model with content specifications. Issues in Applied linguistics, 6(2), pp. 5-35.  

- Celce-Murcia, M. (2007). Rethinking the role of communicative competence in language teaching. In 
Intercultural language use and language learning. Springer, Dordrecht. (pp. 41-57).  

- Hymes, D. (1971). Sociolinguistics and the ethnography of speaking. Social anthropology and language, pp. 

47-93. In: Ardener, E. (Ed.). (2004). Social Anthropology and Language (Vol. 1). London: Routledge.  

- Hymes, D. (1972). On communicative competence. In Sociolinguistics: Selected Readings. John B. Pride 
and Janet Holmes, eds. pp. 269-293. Harmondsworth: Penguin. 

- Kleinert, J., Holman, A., McSheehan, M., Kearns, J. (2010). The Importance of Developing Communicative 
Competence. Synthesis Report #1. Lexington, KY: University of Kentucky National Alternate Assessment 
Center. 

- Rickheit, G., & Strohner, H. (Eds.). (2008). Handbook of communication competence (Vol. 1). Walter de 

Gruyter.  

- Saleh, S. E. (2013). Understanding Communicative Competence. Zawia University Bulletin, 15(3), pp. 101-

110.  

 

 

 



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 114 - 

 

 

 

 

 
 

 Arabia Saudi of vision the of light the in competencies cativecommuni on based language Arabic Teaching
2030 

mechanisms implementation and Requirements 
 

iShammar Mohammed bin Aziz Abdul 

 

Abstract: This research aimed to reveal the requirements of teaching the Arabic language based on 
communicative competencies in the light of the vision of Saudi Arabia 2030 and the mechanisms for 
implementing these requirements. To achieve this aim, the research reviewed the communicative 
competencies by describing and analyzing them and clarifying their concept. In addition, the research explained 
the requirements related to the objectives of language education, the content, methods of teaching, activities, 
and evaluation to rely on communicative competencies in the teaching of the Arabic language. Also, the 
mechanisms of implementation of these requirements have been revealed. Among these requirements and 
mechanisms, determining communicative competencies needed by students in the different stages of the 
public education appropriate to the characteristics of their growth, as well as targeting the development of all 
communicative competencies in each class, and at each stage. Furthermore, determining the competencies 
derived from the main communicative competencies, in order to achieve the communicative efficiency 
required at the end of the general education stages. Moreover, relying on long and short texts with full 
meaning when planning Arabic language curricula. The research ended with a number of recommendations 
and research proposals. 

Keywords: Teaching Arabic language, Communicative Competencies, The Vision of Saudi Arabia 2030. 
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 دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري

 ) دراسة ميدانية أجريت عىل مديرات مكاتب التعليم ومرشفات منطقة عسري (

 إعداد:

 سعيد حممد العمري ةحص

 إدارة وإرشاف تربوي ) جامعة امللك خالد (ماجستري 

 م2018 – 12 – 24تاريخ قبول البحث 

هدف البحث إىل الكشف عن واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم للبنات يف منطقة عسري ، والتعرف عىل دور : املستخلص

مجيع ج الوصفي املسحي  ، حيث تكون جمتمع البحث من إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة ، واستخدمت الباحثة املنه

 مرشفة اختارت الباحثة عينة عشوائية 287م ، وعددهن 2018هـ/1440 بمنطقة عسري لعام  واملرشفاتمديرات مكاتب التعليم 

واقع تطبيق إدارة املعرفة % من املجتمع األصيل ، ولتحقيق أهدافه تم بناء استبانة شملت حمورين األول  35مرشفة بنسبة  101عددها 

يف يف مكاتب التعليم والثاين التعرف عىل دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة ، وخلص البحث إىل أن تطبيق إدارة املعرفة 

املعرفة يف مكاتب مكاتب التعليم يف منطقة عسري من وجهة نظر أفراد العينة كانت متوسطة ، كام خلص البحث إىل أمهية تطبيق إدارة 

كس التعليم ملا هلا من دور يف حتسني ثقافة املنظمة وإكساب مكاتب التعليم املعرفة املعلوماتية لتطوير أداء املنظمة املتعلمة والتي تنع

داللة  عالقة ارتباطية موجبة ذات بدورها عىل النظم والقواعد واإلجراءات واللوائح السائدة املعمول هبا ، كام وضح البحث وجود

إحصائية بني إدارة املعرفة وحتسني أداء املنظمة املتعلمة، وهذا يتفق مع النظريات ذات الصلة باإلدارة حيث تلعب إدارة املعرفة دور 

 بارز ومهم يف حتسني أداء املنظامت التعليمية يف منطقة عسري.

عليم للبنات بمنطقة عسري العمل عىل حتسني جودة ولقد توصل البحث لعدد من التوصيات منها أنه يتوجب عىل إدارة مكاتب الت

إنشاء اخلدمات التعليمية املُقدمة ،حيث سيساهم ذلك يف تنمية القطاع التعليمي باعتباره أحد مرتكزات التنمية التي ال غنى عنها ، و

العمل عىل زيادة حصة مكاتب ، و إدارة الكرتونية أو وحدة ملحقة بمكاتب التعليم هتتم بإدارة املعرفة وربطها باإلدارات األخرى

ز التعليم بمنطقة عسري من امليزانية احلكومية لدعم وحدة إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم ، واالهتامم بقطاع تكنولوجيا التعليم، وتعزي

التعليم يف منطقة عسري عسري ، و العمل عىل تدريب العاملني يف مكاتب  مفاهيم استخدام إدارة املعرفة لدى مكاتب التعليم يف منطقة

 وتأهيلهم بشكل ينعكس إجيابيًا يف تطور مهاراهتم يف املعرفة وإدارهتا.

 . املعلومات – االتصال – املؤسيس التميز –إدارة التعليم الكلامت املفتاحية : 

 

 

 



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 116 - 
 

 املقدمة :

قد شهد العامل يف اآلونة األخرية تطورًا هائاًل يف مجيع نواحي احلياة سواء أكانت علمية أو عملية وعلم اإلدارة كغريه من العلوم 

تأثر هبذه التطورات وواجه حتديات خمتلفة نتيجة لثورة املعرفة مثل العوملة وتكنولوجيا املعلومات واحلكومة اإللكرتونية واألنرتنت 

ارة اجلودة الشاملة وغريها، ونظرًا هلذه الظروف التي فرضت واقعًا متطورًا ظهر اجتاه يسعى إىل استرشاف املستقبل يعمل واآليزو وإد

عىل هتيئة األمم للمتطلبات املختلفة ويدعو املنظامت ومنها التعليمية إىل تطوير مفاهيم جديدة لبناء ثقافة التعلم والتفكري املنظم 

 ( .12ه، ص1438هوم املنظمة املتعلمة )السهيل، واستجابة لذلك ظهر مف

ومن املهم للغاية أن تكون املؤسسات الرتبوية املختلفة، ومنها مكاتب التعليم، منظامت متعلمة، حيث أن ذلك يتيح الفرصة هلا 

واملهارات بصورة مستمرة، بأن تتمكن من إحداث التنمية التنظيمية الشاملة، والتي تتضمن إكساب مجيع العاملني املزيد من املعرفة 

وذلك بام يساهم يف جعلهم مؤهلني لتحقيق األهداف العامة للنظام التعليمي ككل، وتشمل هذه اآلثار اإلجيابية مجيع العاملني يف 

 ( ,Hamzah et al., 2011املجال الرتبوي، وأمههم القيادات الرتبوية واملعلمون )

ارية التي هتتم بالعمل كمقوم أسايس لإلدارة التي تسعى للتكيف واملرونة ليس هذا وتعد املنظمة املتعلمة أحد املفاهيم اإلد

فحسب بل باإلمساك بزمام املبادرة والتطوير، واملنظمة املتعلمة هي منظمة هذا القرن الذي يتميز برسعة التغريات وكثرة التحديات 

داخلية وخارجية والتي تساعد عىل خلق بيئة عمل مشجعة وقادرة عىل  والتقدم املستمر يف كافة املجاالت مما يمدها بالوسائل املختلفة

التفكري والتعلم واالبتكار والتطوير، وكذلك تتميز بقيادة منفتحة مبادرة تعمل باستمرار معتمدة عىل النهج النظمي يف التواصل 

 ( .3، ص2014واالتصال الفعال مما يساعدها عىل التطور )الذياب، 

ليم باململكة بدور هام ومركزي لإلرشاف عىل عملية التعليم باملدارس التابعة هلا وحتقيق األهداف التعليمية وتقوم مكاتب التع

والرتبوية، وتزداد أمهية هذا الدور نتيجة للدور املنتظر من املدرسة باملفهوم احلديث لتقوم برتبية الطالب تربية متكاملة تشمل مجيع 

ية بتوفري مجيع الوسائل واإلمكانات سواء أكانت مادية أو برشية للمدرسة التي تعينها عىل حتقيق جوانب نموه، ومكاتب التعليم معن

، 2017أهدافها تربويًا وتعليميًا ويشمل ذلك متابعة مجيع العمليات التي تتم داخل املدرسة من ختطيط وتوجيه وتقويم )العثامن، 

 (.49ص

ل املؤسسات الرتبوية إىل منظامت متعلمة، وإدارة املعرفة هي عملية تتضمن خلق، لذلك برزت أمهية إدارة املعرفة كوسيلة لتحوي

، مات املناسبة يف التوقيت املناسبواكتساب، ومشاركة، وتطبيق املعرفة يف املنظامت، وذلك بغرض تزويد األشخاص املناسبني باملعلو

واإلدارية املتبعة يف املؤسسات الرتبوية )وحتديدًا مكاتب التعليم(،  واليوم فإن إدارة املعرفة أصبحت تعترب من أهم األساليب التنظيمية

-Jandaghi et al., 2014, 78كام أهنا عامل أسايس يف إحداث التغيري والتكيف مع املتغريات املختلفة يف البيئتني الداخلية واخلارجية )

79.) 

وألمهية هذا املوضوع حيث أنه من بني مجيع املؤسسات التعليمية فإن مكاتب التعليم بشكل خاص تتمتع بأمهية كربى يف ما يتعلق 

بتحسني خمرجات العملية التعليمية، كام أن عمل املوظفني يف مكاتب التعليم أصبح يتطلب قدرًا كبريًا من البحث عن املعرفة اجلديدة 

املجال التعليمي معتمدًا بشكل كبري عىل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة، كام تقع عىل مكاتب التعليم أيضًا وإدارهتا،حيث أصبح 

ة حتت مسئولية هتيئة الظروف املالئمة لسري العملية التعليمية عىل النحو املنشود وتوفري امليزانيات املالية الكافية جلميع املدارس الواقع
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ع اخلربات واملعارف املتجددة واستثامر تلك املعرفة وإدارهتا بالطريقة املثالية لتطوير أدائها ومتيزها لذلك، إرشافها واالستفادة من مجي

فإنه من الرضوري أن تكون مكاتب التعليم قادرة عىل التعلم من مجيع هذه املتغريات الداخلية واخلارجية، مما يستلزم تطبيق أنظمة 

 فعالة إلدارة املعرفة.

 ولاملحور األ

 اإلطار املنهجي للبحث 

 أوالً : مشكلة البحث :

يف بداية األلفية الثالثة واجهت وما زالت تواجه النظم التعليمية عىل اختالف أنواعها العديد من التحوالت واملتغريات       

دم املعرفة واالستثامر األمثل املتسارعة من أبرزها الثورة املعلوماتية والتقنية الذي يتبلور جوهرها يف االعتامد الرئيس عىل تق

 ( .11، ص2013للمعلومات والتقنيات التكنولوجية املعارصة )أمحد، 

حيث تواجه املنظامت املعارصة حتديات وتغريات عرصية متسارعة وكبرية وخمتلفة ومستمرة يف شتي املجاالت، أدى هذا كله إىل 

املؤسسة وغاياهتا بل هتدد مصاحلها ووجودها بحد ذاته مما أدي  العديد من اإلشكاالت التي ال تتوقف عند عدم حتقيق أهداف

 (. 2013لرضورة البحث عن طرق جديدة الكتساب املزايا التنافسية التي متكنها من البقاء والتكييف )الرفاعي ، 

ؤسيس، فالتطورات التي كام حتتاج املؤسسات التعليمية وعىل رأسها مكاتب التعليم إىل آليات جديدة لتحقيق التفوق والتميز امل

تفرزها حتديات الثورات املتالحقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جعلت هذه املؤسسات تسعى جاهدة إلحداث التغريات 

الالزمة للتكيف معها، فأصبح لزامًا عىل مكاتب التعليم العمل رسيعًا عىل تغيري ممارساهتا وإعادة التفكري بكل أنشطتها وتبني مفاهيم 

دارية جديدة تساعدها عىل التكيف مع هذه املتغريات ومن تلك املفاهيم مفهوم املنظمة املتعلمة الذي يقوم عىل التحول يف دور إ

 (.14-13ه، ص1438املديرين من الدور الرقايب إىل الدور املسهل )السهيل، 

ه( ، ودراسة 1432( ، ودراسة العمرو )2017ومن خالل إطالع الباحثة عىل العديد من الدراسات السابقة منها دراسة صالح )

( تبني هلا أن درجة توظيف إدارة املعرفة لدى املرشفات من واقع ممارسة مكاتب التعليم للبنات إلدارة 2014)  والعطوي الكرعاوي 

تعلمة والتميز تلك الدراسات وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية ما بني املنظمة امل وأظهرت  املعرفة بشكل عام متوسطة.

املؤسيس لدى مكاتب اإلرشاف الرتبوي ، وسعي مكاتب اإلرشاف الرتبوي لتحقيق مركز تنافيس جيد، وتؤكد عىل دور إدارة املعرفة 

 يف ضامن التميز واملنافسة بني املنظامت .

اعد بيانات ثابتة ووسائل كام أن الباحثة من خالل عملها يف إدارة التدريب واالبتعاث يف منطقة عسري الحظت عدم توفر قو

تواصل فاعلة بني اإلدارات املختلفة يف منطقة عسري بسبب عدم وجود ثقافة إدارة املعرفة التي تساعد املنظامت يف التعامل مع الكم 

ها، اهلائل من األفكار واملعلومات واملعارف بسهولة ويرس ، حيث تتمكن من خزهنا واسرتجاعها وعرضها وتبادهلا ونرشها وتوليد

لذا كان من الرضوري توافر أنظمة ومعايري إلدارة رأس املال املعريف تساهم يف حتقيق األهداف املنشودة للعملية التعليمية، من أجل 

 إحراز املزيد من النجاحات وتاليف األخطاء، إىل جانب الوعي الكايف بأمهية دور إدارة املعرفة يف تكوين املنظمة املتعلمة. 

  مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية:ويمكن إبراز 
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 ما واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة؟ -

 ما دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري؟ -

( حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 سنوات اخلربة( ؟ -التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة وفقًا ملتغريات البحث )املؤهل العلمي 

( حول دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 ؟( اخلربة سنوات –مكاتب التعليم يف منطقة عسري وفقًا ملتغريات البحث ) املؤهل العلمي  املتعلمة يف

 هيدف البحث إىل :ثانيًا :أهداف البحث: 

 التعرف عىل واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة. -

 املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري . التعرف عىل دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء -

( حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف 0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 ( . اخلربة سنوات –مكاتب التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة وفقًا ملتغريات البحث ) املؤهل العلمي 

( حول دور إدارة املعرفة يف حتسني 0.05شف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الك -

 ( . اخلربة سنوات –أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري وفقًا ملتغريات البحث ) املؤهل العلمي 

 األمهية النظرية:ثالثًا : أمهية البحث: 

 وزارة التعليم عىل تطبيق إدارة املعرفة بمكاتب التعليم وفقًا ملبادئ املنظمة املتعلمة .قد يساعد البحث  -

قد يساهم البحث يف زيادة فرص املرشفات ومديرات املكاتب للتعرف عىل أمهية إدارة املعرفة ودورها يف حتويل  -

 مكاتب التعليم يف منطقة عسري إىل منظامت متعلمة.

البحث للمكتبات العربية فيام يتعلق بالتعرف عىل دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة تأمل الباحثة يف إضافة  -

 املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري .

 األمهية التطبيقية :

قد تساهم نتائج البحث  بوضع توصيات ومقرتحات مستقبلية من خالل ما توصلت إليه من نتائج تزيد من  -

 فة بمكاتب التعليم باململكة العربية السعودية وجني ثامرها يف العملية التعليمية.تطبيق إدارة املعر

قد تساهم نتائج البحث يف الكشف عن أكثر املعوقات التي تواجه تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف  -

 منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة، وكيفية التخطيط للتغلب عليها.  

ت هذا البحث من حتسني أداء املنظامت املتعلمة عن طريق معرفة دور وأمهية إدارة املعرفة قد تزيد توصيا -

 وتطبيقها يف املنظامت التعليمية .
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 رابعا ً: حدود البحث :

 عىل معرفة دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري. يقترص هذا البحثاحلدود املوضوعية :

 م. 2018-هـ1440الفصل الدرايس األول من العام  طبق البحث يفاحلدود الزمانية :

عسري التعليمية للعام الدرايس بمنطقة مديرات مكاتب التعليم واملرشفات يشمل جمتمع البحث عىل مجيع  احلدود املكانية والبرشية:

 % . 35مرشفة بنسبة   101مرشفة وحددت الباحثة عينة عشوائية لتمثيل جمتمع البحث عددها  287م وعددهن 2018هـ/1440

 خامسا ً: مصطلحات البحث:

منها واملشاركة هبا ونقلها إىل تعني إدارة املعرفة إجياد الطرق لإلبداع وسعي معرفة املنظمة للحصول عليها لالستفادة  إدارة املعرفة:

األفراد الذين يف حاجة إليها ألداء أعامهلم بفعالية وبكفاءة وباستخدام اإلمكانيات احلديثة وتكنولوجيا املعلومات بأكثر قدر ممكن 

 (.70، ص2011وإدارة املعرفة هي مقاربة يمكن أن يستفيد منها مجيع العاملني )طربه، 

أهنا منهج ُنُظمي وإداري جلمع، وإدارة، وحتليل، واكتشاف، ومشاركة املعرفة، ويتم تطبيق هذا املنهج كام ُتعرف إدارة املعرفة ب

( ، وعىل نحو مماثل، تعرف أيضًا بأهنا عملية االستحواذ عىل املعرفة، وإنشائها، Ghadge et al., 2012, 4هبدف تعزيز مستوى األداء )

 (.Arora et al., 2010, 5هداف العامة للمنظمة )وتفسريها، وتطبيقها، وذلك بغرض حتقيق األ

: عملية مستمرة تشتمل عىل عدة أنشطة وخربات وعمليات منظمة تستهدف الوصول للمعرفة وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأهنا

باألساس لتحقيق وتطويرها والتعريف هبا من خالل التحكم املبارش والرصيح يف املعرفة املتوافرة لدى مكاتب التعليم، وذلك يكون 

 أهداف مكاتب التعليم.

املنظمة املتعلمة هي املنظمة التي تتيح التعلم جلميع أعضائها من خالل اكتساب ونقل املعرفة اجلديدة والتي تتبني  املنظمة املتعلمة:

 ( . 9ص ،2015منهجا منظام لتحقيق درجة عالية من التكيف مع املتغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية )رمايل، 

كام ُتعرف املنظمة املتعلمة بأهنا منظمة تتعلم بصورة مستمرة ومستديمة، وذلك بغرض تكوين القدرة عىل التكيف مع التغريات 

( ، وعىل نحو مماثل يمكن أيضًا تعريفها عىل أهنا منظمة تعمل عىل متكني ,Yahaya et al., 2011الرسيعة املختلفة يف البيئة املحيطة )

 (.Gharaibeh, 2012, 1ها من التعلم، كام أهنا تتسم بالتغري والتحول باستمرار )مجيع أفراد

: املنظامت التي يقوم أفرادها بالتطوير من قدرهتم عىل حتقيق النتائج التي ينشدوهنا واملقصود هبا وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأهنا

من التفكري وتفعيل االتصال الفعال، وتعزيز التطلعات اجلامعية )مكاتب التعليم( يف البحث احلايل، بحيث يتم وضع أنامط جديدة 

 هبا.
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 املحور الثاين :

 املنظمة املتعلمة -إدارة املعرفة أوالً :  اإلطار النظري :       

 الدراسات العربية واألجنبية  -ثانيًا :  الدراسات والبحوث السابقة :   

 أوالً: إدارة املعرفة :

سلط األكاديميني واملتخصصني الضوء عىل املعرفة، حيث تعترب املعرفة، وخاصة املعرفة الضمنية التي يمكن أن يف العقد األخري، 

تكون مصدر لتحقيق ميزة للمؤسسات ألهنا مميزة وال يمكن نقلها بصورة كاملة، وكذلك ال يمكن استبداهلا، ومع ذلك فإن جمرد 

 سرتاتيجية،  لذا البد من استبداهلا بعملية إدارة املعرفة.عملية معاجلة املعلومات نفسها ال تضمن ميزة ا

 وتعد إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم اإلدارية والتي نمت األدبيات املتعلقة هبا كاًم ونوعًا،  ويمكن تقسيم إدارة املعرفة إىل قسمني

داخل قلب وعقل كل فرد والتي من غري السهولة نقلها  مها املعرفة الضمنية والتي تتعلق باملهارات والتي هي يف حقيقة األمر توجد يف

ت أو حتويلها لآلخرين وقد تكون تلك املعرفة فنية أو إدراكية، باإلضافة إىل النوع الثاين وهو املعرفة الظاهرية والتي تتعلق باملعلوما

 (.17، ص 2016املوجودة واملخزنة يف أرشيف املنظمة ) رشقاوي، 

عرفة يف جماالت أخرى غري إدارة املشاريع واملنظامت، مثل جماالت التعليم، حيث من املمكن تطبيق إدارة ومؤخرًا دخلت إدارة امل

املعرفة يف املؤسسات التعليمية مع إدراك أن الفرق الرئييس بني املؤسسات التجارية واملؤسسات التعليمية يكمن يف طبيعة كيفية إدارة 

 عرفة يف املؤسسات التعليمية مازال بطيئًا للغاية .األشياء، ومع ذلك، فإن تعزيز إدارة امل

ويساعد تطبيق منهج إدارة املعرفة يف متكني املؤسسات التعليمية من احلصول عىل رؤية شاملة وموحدة ومتكاملة للمعرفة 

إىل مزيد من الفعالية يف صنع القرار املؤسسية وتطبيقها يف املسائل الوظيفية املتعددة مما يؤدي يف هناية املطاف إىل حتسني تبادل املعرفة و

 (Bhusry et al., 2011, 34والتخطيط وتعزيز األداء )

وترى الباحثة أن إدارة املعرفة مطلب واسرتاتيجية رئيسية لتحقيق النجاح التعليمي التنظيمي والبقاء يف املنافسة الشديدة، حيث 

قيق نمط تفكري جديد يمكنهم من خالله إعادة تعريف األمور وأنامط مُتكن املؤسسات التعليمية ومن ضمنها مكاتب التعليم من حت

 األداء إذا متكنت تلك املؤسسات من تعلم وحفظ واستخدام املعرفة بطريقة إبداعية.

 مفهوم إدارة املعرفة :

رفة واختيارها ( بأهنا عبارة عن العمليات التي تساعد املنظامت عىل توليد واحلصول عىل املع17، ص 2016عرفها رشقاوي )

واستخدامها ونرشها وحتويل املعلومات اهلامة واخلربات التي متتلكها املنظمة والتي تعترب رضورية لألنشطة اإلدارية املختلفة كاختاذ 

 القرارات وحل املشكالت والتعلم والتخطيط االسرتاتيجي. 

( بأهنا العمليات التي تساعد املنظامت عىل توليد املعرفة، واحلصول عليها، واختيارها، 101، ص2013كام عرفها مهرشي )

وتنظيمها، واستخدامها، ونرشها وحتويل املعلومات املهمة واخلربات التي متتلكها املنظمة والتي تعتربها رضورية لألنشطة اإلدارية 

 اذ القرارات، والتعلم، والتخطيط االسرتاتيجي.  املختلفة، كحل املشكالت واخت
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عملية مستمرة تشتمل عىل عدة أنشطة وخربات وعمليات منظمة تستهدف الوصول للمعرفة وتطويرها وتعرفها الباحثة بأهنا: 

لتحقيق أهداف  والتعريف هبا من خالل التحكم املبارش والرصيح يف املعرفة املتوافرة لدى مكاتب التعليم، وذلك يكون باألساس

 مكاتب التعليم.

 أمهية إدارة املعرفة بمكاتب التعليم :

يؤدي التطبيق الفعال إلدارة املعرفة إىل زيادة قدرة املؤسسة التعليمية عىل االندماج يف التنمية االقتصادية اإلقليمية، فاملعرفة 

ختدمها من خالل إنشاء ميزة تنافسية إقليمية، ويف واقع كعامل تنموي يمكن أن يكون مفيدًا للمؤسسات التعليمية واملجتمعات التي 

 األمر قد تكون الثروة غري املألوفة والنادرة املتمثلة يف رأس املال البرشي هي املصدر الرئييس لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف

 املستقبل.

جاح األعامل، وتأيت أمهيتها من كوهنا إحدى املكونات وتعد إدارة املعرفة من األفكار احلديثة ذات األثر اهلام والفعال عىل ن

ة اجلوهرية لنجاح املكاتب، كام أن أمهية إدارة املعرفة تكمن يف كوهنا مؤرشا لطريقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات إدارة املعرفة يف إزال

عليمية، وتزيد من عوائد املنظمة ورضا العاملني القيود وإعادة اهليكلة التي تساعد يف التطوير والتغيري ملواكبة متطلبات البيئة الت

ووالئهم وحتسن من املوقف التنافيس من خالل الرتكيز عىل املوجودات غري امللموسة التي يصعب قياسها وتظهر نتائجها عىل املدى 

 (.30، ص 2011الطويل  ) الزطمة، 

ة التي ستؤكد عليها، وبدأت إدارة املعرفة حتتل مكانتها وقد أدركت أغلب املنظامت أن القابلية عىل إدارة املعرفة هي اخلاصي

ها بوصفها تطورًا فكريا مهاًم يف عامل األعامل اليوم إلدراك املنظامت أن املعرفة بدون فعل اإلدارة ليست ذات نفع لكون املعرفة يف أغلب

 (.31، ص 2005املنظمة                   ) الكبييس، ضمنية وحتتاج إىل الكشف عنها وإىل توليدها من جديد وخزهنا وتوزيعها ونرشها يف 

وترى الباحثة أن تطبيق املنهج الشامل إلدارة املعرفة بمكاتب التعليم يؤدي إىل إدخال تطورات هائلة يف تبادل املعرفة، الرصحية 

التعليم أمر هام كام هو يف قطاع الرشكات،  والضمنية، وما إىل ذلك من فوائد متتالية، فاستخدام تقنيات إدارة املعرفة، والتكنولوجيا يف

فمن خالل االستفادة من رأس املال املعريف، تتغري طبيعة املكاتب وتصبح أكثر فعالية، فإذا متت االستفادة منها عىل النحو الفعال 

 يؤدي ذلك إىل حتسني قدرات صنع القرار، وحتسني اخلدمات اإلدارية واألكاديمية، وختفيض التكاليف.

 اف إدارة املعرفة:أهد

تتمثل أهداف إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف تعزيز نمو املعارف واحلفاظ عليها، وإدارة مصادر املعارف لتسهيل الوصول إليها 

اع وإعادة استخدامها، وكعامل أسايس يف التعليم، ، وهناك جمموعة من األهداف العامة التي تشرتك فيها إدارة املعرفة يف خمتلف أنو

 (:31، ص 2011املنظامت وتتمثل تلك األهداف فيام ييل: )الزطمة، 

 .حتديد ومجع املعرفة وتوفريها بالشكل املناسب والرسعة املناسبة لتستخدم يف الوقت املناسب 

 .بناء قواعد معلومات لتخزين املعرفة وتوفريها واسرتجاعها عند احلاجة إليها 

  بني مجيع العاملني يف التنظيم.تسهيل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة 

 .نقل املعرفة الكامنة)الضمنية( من عقول مالكها وحتويلها إىل معرفة ظاهرة 

 . اإلسهام يف حل املشكالت التي تواجه املنظمة والتي قد تؤدي إىل نقص كفاءهتا أو هدر وقتها وأمواهلا 
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 ( يوضح أهداف إدارة املعرفة1شكل)

 تصميم الباحثة

الباحثة أن إدارة املعرفة تسعى أيضًا إىل استغالل وتطوير املعارف اخلاصة بمكاتب التعليم هبدف تعزيز أهداف تلك كام ترى 

املكاتب، حيث تشتمل املعرفة املراد إدارهتا عىل معرفة واضحة وموثقة ومعرفة ذاتية ضمنية، وتستثمر مجيع طاقات العاملني 

ارة كل تلك العمليات املرتبطة بتحديد املعرفة وتبادهلا، وإنتاجها، وإنشاء أنظمة مستودعات واالستفادة من معارفهم كام تستلزم اإلد

 و مصادر للمعارف وصيانتها وحفظها .

 .املعرفة إدارة أبعاد

توصل عدد من الباحثني إىل االعرتاف برضورة فهم وقياس نشاط إدارة املعرفة هبدف أن تتمكن املؤسسات التعليمية من حتسني 

أدائها وتتمكن احلكومات من تطوير سياساهتا ، وعىل الرغم من أن إدارة املعرفة أصبحت مُتارس عىل نطاق واسع، إال أن املؤسسات 

 التعليمية مازالت تكافح من أجل قياس أبعاد إدارة املعرفة وتأثريها ومعرفة أفضل الطرق لالستفادة منها وإدارهتا .

من األبعاد األساسية التي تكوهنا وحتدد مالحمها وتتمثل تلك األبعاد يف األشخاص، حيث يعد  وتتكون إدارة املعرفة من جمموعة

اجلانب البرشي البعد األسايس يف إدارة املعرفة لكونه يتضمن األساس الذي تنتقل عربه املنظمة من املعرفة الفردية إىل املعرفة 

لوجيا دور مهم جدًا يف إدارة املعرفة سواء يف توليد املعرفة واكتساهبا أو نرشها التنظيمية، باإلضافة إىل التكنولوجيا حيث تؤدى التكنو

أو االحتفاظ هبا وبالتنسيق مع املصادر األخرى للمعرفة، وهذا باإلضافة إىل التعاون والثقة والتعلم واخلربة الواسعة العميقة 

 (.7، ص 2011)الطعامسة ، 

رة املعرفة إىل أربعة أبعاد رئيسية تتمثل يف خلق املعرفة، وتبادل املعرفة، واالحتفاظ وترى الباحثة أنه يمكن تصنيف أبعاد إدا

باملعرفة، وتوظيف املعرفة ، حيث يركز خلق املعرفة عىل العملية التي يتم من خالهلا إنشاء املعرفة اجلديدة، واندماجها يف عمل مكاتب 

تم من خالهلا تبادل املعارف املوجودة ونرشها داخل املكاتب، أما االحتفاظ باملعرفة التعليم، بينام هيتم تبادل املعرفة بالعملية التي ي

فريكز عىل عملية حفظ املعارف، ونقلها داخل املؤسسة يف صورة ذاكرة أو وثائق أو إجراءات روتينية ، وتوظيف املعرفة حيث تسمح 

 معرفة جديدة . بعمليات التعلم الفردي واجلامعي اجلديدة والتي تؤدي إىل ابتكار

 حفظ المعرفة وخزنها في األماكن المخصصة لها

 تسهيل عملية تقاسم المعرفة

نشر المعرفة وتوزيعها على الجهات ذات 
  العالقات حسب الحاجة اليها

 

 ذاتالتحكم والسيطرة على العمليات 
    العالقة بإدارة المعرفة
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 ثانيًا: املنظمة املتعلمة

تواجه املنظامت دائاًم تطورات اجتامعية مثل العوملة والتقدم التكنولوجي واملنافسة العاملية املتزايدة، وقد نجحت بعض املنظامت يف 

يميز هذه املنظامت الناجحة عن هذه البيئة، وفشلت بعض املنظامت األخرى، وبالتايل تم حذفها من ساحة املنافسة، ولكن ما أهم ما 

غريها من املنظامت غري الناجحة ؟ قد وجد أن القدرة عىل التعلم بشكل أرسع من املنظامت املنافسة هي امليزة التي متيز املنظامت 

 الناجحة عن غريها.

ي منظمة تريد أن حتقق واملنظمة املتعلمة ليست فقط كلمة شائعة يرددها الناس بل هي من القدرات املحورية واألساسية أل

النجاح لسنوات وعقود قادمة، فاملنظمة كنظام تعرف عىل أهنا جمموعة من األجزاء املرتابطة واملتبادلة التأثري فأي تغري يف أحد أجزاء 

ف املطلوبة املنظمة يؤثر بشكل مبارش أو غري بارش يف األجزاء األخرى ولكي يكون التعليم التنظيمي ناجحًا ونستطيع أن نحقق األهدا

منه البد من تفحص املنظمة كنظام وبشكل شامل ومن ثم العمل من خالل أجزاء املنظمة املرتابطة إلحراز ما هو مطلوب وهذه املهمة 

 (. 190، ص2011ضخمة وليست سهلة ولكن يمكن تذليل هذه الصعوبات من أجل بناء املنظمة املتعلمة)العزام، 

تطلب من املنظامت أن تفكر وتترصف بشكل اسرتاتيجي والذي من الواجب أن ينعكس عىل واالجتاه نحو املنظمة املتعلمة ي

املستوى األعمق لطبيعة املنظامت والتحديات السياسية التي تواجهها، آخذة يف احلسبان تطوير معرفتها بتسلسل األولويات التنظيمية 

غيري نقطة أساسية لالنطالق نحو بناء املنظمة املتعلمة وهو أمر ليس كاألمور الواجب رصف النظر إليها أو جتاهلها، وتعترب عملية الت

سهاًل، حيث يتطلب تغيري األنامط الفكرية يف بعض األحيان وقتًا والتزامًا كبريًا بينام يكن تغيري أنامط أخري بشكل أرسع ويعتمد ذلك 

 (. 3ص  ،2012يف بعض األحيان عىل عمق تلك األنامط يف ثقافة املجتمع)الفاعوري، 

لذا ترى الباحثة سعي العديد من املنظامت إىل أن تكون منظامت متعلمة ألن املنظمة املتعلمة تساهم يف زيادة األداء املتميز، 

واالبتكار واالحتفاظ بأصحاب املهارات املعرفية، وتعد القوى العاملة جزء ال يتجزأ من منظامت التعلم ألن العاملني البد أن 

 استخدام البيانات واملعلومات وحتويلها إىل معرفة قيمة بالنسبة لالستخدام الفردي والتنظيمي. يصبحوا خرباء يف

 مفهوم املنظمة املتعلمة:

( بأهنا املنظمة التي تتصف بقدرهتا عىل متكني العاملني فيها من التعليم والتطوير املستمر  683، ص2016عرفها احلامدي)

حلوار وتبادل اخلربات بني أفرادها وبني املجتمع، مع قدرهتا عىل التكيف مع املتغريات املستمرة وكذلك العمل عىل تشجيع التعاون وا

 باالعتامد عىل اإلدارة الفعالة للمعرفة والتقنية احلديثة. 

هو  وهي املنظمة التي تسعي دائام للحصول عىل املعرفة بتوفري كل الوسائل والتسهيالت الالزمة لذلك إذ يظل هدفها األسايس

إشاعة ثقافة تنظيمية تشجع عىل اكتساب املعرفة وتوزيعها وخزهنا وتطبيقها ومتابعة ذلك لتصحيح مسارات العمل وتعزيزها )بلعيل، 

 (. 182، ص2014

قصود بأهنا املنظامت التي يقوم أفرادها بالتطوير من قدرهتم عىل حتقيق النتائج التي ينشدوهنا واملومما سبق تعرفها الباحثة إجرائيًا 

هبا )مكاتب التعليم( يف هذا البحث، بحيث يتم وضع أنامط جديدة من التفكري و االتصال الفعال، وتعزيز التطلعات اجلامعية هبا، 

ُتظهر درجة عالية من القدرة عىل التكيف وحتديث نفسها من خالل امتالك التعليم املستمر، وبالتايل فإن املنظمة املتعلمة تعترب  وأيضاً 

 اعي يشمل التعلم الفردي واجلامعي والتنظيمي لتحقيق األداء التنظيمي.نشاط مج
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 أمهية املنظمة املتعلمة :

للمنظمة املتعلمة أمهية كبرية يف إجياد املعارف واكتساهبا ونقلها، وكذلك يف تعديل سلوكها لتجسيد املعارف والرؤى اجلديدة، 

 "النامذج العقلية"، و"اإلتقان الشخيص"، و"القيم املتبادلة"عض القواعد من خالل إتقان ب "أنظمة التفكري"فهي منظمة تكتسب 

، فاملنظمة املتعلمة كمجتمعات للمامرسة أو مكانًا إلجراء مناقشات وإجراءات منسقة، تسهل وتدعم الفرد "التعلم اجلامعي"و

 واملنظمة.

النظر إىل املنظامت كهياكل وبريوقراطيات مل يعد يالءم حيث تعمل املنظمة املتعلمة عىل حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة ألن 

الظروف املجتمعية وقوى التغري العاملية التي ظهرت خالل العقود األخرية يف العقد العرشين، فلم يعد كافيًا للمنظامت أن تعمل 

األكثر أمهية ألي منظمة لتحقيق امليزة  باألبنية التنظيمية التقليدية يف ظل هذه التغريات، وتعترب املعلومات يف عامل اليوم املدخل

 (.  347، ص 2014التنافسية وذلك من خالل احلصول عىل املعلومات واإلفادة منها) عبد اهلل وأبو رايض، 

وتؤكد الباحثة عىل أن املنظمة املتعلمة ال تقوم فقط بإدراج املتغريات التنظيمية األساسية، مثل موارد العمل، والقيادة ) من خالل 

التواصل البيئي، وأنظمة مجع املعارف، والقيادة االسرتاتيجية ( ولكنها تضيف أيضا أبعادًا واعدة وأساسية للتعلم والتعاون وحتسني 

مهارات العاملني ومشاركتهم، كام قد تم التأكيد عىل أمهية املوارد التنظيمية يف االبتكار، وذلك مثل األشخاص الذين لدهيم املهارات 

 الالزمة، والنظم أو العمليات الفعالة، والتدريب املناسب. أو املعارف

 دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم:

إدارة املعرفة وعملياهتا تعد نظامًا فرعيًا من املنظمة املتعلمة فالتغريات يف إدارة املعرفة تؤدي إىل تغريات يف املنظمة والعكس 

ن اعتبار املنظامت املتعلمة هي املنظامت التي تضع تصاميم وخطط تستوعب التطورات املستمرة يف اسرتاتيجياهتا صحيح، ويمك

وهياكلها وثقافتها وسلوك أفرادها من أجل زيادة احتاملية التعلم املنظمي عن طريق تطبيق عمليات إدارة املعرفة من خالل تفعيل دور 

 (. 819ص  ،2016فرق املعرفة )عبيد وربايعة، 

 كام تعد إدارة املعرفة من األفكار احلديثة ذات األثر اهلام والفعال عىل إنجاح األعامل يف املنظمة املتعلمة وتأيت أمهيتها من كوهنا

أحد املكونات اجلوهرية لنجاح املنظامت وضامن بقائها من خالل قدرهتا عىل املسامهة يف صيانة وتطوير رؤية طويلة األمد تعرب من 

الهلا املنظمة أين ترغب يف الذهاب مستقباًل، حيث أن أمهية إدارة املعرفة تكمن يف كوهنا مؤرشًا لطريقة شاملة وواضحة لفهم خ

 مكاتب مبادرات إدارة املعرفة يف إزالة القيود التي تواجه املنظمة املتعلمة وإعادة اهليكلة التي تساعد عىل حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف

 (.      30، ص2011) الزطمة،  التعليم

ومما سبق عرضه ترى الباحثة  أن املعرفة هي املفتاح الرئييس لنجاح املؤسسات التعليمية، وبالتايل فإن العديد من املؤسسات 

ت من تبحث عن أدوات أو طرق يمكن أن تساعد العاملني هبا يف زيادة معرفة املوظفني، وقد جعل االعتامد عىل تكنولوجيا املعلوما

املمكن إنشاء املعرفة وحفظها ومشاركتها يف أنظمة املؤسسة لالستخدام املستقبيل يف مكان العمل، كام قد مثلت نظم إدارة املعرفة 

 حلوالً تكنولوجية تدعم تعلم املوظفني وتبادل املعرفة عرب املؤسسات يف مكان العمل جلعلها منظامت متعلمة ناجحة.
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 والدراسات السابقة:ثانيًا : البحوث 

ومتثل الدراسات السابقة سجاًل حافال باملعلومات ملعرفة أوجه الشبة واالختالف بينها وبني البحث احلايل ، ويتضمن هذا اجلزء 

 عرضا لبعض البحوث والدراسات السابقة التي أتيح للباحثة لالطالع عليها عن إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة . 

 ناولت إدارة املعرفة :الدراسات التي ت

توظيف إدارة املعرفة لدى القادة األكاديميني يف اجلامعات األردنية يف ضوء أبعاد املنظمة  "( بعنوان: 2017دراسة صالح )

 "املتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

جلامعات األردنية يف ضوء أبعاد املنظمة هدفت تلك الدراسة إىل حتديد درجة توظيف إدارة املعرفة لدى القادة األكاديميني يف ا

أن درجة توظيف إدارة املعرفة لدى القادة  املتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

يس كان متوسطًا ، ووجود األكاديميني يف اجلامعات احلكومية األردنية يف ضوء أبعاد املنظمة املتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر

يف درجة توظيف إدارة املعرفة لدى القادة األكاديميني يف اجلامعات احلكومية  a≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 

 األردنية يف ضوء أبعاد املنظمة املتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغري صفة اجلامعة.

ت من أمهها: تنمية تبادل األفكار واملامرسات املعرفية لدى القادة األكاديميني يف اجلامعات احلكومية وأوصت الدراسة بتوصيا

 األردنية مع العاملني يف ضوء أبعاد املنظمة املتعلمة .

الرتبية دراسة تطبيقية عىل وزارة  -عمليات إدارة املعرفة وعالقتها بتميز األداء املؤسيس "( بعنوان: 2014دراسة املدهون )

 : "والتعليم العايل يف حمافظات غزة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل عمليات إدارة املعرفة وعالقتها بتميز األداء املؤسيس يف ضوء استخدام النموذج األمريكي 

املني يف وزارة الرتبية مالكوم بالدريدج للتميز يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، وأشتمل جمتمع الدراسة عىل مجيع الع

والتعليم العايل ومجيع املديريات عىل مستوي حمافظات قطاع غزة وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن مستوى توافر عمليات 

ز يف وزارة إدارة املعرفة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة كان جيد ، وأن مستوى توافر معايري النموذج األمريكي للتمي

 الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة كان جيد.

وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها تطوير وحتسني املوظف يف وزارة الرتبية والتعليم باعتباره أساس النجاح املؤسيس؛ 

 تقوم عىل أساس املشاركة باملعرفة. والعمل عىل خلق ثقافة حمفزة ومشجعة وداعمة إلنتاج املعرفة ومشاركتها وتأسيس بيئة تنظيمية

واقع ممارسة إدارة املعرفة يف مكاتب الرتبية والتعليم للبنات بمدينة الرياض من وجهة نظر "( بعنوان: 2011دراسة العمرو )

 :"املرشفات الرتبويات 

بمدينة الرياض من وجهة نظر  هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع ممارسة إدارة املعرفة يف مكاتب الرتبية والتعليم للبنات

وقد توصلت  املرشفات الرتبويات والصعوبات التي تواجه تطبيقها وتقديم مقرتحات قد تسهم يف تفعيل تطبيق إدارة املعرفة فيها

فة بشكل عام الدراسة إيل عدة نتائج منها ، ترى املرشفات الرتبويات أن درجة واقع ممارسة مكاتب الرتبية والتعليم للبنات إلدارة املعر

متوسطة ، كام يوجد صعوبات تواجه تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب الرتبية والتعليم للبنات بدرجة عالية من أبرزها غياب اإلطار 

 الواضح ملضمون إدارة املعرفة وعدم استقطاب اخلربات املؤهلة فيها.
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رية العليا بإدارة املعرفة واستثامر الطاقات البرشية ومعرفة وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أمهها: اهتامم املستويات اإلدا

 إمكانيات املرشفات الرتبويات وتنمية قدراهتن املعرفية، وتوظيف التجارب العاملية الناجحة يف جمال استثامر إدارة املعرفة .

 الدراسات التي تناولت املنظمة املتعلمة

ملتعلمة يف حتقيق التميز املؤسيس لدي مكاتب اإلرشاف الرتبوي يف مدينة دور املنظمة ا "( بعنوان: 2017دراسة السهيل )

 :" اسرتاتيجية مقرتحة -الرياض

هدفت إىل التعرف عىل دور املنظمة املتعلمة يف حتقيق التميز املؤسيس لدى مكاتب اإلرشاف الرتبوي للبنات يف مدينة الرياض، 

ملتعلمة يف حتقيق التميز املؤسيس لدى مكاتب اإلرشاف الرتبوي يف مدينة الرياضوقد وتقديم اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور املنظمة ا

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ، وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية ما بني املنظمة املتعلمة والتميز املؤسيس لدي مكاتب 

وي لتحقيق مركز تنافيس جيد، وتؤكد مكاتب اإلرشاف الرتبوي اإلرشاف الرتبوي يف مدينة الرياض ، وسعي مكاتب اإلرشاف الرتب

 عىل االلتزام بمضامني التميز القيادي.

وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أمهها: رضورة أن تتبنى مكاتب اإلرشاف الرتبوي خطة اسرتاتيجية إلدخال مفهوم 

ستدام وتدريب قائدي املدارس عىل تقييم ثقافة مدارسهم ، ورضورة املنظمة املتعلمة يف املدارس تعتمد عىل نرش مفهوم التعلم امل

 إجراء دراسات وصفية حول متغريات املنظمة املتعلمة وعالقتها بمفاهيم إدارية أخرى.

 :"تطبيق اسرتاتيجية املنظمة املتعلمة لتعزيز التعلم يف مدارس سنغافورة"( بعنوان: Retna & Ng, 2016دراسة ريتنا ونيغ )

إىل استعراض جتربة إحدى املدارس يف سنغافورة يف تطبيق اسرتاتيجية املنظمة املتعلمة يف التنظيم واإلدارة ، وتكون جمتمع هدفت 

وأظهرت الدراسة  ( معلامً 16الدراسة من مجيع املعلمني العاملني يف إحدى املدارس يف سنغافورة، واشتملت عينة الدراسة عىل )

هناك عالقة إجيابية بني التعلم التنظيمي وتطبيق اسرتاتيجية املنظمة املتعلمة، وأن هناك عالقة إجيابية بني العديد من النتائج، منها أن 

 تعلم املعلمني أثناء العمل وتطبيق اسرتاتيجية املنظمة املتعلمة.

طة لتحديد املامرسات املثىل وأوصت الدراسة برضورة قيام مديري املدارس باألخذ بعني االعتبار العوامل الثقافية املختلفة املحي

 التي جيب تطبيقها يف اسرتاتيجية املنظمة املتعلمة. 

بعض الدراسات السابقة حاولت إجراء عرض وتأكيد ألمهية تطبيق إدارة املعرفة ودورها يف التميز املؤسيس  ترى الباحثة أن      

إىل معرفة مفهوم إدارة املعرفة وتوضيح عالقتها  كام سعى بعضهايف مجيع املنظامت بام فيها املدارس وإدارات التعليم واجلامعات ، 

باملنظمة املتعلمة ويتفق البحث احلايل مع بعض الدراسات السابقة من حيث املجال واالهتامم بإدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة ، 

تبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة  ، كام وكذلك يتفق مع بعض الدراسات السابقة يف طريقة مجع البيانات من خالل استخدام االس

 أن غالبية الدراسات السابقة اعتمدت عىل املنهج الوصفي وكذلك هذا البحث . 

بينام سعى هذا البحث إىل التعرف عىل دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري حيث  

يف جمتمعه الذي أجري فيه وأيضًا يف توضيح واقع تطبيق ودور إدارة املعرفة يف تطوير وحتسني مكاتب  أختلف مع الدراسات السابقة

 التعليم يف منطقة عسري .
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 امنهجية البحث وإجراءاهتاملحور الثالث: 

البيانات وتصنيفها استعانت الباحثة يف هذا البحث باملنهج الوصفي املسحي،  حيث هيدف املنهج الوصفي إىل مجع منهج البحث :

وحتليلها للوصول إىل نتائج حمددة، ولتحقيق أهداف البحث ونتائجه يتم استخدام أساليب قياسية والتوصل إىل النتائج )صابر 

 (.87، ص:  2002وخفاجة،

 ة الدراسيةبمنطقة عسري التعليمية للسن واملرشفاتمديرات مكاتب التعليم مجيع يتكون جمتمع البحث من  جمتمع البحث وعينته:

مرشفة ولقد اختارت الباحثة عينة عشوائية لتمثيل جمتمع البحث ، وبلغت العينة العشوائية 287م ، وعددهن 2018هـ/1440

 % مرشفة من محلة الشهادات اجلامعية ) بكالوريوس ، ماجستري ، دكتوراه (. 35بنسبة  101

ستناد إىل الدراسات السابقة والنظريات ذات الصلة ، وتم توزيع استبيان علمي تم تصميمه باال استخدمت الباحثة أداة البحث:

، كام أجرت مقابلة مع مديرة مكتب م 2018هـ/1440االستبيان عىل مديرات مكاتب التعليم واملرشفات بمنطقة عسري التعليمية 

  .التعليم بأهبا ملعرفة أهم املقرتحات لتطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري

 اختبار الصدق والثبات ألداة البحث :

الصدق الظاهري: للتأكد من الصدق الظاهري لالستبيان، تم عرض فقرات االستبيان بشكل أويل عىل عدد من املحكمني، 

عىل ( عبارة مقسمة 16وبعد حتكيمها  توصلت الباحثة إىل تصميم االستبيان بصورته النهائية، حيث تكون االستبيان من )

 .نحموري

تم حساب صدق االتساق الداخيل وفقًا الستجابات أفراد العينة بحساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة ولقد 

 ( التايل:1،  3والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة كام يوضح نتائجها جدول رقم) 

 درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة(: معامالت ارتباط بريسون بني 1،3جدول )

 املحور األول ) واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم بمنطقة عسري(

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .778** 5 .747** 
2 .768** 6 .760** 
3 .727** 7 .708** 
4 .819** 8 .718** 

 املحور الثاين ) دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة(

9 .834** 13 .841** 
10 .828** 14 .833** 
11 .743** 15 .798** 
12 .813** 16 .744** 

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

تتسم فقرات االستبيان بتوفر درجة عالية من صدق االتساق الداخيل، وهذا يعزز قوة ومتانة االستبيانوقدرته عىل حتقيق أهداف 

 البحث، وتعميم نتائجه.
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 الصدق البنائي العام ملحاور االستبانة: (أ

الدرجة الكلية لكل حمور واملجموع الكيل تم التأكد من الصدق البنائي ملحاور االستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط بني 

 لالستبانة، ويوضح اجلدول التايل نتائجها:

 (: معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور والدرجة الكلية ملحاور االستبانة2، 3جدول) 

 معامل االرتباط املحور م

 **909. "عسريتطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة  "املحور األول:  1

 **891. "دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء مكاتب التعليم يف ضوء املنظمة املتعلمة "املحور الثاين:  2

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( السابق أن قيم معامالت االرتباط ملحاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث 2،  3اجلدول ) يوضح

(؛ مما يدل عىل توافر درجة مرتفعة من 0.01(، وكانت مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )**909.-**891.تراوحت بني )

 الصدق البنائي ملحاور االستبانة.

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة3، 3ول)جد

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات عدد املحور م

 890. 8 "تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم  "املحور األول:  1

 921. 8 "دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة "املحور الثاين:  2

 929. 16 للعباراتاملجموع الكيل 

( السابق أن قيم معامالت الثبات ملحاور االستبانة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم معامالت 3،  3يظهر من اجلدول رقم )

(؛ وتشري هذه القيم من معامالت 929.االستبانة ) ملحاور( وبلغت قيمة معامل الثبات الكيل 921.-890.الثبات ملحاور االستبانة بني )

 الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتامد عىل نتائجها والوثوق هبا .

 املحور الرابع : حتليل البيانات ومناقشتها 

سنوات اخلربة يف   -تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا )املؤهل العلمي :  خصائص عينة البحث : 1

 العمل التعليمي (.

 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل التعليمي: -أ

 (: توزيع أفراد العينة وفقا للمؤهل التعليمي1،  4جدول ) 

 النسبة املئوية التكرار املؤهل التعليمي م

 %80.2 81 بكالوريوس 2

 %18.8 19 ماجستري 3

 %1 1 دكتوراه 4

 %100.0 101 املجموع  
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 :اخلربةسنوات توزيع أفراد العينة حسب  -ب 

 (: توزيع أفراد العينة وفقا لسنوات اخلربة2، 4جدول )

 النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربة م

 %1 1 سنوات.5 أقل من  1

 %5.9 6 سنوات. 10إىل أقل من 5من  2

 %13.9 41 سنة.15إىل أقل من 10من  3

 %79.2 80 سنة فأكثر 15 3

 %100.0 101 املجموع

 اإلجابة عىل أسئلة البحث 

 "واقع تطبيق إدارة املعرفة فيمكاتب التعليم يف منطقة عسري "أوالً:

 (: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية  الستجابات أفراد العينة حول3،  4جدول )

 " مكاتب التعليم يف منطقة عسريتطبيق إدارة املعرفة يف  "

 العبارة
املتوسط 

 احلسايب
 الوزن النسبي

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 االستجابة

1 
حترص مكاتب التعليم يف منطقة عسري عىل تدوين جتارب وخربات 

 العاملني وحفظها يف قواعد املعرفة .
 عالية 3 683. 80.58 2.42

2 
ختصص مكاتب التعليم يف منطقة عسري وحدات خاصة مكلفة 

 املعرفة اجلديدة يف جمال العمل اإلرشايف.بمتابعة 
 عالية 6 780. 77.92 2.34

3 
ختصص مكاتب التعليم يف منطقة عسري ميزانية مناسبة لدعم 

 مشاريع إدارة املعرفة .
 متوسطة 8 837. 63.60 1.91

4 
تستخدم مكاتب التعليم يف منطقة عسري مقاييس ومعايري تسيطر 

 . من خالهلا عىل املعرفة املطبقة
 متوسطة 7 836. 72.92 2.19

5 
تسهل مكاتب التعليم يف منطقة عسري تفاعل العاملني مع بعضهم 

 البعض لتوليد املعرفة.
 عالية 1 700. 84.24 2.53

6 
تسهل مكاتب التعليم جلميع العاملني الوصول إىل قواعد املعرفة 

 التي متتلكها.
 عالية 5 747. 79.25 2.38

7 
احلرية للعاملني يف تطبيق املعرفة واملعلومات متنح مكاتب التعليم 

 اجلديدة.
 عالية 2 755. 81.58 2.45

8 
يوجد نظام فعال لتقنية املعلومات يف مكاتب التعليم إلدارة 

 املعرفة.
 متوسطة 4 770. 74.92 2.25

واقع تطبيق إدارة املعرفة   "املتوسط احلسايب اإلمجايل للمحور األول 

 "التعليم يف منطقة عسري  فيمكاتب
 متوسطة --- 575. 76.92 2.31
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جاءت بدرجة )متوسطة( من مكاتب التعليم يف منطقة عسري  تطبيق إدارة املعرفة يف( السابق أن  3،  4يتبني من اجلدول رقم )

(؛ وبلغت االنحرافات 575.( بانحراف معياري بلغ )2.31وجهة نظر أفراد عينة البحث ، حيث جاء املتوسط العام للمحور األول )

 ( وهي قيم منخفضة؛ مما يوضح جتانس آراء أفراد العينة حول تلك العبارات.837.-683.املعيارية لعبارات املحور األول بني )

تسهل مكاتب التعليم يف منطقة عسري تفاعل العاملني مع بعضهم البعض لتوليد ( )5وجاءت يف الرتتيب األول العبارة رقم )

ختصص ( )3( بينام جاءت يف الرتتيب األخري العبارة رقم )0.770(، وانحراف معياري بلغ)2.53بمتوسط حسايب بلغ ) (املعرفة

(، وانحراف معياري بلغ 1.91( بمتوسط حسايب بلغ )مكاتب التعليم يف منطقة عسريميزانية مناسبة لدعم مشاريع إدارة املعرفة

 اخلاص بدرجة متوسطة وعالية. ( ، وجاءت باقي عبارات املحور األول0.837)

عىل درجة استجابة )متوسطة( من وجهة نظر  مكاتب التعليم يف منطقة عسري تطبيق إدارة املعرفة يفوترى الباحثة أن حصول 

 إىل انخفاض حجم امليزانية التي تتلقاها مكاتب التعليم يف منطقة عسري.أفراد عينة الدراسة قد يعزى 

 ؟دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة يف منطقة عسري ما "اإلجابة عىل السؤال الثاين: 

لإلجابة عىل هذا السؤال، تم حساب املتوسط احلسايب والوزن النسبي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات حماور البحث، 

 كام تبني نتائج اجلداول التالية:

 حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسريدور إدارة املعرفة يف 

 (: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية  الستجابات أفراد العينة حول4،  4جدول) 

 " مكاتب التعليم يف منطقة عسريدور إدارة املعرفة يف ضوء املنظمة املتعلمة يف  " 

 العبارة
املتوسط 

 سايباحل

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 االستجابة

9 
تساعد إدارة  املعرفة عىل االبتكار واملرونة يف األعامل اإلدارية 

 بمكاتب التعليم
 عالية 6 684. 85.33 2.56

10 
تساعد إدارة املعرفة عىل بناء الثقافة التنظيمية بمكاتب التعليم 

 املقدمةلتحسني اخلدمات 
 عالية 1 595. 87.67 2.63

11 
تزيد إدارة املعرفة من قدرة مكاتب التعليم يف منطقة عسري عىل تطبيق 

 اإلدارة اإللكرتونية
 عالية 4 617. 86.67 2.60

12 
تساعد إدارة املعرفة عىل حتديث املعلومات املتوفرة للعاملني بمكاتب 

 التعليم لتعزيز متيزهم العميل
 عالية 3 643. 87.67 2.63

13 
تساعد إدارة املعرفة مكاتب التعليم عىل استخراج املعرفة من 

 ممارساهتم مما حيقق األهداف املرجوة
 عالية 2 628. 87.67 2.63

14 
تساهم إدارة املعرفة بشكل مبارش يف حتقيق التكامل والتنسيق بني 

 الوحدات واألقسام داخل مكاتب التعليم
 عالية 5 666. 86.33 2.59

15 
تساهم إدارة املعرفة يف تقديم احلوافز للعاملني بمكاتب التعليم 

 بالشكل الذي يتناسب مع حتقيق التميز اإلداري
 عالية 8 750. 80.00 2.40
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 العبارة
املتوسط 

 سايباحل

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 االستجابة

16 
تساهم إدارة املعرفة يف تقديم التغذية العكسية للعاملني بمكاتب 

 التعليم لتحسني أدائهم
 عالية 7 687. 83.00 2.49

دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء  "املتوسط احلسايب اإلمجايل للمحور الثاين  

 ""املنظمة يف منطقة عسري 
 عالية --- 529. 85.67 2.57

( السابق أن دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة يف منطقة عسري جاءت بدرجة )عالية( من وجهة 4.4يتبني من اجلدول رقم )

(؛ وبلغت االنحرافات املعيارية 529.( بانحراف معياري بلغ )2.57ة البحث، حيث جاء املتوسط العام للمحور الثاين )نظر أفراد عين

 ( وهي قيم منخفضة؛ مما يوضح جتانس آراء أفراد العينة حول تلك العبارات.750.-595.لعبارات املحور األول بني )

إدارة املعرفة عىل بناء الثقافة التنظيمية بمكاتب التعليم لتحسني اخلدمات  تساعد( )10وجاءت يف الرتتيب األول العبارة رقم )

تساهم ( )15( بينام جاءت يف الرتتيب األخري العبارة رقم )0.595(، وانحراف معياري بلغ)2.63بمتوسط حسايب بلغ )( املقدمة

( بمتوسط حسايب بلغ سب مع حتقيق التميز اإلداريإدارة املعرفة يف تقديم احلوافز للعاملني بمكاتب التعليم بالشكل الذي يتنا

 وجاءت باقي عبارات املحور الثاين بدرجة عالية.،  (0.750(، وانحراف معياري بلغ )2.40)

وترى الباحثة أن حصول التساؤل حول دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة يف منطقة عسري عىل درجة استجابة )عالية( من 

 عينة الدراسة قد يعزى إىل اقتناع املرشفات بأمهية إدارة املعرفة كإحدى العوامل األساسية يف تنمية القطاع التعليمي وجهة نظر أفراد

من خالل التحول من املنظامت التقليدية التي جتعل املعرفة مسؤولية اإلدارة ، إىل منظامت التعلم التي جتعلها مسؤولية اجلميع لتقاسم 

ة وصوال إىل اإلدارة االلكرتونية حتفيزا للعلم بني العاملني يف اإلدارة نفسها وبني اإلدارات األخرى والعامل أمجع ، املعرفة وإنشاء القيم

 واالرتقاء برأس املال البرشي كأحد أهم اسرتاتيجيات التنمية يف اململكة العربية السعودية. 

العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املنظمة يف منطقة عسري باململكة ة عىل السؤال الثالث: يمكن إظهار اختبار الفرضيات حول بلإلجا

 العربية السعودية كام ييل :

  الفرضية الصفرية:

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وأداء املنظمة. 

 الفرضية البديلة: 

 التعليمية.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وأداء املنظمة 

فأنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتايل ال توجد عالقة ذات  α≤ 0.05أكرب من مستوى الداللة     Sig (P-Value)إذا كانت 

فيتم رفض الفرضية   α≤ 0.05أقل من مستوى الداللة     Sig (P-Value)داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وأداء املنظمة ، أما إذا كانت 

 رية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وأداء املنظمة.الصف

( حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 البحث .عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة وفقًا ملتغريات 
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 (: واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري 5، 4جدول )

 الفرضية
معامل بريسون 

 لالرتباط

القيمة االحتاملية 

(Sig.) 

 0.000 **0.621 توجد عالقة ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم.

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

يف متوسطات استجابات أفراد ،α≤ 0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللة الفرضــية الثانية: 

  -العينة حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة تعزى ملتغريات )املؤهل العلمي 

 سنوات اخلربة(

 ينبثق من الفرضية الثانية الفرضية التالية: 

حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف بني متوسطات آراء املرشفات  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 تعزى ملتغري املؤهل العلمي .مكاتب التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة 

التباين االحادي  للتعرف عىل الفروق يف متغري املؤهل العلمي، حيث أن االختبار يقيس الفرق بني استخدمت الباحثة اختبار 

 ثالث عينات مستقلة فأكثر.

( للفروق يف إجابات مفردات عينة الدراسة حول حماور  One Way Anova)  "حتليل التباين األحادي  "(: نتائج 6، 4جدول )

 املؤهل العلمي .الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري 

 جمموع املربعات  املحور
عدد درجات 

 احلرية
 املتوسط مربع

أداة اإلحصاء 

 )ف(

مستوي 

 الداللة

مكاتب  أداء املنظمة يف "املحور األول: 

 "التعليم يف منطقة عسري 

 

 1.138 376. 2 752. بني املجموعات

  331. 98 32.392 داخل املجموعات 325.

   100 33.144 املجموع

 "إدارة املعرفة  "املحور الثاين: 

 3.336 895. 2 1.792 بني املجموعات

  268. 98 26.286 داخل املجموعات 040.

   100 28.075 املجموع

 الدرجة  الكلية

 2.153 521. 2 1.043 بني املجموعات

  242. 98 23.728 داخل املجموعات 122.

   100 24.771 املجموع

حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف بني متوسطات آراء املرشفات  α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

 تعزى ملتغري سنوات اخلربة.مكاتب التعليم يف منطقة عسري يف ضوء املنظمة املتعلمة 
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العلمي، حيث إن االختبار يقيس الفرق  استخدمت الباحثة اختبار التباين االحادي،  للتعرف عىل الفروق يف متغري املؤهل

 بني ثالث عينات مستقلة فأكثر

( للفروق يف إجابات مفردات عينة الدراسة حول  One Way Anova)  "حتليل التباين األحادي  "(: نتائج 7،  4جدول) 

 حماور الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري سنوات اخلربة

  املحور
جمموع 

 املربعات

عدد درجات 

 احلرية

 مربع

 املتوسط

أداة اإلحصاء 

 )ف(

مستوي 

 الداللة

مكاتب التعليم يف  أداء املنظمة يف "املحور األول: 

 "منطقة عسري 

 2.764 870. 3 2.610 بني املجموعات

  315. 97 30.534 داخل املجموعات 046.

   100 33.144 املجموع

 "إدارة املعرفة  "املحور الثاين: 

 3.592 936. 3 2.807 املجموعاتبني 

  260. 97 25.268 داخل املجموعات 016.

   100 28.075 املجموع

 الدرجة  الكلية

 3.394 784. 3 2.353 بني املجموعات

  231. 97 22.418 داخل املجموعات 021.

   100 24.771 املجموع

استجابات لذلك توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وحتسني أداء املنظمة التعليمية وفق متغريات البحث وفق   

أفراد العينة حول واقع تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري وحتسني أداء املنظمة املتعلمة تعزى ملتغريات )املؤهل 

 ربة(.سنوات اخل -العلمي

 النتائج والتوصيات

إن التغري الذي شهدته البيئة الدولية واملحلية والذي شمل تغريًا يف مجيع نواحي احلياة وقطاعاهتا قد استوجب ظهور منظامت 

والغايات حديثة تؤمن بأمهية املعرفة وإدارهتا وتوليدها وإكساهبا من أجل خدمة عمالئها وتكوين املنظامت املتعلمة لتحقيق األهداف 

 :ظهر البحث النتائج اآلتيةاملتوقعة لضامن حتسني ومتيز هذه املؤسسات ، وقد أ

إىل انخفاض حجم تطبيق إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري من وجهة نظر أفراد العينة كانت متوسطة، وقد يعزى  -

 ضوح مفهوم إدارة املعرفة لدى البعض.امليزانية التي تتلقاها مكاتب التعليم يف منطقة عسري وإىل عدم و

نتيجة إىل اقتناع املرشفات بأمهية إدارة ،  دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء املنظمة املتعلمة يف منطقة عسري جاءت بدرجة عالية -

 .املعرفة كإحدى العوامل األساسية يف تنمية القطاع التعليمي وحتسني األنشطة من خالل املعرفة والفهم األفضل

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وحتسني أداء املنظمة املتعلمة ، وهذا يتفق مع النظريات ذات  -

 حيث تلعب إدارة املعرفة دور بارز ومهم يف حتسني أداء املنظامت التعليمية يف منطقة عسري. الصلة باإلدارة
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 التوصيات :

 رفة :توصيات تتعلق بإدارة املع

 وضع اسرتاتيجيات واضحة لتحديد املوجودات املعرفية التي متتلكها مكاتب التعليم يف منطقة عسري. -

 مجع املعلومات الالزمة عن املؤسسات ذات الصلة واحتياجات املجتمع . -

 هتيئة املناخ املناسب لدعم املعرفة وإنتاجها وتطويرها. -

 يمها وربطها باإلدارات األخرى.وضع اليات حمددة ومتطورة لتخزين املعرفة وتنظ -

 استخدام املعرفة املتاحة يف تطوير عمل مكاتب التعليم يف منطقة عسري. -

 إنشاء إدارة الكرتونية أو وحدة ملحقة بمكاتب التعليم هتتم بإدارة املعرفة وربطها باإلدارات األخرى. -

 احلكومية لدعم وحدة إدارة املعرفة يف مكاتب التعليم.العمل عىل زيادة حصة مكاتب التعليم بمنطقة عسري من امليزانية  -

 وتعزيز مفاهيم استخدام إدارة املعرفة لدى مكاتب التعليم. االهتامم بقطاع تكنولوجيا التعليم -

العمل عىل تدريب العاملني يف مكاتب التعليم يف منطقة عسري وتأهيلهم بشكل ينعكس إجيابيًا يف تطور مهاراهتم يف  -

 وإدارهتا.املعرفة 

من األفضل تقديم جوائز تقديرية وحوافز للمبدعني يف جمال إدارة املعرفة ملا هلا من دور يف زيادة إنتاجية العاملني يف  -

 مكاتب التعليم بمنطقة عسري.

يم يف التشجيع عىل إجراء بحوث مشاهبة لنرش أمهية  تطبيق إدارة املعرفة يف خمتلف اإلدارات األخرى التابعة إلدارة التعل -

 منطقة عسري.

 توصيات تتعلق بتحسني أداء املنظمة املتعلمة :

رضورة اهتامم مكاتب التعليم يف منطقة عسري بمختلف أبعاد املنظمة املتعلمة والقيام بتطوير قدراهتا وقدرات فرق  -

 العمل وبناء الفرق ونظام املشاركة والتعاون بني العاملني. 

 يز املنظمة املتعلمة والتعرف عىل الوسائل املمكنة لذلك واعتامدها .رضورة الربط بني إدارة املعرفة ومت -

 قائمة املراجع :

(. إدارة املعرفة والتعليم املعارص ، جملة اإلدارة الرتبوية ،اجلمعية املرصية للرتبية ، مرص: 2013أمحد ، شاكر حممد فتحي ،) -

17- 35. 

كلية العلوم  -(. املنظامت املتعلمة: توظيف للذكاء واملعارف، جملة دراسات اقتصادية2014بلعيل، نسيمة فريال ) -

 . 192 -169(: 1، اجلزائر، )2قسنطينة-جامعة عبد احلميد مهري -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

ة املتعلمة يف املدارس الثانوية بمدينة الرياض، جملة (. مدى تطبيق أبعاد املنظم2016احلامدي، سارة بنت حممد بن قطيم) -

 .  697 -677(: 4)64جامعة طنطا، مرص،  -كلية الرتبية
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(. مدى توافر متطلبات املنظمة املتعلمة وجماالت تطبيقها بالكلية التقنية باخلرج، رسالة 2014الذياب، سعود بن ذياب ) -

 إلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االجتامعية وا

(. تأثري أبعاد إدارة املعرفة يف املنظمة املتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة 2016ربايعة، سائد حممد؛ عبيد، شاهر حممد) -

 . 840 -813(: 4)12التدريس يف اجلامعة العربية األمريكية، املجلة األردنية يف إدارة األعامل، فلسطني، 

(. مستوي تطبيق املنظمة املتعلمة 2013فاعي، حممد نايف حممد؛ الشياب، أمحد حممد سعيد حسن؛ الروابده، حممد عيل )الر -

-119(: 1) 9ومعوقاهتا كام يراها العاملون يف املؤسسات العامة األردنية يف حمافظة إربد، املجلة األردنية يف إدارة األعامل، 

158. 

دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك مديرية  -قيادة التنظيمية يف بناء مبادئ املنظمة املتعلمة(. دور ال2015رمايل، نسمية ) -

الصيانة بسكرة، رسالة ماسرت غري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة حممد خيرض بسكرة، اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

عرفة ة وأثرها عىل متيز األداء دراسة تطبيقية عىل الكليات واملعاهد التقنية املتوسطة (. إدارة امل2011الزطمة، نضال حممد) -

 العاملة يف قطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة.

لدي مكاتب اإلرشاف  هـ(. دور املنظمة املتعلمة يف حتقيق التميز املؤسيس1438السهيل، أسيل بنت حممد بن عبد اهلل ) -

إسرتاتيجية مقرتحة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، اململكة  -الرتبوي يف مدينة الرياض
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Abstract: Research goals : To identify the level of the application of knowledge management in the educational 
offices in Asir region in the light of the learning organization andIdentifying the role of knowledge management 
in improving the performance of the learning organization in the educational offices in Asir region. 

Research Methodology  
The researcher followed the analytical descriptive approach to collect, categorize and classify the data. 
Research target population and design:  
The research population consists of all supervisors in the offices of education in Asir region, (287 offices) out 

of which a random representative sample of 101 supervisors were chosen. 
Results:  
- The application of knowledge management in education offices in Asir region from the point of view of 

sample respondents was moderate. 
Knowledge bases on which knowledge management is based in education offices are available only to office 

staff and are not advertised in official databases. 
- The desire of education offices managers and supervisors to establish a knowledge management unit 

containing all the knowledge resources of the organization. 
- There is a positive significant correlation between knowledge management and improvement of the 

performance of the learning organization, and this is consistent with management-related theories, where 
knowledge management plays a prominent and important role in improving the performance of educational 
organizations in Asir Region. 

Recommendations: 
 - The Directorate of Education Offices in Asir region should work to improve the quality of educational 

services provided, which will contribute to the development of the educational sector as one of the 
indispensable development factors. 

- Establishment of an electronic department or unit attached to the education offices concerned with 
knowledge management and linking them to other studies. 

- Increasing the budget by the government to support the knowledge management units in education 
offices in the Asir region 

- Paying attention to the education technology sector, and promote the concepts of the use of knowledge 
management in the offices of education in Asir region. 

- Working on the training of staff in the offices of education in the Asir region and prepare them in a way 
that reflected positively in the development of their skills in knowledge management. 

- It is best to provide awards and incentives to creators in the field of knowledge management because of 
their role in increasing the productivity of workers in the Education Offices in Asir Region. 
 
Keywords: Education Administration – Institutional Excellence – Connection – Information . 
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 تقويم أداء إدارة عامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة يف ضوء مؤرشات معيار إدارة الربنامج

 -تصور مقرتح-

 إعداد

 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري

 اإلدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة اإلمام حممد بن سعود االسالميةاألستاذ املشارك بقسم 

 م2019 –2–5تاريخ قبول البحث 

درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية،  هدفت الدراسة التعرف عىل :املستخلص

تطبيق مؤرشات املعيار، وتقديم تصور مقرتح لتفعيل تطبيق  تمن تطبيق مؤرشات املعيار، وحتديد متطلبا التي حتدوحتديد املعوقات 

مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية. وتم تطبيق أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباهتا 

امعة جازان، جامعة اجلوف، وشملت الدراسة عينة عشوائية بسيطة من اهليئة ( جامعات ناشئة هي: جامعة شقراء، ج3عىل )

(. وأظهرت النتائج موافقة العينة بدرجة )أحيانًا( عىل تطبيق مؤرشات كل 396% من املجتمع األصيل للدراسة)30التدريسية متثل 

(، وبعد العالقة بني شطري 3.25م بلغ)(، وبعد التخطيط بمتوسط حسايب عا3.23من: بعد القيادة بمتوسط حسايب عام بلغ)

(. وموافقة العينة بدرجة )دائاًم( عىل تطبيق مؤرشات كل من:  بعد النزاهة 3.14الطالب والطالبات بمتوسط حسايب عام بلغ )

العينة (. وموافقة 3.37(، و بعد السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية بمتوسط حسايب عام بلغ)3.50بمتوسط حسايب عام بلغ )

(. وموافقة العينة بدرجة 2.08بدرجة )منخفضة( عىل معوقات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بمتوسط حسايب عام بلغ )

(. وبناًء عىل النتائج انتهت الدراسة 2.69)متوسطة( عىل متطلبات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بمتوسط حسايب عام بلغ )

ل تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج تكون من املنطلقات واألهداف واآلليات واملتطلبات والصعوبات ببناء تصور مقرتح لتفعي

 التي قد تواجه التطبيق.

 تقويم األداء، عامدة السنة التحضريية، اجلامعات الناشئة، اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي. الكلامت املفتاحية:
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 املقدمة:

ليم اجلامعي اهتاممًا كبريًا عىل كافة املستويات يف العامل، وحيتل أولويات سياسات وبرامج الدول. وتعد اجلامعات يشهد التع

الركيزة األساسية للتعليم العايل وأخر مرحلة يف املنظومة التعليمية، وتشكل خمرجاهتا عنرص رئيس يف حتقيق حاجات املجتمع 

 ش  فيه أن الرتكيز عىل اجلان  النوعي يف التعليم اجلامعي من أهم مقومات النجاح ومما ال ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

للجامعات؛ ألن العناية برأس املال البرشي إضافة مهمة لتعزيز رأس املال الوطني ودفع عجلة التنمية االقتصادية. إن ما يشهده العامل 

امعات تعميق دورها وإدراك الصعوبات التي تواجهها والسعي إلجياد من التحوالت يف كافة امليادين وبتسارع واضح، يفرض عىل اجل

(. ويف هذا 176، 2008احللول الالزمة هلذه الصعوبات والتحديات التي ترافق زيادة الطل  االجتامعي عىل التعليم العايل)الديري،

ة كم بقدر ماهي قضية جوهر التعليم ( عىل أن قضية تطور التعليم اجلامعي ليس قضي9، 2008الصدد يؤكد العبادي وآخرون )

وحمتواه وطرائقه ومدى كفايتها يف بناء القوى البرشية القادرة عىل اإلسهام يف بناء املجتمع والنهوض به، مما يفرض إعادة النظر يف 

رات والتوجهات املحلية الكثري من اجلوان  املتعلقة بالتعليم. ويف هذا السياق يمكن اإلشارة إىل التقارير الدولية وتوصيات املؤمت

تؤكد حتديات املنافسة العاملية ورضورة التوجه نحو التطوير والتحسني؛ حيث أكدت توصيات تقرير منظمة األمم املتحدة للرتبية 

( التعليم للجميع:  رضورة ضامن اجلودة عىل أن من رضوريات التعليم اجليد أن حيقق جمموعة 2005والعلم والثقافة )اليونسكو،

ة من األهداف اإلنامئية. كام أكدت توصيات املؤمتر العريب الثاين لتقويم األداء اجلامعي وحتسني اجلودة عىل أن جودة التعليم العايل كبري

تعد أولوية أساسية لالرتقاء باجلامعات إىل مستوى التحديات، ورضورة تبني خطط وبرامج تستهدف االرتقاء بأداء اجلامعات 

(.ويعد التقويم أحد املداخل املهمة إلصالح التعليم اجلامعي وحتقيق 2007)املنظمة العربية للتنمية االدارية،والربامج التي تقدمها

اجلودة الشاملة فيه؛ إذ أن تقويم األداء اجلامعي وحتديد مدى قربه أو بعده عن املستويات املعيارية املطلوبة يمكن من وضع اخلطط 

(أن  ( West ,2011, p99(.ويرى ويست 524، 2014للوصول للجودة املطلوبة )عبداخلالق، التي يمكن هبا تطوير وحتسني األداء

نظام التقويم الشامل يتطل  وجود أهداف واضحة للمؤسسة التعليمية فيام يتعلق بالطالب عىل مستوى الربنامج التعليمي ولكل 

 يف الوصول لألهداف املوضوعة.   مقرر درايس،  باإلضافة لوجود نظام تقييم واضح يقيس مدى نجاح املؤسسة

ويعد االعتامد األكاديمي أحد أهم أدوات التقويم التي فرضتها طبيعة التحديات واملتغريات العاملية عىل جمال التعليم اجلامعي من 

ه دور مزدوج يف أجل التحسني املستمر جلودة األداء ومتكني العاملني من القيام بمهامهم بكفاءة وفاعلية. فاالعتامد األكاديمي ل

مؤسسات التعليم العايل، فهو من جهة يمثل رقابة عىل األموال العامة والتأكد من حسن انفاقها إلنتاج تعليم ذي جودة، وهو من جهة 

(.ويف اململكة العربية السعودية حقق التعليم اجلامعي يف Alexander,2011 , p2أخرى أداة للتطوير الذايت للمؤسسات التعليمية )

نوات األخرية تطور كمي متثل بافتتاح عدد كبري من اجلامعات، مع زيادة يف عملية القبول؛ وهذا يفرض عليها رضورة العناية الس

باجلان  النوعي خالل عملية التوسع؛ والسيام مع توجه التعليم العايل نحو التدويل والعاملية، حيث أصبحت السمعة األكاديمية 

ثل جانبًا مهاًم من امليزة التنافسية هلا؛ سواًء لدى األكاديميني أو أرباب العمل )وكالة الوزارة للتخطيط للجامعة بأبعادها املختلفة مت

(. ومن منطلق حرص اجلامعات يف اململكة العربية السعودية عىل البناء النوعي لطالهبا، ومتكينهم من املهارات 8، 1435والتطوير،

ر التعليمي بشقيه الرسوب والترسب؛ سعت لتطوير خدماهتا التعليمية وهتيئة أبنائها لالنتقال التي حيتاجها سوق العمل واحلد من اهلد

من املرحلة الثانوية إىل املرحلة الدراسية اجلامعية وسد الفجوة بني التعليم العام والتعليم اجلامعي؛ من خالل برنامج حتضريي 
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لذي هيدف إىل إعداد الطال  اجتامعيًا ونفسيًا وعلميًا، ومتكينه من اختيار للطالب يف السنة األوىل اجلامعية )السنة التحضريية( ا

وبناًء عىل ما تقدم يمكن القول إن بناء الطال  يف السنة التحضريية من أهم مصادر القوة للتعليم  التخصص املناس  لقدراته.

 الدراسية الالحقة. اجلامعي ككل ألنه يمكن األقسام العلمية من بناء الطال  اجلامعي يف مراحله

 مشكلة الدراسة:

يشهد قطاع التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية جمموعة من االصالحات والتطورات اهلادفة للتوسع يف إنشاء اجلامعات 

باجلامعات إىل مستوى الوصول  -التعليم العايل سابقاً  -ومع توجهات وزارة التعليم لتلبية الطل  االجتامعي عىل التعليم اجلامعي.

( 28عاليًا من األداء والكفاءة جاء إنشاء اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي بناًء عىل قرار جملس التعليم العايل يف جلسته )

املة جلميع هـ، لتمثل اللبنة الرئيسة لبناء نظام للجودة باجلامعات وتطويره حيث قامت اهليئة بإعداد معايري ش15/1/1424وتاريخ 

( ممارسة جيدة، تساير أفضل املامرسات العاملية سواء 373 (أنشطة اجلامعات، تضمنت أحد عرش معيارًا رئيسًا، يندرج حتتها ما يقارب

 .فيام يتعلق باملدخالت، أو العمليات، أو املخرجات

هتا )اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد وضعت مؤرشات رئيسة لألداء تبني مدى حتقق متطلبات تل  املعايري، ومستوى جود كام 

(. وجتدر اإلشارة إىل أن جودة التعليم قضية مهمة كون أن التعليم العايل اآلن يواجه تغريات مستمرة مثل 2011،3األكاديمي،

إىل دخول العديد من املنافسة الدولية املتزايدة، واملطالبات املتزايدة باحلصول عىل تعليم يوازي الكلفة املستثمرة فيه، باإلضافة 

(. وتعد السنة التحضريية باجلامعات سنة مركزية يف (Henard & Leprince-Ringuet, 2008, p2التقنيات احلديثة ملجال التعليم 

عىل  تأسيس الطال  وهتيئته للحياة اجلامعية، وترتبط كفاءهتا مبارشة بكفاءة التعليم اجلامعي وقدرته عىل بناء الكوادر البرشية القادرة

وبالرغم من أمهية برنامج السنة التحضريية يف متكني الطال  من التكيف مع احلياة اجلامعية بفكرها املتكامل؛  املنافسة يف سوق العمل.

العامدات والذي أثر بالتايل عىل خمرجاهتا، حيث  إال أن نتائج العديد من الدراسات أبرزت وجود جوان  قصور يف أداء برامج هذه 

( عىل أن التكامل والتنسيق بني عامدة الربامج التحضريية واألقسام العلمية متحقق بدرجة ضعيفة. كام 20017سة البرش )أكدت درا

هـ( عىل أن أهم املشكالت التي تواجه عامدات السنة التحضريية باجلامعات السعودية عدم وجود خطط 1432أكدت دراسة حممود)

هـ( التي أظهرت أن من السلبيات التي تواجه ادارة 1436التدريسية. ودراسة العتيبي) دراسية واضحة، وضعف التواصل مع اهليئة

برنامج السنة التحضريية ضعف املراجعة الدورية جلميع السياسات واللوائح التنظيمية، كام أكد اللقاء الرابع لوكالء اجلامعات 

هـ أكد عىل وجود عدد من التحديات 1431املل  سعود عام السعودية للشؤون التعليمية واألكاديمية واملنعقد يف رحاب جامعة 

التي تواجه عامدة السنة التحضريية، وأوىص اللقاء بتطبيق معايري اجلودة للربامج األكاديمية والعمليات اإلدارية)جامعة املل  

ة لتقدم تصورًا مقرتحًا لتطبيق سعود(. ويف ضوء اجتاه اجلامعات السعودية لتحقيق معايري االعتامد األكاديمي جاءت هذا الدراس

 مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة.
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 أسئلة الدراسة:

: ما درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء ١س

 ؟هيئة التدريس

تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء  معوقات : ما٢س

 هيئة التدريس؟

: ما متطلبات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء ٣س

 هيئة التدريس؟

 : ما التصور املقرتح لتفعيل تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة؟٤س

 أهداف الدراسة:

 التعرف عىل درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة. -

 معوقات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة.حتديد  -

 حتديد متطلبات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة. -

 سنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة.تقديم تصور مقرتح لتطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة ال -

 أمهية الدراسة:

 تنبع أمهية الدراسة من:  

 تزويد املكتبة العلمية بجهد علمي جديد يف جمال إدارة عامدة السنة التحضريية  يف اجلامعات السعودية الناشئة. -

ب عىل التكيف مع البيئة اجلامعية، وتعزيز قدراهتم أمهية دور برنامج السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية يف مساعدة الطال -

 الشخصية.

باعتبار أن تقويمها وتطويرها رضورة ملحة يفرضها توجه اجلامعات نحو  "عامدة السنة التحضريية"طبيعة جمال الدراسة  -

 االعتامد األكاديمي.

 )إدارة الربنامج( من معايري االعتامد الرباجمي.تزويد إدارة اجلامعات بدرجة تطبيق املامرسات اخلاصة باملعيار الثاين  -

تقديم تصور لصناع القرار باجلامعات والقائمني عىل عامدة السنة التحضريية يمكنهم من حتسني ممارسات معيار إدارة الربنامج،  -

 وزيادة فاعليته. 

 حدود الدراسة:

السنة التحضريية باجلامعات الناشئة واملعوقات التي  اقترصت الدراسة عىل حتديد درجة تطبيق معيار إدارة الربنامج بعامدة

تواجهها واملقرتحات الالزمة لتفعيل تطبيق املامرسات، وتقديم تصور مقرتح لتطويرها. وتم تطبيق الدراسة امليدانية عىل كل من: 

 هـ.1438-1437جامعة شقراء، وجامعة اجلوف، وجامعة جازان خالل الفصل الدرايس الثاين من العام 
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 مصطلحات الدراسة:

تقويم األداء: يعرف بأنه قياس كفاءة وجودة املنظمة يف جمال حتقيق أهدافها، واالستفادة من هذه البيانات يف حتسني ورفع أدائها. 

 ( ويقصد به يف هذه الدراسة قياس كفاءة عامدة السنة التحضريية يف تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج.59، 2000)خميمر،

السنة التحضريية: يقصد به اإلدارة التي ترشف عىل برنامج السنة الدراسية األوىل للطال  حيث يتم من خالهلا تأهيل عامدة 

 الطلبة اجلدد للدراسة اجلامعية.   

ساءلة أمام يقصد به أن تقوم إدارة الربنامج بقيادة الربنامج قيادة فاعلة تعكس توازنًا مناسبًا بني حتقيق امل معيار ادارة الربنامج:

( ويقصد به يف هذه الدراسة 14، 2009)اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي،كبار املسؤولني باإلدارة العليا وجملس اجلامعة. 

قيادة الربنامج، وإدارة عمليات التخطيط يف شطري الطالب والطالبات، وبناء السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية، مع االلتزام 

 معايري عالية من النزاهة.ب

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 واقع عامدة السنة التحضريية باجلامعات السعودية الناشئة:

هـ بجامعة 15016/11/1428بناًء عىل توصيات االجتامع األول لوكالء اجلامعات للشؤون األكاديمية والذي عقد بتاريخ 

السنة التحضريية باجلامعات، حيث اتفق املشاركون عىل أمهية توفري برنامج مساعد لطلبة املل  فيصل باألحساء جاءت فكرة برنامج 

ج املرحلة الثانوية يف اإلعداد األكاديمي والعلمي والرتبوي عند التحاقهم باملرحلة اجلامعية، وعليه متت التوصية بتبني اجلامعات لربام

 (553هـ ،1438حتضريية قد تكون عام درايس أو أقل. )العبد املنعم،

 وفيام ييل عرض لعامدات السنة التحضريية باجلامعات حمل الدراسة: 

وتعتمد العامدة  "عامدة السنة التحضريية "عامدة السنة التحضريية بجامعة شقراء: يتبع برنامج السنة التحضريية عامدة مستقلة -

تسكني السنة التحضريية يف بعض الكليات احلاضنة ( عضو هيئة تدريس، مع 50التشغيل الذايت للربنامج حيث يتبع العامدة )

بحيث تتوىل الكلية وظيفة تدريس املقررات من خالل أعضاء هيئة التدريس فيها، مع إرشاف العامدة عىل عملية التدريس من 

 خالل مرشيف األقسام لدهيا.

: الط ، العلوم الطبية، الصيدلة، اهلندسة، والسنه التحضريية فيها هي سنه إعداد للطال  قبل االلتحاق بأحد الكليات التالية

. وهتدف بالدرجة األوىل إعداد الطال  ملرحة ) كيمياء-رياضيات-نظم املعلومات(، كليه العلوم ) فيزياء          -احلاس  ايل ) برجمه

اآليل، وجمموعة من العلوم  جديدة من حياته وهي املرحلة اجلامعية، وذل  من خالل تأهيل مهاراته يف اللغة اإلنجليزية، احلاس 

األساسية التي حيتاجها الطال  يف ختصصاته. ويعد نظام الدراسة فيها سنوي فهناك مقررات يتم دراستها يف الفصل الدرايس األول 

( ساعات 6من كل عام وهناك مقررات للفصل الثاين، باإلضافة إىل أنه قد يكون هناك فصل صيفي ملن لدية تعثر درايس بحدود )

قط. ويتم توجيه الطالب بعد انتهاء السنة وفق املعدل، ومن مل حيقق املعدل املطلوب يتم توجيه إىل إحدى كليات اجلامعة التي ف

 (.ـه 1438تتناس  مع معدله برشط وجود مقاعد شاغرة ) جامعة شقراء، 
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ويتم التدريس  "عامدة السنة التحضريية "عامدة السنة التحضريية بجامعة اجلوف: يتبع برنامج السنة التحضريية عامدة مستقلة -

( عضو تم تعيينهم من خالل الرشكة. وهيدف 146يف الربنامج من خالل رشكة مشغلة، ويبلغ أعضاء هيئة التدريس فيها )

 الربنامج إىل

والسلوكية واعداده لاللتحاق بالكليات التخصصية.  هتيئة الطال  للتكيف مع البيئة اجلامعية، وتنمية قدراته املعرفية واملهارية

وتدريس املقررات يأخذ مسارين مها: املسار املشرتك: الفصل األول جلميع التخصصات، والفصل الدرايس الثاين يتم فصل الطالب 

ين )الصحي أو اهلنديس ريية يف أحد املسارالتحض السنة طلبة ختصيص ويتم إىل مسارين: املسار الصحي واملسار اهلنديس)العلمي(.

، عىل أن يكون التخصيص يف أحد املسارين )الصحي أو 2العلمي( بعد اجتياز كامل مقررات املستوى األول وبمعدل ال يقل عن 

اهلنديس العلمي( وفق املعايري التنافسية التي تضعها اجلامعة لكل عام. والكليات التي تتطل  السنة التحضريية هي: الط ، ط  

 (.1438الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، واهلندسة وعلوم احلاس  واملعلومات)جامعة اجلوف، األسنان،

وتعتمد العامدة  "عامدة السنة التحضريية "عامدة السنة التحضريية بجامعة جازان: يتبع برنامج السنة التحضريية عامدة مستقلة -

( ويدرس الطالب يف السنة التحضريية حس  األقسام التي 200ا )التشغيل الذايت للربنامج. ويبلغ أعضاء هيئة التدريس فيه

تم قبوهلم فيها، حيث تعد الدراسة فيها امتداد للتخصص، ولتهيئة الطال  للدراسة اجلامعية. وترشف كلية الط  إرشاف 

ل يف مجيع برامج كامل عىل تدريس الطالب يف الكليات الصحية يف السنة التحضريية. وتعد السنة التحضريية الزمة للقبو

اجلامعة باستثناء الرشيعة والقانون. ويركز الربنامج عىل تدريس مقررات احلاس  اآليل، العلوم، اللغة اإلنجليزية، مواد عامة، 

 (.1438اهلندسة )جامعة جازان،

هناك التشغيل الذايت من خالل استقراء واقع برنامج السنة التحضريية نجد أن هناك تباين بني اجلامعات يف إدارة الربنامج ف

والتشغيل من خالل رشكة، كام أن هناك تسكني للسنة التحضريية يف بعض الكليات بحيث يتم التدريس فيها من خالل أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية مع وجود مرشف للقسم يتبع عامدة السنة التحضريية يرشف عىل العملية التعليمية، ويف املقابل هناك تسكني 

ل للسنة التحضريية من قبل الكلية كام يف السنة التحضريية للكليات الصحية بجامعة جازان حيث تتبع كلية الط  وإرشاف كام

تدريسًا وارشافًا، كام يوجد تفاوت بني اجلامعات يف قبول الطالب بعد انتهاء السنة التحضريية حيث تعتمد جامعة جازان قبول 

صص الذي تم التقديم عليه يف حني أن جامعة شقراء واجلوف ترتك القبول يف التخصص الطالب من بداية السنة التحضريية يف التخ

 بحس  املعدل الرتاكمي للطال  هناية العام ووفق ما يتم اعتامده من املجالس العلمية لألقسام يف اجلامعات.

حلة مهمة ورضورية لتجسري الفجوة بني ومما ال ش  فيه أن هذا التباين له انعكاساته عىل برنامج السنة التحضريية التي تعد مر

( عىل أن برامج 62، 2014التعليم العام والعايل ومنح الطال  فرصة لالندماج يف املجتمع اجلامعي. ويف هذا الصدد يؤكد العقييل )

يف اجلامعات سواء السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية تعاين من صعوبات متعددة منها اختالف األنظمة والعامدات التي حتكمها 

الناشئة أو العريقة، كام أن معظمها يدار من قبل القطاع اخلاص وهو ماال يتم عمله يف دول العامل أمجع، باإلضافة اىل تركيزها عىل 

ع املعلومات العقلية يف حني أن اجلامعات األجنبية تركز عىل مفاهيم ختتص بالعالقات االجتامعية وبناء فرق العمل وتشجيع اإلبدا

 واالبتكار.  
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 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي:

أنشأ املجلس األعىل للتعليم يف اململكة العربية السعودية اهليئة الوطنية لالعتامد األكاديمي والتقويم هبدف وضع معايري العتامد 

ولالعرتاف العلني بالربامج واملؤسسات التعليمية التي املؤسسات والربامج يف مرحلة التعليم العايل، ودعم التحسني املستمر للجودة 

 تستويف معايري اجلودة املطلوبة. وقد قامت اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي بوضع جمموعة من املعايري تغطي أحد عرش جماالً 

 لكل من االعتامد املؤسيس والرباجمي.

لرسالة والغايات واألهداف، إدارة الربنامج، إدارة ضامن جودة الربنامج، إدارة ضامن اوتتمثل معايري االعتامد الرباجمي فيام ييل:  -

جودة الربنامج، إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة، إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة، مصادر التعلم، املرافق 

 ، العالقات باملجتمع. والتجهيزات، التخطيط واإلدارة املالية، عمليات التوظيف، البحث العلمي

وقد تم تقسيم هذه املعايري إىل معايري فرعية، وتضمني املعايري الفرعية عدد من املامرسات، واشتمل معيار إدارة الربنامج 

عمليات التخطيط، العالقة بني قسمي الطالب والطالبات، النزاهة،  القيادة،موضوع الدراسة عىل مخسة معايري فرعية هي: 

 (14 -2، 2011للوائح التنظيمية الداخلية.)اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي،السياسات وا

 الدراسات السابقة

قامت الباحثة بحرص عدد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت إدارة اجلودة واالعتامد يف التعليم اجلامعي، والسنة 

 :ضها مرتبة ترتيبًا زمنيًا من األقدم إىل األحدث وذل  عىل النحو التايلالتحضريية يف بعض اجلامعات السعودية، وتم عر

( والتي هدفت لقياس أثر خربة برنامج السنة اجلامعية األوىل عىل مستوى حتصيل الطالب  Jamelske, 2009) دراسة جاملس 

 Cohort بتصميم دراسة العصبة ومعدالت الترسب. واستخدمت املنهج الوصفي بأسلوبه التتبعي وتم استخدام املسح الطويل

Study ،وأظهرت الدراسة أن معدالت التحصيل الدراسة كانت أعىل للطالب الذين انضموا للربنامج التحضريي أكثر من غريهم .

 كام أن معدالت الترسب كانت أقل لدهيم من نظرائهم الذين مل يلتحقوا بالربنامج.

تؤثر عىل الكفاءة الداخلية يف السنة التحضريية بجامعة  التي لتعرف العواملم( هدفت الدراسة إىل ا2010دراسة عبدالعال )

حائل، وذل  من أجل وضع تصور لعل جل تل  األسباب، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي. وأظهرت النتائج أن هناك العديد 

قبول الطال  يف قسم بدون رغبته،  :دراسية مثلمن العوامل املؤثرة أبرزها العوامل االقتصادية والعوامل االجتامعية والعوامل ال

 واختالف نظام الدراسة يف اجلامعة عن التعليم الثانوي وضعف مستوى بعض الطالب يف اللغة اإلنجليزية قبل االلتحاق.

مج م( والتي هدفت الكشف عن مدى توفر معايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي يف برنا2011دراسة الشهري)

السنة التحضريية بجامعة املل  سعود. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واعتمدت االستبانة أداة للدراسة. وأبرزت النتائج أن 

 معايري الربنامج التعليمي متوفرة بدرجة عالية، يف حني أن معايري البيئة التعليمية متوفرة بدرجة متوسطة.

أبرز املشكالت التي تواجه طالب السنة التحضريية باجلامعات السعودية، واتبعت هـ( إىل حتديد 1431وهدفت دراسة حممود )

املنهج الوصفي املسحي من خالل االستبانة املفتوحة واملقابلة. وأظهرت النتائج أن من أبرز املشكالت عدم وجود مناهج حمدد 

 ساتذة.لتدريس اللغة، وكثرة التعديالت عىل اخلطط الدراسية، وضعف التواصل مع األ
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م( هدف البحث إىل الوقوف عىل واقع العمليات اإلدارية بالسنة التحضريية بجامعة تبوك، وكيفية تطبيق 2011) دراسة عيل

جودة  حتسني عنارص عىل والوقوف التحضريية، بالسنة اإلدارية العمليات جودة ستة فيتحسني مدخال جلودة اإلحصائي سيجام

 نتائج وأظهرت .الواقع لرصد استبانة تصميم وقدتم الوصفي، املنهج البحث واستخدام ضريية،التح السنة يف اإلدارية العمليات

 كبرية حتقق درجة بني ما تراوحت والتنظيم والتوجيه والرقابة قد التخطيط يف التحضريية بالسنة اإلدارية العمليات واقع أن البحث

 .البرشية واملادية، والفنية جاءت درجة أمهيتها كبريةاملتطلبات  مجيع أن أيضاً  النتائج أظهرت كام ومتوسطة،

( والتي هدفت إىل الكشف عن أثر املقررات Jensen & Mattheis & Johnson,2012دراسة جنسن وماتيس و جونسون )

وى التعليمي، التمهيدية يف السنه األوىل يف إكامل مقررات التخرج والدراسة اجلامعية بشكل عام وحتقيق االهداف التعليمية للمحت

واستخدمت املنهج الوصفي بأسلوبه احلقيل )دراسة حالة ( واعتمدت عىل املالحظة واملقابلة. وأظهرت الدراسة أن مقررات السنة 

األوىل والوسائل املستخدمة فيها قد عززت كل من تعلم املحتوى واالهداف التعليمية للطالب، حيث ساعدت يف تطوير أداء 

 ت متعددة مثل العالقات االجتامعية وتنمية القدرة عىل التعرف عىل نقاط القوة والضعف والدافعية.الطالب وتعزيز مهارا

م( وهدفت الدراسة إىل معرفة مدى تطبيق معايري اجلودة واالعتامد يف السنة التحضريية باجلامعات 2013دراسة بني عيسى)

ان اعتامد اجلامعات. واستخدم االستبانة واملالحظة. وأسفرت السعودية التي وضعت من قبل ديمنج وبعض املعايري اخلاصة بلج

النتائج عن أن تبني معايري االعتامد يف جمال التخطيط واملوارد البرشية متحقق بدرجة متوسطة، ويف جمايل القيادة واملرافق متحقق 

 بدرجة مرتفعة.

األكاديمي وجودة األداء اخلاصة  االعتامدل عىل ( والتي هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني احلصو2013دراسة الشمراين )

الوصفي واالستبانة أداة للدراسة. وأظهرت النتائج أن االعتامد يؤثر  املنهج الدراسة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس، واستخدمت

جودة املخرجات التعليمية وجودة الطالب حيث أبرزت النتائج أن  االعتامدبشكل اجيايب عىل جودة األداء، مع عدم وجود عالقة بني 

أعىل منها يف الكليات احلاصلة عليه، وعدم وجود عالقة بني االعتامد وجودة عضو   من الطالب يف الكليات غري احلاصلة عىل اإلعتامد

 هيئة التدريس. 

ل عمليات التعليم ( هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات الطلبة يف السنة التحضريية حوAl Asmari, 2013دراسة األسمري )

والتعلم يف برامج السنة التحضريية االنجليزية، واستخدمت املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي، واعتمدت االستبانة أداة للدراسة. 

واظهرت النتائج أن عينة الدراسة لدهيا اجتاهات إجيابية نحو تعلم اللغة اإلنجليزية، وان الطالب يفضلون املامرسة الفعلية للغة 

 نجليزية بدالً من جمرد احلفظ ويفضلون عدم استخدام اللغة العربية يف الصف. اال

م( والتي هدفت إىل التعرف عىل املشكالت اإلدارية التي تواجه طالب وطالبات السنة التحضريية بجامعة 2014دراسة زمزمي)

، وأظهرت النتائج أن نظام السنة التحضريية أم القرى، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي، واعتمدت االستبانة

 العاملني.  واللوائح والتعليامت من أبرز املشكالت يليها يف املرتبة الثانية املستلزمات املالية ويف املرتبة الثالثة نظام االرشاد والعالقة مع

غرايف يف تصور الطلبة ملميزات و أمهية ( هدفت  الدراسة إىل معرفه تأثري اجلنس واملوقع اجلMcmullen, 2014 دراسة مكملني )

 برامج  السنة التحضريية االنجليزية. وأظهرت النتائج أن الطالب يتفقون عىل أمهية السنة التحضريية اإلنجليزية بنسبة مرتفعة جدًا.

عليم اجلامعي يف التخصصات كام يتفق عينة الدراسة يف أن حصيلتهم اللغوية عند التخرج من املرحلة الثانوية ال تؤهلهم ملواصلة الت
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األكاديمية .كام أظهرت الدراسة أن الطلبة يرون بأن عضو هيئة التدريس هو العامل األهم يف نجاحهم يف التحصيل اللغوي يف اللغة 

ام اإلنجليزية، ويشرتكون يف  تصورهم ألفضل املميزات التي تودي إىل انجاح الربنامج  اإلنجليزية، مع وجود فروق إحصائية في

 يتعلق باجلنس واملوقع اجلغرايف.

هـ( فقد هدفت هذه الدراسة إىل حتديد التحديات التي تواجه كلية العلوم اإلدارية واملالية بجامعة 1436أما دراسة آل مهدي)

ستبانة الباحة لتطبيق معايري االعتامد األكاديمي، وتقديم آليات وحلول للتغل  عليها، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واال

  ,)موافق( أن درجة املوافقة عىل وجود التحديات بشكل عام كانت : وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج أمهها.كأداة للدراسة 

ومن أبرز التحديات التنظيمية غياب آليات التنسيق بني شطري الطالب والطالبات لتحقيق التكامل يف جهود اجلودة، واختذت العينة 

 موقف حمايد من عدم وجود إدارة للجودة بالكلية ، ومن أبرز التحديات القيادية القصور يف آليات نرش ثقافة اجلودة.

ت إىل التعرف عىل واقع إدارة برنامج السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية، وتم تطبيق هـ( التي هدف1436دراسة العتيبي)

الدراسة عىل كل من جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية وجامعة املل  فهد وجامعة املل  سعود وجامعة األمرية نورة، 

ة أداة للدراسة. وأظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي بشقيه الوثائقي واملسحي واالستبان

بدرجة متوسطة عىل كل من أهداف برنامج السنة التحضريية، وضوابط االلتحاق والقبول، وادارة الربنامج، ونظام الدراسة، 

 واإلرشاد األكاديمي، وتقويم الربامج.

اللغة اإلنجليزية يف جامعة حكومية يف تركيا، واستخدمت  ( هدفت إىل تقييم الربنامج التحضريي يفTekin,2015) دراسة تيكن

 املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي، واالستبانة واملقابلة أداة للدراسة. وتوصلت إىل أن عينة الدراسة راضية عن الربنامج املقدم إال أهنم

 أعضاء هيئة التدريس. يرون أن البيئة التعليمية حتتاج إىل حتسني وتطوير باإلضافة إىل صعوبة التواصل مع

( هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى رضا الطالب عن اخلدمات األكاديمية وغري األكاديمية Alghamdi,2015,دراسة الغامدي )

التي تقدمها اجلامعة ومعرفة ما إذا كان هناك فروق فرديه تعزى ملتغري اجلنس الكلية، املسافة )من مقر اإلقامة إىل اجلامعة(، 

املنهج: الوصفي بأسلوبه املسحي، واالستبانة أداة للدراسة. وأظهرت النتائج أن مستوى رضا الطلبة عن اخلدمات  واستخدمت

الطالبية املقدمة جاء بدرجة متوسطة يف ماعدا ما يتعلق باإلرشاد األكاديمي حيث كانت نسبة الرضا ضعيفة.  مع وجود فروق ذات 

 كن واجلامعة.دالله إحصائية مرتبطة باملسافة بني الس

هـ( إىل الكشف عن واقع التكامل اإلداري واألكاديمي بني عامدة الربامج التحضريية واألقسام 1438وهدفت دراسة البرش)

العلمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وحتديد معوقات التكامل مع تقديم آليات للتكامل. واستخدمت الدراسة املنهج 

أداة للدراسة. وأظهرت النتائج موافقة جمتمع الدراسة بدرجة ضعيفة عىل واقع آليات  واالستبانةاحلالة، الوصفي بأسلوب دراسة 

التكامل، ومن أبرز املعوقات هتميش دور األقسام العلمية يف وضع اخلطط، وقلة وعي القائمني عىل الربامج التحضريية بأمهية 

 .نحو دعم التكامل والتنسيقالتكامل، وقلة وضوح السياسات عىل مستوى اجلامعة 

 التعقي  عىل الدراسات السابقة:

 ما ييل: استخالصستعراض الباحثة للدراسات والبحوث التي أجريت يف موضوع الدراسة فإنه يمكن امن خالل 
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مي السنة التحضريية تلع  دور حموري يف هتيئة الطالب للحياة اجلامعية من خالل اإلعداد العل باعتبارأمهية املوضوع  -

 واملهاري والنفيس.

 تنوع وتعدد األهداف التي أجريت من أجلها الدراسات. -

( التي 2013اعتمدت الدراسات عىل املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة باستثناء دراسة )بني عيسى، -

 استخدمت املالحظة مع االستبانة.

لدراسة واملتمثل يف تقييم أداء إدارات عامدة السنة التحضريية يف وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف هدف ا -

ضوء مؤرشات معيار إدارة الربنامج باجلامعات الناشئة وتقديم تصور مقرتح. حيث مل تتناول أي من الدراسات السابقة 

 تقييم األداء يف ضوء معيار إدارة الربنامج.

 دعم اإلطار النظري، ويف بناء أداة الدراسة، ويف حتديد منهجية الدراسة  كام استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسات يف

 واألسالي  اإلحصائية املستخدمة، كام استفادت منها يف دعم نتائج وتوصيات الدراسة.

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

ام توجد يف الواقع وهتتم بوصفها منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي الذي يعتمد عىل دراسة الظاهرة ك

 (.322م، ص2009وصفًا دقيقًا ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا )عبيدات وآخرون،

( وجامعة 50جمتمع الدراسة: تكون جمتمع الدراسة من أعضاء اهليئة التدريسية بعامدات السنة التحضريية بجامعة شقراء )

 (.396( بعدد امجايل )200( وجامعة جازان)146اجلوف،)

%( من كل جامعة، وقد 50عينة الدراسة: تم تطبيق الدراسة عىل عينة عشوائية طبقية تم اختيارها بالطريقة التناسبية متثل تقريبًا)

( من جامعة شقراء 23( حيث استجاب )120( ، وبلغت الردود املسرتدة والصاحلة للتحليل )198بلغ عدد االستبانات املوزعة )

 ( من جامعة جازان. 34( من جامعة اجلوف و)63و)

 أداة الدراسة: قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة من خالل مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات اخلاصة بموضوع الدراسة.

 صدق األداة 

(. ويف ضوء آرائهم 8الصدق الظاهر لألداة: للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرضها عىل عدد من املحكمني بلغ عددهم )

الباحثة بحذف بعض العبارات وإضافة عبارات أخرى، وإعادة صياغة البعض اآلخر. كام تم حساب صدق االتساق الداخيل قامت 

                                       لألداة عن طريق حساب معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه.             
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( معامالت ارتباط بنود املحور األول درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف 1جدول رقم )

 (30اجلامعات السعودية بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه )العينة االستطالعية: ن=

 0.01عند مستوى  **دالة

 (معامالت ارتباط بنود املحور األول درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة 2جدول رقم ) 

(30التحضريية يف اجلامعات السعودية بالدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية: ن=  

 معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م معامل االرتباط م

1 0.8515** 12 0.8453** 23 0.6234** 

2 0.6347** 13 0.8467** 24 0.6247** 

3 0.7565** 14 0.7211** 25 0.7935** 

4 0.7069** 15 0.9064** 26 0.6335** 

5 0.7260** 16 0.9034** 27 0.8433** 

6 0.8246** 17 0.7843** 28 0.7743** 

7 0.6679** 18 0.8809** 29 0.8266** 

8 0.7438** 19 0.7830** 30 0.7126** 

9 0.7802** 20 0.7594** 31 0.6679** 

10 0.7612** 21 0.8449** 32 0.8833** 

11 0.9234** 22 0.5290** 33 0.6806** 

  0.01** دالة عند مستوى               

 االرتباطمعامل  م االرتباطمعامل  م معامل االرتباط م البعد

 القيادة

1 0.8607** 5 0.7954** 9 0.7559** 

2 0.7009** 6 0.8460** 10 0.7417** 

3 0.7674** 7 0.7756**   

4 0.7138** 8 0.8384**   

 عمليات التخطيط

11 0.9358** 14 0.7646** 17 0.8182** 

12 0.8669** 15 0.9407** 18 0.8919** 

13 0.8890** 16 0.9134** 19 0.7926** 

 العالقة بني شطري الطالب والطالبات
20 0.8018** 22 0.7486**   

21 0.8278** 23 0.7664**   

 النزاهة
24 0.7888** 26 0.7807** 28 0.8737** 

25 0.8597** 27 0.8953**   

 السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية
29 0.8215** 31 0.6834** 33 0.8500** 

30 0.8666** 32 0.8689**   
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درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف ( معامالت ارتباط أبعاد املحور األول  3جدول رقم )

 (30اجلامعات السعودية بالدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية: ن=

 معامل االرتباط البعد

 **0.9544 القيادة

 **0.9720 عمليات التخطيط

 **0.8804 العالقة بني شطري الطالب والطالبات

 **0.8778 النزاهة

 **0.9231 السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية

 0.01** دالة عند مستوى 

( معامالت ارتباط بنود املحور الثاين معوقات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف 4جدول رقم )

(30=اجلامعات السعودية بالدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية: ن  

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.6493** 8 0.5367** 

2 0.5860** 9 0.6863** 

3 0.7354** 10 0.7744** 

4 0.7268** 11 0.5982** 

5 0.8579** 12 0.7831** 

6 0.8482** 13 0.8862** 

7 0.7924** 14 0.7889** 

  0.01** دالة عند مستوى 

ارتباط بنود املحور الثالث متطلبات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف ( معامالت 5جدول رقم )

(30اجلامعات السعودية بالدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية: ن=  

  0.01** دالة عند مستوى 

 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.8430** 7 0.8244** 

2 0.8242** 8 0.8796** 

3 0.7786** 9 0.8453** 

4 0.7620** 10 0.8771** 

5 0.6205** 11 0.8928** 

6 0.9363**   
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 ثبات األداة:

(30( معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد وحماور الدراسة )العينة االستطالعية: ن= 6جدول رقم )  

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد/املحور

 0.93 10 القيادة

 0.96 9 عمليات التخطيط

 0.79 4 العالقة بني شطري الطالب والطالبات

 0.90 5 النزاهة

 0.88 5 السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية

 0.98 33 املحور األول: درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية

 0.93 14 معوقات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعوديةاملحور الثاين: 

 0.95 11 املحور الثالث: متطلبات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية

 أسالي  املعاجلة اإلحصائية

ملعاجلة البيانات حيث تم استخدام ) التكرارات، النس  املئوية، املتوسط احلسايب،  SPSSتم استخدام برنامج احلزم االحصائية 

 االنحراف املعياري، معامل ألفا كرونباخ، معامل ارتباط بريسون(

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال األول: ما درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدات السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة 

 نظر عينة الدراسة؟

 البعد األول: القيادة:

ل درجة تطبيق مؤرشات ( التكرارات والنس  املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حو7جدول رقم )

 معيار إدارة الربنامج )بعد القيادة(

 العبارة م

 درجة التطبيق
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 نادراً  أحياناً  دائامً  التطبيق
ال تطبق 

 أبداً 

4 

يمتل  مدير الربنامج الصالحيات ملتابعة 

التزام أعضاء هيئة التدريس باإلجراءات 

 املتفق عليها بالربنامج.

 5 5 25 85 ت

 دائامً  1 0.76 3.58
% 70.8 20.8 4.2 4.2 

1 
يوجد بالعامدة وصف للمهام الوظيفية حتدد 

 مسؤوليات مدير الربنامج.

 8 6 25 81 ت
 دائامً  2 0.87 3.49

% 67.5 20.8 5.0 6.7 

 دائامً  3 0.93 3.46 8 13 15 84 تيشجع العميد العمل بروح الفريق والتعاون  10
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( وهذا يدل عىل موافقة العينة بدرجة )أحيانًا( عىل تطبيق مؤرشات بعد 3.23يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ)

يمتل  مدير الربنامج الصالحيات ملتابعة التزام أعضاء  "( وقد جاءت العبارة2.88-3.58)القيادة، وقد تراوحت االستجابات بني 

 "(، يف حني جاءت يف املرتبة األخرية3.58يف الرتتي  األول بمتوسط حساب)"هيئة التدريس باإلجراءات املتفق عليها بالربنامج 

( وتؤكد هذه النتيجة 2.88بمتوسط حسايب) "هيئة التدريسيتوافر ملدير الربنامج الصالحيات لدعم ومكافئة مبادرات أعضاء 

احلاجة املاسة إىل متكني مدير الربنامج وتزويده باألدوات الالزمة لتحقيق التطوير ومنها منحه الصالحيات ملكافئة املتميزين من 

ؤرشات بعد القيادة ال يرقى إىل التطلعات أعضاء هيئة التدريس، كام ترى الباحثة أن املتوسط العام ملوافقة عينة الدراسة حول تطبيق م

والسيام أن االلتزام الكامل بتحقيق التحسني والتطوير املستمر للربنامج ال يمكن أن يتحقق إال من خالل القيادة اإلدارية الفاعلة 

ين يف مجيع مرحل التخطيط القادرة عىل توفري املناخ التنظيمي الداعم لتطبيق اجلودة واملحفزة للمشاركة الواسعة لكافة املستفيد

م( التي أبرزت نتائجها أن تبني معايري االعتامد يف جمال 2013والتقويم والتطوير. وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة بني عيسى)

 القيادة متحقق بدرجة مرتفعة.

 

أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بني 

 اإلداريني.
% 70.0 12.5 10.8 6.7 

9 
يتم توفري التوجيه ألعضاء هيئة التدريس 

 واملوظفني يف الربنامج.

 4 9 42 65 ت
 دائامً  4 0.77 3.40

% 54.2 35.0 7.5 3.3 

8 

اإلداريني يتم تفويض الصالحيات للموظفني 

بشكل رسمي موثق يصف حدود 

 الصالحيات املفوضة.

 8 20 35 57 ت

 أحياناً  5 0.94 3.18
% 47.5 29.2 16.7 6.7 

2 
يتوافر ملدير الربنامج قدر من املرونة لتعديل 

 اسرتاتيجيات التدريس.

 7 12 56 45 ت
 أحياناً  6 0.83 3.16

% 37.5 46.7 10.0 5.8 

3 
ملدير الربنامج قدر من املرونة لتحديث يتوافر 

 حمتوى املقررات.

 3 23 47 47 ت
 أحياناً  7 0.82 3.15

% 39.2 39.2 19.2 2.5 

6 

يزود مدير الربنامج أعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني اإلداريني بتقارير دورية حول 

 أدائهم.

 12 18 39 51 ت

 أحياناً  8 0.99 3.07
% 42.5 32.5 15.0 10.0 

7 

يتم تفويض الصالحيات ألعضاء هيئة 

التدريس بشكل رسمي موثق يصف حدود 

 الصالحيات املفوضة.

 13 25 34 48 ت

 أحياناً  9 1.02 2.98
% 40.0 28.3 20.8 10.8 

5 
يتوافر ملدير الربنامج الصالحيات لدعم 

 ومكافئة مبادرات أعضاء هيئة التدريس.

 16 21 45 38 ت
 أحياناً  10 1.01 2.88

% 31.7 37.5 17.5 13.3 

 أحياناً  3.23 املتوسط* العام للبعد

  0.62 االنحراف املعياري
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 البعد الثاين: عمليات التخطيط: 

سابية إلجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيق مؤرشات معيار ( التكرارات والنس  املئوية واملتوسطات احل 8جدول رقم )

 إدارة الربنامج )بعد عمليات التخطيط(

 العبارة م

 درجة التطبيق

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 نادراً  أحياناً  دائامً  التطبيق
ال تطبق 

 أبداً 

16 
من يتابع مدير الربنامج تطبيق اخلطط للتأكد 

 مدى حتقق األهداف.

 3 13 24 80 ت
 دائامً  1 0.79 3.51

% 66.7 20.0 10.8 2.5 

17 
يعد مدير الربنامج تقارير منتظمة عن مؤرشات 

 األداء الرئيسة للقيادة العليا.

 3 9 38 70 ت
 دائامً  2 0.74 3.46

% 58.3 31.7 7.5 2.5 

15 

خمرجات تركز عمليات التخطيط للربنامج عىل 

التعلم املستهدفة وحمتويات املقررات 

 واسرتاتيجيات التعليم والتقييم.

 5 13 34 68 ت

 دائامً  3 0.84 3.38
% 56.7 28.3 10.8 4.2 

19 
يوفر العميد املوارد والتجهيزات بطريقة متكافئة 

 يف قسمي الطالب والطالبات.

 7 12 39 62 ت
 دائامً  4 0.88 3.30

% 51.7 32.5 10.0 5.8 

11 
يتم بناء خطط إسرتاتيجية للربنامج تتضمن 

 أولويات التطوير وفق التسلسل الزمني هلا.

 7 16 33 64 ت
 دائامً  5 0.91 3.28

% 53.3 27.5 13.3 5.8 

13 

تراعي اخلطط اإلسرتاتيجية للربنامج توافر مجيع 

املهارات التي حيتاجها الطالب للدراسة 

 اجلامعية.

 9 16 34 61 ت

 أحياناً  6 0.95 3.22
% 50.8 28.3 13.3 7.5 

12 

يتم بناء اخلطط اإلسرتاتيجية للربنامج يف ضوء 

التحليل البيئي )نقاط القوة والضعف 

 الداخلية/والفرص والتحديات اخلارجية(.

 8 21 39 52 ت

 أحياناً  7 0.93 3.13
% 43.3 32.5 17.5 6.7 

18 

للربنامج عمليات إدارة يتضمن التخطيط 

املخاطر، متضمن اآلليات املناسبة للتقليل من 

 أثارها.

 12 24 39 45 ت

 أحياناً  8 0.99 2.98
% 37.5 32.5 20.0 10.0 

14 

يتم إرشاك أعضاء هيئة التدريس والطالب 

واألقسام العلمية باجلامعة يف التخطيط 

 للربنامج.

 14 23 37 46 ت

2.96 1.02 9 

 

 أحياناً  11.7 19.2 30.8 38.3 %

 أحياناً  3.25 املتوسط* العام للبعد

  0.68 االنحراف املعياري
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( وهذا يدل عىل موافقة العينة بدرجة )أحيانًا( عىل تطبيق مؤرشات بعد 3.25يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ )

يتابع مدير الربنامج تطبيق اخلطط للتأكد من مدى  "وقد جاءت العبارة(. 2.96-3.51التخطيط، وقد تراوحت االستجابات بني )

يتم إرشاك أعضاء هيئة التدريس  "(، يف حني جاءت يف املرتبة األخرية3.51يف الرتتي  األول بمتوسط حساب) "حتقق األهداف.

وافقة املتوسطة من عينة الدراسة عىل (.إن امل2.96بمتوسط حسايب) "والطالب واألقسام العلمية باجلامعة يف التخطيط للربنامج 

تطبيق مؤرشات بعد التخطيط يؤكد حاجة عامدة السنة التحضريية إىل إدارة عمليات التخطيط بشكل فعال، وحتقيق التفاعل بني مدير 

ة ارشاك أصحاب الربنامج واهليئة التدريسية بام حيقق عمليات التطوير ويعالج مجيع االنحرافات باألداء؛ كام يمكن القول برضور

العالقة)الطالب/األعضاء/ اخلرجيون/ جهات التوظيف/أعضاء املجتمع( يف عمليات التخطيط والتقويم للربنامج، وهو ما أكدت 

عليه أدلة بناء اجلودة الصادرة من اهليئة لتفعيل نظام ضامن اجلودة. وتتفق النتيجة اخلاصة بارشاك أعضاء هيئة التدريس والطالب 

هـ( التي كشفت عن أن أبرز معوقات التكامل بني 1438علمية باجلامعة يف التخطيط للربنامج مع نتائج دراسة البرش)واألقسام ال

 عامدة السنة التحضريية واألقسام العلمية باجلامعة هتميش دور األقسام العلمية يف وضع اخلطط.

 البعد الثالث: العالقة بني شطري الطالب والطالبات:

التكرارات والنس  املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة ( 9جدول رقم )

(الربنامج  )بعد العالقة بني شطري الطالب والطالبات  

 العبارة م

 درجة التطبيق
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 نادراً  أحياناً  دائامً  التطبيق
تطبق ال 

 أبداً 

23 

تعرض إدارة الربنامج النتائج اخلاصة بقسمي 

الطالب والطالبات، والنتائج ككل يف 

تقاريرها الدورية اخلاصة بالربنامج 

 واملقررات.

 4 14 39 63 ت

 دائامً  1 0.81 3.34
% 52.5 32.5 11.7 3.3 

21 
حترص إدارة الربنامج عىل وجود تواصل 

 هيئة التدريس.منتظم بني أعضاء 

 10 17 25 68 ت
 دائامً  2 0.99 3.26

% 56.7 20.8 14.2 8.3 

20 

يشارك القائمون عىل إدارة الربنامج بقسمي 

الطالب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس 

الذين يدرسون نفس املقررات مشاركة كاملة 

 يف عمليات التخطيط والتقويم للربنامج.

 11 26 35 48 ت

 أحياناً  3 1.00 3.00
% 40.0 29.2 21.7 9.2 

22 
يتم متثل قسمي الطالب والطالبات بصورة 

 متكافئة يف عضوية اللجان واملجالس.

 12 20 47 41 ت
 أحياناً  4 0.96 2.98

% 34.2 39.2 16.7 10.0 

 أحياناً  3.14 املتوسط* العام للبعد

  0.75 االنحراف املعياري
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( وهذا يدل عىل موافقة 2.98-3.34( وقد تراوحت االستجابات بني )3.14يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ)

تعرض إدارة الربنامج  "العينة بدرجة )أحيانًا( عىل تطبيق مؤرشات بعد العالقة بني شطري الطالب والطالبات. ، وقد جاءت العبارة

يف الرتتي  األول "الطالبات، والنتائج ككل يف تقاريرها الدورية اخلاصة بالربنامج واملقررات النتائج اخلاصة بقسمي الطالب و

يتم متثل قسمي الطالب والطالبات بصورة متكافئة يف عضوية اللجان  "(، يف حني جاءت يف املرتبة األخرية3.34بمتوسط حساب)

عبارتني بدرجة دائاًم وعبارتني بدرجة أحيانًا؛ يف حني أنه من املهم  (،كام يتضح موافقة العينة عىل2.98بمتوسط حسايب) "واملجالس 

استيفاء تطبيق مجيع املامرسات بشكل دائم، السيام أن الربنامج الذي يقدم يف كل من شطري الطالب والطالبات يعد برناجمًا واحدًا 

أدلتها من رضورة أن تكون املوارد متكافئة يف كال وجي  أن يتم تقويمه عىل هذا األساس؛ وهو ما أكدت عليه اهليئة الوطنية يف 

الشطرين مع وجود اتصال فعال ومشاركة متساوية يف عمليات التخطيط وإعداد التقارير املشرتكة عن املقررات والربنامج ككل، 

طر الطالبات عىل القيام بمهامهن وترى الباحثة أن عدم التكافؤ يف املوارد واملهام وأعامل اللجان يقلل من قدرة القيادات النسائية يف ش

( التي أكدت عىل أن أبرز التحديات 2014يف عمليات التحسني املطلوبة. وتتفق هذه النتيجة إىل حد ما مع نتائج دراسة )آل مهدي،

عمليات التنظيمية لتطبيق معايري االعتامد: غياب آليات التنسيق بني شطري الطالب والطالبات، وضعف مشاركة شطر الطالبات يف 

 اختاذ القرار املرتبطة بأعامل اجلودة.  

 البعد الرابع: النزاهة: 

( التكرارات والنس  املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة 10جدول رقم )

 (الربنامج )بعد النزاهة

 العبارة م

 درجة التطبيق
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 نادراً  أحياناً  دائامً  التطبيق
ال تطبق 

 أبداً 

24 

يلتزم أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج بقواعد 

السلوك األخالقية عند إجراء البحوث 

 والتدريس والتقييم.

 3 5 22 90 ت

 دائامً  5 0.68 3.66
% 75.0 18.3 4.2 2.5 

25 

اإلداريون يف الربنامج بقواعد يلتزم املوظفون 

السلوك األخالقية عند القيام باألنشطة. 

 اإلدارية واخلدمية.

 2 8 24 86 ت

 دائامً  6 0.69 3.62
% 71.7 20.0 6.7 1.7 

27 

يلتزم العميد باإلعالن عن أي تضارب 

باملصالح يف كافة التعامالت التي يقوم هبا 

 أعضاء هيئة التدريس واملوظفون

 9 8 23 80 ت

 دائامً  7 0.92 3.45
% 66.7 19.2 6.7 7.5 

28 

يطبق العميد ورؤساء األقسام مبادئ العدالة 

يف املعاملة بني مجيع العاملني من أعضاء 

 وموظفني.

 9 7 28 76 ت

 دائامً  8 0.90 3.43
% 63.3 23.3 5.8 7.5 
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( وهذا يدل عىل موافقة العينة بدرجة )دائاًم( عىل تطبيق مؤرشات بعد 3.50يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ )

يلتزم أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج بقواعد  "(. وقد جاءت العبارة3.36-3.66النزاهة، وقد تراوحت االستجابات بني )

(، يف حني جاءت يف املرتبة 3.66يف الرتتي  األول بمتوسط حساب )"ث والتدريس والتقييم السلوك األخالقية عند إجراء البحو

( وترى الباحثة أن 3.36بمتوسط حسايب) "يلتزم الطالب يف الربنامج بقواعد السلوك األخالقية عند إجراء البحوث  "األخرية

 هذا املعيار ألن نظام النزاهة يشكل دليل للعمل واألداء عىل تطبيق هذه املامرسات دائاًم دليل عىل حتقيق مستوى عال من اجلودة يف

أساس سليم. ومما الش  فيه أن حتيل قيادة عامدة السنة التحضريية وكافة العاملني)أعضاء/موظفني( بمعايري أخالقية عالية يف مجيع 

 ر الرشعية والضوابط النظامية للعمل.  ممارساهتم دليل عىل طبيعة املجتمع املسلم يف حرصه عىل ما أؤمتن والتزامه باألوام

 البعد اخلامس: السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية:

( التكرارات والنس  املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيق مؤرشات معيار إدارة 11جدول رقم )

(الربنامج )بعد السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية  

 العبارة م

 درجة التطبيق
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 نادراً  أحياناً  دائامً  التطبيق
ال تطبق 

 أبداً 

33 
حتدد مسؤوليات الطالب وقواعد السلوك 

 وإعالهنا للطالب قبل بداية العام الدرايس.

 6 7 32 75 ت
 دائامً  1 0.82 3.47

% 62.5 26.7 5.8 5.0 

31 
يتم توثيق كافة القرارات الصادرة من اللجان 

 بشكل رسمي.

 5 10 32 73 ت
 دائامً  2 0.82 3.44

% 60.8 26.7 8.3 4.2 

32 
يتم حتديث السياسات واللوائح التنظيمية للربنامج 

 يف ضوء نتائج املراجعة الدورية هلا.

 9 6 41 64 ت
 دائامً  3 0.88 3.33

% 53.3 34.2 5.0 7.5 

30 
يتاح ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني االطالع 

 عىل أدلة السياسات واللوائح التنظيمية للربنامج.

 8 13 32 67 ت
 دائامً  4 0.92 3.32

% 55.8 26.7 10.8 6.7 

29 

يتوافر بالعامدة دليل تنظيمي للعمل حيدد الوظائف 

اإلدارية للربنامج )اللجان الرئيسية وحدود 

 صالحياهتا ومسؤولياهتا(.

 10 11 31 68 ت

 دائامً  5 0.95 3.31
% 56.7 25.8 9.2 8.3 

 دائامً  3.37 املتوسط* العام للبعد

  0.74 االنحراف املعياري

26 
يلتزم الطالب يف الربنامج بقواعد السلوك 

 األخالقية عند إجراء البحوث.

 4 17 31 68 ت
 دائامً  9 0.85 3.36

% 56.7 25.8 14.2 3.3 

 دائامً  3.50 املتوسط* العام للبعد

  0.65 االنحراف املعياري
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بعد ( وهذا يدل عىل موافقة العينة بدرجة )دائاًم( عىل تطبيق مؤرشات 3.37يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ )

حتدد مسؤوليات  "(. وقد جاءت العبارة3.31-3.47السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية، وقد تراوحت االستجابات بني )

(، يف حني جاءت يف 3.47يف الرتتي  األول بمتوسط حساب )"الطالب وقواعد السلوك وإعالهنا للطالب قبل بداية العام الدرايس 

دة دليل تنظيمي للعمل حيدد الوظائف اإلدارية للربنامج )اللجان الرئيسية وحدود صالحياهتا يتوافر بالعام "املرتبة األخرية

( وتعكس هذه النتيجة توجه اجلامعات اجلادة نحو االعتامد؛ ألن أحد أهم عنارص االعتامد 3.31بمتوسط حسايب ) "ومسؤولياهتا(.

 مل بتل  األليات.األكاديمي هو وجود آليات خاصة بتطوير اجلودة مع تفعيل الع

مؤرشات معيار إدارة الربنامج  ( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيق12جدول رقم )

 (بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية)خاصة باألبعاد

 درجة التطبيق الرتتي  االنحراف املعياري املتوسط* احلسايب األبعاد

 أحياناً  4 0.62 3.23 القيادة

 أحياناً  3 0.68 3.25 عمليات التخطيط

 أحياناً  5 0.75 3.14 العالقة بني شطري الطالب والطالبات

 دائامً  1 0.65 3.50 النزاهة

 دائامً  2 0.74 3.37 السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية

 دائامً   0.62 3.29 الدرجة الكلية

الدرجة الكلية ملدى تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية يتضح من اجلدول أن 

( وقد جاء أعىل تطبيق 3.14-3.50(. كام جاءت استجابات عينة الدراسة متقاربة حيث تراوحت بني )3.29متحقق بدرجة دائاًم)

(، ويليه عمليات 3.37سات واللوائح التنظيمية الداخلية بمتوسط حسايب )(، ويليه السيا3.50يف ُبعد النزاهة بمتوسط حسايب )

( ويف املرتبة األخرية العالقة بني شطري 3.23(. ويف املرتبة الرابعة القيادة بمتوسط حسايب )3.25التخطيط بمتوسط حسايب )

هـ( التي أظهرت موافقة عينة 1436يبي)(. وختتلف هذه النتيجة عن نتائج دراسة العت3.14الطالب والطالبات بمتوسط حسايب )

 الدراسة بدرجة متوسطة عىل واقع ادارة برامج السنة التحضريية.

السؤال الثاين: ما معوقات تطبيق مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر 

 عينة الدراسة؟

والنس  املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق مؤرشات معيار( التكرارات 13جدول رقم )  

إدارة الربنامج   

 العبارة م
املتوسط  درجة املعوق

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 معدومة منخفضة متوسطة عالية املعوق

10 
ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف عمليات 

 صنع القرار.

 29 35 36 20 ت
 منخفضة 1 1.03 2.39

% 16.7 30.0 29.2 24.2 
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( وهذا يدل عىل موافقة العينة بدرجة )منخفضة( عىل معوقات تطبيق 2.08يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ)

ضعف مشاركة أعضاء هيئة  "( وقد جاءت العبارة1.90-2.39مؤرشات معيار إدارة الربنامج، وقد تراوحت االستجابات بني )

ضعف املهارات  "( ، يف حني جاءت يف املرتبة األخرية2.39األول بمتوسط حساب) يف الرتتي "التدريس يف عمليات صنع القرار 

(؛ وتدل هذه النتيجة عىل اهتامم ودعم كبري من ادارة اجلامعة لعمليات التحسني والتطوير 1.90بمتوسط حسايب) "القيادية للعميد 

9 
طول سلسلة اإلجراءات اإلدارية للموافقة عىل 

 عمليات التحسني للربنامج.

 30 35 40 15 ت
 منخفضة 2 0.99 2.33

% 12.5 33.3 29.2 25.0 

11 
ضعف الدعم املايل لبناء رشاكات حملية وعاملية 

 للمقارنة املرجعية للربنامج.

 28 42 33 17 ت
 منخفضة 3 0.99 2.32

% 14.2 27.5 35.0 23.3 

8 
ضعف نظام احلوافز املادية ملبادرات أعضاء هيئة 

 التدريس.

 40 33 20 27 ت
 منخفضة 4 1.15 2.28

% 22.5 16.7 27.5 33.3 

12 
 غياب اآلليات املتطورة ملراجعة برامج العامدة

 وحتسينها.

 37 41 29 13 ت
 منخفضة 5 0.98 2.15

% 10.8 24.2 34.2 30.8 

3 
ضعف الثقافة املؤسسية الداعمة لعملية التقويم 

 واالعتامد.

 49 28 37 6 ت
 منخفضة 6 0.96 2.00

% 5.0 30.8 23.3 40.8 

 افتقار العامدة إلسرتاتيجية واضحة لتطوير براجمها. 13
 48 35 29 8 ت

 منخفضة 7 0.96 1.98
% 6.7 24.2 29.2 40.0 

 ضعف عالقة العامدة باألقسام العلمية ذات العالقة. 6
 47 39 23 11 ت

 منخفضة 7 0.98 1.98
% 9.2 19.2 32.5 39.2 

 غياب آليات التنسيق بني شطري الطالب والطالبات. 14
 45 40 28 7 ت

 منخفضة 9 0.92 1.97
% 5.8 23.3 33.3 37.5 

 ضعف التعاون بني العامدة والعامدات املساندة. 5
 52 30 27 11 ت

 منخفضة 9 1.02 1.97
% 9.2 22.5 25.0 43.3 

1 
ضعف تأهيل منسويب العامدة فيام يتعلق بمعايري 

 االعتامد الرباجمي وممارساته.

 42 47 27 4 ت
 منخفضة 11 0.84 1.94

% 3.3 22.5 39.2 35.0 

4 
ضعف نظام االتصال بني األنظمة االلكرتونية 

 باجلامعة.

 54 33 21 12 ت
 منخفضة 12 1.01 1.93

% 10.0 17.5 27.5 45.0 

2 
ضعف نظام املحاسبية عىل مستوى العامدة اجتاه من ال 

 يلتزم من األعضاء بمامرسات االعتامد.

 51 37 24 8 ت
 منخفضة 13 0.94 1.91

% 6.7 20.0 30.8 42.5 

 ضعف املهارات القيادية للعميد. 7
 62 21 24 13 ت

1.90 1.07 14 
 

 منخفضة 51.7 17.5 20.0 10.8 %

 منخفضة 2.08 املتوسط* العام

  0.69 االنحراف املعياري
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ي باعتباره أساسًا الزمًا لالرتقاء بالعملية التعليمية وبالتايل كس  املستمر حرصًا منها عىل استيفاء املتطلبات الالزمة لالعتامد األكاديم

ثقة املجتمع باخلرجيني، وترى الباحثة أن موافقة عينة الدراسة بشكل منخفض عىل هذه املعوقات تأكيد منهم عىل عناية القيادة 

عم الالزم لالعتامد. وختتلف هذه النتيجة عن نتائج اجلامعية سواًء عىل مستوى الربنامج أو قمة اهلرم االداري باجلامعة بتوفري الد

هـ( أسفرت عن أن درجة املوافقة عىل وجود التحديات التي تواجه كلية العلوم االدارية واملالية بجامعة 1436دراسة آل مهدي)

 الباحة لتطبيق معايري االعتامد األكاديمي بشكل عام كانت)موافق(.

مؤرشات معيار إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة السؤال الثالث: ما متطلبات تطبيق 

 نظر عينة الدراسة؟

( التكرارات والنس  املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق مؤرشات معيار 14جدول رقم )

 إدارة الربنامج

 العبارة م
املتوسط  درجة األمهية

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 معدومة منخفضة متوسطة عالية األمهية

11 

تزويد أعضاء هيئة التدريس باألدلة 

واإلرشادية لعمليات توصيف 

 املقررات وتقويمها وتقاريرها

 15 25 36 44 ت

 متوسطة 1 1.04 2.91
% 36.7 30.0 20.8 12.5 

6 
العمل وإجراءاته  تطوير أسالي 

 بالعامدة.

 17 24 41 38 ت
 متوسطة 2 1.03 2.83

% 31.7 34.2 20.0 14.2 

10 
االستطالع الدوري لتقييم الطالب 

 وأعضاء هيئة التدريس للربامج.

 18 25 37 40 ت
 متوسطة 2 1.06 2.83

% 33.3 30.8 20.8 15.0 

1 
نرش الثقافة املؤسسية الداعمة لعملية 

 التقويم واالعتامد بني منسويب العامدة.

 18 28 40 34 ت
 متوسطة 4 1.03 2.75

% 28.3 33.3 23.3 15.0 

3 

بناء نظام اتصال إداري للتنسيق 

والتكامل بني العامدة من جهة، 

والعامدات املساندة والكليات من جهة 

 أخرى.

 19 28 38 35 ت

 متوسطة 5 1.05 2.74
% 29.2 31.7 23.3 15.8 

4 
حرص االحتياجات التدريبية ملنسويب 

 العامدة يف جمال اجلودة.

 13 40 38 29 ت
 متوسطة 6 0.96 2.69

% 24.2 31.7 33.3 10.8 

9 
تفعيل مشاركة مجيع منسويب العامدة يف 

 جهود التحسني.

 18 33 38 31 ت
 متوسطة 7 1.02 2.68

% 25.8 31.7 27.5 15.0 

7 
بني شطري الطالب والطالبات  التنسيق

 لتحقيق التكامل.

 21 30 40 29 ت
 متوسطة 8 1.04 2.64

% 24.2 33.3 25.0 17.5 

8 
بناء نظام معلومات الكرتوين عن 

 الربنامج.

 27 27 30 36 ت
 متوسطة 9 1.14 2.63

% 30.0 25.0 22.5 22.5 
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 العبارة م
املتوسط  درجة األمهية

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتي 

درجة 

 معدومة منخفضة متوسطة عالية األمهية

2 
توفري التمويل الالزم لتفعيل تطبيق 

 االعتامد يف العامدة.ممارسات 

 17 37 45 21 ت
 متوسطة 10 0.94 2.58

% 17.5 37.5 30.8 14.2 

5 
بناء نظام للحوافز املادية لدعم مبادرات 

 أعضاء هيئة التدريس.

 32 36 31 21 ت
 منخفظة 11 1.06 2.34

% 17.5 25.8 30.0 26.7 

 متوسطة 2.69 املتوسط* العام

  0.81 االنحراف املعياري

( وهذا يدل عىل موافقة العينة بدرجة )متوسطة( عىل متطلبات تطبيق 2.69يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام بلغ)

تزويد أعضاء هيئة التدريس  "( وقد جاءت العبارة2.34-2.91مؤرشات معيار إدارة الربنامج، وقد تراوحت االستجابات بني )

( ، يف حني جاءت يف 2.91يف الرتتي  األول بمتوسط حساب)"صيف املقررات وتقويمها وتقاريرها باألدلة واإلرشادية لعمليات تو

(، كام يتضح من اجلدول 1.34بمتوسط حسايب) "بناء نظام للحوافز املادية لدعم مبادرات أعضاء هيئة التدريس  "املرتبة األخرية

متطل  واحد حصل عىل موافقة منخفضة. وتتفق درجة موافقة العينة عىل موافقة العينة عىل مجيع املتطلبات بدرجة متوسطة باستثناء 

املتطلبات من موقفهم من املعوقات؛ ومن وجهة نظر الباحثة هذا مؤرش قوي جدًا عىل اجلهود املبذولة يف هذه العامدات لتحقيق أعىل 

 جودة ممكنة يف األداء.

ر إدارة الربنامج بعامدة السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية الناشئة؟السؤال الرابع: ما التصور املقرتح لتطبيق مؤرشات معيا  

 يف ضوء نتائج الدراسة امليدانية والدراسات السابقة واألطر النظرية قامت الباحثة ببناءالتصور املقرتح وفق املجاور التالية:

 املنطلقات: 

الداخلية واخلارجية ملنظومة التعليم العايل، والتوسع يف التقويم واالعتامد تأكيد أهداف خطة التنمية العارشة عىل تطوير الكفاءة  -

 األكاديمي، ومعاجلة القضايا اهليكلية والتنظيمية التي تعيق التنسيق والتكامل املشرتك بني كافة القطاعات.

االستخدام األمثل ملواردها، والتميز يف تأكيد اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي )آفاق( عىل حتسني الكفاءة الداخلية للجامعات و -

القيادة، وتعزيز أنشطة اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي، وممارسة عملية اجلودة يف منظومة العليم العايل بشكل 

 مؤسيس. 

  سعود عىل التقويم توصيات اللقاء الرابع لوكالء اجلامعات السعودية للشؤون التعليمية واألكاديمية املنعقد بجامعة املل -

 الدوري لعامدة السنة التحضريية وإجياد احللول املناسبة هلا.

نتائج الدراسة امليدانية والدراسات السابقة واألطر النظرية حول درجة تطبيق معايري االعتامد األكاديمي بعامدات السنة  -

 التحضريية.

 األهداف: 

 تطوير أداء إدارة برنامج السنة التحضريية. -
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 ممارسات معايري االعتامد األكاديمي. تطبيق -

 حتقيق التكامل بني عامدة السنة التحضريية واألقسام العلمية بالكليات. -

 اآلليات:

 اآلليات املرتبطة بتطبيق مؤرشات بعد القيادة: -١

 توفري التدري  ملدير الربنامج عىل مجيع املهارات االزمة لعمليات التحسني. -

ت لتطوير الربنامج واملقررات يف ضوء التقارير الفصلية والسنوية التي يتم رفعها من قبل منح مدير الربنامج الصالحيا -

 اهليئة التدريسية.

متكني مدير الربنامج من املهام واملسؤوليات املناطة به، مما يتح له فرصة تفويض بعض املهام للموظفني االداريني واهليئة  -

 التدريسية.

 للموظفني اإلداريني واهليئة التدريسية عن مستوى أدائهم.تقديم التغذية الدورية الراجعة  -

 بناء معايري موضوعية لتقويم أداء العاملني )املوظفني االداريني واهليئة التدريسية( واعالهنا هلم. -

 منح مدير الربنامج الصالحيات املالية الالزمة لدفع عمليات التحسني والتطوير. -

 بعد عمليات التخطيط: اآلليات املرتبطة بتطبيق مؤرشات - ٢

التنسيق والتكامل بني عامدة السنة التحضريية واألقسام العلمية باجلامعة يف حتديد املهارات املطلوبة يف خمرج السنة  -

 التحضريية وبناء الربنامج يف ضوئها.

 بناء وتطوير املقررات الدراسية من قبل اهليئة التدريسية التي تؤهل هلا السنة التحضريية. -

 قيادات عامدة السنة التحضريية يف بناء اخلطة االسرتاتيجية للجامعة. إرشاك -

 املراجعة الدورية للمستجدات وتطوير وحتديث الربنامج بام يعكس هذه التطورات. -

 اآلليات املرتبطة بتطبيق مؤرشات بعد العالقة بني شطري الطالب والطالبات: - ٣

ائية يف ادارة الربنامج بام يضمن املشاركة الكاملة يف عمليات التخطيط التنسيق والتكامل بني األقسام الرجالية والنس -

 والتقويم والتطوير للربنامج.

 منح القيادات يف شطر الطالبات فرص مماثلة للقيادات يف شطر الطالب يف عضوية اللجان واملجالس. -

 اآلليات املرتبطة بتطبيق مؤرشات بعد النزاهة: -٤

طالب وتضمني مهارات البحث العلمي وأخالقياته يف اخلطط الدراسية لربنامج السنة التحضريية تطوير القدرة البحثية لل -

 يف مجيع املسارات)األقسام(.

 تبني الثقافة التنظيمية الداعمة لشفافية األداء واملعززة للقيم األخالقية. -

 اآلليات املرتبطة بتطبيق مؤرشات بعد السياسات واالجراءات: -5

بناء أدلة تنظيمية للعمل تشتمل عىل وصف دقيق ملهام ومسؤوليات كافة العاملني بالربنامج، وحدود صالحياهتم  -

 ومسؤولياهتم. 
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 تزويد العاملني بالدليل التنظيمي للعمل واللوائح التنظيمية للربنامج. -

 لتقييم.التقييم الدوري للسياسات التنظيمية للربنامج، وإعادة صياغتها يف ضوء نتائج ا -

 املتطلبات:

توافر القناعة لدى القيادات اإلدارية واألكاديمية باجلامعة بأمهية السنة التحضريية، ودورها يف بناء الطال  يف املرحلة   -

 األوىل من حياته اجلامعية.

 اعتامد التشغيل الذايت للسنة التحضريية، واسناد التدريس ألعضاء هيئة التدريس بالكليات. -

ظيمية للسياسات اإلدارية واألكاديمية للسنة التحضريية تكون موجهة للعمل عىل مستوى اجلامعة مع األخذ بناد أدلة تن -

 باالعتبار بناء مالمح عامة لربنامج السنة التحضريية عىل مستوى اجلامعات السعودية.

األقسام من املشاركة الفعلية  بناء الئحة تنظيمية تنظم العمل بني عامدة السنة التحضريية واألقسام العلمية بام يمكن -

 الرسمية يف عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم للربنامج.

 ختصيص ميزانية مستقلة لعامدة السنة التحضريية لدعم عمليات التحسني والتطوير. -

 مي.منح قيادة السنة التحضريية الصالحيات اإلدارية واملالية التي متكنها من تطبيق ممارسات االعتامد األكادي -

 توحيد جهود عامدة السنة التحضريية يف اجلامعات الناشئة واعتامد السنة التحضريية ضمن سنوات البكالوريوس. -

 حتقيق التكامل بني املقررات التي تدرس يف السنة التحضريية واملقررات املقدمة يف األقسام العلمية التي تعد هلا. -

لكل مسار)قسم(لتطوير الربنامج واملقررات يف ضوء التقارير  تشكيل جلان ممثلة لكل من شطري الطالب والطالبات -

 الدورية.

 دراسة االحتياج التدريبي للهيئة التدريسية وللموظفني االداريني يف ضوء مؤرشات معايري االعتامد. -

 نرش الثقافة التنظيمية الداعمة لعملية التقويم واالعتامد بني منسويب العامدة. -

 وأعضاء هيئة التدريس عن الربنامج بشكل دوري. إجراء استطالع رأي الطالب -

 الصعوبات:

 حمدودية مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرارات. -

 طول اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باملوافقة عىل عمليات التطوير والتحسني. -

 عاملية وحملية.حمدودية املخصصات املالية لعامدة السنة التحضريية، والسيام مع احلاجة لبناء رشاكات  -

 اختالف إجراءات العمل بالسنة التحضريية بني اجلامعات من جهة وداخل اجلامعة الواحدة يف البعض منها. -

 استمرارية إسناد تشغيل عامدة السنة التحضريية للقطاع اخلاص. -

 التوصيات:

 واألكاديمية للجامعة. الغاء التشغيل اخلاص لعامدة السنة التحضريية وإسناد إدارهتا ومهام العمل اإلدارية -

 إسناد التدريس يف السنة التحضريية ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات. -
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 إرشاك أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرارات املتعلقة بالربنامج. -

رضورة عقد اللقاءات الدورية عىل مستوى العامدة بني القيادة وأعضاء هيئة التدريس ملناقشة املشكالت التي تواجه  -

 يق ممارسات االعتامد يف الربنامج.تطب

 فتح قنوات التواصل بني بني أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف مسارات الربنامج. -

 حتديد معايري ومواصفات املدخالت والعمليات واملخرجات لكل مسار)قسم( يف برنامج السنة التحضريية. -

 ع عىل خرباهتم يف الربنامج.استقطاب خربات عاملية رائدة يف برنامج السنة التحضريية لالّطال -

 املراجع:

 (تطوير آليات التكامل اإلداري واألكاديمي بني عامدة الربامج التحضريية -هـ1438البرش، فاطمة عبداهلل .)مجادى ثاين

اجلامعات بحث مقدم للمؤمتر الوطني الثاين للسنة التحضريية يف واألقسام العلمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

 هـ.10/6/1438-9، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالسعودية

 (درجة تطبيق معايري اجلودة واالعتامد يف عامدات السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية 2013بني عيسى، ابراهيم جميل  )م

  324- 281(،40)16، جملة الرتبية مرصمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 أوراق عمل اللقاء الدوري الرابع لوكالء اجلامعات السعودية للشؤون التعليمية ربيع ثاين(.  -هـ1431ملل  سعود)جامعة ا

، وكالة اجلامعة تقويم جتارب اجلامعات السعودية للسنة التحضريية والتحديات التي تواجه اجلامعات يف تطبيقها "واألكاديمية

 هـ.15/4/1431-14للشؤون التعليمية واألكاديمية

 (.عامدة السنة التحضريية. مسرتجع من1438جامعة جازان )هـ 

 http://deanships.jazanu.edu.sa/prep.tear/Pages/PYDdepts.aspx  هـ. 13/7/1438تم االسرتداد بتاريخ 

 (.عام1438جامعة اجلوف)دة السنة التحضريية. مسرتجع منهـhttp://www.ju.edu.sa/index.php?id=571   تم االسرتداد

 هـ13/7/1438بتاريخ

 .مسرتجع من عامدة السنة التحضريية. هـ(1438) جامعة شقراء  

 http://deanships.su.edu.sa/DOPY/About/Pages/Main.asp  هـ.7/1438/ 13تم االسرتداد بتاريخ 

 ( درجة استعداد كليات الرتبية الرياضية ملواجهة حتديات القرن الواحد والعرشين من خالل تطبيق إدارة 2008الديري، عيل )م

 م.2008، املغرب، مراكشاملؤمتر العريب الثاين اجلامعات العربية حتديات وطموح .ISOاجلودة الشاملة 

 (2014زمزمي، رامي ابراهيم )رسالة تواجه طالب وطالبات السنة التحضريية بجامعة أم القرىاملشكالت اإلدارية التي م .

 ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

 (2013الشمراين، غادة شهري )العالقة بني احلصول عىل االعتامد األكاديمي وجودة األداء األكاديمي من وجهة نظر أعضاء م

. العلمية احلاصلة عىل االعتامد وغري احلاصلة عىل االعتامد بجامعة املل  سعودهيئة التدريس: دراسة مقارنة بني الكليات 

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة املل  سعود، الرياض

http://deanships.jazanu.edu.sa/prep.tear/Pages/PYDdepts.aspx
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=571
http://deanships.su.edu.sa/DOPY/About/Pages/Main.asp%20%20تم%20الاسترداد%20بتاريخ13
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 (2011الشهري، هيا حممد)رسالة مدى توفر معايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي يف برنامج السنة التحضريية م .

 ورة، جامعة املل  سعود، الرياض.ماجستري غري منش

 ( 2008العبادي، هاشم فوزي والطائي، يوسف حجيم واألسدي، أفنان.)  إدارة التعليم اجلامعي مفهوم حديث يف الفكر

 . عامن: الوراق للنرش والتوزيع.اإلداري املعارص

 ( .الكفاءة الداخلية للسنة التحضريية بجامعة ح2010عبد العال، عنرت حممد أمحد )ائل يف اململكة العربية السعودية: دراسة م

 (.5)3، اليمن، املجلة العربية لضامن اجلودة يف التعليم العايلميدانية، 

 ( منظومة تقويم األداء اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ونظم االعتامد. 2014عبداخلالق، مفيدة إبراهيم )م 

  ملركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة عني شمس تطوير منظومة األداء يف بحث مقدم للمؤمتر القومي السنوي الثامن عرش

 م.2014مركز تطوير التعليم اجلامعي، .، مرص، جامعة عني شمساجلامعات العربية يف ضوء املتغريات العاملية املعارصة

 ( تطوير برنامج السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية يف1438العبداملنعم، فهد حممد .)ضوء خربات كلية اإلعداد هـ 

، بحث مقدم للمؤمتر الوطني الثاين للسنة التحضريية يف اجلامعات السعوديةاجلامعي الداخلية يف مجهورية الصني الشعبية. 

 هـ.10/6/1438-9جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  ( 2009عبيدات، ذوقان وعبد احلق، كايد وعدس ،عبد الرمحن  ) عامن : دار الفكر مفهومه وأدواته وأساليبه البحث العلمي . 

 (1436العتيبي، منرية نايف )تصور مقرتح لتطوير إدارة برامج السنة التحضريية باجلامعات السعودية يف ضوء اخلربات هـ

 . رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية، الرياض. الدولية املعارصة

 السعودية العايل للتعليم السعودية املجلة املحلية. واملامرسة العاملي املنظور : التحضريية ( السنة2014حسن)العقييل، عبدامل .

(11،)43-63. 

 (تصور مقرتح لتطبيق مدخال جلودة اإلحصائي سيجام2011عىل، حممد مسلم )اإلدارية جودة العمليات حتسني يف ستة م 

 . 513-441(. 2(، اجلزء)146،) الرتبية جامعة األزهرجملة تبوك.  بجامعة التحضريية بالسنة

 ،دراسة  :عليها التغل  وآليات اجلودة، وحتقيق األكاديمي االعتامد معايري تطبيق حتدياتهـ( 1436أسامء مهدي)  آل مهدي

 الباحة.. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الباحة، الباحة بجامعة واملالية االدارية العلوم كلية عىل ميدانية

 ( مشكالت طالب وطالبات السنة التحضريية يف بعض اجلامعات السعودية، 1431حممود، عبداهلل )ورقة عمل مقدمة إىل هـ

، الرياض: جامعة املل  سعود، ربيع الثاين اللقاء الدوري الرابع لوكالء اجلامعات السعودية للشؤون التعليمية واألكاديمية

 هـ.1431

 (2000خميمر، عبدالعزيز .)القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.قياس األداء املؤسيس يف األجهزة احلكوميةم . 

 (.)م(. تقرير التعليم للجميع: رضورة ضامن اجلودة. باريس: 2005منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة)اليونسكو

 اليونسكو

 ( تطوير 2007املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .)بحوث وأوراق عمل املؤمتر اجلامعات العربية تقويم األداء وحتسني اجلودة . م

 . القاهرةالثاين تقويم األداء اجلامعي وحتسني اجلودة
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Abstract:This study aims to identify the degree of implementation of the program management standard 
indicators in the Deanship of the Preparatory year in Saudi universities, identify the obstacles that limit the 
application of the standard indicators and present a proposal to activate the program management standard 
indicators in the Deanship of the Preparatory year in Saudi universities. The study tool was applied after 
confirming its validity and stability in three emerging universities: Shaqra University, Jazan University and Al 
Jouf University. The study includes a random sample representing 30% of the original population of the study 
(396). The results show the approval of the study sample with a degree of (sometimes) on the application of 
the following indicators: leadership with a general average of (3.23), planning with a general average of (3.25) 
and the relationship between the female and male students with a general average of (3.14). It also show the 
approval of the study sample with a degree of (always) on the application of the following indicators: integrity 
with a general average of (3.50) and internal regulations and policies with a general average of (3.37). And the 
approval of the study sample with a degree of (low) on the obstacles of applying the program management 
standard indicator with a general average of (2.08). In additional to the approval of the study sample with a 
degree of (medium) on the requirements of applying the program management standard indicators with a 
general average of (2.69). Based on the results, the study concludes with constructing a proposal to activate 
the program management standard indicators from the starting points, objectives, mechanisms, requirements 
and the difficulties that application may face.  

Keywords: Performance Calendar, Dean ship of Preparatory Year, Emerging Universities, National Commission 
for Academic Accreditation & Assessment. 
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 استعامل املاء املخصص للرشب يف غري ما وضع له

 ))دراسة فقهية مقارنة((

 إعداد:

 عبدالرمحن بن صالح احلمدان. د

 األستاذ املساعد:

 يف كلية الرشيعة والقانون يف جــامعة حائــــل

 م2019 –2–6تاريخ قبول البحث 

 رسول اهلل، أما بعد :احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل   ملستخلص:ا

فقد وقع اختياري هلذا املوضوع  والذي يعنى باملواضع التي وضع فيها بعض املسلمني املاء لغرض الرشب، إما يف طريق عام، أو 

 يف املسجد أو قريبا منه، وجعلته حتت عنوان استعامل املاء املخصص للرشب يف غري ما وضع له .

ني وخامتة، وجاء املبحث األول عن : استعامل ماء الرشب الذي أوقفه واضعه للرشب تناولت موضوع الدراسة بمقدمة ومبحث

 فقط يف غري ما وضع له، وحتته مطلبان .

 وجاء املبحث الثاين عن حكم استعامل املاء الذي مل يرصح واضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع له، وفيه أربعة مطالب .

 وخلص البحث إىل :

 املوقوف للرشب ال جيوز استعامله يف الوضوء والغسل ونحوه من احلاجات .أن املاء 

وأن املاء الذي دلت القرائن عىل أنه موضوع لعموم االستعامل جيوز استعامله يف الرشب والوضوء والغسل ونحوها من 

 االستعامالت  .

ه، فال جيوز له استعامله يف غري الرشب  إذ استعامله وأن من وجد ماء يف مكان، ومل جيد قرينة تدل عىل كونه خمصصا للرشب أو لغري

 يف الرشب مباح بدون شك ألنه األصل، واستعامله يف غريه من احلاجات مشكوك فيه .

 وباهلل التوفيق

 استعامل( -سبيل -الوقف -املاء -) الرشب 
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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل خري الربية، حممد بن عبداهلل، 

 وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين، 

حّث الوالة والقضاة وعموم الناس  أما بعد : فقد راعتنى الرشع املطهر باألوقاف، وسّن هلا أحكامًا، وجعل هلا أحكاما خاصة هبا،

 وخصوصًا النّظار عىل احرتامها، وصيانتها، وأدائها عىل وفق الوجه الرشعي.

ومن أعظم ما يوقفه املسلم، ورتب له الرشع املطهر األجر الكبري، موضوع وقف املياه لسقي الناس، وقد دأب عىل ذلك اجليل 

 هذا . الصالح من السلف الصالح فمن بعدهم إىل يومنا

هلذا كله وقع اختياري هلذا املوضوع والذي يعنى باملواضع التي وضع فيها بعض املسلمني املاء لغرض الرشب، إما يف طريق عام، 

 أو يف املسجد أو قريب منه، وجعلته حتت عنوان استعامل املاء املخصص للرشب يف غري ما وضع له.

 أمهية املوضوع :

 عظيمة لدى املسلمني، والتي هلا أحكام خاصة ينبغي مراعاهتا وعدم جتاوزها أو التهاون فيها. تعلقه باألوقاف التي هلا مكانة 

 . أن مياه الرشب غالبا توضع خلدمة العطشى ورّّيم، مما ينبغي قرص االستعامل عىل ذلك 

  كثرة وقوع كثري من الناس يف أن الدراسات واألبحاث العلمية أثبتت أن هذا املوضوع مل يلق العناية الكافية من الباحثني، مع

 استعامل املاء املخصص للرشب لغري ما وضع له.

 أهداف البحث :

 .دراسة موضوع استعامل املاء املخصص للرشب لغري ما وضع له، وبيان األحكام الفقهية املتعلقة به 

 المية.بيان رعاية األوقاف وصيانتها، وعدم التعدي عىل أحكامها التي قررت هلا يف الرشيعة اإلس 

 .خدمة املجتمع اإلسالمي، وإثراء املكتبة الفقهية بالدراسات التأصيلية عام يقع فيه كثري من الناس، وحيتاجون إىل بيان حكمه 

 الدراسات السابقة :

ه ملا عزمت عىل الكتابة يف هذا املوضوع بحثت يف املكتبات ودور النرش لعيل أجد من كتب يف هذا املوضوع، فلم أجد من بحث هذ

 املسألة بحثا فقهيا مقارنا.

 : منهج البحث

  أصور املسألة املراد بحثها قبل بيان حكمها عند احلاجة لذلك. 

  إذا كانت املسألة من مسائل االتفاق أذكر حكمها بدليلها، مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة، وأعني باالتفاق : اتفاق

 املذاهب املعتربة.

 ئل اخلالف فأتبع ما ييلإذا كانت املسألة من مسا: 

 حترير حمل اخلالف، إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها حمل اتفاق. 
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 . ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من أهل العلم، وأقترص عىل املذاهب الفقهية األربعة 

  أوثق األقوال إن وجدت من كتب أهل املذهب نفسه. 

  أبذل اجلهد يف استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة إن وجدت. 

  أرجح القول غالبا، مع بيان سببه. 

  أخرج األحاديث، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها أكتفي بتخرجيه منهام أو من أحدمها، وإن كان يف غريمها

 أخرجه منه وأبني درجته من الصحة أو الضعف .

 صطلحات الغريبة التي ترد يف البحث .أعرف بامل 

 .أتبع البحث بذكر املراجع واملصادر 

 خطة البحث:

 يشتمل هذا البحث عىل مقدمة ومبحثان وخامتة، وبياهنا كاآليت:

 املقدمة : وتتضمن أمهية املوضوع، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث  

 وقفه واضعه للرشب فقط يف غري ما وضع له، وفيه مطلبان :استعامل ماء الرشب الذي أ املبحث األول :

 املطلب األول : التكييف الفقهي حلقيقة ماء الرشب الذي أوقفه واضعه للرشب فقط يف غري ما وضع له .

 املطلب الثاين : حكم استعامل ماء الرشب الذي أوقفه واضعه للرشب فقط يف غري ما وضع له .

 ، وفيه أربعة مطالب:املاء الذي مل يرصح واضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع له حكم استعامل املبحث الثاين:

 املطلب األول: التكييف الفقهي للمسألة.

 املطلب الثاين: القرائن الدالة عىل كون املاء خمصوصا للرشب فقط أو عىل كونه لعموم االستعامل.

مع وجود القرينة الدالة عىل  واضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع لهحكم استعامل املاء الذي مل يرصح املطلب الثالث : 

 . كونه خمصصا للرشب

مع عدم وجود القرينة الدالة  حكم استعامل املاء الذي مل يرصح واضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع لهاملطلب الرابع : 

 عىل كونه خمصصا للرشب .

 ات. اخلامتة : وفيها أهم النتائج والتوصي

 املبحث األول

 استعامل ماء الرشب الذي أوقفه واضعه للرشب فقط يف غري ما وضع له

هذا املبحث سنتكلم فيه عن إحدى حاالت املاء الذي وضع للرشب، إال أن واضعه قد أوقف عىل الرشب فقط، وهذا يرتبط  

بأحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي، وسنبحث فيه حقيقة هذه الصورة، ومن ثم املخالفة يف استعامل املاء عىل خالف ما رشط الواقف، 

 :ويتبني ذلك من خالل هذين املطلبني
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 املطلب األول

 التكييف الفقهي حلقيقة ماء الرشب الذي أوقفه واضعه للرشب فقط يف غري ما وضع له 

ال شك أن كثريًا من األحكام يرجع فيها إىل لفظ صاحبها وقصده، حيث إن األلفاظ هي القوالب التي نستدل هبا عىل قصد 

جليًا أن واضع املاء للرشب قد أوقف هذا املاء للرشب دون غريه من صاحبها، ويف هذه الصورة التي معنا يف هذا املبحث يظهر لنا 

 االستعامالت األخرى. 

  وألن الكالم يرتبط باملاء فقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف حكم وقف املاء، إال أهنم أكدوا عىل جواز وقف حمل املاء كالبئر

ليه وقف عثامن بن عفان ريض اهلل عنه لبئر رومة وأجازه النبي صىل اهلل فيدخل فيه ماؤه املوجود حاليا وماؤه املتجدد، ويدل ع

 . (1)عليه وسلم 

ويقول ابن حجر اهليتمي: )) وقد يصور بام لو وقف حمله كبئر مثال، ويكون يف التعبري بوقفه جتوزا ... أو أن يقف بئرا فيدخل فيه  

 .(2)"ماؤه املوجود واملتجدد تبعا 

، وقد اختلف أهل (3)ووقف املاء بذاته داخل يف وقف ما ال ينتفع به إال بإتالفه، وعامة أهل العلم عىل القول بعدم جواز ذلك 

 العلم يف مسألة وقف املاء بخصوصها عىل قولني :

 القول األول : 

عينه ومل تبَق، وإليه ذهب الشافعية، قال يف أن وقف املاء املجرد ال يصح، ألن بقاء العني رشط يف الوقف، وإذا انتفع باملاء ذهبت 

 .(4)"وإال فاملاء ال يقبل الوقف قصًدا  "حتفة املحتاج : 

 القول الثاين :

واملالكية  (5)أن وقف املاء املجرد يصح، ألنه داخل يف عموم األموال، وال دليل عىل اشرتاط بقاء العني، وهو ظاهر قول األحناف 

 . (8)، واختاره ابن الصالح من الشافعية  (7)اره بعض احلنابلة وجعلوه هو منصوص اإلمام أمحد يف وقف الطعام، واخت (6)

                                                            

(، بخاريسلم وسننه وأيامه ) صحيح الالبخاري اجلعفي حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل ، اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه و (1)

ه، كتاب الوصايا ، باب 1422وىل، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األ

 ( . 198/  3إذا وقف أرًضا أو بئًرا ) 

 (. 167/  1م، )  1983 -هـ  1357اهليتمي أمحد بن حممد بن عيل بن حجر، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ، املكتبة التجارية الكربى بمرص، طبعة عام  (2)

عمرية أمحد الربليس ، (، 2/218) دار الفكر،فتح القدير، هـ(، ،  861مد بن عبدالواحد ) املتوىف: السيوايس املعروف بابن اهلامم كامل الدين حم( 3)

البهويت احلنبيل منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن (، 3/99)م،  1995-1415بريوت،  -دار الفكرحاشية عمرية عىل رشح املنهاج، هـ(،  957)املتوىف:

 ( .  4/244) هـ،1421لعدل باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، االقناع، طبعته ونرشته وزارة ا

 (.1/167( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )4)

: عبد هـ(، حتقيق616توىف: ابن َماَزَة البخاري احلنفي أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر، املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )امل (5)

 ( .  6/217) ، م 2004 - هـ 1424 األوىل، الطبعة لبنان، –الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت 

عيني املالكي شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل  (6) )املتوىف: احلطاب الرُّ

 ( .  6/36م )1992 -هـ 1412الفكر، الطبعة الثالثة،  هـ(، دار954
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 والقول الثاين هو األظهر ملا ذكروه .

ُد صحة وقف املاء املجرد ما ذكره املرداوي يف اإلنصاف قال :  صحة وقف البئر، فإن الوقف وارٌد عىل جمموع املاء  "َومما ُيَؤيِّ

ملاء أصل يف الوقف، وهو املقصود من البئر، ثم ال أثر لذهاب املاء باالستعامل، لتجدد بدله، فهنا كذلك، فيجوز وقف املاء واحلفرية، فا

 .(9) "كذلك. انتهى.

 تابعا، حينئذ يكون املاء ألن ذلك، جواز يف إشكال فال – زماننا يف كام –وهذا إذا كان ماء جمردا، أما إذا حفر بئرًا ، أو وضع برادة 

 وعىل القول بعدم صحة وقف املاء املجرد فإنه يثبت تبعا ما ال يثبت استقالال .

 وهل الفعل الدال عىل الوقف يعترب كافيا يف إثبات الوقفية ؟

ت به فجاز أن يثب  ، ، ألن العرف جار بذلك، وفيه داللة عىل الوقف (10)قال مجهور الفقهاء : نعم يعترب كافيا ومؤديا لثبوت الوقفية 

 . (11)كان إذنا يف أكله   ، كالقول، وجرى جمرى من قدم إىل ضيفه طعاما

 الذين يرون عدم انعقاد الوقف بالفعل أو التخلية وأنه ال ينعقد إال بالقول الدال عليه .  (12)وخالف يف ذلك الشافعية 

 والقول األول أظهر ملا ذكروه .

 املطلب الثاين:

 أوقفه واضعه للرشب فقط يف غري ما وضع لهحكم استعامل ماء الرشب الذي 

 مادام أن واضعوا املاء قد رصحوا بأنه وقف، فيجب العمل برشط الواقف، وال جيوز خمالفة ذلك .

أما السقاية التي تكون يف بالدنا إذا جعلها للرشب فأراد إنسان أن يتوضأ هبا اختلف املشايخ فيه  "يف املحيط الربهاين : قال 

 .(13) "إذا وقف للوضوء أنه ال جيوز الرشب منه  وأمجعوا أنه 

 وكذلك العكس صحيح فإذا وقف للرشب فال جيوز الوضوء منه .

 . (14) "رشط الواقف كنص الشارع  "وقد قّعد لذلك الفقهاء قاعدهتم املشهورة يف رشوط الوقف حيث نصوا عىل أن : 

                                                                                                                                                                                          

هـ(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، دار إحياء الرتاث 885املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن )املتوىف: ( 7)

 ( .   11/  7) العريب، الطبعة الثانية  

هـ، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، دار الفكر للطباعة والنرش 1310الدمياطي الشافعي أبو بكر املشهور بالبكري عثامن بن حممد شطا املتوىف  (8)

 ( .  3/189)م  1997 -هـ  1418والتوزيع، الطبعة األوىل عام 

 (.   11/  7( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ) 9)

اخلريش (، 5/268) هـ(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت970ن نجيم املرصي زين الدين بن إبراهيم بن حممد )املتوىف: اب (10)

ابن قدامة املقديس موفق (، 8/77) الطبعة بريوت، –هـ(، رشح خمترص خليل للخريش، دار الفكر للطباعة 1101املالكي حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل )املتوىف: 

 ( .  2/308)هـ  1421للتوزيع، جدة، الطبعة األوىل،   هـ(، املقنع يف فقه اإلمام أمحد، مكتبة السواري620الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد )املتوىف:

 ( .  6/213)هـ  1388غني، مكتبة القاهرة، ، املهـ(620ابن قدامة املقديس موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد )املتوىف: (11)

بريوت ، الطبعة  -هـ(، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، دار الفكر 1004الرميل شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين )املتوىف: (12)

 ( .  4/268)هـ  1404األخرية ، 

 (.  6/217( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )13)
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واملقصود : وجوب العمل هبذه الرشوط مفهوما وداللة، برشط أن تكون طاعة هلل وحتقق مصلحة للمكلفني، وأما ما كان بضد 

 . (15)ذلك فال اعتبار له 

 .(16)وقال الزركيش: ))وهذا كام لو سّبل ماء للرشب ال جيوز الوضوء منه  ألنه خالف مراد الواقف((

حفر بئرا وأجرى املاء منها فتأخذ مثل هذا احلكم ، بل إن كثريا ممن يفعل ذلك يكتب حوله واحلال كذلك فيمن وضع برادة ، أو 

 عبارة ) ماء سبيل ( وهذا قد يكون ترصحيا لفظيا بالوقفية، ألن الوقف هو حبس األصل وتسبيل املنفعة ، واهلل أعلم.

، أي : املوقوف ، فرياعى يف "املسبَّل"وكذلك املاء العام الذي هيأته الدولة حلاجة الناس للرشب ، فهذا النوع أشبه يشء باملاء 

  : استعامله الغرض الذي خصص له ، وال يستعمل يف غريه   قال الشيخ مصطفى الرحيباين رمحه اهلل

ب ال جيوز استعامله يف حدث  "  .(17)"وال نجس  ببدن  أو غريه واملاء املسبل للرشُّ

 املبحث الثاين:

 حكم استعامل املاء الذي مل يرصح واضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع له

ال شك أن هذا املبحث خيتلف عن املبحث األول، من حيث أن املبحث األول قد اتضح لنا قصد واضع املاء، بل جعله وقفا، مما 

 سالمي .يعطيه أحكام الوقف يف الفقه اإل

أما مبحثنا هذا فاملاء موضوع للناس، لكن من غري إشارة إىل الوقفية من عدمها، وقد حيتف به بعض القرائن التي تؤيد أنه وضعه 

 للرشب، أو قرائن تؤيد إباحة مجيع أنواع االستعامالت، أو أن ال يوجد يشء من تلك القرائن التي تشري إىل غرض واضعه إطالقا .

 املبحث من خالل أربعة مطالب : وسنتكلم عن هذا

 املطلب األول :

 التكييف الفقهي للمسألة

تقدم يف املبحث السابق أن ماء الرشب ال حيل استعامله يف الوضوء وغريه من االستعامالت إذا كان واضعه قد جعله وقفا عىل 

 الرشب فقط .

                                                                                                                                                                                          

بَاُه َوالنََّظاِئُر، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب 970ابن نجيم املرصي زين الدين بن إبراهيم بن حممد )املتوىف:  (14) َشأ هـ(، األأ

(، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: 195) م 1999 - هـ 1419 األوىل،: الطبعة لبنان، –العلمية، بريوت 

 ( .  4/400م )1992 -هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، دار الفكر1252

هـ(، إعالم املوقعني عن رب العاملني، مكتبة الكليات األزهرية، مرص، 751ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )املتوىف : ( 15)

  ( .  2/96)هـ  1388القاهرة، 

هـ  1416النرش: ( الزركيش أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، إعالم الساجد بأحكام املساجد، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، سنة 16)

 (.135)ص

هـ(، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، 1243نى مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي احلنبيل )املتوىف: الرحيبا( 17)

 (. 1/104) م1994 -هـ 1415املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 
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فنلجأ حينئذ إىل العمل بالقرائن إن وجدت، وأما إذا مل  لكن بقيت حالة أخرى وهي ما إذا مل نعلم وقفية املاء وألي يشء وضع،

توجد قرينة تؤيد الغرض من وضع هذا املاء فهل نعمل باألصل وهو اإلباحة، أو نغلب جانب االحتياط يف كونه موقوفا، هذا ما 

 سنتكلم عنه يف املطالب التالية .

 املطلب الثاين:

 فقط أو عىل كونه لعموم االستعاملالقرائن الدالة عىل كون املاء خمصوصا للرشب 

نحن نجد ماء الرشب موضوعا يف بعض األمكنة ويف بعض الطرق والشوارع وال يكون هناك لوحة كتب عليها أن هذا املاء 

خمصوص للرشب فقط لكن يكون هناك بعض العالمات والقرائن التي تدل عىل أنه خمصوص للرشب فقط، أو تدل عىل أنه لعموم 

ولذا أرى من املناسب أن أذكر هذه القرائن والعالمات، وأبني داللتها عىل مراد الواقف ورشطه، وإليكم هذه القرائن االستعامل  

 والعالمات وبيان داللتها عىل مراد الواقف ورشطه:

  :كثرة املاء 

نه خمصوص للرشب فقط، وإليكم وقلة املاء قرينة عىل أ، ذهب فقهاء احلنفية إىل أن كثرة املاء قرينة عىل أنه لعموم االستعامل

 أقواهلم:

قال قايض خان :))املسافر إذا مر يف الفالة بامء موضوع يف جب أو نحوه ال ينتقض تيممه وليس له أن يتوضأ منه  ألنه وضع 

وضع للرشب للرشب ال للوضوء، واملباح يف نوع ال جيوز استعامله يف نوع آخر إال أن يكون املاء كثريًا، ويستدل لكثرته عىل أنه 

 .(18)والوضوء مجيعًا فحينئذ  يتوضأ، وال يتيمم((

نرص بن حييى عن ماء موضوع يف الفالة يف اجلب، أو نحو ذلك أيكون للمسافر أن يتيمم أو يتوضأ به؟ وقال الكاساين : ))وسئل 

دل بكثرته عىل أنه وضع للرشب، قال: يتيمم، وال يتوضأ به  ألنه مل يوضع للوضوء، وإنام وضع للرشب  إال أن يكون كثريا فيست

 .(19)((والوضوء مجيعا، فيتوضأ به، وال يتيمم

وقال الرشنباليل : ))واملاء املوضوع للرشب يف الفلوات ونحوها ال يمنع التيمم إال أن يكون كثريا يستدل بكثرته عىل إطالق 

 .(20)استعامله((

 رأي الباحث: 

، ولذا ال أرى أن يبنى (21)القرينة التي ذكرها فقهاء احلنفية ليست بقوية، بل هي حمتملة، وإذا تطرق االحتامل بطل به االستدالل 

عليها احلكم الرشعي  إذ قد يضع واضع ماء الرشب بكثرة، ويكون قصده به نفع عدد كبري من الناس، أو يكون قصده به أن ال ينفد 

 املاء برسعة. 

                                                            

 ( . 1/28هـ(، الفتاوى اخلانية ) 592( احلنفي قايض خان فخر الدين املتوىف )18)

هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 587الكاساين احلنفي عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد )املتوىف: ( 19)

 ( . 48-1/47) م1986 -هـ 1406

رشح متن نور اإليضاح، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، املكتبة  هـ(، مراقي الفالح1069( الرشنباليل املرصي احلنفي حسن بن عامر بن عيل )املتوىف: 20)

 (. 51م )ص 2005 -هـ  1425العرصية، الطبعة األوىل، 
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 :(22)لربادات والرتامس وجود ا

فهل نعترب وجود هذه الربادت والرتامس قرينة عىل ، إذا وجدنا ماء الرشب موضوعا يف الربادات والرتامس يف الشوارع والطرق

 أن املاء خمصوص للرشب دون غريه من االستعامالت؟

صا للرشب فقط  إذ من املعلوم من العقل ال ريب أن وجود الربادات والرتامس عالمة واضحة وقرينة قوية عىل كون املاء خمصو

 .إال للرشب بالرضورة أن الواقف مل جيعل هذه الربادات والرتامس

وهي اجلرار التي يمأل فيها املاء وتوضع -ويمكن ختريج هذا الفرع : )الوضوء من الربادات والرتامس( عىل الوضوء من اخلوايب

لو وجد املسافر خابية ":، وقد أفتى الفقهاء بأن الوضوء ال جيوز منها، قال النووي-عىل الطريق ليرشب منها املسافرون واملارون هبا

 .(23)((ماء مسبل عىل الطريق مل جيز أن يتوضأ منه بل يتيمم ويصيل، وال إعادة ألن املالك وضعه للرشب ال للوضوء

هنا إنام وضعت للرشب، وكذا لو مل يعلم أنه فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم، وال جيوز الطهر منها أل"وجاء يف مغني املحتاج : 

 . (24) "مسبل للرشب نظرا للغالب ومل يقض صالته كام لو تيمم بحرضة ماء حيتاج إليه لعطش وصىل به

ال جيوز لإلنسان أن  "وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي عن حكم الوضوء من الربادات املخصصة للرشب، فقال يف جوابه: 

التي أعدت للرشب  ألهنا وقفت للرشب، ومل توقف للوضوء، وإذا توضأ منها فال تصح صالته عند بعض أهل يتوضأ من الربادات 

 العلم  ألنه صىل بامء مغصوب، ويكون كام لو غصب املاء، وكام لو صىل يف ثوب حرير. 

 وقال بعض أهل العلم: تصح مع اإلثم. 

يتوضأ من الربادة التي ُأعدت للرشب، ولو ُأِذَن لإلنسان أن يتوضأ من : أهنا تصح مع اإلثم، لكن ال جيوز له أن (25)والصواب 

وهو الربادة انتهى املاء البارد، وصار من يريد أن يرشب ال جيد ماء باردًا  ألن الناس قد توضئوا به، ثم أيضًا جيري املاء ويلوث املكان 

 .(26)له ذلك، وإنام يذهب ويبحث عن املاء الذي أعد للوضوء(( مل يعد هلذا، فإذا توضأ اإلنسان منه فإنه يكون غاصبًا، فال جيوز

 :تعليق األكواب عىل الصنابري 

إن تعليق األكواب عىل صنابري املياه قرينة عىل أن املاء خمصوص للرشب دون غريه من االستعامالت، وهذه القرينة قد تكون يف 

الستعامالت، وقد تكون يف بعض البالد غري دالة عىل هذا املعنى  إذ بعض البالد دالة عىل كون املاء خمصوصا للرشب دون غريه من ا

                                                                                                                                                                                          

 –النملة عبد الكريم بن عيل بن حممد، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، مكتبة الرشد ( وهي قاعدة يستعملها العلامء عند االستدالل والرتجيح ، انظر : 21)

 (. 3/985) هـ 1420 الرياض،

 ( الرتامس : هي أوعية حافظة لدرجة برودة وحرارة املاء غالبا .22)

دار الفكر، بريوت، لبنان  :املجموع رشح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي((، هـ(676( النووي أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف )املتوىف: 23)

(2/248 .) 

هـ(، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 977الرشبيني الشافعي شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب )املتوىف:  (24)

 (.1/276)هـ 1415

 ( التصويب هنا للشيخ الراجحي . 25)

(26)http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=191978 ( 59(، رقم )20، موقع إسالم ويب، فتاوى منوعة . ) 

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=191978
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من املعلوم أن الناس يف البالد التي يوجد فيها املاء بكثرة ال يعلقون عليها الصنابري إال لتسهيل الرشب، ولذا أرى أن هذه القرينة 

 الد التي يفرق فيها بني ماء الرشب وغريه، واهلل أعلم.تكون مانعة من استعامل ماء الرشب يف الوضوء وغريه من االستعامالت يف الب

 :وضع بعض احلواجز عىل الصنابري 

نشاهد بعض احلواجز عىل صنابري املاء يف بعض األماكن ، وهذه احلواجز ال متنع من رشب املاء، ولكن متنع الذين يريدون 

وأرى هذه القرينة قاطعة بأن هذا املاء خمصوص للرشب الوضوء واالغتسال وإزالة النجاسة وغريها من احلاجات من مقاصدهم، 

 فقط، فال حيل ألحد استعامل هذا املاء يف الوضوء والغسل وغريمها من االستعامالت.

 : عرف واضعي املاء 

إذا وجدنا ماء الرشب مسبال للناس يف مكان، ومل نجد قرينة تدل عىل أنه خمصوص للرشب فقط أو قرينة تدل عىل أنه لعموم 

ستعامل، غري أننا وجدنا الناس يف هذه البلدة يضعون املياه للناس للرشب، ال لعموم االستعامل، عملنا بعرفهم  إذ القاعدة الفقهية اال

 .   (27)تقول : ))املعروف عرفا كاملرشط رشطا((

))حيث أمجل الواقف رشطه والعمل بالعرف يف كون رشط الواقف جمهوال أو مبهام معروف عند الفقهاء، قال ابن حجر اهليتمي:  

أقرب إىل مقاصد الواقفني كام يدل عليه كالمهم، ومن ثم امتنع يف  اتبع فيه العرف املطرد يف زمنه  ألنه بمنزلة رشطه، ثم ما كان

 .  (28)السقايات املسبلة عىل الطرق غري الرشب ونقل املاء منها، ولو للرشب((

 االستدالل بالواقع : 

بون من هذه األماكن، ويقترصون عىل الرشب، وال يتجاوزونه إىل غريه من االستعامالت، فهل هذا الواقع إذا عرفنا أن الناس يرش

 يعد قرينة متنعنا من استعامل هذا املاء يف الوضوء واالغتسال وغريمها من االستعامالت أم ال؟

رشب، وال يتجاوزونه إىل غريه من األقرب أّنا إذا وجدنا الناس يرشبون من مكان ووجدناهم يقرصون استعامله عىل ال

االستعامالت فنستدل هبذا الواقع عىل أن الوضوء وغريه من االستعامالت ال جيوز به، وإذ وجدنا أهنم يستعملون ذلك املاء جلميع 

 . (29)االستعامالت، وال ينكر أحد عىل هذا األمر نستدل هبذا الواقع عىل أنه جلميع االستعامالت 

عن اخلوايب واجلرار التي عند املساجد فيها املاء إذا مل يعلم أهنا موقوفة للرشب أو الوضوء أو الغسل ( 30)الطنبداوي))وسئل العالمة 

 الواجب أو املسنون أو غسل النجاسة؟ 

                                                            

 هـ(، غمز عيون1098(، احلموي احلنفي أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيني )املتوىف: 84انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص (27)

(، رشح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى 1/307م )1985 -هـ 1405البصائر يف رشح األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

قه، الصدف (، الربكتي حممد عميم اإلحسان املجددي، قواعد الف237م )ص1989 -هـ 1409دمشق/ سوريا، الطبعة الثانية،  -أمحد الزرقا، دار القلم 

 (. 125ص) م1986 -هـ 1407 األوىل، الطبعة كراتيش، –ببلرشز 

 (. 6/260( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )28)

 -هـ 1285أمحد بن الشيخ حممد ] (، الزرقا1/307(، وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )84( انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص29)

 (. 334رق 125(، وقواعد الفقه للربكتي )ص237هـ[، رشح القواعد الفقهية للزرقا )ص1357
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فأجاب أنه إذا دلت قرينة عىل أن املاء موضوع لتعميم االنتفاع: جاز مجيع ما ذكر من الرشب وغسل النجاسة وغسل اجلنابة 

 غريها.و

ومثال القرينة: جريان الناس عىل تعميم االنتفاع من غري نكري من فقيه وغريه  إذ الظاهر من عدم النكري: أهنم أقدموا عىل تعميم 

 .(31)االنتفاع باملاء بغسل ورشب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال: باجلواز((

ولكن هذا العرف عائد إىل مستعميل املاء، ال إىل واضعيه، والعرف  وهذا استدالل بالواقع، وهو يف احلقيقة يرجع إىل العرف

 السابق عائد إىل واضعي املاء.

 املطلب الثالث:

 حكم استعامل املاء الذي مل يرصح واضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع له مع وجود القرينة الدالة عىل كونه خمصصا للرشب

ولكنه ليس بيقيني، ولذا فالوقفية فيه غري حمتمة، وحينئذ نحمله عىل أنه داخل يف باب  ال شك أن اعتبارها وقفا هو أمر حمتمل،

 الصدقات والتي هي أوسع من باب الوقف، ونحتاج إلثبات الوقفية حينئذ إىل أدلة قاطعة عىل أهنا خاصة للرشب .

  الوقف والصدقة، فنقول :وألن األمر مرتدد بني الوقفية وعموم الصدقات مما حيتم اإلشارة إىل الفرق بني 

 . (32)الوقف اصطالحا : هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة 

وهذا التعريف جامع مانع وخمترص وهو مطابق ملا جاء يف كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم لعمر عندما أصاب أرًضا من أرض 

ت خيرب ، فقال يا رسول اهلل ، صىل اهلل عليه وسلم، أصبت ماالً بخيرب مل أصب قطُّ ماالً خرًيا منه ، فام تأمرين؟ فقال : ) إن شئت حبس

غري أنه ال يباع أصلها ، وال يبتاع ، وال يوهب ، وال يورث ( قال ابن عمر : فتصدق هبا عمر عىل أالّ تباع ، وال أصلها وتصدقت هبا ، 

من وليها أن يأكل منها  توهب ، وال تورث، يف الفقراء ، وذي القربى ، والرقاب ، والضعيف ، وابن السبيل ، وال جناح عىل

 . (33) "، ويطعم غري متمولباملعروف

، وبعضهم يقول هو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة، وما ذكرناه قد يكون أظهر  (34)التعريف هو عند فقهاء الشافعية واحلنابلة  وهذا

 وأعم .

 .    (35)والصدقة اصطالحا : العطية التي ُيبتغى هبا الثواب عند اهلل تعاىل 

                                                                                                                                                                                          

هـ( وأخذ عن مجاعة من علامء عرصه يف مكة واليمن منهم السمهودي وأمحد 875هو: أمحد بن الطيب ابن حممد بن عبد العزيز الطنبداوي ولد بزبيد سنة )( 30)

ائل القائلني وغريمها وانتهت إليه رئاسة الفتوي يف مدينة زبيد، وويل التدريس يف كثري من مساجدها، وعندما ظهرت القهوة يف القرن العارش كان من أواملزجد 

 (.234هـ(. مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن )ص948بحلها توىف بمدينة زبيد سنة )

هـ(، فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين )هو 987لعزيز بن زين الدين بن عيل بن أمحد املعربي )املتوىف: املليباري اهلندي زين الدين أمحد بن عبد ا( 31)

 (. 3/203(، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )408)ص رشح للمؤلف عىل كتابه هو املسمى قرة العني بمهامت الدين(، دار بن حزم، الطبعة األوىل

هـ(، املبدع يف رشح املقنع، 884ابن مفلح إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ، أبو إسحاق، برهان الدين )املتوىف: (، 15/325ح املهذب )( املجموع رش32)

أويل النهى هـ(، دقائق 1051(، البهوتى احلنبىل منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )املتوىف: 5/151)هـ 1423دار عامل الكتب، الرياض، 

 ( .2/398هـ )1414لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، عامل الكتب، الطبعة األوىل، 

 ( . 530/  2( صحيح البخاري ) 33)

 ( .2/398(، رشح منتهى اإلرادات )5/151(، املبدع يف رشح املقنع )15/325( املجموع رشح املهذب )34)
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 وهناك فوارق بينهام، ذكرها بعض الرشاح، منها :

 نتقل فيها امللك إىل اهلل تعاىل بخالف عني الصدقة فامللك للمتصدق عليه .أن العني يف الوقف ي -1

 أن املوقوف عليه يف الوقف ال يملك الترصف يف العني ، بخالف املتصدق عليه فله احلرية يف الترصف هبا بام شاء . -2

 . (36)أن الوقف ال يشرتط فيه قبول املوقوف عليه، بخالف الصدقة فيشرتط قبول املتصدق عليه  -3

وقد تكلم الفقهاء يف هذه الصورة فذهب مجهورهم إىل أن التطهر وغريه من االستعامالت ال جيوز هبذا النوع من املاء، وذهب 

فريق منهم إىل أن من شك يف كونه خمصوصا للرشب أو عاما له ولغريه من االستعامالت ال يقدم عىل استعامله إال بعد إعامل العرف 

 هلم:والقرائن، وإليكم أقوا

)قوله: إن عدموا( من أفراد عدم املاء احلقيقي ما إذا وجدوا ماء غري مطلق أو مملوكا للغري أو مسبال  "قال اخلريش املالكي: 

 .(37) "للرشب خاصة ومثله ما إذا التبس املسبل للرشب بغريه

وربام شمل قوله: ))إن عدموا ماء(( املاء املسبل لرشب مثاًل وماء يتوضأ به، ومل يعلم أّيام للوضوء، "وقال الزرقاين املالكي: 

وليس هذا كاشتباه طهور بنجس  إذ النجس يسوغ استعامله يف هذه احلالة بخالف املسبل  ألن املسبل حق خملوق وهو مبني عىل 

 .(38) "دمه يف الطهارة حق اهلل، وهو مبني عىل املساحمةاملشاحة، والنجس املذكور ع

الصهاريج املسبلة إن وقفت للرشب مل جيز الوضوء من مائها أو لالنتفاع به جاز الوضوء به أو شك  "وقال العز بن عبد السالم: 

عىل  -أي يف اجلب -ار فيهافينبغي اجتناب الوضوء،  قال القمويل وجيوز أن يفرق بني اجلب والصهريج بأن ظاهر احلال االقتص

 .(39)الرشب((

وجزم غريمها بأنه حيث مل يعلم رشطه يمتنع يف السقايات املسبلة عىل  "قال املناوي بعد نقل قويل ابن عبد السالم والقمويل : 

 .(40) "الطرق أن يستعملها يف غري الرشب ونقل املاء منها، ولو للرشب اتباعا للعرف املطرد  إذ هو بمنزلة رشطه

 .(41) "حيرم التطهر باملسبل للرشب، وكذا بامء جهل حاله عىل األوجه "وقال زين الدين املليباري : 

قوله: )فلو وجد خابية( حمله إذا علم أهنا مسبلة للرشب أما إذا علم أهنا مسبلة لالنتفاع مطلقا استعملها يف  "وقال البجريمي: 

 .(42) "الطهارة، فإن شك حكم العرف والقرائن

                                                                                                                                                                                          

قنيبي حامد  -قلعجي حممد رواس (، 173، )ص  ه1405 ، األوىل الطبعة بريوت، –تعريفات، دار الكتاب العريب اجلرجاين عيل بن حممد بن عيل ، ال( 35)

 ( .243، )ص ه1408صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 

هـ(، الفتاوى الفقهية الكربى، املكتبة 974السعدي األنصاري أمحد بن حممد بن عيل بن حجر ، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )املتوىف:  اهليتمي( 36)

 ( .4/295)اإلسالمية 

 (.1/85( رشح خمترص خليل )37)

رقا1099الزرقاين املرصي عبد الباقي بن يوسف بن أمحد )املتوىف: ( 38) ين عىل خمترص خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، هـ(، رشح الزُّ

 (. 1/206) هـ1422

 (. 275)ص هـ 1418املناوي الشافعي عبد الرؤوف، تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف، ( 39)

 (.275)ص تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف (40)

 (.59( فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين )ص41)



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 
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 : الباحث رأي

يتبني مما سبق من أقوال الفقهاء أن من وجد ماء الرشب يف مكان، ووجد قرينة أو أكثر عىل كون املاء خمصوصا للرشب، فعليه أن 

 يتجنب استعامله يف الوضوء وغريه من االستعامالت، وذلك ملا ييل:

 :فهذا احلديث يدل عىل أن حق املسلم (43)منه((ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس )) حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم ،

 ال يأخذه غريه إال برضاه وما ال يدرى فيه رضاه ال جيوز أخذه ألحد.

  استعامله للرشب  مباح بدون شك، وأما استعامله يف غري الرشب فهو مشكوك فيه، وما كان كذلك جيب اجتنابه، كام يدل عليه

ل بني، وإن احلرام بني، وبينهام مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى ))إن احلالقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:

 . (44)((الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

 .(45): ))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك((-عليه الصالة والسالم-وكذلك قوله

 (46)((حقوق اآلدميني مبنية عىل املشاحة)) اعدة الفقهية تقول:أن هذا من حقوق العباد، فال يتساهل فيه  إذ الق. 

  أن رشط واضعه غري معلوم يف هذه الصورة، والقرائن تدل عىل أنه للرشب فقط، فال حيل استعامله يف الوضوء وغريه من

يها أشجار مثمرة، ومل االستعامالت، وهذا الفرع خيرج عىل ما ذكره الفقهاء يف كتاب الوقف من أن من استأجردارا موقوفة ف

                                                                                                                                                                                          

ِمّي املرصي الشافعي سليامن بن حممد بن عمر )املتوىف:  (42) َ هـ(، حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، دار الفكر، 1221البَُجريأ

 (. 1/281) م1995 -هـ 1415تاريخ النرش: 

عادل مرشد،  -هـ(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 241الشيباين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف: ( 43)

احلسن عيل بن عمر قطني أبو  والدار(، 34/299) م 2001 -هـ  1421وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

(، وصححه الزيلعي 3/424)هـ 1386بريوت،  -قطني، دار املعرفة  هـ(، سنن الدار385بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي )املتوىف: 

حاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج هـ(، نصب الراية أل762الزيلعي مجال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد )املتوىف: واأللباين. انظر: 

هـ(، إرواء الغليل يف 1420األلباين حممد نارص الدين )املتوىف : (، 4/169) ه1418 األوىل، الطبعة لبنان،–بريوت  -الزيلعي، مؤسسة الريان للطباعة والنرش 

 (.    5/289) هـ 1405 الثانية الطبعة بريوت، –ختريج أحاديث منار السبيل، املكتب اإلسالمي 

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات 1/20( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإليامن باب فضل من استربأ لدينه )44)

(5/50 .) 

هـ(، سنن الرتمذي وهو 279) املتوىف  الرتمذي اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة((، 1723، رح )3/349( أخرجه أمحد يف مسنده )45)

هـ(، صحيُح ابن 311( وصححه، السلمي النيسابوري أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة )املتوىف: 4/668) اجلامع الصحيح، دار الفكر للطباعة والنرش

م له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي، ا مصححه ابن  2003 -هـ  1424ملكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، ُخَزيمة: َحققُه وَعّلق َعَليه َوَخّرَج أَحاديثه َوقدَّ

هـ(، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، 354( وصححه، الدارمي الُبستي حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي، أبو حاتم، )املتوىف: 2/1139خزيمة )

، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة هـ( 739ترتيب: األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس )املتوىف: 

 (.2/498م ) 1988 -هـ  1408األوىل، 

هـ(، التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول، مؤسسة 772اإلسنوي الشافعّي عبد الرحيم بن احلسن بن عيل ، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: ( انظر: 46)

هـ(، البحر املحيط يف أصول 794الزركيش أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر )املتوىف: (، 55)صهـ 1400 األوىل،: الطبعة بريوت، –الرسالة 

 ( . 8/218) م1994 -هـ 1414الفقه، دار الكتبي، الطبعة األوىل، 
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 . (47)يطلع عىل رشط الواقف يف الثامر، فال حيل له األكل منها

 . أن استعامهلا لغري الرشب يفوت الغرض الصحيح الذي دلت عليه القرائن املصاحبة لواقع احلال 

املخصص للرشب يف غري ما وضع له، وهذا استعامل املاء  جييزون ال - اهلل رمحهم –والناظر يف كتب املذاهب األربعة جيد أن فقهائنا 

 ، وإليكم شيئا من أقوال املذاهب األربعة :(48)شبه متفق عليه عندهم

  :مذهب احلنفية 

املسافر إذا مّر يف الفالة بامء موضوع يف جب أو نحوه ال ينتقض تيممه، وليس له أن يتوضأ منه  ألنه "قال ابن مازة البخاري : 

وضع للرشب، ال للوضوء، واملباح يف نوع ال جيوز استعامله يف نوع آخر إال أن يكون املاء كثريًا، فيستدل بكثرته عىل أنه وضع للرشب 

 .(49) "فحينئذ يتوضأ وال يتيمموالوضوء مجيعًا 

قوله: )وما أعد يف الطريق للرشب( يعني املاء الذي يضعه الناس يف طريق املسلمني للرشب )ال يمنع جواز "وقال العيني: 

التيمم(  ألن الواضع ما وضعه إال للرشب، وهو مأذون يف ذلك يف الرشب ال غري، فيجوز له التيمم، حتى إذا علم بكثرته أنه موضوع 

 .(50) "وز له التيمم، بل يتوضأ منهللوضوء والرشب مجيعًا: ال جي

 فهذه النقول تدل عىل أن مجهور فقهاء احلنفية يرون أن الوضوء ونحوه من االستعامالت ال جيوز باملاء املخصص للرشب.  

 :مذهب املالكية 

 .(51) "والغسل وال يتوضأ من ماء الصهريج أو الزير املعدين للرشب  ألن ذلك إنام عمل للرشب ال للوضوء"قال ابن احلاج : 

 .(52) "قوله: )العادم للامء من أصله( أي حسا أو رشعا كمن عنده ماء مسبل للرشب"وقال الصاوي: 

 فهذه النقول تدل عىل أن مجهور فقهاء املالكية يرون أن الوضوء ونحوه من االستعامالت ال جيوز باملاء املخصص للرشب. 

 :مذهب الشافعية 

عىل الطريق خابية ماء مسبلة، تيمم، وال جيوز الوضوء منها  ألهنا إنام توضع للرشب، ذكره ولو وجد املسافر ": قال النووي

 .(53) "املتويل، ونقله الروياين عن األصحاب

                                                            

هـ(، النهر الفائق رشح كنز الدقائق، حتقيق: أمحد عزو عناية، 1005بن إبراهيم )املتوىف بن نجيم احلنفي رساج الدين عمر (، ا5/221( انظر: البحر الرائق )47)

 ( .3/318) م2002 -هـ 1422دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

. منه الرشب، وهذا قول شاذ  وذهب أبو بكر بن حممد بن الفضل من احلنفية إىل أن املاء املوضوع للرشب جيوز منه التوضؤ، وأن املوضوع للوضوء ال يباح( 48)

 (. 1/151(، والبحر الرائق )1/154انظر: املحيط الربهاين )

 (.1/154( املحيط الربهاين )49)

هـ(، منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك، حتقيق: د. أمحد عبد 855بدر الدين )املتوىف:  العينى أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني احلنفى (50)

 (. 79)ص م2007 - هـ1428 األوىل، الطبعة قطر، –الرزاق الكبييس، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 (. 2/199)هـ(، املدخل، دار الرتاث، بدون طبعة 737ابن احلاج أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي )املتوىف: ( 51)

 (.1/134( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )52)

 -هـ(، روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت676النووي أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف )املتوىف: ( 53)

 (. 1/123)م 1991هـ / 1412عامن، الطبعة الثالثة،  -دمشق
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ومن أفراد العجز الرشعي فقط ما إذا مل جيد إال ماء مسبال لغري الطهر به  ألنه ممنوع من استعامله رشعا، فإذا علم "وقال اجلاوي :

 .(54) "عمم االنتفاع به مطلقا استعمله يف الطهارة وال جيوز التيمم، فإن شك يف ذلك حكم العرف والقرائنأن مسبله 

 فهذه النقول تدل عىل أن مجهور فقهاء الشافعية يرون أن الوضوء ونحوه من االستعامالت ال جيوز باملاء املخصص للرشب.  

 :مذهب احلنابلة 

 .(55) "ولو ُسبَِّل ماء للرشب مل جيز التطهري منه يف حدث وال نجس ببدن أو غريه فال يرتفع احلدث منه":  قال البهويت

 فهذا النقل دل عىل أن مجهور فقهاء احلنابلة يرون أن الوضوء ونحوه من االستعامالت ال جيوز باملاء املخصص للرشب.  

 املطلب الرابع :

اضعه بأنه خمصص للرشب يف غري ما وضع له مع عدم وجود القرينة الدالة عىل كونه خمصصا حكم استعامل املاء الذي مل يرصح و

 للرشب .

هذا املطلب يتعلق باملاء الذي وضعه واضعه ومل يتبني لنا أنه موقوف عىل الرشب فقط، ومل توجد أيضا قرائن تؤيد أن الغرض من 

له يف الرشب وغريه من أنواع االستعامالت كالوضوء واالغتسال وضعه هو الرشب فقط، فهل يكون ذلك كافيا يف جواز استعام

 وغريمها .

ويدخل يف ذلك من باب األولوية ما لو وجدت قرينة تدل عىل أنه لعموم االستعامل مثل ما أرشنا له يف املطلب الثاين عند ذكرنا 

 اء، أو عرف مستعميل املاء يف البلد، ونحوها . للقرائن الدالة عىل الغرض من وضع هذا املاء، ككثرة املاء، أو عرف واضعي امل

املسافر إذا مّر يف الفالة بامء موضوع يف جب أو نحوه ال ينتقض تيممه، وليس له أن "وقد نقلنا قول ابن مازه البخاري حني قال : 

ن املاء كثريًا، فيستدل بكثرته عىل يتوضأ منه  ألنه وضع للرشب، ال للوضوء، واملباح يف نوع ال جيوز استعامله يف نوع آخر إال أن يكو

 .(56) "أنه وضع للرشب والوضوء مجيعًا فحينئذ يتوضأ وال يتيمم

فإذا علم أن مسبله عمم االنتفاع به مطلقا استعمله يف الطهارة وال جيوز التيمم، فإن شك يف ذلك حكم العرف  "وقال اجلاوي : 

 .(57) "والقرائن

 .(58) "املعروف عرفا كاملرشوط رشطا  "ها : وفيه إعامل للقاعدة التي أرشنا إلي

 

 

 

                                                            

 (.36)ص األوىل الطبعة بريوت، –هـ(، هناية الزين يف إرشاد املبتدئني، دار الفكر 1316البنتني إقليام، التناري بلدا حممد بن عمر نووي اجلاوي )املتوىف: ( 54)

 (. 1/195( كشاف القناع )55)

 (.1/154( املحيط الربهاين )56)

 (.36املبتدئني )ص( هناية الزين يف إرشاد 57)

(، 237(، ورشح القواعد الفقهية للزرقاء )ص1/307(، وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )84( انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص58)

 (. 125وقواعد الفقه للربكتي )ص
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 اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وبعد : فإين أريد بعد الفراغ من هذه اجلولة 

 العلمية أن أذكر بعض النتائج املفيدة والتوصيات املهمة، وها هي:

 املخصص للرشب يف غري ما وضع له مهم جدا  إذ  البحث عن حكمه حيثنا عىل استعامل املاء  إن موضوع استعامل املاء

 املخصص للرشب يف اجلهة التي قصدها واضعه.

 .إن املاء املوقوف للرشب ال جيوز استعامله يف الوضوء والغسل ونحوه من احلاجات إذا كان واضعه قد أوقفه لغرض الرشب 

  أن كثرة املاء قرينة تدل عىل أنه لعموم االستعامل  ليس بسديد  إذ الواضع قد يضع املاء كثريا لنفع ما ذكره فقهاء احلنفية من

 عدد كبري من الناس، أو لئال ينفد برسعة.

  إن املاء الذي دلت القرائن عىل أنه موضوع للرشب ال جيوز استعامله يف الوضوء والغسل ونحوه من االستعامالت كوضعه يف

 امس واجلوالني  إذ كون املاء يف هذا الوضع قرينة دالة عىل أن هذا املاء خمصوص للرشب فقط.الربادات والرت

  إن املاء الذي دلت القرائن عىل أنه موضوع لعموم االستعامل جيوز استعامله يف الرشب والوضوء والغسل ونحوها من

 االستعامالت ، ألن العرف والقرائن معمول هبا.

  ،ومل جيد قرينة تدل عىل كونه خمصصا للرشب أو لغريه، فال جيوز له استعامله يف غري الرشب  إذ استعامله من وجد ماء يف مكان

يف الرشب مباح بدون شك، واستعامله يف غريه من احلاجات مشكوك فيه  واألصل يف أموال الناس وممتلكاهتم احلرمة، وال 

 حيل يشء منها ألحد إال برضاهم.

 بأنأ يوضحوا الغرض من وضع هذا املاء، وأن يرصحوا بذلك، إما كتابة، أو إخبارا للناس، وذلك ني أويص املتربعني والواقف

 .لرفع احلرج عن مرتادي تلك املياه

 . أويص مرتادي املياه بالنظر إىل مقاصد واضعيها حتى يستعملوها وفق مقصدهم 

 واملعامالت التي حيتاجها املسلم يف أمر دينه  نحن نشاهد أن بعض العلامء واخلطباء ال يلقون الضوء حول بعض العقود

 ودنياه، ومنها الوقف  ولذا أوصيهم ببيان األحكام املتعلقة بالوقف يف اخلطب واملواعظ .

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل رسوله حممد.

 قائمة املصادر واملراجع

بَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي  - اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعأ

هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:  739هـ(، ترتيب: األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس )املتوىف: 354)املتوىف: 

 م 1988 -هـ  1408ة، بريوت، الطبعة األوىل، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسال

هـ(، مطبعة 683االختيار لتعليل املختار، لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، جمد الدين أيب الفضل احلنفي )املتوىف:  -

 .م 1937 - هـ 1356 عام طبعة القاهرة، –احللبي 

 بريوت، –هـ(، املكتب اإلسالمي 1420ارص الدين األلباين )املتوىف : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ن -

 .هـ 1405 الثانية: الطبعة
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َباُه َوالنََّظاِئُر : زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف:  - َشأ هـ(، وضع حواشيه وخرج 970األأ

 م 1999 - هـ 1419 األوىل،: الطبعة لبنان، –، دار الكتب العلمية، بريوت أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات

هـ، دار 1310إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أليب بكر املشهور بالبكري عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي ت  -

 م . 1997 -هـ  1418الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل عام 

الساجد بأحكام املساجد، للزركيش أيب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،  إعالم -

 هـ . 1416سنة النرش: 

هـ(، مكتبة 751إعالم املوقعني عن رب العاملني، ملحمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف :  -

 هـ . 1388األزهرية، مرص، القاهرة،  الكليات

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل )املتوىف:  -

 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية  .885

هـ(، دار الكتاب 970حممد، املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف: البحر الرائق رشح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن  -

 اإلسالمي، بريوت

هـ(، دار الكتبي، الطبعة 794البحر املحيط يف أصول الفقه: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش )املتوىف:  -

 م1994 -هـ 1414األوىل، 

هـ(، دار الكتب 587بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف:  -

 م1986 -هـ 1406العلمية، الطبعة الثانية، 

ِمّي املرصي الش - َ افعي )املتوىف: حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب = حاشية البجريمي عىل اخلطيب: سليامن بن حممد بن عمر الُبَجريأ

 م1995 -هـ 1415هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1221

 -هـ  1357حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى بمرص، طبعة عام  -

 م. 1983

 . ه1405 ، األوىل الطبعة بريوت، –العريب  التعريفات، لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، دار الكتاب -

التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول، لعبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعّي، أيب حممد، مجال الدين )املتوىف:  -

 . هـ1400 األوىل،: الطبعة بريوت، –هـ(، مؤسسة الرسالة 772

 هـ. 1418وف املناوي الشافعي، تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف، لعبد الرؤ -

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: حممد بن إسامعيل أبو  -

مد عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حم

 هـ1422فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 

 م . 1995-1415بريوت ،  -هـ(، دار الفكر 957حاشية عمرية، ألمحد الربليس عمرية، )املتوىف: -
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دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى  -

 هـ .1414هـ(، عامل الكتب، الطبعة األوىل، 1051)املتوىف:  احلنبىل

هـ(، دار 1252رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف:  -

 م .1992 -هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -الفكر

هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب 676ريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: روضة الطالبني وعمدة املفتني: أبو زك -

 م .1991هـ / 1412عامن، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -اإلسالمي، بريوت

 الفكر دار ، هـ279 – 209سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح، لالمام احلافظ أبى عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  -

 .والنرش ةللطباع

سنن الدارقطني، أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدارقطني )املتوىف:  -

 هـ .1386بريوت،  -هـ(، دار املعرفة 385

قا، دار القلم هـ[، صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزر1357 -هـ 1285رشح القواعد الفقهية: أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ] -

 م1989 -هـ 1409دمشق/ سوريا، الطبعة الثانية،  -

 بريوت، –هـ(، دار الفكر للطباعة 1101رشح خمترص خليل للخريش: حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف:  -

 . تاريخ وبدون طبعة بدون الطبعة

رقاين عىل خمترص خليل، لعبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املرصي )املتوىف:  - هـ(، دار الكتب العلمية، 1099رشح الزُّ

 .هـ 1422 األوىل،: الطبعة لبنان، –بريوت 

هـ(، 311 صحيُح ابن ُخَزيمة: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )املتوىف: -

م له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،   -هـ  1424َحققُه وَعّلق َعَليه َوَخّرَج أَحاديثه َوقدَّ

 م 2003

غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر: أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي )املتوىف:  -

 م1985 -هـ 1405هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1098

 فتاوى الشبكة اإلسالمية ، جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية. -

الفتاوى الفقهية الكربى، ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أيب العباس  -

 ية .هـ(، املكتبة اإلسالم974)املتوىف: 

 فتاوى منوعة، لعبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الراجحي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية. -

 هـ . 1310الفتاوى اهلندية، للجنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية،  -

 هـ(، دار الفكر. 861املعروف بابن اهلامم ) املتوىف:  فتح القدير، لكامل الدين حممد بن عبدالواحد السيوايس -
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فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين )هو رشح للمؤلف عىل كتابه هو املسمى قرة العني بمهامت الدين(: زين الدين أمحد بن  -

 هـ(، دار بن حزم، الطبعة األوىل. 987اهلندي )املتوىف:  عبد العزيز بن زين الدين بن عيل بن أمحد املعربي املليباري

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أيب عبد اهلل، شمس الدين  -

 .مـ 2003 -هـ  1424هـ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 763املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل )املتوىف: 

 م1986 -هـ 1407 األوىل، الطبعة كراتيش، –قواعد الفقه: حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، الصدف ببلرشز  -

كشاف القناع عن متن االقناع منصور بن يونس البهويت احلنبيل البهويت حتقيق:جلنة متخصصة يف وزارة العدل، طبعته ونرشته  -

 م .2000هـ، 1421ة السعودية، الطبعة االوىل، سنة الطبع:وزارة العدل باململكة العربي

هـ(، دار عامل 884املبدع يف رشح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )املتوىف:  -

 هـ .1423الكتب، الرياض، 

دار ، هـ(676أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف:  :املجموع رشح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( -

 الفكر، بريوت، لبنان.

مر املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنه: أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن ع -

 الطبعة لبنان، –حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت هـ(، 616بن َماَزَة البخاري احلنفي )املتوىف: 

 م . 2004 - هـ 1424 األوىل،

هـ(، دار الرتاث، بدون 737املدخل: أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج )املتوىف:  -

 طبعة وبدون تاريخ

هـ(، اعتنى به وراجعه: 1069ور اإليضاح: حسن بن عامر بن عيل الرشنباليل املرصي احلنفي )املتوىف: مراقي الفالح رشح متن ن -

 م 2005 -هـ  1425نعيم زرزور، املكتبة العرصية، الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق: شعيب 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  -

 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -األرنؤوط 

 م 2001

ل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي املسند الصحيح املخترص بنق -

 .بريوت –هـ، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اجليل 261النيسابوري املتوىف: 

قي احلنبيل مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمش -

 م.1994 -هـ 1415هـ(، املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 1243)املتوىف: 

 ه . 1408حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية،  -معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس قلعجي  -

واملغرب: أيب العباس أمحد بن حييى الونرشييس املتوىف بفاس املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس  -

 هـ، خرجه مجاعة من الفقهاء بإرشاف الدكتور حممد حجي .914سنة 



 - مقارنة فقهية دراسة - له وضع ما غري يف للشرب املخصص املاء استعمالعبد الرمحن بن صاحل احلمدان: 
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 هـ . 1388هـ(، مكتبة القاهرة، 620املغني، ملوفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس)املتوىف: -

هـ(، دار 977لفاظ املنهاج، لشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف: مغني املحتاج إىل معرفة معاين أ -

 هـ .1415الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

هـ(، مكتبة السواري 620املقنع يف فقه اإلمام أمحد، ملوفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس)املتوىف: -

 هـ . 1421الطبعة األوىل،  للتوزيع، جدة،

منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى  -

 - هـ1428 األوىل، الطبعة قطر، –هـ(، حتقيق: د. أمحد عبد الرزاق الكبييس، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 855)املتوىف: 

 م .2007

 . هـ 1420 الرياض، –املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، لعبد الكريم بن عيل بن حممد النملة، مكتبة الرشد  -

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف  -

عيني املالكي )املتوىف:  م .1992 -هـ 1412هـ(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 954 باحلطاب الرُّ

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، جلامل الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد  -

 .ه1418 األوىل، الطبعة لبنان،–بريوت  -هـ(، مؤسسة الريان للطباعة والنرش 762الزيلعي )املتوىف: 

 بريوت، –هـ(، دار الفكر 1316هناية الزين يف إرشاد املبتدئني، ملحمد بن عمر نووي اجلاوي البنتني إقليام، التناري بلدا )املتوىف:  -

 . األوىل الطبعة

دار هـ(،  1004هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل)املتوىف: -

 هـ . 1404بريوت ، الطبعة األخرية ،  -الفكر

هـ(، حتقيق: أمحد عزو عناية، دار الكتب 1005النهر الفائق رشح كنز الدقائق: رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي )ت  -

 م2002 -هـ 1422العلمية، الطبعة األوىل، 
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Abstract: Usage water allocated to drinking in other purpose not allocated 
I chose this topic, which deals with the places where some Muslims put water for the purpose of drinking, 

either in a public road, or in the mosque or near it, and made it under the title of "Usage water allocated to 
drinking in other purpose not allocated". 

The subject of the study was presented with an introduction, two sections and a conclusion, as follows: 
Introduction: It includes the importance of the subject, the research objectives, the previous studies, the 

research methodology, and the research plan. 
The first section: usage of drinking water, which the author declaration that it is intended for drinking in 

what is not allocated for it, and divide to two branches: 
The second section: usage of drinking water, whose author did not declaration that it is intended for 

drinking, in other than what was placed for, and divide to two branches: 
Conclusion: The most important results and recommendations. 
The Muslim should avoid the use of such water for purposes other than the purpose assigned to it, 

especially if the author has declaration its specificity for drinking, and this shall be done in accordance with the 
conditions of the author. 

As for what the author not declaration as allocated for drinking, The ruling that the custom of the people is 
applicable in such a case. This is because the custom is applied in the absence of any restriction in the law. 

And blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and his family and companions. 
 (water-drink-use- declaration- conditions) 
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 هـ1435أحكام الغياب عن اجللسات يف الدعاوى املدنية يف ضوء نظام املرافعات الرشعية السعودي لعام 

 "دراسة حتليلية نقدية "

 

 بندر بن رجا الشمري د.

 أستاذ قانون املرافعات املساعد

 جامعة حائل -كلية الرشيعة والقانون

 م2019 –2–13تاريخ قبول البحث 

هـ والئحته 1435تتناول هذه الدراسة أحكام الغياب عن اجللسات املنصوص عليها يف نظام املرافعات الرشعية لعام : ستلل امل

التنفيذية، وظاهرة غياب أحد اخلصوم أو كالمها تصدت هلا قوانني املرافعات، باحتوائها عىل القواعد التي حتول دون التحايل 

لالهتامم بالدعوى والسري بإجراءاهتا؛ وذلك ألن الغياب واقعة إجرائية تؤثر سلًبا عىل واملامطلة من قبل اخلصوم، والتي تدفعهم 

 اخلصومة فتحول دون سريها سرًيا طبيعًيا أمام القضاء، خصوًصا الغياب عن اجللسة األوىل.

بيان أحكام الغياب ويظهر عرض هذه القواعد عىل بساط البحث وإخضاعها للدراسة املتأنية مدى حرص املنظم السعودي عىل 

عن اجللسات، وبيان ما عىل اخلصم الغائب من واجبات إجرائية وما له من ضامنات، ومدى سعتها وشموليتها ملبادئ العدل وقواعده 

 التي جيب أن حتول دون كل ما من شأنه اإلرضار بأطراف الدعوى عىل حد سواء.

ري اخلصومة القضائية سرًيا نظامًيا، حتى ال يشوب البطالن أي وتنطلق هذه الدراسة من أمهية إجراءات التقايض ورضورة س

إجراء فيها يؤدي إىل نتيجة مؤداها بطالن احلكم القضائي، وأحكام الغياب عن اجللسات من األمهية بمكان ألهنا جزء من هذه 

خلصوم يف الدعوى، وحتى ال هيدر اإلجراءات التي إن متت صحيحة فأهنا ختترص الكثري من الوقت واجلهد، سواء أكان للقضاء أو ا

 حق اخلصوم يف الدفاع الذي يعد حًقا أساسًيا وجزًءا مهاًم لتحقيق احلامية القضائية لللصوم.

 وقد متت مناقشة املوضوعات املتعلقة بالدراسة يف ثالثة مطالب عىل النحو التايل:

 املطلب األول: قاعدة جواز احلكم عىل الغائب.

 لغياب وأحكامها.املطلب الثاين: صور ا

 املطلب الثالث: ضامنات املحكوم عليه غيابًيا.
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 مقدمة:

تسري إجراءات اخلصومة القضائية بحسب األصل سريًا طبيعيًا بحضور أطرافها وفق ما تضمنته نصوص املرافعات، ولكن قد 

حيدث غياب اخلصوم أو أحدمها عن املثول أمام القضاء، وهو األمر الذي تصدت له قوانني املرافعات باحتوائها عىل القواعد الكفيلة 

لة من قبل أحد اخلصوم، وذلك ألن الغياب واقعة إجرائية تؤثر سلبًا عىل اخلصومة فتحول دون سريها التي حتول دون التحايل واملامط

                                                        سريًا طبيعيًا أمام القضاء خصوصًا الغياب عن اجللسة األوىل.                                                                    

وُيظهر تسليط الضوء عىل مثل هذه األحكام مدى حرص املنظم السعودي عىل بيان أحكام الغياب عن اجللسات وتبيان ما 

لللصم الغائب من ضامنات ومدى سعتها وشموليتها ملبادئ العدل وقواعده التي جيب أن حتول دون كل ما من شأنه االرضار 

  بأطراف الدعوى عىل حٍد سواء.

 املراد بالغائب:

                                          .                                                                                                                            (1)لغًة: اسم فاعل من الفعل الثالثي )غاب( بمعنى بان وُبعد عن املكان، وهو خالف شهد وحرض واملصدر غياباً 

ته عىل احلضور وعدم وجود ويف دراستنا حالة الغياب تعني: امتناع املدعى عليه عن احلضور إىل املحكمة ألي سبب كان مع قدر

 ، مع مراعاة إعالنه بالدعوى إعالنًا صحيحًا وفقًا لإلجراءات املقررة نظامًا.(2)عذر لغيابه تقبله املحكمة

وال يقترص هذا الوصف عىل املدعى عليه وإنام يشمل املدعى الذي مل حيرض اجللسة ملواالة السري يف إجراءات الدعوى التي رفعها 

 .هو أمام القضاء

هـ فإن هذا 1435وبحسب ما استطعت العثور عليه من دراسات يف هذا املجال بعد صدور نظام املرافعات الرشعية لعام    

املوضوع مل يتم التطرق له يف دراسة علمية خاصة، ومل يفرد بالكتابة يف بحث مستقل، وإنام يشار إليه يف أبحاث ومؤلفات عامة يف 

وغياهبم عن اجللسات بدراسات غري متعمقة ال تستويف التحليل الشامل له، وال تعطي صورة كلية معرض احلديث عن تبليغ اخلصوم 

هـ ما 1435واضحة عن املوضوع وما يتعلق به من أحكام، وذلك ألن الدراسات القانونية يف اململكة بعد صدور نظام املرافعات لعام 

ة يف بعض اجلوانب القانونية املتعلقة باملرافعات ومنها موضوع الدراسة زالت يف بداية مشوارها وقليلة للغاية وتكاد تكون معدوم

 حيث إن النظام اجلديد ما زال حديث املولد، فهو ما زال بكرًا ومل متسسه أيدي الرشاح والدارسني وهم قلة يف هذا املجال. 

عمل قانوين يعني العاملني يف احلقل القضائي وكان ذلك سببًا رئيسًا يف اختيار موضوع الدراسة التي نسعى من خالهلا لتقديم   

والقانوين يف فهم القواعد القانونية اخلاصة بحاالت الغياب عن اجللسات وذلك من خالل تسليط الضوء عليها ورشحها وحتليلها 

ضامنات هلم،  به من حتلياًل نقديًا شاماًل إلظهار مدى نجاحها ومسامهتها يف القضاء عىل مشاكل غياب اخلصوم ومدى كفاية ما جاءت

                                                            

؛ 1958 -هـ 1377( الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور العطار، دار الكتاب العريب بمرص، دار الكتاب العريب بمرص 1)

م؛ املعجم الوسيط ملجمع اللغة 2005-هـ 1426،  8آبادي، حتقيق مكتب الرتاث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ط القاموس املحيط للفريوز 

 م: مادة )َغَيب(.1980-هـ 1400، مطابع دار املعارف بالقاهرة، 2العربية، ط 

؛ كشاف القناع عن متن االقناع للبهويت، دار الكتب ببريوت د. ت 2/400للبابريت  ( راجع يف هذا املعنى فتح القدير رشح اهلداية البن اهلامم. هبامشه العناية2)

6/355. 



 هـ1435 لعام السعودي الشرعية املرافعات نظام ضوء يف املدنية الدعاوى يف اجللسات عن الغياب أحكامبندر بن رجا الشمري: 

- 189 - 

أي جمال قانوين  ا من نق  أو ثغرات ألن أي جهد برشي يبقى قاارًا عن الكامل واإلحاطة بكل ما يتطلبه هيوكذلك معرفة ما يعرت

 من السعة والشمولية ألحكامه.  

ملكة التحديثي الكبري ألنظمة ولذا تغدو دراستنا ذات أمهية قانونية لكوهنا األوىل من نوعها يف اململكة، وهي مسايرة ملرشوع امل

املرافعات، وقواعد الغياب عن اجللسات جزء ال يتجزأ من هذا النظام الذي جاء من حيث الشكل أشمل يف أحكامه، ومن حيث 

املضمون متكن من إدخال العديد من التعديالت القانونية التي تصب يف مصلحة التطوير والتحديث وبام يتفق مع الترشيعات 

                                                                              الدولية.

وقد تطلب البحث يف هذا املوضوع الرجوع إىل كتب الفقه واللغة ملعرفة اجتاهات الفقهاء فيام يتعلق بموضوع الدراسة، وكذلك 

 ه.                               استلزمت الدراسة االطالع عىل األبحاث والكتب القانونية ذات الصلة ب

 إشكالية البحث:

تقتيض طبيعة بحثنا التعرف عىل املحاور التي ستكون حمل الدراسة والتحليل، وفق منهجية تساعد عىل إبراز املشاكل اجلوهرية 

نقد، ولعل من أمهها التي حتيط بالدراسة، ويف هذا السياق نطرح العديد من التساؤالت اجلديرة بأن تكون حمل بحث وحتليل و

األساس الذي بنيت عليه فكرة احلكم عىل الغائب، وهذا التساؤل يقودنا إىل تساؤل آخر يتمثل يف مدى دقة وشمولية األحكام 

 تتناول السؤالني هلذين وتبعاً  اجللسات، عن –أحدمها أو كالمها  -الواردة بالنظام عند معاجلتها حلاالت غياب أطراف الدعوى

 مدعيًا أم مدعى عليه ومدى كفاية الضامنات املقررة لكل منهام.                                           كان سواء الغائب عليه للمحكوم املقررة الضامنات حتديد الدراسة

 أمهية البحث:

 -يام يأيت: تبدو أمهية هذه الدراسة من خالل العناار األساسية التي تطرحها اإلشكالية، وتبزر هنا األمهية ف

عىل الصعيد األكاديمي املنهجي، حيث إن إشكالية املوضوع تثري قضايا تتصل بمسألة حيوية ذات صلة باملنهجية التي أوالً/ 

 تعالج وفقها مسألة غياب أطراف الدعوى عن اجللسة املحددة لنظر الدعوى. 

هذه الدراسة تنطلق من حقائق موضوعية واضحة: فأطراف الدعوى هم جوهر اخلصومة القضائية، ولذا ينبغي االهتامم ثانيًا/ 

واالعتناء هبم وتعريفهم بواجباهتم وحقوقهم عند الغياب عن اجللسة، وهي نتيجة منطقية للطبيعة املتميزة إلجراءات التقايض التي 

 قاضني.                                     قررهتا القوانني امللتلفة محاية للمت

احلث عىل االجتاه نحو الدراسة املعمقة هلذا املوضوع وموضوعات املرافعات بشكل عام، فالدراسات التحليلية والنقدية يف ثالثًا/ 

يعود إىل قلة املتلصصني يف هذا هذه املوضوعات قليلة، واملكتبة القانونية السعودية تفتقر إىل هذا النوع من الدراسة، وإن كان ذلك 

 الفرع من القانون فضاًل عن حداثة األنظمة يف هذا امليدان القانوين اهلام.

 أهداف البحث: 

ينتظر من كل بحث علمي حتقق نتائج معينة، وأهداف يرمي الباحث إىل الوصول إليها تتوجيًا للدراسة، وال ريب أن موضوع 

ته الكبرية يف سالمة وصحة إجراءات اخلصومة فهو ذو طبيعة معقدة لكونه يتمحور حول أحكام الغياب عن اجللسات عىل أمهي
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إجراءات التقايض بالغة التعقيد، وخمالفتها من أطراف الدعوى أو من اجلهاز القضائي حيتم بطالهنا وما يستتبع ذلك من بطالن احلكم 

                  ا بالنسبة لبحثنا فيام ي:ي:                                                                                                  القضائي، لذا هذه الدراسة البد أن يكون هلا أهداف يمكن إمجاهل

 معرفة االحتامالت املمكن حدوثها بشأن الغياب عن اجللسة واألحكام املقررة لكل حالة.   -1

 نظامًا لللصوم ومدى توسع النظام أو تقييده هلذه الضامنات عند إقرارها.إبراز الضامنات املقررة  -2

 إظهار أمهية كفالة حق الدفاع ألطراف الدعوى ومتكينهم من تقديم ما لدهيم من دفوع وإجابة عىل الطرف اآلخر. -3

احي القصور يف النظام لتداركها إبراز اخلصوصيات التي ينفرد هبا النظام السعودي عن غريه من القوانني، والتعرف عىل نو -4

 وتعديلها. 

 نطاق البحث:

هـ، ونقصد بذلك غياب 1435تتناول الدراسة أحكام الغياب عن اجللسات املنصوص عليها يف نظام املرافعات الرشعية لعام 

ذا النظام، وبذلك خيرج عن الشل  الطبيعي عن اجللسة األوىل أمام حماكم الدرجة األوىل يف الدعاوى املدنية اخلاضعة إجراءاهتا هل

نطاق الدراسة حاالت غياب األشلاص االعتبارية وكذلك احتامالت الغياب يف غري الدعاوى املدنية، إضافة إىل أن إطار الدراسة 

سيقترص وعرب منهج حتلي:ي نقدي عىل أحكام الغياب دون التطرق لقواعد احلضور باعتبار أن األخرية قواعد واضحة ألطراف 

 واملحكمة التي تنظر النزاع.                        الدعوى 

 منهج البحث:

اعتمدت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحلي:ي واالستنباطي واملنهج املقارن عند االقتضاء، وذلك من خالل دراسة وحتليل 

، والتعليق عىل نصوصها واستنباط ما جاءت به من املواد القانونية حتلياًل دقيقًا وشاماًل الستلالص األحكام التي احتوهتا كل مادة

 ضامنات حلامية املتقاضني، والتعرف عىل سلطة املحكمة ومدى سلطتها التقديرية عند االقتضاء.

هـ، وأيضا عند اإلشارة إىل  1435كام ُيرجى مالحظة أنه عند اإلشارة إىل كلمة نظام فاملقصود به نظام املرافعات الرشعية لعام 

هـ، وأخريًا عند اإلشارة إىل أي نظام آخر يتم  1435ئحة فإن املقصود هبا الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية لعام كلمة ال

 عرضه بمسامه.     

 خطة البحث:

لتحقيق أهداف البحث، عملنا عىل تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث، أما األول فسيكون لدراسة مدى جواز احلكم عىل الغائب، 

ونتناول يف الثاين حاالت الغياب واحتامالهتا امللتلفة واألحكام املقررة يف كل حالة، ونعرض يف الثالث إىل الضامنات املقررة نظامًا 

 للمحكوم عليه الغائب، كام ي:ي:

 املطلب األول: قاعدة جواز احلكم عىل الغائب. 

 الفرع األول: دور القاعدة يف محاية أطراف الدعوى.

 اين: موقف النظام السعودي.الفرع الث
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 املطلب الثاين: صور الغياب وأحكامها.

 الفرع األول: حالة غياب املدعى واملدعى عليه. 

 الفرع الثاين: حالة غياب املدعى وحضور املدعى عليه. 

 الفرع الثالث: حالة غياب املدعى عليه وحده. 

 الفرع الرابع: حالة تعدد املدعى عليهم. 

 ضامنات املحكوم عليه غيابيًا.املطلب الثالث: 

 الفرع األول: حقوق املدعي املحكوم عليه غيابيًا. 

 الفرع الثاين: حقوق املدعى عليه املحكوم عليه غيابيًا.  

 الفرع الثالث: احلقوق املشرتكة.

 املطلب األول

 قاعدة جواز احلكم عىل الغائب

يقتيض التعرف عىل األساس الذي استند إليه النظام عندما غّلب  حتى يتسنى لنا دراسة أحكام الغياب عن اجللسات، فإن ذلك

 إقرار جواز احلكم عىل الغائب وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:

 الفرع األول

 دور القاعدة يف محاية أطراف الدعوى

غائب عن جملس القضاء يتبادر إىل الذهن عند ذكر أصول املحاكامت وإجراءات التقايض السؤال عن كيفية التعامل مع اخلصم ال

 سواًء أكان املدعي أو املدعى عليه وهل باإلمكان نظر الدعوى من قبل املحكمة واحلكم فيها رغم هذا الغياب؟

والذي يقودنا إىل هذا التساؤل هو رضورة تكافؤ الفرص بني اخلصوم، وأمهية متكني كل منهم من الدفاع عن نفسه كمبدأ مهم من 

وضامن ملبدأ املحاكمة العادلة للحصول عىل حكم عادل ومنصف، وبلاصة حضور املدعى عليه الذي  مبادئ إجراءات التقايض،

 حيتمل غيابه أكثر من احتاملية غياب املدعى.

فالقول بعدم احلكم يف حالة غياب أحد اخلصمني السيام املدعى عليه فيه جمازفة بحق اخلصم اآلخر وتركه دون محاية بسبب عدم 

إال بحضور خصمه، وهل غياب اخلصم بدون عذر مقبول حيميه من صدور احلكم يف الدعوى املنظورة ضده ويشفع  النظر يف دعواه

     له بتأجيل الدعوى عىل حساب مصلحة الطرف اآلخر؟                                                                                 

ألمر وقررت القواعد الالزمة إلجبار اخلصم عىل املثول يف جملس القضاء، وضمنت له كفالة حق أم أن القوانني احتاطت يف هذا ا

الدفاع عن نفسه وإال فإنه سيحكم عليه غيابيًا، وذلك ألن إعطاء الفرصة له بالتهرب واملامطلة باحلضور فيه احتامل ضياع حقوق 

ول عليها بأرسع وقت وأقل جهد وتكلفة، فالعدالة البطيئة هي والظلم الطرف اآلخر، ويتناىف مع مبدأ حسن العدالة وأن يكون احلص

 سواء.     

والقاعدة الرشعية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية أن الغائب عىل حجته دليل عىل جواز احلكم عىل الغائب مع اإلبقاء عىل حقه يف 

ب من احلاكم سامع البينة واحلكم هبا عليه، فعىل احلاكم االعرتاض، يقول ابن قدامة: )من ادعى حقًا عىل غائب يف بلد آخر، وطل
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واألنظمة املعاارة قررت جواز احلكم عىل  (3)إجابته إذا اكتملت الرشائط، وهبذا قال األوزاعي ومالك واألسيوطي والقرايف ...

 الغائب إذا ثبت صحة تبلغه بالدعوى وموعد نظرها وتضمنت األحكام واإلجراءات اخلاصة بذلك.  

إجازة األنظمة املعاارة احلكم عىل الغائب ليس لإلرضار به أو اهتامه كذبًا وظلاًم، وإنام املراد عدم إتاحة املجال للتحايل و

والتالعب إلضاعة احلقوق ملن يرى يف الغياب عن اجللسات ونظر الدعوى مالذًا له وملجأ من احلكم عليه، وهذا ما يتفق مع مقاصد 

واحليلولة دون أكلها بالباطل وذلك بإباحة إقامة الدعوى عىل الغائب إذا كان لدى املدعى دليل وإثبات، مع  الرشيعة يف حفظ األموال

بالطرق املقررة نظامًا، إذ ليس من اإلنصاف بقاء حق  -حال حضوره-اإلبقاء عىل حق الغائب يف دفع الدعوى والطعن هبا وإبطاهلا 

ُيكتفى بإعطائه احلق يف االعرتاض ودفع الدعوى حال حضوره وفق ما تقرره األنظمة يف  املدعى رهنًا عىل مشيئة املدعى عليه الذي

 . (4)هذا الشأن

 الفرع الثاين

 موقف النظام السعودي

وذلك عىل النحو ( 5)يف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن آراء الفقهاء واجتاهاهتم يف هذا املوضوع تعددت بني مؤيد و معارض ومقيد

                                                                                                                                     اآليت:   

 االجتاه األول: منع القضاء عىل الغائب مطلقًا، وبه قال احلنفية.       

وق العباد فقط دون حقوق اهلل تعاىل، وبه قال مجهور الفقهاء واملالكية االجتاه الثاين: جواز احلكم عىل الغائب بام له عالقة بحق

                واحلنابلة وهو األظهر عند الشافعية.                                                                                           

ثابت لدى مجهور الفقهاء وكذلك ما ثبت يف الفقه احلنب:ي، وانطالقًا من ذلك وهنا جيدر بنا التأكيد بأن النظام السعودي أخذ بال

                                                                                   هـ وهو موضوع البحث والدراسة.                                                                          1435أجاز النظام احلكم عىل الغائب عىل التفصيل الوارد يف نظام املرافعات الرشعية لعام 

، ويف الوقت ذاته أرى ترجيح ما (6)وقد فّضلت عدم التطرق بشكل مفصل يف عرض اجتاهات الفقهاء وأدلتهم والرتجيح فيام بينها

به النظام السعودي، ويدعم هذا التوجه ويسنده ما ذهبت إليه هو عليه مجهور الفقهاء من جواز احلكم عىل الغائب، وهو ما أخذ 

 القوانني احلديثة يف الدول اإلسالمية وغريها.

 املطلب الثاين

 صور الغياب وأحكامها

تتعدد صور غياب أطراف الدعوى واحتامل غياب أحدمها أو كالمها، كام أنه قد يتعدد املدعون أو املدعى عليهم، ولكل حالة 

 حكمها، ونظرًا ألمهية هذه االحتامالت ودقة األحكام بشأهنا سنعرض هلا بالتفصيل يف املطالب اآلتية: 

 

                                                            

 . 14/93م، 1992-1413، 2(املغني للفقه البن قدامه، حتقيق د. عبد اهلل الرتكي، د. عبد الفتاح احللو، ط 3)

 .63، ص  41م، ص  2005، مكتبة الرشد،  1، ط  (انظر يف هذا املعنى: أبو غدة، حسن عبد الغني، هل للقايض احلكم عىل الغائب؟4)

 وما بعدها. 5( أبو غدة، حسن، مرجع سابق، ص 5)

 وما بعدها. 5(انظر تفصياًل : أبو غدة، حسن، مرجع سابق، ص 6)
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 الفرع األول

 حالة غياب املدعي واملدعى عليه

إذا غاب  "( من النظام، فقررت احلكم بشطب الدعوى وذلك بنصها عىل أنه 55لة غياب املدعي واملدعى عليه املادة )عاجلت حا

 ."املدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة فتشطب الدعوى ...

جرائي بشطب الدعوى، يراد به استبعاد القضية . واجلزاء اإل(7)وباستقراء الن  يتبني أن املنظم افرتض كذلك غياب املدعى عليه

، إذ ليس املقصود بشطب الدعوى زوال (8)من عداد اجللسات وال يؤثر عىل إجراءاهتا السابقة بل تبقى كافة االثار املرتتبة عليها

 .(9)د لنظرهااخلصومة، وإنام هو عارض يمنع السري بإجراءاهتا بحيث ال تنظر الدعوى يف ذات اجللسة وال حيدد هلا موع

وقرار الشطب يصدر من املحكمة من تلقاء نفسها، ألنه ال يوجد خصوم أمامها حتى تتقيد بطلبهم، وجيب عىل املحكمة أن 

. ألنه من غري املتصور أن تفصل (10)تتحقق قبل النطق بالشطب من أن املدعى عليه قد ُأعلن بالدعوى وتاريخ اجللسة إعالنا صحيحاً 

 لنظرها أو الفصل فيها عند غياب أطرافها.يف دعوى غري صاحلة 

نلل  من ذلك إىل أن قرار الشطب يكون تلقائيًا من قبل املحكمة طاملا حتققت مفرتضاته، ويصبح واجبًا عىل املحكمة أن حتكم 

عدم صالحيته به، ألن عدم حضور اخلصوم يرتب أثرًا إجرائيًا هو الشطب إذا توصلت املحكمة يف بحثها التقديري ملوضوع النزاع 

. وإذا حكمت املحكمة يف موضوع الدعوى فإن حكمها ُيعد باطاًل ألن فيه إخالل بحقوق الدفاع، وال جيوز للمحكمة (11)للفصل فيه

 نظامًا السري يف الدعوى ألنه يتحتم عليها شطبها.

املدعى عليه بدفاعه، فإذا قررت وقد تكون الدعوى صاحلة للحكم فيها رغم غياب املدعي واملدعى عليه وعدم تقديم مذكرة من 

املحكمة صالحيتها للحكم فيها فليس هلا السلطة التقديرية يف قرار الشطب، وإنام جيب عليها االستمرار يف نظر الدعوى واحلكم فيها 

وعقيدهتا يف إذا حتققت مقتضياته، ألن اعتبار الدعوى صاحلة للحكم فيها مسألة تقديرية للمحكمة تتوقف عىل توافر عناار رأهيا 

 النزاع املطروح عليها.

وتنتهي حالة الشطب بطلب يقدم من املدعي لالستمرار يف نظر الدعوى، وقد قرص املنظم السعودي حق تعجيل اخلصومة عىل 

، وذلك عىل اعتبار أنه يقع عليه عبء تسيري اخلصومة، يف حني أن "وله أن يطلب استمرار النظر فيها ... "املدعي وذلك بالن  

بعض القوانني املقارنة قررت احلق للمدعي يف استئناف السري يف الدعوى استنادًا إىل أنه قد يكون له مصلحة يف السري فيها والفصل يف 

 ، وهذا ما أراه أكثر عدالة ومحاية للمدعي عليه ورعاية ملصاحله.(12)موضوعها

                                                            

 من النظام. 56( وذلك ألنه عالج حالة غياب املدعي وحضور املدعى عليه يف املادة 7)

 ."ال يؤثر شطب الدعوى عىل إجراءاهتا السابقة، بل يبنى عىل ما سبق ضبطه متى أعيد السري فيها" أنه من الالئحة عىل 55/3( تن  املادة 8)

 .412، ص م،2015( حممود ،عمر حممود، الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية، دار خوارزم العلمية للنرش، جدة9)

 .55املرصي والقانون الفرنيس، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نرش، صشطب الدعوى، دراسة مقارنة يف القانون ( هندي، أمحد، 10)

 .425، ص 375م، بند 2008( عمر، نبيل إسامعيل، سلطة القايض التقديرية يف املواد املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة، 11)

 .332ص م، 2001ية، القاهرة، ( راغب، وجدي، مبادئ القضاء املدين يف قانون املرافعات، دار النهضة العرب12)



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 194 - 

. ومل (13)وى، وال حيول ذلك دون رفعها بإجراءات جديدةوإذا مل يتم تعجيل اخلصومة فإهنا تنقيض دون احلكم يف موضوع الدع

حيدد النظام السعودي أجاًل معينًا جيب خالله تعجيل الدعوى ومعاودة السري فيها وإال ترتب عىل ذلك جزاًء إجرائيًا وهو اعتبار 

 .(14)اجلزاءالدعوى كأن مل تكن، مما يعني زوال كافة اآلثار القانونية املرتتبة عليها إذا تم إيقاع هذا 

وإن كان للمدعي احلق يف تعجيل اخلصومة واستئناف السري فيها، وعند ذلك حتدد املحكمة جلسة لنظرها تبلغ هبا املدعى عليه، 

له إال أنه إذا شطبت للمرة الثانية لعدم حضوره فإهنا ال تسمع بعد ذلك إال بقرار من املحكمة العليا، وهلا أن حتدد أجاًل له ال تسمع قب

من الالئحة( وال يعد غائبًا واجللسة مل تنعقد من حرض قبل املوعد النتهاء اجللسة بثالثني دقيقة، عىل أنه إذا حرض واجللسة  55/5)م 

 من الالئحة(. 59الزالت منعقدة فيعد حارضا )م 

دد املدعني واحتامل غياهبم وعىل خالف ما هو مقرر يف بعض األنظمة املقارنة مل يأت املنظم السعودي باألحكام اخلاصة حلالة تع

أو غياب بعضهم عن اجللسة، وكان األوىل بالنظام أن يزيح الغموض إذا وقع  هذا االحتامل، بحيث إذا تعدد املدعون وتغيب بعضهم 

تى وحرض البعض االخر فال يؤثر غياب بعضهم عن نظر الدعوى، وإنام تستمر املحكمة يف نظرها، مما يعني جواز احلكم يف الدعوى م

 .(15)حرض املدعى عليه ولو تغيب مجيع املدعون أو تغيب بعضهم

 الفرع الثاين

 حالة غياب املدعى وحضور املدعى عليه

م ش( حيث قررت أنه يف هذه احلالة فإن للمدعي عليه احلارض أن  56عاجلت حالة غياب املدعي وحضور املدعى عليه املادة )

ضوعها إذا كانت صاحلة للحكم فيها، وهذا يقتيض أال حتكم املحكمة بشطب الدعوى يطلب من املحكمة نظر الدعوى واحلكم يف مو

كجزاء إجرائي لغياب املدعى حتى ال يستفيد من غيابه وعليها أن تنظر الدعوى واحلكم يف موضوعها إن كانت صاحلة للحكم فيها؛ 

حدد للجلسة السيام وأنه هو الذي اختار موعد رفعها ألنه يفرتض يف املدعي وهو رافع الدعوى أن حيرص عىل احلضور يف املوعد امل

أمام القضاء، وأنه يف حالة غيابه دون عذر تقبله املحكمة فإنه بإرادته هو الذي فّوت عىل نفسه فرصة احلضور وعرض دعواه وإبداء 

                                           رّده ودفوعه عىل إجابة املدعى عليه عىل دعواه.                                            

وهنا اشرتطت املادة أن تكون الدعوى صاحلة للحكم فيها، بمعنى أن املدعى الغائب قد قدم صحيفة دعواه ببيانتها التي تطلبها 

إبداء إجابته أمام النظام والتي يتضح منها وقائع الدعوى وطلبات املدعي ومستنداته املؤيدة لدعواه، ومع حضور املدعى عليه و

املحكمة وتقديم دفوعه ومستنداته، فإن الدعوى أحرى أن تكون صاحلة للحكم فيها، واملحكمة التي تنظر الدعوى هي التي تقرر 

مدى صالحيتها للحكم فيها بناًء عىل ما قدمه املدعى يف صحيفة دعواه وما أدىل به املدعى عليه من دفوع وإجابة عىل دعوى املدعي 

فاهه أمام القايض أو بمذكرة مكتوبة، فاملحكمة هلا سلطة تقديرية يف ذلك مع مراعاة أنه يستفاد من نصوص املواد جواز سواء ش

                                                            

 .205م، ص2014، مكتبة الرشد، الرياض، 2، ج 1( وايف، حممود، مبادئ املرافعات الرشعية، ط 13)

؛ حدد قانون املرافعات املرصي أجاًل معينًا لتعجيل الدعوى مدته ستون يومًا من 206( وايف، حممود، مبادئ املرافعات الرشعية، املرجع السابق، ص 14)

 (.82/1م )الشطب 

 وما بعدها.  453م، ص 1990، 6من قانون املرافعات املرصي(، انظر يف ذلك أبو الوفا، أمحد، التعليق عىل نصوص قانون املرافعات، ط  82( م )15)
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احلكم يف الدعوى من أول جلسة إذا توافرت رشوط احلكم هبا. ألنه ال يشرتط حضور اخلصوم جلسة النطق باحلكم متى كانت 

                                                                      .      (16)الدعوى صاحلة للحكم يف موضوعها

وإذا كان للمحكمة سلطة تقديرية يف ذلك فإهنا مقيدة بام جاء يف النظام الذي تضمن نصوصًا واضحة أمام املحكمة لتستند إليها 

                                                             .      (17)عند اختاذ قرارها يف حتديد مدى صالحية الدعوى للحكم يف موضوعها

وصالحية الدعوى للحكم فيها تقدرها املحكمة إذا كانت الدعوى ال حتتاج إىل حتقيق أو تقديم أدلة أو مستندات إضافية ومل   

يدفع املدعى عليه بأن لديه شهود وكل ما من شأنه من إجراءات موجبة لتأجيل الدعوى يف حال عدم صالحيتها للحكم فيها يف 

                                                                                                                                 اجللسة األوىل.                 

م ش( كجزاء لعدم حضور املدعي  56واحلكم بشطب الدعوى الذي نصت عليه املادة هو جزاء إجرائي قرره النظام يف املادة ) 

واالة إجراءاهتا النظامية حتى يتم احلكم فيها، وحسنًا ذهب املنظم إىل هذا التوجه معاقبة للمدعي الذي غاب عن للسري يف دعواه وم

اجللسة ومل يكن حريصًا عىل موالة السري يف دعواه وفق إجراءاهتا املنصوص عليها نظامًا حتى يبعد عنه احتامل مظنة أن دعواه كيدية أو 

ة وسمعة املدعى عليه والتي بحال ثبوت الدعوى هبذا الوصف فإن املدعى عرضة للحكم عليه بتعزيز أن اهلدف منها النيل من مكان

 من الالئحة(.  3/5من النظام (، و )م  2فقرة  3وتعويض تقرره وتقدره املحكمة التي تنظر النزاع )م 

ية املدعى عليه وذلك حتى ال يطول أمد النزاع، وإن كان املنظم قد تشدد مع املدعى يف هذا الصدد إال أنه باملقابل هيدف إىل محا

وحتى يتضح له مركزه القانوين وليتالىف احتاملية أن تكون الدعوى كيدية من قبل املدعي؛ ويف ذلك حتقيق ملصلحة املدعى عليه من 

 طلب االستمرار يف نظر الدعوى واحلكم يف موضوعها إذا توافرت رشوط احلكم فيها. 

ان اإلشارة إىل أن قرار الشطب ُيعد جوازيًا للمحكمة يف حال طلبه من املدعى عليه الذي حرض أمام ونرى من األمهية بمك

 .                                               (18)املحكمة؛ ألن حضوره يؤدي إىل ختلف أحد رشوط الشطب الوجويب وهو غياب مجيع اخلصوم

  عىل أنه )عىل املحكمة أن حتكم فيها( إذا ال خيار للمحكمة وفقًا للن ، بل جيب عليها تن 56وما جتدر اإلشارة إليه أن املادة 

أن حتكم يف الدعوى يف اجللسة األوىل املحددة لنظرها برشط صالحيتها للحكم فيها وفق ما تقدره املحكمة ومتى طلب املدعى عليه 

                                                                                            ذلك.                                                     

وأضافت املادة أن احلكم يعد غيابيًا يف حق املدعي وهذا االجتاه خالفًا ملا تقرره األنظمة املقارنة من أن احلكم يكون حضوريًا يف 

 عوى.                                                                                                              حق املدعى يف كل األحوال باعتباره رافع الد

 وإن كنت ال أؤيد ما ذهب إليه املنظم السعودي يف هذه اجلزئية، إال أنه قد نجد مربرًا ملا قرره يف تفضيله توفري أكرب قدر من احلامية

للمدعى استنادًا إىل أن إجراءات التقايض هتدف إىل محاية املتقاضني وضامن حق الدفاع هلم، ويؤكد ذلك أن القوانني تقرر حقوقًا 

                                                            

 .359( عوض، هشام موفق، أصول املرافعات الرشعية، خوارزم العلمية، ص 16)

وى صاحلة للحكم بعد ضبط أقوال اخلصوم وطلباهتم اخلتامية مع توفر أسباب احلكم فيها( و هذا من الالئحة تن  عىل أن ) تكون الدع 56/1(املادة 17)

 يستدعي قفل باب املرافعة متهيدًا لصدور احلكم.

 .54( هندي، أمحد، شطب الدعوى، املرجع السابق، ص 18)
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حكوم عليه غيابيًا تتميز عن احلقوق املقررة للمحكوم عليه حضوريًا متمثاًل ذلك يف حقوق الطعن املقررة لكل منهام وضامنات للم

     عىل ما سيأيت بيانه الحقًا يف هذه الدراسة.                                                                                    

نظام من حٍق للمدعي عليه بطلب عدم شطب الدعوى وطلب نظرها واحلكم يف موضوعها إذا كانت صاحلة أما بشأن ما قرره ال

للحكم فيها فإنني أرى سالمة ما ذهب إليه ملا يتضمنه هذا اإلجراء من محاية للمدعى عليه ورعاية ملصاحلة؛ ألن املنظم ال يقصد 

تحايل عىل املتقاضني املامطلني وتوفري لوقت القضاء، وحتى يتحقق مقصد بذلك معاقبة املدعي املهمل لعدم حضوره وإنام ملنع ال

املنظم من اإلرساع بالفصل يف اخلصومات، ولدفع اخلصوم لالهتامم بالدعوى، ومنعًا للدعاوى الكيدية أو التي هدفها النيل من 

 .   (19)الطرف اآلخر

 الفرع الثالث

 حالة غياب املدعى عليه وحده

من النظام( والئحتها التنفيذية األحكام اخلاصة هبذه احلالة األكثر شيوعًا يف الواقع العم:ي، وحتى يتسنى لنا  57تضمنت املادة )

                                                                                                                                               تناول هذا االحتامل بيشء من التفصيل فإنه يلزمنا التمييز بني التبليغ الشليص والتبليغ غري الشليص للمدعى عليه.                   

م النظام( والتبليغ غري الشليص إذا كان ألحد  57فالتبليغ الشليص يقصد به إذا كان لشل  املعلن إليه أو وكيله الرشعي )م 

 من النظام(.                                                                                     14أصهاره أو العاملني لديه )م  املقيمني معه أو أقاربه أو

 وبناًء عليه فإن اآلثار القانونية املرتتبة ختتلف بحسب نوع التبليغ وفق ما جاءت به هذه املادة والئحتها التنفيذية.               

                        التبليغ غري الشليص للمدعي عليه:                                                                                              أ( 

عادة تبليغ كفالة حلق الدفاع للمدعى عليه إن كان التبليغ لغري شلصه قررت املادة تأجيل النظر يف الدعوى إىل جلسة الحقة مع إ

املدعى عليه؛ ألن النظام مل يفرتض العلم اليقيني بالدعوى واملوعد املحدد لنظرها إذا كان التبليغ األول لغري شلصه، ولذا قرر إعادة 

                               التبليغ جللسة الحقة.                                                                                                    

ويستفاد من ن  املادة أن التبليغ للمرة الثانية سواًء أكان لشلصه أو لغري شلصه فهو يف حكم العلم اليقيني بالدعوى، فإن غاب 

ن اجللسة الثانية املدعى عليه عن اجللسة الثانية مع ثبوت تبلغه باملوعد مرتني فقد أجاز للمحكمة نظر الدعوى واحلكم فيها ابتداًء م

تبعًا لظروف القضية ومالبساهتا ومدى صالحيتها للحكم فيها فقد جاء الن  كااليت )... فيؤجل النظر يف القضية إىل جلسة الحقة 

يبلغ هبا املدعى عليه، فإن غاب عن هذه اجللسة دون عذر تقبله املحكمة، ومل يكن تبلغ لشلصه أو وكيله فتحكم املحكمة يف الدعوى 

...)(20)                                                                                                                  . 

ومع جواز نظر الدعوى واحلكم فيها ابتداًء من اجللسة الثانية يف حال التبليغ غري الشليص فالنظام اعترب ذلك يف حكم العلم 

أنه قد ال يتسنى للمحكمة احلكم يف الدعوى من اجللسة الثانية ألن ذلك يتوقف عىل مدى صالحيتها للحكم اليقيني بالدعوى، غري 

                                                            

 وما بعدها. 60هندي، أمحد، شطب الدعوى، املرجع السابق، ص  (19)

هـ، منشور بمدونة األحكام القضائية، اإلصدار الثاين،  17/08/1427وتاريخ  74/8راجع حكم املحكمة العامة باإلحساء بالصك رقم  ( تطبيقًا لذلك،20)

 وحيث إن هذا هو البالغ الثاين للمدعى عليه ومل حيرض، لذا فقد قررت سامع دعوى املدعي يف غياب املدعى عليه. "، وقد جاء فيه 255ص 
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فيها، فيحتمل التأجيل جللسة ثالثة ورابعة أو أكثر ال يعاد فيها التبليغ لكل جلسة إال بحالة حتقق أحد عوارض اخلصومة كوقفها أو 

                                                                                                                     .                   (21)انقطاعها أو شطبها

وبناًء عليه نستطيع القول بأن املنظم يف هذا احلكم جعل التبليغ للمرة الثانية وإن كان لغري الشل  املعلن إليه بمثابة احلضور يف 

م يف القواعد العامة إن احلارض يبلغ يف املوعد التايل أثناء اجللسة، وهذا ما ذهب إليه النظام يف شأن هذه احلالة التي اجللسة، وكام نعل

نحن بصددها وقرر عدم إعادة التبليغ، واملهم هنا هو إمكانية نظر الدعوى واحلكم فيها ابتداًء من اجللسة الثانية رعاية ملصلحة 

 املدعي.   

          شليص للمدعى عليه:                                                                                                            ب( التبليغ ال

وعد الفقرة الثانية من النظام( أخذت باالجتاه القائل أن ثبوت صحة التبليغ الشليص ملرة واحدة يف حكم العلم اليقيني بامل 57املادة )

املحدد لنظر الدعوى، وبناًء عليه ترتتب اآلثار القانونية املتمثلة بجواز نظر الدعوى واحلكم فيها من اجللسة األوىل إذا كانت صاحلة 

للحكم فيها، فاملدعى عليه بالرغم من تبلغه الشليص فقد فّوت عىل نفسه فرصة الدفاع عن نفسه إال إذا تقدم بعذر تقبله املحكمة 

                            .                                                                                                                            (23)( كام قررت أن احلكم يعد حضوريًا يف حق املدعى عليه (22)كدته املادة بنصها ) ... فتحكم املحكمة يف الدعوى ...وذلك ما أ

اجللسة إذا ثبت  ويف هذا الصدد لنا أن نالحظ املفارقة يف النظام بني حالة املدعي الغائب عن اجللسة واملدعى عليه إذا مل حيرض

                          صحة تبلغه بموعدها.                                                                                                           

تبلغ شلصيًا بموعد نظر الدعوى من النظام ( تعد احلكم حضوريًا يف حق املدعى عليه الغائب امل 2فقرة  57فالالئحة يف املادة ) 

من النظام ( ترى أن احلكم الصادر عىل املدعي الغائب حكاًم غيابيًا، مع أنه رافع الدعوى وهو الذي اختار  55يف حني أن املادة )

اب املدعي وأن الوقت املناسب له لرفعها ويعلم بالدعوى وموعد نظرها علاًم يقينيًا، وقد أرشنا إىل ذلك يف معرض حتليلنا حلالة غي

املنظم السعودي خالف األنظمة املقارنة يف هذا الصدد، وأننا لسنا مع هذا التوجه الذي أخذ به يف هذا الشأن ولنا أن نثري السؤال 

لذي حيققه التايل: ملا املفارقة يف احلكم بني احلالتني إذن ؟ أال حيقق رفع املدعي دعواه مع علمه بموعد اجللسة علاًم يقينيًا نفس الدور ا

بحيث  56تبليغ املدعى عليه الشليص؟  وهذا السؤال يقودنا إىل تساؤل آخر مفاده أليس األوىل باملنظم السعودي تعديل ن  املادة 

                                            يكون احلكم حضوريًا يف مواجهة املدعي يف كل األحوال سواء حرض أو غاب؟                                                           

                                                            

 الئحة (. 3/  57( م ) 21)

 م ش الفقرة الثانية (  . 56( م )22)

هـ، منشور بمجموعة األحكام  1434عام  34529146( ويف خصوص التطبيقات القضائية راجع حكم املحكمة العامة بمكة املكرمة يف الدعوى رقم 23)

سة بشلصه إال أنه مل حيرض فتقرر نظر الدعوى غيابيًا ... ... وقد جرى تبليغ صاحب املؤس "، وقد تضمن احلكم26هـ، املجلد الرابع ص 1435القضائية لعام 

 ... ومل حيرض املدعى عليه وال وكيل ينوب عنه ومل يقدم اعتذارا عن ختلفه، وقد وردتنا ورقة التبليغ من قسم امللرضين برقم ... وتاريخ ". ثم جاء يف احلكم "

. ونالحظ هنا أن املحكمة أشارت إىل أهنا تأكدت من ثبوت صحة تبليغ "بتقديم دعواها عليه ... ... املتضمن تبلغه شلصيًا ومل حيرض، لذا فقد أذنت للمدعية

رض ومل يقدم اعتذارًا املدعى عليه حتى تستمر يف نظر الدعوى واحلكم فيها. وبشأن اعتبار احلكم حضوريًا يف مواجهة املدعى عليه املتبلغ شلصيًا، ولكنه مل حي

... "، وقد ورد فيه 55هـ، منشور يف مدونة األحكام، اإلصدار الثاين ص  17/08/1427وتاريخ  74/8مة العامة باإلحساء رقم مقبوالً، راجع حكم املحك

 ."من نظام املرافعات الرشعية فإن هذا احلكم يعد حضوريًا يف حق املدعى عليه لتبلغه لشلصه ... 56/5و  55/1واستنادا للامدة 
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من النظام( من أحكام قررت أن احلكم يف حق املدعى عليه غيابيًا إذا مل يتبلغ لشلصه، وكان  57واستكامالً ملا جاءت به املادة )م 

لصه، ذلك أن اعتبار التبليغ األوىل باملنظم أن يعترب احلكم حضوريًا يف حقه طاملا ثبت لدى املحكمة تبلغه ملرتني حتى ولو لغري ش

ملرتني ولو لغري شلصه يف حكم العلم اليقيني بموعد نظر الدعوى وبناًء عليه يكون احلكم حضوريًا وليس غيابيًا أدعى إىل قطع 

ق األخرى الطريق عىل املدعى عليه للتهرب واملامطلة وإطالة أمد النزاع ألنه يف النهاية سيستفيد من قاعدة الغائب عىل حجته واحلقو

املقررة نظامًا للمحكوم عليه الغائب خصوصًا ما يتعلق بطرق الطعن التي يستفيد منها املحكوم عليه غيابيًا دون املحكوم عليه 

               حضوريًا .                                                                                                                    

                        وبناًء عىل ما سبق نستطيع الوصول إىل النتائج اآلتية:                                                                          

 مرة.                           أن احلكم يعد غيابيًا يف حق املدعى عليه إذا كان التبليغ لغري شلصه حتى وإن تكرر التبليغ أكثر من  -1

 أن احلكم يعد حضوريًا يف مواجهة املدعى عليه إذ ثبت صحة تبلغه شلصيًا ولو ملرة واحدة.                                            -2

      كام أضافت املادة حاالت أخرى يعد فيها احلكم حضوريًا يف حق املدعى عليه عىل النحو اآليت:                                        

 أ( إذا كان حرض هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب. 

 ب( إذا قدم هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ومل حيرض.  

ام والالئحة بأحكام خاصة تنصب يف مصلحة اخلصوم وتقرر محاية قانونية هلم، وذلك إضافة إىل ما سبق جاءت نصوص النظ  

 عىل النحو اآليت: 

إذا توجهت اليمني للمدعى عليه فإنه يتوجب عىل املحكمة إعالنه بوجوب احلضور، فإن غاب دون عذر مقبول  - 1

 .(24)لدى املحكمة فإنه يعد ناكالً 

 احلكومية اجلهات لدى احلضور عند املمتنع خدمات بإيقاف تأمر أن -قتضاءاال عند – للمحكمة النظام أجاز – 2

 .(25)احلضور عىل إلجباره

 . (26)للمحكمة أن تأمر بإحضار املدعى عليه جربًا يف املسائل املتعلقة باألرسة - 3

 .  (27)إلزام املحكمة بتدوين حمرض التبليغ يف ضبط القضية قبل احلكم فيها غيابياً  - 4

 ما يعني أنه عىل املحكمة أال حتكم غيابيًا إال إذا تأكدت من سالمة إجراءات التبليغ وفق القواعد املقررة نظامًا. 

إذا كان املدعى عليه ليس له حمل إقامة معروف أو مكان إقامة خمتار، أوجب النظام عىل املحكمة أن حتكم يف الدعوى  -5

 . (28)غيابياً 

                                                            

 الئحة ( . 5/  57م )( 24)

 الئحة ( . 4/  57م )( 25)

 الئحة ( .                                                            4/  57( م ) 26)

 الئحة ( . 2/  57( م ) 27)

هـ منشور بمجموعة األحكام 1434عام  34350997م ش( انظر تطبيقًا لذلك حكم املحكمة العامة بمحافظة جدة يف القضية رقم  3/ 56( م ) 28)

... سمعت "، وقد تضمن احلكم رد حمكمة الدرجة األوىل عىل مالحظة حمكمة االستئناف، حيث جاء بالرد 6هـ، املجلد الرابع، ص  1435القضائية لعام 
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حقوق ومصالح املدعي ألن صياغة الن  تفيد بإمكانية احلكم غيابيًا من اجللسة األوىل، ويكون ويف هذا احلكم حفاظًا عىل 

 احلكم خاضعًا للرفع الوجويب إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه فقط والتأكد من سالمته إجرائيًا وموضوعيًا.

 الفرع الرابع

 حالة تعدد املدعى عليهم

الواحدة إذا كانوا رشكاء فيام بينهم يف أموال ثابتة أو منقولة بحيث يكون احلكم ألحدهم املقصود بتعدد املدعى عليهم يف الدعوى 

 . (29)أو عليهم حكاًم للجميع أو عليهم

 من النظام( فإن النظام فرق بني حالتني: 58واستنادًا إىل ما جاء يف )م 

 احلالة األوىل: الدعاوى غري املستعجلة:

بالتفرقة بني التبليغ الشليص وغري الشليص آخذًا بعني االعتبار تعدد املدعى عليهم ومنهم من يتبلغ يف هذا الصدد اهتم املنظم 

 . (30)هبذا الطريق والبعض اآلخر قد يتبلغ بالوسيلة األخرى

 : (31)فإذا كان بعضهم تبلغ لشلصه والبعض اآلخر مل يعلن لشلصه، هنا نفرق بني ثالث احتامالت

 من النظام(. 58تغيبوا مجيعًا جيب عىل املحكمة التأجيل وإعادة تبليغ من مل يبلغ لشلصه من الغائبني )م : إذا االحتامل األول

: إذا تغيب من مل يعلن لشلصه وحرض من أعلن لشلصه فعىل املحكمة التأجيل إىل جلسة تالية يبلغ هبا فقط من مل يعن االحتامل الثاين

 من النظام(. 58لشلصه من الغائبني )م 

باستقراء الن  فللمحكمة احلكم يف الدعوى من اجللسة الثانية إذا ثبت لدهيا صحة تبليغ من مل يعلن لشلصه سابقًا سواًء كان و

                                                                                                                                          التبليغ الثاين لشلصه أم لغري شلصه، إال إذا اقتضت الرضورة التأجيل جللسة أخرى بحسب مدى صالحية الدعوى للحكم فيها.               

ويستفاد من الن  أن احلكم يعد حضوريًا يف حق من تبلغ يف الدعوى، وإن كان مل حيدد نوع التبليغ، ولكن سكوت الن  مفاده 

 اء كان التبليغ شلصيًا أم غري شليص.                                                                        أن احلكم يرسي عليهم سو

وبمفهوم امللالفة، إذا صدر احلكم عىل من غاب منهم ومل يثبت تبلغه بالدعوى يف اجللسة األوىل أو غريها، فإن احلكم يعد غيابيًا 

 رأينا أن غيابه ال يؤثر عىل سري الدعوى حتى الوصول إىل حكم فيها رعاية ملصلحة املدعي، مع يف مواجهته محاية ملصاحله، وكام

من النظام( )ويعد احلكم  58االحتفاظ للمحكوم عليه غيابيًا باحلقوق املقررة نظامًا عىل ما سيأيت بيانه الحقًا ويؤكد ذلك ن  املادة )

 يعني أن من مل يثبت تبلغه فاحلكم يف حقه غيابيًا.يف حق من تبلغ من املدعى عليهم حضوريًا( ما 

                                                                                                                                                                                          

 57/8د نصت الفقرة الدعوى غيابيًا عىل املدعى عليه بناء عىل إفادة اجلهات بتعذر وجود عنوان واضح للمدعى عليه وعدم استطاعتهم االستدالل عليه ... وق

... إذا صدر حكم غيايب عىل من مل يعرف له مكان إقامة عام أو خمتار فريفع احلكم إىل حمكمة االستئناف  "من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه 

 هـ. 1435نظام املرافعات الرشعية لعام يف الالئحة التنفيذية ل 56/3مبارشة لتدقيقه دون تبليغ املحكوم عليه به( وهي ذات ن  املادة 

 هـ.1421من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية لعام  1/  56( م 29)

 من النظام. 58( م 30)

 ( الئحة.2/ 58من النظام ، م ) 2/  58(31)
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ويف املقابل تشدد املنظم مع املدعى عليه الذي تبلغ شلصيًا و أجاز احلكم عليه من أول جلسة حتى وإن غاب عنها، وكذلك من 

والتحايل للحيلولة دون ثبت صحة تبلغه للمرة الثانية حتى وإن كان التبليغ غري شليص، وهو توجه يف حمله وسدًا لباب املامطلة 

                                اإلرضار باملدعى.                                                                                                             

                                                            وبذلك بإمكاننا استلالص األحكام اآلتية التي قررها النظام محاية للمتقاضني:     

أعطى النظام قوة للتبليغ الشليص من حيث اآلثار القانونية املرتتبة عليه وهي إمكانية احلكم من أول جلسة حتى وإن  -1

                                                           غاب املدعى عليه فضاًل عن أن احلكم سيكون حضوريًا يف مواجهته.                           

يف حالة التبليغ الغري شليص يعاد التبليغ وللمحكمة احلكم من اجللسة الثانية، ويكون احلكم يف حقه حضوريًا عىل اعتبار  -2

                                                           أن التبليغ غري الشليص للمرة الثانية يف حكم العلم اليقيني بالدعوى.                 

                  اعتبار احلكم حضوريًا يف حق من ثبت تبلغه بالدعوى.                                                                              -3

 كم يعد غيابيًا يف مواجهته.                                                             محاية للمدعى عليه الغائب الذي مل يثبت تبلغه فاحل -4

وهكذا يتجىّل لنا بوضوح تأكيد النظام عىل محاية املدعي حتى ال يطول أمد النزاع، ولتقليل النفقات، ألن العدالة البطيئة هي 

 د و أقل تكلفة.                                                                   والظلم سواء، والعدالة جيب أن تكون بأرسع وقت وأقل جه

: إذا تغيب من أعلن لشلصه وحرض من مل يعلن لشلصه، جيب عىل املحكمة نظر الدعوى واحلكم فيها، ويعد حكاًم االحتامل الثالث

 / الئحة( . 2/  58حضوريًا يف حقهم )م 

                                                                                                                                                              وهذا يعني جواز احلكم يف الدعوى من أول جلسة، واعتبار احلكم حضوريًا يف حقهم مجيعًا تأكيدًا لرعاية مصالح املدعي ومحاية له.          

 من خالل هذا العرض يمكننا الوصول إىل النتيجة التالية:

أنه إذا تم التأجيل يكون اإلعالن فقط للمدعى عليهم الغائبني ممن مل يعلن لشلصه منهم، ما يعني أن من تبلغ لشلصه ال يعاد 

                                                                                                         تبليغه.                                                      

وأرى وجاهة ما جاء به النظام من حيث عدم التساهل مع املدعى عليه الذي تبلغ شلصيًا وغاب عن اجللسة وكذلك من متت 

ا فعىل املحكمة احلكم يف الدعوى واحلكم يكون حضوريًا يف مواجهته ويكون بذلك إعادة تبليغه ومل حيرض مع علمه اليقيني بموعده

هو الذي فوت عىل نفسه فرصة الدفاع بمحض إرادته إال إذا كان له عذر وقبلته املحكمة مع اإلبقاء عىل حقه يف ممارسة الطعن املقرر 

 نظامًا محايًة له.

 :احلالة الثانية: الدعاوى املستعجلة

(، واألنظمة بشكل عام استثنت هذه الدعاوى بأحكام 217-205ق بالدعاوى املستعجلة فقد حددها النظام يف املواد )فيام يتعل

 خاصة، ومنها ما جاء يف النظام السعودي بشأن هذا النوع من الدعاوى خصوصًا ما يتعلق بموضوع الدراسة. 

من النظام( هذه الدعاوى من أحكامها،  58ستثنت املادة )وبحكم خصوصية هذا النوع من الدعاوى ورضورة رسعة البت فيها ا

وجاءت الالئحة باألحكام اخلاصة هبا، ويتمثل هذا االستثناء يف أنه يف الدعاوى املستعجلة جيب عىل املحكمة نظر الدعوى واحلكم 

                                                                           فيها وعدم تأجيلها.                                                                    
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فإذا ثبت للمحكمة التبليغ الشليص لبعض املدعى عليهم، فعىل املحكمة نظر الدعوى واحلكم فيها حتى وإن مل حيرض أحد من 

                                                                                           من الالئحة( .                                    1/  58املدعى عليهم )م 

ويبني من الن  أن املنظم اشرتط ثبوت صحة التبليغ الشليص ولو ألحد املدعى عليهم حتى جيوز للمحكمة نظر الدعوى 

 حكمة التأجيل.                                                          واحلكم فيها، ما يعني أنه إذا كان التبليغ غري شليص فيجب عىل امل

وقياسًا عىل حالة املدعى عليه الواحد، فإنه إذا ثبت صحة تبلغ بعض املدعى عليهم للمرة الثانية ولو لغري شلصهم فإنه جيوز 

للمحكمة االستمرار يف نظر الدعوى واحلكم فيها، مع مراعاة طبيعة الدعوى املستعجلة، وأن قواعد التبليغ ومواعيد احلضور فيها 

هبا تفرض عىل املحكمة رسعة إعادة التبليغ حتى ال تفوت املصلحة عىل املدعى، وحتى تتحقق احلامية  وخصوصية األحكام املتعلقة

 القانونية له التي هي من املبادئ األساسية التي وضعت من أجلها إجراءات التقايض.                                                

، ومضموهنا أن احلكم يعد حضوريًا يف حق من 58قاعدة العامة التي جاءت هبا املادة أما بشأن نوع احلكم بحقهم فتنطبق عليه ال

     تبلغ من املدعى عليهم وكام أرشنا سابقًا فإنه يعد غيابيًا يف مواجهة من مل يثبت صحة إعالنه منهم.                                

ستطبق بشأهنم هذه األحكام وذلك لتهاوهنم عن احلضور وعدم  ويف ذلك ضامنة للمدعي وحث للمدعى عليهم للحضور وإال

مباالهتم مع أن بعضًا منهم ثبت صحة تبلغه بالدعوى وموعد نظرها، ومن جهتنا نرى أن ما ذهب إليه املنظم يف هذا الشأن سلياًم عىل 

زاع، ويف ذلك رضر عىل رافع الدعوى اعتبار أن الدعوى مستعجلة حتى ال ترتك الفرصة للمدعى عليهم للمامطلة وإطالة أمد الن

 وازدحام للدعاوى لدى املحاكم بدون مسوغ نظامي. 

 املطلب الثالث

 ضامنات املحكوم عليه غيابياً 

قررت القوانني حقوقًا للمحكوم عليه غيابيًا محاية له ورعاية ملصاحله، واتفقت الترشيعات امللتلفة عىل إعطاء املحكوم عليه غيابيًا 

، ومن ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص دفع الدعوى واالعرتاض عليها، والطعن يف أدلة (32)للدفاع عن حقوقه بصفة عامةفرصة كافية 

اإلثبات وإجراءات التقايض، واحلق يف معرفة الشهود والتجريح هبم، واسرتداد املحكوم به يف حال بطالن الدعوى، كام أن النظام 

 لغائب سواًء كان مدعيًا أم مدعى عليه عىل ما سيأيت بيانه.        السعودي قرر حقوقًا للمحكوم عليه ا

ويف هذا املعنى يقول ابن سهل )إرجاء احلجة للغائب فيام حيكم به عليه أصل معمول به عند احلكام والقضاة، وال ينبغي العدول 

                                                                                       .                          (33)عنه وال احلكم بغريه، إذ هو كاإلمجاع يف املذهب(

ومن املعلوم أن املحكوم عليه غيابيًا يتمتع بحقوق أكثر من املحكوم عليه حضوريًا وفق ما استقرت عليه القوانني املعاارة عىل 

 التفصيل الذي سنعرضه يف هذا املبحث

 قررها النظام لللصم رغم غيابه وهي:  بحث عىل ثالثة أنواع من احلقوقوقد اشتمل هذا امل

 الفرع األول: حقوق املدعى املحكوم عليه غيابيًا.

 الفرع الثاين: حقوق املدعى عليه املحكوم عليه غيابيًا.

                                                            

 .417املرجع السابق، ص حممود، حممود عمر، الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، (32)

 .1/88(تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون، دار املعرفة ببريوت، 33)
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 الفرع الثالث: احلقوق املشرتكة.

 الفرع األول

 حقوق املدعي املحكوم عليه غيابياً 

كام مر معنا سابقًا فإن املنظم السعودي قرر أن احلكم الصادر يف حق املدعى الغائب حكاًم غيابيًا، وقلنا أن هذا عىل خالف ما 

ذهبت إليه القوانني من أن احلكم يكون حضوريًا يف حق املدعى يف كل األحوال سواًء كان حارضًا أم غائبًا، وقد أرشنا إىل عدم تأييدنا 

 النظام السعودي يف تقريره هلذا احلق للمدعي.                                                                                 ملا ذهب إليه 

إزاء ذلك وحتى تستويف هذه اجلزئية حقها من التحليل والدراسة فإنه ال مناص من اإلجابة عىل التساؤل اآليت: هل سيستفيد 

املرتتبة عىل إقرار أن احلكم يعد غيابيًا بحقه وذلك بصفة استثنائية؟ ألهنا باألصل مقررة للمدعى عليه  املدعي من بعض احلقوق

 املحكوم عليه غيابيًا.                        

مل ترش نصوص النظام وال الالئحة يف الفصل امللص  لغياب اخلصوم عن حقوق املدعي املحكوم عليه غيابيًا بشكل خاص، ومل 

                                ضح نوع احلكم هل هو قطعي أم ال يف مواجهته.                                                                                    تو

توافق مع إرادة وإزاء ذلك فإنه ال مناص من الرجوع للنصوص العامة يف النظام والالئحة ودراستها وحتليلها لللروج بنتيجة ت

                                                        املنظم وروح الن .                                                                                                            

املحكوم عليه غائبًا وتعّذر تبليغه باحلكم، فعىل املحكمة أن بن  عام مفاده أنه إذا كان  4/ 185ويف هذا السياق جاءت املادة 

                                                ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف.                                                                                              

( عىل أنه )إذا تعذر تبليغ املحكوم عليه غيابيًا باحلكم فرتفع املحكمة احلكم إىل حمكمة االستئناف الئحة 3/  60ونصت املادة )

                   من النظام.                                                                                                                    185من املادة  4وفقًا للفقرة 

نجد أهنا قررت )أنه إذا كان املحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه باحلكم، فعىل املحكمة أن ترفع احلكم إىل  185وبالرجوع إىل املادة 

 حمكمة االستئناف لتدقيقه ...(.

إذا كان مدعيًا فإنه  الئحة( بن  خاص مفاده أن املحكوم عليه الغائب 2/ 185ثم قيدت هذا الن  العام الوارد يف ) املادة 

 .(34)مدعى عليهمن النظام (، وال يستفيد من ذلك إال املحكوم عليه الغائب إذا كان  185يستثنى من تطبيق املادة )

( من هذه املادة هو املحكوم عليه 4الئحة من أن )الغائب املحكوم عليه الوارد يف الفقرة ) 185/2ويؤكد ذلك ما نصت عليه م 

من النظام نجدها تبني األحكام املتعلقة بحالة  57من هذا النظام(، وبالرجوع إىل ن  املادة  57من املادة  3،  1فقرتني غيابيًا وفقًا لل

                                  غياب املدعى عليه دون املدعي، ما يعني استبعاد املدعي املحكوم عليه غيابيًا من احلق بالطعن باالستئناف.                          

 ولذا يمكننا القول أن حقوق املدعي املحكوم عليه غيابيًا هي:

                                                            

( من املادة السابعة  3( و)  1( من هذه املادة هو املحكوم عليه غيابيًا وفقًا للفقرتني ) 4)الغائب املحكوم عليه الوارد يف الفقرة ) 185/2(ن  املادة 34)

 واخلمسني من هذا النظام.
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 3/ 60الرفع الوجويب للحكم إىل حمكمة االستئناف وذلك من قبل املحكمة التي أصدرت الغيايب بحقه ومن تلقاء نفسها )م  - 1

له، وأنه لو أراد أن يقرر له حقوقًا أخرى لن  عليها الئحة(؛ ألن املنظم يرى أن يف تقرير هذا احلق للمدعي الغائب محاية كافية 

 اراحة كام هو احلال يف شأن املدعى عليه املحكوم عليه غيابيًا.

وبناًء عليه ذلك نستطيع أن نستلل  نية املنظم السعودي يف توفري محاية للمدعي الغائب تتمثل بالرفع الوجويب ملحكمة 

 سالمته من الناحية اإلجرائية واملوضوعية وليس له االستفادة من الطعن باملعارضة.االستئناف لتدقيق احلكم والتأكد من 

، فهو ال يرى أن للمدعي املحكوم عليه غيابيًا احلق يف الطعن (35)ونشري هنا إىل ما توصل إليه بعض الباحثني بشأن ضامنات املدعي

، يف حني أنه استعرض ضامنات املدعى (36)يكون خاضعًا للتمييز باملعارضة، وإنام أشار فقط إىل حقه يف الطعن الوجويب وأن احلكم

. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه يف حتليلنا (37)عليه املحكوم عليه غيابيًا وأكد أن له حق الطعن باملعارضة واالستئناف والتامس إعادة النظر

 .(38)الوجويب للحكم إىل حمكمة االستئنافلألحكام املتعلقة باملدعي املحكوم عليه غيابيًا واقتصار حقه عىل الرفع 

ويرى جانب من الفقه القانوين أن احلكم يعترب حضوريًا يف حق املدعى عليه وإن كان يف حقيقته غيابيًا متى ُأعيد تبليغه وُنبه إىل أن 

، ففي تقديرنا أن عدم  (39)احلكم سيكون يف حقه حضوريًا، بام يرتتب عىل ذلك من نتائج لعل من أمهها حرمانه من الطعن باملعارضة

تقرير حق الطعن باملعارضة للمدعي الغائب أظهر وأكثر عدالة، وكان عىل املنظم السعودي أن يعترب احلكم يف حقه حضوريًا حتى 

وإن غاب عن اجللسة األوىل، مع الن  عىل رضورة الرفع الوجويب من املحكمة مصدرة احلكم ملحكمة االستئناف والتأكيد عىل عدم 

حقيته بالطعن باملعارضة، ففي ذلك ضامنة للمدعي فضاًل عن محاية احلكم القضائي نفسه وذلك بالتأكد من سالمته اإلجرائية أ

 واملوضوعية وذلك من خالل رفعه الوجويب إىل حمكمة االستئناف.

الرفع الوجويب للحكم من قبل  ويف رأينا أن املدعي الغائب عن اجللسة ال يستحق لضامنات أخرى، وإنام أرى أن يكتفى بحقه يف

املحكمة التي أصدرته إىل حمكمة االستئناف للتأكد من سالمته من الناحية اإلجرائية واملوضوعية، فاملدعي يفرتض حرصه عىل مواالة 

عادة النظر إذا السري يف دعواه ومتابعة إجراءاهتا وإال فهو غري جدير بتقرير هذه احلقوق له كحق الطعن باملعارضة والطعن بالتامس إ

 اكتسب احلكم القطعية.

وهنا نؤكد أن أساس اإلشكالية يف أن املنظم السعودي اعترب احلكم غيابيًا يف مواجهة املدعي الغائب، ومل يقرر له حقوقًا واضحة 

يابيًا يف بنصوص خاصة إلزالة الغموض بشأن هذه احلقوق عىل غرار ما قرره من حقوق بالنسبة للمدعى عليه إذا صدر احلكم غ

                                                            

، هذا البحث قبل صدور نظام املرافعات الرشعية لعام 8( اهلتالن، هتالن، أحكام احلضور والغياب يف األنظمة القضائية، بحث منشور يف اإلنرتنت، ص 35)

 هـ. 1435

ة احلكم دون توقف عىل ، خضوع احلكم للتمييز يقصد به وجوب رفع احلكم ملحكمة التمييز من املحكمة مصدر1421( يف نظام املرافعات الرشعية عام 36)

 الطعن من أحد اخلصمني.

 وما بعدها. 14(اهلتالن، هتالن، أحكام احلضور والغياب يف األنظمة القضائية، م. س ص 37)

. ويرى أن للمدعي املحكوم عليه غيابيًا 31م، ص 2001، بدون دار نرش، 3(اخلليفة، ماجد بن سليامن بن عبد اهلل، تيسري إجراءات التقايض والتنفيذ، ط 38)

ا بسقوط حقه حق االعرتاض عىل احلكم ولكنه يرى وجوب حضوره اجللسة األوىل امللصصة لنظر اعرتاضه، فإن غاب عنها حتكم املحكمة من تلقاء نفسه

 يف املعارضة، ويعد حكاًم هنائيًا. 

 .92م،ص 2015 -هـ 1436، مكتبة الرشد، 1( وايف، حممود، القضاء العام يف اململكة العربية السعودية، ، ط 39)
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، وتأكيدنا عىل ذلك هو نتيجة النفراد املنظم السعودي هبذا احلكم الذي اعترب احلكم غيابيًا بحق املدعي، وكان لزامًا عليه (40)مواجهته

 . (41)تبعًا لذلك حتديد ضامناته حتديدًا دقيقاً 

ظري ستتوفر له محاية ال يستحقها. وذلك وكان املنظم السعودي يف غنى عن ذلك عندما أمعن يف محاية املدعي، وهو من وجهة ن

من النظام عندما قررت أن احلكم يعد غيابيًا يف مواجهة املدعي الذي مل حيرض اجللسة،  56لن يتسنى إال بالعدول عام جاءت به املادة 

 غائبًا عن اجللسة.   واألخذ بام قررته القوانني املقارنة التي ترى أن احلكم يف مواجهة املدعي حضوريًا سواء كان حارضًا أم

 .القطعية اكتسابه بعد غيابياً  ضده الصادر احلكم يف النظر إعادة التامس طلب – 2

 الفرع الثاين

 حقوق املدعى عليه املحكوم عليه غيابياً 

وإال احلق يف الطعن باملعارضة لدى املحكمة التي أصدرته وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ ثبوت صحة تسليم احلكم له  -1

 . والطعن باملعارضة يؤدي حتاًم إىل حقه بالطعن باالستئناف بعد االعرتاض وصدور حكم جديد.(42)اكتسب احلكم القطعية

 . (43) من قبل املحكمة التي أصدرت احلكم إىل حمكمة االستئناف لتدقيقهالوجويب الرفع – 2

 . (44)تسابه القطعيةطلب التامس إعادة النظر يف احلكم الصادر ضده غيابيًا بعد اك - 3

 حق املحكوم عليه الغائب يف اسرتداد املدعى به :ـ  -4

إذا حرض املحكوم عليه غيابًا واستطاع دفع الدعوى لدى املحكمة وطلب اسرتجاع األموال أو األعيان التي حكم هبا للطرف 

 . (45)ثمن والرجوع إىل املحكوم لهاآلخر فله حق اسرتدادها إذا كان ذلك ممكنًا، فله أخذ املبيع بيد من كان ودفع ال

وأجاز جانب من الفقه اإلسالمي رجوع زوجة (46)ويقاس عىل ذلك يف األموال، ويف غري األموال يستدرك له قدر االستطاعة

 أنه خرَي زوج املرأة "ريض اهلل عنه "املفقود إىل زوجته حتى وإن تزوجت بعد غيبته ويستدل عىل ذلك بام جاء عن عمر بن اخلطاب 

 . (47)املفقود عند عودته بني امرأته أو الصداق مع أهنا متزوجة

                                                            

 فقه القانوين عند حتليلها ودراستها.مبارشة إىل املدعى عليه املحكوم عليه غيابيًا عندما تقرر القوانني امللتلفة هذه الضامنات وكذلك ال الذهن( ينرصف 40)

 ( هذه اإلشكالية ال نواجهها يف القوانني املقارنة ألهنا تعترب احلكم حضوريًا يف حق املدعى ويف كل األحوال.41)

 الئحة. 4م  176م ش ، م  176( مادة 42)

هـ  1434عام  34529146بمكة املكرمة يف القضية رقم الئحة. ويف خصوص التطبيقات القضائية، راجع حكم املحكمة العامة  2/  185، م 185(م 43)

... ونظرًا لتللف املدعى عليه مع تبلغه شلصيًا ... أمرت بإصدار  ". حيث جاء يف احلكم 26منشور بمجموعة األحكام القضائية، املجلد الرابع، ص 

اعرتاضه عليه، وإن مل يفعل سرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف صك بذلك ويعث صورة من احلكم للمدعى عليه، وله بعد استالمه ثالثون يومًا ليقدم 

 ."دون اعرتاض ...

 / ب الئحة. 1/  58(م ) 44)

 .116/  10، 1994، دار الغرب اإلسالمي بريوت، 1(الذخرية للقرايف، حتقيق حممد بو خبزة، ط 45)

 .60( أبو غدة، عبدالغني ، املرجع السابق،  ص46)
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 الفرع الثالث

 احلقوق املشرتكة

إضافة إىل الضامنات املقررة نظامًا لكل من املدعي واملدعى عليه املحكوم عليهم غيابيًا التي تطرقنا هلا قبل قليل، والتي يشرتكون 

 -أخرى ثابتة لكل منهام نوجزها فيام ي:ي: يف بعض منها، إال أهنم يتمتعون كذلك بضامنات 

 .48غياب اخلصم ال يعد إقرارًا باملدعى به أو بالفعل املنسوب إليه، أو تسلياًم بطلبات خصمه - 1

 ال جيوز لللصم احلارض إبداء طلبات أو دفوع جديدة يف غيبة خصمه.  -2

 .(49)التنفيذ جراء من تداركه يتعذر جسيم رضر وقوع من خيشى كان إذا املستعجل القضاء حكم وله احلكم، نفاذ وقف طلب – 3

 اخلامتة

هـ والئحته التنفيذية هو واحد من األنظمة احلديثة التي جسدت خالصة التطورات القانونية والفقهية 1435نظام املرافعات لعام 

التي تسعى اململكة إىل حتقيقها عىل الرغم من املواكبة هلذا العرص، وبذلك فهو لبنة من لبنات النهضة القانونية والقضائية الشاملة 

 وجود بعض الثغرات القانونية التي كان من الرضوري للنظام اجلديد تالفيها.

فإىل جانب الوجه امليضء هلذا النظام، ثمة مالحظات قانونية أرشنا إليها يف ثنايا الدراسة بالرشح والتحليل، ولذا ويف هناية بحثنا 

ننتهي إىل وقفة تقييمية عامة نحدد فيها ما للنظام وما عليه نرى من املفيد أن يراعيها واضع النظام والعاملون يف السلك القضائي 

         ذات فائدة عند مراجعة النظام وتعديله.                                                                                         ولعلها تكون 

                                   فعىل صعيد اإلنجازات:                                                                                                      

استحدث النظام تعديالت عىل أنظمة املرافعات السابقة وعىل وجه اخلصوص ما يتعلق بأحكام الغياب عن اجللسات وبام يضمن     

                             للمتقاضني حق الدفاع واملحاكمة العادلة ومن ذلك:                                                             

أخذ النظام بام جاءت به القوانني احلديثة بشأن التفرقة بني التبليغ الشليص وغري الشليص وما يستنتج ذلك من اختالف يف  -

                                     القواعد اإلجرائية احلاكمة لكل حالة.                                                                              

إمكانية احلكم من أول جلسة إذا غاب املدعي عنها دون عذر تقبله املحكمة، وكذلك بالنسبة للمدعى عليه إذا تبلغ شلصيًا  -

                                             وغاب عن اجللسة، وكانت الدعوى يف كال احلالني صاحلة للحكم فيها.                                             

 تكفل النظام بتوفري الضامنات للمتقاضني سواًء ما يتعلق بالقواعد اإلجرائية أثناء اجللسات وحتى بعد صدور احلكم القضائي.  -

                                        تضمن النظام قواعد إجرائية حازمة للحيلولة دون ترضر أحد املتقاضني أو كالمها.                  -

                                                                                                                                                                                          

-445/  7م، 2003-هـ 1424احلسني بن ع:ي بن موسى البيهقي أبو بكر، املحقق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  (السنن الكربى، أمحد بن47)

/  7م، 1972 -هـ 1392، املكتب اإلسالمي ببريوت، 1، املصنف لعبد الرازق بن مهام الصنعاين أبو بكر، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، ط 446

 .402-401/  1985 -هـ 1405، دار الكتب العلمية ببريوت، 1ن منصور، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، ط ، وسنن سعيد ب 86-87

هـ، املجلد الرابع،  1435هـ، منشور بمجموعة األحكام القضائية لعام  1433عام  33306860( راجع املحكمة العامة بمحافظة جدة يف القضية رقم 48)

 الغائب عىل حجته متى حرض.، حيث قرر تضمني احلكم أن 394ص 

 .126( اخلليفة، ماجد بن سليامن بن عبد اهلل، تيسري إجراءات التقايض والتنفيذ، املرجع السابق، ص 49)
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       اهتم النظام بتحديد سلطات املحكمة ومنحها السلطة التقديرية عند االقتضاء.                                                        -

رف له مكان إقامة عام أو خمتار، وسلطة اشتمل النظام عىل أحكام خاصة كام يف حالة توجيه اليمني، وكيفية التعامل مع من ال يع -

املحكمة يف إيقاف خدمات املمتنع عن احلضور، إضافة إىل أحكام إحضار املدعى عليه جربًا يف حاالت معينة وإدراجه يف قائمة 

                                             القبض إذا تعذر إحضاره جربًا .                                                                            

 ن  النظام عىل جزاءات إجرائية مثل شطب اخلصومة وبني أحكامها.    -

 وعىل صعيد مالحظاتنا عىل النظام، باإلمكان إجيازها يف اآليت :ـ

من املآخذ عىل النظام السعودي أنه اعترب احلكم غيابيًا يف حق املدعي الذي مل حيرض يف اجللسة املحددة لنظر الدعوى، عىل  -

خالف ما تقرره القوانني املقارنة التي تعد احلكم حضوريًا يف مواجهته ويف كل األحوال، عالوة عىل ذلك مل حيدد عىل وجه الدقة 

من النظام( ويمكن  56ال سيام بعد صدور احلكم عليه غيابيًا ولذا أرى أنه من الرضورة بمكان تعديل املادة )احلقوق التي يتمتع هبا 

نصها كاآليت: ) ... ويعد حكمها يف حق املدعي حضوريًا، وجيب عىل املحكمة التي أدرت احلكم الرفع ملحكمة االستئناف للتأكد من 

      سالمته اإلجرائية واملوضوعية(.         

تناثر أحكام الغياب عن اجللسات يف أبواب النظام من شأنه أن يكون استلالص األحكام أمرًا ليس باليسري عىل القايض  -

واملتقاضني والدارسني والباحثني، فهي متناثرة يف الباب الرابع امللص  لغياب اخلصوم وكذلك يف الفصل الثاين من الباب احلادي 

                                                                                                                          عرش اخلاص باالستئناف.  

مل يعالج النظام حاالت الغياب إذا تعدد املدعون يف الدعوى ومتى يعد العذر قهريًا ال يستطيع معه اخلصم احلضور يف اجللسة  - 

متنعه من احلضور، ومدى جواز اخلصومة أو النزاع للتجزئة من عدمها واألحكام اخلاصة لكل حالة، ولذا نؤكد والظروف التي ال 

من النظام( تبني احلكم يف حالة تعدد املدعني وغياهبم أو غياب بعضهم عن اجللسة وأن تتضمن  55عىل أمهية إضافة فقرة إىل املادة )

ستمرار يف نظرها بل واحلكم فيها إذا حرض املدعى عليه وطلب عدم شطب الدعوى أن غياهبم ال يؤثر عىل سري الدعوى واال

 واالستمرار يف نظرها، مع التأكيد عىل أمهية أن يكون احلكم حضوريًا يف حقهم مجيعًا. 

ة وفقًا ملا هو مقرر يف ال نجد يف النظام والالئحة أحكامًا ملعاجلة احتامل غياب املدعي واملدعى عليه معًا، وقد تطرقنا هلا بالدراس -

 القواعد العامة واألنظمة املقارنة.                                         

عىل صعيد األلفاظ واملصطلحات القانونية السائدة يستلدم املرشع لفظ التبليغ ويف أحيان أخرى لفظ اإلعالن، ونرى أنه كان  -

 أكثر وضوحًا وسالسة.                                                                     من األفضل اختيار أحدمها وبذلك يكون يف رأينا

ويف اخلتام وبعد عرض فقرات النظام واملالحظات عليه ال يسعني سوى القول أنني آمل أن يكون املراد قد حتقق بإلقاء الضوء عىل 

 هـ والئحته التنفيذية.                             1435الرشعية لعام  جوانب من أحكام الغياب عن اجللسات يف نظام املرافعات

 و اهلل املوفق ...
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 املراجع

 أوالً: كتب اللغة واملعاجم

الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور العطار، دار الكتاب العريب بمرص ، دار الكتاب  -

 .  1958 -هـ 1377العريب بمرص 

 م.2005-هـ 1426،  8القاموس املحيط للفريوز آبادى، حتقيق مكتب الرتاث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ط  -

 م. 1980-هـ 1400، مطابع دار املعارف بالقاهرة، 2املعجم الوسيط ملجمع اللغة العربية، ط  -

 ثانيًا: الكتب واملراجع يف الرشيعة اإلسالمية

 :الفقه كتب– 1

 فتح القدير رشح اهلداية البن اهلامم. هبامشه العناية للبابريت. -

 كشاف القناع عن متن االقناع للبهويت، دار الكتب ببريوت د. ت . -

 م.1992-1413، 2املغني للفقه البن قدامه. حتقيق د. عبد اهلل الرتكي، د. عبد الفتاح احللو، ط  -

 .1994، دار الغرب اإلسالمي بريوت، 1خبزة، ط الذخرية للقرايف، حتقيق حممد بو  -

 القضاء كتب – 2

 تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون، دار املعرفة ببريوت. -

 وعلومه احلديث كتب – 3

 1424الكتب العلمية، السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن ع:ي بن موسى البيهقي أبو بكر، املحقق: حممد عبد القادر عطا، دار  -

 م.2003-هـ

 -هـ 1392، املكتب اإلسالمي ببريوت، 1املصنف لعبد الرازق بن مهام الصنعاين أبو بكر،  حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، ط  -

 م.1972

 .1985-هـ 1405، دار الكتب العلمية ببريوت، 1سنن سعيد بن منصور، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، ط  -

 اجع العامة القانونيةثالثا ً: املر

 م.1990، 6أبو الوفا، أمحد، التعليق عىل نصوص قانون ملرافعات، ط  -

 م.2001راغب، وجدي، مبادئ القضاء املدين يف قانون املرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 عوض، هشام موفق، أصول املرافعات الرشعية، خوارزم العلمية. -

.رشح نظام املرافعات الرشعية، دار خوارزم العلمية للنرش، جدةحممود ،عمر حممود، الوسيط يف  -

 م.2014، مكتبة الرشد، الرياض، 2، ج 1وايف، حممود، مبادئ املرافعات الرشعية، ط  -

 م.2015 -هـ 1436، مكتبة الرشد، 1وايف، حممود، القضاء العام يف اململكة العربية السعودية، ، ط  -

 القانونيةرابعًا: املراجع اخلاصة 

 م. 2001، بدون دار نرش، 3اخلليفة، ماجد بن سليامن بن عبد اهلل، تيسري إجراءات التقايض والتنفيذ، ط  -
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 م. 2005، مكتبة الرشد،   1أبو غدة، حسن عبد الغني، هل للقايض احلكم عىل الغائب ؟ ، ط  -

 رنيس، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نرش.هندي، أمحد، شطب الدعوى، دراسة مقارنة يف القانون املرصي والقانون الف -

 م.2008عمر، نبيل إسامعيل، سلطة القايض التقديرية يف املواد املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية،  -

 خامسًا: البحوث القانونية

 .اهلتالن، هتالن، أحكام احلضور والغياب يف األنظمة القضائية، بحث منشور يف اإلنرتنت -

 سادسًا: األنظمة حمل البحث

 هـ. 22/01/1435وتاريخ  1نظام املرافعات الرشعية، اململكة العربية السعودية، صادر باملرسوم امللكي رقم م/ -

الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، اململكة العربية السعودية، وزارة العدل، صادر بموجب القرار الوزاري رقم  -

 هـ. 19/05/1435اريخ ( وت 39933)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1435 لعام السعودي الشرعية املرافعات نظام ضوء يف املدنية الدعاوى يف اجللسات عن الغياب أحكامبندر بن رجا الشمري: 

- 209 - 

 

 

 

 

 

Abstract: This study deals with the provisions of absence from the sessions stipulated in the Saudi Proceedings 
Law of 1435AH and its executive regulations. The absence of one or both of the litigants is regulated by the 
rules of procedure, including the rules that prevent the circumvention and procrastination of the litigants. 
Because absence is a procedural fact that negatively affects about litigation and prevents from complete it 
naturally, especially absent from the first session. 

The importance of the study is highlighted in the statement of the legal basis on which the rule of 
permissibility was based on the absence of the litigants, and the rules concerning the absence of the litigants 
from the hearing that came in the new system of pleadings issued in 1435AH and its executive regulations, 
which was born only a short period, but they were able to add and introduce many amendments worthy to 
studying. 

This study is based on the importance of litigation procedures and the necessity of conducting judicial 
proceedings on a regular basis so that the nullity does not suffer any action which leads to a result that 
invalidates the judgment. The absence of sessions is very important because it is part of these procedures. 
Whether for the judiciary or litigants in the case, so as not to lose the right of the adversaries in the defense, 
which is still a fundamental right and an important part to achieve judicial protection of the opponents. 

The topics related to the study were discussed in three sections as follows: 
First section: The rule of permissibility of judgment on the absentee. 
Second section: Forms of absence and rulings. 

Third section: Guarantees of the sentenced in absentia. 

 



 



 أمنوذجا   والرواة النظر وجهات(هـ218) هشام البن النبوية السرية يف األصوات تعددغادة بنت سعد األمسري وصلوح بن مصلح السرحيي: 

- 211 - 

 

 

 

 (وجهات النظر والرواة أنموذجا  ـه218تعدد األصوات يف السرية النبوية البن هشام )

 دراسة وصفية حتليلية

 إعداد:

 غادة سعد حسن األسمريأ. 

 أ. د صلوح مصلح الرسحيي

 أستاذ األدب والنقد

 م2019 –3–20تاريخ قبول البحث 

 

يعد مفهوم تعدد األصوات من التقنيات احلديثة التي ساعدت عىل تقديم صورة جديدة للنص األديب عّما كان عليه يف   :املستخلص   

م االجتاه التقليدي، والتقليل من سلطة املؤلف عىل مكونات اخلطاب األديب: احلدث، والشخصية، والزمان، واملكان، فكان حمط عنايٍة واهتّم

يشرتط بيئة إيديولوجية ينطلق منها إلجراء خمتلف تقنياته ومظاهره تم  باختني   وحيث أن هذا املفهوم بحسب تعريف من النقاد والدارسني،

اختيار مادة: السرية النبوية لتكون جماال  لتطبيق هذه الدراسة، حيث أنا امتداد الزمان واملكان عامل فاعل يساهم يف تعدد الديانات 

لعالقة بني الشخصيات عالقة رصاع وجدال مما ينشأ عن ذلك خمتلف وجهات النظر املتعارضة والتي تروى واملعتقدات التي جتعل طبيعة ا

 عن طريق عدة رواة.

نظرا  لطبيعة موضوع البحث اختذت الدراسة من املنهج الوصفي التحلييل أداة لتتبع مفهوم تعدد األصوات يف كتاب السرية النبوية      

 البن هشام وذلك من خالل:

 اختالف وجهات النظر وتعدد الرواة   

نأمل هبذه الدراسة بيان القيمة األدبية للسرية النبوية، عن طريق اخضاع النص الرتاثي لتقنيات اخلطاب احلديثة، من خالل مفهوم      

 تعدد األصوات.

 تعدد األصوات، الشخصيات، الرواة، وجهات النظر، السرية النبوية الكلّمت املفتاحية:

 
. 
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 مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة عىل املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعىل آله وصحبه، صالة وسالما  دائمني متالزمني إىل يوم      

 الدين، وبعد:

 عيله(، يعد موروثا  تارخييا  يستعرض احلياة البرشية والديانات السّموية، من عهد إسّم218فكتاب السرية النبوية البن هشام )     

، وألمهية هذا املوروث فقد حظي بالعديد من الدراسات الرتبوية والتارخيية، وكان نصيبها من الدراسات األدبية حتى وفاة سيد اخللق 

ت   يفقليال  رغم رسدية نص السرية ومجعه ألجناس أدبية خمتلفة، كّم ساعد امتداد الزمان واملكان عىل تعدد البيئات والديانات، والتي أثرا

تعدد وتباين وجهات النظر، مما جعل هذا املوروث جماال  خصبا  لدراسة بينية خيضع فيها النص التارخيي للدرس األديب، من خالل 

ض عن مفهوم )احلوارية( والذي نقله لنا باختني من اللسانيات إىل األدب، وبذلك أصبحت )التعددية  مفهوم)تعدد األصوات( الذي متخا

ة للرواية ثم لألدب عامة، وهي ال تعني بذلك جمرد تداخل بني األصوات والنصوص، بل متثل أشكال حضور اآلخر الصوتية( خاصية مميز

 يف خطاب املتكلم، ال صوتا  فحسب بل وعيا  إيديولوجيا ، ومن ذلك: تعدد وجهات النظر والرواة.

به، وقع االختيار عليها لتكون مادة للدراسة، باإلضافة إىل ونظرا  لشهرة كتاب السرية النبوية البن هشام حتى تكاد السرية تعرف      

 جهد ابن هشام يف متحيص سرية ابن إسحاق، واالستغناء عن الشواهد الشعرية التي مل تثبت روايتها ويسوء ذكرها.

ي طريق البحث، كّم وقبل الرشوع يف عرض البحث البد يل من تقديم الشكر جلامعة امللك عبد العزيز، التي سهلت ومهدت أمام     

أتقدم بجزيل الشكر جلامعة جدة التي أكملت مسرية الدعم للبحث العلمي، كّم أشكر كلية اآلداب ممثلة يف وكيلتها الدكتورة: دولت 

 العمري، ومرشفة قسم اللغة العربية الدكتورة: نور الرفاعي، عىل متابعتهّم اجلادة.

 أسال اهلل التوفيق والسداد.        

 د: السرية النبوية من الوجهة األدبية:التمهي

 حترير مصطلح السرية:

يتعالق مصطلح )السرية( مع عدة مصطلحات، كالعادة والطريقة واهليئة والسناة، ما دعت الرضورة إىل الكشف عنه وتتبع جذوره 

)السري يف اللغة: الذهاب، ساَر َيسرُي يف املعاجم اللغوية، حيث يأيت مصطلح )السرية( للداللة عىل عدة معاين، فجاء يف لسان العرب:

ُة: الرضب من السري، والسريُة الكثري السري، هذه عن ابن جني، والسرية َ رير ، والسَّ ورة  رية  وَسرير
يارا  ومسر ا  وَتسر ا  ومسرير : السنة، َسرير

دث أحاديث األوىل األوائل، و وردت مادة السرية يف بيت خلالد بن زهري اهلذ : حا ، 1994)ابن منظور،  يل يقول فيه(وسريا سرية 

 :(390-389الصفحات 

َزَعنر  َفالَ  ن جَتر رَيةٍ  مر َتَ  َأنَت  سر ر
ُل   ا        رسر رية   َراضٍ  َفَأوَّ رُيَها َمنر  سر  َيسر

رية( أربع  ري، واملعنى أنك جعلتها سائرة يف الناس، وقد ذكر أهل اللاغة السم )السا ب من السا رية الرضا دالالت؛ فقالوا:)السا

رية اهليئة( رية الطاريقة، والسا نة، والسا رية السا ، إذا  يشري مصطلح السرية إىل ثالثة معاين (121-120، الصفحات 1979)الرازي،  والسا

 اللغة عىل اختالفها.هي: الطريقة واهليئة والسنة، وهذا ما تضمنته معاجم 

هي دراسة حياة نعرج بعد هذا التعريف اللغوي املوجز عىل املعنى االصطالحي، ففي االصطالح قيل يف مفهوم السرية النبوية:)

، 2005)السلمي،  (وأخباره وأخبار أصحابه عىل اجلملة، وبيان أخالقه وصفاته وخصائصه ودالئل نبوته، وأحوال عرصه النبي 
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، ويتمثل جهد ابن هشام يف متحيص السرية النبوية البن اسحاق من االستغناء عن ذكر سرية اخللق قبل عهد (377صفحة 

ومل ينزل به القرآن، وحذف كل األشعار واملرويات التي يسوء وجيهل قائلها لغاية  ، وأي حدث مل يشمل ذكر الرسول اسّمعيل

، كّم أن ملصطلح السرية دالالت متنوعة تبعا  ألوجه استعّمله، ففي حقل الدين يمثل ، صفحة ى(1955)ابن هشام،  االختصار

مع صحبه  للمسلمني، ويف حقل التاريخ يتناول املعارك واملغازي التي خاضها الرسول  العقيدة والقواعد التي وضعها الرسول 

نجد يف ثناياها والدة ألجناس أدبية متنوعة كاخلطابة والشعر  لرسالة املحمدية، ويف احلقل األديب يستعرض قصصا  من حياته لنرش ا

ونشأته وأخالقه وصفاته، و أقواله وأفعاله،  واخلرب والتقرير وغريه، ولقد تناولت كتب السرية النبوية يف جمملها مولد النبي 

 ص جهادهم لنرش الدعوة اإلسالمية يف اجلزيرة العربية، حتى صعوده إىل الرفيق األعىل.وعرضت حياته مع صحبه وقص

 فن السرية:

نوع من األدب هو فن قديم منذ عرص صدر اإلسالم، حظي بإقبال كبري يف التأليف من وقته وحتى العرص احلديث، وهو:)     

، 2000)املقديس،  (حياة فرد من األفراد ورسم صورة دقيقة لشخصيةجيمع بني التحري التارخيي واإلمتاع القصيص ويراد به درس 

، ويصنف عىل نوعني: عاٌم جيمع أشخاصا  كثر مثل: كتاب الطبقات البن سعد، واألغاين أليب فرج األصفهاين، و (547صفحة 

 .(547، صفحة 2000)املقديس،  الرتاجم والثاين ضمن كتب السرية خاٌص كالسريةر النبوية البن هشام، فنصنف األول ضمن كتب

 القيمة األدبية للسرية:

لألدب أمهية عظيمة فهو سجل حافل لتاريخ األمم، و تزداد أمهيته يف حتقيق أهداف اللغة، التي حفظت الرتاث العريب حتى      

يب الذي يكتب بعبارات جزلة وبليغة أوقع يف النفس من النص غري األديب، ولذلك حرص العرب منذ عرصنا احلارض، فالنص األد

العهد اجلاهيل عىل رفع منزلة الشاعر واالحتفاء بشعراء القبيلة، وبعد نزول الوحي جاء القرآن الكريم بلغة بليغة معجزة، تأرس 

فلّم سمع ذلك قام حتى ورد يف ذلك:)  مع آيات من سورة غافر تالها النبي القلوب واأللباب، شهد هلا الوليد بن املغرية بعد ما س

واهلل لقد سمعت من حممد آنفا  كالما  ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن، وإرنا له حلالوة، "أتى جملس قومه بني خمزوم فقال: 

َفَلُه  ر، وإرنا َأسر
ىل عليهوإنا عليه لطالوة، وإنا أعاله ملُرثمر ، وإرناه َليرعلو وما ُيعر قر

در ، صفحة 2006)الطربيس، ، ثم انرصف إىل منزله ( "ملَُغر

ورسوخها يف األذهان عن طريق نظم القصائد واألناشيد، ورسد القصص  ، كّم كان لألدب دوٌر كبري يف انتشار سرية النبي (387

(، ولقد زخرت بأنواع شتى من اإلنتاج األديب يف ت قيمة األدب لعظم ما يكتب عنه فهي)سرية خلق الربيةلسريته الطاهرة، فعظم

الشعر والنثر، وتعد السرية النبوية مادة قصصية مليئة بنّمذج عدة نشأت يف سياقات خمتلفة، فلكل قصة بنيتها اخلاصة التي حوت 

واخلرب والتقرير...الخ، بل تعد السرية النبوية الركيزة األساسية لعدد من الفنون  بداخلها خمتلف األشكال األدبية كالشعر واخلطبة

 األدبية مثل: السري الشعيبية، والقصص العجائبي، مما أكسب السرية النبوية قيمة أدبية يف تاريخ األدب العريب.

 مفهوم تعدد األصوات:

 -م1895ي ظهرت عىل يد الناقد الرويس)ميخائيل باختنييعد مفهوم تعدد األصوات من االسرتاتيجيات احلديثة الت   

ه باختني رائد الرواية املتعددة "دوستويفسكي"م(، وارتبط حديثه عن هذا املفهوم بظهور مؤلفات الروائي الرويس 1975 ، الذي عدا

للتعددية الفكرية التي يتساوى فيها  األصوات، فلم تكن رواياته تكرارا  للرواية التقليدية التي تغيب فيها حيادية املؤلف، بل نموذجا  

صوت املؤلف مع الشخصيات باإلضافة إىل التعددية اإليديولوجية واللغوية، وهي نموذج النفتاح و امتزاج األجناس األدبية مع 
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 "طلحوتوسيع حدودها ليظهر لنا مص "الرواية املونولوجية"وهذا ما دفع باختني إىل إمعان النظر يف مفهوم بعضها البعض، )

باستيعابه ألكرب  "تعدد األصوات"، ويتميز مفهوم (8، صفحة 1996)تودوروف،  (الذي يبحث يف عالقة األنا باآلخر "احلوارية

إيديولوجية، فالبيئة ، أن يكون ضمن بيئات "باختني"قدر من وجهات النظر املختلفة، واألفكار املتعارضة، وهو البد كّم اشرتط 

، وبدرجات خمتلفة، منتج االجتّمعية وحدها ليست كافية لوالدة هذا الرصاع يف الرؤى واألفكار، يقول: ) املتكلم يف الرواية هو دائّم 

الذي يعتمد  "املونولوج"لك حيطم كل قيود ، وهو بذ(18، صفحة 1987)باختني،  (إيديولوجيا ، وكلّمته هي دائّم  عينة إيديولوجية

عىل صوٍت واحد يسيطر عىل الرسد والشخصيات واآلراء، وقبل بدء احلديث عن مفهوم تعدد األصوات ، البد لنا من وقفة مع 

 لتوضيح ظروف نشأة مفهوم تعدد األصوات، و املفاهيم األخرى املتعلقة به: "احلوارية"مفهوم 

 : "تنيباخ"مفهوم احلوارية لدى 

حظي الناقد الرويس ميخائيل باختني بمكانة عالية بسبب اجلهود التي قدمها يف جمال الدراسات األدبية والنقدية، ومن أبرز        

الذي ظهر متزامنا  مع ظهور روايات دويستوفيسكي، وحيث أن هذا املفهوم يبحث يف  "احلوارية"اجلهود التي قدمها إطالقه ملفهوم 

)تودوروف،  )أن هذه العالقة ال تتم إال من خالل تفاعل حواري ال ينقطع(باآلخر، ذكر ميخائيل لذلك رشطا  وهوعالقة األنا 

)إن كل خطاب عن قصد أو عن غري قصد، يقيم حوارا  مع اخلطابات السابقة له، والتي تشرتك ، ومعنى ذلك:(10، صفحة 1996

املوضوع نفسه، والالحقة كذلك والتي يتنبأ هبا، فصوت الفرد الواحد يصبح أكثر تأثريا  إذا امتزج مع غريه من األصوات معه يف 

 .(19، صفحة 1996)تودوروف،  األخرى التي كانت يف املكان نفسه(

ظهور روايات تعدد األصوات لدى دوستويفسكي يقول  إذا  بداية تشكل مفهوم احلوارية لدى باختني هو مع      

لقد أوجد صنفا  روائيا  جديدا  بصورة جوهرية، وهلذا  Polyphone)دوستويفسكي هو خالق الروايات املتعددة األصوات باختني:

والب األدبية التي السبب فإن أعّمله اإلبداعية ال يمكن حرشها داخل أطر حمددة من أي نوع، وهي ال تذعن ألي نوع من تلك الق

، صفحة 1986)باختني، شعرية دوستويفسكي،  وجدت عرب التاريخ والتي اعتدنا تطبيقها عىل خمتلف ظواهر الرواية األوروبية(

أنّمط الوعي ، حيث تعد روايات دوستويفسكي ذات طبيعة حوارية فرضتها التعددية املوجودة عىل مستوى الشخصيات و(11

واألفكار واإليديولوجيات، وهذه احلوارية هي نتيجة لتصادم األصوات املتباينة التي تتطلب بالرضورة عملية تفاعلية حوارية جدلية، 

، وهو يؤكد عىل حقيقة أن مفهوم احلوارية "بالتلفظ"أهم مظهر من مظاهر اخلطاب وأشار إليه  "احلوارية"وعدا باختني مفهوم 

قات بني اخلطابات املتعالقة يف الذاكرة اجلمعية، فال يوجد خطاب ينشأ من العدم بل البد من التقائه يف نقطة ما مع حصيلة العال

حيث يرى أهنا أكثر حميط يعمق مفهوم احلوارية، ففيه تلتقي خمتلف اللغات  "الرواية"خطاب آخر، وكان حقل دراسته وتطبيق نظريته 

 الرؤى، وهو حميط قابل لالنفتاح واستيعاب أكرب قدر ممكن من التعددية باختالف أنواعهاواألساليب واألجناس واألفكار و

هي التنوع االجتّمعي للغات، وأحيانا  للغات واألصوات الفردية، تنوعا  يقول عنها:) (17-16، الصفحات 1996)تودوروف، 

الذي أطلقه باختني عىل أساس أن كل  "احلوارية"، ويقوم مفهوم (54، صفحة 1986)باختني، شعرية دوستويفسكي،  (منظّم  أدبيا  

ل شخصية هلا صوتا ك هو بل-باختني نظر يف–ألن املتكلم يف الرواية ليس هو الكاتبشخصية هلا صوت مستقل داخل الرواية )

، فكان ردا  عىل الشكالنني الروس الذين درسوا (83، صفحة 1989)حلمداين،  (يصبح الكاتب نفسه جمرد صوتداخل الرواية، إذ 

اللغة دراسة علمية بوصفها بناء  مستقال  له قوانينه ودالالته الذي جيعله يكتفي بنفسه، متأثرين يف ذلك بألسنية دوسوسري، وهذا ما 
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،فاللسانية (14، صفحة 1987)باختني، اخلطاب الروائي،  "الفلسفة املاركسية"وحرص عىل نقضه من خالل  "باختني"ده انتق

)ال يمكن فصل األلسنية واألسلوبية عن جذور ومبادئ فلسفية التقليدية بنظره عاجزة عن حتليل النص األديب، فهو يؤكد عىل أنه 

ه دفتهّم، ومن ثم فإنه يلح عىل تس حتى ال يكون هناك فصل بني اللغة وبني اجلنس التعبريي  "أسلوبية اجلنس األديب"ندمها وتوجا

، ونستهل اآلن احلديث عن مفهوم تعدد (15، صفحة 1987)باختني، اخلطاب الروائي،  (الذي هو جزء من الذاكرة اجلامعية

 األصوات وظروف نشأته.

 وتعدد األصوات: Poliphonie/poliphony )  )البوليفونية 

لن يمر دون مفهوم موسيقي تم نقله من حقل املوسيقى إىل حقل األدب، وهذا النقل كّم يقول الناقد بوعزة:) "البوليفونية"تعد 

، حيث أن هذا املفهوم مل يتم حتديده بشكل دقيق وواضح حينّم (80، صفحة 2016)بو عزة،  (إثارة مشاكل وعوائق نظرية ومنهجية

رصح به باختني، ولبلورة هذا املفهوم وتوضيحه بشكل دقيق البد من تتبع أصله ومراحل انتقاله من حقل املوسيقى إىل اخلطاب 

ى التي تتنوع فيها املقطوعات املوسيقية تبعا  لنمط التأليف املراد، وهي األديب)الرواية(، فمفهوم )التعدد الصويت( مأخوٌذ من املوسيق

 :(83-82، الصفحات 2016)بو عزة،  عدة أنّمط

يتكون من حلن مفرد سواء تم عزفه بواسطة عازف واحد أو جمموعة من العازفني، وهو يتفق "أحادي الصوت":النمط األول -1

 ذات الصوت الواحد وهو صوت املؤلف الذي هييمن عىل كل األصوات. "الرواية املونولوجية"فهوم مع م

وهو تأليف موسيقي من جمموعة من األصوات ذات جنس واحد، ولكن يظل هناك صوت  "متعدد األصوات":النمط الثاين -2

، "البوليفونية"فقط، وهذا ال يوافق مفهوم واحد له الصدارة بحيث ال تتجاوز أمهية األصوات األخرى سوى أهنا مساندة له 

 التي تتساوى فيها األصوات.

يف وجوب تساوي األصوات وجتاورها، فال صوت  "البوليفونية"وهو نمط حيقق رشط  "متعدد األصوات":النمط الثالث  -3

 يعلو عىل آخر، بل هي تشكل يف جمموعها وحدة مرتابطة.

ثالثة أنّمط  "الفارايب"، حيث حدد "التعدد الصويت"هذا فيّم خيتص باجلهود الغربية، وكان لدى العرب جهود أيضا  يف جمال       

االتفاقات وهي عزف نغمتني متآلفتني معا ، والتمزيج وهو عزف نغمتني متتاليتني، بحيث تعزف األخرى خطفا   للتعدد الصويت هي:

، (84، صفحة 2016)بو عزة،  ا متزامنة معها، والتضعيف وهو عزف النغمة مع قرارها أو جواهبا يف حلن واحدإىل الثانية فتسمع كأهن

، ويالحظ أن (84فحة ، ص2016)بو عزة،  لألنواع السابقة أنّمطا  أخرى وهي: التبديل والتشقيق والرتعيد "ابن سينا"ثم أضاف 

هذا التنوع يف أساليب التأليف املوسيقية، يقابل بدوره التنوع يف أساليب التأليف يف التعدد الصويت فنجد منها: الرتهني، والتضمني، 

نشري إىل أن هذه البد أن  "البوليفونية املوسيقية"والتنضيد، والعبارات املسكوكة، واألجناس األدبية وغريها. وبعد مراحل التطور يف 

بقوله: هذا التأليف املوسيقي خيضع ألساليب متعددة  "بوعزة"األنّمط أو األشكال هلا عدة أساليب تفرق فيّم بينها، وقد أشار إليها 

تبعا  الختالف كل عرص عن اآلخر، وتبعا  لتنوع االجتاهات املوسيقية فظهر يف القرن السادس عرش موسيقى ناعمة وروحانية سميت 

، وهكذا تطورت "البوليفونية الوظيفية"، و يف القرن السابع عرش ظهرت موسيقى ذات إيقاع عنيف سميت بـ "البوليفونية اخلطية"بـ

، الصفحات 2016)بو عزة،  التي تعرب عن التأليف املتعدد األصوات يف موسيقى القرن العرشين "البوليفونية املتنافرة"حتى ظهرت 

، ولقد تأثر عدٌد من النقاد والروائيني بالتعدد الصويت املوسيقي وتلقفوه بالدراسات والروايات التي ساروا يف تأليفها عىل (85-86
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أهم اآلراء  خطى تأليف البوليفونية املوسيقية، وتعددت رشوط حتقق البوليفونية من ناقد إىل آخر، والبد من مساحة نستعرض فيها

 التي وردت هبذا الشأن:

 : يشرتط يف التعدد الصويت رشطني جوهريني، فبدوهنّم ال يوجد تعدد صويت وبالتايل ال يوجد نص بوليفوين ،ميخائيل باختني .1

 : أن ينشأ هذا النص وسط حميط إيديولوجي يثري بدوره عملية التفاعل احلواري، فالبيئة االجتّمعية كّم يقولفالرشطاألول

: البد أن يقوم هذا التعدد عىل أشكال والرشط الثاين، (8، صفحة 1996)تودوروف،  ليست كافيه لتلد هذا الرصاع واجلدل

 الوعي حتديدا  لدى الشخصيات، فال أمهية ألي تعدد آخر عىل مستوى األلفاظ والرتاكيب والداللة، إن مل يتحقق هذا الرشط

 .(90، صفحة 2016)بو عزة، 

: يؤكد هذا الروائي التشيكي عىل مبدأ باختني يف تساوي األصوات واستقاللية كل صوت عن اآلخر، ولكن ميالن كونديرا .2

ات، وهو هذا التساوي يكون من حيث املساحة بني احلكايات وفصول الرواية، وليس بالرضورة أن يرتبط بوعي الشخصي

)بو عزة،  يؤكد عىل فكرة التعدد الصويت ولكن يف أشكال احلكي، فالبوليفونية عنده متثل نقيض احلكي الذي يقوم عىل التتابع

 .(90-87، الصفحات 2016

إيديولوجية حتكم تعدده الصويت، وال تعرتف إال بإيديولوجية  ترفض كرستيفا أن يكون للنص البوليفوينجوليا كرستيفا:  .3

النابعة عن العالقات البنيوية وعن عنارص وأجزاء  "إيديولوجيا الشكل"نابعة عن البناء الفني للرواية، وأطلقت عليها 

 .(98، صفحة 2016)بو عزة،  الرواية، وال تعرتف بأي إيديولوجيا تنبع من الواقع

م دراسة حول بوريس أوسبنسكي:  .4 عىل مستويات عدة وهي: املستوى اإليديولوجي والنفيس والتعبريي  "وجهة النظر"قدا

ل العمل، واملكاين والزماين، ثم ذهب إىل أمهية املستوى اإليديولوجي بقوله :)وحني نتحدث عن نظام األفكار التي تشكا

فية العميقة له، يف مقابل البنية التأليفية السطحية التي يمكن تتبعها عىل الصعيد النفيس أو فنحن نتحدث عن البنية التألي

 . (19، صفحة 1983)أوسبنسكي،  (الزماين، أو الصعيد التعبريي-الصعيد املكاين

 تقنيات تعدد األصوات يف كتاب السرية النبوية:

لسرية النبوية بيئة مثالية للرصاع واجلدل بني الشخصيات، واختالف وجهات النظر واملعتقدات وذلك المتدادها زمنيا  تتشكل يف ا        

لف ومكانيا ، وهذ ما جيعلها مادة خصبة للتعددية الصوتية أخذين يف االعتبار ما اشرتطه باختني من انبثاق التعدد من بيئة إيديولوجية ختت

يكسب الشخصية احلكائية حرية الرأي   "دوستويفسكي"احلوارية الذي تبناه باختني من خالل روايات  نا مفهومفيها املعتقدات، حيث أ

، كّم أن بيئة  تتغذى عىل الرصاع واجلدال هي غنية باحلوار وتساوي األصوات، حيث كل صوت "املنولوجي"التي تفتقده يف الرسد التقليدي 

كان له الفضل يف تغيري مسار  "احلوارية"فيها يرغب يف التفاعل وطرح رأيه الذي يتعارض مع اآلراء األخرى، إنا جهد باختني يف مفهوم 

 الدراسات األدبية، التي اختذت منحى  آخر وفتحت آفاقا  جديدة وشاسعة أمام الباحثني والنقاد من بعده.

 مصطلح وجهة النظر:

ارتباطا  وثيقا  بالراوي الذي يتوىل رسد احلكي، ولقد حظي هذا املفهوم بمصطلحات عديدة وخمتلفة  "وجهة النظر"يرتبط مصطلح        

بني النقاد واملنظرين، وهي يف اختالفها تتآلف وتكمل بعضها بعضا ، ومن املصطلحات التي وردت حوله: وجهة النظر، زاوية الرؤية، 

وكلها تدور يف حقل واحد كّم ذكرت الدكتورة آمنة يوسف  ر، التبئري، البؤرة، املوقع، الرؤية،الرؤية الرسدية، حرص املجال، املنظو
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رغم بعض الفروق البسيطة عىل الراوي، الذي من خالله، تتحدد)رؤيته(إىل العامل الذي -يف معظمها -:)وهي مصطلحات تركزبقوهلا

)يقطني، حتليل اخلطاب  تبلغ أحداث القصة إىل املتلقي( -قته باملروي لهوأحداثه، وعىل الكيفية التي من خالله يف عال]بشخصياته[يروي

، تناول النقاد هذه املصطلحات بالدرس والتحليل، وكان لكل منهم رأي ال يتناقض مع اآلخر، فوجود (284، صفحة 1997الروائي، 

رة العامة للمفهوم التي ترى أن وجهة النظر هي املوقع الذي خيتاره الراوي لرواية احلدث من االختالفات الثانوية بينها ال يعارض الصو

 خالله، ومن ذلك نالحظ أن هذين املفهومني عميقا االرتباط ببعضهّم البعض.

يات واستنباط ال خيفى عىل أي ناقد ودارس مدى أمهية حتديد وجهات النظر يف خطاب ما، ليس عىل مستوى األساليب والشخص      

اآلراء املختلفة فقط، بل هو مقياس هام للتفريق بني اخلطاب املونولوجي واخلطاب البوليفوين كّم أشار إىل ذلك الناقد محيد حلمداين 

ت )ولعل حتديد زاوية نظر الكاتب/ الراوي  تسهل هذه املهمة كثريا  ألن ضبط املوقف الذي يتخذه من األحداث يظهر فيّم إذا كانفقال:

، 1989)حلمداين، تعددية األساليب، مثال، حقيقة أم زائفة، أي فيّم إذا كانت الرواية ديالوجية أم مونولوجية ذات مظهر ديالوجي فحسب(

 .(32صفحة 

بالدرس والتحليل وتعددت مصطلحاتم ونستعرض اآلن عددا  منهم ممن أفاد يف اجلانب  "وجهة النظر"تناول النقاد مصطلح        

 جلهوده يف مجع آراء النقاد حول هذا املصطلح وعرضها بشكل مبسط: "سعيد يقطني"النظري بدء بـ 

أمريكي مع الروائي  -استحدثه النقد األنجلو "الرؤية الرسدية"نا مفهوم ذكر أن أغلب النقاد والباحثني اتفقوا عىل أ "سعيد يقطني"

الذي بدأ مالحظاته حول الراوي الذي ينظر من األعىل، منتقدا  دوره يف كونه املسيطر عىل احلدث والشخصيات، ودعى إىل "هنري جيمس"

، وسار عىل خطاه (285-284، الصفحات 1997)يقطني، حتليل اخلطاب الروائي،  رضورة ترك القصة حتكي ذاتا ال أن حيكيها املؤلف

بمعنى أسلوب وصفي ، فاألسلوب عنده عىل نمطني: "زاوية النظر"ليتوافق مع مصطلح  "األسلوب"الذي بلور مصطلح  "بريس لوبوك"

ال سلطة للكاتب يف الشخصيات أسلوب درامي ما يريد، والثاين:  أن للكاتب سلطة مبارشة عىل القارئ، فهو يلقنه ما يريد ويفهمه

واألحداث، وللقارئ احلرية يف فهم جمريات احلدث وحتليله، ولكن بريس مل يتطرق إىل النتيجة النهائية التي يكون عليها كل نمط، بمعنى 

 .(33-32، الصفحات 1989)حلمداين، التمييز بني اخلطابني املونولوجي و البوليفوين

هلذا املفهوم من أهم الدراسات والتطبيقات حوله، وذلك بسبب جهوده العظيمة يف  "جان بويون"تعد دراسة الناقد الفرنيس        

( من الزمن والرؤيةبويون )، ويرى سعيد يقطني أن كتاب جان "وجهة النظر"اختزال كل األنواع املتعددة التي قدمها النقاد حول مصطلح 

أهم الدراسات التي تناولت الرؤية الرسدية بوضوح وتكامل، حيث انطلق بويون من خالل العالقة الوثيقة بني الرواية وعلم النفس وحدد 

 : (288-287، الصفحات 1997)يقطني، حتليل اخلطاب الروائي،  ثالثة أنواع للرؤية هي

 وهي الرؤية التي تكون فيها معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصيات الروائية.الرؤية من الوراء)أو اخللف(:  -1

 وهي الرؤية التي تتساوى فيها أو )تتصاحب(، معرفة الراوي بمعرفة الشخصيات الروائية.الرؤية)مع(:  -2

 الراوي أقل من معرفة الشخصيات الروائية.وهي الرؤية التي تكون فيها، معرفة الرؤية)من اخلارج(:  -3

كونه مل يتحدث عن الراوي أو األسلوب كالنقاد اآلخرين، بل قدم مصطلحا  حمددا  وهو  "بويون"ذكر يقطني سبب متيز دراسة        

 ستفاد النقاد من تقسيمه يف تقديم أنواع عدة للرؤية الرسدية.، وقد ا(48-47، الصفحات 2015)يوسف،  وأنواعا  معينة هلا "الرؤية"
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د عىل العودة إىل خطاب احلكايةيف كتابه) "جريار جنيت"ومن أشهر النقاد الذين تناولوا مصطلح وجهة النظر بالدراسة         (، الذي شدا

، و عارض (84، صفحة 2000)جينيت،  النظرأمهية الفصل بني الصيغة والصوت، وعدم اخللط بينهّم يف الرسد حتت مفهوم وجهة 

وعرفه بقوله: التبئري تقييد للحقل، بمعنى انتقاء اخلرب الرسدي قياسا  إىل ما  "التبئري"واستبدله بمصطلح  "وجهة النظر"مصطلح  "جنيت"

ولذلك هو بحاجة إىل بؤرة مموقعة بمعنى قناة ناقلة للخرب، بحيث ال تسمح بأن كانت التقاليد تدعوه علّم  كليا ، فاملؤلف ليس لديه ما يعلمه 

، 2000)جينيت،  التبئري إىل ثالثة أنواع هي "جنيت"، وصناف (97، صفحة 2000)جينيت،  يمر إال اخلرب الذي يسمح به املوقع

 :(97-96الصفحات 

وهو يمثل احلكايات الكالسيكية التقليدية التي تتضمن وجهة نظر واحدة، بحيث ال يمكن أن تتوافق مع أي التبئري الصفر:  -1

 شخصية، فبذلك يكون التبئري الصفر = عدم التبئري.

اخليالية لكل اإلدراكات، بّم فيها اإلدراكات التي تمها هي وفيه تتوافق البؤرة مع شخصية، تصري حينها الذات التبئري الداخيل:  -2

 نفسها بصفتها موضوعا ، ويف هذه احلالة يمكن احلكاية أن حتدثنا عن كل ما تدركه هذه الشخصية وكل ما تفكر فيه.

ذلك كل إمكان إخبار تقع البؤرة فيه يف نقطة من الكون القصيص خيتارها السارد، خارج كل شخصية، مقصيا  ب التبئري اخلارجي: -3

 عن أفكار أي كان.

يمثل احلكاية ذات السارد العليم أو فالتبئري الصفر ، "تودوروف"و "بويون"األنواع السابقة بالتي كانت لدى  "جنيت"استبدل       

التبئري قيل أو نمط الرؤية مع، و يمثل الرسد الذايت أو ذا العلم الكيل االنتقائي أو ذا التقيد احل التبئري الداخيل نمط الرؤية من خلف، و 

 يمثل الرسد املوضوعي أو نمط الرؤية من اخلارج. اخلارجي

إىل أن مفهوم وجهة النظر مرتبط بعلم الداللة الذي ترتبط به العديد من الفنون مثل: األدب،  "بوريس أوسبنسكي"يذهب       

أجزاء الواقع معروضا  بصفته داللة مطابقة، وخيص بذلك األشكال الفنية والرسم، والفلم، واملرسح، بمعنى أنا كل فن يعنى بتمثيل بعض 

( برسم اخلطوط وجهة النظرالتي تتضمن مستويني مها: الشكل واملضمون، ويرضب مثاال  لذلك: الفنون البرصية التي تعنى بقضية)

 وجهات نظر داخلية وخارجية بالنسبة للعملعىل أمهية قضية وجهة النظر يف األدب الذي يتضمن  "أوسبنسكي"وإيضاحها، ولقد شدد 

أمهية انطالق وجهة النظر من موقع إيديولوجي، وأن نأخذ االعتبار يف  "أوسبنسكي"، ويؤكد (13-11، الصفحات 1983)أوسبنسكي، 

م هبا هؤالء  تعدد األصوات يف وجهات النظر أن تكون قائمة عىل املستوى اإليديولوجي فقط، حيث تنكشف لنا الطريقة التي يقوا

باختني من أمهية البيئة اإليديولوجية للخطاب  األشخاص)حاملو املواقع االيديولوجية( العامل املحيط هبم، وهو بذلك يؤكد عىل قول

ه رشطا  أساسيا  فيه يف كتابه وجهة النظر عىل مستويات عدة  "أوسبنسكي"، تناول (21، صفحة 1983)أوسبنسكي،  احلواري والذي عدا

والزماين، واملستوى النفيس، وترابط املستويات املختلفة يف وجهة النظر، هي: املستوى اإليديولوجي، واملستوى التعبريي، واملستوى املكاين 

ل إىل نتيجة مفادها أنا وجهة النظر حمصورة يف نوعني: وجهة نظر داخلية والتي متثل الرسد الذايت، ووجهة نظر خارجية والتي متث ل ثم توصا

الراوي أن خيتار أحدمها، أو إمكانية استخدامهّم يف نص وبعدة  الرسد املوضوعي، ويذهب إىل كوهنّم نظامني رئيسني البد للمؤلف أو

 .(175، صفحة 1983)أوسبنسكي،  توليفات خمتلفة

بالعالقة بني السارد والعامل املشخص،  أن أمهية  امصطلح الرؤيا أو وجهة النظر مرتبطه  "تزفيتان تودوروف"ذكر الناقد الفرنيس         

رؤيا وذكر أن الرؤيا نتيجة لتخاطر العالقات املبنية بني كل من : ممثيل الفعل الرسدي )أنا وأنت(، وامللفوظ نفسه )هو أو هي(، ومن خالل ال
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إىل كيفية حتديد  "تودوروف"، وذهب (130-129، الصفحات 2005ة، )تودوروف، مفاهيم رسدي تلتحم هذه املفاهيم مع بعضها بعضا  

العالقة بني: الكاتب الضمني والسارد والشخصيات والقارئ الضمني هي التي حتدد يف تنوعها إشكالية الرؤيا، ومتيز عددا  الرؤيا بقوله:)

، وصناف الرؤية الرسدية من خالل نوعني: (132، صفحة 2005)تودوروف، مفاهيم رسدية،  (من املتغريات القابلة للتأليف فيّم بينها

حيث يروي السارد ما يف ذهن الشخصيات، أو قد يعطينا املسار الذي جتهل الشخصية فيه كل يشء)حيث يعترب هو الرؤية اخلارجية: 

وفيها يتساوى تدخل السارد مع الشخصيات، حيث ال يصف إال داخلية: الرؤية الالوحيد الذي يعرف(، فهنا نحن أمام سارد عليم و

 .(135-134، الصفحات 2005)تودوروف، مفاهيم رسدية،  اهليئات ويكتفي باملالحظة والنقل

الرسد، فبإمكان راٍو واحد أن يولد عدة زوايا رؤية، وهذا  وأشار عدد من النقاد إىل إمكانية امتزاج الرؤيتني الداخلية واخلارجية يف       

ليس من الرضوري أن تكون الرؤية داخل الراوية مرشوطة بتعدد الرواة، فبإمكان راٍو واحد أن ما أشار إليه الناقد محيد حلمداين بقوله:)

)حلمداين، بنية النص  (لواحد زوايا متعددة للرؤيةيعقد عالقات بني مقاطع حكائية خمتلفة من حيث زوايا الرؤية، وهكذا يولد الراوي ا

 .(48، صفحة 2015الرسدي من منظور النقد األديب، 

بناء عىل ما سبق يمكن القول إنا العمل األديب الواحد يأيت حممال  بالعديد من وجهات النظر املتعددة، التي تعددت واختلفت تبعا         

السرية "تعدد الشخصيات واختالف فكرهم ووعيهم وبيئتهم، وأيضا  قد يكون بسبب البناء الفني للعمل وامتداده زمانيا  ومكانيا  مثل ل

، مما جيعل العمل مليئا  باإليديولوجيات، والتباين الفكري والفلسفي، وهذا يستدعي عدة زوايا ذات رؤية لتحيط بكل السابق دون "النبوية

 ملؤلف عليه، فهي تقنية متنح احلرية للحكاية بأن تروي ذاتا.سلطة من ا

 لدى النقاد، نستعرض جدول: "وجهة النظر"للتقريب بني املصطلحات املتعددة حول 

 "أقسام الرؤية الرسدية" 2-1

  أقسام الرؤية الرسدية  الناقد

 الرؤية من اخلارج الرؤية مع الرؤية من خلف جان بيون

 الرؤية الداخلية الرؤية الداخلية الرؤية اخلارجية تزفيتان تودوروف

 التبئري اخلارجي التبئري الداخيل التبئري الصفر جريار جنيت

 الرؤية الداخلية الرؤية الداخلية الرؤية اخلارجية بوريس أوسبنسكي

 الراوي:

يتقاطع مصطلحا وجهة النظر والراوي حيث تربطهّم عالقة وثيقة تلزم حضور أحدمها حضور اآلخر، فكان ال بد بعد احلديث عن       

وجهة النظر وأنواعها، احلديث عن الراوي الذي أثار موقعه وأنواعه تساؤال  بني النقاد حول من يروي؟ ومن املتكلم يف احلكي؟ وأين 

وتكمن أمهية الراوي يف كونه املنشئ للعمل  املؤلف أم أحد الشخصيات؟ وهل يمكن حضور أكثر من راٍو يف احلكي؟موقعه؟ وهل الراوي 

واملروي له(، وعىل العالقات بينهم، كّم أن موقع الراوي له دور هام يف معرفة  -الرسدي والذي يسيطر عىل بقية مكونات الرسد )املروي 

العدسة التي ال تتضح الرؤية إال من خالله، وهو الوسيلة الوحيدة والرئيسية التي تنقل القصة للمتلقي،  أبعاد املادة احلكائية، فهو يمثل

ونظرا  ألمهية هذا املكون الرسدي فقد حظي بجملة من الدراسات واآلراء، وأفرد له عدد من التعريفات والتساؤالت من النقاد ملعرفة 

فبينّم تقوم الشخصيات بصناعة األفعال واألقوال واألفكار :)(17، صفحة 2006)الكردي،  مصدر هذا الصوت وموقعه، يقول الدكتور

نة، التي تدير دفة العامل اخليايل املصور، وتدفعه نحو الرصاع والتطور، فإن دور الراوي يتجاوز ذلك إىل عرض هذا العامل كله من زاوية معي
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خاص.... فالشخصيات تعمل، وتتحدث وتفكر، والراوي يعي، ويرصد ما تفعله الشخصيات، وما تقوله، وما تفكر ثم وضعه يف إطار 

 (.فيه، وما تتناجى به، ثم يعرضه

 ماهية الراوي:

وقع جدل بني النقاد حول طبيعة العالقة بني املؤلف والراوي، وكيفية تبادل األدوار بينهّم، ومتى يظهر صوت الراوي؟ ومتى يظهر        

 صوت املؤلف؟ ونظرا  للخلط الذي وقع بينهّم كان البد من التفريق بينهّم ووضع حدود بينة لتجنب هذا االلتباس.

أن سبب هذا اخللط بني الراوي واملؤلف، هو نتيجة طبيعية تبعا  للتغريات التي حلت بالراوي، من املطالبة  اتفق عدد من النقاد عىل      

 بنفي شخصية الراوي وعدم ظهورها يف العمل األديب، وهذه التطورات مرتبطة بتطور تقنيات صياغة املادة القصصية يف الراوية احلديثة

، وأفرد للراوي من قبل لدن النقاد مصطلحات عديدة منها: الراوي، السارد، الناظم، كّم أفرد له العديد من (18، صفحة 2004)قاسم، 

 التعريفات منها:

 ( الراوي: واحد من شخوص القصة، إال أنه قد ينتمي إىل عامل آخر غري العامل الذي تتحرك فيه شخصياتا، ويقوم بوظائف ختتلف

 .(17، صفحة 2006)الكردي،  (ها، ويسمح له باحلركة يف زمان ومكان أكثر اتساعا  من زماهنا ومكاهناعن وظيفت

 ( السارد: الشخص الذي يصنع القصة، وليس هو الكاتب بالرضورة، يف التقليد القصيص األديب(،)والسارد: وسيط بني األحداث

 .(111، صفحة 1985)علوش، ومتلقيها(

 )(9، صفحة 2003)عبدالواحد، )الراوي شخصية خيالية كباقي الشخصيات، ووظيفته أن ينوب عن الكاتب يف الرسد. 

وهذا الراوي ليس هو املؤلف، أو الرحيم الكردي بقوله:)إَن ما يميز الراوي امتالكه للعديد من املزايا أشار هلا الدكتور عبد        

صورته، بل هو موقع خيايل ومقايل يصنعه املؤلف داخل النص، قد يتفق مع موقف املؤلف نفسه وقد خيتلف، وهو أكثر مرونة، 

ضيها العمل القصيص وأوسع جماال  من املؤلف، ألنه قد يتعدد يف النص الواحد، وقد يتنوع، وقد يتطور، حسب الصورة التي يقت

 .(18-17، الصفحات 2006)الكردي،  (ذاته

  ديا يوضح الفرق بينهّم "لينتنفلت"قدم  :(88، صفحة 1988)لينتفلت، خمطط ا توضيحي ا ملستويات الناصا الرسا

 
 "لينتفلت"الرسدي عند مستويات النص  1-1شكل رقم 
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 أنواع الرواة:

تعددت جهود النقاد يف وضع حدود ألشكال الراوي كونه األساس يف العمل القصيص، حيث تربطه عالقة وثيقة مع الشخصيات       

، الصفحات 1986)العيد،  من أنّمط للراوي وجدت يف القص العريب هي "يمنى العيد"واألحداث،  و من هذه اجلهود ما توصلت إليه 

83-86): 

يتميز هبيمنة موقع الراوي البطل الذي حيكم منطق بنية القص، بمعنى أن أصوات الشخصيات عىل تنوعها واختالفها ختضع لسلطة  -1

وبنية هذا النمط تتسم هذا الراوي البطل الذي يتخفى خلف قضية أو شخصية، وتذهب إىل أن غالبية القص العريب من هذا النمط، 

 باالنسجام والتّمسك.

يتميز هذا النمط باخلروج عىل مفهوم البطل، بمعنى التحرر من فكرة الراوي الواحد إىل قص يصدر عن راويني بطلني هلّم موقعان  -2

لنمط األول، متصارعان، ونجد عىل العكس فبنية هذا النمط يشوهبا القلق والتفكك، فهي ال تسري نحو غاية حمددة عىل عكس ا

والبد من اإلشارة إىل أنا هذا النمط ال يرفض فكرة البطل ولكن يدعو إىل إقامة حوار يف النص بني موقعني خمتلفني لكل منهّم هويته 

 اإليديولوجية.

سقاط املوقع هذا النمط يتسم بكونه أكثر حتررا  ومتردا  عىل األنّمط األخرى، حيث يتخري الرسد تقنيات هدفها قتل مفهوم البطل وإ -3

يف هويته املنحازة، بمعنى أن الكاتب يرتك الرسد للشخصيات تستأثر به، فليس هناك بطل متفرد، فينشأ الرسد يف بنية مفككة 

 منترشة، ويغدو دور الراوي هنا شاهدا  فقط وقد ال يصل إىل ذلك من بلبلة الرؤية التي حتدث يف هذا النمط.

 وهي كالتايل "جان بويون"بحسب العالقة بينه وبني الشخصية، وذلك تبعا  لتقسيم الناقد الفرنيس وضعت أنواعا  للراوي  "سيزا قاسم"

 :(185-184، الصفحات 2004)قاسم، 

فله القدرة عىل ويظهر هنا الراوي العليم بكل يشء، والذي حييط بعلمه كل خفايا األحداث والشخصيات، الشخصية : <الراوي -1

، (185، صفحة 2004)قاسم،  (وينتقل يف الزمان واملكان دون معاناةمعرفة الظاهر والباطن، وهو حيلل ويعلق ويطلق األحكام، )

لتقليدي الذي هييمن فيه يف املايض واحلارض واملستقبل، ويظهر هذا النوع يف نمط الرؤية من اخللف، ويمثل هذا النوع الرسد ا

 الصوت الواحد، وهذا النوع يروي باالستعانة بضمريي الغائب واملتكلم.

فاألحداث ويظهر هنا الراوي حمدود العلم أو الراوي املشارك، الذي يتساوى علمه بعلم الشخصيات، )الراوي=الشخصية:  -2

، (186، صفحة 2004)قاسم،  (من الشخصيات والشخصيات واملكان والزمان تقدم كلها من خالل منظور شخصية بعينها

 ويظهر هذا النوع يف نمط الرؤية مع، وينفتح عىل الضّمئر الثالثة: الغائب واملتكلم واملخاطب.

بنفس الشخصيات،  فال سبيل إىل معرفة ما جيولالراوي هنا ال ينقل وال يقدم سوى ما هو مسموح له فقط، )الشخصية: >الراوي -3

، ويتفق هذا النوع مع نمط الرؤية من اخلارج، ويروي (186، صفحة 2004)قاسم،  (فتقوم هذه الرؤية عىل خربة الراوي احلسية

 من خالل ضمريي املتكلم والغائب.

 تعدد الرواة:

، التي تلغي سلطة الراوي املطلق الذي هييمن عىل الرسد من بدايته  "البوليفونية"يثة تعد ظاهرة تعدد الرواة من سّمت الرواية احلد       

وحتى اخلتام، وتسمح بانفتاح النص عىل العديد من الرواة والضّمئر واألساليب واألجناس، ونركز هنا حتديدا  عىل تعدد الرواة يف النص 
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تتعارض وقد تتفق، فلكل سارد رؤيته اخلاصة به يروهيا يف مساحته اخلاصة،  الواحد، الذين يعربون عن خمتلف األفكار والرؤى التي قد

د وللقارئ حرية اختيار الرأي الذي يقنعه ويوافق توجهه، فالسارد حني ينتقل من وجهة نظر إىل أخرى يسمح بتعدد الرواة، فمثال  يبدأ الرس

حمدود العلم وهكذا، ومن السابق نستنتج مدى ترابط العالقة بني وجهة بالراوي املطلق ثم ينفتح فيظهر الراوي الشاهد ثم ينتقل للراوي 

و الراوي، وحيث أن حضور أحدمها يلزم حضور اآلخر، فال يمكن الفصل بينهّم بمكان، ونستعرض اجلدول التايل  "زاوية الرؤية"النظر 

 الذي جيمع بينهّم للتوضيح:

 أنّمط زاوية الرؤية والرواة 2-2

، سيتم التطبيق عىل النّمذج التالية بالدمج بينهّم، حيث أن العمل القصيص ينشأ من "الراوي"و "وجهة النظر"تبعا  لرتابط مصطلحي 

الرؤية مثال  البد له من معرفة موقع الراوي مكونات ال يمكن الفصل بينها، تتأثر ببعضها البعض، فالدارس حني يرغب بتوضيح جانب 

 الذي اختار هذه البؤرة لريوي من خالهلا.

 تعدد وجهات النظر والرواة يف السرية النبوية:

()ابن دعوة تباع قومه إىل النرصانية وحتكيمهم النار بينهميف السرية النبوية نّمذج عديدة حتقق مفهوم التعددية، ومنها ما ورد يف قصة )

 (:27، 1،جهشام

يف مفهوم التعددية، وحيث أن النص مجع بني ديانتني خمتلفتني مها: الوثنية  "باختني"نشأ النص  يف بيئة إيديولوجية حققت بذلك رشط 

والنرصانية، مما جيعلنا بصدد حوار يتضمن خمتلف وجهات النظر، يكسب النص حركة ملا فيه من حوار وتفاعل بني الشخصيات، و يتخذ 

فالراوي هنا حمدود املعرفة أي أن علمه باألحداث ال يتجاوز علم الشخصية،  "الرؤية مع"بدايته زاوية الرؤية الداخلية وبنمط  النص من

وهو بمثابة الشاهد الذي ينقل احلدث دون تدخل أو حتليل، وبذلك هو راٍو مل يشارك يف احلدث وإنّم ينقله، وهذا النمط يرسده الراوي من 

 من غريها إىل( قومه -فخرج -دينه -فدعاهم -بينه -ليدخلها –الذي ورد يف مواضع عديدة يف النص مثل: )دنا  "ائبضمري الغ"خالل 

 يتدخل مل حيث الديني، معتقدهم اختالف حول وقومه تبع بني دار الذي احلوار النص هذا يف ونجد الغائب، بضمري عنها عرب التي األلفاظ

ىل الشخصيات، بل ترك هلا مطلق احلرية يف التعبري عن وجهة ع رأيه يسقط ومل والتعليل بالتحليل وال ما، شخصيةٍ  إىل بالتحيز ال الراوي فيه

وقالوا: ال من مساحة لتعرب فيها كل شخصية عن وجهة نظرها، وهو ما يتمثل يف احلوار التايل:) "التعدد الصويت"نظرها، وهذا ما يكفله 

نا إىل النار؛ فقال: نعم(تدخلها علينا، وقد فارقت  مر
(، إىل 1،27)ابن هشام،جدينَنا، فدعاهم إىل دينه وقال: إنه خري من دينكم؛ فقالوا: فحاكر

الذي نتج تبعا  الختالف اآلراء بني  "زوايا الرؤية"، ومما نالحظه يف النص تعدد "النرصانية"هناية احلوار الذي انتهى بدخول محري يف 

، ثم اتسعت هذه الزاوية وأتسع معها علم الراوي ومعرفته باألحداث واختذ "الرؤية مع"ية حمدودة يف نمط الشخصيات، حيث بدأ بزاو

الذي يتفوق فيه الراوي عىل الشخصية معرفة وقدرة تصل إىل الولوج يف داخل الشخصيات احلكائية ومعرفة ما  "الرؤية من اخللف"نمط 

 الرؤية والرواةأنّمط زاوية 

 الضّمئر نوع الراوي نمط الرسد درجة التبئري نمط الرؤية

 الغائب ، املتكلم الراوي العليم الرسد املوضوعي التبئري الصفر الرؤية من اخللف

 الغائب، املتكلم، املخاطب راوي حمدود العلم أو مشارك الرسد الذايت التبئري الداخيل الرؤية مع

 الغائب، املتكلم راوي شاهد الرسد الذايت التبئري اخلارجي الرؤية من اخلارج



 أمنوذجا   والرواة النظر وجهات(هـ218) هشام البن النبوية السرية يف األصوات تعددغادة بنت سعد األمسري وصلوح بن مصلح السرحيي: 

- 223 - 

ومه إىل النار لتحكم بينهم، وبعد أن وصف الراوي كيفية خروج تباع وقومه وما محلوه معهم تفكر وتشعر به، ونالحظ ذلك يف ذهاب تباع وق

حتى قعدوا  -خرج احلربان  -يف قوله:)فخرج قومه "ضمري الغائب"من أوثان ومصاحف، وكيفية جلوسهم عند النار مستعينا  بذلك بـ 

ا من األلفاظ التي عرب عنها بضمري الغائب، حتى وصل إىل وصف ما أقبلت نحوهم( إىل آخره -خرجت النار إليهم -للنار عند خمرجها

شعر به قوم تباع من خوف وهيبة النار حني اقرتبت منهم، ونصح الناس هلم بالصرب عليها، وما تكبدوه من صرب عليها حتى غشيتهم، إىل 

 هناية القصة التي وصفها الراوي وصفا  دقيقا  تدل عىل سعة اطالعه ومعرفته.

 (:287-280، 1)ابن هشام،جقومه وما كان منهم( )مباداة رسول ويف قصة أخرى     

ضر َعنر ورد التعدد يف وجهات النظر يف هذا النص، حينّم أمر اهلل سبحانه وتعاىل رسوله الكريم بقوله :   رر َمُر َوَأعر َدعر برَّم ُتؤر َفاصر

كرنيَ  ر ، والتي "الدين"ملأل من قومه، فاإليديولوجية هنا التي يقوم عليها التعدد الصويت ، أن يصدح بالدعوة وأن ينرش رسالته عىل ااملررُشر

وصحبه، وأنكروا عليه التقليل من شأن آهلتهم، ويظهر التفاعل احلواري يف  ولدت لنا رصاعا  فكريا  حيث أنكر املرشكون فعل الرسول

ه أحالمنا وقوهلم:) "أيب طالب" ذهاب علية القوم من قريش إىل عم الرسول يا أبا طالب، إنا ابن أخيك قد سبا آهلتنا وعاب ديننا وسفا

(، فرد عليهم أبو طالب بقوٍل لني فانرصفوا عنه، فهو مل خيرت دعوة ابن أخيه، ومل يرتك دين آبائه 284-1،283()ابن هشام،جوظلال آباءنا

يف نرش  عبري عن آرائها، ويستمر هذا اجلدال باستمرار الرسولوهذا ما يكفله التعدد الصويت من حرية تامة للشخصيات احلكائية  يف الت

يا أبا طالب إنا لك سناا  ورشفا  ومنزلة فينا وإناا قد استنهيناك منر ابن الدعوة، وذهاب املرشكني مرة أخرى أليب طالب لينترص هلم بقوهلم:)

وأخربه بقوهلم وقلة حيلته فيّم حيدث،  يقني فبعث إىل الرسول(، وختموا قوهلم هبالك أحد الفر1،284()ابن هشام،جأخيك فلم َتنره عناا

يا عم واهلل لو وضعوا الشمَس يف َيميني والقمَر يف َيساري عىل أن أترك هذا األمَر حتى ُيظهره اهلل أو أهلك فيه، ما بقوله:) فرد عليه النبي

لمك ليشء أبدا  ُاذهب يا (، فرد عليه أبو طالب بقوله:)1،285)ابن هشام،جتركُته....( ()ابن ابن اخي فقل ما أحببَت، فو اهلل ال ُأسا

(، نجد يف احلوار السابق تساوي أصوات الشخصيات احلكائية، فكل شخصية هلا حيزها اخلاص الذي تعرب فيه عن وجهة 1،285هشام،ج

وت مسيطر واحد، حيث أن كل نظرها وفكرها باستقاللية عن الشخصيات األخرى، وهذا ما يشرتطه التعدد الصويت فال وجود لص

األصوات يف مستوى واحد تتجادل وتتصارع أفكارها دون هيمنة أحدها عىل اآلخر، فغرض هذا التحاور بني هذه الرؤى املتضادة ليس 

لذي هييمن الوصول إىل رؤية مركزية، بل عرضها عىل اختالفها وتناقضها دون التدخل فيها، وهذا ما يميز النص البوليفوين عن املنولوجي ا

ة فيه وجهة نظر املؤلف أو السارد، ويالحظ تعدد زوايا الرؤية يف هذا النص، وهو أمٌر وارد يف النص البوليفوين امليلء بالتوجهات الفكري

من نمط  املتضادة، فالتعدد الفكري يؤدي بدوره إىل تعدد زوايا الرؤية، ونجد يف النص السابق تنوعا  لزوايا الرؤية من خالل الراوي بدء  

حيث الراوي ال يعلم خفايا الشخصيات احلكائية وال يتجاوز علمه غري ما ينقله لنا فتتساوى معرفته بمعرفة الشخصية، وهو  "الرؤية مع"

ح بذلك يف قوله: ) أن يصدع بّم جاءه منه وأن يبادَى الناَس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بني ما أخَفى  ثما إنا اهلل عزا وجل أمر رسوَلهيرصا

(، ويف روايته خلرب 1،280()ابن هشام،جمبعثه من–بلغني فيّم–أمَره واسترت به إىل أن أمره اهلل تعاىل بإظهار دينه ثالُث سنني رسوُل اهلل

ضمري "، و"ضمري الغائب"(، مستخدما  يف السابق 281-1،280ام،ج)ابن هش"إىل شعاب مكة وما فعله سعدخروج الرسول "

يا أبا طالب إنا لك (، وقوهلم:)1،283)ابن هشام،جيا أبا طالب إن ابن أخيك قد سبا آهلتنا...(يف قوهلم: ) "ضمري املخاطب"، و"املتكلم

د املوضوعي فالراوي ال حيلل وال يفرس بل هو فقط (، ومنطلقا  من رؤية داخلية يسوقها الرس1،284...()ابن هشام،جسن ا ورشفا  ومكانة

 ناقل للخرب.
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حيث يتسع علم الراوي ليعلم  "الرؤية من خلف"ثم تتبدل زاوية الرؤية للراوي من الرؤية الداخلية إىل الرؤية اخلارجية مستخدما  نمط 

(، حيث يلحظ هنا ظن رسول -مل يطب نفسا   -البعظم عىل أيب ط -تذمروا -خفايا شخصياته وما تشعر به فنجد ألفاظا  مثل:)تضاغنوا

، ثم يعود ويتقلص علمه ليصبح مساويا  "ضمري الغائب"أن الراوي عليم بالبعد النفيس للشخصيات احلكائية، مستخدما  يف ذلك 

اَعه لفراقهم يف ذلك وعداوتم، وإسالمه، وإمج ثما إنا قريشا  حني عرفوا أن أبا طالب قد أَبى خذالن رسولر اهللللشخصية احلكائية بقوله:)

ا إليه بُعّمرة بن الوليد بن املُغرية فقالوا له فيّم بلغني... (، فالراوي هنا شاهد ينقل لنا احلوار الذي دار بني أيب 1،285()ابن هشام،جمَشور

 .طالب وقومه من قريش واختالف آرائهم حول دعوة الرسول

هذا املوضوع، بل ترك للشخصيات احلكائية احلرية املطلقة يف جتادل األفكار ثم نقلها لنا فقط،  وكّم يالحظ أن الراوي مل يبد رأيه حول   

فكان صوته وصوت الشخصيات احلكائية يف مسار واحد، ويعود الراوي العليم مرة  أخرى الذي يتوىل الرسد عن الشخصيات احلكائية فال 

ه س ومقاصدها، ويفرسها كيف يشاء وذلك يف قوله: يرتك هلا حيزا  لرتوي بذاتا، حني يذكر خفايا النف )فلّم رأى أبو طالب من قومه ما رسا

َدبوا معه يف جهدهم معه، وَحَدهبم عليه، جعل يمدحهم ويذكر قديَمهم، ويذكر فضَل رسول اهلل فيهم، ومكاَنه فيهم، ليُشدا هلم رأهَيم ولَيحر

حني يكون الراوي خارج دائرة احلدث مستعينا   "الرؤية من اخللف"حيرض يف نمط  (، وهذا النوع من الرواة1،287()ابن هشام،جعىل أمره

 ."ضمري الغائب"بذلك بـ 

 من النموذج السابق نجد أن تعدد وجهات النظر مرتبط بعملية حوارية تفاعلية، تنشأ يف بيئة إيديولوجية مليئة باألفكار املتناقضة والتي

يقوم عىل أساس تساوي األصوات يف املساحة  "تعدد األصوات"موطن اخلالف حيث أن مفهوم قد ال تتفق بشكل أو بآخر، وهذا ليس 

واحلقوق، وهو بذلك يلغي فكرة الصوت الواحد الذي يظهر يف الرسد التقليدي، وهذا التصادم بني اآلراء البد وبالرضورة أن يولد عدة 

، فوجود "التساوي"الذي وضع مبدأ  "التعدد الصويت"ابقا  يلغيه س "الكاتب"وجهات نظر، حيث أن الصوت الواحد الذي كان يفرضه 

 عدة وجهات نظر ال يعني بالرضورة وجود عدة رواة، فقد يتوىل راٍو واحد عرض هذه الرؤى املختلفة كّم يف املثال السابق.

 (:195-194، 2)ابن هشام،ج)ما نزل يف أيب يارس وأخيه(ويف قصة أخرى 

 "الرؤية من اخللف"، فيبدأ النص بزاوية ف الذي وقع بني األحبار وكفار هيود، حول مدة ملك الرسوليناقش النص السابق اخلال

والتي اختصت حتديداا  فالراوي هنا يتجاوز علمه الشخصيات، وذلك بقوله بخصوصية آيات القرآن الكريم التي نزلت عىل الرسول

وهو التباس احلق  هؤالء األحبار واليهود وغرضهم من هذه األسئلة للرسولببعض األحبار وكفار هيود، وأحاط بعلمه كذلك دواخل 

ار هيود، الذي كانوا يسألونه و يتعناتونه ليلبسوا احلقا بالباطلبالباطل، فيقول: فيّم ُذكرر  -)وكان ممن نزل فيه القرآن، بخاصة من األحبار وُكفا

طب بن يارس أبا نأ –يل عن عبداهلل بن عبااس وجابر بن عبداهلل بن رئاب  ، 2)ابن هشام،ج، وهو يتلو فاحتة البقرة....(اهلل برسولر  مرا  أخر

للرؤية " نالحظ أن نمط الرؤيةتبدلو ،(يتلو -مر -ذكر -يتعنتونه – يسألونه -فيه:)التالية األلفاظ يف "الغائب ضمري"وقد استخدم ، (194

، ونجد أن الراوي داخيل ولكنه غري ليتناسب مع األصوات املتعددة، والتي تتحاور وتعرض وجهات نظرها حول مدة الرسول "مع

مشارك يف األحداث السابقة، فهو ال يمثل صورة البطل وليس أحد الشخصيات، بل اقترصت وظيفته عىل نقل ما وصل إليه للقارئ فهو 

حيث يتساوى علمه بعلم الشخصيات احلكائية، وبدأ التفاعل احلواري بني أبا يارس بن أخطب ورجال من هيود بعد  بذلك حمدود املعرفة،

طب يف رجال من هيود، فقال: تعلَّموا واهلل، ولقد سمعت حممدا  يتلو فيّم يتلو فاحتة البقرة فيقول:  سّمعه للرسول )فأتى أخاُه ُحييا بن أخر

من رؤية  "الرؤية مع"(، انطلق الراوي يف نمط 194، 2)ابن هشام، ج؛ فقالوا: أنت سمعَته؟ فقال: نعم....(تابأمل ذلك الكُأنزل عليه:
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 داخلية مستعينا  يف ذلك بالضّمئر الثالثة: املخاطب واملتكلم والغائب حيث أن املسافة بينه وبني الشخصيات أصبحت متقاربة جدا ، فنراه

ى، وهو يف كال احلالتني حيفظ حرية الشخصية وجيعلها تعرب بذاتا، ومن ذلك ما ورد يف األلفاظ كأنه حيرض تارة ويغيب تارة أخر

أقبل....(، وهكذا استمر احلوار  -أمته -ملكه -قبلك -بعث -جاءكأ -تتلو -أنك –مشى  -سمعته -عليه -يتلو -التالية:)لقد سمعت

مل يفرض ومل ينكر  فيها دعوة النبي الكريم، ونجد يف هذا احلوار أن الرسولحول عدد السنني التي تستمر  بني ُحييا بن أخطب والرسول

)فقال ُحييُّ بن أخطب، وأقبل عىل من معه، فقال هلم: األلف واحدة، والالم عىل ابن أخطب بل كان يف كل مرة جييبه عّما يسأله يقول:

لكه وُأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل عىل رسول اهلل ثالثون، وامليم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة؛ أفتدخلون يف دين إن ّم ُمدة مر

 :فقال: يا حممد، هل مع هذا غريه؟ قال: نعم؛ قال: ماذا؟ قال ،املص ....قال: هذه واهلل أثقل وأطول، األلف واحدة، والالم ثالثون .

ري أقليال  ُأعط رك يا حممد، حتاى ما َندر وانتهى احلوار بينهّم  ،(195، 2)ابن هشام،جيت أم كثريا ؟ ثم قاموا عنه....(ثم قال: لقد ُلبس علينا َأمر

ومضياهم دون أن يفرض عليهم رأيا  ما، وهذا جوهر التعدد الصويت الذي يطرح  بعدم قناعة بن أخطب ومن معه بّم قاله الرسول

  حرية تامه.األصوات املتعارضة بجانب بعضها بعضا  وجعلها تتحاور، كل صوت يديل برأيه يف

 (:68-67، 3)ابن هشام،ج)غزوة أحد(ويف قصة أخرى 

من املدينة ومالقاة العدو أو بقائهم فيها وانتظار قدومه، حيث  يناقش النص السابق وجهات النظر املتناقضة حول خروج الرسول

الرؤية من "وعبداهلل بن سلول مع بعض املسلمني، ممن فاته غزوة بدر، فبدأ النص برؤية خارجية من خالل نمط  تعارض رأي الرسول

وبحضور الراوي العليم الذي يروي األحداث من اخلارج من خالله وليس من خالل الشخصيات، والذي له القدرة عىل معرفة  "اخللف

ة احلكائية، حيث أن علمه يفوق علم الشخصية عىل مستوى األحداث والوقائع التي يذكرها، املكنونات الداخلية واألبعاد النفسية للشخصي

يموا باملدينةر يف احلكي، وهذا يف مثل قوله من بداية النص:  "ضمري الغائب"ومثل هذا النوع من النمط والراوي يستخدم  )فإن رأيتم أن ُتقر

، هم َدخلوا علينا قاتلناهم فيها، وكان رأُي عبداهلل بن أيبا بن سلول مع رأي رسولر اهلل وَتدُعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا َبرشا مقام، وإن

هادة يوم ُأُحد وغريه، ممن َيَرى رأَيه يف ذلك، وأالا خيرج إليهم، وكان رسوُل اهلل رم اهلل بالشا ره اخلُروج، فقال رجال من املسلمني، ممن َأكر َيكر

ن أنا َجُبناا وَضُعفنا؟....(كان فاته بدٌر: يا رسول اهلل، ا (، يبدأ الراوي العليم برسد وجهة نظر 67، 3)ابن هشام،جخُرج بنا إىل أعدائنا، ال َيرور

من زاوية خارجية، ووفاقه يف رأيه عبداهلل بن أيب بن سلول، والراوي هنا أكرب من الشخصية حيث معرفته باألحداث تتجاوز  الرسول 

لق العلم استعان بضمري الغائب يف قوله:)يرى، وأال خيرج(، ثم يواصل الرسد مع علمه بالبعد النفيس معرفة الشخصية، فهو راٍو مط

يف كراهته للخروج ولقاء العدو وهذا من سّمت الراوي العليم الذي يظهر يف هذا النوع من النمط، ثم يعرض وجهة النظر  للرسول 

قول أحد املسلمني برضورة اخلروج إىل العدو ومالقاته، ومن دالئل سعة علم الراوي وعبداهلل بن أيب، وهو  املتعارضة مع رأي الرسول 

ون أنا َجُبناا وَضُعفنا....(إخباره أن املتحدث الذي قال للرسول:  (، هو ممن 67، 3)ابن هشام،ج)يا رسول اهلل، اخُرج بنا إىل أعدائنا، ال َيرر

بدر، فكيف أحاط بعلم هذا سوى كونه مطلق العلم، وحني يبدأ احلوار بني الشخصيات  أكرم اهلل بالشهادة يوم أحد وغريه وممن كان فاته

وعرضها لوجهات النظر املختلفة نالحظ أن الراوي العليم يرتاجع ويرتك املجال للشخصيات لتتحاور وتتناقش فيّم بينها دون سلطة منه، 

، ويظهر الراوي الناقل الذي يقترص دوره عىل النقل دون التعرض لألحداث وتتقلص مساحة الرؤية من الرؤية اخلارجية إىل الرؤية الداخلية

، الذي يبدأ مع بدء التفاعل احلواري "الرؤية مع"ال بتحليل وال تعليق، فمعرفته تتساوى بمعرفة الشخصيات األخرى ويمثل بذلك نمط 
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الذي يطرح اآلراء املتناقضة للشخصيات وحيفظ هلا بني هذه الشخصيات وعرض وجهات نظرها املتناقضة، وهذا جوهر التعدد الصويت 

 حريتها.

)يا رسول اهلل، اخُرج بنا إىل أعدائنا، ال َيرون أنا جبنا عنهم وَضُعفنا؟ فقال عبُد اهلل ابن ُأيبا بن بدأ احلوار بقول أحد رجال املسلمني:  

مر باملدينة ال ختُرج إليهم، فو اهلل ما خرجنا
هم يا  سلول: يا رسول اهلل، أقر ناا، وال دَخلها علينا إال أصبرنا منه، َفدعر

منها إىل عدوا قطُّ إال أصاب مر

جارة من فَ  بريان باحلر ههم، ورماهم النِّساء والصِّ قهم، وإن رَجعوا رسوَل اهلل، فإن أقاُموا أقاُموا برشا حَمربرس، وإن َدخلوا قاتلهم الرجاُل يف وجر ور

(، فالراوي يرسد من خالل رؤية داخلية استعان فيها بضمريي الغائب واملخاطب يف 68، 3ن هشام،ج) ابرجعوا خائربني كّم جاءوا....(

مر  –األلفاظ التالية: )اخُرج 
وعبداهلل بن  نظر وتناقضت بني رأي الرسولال وجهات فتعددت( دعهم -منه دخلها – أصاب خَترُرج، ال -أقر

النقل دون التحيز لرأي، ودون التعليق أو التحليل عىل أي منهّم، حيث أنا هذا يتجاوز أيب وبني نفر من املسلمني، وكانت وظيفة الراوي 

احلدود املسموحة له انطالقا  من تساوي معرفته بمعرفة الشخصيات، ونلحظ أن كل شخصية عرضت رأهيا يف مساحة خاصة هبا ومل هييمن 

ي يضمن التساوي يف احلقوق لكل صوت موجود يف النص، ثم صوت أحد الشخصيات عىل اآلخر، وهذا من رشوط التعدد الصويت الذ

، الذين كان من أمرهم )فَلم َيَزل الناُس برسول اهلليتسع حقل الرؤية من جديد ويعاود الراوي العليم الظهور مرة أخرى وذلك من قوله: 

حنَي فرغ من الصالة، وقد مات يف ذلك اليوم َرجٌل من بيته، َفلبرس أَلرمته، وذلك يوَم اجلُمعة حبُّ لرقاء القوم، حتى دخل رسوُل اهلل

ار، فصىلا عليه رسول اهلل نا رسوَل األنصار، يُقال له: مالك بن عمرو، أحد بني النجا رهر ثم خرج عليهم، وقد ندم الناس، وقالوا: اسَتكر

ناك ومل يكن ذلك لنا، فإن شئَت فاقُعد صىلا اهلل عليك، ، قالوا: يا رسول اهلل، استكره، ومل يكن لنا ذلك، فلّم خرج عليهم رسوُل اهلل اهلل

-67، 3)ابن هشام،جيف ألٍف من أصحابه(: ما َينربغي لنبٍي إذا َلبرس أَلَمته أن َيَضعها حتى ُيقاتل، فخرج رسوُل اهللفقال رسوُل اهلل 

لشخصيات لرسدها، وينطلق من رؤية خارجية شاملة (، فيظهر الراوي العليم من خالل رسده الوقائع عىل لسانه دون أن يدع املجال ل68

تصف احلدث من اخلارج وكأنه آلة تصوير راصدة، وال تقترص مهمته عىل الرصد الدقيق بل يتعمق ويصف البعد النفيس للشخصيات 

ة ملالقاة العدو، وهم من من أرادوا اخلروج من املدين ودوافعها الداخلية مما يدلل عىل سعة علمه املطلق، يذكر أن من بقي مع الرسول

دخل بيته ثم لبس المته، فهو يصف حتديدا   أرادوا الشهادة يف سبيل اهلل، حيث ذكر لنا حتديدا  بقاؤهم دون غريهم معه، ثم يذكر أن النبي

معة حنَي فرغ من )وذلك يوَم اجلُ ما فعل النبي حني دخل بيته وكأنه كان بحضوره داخل البيت، ثم يذكر وصفا  أكثر دقة وعمقا  فيقول:

من الصالة،  هذا الراوي العليم مطلق العلم حيدد اليوم الذي وقع فيه ذلك وحتديدا  بعد أن فرغ النبي ،(67، 3)ابن هشام،جالصالة(

، ويستمر يف رسده ومعرفته امل طلقة وهذا الوصف السابق مما يتجاوز معرفة الشخصيات السابقة، فنحن بحضور راٍو أكرب من الشخصية علّم 

، 3)ابن هشام،ج....()وقد مات يف ذاك اليوم َرجٌل من األنصار، ُيقال له: مالك بن عمرو، أحد بني النجار، فصىلا عليه ُرسوُل اهللبقوله:

صىلا عليه صالة امليت، وهذه  فكيف له أن يعرف بموت هذا الرجل؟ وذكر لنا اسمه ومن أي قبيلة أيضا ، ثم أخرب أنا الرسول، (67-68

هذا النمط الذي يتيح له أن يرى كل  "الرؤية من اخللف"ألحداث والتفاصيل الدقيقة خيتصها هبا هذا الراوي ويرسدها من خالل نمط ا

األحداث من اخلارج، حيث أن الراوي ليس أحد الشخصيات ومل يشارك يف هذه األحداث، ويتعمق علمه حني يذكر البعد النفيس 

نا رسول اهلل)ثم خرج عليهللشخصيات فيقول:  رهر (، فذكر 68، 3)ابن هشام،جومل يكن لنا ذلك...(م، وقد ندم الناس وقالوا: اسَتكر

باخلروج وهذا البعد من األمور غري املحسوسة، فهو أمر معنوي  البعد النفيس هلذه الشخصيات وشعورها بالندم إلرصارها عىل النبي

ه مما جيعل علمه ومعرفته غري حمدودة، فهو حميط باألمور املادية واملعنوية هلذه داخل كل شخصية، وهذا الراوي امتلك القدرة عىل ذكر
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يف ألٍف من  )فخرج رسوُل اهللللقاء العدو خارج املدينة بقوله: الشخصيات، وخيتم الراوي رسده بتحديد عدد من خرج مع النبي 

 ومل األحداث عن متاما   خارجي وهو يروي كونه فقط "ائبالغ"(، ولقد استعان الراوي يف رسده بضمري 68، 3)ابن هشام،جأصحابه(

 -يضعها -ألمته لبس - خرج فلّم - خرج – عليه صىلا  - الصالة من فرغ - ألمته لبس - دخل:)التالية األلفاظ يف ذلك ونجد فيها يشارك

خرج(، ونالحظ يف النص السابق تعدد وجهات النظر املتناقضة وتعدد الرواة وتعدد زاويا الرؤية من الرؤية اخلارجية ثم الرؤية  -قاتل ي

الداخلية وختم النص بالرؤية اخلارجية، ويف كل نوع من الرؤى تعدد الرواة ليتوافق مدى اتساع حقل هذه الرؤية مع قدرة الراوي عىل رسد 

وجدنا يف الرؤية اخلارجية الراوي العليم مطلق املعرفة، الذي ال حدود لعلمه ووظيفته ال تقترص عىل النقل والوصف بل يتجاوز احلكي، ف

وبضّمئر حمددة  "الرؤية من اخللف"ذلك لوصف األبعاد النفسية للشخصيات، وقدرته عىل التحليل والتعليل والتأويل، مستعينا  بنمط 

، ويتساوى الراوي مع "الرؤية مع"ؤية، ثم الرؤية الداخلية التي يتقلص فيها حجم زاوية النظر وتتخذ نمط تتناسب مع حقل هذه الر

شخصياته يف املعرفة فهو ينقل ما يسمح له وما هو يف نطاق علم الشخصية، دون عرض رأيه أو التدخل بأي آخر، ويستعني يف ذلك 

)وجتدر والتي عربت عنها الدكتورة آمنة يوسف بقوهلا:  "بالرؤية الثنائية"دد ما يسمى بالضّمئر املتاحة هلذا النوع كذلك، فنحن هنا بص

أن ثمة نزوعا  اإلشارة إىل أنه يف اجتّمع الرؤيتني الرسديتني، الداخلية احلديثة واخلارجية التقليدية، يف بنية هذه الراوية الواقعية، ما يدل عىل 

، مرونة   ثمة أن عىل – أيضا   –الذي ظل زمنا  مهيمنا  عىل بنية الراوية التقليدية، وما يدل إىل االنعتاق من هيمنة الراوي الواحد،   تسمح رسدية 

 .(67، صفحة 2015)يوسف، (فحسب اهلو ضمري غري األخرى، الضّمئر عىل باالنفتاح

 (:232-231، 3()ابن هشام،جعىل نقض عهده للرسولمحل حي كعبا ويف قصة أخرى يف غزوة اخلندق ما حدث من)

وبني قريظة، حيث بدأ النص بحضور الراوي العليم  تتعدد وجهات النظر يف النص السابق حول نقض العهد الذي كان بني الرسول

فيقول:  "ضمري الغائب"، وهو ما يلزمه بالرسد املوضوعي واالستعانة بـ "الرؤية من اخللف"الذي ينطلق من رؤية خارجية متخذا  نمط 

د بني ُقري) طب النََّظري حتى أتى َكعرب بن أسد الُقَرظي صاحبر عقر دهم، وكان قد واَدع رسوَل اهللوخرج عدو اهلل ُحيُّ بن َأخر عىل ظة وَعهر

تح له....( نه، فاستأذن عليه، فأيب أن يفر صر
لق دونه باب حر )ابن قومه، وعاقده عىل ذلك وعاهده، فلّم سمع َكعرب بُحي بن أخطب َأغر

خيربنا بتفاصيلها مماا يدل عىل (، نالحظ أن الراوي هنا مطلق العلم من خالل رسده ألحداث مل يكن موجودا  فيها ولكناه 231، 3هشام،ج

من عقد  سعة علمه الذي يتجاوز علم الشخصيات، فهو خيرب كون كعب الُقرظي صاحب عقد بني قريظة وما كان بينه وبني الرسول

دث، وعهد عىل قومه، ثم خيرب بردة فعل َكعرب حني سمع بقدوم ُحي له، وإغالقه باب حصنه دونه رغم عدم حضور هذا الراوي لذلك احل

 -وادع -أتى -يف األلفاظ التالية:)خرج "الغائب"هذا الراوي يروي احلدث من زاوية خارجية، إذا  هو خارج احلدث متاما  استعان بضمري 

يفتح(، ثم تتحول زاوية الرؤية من رؤية خارجية إىل داخلية مع بدء احلوار بني  -أبى -استأذن -حصنه -أغلق -سمع -عاهده -عاقده

رتاجع الراوي العليم ليعطي املساحة هلذه الشخصيات لتتحاور وتطرح آراءها املختلفة، ويتقدم بذلك الراوي الناقل أو كعب وُحي، وي

فنَاداه ُحي: الشاهد الذي يروي من زاوية رؤية داخلية، وهو بذلك داخل احلدث لكناه ال يمثل أحد هذه الشخصيات املتحاورة يقول:)

ك يا ُحيى! إنك امرٌؤ مشئوم، وإين قد عاهدت حممدا ، فلسُت بناقٍض ما بيني وبينه، ومل أَر منه إال وفاء وحيك يا كعب! افتح يل؛ قال: وحي

قا ؛ قال: وحيك! افتح يل أكلامك؛ قال: ما أنا بفاعل؛ قال: واهلل إن أغلقت دوين إال عن جشيشتك أن آكل معك منها؛ فأحفظ الرجَل، در  وصر

تمع األسيال من ُرومة؛ ففتح له؛ فقال: وحيك يا كعب! جئ ر طام، جئتك بُقريش عىل قادتا وسادتا، حتى َأنرزلتهم بُمجر ُتك بعزا الدهر وبرَبحر

تأصل حممدا   حوا حتى َنسر مي إىل جانب ُأحد، قد عاهدوين وعاقدوين عىل أن ال َيربر  و من وبَغطفان عىل قادتا وسادتا حتيأنزلتهم بَذَنب َنقر
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ني وما أنا  معه. قال: فقال له كعب: عد ويربق، ليس فيه يشء، وحيك يا ُحيا فَدعر جئتني واهلل بُذلا الدهر، وبجَهام قد َهَراق ماَءه، فهو َيرر

نالحظ أن الشخصيات كانت تتحاور فيّم بينها دون وسيط ، (232-231، 3)ابن هشام،جعليه، فإين مل أَر من حممد إال صدقا  ووفاء....(

ون تدخل من الراوي بتعليق أو تأويل، فكل شخصية عرضت رأهيا يف مساحة خاصة هبا، وهذه األصوات ينقل عىل لسانه حوارهم، ود

املتحاورة رغم تناقض آرائها وأفكارها مل يعلو صوت أحدها عىل اآلخر، فهي بذلك حتقق الغرض الرئيس من تعدد األصوات، وهي احلرية 

الذي ينطلق من زاوية الرؤية الداخلية يسمح للراوي حمدود العلم  "ية معالرؤ"املطلقة لكل صوت موجود يف النص، حيث أنا نمط 

االنفتاح عىل الضّمئر الثالثة التي تتوافق مع تعدد وجهات النظر، وتعدد األصوات املتحاورة يف النص وهذا ما نجده يف النص السابق من 

إين قد  -إنك امرؤ -افتح يل -يف األلفاظ التالية:)وحيك  حضور الضّمئر الثالثة: ضمري الغائب، وضمري املخاطب، وضمري املتكلم،

 –جئتني  -جئتك بقريش -جئتك بعز الدهر -فتح له  -أحفظ الرجل -أغلقت دوين -ما أنا بفاعل  -مل أر منه -لست بناقض -عاهدت

تله يف ة ويقول: )اخلارجي الرؤية زاوية من أخرى مرة العلم مطلق الراوي يظهر احلوار وبنهاية ،(أر مل إين - دعني فلم يزل ُحي بكعب َيفر

طاه عهدا   روة والغارب، حتى َسمح له، عىل أن أعر يبوا حممدا  أن أدخَل معك يف ] من اهلل[الذا وميثاقا : لئن رجعتر قريش وَغطفان ومل ُيصر

صنك حتى ُيصيبني ما أصابك، فنَقض كعُب بن أسد عهده، َوَبرئ مما كان بينه وبني رسولر اهلل (، يصف 232-231، 3)ابن هشام،ج(حر

الراوي العليم احلدث وكأنه جزء منه، فيخربنا أن ُحي ظل يراوض وخياتل كعب ومل يدعه حتى سمح له بالدخول، فمن أين له أن يعلم 

ن بينه ذلك سوى كونه مطلق العلم، وليس ذلك فحسب بل ذكر لنا العهد الذي قطعه ُحي لكعب، ثم خيربنا أن كعب نقض العهد الذي كا

الذي يكون فيه أكرب من الشخصية ويتفوق بمعرفته املطلقة  "الرؤية من خلف"وهذا مما يدل عىل أنا الراوي يروي من نمط  وبني الرسول

 -فنقض -أعطاه -سمح له -يتفله -الذي يتوافق مع هذا النمط يف األلفاظ التالية: )مل يزل "ضمري الغائب"عليها، وقد استخدم يف ذلك 

سعَد بن معاذ اخلرُب وإىل املسلمني، بعث رسوُل اهلل)فلّم انتهى إىل رسول اهللبينه(، ويستمر حضور الراوي العليم يف قوله: -برئ -عهده

ُد بن النعّمن، وهو يومئذ سياد األوس، وسعَد بن ُعبادة بن ُد َليم، أحد بني ساعدة بن كعب بن اخلزرج، وهو يومئذ سيد اخلزرج، ومعهّم عب

ات بن ُجبي، أخو بني عمرو بن عوف؛ فقال: انطلقوا حتى تنظروا، أحٌق ما بلغنا عن اهلل ب ن رَواحة، أخو بني احلارث  ابن اخلزرج، وخوا

ضاد الناس، وإن كانوا عىل الوفاء بينناوبينهم فاجهُروا به  هؤالء القوم أم ال؟ فإن كان حقا  فاحلنوا يل حلنا أعرفه، وال َتفتوا يف َأعر

يستمر الراوي برسد احلدث ووصفه مما يتجاوز علم  "الرؤية من خلف"(، ومن نمط 233-232، 3)ابن هشام،ج(للناس....

الشخصيات، فهو ال يكتفي بذكر احلدث وإنّم يفرض سلطته بتعليق وحتليل وتأويل، وهذا يوضح هيمنة هذا الراوي وحضور صوته فقط 

 "الغائب ضمري"ن خالله فقط، يرسد الراوي العليم احلدث باالستعانة بـ دون أصوات الشخصيات األخرى التي وإن كانت تروي فم

 إىل وصل حني اخلرب أن الراوي هذا يذكر ،(اهلل رسول قال -عليه سلموا -أقبل -رجال   كان -بعث -انتهى ملا:)التالية األلفاظ فوردت

ىل – الرسول ذ وسعد بن عبادة وعبد اهلل بن َرواحة، ومن سعة علمه ذكر أن معا بن سعدَ :  منهم الرجال من عددا   بعث -وسلام عليه اهلل صا

األول كان يف ذلك الوقت سياد األوس، والثاين يف ذلك الوقت سياد اخلزرج، والثالث أخو بني احلارث ابن اخلزرج، فهو مطلق العلم ال 

يستمر يف الرسد هبذا النمط عىل لسانه فلم يدع حدود لعلمه حتى يذكر لنا هذه التفاصيل الدقيقة التي ال علم للشخصيات هبا كذلك، و

احلرية للشخصيات لرتوي دون حضوره، ومن ذلك ذكره أن سعد بن عبادة متيز باحلدة وكان معروفا  هبا، فكيف علم بذلك؟ فهذا العلم 

الصويت حتقق عىل عدة  يتخطى احلدود املسموحة للراوي الذي يروي من خالل الرؤية الداخلية، ويف هناية النص نالحظ أن التعدد

ثم اختتم النص  "الرؤية مع"، ثم تبدلت للرؤية الداخلية "الرؤية من خلف"مستويات: عىل مستوى زوايا الرؤية فبدأ بالرؤية اخلارجية 
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ري الغائب، بالرؤية اخلارجية، وتعدد عىل مستوى الرواة: فظهر الراوي العليم، والراوي الشاهد، وتعدد عىل مستوى الضّمئر الثالثة: ضم

واملخاطب، واملتكلم، وهذا من سّمت التعدد الصويت الذي جيعل النص منفتحا  الحتواء التعدد بكل صوره، عىل عكس الرسد التقليدي 

ذا الصوت الواحد وزاوية رؤية واحدة، يسيطر عىل النص صوت الكاتب فقط وتنعدم فيه املرونة والتوازن بني الشخصيات يف  "املنولوجي"

 هات نظرها املتعددة.عرض وج

 ويف اخلتام نستنتج مما سبق اآليت:

 ارتباط مفهوم وجهة النظر بعالقة وثيقة مع الراوي، بحيث يصعب الفصل بينهّم وخاصة  يف جمال التطبيق.  -1

 النص اإليديولوجي نص غني بالرصاعات واالختالفات الفكرية والعقدية. -2

 ويات منها: التعدد يف وجهات النظر والتعدد يف الرواة والتعدد يف الضّمئر.ثراء النص اإليديولوجي بالتعددية عىل عدة مست -3

 يمكن لراٍو واحٍد يف النص أن يروي وجهات نظر خمتلفة ومتعددة، فال يلزم تعدد الرواة لتتعدد وجهات النظر. -4

ة يف التعبري عن آرائها بكل التعدد الصويت يضمن لكل األصوات املتعارضة يف النص احلقوق املتساوية، واستقاللية كل شخصي -5

 حرية.

 ثراء ورحابة نص السرية النبوية باحتوائه هذا الكم من األصوات، والرؤى املتعارضة، واألساليب املتعددة. -6

ا متياز السرية النبوية بغناها بالتعددية اإليديولوجية التي اشرتطها باختني يف النص البوليفوين وذلك ال تساعها زمانيا  ومكانيا ، مم -7

 ساهم يف احتواء أكرب قدر من االختالفات الفكرية والعقدية.

 القرآن الكريم.

(.)مصطفى السقا، و إبراهيم االيباري، 2)املجلد هـ218السرية النبوية البن هشام (. 1955حممد عبدامللك ابن هشام. ) -

 وعبداحلفيظ شلبي، املحققون( بريوت: دار إحياء الرتاث.

 أوال: مصادر ومراجع البحث

 )عبدالسالم هارون، املحققون( دمشق: دار الفكر. مقاييس اللغة.(. 1979أمحد فارس الرازي. ) -

 (. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2)املجلد  تقنيات الرسد يف اآللية والتطبيق(. 2015آمنة يوسف. ) -

 بريوت: دار املرتىض. .5قرآن/ججممع البيان يف تفسري ال(. 2006أمني الطربيس. ) -

 بريوت: دار العلم. الفنون األدبية وأعالمها يف النهضة العربية احلديثة.(. 2000أنيس املقديس. ) -

)سعيد الغانمي، و نارص  شعرية التأليف: بنية النص الفني وأنّمط الشكل التأليفي.(. 1983بوريس أوسبنسكي. ) -

 ع القومي للرتمجة.حالوي، املرتمجون( كاليفورنيا: املرشو

(. )فخري صالح، املرتمجون( بريوت: املؤسسة 2)املجلد  ميخائيل باختني: املبدأ احلواري(. 1996تزفيتان تودوروف. ) -

 العربية للدراسات والنرش.

 )عبدالرمحن مزيان، املرتمجون( منشورات االختالف. مفاهيم رسدية.(. 2005تزفيتان تودوروف. ) -

 )حممد معتصم، املرتمجون( الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب. عودة إىل خطاب احلكاية.(. 2000جريار جينيت. ) -
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 الدار البيضاء: مبطعة النجاح اجلديدة. أسلوبية الرواية مدخل نظري.(. 1989محيد حلمداين. ) -

 لثقايف العريب.الدار البيضاء: املركز ا بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب.(. 2015محيد حلمداين. ) -

 بريوت: دار الكتاب اللبناين. معجم املصطلحات األدبية املعارصة.(. 1985سعيد علوش. ) -
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Plurality of voices in the prophetic biography of Ibn Hisham (218 HA )  

 Analytical Descriptive study

 

Abstract  The concept of polyphony is a new technique that has helped to present a new image of the literary :

text than it was in the traditional direction, and to diminish the author's authority over the components of literary 

discourse: event, personality, time and place was the focus of attention and attention of critics and scholars. 

According to the definition of Bakhtin requires an ideological environment based on different techniques and 

manifestations was chosen material: Biography of the Prophet to be an area for the application of this study, as 

the extension of time and place is an effective factor contributes to the multiplicity of religions and beliefs that 

make the nature of the relationship between characters relationship conflict and controversy A resulting from 

various opposing views, which are irrigated by the several narrators.  
Due to the nature of the subject of the research, the study of the descriptive analytical method was used as a 

tool to trace the concept of polyphony in the book of the biography of the Prophet to Ibn Hisham through:  
         Different opinions and multiple narrators   
     
 We hope this study will demonstrate the literary value of the Prophet's biography, by subjecting the 

traditional text to modern speech techniques, through the concept of polyphony. 

Key Words: Plurality of votes, Characters, Narrators, Perspectives, Biography of the Prophet 
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 يف أدب الرتسل عند اجلاحظ جدلية العداوة واحلسد

 أليب عثامن اجلاحظ أنموذًجا "الفصل بني العداوة واحلسد"رسالة 

 إعداد:

 د. فاطمة سليامن حامد املرواين

 أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة جدة:

 م2019 –4–2تاريخ قبول البحث 

ولقد  ألفها اجلاحظ األديب الذي ذاع صيته يف كل البقاع واألصقاع أدبا وفنا. يدور البحث حول رسالة أدبية موجهة :ملستخلصا

حيث تطرقت إىل فن الرسائل األدبية ووظيفتها  حتدثت يف البداية عن أمهية اجلنس األديب الذي ينتمي له النص، وأسباب اختياري له.

 ب املوجه. االجتامعية والسياسية وقد أدرجت النص ضمن الرسائل الديوانية واألد

وبدأت أتلمس أسلوب اجلاحظ من خالل حتليل النص حيث متيز النص بالوضوح والدقة  يف العرض والرباعة يف الوصف، وكذا 

 عتدنا عليه من املؤلف..ا ااألفكار جاءت بشكل منظم ال تشتت فيها وال خلل عىل غري م

ونفسيته؛ فهو حيكى جتربة شخصية، كام ظهر ُاسلوب التحليل وقد سلطت الضوء عىل أن الرسالة صورة منعكسة عن حياته وبيئته 

 والتفصيل جليا، واعتامد ُاسلوب املوازنات.

 وعمد اجلاحظ إىل التكرار لرتسيخ املعنى وتثبيته واستعان بالصور البيانية واخلصائص الفنية لتقريب الصورة يف الذهن.

 وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

 املادة األدبية بالنص، وأهيا أكثر حضورا يف النص مستدلة ومستشهدة عىل ذلك.تنوع   -

 ظهرت عناية اجلاحظ بالوصف واالستدالل واثبات احلجة. -

 للجاحظ طريقة خاصة يف استخدامه اجلمل اخلربية واإلنشائية، ووضحت قيمة النص األدبية واالجتامعية. -

 العالقة بني العداوة واحلسد عند اجلاحظ جدلية.  -

 أبرز البحث اجلانب الداليل للنص بشقيه الذايت واملوضوعي -
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 املقدمة 

بن عبداهلل أفصح من نطق وأبلغ من احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد 

 حتدث...وأما بعُد:

فإن للدراسات األدبية شقني: إحدامها: دراسة للشعر العريب، وأخرى دراسة النثر الفني الذي ال يقل مجاالً وجالالً عن دراسة 

لنا بحوثًا ومؤلفات تثري الدارسني والباحثني عىل الغوص يف أعامقه؛ ليخرجوا حيث الشعر، وهو جمال رحب للتأويل واالحتامل 

 املكتبة العربية.

عت، وأصبحت مائدة أدبية شهية غنية أمام الدارسني، فهناك القصة واخلطابة والوصايا  وإذا تتبعنا الفنون النثرية، وجدنا أهنا تنوَّ

 واحلكم واألمثال والرسائل األدبية.

ة اجتامعية وسياسية جلية؛ فمن خالهلا استطاع ــمكانة ووظيفأقدم فنون األدب يف النثر العريب، وهلا  وتعد الرسائل األدبية

الكاتب العريب أن يعرب عام جييش يف نفسه وخاطره من قضايا وأمور بأسلوب فني بليغ. من هذا املنطلق رأيت عمل دراسة تطبيقية 

. وقد وقع االختيار عىل رسالة أدبية حول فن الرسائل الذي يتميز بسامت وخصائص معينة متيزه من عن غريه من الفنون األخرى

؛ ألهنا تناقش موضوعًا اجتامعيًا أخالقيًا يظهر عىل مر العصور واألزمنة حتى "فصل بني العداوة واحلسد"اجلاحظ املوسومة بـــــ: 

راسة إىل الكشف عن عرصنا احلايل، باإلضافة إىل أن كاتبها ال يشق له غبار وال خيتلف عىل متيزه وتفوقه األديب اثنان. وهتدف هذه الد

أدبية النموذج املقرتح، وإبراز خصائصه الفنية واملوضوعية مستخدمة املنهج الوصفي التحلييل للغوص يف أعامق النص؛ وانتزاع درره 

 املكنونة.

   :اآلتية األسئلة عن اإلجابة يف البحث مشكلة وتكمن

 اجلاحظ؟ وفلسفة ونفسية حياة األدب صور كيف -

  النص؟ داخل األدبية املادة طبيعة ما -

  جدلية؟ أم سببية هي وهل واحلسد؟ العداوة بني العالقة نوع ما -

  الرسالة؟ يف واملوضوعية الذاتية حيث من الداليل اجلانب كان كيف -

 وفيام يتعلق بالدراسات السابقة مل أجد دراسة أدبية أو فنية أفردت حول هذه الرسالة عىل حد علمي، وال من خالل االطالع عىل

 الشبكة العنكبوتية.

ويقوم البحث عىل مقدمة توضح أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهجه، ثم متهيد حول اجلاحظ وظهور فن 

الرسائل املوجهة، ثم احلديث عن اخلصائص الفنية للنص، فمحتوى الرسالة، كام تطرق البحث إىل احلديث عن الشواهد األدبية 

 لذاتية واملوضوعية يف النص، ثم خامتة البحث والتوصيات، وقائمة املصادر واملراجع.وتنوعها، وأملح إىل ا

 متهيد

يعد فن الرسائل املوجهة فنا عريقا، فهو جنس أديب أصيل، وأداة تواصل بني املرسل واملرسل إليه، وقد استخدمت قدياًم يف 

 يف األعياد واملواسم والتهاين والتعازي والعتاب والتناصح. جمالني: جمال شخيص مثل: الرسائل اإلخوانية التي يتبادهلا الناس
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بع اهلجريني، وأبدع فيها األدباء عىل مستوى األسلوب اوجمال آخر ديواين: كتلك الرسائل التي انترشت يف القرن الثالث والر

ل عىل براعة الكاتب ومقدرته وطريقة العرض؛ لينالوا احلظوة عند امللوك والسالطني، وقد أدى ذلك إىل ظهور رسائل جيدة تد

 اللغوية.

وقد بدأت اجلذور اجلنينية هلذا الفن املوجه منذ العرص اإلسالمي يف عهد اخللفاء الراشدين واستمر يف التطور واالزدهار حتى 

 أصبح فنًا رفيًعا عىل يد عبد احلميد الكاتب.

احظ من تلك الرسائل املوجهة، إذ كتبها اجلاحظ إىل الوايل: ولعل النص الذي بني يدينا )رسالة الفصل بني العداوة واحلسد( للج

 . يدل عىل ذلك قوله:1)أيب احلسن بن خاقان(وزير املتوكل

ننِيإِنَّ اْبَن حَيْ   َبْعَد اخلَْوِف ِمْن َزَمنِْي  ِمَن احلََواِدِث   َيى ُعَبْيَد اهللِ َأمَّ

اِدْي َوإِْن َكُثُرواَفَلْسُت َأْح   (2)ُدْمَت ُُمِْسَك َحْبٍل ِمْن َأيِب احلََسنِ َمْا   َذُر ُحسَّ

وقد أبان عنوان الرسالة )الفصل بني العداوة واحلسد( عن موضوعها الذي يعد من املوضوعات اجلديدة يف ذلك العرص؛ إذ مل 

وقاصٌّ جيد. ورسائله ثامر وهو قارئ بارع، وكاتب فذ "، وما أدراك ما اجلاحظ رائد األدب العريب، (3)يتطرق إليه أحد قبل اجلاحظ

ناضجة وظالل وارفة. اخللفاء تعرفه، واألفراد تصافيه، والعلامء تأخذ عنه، اخلاصة ُتسلم له، والعامة حتبه. مجع بني اللسان والقلم، 

 .(4)"وبني الفطنة والعلم، وبني الرأي واألدب، وبني النثر والنظم، وبني الذكاء والفهم

ة تنوعت يف موضوعاهتا وأغنت الدارسني والباحثني بكثري من األفكار واملوضوعات، فهي مائدة وقد خلف اجلاحظ مكتبة أدبي

أدبية شهية سخية، ومنها النص املدروس الذي يعد جتربة أدبية جديدة سواء أكان عىل مستوى الغرض الذي يتناوله أم عىل مستوى 

 املبنى واملعنى الذي قدم فيه.

واملعاين؛ تنساب وتتناسل بكل سهولة وسالسة، وهذا ما يمّيز أسلوب اجلاحظ يف كتاباته  فالنص مرتابط متسلسل األفكار

 ورسائله ويف أدبه عامة. ولعّل ذلك يفّّس ظهور االستطرادات يف مؤلفاته؛ فهو أديب ذو ثقافة واسعة واطالع غري مسبوق.

 اخلصائص الفنية للنص:

إذا أمعنا النظر يف النص نرى بجالء الرتابط والتناسل منذ البداية، مع االحرتام مليثاق الرسائل؛ إذ بدأ املقدمة باحلمد والثناء ثم 

توضيح الغرض األساس من النص وهدفه، لينتقل بعد ذلك إىل املتلقي وزير املتوكل ) عبيد اهلل بن حييى بن خاقان ( ، فيطلب منه 

والنظر فيها، حاثًا له عىل تصفح أوهلا، وأالَّ يغمطها حقها؛ لضيق وقته، فهو يثق بذكائه وفطنته وعىل دراية أنه سيلم قراءة الرسالة 

باملوضوع والفكرة. ولعل اجلاحظ يف ذلك حياول أن يربز نفسه من خالل مدح الوايل وثنائه؛ فهو واثق بأسلوبه وأدبيته التي لن 

                                                            

هـ، األعالم خري الدين بن حممود بن حممد بن 263هـ تويف سنة:  209هو عبيد اهلل بن حييى بن خاقان ، يلقب بأيب احلسن ، عمل وزيرا للمتوكل ،ولد سنة :  1))

 م.2002،  15عيل بن فارس الزركيل الدمشقي، دار العلم للماليني، الطبعة 

 وة واحلسد، أليب عثامن اجلاحظ.البيت من بحر البسيط، رسالة الفصل بني العدا )2)

 عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين البرصي، ملولود يف البرصة، وقد ُلقب باجلاحظ جلحوظ عينيه وبروزهاهو ( 3(

 م.2002، 15األعالم خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي، دار العلم للماليني، الطبعة     

 .98-16/97م، 1993، إحسان عباس. الطبعة األوىل. بريوت: دار الفكر؛ معجم األدباء( ياقوت احلموي، 4)
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نه عىل ثقة بأن الوايل سيقرأ الرسالة كاملة؛ بسبب األسلوب الشائق واجلذاب، الذي جيعلـه يستمر يف يستطيع الوايل مقاومتها، كام أ

 قراءتـها حتى هنايتها، وربام يعد هذا من االعتداد بالنفس الذي درج عليه ذلك اجليل من الكّتاب.

 حمتوى الرسالة:

سل وُحسن ختلص وبيان. إذ يقدم احلجة ويربهن عليها بالدليل إىل إذا ما انتقلنا إىل املحتوى نجد أن اجلاحظ عرض الرسالة بتسل

أن يصل إىل هناية الرسالة بأسلوب يغلب عليه الوضوح والدقة يف العرض والرباعة يف الوصف، مستخدمًا لغة أدبية رصينة واضحة 

عد عن املوضوع األساس، فاالستطراد ال صعوبة وال تعقيد فيها. وهذا عكس ما ُعرف عن اجلاحظ الذي يميل إىل االستطراد والبُ 

 ينعدم أو يكاد ينعدم بشكل خاص يف بداية النص، مع وجوده يف هنايته. 

ولعّل السبب يف ذلك يرجع إىل أنه أراد لفت نظر الوايل إىل موضوع الرسالة منذ البداية؛ فحاول مجع أفكاره وصياغتها بشكل 

 تشتت فيها وال خلل.مكثف وخمترص، فجاءت منظمة ومرتبة ومتامسكة ال 

 أسلوب الرسالة:

 أسلوبني بارزين: "وُما نلحظه أيضًا يف مؤلفات اجلاحظ عامة ورسائله خاصة 

 .(5)"أناقة األسلوب التي تظهر يف مقدمات كتبه ومطالع الفصول، وأسلوب معاجلة املوضوعات الذي يقوم عىل السليقة

صورة تعكس حياته وبيئته ونفسيته، وقد ظهر ذلك كله يف تعدد األوصاف فاجلاحظ ُيعد من األدباء الواقعيني؛ ألن أدبه 

وتكرارها، وطريقة عرضه لتلك األوصاف؛ فهو يبني مكامن النفس وخباياها بأدق تفصيالهتا، وظهر ذلك من خالل دقة تصويره، 

املزورة يف النيل من العلامء احلقيقيني، واستخدام  التشبيه والوصف املالئم لذلك، ومن ذلك: عندما بدأ يوضح ويربز طريقة هؤالء 

والبهت يف أعراضهم وكأننا أمام مشهد متثييل ، وكذلك عندما أخذ الكاتب يفصل القول يف األسباب التي مكنتهم من ذلك مرجعًا 

 ذلك إىل سببني:

 ميل جهالء امللوك هلم. - 

 كثرة املطبلني هلم من العامة. -

 دل هلا، ويستنبط األسباب، ويكشف عن احللول الناجعة هلذه املشكلة.وهو هبذا يوثق هلذه القضية، ويست

ثم بني أن طريقة كالمهم قد فضحت رشهم املبطَّن أثناء صمتهم، وهذا تصوير واقعي هلم، ينم عن معايشة هلم عن كثب. كام 

سة، ويذكر أن هذه الطبقة موجودة يتسلل اجلاحظ كعادته إىل النفوس؛ حيث ُيرجع سبب ذلك إىل حبهم للظهور، والزعامة، والرئا

 عىل مر األزمان والعصور.

وكذلك يف وصفه ملن يؤلف للملوك والوالة، وكيف يتواطأ عليه العلامء بالسب والسخط؛ ليطيحوا بالعامل، أو يغريوا عىل معانيه 

 رسقة وانتحاالً وينسبوهنا للمتقدمني نكاية به.

ن اجلاحظ يعرض موضوعاته عىل السليقة، وعىل وصف واقعه املعيش؛ بأسلوب ومثل هذا الوصف والّسد والتوضيح يدل عىل أ

 بارع سامق.

                                                            

 .2/307 للماليني، العلم دار: لبنان –، بريوت – العبايس العرص –تاريخ األدب العريب ( انظر: عمر فروخ، 5)
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كام يربز أمامنا أسلوب اجلاحظ يف التحليل التفصييل الذي ظهر جليا يف حنايا الرسالة؛ التي تغص باملوازنات لبيان األشياء 

 وأضدادها.

 فذكر أن حسد العامل عىل نوعني: ففي حديثه عن أصناف احلسد عند العلامء فّصل القول بذلك؛ 

احلاسد اجلاهل الذي من أول وهلة يصم الكتاب من أوله إىل آخره، وهو بذلك الفعل واضح مكشوف مل يتبرص ومل يتبحر به،  -

 فكيف يرمي األحكام رميًا؟!، ويعطي أحكامًا دون متحيص وتدقيق. 

يلتقط له صورة، فمن خالل وصفه خُيّيل إلينا مشاهدته؛ فهو النوع اآلخر وهو احلاسد التقي العامل، فيصفه اجلاحظ وكأنه  -

 يتصفح أوراقه ويردد فيها برصه وفكره؛ ليثبت هلم أنه تثبت وترّوى يف حكمه.

ومن ذلك أيضًا طريقته يف وصف الطعن والغيبة يف جملس الوايل أو األمري؛ إذ يصفه وصفا مفصاًل، يدل عىل براعة تشعرك، وأنت 

جمالس هلم، فعندما تأيت سرية العامل: يشكك بعضهم بام ال شك فيه، وآخرون يطعنون ويستغفرون ثم يعودون لطعن تقرأ النص كأنك 

أشد من سابقه، وثلة تضحك وتستنكر، وأخرى تدعو بالصالح، وفريق يطلب منه السكوت، وهبذا يصبح العامل مشكوكًا فيه عند 

 اخلاصة والعامة.

احلسد والعداوة؛ إذ بنيَّ أن احلسد مذموم يف مجيع احلضارات والثقافات، وعند األمم مجيعها عىل  ومن ذلك تفصيله يف التفريق بني

مر العصور واألزمان، يف حني أن العداوة متتدح يف مواطن وتكره يف أخرى، وأن سبب العداوة واضح جيل بينام احلسد سببه باطن 

 ال ُيرجى برؤه ومرض عضال ال يشفى إالّ بزوال النعمة والعياذ باهلل.خفي. والعداوة ُيرجى منها التصالح، بينام احلسد داء 

ومن ذلك أيضا التفصيل والتحليل يف مقابلة العداوة وأنواع الناس يف ذلك: فمنهم من  يعفو، ومنهم من ُيعني الزمن عليه إذا نابه 

 أمر، أو وقع يف كرب، وآخرون يبحثون ويرتبصون الدوائر ليطيح به ويوقعه.

خالل ذلك كله ال خيفى عىل الناظر املطلع أن مؤلفات اجلاحظ عامة، وهذا النص خاصة حيمل يف طياته مجال اللفظ، وُحسن  ومن

 املنطق، وجودة الرتكيب، باإلضافة إىل دّقة األلفاظ وسهولتها وحسن االنتقاء.

تدل عىل أدبية اجلاحظ وعقليته، وقدرته البيانية  ا ُماكام تنوعت عباراته اإلحيائية بني اهلدوء واالنفعال. وبني الطول والقرص، وهذ 

عىل توليد املعاين، وانصياع اللفظ وانقياده له؛ إذ احتوى النص عىل ألفاظ لغوية ُتعد مادة لغوية أصيلة تنبئ عن مقدرته اللغوية 

املقابلة بني اجلمل ولعّل هذا ما ُيفّس ميله والبيانية ومدى فصاحته وبالغته ودقته؛ مستخدمًا التضاد والتباين والرتادف يف األلفاظ و

 للتكرار.

 الشواهد األدبية يف النص:

تضمن النص كثرًيا من العنارص األدبية التي استخدمت يف االستشهاد والتوثيق ودفع احلجة وإثبات الرباهني، ومن ذلك األبيات  

واحلكم والقصص واألخبار وأقوال اخللفاء الراشدين وأهل الشعرية واألحاديث النبوية وأغلب األجناس النثرية؛ فظهرت األمثال 

 العلم واألدب.

وإذا أمعنا النظر يف النص املدروس نرى أن اجلاحظ استخدم منهجًا ُميزًا جيعل مؤلفاته عامة، وهذه الرسالة خاصة تتبوأ مكانة 

ته بيشء من األهبة، إذ وكتابا نفسه يلمع أن وحاول خاصة، عناية هبا اعتنى عالية متيزه عن باقي أقرانه الذين برعوا يف هذا الفن؛ فقد
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 والنثري؛ الشعري: بنوعيها األدبية الشواهد مستخدماً  بالرباهني ويثبتها يأيت بالقول ثم يدعم ما يقوله باألدلة واحلجج

 واألشعار املفيدة، والقصص ، دةالفري األخبار من كبرياً  عدداً  حتوي أهنا علمية ومكانة أدبية قيمة ذات الرسالة هذه جيعل ُِمَّا

 .البديعة واألمثال لرصينة،ا

 متنوع شعرًيا، بيًتا وثامنني سبعة عىل تربو نجدها الرسالة يف املستخدمة الشعرية الشواهد بعدد إحصائية نعمل أن أردنا وإذا

فقد استمد مادته الشعرية من الشعر اجلاهيل حيث استشهد  آخر؛ دون عرص  عىل حكًرا تكن مل إذ األدبية؛ والعصور الفنية، األغراض

 (7)، والِفنْد الزماين من املغمورين(6)بشعر طرفة بن العبد، وزهري بن أيب سلمى من املشهورين، وسامل بن وابصة األسدي

 األســود وأيب اجلعــدي، النابغـة بشــعر استشهــــد (واألموي الراشدي) اإلســالمي العصــر ومن

 عرصه شعراء أعني العبايس العرص ومن. املغمورين من (8)الطثرية بن يزيد وبشعر املشهورين، من وجرير، الدؤيل،

  .والعتايب الوليد، بن ملسلم أبياًتا ذكر

  شخصيا اجتهادا كانت بل الشعراء، من لقائلها اجلاحظ ينسبها مل الشعرية املادة وأغلب

 ُيعنى كان التي – سيأيت كام – النثرية املادة يف متاماً  العكس عىل وهو ونسبتها، األبيات مبنيًّا عىل ختريج

 .وراوهيا لصاحبها وقول وقصة خرب كل ونسبة بتوثيقها،

 (.9)شعرية أبيات سبعة إىل تصل التي الطويلة املقطوعات فمنها كام تعددت االستشهادات؛

  من بيتني عىل اقترص ما ومنها ثالثة، أو شعرية، أبيات أربعة عىل حتتوي التي املقطوعات ومنها

  .االقتباس يف املفرد البيت واألغلب الشعر،

 خصائص محلت فقد الرسالة، يف تنوعت أيضا نجدها النثرية األدبية املادة إىل انتقلنا وإذا

 .سابقا إليه تطرقنا والتي الفنية الرسائل 

 األدبية النثرية من قصص وأخبار وأمثال وغريها..وعىل العموم فهذه الرسالة حوت أغلب الفنون 

 النبي بقــول متمثــــالً  إما وذلك :موضـــعني يف الرسالة ثنايــا يف فظهرت الرشيفـــة النبويــة أمااألحــاديث

، وتأييده رأيه إلثبات إليه حمتكامً  أو. 

                                                            

األسدي. تابعي عفيف شاعر، روى والده عن النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم وروى عن والده، ولد يف عهد عمر بن اخلطاب، وكان شاًبا  ( سامل بن وابصة1(

بد ، حتقيق: عادل أمحد عاإلصابة يف متييز الصحابةيافًعا يف عهد عثامن بن عفان. انظر: أبا الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، 

 م.2010املوجود، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية؛ 

لقة ولقب بالفند ( الفند الزماين: هو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان احلنفي، من شعراء اجلاهلية وفرساهنا الشجعان شهد كثري من األيام، وكان عظيم اخل7)

 157 /5:األعالُمرجع سابقألنه أمر أصحابه أن يستندوا إليه فقال: فأنا فند... وهي تعني جزء من اجلبل العظيم. انظر: الزركيل، 

هر بشعر ( يزيد بن الطئرية: هو أبو املكشوح يزيد بن سلمة بن سمرة قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. شاعر أموي عرف بحسن أخالقه، واشت8)

موعة من املحققني ، حتقيق: جمسري أعالم النبالءاحلامسة وروعة منطقه وشجاعته. انظر: أبا عبد اهلل  شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، 

 م.1985هـ /1405بإرشاف الشيخ: شعيب األرناؤوط، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة؛ 

فقط. انظر: أبا متام حبيب بن  7أبيات يف غرض احلامسة واستشهد ب 9( قائل األبيات الفند الزماين، شاعر جاهيل، من بحر اهلزج وعدد أبيات القصيدة 9)

 .60-59يق عبد اهلل بن عبدالرحيم عسيالن، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص: ، حتقاحلامسةأوس الطائي، 
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  فصيحة عربية أمثال تسعة ظهرت حيث رسالته؛ يف قوي حضور العربية للألمثا كان بينام    

 .رسالته يف إثباهتا يريد التي واألفكار املعاين حول تدور متفرقة،

 واحلكمة الرأي أهل ومن والعلامء واخللفاء املؤمنني أمراء عن املأثورة األقوال بعض ظهرت كام

ًحا باالسم تارة ، ومضمًرا تارًة أخرى ؛ إال أن الغالب مرصر  والبيان؛ بالفصاحة عرفوا وُمن واحلكمة

ال سيام أن . مروياته نقل عند العلمية باألمانة اتصافه عىل يدل ُمّا .وراوهيا ناقلها أو لقائلها والقصة واخلرب القول نسبة هو األعم 

 وأنه أفضل علامء عرصه علاًم ودقة وأمانة. إبراز سعة العلم وغزارة الثقافة لديه أمام الوايل -كام ذكرت سابقاً -الرسالة  الغرض من

 نثريًا، أدبياً  مأثوراً  وعرشين اثنني تقريًبا عددها بلغ وقد والقرص، الطول بني مرتاوحة واألخبار واملرويات وقد جاءت القصص

 :املنقوالت هلذه توظيفه عىل اجلاحظ قدرة فيها ونلحظ

إما يف رشح رأيه وتوضيحه لعلامء عرصه، وكيف ينهلون من مؤلفاته؟؛ ويظهر ذلك عندما عرض لقصة برش  -

 . وفحواها رسالته صلب هو وهذا النبيذ حتليل كتابه يف املأمون مع املرييس

االستدالل عىل أن أبناء النعم حمسودون، ومن ذلك أيًضا، ذكره وإما يف التمثل واالحتكام إليها مثل قول عمر بن اخلطاب يف  -

  .احلسد معنى بيان يف صفرة أيب بن املهلب وقول ،"حسده عنان إالّ  يملك ال احلاسد"لقول عمر بن عبد العزيز 

ذاك امرؤ وسيط ": وإما يف املفاضلة بني األدباء وبيان املزية؛ ومن ذلك: قول خالد بن صفوان عندما قال عن شبيب بن شيبة -

 ."هلل دره هذا أنفس العرب"وقول شربمة:  "باحلسد وُجبِل عليه

: الوليد بن مسلم بقول استدلَّ  عندما:  ذلك ومن إشارات؛ ووضع الوايل تنبيه أو رأي وإما لتصحيح -

 ."هبجائي إال الشعر بجودة هلم يقىض ال أنه الشعراء نوكي إىل خيل"

بتجارب اآلخرين، وأخذ العظة والعربة، مثل استدالله بتجربة حييى بن خالد وكيف ُينسب الكتاب وأحياًنا أخرى لالستدالل  -

 لغري صاحبه، وكيف ُيطعن به من قبل غريه من العلامء.

  الكريم القرآن أن من الرغم عىل اجلاحظ رسالة يف قرآين اقتباس وجود عدم النظر يلفت َوُِمَّا

 وغريها. له يوسف إخوة حسد مثل رسالته موضوع ختدم التي القرآنية، واآليات بالنصوص ميلء

واملتأمل للرسالة يستطيع أن يستنبط صدق عاطفة األديب؛ فشعور احلزن واألسى واضح يف طياهتا؛ حيث عرض ما يراه، وما 

 تداوله، وانتشاره حوله. حماوالً التأثري يف املتلقي وهو الوايل؛ عله يردع هذه الطائفة ويعالج الوضع الشائع. يسمعه، وما ساءه

وقد استعان عىل ذلك بكثرة الوصف واالستدالل بالشواهد والتجارب واحلجج والرباهني فهو حيكي واقعًا ُمَعاشًا، خماطًبا العقل 

 حماوالً حتليل األسباب، وإعطاء احللول املناسبة للوصول إىل حل املعضلة. والضمري، مستخدمًا األدلة الواقعية،

 إيراده للشواهــد كثرة كام يظهر لنا اهتمـام اجلــاحظ هبذه القضية )حسد وعداوة العلامء( من خـالل

عندما ُعرض كتابه عىل املأمون يف حتليل النبيني وكيف أن الطويس أخذ يقلل من شأن  (10)، من قبيل: ذكر قصة بشري املرييسواألدلة

                                                            

هـ، كان أبوه يعتنق اليهودية. بدأ فقهيًا حمدثًا من مؤلفاته التوحيد، واالستطاعة، واملعرفة، 138( هو أبو عبد الرمحن بشري بن غياث املرييس، ولد سنة 10)

، حتقيق: إبراهيم رمضان، بريوت /  الفهرستمد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل املعروف بابن النديم، وكتاب الوعيد. انظر: أبا الفرج حم

 م.1997ه / 1417لبنان: دار املعرفة؛ 
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كتابه؟، ويعارضه، وكيف أن املأمون مل يكن راضيًا عن ذلك؟ فعندما سمح له بالدخول، وعرض كتابه وحججه، وكيف أن املأمون 

 عندما رأى سكوت الطويس وعدم قدرته عىل الرد قال املأمون:

ْوْم  َمْاَلَك ال  (11)َقْد ُكنَْت َنبَّاحًا َفاَم َلَك اْلَيْومْ   َتنَْبْح َيْا َكْلَب الدَّ

 ومن ذلك أيًضا عندما ذكر قصة ذي الرئاستني. 

كام نلمس الذاتية يف افتخاره، واعتداده بنفسه، وبسعة علمه، وبيان فضله عىل أهل زمانه، وأنه سابق لغريه، وكيف أنه حمسود من 

 وكيف يتكالبون عليه؛ إلنقاص قدره وقدر مؤلفاته؟!.علامء عرصه؟!، 

وقد بسط األمر أمام الوايل بأن كتبه، التي يؤلفها، ويؤنقها، وُيعنى بكتابتها، وديباجتها يعرضها عليك من ليس أهاًل لذلك وقد 

 ينسب إليه ما ليس له، وقد يقرص فهمه ملراميها، أو يطعن فيها.

ات من األشعار واألخبار؛ ليوضح رضاوة أفعاهلم وقبحها ، وكيف أهنم يتضاءلون أمامه؟. ثم بدأ بّسد التشبيهات والتضمين

 ويتالشون عند املواجهة أو املناظرة.

فكثرة االستدالالت، وطريقة عرضه للقضية تدل عىل رجاحة عقله، وقوة منطقه، وبالغة قوله، وتسلسل حبل أفكاره. وكل 

 الكاتب وجتاربه.ذلك يدل عىل صدق شعوره املتضمن واقع 

 جدلية العداوة واحلسد عند اجلاحظ

اهتم اجلاحظ ببيان فكرتني خمتلفتني يف املعنى لكنهام تتفقان يف اهلدف واملوضوع، ومها: )العداوة ( و) احلسد( . ففي هذا النص 

ومنزلة كتبه ومؤلفاته الرفيعة عند حاول اجلاحظ أن يربز نفسه وأدبه من خالل التسرت خلف هذه الرسالة؛ ليثبت مكانته العلمية، 

 اخلليفة الوايل.

قصد اجلاحظ باحلسد حسد العلامء له عىل مؤلفاته وكثرة آثاره، وتعد مؤلفاته من أعظم كنوزه، التي خياف عليها ويقلق من أن 

 يشوهها غريه؛ ُمن هم عالة عىل العلم وأهله، الذي اكتسب من خالهلا وبسببها عداوة علامء عرصه.

د احلجج والرباهني مستدال بام قاساه األدباء والعلامء األفاضل يف عصور سابقة من احلسد واحلقد عليهم وعىل مؤلفاهتم، وأور

 وكيف تم احتقارهم ورسقة جهودهم ومؤلفاهتم؟.

ة، وأمثاٍل أخذ اجلاحظ يفصل بني لفظتي العداوة واحلسد؛ ففي البداية أورد أبرز األقوال األصيلة يف احلسد من أحاديث نبوي

والعداوة  "عربيَّة، وأقوال احلكامء، وأهل العلم، ثم رشع يف عقد مقارنة بني العداوة واحلسد؛ من حيث املعنى وأسباب الظهور فقال :

واحلسد مسلوب املعقول بإزاء الضمري  "وعرض للحسد بقوله: "هلا عقل تسوس به نفسها ... وإال أهنا كامنة تنتهز أزمنة الفرص ..

 ."حني وزمان ووقت يف كل

كام وضح منزلة العداوة بأهنا أدنى من احلسد، وبنيَّ أسباب ظهور العداوة؛ فهي حتتم ظهور سبب وعلة تزول بزواله، بعكس 

ر؛ فاحلسد أشد أملًا ووجًعا من العداوة؛ ألن احلسد  احلسد، الذي يظهر دون سبب من املحسود. وعرج اجلاحظ يف النص عىل الَّضَّ

                                                            

، فكان كلبه كلام جاءت البيت من الرجز وهو موجود يف معجم األمثال للميداين يَّضب ملن كرب وضعف. أصل املثل أن رجاًل كان له كلب، وكان له عري (11)

سابوري )املتوىف: نبح، فأبطأت العري فقال: ما لك ال تنبح يا كلب الدوم. أي ما للعري ال تأيت؟انظر: أبا الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين الني

  2/288هـ(، جممع األمثال، حتقيق: حممد حميى الدين عبد احلميد، بريوت، لبنان: دار املعرفة، 518
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أفعال اهلل وأقداره، والعداوة مكتسبة ومتصلة بأفعال العباد، وأخذ يّسد األمثلة؛ لتوضيح ذلك؛ فاحلسد خيرج عن فساد اعرتاض عىل 

الطبع، واألخالق، واضطراب الرتكيب، وينتج عنه أخالق سيئة أخرى؛ فهو مقرون بالكذب واالفرتاء؛ فهو أساسه وعامده بعكس 

 حلسد جوهر .العداوة؛ فالعداوة اكتساب يف نظره، وا

ومن اجلانب اللغوي وضح أن احلسد أنثى ألنه ذليل، والعداوة فحل ذكر ألهنا عزيزة، ثم أخذ يبسط األدلة والشواهد عىل احلسد 

 معه،وأنواعه عند العلامء، حماوال إقناع املتلقي والتأثري فيه. وبنيَّ أن احلسد يستعني بالعني واللسان، والعدواة باللسان مع املختلفني 

 واملوافقني له. 

ونلحظ أن اجلاحظ أطال احلديث عن احلسد ووصفه أكثر من العداوة؛ ألهنا أكثر رضًرا وفساًدا فهي اعرتاض عىل نعم اهلل 

وترصيفه شؤون عباده، كام أن املحسود ال ذنب له وال جرم، إنام هي سهام تصيب كل ناجح وُميَّز، ال تنتهي إال بزوال النعمة وحتوهلا، 

ر أنَّ العداوة ال حتل إال بسبٍب ظاهٍر وعلٍة جليٍة، وتكون من كسب فعل ووصل إ ىل أن كل حاسد عدو، وليس كل عدو حاسًدا. كام قرَّ

 العبد وتنتهي بزوال سببها وعلتها .

ة، واحلجج، والرباهني املنطقية م رأيه باألدلَّ الواقعية،  ومن خالل ذلك نخلص إىل أن اجلاحظ ميَّز بني العدواة واحلسد، ودعَّ

 مستخدما وسائل اإلقناع املتنوعة: من وصٍف، وتصويٍر، واستشهاٍد، واستدالٍل، وتوضيٍح، وإبانٍة.

 الصور البيانية:

إذا انتقلنا إىل احلديث عن الصور البيانية، وأبرز اخلصائص الفنية للنص؛ فالتشبيهات واضحة جلية، واالستعارات والكناية ال 

 نص مثل قوله:تكاد ختلو منها فقرات ال

 ."احلسد نار وقوده الروح"

 ."العداوة مجرة يوقده الغضب"

 ."يطفئه ؟؟ الرضا"

 ."والعداوة ذكر"... "احلسد أنثى"

 ."تنفس الصعداء وانتفض انتفاض املفلس املمطور"

 ."احلسد والكذب جيريان يف مضامر واحد"

 دعاء، ومن أمثلة ذلك قوله:وقد زاوج بني اجلمل اخلربية واإلنشائية مكثرًا من أساليب ال 

السيام وهو خياطب الوايل ففيها تعظيم وإظهار  "زادك اهلل رشفًا وفضاًل وعلاًم ومعرفة" "جعلني اهلل فداك"، "أطال اهلل بقاءك"

 حفاوة وتقدير.

كام أن كثرة استخدم أساليب التفضيل واملبالغة يف املوضع الواحد، تدل داللة واضحة عىل نزعة اجلاحظ ورغبته يف التوضيح 

 والتأكيد، ومن ذلك قوله:

 ."وهو يف أهل العلم أكثر، وعليهم أغلب، وهبم أشد لصوقاً "

 ."أن احلسد آمل وآذى وأوجع وأوضح من العداوة"ومن ذلك أيضًا 

 ."أخس وأغبن من العداوة واحلسد"
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وظهرت أيضًا أساليب التعجب واالستفهام بكثافة إلظهار االستنكار واالستغراب... واملقام ال يسع هنا فهو مقام إثارة ال دراسة 

 وحتليل وإنام إللقاء الضوء عىل وجود كثافة بيانية وأسلوبية وبالغية ولغوية.

اجتامعي وقضية من قضايا جمتمعه احلساسة؛ إذ تالمس رشحية الكّتاب يف عرصه وُما ال شك فيه أن اجلاحظ أشار إىل موضوٍع 

 وربام ال تزال قائمة يف عرصنا احلايل.

فاحلسد والعداوة أكثر وضوحًا وظهورًا عند أهل العلم، وهو بذلك يعرض قضية إنسانية فالرصاع بني اخلري والرش باٍق إىل قيام 

 ذه القضية أمام الوايل حيث إىل معاجلة هذا الوضع والواقع املعاش بني الكّتاب.الساعة. وهذا ما جعل اجلاحظ يثري ه

كام حيمل النص قيمة أدبية ال ختفى عىل الدارس والقارئ هلذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها؛ فهي حتمل قيمة أدبية وبالغية ونحوية 

 ولغوية بام حوته من أبيات وآيات وأحاديث وأمثال وقصص وأخبار.

تاز اجلاحظ بإجادته يف اختيار املوضوع اجلديد الذي مل يسبق إليه، باإلضافة إىل براعته يف العرض والتناول؛ ُمَّا يضفي قيمة يم

 أخرى تزيده هيبة ومجااًل وجالاًل.

 الذاتية واملوضوعية يف النص: 

نواحي؛ وإن كانت تتسرت بالطابع املوضوعي؛ إذا أردنا تلمس الذاتية واملوضوعية يف النص نجد أن الذاتية طاغية يف كثري من ال

ه النظر ألدبه، وفنه، وبراعته، وجدارته؛ للتَّقرب من الوايل؛ لغزارة علمه، وفيض  ق لنفسه أمام الوايل، ويوجر فاجلاحظ يريد أن يسور

 معرفته.

لغوي، أم من حيث اجلانب املعنوي، هبا )امليتافيزيقا( ظاهرة واضحة سواء كان من حيث اجلانب ال فاالعتداد بالنفس واالعتزار 

 الذي ُيظهر فيها األديب امليول، والرغبات، واآلراء، واملعتقدات. واألمثلة الدالة عىل ذلك كثرية منها : 

، وأن موضوعه سابق مل ُيسبق إليه، وأنه كغريه من املوضوعات التي كتب فيها، مثل: "نبيل بارع "عندما وصف كتابه للوايل بأنه 

نبلت، وحسنت، وبرعت، بذت  "ضل الوعد(، و)كتاب أخالق الوزراء( السابق ملوضوعهام غريه، ووصفه إياها بقوله:كتاب )ف

 نشعر معها بثقة األديب بنفسه واعتداده بأدبه وكتاباته. "غريها 

د الوايل وإعجابه؛ لذا، فاجلاحظ هنا يوثق لقضية حساسة أقلقته، فأراد أن يبني رأيه ورأي غريه يف القضية؛ ليكسب يف النهاية و

 فالدافع لكتابة هذا النص وتأليفه ذايت بحت، وهو إبراز شخصيته، وإظهار متيزه، وتفرده عىل غريه من كتاب عرصه.

كام أن نقل اجلاحظ ملجالس اخللفاء، ووصفه النطباعات الكّتاب واألدباء نحو مؤلفاته أو مؤلفات العلامء املهرة، وكيف ُينال 

 "لجاحظ فرصة مواتية للبث والتعبري عن آرائه يف علامء عرصه وأدبائه دون ترصيح، أو تعريض واضح ألحد، كقوله:منها؛ أوجدت ل

منتحلة يدعون مثل دعاوهيم ، وقد وسموا أنفسهم بسامت الباطل وتسموا بأسامء العلم عىل املجاز من غري حقيقة ، ولبسوا لباس 

    "..الزور متزخرفني متشبعني بام ال حمصول له.

كام برزت الذاتية يف النص من خالل التعبري عن املشاعر والعواطف واالنفعاالت مثل مشاعر اخلوف والقلق جتاه مؤلفاته وكتبه 

ولست آمن ــــ جعلني اهلل فداك ـــ أن تكون هذه الكتب، التي ُأعنى بتأليفها، وأتأنق يف ترصيفها، يتوىل عرضها عليك من "يف قوله: 

وال آمن أن يتجاوز ذلك إىل الطعن عليها  "ويكمل بث مشاعر اخلوف والقلق بقوله: "الزور يف انتحال وضع مثلها... قد لبس لباس

 "بقول أو إشارة فيوهم فساد معانيها وُيومي إىل سقوط ألفاظها ...
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ومن أمثلة ذلك: عندما أبدى جتلت الذاتية أيضا من خالل التعليقات االنطباعية للجاحظ داخل النص، وهي متناثرة يف الرسالة، 

. وكذلك من خالل "فإن معك قلًبا به من اليقظة، والذكاء، والتَّوقُّد، واحلفظ ما يكفي معه النَّظر اخلاطف... "رأيه بالوايل بقوله:

عرصه،  النقد، وإبداء الرأي يف علامء عرصه، واحتقاره لبعضهم، وإعجابه ببعضهم اآلخر، وكذلك من خالل نقده ألسلوب كتَّاب

بون من ال يستحق.  وأسلوب الوالة واخللفاء، الذين يقرر

واحلسد أخو الكذب، جيريان يف مضامر "وقد ظهر رأي اجلاحظ وفكره يف أكثر من موضع يف النص عندما وصف احلسد بقوله: 

 ، وكذلك رأيه يف الغضب والعداوة وغريها. "واحد...

فبعض العبارات الواردة يف الرسالة تدل داللة واضحة عىل حيادية اجلاحظ يف القضية؛ وإذا نظرنا إىل اجلانب املوضوعي يف النص 

وذلك من خالل الرتكيز عىل حماولة الفصل بني لفظ العداوة واحلسد؛ فالعبارات املنتخبة تدل داللة جازمة عىل حيادية املؤلف، وذلك 

ت فيه ذاتية  من خالل نقل األقوال الواردة يف بيان أهم الفوارق بني احلسد والعداوة؛ ُما أعطى للنص بعدا واقعًيا موضوعًيا تنحَّ

 اجلاحظ.

كام اعتمد اجلاحظ يف نقل األخبار عىل ربط النص بقائله، وعىل كثرة االستشهادات، ورضب األمثلة التي تدل عىل أمانته، وصدق 

 وصفه، وصحة أقواله ويف هذا داللة واضحة عىل موضوعيته يف النص.

 وضوعية يف حيادية اجلاحظ وتنحيه أحيانا من خالل تقديم الشخصيات ومواقفها بطريقة ال تظهر التحيز. وتربز امل

وقد يعمد اجلاحظ إىل املزاوجة بني الذاتية واملوضوعية يف النص، وإن كانت الذاتية طاغية عىل النص؛ لتعبريه عن آرائه، وميوله، 

ه وإشهار تفرده حتت مظلة املوضوعية، واألمانة العلمية؛ ومن ذلك عندما وصف وعن عواطفه ومشاعره ومعتقداته؛ إلظهار شخصيت

ا؛  اليهود واألحبار رأهيم يف حممد  وكيف كان حسدهم له، عىل الرغم من أهنم يعرفونه، كام يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه نبي حقًّ

 إال أن احلسد وقف دون اإليامن به وتصديقه.  

سالة اجلاحظ الفصل بني العداوة واحلسد رسد ذايت، أظهر فيها فكره ورأيه اخلاص، من خالل التعبري ونخلص من ذلك إىل أن ر

 عن املشاعر، واألحاسيس، والنقد، والتقويم، وكذلك التعليقات االنطباعية.

والشواهد،  وظهرت املوضوعية يف طيات الرسالة من خالل: االستشهادات، وإظهار األدلة، وإثبات احلجج، ورضب األمثله،

 ورسد القصص، واألخبار؛ خلدمة اجلانب الذايت. 

 اخلامتة:

 وأخرًيا يمكن أن نقف عىل أهم ما توصلت إليه الدارسة من نتائج وتوصيات، ومن تلك النتائج: 

 أن هذا النص يعد من الرسائل الديوانية، واألدب املوجه للوالة واخللفاء. -1

 أسبقية اجلاحظ وتفرده ملوضوع شديد احلساسية يف عرصه.  -2

 متيز النص بالوضوح والدّقة يف العرض والرباعة يف الوصف. -3

 البعد عن االستطراد يف بداية النص، وحماولة الولوج يف صلب املوضوع عىل غري عادة الكاتب. -4

 األفكار جاءت بشكل منظم ومرتب ال تشتت فيها وال خلل. -5
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اجلاحظ )الفصل بني العداوة واحلسد( صورة تعكس حياته وبيئته ونفسيته فهو حيكي واقًعا معاًشا وجتربة أن رسالة  -6

 شخصية له.

 استعمل اجلاحظ أسلوب التحليل والتفصيل يف فقرات الرسالة كلها. -7

 يكثر يف الرسالة أسلوب املقارنات واملوازنات، من أجل البيان والتوضيح. -8

 ملعاين واأللفاظ؛ لتأكيد املعنى وترسيخه.ميل اجلاحظ للتكرار يف ا -9

 دقة اختيار األلفاظ واستخدام العبارات اإلحيائية التي تدل عىل عقلية اجلاحظ وقدرته البيانية واللغوية. -10

 كانت العاطفة يف النص صادقة حتمل احلزن واألسى، كام أننا نلمس الذاتية يف افتخاره واعتداده بنفسه وسعة علمه. -11

 ل ُما يدل عىل رجاحة عقل اجلاحظ وجودة منطقه وتسلسل حبل أفكاره.كثرة االستدال -12

 العالقة بني العداوة واحلسد يف أدب الرتسل عند اجلاحظ عالقة جدلية وليست سببية.  -13

تنوع الصور البيانية واخلصائص الفنية يف النص، إذ حوى النص التشبيهات واالستعارات والكنايات، كام تنوعت  -14

 لدعاء، واالستفهام، والتعجب، والتفضيل، واملبالغة.األساليب فظهر ا

يضم النص أدبيات متنوعة وفرية، إذ مجعت الرسالة بني اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألشعار األدبية،  -15

 والفنون النثرية: من مثل، وحكم، وقصص، وأخبار.

 ، وقياًم إنسانية ختدم عرصه والعصور مجيعها.حيمل النص يف طياته قياًم اجتامعية، وأدبية، ولغوية، وبالغية -16

 عمد اجلاحظ إىل املزاوجة بني الذاتية واملوضوعية يف النص، وإن كانت الذاتية طاغية ومهيمنًة عىل النص. -17

 التوصيات:

 ال يزال املوضوع حمتاًجا إىل مزيد من التوسع؛ خاصة يف موضوع الذاتية واملوضوعية؛ فقد أرشت إشارات وأملحت إىل ذلك. 

 النظر إىل الرتاث األديب القديم واملدونات األدبية ودراستها دراسة داللية.  .1

 دراسة الوظائف التداولية عىل مدونات قديمة كاملعاجم اللغوية وكتب الطبقات واملختارات.   .2

 املصادر واملراجع

 أوالً: املصادر:

. حتقيق ورشح: عبد السالم هارون. رسائل اجلاحظم(. 1964اجلاحظ، أبو عثامن بحر بن حمبوب بن فزارة البرصي. )  -

 القاهرة،: مكتبة اخلانجي. 

 رسالة )الفصل بني العداوة واحلسد(.  -
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 ثانيًا: املراجع:

م عسيالن. جامعة اإلمام حممد بن سعود الرحي عبد بن اهلل عبد :حتقيق .احلامسة(. م1981)الطائي أوس بن حبيب متام، أبو -

 اإلسالمية.

حتقيق: جمموعة من املحققني بإرشاف . النبالء أعالم سريم( 1985الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن ) -

 الشيخ شعيب األرناؤوط. الطبعة الثالثة. مؤسسة الرسالة.

 . دار العلم للماليني.15.  الطبعة األعالمم(. 202الزركيل، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل) -

. حتقيق: عادل عبد الصحابة متييز يف اإلصابةم( 2010العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر) -

 املوجود، عيل حممد معوض. الطبعة األوىل. بريوت: دار الكتب العلمية.

 .للماليني العلم دار: لبنان – بريوت. العبايس العرص – تاريخ األدب العريبفروخ، عمر] دون تاريخ نرش[.  -

. حتقيق: حممد حميى الدين عبد جممع األمثالامليداين النيسابوري، أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم ] دون تاريخ نرش[.  -

 احلميد. بريوت، لبنان: دار املعرفة.

لبنان: . حتقيق: إبراهيم رمضان. الطبعة الثانية. بريوت، الفهرستم(. 1997ابن النديم، أبو الفرج حممد بن إسحاق البغدادي) -

 دار املعرفة.

 . إحسان عباس. الطبعة األوىل. بريوت: دار الفكر.  معجم األدباءم(. 1993ياقوت، عبد اهلل احلموي) -
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Abstract: The research revolves around a directed literary message by the author Al-Jahiz, whose reputation has 

been known in literature and art in all the world. 
At the beginning، I spoke about the importance of the literary genre to which the text belongs، and the 

reasons why I chose it. 

Where I touched upon the art of literary messages and its social and political function. The text was included 

in the diwaniya letters and orientated literature، 
I began to feel the method of Al-Jahiz through the analysis of the text where the text is characterized by 

clarity and accuracy in the presentation and proficiency in the description، as well as the ideas came in an 

orderly manner and not fragmented and no defect on the non-repetitive of the author.. 
I highlighted that the message is a reflection of his life، environment and psychology. He tells the story of 

personal reality and experience. The style of analysis and detail is clear، and the method of comparison and 

balance is adopted. 

Al-Jahiz repeated the repetition to establish the meaning and install it and used the graphic images and 

technical characteristics to bring the picture closer to the mind. 
I have noticed the diversity of the literary material in the text is reminiscent of any literary species more 

present in the text. It is based on this، and showed the care of the protagonist by describing and reasoning and 

proving the argument، and showed how to use the informative and construction sentences، and clarified the 

value of the text literary and socially. 
I also touched on the semantic aspect of the text and dealt with the subjective and objective of it and showed 

the most prominent aspects of clarity of each. 

I did not omit to clarify some ambiguous vocabulary in the text. 

And the definition of some names، and document the poetic verses in the text. 
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 صورة عيالن كردي يف الشعر العريب

 "دراسة سيميائية"

 
 

 عبد الرمحن بن صالح عبد الرمحن اخلميس د.

 أستاذ األدب والنقد املشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا

 جامعة القصيم -كلية العلوم واآلداب بالرس

 م2019 –4–20تاريخ قبول البحث 

 

 

 ."دراسة سيميائية"العريب  صورة عيالن كردي يف الشعر املستخلص:

تعتمد الدراسة املنهج السيميائي لتحليل قراءة الشعراء أليقونات )الصورة الفوتوغرافية( للطفل عيالن كردي، وكيف أسهمت 

يف رسم صورهم الشعرية. وقد جاءت يف مدخل نظري وثالثة مباحث، وانتهت إىل قدرة الشعر عىل قراءة ما حتمله الفنون اإلبداعية 

من رسائل ضمنية، وإىل ما تتسم به تلك القراءة من إحيائية تتجاوز الداللة املبارشة وتعمل  -والصورة الفوتوغرافية خاصة-خر  األ

إىل بروز أيقونة )الطفل( التي أهلمت الشعراء، ووجهت تصويرهم إجيابا  وسلبا   -أيضا  -عىل صناعة الصورة. وخلصت الدراسة 

رسد، واحلوار، والتصوير الدرامي. وتلتها أيقونة )البحر( التي كان هلا أثر واضح يف توظيف االستعارة موظفني تقنيات خمتلفة؛ كال

 املكنية لتحريك البحر وحماورته لغايات متنوعة، ثم أيقونة )الشاطئ( التي بدا أثرها ضعيفا  مقارنة بغريها.

 ية. الرسد. االستعارة.: أيقونة. الصورة الفوتوغرافية. الصورة الشعرالكلامت املفتاحية
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 مقدمة:

تنطلق الدراسة من قراءة الشعراء أليقونات )الصورة الفوتوغرافية( التي انترشت يف وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 

االجتامعية، والتي بدا فيها الطفل )عيالن كردي( ملقى عىل الشاطئ بعد أن قذفته أمواج البحر يف رحلة هروب مجاعي من وطنه 

ا إىل أوربا. وهتدف إىل التعرف عىل ما محلته تلك األيقونات من رسائل ضمنية كان هلا أثر يف رسم الصورة الشعرية، ومن ثم سوري

لإلجابة عن األسئلة اآلتية: كيف قرأ الشعراء هذه الرسائل؟ وهل جتاوزوا يف صورهم الشعرية الدالالت املبارشة أليقونات الصورة، 

 دها؟.أو أهنم توقفوا عند حدو

بنظريتي: التلقي  -يف منهجها النقدي-وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن نعتمد املنهج البحثي الوصفي التحلييل، وأن نتوسل 

 والسيميائية؛ سواء يف ما يتعلق بقراءة الشعراء أيقونات الصورة، أم يف حتليلنا قراءهتم كام بدت يف صورهم الشعرية.

فنا  متفاعال  مع األحداث املعارصة، ومشاركا  غريه من الفنون مشاركة  -والشعر خاصة-دب وتبدو أمهية املوضوع يف إبراز األ

تتجاوز املوضوع إىل التأثر والتأثري؛ يدّل عليه املنتج الشعري الضخم الذي جاء استجابة لنداء تلك الصورة الفوتوغرافية، يف جملدين 

ع أمهية أننا ال نعلم، يف حدود ما انتهينا إليه، دراسة تناولت هذا املنتج من . ومما يزيد املوضو(1)وأكثر من مخس مئة ومخسني صفحة

قريب أو بعيد. ويضاف إليه قّلة الدراسات التي عنيت بتلقي الفنون التشكيلية، وندرة األخر  التي لفتت إىل العالقة بني الشعر 

وتعاضدمها بل وجميء أحدمها حمفّزا  لآلخر. فمن النوع  من حيث تكاملهام -التشكيلية أو الفوتوغرافية خاصة-والصورة البرصية 

، وقد عنيْت بوضع منهجية لقراءة الفنون التشكيلية استعانة  باجلهاز الرسدي، وتطبيق ذلك (3)م(2007دراسة لويس مارين ) (2)األول

وتلقي الصورة الفوتوغرافية عىل م( دراسات سيميائية استهدفت أنساق الصورة البرصية، 2012عىل لوحة بوسان. ولسعيد بنكراد )

غري معنية بميدان دراستنا وال بموضوع قراءة الصورة  -عىل أمهيتها-. وقد أفدنا من هذه الدراسات، ولكنها (4)وجه اخلصوص

 الفوتوغرافية قراءة إبداعية شعرية.

متهيد وفصول بعدد الصور املنتخبة ، وقد جاءت يف (5)م(1987أما النوع الثاين من الدراسات فمنه دراسة عبدالغفار مكاوي )

التي تلقاها جمموعة شعراء. أما التمهيد فجاء تنظريا  لدراسته، وقد حتّدث فيه عن قدم التأثري املتبادل بني الفنون اجلميلة، والشعر 

لزم قراءات عدة والرسم خاصة. وسمى تلقي الشعراء هلا )قصيدة الصورة( واصفا  ذلك باألمر الصعب ملا حتمالنه من دالالت تست

ومتعبة، وأن دراسة ذلك أكثر صعوبة كونه قراءة عىل قراءة؛ أي: قراءة القصيدة التي قرأت اللوحة. ورأ  أن للشعراء مذاهب يف 

تلقي الصورة؛ فمنهم من يكتفي بالوصف، ومنهم من يتجه للنقد بمدح أو قدح، ومنهم من يتجاوز ذلك إىل حماورة الصورة وتأملها. 

                                                            

 م(. ديوان عيالن عبداهلل كردي )د.ط(. الكويت: مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري.2016( ينظر: جمموعة شعراء )1)

 ( رتبنا زمنيا  ما ينتمي لكّل نوع.2)

(. أحد البحوث املجموعة يف كتاب بعنوان: القارئ يف النص 1حو نظرية لقراءة الفنون البرصية لوحة بوسان: الرعاة األركاديون )ط(مارين، لويس. ن3)

-333ص)مقاالت يف اجلمهور والتأويل. حترير: سوزان سليامن، وإنجي كروسامن. ترمجة: حسن ناظم، وعيل صالح. بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحد، 

367.) 

 (.157، 111(. الالذقية: دار احلوار، ص)3( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا )ط4)

( بإرشاف املجلس الوطني للثقافة والفنون 119)د.ط(. الكويت: عامل املعرفة ) "الشعر والتصوير عرب العصور"(مكاوي، عبدالغفار. قصيدة وصورة 5)

 واآلداب.
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ذات منهج خمتلف، وال عالقة هلا بميدان دراستنا. وللباحث )فرامرز مريزايي( دراسة يف تلقي صورة إيوان  -عىل أمهيتها-والدراسة 

، وقد مّهد هلا باحلديث عن العالقة بني األدب والفن ثم بني الثقافتني العربية والفارسية، (6)م(2010كرس  يف سينية البحرتي )

يوان يف الشعر العبايس. أما تلقي البحرتي للصورة فجاء يف صفحتني أشبه بالرشح األديب لألبيات، وتناول حياة الشاعر وصورة اإل

 األمر الذي يؤكد ُبعد الدراسة عام تعنى به دراستنا؛ سواء يف منهجها أم ميداهنا.

ء العالقة بني فني الشعر وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تأيت يف مدخل نظري وثالثة مباحث. أما املدخل النظري فعني باستجال

والرسم، وتوضيح املرتكزات املنهجية، وإبراز مكانة الصورة الفوتوغرافية يف اإلبداع املنفتح عىل التأويل. وأما مباحث الدراسة 

بصور شعرية؛ وهي أيقونة الطفل، والشاطئ، والبحر.  -موضوع الدراسة-فحاورت املنتج الشعري يف قراءته أيقونات الصورة 

 ذلك ُذّيلت الدراسة بخامتة مجعت فيها أبرز النتائج، ثم بثبت باملصادر واملراجع. واهلل نسأل التوفيق والسداد. وبعد

 املدخل النظري:

 الشعر والرسم: .1

الرصاع بني السمعي والبرصي الذي أذكاه اخلطاب الذي  -يف حقيقته-ير  بعضهم أّن ثمة رصاعا  بني الشعر والرسم، يعكس 

إذ اختذ من تقسيم التاريخ إىل مكتوب وغري مكتوب، وسيلة لاللتفاف عىل مسّلمة تقول: إن البرصي هو األول والدة يف يمجد اللغة؛ 

. وقد أد  هذا االلتفاف إىل ثنائية ندية أسهمت يف هتميش العالقة العميقة (7)احلياة بام وصل من رسومات ونقوش ضاربة يف التاريخ

كانت سببا  يف إعالء مكانة االستعارة يف الشعر، والنظر إليها آية  -ربام-، والتي (8)يها النقد منذ القدمبني الفنني؛ تلك التي انتبه إل

 ملا تقتضيه من استدعاء صور ذهنية خاّلقة. (9)املوهبة

فه اخلاصة؛ مما وأما تدوينها فله ظرو-صحيٌح أن التجارب الشعرية القديمة ولدت لتتلقاها األسامع بإنشادها ال األبصار بقراءهتا 

غري أن ذلك ال يعني أن  -(10)يرجح كون االشتغال الفضائي من اجتهاد الناسخني ومن ثّم خلوه من القصدية أو البعد الداليل اخلاص

يف . أما (11)العالقة بني الفنني كانت ضعيفة أو هامشية؛ تؤكده تلك اإلملاحات التي نجدها مبثوثة يف املدونات النقدية العربية القديمة

                                                            

. جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة "من الرؤية البرصية إىل الرؤية الفكرية". تلقي الصورة يف قصيدة إيوان كرس  للبحرتي ( مريزايي، فرامرز6)

 (.123-103(، ص)1سمنان، إيران، ع)

 .80(، ص20م(. دالالت الشكل البرصي يف الشعر العريب احلديث. جملة عالمات، املغرب، ع)2004( ينظر: شغيدل، كريم )7)

)سيمونديس( ( نجد ذلك عند أفالطون الذي رأ  الشاعر كالرسام، وجعلهام يف درجة ثالثة بوصفهام مقلدين، وطردمها خارج املدينة الفاضلة. ونجده عند 8)

(. ترمجة: 1)ط "ظرة املسلمني يف فلسفتهتصوره إلله واحد ون"م(. أفالطون 1982اليوناين الذي رأ  الشعر رسام  ناطقا ، والرسم شعرا  صامتا . ينظر: فالتزر )

م(. الشعر والرسم )د.ط(. ترمجة مي مظفر. بغداد: 1990. روجرز، فرانكلني )77-75جلنة ترمجة دائرة املعارف اإلسالمية. بريوت: دار الكتاب اللبناين، ص

 .30دار املأمون، ص

 .128ط(. القاهرة: هيئة الكتاب، ص(. كتاب أرسطوطاليس يف الشعر )د.1993( ينظر: عياد، شكري حممد )9)

 .137(. بريوت: املركز الثقايف العريب، ص1)ط "مدخل لتحليل ظاهرايت"م(. الشكل واخلطاب 1991( ينظر: املاكري، حممد )10)

م(. 1996-هـ1416. اجلاحظ، عمرو بن بحر )"صناعة، ورضب من النسج، وجنس من التصوير"( يمكن أن نتلمسها عند اجلاحظ الذي رأ  أن الشعر 11)

 . وهو تعريف يفتح باب املقاربة بني فني الشعر والرسم؛ لوال أن اجلاحظ كان معنيا  3/132احليوان )د.ط(. حتقيق: عبدالسالم هارون. بريوت: دار اجليل، 
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أصبحت القصيدة الشعرية قصيدة مرئية، وحدث التامزج بني اللغة والصورة واختلطت "العرص احلديث، فقد جتّلت العالقة؛ إذ 

العالمات اللغوية بالرسوم واألشكال وأصبحت القراءة تذهب من الصورة إىل النص، وتعود من النص إىل الصورة إلحداث 

، وبدت أكثر صفاء (13)داعية هذه العالقة، تنظريا  من املبدعني أنفسهم أو تطبيقا  يف إبداعاهتم. وقد استثمرت الفنون اإلب(12)"التواصل

صورة من صور حضور الكتابة التصويرية التي ملا تزل "مما يستحرض قوهلم: إنه  -(14)الشاعر الرّسام أو الرّسام الشاعر-مع احّتاد املعني 

ف إليه أن الشعر، بال تشكيل برصي، فن إقليمي يقترص عىل الناطقني بلغته مقارنة . ويضا(15)"مرقومة عىل أديم الالشعور اجلمعي

بالرسم الذي يتجاوز اإلقليمية إىل العاملية، لعدم تقيده بحدود لغوية، األمر الذي حيّقق شهرة أوسع ومجهورا  أكرب باستهداف حاستي 

 السمع والبرص.

نتاج الشعر خاصة، إذ أضيفت عتبات جديدة ومتنوعة بني ما يصنعها األديب لقد شهدت السنوات األخرية حتوال  ملموسا  يف إ

وما يستعريها من مبدعني آخرين، وبدا ذلك واضحا  يف موجة التقنيات احلديثة وشبكات التواصل االجتامعية التي استطاعت أن 

                                                                                                                                                                                          

)د.ط(.  "اين حتى القرن الثامن اهلجرينقد الشعر من القرن الث"م(. تاريخ النقد األديب عند العرب 1993بتأكيد نظريته يف الشكل. ينظر: عباس، إحسان )

 .86عاّمن: دار الرشوق للنرش والتوزيع، ص

عند الفارايب، وابن سينا، واجلرجاين، وابن رشد. أما اجلرجاين فقد خطا خطوات كثرية يف استخدام مصطلح )التخييل( ثم يف نظريته  -أيضا  -ونجد هذه العالقة 

م(. فن الشعر ألرسطوطاليس مع الرتمجة العربية القديمة ورشوح الفارايب وابن سينا وابن رشد )د.ط(. 1953) )النظم(. ينظر يف ذلك: بدوي، عبدالرمحن

م(. اهلداية يف املنطق )د.ط(. حتقيق: حممد أمحد عبداحلليم. بريوت: دار الكتب 2017. ابن سينا، أبو عيل )216-215القاهرة: مكتبة النهضة املرصية، ص

. 343-342(. تعليق: حممود شاكر. القاهرة: مطبعة املدين، ص1م(. أرسار البالغة )ط1991-هـ1412بعدها. اجلرجاين، عبدالقاهر )وما  3/467العلمية، 

وما بعدها. ابن رشد، حممد أمحد  87(. تعليق: حممود شاكر. القاهرة: مطبعة املدين، ص3م(. دالئل اإلعجاز )ط1992-هـ1413اجلرجاين، عبدالقاهر )

 .129تلخيص كتاب الشعر )د.ط(. حتقيق: تشارلس برتورث، وأمحد هريدي. القاهرة: اهليئة العامة للكتاب، صم(. 1987)

. امللتقى الدويل اخلامس بعنوان السيمياء والنص األديب بجامعة "نامذج شعرية جزائرية معارصة"م(. التلقي البرصي للشعر 2018( الصالح، خريف حممد )12)

 .541حممد خيرض يف بسكرة، ص

ال يمكن لشاعر أن "يف كتابه )الزاوية الرضورية(:  -املشغوف بالعالقة بني الرسم والشعر-م( الشاعر األمريكي 1955-1879 -( يقول )ووالس ستيفنز13)

تبدو وأهنا توجد يف الرسم، يفشل يف رؤية كيف أن أي تفصيل، أو مؤرش أو مالحظة يف الرسم، إنام تنطبق عىل الشعر. واحلقيقة إن هناك جسام  من املالحظات 

تي يكون هلا عنده معنى والتي غالبا  ما تكون تعقيبات الفنانني أنفسهم، والتي تعني الشعراء بدورهم بقدر ما تعنى الرسامني. كل هذه التفاصيل، وإىل املد  ال

فإنني أفرتض أن باإلمكان واحلالة هذه دراسة الشعر عن طريق  لد  الشعراء، كام للرسامني، إنام هي شواهد واضحة عىل العالقة بني الشعر والرسم. ولذلك،

 م(. اهندام احلدود بني رضوب الفن وأشكاله وحتمية التحاور يف عمل املخيلة. مقال منشور يف جريدة الغد.20/6/2017. أبو زينة، عالء الدين)"الرسم...

أمحد  -يف حدود علمنا-ن وظفوا الرسم عتباٍت لنصوصهم الشعرية، وأول من سّن ذلك وأما عن ترمجة تلك العالقة إبداعا ؛ فنجده عند بعض الشعراء الذي

م نامذج جعلها يف باب مستقل سامه شعر التصوير. ينظر: الصفراين، حممد 1934م وأكتوبر1932زكي أبو شادي؛ إذ نرش يف جملة أبولو بني سبتمرب

 ياض.هـ(. الشعر والرسم. مقال منشور يف جريدة الر29/12/1437)

م(. 2015مري جميد )( كام نراه يف الشاعر والفنان التشكييل العراقي سمري جميد البيايت، الذي صنع ديوانه بكلامت الشاعر وريشة الرسام. ينظر: البيايت، س14)

 (. تونس: دار القلم، تقديم عبدالعزيز املقالح للديوان.1ومضات متأللئة )ط

 ( الصفراين، حممد. الشعر والرسم.15)
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وان؛ مما يؤكد العالقة الوطيدة بني الشعر والرسم ، عتبة ربام ضاهت عتبة العن(16)تصنع من الصورة، وبالذات التشكيلية والفوتوغرافية

. وهبذا حتول املتلقي إىل منتج لدالالت النص بإضاءة وتوجيه من ذلك التشكيل البرصي. (17)النتامئهام إىل الفن الذي هو تأويل الواقع

الشعرية عىل استثامر تلك العالقة بني يف قالب شعري؛ أّي إنه سيعمل يف جتربته  -عادة-وإذا كان املتلقي شاعرا  فإن إنتاجه سيكون 

 وذلك بتغذية داللية تعكس عمق ثقافته، وتنعكس عىل صوره الشعرية. (18)الصورة البرصية واألخر  األدبية

 الدراسة ونظرية التلقي: .2

إيكو(، تلك التي  إن الدراسة بحاجة إىل االستنارة بنظرية التلقي، وبالذات عند األملانيني )إيزر( و)ياوس( واإليطايل )إمبريتو

؛ ففسحت املجال أمامه للمشاركة يف التحليل، ورأته عنرصا  من (19)أولت املتلقي عناية خاصة بعد أن رأته مهمال  يف الدراسات األدبية

ق بالقارئ اجلامع الذي يوحد بني املنتسبني إليها هو االهتامم املطل"، ولكن (21). والنظرية متشعبة(20)عنارص اإلرسال أو التخاطب األديب

. وقد انطلقت النظرية من هذه (22)"والرتكيز عىل دوره الفعال كذات واعية هلا نصيب األسد من النص وإنتاجه وتداوله وحتديد معانيه

الذي وجه عنايته إىل املالِحظ ال املالَحظ من أجل إعطاء املتلقي قدره يف  -يف العلوم الطبيعية-الركيزة، فاستعارت قانون النسبية 

. واستعارت من الفلسفة الظواهرية نسبية احلقيقة التي ال تدرك إالّ بعد أن تتضح عالقة اإلنسان باألشياء؛ إيامنا  (23)حاورات النقديةامل

بأن حقيقة العمل األديب ال تتجىل دون تدخل القارئ وتداخله معه لتشكيل النص، وأنه هبذا التفاعل يمكن وصف العمل باملحكم 

                                                            

وير. ينظر: ( الصورة التشكيلية هي ما ينتجها الفنان التشكييل عن طريق الرسم والتصوير امللون، أما الفوتوغرافية فهي ما تلتقط بواسطة آالت التص16)

ية الفنية يف كلية م(. ثقافة الصورة ودورها يف إثراء التذوق الفني لد  املتلقي. رسالة ماجستري مقدمة لقسم الرتب2010-هـ1431الفضيل، سعدية حمسن )

 .21، 19الرتبية بجامعة أم القر : السعودية، ص

 9م(. معنى الفن )د.ط(. ترمجة: سامي خشبة. مرص: اهليئة املرصية العامة للكتاب، ص1998( ملزيد من حترير مفهوم )الفن( ينظر يف كتاب: ريد، هربرت )17)

 وما بعدها.

 42(، ص2م(. بالغة الصورة بني املقاربة األدبية واإلعالمية. جملة اإلذاعات العربية، تونس، ع)2003دل )( يف العالقة بني الصورتني ينظر: زيادات، عا18)

 وما بعدها.

ملف "مذيال  بحديث أجرته الباحثة مع ولفجانج إيزر. جملة فصول  "نظرية التأثري واالتصال"م(. القارئ يف النص 1984( ينظر: إبراهيم، نبيلة )19)

 .102(، ص1( ع)5اهرة، م)، الق"األسلوبية

 .33(. بريوت: املركز الثقايف العريب، ص1م(. نظرية التلقي أصول وتطبيقات )ط2001( ينظر: صالح، برش  موسى )20)

القارئ( الختالف بة ( للنظرية مصطلحات كثرية؛ منها: اجتاه مجالية القراءة، ومجالية التلقي أو التقبل، ونظرية االستقبال..إلخ. وهي ختتلف عن )نقد استجا21)

. قطوس، بسام 28(. الرباط: مكتبة دار األمان، ص1م(. يف املناهج النقدية املعارصة )ط2004. أبو حسن، أمحد )41ظروف النشأة. ينظر: السابق، ص

 .164(. اإلسكندرية: دار الوفا، ص1م(. املدخل إىل مناهج النقد املعارص )ط2006)

)د.ط(. ترمجة: رعد عبداجلليل  "مقدمة نقدية"م(. نظرية االستقبال 1992ساعدة لذلك، ينظر: هولب، روبرت يس )وعن ظروف نشأة النظرية والعوامل امل

م(. قراءة النص ومجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة 1996-هـ1417وما بعدها. عبدالواحد، حممود عباس ) 27جواد. الالذقية: دار احلوار، ص

 وما بعدها. 16(. مدينة نرص: دار الفكر العريب، ص1)ط "ة مقارنةدراس"وتراثنا النقدي 

(. الدار البيضاء: املركز 3)ط "إضاءة ألكثر من سبعني تيارا  ومصطلحا  نقديا  معارصا  "م(. دليل الناقد األديب 2002( الروييل، ميجان، والبازعي، سعد )22)

 .282الثقايف العريب، ص

 .103، ص"نظرية التأثري واالتصال"رئ يف النص ( ينظر: إبراهيم، نبيلة. القا23)
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أن العمل األديب غري موجود حقيقة دون نوع من القراءة تنقله من  -عند إيزر-. ومعنى هذا (24)كامله بقراءات عدةالبناء املمكن است

مستمدا  وقوده من طبيعة العمل  (25)الكمون إىل إحداث الوقع الذي هو نتيجة تفاعل بني القارئ وذاك العمل؛ حينها يولد النص

 .(26)"لنشاط قصدي من جانب املؤلف، وتتطلب تعّينا  من جانب القارئبوصفه بنية ختطيطية تكون نتاجا  "األديب 

، وقد اتكأ )إيزر( عىل الطبقة الرابعة (27)وتستند هذه الفكرة عىل طبقات )رومان إنجاردن( األربع التي تؤسس ألي عمل أديب

أو -. واملقصود بالفجوات (28)اإلدراك والفهموسامها الفجوات، ورأ  أهنا ال تكاد تفارق عمال  أدبيا  وأن عىل القارئ مألها بواسطة 

، وهذا الفراغ مهم ألنه حمفز (29)أالّ يرّصح الكاتب ببعض التفاصيل، أو أن يشري إىل دالالت بطرق غري مبارشة -الفراغات أو الثغرات

 .(30)عىل خلق األفكار ومن ثم فإّن مأله يعمل عىل تفاعل النص

، ثم إنه وّلد مفاهيم جديدة تشرتط القراءة لوجود (31)فرضيات نظرية لقراءة تاريخ األدبوقد شّكل ما سبق منعطفا  هاما  اقرتح 

. وهبذا نادت (32)نص ما بالنظر إىل أن للعمل األديب قطبني: قطبا  فنيا  ينجزه املؤلف صاحب العمل األديب، وآخر مجاليا  ينجزه القارئ

 ، وقامت عىل حموَري القارئ(33)ال النتاجالنظرية إىل العناية باإلدراك ال اخللق وباالستقبال 

 جاعلة العالقة بينهام عالقة حوار وتداخل وتفاعل. (34)ثم النص

، وهو فعل ال يقوم إال عىل قارئ يتميز (35)وفعل القراءة، يف أفق التوقع الذي اقرتحه )ياوس(، ثالثة أنواع مرتبطة بثالثة أزمنة

داة أو معيار يستخدمه املتلقي لتسجيل رؤيته القرائية بوصفه مستقبال  هلذا العمل أو أ"بثقافة واسعة حتقق له ذلك األفق الذي هو 

. ووفق هذا التصور، فالنظرية كام يراها )ستاروبانسكي( ليست (37)؛ أي أنه قارئ يمتلك قراءة فاعلة تنتج املعنى وجتدد النص(36)"ذاك

                                                            

 .103-102( ينظر: السابق، ص24)

 .102( ينظر: السابق، ص25)

دار اجليل، مستهل ونجد مثل هذا الكالم يف الرتاث القديم. ينظر: اجلاحظ، عمرو بن بحر )د.ت(. البيان والتبيني )د.ط(. حتقيق: عبدالسالم هارون. بريوت: 

 .1/75باب البيان 

 .432(، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش، ص1)ط "دراسة يف فلسفة اجلامل الظاهراتية"م(. اخلربة اجلاملية 1992-هـ1412(توفيق، سعيد )26)

 وما بعدها. 410( ينظر: السابق، ص27)

. رسالة ماجستري مقدمة لقسم اللغة العربية "موذجا  معلقة امرئ القيس ن"م(. إسرتاتيجية القارئ يف شعر املعلقات 2010-2009( ينظر: مروك، دليلة )28)

 .21يف كلية اآلداب واللغات بجامعة منتوري: قسنطينة، ص

 .235(. الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ص1)ط "تغيري عاداتنا يف قراءة النص األديب"م(. القراءة وتوليد الداللة 2003( ينظر: حلميداين، محيد )29)

 .46(. ترمجة: يوئيل يوسف عزيز. بغداد: دار املأمون، ص1م(. املعنى األديب من الظاهراتية إىل التفكيكية )ط1987ي، وليم )( ينظر: را30)

 .35( ينظر: أبو حسن، أمحد. يف املناهج النقدية املعارصة، ص31)

 .102، ص"نظرية التأثري واالتصال"( ينظر: إبراهيم، نبيلة. القارئ يف النص 32)

 .145هولب، روبرت يس. نظرية االستقبال، ص( ينظر: 33)

 .18-17( ينظر: عبدالواحد، حممود عباس. قراءة النص ومجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي، ص34)

 .104-103، ص"نظرية التأثري واالتصال"( ينظر: إبراهيم، نبيلة. القارئ يف النص 35)

 .113م(. نظرية التوصيل وقراءة النص األديب )د.ط(. القاهرة: املكتب املرصي، ص1999(حممد، عبدالنارص حسن )36)
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. وإذا كان )إيزر( (39)أفق مغاير ملا كان يتوقعه ومن ثّم يف تطور الفن األديب، وهي معرفة تسهم يف تأسيس (38)مبحثا  للمبتدئني املتعجلني

؛ فإن اإليطايل )إيكو( (40)قد ذهب بعيدا  حني رأ  أن القارئ الذي يستطيع ذلك هو يف احلقيقة قارئ ضمني ليس له وجود يف الواقع

 .(41)وكفاءة موسوعية ومعجمية وأسلوبية ولغوية أعاده إىل العامل الواقعي، ووصفه بأنه قارئ جيد نموذجي يمتلك مهارات

إّن إعادة القارئ إىل العامل الواقعي جتعلنا أمام أكثر من واحد تتضح معاملهم عندما نربطهم بعملية اإلدراك يف اإلبداع بمصادرها: 

دراكه احلس، والناقد ومصدر إدراكه ، ويمكننا حينها أن نميز بني ثالثة متلقني؛ هم: املتلقي العادي ومصدر إ(42)احللم والعقل واحلس

؛ وإليه ينتمي الشاعر حني يقرأ بشعره صورة ما. وهنا تتضح العالقة بني دراستنا ونظرية (43)العقل، واملبدع ومصدر إدراكه احللم

حياوره وفق  لوٌن من التلقي اإلبداعي الذي جييز للدارس أن -الذي ولد استجابة للصورة الفوتوغرافية-التلقي؛ فاملنتج الشعري 

إحد  ثمرات التذوق الفني  -أيا  كان نوعها-املنهج النقدي املحقق للهدف املنشود. إّن توظيف الصورة البرصية يف املنتج الشعري 

 . وبذلك تكون الصورة عنرصا  بنائيا  داخليا  للرسالة التشكيلية، بينام تغدو(44)للشاعر، ونتيجة تفاعله وحواره حوارا  يمتزج بأحاسيسه

. وبتفاعلهام يسهامن معا  يف عملية التلقي (46)الذي هو يف نظر )إيكو( استخدام انفعايل للمرجعيات أيا  كانت (45)مرجعا  داخليا  للشعر

 .(47)ويف تشكيل قراءة جديدة وتوليد معاٍن أخر 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

. وليس 227(، ص8م(. معاين النص الشعري. ندوة صناعة املعنى وتأويل النص: منشورات كلية اآلداب بمنوبة. مج)1992( ينظر: عبدالعظيم، حممد )37)

م(. من قراءة النشأة 1984موضوعي، وما حتيل عليه يعمل عىل ضبط القراءة. ينظر: الواد، حسني )معنى ذلك أن للقارئ حق التأويل كيف شاء؛ فاللغة وسيط 

 .117م، القاهرة، ص1984(، 1( ع)5، م)"ملف األسلوبية"إىل قراءة التقبل. جملة فصول 

ان: نظرية األدب يف القرن العرشين. ترمجة حممد م(. نحو مجالية للتلقي)د.ط(. أحد البحوث املجموعة يف كتاب بعنو1996( ينظر: ستاروبانسكي، جان)38)

 .151العمري. الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، ص

 .47( ينظر: صالح، برش  موسى. نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص39)

 .103، ص"نظرية التأثري واالتصال"( ينظر: إبراهيم، نبيلة. القارئ يف النص 40)

(. ترمجة: أنطوان أبو زيد. املغرب: املركز الثقايف العريب، 1)ط "التعاضد التأوييل يف النصوص احلكائية"قارئ يف احلكاية م(. ال1996( ينظر: إيكو، أمربتو )41)

 .68ص

 .27م(. التصور املنهجي ومستويات اإلدراك يف العمل األديب والشعري )د.ط(. الرباط: رشكة بابل للطباعة والنرش، ص1989( ينظر: الطرييس، أمحد )42)

م(. أسس تلقي الشعر العريب القديم 2012( قّدم هذا التصور أحد الباحثني؛ مستندا  إىل أفق التوقع عند )ياوس(. ينظر: إسامعييل، عبداملجيد علوي )43)

 dinfos/https://www.maghress.com/su729تنظريا  وإنجازا . مقال منشور عىل الرابط:

 .11(. ترمجة: فخري خليل. بغداد: دار احلرية، ص1)ط "مدخل إىل تذوق الفن والتجربة اجلاملية"م(. حوار الرؤية 1987( ينظر: نوبلر، ناثان )44)

الم، الشارقة. ( ينظر: ياسني، أمحد جار اهلل )د.ت(. التأويل الشعري للوحة التشكيلية. جملة الرافد اإلماراتية، دائرة الثقافة واإلع45)

 https://aggouni.blogspot.com/2011/06/blog-post_3526.htmlالرابط:

 .303(. ترمجة: قاسم املقداد. دمشق: وزارة الثقافة، ص1م(. النقد األديب يف القرن العرشين )ط1993( ينظر: تادييه، جان إيف )46)

 .542، ص"ية جزائرية معارصةنامذج شعر"( ينظر: الصالح، خريف حممد. التلقي البرصي للشعر 47)

https://www.maghress.com/sudinfos/729
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 الدراسة والنظرية السيميائية: .3

ة التي من ميادينها استكشاف ما يف النّص البرصي من عالقات داللية والدراسة، كذلك، بحاجة إىل اإلفادة من النظرية السيميائي

ووقائع وأحداث، وسرب غور املخفي من أجل إبرازه وجتليته. وستعيننا حني ننظر إىل الصورة نّصا  برصّيا  يقوم عىل جمموعة عالمات 

 . وهذه العالمات ليست (48) املتلقي تأويلهاتنتقل من مرسل إىل متلقٍّ يف وسط معني، وذلك عن طريق شفرة أو شفرات، يكون عىل

بالنظر إىل أن ثمة خطابا  تلقائيا  مبارشا  يكّونه املتلقي يف مواجهة  (49)لغوية بالغة الرتكيب والتنوع -كذلك-)أيقونية( وحسب؛ بل هي 

 .(51)، وأنه بذلك يستحرض قصة ويقرؤها يف الصورة ويفهم رسائلها الرسدية(50)صورة ما

طلح )األيقونة( إىل سيميائية األمريكي )بريس( الذي اختذ اجتاها  خمتلفا  عن )ديسوسري( يف دراسة العالمة، ولكنه مل وحييلنا مص

خيرتع هذا املصطلح من عنده بل استلهمه من )جون لوك( الذي أطلقه عىل العلم اخلاص بالعالمة والداللة واملعاين املتفرعة من 

، وهو (52)السيميائيات هو السريورة املؤدية إىل إنتاج الداللة وتداوهلا أو ما سامه بـ)السيومزيس( املنطق؛ إذ ير  )بريس( أن موضوع

. وال تقوم العالمة عند )بريس( عىل قراءة الدالالت بصورة (53)الذي يشكل العالمة بركائزها الثالثة: املمثل، واملوضوع، واملؤول

حركية منفتحة للتأويل "ئم عىل إشارات دالة حتملها العالمة؛ حيث تقوم سيميائيته عىل مبارشة، بل تأخذ حيزا  واسعا  من التأويل القا

، ومن هنا (54)"وليس هذا إال دليال  عىل عدم القدرة عىل احتواء مفهوم العالمة، فالعالمة تأخذ تأويلها من السياق الذي تتواجد فيه

عالمة حتيل "داد للعالمة عنده بام يف ذلك األيقونة. أما األيقونة فهي عنده ندرك أن خمتلف التفاصيل التي جاء هبا بريس ما هي إال امت

إىل اليشء الذي تشري إليه بفضل سامت متتلكها وخاصة هبا هي وحدها... فقد يكون أي يشء أيقونة ألي يشء آخر، سواء كان اليشء 

األيقونة ". وخيتلف مفهوم األيقونة عن الرمز؛ فليست (55)"ة لهصفة أم كائنا  فردا  أم قانونا ، بمجرد أن يشبه هذا اليشء ويستخدم عالم

إال عالمة قد متتلك اخلاصية التي ترتمجها بوصفها ذات مغز ، حتى لو مل يكن ثمة وجود ملوضوعها؛ ومثاهلا أثر بالقلم الرصاص 

ة غياب املفرس هلا. ويصح هذا عىل حال أي يمثل خطا  هندسيا ... أما الرمز فهو عالمة قد تفقد اخلاصية التي ترتمجها عالمة يف حال

. وبناء عىل ما سبق فاأليقونة مكان وسط بني (56)"منطوق ال يعلم ما يقوم بتعليمه إال بفضل كونه مفهوما  ألنه حظي بذاك التعليم

                                                            

 وما بعدها. 112( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص48)

 .133، 227( ينظر: السابق، ص49)

خلق نظرية  ل( ينظر، يف ذلك، الدراسة التي انطلقت من متييز )بنفينيست( بني اخلطاب والقصة، ومتييز )بانوفسكي( بني املوتيفات والقصص؛ وذلك من أج50)

لوحة بوسان: الرعاة "لقراءة الفن البرصي، والرسمة التارخيية خاصة، مفيدة من اجلهاز الرسدي: مارين، لويس. نحو نظرية لقراءة الفنون البرصية 

 .367-333، ص"األركاديون

 .339( ينظر: السابق، ص51)

(. رابط املقال: 2، ع)"السيمياء والنص األديب"امللتقى الثالث  م(. مدخل إىل السيميائيات التداولية.2014( ينظر: بلقندوز، هواري )52)

http://dspace.univ-iskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3195/1/belgandouse.pdf 

قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب بجامعة  م(. النزعة األيقونية وتطبيقاهتا يف السيميائيات املعارصة. رسالة ماجستري من2013( ينظر: مجيلة، شاطو )53)

 .36وهران: اجلزائر، ص

 .45( السابق، ص54)

 .252)د.ط(. القاهرة: دار إلياس العرصية ، ص "مقاالت مرتمجة ودراسات"م(. مدخل إىل السيموطيقا 1986( قاسم، سيزا، وأبو زيد، نرص حامد )55)

 خالص الشعالن. رابط املدونة: ( الينز، جون )د.ت(. علم العالمات. ترمجة: أمحد56)
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الرسم البياين، ويتضح ومتيزها صفات خاصة متكنها من أن تكون عالمة كالصورة و"املعنى العميق واملبارش أو هي وسيط بني عاملني، 

 .(57)"موضوعها من خالل تشابه بني الدال واملشار إليه... باإلضافة إىل أن إبداع العالمات وإنتاجها يتطلب مرجعية اجتامعية...

، (58)إن )سيمياء الصورة( واحدة من السيميائيات التي لقيت عناية كبرية يف العرص احلارض الذي يعيش إنسانه يف جمتمع الصورة

د تفرع منها جماالت بحثية عدة بسبب تنوع وسائل االتصال البرصي، كام صنفت مرتكزاهتا وحددت آليات قراءهتا ومستويات وق

ذلك والفوائد املرجوة؛ لتصبح واحدة من أبرز البحوث السيميائية. وإذا كان التحليل السيميائي للنص البرصي قائام  عىل الغوص يف 

، فإن هذه املهمة قد تلبس ثوبا  إبداعيا  كالشعر، بالنظر إىل أنه منتج حيوي خمزونا  من (59)بطها بالواقعأعامقه واستكشاف مدلوالته ور

اج االحتامالت الداللية التي ال تقف عىل حدود املعنى املبارش للنص البرصي املحلَّل، وإىل أن إحد  غاياته إجياد املعاين وتوليدها وإنت

 .(61)ة النص قراءة شاعرية كام يصفها )تودوروف(؛ أي قراء(60)الدالالت وتداوهلا

 الصورة الفوتوغرافية بني النقل الواقعي واإلبداع املنفتح عىل التأويل: .4

، بالعمل اإلبداعي القابل (62)يمكن أن توصف الصورة الفوتوغرافية، إذا ما التقطت من زاوية فنية تعكس مهارة امللتقط

رسالة  -أيضا  -، وباعتبارها (64)لعامل يتجاوز املعطيات املحسوسة بام حتمله من إحاالت رمزية؛ وذلك بالنظر إليها ممرا  (63)للقراءة

 .(65)تواصل تربط القراءة بوصفها نشاطا  فكريا  بنظرية االتصال األكثر شموال  

قذفته األمواج، وهي قد التقطت حلظة متّدد الطفل عىل شاطئ البحر بعد أن  (66)ويف ميدان الدراسة نجد أن الصورة الفوتوغرافية

، وتستدعي سلسة من حوادث تربط بينها قضية أو قضايا عدة، فيغدو العامل (67)حلظة واحدة لكنها تضّم أفعاال  معينة ذات عالقة

                                                                                                                                                                                          
http://ahmedkhalishalan.blogspot.se/2016/09/on-semiotics-semiotics-by-john-lyons.html 

 .113(. دمشق: صفحات للدراسات والنرش، ص1أويل ومدارج معنى الشعر )طم(. إراءة الت2009( فيدوح، عبدالقادر )57)

-http://siyasa. مقال منشور عىل الشبكة العاملية. الرابط: "بني آليات القراءة وفتوحات التأويل")د.ت(. سيميائيات الصورة  ر.دوبري( ينظر: 58)

sahafa.yoo7.com/t45-topic 

 وما بعدها. 29سيمياء والتأويل )د.ط(. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، صم(. ال1993( ينظر: شولز، روبرت )59)

 .14-12م(. البالغة القديمة )د.ط(. ترمجة: عبد الكبري الرشقاوي. الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ص1994( ينظر: بارت، روالن )60)

 .148(، ص98، دمشق، ع)جملة اآلداب األجنبيةترمجة: حممد خشفة. م(. كيف نقرأ. 1999( ينظر: تودوروف، تزفيتان )يناير61)

حتتاج إىل إدخال بعض التحسينات عليها  ( من ركائز بالغة الصورة: املوضوع والزاوية والتكوين واإلضاءة، وقد حتمل بالغة عالية بالتقاطها فقط، وقد62)

 .43لتتصف بالبالغة رشيطة أال تنحرف عن حقيقتها. ينظر: زيادات، عادل. بالغة الصورة بني املقاربة األدبية واإلعالمية، ص

مت يف ألبوم فوتوغرايف: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيق63)  وما بعدها. 158اهتا، ص( ينظر يف القراءة السيميائية التي ُقدِّ

 .173، 163( ينظر: السابق، ص64)

 .1/14م(. موسوعة الرسد العريب )د.ط(. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2008( ينظر: إبراهيم، عبداهلل )65)

لتواصل االجتامعي، وال توجد صورة أخر  لقيت ( اخرتنا هذه الصورة ألمرين؛ أوهلام: أهنا الصورة املشهورة التي ترّددت يف وسائل اإلعالم وشبكات ا66)

 رة وتلقي الشعراء هلا.مثل شهرهتا. وثانيهام: أهنا الصورة التي اعتمدهتا املؤسسة التي طبعت الديوان. وهو اختيار تفرضه الدراسة من أجل حتليل أيقونات الصو

. مارين، "ارخيي أن يصور، فقط، حلظة واحدة حيث حتدث فيها أفعال معينة معا  عىل الرسام الت"( يقول )ليربون( يف إحد  حمارضاته عن إحد  اللوحات: 67)

. والتصوير الفوتوغرايف ال خيتلف عن الرسمة يف القصد إىل حلظة حمددة 338لويس. نحو نظرية لقراءة الفنون البرصية لوحة بوسان: الرعاة األركاديون، ص

 حتمل أفعاال  معينة وحتيل إىل أحداث ذات عالقة.

http://ahmedkhalishalan.blogspot.se/2016/09/on-semiotics-semiotics-by-john-lyons.html
http://ahmedkhalishalan.blogspot.se/2016/09/on-semiotics-semiotics-by-john-lyons.html
http://maktaba.lagh-univ.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62648
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. ويف اجلانب اآلخر نجدنا أمام متلقني (68)املوصوف فيها ذا حركة ال تتوقف، ويغدو ما هبا ممكنات رسدية يمكن أن تنجزه عني الرائي

، وإن اختلفت درجة (69)بدعني وهم جمموعة شعراء ولدت جتارهبم بعد قراءهتم تلك الصورة وحتليلهم إياها بصور ذهنية خياليةم

فاملشاهد يبدأ من حيث ينتهي الفنان، واملعنى الذي جيده املالحظ "؛ (70)القراءة ونوعها باختالف مشارهبم وثقافاهتم ومد  تفاعلهم

د عىل العمل نفسه، لكنه أيضا  يتوقف عىل حالة املشاهد املزاجية وخلفيته الثقافية، متاما  كام يتوقف عىل مقدرته يف األثر الفني إنام يعتم

. ومعنى ذلك أن الشعراء استطاعوا أن يقرؤوا تلك الصورة بمنتجهم، قراءة بدت خطوة (71)"يف النفاذ ببصريته يف العمل الذي أمامه

 ، مستندين إىل ثقافتهم ومعارفهم السابقة.(72)التلقي أوىل لتكّون النص يف مفهوم نظرية

، تنوعت قراءة الشعراء؛ ويمكننا إحالة ذلك إىل (73)"لكل قارئ فرديته كام لكل كتابة بياضها الذي ينادي قارئا  كي يمأله"وألن 

خيتلف من قارئ وآخر باختالف  (74)سببني: أوهلام أن الصورة ليست داال  بعنارصها )األيقونات( بل بام حتيل إليه من عامل متخيل

إدراك القارئ هذا االنزياح قد "الثقافة. ووفقا  لذلك فالصورة املقروءة عمل إبداعي يتميز بانحرافه عن الواقع بطبيعته التخييلية، و

 -بام يمتلك من موهبة-ر . وثانيهام: أن الشاع(76)مما جيعله قابال  لتأويل سياقه الداخيل (75)"يزوده باملفتاح لفهم القصد البنائي للنص

قادر عىل الوصول إىل املستويات العالية لقراءة الصورة؛ وهي التفسري أو استخالص املعنى الذي حتمله الصورة، واإلبداع الذي 

جة . غري أن الفروق الفردية ودر(77)يعمل عىل توظيف املعنى الستخدامه يف مواقف أخر ، والنقد املوكل إليه مهمة التوجيه والتطوير

إىل معنى أويل  -يف الظاهر املبارش-التفاعل، تقيض بأالّ يتساو  الشعراء يف قدرهتم عىل التعاطي مع تلك الصورة، حتى وإن أحالت 

تأثر الشاعر بلوحة معينة، ثم تدوين استجابته ملحصالت ذلك التأثر يف القصيدة، سيعني أن تلك القصيدة "؛ فـ(78)ال خيتلف عليه اثنان

أويل للتأويل األول املجسد باللوحة وعالماهتا التشكيلية. وعىل العكس من ذلك، فقد تظهر القصيدة أحيانا  مبهورة هي بمنزلة ت

باملرجع التشكييل )اللوحة/ التأويل التشكييل للواقع(، ومنقادة له بصورة ال تستطيع معها ختطيه وصنع تأويلها الشعري اخلاص هبا، 

 .(79)"اورة املرجع باملستو  الالئق به، فضال  عن فشلها يف استنطاق لغته التشكيليةبسبب عجز قدراهتا الشعرية عن حم

                                                            

 .166( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص68)

 وما بعدها. 15( للصورة ستة عرش نوعا . ينظر: الفضيل، سعدية حمسن. ثقافة الصورة ودورها يف إثراء التذوق الفني لد  املتلقي، ص69)

. وهناك عدد من القراءات يساوي عدد القراء أنفسهم، بل للقارئ 406اجلاملية، ص( كل قراءة جديدة تنتج عمال  أدبيا  جديدا . ينظر: توفيق، سعيد. اخلربة 70)

 .1/55الواحد أكثر من قراءة باختالف الزمان واملكان والسّن. ينظر: إبراهيم، عبداهلل. موسوعة الرسد العريب، 

 .15( نوبلر، ناثان. حوار الرؤية، ص71)

 وما بعدها. 101، ص"نظرية التأثري واالتصال"لنص ( ينظر يف ذلك: إبراهيم، نبيلة. القارئ يف ا72)

 .6م(. الكتابة واالستجابة )د.ط(. دمشق: احتاد الكتاب العرب، مقدمة الكتاب ص2000( سليامن، نبيل )73)

 .162( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص74)

(. أحد البحوث املجموعة يف كتاب بعنوان: القارئ يف النص مقاالت يف اجلمهور والتأويل. 1ة )طم(. قراءة النصوص التخييلي2007( شتريله، كارهلاينز )75)

 .106حترير: سوزان سليامن، وإنجي كروسامن. ترمجة: حسن ناظم، وعيل صالح. بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحد، ص

 .239( ينظر: حلميداين، محيد. القراءة وتوليد الداللة، ص76)

 .93-92م(. الثقافة البرصية )د.ط(. القاهرة: دار البرش ، ص2000 مستويات قراءة الصورة أو البرصيات: عبداملنعم، عيل )( ينظر يف77)

 .263. واملعنى األويل هو ما أطلق عليه عبدالقاهر )املعنى(. ينظر: السابق، ص239( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص78)

 أمحد جار اهلل. التأويل الشعري للوحة التشكيلية. ( ياسني،79)
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، فمن الطبيعي أن تكون كذلك باختالف اجلنس الفني كأن يكون (80)وإذا كانت القراءة والتأويل ختتلف باختالف اجلنس األديب

، ولكن الصورة الشعرية قادرة عىل القراءة والتأويل المت الكها مفتاح العالقة املتينة بني الفنني؛ حيث تتحول العالمة شعرا  ورسام 

 يف  -بفضل الصورة الشعرية التي هي تقنية أساسية يف الشعر وإن كانت تنتمي  (81)التشكيلية إىل مداليل جديدة حتتضنها بنية القصيدة

تتعاضد القراءة واملعرفة بظروف إنتاج النص  . ثم إنه من األفضل أن(82)إىل كيفية األداء التمثييل للرسم -طبيعة تشكلها ومصدره

فهم الصورة عىل وجهها وتفسري الرموز تفسريا  يعني عىل امتداد عطائه، حيتاج إىل اإلحاطة بمالمح البيئة التي ينتمي "أيا  كان؛ ألن 

، وأي قصور (83)"العمل الفنيإليها )املبدع( والواقع املصاحب للتجربة، واملوقف املشكل لألحاسيس والعواطف التي فجرت ينابيع 

 يف يشء من ذلك قد حيول دون حتقق القراءة الصحيحة.

إن املنتج الشعري الذي جاء استجابة لنداء صورة الطفل عيالن، هو بمنزلة القراءة الواعية والتحليل اإلبداعي لأليقونات الثالث 

ىل الصورة الشعرية وقوف البالغي املتخصص، إىل دراسة املكونة للصورة. وعليه فإن مهمتنا ستتجاوز الرشح األديب والوقوف ع

-قراءات الشعراء التي انعكست يف صورهم الشعرية وإجياد الروابط الداللية بينها وبني الصورة الفوتوغرافية؛ مؤمنني بأن الداللة 

، وليس بالتشابه الذي جتسده الصورة مرتبطة بالثقافة والتجربة يف مفهومها اإلنساين الشامل -سواء أكانت يف صورة برصية أم ذهنية

 .(84)أيا  كانت

 املبحث األول: أيقونة الطفل:

[ بتجاهل أيقونَتي الشاطئ والبحر، نكون أمام جسد طفل ملقى عىل بطنه بذراعني ممّددتني ورقبة مائلة إىل أحد جنبيه. وال 1-3]

 دون -ضحية الطفل: نقول كأن–يع قراءهتا أكثر من ذلك تعطي األيقونة وحدها أكثر من أن هذا الطفل نائم أو متعب، وال نستط

 أو كانت لفظية التمثيل ألداة ألن ثم األيقوين، التفاعل من نوع لوجود املبارشة الداللة تتسع حينها األخريني؛ األيقونتني تضافر

ن خمزون ثقايف قادر عىل التعاطي معها حالة  قائع الكرب  مما يسهم يف نقل املتلقي إىل عامل آخر بام حيمله مالو إثارة عىل قدرة   صورية

. إن أيقونة الطفل بام انتهى إليه استقراؤنا للديوان، هي الرشارة األوىل لتفّجر التجربة الشعرية لد  كثري من (85)تتجاوز الفردية

                                                            

( بإرشاف املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 164م(. بالغة اخلطاب وعلم النص )د.ط(. الكويت: عامل املعرفة )1992( ينظر: فضل، صالح )80)

 .235ص

 ( ينظر: ياسني، أمحد جار اهلل. التأويل الشعري للوحة التشكيلية.81)

: 81-80ظر: شغيدل، كريم. دالالت الشكل البرصي يف الشعر العريب احلديث، ص( ين82) الكالم أصوات حمّلها من ". وقد قال القايض اجلرجاين قديام 

ي. (. حتقيق: حممد إبراهيم، وعيل البجاو1م(. الوساطة بني املتنبي وخصومه )ط2006-هـ1427. اجلرجاين، القايض )"األسامع حمل النواظر من األبصار

 .342بريوت: املكتبة العرصية، ص

 .217)د.ط(. القاهرة: دار غريب للطباعة والنرش، ص "حماولة لتأسيس منهج نقدي عريب"م(. أدبية النص 2002( رزق، صالح )83)

 . 128-127( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص84)

 .176، 164( ينظر: السابق، ص85)
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 بعضهم عن أثر هذه األيقونة، . وقد عرب(86)الشعراء، إذ استوقدوا منها دالالت متنوعة وصورا  شعرية تؤكد أن قراءهتم كانت إحيائية

 بالذات، بقوله:

 (87)ما دام يرسمها طفٌل ومن غرقوا  قصيديت مل تعْد حالًّ ملشكلة

 فقصيدته لوحة مرسومة بريشة هذا الطفل وأمثاله الذين قضوا حتفهم غرقا .

شاعريا  لألحداث األليمة؛ إما  [ وتأيت قصة القارب مادة مستنطقة من أيقونة الطفل خاصة، وعليها بنيت القصيدة رسدا  2-3]

 عىل لسان الشاعر أو عىل لسان الضحية. ونجد ذلك يف قصيدة مطلعها:

 (88)بعَد يوم الفراق هل من تالِق   طاَل ُبعدي عنكم وزاد اشتياقي

 إذ بدا الطفل راويا ؛ يلقي باللوم عىل من كانوا السبب ومن ختاذلوا عنهم.

يف -أليقونة سعة وضيقا ، وتتفاوت ريشة الشعراء يف رسم صورهم؛ فمنهم من مل يتجاوز وخيتلف استنطاق األحداث من هذه ا

، بل عمد بعضهم إىل حدث بارز فيها وانشغل يف تصويره متجاهال  البقية (89)قصة الطفل وعائلته كام جاء يف القصيدة السابقة -قراءهتا

 ونلمح ذلك يف قصيدة مطلعها: .(90)كام تفعله تقنية )تركيز الضوء( يف أثناء التقاط الصورة

 (91)فّرْت مراكُب بؤسِه ُزمرا  زمرْ   وجٌل تقّوَس يف انحناءته القَدرْ 

حيث جاءت القصيدة كمشهد مقتطع من )فيلم( يصارع فيه القارب عاصفة مطرية هوجاء. ومن ذلك ما جاء يف ثنايا قصيدة 

 جهته العاصفة، وكيف قضت األرسة نحبها:أخر  عنيت برسد تفاصيل الفصل األخري من قصة القارب يف موا

 بَك الّزورُق املجنوُن فانزلقْت  حدا

 ديفدتك الروُح يا ول"ناد  أبوَك: 

 وصاَح يرصُخ من عجٍز ومن أملٍ 

 يف البحر بسمُة قلٍب صاغ أحلانا 

 ، فحاَل املوُج أحضانا"قف يا حبيبي

 (92)إذ قْد غدوتم بقاع البحر ضيفانا..

لدرامي بتفاصيله عاكسا  دور أيقونة الطفل يف خلق الصورة الشعرية. ومن هذا النوع الذي عني فيه الشاعر ويستمر هذا املشهد ا

، أو إبراز السبب احلقيقي (93)بتسليط الضوء عىل جزئية معينة، تصويره مآل الطفل بعد موته والنعيم الذي ينتظره كغريه من الشهداء

                                                            

ينظر:  ورة الفوتوغرافية ثالثة مستويات: لساين، وتعييني، وتضميني أو إحيائي، ويف األخري تكون البالغة باعتبارها املظهر الدال لإليدلوجيا.( لقراءة الص86)

 .13بارت، روالن. البالغة القديمة، التقديم ص

 ر أو الشاعرة لعدم حاجة الدراسة إىل ذكره.. واختصارا  سأحيل إىل رقمي اجلزء والصفحة فقط، وسأجتاهل اسم الشاع2/79( الديوان، 87)

(88 )1/145. 

 .2/181، 2/118، 2/11، 1/241، 1/184، 1/173( وينظر: 89)

م التصوير ( من أهداف تقنية )تركيز الضوء( عزل بعض أجزاء الصورة بجعلها مشوشة؛ وذلك لرصف نظر املتلقي عنها. ينظر: أبو الوفا، وفا )د.ت(. تعلّ 90)

 .78.م، د.ن(. كتاب إلكرتوين مرفوع عىل الشبكة العاملية، صالفوتوغرايف )د

(91 )1/196. 

 .1/283. وينظر: 1/232( 92)

 .2/112، 2/106، 2/81( ينظر: 93)
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، أو فصل الشتاء الذي رآه البعض السبب الرئيس (95)عف األمتني العربية واإلسالمية، أو ض(94)وراء تلك املآيس؛ كحال املخيامت

للمأساة إلرغامه الضحايا عىل ركوب املخاطر طلبا  للدفء. ويّتخذ هذا التصوير طرقا  عدة؛ تبدأ بالوصف املبارش لقساوة هذا 

 .(97)ل عن أفعاله، وتنتهي بأنسنة الشتاء عرب االستعارة املكنية ليكون املسؤو(96)الفصل

نوع آخر تلقاها رمزا  حييل إىل  سلسلة من قصص التهجري التي  -يف قراءة القصة املأساوية من أيقونة الطفل-ويقابل هذا النوع 

. وهذا ما نراه (98)متّخضت عن القضية السورية، وال يكون اليشء رمزا  إالّ وفق رشوط ثقافية جتعل منه عالمة حميلة بالعرف والتواضع

  قصيدة استهلت بحوار دار بني الضحية من طرف والبحر وبقية الغرقى من طرف ثان:يف

 تناجي البحَر يف شجن

 مع الغرقى

 َتساءل أّيكم أشقى؟

 فقالوا كلنا نشكو

 من النار التي ترعى

 أذان الكون قد ُصّمْت 

 (99)فلم تسمْع لنا شكو 

لعريب، ال قصة القارب فقط، وما انتهت بشعبه من ترشيد وهتجري ومتيض القصيدة يف تصوير األحداث الدامية يف هذه القطر ا

 وتقتيل. 

[ وجتيز لنا التفاصيل الواردة يف بعض القصائد النظر إىل أيقونة الطفل الباعَث األساس لتصوير قصة القارب وغريها 3-3] 

ها تأثريا  يف رسم الصورة الشعرية معتمدين عىل من القصص، وال يفهم منه أالّ عالقة لبقية العنارص، ولكنّا نحاول الوقوف عىل أكثر

ما يف القصيدة من مؤرشات. ويّتضح دور هذه األيقونة يف التجارب الشعرية التي بنَت صورها من الضحية؛ يف صموهتا وسكوهنا، 

 وهيئتها، ولباسها.

اين وكلحظة انتظار املعنى أو الالمعنى وألن اجلسد لسان حيمل معاين كثرية بوضعياته املختلفة، وسكونه كالّصمت يف النص اللس

، انشغل به بعض الشعراء حتى أتت صورهم عىل كّل صوت سو  صوت الشعر الذي تفجر من غصة هوجاء (100)الذي حيمل معنى

 وقلقا  هائج املعنى:

                                                            

 .1/220، 1/201( ينظر: 94)

 .2/62، 2/56، 2/22، 1/265، 1/229، 1/217، 1/149( وبكثرة. ينظر: 95)

 .1/178( ينظر: 96)

 .2/209، 2/66، 1/299( ينظر: 97)

 .274( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص98)

(99 )1/168. 

 .211-210( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص100)
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 لن يقوَل الّطفل يف صورتِهِ 

  أرجائهِ سيخوض الّشعر يف

 وسيشتّد األسى يف قلٍق 

 رداُت غرَي صمٍت تقتفيِه املف 

 تعلوها َشكاةُ ُغّصة  هوجاَء 

 (101)هائِج املعنى بام ُيفيض النُّعاةُ 

 وبذلك بدت الضحية الصامتة مفتتحا  لكالم طويل، أو كام عرّب أحدهم يف خامتة قصيدته:

 عيالن

 (102)يفتتُح الكالمْ 

 واآلخر عىل لسان الضحية:

 (103)ولتقرؤوا جرحنا يف وجه لوحايت  ال تسألوين فجرحي لن حيّدثكم

 .(104)وهبذا استحال الصموت نّصا  ثقافيا  ال يدرك إالّ وفق سياقه، وبدت الضحية عالمة بفعل مرجعية املجتمع العريب املسلم

وجاء استنطاق الشعراء هذا الصموت يف صور خمتلفة؛ فمنهم من سمع فيه صوت الطفل راويا  أو الئام  أو متوعدا  كالذي يمكننا 

 سامعه يف هذا املطلع:

 نا صاحُب القهِر املعّتْق..أ

 متأّلـٌم والّروُح ُتزهْق..

 أنا ميٌت حيٌّ كأيّن..

 (105)غادرُت أشهْق..

 ومتيض القصيدة عىل هذه الوترية بصوت الضحية التي تروي مأساهتا بيشء من التفصيل. ويف قصيدة مطلعها:

 ما ذنبي أنا

 كي تغتصب طفولتي

 (106)بني أمواج املتوسط البيضاء؟

ة بصوت يلوم أرباب السياسة والعلامء وأصحاب الشعارات اإلنسانية اجلوفاء، لعدم تفاعلهم مع املآيس املتكررة. بدت الضحي

 ، وربام حتّول الصوت إىل وصية موجهة إىل املؤرخ:(107)واستنطاق الصموت كثري يف ديوان عيالن

 أهيا املؤّرخ.. أرجوك

                                                            

(101 )1/155. 

(102 )1/192. 

 .2/246. وينظر: 2/153( 103)

 .196-195، 46( ينظر يف ذلك: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص104)

(105 )1/237. 

(106 )2/73. 

 .2/195، 2/131، 2/5، 1/250( ينظر: 107)
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 ال تشهد زورا  عىل أحدْ 

 ال تكتب أيّن مّت شهيدا  

 (108)كي جتّمل صورة البلدْ 

ن اسمها يف باب اللجوء، ويعنون بـ )عيالن( ليعرف املستقَبل قيمة العريب التي مل تكن حينذاك  وفيها تطلب الضحية أن يدوَّ

 تساوي شيئا ، وليدرك غايات الشعارات الكاذبة.

فه أو بني أطراف أخر  جيمعها ومن الشعراء من استلهم فكرة احلوار من صموت الضحية فجاءت قصيدته حوارا  من طر

؛ إذ اإلحساس بمرارة املأساة، مما عكس أثر األيقونة يف التجربة الشعرية. أما النوع األول فقد أّثر يف تشكيل الصورة الشعرية كاّم  وكيفا  

حلوار أقرب إىل الراثي، ثم قّل عددها يف القصيدة، ودنت إىل عامل الواقع لضعف عنرص اخليال. وقد ُيرّد ذلك إىل أن الشاعر يف هذا ا

ومايض األمة  -قديام  وحديثا  -ألنه كان حريصا  عىل استجالء احلدث وتداعياته، واستثامره يف حتريك العواطف بموازنة حال العرب 

 وحارضها. ونالحظ ذلك يف قصيدة استهلها صاحبها خماطبا  الطفل:

 (109)يبكيكا؟غرقا ؟ وهل سمعوا الذي   عيالُن هل أِسفوا وقْد قتلوكا

وقد فتح الشاعر قنايَت حوار؛ إحدامها مع الطفل، واألخر  مع والده. وقد أسهمت العاطفة احلارة يف ضعف العناية بالصورة 

 الشعرية؛ ومرّد ذلك إىل تركيز الشاعر عىل ما هو أهّم يف نظره واملتمثل يف إيصال الرسالة يف أعىل درجة ممكنة من الوضوح.

أثناء -نوع الثاين الذي جاء احلوار فيه بني طرفني استطاع الشاعر أن يتقّمص شخصيتهام، مما يشري إىل دخوله واحلال نفسه يف ال

 يف حالة عاطفية كان أثرها واضحا  عىل تشكيل الصورة الشعرية. ونستشهد عىل ذلك بقصيدة مطلعها: -والدة التجربة

 حان الوداعْ  أّماُه قد

 قد كان عمري زورقا  

 وي يب الرّشاعْ واملوت يط 

 (110)كمسافر نحو الّضياْع...

وفيها يناجي الطفل أمه، ويستذكر ماضيه الذي مل يكن أخّف قسوة من عاصفة اهلالك، متعزيا  بمآيس األنبياء وبام أعده اهلل  

مجة ما قرأه فيها بطرق ، ودليل عىل تفاعل الشاعر مع أيقونة الطفل وتر(111)للشهداء. واستنطاق الصموت باحلوار كثري يف ديوان عيالن

 عدة؛ األمر الذي كان له أثره يف رسم الصورة الشعرية.

نوع من التأطري يتميز بقدرته "ومن الشعراء من قرأ يف هيئة الطفل امللقى عىل وجهه معاين كثرية، واهليئة قصدية من املصور، وهي 

وتنفتح عىل قراءات كثرية مما  (112)"ود املوضوع املمثل وحرفيتهعىل خلق حركة العني ويف النظرة واإلدراك، حينها تتحرر العني من قي

 يسهم يف بناء الصورة الشعرية. ويربز ضعف األمة وهواهنا واحدا  من املعاين التي رآها بعضهم يف انكباب الطفل عىل وجهه:

                                                            

(108 )2/179. 

(109 )1/253. 

(110 )2/52. 

، 1/268، 2/204، 2/137، 1/283، 1/256. النوع الثاين: 2/29، 2/6، 1/303، 1/281، 1/270، 1/260( ينظر: النوع األول: 111)

1/274 ،2/166. 

 .166-165فاهيمها وتطبيقاهتا، ص( بنكراد، سعيد. السيميائيات م112)
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 ملن سنكتب التاريخ؟

 صار التاريخ جّثة منكفئة عىل وجه شطٍّ من رمال

 (113)دانلسوء احلظ.. ليس به دي

وهكذا التقط الشاعر من أيقونة الطفل هيئة الضحية، ورأ  فيها تاريخ األمة املكبوبة عىل وجهها. ونجد ذلك يف ثنايا قصيدة 

 جاءت عىل لسان الطفل حياور أمه:

 ما يل أراين أتيُت اليوم منفردا  

 حتى ذروين عىل األعتاب منكفئا  

 كأهنم مل يعوا وعدي وال اّدكروا 

 (114)لّرمل واألنفاس تنطمرُ وجهي إىل ا

، (115)إذ ُوظفت هيئة الضحية للتعبري عن الضعف واهلوان. وقد استلهم بعضهم هذا املعنى من حذاء الطفل وانغراسه يف الرتاب

 ؛ األمر الذي يؤكد أن لبعض األجزاء قدرة(116)يف لون اللباس دماء األبرياء التي مل تفارق الضحية حتى حلظة وفاته -أيضا  -ورأوا 

 ، ودورا  أوضح يف رسم الصورة الشعرية.(117)أكرب من الكل يف اإلحالة إىل املعنى

ومل يقرأ الشعراء يف أيقونة الطفل دالالت سلبية وحسب، بل منهم من قرأ فيها دالالت إجيابية بدت يف صورهم. ومن ذلك هيئة 

 الطفل التي رآها بعضهم صالة ال يعيها إال القلب السليم:

 (118)سجدت أنامله لريفع أصبَعهْ   مامهااطئني أوهنا صالة الّش 

 وتدنو منها الصورة األخر  يف قول الشاعر:

 كأّنُه زهرٌة محراء وانفتحْت 

 دْعُه يصيل ويدعو اهلل عن أملٍ 

 ومن يديه تغنّى اجلرُح والنّفُق  

 (119)لعّله شمعة يف قلب من علقوا

، دالالت إجيابية جتاوزت مرارة املأساة إىل حالوة ما خلفها. وتتضح وحتمل هذه الصورة املستمدة من هيئة الطفل ولون لباسه

يف بعض الصور التي تعاطت مع حذاء الطفل واجتاهه؛ إذ صورت ذلك ساّم  يف عروق السياسيني  -كذلك-هذه القراءة اإلجيابية 

 وخناجر متزقهم، ودرسا  للجبناء والفجرة، وبشارة خري:

 حذاؤَك لدغُة الّثعبان ترسي

 درسا   اؤَك عّلم اجلبناءحذ

 فال حتزْن عليهم يا صغريي

 ناجرْ برشيان السياسة كاخل 

 وأصبح لعنة  يف كّل فاجرْ 

 (120)حذاؤك ساق للنفس البشائرْ 

                                                            

(113 )1/296. 

(114 )1/284. 

 .2/55، 1/191( ينظر: 115)

 .2/178( ينظر: 116)

 .198( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص117)

 .2/108. وينظر: 1/288( 118)

(119 )2/79. 

(120 )2/313. 
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. ويف هناية (121)وقريبا  منه ما نجده يف قصيدة أخر  بدت فيها النعل متحدثة بحروف ثائرة؛ حتّط من األنذال وتعيل ضحاياهم

األيقونة يمكننا وصفها بالعنرص الرئيس الذي قرأه الشعراء من زوايا خمتلفة، وبدا أثره يف صورهم الشعرية بام أحال حديثنا عن هذه 

 إليه من معاٍن سلبية أو إجيابية.

 املبحث الثاين: أيقونة الشاطئ:

اق( منها إىل اإلجيابية )النوم [ إذا كانت األيقونة األوىل حتمل وحدها دالالت مبارشة أقرب إىل السلبية )التعب واإلره1-3]

حييل إىل دالالت إجيابية؛ كاهلدوء، والتأمل، وراحة البال،  -يف نظافته وبام حيتضنه من رمال وحىص-والراحة(، فإن أيقونة الشاطئ 

ث التفاعل مع واالستجامم..إلخ. غري أن هذه الدالالت تتبدل بأخر  حني ننظر إىل هذه األيقونة يف عالقتها بالطفل والبحر، فيحد

ليؤكد عىل أن فهم الصورة مرتبط بقدرة املتلقي عىل التنسيق بني مجيع أيقونات الصورة  -التارخيية والسياسية-ظروف إنتاج النص 

املشكلة للنص والتي تعطي معاين ضمن سياقات الفعل اإلنساين املتنوعة، وأن جهله بالنص الثقايف الذي أنجزت فيه احلركة التي 

. ونود أن نذّكر بام أرشنا إليه سابقا ؛ وهو أن الشاعر يف قراءته الصورة ال (122)لصورة، قد يسهم يف إنتاج دالالت غري مرادةتضمنتها ا

يفصل بني عنارصها فصال  تاما ، ولكن الدراسة حتاول أن ترتبها بناء عىل درجة تأثريها يف رسم صوره الشعرية وبام جييز القول: إنه 

 ئ عن غريه.كان مشغوال  بالشاط

بني السلبية واإلجيابية، وبدت السلبية أكثر وضوحا  بتصوير  -التي قرأها الشعراء يف هذه األيقونة-[ وقد تنوعت املعاين 2-3]

 الشاطئ غادرا  خائنا  مشاركا  يف اجلريمة، يف مقابل األخر  التي برأته من اجلرم ونظرت فيه فراشا  آمنا  ومسجدا  طاهرا . ونجد صورة

 شاطئ اخلائن الغادر يف قصائد عدة، ويبدو فيها معينا  البحر عىل الضحية؛ يبتسم عن سكاكني، وترتاقص اآلالم عىل رماله:ال

 ترتاقُص اآلالُم فوق رمالهِ 

 وعىل فم الشطآِن تبتسم الـُمد 

 وكأهنا قد أقسمت أن جترَعهْ  

 (123)ُزرٌق خمالبها تعود لتبَلَعهْ 

بلباس القسوة عاريا  من األحاسيس التي نجدها يف البحر املتعاطف مع الضحية حني قذف هبا ويف صورة أخر  يظهر الشاطئ 

. وانتبه بعض الشعراء إىل خلو الشاطئ من أي مظهر من مظاهر احلياة، وقرؤوا فيه حياة الطفل (124)تكريام  كام قذف نبي اهلل يونس

 اخلالية من مقومات العيش السعيد، ونجد ذلك يف قول أحدهم:

 (125)ال موطٌن ال غٌد ال أمَن ال سبُل   تلك الّرمال أيا منفاُه عاريةٌ 

 فبدت الرمال اخلالية شاهدا  عىل أن الطفل قد عاش حياته دون أدنى مقومات، ورحل عنها بال هوية.

يها الشاطئ فراش أمن [ أما املعاين اإلجيابية التي استلهمها بعضهم من هذه األيقونة، فنراها يف الصور الشعرية التي بدا ف3-3]

 وسالمة ال جتاريه فرش احلرير؛ كالتي نقرؤها يف قول الشاعر:

                                                            

 .2/68( ينظر: 121)

 .200، 140-139هيمها وتطبيقاهتا، ص( ينظر: بنكراد، سعيد. السيميائيات مفا122)

 .1/287. وينظر: 1/288( 123)

 .47-2/46( ينظر: 124)

(125 )1/186. 
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..  َنْم يا ُبنيَّ

 عىل الّرمال وال ختْف 

 فاهللُ جاعلها

 (126)عليَك أحنَّ من ُفُرِش احلريرْ 

من القراءات اإلجيابية هلذه وجاءت الصورة تأكيدا  ملا تضمنه أول القصيدة؛ إذ كانت هناية الطفل بداية حلياته األخر  اجلميلة. و

 األيقونة تصوير الشاطئ متعاطفا  مع الضحية؛ حيضنه وحيادثه. ونر  ذلك يف قول أحدهم:

 هِ وبكْت مياُه البحر يف أعامق

 َرّق امتداد املوج عن جثامنهِ 

 وحنْت عليه بضّمِة الّشطآنِ  

 (127)فالرمل حيضنُه مع األشجانِ 

واجه والشاطئ برماله متعاطفات مع الضحية؛ سواء يف بكاء البحر عليها، أم رقة موجه وقد تضافرت الصور إلبراز البحر بأم

وامتداده كاليد احلانية التي تريد أن تضع الضحية يف مرقدها األخري حيث حضن الرمال وضمها. ومنهم من ذهب يف تصوير الشاطئ 

 لك قول أحدهم:إىل أبعد من ذلك، فرأوا عالقته بالطفل كعالقة األم بوليدها، ومن ذ

 

 قالْت يل الشطآُن عن كلامتِه:

 هو مل يمْت باألمِس غّرَد ضاحكا  

 مهسْت يل الشطآن مهسا  موجعا :

 كالّريح هيذي من لظى زفراتِهِ  

 يف حضِن أّم إذ تعيش لذاتِِه...

 (128)الطفل طفيل واحليا بمامتِهِ 

ر، واستعان بالصورة الشعرية لرسم معاٍن إجيابية يف ذلك وقد وظف الشاعر الرسد للتعبري عن انتقال الطفل من حضن إىل آخ

 االنتقال؛ وكأن الطفل مل يتغري عليه يشء.

ونسجل مالحظتنا عىل هذه األيقونة، وهي أن أثرها يف رسم الصورة الشعرية مل يكن بقدر أثر أيقونة الطفل التي قرأها الشعراء 

 الصورة الرئيس هو الطفل امللقى، ولو غاب الطفل الختفى املوضوع. من زوايا عدة كام سبق، وهذا أمر طبيعي؛ ألن موضوع

 املبحث الثالث: أيقونة البحر:

إىل دالالت مبارشة؛ إجيابية كاهلدوء والتأمل، وسلبية كالغدر واملوت. وحني تتعاضد مع  -وحدها-[ حتيل هذه األيقونة 1-4]

تضيق الدالالت اإلجيابية وتتسع األخر  السلبية نتيجة التفاعل  -حرالذي ال وجود له حقيقة دون الب-أيقونتي الطفل والشاطئ 

وظروف إنتاج النص؛ فتكون األمواج هادرة قاتلة، والشاطئ شاهدا  عىل تلك اجلريمة. وأثر البحر يف رسم الصورة الشعرية أكرب من 

األيقونة عىل ثلث الصورة الفوتوغرافية تقريبا  مما جيعلنا أثر الشاطئ، وقراءة الشعراء له أكثر تنوعا ؛ وربام عاد السبب إىل استحواذ هذه 

حجم األشكال له دور كبري يف حتديد أمهية العنارص املؤثثة "نفرسه بالّلفت املقصود من قبل املصور ونجاحه يف ذلك ألن 

                                                            

 .1/317. وينظر: 1/308( 126)

 .1/231. وينظر: 2/177( 127)

(128 )2/81-82. 
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هليمنة واإلقصائية، ويعمل يعطي معنى ا -كالسفن والطيور واألسامك-. ثم إن خلو هذه األيقونة من أي مظهر للحياة (129)"للصورة

عىل توجيه القراءة بتضافر العنرص مع غريه من العنارص املكونة للصورة. لقد أسهمت قراءة هذه األيقونة يف رسم صور للبحر سلبية 

 يف إقامة موازنة بني بحرين أو جمموعة بحار يربطها بالضحية أو القضية روابط خمتلفة. -كذلك-وإجيابية، وأسهمت 

لصور الشعرية التي محلت دالالت سلبية هي أكثر الصور التي نتجت عن تفاعل الشعراء مع هذه األيقونة، وبدت فيها [ وا2-4]

ين معاين الغدر والقتل والبخل واخليانة وغريها من املعاين املستقاة من املعني الثقايف العريب الذي أشار إليه بعضهم حني جعل هذه املعا

 من طبيعة البحر:

 (130)حتى وإن كان خمفيا  به األثرُ   البحَر يوما  قال قائلُهمْ تأمن  ال

وصّور الشعراء البحر بأمواجه عابثا  باألجساد عبثا  ال ينتهي إالّ بنهاية احلياة، مدخال  يف ذلك صورة القدر ذي اللجة؛ وكأهنام من 

 أصل واحد:

 جُلتِهاهكذا األقداُر يف 

 رّبام تلهو قليال  بالذي

 واُج ما ُتلقي اجلهاُت لَقُف األمت 

فاُت   (131)يف يدهيا قبل أن ُيرمى الرُّ

، وقد استحوذت عىل بعض التجربة (132)صورة مكرورة يف الديوان -ذي الضغينة بأمواجه التي ال ترحم-وصورة البحر احلاقد 

وهذا ما يفرس حرص بعضهم  الشعرية عند بعضهم األمر الذي يشري إىل تأثري هذا العنرص من الصورة بمقارنته بالعنارص األخر ؛

عىل تشخيص البحر الستحضاره يف كل بيت من القصيدة أو يف معظمها. ونتج عن ذلك تكرار بعض الظواهر اللغوية كضمري 

املخاطب وأساليب النداء واألمر واالستفهام، وذلك لتحريك البحر بحيث خيرج من كونه بحرا  ال عالقة له بام حدث إىل آخر 

 شواهده تلك القصيدة التي مطلعها:مسؤول عنه. ومن 

 (133)فكيف أصبحَت يف إغراقنا سَببا!  أجراَك ربَُّك كي متيض بنا رَغبا

عىل استحضار البحر يف معظم األبيات من أجل معاتبته  -وأسلوب النداء خاصة-ويف القصيدة عملت بعض الظواهر اللغوية 

هر هلذا السبب مالحظ يف بعض القصائد؛ بدءا  من عنواهنا الذي اتكأ عىل أسلوب وتوبيخه إذ كان أداة بيد الظاملني، وتكرار هذه الظوا

. ومن الشعراء من جتاوز وصف البحر بالغدر واخليانة إىل وصفه بالتآمر والعاملة واملشاركة يف قتل األبرياء، وهي قراءة (134)النداء

ومن الصور الشعرية التي قّدمت البحر عميال  مشاركا  يف القتل، أخر  لأليقونة تفتح إمكانية تعدد القراءة ألي نص مهام كان نوعه. 

 ما جاء يف قول الشاعر:

 حراءُ يا ليتُه كقلوهبْم ص  كي يغرقوَك تآمروا واملاءُ 

                                                            

 .144( بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص129)

(130 )1/285. 

(131 )1/155. 

 .2/107، 1/291، 1/286، 1/270، 1/183( ينظر: 132)

(133 )2/140. 

 .2/145، 1/288( ينظر: 134)
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 كمْ يا بحُر هل غدٌر تقّسم بين

 يا بحُر حسب احلاكمني عاملة  

 إذ أنت واحلّكام فيه سواءُ 

 (135)واليوم زيَد بموجك العمالءُ 

رة البحر يف القصيدة عىل هذه السلبية؛ فهو القاتل، وكل أفعاله أخطاء، وأمواجه خملوقة من بغضاء. ومن القراءات ومتيض صو

ه ليغرق األبرياء -كذلك-السلبية   .(136)إظهار البحر يف صورة غري املبايل بام حدث، أو يف صورة الساذج املغفل الذي يوجَّ

إجيابية متنوعة، وكان لذلك أثره يف تشكيل سلبية فقط، بل استمّد منها بعضهم دالالت  [ ومل حُتِل أيقونة البحر عىل دالالت3-4]

الصورة الشعرية. وقد عملت بعض الصور عىل إبراز السبب احلقيقي وراء هالك الضحية وأن البحر مل يكن إال أداة بيد الظامل يفعل ما 

 يؤمر به كفعل القنابل والصواريخ والرصاص، ونجد ذلك يف قول أحدهم:

 ُلكاحاشا البحاَر وهذا املاء يقت

 الّشام مّزقها للموت أودعها

 وح إّن الّروَح غاليةٌ يا قاتَل الرّ 

 إّنا نموت هنا يف أرِضنا مَعكا 

 وبعد هذا العمى للبحر أودعكا...

 (137)يوَم القيامة سوف الّروح تسألكا

حية دون أن إذ حرصت الصورة عىل إبراز السبب احلقيقي وراء هذه اجلريمة. وثمة صور أخر  رسمت البحر متعاطفا  مع الض

توظَّف إلبراز الفاعل احلقيقي، وكان للتشخيص دور فاعل يف صناعتها، وهي إحد  التقنيات التصويرية التي محلت داللة إجيابية. 

 وشواهد ذلك كثرية يف الديوان، ومنها قول أحدهم:

 ويميض الليل حمزونا  عليه

 رأ  الشطآن مهمومة  

 تلملُم دمعها الباكي

 َر بسمتهِ وظّل البحر يرقب سح

 ويدعو كّل شطآنهِ 

 فجاءت ترقب املشهد

 (138)حتّرك جسمه امللكّي يف رّقةٍ 

ونر  البحر يف هذا املقطع كيف بدا يف هيئة من يتابع املشهد بحزن ويأس دون أن يكون له يد يف مأساة الطفل. ومثل هذا التصوير 

دون -. وقد نظر بعضهم يف إعادة اجلثة إىل اليابس (139)ه، ويعتذر منهما جاء يف قصيدة أخر  برز فيها البحر حلافا  للطفل الشاكي؛ يقّبل

 دليال  عىل براءة البحر من اجلرم، وأنه لو كان ذا حقد وضغينة ملزق اجلسد؛ وصور ذلك يف قوله: -عبث هبا

 إذا ما صوت طائرٍة بحرق العمر قد أفتى

                                                            

 .2/229. وينظر: 2/149( 135)

 .2/119، 1/317، 1/186( ينظر: 136)

(137 )1/223. 

(138 )1/170-171. 

 .2/176، 2/169. وينظر مثل هذا التصوير: 1/231( ينظر: 139)
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 هناك سيشهد الشهداء واملوتى

 بأن البحر مل يظلم

 لغرقىوما إن تبرص ا

 ستعرف أن هذا املوج قد صدقا

 فلم يرسل لنا األشالء

 طارت يف الفضا مزقا

 (140)وعاد شهيدنا منه سليام  مثلام غرقا

، وربام جاء ذا بعد خيايل أعمق بتوظيف احلوار بني البحر والضحية، كالذي (141)وهذا النوع من التصوير حارض يف بعض القصائد

 ية الرسدية:نقرؤه يف قصيدة قامت عىل هذه التقن

 البحُر من أمامي/ والرّشّ من ورائي

 (142)واملوُت يف طريقي

 وفيها يتبادل الطفل والبحر مشاعر احلب؛ فرياه الطفل صديقا  وفيا ، ويعتذر البحر بحزن عن إغراقه بداعي إجابة القضاء والقدر.

الت وبناء الصورة الشعرية، األمر الذي يؤكد أن أسهم يف إنتاج الدال -يف قراءة الشعراء أيقونة البحر-[ وهناك ملمح فني 4-4]

؛ ويتكئ هذا امللمح عىل (143)"ال يمكن قراءهتا إالّ من خالل التعّرف عىل أشياء، والتعرف معناه خلق أقسام"الصورة الفوتوغرافية 

قراءهتم أيقونة البحر يف الصورة، لون من املوازنة بني عواطف البحر املتناقضة أو بني أكثر من بحر، تلك التي استلهمها الشعراء من 

ثم وّلدوا منها معاين أودعوها يف ثنايا قصائدهم بلغة شعرية قائمة عىل التصوير. أما صورة البحر ذي العواطف املتناقضة فقد جاءت 

سه خمّلصا  من أمل يف غري قصيدة مرتمجة قراءة ذات زوايا متعددة، ونجد ذلك يف قصيدة برز فيها البحر قاتال  غادرا  ويف الوقت نف

 العذاب وشاهدا  عىل جرم الظاملني يوم القيامة:

 جوازَي ملٌح.. حضُن أّمي زوارُق 

 زرعُت مرايا اليّم أصغر ُقبلةٍ 

 روت سجدُة األشواق للرمل ُغّصة  

 حنانيِك أّمي.. أبحُر اهلل أعنيٌ 

 نبضُة الزيتون يف املاء فاكتسى رسْت 

  يلتقمني احلوُت.. مذ ذاق رعشتيومل

 تدّثر يب موٌج بموتاُه شاهُق  

 ئُق لتنبَت شاٌم.. ياسمنٌي.. حدا

 يلّم صداها كّل موتنِي غارُق 

 ُق ويف كّل تابوٍت نبّي وعاش

 مالئكة  وسنى رؤاها الناّمرُق 

 (144)يسّبُح واليقطنُي يف املهد ناطُق 

                                                            

(140 )2/166-167. 

 .2/175، 117-2/116، 2/96( ينظر: 141)

(142 )1/262. 

 .127كراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص( بن143)

 .2/118. وينظر: 1/108( 144)
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حدامها وهو يداعب األطفال وتدنو من ذلك قصيدة أخر  تضافرت فيها الصور الشعرية لرسم البحر بعاطفتني؛ بدت إ

وذا أمن  -كام استقّر يف الوعي الثقايف-. وتصوير البحر غادرا   (145)ويغسلهم بأمواجه، واألخر  مأمولة يتفجر فيها غضبا  عىل الظاملني

إحيائية فتحت ، ودليل عىل ما اتصفت به قراءة هذا العنرص من (146)وأمان وسالم كام ارتسم يف خميلة الضحية، مالحظ يف بعض القصائد

 .(147)املجال للتصوير

ومن الشعراء من جتاوز ذلك إىل املوازنة بني أكثر من بحر موازنة أسهمت يف البوح باملعاين املراد إيصاهلا للمتلقي، ومنه ما جاء يف 

ه ذو عاطفة مل تشأ لكن -يف أصله-قصيدة استحرضت بحرين؛ أحدمها من خذالن بأمواج دهر عاتية، واآلخر ينتمي إىل العامل احلقيقي 

 أن متّثل يف جثة الضحية بل أرسلته إىل اليابس ليكون فضيحة تصم من خيذل أهله وأصحابه:

 وبةْ مياُه البحِر زلزلِت العر

 رأْت طفال  يصارع موَج دهرٍ 

 رآُه احلوُت بني املوِج يبكي

 وقال ملوجة البحر اصحبيهِ 

 وأغرقِت الّضامئَر يف املصيبةْ  

 ا  كروَبْه...من اخلذالن حمتضن

 شيَبةْ فلم يلمْس مالبسه الق

 (148)لُيعلن موَت من ينسى قريَبهْ 

وتقرب من هذه الصورة صورة أخر  رسمت ثالثة بحار؛ بحٍر حقيقي عمل عىل تسجيل ذّل العرب وهواهنم، وثاٍن من خلود 

 ينتظر الطفل بام فيه من نعيم، وثالٍث من مهوم أغرقت أباه:

 اهناالبحُر وّثَق ذهّلا وهو

 َنْم يا صغريي وابتعد عن بؤسنا

 قد رسَت يف بحر اخللوِد مسافرا  

 كاوعىل الّرمال كشاهٍد ألقا 

 واذهْب جلنّاِت اخللوِد هناكا

 (149)وتركَت يف بحر اهلموِم أباكا

 ومتتزج يف هذه الصور عواطف اليأس من حال العرب، والفرح بمآل الطفل، واحلزن عىل ما انتهى إليه أبوه.

 ة:اخلامت

أسهمت العالقة املتينة بني الفنون البرصية خاصة يف إجياد نوع من التفاعل بدا أكثر وضوحا  يف العرص احلديث، وكان للقنوات 

اإلعالمية وشبكات التواصل االجتامعية دور يف تعميق ذلك التفاعل بطرق خمتلفة؛ لعل من أسامها التفاعل اإلبداعي بني تلك األنواع 

 لصورة الفوتوغرافية لعيالن كردي والفن الشعري الذي جاء استجابة هلا يف منتج ضخم، مما يذكرنا بمقولة الشاعركالذي حصل بني ا

الذي  آخر. والعمل أديب جنس من عمل مائة إىل تفسريه حيتاج الذي هو ذلك حقا   املثمر الفني العمل إن")عزراباوند(:  األمريكي

 .(150)"قصيدة مائة نواة وه الصور والرسوم من خمتارة جمموعة يضم

                                                            

 .2/147( ينظر: 145)

 .2/204، 180-1/179( ينظر: 146)

 .13( ينظر: بارت، روالن. البالغة القديمة، ص147)

(148 )2/130. 

(149 )1/303. 

 .11ص ،"الشعر والتصوير عرب العصور"( ينظر: مكاوي، عبدالغفار. قصيدة وصورة 150)



 - دراسة سيميائية- عبد الرمحن بن صاحل اخلميس: صورة عيالن كردي يف الشعر العريب

- 269 - 

وألن من مهام النقد األديب الكشف عن الروابط بني الفنون املختلفة من خالل القناة اإلبداعية، وحماورة ذلك، جاءت الدراسة    

 طامعة يف إضافة ما يستحق إىل املكتبة العربية. وقد انتهت إىل نتائج من أبرزها:

الفوتوغرافية قراءة إحيائية تتجاوز الداللة املبارشة وتتكئ عىل مرجعية ثقافية أطلت من أوال : استطاع الشعراء أن يقرؤوا الصورة 

 تلك العالئق بني عنارص الصورة، وأعانتهم عىل بناء صورة الشعرية.

 ثانيا : بدت أيقونة )الطفل( أكثر األيقونات إهلاما  للشعراء وتوجيها  يف تصويرهم، وتلتها أيقونة البحر، ثم الشاطئ.

ثالثا : قرأ الشعراء يف )الطفل( قصة عيالن وأرسته، وانفتح بعضهم إىل القصص املأساوية لالجئني والفارين التي نتجت عن 

القضية السورية. وقرؤوا يف صموهتا وسكوهنا وهيئتها ولباسها معاين الذل واهلوان الذي تعيشه األّمتان العربية واإلسالمية، وعربوا 

تلفة ومتفاوتة احلضور؛ كالرسد، واحلوار، والتصوير الدرامي. ومن الشعراء من أحالته األيقونة إىل دالالت عن ذلك بتقنيات فنية خم

 إجيابية متنوعة.

رابعا : وتنوعت املعاين التي قرأها الشعراء يف )الشاطئ( بني السلبية واإلجيابية، وعرّبوا عنها يف صورهم الشعرية، غري أن أثر هذه 

 قويا .األيقونة مل يكن 

املعاين التي قرؤوها يف )البحر(، وبدا أثر هذه األيقونة عاكسا  للحجم الكبري الذي خصص هلا يف  -كذلك-خامسا : وتنوعت 

الصورة، وواضحا  يف تصوير الشعراء الذين حّركوا البحر وحاوروه وجعلوه بريئا  مما حدث أو مسؤوال  عنه؛ مستعينني يف ذلك 

 بدا أثرها يف تلك املوازنات التي عقدها الشعراء بني عواطف البحر أو بني بحرين وأكثر. باالستعارة املكنية. كام

 ثبت املصادر واملراجع

 أوال : املصادر:

م(. ديوان عيالن عبداهلل كردي )د.ط(. الكويت: مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع 2016جمموعة شعراء ) -

 الشعري.

 ثانيا : الكتب والبحوث:

 .والنرش للدراسات العربية املؤسسة: بريوت(. ط.د) العريب الرسد موسوعة(. م2008) عبداهلل إبراهيم، -

 جملة. إيزر ولفجانج مع الباحثة أجرته بحديث مذيال   "واالتصال التأثري نظرية" النص يف القارئ(. م1984) نبيلة إبراهيم، -

 (.108-101)ص ،(1)ع( 5)م القاهرة، ،"األسلوبية ملف" فصول

: املغرب. زيد أبو أنطوان: ترمجة(. 1ط) "احلكائية النصوص يف التأوييل التعاضد" احلكاية يف القارئ(. م1996) أمربتو إيكو، -

 .العريب الثقايف املركز

 .اجلديدة النجاح مطبعة: البيضاء الدار. الرشقاوي الكبري عبد: ترمجة(. ط.د) القديمة البالغة(. م1994) روالن بارت، -

 رشد وابن سينا وابن الفارايب ورشوح القديمة العربية الرتمجة مع ألرسطوطاليس الشعر فن(. م1953) عبدالرمحن ،بدوي -

 .املرصية النهضة مكتبة: القاهرة(. ط.د)

 .احلوار دار: الالذقية(. 3ط) وتطبيقاهتا مفاهيمها السيميائيات(. م2012) سعيد بنكراد، -

 .القلم دار: تونس(. 1ط) متأللئة ومضات(. م2015) جميد سمري البيايت، -
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 .الثقافة وزارة: دمشق. املقداد قاسم: ترمجة(. 1ط) العرشين القرن يف األديب النقد(. م1993) إيف جان تادييه، -

-137)ص ،(98)ع دمشق، األجنبية، اآلداب جملة. خشفة حممد: ترمجة. نقرأ كيف(. م1999يناير) تزفيتان تودوروف، -

150.) 

 اجلامعية املؤسسة: بريوت ،(1ط) "الظاهراتية اجلامل فلسفة يف دراسة" اجلاملية اخلربة(. م1992-هـ1412) سعيد توفيق، -

 .والنرش للدراسات

 .اجليل دار: بريوت. هارون عبدالسالم: حتقيق(. ط.د) احليوان(. م1996-هـ1416) بحر بن عمرو اجلاحظ، -

 .اجليل دار: بريوت. هارون عبدالسالم: قيقحت(. ط.د) والتبيني البيان(. ت.د) بحر بن عمرو اجلاحظ، -

. البجاوي وعيل إبراهيم، حممد: حتقيق(. 1ط) وخصومه املتنبي بني الوساطة(. م2006-هـ1427) القايض اجلرجاين، -

 .العرصية املكتبة: بريوت

 .ملدينا مطبعة: القاهرة. شاكر حممود: تعليق(. 1ط) البالغة أرسار(. م1991-هـ1412) القاهر عبد اجلرجاين، -

 .املدين مطبعة: القاهرة. شاكر حممود: تعليق(. 3ط) اإلعجاز دالئل(. م1992-هـ1413) القاهر عبد اجلرجاين، -

 كلية يف العربية اللغة قسم من ماجستري رسالة. املعارصة السيميائيات يف وتطبيقاهتا األيقونية النزعة(. م2013) شاطو مجيلة، -

 .اجلزائر: وهران بجامعة اآلداب

 .األمان دار مكتبة: الرباط(. 1ط) املعارصة النقدية املناهج يف(. م2004) أمحد حسن، أبو -

 .املأمون دار: بغداد. عزيز يوسف يوئيل: ترمجة(. 1ط) التفكيكية إىل الظاهراتية من األديب املعنى(. م1987) وليم راي، -

 .والنرش للطباعة غريب دار: القاهرة. (ط.د) "عريب نقدي منهج لتأسيس حماولة" النص أدبية(. م2002) صالح رزق، -

 العامة اهليئة: القاهرة. هريدي وأمحد برتورث، تشارلس: حتقيق(. ط.د) الشعر كتاب تلخيص(. م1987) أمحد حممد رشد، ابن -

 .للكتاب

 .املأمون دار: بغداد. مظفر مي ترمجة(. ط.د) والرسم الشعر(. م1990) فرانكلني روجرز، -

 "معارصا   نقديا   ومصطلحا   تيارا   سبعني من ألكثر إضاءة" األديب الناقد دليل(. م2002) سعد عي،والباز ميجان، الروييل، -

 .العريب الثقايف املركز: البيضاء الدار(. 3ط)

 .للكتاب العامة املرصية اهليئة: مرص. خشبة سامي: ترمجة(. ط.د) الفن معنى(. م1998) هربرت ريد، -

-42)ص ،(2)ع تونس، العربية، اإلذاعات جملة. واإلعالمية األدبية املقاربة بني رةالصو بالغة(. م2003) عادل زيادات، -

45.) 

 القرن يف األدب نظرية: بعنوان كتاب يف املجموعة البحوث أحد(. ط.د)للتلقي مجالية نحو(. م1996)جان ستاروبانسكي، -

 (.156-145)ص الرشق، أفريقيا: البيضاء الدار. العمري حممد ترمجة. العرشين

 .العرب الكتاب احتاد: دمشق(. ط.د) واالستجابة الكتابة(. م2000) نبيل سليامن، -

 .العلمية الكتب دار: بريوت. عبداحلليم أمحد حممد: حتقيق(. ط.د) املنطق يف اهلداية(. م2017) عيل أبو سينا، ابن -
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 النص يف القارئ: بعنوان كتاب يف املجموعة البحوث أحد(. 1ط) التخييلية النصوص قراءة(. م2007) كارهلاينز شتريله، -

 الكتاب دار: بريوت. صالح وعيل ناظم، حسن: ترمجة. كروسامن وإنجي سليامن، سوزان: حترير. والتأويل اجلمهور يف مقاالت

 (.128-105) ص املتحد، اجلديد

 (.86-80)ص ،(20)ع املغرب، عالمات، جملة. احلديث العريب الشعر يف البرصي الشكل دالالت(. م2004) كريم شغيدل، -

 .والنرش للدراسات العربية املؤسسة: بريوت(. ط.د) والتأويل السيمياء(. م1993) روبرت شولز، -

 .العريب الثقايف املركز: بريوت(. 1ط) وتطبيقات أصول التلقي نظرية(. م2001) موسى برش  صالح، -
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Eilan Kurdi's Photo in Modern Arabic Poetry- Semiotic study 

 

Abstract: This study depends on Semiotic methodology to analyze of Arab poets' receiving of the icon (Photo) 

for the child Eilan Kurdi, and how it contributed to the drawing of their poetic images. The study contains a 

preface and three sections. It concludes to show the capability of the poetry to  read what included in the other 

arts, especially the photo, and the characterization of this reading, which goes beyond the direct significance and 

works on the image creativity. The study also found the emergence of the "child's" icon that inspired the poets, 

and drew their perception positively and negatively, using different techniques, such as narrative, dialogue and 

drama. And followed by the icon of the (sea), which had a clear impact in the employment of metaphors 

mechanisms to move and discuss the sea and for different purposes, and then the icon of the (beach), which 

appeared weak impact compared to others. 

Keywords: icon, photo, poetics image, narrative, metaphor. 
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 القيم اخلُلقية يف شعر عمر بن أيب ربيعة

 اخليل العزيز بن عبداهلل بن صالح أبا عبد د.

 األستاذ املساعد يف جامعة القصيم

 م2019 – 4 –20تاريخ قبول البحث 

 

يتناول هذا البحث بعض القيم اخللقية التي كان الشاعر األموي عمر بن أيب ربيعة يتحىل هبا؛ وفيه تصحيح لوجهة نظر  املستخلص: 

بعض الدارسني لشعره والباحثني يف حياته ممن كانوا يرون أنه سّخر حياته إلشباع نزواته, واالنغامس يف ملذاته, وأال قيم أخالقية يف 

 شعره.

ت هذا البحث للكشف عن بعض املثل العليا التي كان يتمتع هبا هذا الشاعر؛ كالعفة, والصدق, وحفظ الرّس, ومن هنا جاءت وريقا

ورعاية األمانة, والعفو والصفح, وحّب الناس... كام تناول هذا البحث بعض اجلوانب الفنية يف شعره؛ كرباعته يف استخدام األلفاظ 

 ر ورقتها, وحرصه عىل الشعر الغنائي الذي يعلق رسيعًا يف األذهان.املناسبة مع وضوحها وسهولتها, ومجال الصو

 عمر بن أيب ربيعة, القيم األخالقية, الشعر األموي  الكلامت املفتاحية
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 مقدمة

 :احلمد هلل وحده, والصالة والسالم عىل َمن ال نبي بعده؛ وبعد    

مرموقة يف العرص األموي عىل وجه اخلصوص, ويف الشعر العريب بصفة عامة, فإن للشاعر عمر بن أيب ربيعة منزلة عالية ومكانة 

ولعيل ال أبلغ النُّجعة إن قلت: إن عمر من أشهر شعراء الغزل, وإنه من أوائل َمن أفرد قصائد مستقلة هلذا الغرض, ناهيك عن براعته 

 يف استعامل األسلوب القصيص وإدخال احلوار إىل قصائده.

كًا ال إىل أي مدى كان حضور القيم األخالقية يف شعر عمر بن أيب ربيعة, أكان ملتزمًا هبا؟ أم كان شاعرًا فاحشًا متهتّ  وسأعرض هنا    

 قيم ُعليا لديه؟

القيم األخالقية يف شعر عنرتة بن شداد العبيس, دراسة فنية " أما الدراسات السابقة هلذا املوضوع فهي كثرية؛ منها دراسة بعنوان:    

القيم " , ومنها بحث آخر بعنوان:2"القيم األخالقية للعريب من خالل الشعر اجلاهيل" , ومنها بحث بعنوان:1"وضوعيةوم

القيم األخالقية واإلنسانية يف شعر أيب فراس احلمداين " ومنها بحث ثالث بعنوان: ,3"األخالقية يف شعر أوس بن حجر

 .5"القيم اخللقية يف شعر الفرسان اجلاهليني, دراسة موضوعية وفنية" بعنوان:, ومنها رسالة ماجستري خمطوطة 4"وسلوكه

علاًم بأنني قد مّهدُت هلذا البحث بلمحة رسيعة عن سرية الشاعر, ثم أتيُت عىل حماور هذا البحث الرئيسة التي قسمُتها إىل مبحثني؛     

القيم األخالقية بشكل عام, وهل كان لعمر نصيب منها؟ وكيف املبحث األول: الدراسة املوضوعية؛ وقد صدرته بحديث عابر عن 

كان حديث اآلخرين عنه؟ ثم استخلصُت من ديوانه القيم التالية: طهارة العرض ونقاء الرشف, واحلياء, وحتّمل املشاق وبذل املال 

والرضا بام قسم اهلل, والعفو والصفح,  واجلاه, والوفاء بالعهد ورفض الغدر واخليانة, وحفظ الرّس ورعاية األمانة, وصدق احلديث,

 ومقابلة اإلحسان باإلحسان, وحّب الناس كلهم, واالعرتاف باخلطأ واالعتذار منه.

اللغة الشعرية يف ديوانه, ودور الصور الفنية يف  مالمح أما املبحث الثاين: فقد كان عن الدراسة الفنية؛ وقد جاء يف ثالثة عنارص:     

 ر اإليقاع املوسيقي يف شعره.جتسيد فكره, ومصاد

وقد ختمُت هذا البحث بخامتة أوجزُت فيها أبرز ما خلصُت إليه من نتائج وحتليالت عاّم كانت تتحىل به شخصية عمر, وال أزعم      

مثار جدٍل  أنني قد أتيُت عىل فضائله كلها, بل هي دراسة انتقائية أردُت منها الوصول إىل نتيجة مرضية عن هذا الشاعر الذي كان

 واسٍع.
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 التمهيد

 (6)عمر بن أيب ربيعة

َّْن كاد أن       
يكون كالمه شعرًا كله, وغزله لنّي جدًا ُمشاكل لكالم النساء, موافق "ُيعد عمر بن أيب ربيعة أحد الشعراء املطبوعني, وممم

ُيقال: َمن أراد رّقة الغزل فعليه بشعر عمر بن أيب أشعر منه, وهو كثري الغزل والنوادر واملجون, ", ومل يكن يف قريش (7)"لطباعهنّ 

؛ فقد دعاه سليامن بن عبدامللك إىل مدح (9)"يرّصح بالغزل, وال هيجو وال يمدح", وأهم ما يتميز به عن أقرانه هو أنه كان (8)"ربيعة

 .(11)"عىل امرأة, وال أوقف حبه عىل فتاة"غزله , كام أنه مل َيقرص نفسه يف (10)"أنا ال أمدح إال النساء"بني أمية؛ فقال قولته الشهرية: 

وأنبه هنا إىل أن غزل ابن أيب ربيعة يعكس متامًا الصورة املألوفة يف الغزل العريب؛ وهي أن الرجل عاشق واملرأة معشوقة, لكنها        

؛ (13)نحل عىل الزهر, والطري عىل الشجر, وهو املطلوب ال الطالب, وقد كانت النساء تقع عليه كام يقع ال(12)عنده عاشقة وهو املعشوق

 :]الرمل[(14)وكثريًا ما كان يزعم بتهافت النساء عليه وتنافسهّن من أجله؛ يقول يف هذا الصدد

فــــَن الفت                ذا ُعَمرْ ـــى: نعم, هــقالْت اُلوسط        ى؟ـــقالْت الُكربى: َأتعرم

غرى, وقـــــــد تّيمُتها                ــــد عرفناُه وهل ََيفى الَقَمْر؟قـــــ        قالْت الصُّ

                                                            

ن؛ وهي الليلة التي هو عمر بن عبداهلل بن أيب ربيعة, من بني خمزوم, ويكنى أبا اخلطاب, وقد ُولد ليلة األربعاء ألربٍع بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعرشي  (6)

أما أبوه فكان ُيسمى يف اجلاهلية  سنة,؛ فُسمّي باسمه, ومات سنة ثالث وتسعني, وقد قارب السبعني أو جاوزها, وقيل عاش ثامنني مات فيها  عمر بن اخلطاب 

ريًا(, لكن رسول اهلل   سامه عبداهلل, وكانت قريش ُتلقبه )العمْدل(؛ ألن قريشًا كانت تكسو الكعبة يف اجلاهلية بأمجعها من أمواهلا سنة, ويكسوها عبداهلل من)َبحم

ْدل هلم مجيعًا يف ذلك. وتذكر بعض ض للنساء احلواّج وُيشّبب هبن يف الطواف ويف غريه  ماله سنة أخرى؛ فأرادوا أنه وحده عم الروايات أن عمر كان ماجنًا يتعرَّ

يف  ثم ُختم له هناك بالشهادة؛ يقول عبداهلل بن عمر  -اليمن بحر يف جزيرة– ّدهلك إىل -اهلل رمحه–من مشاعر احلج؛ فسرّيه اخلليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز 

بالدنيا واآلخرة, غزا يف البحر فأحرقوا سفينته إىل أن احرتق. ولالستزادة حول سريته انظر: الشعر والشعراء, ابن قتيبة, حتقيق ذلك: فاز عمر بن أيب ربيعة 

, وخزانة األدب ولب لباب لسان العرب, عبدالقادر البغدادي, حتقيق ورشح: 2/553م, 1958-هـ1377ورشح: أمحد حممد شاكر, دار املعارف, القاهرة, 

, واألغاين, أبو الفرج األصفهاين, حتقيق: دار إحياء الرتاث 2/33م, 1997-هـ1418الم هارون, نرش: مكتبة اخلانجي, القاهرة, الطبعة الرابعة, عبدالس

 . 1/80م, 1994-هـ1415العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 

. ومشاكل: 228م, ص1956-هـ1375طبقات الشعراء, عبداهلل بن املعتز, حتقيق وتقديم: عبدالستار أمحد فراج, دار املعارف, القاهرة, الطبعة الثالثة,  ((7

 مشابه.

 .2/33خزانة األدب ولب لباب لسان العرب,  ((8

 .254طبقات الشعراء, ص(9)

 .12م, ص2014ي, بريوت, لبنان, الطبعة الثالثة, انظر: وهل َيفى القمر, رئيف خوري, دار الساق (10)

 .38م, ص2012حّب ابن ربيعة وشعره, د.زكي مبارك, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة,  (11)

 .352م, ص1963انظر: تاريخ األدب العريب, العرص اإلسالمي, د.شوقي ضيف, دار املعارف, القاهرة,   (12)

 .41ره, صانظر: حّب ابن ربيعة وشع (13)

. وتيّمُتها: هتيم يب حبًا 196م, ص2009-هـ1430ديوان عمر بن أيب ربيعة, حتقيق: د.درويش اجلويدي, املكتبة العرصية, بريوت, الطبعة األوىل,  (14)

 وعشقًا.
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وعمر بن أيب ربيعة هو أول من أفرد قصيدة للغزل كموضوع مستقل بذاته, وقد برع يف استعامل األسلوب القصيص, كام أجاد       

 إجادة تامة يف إدخال احلوار إىل شعره.

 الدراسة املوضوعية أوالً:

القيم األخالقية أداة بناء حضاري, وهي أهم ما ُيمّيز املجتمع البرشي عن غريه من املجتمعات؛ إهنا تسمو بروح املرء ومتنحه طابعه      

اإلنساين, كام أهنا تضعه يف مكانه الالئق به, علاًم بأن اكتشاف القيم الرفيعة يف أي شخصية مما ُيساعد عىل فهم السلوك واملامرسة 

ْن َثمَّ  كشف عيوبه التي ينبغي العمل عىل التخّلص العملية  لصاحبها؛ حيث إهنا وسيلة ُمعينة عىل فهم الواقع واستيعاب حركته, ومم

 .(15)منها

وحني يكون احلديث عن القيم األخالقية لدى العرب فإنني أؤكد عىل أهنا ضاربة يف جذورهم بعمق, وهبا حتىلَّ معظم الشعراء,     

تزخر بالفضائل واملحامد؛ كالكرم واجلود والشجاعة والبسالة والنخوة والنجدة والعفة واحلياء والوفاء بالعهد كيف ال؟ واألمة 

العرب أفضل األمم, وحكمتها أرشف احلكم؛ لفضل اللسان عىل "وكتامن الرّس وصدق احلديث... يقول ابن رشيق يف هذا الصدد: 

 .(16)"اليد, والبعد عن امتهان اجلسد

وأشري هنا إىل أن ما جيري عىل ألسنة بعض الشعراء عن األخالق املنافية لتلك القيم النبيلة إنام هو يف الغالب حديٌث باللسان ال        

؛ حيث إهنم يقولون يف اخلري (17)"وأهنم يقولون ما ال يفعلون"عن معظم الشعراء: عمٌل باجلوارح, وال أدل عىل ذلك من قول احلق 

 يف الفحش وجود لكثرة الباحثني أحد علَّل وقد, يقولون ما يفعلون ال -الغالب يف–احلق والباطل عىل حّد سواء, لكنهم  والرش, ويف

ظم وتصوير, النساء مع مغامراهتم تصوير عىل الشعراء بعض وإحلاح العريب, الشعر  إليهن الوصول سبيل يف أخطار من ُيالقونه ما عم

ال انطالقًا من افتخارهم برضوب شجاعتهم وفتّوهتم, واعتزازهم بعنفوان شباهبم, أكثر منه تعبريًا عن إ" يكن مل منه كثرياً  أن إىل

 .(18)"اخلروج عىل العّفة, وخرق األعراف, وهتك احلرمات

عض وما ُيقال عن معظم هؤالء الشعراء ُيقال أيضًا عن الشاعر األموي عمر بن أيب ربيعة؛ فالصورة العالقة يف أذهان ب      

له واملعجبني به أال قيم عليا لديه, وأن شخصيته شخصية هزلية فاحشة؛ ال هّم هلا صباح مساء إال الولوغ يف احلرام,  (19)الدارسني

 ومعاقرة النساء, وإيقاعهّن يف رشاك حبائله!

ىل جمالستهّن, وأنه كان ُُيب إظهار واملطالع لديوانه سيلحظ أن عمر كان حقًا مولعًا بحب النساء, ومغرمًا بمحادثتهن, وحريصًا ع     

ر له ذلك بأن حّب النساء أمر حمُّبب للنفوس وشارح للصدور؛ يقول ابن قتيبة ُمعلِّاًل لكثرة النسيب يف الشعر  ذلك يف شعره, وقد ُيربَّ

                                                            

 .27انظر بحث بعنوان: القيم األخالقية واإلنسانية يف شعر أيب فراس احلمداين وسلوكه, ص(15) 

 .1/19م, 1934-هـ1353حماسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيق القريواين, دار اجليل, بريوت, العمدة يف  (16)

 .226سورة الشعراء, آية:  (17)

م, 2001-هـ1421الغني زيتوين, مركز زايد للرتاث والتاريخ, اإلمارات العربية املتحدة, العني, الطبعة األوىل,  عبد اإلنسان يف الشعر اجلاهيل, د. (18)

 .365-364ص

امسة, انظر: تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم من امرئ القيس إىل عمر بن أيب ربيعة, د. شكري فيصل, دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة اخل (19)

 .16م, ص1996-هـ1416فايز حممد, دار الكتاب العريب, بريوت, الطبعة الثانية,  . وديوان عمر بن أيب ربيعة, تقديم وتعليق وفهرسة: د.281ص
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لف النساء, فليس يكاد أحد َيلو قريب من النفوس, الئط بالقلوب؛ ملا قد جعل اهلل يف تركيبة العباد من حَمبَّة الغزل وإ"العريب بأنه: 

 .(20)"من أن يكون ُمتعّلقًا منه بسبٍب وضارًبا فيه بسهم حالل أو حرام

وإذا كان لعمر أحاديث كثرية عن مغامراته مع النساء, وعن شغفه الشديد بحبهن, وعن سعيه احلثيث إىل إشباع بعض غرائزه        

اع حول سريته وأخالقه؛ فأبياته الشعرية التي ستأيت وبعض ما ُكتب عن سريته ؛ فمن اإلنصاف جتاهه كشف القن(21)ولذائذه معهن

دان أن عمر بن أيب ربيعة مل يقع يف املحذور الكبري, وإن كان قد وقع كثريًا يف مقدماته وحام حول محاه؛ وهو يف ذلك جيري عىل  ُيؤكِّ

ذلك من ترصُيه ذات مرة عن شدة ولعه باجلامل وأنه يتبعه إىل أي مكان , وال أدلَّ عىل (22)"ُسنَّة الشعراء الذين يقولون ما ال يفعلون"

 :]البسيط[(23)يقصده, لكن ال حظَّ له فيه إال متعة املشاهدة

ال حظَّ يل فيـــــــــــــــه إال لذُة النَّظرم  إين امــــــــرٌؤ ُمولٌع باحلُسنم أتبُعه
 

لقد كان عمر بن أيب ربيعة ُُياكي يف غزله امرَأ القيس يف معلقته؛ إذ يصف بعض "يقول الدكتور شوقي ضيف حول هذا املعنى:       

ا عمر فُيغامر مع فتيات نبيالت, وهي عنده  مغامراته, ولكنَّ خالفًا واضحًا يقوم بينهام؛ فامرؤ القيس ُيغامر مع نساء متزوجات, أمَّ

ى اللقاء واملتعة باحلديث, وعمر من هذه الناحية رصيح, لكنها رصاحة ال تنتهي إىل إباحية وال إىل إثممغامرات ال تت  .(24)"عدَّ

ومن الروايات التي ُتذكر عن جمانبة عمر للحرام أنه حني مرض وحرضته الوفاة جزع عليه أخوه احلارث جزعًا شديدًا؛ فقال له        

ه يب, واهلل ما أعلم أين ركبُت فاحشة قط؛ فقال احلارث: ما كنُت ُأشفق عليك إال من ذلك, وقد سلَّيَت عمر: أحسبك إنام جتزع ملمَا تظنُّ 

واهلل ما ", كام قال آلخر: (26)"وكلُّ مملوك يل حرٌّ إن كنُت كشفُت عن فرج حرام قط", وقد قال قولته الشهرية ألحدهم: (25)عني

مل يذهب عىل "؛ يقول الزبري بن بكار يف هذا الشأن: (28)أنه ما اّطلع عىل جسد حرام , وقد أقسم ذات مرة(27)"كشفُت ذييل عىل حرام

د  -إحدى صوُيبات عمر-, ومن ذلك رّد )الثُّريا(       (29)"أحــــــــــد من الرواة أن عمر كان عفيفًا يصف ويقف, وُيوم وال يرم

 -يرمحه اهلل-روين من شعر عمر ابن أيب ربيعة شيئًا؟ قالت: نعم؛ أما إنه أت"عىل سؤاٍل وّجهه هلا اخلليفة األموي الوليد بن عبدامللك: 

 .(31)"إنه من الشعراء الذين يقولون ما ال يفعلون", كام وصفه أحد أصحابه بقوله: (30)"كان عفيفًا عفيف الشعر

                                                            

 . والئط: عالق وحمبب. 76-1/76الشعر والشعراء,  ((20

 . 182, 160, 122, 90, 82, 25إىل األبيات التالية يف ديوانه: ص -عىل سبيل املثال-وللتأّكد من ذلك انظر  (21)

 .8م, ص2012شاعر الغزل: عمر بن أيب ربيعة, عباس حممود العقاد, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة,  (22)

 .236ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (23)

 .354تاريخ األدب العريب, العرص اإلسالمي, ص (24)

 .1/88انظر: األغاين,  ((25

 .1/88السابق, ( (26

 .1/87السابق, ( (27

 .8انظر: شاعر الغزل عمر بن أيب ربيعة, ص (28)

 . ومعنى ذلك أنه يقف عند الوصف وال جياوزه إىل غريه.1/116. وكذلك: األغاين, 8السابق, ص ((29

 .1/197األغاين,  (30)

 .1/146. وانظر إىل موقف آخر لعمر يف الكتاب نفسه, 1/189السابق,  ((31
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ومن الروايات السالفة ومما سيأيت من أبيات شعرية له؛ يتأكد للباحث عن احلقيقة أن عمر بن أيب ربيعة كان طاهر العرض نقي     

الرشف, وأنه كان بريئًا من كل التهم التي ُرمي هبا فدّنست عرضه وأساءت إىل سريته, وأنه كان ُيمل قياًم عليا وفضائل مجة؛ وال شك 

 .((32"ُيمثل دعوة ضمنية إىل اكتساهبا, كام أن التغني بالقيم ُيمثل دعوة لرتسيخها وتعميقها والتنبيه إليها"هذه الفضائل أن التغني بمثل 

 طهارة العرض, ونقاء الرشف -1

وتكبت , وهي التي تضبط سلوك املرء (33)"فضيلة القوة الشهوانية, ُتلّطف األهواء؛ فترتك النفس هادئة والعقل حراً "العفة هي       

الشهوات والغرائز لضوابط العقل, وحتارب االهنامك يف الشهوات, وتسعى لتنظيم "ميوله؛ فتمّيزه بالطهر والنقاء, كام أهنا ُُتضع 

من الوقوع يف الزنا  -أشد التحذير-, وهبذا يتحّقق اهلدف من العفة, وقد حّذر اإلسالم (34)"السلوك الظاهر والسلوك الباطن لإلنسان

ى ": , ويقول الرسول (35)"وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيالً ": ول إحدى مقدماته؛ يقول احلق أو احلوم ح واملعايص محم

مى يوشك أن يواقعه , وقد رصدُت لعمر بن أيب ربيعة عدة أبيات حتّدث فيها عن ترّفعه عن الدنايا, وعن (36)"اهلل, َمن يرتع حول احلم

يف سلوكه, وعن حرصه الشديد عىل االبتعاد عن الفحش وكل ما َيدش احلياء أو ُيوقع يف املأثم؛ فمن  جلمه لنزواته, وعن ارتقائه

مع نساء مجيالت, لكنه نّبه إىل أن هلوه هذا مل ُيوقعه  -يف إحدى الليايل كغريه من معظم الشباب-ذلك ثالثة أبيات حتدث فيها عن هلوه 

مشاعره؛ حيث إنه مل يامرس معهّن احلرام, وال ينجح يف مثل هذا إال ذوو النفوس يف رشاك املحذور رغم رقة أحاسيسه وتأّجج 

َّا فيه من حبٍّ هلّن وشغٍف هبّن, ولكي ُيثبت مصداقيته يف ذلك جل
أ إىل العالية, ثم ُينبه إىل أن غرضه من هلوه هذا إنام هو شفاء صدره ممم

أن هذا هو الذي ينسجم مع طبائعه, وأنه قد جّسد ذلك قوالً  القسم برّب املشارق واملغارب؛ من أجل أن يؤّكد للجميع

:]جمزوء اخلفيف[(37)وعمالً 
 

 بمَجـــــــــــــــــــــــــــــَواٍر ربـــــــــــائمبم  ربَّ هلــــــــــــــــــــــــٍو هلـــــــــــــــــوُته

 وإلـــــــــــــــهم املغـــــــــــــــــــــــــاربم  ــَرمٌ ـــــــــــــــــَمـــــــــْحــــ ـــــَليَس يف ذاك

 بم ــــــــــــــــــبــــَذْروةم التَّعــــــــــــــــاتُ  رَ دوــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــغري أنَّا َنشفـ

يف ليلة قمراء غاب  -(38)مع صاحبته )زينب(-ومثل ذلك قوله يف جمموعة أبياٍت أعلن فيها أنه لن ينسى ما دام حيًا جملسًا قضاه       

عنها احلسيب والرقيب, ورغم هتيُّؤ أسباب احلرام, وقرهبام من بعٍض, ومناجاهتام لبعض؛ إال إن عمر ُيعلن أنه قد حّصن نفسه بالسرت 

                                                            

 .22حسني عبداجلليل يوسف, مكتبة النهضة املرصية, القاهرة, ص الرؤية والنموذج اإلنساين, د.الشعر واملجتمع يف العرص اجلاهيل,   (32)

 .  115م, ص2012تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة,  (33)

 .41/ 11م, 2001-هـ1421نباك, دار رواح, مرزوق بن صنيتان بن ت موسوعة القيم ومكارم األخالق العربية واإلسالمية, د.  (34)

 .32سورة اإلرساء, آية:   (35)

 .2051, برقم: 495أخرجه البخاري, ص(36) 

 .35ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (37)

( اساًم من أسامء حبيباته ربام يكون بعضها غري حقيقي أو رمزي. ولالستزادة انظر بحث بعنوان: قراءة جديدة يف شعر عمر 34لقد كّرر عمر بن أيب ربيعة ) (38)

 .105م, ص1992-هـ1413, 42نوري محودي القييس, جملة املجمع العلمي العراقي, العدد  بن أيب ربيعة, د.
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أخالقياته العفيفة, وقد أّكد عىل أنه مل يامرس معها احلرام ومل يقع يف املحذور البتة, وإنام اقترص لقاؤمها عىل النجوى املحاطة وبحواجز 

 :]الطويل[(39)بالعفة والصون؛ فام كان بينهام غري حديث ذي شجون

 ُس ـــــيعــــــــــلَو الرأَس راملزينَب, حتى  اً ـــفلسُت بناٍس ليلة الــــــــــــــــّدار جَملمس

 اَب َمن هو حارُس ـــُدُجنّـــــــــــــــُته, وغ ـــّشَفْت ــــَخالًء, بــدْت قمــــراؤُه وتكـــــ

دم البــــــُس كالنا من الثَّـــــــ فام نملُت منها حَمَرمـــــــــــــــــــًا غــرَي أّننَا  ـــــوب املورَّ

, نق ّينْيم ح لكاــــمْت مم ـــــولو ُرغ أثٍم,ـــهَو يف غري مــــــيض اللـــــــنجم  اطمُس ــــنَي املعـشم

أن هذا  معشوقته تصويرًا حّسيًا فاحشًا, لكنه ُيقسم يف خامتتها بكتاب اهلل  -يف إحدى قصائده-وكعادته كثريًا ها هو ُيصّور       

 : ]اخلفيف[(40)ومل يقع يف املحذور هنائيا التصوير كان من نسج خياله, وأنه يتوّقعه ومل ُيشاهده؛ حيث إنه مل يذْق ريقها البتة,

ْن َتنْ ـــــا يفم الكمتَ ـــاَل, َومَ  ا,ــــــَم فميهَ ــنِّي, َومَلْ َأُذْق َطعْ ـــــَذاَك ظَ  يـــابم مم  لم ـــــزم

ويف موضٍع آخر ُيعلن رصاحة أنَّ أيام طيشه وأوقات ضاللته قد ولَّت بال رجعة, وأنه قد طّلق أسباب الفجور ثالًثا, ثم ُيقّرر        

ضبطه لسلوكه رغم ما يعتلج يف صدره من نفحات احلب ومشاعر الصبابة؛ فحينام جيتمع مع حبيباته فإنه يكون صارمًا مع نفسه, 

كل ما يشينها من قول أو فعل؛ وكأنه أراد التأكيد عىل أنه مل ُيدّنس عرضه باحلرام بتاتًا, وأن جملسه معهن كان يصوهنا ويردعها عن 

جملسا رشيفا خاليا من كل فحش أو جرم؛ صنع ذلك كله ملا ُيمل بني جوانحه من قلب حمب سام بعيد عن األهواء الرخيصة, 

 :]البسيط[(41)واإلُياءات الشيطانية

 

شإذا اجتمعْ  , وذاكُ ـــــّعنَد الل ةٍ ــــنا, َهجْرنا ُكلَّ فاحم
م
 نُ ــــَْم جملٌس َحســــقاء

ــــا ضاللُتهُ  هم َسنَنُ َوُكــ َفذاك َدْهٌر َمَضْت َعنّـَ  ــــــــلُّ َدْهــــــــرم َلُه يف سريم

ورغم كثرة ترصُيه عن ولعه الشديد بحب النساء, إال أنه ال يعّمم؛ فهو ُيرص حبه يف احلّييات العفيفات الطاهرات منهن, ويف     

املقابل يعلن كرهه الشديد للنساء املومسات البغيات الفاحشات؛ حيث إنه يتباهى بصلته مع احلرائر الرشيفات, لكنه يأنف عن 

 :]اخلفيف[(42)والفحش, وكأنه أراد أن ُيّقرر ملتلقيه ضبطه جلميع أهوائه, وكبحه جلامح شهواته جمالسة َمن ُعرفن بالعهر

 ــها وأهــُل البـهّن أهـ ميٍم,ــٍق عـــوبنفســــي ذواُت َخلْ 
م
 ُل احلياء

 ـــــَن ممّْن يزوُر يف الّظلــَلْس  قاطنــــاٌت ُدوَر الَبـــــالطم كراٌم,
م
 امء

 
 

 

 

                                                            
. والرامس: املدفون يف األرض. دجنّته: عتمته. واملحرم: اليشء املحرم. ملكاشحني: أدغم )من( إىل )الكاشحني(؛ وهم 242)( ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص39

 األعداء الشانئون الكارهون. املعاطس: األنوف.

 .328)( السابق, ص 40

 .457)( السابق, ص 41

 لقاطنات: الساكنات املستوطنات.. وا13)( ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص 42
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 احلياء -2

؛ وبه تسمو الروح, وحُتافظ النفوس (43)"أشد حياء من العذراء يف خدرها" احلياء شيمة كريمة وخلق نبوي؛ فقد كان الرسول        

, وقد رصدُت لعمر عدة أبيات افتخر فيها بشّدة حيائه, وحرصه عىل رقي أخالقه؛ فمن ذلك أبياٌت أعلن فيها عىل سرتها ووقارها

أمام كل املأل أنه لوال احلياء الذي قد تدّثر به والورع الذي قد اكتساه لعرّب عن حبه الدفني إلحدى معشوقاته, وألعلن ذلك أمام كل 

 :]املنرسح[(44)وأرشف األوقاتاملأل, ولو كان ذلك يف أطهر البقاع 

 ـــوَم التقيـــــنا عشيََّة النَّفرم يــــــــــــ ري,ــــادين ذمكـــزين, وعــاَج ُح ـــد هـــق

 َدرم ـــــــريُع الّطواف والصَّ ســـــــــجُّ  َة, واحلــــــــوم دارم ُعْقبَ ـــّج من نحـــبالفَ 

 َظرم ـــمُت, بالنّ ـــد َكتـذي قـــدي الـــُأب ني,ـُيوّرعوال احلَيــــــــــا ـدُت, لـــإمْذ كم 

وله بيٌت رصيٌح ُيعلن فيه متّسكه الشديد بخّلة احلياء؛ وما ذاك إال ألهنا تسمو بأخالق اإلنسان, كام أهنا ُتعيل من شأنه؛ وهذا ما      

جعله ُيشّدد عىل صاحبته أن ُتطلق رساحه وتفك إساره؛ ألنه رجل ُيمل بني جوانحه حياء خالطته عفة ممزوجة بنقاء الرسيرة, وكأنه 

 :]الكامل[(45)ري عن حبه الصادق, والكشف عن روحه السامية املصونة؛ حيث أهنكه احلب, وأعيته الصبابةأراد التعب

ٍة وَتكـــاَء بمعم ـــَلَط احليــــَخ  إنهُ ـــــم, فـــريًا, يا ُعَثيْ ـــي َأســـُفك  ّرمم ــــفَّ

 حتّمل املشاق, وبذل املال واجلاه -3

حتمل املشاق وبذل املال واجلاه من اخلصال احلميدة؛ وهي قيمة تدلُّ عىل نكران املرء لذاته, وصربه الشديد عىل أذى غريه,       

وحرصه األكيد عىل نفع الناس والوقوف معهم وبجوارهم حني تشتّد األزمات, وهبا ُتعّظم النفوس لتفانيها, ثم يعقب مرارة الصرب 

ل تقيص ديوان عمر بن أيب ربيعة أجده ُيقرر بعضًا من تلك اخلالل احلميدة؛ فمن ذلك أنه ُيؤثر غريه عىل حالوة الفرج, ومن خال

 نفسه وإن استنزف ذلك كلَّ طاقاته, ويبذل ماله وإن شحَّ اآلخرون بأمواهلم, كام أنه يقيض حاجات إخوانه املادية واملعنوية؛ ناهيك 

ن بعض ذويه, ويف هذا حتلٍّ بالفضيلة ونأٍي بالنفس عن عن حتّمل عمر ملا يقع عليه من مصائب  وويالت وأحداث جسام مم

 :]الطويل[(46)الرذيلة

 النَّوائبم مَحَّاُل  كفيُت أخي الُعْذرّي ما كــــــاَن ناَبُه,
م
 وإين ألعـــــــــــباء

نّي املك ُم والُعىلــــأما اْستْحَسنَْت مم َح  ارم  ّذاُل ــــ بَ ايلَ ــــْت, َأيّن ملم ـــإذا ُطرم

 الوفاء بالعهد, ورفض الغدر واخليانة -4

الوفاء بالعهد ورفض الغدر واخليانة من أنبل الصفات التي جيب أن يتحىلَّ هبا املرء؛ حيث يعظم صاحبها يف العيون, وتصدق فيه      

,وهي من شيم النفوس الرشيفة؛ ألهنا تدلُّ عىل التزام املرء بكالمه, ومطابقة أقواله ألفعاله, وعدم جتنّيه عىل الغري, 47خطرات الظنون

                                                            

 .6119, برقم: 1529أخرجه البخاري ص (43)

 . والنفر: نفر احلجيج من عرفات إىل مزدلفة اللتقاط احلصيات لرمي اجلمرات. الفج: املّتسع بني اجلبلني.190ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (44)

 .408السابق, ص  (45)

ومثال ذلك قضائه حاجة صاحبه )أيب املسهد الُعذري(, الذي كان يرغب الزواج من امرأة أحبها, لكن حال بينهام . 375ديوان عمر بن أيب ربيعة , ص ((46

 بعض املوانع؛ فقام عمر بإزالة تلك املوانع, ثم تكّفل بمراسيم هذا الزواج.
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يــــــناال َنـــــــــُخوَنكْم مــُق, أَ  ـــــثاَلك اهللَّ َواألَمــــــــــاَنُة واملميــــــــــــــفَ   ــــــا َبقم

ْش ــَحبميب نَ ـــــتم هَتْويــــْن ُكنْ ـــــزال مَ ــــــمَّ أْن ال يـــثُ  , عــــندي َمكـــــــًا, ما عم  يناـــتم

يناَأْغَدُر النّاس َمْن َيـــــ ــــــــــدي,انُة عنـــــــــَرُب األمـــــــْال حُت  ُثمَّ   ــــــــــــوُن األمم

ولكي ُيقرر عمر إلحدى صوُيباته مدى متّسكه الشديد هبذه اخلصلة ها هو يستحلفها باهلل عن طريق االستفهام اإلنكاري        

: ]الرسيع[(52)وبطريقة التأكيد باإلخبار عنها؛ فهل َمن كان وفيًا بالعهد ملتزمًا بالوعد كَمن هو ناكث هلام, غري آبٍه هبام؟
 

؟ـــــــهَ  ـــــــــــــــــــــــارثباهللَّ, يا ظبَي بني احل  ْل َمن وىف بالعهــــــــدم كالنَّاكمثم

 حفظ الرّس, ورعاية األمانة -5

كتامن رّس الغري وأداء األمانات إىل أهلها من أبرز الصفات التي كانت العرب تتباهى هبا قدياًم وحديثًا, وهبا حُتفظ احلقوق, وتصدق       

الظنون, ويعيش اإلنسان مطمئنًا عىل نفسه آمنًا من رشور غريه؛ وقد رصدت لعمر عّدة أبيات تفاخر فيها هبذا اخللة الكريمة؛ فها هو 

, كام ُيطالبها أال تقطع أوارص املحبة فيام بينهام بسبب واٍش كاذب أو حاقد حاسد, "الّرباب"ن رصاحة عن حّبه األكيد لصاحبته ُيعل

 به هذا الوايشوقد أّكد هلا تكرارًا ومرارًا رعايته ألمانتها, وأنه مل يبح هلا أبدًا برّس, وهنا يلجأ الشاعر إىل القسم باجلّبار يف أن ما أتاها 

احلاقد كذب وهبتان, غرضه من ذلك هو الوشاية وإفساد األلفة بني اخلالن! وكأنه أراد أن يرسم مالمح عامة للعالقة التي جيب أن 

: ]اخلفيف[(53)تكون بني سائر البرش
 

 كاذب, يف الــــــــــحديثم واألخبارم  ثريم واٍش,ـــُت: ال تصـــــرمي لتكــــــقل

, َولـــَده بــــمل َنُبْح عنـــــــ ٍّ
, واجلّبــــــــــَكــ كمنْ ــــــرسم ب ما أتاكم !ذم  ــــارم

 أنتم أهوى األحبـــــــابم واألجـــوارم  ال ُتطميعي, فإّنني مل ُأطمْعـــــــــــــــــــه,

ويف موضع آخر ُيكاشف صاحبته بأنه قد قطع عالئقه حتى مع بعض أهله وخالنه وجريانه, وبأنه رضب بعرض احلائط كلَّ كالٍم       

وصله عنها إما من حمّرش أو من ُمغرض! صنع ذلك كله طمعًا يف بقاء حبها يف سويداء قلبه, وطريقًا إىل الوصول إىل نواهلا 

 :]الكامل[   (54)الالحمدود

يب وعواذيل,و  بَل املُبغمضم ــــمدًا فيكم حــووصلُت عــ رصمُت فيـــكم أقارم

ضم ـــُت كـــوَعَصيــــ ــــكم أماَنًة مُحّْلُتها,وحفظُت فيـــ ٍش وُمعرِّ  ـلَّ حُمَرِّ

ويف موضع ثالث يصف لوعة حبه وتأّجج مشاعره جتاه إحدى صوُيباته, ثم يقّرر هلا أنه ال َُيلف وعوده مع مجيع أحبابه وخالنه,        

ْن أّي كائن َمْن كان-وأن أي رّس انساب إىل صدره  فإنه ُيغلق عليه يف صدره بإحكام؛ بحيث ال يستطيع أحٌد الوصول إليه مهام كان  -مم

وحبه له, وهذا هو الذي ينسجم مع ضمريه ويوافق وجدانه, ولكي ُيثبت هلا صدقه يف زعمه هذا جلأ إىل أسلوب القسم باهلل قربه منه 

 :]املنرسح[   (55)وببعض مناسك احلج؛ فقال

                                                            

 . والناكث: املخلف الوعد.84ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص ((52

 .اجلريان: واألجوار. 178–177السابق, ص  (53)

 . واملحرش: املغري واملشجع عىل اخلالف بني الناس.247السابق, ص (54)

 : الواحد بكرس اجليم؛ ما ُيوضع عىل ظهر الدابة كلباس هلا. . والفج: الطريق الواسع بني اجلبلني. األجلة308ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (55)
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 ـــــَطُقواوشاُة إمْن َنـــــُع يّف الــْطمي ديَق, والـــــلمُف الّص ــــُم, ال ُأخـــيا ُنع

ّجة ُرَفُق بكـــــــــ ـــــــــاُد له,أحــــــــَرَم العمبـي ال والذ  ــــــل فّج من حم

ّلُتهاــــــــْدن إن ُنّزَعــــوالُبـ , يغشى نحــــباخلَيْ  ـــــْت أجم  َلُق ــوَرها العَ ــفم

 ـــــدرم دونه َغَلُق ـإالّ وفــــي الّصـــ ّمنُه,ــــــــرٌّ ُأَض دي ســــــــات عنـما ب

ويف موضع رابع ُيؤكد لصاحبته أنه حافظ ملغيبها, كام أنه كاتم ألرسارها, وأنه ال يستثني من ذلك أحدًا, ثم يرجوها أن ُتعامله        

 :]اخلفيف[   (56)باملثل؛ وذلك بأن تكون حافظة ملغيبه, كامتة ألرساره؛ فام جزاء اإلحسان إال إحسان مثله

ــنَّني ــوا أَزَعُمـــــ ك سم  اّم!ــــشّل شانيَك, ال ُأحـــاشـــــي, وص ــْلمٌ ـلمغيــــــــرم

, َفـــــــقم اهللََّ يف املغيفاّتـ  ــــــٌظ لمْلَمغميبم ذلك, معاّم حـــــــافـــ ــــإيّن ـــــــبم

ويف بيتني شعريني ينعت نفسه بأنبل األخالق وأجّل الصفات؛ كحفظه لألمانة, وعدم خيانة صاحبه أبدًا رغم توليه عنه ومفارقته       

كام إنه حني ُيفيش اآلخرون أرسارهم؛ فإن األرسار التي ُأوكل حفظها إليه تظل طّي الكتامن؛ فال يستطيع أحد مهام بلغ أعىل منزلة  له,

قتنصها منه, أو أن يّطلع عىل يشء من تفاصيلها, أو أن ُيثنيه عن مبدئه؛ ألن هذا هو طبعه الذي ينسجم مع عنده أن ي

 :]الوافر[   (57)ضمريه

يقًا,وُن َلُه َصـــــــــنٌي ما َيــمَأم , لــــــــــ ـــــدم  ـــه ُخُلٌق كريمُ إمَذا َوىلَّ

 ومُ ـــلمرّسي حــــــافٌظ, َأَبدًا, َكتُ  اذٍ ـــَوإمينَّ حنَي ُيْفَشى ســــــــــــرُّ ه

 صدق احلديث -6

إن الصدق ": الصدق يف احلديث من أبرز خالل املؤمن؛ وهي صفة تدلُّ عىل طهارة النفس وسمّوها قدرها, يقول الرسول        

ى الصدق حتى  , وقد رصدُت لعمر (58)"ُيكتب عند هلل صديقاً هيدي إىل الرّب, وإن الرّب هيدي إىل اجلنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّ

عدة أبيات دعا فيها إىل التزام هذه اخللة, كام أعلن عن متسكه الشديد هبا واعتزازه بذلك, واملالحظ عىل معظم األبيات التي قاهلا 

 يزال يتحىل هبذه اخلصلة الشاعر حول هذه اخلصلة احلميدة أهنا كانت عن طريق جلوئه إىل القسم, وكأنه أراد التأكيد عىل أنه ال

احلميدة رغم ما يمّر به من مواقف قاسية وظروف صعبة وخيانات متعددة؛ فها هو يطلب من الناس أال يلوموه عىل ولعه الشديد يف 

:]املديد[   (59)حّب )الّرباب( التي هي أكرم الناس منزلة عنده إْن يف وطنه أو يف غربته, ولكي يؤّكد صدقه فيام يزعم جلأ إىل القسم؛ فقال
 

 ـــَدَلْت للنَّْفسم بــــرَد الرشابم َعـــــــــــــ ْت ـــال َتُلمني يف الّربــــــــاب, وأمس

 ـــــلُف غرَي الكمذابم صــــــــــــادقًا أحـــ ـــــــو ريّب,ـــــذي هــــ الهَي, واهللم

 ــــْرٍب منهُم, واغرتابم عنــــــــــــــَد ُقـــ ــــــاء ُطّرًا عــــــلينا,    أكَرُم األحيــ

                                                            

 . والشاين: املبغض. أحايش: أستثني.424السابق, ص (56)

 .428ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (57)

 .6094, برقم 1525أخرجه البخاري, ص  (58)

 . وعدلت: ساوت. طّرًا: مجيعًا.65ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (59)
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ولكي يؤّكد إعجابه الشديد هبذه اخللة الكريمة ومتّسكه القوي أجده يمتدح معشوقته بعّدة صفات؛ من أبرزها صدق احلديث,       

رّش "يته الشعري بحكمة مفادها أن لكنه يف املقابل يرجوها أال تقع يف ضده, ولكي ُُيّذر غريه من بشاعة هذه اخلصلة املشينة ختم ب

: ]البسيط[   (60)"اخللة الكذب
 

, ويف
م
, ورشُّ اخلُّلةم الكذُب  للنَّاس فضُلكم يف حسن الّصفاء ــدقم احلديثم  صم

وعمر ال ياُمنع مطلقًا من صاحبته ذات الرشف والسؤدد أن تؤّجل لقائهام رشيطة أن تكون هذه املّرة صادقة يف حتديد موعد آخر,      

:]املنرسح[   (61)لكنه ُُيذّرها من اللجوء إىل الكذب؛ وما ذاك إال ألنه خلق ذميم ال يرضاه عقل وال دين
 

بم ـــــــذي حلميني لــــ أَثرةً لوكم مـــــرم املـــيا بنَت خيــــــ  اجٍة, وُمرتقم

ُكم أَجــــــــاًل,ـــــوأّجلمينا لوعـ  ذبم ـُدقينا, ال خرَي يف الكَ ـــــثّم اص ـدم

ويف موضٍع آخر يفصح عن صنيعه بحبيبته اخلائفة الوجلة؛ حيث ظلَّ طوال يومه هُيّدئ من روعها وُيطمئنها عىل حّبه الصادق هلا,       

:]الكامل[   (62)ولكي ُيثبت هلا مصداقية ما يبوح به فإنه جلأ إىل هذا القسم
 

لفَ باهلل ــــــــلُت أْثلمُجها يمينًا َبّرةً فجعــــــــــ  ــــــــادمٍق مل يكذبم َة صــــــ, حم

طعم النوم منذ حلظة فراقه هلا, وأن قلبه ال يزال حزينًا كمدًا بسبب  -ولو لدقيقة واحدة-وها هو ُيعلن حلبيبته أن عينيه مل تذوقا      

:]البسيط[   (63)ابتعادمها عن بعض, ولكي ُيثبت هلا صدقه يف ذلك جلأ إىل القسم أيضًا؛ فقال
 

ُفها, يا ُسكن, جمتهــــــــــدا حلفــــــــــــــــــُت يمينًا غرَي كاذبٍة,لقد   َصرْبًا ُأضاعم

 الرضا بام قسم اهلل -7

الرضا بام قسم اهلل للمرء هي إحدى صفات عباد اهلل املؤمنني, وهي التي جتعل العبد مستقر احلال هادئ البال, وقد رّغب الدين         

واعلم أن ما ", كام جاء يف احلديث اآلخر: (64)"وارَض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس"احلنيف يف ذلك؛ فقد جاء يف احلديث: 

 حّب  بصنيع -قصائده إحدى يف–, وحول هذه اخللة الكريمة يقرُّ عمر (65)"يبك, وما أصابك مل يكن ليخطئكأخطأك مل يكن ليص

تله, لكنه مع ذلك كله راٍض أشّد الرضا مؤمٌن مق يف يتسبَّب أن وكاد حاله, وأضعف جسمه, برى إنه حيث جسده؛ عىل( أسامء)

الداء فيصف الدواء؛ فام قّدره اهلل للمرء فإنه ال حمالة هو األفضل له, ولو كان بالقضاء؛ ألنه من تقدير العزيز احلكيم, ثم ُيشّخص 

 :]الكامل[   (66)ذلك ال جيري مع رغباته أو ال ُيوافق هواه

 

                                                            

 . 50السابق, ص  (60)

 . ومأثرة: مكرمة.58السابق, ص  (61)

 . وأثلجها: أهّدئ من روعها وأطمئنها.75السابق, ص  (62)

 . وسكن: حذف الياء والتاء من سكينة عىل الرتخيم؛ وهو اسم امرأة.106ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (63)

 , وقال: غريب.2305, برقم: 4/551, والرتمذي 9543, برقم: 7/78, والبيهقي يف شعب اإليامن 8081, برقم: 2/310أخرجه أمحد   )64(

 .6304, برقم: 3/624أخرجه احلاكم يف املستدرك,   (65)

 . وبّز: سلب. ُجرت: ظلمت.427ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (66)
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ْس ــــحتَّ  اتيلــــُب َأنَّ ُحّبًا قــــُت َأْحَس ـــــما ُكنْ   مـــــــيــى ُبلميُت بـــــام َبَرى جم

ــــ ُرهُ ُأخــــــــــني َداًء َأْوَرْثتـم  ظميـــــتــــــــْحَم َعْن عامُء, َبــزَّ الّلــأس ــــــامم

 ــــَقْسمم ُمنّي عــليـــــــه, جَلُْرتم يف الـــــ ـْمتم ذاَك َلــــهُ تم أنتم َقَســـــو ُكنْ ـــل

َرُه,ـــــــاَن َقــــلكّن َريب كـــــــ  ـُل احلُْكمم  ــــــَريّب أفضــــــــــاُء َفَقضـــ ـــدَّ

 العفو والصفح  -8

العفو والصفح من أبرز صفات عباد اهلل املؤمنني, وهي حتتاج إىل جماهدٍة للنفس كي ال يقع املرء رصيعًا أمام استفزازات اآلخرين,       

َّا  بحيث ُيقابل املرء ما ُيواجهه من إساءاٍت بردٍّ بإحسان, وما يقع عليه من ظلٍم بعفوٍ 
وغفران, والتسامُح اعرتاٌف بوجود اآلخر, وهو ممم

وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ": ُيوّثق ُعرى األلفة؛ ويف هذا الشأن يقول احلقُّ 

, وحول هذا املوضوع ُيقّرر عمر أنه رغم ما جيده من أحد أقاربه من منافرة ومشاحنة, وحماولة جاّدة هلدم بنيانه (67)"كأنه ويل محيم

وزعزعة أركانه, ورقصه عىل جروحه, وكثرة رسوره حلزنه, وحزنه لرسوره؛ فإنه ال ُيعامل صاحبه باملثل فيامرس معه رّدات فعٍل 

, إنه يغفر هفوات اآلخرين, وُيقابل إساءاهتم باحلسنى, كام صفح وُيتسب األجر عند اهلل وانتقام, بل ُيؤثره عىل نفسه ويعفو وي

ن شدة يرجو هلم عدم التعّثر, ويتمنَّى هلم دائاًم وأبدًا بنيانًا مشيدًا ورسورًا منقطع النظري, فهذا هو طبعه, وتلك هي شامئله, وكل هذا م

 :]الكامل[   (68)هإخالصه ألصدقائه ووفائه هلم رغم تضييعهم ودّ 

عاُيزجي ألقَربُه عقــــــــ ـاحٍن ذي بمغضٍة, وقرابٍة,ـــوُمشـــــــ  ـــــــارَب ُلسَّ

َم ما بنيعى ليهــــــيس  ـــــضعاَشّيٌد بنيــــــــــــاَنه املتضعــملَُ  ُت, وإّننيـــــدم

رُت, يسوُءه مــــوإذا ُس  َة  ا ســـّرين,ـــرم  ـــرَويت أن ُتقـــرعاَمـــــــويرى املَرَسّ

 َدعاـــــثُر: َدعـــوُل, حني أراه يعــــوأق امٌت ــوُل: إين شـــرُت, يقــــوإذا عث

ورغم ما ُتضمره له إحدى صوُيباته من سوء ظنٍّ به, ورغم وضعها لألمور يف غري نصاهبا الطبيعي, إال أن عمر ُيؤّكد عىل أنه       

ىل سُيكابد نفسه, وسيتحّمل ما يأتيه من قمبلها, كام أنه سيكون دمثًا معها حاملًا عنها؛ فال ُيقابل إساءهتا له باملثل, بل إنه سيكون ع

:  (69)ن ذلك متامًا؛ حيث سيظنُّ هبا الظنَّ احلسن, وسيعفو عن مجيع زالهتا, كام سيغّض الطرف عن إساءاهتا الكثرية لهالعكس م

 ]اخلفيف[   

ٍش,َظنُّهـــــــــــا بـــــ  فاحم
ٍ
َــــــــا َظنّي َعَفـــــــ ـــــي َظنُّ ُسوء  ـــــَرمُ ـــاٌف َوَكـــــَوهبم

ويف موضٍع آخر ُيقسم عمر عىل إخالصه وحبه ووصله ملحبيه وعفوه عن زالهتم وعدم إفشائه لرسهم عند القطيعة, فها هو يعلن       

:]الكامل[   (70)بأنه سيظل كرياًم كعادته حافًظا لودهم وعهدهم معاً 
 

                                                            

 .34سورة فصلت, آية:  (67)

قرع: تعنّف. دعدعا؛ بالتنوين: من كالم العرب؛ وكانوا يقولوهنا . وُيزجي: يسوق. املتضعضع: املهدم حتى األرض. تُ 267ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (68)

 للعاثر.

 .419السابق, ص  (69)

 .447-446السابق, ص (70)
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يـــــــُت اَل َمـــأُ  ــهُ ــــَواَدْدُتُه َوَوَصْلُتــــ ــــــــنْ إمينِّ ملمَـــــ ًقا َواَل َمنَّانـــــــــاْلفم  ــــذم

ـــــــَأصم  َص ُل الصَّ يَق إمَذا َأَراَد وم ْثـــــــــــَل ُصُدودمه َأْحَيــــــــــانا ـاــاَلنَــــــدم  َوَأُصدُّ مم

ضٍ ـــــــــَرَم مُ ــــُت َأكْ ــإمْن َصدَّ َعنِّي ُكنْ   ـــــــــــــاناــَْرَحاًل َوَمكــمَ ْدُت َعنُْه ــَوَوَج  ْعرم

ًيا  نْ اَل ُمْفشم ــــــــَد اْلَقطميـعم هُ ـــــــَعةم سم َعاناــــــــــْن َذاَك َما اْس ـــافمٌظ مم ـــــَبْل َح  ـــرَّ  رَتْ

 مقابلة اإلحسان باإلحسان -9

هل جزاء اإلحسان إال ":مقابلة اإلحسان بإحساٍن مثله صفة من صفات األوفياء, وهي خصلة كريمة وخلق جّم, يقول احلق       

, وقد أعلن عمر عن ُتّلقه هبا؛ فها هو يعلن عن مكافأته عىل اجلميل بمثله أو بأكثر منه؛ فام من يٍد تتفضل عليه إال (71)"اإلحسان

إحساهنا, وربام بام يفوق صنيعها معه, إن الشاعر يرفض متامًا أن جيحد املرء إحسان َمن أحسن وستجد منه مكافأة عىل 

 :]الكامل[   (72)إليه

 ـــــقٌّ علينا, واجٌب َأْن نفعال!ــَحـــــــــــ نجــــــــــزي بأيٍد, ُكنَْت َتبُذهُلا لنا,

 حّب للنّاس كّلهم -10

, وال جيعل يف قلبه غاًل عىل أحد من سائر البرش؛        وهذه أيضًا خصلة فريدة ال يقوى عليها إال الرجال الُكّمل؛ حيث ُيّب املرء الكلَّ

يقول عمر يف بيٍت أعلن فيه عن غضبه الشديد عىل صاحبته )أسامء( التي ما زالت تتقّصد إيقاع اخلطأ يف حقه, إال إنه رغم ذلك ال 

 :  ]الكامل[   (73)مل قلبًا كبريًا ُيكـنُّ احلّب واملودة هلا وللناس أمجعنييزال ُي

ٌب   أحــــــــــبَّ مجيع النّاس, لو مُجّعوا معا؟ أمَلْ تعلمي, يا أسَم, أين ُمغاضم

 

 االعرتاف باخلطأ, واالعتذار منه -11

َّْن سمت نفوسهم عن االنتصار للنفس أو االعتالء عىل الغري؛ حيث ُيقّر املرء       
ال جييد التحيل هبذه اخلصلة إال املنصفني من الناس ممم

بام اقرتفته يداه وبام أوقعه يف سوء الظنون؛ وهي تدلُّ عىل كمرب نفس صاحبها ورحابة صدره, كام أهنا دليٌل عىل سعة أفقه؛ ويف هذا 

, وقد كان عمر بن أيب ربيعة كثري االعرتاف بأخطائه (74)"كل ابن آدم خطاء وخري اخلّطائني التوابون": انب يقول الرسول اجل

ألصحابه, وكان كثريًا ما يطلب العفو عنه؛ ومن ذلك ثالثة أبيات اعرتف فيها بام وقع منه جتاه إحدى صوُيباته, ثم انتهز الفرصة 

 العشق ولــذة فطلب منها أن تقبل اعتذار
م
ه, وأن تغفر ذنبه, وأن متحو زلته؛ كي تعود إىل حضن أليفها؛ فينعام سويًا بدفء

 :]اخلفيف[   (75)احلياة

 

                                                            

 .60سورة الرمحن, آية:  (71)

 .346ديوان عمر بن أيب ربيعة , ص  (72)

 . وأسم: ترخيم أسامء.260السابق, ص (73)

 .2499, برقم: 1/659أخرجه الرتمذي,   (74)

 . والصّب: العاشق.35-34ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (75)
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, يا هنــــــُد, قلبامل جتــــــــْد يل يـــ دريـــداَة, يــــا هنُد, صـــــلو رشحتم الغ  ــــداكم

 ُت أذنبُت ذنّباــــواغفــــــــــــــري يل إن كن ـــُت صاحب ُعذٍر,ذريني إن كنــــــفـــــاع

, قــــــــــيلم ُمْغَرمًا بحـَفصــــ , بمكم َصّبامـــــ ن, علــــــى ـد كاـــّبكم  ــــــــــا أوليتمهم

أن تتقي اهلل فيه, وأن تقبل اعتذاره, وأن تتغاىض عامَّ بدر منه من أخطاء جتاهها, كام يعرتف أيضًا بأنه مل  -يف قصيدة أخرى-ويسأهلا       

:]اخلفيف[   (76)ُيرّحب البتة بسخطها عليه, لكنه سريّحب أشدَّ الرتحيب بصفحها ورضاها عنه
 

نّي,ـــبيل الُعـــــ  فاّتقي اهللَ, واقــــ  وجتـــــــــــــــــــــــايْف عن بعضم ما كان َزاّل  ـــــْذَر مم

ْطـــــ مل , ولُأَرحـــــْب بمَأْن سخم يتم عنَّا, وَأْهال كنــــــتم  َمْرحبـــــــــــــــــــــًا, إْن َرضم

ر خطأه حتى يلقى ربه, كام ُيؤّكد عىل استعداده        د بأّنه لن ُيكرِّ ولكي ينال رضا صاحبته التام ها هو ُيعلن عن توبة نصوح, ثم يتعهَّ

إلنفاق ماله كله يف سبيل احلصول عىل نظرة حب منها, ثم ُيعاهدها عىل عدم وقوع خطأ آخر يف حقها إىل أْن حتني ساعة وفاته, ولو 

ر ا :]الكامل[   (77)لوقوع يف اخلطأ تارة أخرى فإّنه سيضطّر إىل قطع يده اليمنى؛ فيعيش عيشة األجذمكرَّ
 

مم  ـوبَة ُمْذنمٍب,ــــــوُب إلـــيكم تــــإميّن أتـــــ  ََيَْشى العــــــقوَبَة مــــــــن َملميٍك ُمنْعم

, حيــــُث َعلمْمُتُه, ضـــــــــــاكم يفم  حتى أناَل رم  ـدمم ـايل والّتلميدم األقــــــــمـــــــ بمَطرم

ــــــــكم الغَ  , وتــَن الذنــــُت مم ــَعامَّ جنَيْ  َداَة لمَتْصَفحيــــَوأعوُذ منكم بـم  يـــرمَح ــوبم

 ـيَر يف املـــقابرم َأْعُظمـــحتَّى ُتغــــــــــاد ُت بمعـــــــــــائٍد,ـــــإمْن تقبيل ُعذري, َفَلْس 

, قـــــَطْعُتها,ــــكّفَي الُيمــــــنى َس لو  ضــــــُذْقُت بعــــَولَ  أْتكم  اكم َعيَش األجذمــَد رم

وها هو ُُييي صاحبته ذات اجلامل األخاذ والقوام احلسن, لكنه يعرتف أمامها بكثرة ذنوبه وما اقرتفته يداه, ثم ُيعلن أن هذا       

ظرته السامية للحياة, لكنه يرجوها بعد ذلك أن تصفح عن زلته, وأن تغفر له خطأه الذي مل االعرتاف هو الذي ينسجم مع أخالقه ون

:]الكامل[   (78)يرتكبه عن سوء نية وقصد
 

لـــــــبم  َُتيَّماْســـمم اإلم
مم ــــوامم مُ ـــهُتَْدى إىل َحَسنم الق ــــــه, حتيًَّة ملم  كرَّ

ْن عاشٍق َكلمــــــــــٍف يبوء   َصبَّ الفؤادم ُمعاَقـــــــٍب مل َيظلممم  بذْنبمه,مم

وحني تعفو صاحبته عنه جتاه ما بدر منه من أفعاٍل مشينة, وما وقع فيه من زالت وأخطاء جسمية فإنه رسعان ما يقوم بشكرها       

:]اخلفيف[   (79)ة بام اقرتفته يداهوالثناء عليها, ثم ُيقّرر أن اعتذاره هذا مل يكن عن ضعٍف وهوان؛ بل من عزة نفس وقناعة تام
 

 ــــــــــُد اعتذارامنـــــها ُأريـــــــ إذ رأتني ـــوَل منها لمُعذري,فعرفُت الَقبـــــــ

 ــــوارارتني َكـــــــّفًا تــــــــزيُن الّســــوأ ثّم النـــــــــْت, وساحمَْت بعَد َمنٍع,

                                                            

 .353ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (76)

 . والطريف: املال اجلديد املحّصل. التليد: املال املوروث من اآلباء. األجذم: املقطوع اليد.409السابق, ص  (77)

 . وكلف: العاشق املتّيم. يبوء: يعرتف.407-406السابق, ص (78)

 .182عمر بن أيب ربيعة, صديوان  (79)
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 ـةــيـفـــنـالــة ـدراســثانيًا: ال

 مالمح اللغة الشعرية يف ديوانه-1

, إهنا الوعاء الذي ُيمل أفكار الناس وينقلها فيام بينهم, وهي التي (80)اللغة يف أصلها أصوات ُيعربِّ هبا كلُّ قوم عن أغراضهم      

ا  ل النصيب األكرب كوسيلٍة للتفاهم والتواصل بني سائر األفراد, أمَّ اللغة الشعرية فهي التي ُتعيد تشكيل األلفاظ بصورة خاصة, تتحمَّ

, وقد نجح الشاعر عمر ابن أيب ربيعة يف استخدام اللغة ومفرداهتا بصورة ُمبتَكرة؛ حيث أقام (81)وجتعل للتعبري الشعري طابَعه املميز

ُمتحّركة نامية, جيعلها تبدو يف عرٍص من عالقاٍت جديدة ُتشعُّ باإلُياءات والتأويالت بني ألفاظ شعره؛ فأصبحت اللغة عنده 

ص ألهم مالمح اللغة الشعرية لديه:(82)عصورها غريها يف العرص الذي يسبقها أو يليها  , وفيام ييل ُملخَّ

 يف لينيالغز زعيم"امليل إىل اللغة الغنائية: مل يربع شاعٌر يف الغزل مثلام برع فيه عمر, وهذا ما جعل  الدكتور طه حسني يصنفه بأنه  -1

, وكان لذلك الغرض كبري األثر يف (83)"اآلن وحتى العريب الشعر كان منذ -أطواره وتباُين ظروفه اختالف عىل– كله العريب األدب

لغته الشعرية التي مالت إىل األلفاظ السهلة الرقيقة التي تقرتب من العامية يف بعض األحيان؛ فتجد وضوح األلفاظ والبعد عن 

هجور, وقّلام جتد كلمًة حتتاج إىل تفسري؛ لذا كانت لغته أقرب إىل الغنائية والنسائية بصورة خاصة, بعيدة عن اللغة الصعب منها وامل

اجلافة والتعبريات البدوية الغريبة؛ ومن ذلك قوله شاكيًا معاناته وأمله؛ بسبب عدم وفاء حمبوبته باملواعيد رغم متسكه بحبها ووفائه 

 : ]اخلفيف[(84)هلا

ْن َحبميـــــــــــــــــب طماَلُبُه يلم َعنَـــــــــــــاءُ  ــــــاَوَد اْلَقْلــــــــَب َداءُ َصْحبـمـــي َوَعـــــــ َراَح   مم

يدم اَل يُ ـــــــــُن الــــتَحَس  ْأيم َواملََْواعم ـــا َيُقـــــــــوُل َوَفــ ْلَفى لمَشـــــــرَّ ّـَ
 ممم

ٍ
 ــــــاءُ ــــــــــــــــْيء

ى َعمَّ َمــــــــ  ـــــــــَزاءُ يميُت َعنُْه َعـــــــــــــَس يلم َما َح ــــــَْلي ــيــــْن ُُيمبُّ َفإمنِّــــــــْن َتَعــــــزَّ

االعتامد عىل األسلوب الرسدي بدالً من الوصفي: لقد نجح عمر يف تطوير لغته الشعرية وتطويعها؛ كي تناسب غرض  -2

ي أبدع فيه أيام إبداع, فقد اعتمد عىل األسلوب الرسدي بدالً من األسلوب الوصفي الذي كان ُمتَّبعًا لدى َمن سبقه من الغزل الذ

َّن اعتمدوا عىل وصف املرأة واملواقف التي مجعتهم هبا فقط, بينام حرص عمر عىل تطوير تلك املواقف إىل حواٍر رسدي, 
الشعراء ممم

ها, وقد  وإن كانت مالحمه تكاد تكون واحدة يف مجيع قصائده؛ ومن ذلك رسده حلوار نفيس مع حمبوبته التي طلبت منه حفظ رسِّ

 : ]الرمل[(85)أعلن التزامه هلا بذلك

 

ْن ُحبّ ــْلُت: مَ ــــــقُ  ْمتمنَا مم , َأْدَهــــى َوَأَمرْ ـــــــَيا اْبنََة اخْلَ  ْم,ــُكــــــــم ا َجشَّ ْينم  رْيَ

: اْرَع سم ـــــقَ  ــــــَزناً َؤادمي َحــــــــــــْد َزاَد فُ َوَلَقــــــ  ي َيا ُعَمْر!ـــــرتِّ ْوهُلَا يلم

                                                            

 .2/864انظر: املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية, الطبعة الثالثة, مادة لغو,   (80)

 .57م, ص1963عز الدين إسامعيل, القاهرة, دار املعارف,  انظر: التفسري النفيس لألدب, د.  ((81

 .4-3م, ص1984, معهد البحوث والدراسات العربية, بغداد, عادل جاسم البيايت انظر: التجديد يف لغة الشعراء اإلحيائيني, د.  (82)

 .304طه حسني, دار املعارف, القاهرة, الطبعة السابعة, د.ت, ص حديث األربعاء, د.  (83)

 .15-14ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (84)

 .198ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (85)
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ُء يُ ــــــْلُت: َأْنتم الــــــقُ  ْ ُه,ــْرعَ ـــيشَّ ُّ
 ـــــَواُه, َوُيـــــسـَرْ َوُيَؤاَتى يفم َهـــ ى رسم

أن يسرب أغوار  -استخدم لغته الشعرية األرستقراطية القرشية احلجازيةحني -التعمق إىل بواطن النفس البرشية: لقد أجاد عمر  -3

النفس البرشية؛ وكان هدفه من ذلك املزاوجة بني اجلوانب النفسية واملادية, وقد أفاد ذلك يف تطوير الرصاع النفيس وخلق احلركة 

ة العربية املرتفة يف القرن األول اهلجري بام حوت من الدرامية يف شعره القصيص, وبذلك أصبح شعره مصدرًا وافيًا لدراسة حياة املرأ

؛ ومن ذلك احلوار الذي دار بينه وبني حمبوبته )عبدة(, وقد ذكره ُمستقصيًا ألحوال النفس البرشية (86)هلٍو ودعابٍة وعبٍث وفكاهةٍ 

 : ]اخلفيف[(87)ممن هم عىل األرض قاطبةبرباعٍة فائقة, مقساًم هلا بقرب النبي وبمناسك احلج وباملحرمني واملحلني أهنا أحب إليه 

 َصــــىلَّ ـْقَت ُدوَن املُْ ـــــــْد ُعلِّ ــــلملَّتمي قَ  ـْت ــُقْلُت فميَم اْلُبَكاُء َواحْلُـــــــــــــْزُن َقاَلــ

 الَّ ــــَعْبـــــــــَد كَ ْلُت َيا ــــَبْعَد َعْهٍد َفقُ  ـــــَرىَبَلْغنَا َواهللم َوْصـــــــــــــَلَك ُأْخـــوَ 

ــــ ـــَد َواحْلَــــــــجِّ يِّ َيا َعْبـــــــــ النَّبم اَل َوَقرْبَ  ًما َوحُمم  ـــالَّ َوَمْن َكــــــــــاَن حُمْــــرم

ْن مَجمي مْ ـــُبُّ ُسَواكــــــىَل اأْلَْرضم َمْن ُأحم ـــــَما عَ   َقـــــعم النِّ ـــمم
م
 َفَهــالَّ ــــــاَلْت َساء

عىل لغة  -بام حتوي من ألفاٍظ جديدة من القرآن الكريم واألحاديث النبوية-كثرة األلفاظ اإلسالمية: لقد أّثرت الثقافة اإلسالمية  -4

بَمن أحرم له احلجيج وموقفهم -عمر؛ حيث إنه كثريًا ما يلجأ إىل الَقسم, ملحقًا به بعض التعبريات اإلسالمية؛ ومن ذلك قسمه 

بأنه مل َين عهد حمبوبته حتى لو  -وهدهيم والبيت احلرام والطائفني واملُحّلني والساعني بني الصفا واملروة والركن وزمزم واجلمرات

 : ]املنرسح[(88)بادرت هي بذلك

, َبْعـــــُد, َوالُبـــــــدُ ــــــَوَموق ــجيُج لـــهُ ـــرم احلــــ, َوَمــــْن َأْحـــإمين  نم فم اهْلَْديم

, َوَمـــــايتم ذمي األَْبُطح اْلَعــــــوالب ْن ُحرِّ َعصـــــــُج  ـــتميقم  نم ـــــــَبم ذمي اْلَيمـــْلَِّل مم

, َوَمــــــَواأْلشَعثم الـــــــطـَّ لِّ َفا َواملََْقـــــــــامم َوالــــــ ــاائمفم املُْهم ُكنم َبنْي الصَّ  ـــــــرُّ

ـ ـــــَزٍم,َوَزْمــــ َيــــْت,َواجْلم َتنْيم بماْلَبــ َواجْلَْمـــــــــــــَرَتنْيم  ــــــاَمرم إمَذا ُرمم  ــــــــَطنم اللَّ

َمنميــــْوَها بمهم لمَتــــَوَلـــــــْو َأَتــــ َحَطْت,ـــولم إمْذ َش ــــَد الَقتُ ــــُت َعهْ ــَما ُخنْ   ــــــرْصم

 فكرة الشاعردور الصور الفنية يف جتسيد -2

تلعب الصورة الفنية دورًا هامًا يف إبراز أي عمل أديب, وهي ترتبط ارتباطًا كبريًا بموضوعه؛ فال يمكن أن تكون الصور الفنية يف      

الفخر كصورهتا يف الغزل, وقد متّيز شعر عمر بأنه يدور حول موضوٍع واحد وهو املرأة؛ ومن هنا فإن الصور الفنية لدية تتميَّز بالرقة 

هذا الذي كانت "وبة, وقد أمجع النقاد يف عرصه وما تاله من عصور عىل هذا األمر؛ ويف ذلك يقول الفرزدق عن شعر عمر: والعذ

, وفيام ييل أشهر الصور الفنية التي حرص عمر عىل رسمها وتصويرها بدقة (89)"الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار, ووقع هذا عليه

 متناهية يف ديوانه:

                                                            

 .13فايز حممد, ص انظر: ديوان عمر بن أيب ربيعة, تقديم وتعليق وفهرسة: د. (86)

 .358ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (87)

 .473-472السابق, ص (88)

 .1/187األغاين,   (89)



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 292 - 

ر احليّس للمرأة: مل يكن حرص عمر شديدًا عىل تصوير املرأة من جهة اجلسد واالفتتان به فحسب؛ كام فعل بعض شعراء التصوي -1

أغراضه كلها تدور حول مجال السيدة العربية ال من حيث فتنتها وهبجة منظرها فقط, ولكن من حيث "العرص اجلاهيل؛ ولكنه جعل 

عت صورة املرأة (90)"لسهاجاذبيتها وشخصيتها وأحاديثها ومتعة جم  احلسيَّة مادهتا من جعل حيث ديوانه, يف -كثرهتا عىل–, وقد تنوَّ

ر فقد واالبتكار؛ للتصوير مصدراً   : ]الكامل[(91)قوله ذلك ومن سطوعه, أثناء وبالقمر طلوعها وقت بالشمس املرأة بياض صوَّ

َها نَي ُطُلوعم ْمسم حم ْثُل الشَّ ُب َمْن َرَأى َبْيَضاُء مم  َمـــــــــْوُسوَمٌة بماحْلُْسنم ُتْعجم

 : ]الرسيع[(92)ومن تشبيهه ألسناهنا وابتسامتها باألقحوان وضوء الربققوله 

ْملم يفم َجــــــــــــــائمٍر,  َأْو َكَسنَا اْلَبـــــــــــْرقم إمَذا َهلَّاَل  َكُأْقُحَوانم الرَّ

ومل َيتلف مقياس مجال املرأة لدى عمر عن سابقيه من الشعراء؛ حيث ارتبط لديه الشكل املثايل للمرأة بامتالء اجلسم والردفني      

ودقة اخلرص وسعة العينني, وهو مل ُيعجب بامرأة معينة فقرص غزله عليها, ولكنه ُأعجب باجلامل يف أي امرأة, ووصف مقاييس مجاهلا 

تى دون أن ُيعّلق قلبه هبا؛ يقول يف )أم عيّل( واصًفا هلا من جهة فرعها الذي يشبه قنو النخل, ووجهها الوضاح, التي يعتقدها ح

:]الرمل[   (93)وجيدها الذي يزينه الدر والياقوت
 

مٍ ـــَدىلَّ فَ ــَوبمَفـــــْرٍع َقــــــــــــْد تَ   نَيــََكَتَديلِّ ُقنْـــــــــوم َنْخلم املُْْجت احم

ـــــحم السُّ  ــوَرُتهُ ــــــٍه َحَسٍن ُصـــــــــَوبمَوْجــــ يــنَّةم ذمي َثْغٍر نَ ــَواضم  قم

نَــ يـــــــــٍد َأْغَيــــــٍد َزيَّ رِّ َوَياُقوٌت هَبمـــــيَخـــ ــهُ ــــــَوبمجم  ـالمُص الدُّ

وأنبه هنا إىل أنه رغم كثرة صوره احلسية للمرأة التي يعجُّ هبا ديوان عمر وإبداعه يف تصوير مجيع جوانبها احلسية من الفم والثديني       

 واألرداف واألسنان والريق واالبتسامة وغري ذلك, إال إنه يقسم أنه مل يذق ريقًا ومل يقّبل ثغرًا من كل هذه األرياق والثغور التي 

ض لذلك إال حبًا يف اجلامل يف صورته القياسية التي رسمها العريب بصفة عامة يف ذهنه للمرأة وصفاهتا, وهذا من و صفها, وأنه ما تعرَّ

 : ]اخلفيف[(94)أقوى األدلة عىل عفته وطهارة عرضه

ْن ــــــَاَل َوَما يفم اْلكمت َهاـــنِّي َومَلْ َأُذْق َطْعَم فميــَذاَك ظَ  يلم ابم مم  َتنْزم

ث  -2 ق إىل داخل مشاعرها وعواطفها, وحتدَّ التصوير املعنوي للمرأة: مل يكتفم عمر بن أيب ربيعة بتصوير املرأة حسّيًا فقط؛ بل تعمَّ

 واصًفا يقول بقلبه, والفوز إليه للوصول النساء تسعى هدفاً  -قبله الشعراء عادة غري عىل–عن حبها وحواراهتا معه, لقد جعل نفسه 

:]اخلفيف[   (95)نعمة الظاهرة...وال العهد وحفظ واحلياء بالصدق( الرباب) حمبوبته حي ساءن
 

ـــــــــــــْدٍق ـــــْد َأَرى بمهم َح ـــــــَوبماَم قَ  ــــــَل اْلَعْيشم نمْعَمـــــــــــًة َوَشَبــــــابا يَّ صم  َكامم

                                                            

 .96م, ص1964عبد اهلل الطيب, مطبعة جامعة أكسفورد, لندن,  احلامسة الصغرى, د. (90)

 . 16ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (91)

 . ويسومني: ُيسائلني.339السابق, ص (92)

 .495ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (93)

 .328السابق, ص(94) 

 . خفرات: شديدات احلياء, البهام: صغار الغنم, الظراب: اجلبال واملرتفعات.42السابق, ص  (95)
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َساًنا َجـــــ ــــــــــَوحم ًيا َخفم نَْد اهْلَ ــــــَحافمظَ  ـــــَراٍت ــــــَوارم  اَباــــَوى اأْلَْحَس ـــــــــاٍت عم

يثم َواَل َيْتــــــــــــــي احْلَ ــمْرَن فــــــاَل ُيْكثّ   ــامم الظِّـــــــَراَباـَن َينْعْقَن بماْلبمَهــــــــَبْعـــــ دم

ْمـــَكَمــــ عْينًــــــارم ـــــــــْاتم اأْلَْرَدانم َوالنَّشـــــــََطيِّب ًنا َأْتـــــلم ُبــــــــــَها الرَّ  ــَراباـــدَّ

وقد أصبح عمر مثار جدل مجيع النقاد؛ ألنه جعل نفسه هدفًا تسعى النساء إليه؛ فمنهم َمْن رآه خُمطئًا ألنه قلب الصورة الطبيعية؛       

وأنَّ "فقد جعل املرأة عىل غري طبيعتها؛ حيث أصبحت الطالبة العاشقة, وهو املطلوب املعشوق! ومن النقاد َمن رأى أنه كان صادقًا, 

, وال عجب يف ذلك فهو قد تأثَّر ببيئته احلرضية املرتفة, وقد نجح يف تصوير تلك املشاعر املعنوية (96)"ساء له كان حّقاً حب الن

 : ]الطويل[(97)والعواطف النسائية يف حواره مع املرأة؛ فقال عىل سبيل املثال

؟ـــْلَن: هَ ـــقُ  ي َنُلـــــــــوُمكم فميهم ـــ َذا الَّذم ي مم  ــــــــــــْن َقْولمنَا بمَفتميلم اَل حَتجَّ

, َفَلـــــــ لميهم ,ــــــــْن ُتاَلَمْي َعـَفصم  َوالتَّنْ  ــَلْيهم
م
َفاء يلم ـــَفُهـــــــــــَو َأْهُل الصَّ  وم

يف مطلع  صورة الوقوف عىل األطالل وبكاء الديار: مل ُيغريِّ عمر من طريقة اجلاهليني يف الوقوف عىل األطالل وبكاء الديار -3

قصائده, وقد أجاد يف تصوير ذلك برباعة؛ ومن ذلك قوله يف استخبار األطالل واحلديث إىل الربع واالفتخار باملكارم والقوة رغم قلة 

 : ]البسيط[(98)افتخاره يف شعره

,ـــــَللم املُْ ــــــتْع َعىَل الطَّ ــــــــــــْم َتْربَ ـَألَ  يبم بم َفالَعَفــــــــا َبنْيَ  رم  وبم ـــــــــُطَّلــاملَُْحصَّ

سـَّبمَمك ,ــــــــــــَة َدارم , َذْيُل َص ـــــــــخم  ًا َدَرَجــــــــــــــْت َعَلْيهم  بًا َدؤوبم ـــــــاَلَف احْلَيِّ

بميبم التََّجـــــــــــــــــْبُدو َوَقْد تَ  الَّ َتْســــــَأيلم َأْفنَـــــــــــــــــــــاَء َسْعدٍ ـــََفه ُب لملَّ  ـــارم

مم َفــــــــــــــاْسَتَبْحنَاــــــا بماملَْ ـــــــَ َسَبْقن ُروبم ـــُقَرى مَ  َكارم َب َفالدُّ  ا َبنْيَ َمـــــــــــــــْأرم

املرتفة التي يعيشها, وهو مل تصوير الرتف واحلضارة: لقد شاعت يف ديوان عمر الصور التي تدلُّ عىل البيئة احلرضية  -3

لة, وقد ظهر هذا الرتف يف نعومة أناملها, والنوم حتى الضحى, والتحيلِّ بألوان الزينة, واملال ث إال عن املرأة املنعمة املدلَّ بس يتحدَّ

حلسن احلريرية الشفافة؛ ومن ذلك ما يقوله مصوًرا حاله حينام رأى إحدى قاطنات القصور املنعامت من أهل اخللق ا

 :]الوافر[   (99)األّخاذ

 

ـــــــــَأْن َأَراهَ  ُت َفَتاَة مْلـــــــٍك ـــــــَوُكنُْت إمَذا َرَأيْ  بُت بـم َمًة ُأرم  ــــــاُمنَعَّ

ٌء َشفَ ـــشم  نَّ َوْصاًل ـــــَوْصَل إمنَّ هَلُ ـــــَوُرْمُت الْ   اَهـاــــــَفاُء النَّْفسم إمْن يَشْ

                                                            

 .1/310حديث األربعاء,   (96)

 . وبفتيل: بقول يسري.333ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (97)

 .21-19السابق, ص  (98)

 . وأربت: علقت, أحببت.492السابق, ص (99)
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كام يقول يف تصوير املرأة ذات الرائحة اجلميلة, وقد تعّطرت باملسك والكافور والعنرب, وذلك بعد أن وصف نفسه باحلذر والفطنة       

 : ]الكامل[(100)واخلربة بألباب الرجال

ٌر, َقلميـــ َجالم ـــَفطمـــــــــــٌن, بمَأْلَبابم ال ــــــُل النَّْومم ُذو َقاذوَرةٍ َحذم  ريُ ــَبصم رِّ

َمْت, يــــــَن َلقيُتَها, َفَتَبسَّ ْبُت حم  ـــــــَعُل املَْْحُبورُ َوَكــــَذاُكُم ما َيْفـــــــ َرحَّ

مْس  َع املْ ,ــــُك الــَوَتَضوَّ , َوَعنرَْبٌ يُّ
كم ْن َجْيبمَها, َقْد َشاَبُه َكـــــــــــــــــاُفورُ  ذَّ  مم

 مصادر اإليقاع املوسيقي يف شعره  -3

لقد أّثرت البيئة احلرضية املرتفة التي نشأ هبا عمر يف شعره, وقد كان بحر اخلفيف أكثر البحور الشعرية التي أنشد فيها, وقد ُسّمي      

َّا جعل شعره مادًة خصبة للتغنِّي به(101)اخلفيف بذلك خلّفته عىل اللسان وألنه أخف السباعيات
يف عرصه والعصور التي تلته؛  ؛ ممم

ف بأنه يميل إىل األوزان اخلفيفة واإليقاعات الراقصة التي تناسب الغناء ه النقاد أكثر شاعٍر ُوصم أكثر "؛ لذا اعتربوا شعره (102)ويعدُّ

 ادر؛ أمهها:, وقد نبعت هذه اجلاهزية للتلحني وتلك اإليقاعات الراقصة يف شعره من عدة مص(103)"جاهزية للتلحني من شعر غريه

 اختيار القافية بدقة: حيث نجح عمر يف انتقاء قافيته بعناية فائقة, سواء كانت مقيَّدة أو مطلقة, ورغم أن القافية املقيَّدة أسهل يف -1

% فقط من  5,9التلحني والغناء وإظهار املوسيقى من القافية املطلقة إال أهنا مل ترْد يف ديوانه إال عىل نزر يسري؛ فال تكاد تتجاوز 

, ومما متيَّز به حسُن اختياره لأللفاظ املناسبة للقافية؛ كي تتامشى مع تفعيلة القصيدة؛ ومن ذلك قوله من قافية النون املتحركة (104)شعره

اًم عىل أمانته وُبعد اخليانة عن شيمه  :]اخلفيف[   (105)بفتح مقسم

يــــــــنٌ  َياَنةم طمينَـــــــــــــــا َيْعَلـــــــُم اهللُ َأنَّــــــــــُه أَلَمم  َقُبَحــــْت طمينَُة اخْلم

كام ساهم الترصيع الذي انترش يف أغلب قصائده ومقطوعاته يف تدعيم الّرّنة املوسيقية وإظهار قوة الكلمة وقدرهتا عىل نقل عاطفة        

 : ]الرجز[(106)در, عسى أن يعود يوما ما إىل سابق عهدهالشاعر؛ ومن ذلك قوله ناصًحا بالتزام األمانة والوفاء وإن خان املحب أو غ

 ـَلْوَت َعنْهُ ــــــــْن َوفمّيًا, إْن َس ــــــَوكُ                 ُه,ــــــْال َُتُنــخاَنَك َمْن هَتْـوى ف

ْيَل َوْصلمهم َوُص  ارًا َفالَ َتكُ ـــــــــــاَن غَ إْن َكـــ  نُْه,ـــــواْسُلْك َسبـم  نْهُ ـــــدَّ

يـــ   ــــــُح جَتمُئ عسى َتــَبارم ن ـنُْه,مم ـَع الَوْصــــــل, َومَلْ َتشم جم  هُ ـــــــْــَفرَيْ

َّا متيَّز به عمر عن سابقيه من الشعراء أنه أكثر من استخدام البحور الشعرية الغنائية؛ فكان بحر اخلفيف من أكثر  -2
موسيقى البحر: ممم

األوزان التي أنشد فيها, يليه الطويل ثم الكامل فالبسيط والرمل واملتقارب والوافر, والسبب يف تقّدم بحر اخلفيف يف شعره عىل غريه 

                                                           

 .171-170السابق, ص  (100)

 .136/ 1انظر: العمدة البن رشيق,  (101)

فتحي الظاهر, ود.صالح حممد حسن, جملة آداب الرافدين, كلية اآلداب,  انظر: بحث بعنوان: الرسد وإيقاع القافية يف شعر عمر بن أيب ربيعة, د.عبداهلل (102)

 .308-279م, ص2008, 49جامعة املوصل, العراق, عدد: 

 .17م, ص2002الفضائل املوسيقية, فوزي كريم, دار املدى للثقافة والنرش, دمشق,   (103)

 .308-279عة, صانظر: بحث بعنوان: الرسد وإيقاع القافية يف شعر عمر بن أيب ربي (104)

 .479ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص  (105)

 .491السابق, ص (106)
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, ويرى الدكتور عبداهلل الطيب أن عمر بن أيب ربيعه (107)"جزالة ورشاقة"من البحور هو أنه ُيناسب الغناء احلرضي, بام فيه من 

ق موسيقى حية, فكان من أطوع وأرضابه قد أكثروا من هذا البحر بوزنه الرصني القوي الرنان؛ كي ُيكسب كالمهم الناعم املرقّ 

؛ ومن قوله يف هذا البحر معتذًرا واصًفا نفسه بالصدق وعدم اخليانة, طالًبا من (108)البحور لعمر وأشدها مالءمة ألغراضه ومعانيه

 : ]اخلفيف[(109)املحبوبة أن تتقي اهلل يف حبهام

ةً ــَــفم مُقْلــــــــــُت بماخْلَْيــــ َـــــــــَواٍر نَ  رَّ
ــــــمم ـــجلم  ـــَواعم

تم  ـــــاهللم لملَّ م ـــــــــــمَسم يـــــُقْلـــــــــــَن بـم  َعْت َقْوَل َظــــــاملم

ــــــمم ــــــَص  ْن َفًتىــــــــــــاْقَبيلم اْلُعــــْذَر مم   ادمٍق َغــــــرْيم آثـم

َداَد اَل  ــــــــمم ـــــــــتاملَْ اَل َوَربِّ  مَلْ ََيُنْــــــــــــكم اْلـــــوم  َواسم

َ تَ  ــملم ـــــــــهم ــُبــــوئمنَي بـم ــــــــــمم ــَتائم  ــإمْثمم  ًبا َغــــــــرْيَ َواغم

ـــــ ٍد ُأْخَت هَ ــــــمَ  ــــي اهللَ يفم َفــــــــــًتىاتَّقم  مم ـــــــاشم ـــاجم

 لون وفيه وحركات, جلجلة الشعر بحور أكثر" -النقاد يعّده كام–وقد أكثر ابن أيب ربيعة من استخدام بحر الكامل أيضًا؛ ألنه       

إن ُأريد به الغزل وما بمجراه من أبواب -فخاًم جلياًل مع عنرص ترنُّمي ظاهر, كام جيعله  -به اجلد ُأريد إن- جيعله املوسيقى من خاص

, ومن قوله يف هذا البحر ما ُيكاشف به صاحبته يف أنه قد أقىص عن ساحته كثريًا من (110)"حلوًا مع صلصلة األجراس -اللني والرقة

 : ]الكامل[ (111)النساء

ٍح ُمَتَعّرضم  ْن توّدَد عندنايا ُسكــــــــن, كم ممّ   ُأقصـــــــــــــي, وكم من كاشم

َّا ساهم يف مجال شعره وميله إىل الغنائية, بام       
إىل غـري ذلك من األبحر ذات التفعيالت الغنائية؛ كالوافر والرمل واملتقارب... ممم

  حّد سواء.تضمُّ من إيقاعات موسيقية رنانة تستهوي القارئ واملنشد واملغنّي عىل

مناسبة البحر للغرض الشعري: لقد هجر عمر أغراضًا عديدة من الشعر؛ وذلك ألهنا ال ُتناسب هواه وال تتفق مع مزاجه, ومثل  -3

ذلك اهلجاء ومديح اخللفاء واألمراء وسائر الرجال, وقد أكثر من تأليف الشعر يف أغراٍض أخرى تتناسب مع اإليقاع املوسيقي 

أهم موضوعات الشعر الغنائي يف عرصه, وشعره يف هذا اجلانب ُيعترب "ميل إليه, ومن ذلك شعر الغزل الذي ُيعّد الغنائي الذي ي

؛ لذا مال إىل األبحر الغنائية كاخلفيف والكامل والوافر والرجز, ومن مجيل ما له يف ذلك قوله (112)"ُطرفًا خالصة يف مجال موسيقاه

 : ]اخلفيف[(113)فروضني كل شهرين كي يلقى َمن هيوىمتمنًّيا أن لو كان احلج والعمرة م

                                                            

 .269م, ص1981منهاج البلغاء ورساج األدباء, حازم القرطاجني, حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة, الطبعة الثانية, دار الغرب اإلسالمي, بريوت,   (107)

 .1/192م, 1989عبد اهلل الطيب, دار الفكر, بريوت, الطبعة األوىل,  انظر: املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها, د.  (108)

 .426ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (109)

 .1/246املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها,   (110)

 .247ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (111)

 .121م, ص1967طباعة والنرش, القاهرة, الطبعة الثانية, شوقي ضيف, دار الثقافة لل الشعر والغناء يف املدينة ومكة لعرص بني أمية, د.(112) 

 .197ديوان عمر بن أيب ربيعة, ص (113)
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دُّ اْبتمَكــــــــــــــــارا ائمُح املُْجم َا الرَّ َاَمَة اأْلَْوَطــــَقــــــْد َقَض  َأهيُّ
ْن هتم  ـارا مم

يًحا َسلميًمـــــاــــــَْمْن َيُكْن َقل  َفــــــــــُفَؤادمي بماحْلَْيفم َأْمَسى ُمَعارا ُبُه َصحم

ًة َواْعتمَمـــــــلَّ َش ُكـــ َلْينَاــــــجِّ َكــاَن َحْتاًم عَ ــــَلْيَت َذا احْلَ  جَّ
 ــاراْهَرْينم حم

 خامتة ونتائج

  رغم ما ُأشيع كثريًا حول سرية عمر بن أيب ربيعة من انغامس شديد يف املجون وميٍل ال حمدود إىل الفجور, ومن تسخري شعره

كله للحديث عن عشقه, وعن فخره الشديد بولوغه يف احلرام مع معظم صوُيباته, إال أن تفحص ديوانه بتمعن وقراءة ما َكتب 

 لتهم امللصقة به؛ املشوهة لسريته.عنه بعُض املؤرخني تنفي عنه هذه ا

  لقد خلص هذا البحث إىل نتيجة مؤّداها أن عمر رغم حبه الشديد للنساء, وشغفه العظيم بلقياهّن, وحرصه الشديد عىل

يء جمالستهّن, ورغبته األكيدة يف حمادثتهّن؛ ورغم إعالنه ذلك رصاحة أمام كل املأل ويف أفضل األزمنة وأطهر البقاع, إال إنه بر

من فعل احلرام براءة الذئب من دم يوسف, وأنه وإن كان قد وقع كثريًا يف مقدماته, إال أنه مل يقع يف الفخ الكبري, ومل يامرس 

 الفحش بتاتًا.

  وبعد استقراء أفعاله من خالل قراءة ديوانه الشعري, ومعرفة ما كتب عن سريته؛ تبنيَّ يل أنه حتىّل بأبرز ما يتحىلَّ به الرجال

ألفذاذ الُكّمل؛ من طهارة العرض, ونقاء الرشف, واحلياء, والسامحة, وبذل املال واجلاه, وحب الناس أمجعني, والوفاء ا

 بالعهد, ورفضه ألّي غدر أو خيانة, وحفظه لرّسه, ورعايته ألمانته...

  ه. لقد كانت أخالق عمر بن أيب ربيعة منسجمة مع بيئته التي عاش فيها ونسبه الذي يرجع إلي 

 املصادر واملراجع
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Abstract:This research is about some of the moral values that the Umayyad poet Omar ibn Abi Rabia possessed. It 

corrects the point of view of some researchers in his poetry and life who thought that he harnessed his life to satisfy his 

whims and indulge in his pleasures, and his poetry has no morals. 

         Hence this paper reveals some of the morals this poet possessed such as chastity, truthfulness, keeping secret, 

honesty, forgiveness, and love of people. This paper is also about some technical aspects of his poetry such as his 

brilliance in using suitable words with its clarity and ease, and the beauty and softness of his expressions, and his 

keenness on the lyrical poetry, which is quickly attached to the mind. 
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 مفهوم األمن الفكري لدى طالبات جامعة حائل

 د. آالء تيسري حممد بني نرص

 أستاذ مساعد يف أصول الرتبية

 جامعة حائل/فرع بقعاء

 م2019 – 4 –21تاريخ قبول البحث 

مفهوم األمن الفكري لدى طالبات جامعة حائل فرع بقعاء، وتكون جمتمع الدراسة  هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل :ملستخلصا

( طالبة من عينه 253م، وتم اختيار عينة عشوائية بلغت )2018/2019( طالبة، للفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1022من )

( فقرة، موزعة عىل ثالث 33للدراسة مكونة من )%( من جمموع جمتمع الدراسة. وتم تطوير استبانة 25الدراسة أي ما نسبة )

أن أبرز مفاهيم األمن جماالت: املناهج الدراسية، أعضاء هيئة التدريس، األنشطة التي تقوم هبا اجلامعة. وأظهرت نتائج الدراسة 

ئج كذلك أن مدى امتالك وبينت النتا الفكري التي قامت اجلامعة بتعزيزها كانت يف املرتبة األوىل عن طريق املناهج الدراسية.

تعزى ملتغري التخصص مفهوم األمن الفكري ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف  طالبات جامعة حائل جاءت بدرجة متوسطة.

وكان من أهم توصيات الدراسة رضورة تفعيل دور جامعة حائل يف  والسنة الدراسية ولصالح الصفوف األولية والسنة الرابعة.

رضورة تشجيع الطالبات باملشاركة باألنشطة اجلامعية،  ري لدى طالباهتا من أجل حماربة الفكر املنحرف واملتطرف.تعزيز األمن الفك

 وذلك لتمكينهن من املشاركة الفاعلة يف القضايا الفكرية واالجتامعية.

 األنشطة اجلامعية. اجلامعة، املناهج الدراسية، األمن الفكري، الكلامت املفتاحية:
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 املقدمة:

عني اإلسالم باألمن عناية بالغة وجعله رضورة من الرضورات حلياة الفرد واألرسة واملجتمع واألمة، بل لإلنسانية مجيعًا ليعيش 

َنْعُبَد اأْلَْصنَاَم  حيث قال تعاىل ) َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأنْ اجلميع يف أمن واستقرار وطمأنينة، 

يعترب األمن الفكرّي من أهم أنواع األمن املختلفة، باعتبار أنه حيقق أمن واستقرار املجتمع ككل وأمن الفرد بشكل .35:إبراهيم:

خاص، من خالل التصدّي للمؤثرات واالنحرافات الفكرية، بتطوير برامج تربوية يف اجلامعات وعقد وورش العمل واألنشطة التي 

تسعى ليكون الفرد فاعاًل يف جمتمعة. وقضّية األمن الفكرّي ليست وليدة اليوم، بل هي قضية موجودة عىل مّر األزمنة والعصور، 

ولكنّها برزت بشكل أكرب يف اآلونة األخرية نتيجة عّدة عوامل؛ داخلية وخارجية، ومن أجل أن نخلص املجتمع من نتائج التبعية 

بية، جيب علينا احلفاظ عىل املكونات الثقافية األصلية يف مواجهة التيارات الثقافية الوافدة أو األجنبية واألفكار املنحرفة والسل

 املشبوهة، وهو هبذا يعني محاية وحتصني اهلوية الثقافية من االخرتاق أو االحتواء.

نام هي مسؤولية عىل كل مواطن داخل إن مهمة املحافظة عىل األمن ليست خمترصة عىل رجال األمن، أو الذكور دون اإلناث، إ

الدولة، فاألمن الفكري إذًا مسؤولية جمتمعية تقع عىل عاتق مجيع مؤسسات التنشئة االجتامعية املختلفة ابتداء باألرسة واملدرسة 

 ع بأكمله.واجلامعة واملسجد وبقية املؤسسات املجتمع األخرى. وأي تقصري من أي من هذه املؤسسات ستكون عاقبته عىل املجتم

من هنا جيب أن نربز الدور الكبري الذي تلعبه املؤسسات التعليمية بشكل عام واجلامعات بشكل خاص من أجل إزالة األفكار 

 الشاذة واملغلوطة من عقول الطالب، وحتصينهم باألفكار اآلمنة والسليمة وإحياء القدوة احلسنة.

صبح هدًفا سهاًل للميل والغواية والتأثري به حتت مسميات ودعاوي ن الشباب ألذلك أصبح األمن الفكري رضورة ملحة أل

مذهبية منافية للفطرة السليمة وخارجة عن نطاق العقول السوية، ومما لفت انتباه الباحثة من خالل عملها كعضو هيئة تدريس، افتقار 

 فرع بقعاء يف تعزيز األمن الفكري لدى طالباهتا. بعض الطالبات ملفهوم األمن الفكري، مما دفع الباحثة إىل دراسة دور جامعة حائل

 مشكلة الدراسة:

يعترب مفهوم األمن الفكري من املصطلحات احلديثة نسبيا، والتي أظهرت بشكل كبري بعد التطور الرسيع الذي شهده العامل، ويف 

االت، والتطور اهلائل يف وسائل التواصل ظل الثورة الصناعية، والتكنولوجية، واملعلوماتية، ومع تطور وسائل املواصالت واالتص

االجتامعي، وأصبح العامل عبارة عن قرية صغرية، مما يودي إىل سهولة احلصول عىل أي معلومات يف أي زمان ومكان، األمر الذي 

ألفكار ساعد وبقوة إىل استغالل ذلك من أصحاب النفوس املريضة من أجل حتقيق أهدافهم املسمومة، وقاموا بنرش السموم وا

اهلدامة التي هتدد أمن البالد واألفراد، ولعل ما تشهده البالد العربية يف الوقت الراهن من حوادث إرهابية ما هو إال خلل يف مفهوم 

األمن الفكري، وبام أن األمن الفكري مرتبط بالعقل والفكر، وبعيد عن العقل يكون االنحراف والتطرف و عدم تقبل األخر، وبام أن 

م املسئول األول عن أي مواكبة للتغريات واملستجدات التي حتدث يف املجتمع، وهو الوسيلة األفضل للتأثري والتغري، والن التعلي

اجلامعة هلا الدور األكرب يف تكوين شخصية الطالب من أي أفكار دخيلة عىل املجتمع واألفراد. مما جعل الباحثة تقف عىل هذه املشكلة 

 عة حائل فرع بقعاء يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات.عن طريق إبراز دور جام
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 أسئلة الدراسة:

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية: 

 ما مفاهيم األمن الفكري التي لدى طالبات جامعة حائل فرع بقعاء؟ -1

 الطالبات؟ نظر وجهة من الفكري األمن تدعيم يف -بقعاء فرع–ما دور جامعة حائل -2

( بني متوسطات استجابات الطالب حول مدى أمكانية قيام α≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-3

جامعة حائل يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا تعزى إىل متغريات: التخصص )صفوف أولية، رياض أطفال(، والسنة 

 الرابعة(. الدراسية )األوىل، الثانية، الثالثة،

 أمهية البحث:

 من خالل النقاط اآلتية: احلايلتظهر أمهية البحث 

 ترسيخ مفهوم األمن الفكري ونرش ثقافة الوسطية واالعتدال وحماربة الفكر املتطرف لدى طالبات جامعة حائل فرع بقعاء.-1

 املتطرف.مساعدة عضو هيئة التدريس عىل إعطاء فكرة واضح للوسطية وحماربة الفكر -2

 إبراز الدور اإلجيايب جلامعة حائل فرع بقعاء يف حتقيق األمن الفكري لدى طالباهتا.-3

تفيد الدراسة املسئولني يف جامعة حائل يف وضع اسرتاتيجيات لربامج وقائية يف جمال تعزيز األمن الفكري لدى الطالب مما  -4

 .2030ينسجم مع رؤية اململكة 

اسة اجلامعات واملعاهد واملدارس يف اململكة العربية السعودية، بام يمكنها من التأكيد عىل ترسيخ قد تستفيد من هذه الدر-5

 (.2030مفهوم األمن الفكري، وغرسها يف نفوس الطلبة، انسجامًا مع روية اململكة يف حماربة الفكر املتطرف )

 أهداف البحث:

 هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 مفهوم األمن الفكري لدى طالبات جامعة حائل فرع بقعاء.حتديد -1

 التعرف عىل دور جامعة حائل فرع بقعاء يف تعزيز مبدأ الوسطية واالعتدال. -2

 الفعاليات(. -املحارضات -التعرف عىل إسهام جامعة حائل يف تعزيز األمن الفكري من خالل) األنشطة  -3

 .2030من الفكري بام ينسجم مع رؤية اململكة التعرف عىل دور اجلامعة يف تعزيز األ -4

 اإلفادة من نتائج هذه الدراسة يف تطبيقها عىل خمتلف اجلامعات يف اململكة العربية السعودية.-5

 منهج الدراسة:

 راسة.تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل النسجامها مع طبيعة هذه الدراسة، وللحصول عىل املعلومات لإلجابة عىل أسئلة الد

 حدود البحث:

 تتضمن حدود البحث احلدود اآلتية:
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 احلدود املوضوعية: مفهوم األمن الفكري لدى طالبات جامعة حائل فرع بقعاء.-1

 احلدود البرشية: تقترص عينة الدراسة عىل طالبات جامعة حائل فرع بقعاء. -2

 بقعاء.احلدود املكانية: تم تطبيق الدراسة عىل طالبات جامعه حائل فرع -3

 هــ.1439/1440م املوافق للعام اهلجري2019/ 2018احلدود الزمنية: أجريت الدراسة يف الفصل الدرايس األول للعام -4

 مصطلحات البحث:

مفهوم األمن الفكري املراد تعزيزه: هو منهج يلتزم بالوسطية واالعتدال ويسعى إىل سالمة فكر اإلنسان وعقلة من االنحراف 

سطية التي نادى هبا اإلسالم، عن طريق جتنب شوائب عقدية أو نفسية أو فكرية تكون سبب يف انحراف سلوك الفرد واخلروج عن الو

 (.2014)أبو صياح، 

أما تعريف األمن الفكري إجرائيا: هي جمموعة األنشطة والفعاليات والندوات التي تقوم هبا جامعه حائل فرع بقعاء، عن طريق 

وأعضاء هيئة التدريس، واألنشطة الطالبية، من أجل محاية أفكار وعقول الطالبات من التأثر باألفكار املتطرفة، املناهج الدراسية، 

 واالجتاه هبم نحو الوسطية واالعتدال، عن طريق تدريبهم عىل التفكري السليم.

 وعة من الكليات واألقسام،عبارة عن مؤسسات علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني، تتكون من جمم مفهوم اجلامعة: هي

تقدم برامج تعليمية وتدريبية خمتلفة يف ختصصات متنوعة، وتقوم بوظائف متنوعة منها التدريس والبحث العلمي وخدمة 

 (.2005املجتمع)الصغري، 

 تعريف إجرائي للجامعة: هي جامعه حائل فرع بقعاء يف اململكة العربية السعودية.

امعية: هي سلسلة برامج وفعاليات خمتلفة )دينية، سياسية، اجتامعية، ثقافية، تعليمية(، التي تقوم تعريف األنشطة والفعاليات اجل

 (.2013هبا اجلامعة، هدفها تفاعل وتطوير أداء املشاركني باألنشطة من أجل إعداد املشارك إىل احلياة)شلدان، 

 قوم هبا جامعة حائل فرع بقعاء.تعريف األنشطة اجلامعية: هي األنشطة وورش العمل والندوات التي ت

 الدراسات السابقة واألدب النظري:

 أوالً: الدراسات السابقة:

 تتمثل أهم الدراسات السابقة التي هلا مساس مبارش بموضوع الدراسة احلالية ما ييل:

من أجل حتقيق األمن  ( دراسة هدفت إىل معرفة اإلجراءات التي ينبغي للمؤسسات التعليمية القيام هبا2015أجرى احلوشان )

الفكري، وكذلك التعرف عىل مدى فاعلية املدارس يف تزويد الطلبة والطالبات من خالل املقررات الدراسية عن طريق حتصني 

الطالب بقيم االعتدال والوسطية، واستخدم الباحث املنهج االستقرائي االستنتاجي التحلييل الذي يستخدم يف التحليل واقع 

ة التي تناولت األمن الفكري واملدرسة ومسؤولية املدرسة يف حتقيق األمن الفكري، ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة العلمي

 إن املعلمني واملعلامت كان دورهم متوسط يف ترسيخ مفاهيم االعتدال والوسطية. إليها الدراسة:
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األرسة واملسجد واملدرسة واجلامعة ووسائل  ( إىل الكشف عن أمهية األمن الفكري، ودور2014وهدفت دراسة أبو صياح )

إن األمن الفكري  األعالم يف حتقيقه، واستخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يعتمد عىل دراسة الواقع، وكانت أهم نتائج البحث:

 يودي إىل غرس املبادئ األخالقية والسلوكية التي تعمل عىل محاية الشخصية.

فت إىل التعرف عىل دور كليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز مفهوم األمن ( فقد هد2013أما دراسة شلدان )

بلغت تقديرات الطلبة يف  الفكري لدى طلبتها، وقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحلييل وقد أظهرت نتائج الدراسة ما ييل:

 صائية تعزى ملتغري اجلنس واجلامعة.كذلك وجود فروق ذات دالله إح تعزيز األمن الفكري لدى طلبتها.

(التي هدفت إىل تنمية االجتاهات اإلجيابية نحو مفاهيم وقضايا األمن الفكري لدى الطلبة، تم 2013وجاءت دراسة نارص)

ملناهج رضورة إصالح ا استخدام املنهج الوصفي التحلييل يف معاجلة حماور الدراسة املختلفة وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

رضورة قيام اجلامعة يف دورها يف جماهبة التحديات الفكرية لالسالم من التعليم واجلامعة من أثر رواسب التبعية الثقافية والفكرية، و

 خالل وضع اخلطط ملواجهة هذه التحديات، وإبراز خطورة الرصاع الفكري والثقايف عىل األمة العربية واالسالمية .

ة هدفت إىل الكشف عن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف تعزيز األمن الفكري ومدى امتالك ( بدراس2009وقام سعد )

إن املسامهة املهمة  الشباب ملفاهيم األمن الفكري، تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، وأهم النتائج التي توصل إليها الدراسة:

ها الرئاسة العامة لرعاية الشباب هلا أثر يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري وحتقيق لألنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية التي تقدم

إن املسامهة املهمة لألنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية التي تقدمها الرئاسة العامة  التالحم والوحدة يف الفكر واملنهج والغاية.

 شطة.لرعاية الشباب هلا دور يف استغالل وقت الشباب هبذه األن

( إىل معرفة دور املناهج يف فهم وتعزيز مفاهيم األمن الفكري، وتم استخدام املنهج الوصفي 2009وهدفت دراسة الربعي )

إن مناهج اللغة العربية والرتبية اإلسالمية هي األكثر يف مواجهة الفكر  التحلييل، واهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

 رفة الطالب بمفاهيم األمن الفكري.كذلك قصور مع املنحرف.

( ببيان أمهية اإلعالم الرتبوي يف حتقيق األمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مكة املكرمة، 2009واهتمت دراسة احلارثي)

: إن مقدار ممارسة تم استخدام املنهج الوصفي وتم اختيار عينة من املرشفني الرتبويني، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

إن دور اإلعالم الرتبوي يف حتقيق األمن الفكري بالغ األمهية باعتباره  اإلعالم الرتبوي من أجل حتقيق األمن الفكري كانت متوسطة.

 املسئول عن التوعية للطالب.

إىل معرفة دور مدريس اجلامعات يف وضع اسرتاتيجيات تعليمية لتنمية األمن الفكري يف  (Alfahadi, 2017)وهدفت دراسة 

اململكة العربية السعودية، دراسة حالة جامعة تبوك، وطبقت الدراسة عىل عينة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبوك، وأظهرت 

 الفكري يف القاعة الدراسية. نتائج الدراسة أن مدريس اجلامعة لدهيم دور واضح يف تطوير األمن

فقد هدفت إىل الكشف عن دور األرس األردنية يف بلورة مفهوم األمن الفكري  (Rahamneh& Al- Qudah, 2016)أما دراسة

لدى أطفاهلم من وجهة نظر الطلبة األردنيني امللتحقون باجلامعات األردنية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة طورت استبانه موزعة 

ث جماالت: االجتامعي والثقايف والديني، وطبقة الدراسة عىل عينة عشوائية من الطلبة األردنيني، وبينت نتائج الدراسة أن عىل ثال

 املجال الثقايف احتل املرتبة األوىل يليه املجال االجتامعي ويف املرتبة األخرية جاء املجال الديني.
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لطالب ملفهوم األمن الفكري، وتم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، إىل معرفة مدى إدراك ا  (Call, 2004)وهدفت دراسة

 وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الكليات الدينية كانت أكثر معرفة بمفاهيم األمن الفكري.

 التعقيب عىل الدراسات السابقة:

 وعىل طلبة اجلامعات بشكل خاص.أكدت هذه الدراسات عىل أمهية األمن الفكري يف املجتمع بشكل عام -1

 أكدت هذه الدراسات عىل دور املؤسسات التعليمية ومن ضمنها اجلامعات يف تعزيز األمن الفكري. -2

(، 2015أظهرت بعض الدراسات دور املؤسسات التعليمية يف ترسيخ األمن الفكري لدى طالهبا كام يف دراسة احلوشان )-3

 . (Alfahadi, 2017)دراسةو،(Call, 2004)(، ودراسة 2013دان )(،ودراسة شل2009ودراسة احلارثي )

أظهرت بعض الدراسات إن تأثري املؤسسات التعليمية يف ترسيخ مفهوم األمن الفكري قليل وأن كثري من أفراد هذه -4

 (.2013املؤسسات ليس هلم دراية بمفاهيم األمن الفكري، كام يف دراسة حممد )

 (.2009(، ودراسة )2009الدراسات يف املجتمع السعودي كدراسة احلارثي )استعانت الباحثة ببعض -5

 ما متيزت به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

 اعتمدت عىل مصادر بحثية حديثة ومتنوعة.-1

 كوهنا دراسة ميدانية تقيس دور اجلامعة يف تعزيز األمن الفكري لدى طالباهتا.-2

 . 2030ية ؤدور جامعة حائل فرع بقعاء يف تعزيز األمن الفكري بام ينسجم مع رتقدمت بمقرتحات لتفعيل -3

 أول دراسة تعتمد عىل الطالبات فقط يف معرفة مدى امتالكهن مفاهيم األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية.-4

 األدب النظري:

 تعريف األمن الفكري:

جزء من منظومة األمن العام يف املجتمع، بل هو ركيزة كل أمن  ن الفكري بأنه:عرف األمري نايف بن عبد العزيز رمحة اهلل األم

 وأساس كل استقرار، وأن مبعثه ومظهرة االلتزام باآلداب

 (.2009والضوابط الرشعية التي ينبغي أن يأخذ هبا كل فرد يف املجتمع)احلارثي،

أن يعيش الناس يف بلدهم وأوطاهنم، وبني جمتمعاهتم آمنني مطمئنني عىل " وعرف الدكتور عبد الرمحن السديس األمن الفكري:

 (.2009)السديس، "مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية املنبثقة من الكتاب والسنة الرشيفة

إذا  األمن الفكري: هو محاية فكر املجتمع وعقائده من أن عدوان أو ينزل هبا أذى، ألن ذلك من شأنه1434) ) وعرف الثويبي

 حدث أن يقيض عىل ما لدى الناس من شعور باهلدوء والطمأنينة واالستقرار وهيدد حياة املجتمع.

مع تزويدهم بأدوات  ( األمن الفكري: هي محاية فكر اإلنسان وعقيدته من األفكار الضالة1433وعرف الصايم والشافعي )

 املعرفة وطرق التفكري الصحيح. 
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 أمهية األمن الفكري:

للجامعات باب هم عامد األمة، وهم صناع املستقبل، لذلك جيب تكاتف اجلهود من أجل محاية عقول وأفكار الشباب، وإن الش

دور حموري يف ترسيخ األمن الفكري بالعمل عىل حتقيق سالمة الفكر من االنحراف، عىل اعتبار أن اجلامعات جزء من املنظومة 

لبيئة التعليمية، ملا للجامعات من دور تربوي ومعريف وتثقيفي، وما يقع عليها من الرتبوية للمجتمع، ختدم أبناءها من خالل ا

مسؤوليات وطنية يف حتصني أبناء املجتمع من خطر األفكار املنحرفة والضالة وفق املنهج الصحيح واملعتدل، ووفق األسس الوطنية 

 (. 2004)الصايم والشافعي، والثقافية واالجتامعية ملجتمعنا السعودي

 ويمكن إمجال أمهية األمن الفكري بام ييل: 

إن األمن الفكري يعترب أحد مكونات األمن الشامل، بل هو أمهها وأسباب وجودها واستمرارها، لذلك جعلها اهلل رضورة -1

ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف 3َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت ) ""مثل الطعام .قال تعاىل: -3آية  )سورة قريش:"( الَّ

 (.2013 شلدان،()4

 يعد األمن الفكري أحد الرضورات اخلمس الذي دعا الرشع إىل حتقيقها.-2

 أفكار هدامة ودخيلة للمجتمع.يوفر احلامية للمجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، من -3

 (.2013األمن الفكري حيمي اهلوية الثقافية من االخرتاق )رايض،-4

يعمل األمن الفكري عىل جتنيب املجتمع من أثار اجلريمة والتبعية، وتوعية الشباب يف التعاون مع األجهزة األمنية من أجل -5

  (.2013حتقيق األمن الشامل)شلدان،

 ألمن الفكري يؤدي إىل ضياع األمة وتفريقهم وتشتتهم.إن وجود خلل يف ا -6

 دور اجلامعات يف حتقيق األمن الفكري:

يعد التعليم بشكل عام واجلامعات بشكل خاص من إحدى الوسائل املهمة التي يسعى إليها املجتمع لتحقيق األمن الفكري، فال 

تعليمية واضحة مرنة مستمدة ومنسجمة مع ثقافة ومبادئ املجتمع،  يمكن ألي أمة أن تنهض فكرًيا وحضارًيا ما مل يكن لدهيا سياسة

قائمة عىل أسس علمية تكفل بناء شخصية الفرد بناء سليم وفق معتقدات وثقافة املجتمع.وتعتمد فلسفة اجلامعات يف اململكة العربية 

ه اخلمس؛ مما يعزز أمن اإلنسان واستقرار السعودية عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية السمحة التي تدعو حلفظ اإلنسان يف رضورات

 البرشية.

 هذا، ويتضح عمل اجلامعات يف اململكة يف حتقيق األمن الفكري وتعزيزها من خالل:

املناهج التعليمية: تعترب املناهج من أهم وسائل التعليمية التي تقوم بنرش الوعي األمني لدى الطالب ومحايتهم من االنحراف، -1

، وللمناهج دور فاعل يف حتصني املجتمع من االنحراف الفكري، عقيدة الصحيحة وفهمها فهاًم سلياًم متكامالً غرس العن طريق 

وترسيخ املنهج اإلسالمي املبني عىل االعتدال والوسطية واالستقامة، وترسيخ مبادئ املواطنة الصادقة والدفاع عنها من خالل تنمية 

وإكساب الطالب املعارف واملهارات األخرى، وتنمية السلوكيات  املناهج يف تزويدالوعي األمني لدى الطالب، وتسهم هذه 

و وطنه، و تتضمن بعض املناهج الدراسية القيم  اإلجيابية يف نفوسهم، وهتيئة الطالب لكي يصبح عضًوا نافًعا يف بناء جمتمعه

 (.1426عاصم،(واالجتاهات الرضورية من أجل حتقيق األمن الفكري
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ألمن الفكري واملصطلحات واألفكار املرتبطة هبا، متثل أحد أهم األهداف التي يسعى التعليم لتوضيحها، من خالل إن قضية ا

 (.2013املقررات واملناهج التدريسية املختلفة يف اجلامعة)حممد، 

ب، ويمكن أن دور عضو هيئة التدريس: يعترب عضو هيئة التدريس من العنارص الرضورية التي توثر عىل شخصية الطال-2

 يعوض القصور والفقر يف املناهج الدراسية، وتنمية الطالب من الناحية العلمية والثقافية، ويعترب األستاذ اجلامعي قدوة لطالبه، يتأثر

 (.2013الطالب بأفكاره، باعتبار عضو هيئة التدريس قدوة لطلبته)شلدان، 

استخدام طرق تدريس فاعلة، عن طريق تعريف الطالب عىل مظاهر ولألستاذ اجلامعي دور يف حتقيق األمن الفكري من خالل 

االنحراف الفكري وطرق معاجلتها وتصحيح املفاهيم لدهيم، وعن طريق مساعدة الطالب عىل تكوين رؤية شمولية للقضايا 

ملجتمع وقوانينها، وكونه املعارصة واملستجدات من أجل محاية فكرة من االنحراف، ويكون حمفزًا لطالبه عىل رضورة التمسك بقيم ا

 (. 1425مساعدًا عىل التفكري السليم واحلوار البناء، ليكون الطالب قادر عىل متييز اخلري من الرش، والنافع من الضار )غنوم، 

ومساعدة الطالب عىل امتالك األفكار واملفاهيم التي تتعلق باحلياة من أجل أن يكون عضو فاعل يف جمتمعة، ويوجه طالبه إىل 

 (. 2013البحث عن املعلومة الصحيحة ويشجعهم عىل ذلك، ويكون داعم هلم والتعاون فيام بينهم من أجل تفعيل لغة العقل)حممد، 

الفعاليات  ورش العمل، الزيارة امليدانية، األنشطة الطالبية التي تقوم هبا اجلامعة: تعترب األنشطة الطالبية املختلفة)الندوات، -3

ارص الرضورية من أجل حتقيق األمن الفكري، فضال عىل كوهنا تصقل شخصية الشباب وتساعدهم عىل تنمية طرق الثقافية( من العن

 (. 2013التفكري السليم، وتقلل حالة االغرتاب النفيس بني الطالب واإلداريني واألساتذة يف اجلامعة)شلدان، 

ف التخصصات، هدفها تنمية شخصية الطالب اجلامعي حيث تقوم اجلامعة من خالل هذه األنشطة يف عدت برامج عىل اختال

وتشجيعه عىل االحتكاك مع املجتمع املحيل، وتزويد الطالب باملهارات واخلربات من أجل أن يكون قادر عىل معايشة متطلبات 

قادر عىل خدمة (.وإعداد شباب جامعي 2011احلياة، وتعمل هذه األنشطة عىل اكتشاف مواهب الطلبة ودعمها وتطويرها)اإلتريب، 

بلدة وجمتمعة، بث روح األخوة والتعاون بني الطلبة، وتعمل عىل تنمية روح العطاء يف نفوس الطلبة، بناء الثقة يف نفوس الطلبة، 

 (.2013وتعويدهم عىل العمل ضمن جمموعات)شلدان، 

ملالئمتها لطبيعة الدراسة وذلك باستخدام االستبانة جلمع البيانات  التحلييل، اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي منهجية الدراسة:

 من عينة الدراسة وحتليلها.

من مجيع طالبات جامعة حائل فرع بقعاء يف اململكة العربية السعودية للعام الدرايس  ،تكون جمتمع الدراسة جمتمع الدراسة:

 البات حسب التخصص وسنوات الدراسة:( يوضح توزيع الط1واجلدول )1439/1440املوافق  2018/2019

 توزيع جمتمع الدراسة حسب التخصص والسنة الدراسية (1اجلدول )

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغري

 التخصص
 %43.58 443 صفوف أولية

 %56.2 569 رياض أطفال

 %100 1012 املجموع

 السنة الدراسية
 %15.8 160 السنة األوىل

 %18.8 190 السنة الثانية
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 النسبة املئوية العدد الفئة املتغري

 %26.8 272 السنة الثالثة

 %38.6 390 السنة الرابعة

 %100 1022 املجموع

 عينة الدراسة:

( طالبة من طالبات 50تكونت عينة الدراسة والتي تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، وتوزيع عينة استطالعية قدرها )

وثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار، تم توزيع جامعة حائل فرع بقعاء، الختبار االتساق الداخيل 

 % من جمتمع الدراسة األصيل واجلدول التايل يوضح ذلك:25( استبانة عىل طالبات جمتمع الدراسة أي ما نسبة 253)

 عينة الدراسة حسب التخصص وسنوات الدراسة (2اجلدول )

 النسبة املئوية العدد فئات املتغري أسم املتغري

 حسب التخصص
 %44 111 صفوف أولية

 %56 142 رياض أطفال

 %100 253 املجموع

 املستوى الدرايس

 %15.8 40 السنة األوىل

 %19 48 السنة الثانية

 %27 68 السنة الثالثة

 %38.2 97 السنة الرابعة

 %100 252 املجموع

 أداة البحث:

أداة الدراسة، بعد االطالع عىل األدب النظري، وبعض الدراسات املتعلقة بموضوع البحث، لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 

ومعرفة أراء عدد من اخلرباء الرتبويني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية واململكة األردنية اهلاشمية، وحتديد املجاالت 

 فقرة يف صورهتا األولية.( 40الرئيسية يف االستبانة، وتكونت أداة الدراسة من )

، وتم حتديد لقياس مفهوم األمن الفكري لدى طالبات جامعة حائل فرع بقعاء وتم اعتامد مقياس ليكرت اخلاميس التدرجيي

 (:3درجات االستجابة بحسب اجلدول )

 درجات االستجابة حسب مقياس ليكرت اخلاميس (3اجلدول )

 جداً  كبرية كبرية متوسط قليل قليل جداً  املستوى

 5 4 3 2 1 الدرجة

( موافقة بدرجة كبرية جدًا، وأن طول الفرتة املستخدمة 5( موافقة بدرجة قليلة جدا إىل رقم )1وترتاوح االستجابة من الرقم )

 (:4(وتم حساب املتوسط املرجح كام يف اجلدول )0.80)
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 املتوسط املرجح (4اجلدول )

 جداً  كبرية كبرية متوسط قليل قليل جداً  املستوى

 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79اىل 1 الدرجة

 صدق أداة الدراسة)االستبانة(:

للتأكد من صدق أداة الدراسة تم توزيع االستبانة عىل عدد من املحكمني يف جامعة حائل وجامعة األمام عبد الرمحن بن فيصل يف 

جدارا وجامعة البلقاء التطبيقية يف اململكة األردنية اهلاشمية، وذلك باالطالع عىل  اململكة العربية السعودية واجلامعة األردنية وجامعة

فقرات أداة الدراسة، وإبداء آرائهم من حيث: مدى مناسبة الفقرة للمجال التي وضعت فيه، ودقة السالمة اللغوية، وحذف غري 

ى، وبعد أخذ برأي املحكمني تم حذف بعض الفقرات املناسب واملكرر من الفقرات، واقرتاح فقرات أخرى، وأي مالحظات أخر

 ( فقرة.33(فقرات ، حيث تكونت االستبانة يف صورة النهائية من )7وكان عددها )

 ثبات أداة الدراسة: تم التأكد من ذلك عن طريق:

وجاءت معامل  SPSSائية ، باستخدام احلزمة اإلحصكرونباخ ألفا لفقرات االستبانةتم التأكد من ثبات أداة االختبار باستخدام 

 (:5الثبات كام هو موضح يف اجلدول )

 معامل ثبات أداة الدراسة (5اجلدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ املجال م

 0.914 دور املنهاج 1

 0.903 دور أعضاء هيئة التدريس 2

 0.837 دور األنشطة التي تقوم هبا اجلامعة 3

( وهي مناسبة لتطبيق أداة 0.837-0.914، تراوحت من )مريض(أن جماالت االستبانة تتمتع بمعامل ثبات 5يتضح من اجلدول )

 الدراسة.

 املعاجلات اإلحصائية املستخدمة:

 اإلحصائي، وتم استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية:SPSSتم تفريغ وحتليل االستبانة من خالل برنامج 

 استخدام التكرارات والنسب املئوية. لإلجابة عن السؤال األول تم-1

 لإلجابة عن السؤال الثاين تم استخدام املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداة الدراسة. -2

لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية واختبار)ت(، تبعا ملتغري التخصص،  -3

 ، واختبار شفيه للمقارنات البعدية.حتليل التباين األحاديواملستوى الدرايس، وتم استخدام 

 نتائج الدراسة:

 ؟ألمن الفكري التي متتلكها طالبات جامعة حائل فرع بقعاءما مفاهيم ا النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب املئوية، الستجابات الطالبات حول مفاهيم األمن الفكري التي تسع 

 (:6دول )بجامعة حائل إىل تعزيزها، ولتحديد درجة االستجابة، تم استخدام املعاير التالية كام هو موضح يف اجل
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 معايري تقدير درجة االستجابة عىل أداة الدراسة (:6اجلدول )

 كبرية جداً  كبرية متوسط قليل قليل جداً  املستوى

 %100-81 %80-61 %60-40 %40-21 %20أقل من النسبة املئوية

 املجال األول: املناهج الدراسية

 مفاهيم األمن الفكري التي تسعى جامعة حائل فرع بقاءالتكرارات والنسب املئوية الستجابة الطالبات حول  (:7اجلدول )

 .لتعزيزها ملجال املناهج الدراسية

 النسبة املئوية التكرارات الفقرة م

 %76 133 تعيل من قيمة العقل والتفكري السليم 1

 %62 110 أجل تفسري األحداثتنمي مهارات التحليل والرتكيب واالستنتاج من  2

 %67 118 تعرب عن روح األصالة واملعارصة 3

 %88 155 تعرب عن الفكر اإلسالمي السوي واملعتدل 4

 %84 148 تعزز من العقيدة السليمة لدى الطالبات 5

 %60 106 حتقق التوازن واالعتدال يف شخصية الطالبات 6

 %59 104 والتكفري واخلروج عىل ويل األمر.تكون اجتاهات سلبية نحو اإلرهاب  7

 %65 114 تكشف عن االنحراف الفكري وتعاجله 8

 %56 98 تساعد يف تكوين رؤية شمولية للقضايا املعارصة 9

 %73 128 تنمي مهارات اإلبداع لدى الطالبات. 10

%( وتعترب 88بوزن نسبي ) اإلسالمي السوي واملعتدلتعرب عن الفكر ( 4( إن أعىل نسبة كانت الفقرة رقم )7يتضح من اجلدول )

هذه االستجابة بدرجة كبرية جدا، ويعزى سبب ذلك إن املناهج الدراسية تسعى إىل غرس مفاهيم الفكر اإلسالمي يف كل نواحي 

ل و قواعد الرشيعة السمحة، احلياة، وهذا من الثوابت التي نشئيه عليا اململكة العربية السعودية، التي تعتمد عىل الوسطية واالعتدا

 . 2030ومنبثق من رؤية اململكة 

%( وتعترب هذه االستجابة بدرجة كبرية 84بوزن نسبي ) تعزز من العقيدة السليمة لدى الطالبات( باملرتبة الثانية 5وجاءت الفقرة )

 الطالبات من املعتقدات اخلبيثة. جدا، ويعزى سبب ذلك إن املناهج تسعى إىل تعزيز العقيدة السليمة من أجل محاية وأفكار

 تكون اجتاهات سلبية نحو اإلرهاب والتكفري واخلروج عىل ويل األمر( يف أقل نسبة مئوية والتي تنص عىل: 7وجاءت الفقرة )

%( وتعترب هذه االستجابة بدرجة متوسطة، ويعزى سبب ذلك إىل عدم وجود مباحث تتحدث عن هذه املواضيع ألن 59بوزن نسبي )

 اقشة هذه املواضيع قد خيتلف الفهم فيه، مما يؤدي إىل اهتام بعض أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات باالنحراف الفكري.من

%( 60، بوزن نسبي )حتقق التوازن واالعتدال يف شخصية الطالبات( يف املرتبة قبل األخرية التي تنص عىل: 6وجاءت الفقرة )

ويعزى سبب ذلك أن املناهج توثر يف الطالبات ولكن ال حتقق توازن واعتدال يف شخصية  وتعترب هذه االستجابة بدرجة متوسطة،

 الطالبات.
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 املجال الثاين: عضو هيئة التدريس:

مفاهيم األمن الفكري التي تسعى جامعة حائل فرع بقاء التكرارات والنسب املئوية الستجابة الطالبات حول  (8دول )اجل

 .التدريسلتعزيزها ملجال عضو هيئة 

 النسبة املئوية التكرارات الفقرات م

 %73 129 تعي أمهية دعم الوسطية لدى الطالبات 1

 %75 132 تُعيل من شان احلوار اهلادف 2

 %74 130 تستخدم اسرتاتيجيات ذاتية من أجل دعم االعتدال والوسطية 3

 %78 136 حتفز الطالبات عىل رضورة التمسك بقيم املجتمع وقوانينه 4

 %88 154 تنمي الروح الوطنية واملسؤولية املجتمعية لدى الطالبات 5

 %80 141 تساعد الطالبات عىل استيعاب املفاهيم واألفكار املتعلقة باألمن الفكري 6

 %77 135 تصحح املفاهيم املغلوطة عند طالباهتا 7

 %59 104 تساعد عىل التميز الثقايف والفكري 8

 %85 149 عىل كيفية استثامر أوقات الفراغ بشكل هادفترشد الطالبات  9

 %84 148 تتقبل أراء الطالب بصدر رحب 10

 %87 152 حترتم أفكار وأراء الطالب وال تستهزئ هبا 11

 %84 147 تعمل عىل إشاعة روح املحبة والتعاون بني الطالبات 12

 تنمي الروح الوطنية واملسؤولية املجتمعية لدى طالباهتا( التي تنص عىل: 5( إن أعىل نسبة كانت الفقرة )8يتضح من اجلدول )

%( وتعترب هذه االستجابة بدرجة كبرية جدا، ويعزى سبب ذلك أن ما يقدمه عضو هيئة التدريس يتفق مع رسالة التي 88بنسبة مئوية )

 يؤدهيا بان يقوم برتسيخ وتنمية الروح الوطنية لدى الطالبات.

%( وتعترب هذه 87، بنسبة مئوية )حترتم أفكار وأراء الطالبات وال تستهزئ هبا ( باملرتبة الثانية التي تنص عىل:11ة )وجاءت الفقر

االستجابة بدرجة كبرية جدا، ويعزى سبب ذلك أن أعضاء هيئة التدريس تسعى إىل تنمية مهارات احلوار لدى الطالبات، 

 ومشاركتهن باحلوار من أجل الوصول للحقيقة.

وتعترب هذه االستجابة  تساعد عىل التميز الثقايف والفكري ( التي تنص عىل:8( إن أقل نسبة كانت الفقرة )8يتضح من اجلدول )

بدرجة متوسطة، ويعود السبب إىل قلة االستجابة بسبب إن كليات اإلنسانية تعتمد عىل اجلانب النظري مما جيعل أسلوب أعضاء هيئة 

 تلك املهارات التي تعتمد عىل اإلبداع. وال يوجد فقرة أخرى كانت درجة االستجابة بدرجة متوسطة أو أقل.التدريس يفتقر إىل مثل 
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 املجال الثالث: النشاطات التي تقوم هبا اجلامعة:

مفاهيم األمن الفكري التي متتلكها طالبات جامعة حائل فرع التكرارات والنسب املئوية الستجابة الطالبات حول  (9اجلدول )

 .253جمموع االستجابة =بقاء لتعزيزها ملجال النشاطات التي تقوم هبا اجلامعة 

 النسبة املئوية التكرارات الفقرات م

 %50 87 توجه اجلامعة طالباهتا نحو املشاركة يف األنشطة الطالبية 1

 %58 102 إكساب الطالبات سلوكيات تعزز األمن الفكري تنظم دورات تدريبية من أجل 2

 %54 95 توفر اجلامعة اإلمكانات املادية لتدعيم األنشطة الطالبية 3

 %46 81 إتاحة الفرصة للطالبات للتعبري عن أراءهم يف األنشطة الطالبية 4

 %58 101 تعقد اجلامعة ندوات وفعاليات لتعريف الطالبات باألمن الفكري 5

 %37 65 عقد مؤمترات عن أمهية التفكري السليم 6

 %51 90 هتتم بتوزيع النرشات الثقافية والفكرية 7

 %34 60 تنظم زيارات ميدانية ملؤسسات ومنتديات جمتمعية 8

 %48 84 توظف اللوحات اإلعالنية لتوعية الطالبات باالنحراف الفكري 9

 %67 118 تعزيز مفاهيم الوسطية ونبذ العنف والتعصب االستعانة بخرباء يف جمال الرتبية من أجل 10

 %43 75 عمل مناظرات بني الطالبات من أجل تعزيز احلوار 11

االستعانة بخرباء يف جمال الرتبية من أجل تعزيز مفاهيم  ( التي تنص عىل:10( إن أعىل نسبة كانت الفقرة )9يتضح من اجلدول )

%( وتعترب هذه االستجابة بدرجة كبرية، ويعزى سبب ذلك إىل وجود هؤالء اخلرباء 67بنسبة مئوية ) الوسطية ونبذ العنف والتعصب

داخل احلرم اجلامعي، من أجل توعية الطلبة بأمهية األمن الفكري واالستفادة من خرباهتم من أجل تعزيز الوسطية ونبذ العنف 

 والتعصب.

 بدرجه كبرية أو كبرية جدا.وال يوجد فقرة أخرى كانت نسبة االستجابة 

، بنسبة تنظم زيارات ميدانية ملؤسسات ومنتديات جمتمعية ( التي تنص عىل:8( إن أقل نسبة كانت الفقرة )9يتضح من اجلدول )

 %( وتعترب هذه االستجابة بدرجة قليلة، ويعزى سبب ذلك إىل قلة املؤسسات املجتمعية يف املنطقة التي تقع فيها جامعة34مئوية )

 حائل فرع بقعاء التي طبقة الدراسة عىل طالباهتا بسبب إهنا تعترب حمافظة صغرية.

، وبنسبة مئوية عمل مناظرات بني الطالبات من أجل تعزيز احلوار ( التي تنص عىل:11وتأيت يف املرتبة قبل األخرية الفقرة )

عىل توعية الطالبات عن طريق املحارضات،وال هتتم %( وتعترب هذه االستجابة متوسطة، ويعزى سبب ذلك أن اجلامعة تركز 43)

 بعمل مناظرات بني الطالبات.

 "ما مدى أمكانية جامعة حائل فرع بقعاء يف تدعيم مفاهيم األمن الفكري من وجهة نظر طالباهتا؟ "النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: 

فات املعيارية ملدى إمكانية جامعة حائل فرع بقعاء يف تدعيم لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرا

 :(10)تم استخدام املعايري التالية كام هو موضح يف اجلدول  مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا.
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 املتوسط املرجح (:10اجلدول )

 كبرية جداً  كبرية متوسط قليل قليل جداً  املستوى

 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79إىل 1 الدرجة

 

 املجال األول: املناهج الدراسية:

ملدى إمكانية جامعة حائل فرع بقعاء يف تدعيم  الستجابة الطالبات املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية (:11اجلدول )

 .مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية للفقرات املتعلقة باملناهج الدراسية

 الدرجة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم م

 كبرية 0.76 3.88 تعزز املناهج من العقيدة السليمة لدى الطالبات 5 1

 كبرية 0.88 3.81 تكشف عن االنحراف الفكري وتعاجله 8 2

 كبرية 0.69 3.31 تعرب عن روح األصالة واملعارصة 3 3

 كبرية 0.87 3.69 حتقق التوازن واالعتدال يف شخصية الطالبات 6 4

 كبرية 0.84 3.65 تنمي مهارات التحليل والرتكيب واالستنتاج من أجل تفسري األحداث 2 5

 كبرية 0.88 3.65 تنمي مهارات اإلبداع لدى الطالبات 10 6

 كبرية 0.88 3.51 تعرب عن الفكر اإلسالمي السوي واملعتدل 4 7

 كبرية 0.82 3.44 تعيل من قيمة العقل والتفكري السليم 1 8

 متوسطة 1.02 3.38 تكون اجتاهات سلبية نحو اإلرهاب والتكفري واخلروج عىل ويل األمر 7 9

 متوسطة 0.93 3.42 تساعد املناهج يف تكوين رؤية شمولية للقضايا املعارصة 9 10

 كبرية 0.63 3.61 املناهج الدراسية املجموع

تعزز  "(التي تنص عىل 5(، حيث جاءت الفقرة )3.31اىل 3.88( أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )11يبني اجلدول)

(،ويعزى سبب ذلك أن فلسفة التعليم 3.88يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ) "املناهج من العقيدة السليمة لدى الطالبات

 "( يف املرتبة األخرية ونصها 9باململكة العربية السعودية تعتمد عىل الوسطية واالعتدال ونبذ التعصب والتطرف، بينام جاءت الفقرة )

(، ويعزى سبب ذلك إىل انحسار املناهج يف مواضيع حمددة الن معظم 3.31بمتوسط حسايب بلغ ) " ألصالة واملعارصةتعرب عن روح ا

 (.3.61الطالبات ضمن ختصص الرتبية، وبلغ املتوسط احلسايب الكيل )

 ثانيًا: عضو هيئة التدريس:

ملدى إمكانية جامعة حائل فرع بقعاء يف تدعيم  الطالبالستجابة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية (:12اجلدول )

 مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية للفقرات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس.

 الدرجة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم م

 كبرية 0.91 3.74 املجتمع وقوانينهحتفز الطالبات عىل رضورة التمسك بقيم  4 1

 كبرية 0.93 3.67 تنمي الروح الوطنية واملسؤولية املجتمعية لدى طالباهتا 5 2

 كبرية 0.85 3.58 تساعد عىل التميز الثقايف والفكري 8 3
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 الدرجة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم م

 كبرية 1.02 3.49 تعمل عىل إشاعة روح املحبة والتعاون 12 4

 كبرية 0.92 3.41 الطالباتتعي أمهية دعم الوسطية لدى  1 5

 متوسطة 0.88 3.35 تتقبل أراء الطالب بصدر رحب 10 6

 متوسطة 0.89 3.30 تُعيل من شان احلوار اهلادف 2 7

 متوسطة 0.98 3.28 حترتم أفكار وأراء الطالب وال تستهزئ هبا 11 8

 متوسطة 0.92 3.21 تصحح املفاهيم املغلوطة عند طالباهتا 7 9

 متوسطة 0.87 3.17 الطالبات عىل استيعاب املفاهيم واألفكار املتعلقة باألمن الفكري تساعد 6 10

 متوسطة 0.71 3.15 ترشد الطالبات بكيفية استثامر أوقات الفراغ بشكل هادف 9 11

 متوسطة 0.86 3.09 تستخدم اسرتاتيجيات ذاتية من أجل دعم االعتدال والوسطية 3 12

 متوسطة 0.64 3.37 التدريسأعضاء هيئة  املجموع

حتفز  "(التي تنص عىل 4(، حيث جاءت الفقرة )3.09إىل 3.74( أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )12يبني اجلدول)

( ويعزى سبب ذلك أن اخلصوصية 3.74يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ) " الطالب عىل رضورة التمسك بقيم املجتمع وقوانينه

( يف املرتبة األخرية 3املجتمع السعودي الذي يعتمد عىل تعليامت الرشع املحمدي يف مجيع جماالت احلياة ، بينام جاءت الفقرة )يف 

ويعزى سبب ذلك أن أعضاء هيئة التدريس تركز عىل " تستخدم اسرتاتيجيات ذاتية من أجل دعم االعتدال والوسطية "ونصها 

توعية الطالبات بقضايا تربوية بسبب خصوصية ختصص الطالبات، دون االعتامد املبارش عىل الطالبات يف استخدام االسرتاتيجيات 

 (.3.37(،وبلغ املتوسط احلسايب الكيل )3.09الذاتية، بمتوسط حسايب بلغ )

 هبا اجلامعة: ثالثًا: النشاطات التي تقوم

ملدى إمكانية جامعة حائل فرع بقعاء يف تدعيم  الستجابة الطالباتاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية (:13اجلدول )

 مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية للفقرات املتعلقة بالنشاطات اجلامعية.

 الفقرة الرقم م
املتوسط 

 احلسايب
 الدرجة االنحراف املعياري

 كبرية 0.85 3.67 االستعانة بخرباء يف جمال الرتبية من أجل تعزيز مفاهيم الوسطية ونبذ العنف والتعصب 10 1

 كبرية 0.97 3.54 هتتم بتوزيع النرشات الثقافية والفكرية 7 2

 كبرية 0.91 3.49 الطالبيةتوفر اجلامعة اإلمكانات املادية لتدعيم األنشطة  3 3

 متوسطة 0.87 3.33 توجه اجلامعة طالباهتا نحو املشاركة يف األنشطة الطالبية 1 4

 متوسطة 0.79 3.24 تعقد اجلامعة ندوات وفعاليات لتعريف الطالبات باألمن الفكري 5 5

 متوسطة 0.81 3.17 تنظم دورات تدريبية من أجل إكساب الطالبات سلوكيات تعزز األمن الفكري 2 6

 متوسطة 0.84 3.8 توظف اللوحات اإلعالنية لتوعية الطالبات باالنحراف الفكري 9 7

 متوسطة 0.85 2.98 عمل مناظرات بني الطالبات من أجل تعزيز احلوار 11 8

 متوسطة 0.90 2.94 عقد مؤمترات عن أمهية التفكري السليم 6 9

 متوسطة 0.98 2.89 ومنتديات جمتمعيةتنظم زيارات ميدانية ملؤسسات  8 10
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 الفقرة الرقم م
املتوسط 

 احلسايب
 الدرجة االنحراف املعياري

 متوسطة 0.86 2.88 إتاحة الفرصة للطالبات للتعبري عن أراءهن يف األنشطة الطالبية 4 11

 متوسطة 0.65 3.20 النشاطات التي تقوم هبا اجلامعة املجموع

 "(التي تنص عىل 10الفقرة )(، حيث جاءت 3.09إىل 3.74( أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )13يبني اجلدول)

يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب  " االستعانة بخرباء يف جمال الرتبية من أجل تعزيز مفاهيم الوسطية ونبذ العنف والتعصب

(، ويعزى سبب ذلك إىل وجود هؤالء اخلرباء داخل اجلامعة وعدم تكلف اجلامعة أي مصاريف مادية، وأن معظم أعضاء 3.67بلغ)

إتاحة الفرصة للطالب للتعبري عن أراءهن  "( يف املرتبة األخرية ونصها 4بينام جاءت الفقرة رقم ) لتدريس من ختصص الرتبية،هيئة ا

(، ويعزى سبب ذلك إىل عدم وجود تقيم لألنشطة التي تقوم هبا اجلامعات، 2.88بمتوسط حسايب بلغ ) "يف األنشطة الطالبية 

 (.3.20املتوسط احلسايب الكيل )وكذلك حمدودية هذه األنشطة، أما 

 ( يوضح ذلك. 14وإلمجال النتائج تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، لكل جمال من املجاالت واجلدول )

ملدى إمكانية جامعة حائل فرع بقعاء يف تدعيم مفاهيم  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة الطالبات(14اجلدول )

 .األمن الفكري لدى طالباهتا يف جماالت الدراسة

 الدرجة االنحراف املعياري املتوسط احلسايب املجال الرقم م

 كبرية 0.63 3.61 املناهج الدراسية 1 1

 متوسطة 0.64 3.37 عضو هيئة التدريس 2 2

 متوسطة 0.65 3.20 اجلامعة النشاطات التي تقوم هبا 3 3

 متوسطة 3.59 3.386 املجموع

 ( أحتل املرتبة األول بمتوسط حسايباملناهج الدراسية( أن املجال األول)14يتضح من اجلدول )

 ( ودراسة أبو2013(،وتعترب هذه االستجابة بدرجة كبرية وهي تتفق مع دراسة )شلدان، 3.61)

(، وهذا يكون عىل دور املناهج يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطالبات، وجاء يف املرتبة الثانية أعضاء هيئة 2010حشيش )

( وتعترب هذه االستجابة بدرجة 3.20، بمتوسط حسايب ))النشاطات التي تقوم هبا اجلامعة(التدريس، وجاء يف املرتبة األخرية 

لتي تقوم هبا اجلامعة، وكذلك قلة الدعم املادي املخصص لألنشطة الطالبية، مما ينذر عىل متوسطة، وهذا دليل عىل ضعف األنشطة ا

 تفعيل وزيادة هذه األنشطة، عن طريق زيادة الدعم والتعاون مع مؤسسات املجتمع.

 ( بنيα0.05≤هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) "النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:

ابات الطالبات حول مدى أمكانية قيام جامعة حائل فرع بقعاء يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا متوسطات استج

 "السنة الدراسية(؟ تعزى إىل متغريات: )التخصص،

 لإلجابة عن هذا السؤال تم تطوير الفرضية الصفرية التالية:
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(، بني متوسط تقديرات عينة α0.05≤مستوى الداللة ): ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند نص الفرضية األوىل -1

الدراسة لدور جامعة حائل فرع بقعاء يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالباهتا تعزى ملتغري التخصص )صفوف أولية ورياض 

 أطفال(؟

 عبارة االستبانة. ، حلساب داللة الفروق ملتغري التخصص يف االستجابة عنT-testوالختبار صحة الفرضية تم استخدام 

 ألثر ختصص الطالبات عىل جماالت البحث املقرتحة "ت"املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار  (15اجلدول )

 املجال

 الدرايس التخصص 

 الداللة اإلحصائية "ت"قيمة  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد متغري التخصص

 0.005 2.33 060 3.64 111 أوليةصفوف  املناهج الدراسية

 0.62 3.58 142 رياض أطفال

 0.005 3.49 0.70 3.41 111 صفوف أولية أعضاء هيئة التدريس

 0.65 3.31 142 رياض أطفال

 0.005 4.14 0.63 3.22 111 صفوف أولية النشاطات اجلامعية

 0.60 3.23 142 رياض أطفال

 0.005 3.44 0.55 3.41 111 صفوف أولية املجاالت ككل 

 0.57 3.31 142 رياض أطفال

 .1.96( تساوي0.05( وعند مستوى داللة )349قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية )

وهذا يدل عىل  اجلدولية يف مجيع املجاالت والدرجة الكلية "ت" املحسوبة أكرب من قيمة(أن قيمة )ت( 15يتبني من اجلدول )

تعزى ألثر التخصص، وجاءت الفروق لصالح الصفوف األولية يف جمال املناهج  (α0.05≤)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 وأعضاء هيئة التدريس، ويعزى سبب ذلك إىل طبيعة املناهج يف ختصص الصفوف األولية ذات طابع واقعي أكثر من رياض األطفال،

باإلضافة إىل أن معدل قبول الطالبات يف ختصص الصفوف األولية أعىل من  عل مع أعضاء هيئة التدريس،مما يودي إىل زيادة التفا

ويعزى سبب ذلك إحصائية  أما املجال الثالث األنشطة التي تقوم هبا اجلامعة، فال بوجد فروق ذات داللة ختصص رياض األطفال،

األنشطة، وكذلك العبء الدرايس للطالبات جيعل املشاركة صعبة، عىل الرغم  إىل اختيارية املشاركة يف هذه األنشطة وكذلك قلة هذه

 من أمهية هذه األنشطة يف تطوير التفكري لدى الطالبات.

(، بني متوسط تقديرات عينة الدراسة α0.05≤ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) نص الفرضية الثانية:-2

 رابعة(. ثانية، ثالثة، اء يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالبتها تعزى ملتغري السنة الدراسية)أوىل،لدور جامعة حائل فرع بقع

 ، حلساب داللة الفروق ملتغري السنة الدراسية يف االستجابة عن عبارة االستبانة.T-testوالختبار صحة الفرضية تم استخدام 

 ألثر السنة الدراسية "ت"املعيارية واختبار املتوسطات احلسابية واالنحرافات  (16اجلدول )

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد السنة الدراسية

 0.66 3.07 160 السنة األوىل

 0.61 3.35 190 الثانية السنة

 0.43 3.37 272 الثالثة السنة
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 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد السنة الدراسية

 0.58 3.70 390 الرابعة السنة

 0.59 3.31 1022 جمموع السنوات

( أن هناك اختالفًا بني املتوسطات احلسابية ملتغري السنة الدراسية ولبيان الفروق الدالة إحصائيا هذه 16اجلدول )نالحظ من 

 (.17املتوسطات تم استخدام حتليل التباين األحادي كام هو يف اجلدول )

 امتالك الطالبات مفاهيم األمن الفكريحتليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجة  (17اجلدول )

 الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلركة جمموع املربعات مصدر التباين املجال

 املناهج الدراسية
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

5.91 

120.17 

3 

36.9 

0.710 

0.189 
3.76 0.01 

 أعضاء هيئة التدريس
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

3.6 

42.58 

2 

77 

1.55 

0.55 
2.82 0.03 

 األنشطة اجلامعية
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

1.88 

21.56 

2 

77 

0.94 

-0.028 
3.36 0.06 

 الكيل
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

126.07 

369 

2 

77 

0.55 

-0.328 
2.29 0.07 

الداللة اإلحصائية ولبيان لصالح من كانت هذه الفروق يبني اجلدول السابق بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ( يظهر ذلك. 18( واجلدول )Scheffeاستخدمت املقارنات البعدية باستخدام اختبار شفيه )

 نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية تبعًا ملتغري السنة الدراسية عىل حممل فقرات املقياس (18اجلدول )

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل السنة الدراسية

 - - - - السنة األوىل

 - - - 0.28 السنة الثانية

 - - 0.02 0.30 السنة الثالثة

 - 0.13 0.15 0.43 السنة الرابعة

 (.1.963( تساوي)0.05( وعند مستوى داللة )394قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية )

وجاء  يف أكثر من قيمة )ت( اجلدولية يف املجال األول والثاين واملجاالت ككل، املحسوبة "ت" أن قيمة( 18يتضح من اجلدول )

اقل من )ت( اجلدولية يف املجال الثالث، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري السنة الرابعة بمتوسط حسايب 

سوا مناهج أكثر من السنوات األخرى، وهذا يؤكد عىل أمهية املناهج ( ويعزى سبب ذلك إىل أن السنة الرابعة تلقوا ودر3.70)

وجاءت املرتبة  الدراسية يف تعزيز األمن الفكري، وكذلك أمهية هذه املناهج يف تطوير شخصية الطلبة بام ينسجم من العقيدة السليمة.

صائية ملجال األنشطة الطالبية وذلك بسبب الثانية أعضاء هيئة التدريس، ويعزى سبب ذلك إىل عدم وجود فروق ذات داللة إح

ضعف األنشطة التي تقدمها اجلامعة، وعند املشاركة يف األنشطة اجلامعية تكون مشاركات فردية، وهذا يتفق مع دراسة أبو حشيش 

 (.2013( ودراسة شلدان )2010)
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 توصيات الدراسة:

فكري لدى طالباهتا، وذلك بإغناء اخلطط الدراسية بمساقات تفعيل دور جامعة حائل فرع بقعاء يف تنمية مفاهيم األمن ال -1

 إجبارية تعزز األمن الفكري لدى طالباهتا.

تبني اجلامعة فلسفة تقوم عىل دعم مفاهيم األمن الفكري وتفعيلها نظريا وعمليا من خالل املؤمترات والندوات واملناهج -2

 الدراسية، واألنشطة الطالبية املختلفة. 

 تفعيل دور جامعة حائل يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات ألهنن رشيكات الذكور يف حماربة الفكر املنحرف.رضورة - 3

 رضورة تشجيع الطالبات باملشاركة باألنشطة اجلامعية، وذلك لتمكنهن من املشاركة يف القضايا الفكرية واالجتامعية.-4

يف توجيه الطالبات نحو التفكري السليم واآلمن من خالل عقد الدورات  زيادة دور أعضاء هيئة التدريس بالقيام بدورهم -5

 وورش العمل.

 مقرتحات:

ختصيص وحدة يف كل فرع يف جامعة حائل حتت مسمى )وحدة األمن الفكري( حيتوي عىل خرباء وتربويني يف جمال األمن -1

 الفكري.

بام ينسجم مع سياسة اململكة التي تعتمد الوسطية ضمن رؤية  اعتامد مادة دراسية إجبارية للطالبات بعنوان األمن الفكري-2

 .2030اململكة 

 تنمية ودعم مواهب الطالبات والرتكيز عىل املواهب الفكرية اإلجيابية.-3

 عمل لقاءات بني الطالبات ومؤسسات املجتمع املحيل املختلفة.-4

 وأعامل الطالبات يف جو أرسي.ختصيص أسبوع يف السنة لألنشطة الطالبية بحيث يعرض أفكار -5

 املراجع:

 أوالً: املراجع العربية

 القران الكريم -

جملة جامعة  (. دور كليات الرتبية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة غزة،2010أبو حشيش، بسام ) -

 .82-56(:12)3،األقىص

جملة جامعة البطانة للعلوم اإلنسانية (. املؤسسات الرتبوية ودورها يف حتقيق األمن الفكري، 2014أبو صباح، الطيب نور اهلدى ) -

 .290-255( :2)10السودان-كلية الدراسات العليا والبحث العلمي-واالجتامعية

الرتبية العربية تصور مقرتح، جملة مستقبل  (. دور اجلامعة يف حتقيق األمن الفكري لدى طالهبا:2011اإلتريب، هويدا حممود ) -

 .290-255(:1)18مرص

إسهام اإلعالم الرتبوي يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة من وجهة . (1429)زيد احلارثي، -

 جامعة أم القرى اململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري، ،نظر مديري و وكالء املدارس  واملرشفني الرتبويني
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املنعقدة  لندوة املجتمع واألمن(. أمهية املؤسسات التعليمية يف تنمية الوعي األمني، ورقة عمل مقدمة 1425حلوشان، بركة )ا -

 .24/2اىل 21/2بكلية امللك فهد األمنية بالرياض من 
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The concept of intellectual security among Hail University students 

Abstract :This study aimed to identify the concept of intellectual security among the students of Hail 

University, Baqaa branch. The study population (1022) students for the first semester of the academic year 
2018/2019. A random sample selected (253). A questionnaire of 33 items was developed, divided into three 
areas: curricula, faculty members, and activities conducted by the University. The results of the study showed 
that the most prominent concepts of intellectual security promoted by the university were ranked first through 
the curriculum. The results also showed that the extent of ownership of students at Hail University came to a 
medium degree. And the existence of differences of statistical significance in the concept of intellectual 
security due to the variable specialization and the academic year and in favor of the primary and fourth year. 
One of the most important recommendations of the study was the need to activate the role of Hail University 
in enhancing the intellectual security of its students in order to fight deviant and extremist thought. The need 
to encourage female students to participate in university activities in order to enable them to participate 
actively in intellectual and social issues. 

Keywords: Intellectual Security, Curriculum, University, University Activities. 

 

 



 : التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبيةحممد بن سامل الصفراين

- 321 - 

 

 

 

 التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبية

 أ. د . حممد بن سامل الصفراين

Mohammad Salem AL safrani Dr. 

 أستاذ األدب والنقد احلديث

Associate Professor Of Literature and Criticism 

 قسم اللغة العربية –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة طيبة 
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 م2019 – 4 –22تاريخ قبول البحث 

واملنامة األدبية يف نقطة أساسية، تتمثل يف أن املنامة  -احللم يف أثناء النوم  -ترتكز العالقة بني املنامة النومية احلقيقية   :املستخلص

وُتكتب، وهذا جيعلنا نفرتض أن املنامة األدبية املكتوبة مرتع خصب للتقنيات الشفاهية، وحتاول النومية ُتروى شفاهيا قبل أن ُُتىل 

لح دراستنا هذه وعنواهنا: التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبية، يف املحور األول: مفهوم املنامة األدبية، حتديد مفهوم إجرائي ملصط

تبع التقنيات الشفاهية املوظفة يف املنامات األيوبية، ويف املحور الثاين: التقنيات الشفاهية يف املنامة األدبية، لتنطلق منه يف حماولة ت

النصوص املوازية، تكشف الدراسة عن التقنيات الشفاهية يف الغالف اخلارجي عرب جدلية اإلمالء والتحقيق، ويف االستهالل عرب 

إلشارية واإليامئية. ويف املحور الثالث: التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي، تكشف جدلية املنامة واملقامة، ويف العناوين عرب البنية ا

الدراسة عن التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي من خالل توظيف املؤلف وظائف احللم احلقيقي بوصفها تقنيات شفاهية مستقاة من 

وظائف احللم احلقيقي، هي: وظيفة تفسري الواقع، ووظيفة  نصوص شفاهية املنشأ، وقد وظفت املنامات األيوبية ثالث وظائف من

جتاوز الواقع، ووظيفة الرتمجة القصصية. ويف املحور الرابع: التقنيات الشفاهية يف البنية الرسدية، تكشف الدراسة عن التقنيات 

ا خطابا رسديا ُروي مشافهة عرب تقنيات الشفاهية يف البنية الرسدية للمنامات األيوبية؛ أي طرائق تقديم املنامات األيوبية بوصفه

شفاهية، مثل: حضور الراوي واملروي له بطريقة السند واملتن، والشخصيات العجائبية، والفضاء املنامي والقوالب الصياغية، 

الشفاهية املوظَّفة والتقنيات الرسدية التذكرية، مثل: السجع، واألمثال، والشعر، وسامت األداء الشفهي. وقد تم حتليل مجيع التقنيات 

 يف املنامات األيوبية يف ضوء النظرية الشفاهية. 

 األحالم، املنامات األدبية، التقنيات الشفاهية، املنامات األيوبية.  الكلامت املفتاحية:
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 املقدمة 

(، ويتمثل املشكل الرئيس الذي دفعنا إىل دراسة هذا املوضوع إن موضوع دراستنا هو )التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبية      

عي بنية املنامة النومية ا حلقيقية يف أن املنامات األيوبية ليست منامات نومية حقيقية رآها راوهيا يف املنام، بل هي نصوص رسدية أدبية َتدَّ

وبية بوصفها منامات أدبية مرتع خصب للتقنيات الشفاهية، التي ُتروى شفاهيا قبل أن ُتكتب، وهذا جيعلنا نفرتض أن املنامات األي

ق من التي حتاول من خالهلا االنسجام مع بنية املنامة النومية احلقيقية ذات املنشأ الشفاهي، إلهيام املتلقي بأهنا منامات حقيقية، ولنتحق

وم املنامة األدبية؟ وكيف جسدت املنامات األيوبية صحة افرتاضنا بلورنا مشكلة دراستنا يف أربعة أسئلة معرفية مركزية هي: ما مفه

أدبيتها بتوظيف التقنيات الشفاهية يف نصوصها املوازية؟  وكيف وظفت املنامات األيوبية التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي؟ وكيف 

دراستنا سنعمد إىل قراءة نصوص  وظفت املنامات األيوبية التقنيات الشفاهية يف البنية الرسدية؟. ويف مسعى اإلجابة عن أسئلة

املنامات األيوبية قراءة معمقة، لتحديد التقنيات الشفاهية املوظَّفة فيها، ثم حتليل كيفيات توظيفها يف النصوص املوازية، واملتن 

ىل أسئلتها املعرفية الرسدي، والبنية الرسدية، انطالقا من مقوالت النظرية الشفاهية يف النقد األديب احلديث. وتنهض خطة دراستنا ع

 التي تروم إجابتها يف املنامات األيوبية، ولذا سنقسم دراستنا أربعة حماور عىل النحو اآليت:

املحور األول: مفهوم املنامة األدبية، وسنقارب فيه مفهوم املنامة األدبية وصوال إىل اقرتاح مفهوم إجرائي للمنامة األدبية وحتديد 

 فيها. البنية الرسدية املهيمنة 

املحور الثاين: التقنيات الشفاهية يف النص املوازي، وسنحلل فيه التقنيات الشفاهية املوظَّفة يف النصوص املوازية، مثل: الغالف 

اخلارجي من خالل جدلية اإلمالء والتحقيق. واالستهالل من خالل جدلية املنامة واملقامة. والعناوين من خالل البنية اإلشارية 

  واإليامئية.

املحور الثالث: التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي، وسنحلل فيه التقنيات الشفاهية املوظَّفة يف املتن الرسدي من خالل وظائف 

 ة. املنام النومي احلقيقي، التي ُوظِّفت يف املنامات األيوبية، مثل: وظيفة تفسري الواقع، ووظيفة جتاوز الواقع، ووظيفة الرتمجة القصصي

الرابع: التقنيات الشفاهية يف البنية الرسدية، وسنحلل فيه التقنيات الشفاهية املوظَّفة يف البنية الرسدية، مثل: حضور  املحور

الراوي واملروي له من خالل جدلية السند واملتن، والشخصيات العجائبية، والفضاء املنامي والقوالب الصياغية، والتقنيات الرسدية 

 واألمثال، والشعر، وسامت األداء الشفهي. التذكرية، مثل: السجع، 

يف -وتستمد داستنا أمهيتها من جدهتا املتمثلة يف الكشف عن التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبية التي مل يسبق الكشف عنها 

التقنيات الشفاهية إلهيام املتلقي بشفاهيتها، أما األهداف الرئيسة  ، ومن بيان الكيفية التي وظفت هبا املنامات األيوبية-حدود علمنا

 من الدراسة؛ فتتمثل يف حماولتها اإلجابة عن أسئلتها املركزية. 

 مفهوم املنامة األدبية -1

هـ يف منامه 575تعيد جل املصادر األدبية ابتداع فن املنامة األدبية إىل الشيخ ركن الدين حممد بن حمرز الوهراين املتوىف سنة 

، ويشري عبد العزيز األهواين (1) الوحيد املعروف بـاملنام الكبري، الذي قال عنه ابن خلكان: لو مل يكن له فيها غري املنام الكبري لكفاه

                                                            

 518ص  -هـ 1310-القاهرة -املطبعة امليمنية  -1ط -1ج -وفيات األعيان -ابن خلكان -1
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 النثر العريب يف مقدمته إىل أن املنام الكبري يعد نصا مؤسسا لفن املنامة األدبية يف الرتاث األديب العريب، حيث يقول وال نكاد نجد يف

القديم نصوصا فيها ما يف كتابات الوهراين من حيوية وذكاء، ويف احلق إن منامات الوهراين ومقاماته وأسلوبه يضيف إىل النثر العريب 

راين  ، وال إخال إضافة الوه(2)ثروة، ويفتح للدارسني آفاقا، ويقدم للقراء مادة شيقة ممتعة ال تقل عام اشتهر من عيون النثر العريب

عىل  التي عناها األوهواين خترج عن تأسيسه فن املنامة األدبية يف الرتاث األديب العريب. أما مصطلح املنامة األدبية؛ فقد أطلقه عمر باشا

راين، املنام الكبري، حيث يقول ظهر يف هذا العرص )األيويب( فن املنامات األدبية، وكان الفضل يف ابتداعه يعود إىل حممد بن حمرز الوه

، ويشيد عمر باشا بفكرة (3)أحد أدباء املغرب الذين ارحتلوا إىل املرشق يف عهد حكم السلطان نور الدين والسلطان صالح الدين

املنامة األدبية بوصفها قالبا فنيا، ويعرض مضموهنا ثم يقول كان الوهراين نقطة حتول يف املوضوعات التي اختارها، واملعاين التي 

، مكتفيا بمديح املنامة األدبية الوهرانية من (4)جديد، خرج فيه عام تآلفه الناس يف عرصه من صنعة وتصنع وتصنيععرضها بأسلوب 

 غري أن يقرتح هلا مفهوما حمددا يدل عليها، ويتفق حممد زغلول سالم مع عمر باشا يف نسبة ابتداع فن املنامة األدبية إىل الوهراين حيث

نتباه املنامة، وهو مصطلح جديد يظهر عىل يد الوهراين، ويتمثل يف منامته اخليالية التي حيكي فيها حلام أو لكن الذي يسرتعي االيقول 

لكنه مل يقرتح مفهوما حمددا ملصطلح  (5) مناما يف اليوم اآلخر يف اجلنة والنار وعىل األعراف ويروي عمن يلقى من الناس هناك

مقامات أو منامات "فقد عنون املبحث الذي تناول فيه منامة الوهراين بعنوان املنامة، بل إنه مل يستقر عىل مصطلح واحد، 

، ويف عنوانه خلط وتردد واضحان بني مصطلحي املقامة واملنامة، ويتفق خالد اجلديع مع سابقيه يف نسبة ابتداع فن (6")الوهراين

ية عند بعض الدارسني فتظن أهنا كثرية، وأن لفيفا من األدباء قد املنامة األدبية إىل الوهراين حيث يقول تقرأ احلديث عن املنامات الرتاث

، لكن اجلديع ال يقدم مفهوما إجرائيا ملصطلح املنامة األدبية، ويتفق (7) مارسوها فإذا فتشت ألفيتها مرتبطة بَِعَلم واحد هو الوهراين

يث يقول أما الوعظ احلقيقي الذي مل يقصد منه البطل يف دراسته مع حممد زغلول سالم يف اخللط بني مصطلحي املنامة واملقامة، ح

ادق السؤال واالحتيال فلم يرد عند البديع إال يف مقامتني مها )املقامة األهوازية( و )املقامة الوعظية(، ويسايره جرار يف قلة الوعظ الص

، فيساوي اجلديع بني مقامات بديع الزمان (8) يف مناماته حيث ظهر يف مقامتني أيضا مها )املنامة الطهرانية( و)املنامة املقدسية(

ومنامات جرار، ويساوي بني فني املقامة واملنامة. وهذا الغياب الشامل ملفهوم املنامة األدبية، واخللط الواضح بني مصطلحي املنامة 

ألدبية من خالل املنامات األيوبية، واملقامة عند بعض من تناولوا هذا الفن، يدفعنا إىل حماولة اقرتاح مفهوم واضح ملصطلح املنامة ا

يف  التي ال ختتلف يف يشء عن املنام الكبري للوهراين، ليكون املفهوم املقرتح بنية مفهومية إجرائية ملصطلح املنامة األدبية، الذي نعنيه

 دراستنا.
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املنام ال اليقظة، وال سبيل إىل اقرتاح  إن املنامة األدبية مصطلح مستل من املنامة النومية التي تسمى احللم أو الرؤيا وتتشكل يف

مفهوم إجرائي للمنامة األدبية من غري الرجوع إىل مفهوم املنامة النومية من خالل مفهومي احللم والرؤيا، رجوع يقتضيه تسلسل 

( 9)لم حيلم إذا رأى يف املناماحلُْلم واحلُُلم: الرؤيا، واجلمع أحالم. يقال ح الفكرة املؤسسة ملفهوم املنامة األدبية، ففي لسان العرب

فاحللم والرؤيا يف اللغة بمعنى واحد، يعتمد عىل ما يراه الشخص يف منامه، لكن هذا املعنى اللغوي  (10)والرؤيا ما رأيته يف منامك

ات الصوت يقترص عىل حاسة واحدة هي البرص/العني: الرؤية البرصية املنامية، وملا كان احللم والرؤيا يتضمنان يف بعض املنام

والصورة أجدين أضيف إىل معنامها اللغوي عبارة: )ويسمعه الشخص يف منامه(، فاملنام الذي يراه الرائي يف النوم قد ال يقف عند 

حدود املشاهدة، بل قد يتجاوزها إىل سامع حديث أو حوار مع طرف أو أطراف أخرى، فللرؤيا املنامية جانبان سمعي وبرصي. ومن 

، أي موضع النوم، ويفرس (11) صل إىل مصطلح املنامة النومية واملنامة ثوب ينام فيه، وهي الدكان التي ُينام عليهااحللم والرؤيا ن

، ألن العني موضع النوم، وألن (13) بقوله: أي يف عينيك (12)الفراهيدي لفظة املنامة يف قوله تعاىل )إذ يريكهم اهلل يف منامك قليال(

نى العني ترى يف اليقظة والنوم، فإن كلمة الرؤيا هي القاسم املشرتك اجلامع بني املنامتني األدبية والنومية، وقد وردت كلمة الرؤيا بمع

بأهنا: رؤيا يف  (14) فتنة للناس( املشاهدة والرؤيا يف اليقظة، وقد فرس ابن كثري الرؤيا يف قوله تعاىل )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال

حسب تفسري ابن  -، ومن املعنى اللغوي للرؤيا التي تكون يف اليقظة (15)اليقظة، فقال: هي رؤيا عني أرهيا رسول اهلل ليلة أرسي به

ية، وبناء عليه، فإننا نقرتح مثلام تكون يف املنام، يتأسس املفهوم اإلجرائي للمنامة األدبية كام تبلورت يف املنامات األيوب -عباس للرؤيا 

 للمنامة األدبية املفهوم اآليت: 

ل يف املنام(، ويستلهم خصائصها الشفاهية، موظفا تقنيات فنية ِعي بنية احللم والرؤيا املنامية )التََّشكُّ  شكل كتايب رسدي أديب، يدَّ

 ن شأنه جتسيد أصل إنتاجه الشفاهي. مستقاة من الفنون الرسدية، مثل: املقامة والقصة القصرية وغريها، وكل ما م

املنامي  إن أدبية املنامة األدبية تقوم عىل ادعائها بنية املنامة النومية احلقيقية ذات املنشأ الشفاهي، والبنية الرسدية املهيمنة عىل النص

، وهذا االدعاء يعود (16) ليقظةاألديب تكمن يف بنائه الزمني يف إطار الشفاهية، وتتكون من ثالث لبنات هي: النوم، واحللم، وا

 بالنص املنامي األديب إىل بكارة اللغة وبداياهتا الشفاهية األوىل، ففي البدء كان الكالم الشفاهي ثم جاءت الكتابة، وقد شكل املجتمع

ذلك أول األمر إال يف اإلنساين نفسه بداية بمساعدة الكالم الشفاهي، ومل يصبح كتابيا إال يف وقت متأخر جدا من تارخيه. ومل حيدث 

، ثم جاءت الكتابة، واستمر التواصل اللغوي، الذي جيري عرب قنايت اتصال رئيستني مها: (17) جمموعات برشية حمدودة فحسب

                                                            

 145ص -بريوت -دار صادر -1ط -12ج -مادة حلم -لسان العرب -ابن منظور -9

 297ص -14ج -مادة رأي -لسان العرب -ابن منظور -10

 598ص -12ج -مادة رأي -العربلسان  -ابن منظور -11

 43آية:  -سورة األنفال -12

 95ص -بريوت -دار إحياء الرتاث العريب -كتاب العني -الفراهيدي، اخلليل بن أمحد -13

 60آية: -سورة اإلرساء  -14

 56ص -م2002 -دار طيبة -5ج -حتقيق: سامي السالمة -تفسري القرآن العظيم -ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل -15

 29انظر: الفضاء املنامي والقوالب الصياغية يف هذه الدراسة: ص -16

 48ص-م1994-الكويت-182عدد-سلسلة عامل املعرفة -ترمجة حسن البنا -الشفاهية والكتابية -أونج، والرت ج -17
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النص الذي >الشفاهية والكتابية، وهذا يعني أننا أصبحنا أمام صورتني نصيتني: نص منتج شفاهيا يسمى: النص الشفاهي، وهو

، ونص منتج كتابيا يسمى: النص الكتايب، (18)ا عرب )الصوت( الذي يرتدد يف )الزمان( ويتلقى بواسطة )األذن(يبث/يتمثل شفهي

، فهام نصان (19) النص الذي ينرش/يتمثل كتابيا عرب )الكتابة( التي تتموضع يف الفضاء )املكان( ويتلقى بواسطة )العني( وهو

ختالف يربز تقنيات خاصة يف كل منهام، وألن أصل إنتاج النصوص املنامية احلقيقية لغويان خيتلفان يف طريقتي إنتاجهام، وهذا اال

الرواية الشفهية قبل أن تنتقل إىل الصورة الكتابية، فإن حضور التقنيات الشفاهية فيها يعد من صميم بنائها، عىل عكس النص 

ثل تقنيات شفاهية خاصة بالكالم الشفاهي، يف حني الكتايب. حيث يفرض النص الشفاهي عىل املتحدث استخدام طرائق معينة ُت

يفرض النص الكتايب عىل الكاتب تقنيات كتابية خاصة بالكالم الكتايب، ومن الواضح أن كال من اللغة املحكية واللغة املكتوبة يفرض 

تكلم تشكيلة كاملة من املؤثرات عىل مستعميل اللغة مجلة من االعتبارات املختلفة نوعا ما وذلك من حيث كيفية اإلحداث. فلدى امل

مصدرها نربة الصوت، وكذلك مالمح الوجه، وأشكال الوقفة واحلركات، وبفضل هذه األدوات يستطيع املتكلم دائام أن يتجاوز 

من الكاتب  ، ونظرا ألن املنامة األدبية تقوم عىل ادعاء بنية املنامة احلقيقية وهي بنية يقتيض جتسيدها(20) آثار الكلامت التي يسوقها

من نومه إهيام القارئ بأن ما يقرأه قد وقع يف املنام فعال، وبام أن الرؤيا املنامية ال تصل إىل الرائي مكتوبة؛ بمعنى أن الرائي ال يستيقظ 

ية يقوم أساسا ومعه صحيفة مكتوب فيها املنام الذي رآه، فإن الرائي مطالب برسد منامه شفهيا قبل أن يكتبه، ولذا فإن فن املنامة األدب

عىل ادعاء أنه كان يف األصل قوالً شفاهيا، ثم ُتت كتابته، وهذا االدعاء يتجىل يف نصوص املنامات األدبية يف صورة تقنيات شفاهية 

ظيف يوظفها الكاتب من أجل حتقيق أدبية منامته األدبية، ولذا فإن درجة أدبية املنامة األدبية ترتبط ارتباطا وثيقا بمقدار ظهور وتو

بد التقنيات الشفاهية فيها توظيفا فنيا، فاملنامي: كاتب املنامة، غري النائم الذي يرى رؤيا حقيقية يف نومه، فيقصها عىل من حوله، إذ ال

 للمنامي أن يكون أديبا بالدرجة األوىل، والبد للمنامة األدبية أن توظف التقنيات األدبية واإلبداعية التي ُتكنها من أن تكون عمال

أدبيا إبداعيا وترفعها عن مستوى قص منامة حقيقية رآها راء يف نومه، فنحن لو تصفحنا كتب تفسري املنامات النومية لوجدنا املنامة 

ي النومية ومل نجد املنامة األدبية التي هي يف األصل نصوص أدبية إبداعية، مثل: املنام الكبري أو املنامات األيوبية، وهذه التقنيات ه

 حاول اقتناصها وحتليلها يف كتاب املنامات األيوبية.التي ن

 التقنيات الشفاهية يف النص املوازي  -2

نعني بالنص املوازي جمموع النصوص التي حتفز املتن وحتيط به؛ من عناوين وأسامء املؤلفني واإلهداءات واملقدمات       

، وألن املنامة األدبية تقوم عىل ادعاء بنية (21) ف الكتاب وظهرهواخلاُتات والفهارس وكل بيانات النرش التي توجد عىل صفحة غال

املنامة النومية احلقيقية ذات املنشأ الشفاهي فإن جرارا يوظف النصوص املوازية يف كتابه، لتكون تقنيات شفاهية موظفة توظيفا فنيا، 

يف النصوص املوازية يف كتاب املنامات األيوبية يف الغالف جُيَيلِّ املنشأ الشفاهي ملناماته األدبية، وقد جتسدت التقنيات الشفاهية 

 اخلارجي، واالستهالل، والعناوين. 

                                                            

 15ص-م2008-الدار البيضاء-املركز الثقايف العريب-1ط-التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث-الصفراين، حممد -18

 17ص-التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث-الصفراين، حممد -19

 5ص-م1997-الرياض -مطبعة جامعة امللك سعود-1ط-ترمجة حممد الزليطني -حتليل اخلطاب -براون، ج. ب.  -20

 21ص-م2000-املغرب-أفريقيا الرشق-1ط-مدخل إىل عتبات النص -بالل، عبد الرزاق - 21
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 الغالف اخلارجي: جدلية اإلمالء والتحقيق  -1-2

تظهر املنامات األيوبية جدل الشفهي واملكتوب من خالل ثنائية اإلمالء والتحقيق، واملعنى اإلجرائي لإلمالء هنا هو نسبة       

إىل منتجه األصيل )صالح جرار(، الذي حاول التخفي خلف صناعة التحقيق، مستثمرا النص املوازي، لتوظيف التناص  النص

الشكيل مع أغلفة الكتب املحققة، وقد وظفت املنامات األيوبية صفحة الغالف األمامي للكتاب، لتجسد شفاهيتها عرب سمة اإلمالء، 

 أظهرت اإلمالء بقدر ما حاولت إخفاء التحقيق. التي حاولت إخفاءها بضدها التحقيق، ف

خيضع اإلمالء غالبا إىل عملية تأليف سابقة عىل مستوى الذهن قبل أن ُيمىل عىل السامع ففي األدب العريب حقائق علمية، كان 

عن الشيخ والشيخ حارض  يلقيها الشيخ عىل طالبه بإعداد سابق أو من غري إعداد، فيقيدها الطالب يف دفاترهم، وقد يلقيها من ينوب

، وبام أن (22) يف املجلس، وقد يلقي الشيخ حقائقه يف املجالس من غري إعداد سابق، مثل: أمايل أيب عيل القايل، وجمالس ثعلب

 اإلعداد الذي يسبق اإلمالء تأليف ذهني؛ فإن التأليف يعرف بأنه: وضع أي عمل عقيل يف صورة قابلة للفهم واإلدراك كاألثر األديب

، فاإلمالء مصدره ومنشؤه )شفاهي(؛ أي أنه قناة (23) أو الصورة الفنية أو القطعة املوسيقية، وخيضع عادة لقواعد مصطلح عليها

اتصال شفاهية تتمثل يف كالم املميل عرب صوته. أما التحقيق، فيعرف بأنه: النص الذي يتم إنجازه انطالقا من نص أصيل أنتج قبله 

، وهذا يعني أن النص املحقق مصدره ومنشؤه )كتايب(؛ أي أنه قناة اتصال كتابية (24) املحقق النص لصاحبه بمدة زمنية ما، ويؤكد

تتمثل يف صحائف مكتوبة منتجة قبل عرص املحقق بمدة زمنية ما، يعيد املحقق كتابتها بعد حتقيقها، مؤكدا نسبتها إىل صاحبها األصيل 

راج الكتاب عىل أسس صحيحة حمكمة من التحقيق العلمي يف عنوانه، واسم مؤلفه، الذي هو غري املحقق. ويتطلب التحقيق إخ

ونسبته إليه، وحتريره من التصحيف والتحريف، واخلطأ والنقص والزيادة، بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إىل 

أو األصل الصحيح املوثوق إذا فقدت نسخة الصورة التي ُتت عىل يد مؤلفه، أو إخراجه بصورة مطابقة ألصل املؤلف، 

 ، ويتجىل التناص الشكيل يف صفحة الغالف األمامي للمنامات األيوبية يف إخراجه، مشتمال البيانات اآلتية:  (25)املؤلف

 الدكتور صالح جرار

 إخبار األنام بأخبار املنام املسّمى املنامات األيوبية كتاب

تتكون صفحة الغالف من اسم املؤلف: الدكتور صالح جرار، وعنوان رئيس للكتاب هو: كتاب  املنامات األيوبية، وعنوان 

ء فرعي، املسمى: إخبار األنام بأخبار املنام. وبناء عىل بيانات الغالف فإن أول ما يتبادر إىل ذهن القارئ جدل الثنائية الضدية: اإلمال

األوىل أن الكتاب خمطوط حققه صالح جرار ومل يؤلفه، ثم يتساءل: مل خرق جرار أصول وقواعد التأليف  والتحقيق، فيظن للوهلة

بتغيري العنوان األصيل للكتاب من )إخبار األنام بأخبار املنام( إىل )كتاب املنامات األيوبية(؟ حيث يترصف بعض املحققني يف عنوان 

حديث، وجعله يف الصدارة أصال، والعنوان القديم يكون ثانويا، ومثل هذا الصنيع  املخطوط بإمهال العنوان القديم ووضع عنوان

                                                            

 61ص-م1984-بريوت-مكتبة لبنان-2ط-معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب -هندس، كاملوهبة، مدي، امل - 22

 85ص-معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب -وهبة، مدي، املهندس، كامل - 23

 89ص-م2005-اجلزائر-دار األمل-1ط-زحام اخلطابات -العيش، عبد اهلل - 24

 36ص-م1994-املدينة -نادي املدينة األديب  -1ط -طات بني الواقع والنهج األمثلحتقيق املخطو -عسيالن، عبد اهلل - 25
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وإذا دقق القارئ النظر فسيكتشف أن املؤلف مل  (26) يتناىف مع أصول التحقيق، التي تقتيض إثبات العنوان من واقع املخطوط نفسه

م بأخبار املنام(، وسيكتشف القارئ أن النص املوازي عىل خيرق أصول التحقيق ألنه ال يوجد يف الواقع خمطوط اسمه )إخبار األنا

غالف الكتاب األمامي املتمثل يف العنوانني: الفرعي والرئيس ال يتجاوز كونه تناصا شكليا مع صفحة الكتب املحققة عرب توظيف 

ذي اقرتحه صالح جرار للمخطوط املؤلف تقنية إخراجية تنهض عىل جدل الثنائية الضدية: اإلمالء والتحقيق، فالعنوان الرئيس ال

املزعوم يستهل بكلمة )كتاب(، يف حني يستهل العنوان الفرعي للمخطوط املزعوم بكلمة )إخبار(، وبني ثنائية، كتاب وإخبار من 

 التضاد مثل ما بني ثنائية اإلمالء والتحقيق من التضاد، لكن مل جلأ املميل/املؤلف إىل هذه التقنية اإلخراجية؟

النص املوازي املتمثل يف العنوان الفرعي بوصفه تقنية إخراجية إلهيام القارئ بأن الكتاب ليس من كالم  إن توظيف

املميل/املؤلف، وأن الكتاب خمطوط تراثي قديم وكتابة أنجزت انطالقا من نص أصيل أنتج قبل عرص املميل/املؤلف بمدة زمنية، 

ملنامي ما يشاء من محوالت سياسية واجتامعية وثقافية من غري أن يقع حتت ضغط ُيقصد منه ُتكني املميل/املؤلف من حتميل متنه ا

الشعور بقيود سلطوية من أي نوع، إذ ليس املميل/املؤلف كاملحقق. وقد وفرت تقنية اإلخراج عرب ثنائية اإلمالء والتحقيق غطاء أمنيا 

املخطوط املزعوم بعدم ذكر اسم ومهي له عىل غرار ما فعل  للمؤلف بإهيامها نسبة الكتاب إىل جمهول غريه؛ ألنه غيب اسم صاحب

مع اسم املخطوط يف العنوان الفرعي، بالرغم من أن كلمة: األيوبية يف العنوان ذات إحالة مزدوجة مضلله، فهي حتيل إىل العرص 

نامات من ناحية أخرى، وبقدر ما أخفى األيويب الذي كتب فيه الوهراين منامه الكبري من ناحية، وحتيل إىل أيب أيوب اهلندي بطل امل

وأوهم طرف الثنائية )التحقيق( القارئ أن الكتاب ليس من )إمالء( وكالم املميل/املؤلف، أظهر بالقدر نفسه أن الكتاب مصدره 

إمالء  ومنشؤه )اإلمالء(، فهو من إمالء املؤلف صالح جرار وكالمه؛ حيث ظهرت التقنية الشفاهية للمنامات األيوبية بوصفها

بواسطة طرفها اآلخر املضاد )التحقيق(، وهذه هي التقنية الشفاهية اإلطار التي تستقطب مجلة التقنيات الشفاهية يف نصوص املنامات 

 األيوبية. 

  االستهالل: جدلية املنامة واملقامة -2-2

ثنائية املتامثلة شفاهيا )املنامة واملقامة( مع الثنائية ترسخ املنامات األيوبية شفاهيتها بتناصها ششكليا مع فن املقامة، وتنسجم ال      

من  الضدية )اإلمالء والتحقيق( يف مستويني، األول: انتامؤمها إىل املوروث األديب العريب من ناحية، وعودهتام إىل املشهد األديب املعارص

ثلهام يف مصدرمها ومنشئهام اإلمالئي )الشفاهي(؛ أي أهنام ناحية أخرى بعدما ظن املتلقي املعارص انقطاع صلة األدباء هبام. واآلخر: ُتا

 يصدران ابتداء بواسطة قناة اتصال شفاهية، تتمثل يف آلية اإلمالء من قبل املميل/املؤلف بصوته. 

 يف إن املستوى األول من التناص الشكيل عىل مستوى النص املوازي الذي حللناه يف الثنائية األوىل مهد لظهور التناص الشكيل

مستواه اآلخر يف متن املنامات األيوبية، حيث تناصت املنامات األيوبية شكليا مع فن املقامة، التي أنتجت شفهيا عرب آلية )اإلمالء(، 

ن مبوصفه قناة االتصال األوىل التي وظفتها يف طريقها إىل التدوين ثم إىل القارئ، وبناء عليه، فإن ثنائية املنامة واملقامة املشتقتني 

اجلذرين )ن و م / ق و م( ال تقوم يف هذا املبحث عىل التضاد، بل عىل التامثل يف منشئهام ومصدرمها، املتمثل يف كيفة إنتاج نصوصهام 

عىل مستوى الوسيط التواصيل األول، املتمثل يف قناة االتصال الشفاهية )اإلمالء( يف كل من املقامة واملنامة وهذا ما نحاول إيضاحه، 

                                                            

  60ص-حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل -عسيالن، عبد اهلل - 26
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سس املعنى اللغوي للمقامة شفهية إنتاجها، يقول ابن منظور يف معنى املقامة واملقام واملقامة: املجلس، ومقامات الناس حيث يؤ

، والناس يف جمالسهم غالبا ما يتواصلون باملشافهة فاملقامة تدل عىل جملس القوم وعىل ما يقال فيه من حديث أو خطبة (27) جمالسهم

، وهذا يعني أن املقامة يف اللغة ال تكون إال شفهية بني متحدث وسامع، وتؤكد (29) املقامة حديث أديبو ،(28) أو منافرة أو غريها

األخبار التي تصف كيفية إنتاج بديع الزمان اهلمذاين مقاماته صحة هذا املعنى املتمثل يف شفهية إنتاج املقامة، حيث تؤكد األخبار أن 

، فإمالء بديع الزمان مقاماته يوضح أن أصل (30) ا أبا الفتح اإلسكندري يف الكدية ونحوهابديع الزمان أمىل أربعامئة مقامة، نحله

 إنتاج املقامات شفهي، تم عرب آلية )اإلمالء(.

( عملية تواصلية تتم يف املنام بعني البصرية، ألن النائم وتتفق املنامة مع املقامة يف أصل اإلنتاج الشفهي؛ فاحللم أو الرؤيا )النومية

ال يرى بالعني املجردة، بل بعني البصرية أو بعني اخليال، واحللم أو الرؤيا ال يتضمنان معطيات برصية فحسب، بل قد يتضمنان 

خليال عرب تواصلية لفظية شفهية، والوضعان معطيات سمعية تتم يف املنام بأذن البصرية، ألن النائم ال يسمع باألذن املجردة، بل بأذن ا

املشاهدات واملسموعات اللذان يتامن يف املنام البد من إعادة إنتاجهام شفهيا يف اليقظة عىل صورة تذكر ووصف ما ُتت رؤيته أو 

نتاج شفاهي للحلم أو الرؤيا، سامعه يف املنام، وهذه الصورة املتمثلة يف تذكر ووصف الرائي ما رآه وسمعه يف املنام، هي يف حد ذاهتا إ

يقة فالرائي يف اليقظة يتصور ذهنيا ما رآه يف املنام يف هيئة كالمية شفاهية قابلة للفهم واإلدراك عىل مستوى ذاته أوال، قبل أن حيدد طر

التواصل اللغوي الشفاهي قبل إيصاله إىل املتلقي شفاهيا أو كتابيا، وقد جرى العرف يف الغالب أن ينقل املنام من الرائي إىل املتلقي ب

أن يتمثل يف صورته الكتابية، فالشفاهية هي األصل يف إنتاج النصوص املنامية، وهذه العملية جتسد األصل اإلنتاجي الشفاهي 

املؤلف قد وظف للمنامة الذي يتم عرب آلية )اإلمالء(. وباتفاق املنامة واملقامة يف أصل إنتاجهام الشفاهي عرب آلية )اإلمالء( نستنتج أن 

ذا يف مناماته تقنية شفاهية تتمثل يف التناص الشكيل مع فن املقامة، ليوهم القارئ بأن أصل إنتاجها كان شفاهيا عرب آلية )اإلمالء(، وهب

 فهي من إمالء املؤلف صالح جرار وكالمه، ويؤكد املؤلف توظيفه اسرتاتيجية التناص مع فن املقامة عىل مستوى النص املوازي يف

عىل قصة املنام، جريا عىل عادة شيوخنا يف  "املنامة"مقدمة الكتاب، التي أطلق عليها )استهالل(، فيقول وقد تعمدت إطالق اسم 

، وقد دفع ُتاثل التناص الشكيل بني النصني املنامي واملقامي املميل/املؤلف إىل تعمد (31) عىل قصة املقام "املقامة"إطالق اسم 

عىل قصة املنام، جتسيدا للتقنية الشفاهية املرصح هبا يف االستهالل، واملتمثلة يف التناص الشكيل مع فن املقامة، إطالق اسم املنامة 

 وإمعانا يف إظهار شفاهية نصوصه املنامية بوصفها أنتجت عرب آلية )اإلمالء(.

 

 

 

                                                            

 507ص -12ج -لسان العرب -ابن منظور -27

 408ص-م2010-تونس -دار حممد عيل للنرش-1ط -معجم الرسديات -القايض، حممد وآخرون -28

 123ص -م2005-لبنان -املؤسسة احلديثة للكتاب -1ط -األدب تعريفه أنواعه مذاهبه -بطرس، أنطونيوس -29

  7ص-د ت  -بريوت-دار الكتب العلمية -2ط -رشح مقامات بديع الزمان اهلمذاين -عبد احلميد، حمي الدين -30

 5ص -2003 -عامن -املؤسسة العربية للدراسات والنرش -1ط-ملنام كتاب املنامات األيوبية املسمى إخبار األنام بأخبار ا -جرار، صالح -31



 : التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبيةحممد بن سامل الصفراين

- 329 - 

 عناوين املنامات: البنية اإلشارية واإليامئية  -3-2

أليوبية أربعني منامة لكل منها عنوان مستقل، ويعرف العنوان بأنه جمموعة من العالمات اللسانية التي يضم كتاب املنامات ا     

، وقد اكتسبت عناوين املنامات (32) يمكن أن تندرج عىل رأس نص لتحدده، وتدل عىل حمتواه، وتغري اجلمهور املقصود بالقراءة

ذه القيمة املوضعية للعنوان جتعله يمثل مركز البنية التواصلية بني أقطاب قيمة مركزية من وضعها يف ذروة النصوص املنامية، وه

، فإذا كان النص نظاما دالليا وليس معاين مبلغة، فإن العنوان كذلك نظام داليل (33) العملية اإلبداعية: املبدع، والنص، واملتلقي

بنيت عناوين املنامات األيوبية كلها بناء واحدا حيمل ملمحا  ، وقد(34) رامز له بنيته السطحية ومستواه العميق مثله مثل النص ُتاما

ما يبينه جدول  شفاهيا يتمثل يف البنية اإلشارية، وإذا دققنا النظر يف عناوين املنامات مجيعها نجدها جاءت مشرية ومشار إليها وفق

 العناوين اآليت: 

 املشار إليه يف املتن املنامي املنامة قمالر

 8مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص األسرتاليةاملنامة  1

 14حدث علمي بتوظيف فني. انظر ص املنامة االستنساخية 2

 16مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة األطلنطية 3

 29حدث مركزي، تدور عليه أحداث املنامة. انظر ص املنامة اإلعالمية 4

 33حدث مركزي، تدور عليه أحداث املنامة. انظر ص املنامة اإلفرنجية 5

 36مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة اإلفريقية 6

 42مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة األمريكية 7

 46مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة البحرية 8

 52مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة البرصية 9

 55مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة الرتكية 10

 62حدث مركزي، تدور عليه أحداث املنامة. انظر ص املنامة اجلزرية 11

 62املغزى العام من املنامة. انظر ص املنامة احلكمية 12

 69جتري فيه أحداث املنامة. انظر صمكان عام،  املنامة احللبية 13

 101مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة احلمصية 14

 105مفهوم فني، يرمز إىل برنامج من سريبح املليون. انظر ص املنامة احلوارية 15

 112حلية، ترمز إىل تدجني الرجال وحتويلهم إىل هيئة النساء.انظر ص املنامة اخللخالية 16

 114مكان عام )اجلامع األموي(، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة الدمشقية 17

 120مكان عام )رسنديب(، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة الرومية 18

 126حدث مركزي، تدور حوله أحداث املنامة. انظر ص  املنامة الرياضية 19

 129سالطني األمة. انظر ص شخصيات  املنامة السلطانية 20

                                                            

 456ص -م1999 -الكويت -1عدد -28جملد  -جملة عامل الفكر -شعرية عنوان كتاب الساق عىل الساق يف ما هو الفارياق -املطوي، حممد اهلادي  -32

 19ص -م2010-بريوت-العربية للعلوم نارشون الدار -1ط -احلداثة الرسدية يف روايات إبراهيم نرص اهلل -أمحد، مرشد -33

 37ص  -م2001-عامن-وزارة الثقافة -1ط-سيمياء العنوان -قطوس، بسام -34
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 املشار إليه يف املتن املنامي املنامة قمالر

 135شخصية شهاب الدين الواردة يف املثل املشهور. انظر ص  املنامة الشهابية 21

 137شخصية الشيطان. انظر ص املنامة الشيطانية 22

 141شخصية الصحفي. انظر ص  املنامة الصحفية 23

 144مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة الصينية 24

 153مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة الطهرانية 25

 155شخصية عرقوب الشهرية. انظر ص  املنامة العرقوبية 26

 16شخصية السلطان عبد احلميد الثاين. انظر ص املنامة العثامنية 27

 165حدث، وهن البيت العريب. انظر ص املنامة العنكبوتية 28

 171مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  الغرناطيةاملنامة  29

 181مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص املنامة الفضائية 30

 184مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة القربصية 31

 187شدة وطأة املنامة. انظر ص  املنامة الكابوسية 32

 191مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة الكوفية 33

 194مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة املالطية 34

 197الزمن، بوصفه يلعب دورا حموريا يف بناء املنامة. انظر ص  املنامة املستقبلية 35

 200مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة املقدسية 36

 206حدث، يشري إىل قذف املحتل بالنعال. انظر ص املنامة النعلية 37

 208مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. انظر ص  املنامة اهلندية 38

 214شخصية منامية، تشري إىل مسيلمة الكذاب. انظر ص  املنامة الوائلية 39

 218انظر ص  مكان عام، جتري فيه أحداث املنامة. املنامة اليمنية 40

إن عنونة صالح جرار كل منامة من مناماته األربعني بعنوان مستقل، وبناء العناوين مجيعها عىل بنية نحوية واحدة مل يكن اهلدف 

منه حتديد الداللة املركزية لكل منامة فحسب، بل إن اهلدف الداليل يتمثل يف توظيف تقنية شفاهية، تتمثل يف تكثيف اإلشارة عىل 

عل املتلقي يستحرض إشارة اليد التي يستعملها الناس مصاحبة للكالم الشفاهي، بوصفها جزءا من تعابري اجلسد املكملة نحو جي

للمنطوق، ويتضح األمر بتحليل البنية النحوية لعناوين املنامات، فإذا كان العنوان مجلة، فإن مقاربة العالقات بني مكونات اجلملة 

بح قاعدة خللق ألوان خمتلفة من الفهم، فيصبح اإلعراب مدخال هاما، يسمح برصد الداللة بناء عىل نحويا، وبالغيا، ودالليا تص

، وبناء عليه، سنكتفي بإعراب عنوان واحد نتخذه مثاال للتحليل والتدليل عىل تقنية البنية اإلشارية (35)العالمات اإلعرابية

واحد، وإعراب وحتليل عنوان واحد ينطبق عىل الكل، وبتحليل البنية النحوية واإليامئية، ألن مجيع العناوين مبنية نحويا عىل بناء 

 لعنوان: املنامة األسرتالية، تتضح لنا بنيتها اإلشارية واإليامئية عىل النحو اآليت:

 املنامة: جيوز يف إعراهبا وجهان:

                                                            

 23ص -م2012 -بريوت -الدار العربية للعلوم -1ط-العنوان يف الثقافة العربية التشكيل ومسالك التأويل -بازي، حممد -35
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 لية. خرب مرفوع ملبتدأ حمذوف، تقديره: )هذه(، وتقدير اجلملة: هذه املنامة األسرتا

 مبتدأ مرفوع، واخلرب حمذوف، تقديره: )هذه(، وتقدير اجلملة: املنامة األسرتالية هذه. 

 األسرتالية: صفة مرفوعة. 

را بعدد عناوين املنامات، ويلح يف اإلشارة إليها، وحضور  ففي وجهي اإلعراب، نجد اسم اإلشارة مالزما للعنوان، وحيرض ُمقدَّ

اسم اإلشارة حضورا تقديريا يف العنوان يامثل حضور تصورنا إشارة اليد ذهنيا، والعنوان نفسه يقوم بوظيفة اإلشارة إىل مشار إليه يف 

معنى: أن وظيفته اإلشارية متحققة يف كل منامة، وهذا الكم اهلائل من اإلشارات يف اجلهاز العنواين بالرغم من لفظيته املتن املنامي، ب

وتصورنا  الذهني حلركته اليدوية، جيسد توظيف املؤلف تقنية مهمة من التقنيات الشفاهية، تتمثل يف اإليامء باليد التي تعد من أبرز 

يتسم نشاطها بالطابع اإليامئي، بل أكثر من ذلك فإن ما تقوم به اليد من سلوك حركي يمكن اعتباره شكال  أعضاء اجلسد البرشي التي

، فاملؤلف ترجم اإليامء الرامز بوصفه فعال غري لفظي إىل لفظ هو اسم اإلشارة، ليجسد شفاهية املنامات من (36) من أشكال اإليامء

كالم. وإذا أضفنا إىل اسم اإلشارة الصياغة النََّسبية يف العناوين كلها التي جاءت مبنية خالل استحضار اإلشارة اليدوية املصاحبة لل

عىل ياء النسب، والنسب هو إحلاق ياء مشددة يف آخر االسم لتدل عىل أن شيئا منسوبا لذلك االسم أي مرتبطا به بنوع ارتباط يصل 

، جتسدت لنا الوظيفة التعيينية التي تضطلع هبا عناوين (37) املنسوب إليهبينهام، وتسمى الياء ياء النسب واالسم الذي تتصل بآخره 

املنامات األيوبية، وتسمى الوظيفة التعيينية أيضا وظيفة التسمية، ألهنا تتكفل بتسمية العمل ومباركته، وهذه الوظيفة تشرتك فيها 

، وهي تقرتب من كوهنا اسام عىل مسمى، ألهنا يف أصلها األسامي أمجع، وتصبح بمقتضاها جمرد ملفوظات، تفرق بني األعامل الفنية

لزوم االسم للمسمى، وهبذا تتعاضد اإلشارة االسمية واإليامئية مع النسب يف تأكيد ذات  (38)حتديد هلوية النص، وتبدو إلزامية

دث، واملكونات أو األشياء واسم املشار إليه التي تنوعت يف اجلهاز العنواين بني كل من: الشخصيات، واملكان، والزمان، واحل

 الرمزية.

 التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي  -3

، وجمال املكونات يف علم الرسد يتعلق بمضامني (39) يعرف علم الرسد بأنه فرع معريف، حيلل مكونات وميكانيزمات املحكي      

، وبناء عليه سنحلل املتن (40)خبارنا هبا خالل العملاملتن الرسدي الذي يعني جمموع األحداث املتصلة فيام بينها، والتي يقع إ

الرسدي يف املنامات األيوبية من منظور شفاهي، نتتبع من خالله التقنيات الشفاهية، التي وظفت يف املتن الرسدي لتجسيد أدبيته 

املنامات األيوبية عرب إشكالية وإلهيام املتلقي أن التواصل الشفاهي هو األصل يف إنتاجه، وقد ظهرت التقنيات الشفاهية يف متن 

مات العالقة بني املنام النومي احلقيقي )احللم والرؤيا( واملنامة األدبية )الواقع( عىل مستوى املضامني، وبام أن املنامات األيوبية منا

قية املتصلة بالواقع يف املنامات أدبية فإننا سنقرص مقاربتنا التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي عىل جتليات وظائف احللم والرؤيا احلقي

                                                            

 303ص -م2003 -الشارقة -دائرة الثقافة واإلعالم -1ط - القرآن الكريماالتصال غري اللفظي يف -أمحد، حممد األمني -36

 311ص -د ت -بريوت -دار اجليل -2ط -الكامل يف النحو والرصف واإلعراب -قبش، أمحد -37

 55ص-م2010-دمشق -ـ دار التكوين1ط -علم العنونة -رحيم، عبد القادر -38

 97ص-م1989 -الدار البيضاء -منشورات احلوار األكاديمي -1ط -ترمجة ناجي مصطفى -ىل التبئرينظرية الرسد من وجهة النظر إ -جينيت، جريار  -39

 29ص -م1997-الدار البيضاء -املركز الثقايف العريب -3ط -حتليل اخلطاب الروائي -يقطني، سعيد -40
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األيوبية، وقد كرست املنامات األيوبية ثالث وظائف مهمة من وظائف األحالم احلقيقية يف بنيتها الرسدية لتظهر بمظهر احللم النومي 

 صية.ذي املنشأ الشفاهي، وهذه الوظائف هي كل من: وظيفة تفسري الواقع، ووظيفة جتاوز الواقع، ووظيفة الرتمجة القص

 وظيفة تفسري الواقع  -1-3

، وتظاهرة احلياة النفسية التي ُتثلها األحالم يف أثناء النوم (41) يرى فرويد أن األحالم ُتثل تظاهرة للحياة النفسية أثناء النوم      

ات األيوبية تفرس وجهة نظر ُتثل وظيفة رئيسية من وظائف األحالم، وبام أن املنامة األدبية تتوسل البنية احللمية، فإن معظم املنام

راوهيا جتاه ما يدور يف واقعه املعيش بتوظيف التحفيز الواقعي الذي يعني رضورة توفر العمل احلكائي عىل درجة معقولة من اإلهيام 

نامة وتدور معظم املنامات األيوبية يف إطار كشف وتفسري الواقع من وجهة نظر الكاتب، ففي )امل (42) بأن احلدث حمتمل الوقوع

االستنساخية( يسفر املتن احلكائي عن وجهة نظر أيب أيوب بواسطة وظيفة التفسري حيث يقول موجها السؤال إىل الشخص الذي لقيه 

يف منامه: كيف تسارعون إىل إعالن احلرب عىل بلد عريب وتصدرون ضده قرارات كثرية متتالية، تقيض بحصاره وجتويع أطفاله 

، فمضمون السؤال وصياغته تفرس وجهة نظر أيب أيوب (43)شيئا إزاء عدوان غاشم عىل بلد عريب آخر وشيوخه، بينام مل تفعلوا

اهلندي فيام جيري عىل أرض الواقع من أحداث سياسية، فهو يرفض العدوان من قبل بلد عريب عىل بلد عريب آخر مهام كانت املربرات، 

ن القارئ معرفتهام من خالل متنها احلكائي، الذي حييل إىل ما جرى يف مطلع لكنه مل يفصح عن طريف الرصاع يف املنامة، ألن بإمكا

 التسعينيات امليالدية من القرن العرشين.

ويف )املنامة احلوارية( يرى أبو أيوب أنه دعي إىل برنامج حواري وتلقى السؤال اآليت: لو أعلن اإلرسائيليون أهنم لن يعيدوا 

سيوقفون املفاوضات مع العرب، فام البديل الذي هيأه العرب ملثل هذا االحتامل؟ قلت: هذا بالفعل  األرايض العربية املحتلة، وأهنم

سؤال سهل، وإليك اإلجابة عنه. قال هات. قلت: لو قال اإلرسائيليون ذلك، فإهنم يقصدون بذلك أن يزحزحونا عن موقفنا الثابت 

يب أيوب يف قوله: فإهنم يقصدون، تفرس وجهة نظره يف الفرضية التي يطرحا ، وإجابة أ(44) واملعلن بجعل السالم خيارا اسرتاتيجيا

 سؤال املحاور.

وحينام يغلب عىل أيب أيوب اإلحساس بعدم جدوى احلراك العريب يف التقدم خطوة إىل األمام يف سبيل حل القضية الفلسطينية 

بن الوليد، ويفرس من خالله سبب التقهقر وعدم جدوى احلراك  فإنه يسارع إىل رؤية )املنامة احلمصية( وفيها يستحرض القائد خالد

العريب، فيقول: فانتفض جمددا وصاح متسائال: والقدس؟ قلت انتزعوها منا. قال: ومل ال تقاتلوهنم؟ قلت: إننا ال نأمن عىل أنفسنا من 

القاة العدو اإلرسائييل بأنه ناتج عن اخلوف ، فأبو أيوب يفرس عدم م(45) أذاهم. فصاح جمددا: أو ختافون املوت؟ قلت: نعم واهلل!

 من املوت.

 

                                                            

 11ص-م1980-بريوت -دار الطليعة -1ط -ترمجة جورج طرابييش -نظرية األحالم -فرويد، سيغموند -41

 23ص-م1991-الدار البيضاء-املركز الثقايف العريب -1ط -بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب -حلمداين، محيد -42

 12ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -43

 106ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -44

 103ص -املرجع السابق -جرار، صالح -45
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 وظيفة جتاوز الواقع -2-3

يتضمن الواقع املعيش جتارب متنوعة منها السهل اجلميل، ومنها الصعب املعقد الذي يصعب جتاوزه يف الواقع، ونقل جتارب       

لواقع، فالعمل الروائي بناء متخيل يعيد بناء الواقع يف سلسلة الواقع إىل الفن ال يعني تدوينها بصورة حرفية أو كام هي عليه يف ا

، وهذه السلسلة املتخيلة من الوقائع والصور هي التي جتعل العمل األديب يشبه عملية املونتاج (46)متخيلة من الوقائع والصور

، وتعد وظيفة جتاوز الواقع من أهم الوظائف السينامئي للواقع، بطريقة جتعل العمل األديب جيسد الواقع يف بناء فني ختيييل مشابه له

أن التي تضطلع هبا املنامات األدبية، ألن حياة النهار بأعامهلا ولذاهتا، برسائها ورضائها، ال تتكرر يف احللم عىل اإلطالق، بل األصدق 

عية الصعبة واملعقدة يمثل وظيفة ، وهدف التخليص من أمل التجارب النهارية الواق(47) احللم إنام هيدف إىل ختليصنا من كل أولئك

قرية  جتاوز الواقع التي تتجىل يف معظم املنامات األيوبية، ففي )املنامة احلكمية(، يرى أبو أيوب يف املنام: أنه اضطر إىل إجابة نداء أهل

رية من خطره، وبينام هو ومن ما، ملكافحة فلول اجلراد التي غزهتم، وقد أبىل أبو أيوب بالء حسنا لينجح يف دحر اجلراد وختليص الق

معه يرفعون راية النرص عىل اجلراد، إذ أقبل فارس عىل حصان أدهم، مجع الناس حوله، وخطب فيهم خطبة عصامء مدعيا أنه هو 

الذي خلصهم من آفة اجلراد: واعلموا أهيا الناس أننا مل ندخر وسعا يف دفع أذى هذا اجلراد عنكم، حتى خلصناكم من عواقبه 

رية، ورشوره املستطرية، ... ثم أخذ الناس يتدافعون حول هذا الفارس اخلطيب، وهم هيتفون له ويدعون، وكادت أقدامهم اخلط

، وهذه صورة منامية لتجربة واقعية صعبة ومعقدة تتمثل يف سلب الناجحني نجاحهم (48) وحوافر خيوهلم تدوسني يف الرمال

من أجل إنجاز النجاح، ولذا يرد الراوية عىل أيب أيوب معلقا عىل منامه الذي سمعه منه إهنم  ونسبته إىل الفاشلني الذين مل يفعلوا شيئا

، فالواقع الفعيل املعيش حيفل بنامذج كثرية من رسقات (49) مل يتورعوا عن رسقة نجاحك، فلو أقمت فيهم قليال لرسقوا عمرك

ي يف هذه املنامة وظيفة جتاوز مرارة ما حيدث يف الواقع عىل صعيد نجاحات الناجحني ونسبتها إىل غريهم، ولذا يؤدي الرسد املنام

 املنام بتجسيد جتارب الواقع الصعبة واملعقدة وتفريغها يف بنية رسدية ختييلية بغية جتاوزها. 

تغرب عن وطنه عقدين  ويف )املنامة الرومية( حياول أبو أيوب جتاوز الواقع العريب املر املتمثل يف التبعية للغرب فريى يف منامه: أنه

من الزمن وبعد عودته إىل وطنه دعاه الشيخ أبو طلحة فلام وصلت إىل منزله، تلقاين طائفة من اخلدم بيض الوجوه واهلامات، طوال 

القدود والقامات، شعورهم ذهبية، وعيوهنم زرق أجنبية، ... وملا استقر جمليس اندفع رسب من النساء، ذوات شعور شقراء وعيون 

ا، وقدود هيفاء...فملت عىل أيب طلحة وسألته: من يكون هؤالء الرجال والنساء؟ فقال: إهنم بعض اخلدم استأجرناهم للخدمة زرق

يف هذا املساء. فقلت مستغربا لكن هيئتهم تدل عىل أهنم من عجم رومة! قال: نعم، إهنم اجلنس األبيض املعروف باألمريكان 

، فالواقع الفعيل (50) روم دوننا يف املنزلة، وصاروا أسوأ حاال منا، عندما كانت هلم السطوة عليناواإلنجليز. ... لقد أصبح هؤالء ال

املعيش ينم عن عكس ما ورد يف املنامة إذ املتعارف عليه أن العرب هم الذين يذهبون إىل بالد الروم/األمريكان واإلنجليز للعمل 

                                                            

 372ص-م1992-قربص -مؤسسة عيبال-1ط -دالالت العالقة الروائية -دراج، فيصل -46

 154ص -م2002 -الالذقية-دار احلوار -1ط -احللم والرؤيا يف الفلسفة والعلم والدين -قمري، سمرية -47

 67ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -48

 68ص -املرجع السابق -جرار، صالح -49

 161ص -املرجع السابق -50
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ملا ينطوي عليه من هجرة أوطاهنم األصلية، واألمل الذي يعيشه أبو أيوب يف والدراسة والعالج وغري ذلك، وهو واقع صعب معقد 

الواقع يتمثل يف أمنيته أن تتبدل األحوال وتنقلب الصورة بأن يفد األمريكان واإلنجليز خدما يف بالد العرب بعد أن يصبحوا يف منزلة 

ة حققت األمل بتجاوزها الواقع الصعب إىل الواقع املأمول دون العرب، ونظرا ألن الواقع يشء، واملأمول يشء غريه، فإن املنام

 فحققت األمل عىل صعيد املنامة. 

 الرتمجة القصصية -3-3

، والرتمجة القصصية من أجلِّ الوظائف (51) الرتمجة القصصية هي قصة تتناول حياة شخص حقيقي بأسلوب روائي خيايل      

، وقد جتلت وظيفة الرتمجة (52) ث أدلت بدلو معريف يف حق شخصيات واقعية عديدةالتي هنضت هبا املنامات يف كتب األخبار، حي

القصصية يف معظم املنامات األيوبية، ففي )املنامة األطلنطية( ينظم الكاتب مؤُترا، جيمع فيه لفيفا من الشعراء الواقعيني القدامى 

أن ندخل باب املجلس اعرتضني رجل أشعث نحيل،  واملعارصين، ويصف مالحمهم الشخصية ويعلن أسامءهم، حيث يقول وقبل

من بلد النخيل، ينظر إيّل من خلف نظارة سميكة، وتبسم إيّل ابتسامة رقيقة زكية ممزوجة بخيط من احلزن يلوح عىل قسامت وجهه، 

يانة رسيان النار يف اهلشيم، فقلت: حياك اهلل وبياك! هاّل عرفتني بنفسك. فقال: أنا الذي أهنكني احلزن عىل قومي حينام رست فيهم اخل

حتى وردوا اجلحيم. قلت: لعلك بدر شاكر السياب. قال: يعجبني ذكاؤك ونباهتك... قلت له: ملاذا ال تدخل إىل املجلس فتسمع ما 

يقولونه؟ قال: ليس مسموحا يل بالدخول، لذلك جتدين أطوف عند أبواب املجلس. قلت: وملاذا يمنعونك؟ قال: ألنني صاحب 

ورسيع البكاء والدمعة، فال يصربون عىل صياحي وعوييل، فاختذت إدارة املنتدى قرارا بمنعي من حضور الندوات التي تعقد  غضب

، فالكاتب يقدم معلومات معرفية يف حق السياب برسم مالمح وجهه، وبلده، ويبني جانبا من مشاعره املتمثلة يف (53)يف املجلس

لده منه. وتقدم املنامة ترمجات قصصية لكثري من الشعراء أمثال: لقيط بن يعمر، والطغرائي، حزنه عىل قومه، ويصف موقف مثقفي ب

 وأمل دنقل وغريهم. 

ويف )املنامة احللبية(، تتجىل الرتمجة القصصية أليب الطيب املتنبي من خالل شعره، حيث يلتقي أبو أيوب املتنبي يف داره يف حلب، 

ديثة يف زمننا، وينفتح احلوار مع املتنبي من خالل شعره، حيث يقول ولكن قل يل يا أبا الطيب: هل لكنها دار تضم وسائل التقنية احل

 استبدلت باإلبل واخليل هذه الطائرات التي جتثم عىل أرض البستان؟! قال: 

 أرى النوى تقتضيني كل مرحلة                ال تستقل هبا الوخادة الرسم

 واخليل عن إدراكها، فلم يعد يل مفر عن االستغناء عنها إىل هذه الطائرات. قلت: ولكنك تقول يف شعرك:إن يل مهة تتقارص اإلبل 

 أعز مكان يف الدنى رسج سابح               وخري جليس يف الزمان كتاب

                                                            

 94ص -معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب -وهبة، جمدي، املهندس، كامل -51

-م2008-عامن-املؤسسة العربية للدراسات والنرش-1ط-املنامات يف املوروث احلكائي العريب دراسة يف النص الثقايف والبنية الرسدية -النارص، دعد -52

 249ص

 18ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -53



 : التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبيةحممد بن سامل الصفراين

- 335 - 

، ويستمر اللقاء واحلوار مع املتنبي بتحميل شعره محوالت معرفية (54)قال: نعم قلت ذلك، لكن السابح خيتلف من زمن إىل آخر

 حديثة ُتثل بدائل حديثة للوسائل التي كانت معروفة يف زمن املتنبي. ومل تتوقف فاعلية وظيفة الرتمجة القصصية عند )املنامة احللبية(،

ة متعددة مثل: خالد بن الوليد يف )املنامة احلمصية(، بل امتدت إىل معظم املنامات األيوبية التي ترجم فيها جرار لشخصيات واقعي

    وصالح الدين األيويب يف )املنامة الدمشقية(، والسلطان عبد احلميد يف )املنامة العثامنية(، وعرقوب يف )املنامة العرقوبية(، وغريهم.

يايل، بل قد تتجاوزها إىل ترمجة وال تقترص وظيفة الرتمجة القصصية عند حدود تناول حياة شخص حقيقي بأسلوب روائي خ

، فإن الرتمجة القصصية لن تكون مثاال عىل (55) األمل، وألن الفنان الناضج هو الذي يستطيع أن حيور احللم، وحيوله يف اجتاه احلقيقة

ملنشود يف صورة أو صور نضج واضح، ما مل ترتافق مع ترمجة واضحة املعامل ملا يراد للواقع اجلديد أن يكون عليه، أي مع ترمجة لألمل ا

، ففي )املنامة اإلعالمية( يرتجم أبو (56) حمددة، هلا نحو من أنحاء الصلة مع املستقبل، ال كام سيكون فعال، بل كام يراد له أن يكون

حدة، أيوب أمله يف الوحدة العربية، حيث يقول ورأيت يف نومي أن الزعامء العرب عقدوا اجتامعا طارئا، ليقرروا فيه مصري الو

، فاجتامع الزعامء العرب لتقرير مصري الوحدة العربية مل حيدث يف الواقع، لكنه أمل من (57) ويعلنوا مراحلها وخطواهتا وآلية تنفيذها

آمال أيب أيوب ترمجته املنامة بصورة واقعية عىل صعيد املنام، ويف )املنامة السلطانية( يرتجم أبو أيوب أمله يف لقاء سالطني العرب 

سلمني، وطرح رؤيته التارخيية عليهم، وحثهم عىل استعادة األرايض العربية املحتلة، وقد حقق أحد السالطني أمله، حيث يقول وامل

وإن كان لديك مطلب آخر نفذته لك يف احلال. قلت نعم! نعم! يا موالي! األرايض العربية املحتلة. قال: ما باهلا؟ قلت: تأمر 

، وهذا األمل القابع يف (58) قليال، وظننت أنه سوف يطردين من جملسه، ثم قال: أبرش يا أبا أيوبجيوشك فتعيدها ألهلها. صمت 

نفس أيب أيوب ومل جيد له ما يرتمجه يف الواقع، ترمجته املنامة بكل يرس. وهبذا تتفق وظيفة ترمجة األمل مع رؤية فرويد، حيث يقول إن 

، والكاتب يتمنى أن يرى الوحدة العربية متحققة (59) وإنام كام نتمنى أن نراه متحققا ما يظهره احللم هو املستقبل، ال كام سيتحقق،

 عىل أرض الواقع، لكن ملا عّز حتققها يف الواقع جاءت املنامة مرتمجة ألمله.  

 التقنيات الشفاهية يف البنية الرسدية  -4

ت الشفاهية يف املنامات األيوبية، ففي مقابل املتن احلكائي يوجد مل تنفصل البنية الرسدية عن املتن الرسدي يف توظيف التقنيا      

 املبنى احلكائي، الذي يتألف من نفس األحداث بيد أنه يراعي نظام ظهورها يف العمل، كام يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا

ُتعنى بطرائق تقديم احلكاية بوصفها خطابا ُيروى، ، وإذا كان املتن الرسدي ُيعنى بمضامني الرسد احلكائي فإن البنية الرسدية (60)

 وقد وظف جرار جمموعة من التقنيات الشفاهية املستقاة من املنامة النومية احلقيقية )احللم والرؤيا(، بوصفها البنية الرسدية املهيمنة

                                                            

 74ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -54

 47ص-م1969 -القاهرة -عامل الكتب -1ط -ترمجة حممد هدارة -عامل القصة -دي فوتو، برنار -55

س النرش جمل -25السنة  -100عدد  -املجلة العربية للعلوم اإلنسانية -إشكالية العالقة بني احللم والواقع يف منامات جوخة احلارث -اللوايت، إحسان -56

 55ص -م2007-الكويت -العلمي بجامعة الكويت

 30ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -57

 123ص -املرجع السابق -جرار، صالح -58

 59ص-م1986 -دار الطليعة -5ط -ترمجة جورج طرابييش -احللم وتأويله -فرويد، سيغموند -59

 29ص -م1997-الدار البيضاء -الثقايف العريباملركز  -3ط -حتليل اخلطاب الروائي -يقطني، سعيد -60
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لرسد مثل: حضور الراوي واملروي له: عىل املنامات األيوبية، وقد جتلت تلكم التقنيات الشفاهية عىل مستوى العنارص األساسية ل

 السند واملتن، وبنية الشخصيات العجائبية، والفضاء املنامي والقوالب الصياغية، والتقنيات الرسدية التذكرية. 

 حضور الراوي واملروي له: السند واملتن. -1-4

وكون احلكي هو بالرضورة قصة حمكية يفرتض  تعرف املنامة األدبية بأهنا رسد حكائي يتلبس شكل احللم والرؤيا املنامية      

وجود شخص حيكي وشخص حُيكى له، أي وجود تواصل بني طرف أول، ُيدعى راويا أو ساردا، وطرف ثان، ُيدعى مرويا له أو 

اء طريف ، وعىل مستوى الرسد الكتايب ال يلتقي الراوي املروي له يف الواقع، يف حني أن رشط االتصال الشفاهي هو التق(61) قارئا

 االتصال املرسل واملرسل إليه واقعيا، ولذا يوظف املؤلف هذا الرشط يف مناماته بوصفه تقنية شفاهية ُتثلت يف تقنية السند واملتن التي

 تقتيض حضور الراوي واملروي له.

نشأ الشفاهي للنص املنامي، ألن تفرتض البنية املنامية يف املنامة األدبية األيوبية حضور الطرفني: الراوي واملروي له لتجسيد امل

املنامة إنام تروى عادة بواسطة الرواية الشفاهية قبل أن تتمثل مكتوبة عىل الورق، فاحلضور املبارش بني الراوي واملروي له ال يتحقق 

كلم مع نفسه، كان إال يف عملية التواصل الشفاهي، ألنه رشط أسايس من رشوطها، يف حالة شبيهة بحالة الوحي، إذ مل يكن الوحي يت

هناك خماطب يتلقى، يسمع، يتسلم الرسالة )الكالم(، وإن وجود املخاطب يف هذه احلالة أمر جوهري، ألنه يكمل عملية التواصل، 

فهو عنرص من عنارصها، ال تقوم إال به، وهو يبقي العملية مستمرة، فيتدفق الكالم عىل السمع، وقد كان املخاطب املتلقي يف الوحي 

خْت املنامات األيوبية التقنية الشفاهية من خالل حضور ولقاء الراوي واملروي له، حيث حُيرض (62)ا حضورا بيناحارض ، ولذا رسَّ

شفاهيا، وجيري حضور الراوي واملروي له ولقاؤمها  املؤلف الراوي واملروي له بتوظيفه تقنية السند واملتن، لإلهيام بتواتر املتن املنامي

 وجها لوجه يف صيغة سلسلة إسنادية قصرية شبه موحدة ُتفتتح هبا املنامات األيوبية عىل النحو اآليت: 

 )حدثنا، أو حدثني علقمة بن مرة الشيباين، فقال: حدثنا أبو أيوب اهلندي، قال:.... نص املنامة(

ة من اسمي علقمة بن مرة الشيباين وأيب أيوب اهلندي، ثم يليها املتن املنامي، وتأكيد املؤلف ارتكازه وتتكون سلسلة السند القصري

عىل ثنائية السند واملتن يف بناء مناماته ينبه القارئ إىل حقيقة حضور طريف اإلرسال املرسل/املتكلم، واملرسل إليه/السامع، وهبذا 

يا، إلظهار شفاهية أصل إنتاج النص/املتن املنامي، وحتيل يف الوقت نفسه إىل طريقة رواية تكون ثنائية السند واملتن موظفة إبداع

احلديث النبوي الرشيف الذي يعد من أشهر املتون التي أنتجت شفاهيا وتناقلتها الرواة بسالسل من األسانيد إىل أن وصلت إىل 

 حتيل تقنية السند واملتن يف املنامات األيوبية إىل فن املقامة واملقامة القارئ يف صورهتا املكتوبة يف كتب احلديث النبوي الرشيف، كام

فهي تقوم يف بنائها عىل خرب، يرويه عيسى بن هشام عن أيب الفتح اإلسكندري،  (63)جنس أديب فريد، يقوم عىل ثنائية السند واملتن

ائية السند واملتن أصل شفاهية إنتاج املنامات األيوبية ، وقد أظهرت ثن(64)واملقامات يف معظمها تدور بني ذلك الراوي وهذا البطل

ونسبتها إىل املؤلف/الكاتب األصيل )صالح جرار(، ويظهر ذلك من خالل ذكر املؤلف حضوره لدى الراوي علقمة والتقائه وجها 

                                                            

 45ص -بنية النص الرسدي  -حلمداين، محيد -61

 37ص -م2002-لبنان -دار الساقي -1ط -كالم اهلل: اجلانب الشفاهي من الظاهرة القرآنية -الكواز، حممد كريم -62

 408ص-م2010-تونس -دار حممد عيل للنرش-1ط -معجم الرسديات -القايض، حممد وآخرون -63

 85ص-م1961-بريوت-املطبعة الكاثوليكية-1ط -بديعيات الزمان بحث تارخيي حتلييل يف مقامات اهلمذاين -الكك، فيكتور -64
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وهجر األوطان والديار، فقال: لوجه كام يف)املنامة األسرتالية(، حيث يقول حدثنا علقمة بن مرة الشيباين، وقد جرى ذكر األسفار 

ثم يأيت بنص املنامة التي رآها أبو أيوب اهلندي، ويؤكد قوله: وقد جرى ذكر األسفار، أن املؤلف  (65)حدثنا أبو أيوب اهلندي..

ويؤكد حرض لدى الراوية وتبادل احلديث معه، ومن بني األحاديث التي تبادهلا معه سامعه املنامة األسرتالية من الراوي شفهيا، 

املؤلف يف )املنامة الوائلية( حضوره لدى الراوي علقمة والتقاءه وجها لوجه، حيث يقول جرى ذكر الكذب والكذابني ذات يوم، 

ثم يأيت بنص املنامة التي رآها أبو أيوب اهلندي، ويؤكد قوله: وقد جرى ذكر الكذب  (66)فتحدث علقمة بن مرة الشيباين وقال: ..

لس الراوية والتقاءه وجها لوجه، وسامعه نص املنامة منه شفهيا، ويف )املنامة املستقبلية( حيدد املؤلف مكان لقاء والكذابني، حضوره جم

الراوي فيقول حدثنا علقمة بن مرة الشيباين، خالل ندوة للجمعية الوطنية للدراسات املستقبلية، قال: حدثني أبو أيوب اهلندي 

ور لدى الراوي والتقائه وجها لوجه، بل تصل به الرغبة يف السامع املبارش إىل لقاء البطل أيب ، وال يكتفي املؤلف باحلض(67)قال:..

أيوب نفسه وجها لوجه كام حدث يف )املنامة املقدسية(، حيث يقول فبينام أنا أسري خارج احلي التقيت وجها لوجه مع أيب أيوب 

لقمة بن مرة الشيباين عن آخر ما رويته له من أحاديث املنامات؟ قلت إن اهلندي خارجا من املسجد ... فبادرين قائال: أمل خيربك ع

موعدي معه الليلية، فقال: دعك منه اليوم، وسأروي لك بنفيس رؤيا رأيتها الليلة املاضية ومل أحدث هبا أحدا بعد، وأنت أوىل هبا من 

، فاملؤلف (68) نفس موقعا من أن أحظى بنفيس بسامع رؤياكعلقمة وسواه، قلت: وأي سعادة يا أبا أيوب!! إنه ما من يشء أبلغ يف ال

يرصح بلقاء البطل )وجها لوجه( وقول البطل سأروي لك بنفيس، وقول املؤلف أحظى بنفيس بسامع رؤياك، وتكرار كلمة نفيس كل 

ل بني أيدي القراء مكتوبا، ذلك يؤكد حضور الراوي واملروي له، وتلقي املروي له النص املنامي تلقيا شفاهيا بالسمع إىل أن ُتث

فتوظيف املؤلف تقنية السند واملتن أضفت عىل النص املنامي األديب خاصية أساسية من خواص املنام النومي تتمثل يف أصل إنتاجه 

هو البطل الشفاهي. وبجالء التقنية الشفاهية األساسية من خالل الراوي واملروي له، يتضح لنا أن الراوي الفعيل للمنامات األيوبية 

أبو أيوب اهلندي الذي يروي املنامات للراوي الورقي علقمة بن مرة الشيباين، الذي يوصل زمام الرواية إىل املؤلف، الذي يروهيا 

بدوره للقارئ، وتعدد الرواة يف املنامات األيوبية نتج عنه تعدد املروي له الذي ال خيرج عن دائرة: علقمة، وأيب أيوب، واملؤلف، 

 .والقارئ

 بنية الشخصيات العجائبية  -2-4

تعرف الشخصية يف البناء الرسدي بأهنا كل مشارك يف أحداث الرواية سلبا أو إجيابا، أما من ال يشارك يف احلدث فال ينتمي إىل       

يف جدول ، وقد حفلت املنامات األيوبية بلفيف متنوع من الشخصيات كام ظهر معنا (69) الشخصيات، بل يكون جزءا من الوصف

، يمكن إمجاهلا يف ثالث بنيات رئيسة، أوالً: الشخصيات املرجعية: وهي: شخصيات مستقاة من التاريخ العريب (70) العناوين

                                                            

 7ص -كتاب املنامات األيوبية -جرار، صالح -65

 213ص  -املرجع السابق -جرار، صالح -66

 197ص -كتاب املنامات األيوبية  -جرار، صالح -67

 200ص -رجع السابق امل -جرار، صالح -68

 113ص -م2002-بريوت -مكتبة لبنان : دار النهار للنرش -1معجم مصطلحات نقد الرواية ط -زيتوين، لطيف -69

 .  16-14ص  -انظر جدول العناوين يف هذه الدراسة -70
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، أي أن هلا وجودا واقعيا يف املدونات التارخيية واألدبية مثل: (71)واإلسالمي، يتخذها الراوي موضوعا للحكي لغايات وأبعاد

لبية(، والسلطان عبد احلميد الثاين يف )املنامة العثامنية(، وصالح الدين األيويب يف )املنامة الدمشقية(، وعرقوب يف املتنبي يف )املنامة احل

ام )املنامة العرقوبية(، وموسى بن أيب الغسان، وأيب عبد اهلل الصغري يف )املنامة الغرناطية(، وسلسلة من الشعراء القدامى واملعارصين ك

لنطية(. ثانيًا: الشخصيات التخيلية: وهي تلك الشخصيات التي ال نجد هلا حضورا واقعيا متعينا، وال نستطيع أن نجد يف )املنامة األط

، ويف مقدمة هذا النوع من الشخصيات شخصيتا علقمة بن مرة الشيباين وأيب (72) هلا أصال يف املرجعية الثقافية والنص املكتوب

لف: وقد أقمت أبا أيوب اهلندي بطال هلذه املنامات، واخرتت له هذا االسم ألنه احتمل امللامت، أيوب اهلندي، اللذين قال عنهام املؤ

وصرب عىل شدائد الزمان ورصوف األيام صرب سيدنا أيوب عليه السالم، واخرتت للراوية اسم علقمة بن مرة الشيباين ألنه مل يرِو يل 

فالبطل والراوية من خلق املؤلف يف خميلته، ومثلهام كل الشخصيات املتخيلة  (73) من قصص املنامات إال ما كان علقام ُمرَّ املذاق

الواردة يف املنامات وليس هلا وجود واقعي متعني. ثالثًا: الشخصيات العجائبية: وتنسب إىل العجائبي، وهو حسب تودوروف الرتدد 

، فالشخصيات العجائبية ذات تكوين خمالف (74) غري طبيعيالذي حيسه كائن، ال يعرف غري القوانني الطبيعية فيام هو يواجه حدثا 

 للمألوف، وهذه البنية من الشخصيات هي التي نروم فحصها وحتليلها من جهة كوهنا تقنية شفاهية يف املنامات األيوبية.

قابلية التذكرية: تبني الثقافة الشفاهية نصوصها بصورة جتعل منها قابلة للتذكر، ومن أهم التقنيات الشفاهية املعززة لل 

الشخصيات البطولية الثقيلة والعجيبة، وهم أشخاص أعامهلم بارزة ال تنسى، وال يزال يفرض االقتصاد يف اجلهد العقيل أو التذكري 

، حيث يعني االقتصاد يف (75) نفسه حيثام وجدت األجواء الشفاهية يف الثقافات الكتابية عىل نحو ما يف حكاية القصص اخلرافية

اجلهد العقيل أو التذكري عند أونج القدرة عىل التذكر، ولذا حفلت املنامات األيوبية بجملة من الشخصيات العجائبية، وتظهر 

ار الشخصيات العجائبية يف املنامات األيوبية يف شكل اجلن أو الشيطان كام يف )املنامة الشيطانية(، وهو كائن عجيب غيبي، يرسم جر

فسمعت ضحكة غريبة أدنى إىل صهيل اخليل، فأخذت أوصايل ترتعد، فعاودت السؤال بصوت مرجتف: من هناك؟  صورته فيقول

وفجأة قفز أمامي من خلف إحدى الصخور خملوق عجيب، له قرنان كقرين الغزال، وأذنان كأذين احلامر، ووجه كوجه الثعلب، وحلية 

، ويف هذا (76)يه أسامل رثة، فقفزت من شدة اخلوف قفزة واسعة إىل الوراء فقفز أماميطويلة رفيعة تكاد تالمس األرض، وعل

الرسم لشخصية الشيطان، يبني جرار الصور املختلفة واملشوهة هلذا الكائن العجيب، ليجعل منامته قابلة للتذكر واالسرتجاع 

اهبا باألساطري والشخصيات الثقيلة والعجيبة، لتضمن الشفاهي عىل نحو ما تقوم به الثقافة الشفاهية من توصيل مضامينها ولب

حفظها والقدرة عىل تذكرها. وهلذا اهلدف تتعدد الشخصيات العجائبية يف املنامات. ففي )املنامة البحرية( يتحدث احلوت فيقول 
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نحونا محار ثم وقف قبالتي ، ويف )املنامة القربصية( تتحدث احلمري: أقبل (77) هدئ من روعك يا أخا اإلنس، فلسنا نريد بك رشا

، فيتعرف أبو أيوب جمتمع احلمري من خالل لغتهم )العربية(، ويقف عىل طرائقهم يف حلهم (78) وقال: حللت أهال ونزلت سهال

ك مشكالهتم، ويف )املنامة الكابوسية(، تنطق احلية: فانتصبت قائمة أمامي، ونطقت وقالت: إياك أن تفعل، فام جئت هنا إال الجئة إلي

، فيربم معها اتفاقا وينتهي املنام بغدر األفعى يف (79) من رجال يطاردونني يريدون القضاء عيّل ومن القيظ الشديد الذي ال طاقة يل به

داللة رمزية عىل عاقبة التحالف مع األعداء، وقد تتحول الشخصيات احليوانية عن أشكاهلا املألوفة، مثل: حتول األرانب إىل خراف يف 

ة اجلزرية(، وقد يستخدم البطل احليوان العجائبي مثل ما حدث يف )املنامة االستنساخية( يقول أبو أيوب اهلندي: رأيت يف ما )املنام

، فالشخصية عجائبية، والرحلة إىل بالد (80) يرى النائم أنني أركب بعريا طائرا وأنه حط يب يف أرض، يقال هلا: مدينة العجائب

 العجائب.

العجائبية عند حدود ذوات اجلن واحليوان، بل تتجاوزمها إىل اجلامدات، حيث ُينطق جرار اجلامدات  وال تقف الشخصيات

مثل نطق الثلج يف )املنامة  (81) نسبة أفكار البرش إىل صفات جمردة أو إىل أشياء ال تتصف باحلياة موظفا تقنية التشخيص التي تعني

الثلج أخذت تتدحرج حتى استقرت بني يدي، فخرج منها شيخ عىل صورة  الرتكية( حيث يقول إذ اهنالت من اجلبل كومة من

، وتضج )املنامة (82)اإلنس، لكنه من عنرص الثلج، وتبسم ابتسامة رقيقة آنستني وبددت خويف ثم قال: السالم عليك يا أبا أيوب

ا اإلبداعية فيام يمكن أن نسميه: الرسم احللبية( بأنواع خمتلفة من اآلالت، تتحدث مثل البرش. وتصل الشخصية العجائبية ذروهت

الكاريكاتوري للشخصية العجائبية، الذي يتجىل يف )املنامة الصحفية(، حيث يبتكر املؤلف شخصية عجائبية للصحفي، ويقوم 

برسمها عىل النحو اآليت: فام هو إال أن هنض من بني الكتب خملوق عجيب، ذو طول غريب، ممتد بني األرض والسقف، خرصه 

 كزجاجة املاء، ورأسه كرأس املومياء، كبري مستدير، وأنفه كريشة رئيس التحرير، عيناه سوداوان مستديرتان، يشبهان نظاريت رقيب

، ويؤدي الوصف اللغوي لشخصية الصحفي وظيفة ريشة الرسام يف رسم مالمح الشخصية، وهكذا تضيف الشخصيات (83)

تها العجائبية حتفز الذاكرة عىل تذكر املتون يف املجتمعات الشفاهية، التي تعتمد عىل ، فبني(84) العجيبة هنا ُمعينا آخر للذاكرة

الشخصيات العجائبية حلفظ متوهنا الثقافية. وهذه التقنية من أهم تقنيات النصوص الشفاهية التي وظفها جرار يف كتاب املنامات 

 األيوبية ليوحي للقارئ بشفاهيتها. 
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 لقوالب الصياغيةالفضاء املنامي وا -3-4

يشمل مصطلح الفضاء املنامي مصطلحي الزمان واملكان، وال بد للمنامة األدبية من زمان ينتظمها، ومكان يستوعب       

ت أحداثها، ويتقدم الزمان عىل املكان يف األمهية ألنه، أعم وأشمل من املسافة )املكان( لعالقته بالعامل الداخيل لالنطباعات واالنفعاال

، فأمهية الزمان بالنسبة للمكان متأتية من الثبات النسبي للمكان مقارنة (85) واألفكار التي ال يمكن أن نضفي عليها نظاما مكانيا

بالتغري والتجدد الدائمني للزمان، وبالرغم من تباينهام من حيث الثبات واحلركة، إال أنه ال يمكن الفصل بينهام يف الرسد الروائي 

ا نحت منهام باختني مصطلح الزمكانية التي تعني حرفيا: الزمان املكان، ألهنا مركبة عىل التوايل من املفردتني معا، وعرفه واملنامي، ولذ

، ومن خالل هذا التواشج بني الزمان واملكان، نقارب (86) بأنه الرتابط الداخيل الفني لعالقات الزمان واملكان املعرب عنهام يف األدب

 املنامات األيوبية.  الفضاء املنامي يف

تتكون بنية الزمن املنامي يف املنامات األيوبية من مزيج من أزمنة متعددة، فنحن ابتداء أمام املنامة/احللم بوصفها حدثا، وحدوث 

 الزمنني املنامة البد له من زمن حيدث فيه، وسندعوه زمن النوم، الذي يعد رشطا أساسيا وفنيا للمنامة، ويليه زمن اليقظة الذي، وبني

بارزة السابقني يقع الزمن الرسدي املتعلق باملتن املنامي بتقنياته الرسدية والشفاهية، وهذا املزيج من البنية الزمنية ينهض تقنية شفاهية 

والقالب عىل صعيد الزمن يف املنامات األيوبية. وقد حسم جرار زمني النوم واليقظة يف مناماته كلها بتوظيف قالبني صياغيني زمنيني، 

، وبام أننا نحلل نصا (87) الصياغي هو جمموعة كلامت توظف بانتظام حسب نفس الرشوط الوزنية لتعرب عن فكرة رئيسية معطاة

رسديا، فسنستبدل برشط الوزن العرويض الرتكيب النحوي للقالب الصياغي واملعنى العام للقالب الصياغي/العبارة، وعىل هذا 

، أو بام يؤدي معناها كقوله: (88)بية تفتتح بقالب صياغي مشرتك يتمثل يف عبارة: رأيت يف ما يرى النائماألساس نجد املنامات األيو

، حيث يتكون الرتكيب من فعل الرؤيا والفاعل الرائي. وعىل أساس القالب الصياغي سنجد أن معظم املنامات (89) رأيت يف النوم

، حيث يتكون الرتكيب (91) ، أو فاستيقظت(90) عبارة: فاستيقظت من نومياأليوبية ختتتم وتغلق بقالب صياغي مشرتك يتمثل يف

ا يف من فعل اليقظة والفاعل املستيقظ. وبذلك حتقق املنامات األيوبية البنية الرسدية املهيمنة عىل النص املنامي األديب، التي أرشنا إليه

 املفهوم اإلجرائي املقرتح للمنامة األدبية.

يف النظرية الشفاهية ليست من صنع املبدع نفسه، فالقالب الصياغي هو العبارات أو اجلمل أو الكلامت  إن القوالب الصياغية

املعينة التي كان الشاعر اجلاهيل يستخدمها يف عمله الشعري، وكل ذلك مل يكن من اخرتاع الشاعر نفسه بل من املعجم املتوارث لديه 

عر ال جيهد نفسه يف الصياغة الفنية إنام يلجأ برسعة إىل تلك القوالب املعدة اجلاهزة والذي أخذه عن سلفه ويسلمه إىل خلفه، والشا
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وهذا ما فعله جرار حيث جلأ إىل سلفه الوهراين ونصه املؤسس للمنامة األدبية يف  (92) املتداولة وجيدها مصوغة يف جمال تعبريه

 منامه بقالب صياغي، يتمثل يف قوله فرأى فيام يرى النائم كأن القيامة الرتاث العرب متمثال يف نص املنام الكبري، حيث افتتح الوهراين

، وأخذ جرار عنه قالبيه الصياغيني (94) واختتمه بقالب صياغي يتمثل يف قوله فانتبهت من نومي خائفا مذعورا (93) قد قامت

ن الصياغيان مها التقنية الشفاهية األبرز عىل املصوغني سلفا، ووظفهام يف مناماته ليوهم القارئ بشفاهية مناماته، وهذان القالبا

مستوى الزمن يف املنامات األيوبية، ويؤديان وظيفتي االفتتاح واإلغالق التي تؤدهيا القوالب الصياغية يف الشعر الشفاهي، لقد 

رحيل أخرى صياغية  وجدت يف حالة الشعر العريب، أن هناك لكل فكرة رئيسة يف القصيدة قوالب نسيب صياغية نموذجية، وقوالب

، وقد وجدنا يف املنامات األيوبية ما وجده مونرو يف الشعر العريب الشفاهي: لكل منامة رئيسة قالب صياغي افتتاحي (95) نموذجية

نموذجي، وقالب صياغي ختامي نموذجي، حيددان املتن الرسدي للمنامة. ويمكننا تنزيلهام عىل الزمن الكرنولوجي بحيث يميس 

صياغي االفتتاحي ليال، ويصبح القالب الصياغي اخلتامي هنارا، ولذا يسمي يونغ الوعي: هنارا، ويسمي الليل: اخلافية أو القالب ال

بة الالشعور، فيقول يمكننا أن نسمي الواعية هنار النفس اإلنسانية، يف مقابل اجلانب اللييل من الفعالية النفسية اخلافية، الذي هو بمثا

ويف السياق الرسدي يشبه عبد الفتاح كليطو زمني النوم واليقظة بالقمر والشمس فالثنائية حلم/واقع ُتاثل ، (96) أضغاث أحالم

الثنائية قمر/شمس. فاحللم بالنسبة للواقع كالقمر بالنسبة للشمس. القمر واحللم ينحرسان وينسحبان عندما تطلع الشمس ويفرض 

ة وظيفتها بوصفها تقنيات شفاهية تقوم بدور االفتتاح واإلغالق عىل مستوى الزمن ، وهبذا تؤدي القوالب الصياغي(97) الواقع نفسه

 املنامي لتؤكد شفاهية املنامات األيوبية.

وتربز عىل مستوى الزمن يف املنامات األيوبية تقنيات رسدية زمنية تعزز التقنيات الشفاهية، مثل: تقنية االسرتجاع، الذي نشأ يف 

ط احلكي الكالسيكي، وتطور بتطورها ثم انتقل إىل األعامل الروائية احلديثة التي ظلت وفية هلذا التقليد املالحم القديمة، وأنام

، وبتأمل املنامة احلقيقة نجدها تقوم عىل االسرتجاع، فالرائي يرى يف نومه، ثم يستيقظ ويسرتجع ما رآه يف النوم، (98)الرسدي

،   وبام (99) رتجاع عىل كل ذكر الحق حلدث سابق للمنطقة التي نحن فيها من القصةندل بمصطلح اس ويرويه ملن حوله، ولذا فإننا

أن املنامة األدبية تتقمص الشكل املنامي احلقيقي فستحتفي باالسرتجاع شكال وتقنية رسدية؛ ألن كل متن منامي هو يف األصل بنية 

ويب كثرية، ففي )املنامة اخللخالية( يسأل أبو أيوب اهلندي امللكة اسرتجاعية، واألمثلة عىل االسرتجاع الزمني يف املتن املنامي األي

وجتيبه مسرتجعة ولكن ما قصة هذه اململكة الغريبة؟ فأجابت: كان ذلك منذ زمن بعيد، حني خرج رجالنا إىل احلرب فوقعت عليهم 
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أحداث وقعت خارج اإلطار الزمني  ، وتسرتسل امللكة يف رسد القصة، واالسرتجاع هنا خارجي يعود مسرتجعا ذكر(100)اهلزيمة

للقصة األولية التي تروي ما جرى أليب أيوب اهلندي يف مملكة النساء، فتقطع امللكة زمنية األحداث لتعود بالزمن إىل الوراء مسرتجعة 

 قصة مملكتها.

لوجدنا غلبة املكان عىل املنامات  (101) ويعضد املكان الزمن يف إبراز شفاهية املنامات األيوبية، ولو عدنا إىل جدول العناوين

األيوبية، إذ احتل موقع الصدارة يف عناوينها، حيث حصل عىل واحد عرشين عنوانا من أصل أربعني عنوانا، وصدارته تدل عىل أنه 

بيان شفهية وعاء زمن املنامات األيوبية الذي حفل بمجريات أحداثها، وال يمكننا تصوره منفصال عن الزمن، وقد أسهم املكان يف ت

املنامات األيوبية من خالل توظيفه تقنية شفاهية تتمثل يف اإليامئية، حيث ترى النظرية الشفاهية أن من تقاليد املجتمعات الشفاهية 

قياس املسافات املقطوعة باأليام التي قضوها وهم راجلون أو ممتطون حصاهنم. أما اليوم؛ فإننا نقيس املسافات بالكيلومرتات، وبني 

اتني الطريقتني يف قياس املسافة ترسم احلدود الفاصلة بني اإليامئية والتصويرية، ففي احلالة األوىل نقيس انطالقا من اجلسد، ويف ه

، وقد وظفت املنامات األيوبية تقنية قياس املسافة بالزمن، ففي )املنامة األطلنطية(، تقاس مسافة (102) الثانية استنادا إىل اخلريطة

يام، حيث يقول وملا انفلق الفجر، وسكن البحر، أبحرت مشيعا بالقوارب، ومودعا بدعوات األحبة واألقارب، وسألت الرحلة باأل

اهلل تعاىل حتقيق املطالب، ونيل املآرب، ورحت أجوب البحار، متقلبا من هنار إىل ليل ومن ليل إىل هنار، أصارع األمواج، وأصانع 

، فاملسافة قيست بعدد األيام التي بلغ جمموعها أربعة شهور، (103)شهور، كأهنا أربعة دهورالبحر الثجاج، حتى وصلت بعد أربعة 

ومل تقس بأي من وحدات قياس املسافات، ويوظف جرار التقنية الشفاهية ذاهتا يف)املنامة احلكمية( فيقول ورست وسار الرجال 

ا، ونصب عليه املوت صبا...وملا آذن النهار بالرحيل كنا قد أتينا ورائي، ورحنا نفتش عن اجلراد يف احلقول والبساتني، نشن عليه حرب

 ، حيث حيدد املسافة املقطوعة يف حرب اجلراد بمسرية يوم واحد. (104) عىل معظم اجلراد، ومل يبق إال القليل

ئية، حيث تقدم اجلهات األربع ومن التقنيات الشفاهية املوظفة يف البنية املكانية يف املنامات األيوبية تقنية حتديد اجلهات باإليام

مثاال جيدا عن إدراك الفضاء هذا الذي يميز املجتمعات ذات التقاليد الشفاهية، التي تعتمد عىل اإليامئية للتعبري عن بعض املفاهيم. 

يسمي االجتاهات  فاملصطلحات التي انبنى عليها علم اخلرائط مل تعد تكشف لنا أي يشء عن الطريقة التي حاول هبا اإلنسان أوال أن

، (105) يف ختوم األفق املرتائي أمامه وهو حياول أن يبني لشخص تفاصيل املسار الذي عليه أن يقطعه، أو مكان وجود املاء أو الطرائد

ايب وحتفل )املنامة الشهابية( بتحديد االجتاهات حتديدا إيامئيا، حيث يقول رأيت يا علقمة يف أثناء نومي أنني أخرج مع مجلة من أصح

يف رحلة صيد، فأوغلنا بعيدا بني الوديان والشعاب، وقد هيأ اهلل لنا من الصيد ما لذ وطاب، حتى تراخينا عن اإلياب، إىل أن دمهنا 
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، فاالجتاهات املكانية هنا حتدد بصورة إيامئية (106) الليل، وحنت للعودة إىل مرابطها اخليل، فحملنا صيدنا وأمتعتنا وقفلنا عائدين

فمصطلحات اخلرائط ال تكشف لنا تفاصيل املسار الذي سلكه البطل يف رحلة صيده بحثا عن الطرائد، وال يسمى النص شفاهية، 

العودة. وهذا ما عرب عنه  Xجهة معينة بل يذكر الوديان والشعاب، ومرابط اخليل بوصفهام جهتني متضادتني يف االجتاه: الذهاب 

ر لتسمية االجتاهات نفسها أسامء مشتقة من تضاريس األرض املختلفة أو أسامء كالفي بقوله: ونجد أن بعض القبائل ختتا

، ويف )املنامة احلكمية( يسمي اجلهة التي أقبل منها اجلراد: تلقاء اجلبل، فيقول أخربوين من أي جهة دامهكم اجلراد، (107)املناطق

ذه التسمييات التضاريسية يف املنامات األيوبية تدل ، واجلبل جزء من تضاريس األرض، وه(108) فأشاروا إىل ناحية تلقاء اجلبل

وظفها جرار تقنية شفاهية تعزز من إهيام القارئ  (109) بجالء عىل أن التضاريس ُينظر إليها انطالقا من اجلسد وهي لغة شفهية

 بشفاهية مناماته. 

ت الشفاهية، تتمثل يف تغييب املكان، ففي جمموعة وتربز عىل مستوى املكان يف املنامات األيوبية تقنية رسدية مكانية تعزز التقنيا

يد املكان من املنامات مثل: )املنامة اخللخالية، واملنامة الرياضية، واملنامة السلطانية، واملنامة الشيطانية، واملنامة العنكبوتية( يغيب حتد

املكان املنامي يف املنامات األيوبية تتمثل يف ما يمكن  الذي وقعت فيه أحداثها يف ذهن القارئ، والتقنية املكانية األخرى عىل صعيد بنية

ن أن نسميه: املكان االفرتايض، الذي يتجسد يف بعض املنامات مثل: )املنامة الفضائية، واملنامة الكابوسية، واملنامة املستقبلية( وهاتا

 أليوبية الذي أرشنا إليه أعاله.   التقنيتان تؤديان وظيفة توازنية مع غلبة التعيني املكاين يف عناوين املنامات ا

 التقنيات الرسدية التذكرية -4-4

أن حيتوي عىل قصة ما تضم أحداثا معينة، وأن يعني الطريقة التي حتكى هبا تلك القصة،  يقوم الرسد عىل دعامتني أساسيتني      

السبب فإن الرسد هو الذي يعتمد عليه يف ُتييز وتسمى هذه الطريقة رسدا، ذلك أن قصة واحدة يمكن أن حتكى بطرق متعددة، وهلذا 

، وقد دعا التواصل الشفاهي يف املنامة األيوبية إىل حضور الراوي واملروي له وجها لوجه، وألن (110)أنامط احلكي بشكل أسايس

توب فيها ما رآه وحلم به، بل وقوع املنام النومي: احللم، والرؤيا يكون يف النوم، فإن الرائي عندما يستيقظ ال جيد بني يديه صحيفة مك

جيد نفسه حمتفظا يف ذهنه بمواد عىل هيئة صور برصية وسمعية، ويف غياب الكتابة ال يكون للكلامت يف ذاهتا حضور برصي، حتى 

عندما تكون األشياء التي ُتثلها برصية. إهنا أصوات، تستطيع أن )تستعيدها( مرة أخرى، أو )تتذكرها( بمعنى إعادة 

وبالنسبة للنائم يكون احللم حقيقة تستمر حتى اليقظة، حقيقة ال يشك حلظة يف أمرها، فاحللم يبدو واقعا ملموسا  (111)ااستدعائه

وليس بمقدور النائم أن يتبني زيف الصور التي تلم به إىل أن يطلع النهار وحتل اليقظة فتتبدد األوهام ويسارع احلامل إىل نفضها عنه 
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الرائي ما رآه يف املنام ويبقيه حمفوظا يف الذاكرة فالبد له من التفكري داخل األنامط التي تساعده عىل  ، ولكي يتذكر(112)ونسياهنا

 حفظ ما تم تذكره، وعليه أن يرسده ويرويه للمروي له وفق تلكم األنامط.

 للتذكر البد له أن يصاغ إن الذاكرة البرشية هي الكتاب احلاضن للثقافة الشفاهية، ولكي يبقى حمتوى الذاكرة حمفوظا وقابال

ته بتقنيات ُمِعينة، ُتِعني عىل تذكره ففي الثقافة الشفاهية األولية، عليك لكي حتل مشكلة االحتفاظ بالتفكري املعرب عنه لفظيا واستعاد

ينبغي أن يأيت عىل نحو فعال، أن تقوم بعملية التفكري نفسها داخل أنامط حافزة للتذكر، صيغت بصورة قابلة للتكرار الشفاهي، و

تفكريك إىل الوجود إما يف أنامط ثقيلة اإليقاع، متوازنة، أو يف مجل متكررة أو متعارضة، أو يف كلامت متجانسة احلروف األوىل أو 

مسجوعة، أو يف عبارات وصفية، أو أخرى قائمة عىل الصيغة، أو يف األمثال، التي يسمعها املرء باستمرار وترد عىل الذهن بسهولة، 

، وقد سعى الرسد يف املنامات األيوبية إىل أن يكون حمفزا (113) د صيغت هي نفسها عىل نحو قابل للحفظ والتذكر السهلوق

الشفاهي من النسيان ريثام يبلغ وعاءه  للتذكر، فصيغ بأسلوب حافل بتقنيات تعبريية شفاهية حتفز الذاكرة، لصيانة املتن املنامي

ل، الكتايب، ومن أبرز التقنيات التعبريية التذكرية الشفاهية التي وظفتها املنامات األيوبية عىل مستوى البنية الرسدية: السجع، واألمثا

 والشعر، وسامت األداء الشفهي.

 السجع  -1-4-4

عبريية شفاهية تعني عىل احلفظ والتذكر، فالسجع مظهر حيوي من مظاهر توظف املنامات األيوبية السجع بوصفه تقنية ت      

، ويرد السجع يف املنامات األيوبية بوصفه تقنية شفاهية، تعني عىل التذكر (114) الشفاهية، ولذا كان السجع من لزوميات اإلنشاد

ة اإلرصاد، واإلرصاد هو أن يعرف السامع آخر من غري تكلف أو قلق، وأبرز مظاهر السجع  يف املنامات األيوبية ما جاء عرب تقني

وهبذا يسهل عليه تذكره، ومن أمثلة اإلرصاد قوله يف )املنامة البرصية(: وهو أشهر من نار عىل علم، (115) الكالم بداللة أوله

م، وإذا توقف فإذا توقف السامع عىل قوله: أشهر من نار، تذكر أن ما بعده: عىل عل (116) وأفصح من خطب باللسان وخط بالقلم

 عىل قوله: وأفصح من خطب، تذكر أن ما بعده : باللسان. 

ومن أمثلة اإلرصاد قوله يف )املنامة البحرية(: لقد حلقنا من أذاكم ما ال حيتمل، ونالنا من سوء سريتكم ما نعجز عن وصفه بالقول 

ا توقف السامع عىل قوله: نعجز عن وصفه بالقول، ، فإذ(117) والعمل، ورمانا الناس من أجلكم باجلشع، ورضبوا بنا املثل بالطمع

 تذكر أن ما بعده: والعمل، وُتذكر السامع كلمة: اجلشع، مرادفتها: الطمع. 

وقد تؤدي تقنية السجع وظيفة تذكر املرسود أحيانا عرب التطريز بوصفه تقنية تعبريية سجعية معينة عىل تذكر املرسود، والتطريز 

التطريز يف الشعر هو أن يقع يف أبيات متوالية من القصيدة كلامت متساوية يف الوزن، فتكون فيها كالطراز يف يكون يف الشعر والنثر، و
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وتساوي الكلامت يف الوزن يف  (119)هو أن تكون يف الكالم إشارة متكررة يستفاد منها يف التذكر ، والتطريز يف النثر(118)الثوب

ة التطريز يف النثر، ألن طراز الثوب ما هو إال نمط واضح وبارز عىل ظاهره يساعد عىل التطريز الشعري ال يؤدي إىل اختالف يف وظيف

تذكره بتمييزه عن غريه، وبناء عليه، فإن التطريز يف الشعر والنثر يؤدي وظيفة مشرتكة هي التذكر، ومن أمثلة التطريز يف املنامات 

وطني...ثم تاقت النفس إىل األحباب، وعقدت العزم عىل اإلياب، فركبت  األيوبية قوله يف )املنامة الرومية(: تغربت نحو عقدين عن

، وينم التطريز يف هذه العبارات (120) عىل جناح االشتياق، ألقطع دابر الفراق، فجبت منازل وديارا، وخضت جلجا وبحاراً 

عىل ثوب السجع، فوقوف السامع عىل  املسجوعة عن إشارة يف الكالم تعني عىل تذكره، وتتمثل يف املرتادفات بوصفها نمطا بارزا

قوله: منازل، يذكره ويستدعي يف ذهنه املرادف: ديارا، وبالقياس نفسه تستدعي: جلجا، يف ذهن السامع مرادفتها: بحارا، وتذكره هبا، 

 نظرا النسجام الفاصلتني وجتانسهام: ديارا وبحارا.

 خلق اهلل بالشبهات، قبل وقوفك عىل الشواهد البينات، واألدلة ومن التطريز قوله يف )املنامة اليمنية(: وجنبك احلكم عىل

، واإلشارة التي يبدهيا (121) الواضحات، ووقاك مواطئ الزلل، ومواطن اخللل، وهداك إىل الصواب، وكتب لك األجر والثواب

قوف السامع عىل قوله: الشواهد البينات، التطريز يف هذا الكالم املسجوع تتمثل يف تكرار املرادفات الرتكيبية املعينة عىل التذكر، فو

يذكره بالرتكيب املرادف: واألدلة الواضحات، فالشواهد ترادف األدلة، والبينات ترادف الواضحات، والرتكيبان يرادفان بعضهام، 

 واحلال نفسها يف مواطئ الزلل ومواطن اخللل. 

 األمثال-2-4-4

تقنية شفاهية تعني عىل حفظ النصوص وتذكرها، فاملثل هو القول السائر بني الناس توظف املنامات األيوبية األمثال بوصفها       

، وسري املثل بني الناس يعني أنه صياغة مكثفة يؤدي سامعها إىل تذكر محولة معرفية أكرب من حجم املثل نفسه، (122) املمثل بمرضبه

لصيغ؛ يف أمثال ال تكون جمرد زينة مضافة إىل الترشيع، بل تشكل والقانون نفسه يف الثقافات الشفاهية مكنون يف أقوال معتمدة عىل ا

هي نفسها القانون، وغالبا ما يتوقع الناس من القايض يف الثقافة الشفاهية النطق بمجموعة من األمثال املناسبة التي يمكن من خالهلا 

ل هنا مساعدهتا عىل التذكر وليس التوظيف ، واملراد من توظيف األمثا(123) إصدار قرارات عادلة يف القضايا املعروضة عليه

الرتاثي، ولألمثال خصوصيتها يف أهنا ترد عىل الذهن برسعة عندما يسبق لإلنسان سامعها، وقد صيغت هي نفسها هبيئة قابلة للحفظ 

ولذا كانت األمثال من أبرز مظاهر شفاهية النصوص الشفاهية وقد أفاد القرآن منها التذكري ألهنا أعون يشء  (124) والتذكر السهل

، وتوظف تقنية املثل يف املنامات األيوبية عىل صورتني؛ األوىل: تلخيص املشاهد الرسدية، وأبرز ما يمثل هذه (125)عىل البيان
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فقد رأيت أحدهم كلام بنى >من األمثال التي تلخص املشاهد الرسدية، مثل قوله  الصورة )املنامة املالطية(، حيث حفلت بجملة

حائطا أسند ظهره وذراعيه للحائط وراح يميش مشية جانبية ... فقالوا: إنه يطبق شعاره الذي يرفعه دائام: امش احليط احليط وقل يا 

سألت عنه، قالوا: إنه يقول دائام: إن للحيطان آذانا....ورأيت  رب السرت. ورأيت ثانيا كلام مر بجدار أطبق فمه وحبس أنفاسه، فلام

ثالثا جيمع األواين الفخارية وجيعل منها كومة كبرية، ثم يدحرج واحدة منها عىل سائر األواين فتنهار مجيعها ويتكرس الفخار وجيلس 

نوافذ وال أبواب أبدا فسألت عن خربه فقيل إنه بجانبها وهو يضحك ويقول: فخار يكرس بعضه.... ورأيت رابعا يبني بيوتا ليس هلا 

، فهذا 126<ممن يرفعون شعار: الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه واسرتح.... ورأيت عامال منهم ال حيمل السلم إال بالعرض

م يف قوالب من احلشد من األمثال يف منامة واحدة يرد يف أسلوب رسدي يكثف فيه أحوال العرب املقيمني يف مالطا وأسباب تأخره

 السخرية، ويعني عىل تذكر النص من خالل تكثيف قصته الواردة يف الرسد املنامي يف بنية املثل، فيجعلها قابلة للتذكر بتذكر املثل الذي

 صنعته قصتها، ويشري يف الوقت نفسه إىل شفاهية املنامة. 

فاهية: تلخيص املتن املنامي كامال يف إشارة إىل جزء من املثل والصورة األخرى لتوظيف املثل يف املنامات األيوبية بوصفه تقنية ش

يف عنوان املنامة، والتذكري بقصته يف خاُتتها، وأبرز ما يمثل هذه الصورة )املنامة الشهابية(، وهي تروي قصة جريح يف الوادي ينزف 

عرب، فطاف هبم حيا حيا، ومل جيد من يتربع ألخيه دما، وقد دفعت حالة اجلريح أبا أيوب اهلندي إىل طلب التربع بالدم من أحياء ال

العريب اجلريح بالدم، يف إشارة رمزية إىل الواقع العريب جتاه فلسطني وغريها من مواطن الرصاع يف البلدان العربية، ويف آخر 

نا! فقلت مستغربا: وهل املنامة/آخر حي من أحياء العرب، خيتم منامته بقوله فتضاحك القوم وقالوا: لن جتد مبتغاك عند أحد م

، فعنوان املنامة منسوب إىل (127) تعيشون من غري دماء يف عروقكم؟ ... فلام سمعت ذلك تذكرت قصة شهاب الدين وأخيه

 شهاب/الشهابية، ويف خاُتة املنامة )تذكر( البطل قصة شهاب الدين وأخيه، )وتذكر( املتلقي باملنامة عندما يتذكر املتلقي املثل القائل

 اب الدين أسوأ من أخيه(.)شه

 الشعر-3-4-4

الشعر العريب يف بنيتها الرسدية توظيفا فنيا يساعد يف إبراز شفاهيتها من حيث تناصها مع الشكل املقامي  توظف املنامات األيوبية

الذي حيفل بالشعر يف كل مقامة تقريبا، ويؤدي الشعر يف املقامات وظيفة نقل األحداث من مفصل إىل مفصل، وقد تكون هذه املهمة 

، وهذه املهمة/الوظيفة األكثر ظهورا للشعر يف املقامات هي الوظيفة (128) ية عىل امتدادهااألكثر ظهورا وانتشارا يف املقامات احلرير

ذاهتا التي يؤدهيا الشعر يف املنامات األيوبية، بوصفها تقنية شفاهية مستقاة من النص املقامي الشفاهي، ففي )املنامة الرومية( يميض 

يخ أيب طلحة ورؤيته اخلدم من النساء والرجال من ذوي البرشة البيضاء عىل الرسد يف وصف أحداث ضيافة أيب أيوب اهلندي عند الش

مائدة الطعام، فثار فضوله قلت مستغربا: ولكن هيئتهم تدل عىل أهنم من عجم رومة!! قال: نعم، إهنم من اجلنس األبيض املعروف 
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ة انقالب ميزان القوة الذي جعل األمريكان ، ثم يميض احلديث بينهام ليقص عليه أبو طلحة كيفي(129) باألمريكان واإلنجليز

 واإلنجليز خدما عند العرب، فيغلق أبو أيوب مفصل الرسد ببيتني من الشعر حيث يقول:

 ...، لقد صدق واهلل الشاعر الذي يقول:

 من رسه زمن ساءته أزمان                           هي األمور كام شاهدهتا دول  

 وال يدوم عىل حال هلا شان                          حدوهذه الدار ال تبقي عىل أ

 وملا أوشكنا عىل االنتهاء من تناول الطعام دخل علينا أعرايب وهو يصيح: أدركوين أهيا الناس، لقد أغار الروم عىل مراعينا

ب منها، ويعيد الصورة مقلوبة ، فجرار يوظف بيتني أليب البقاء الرندي من قصيدته الشهرية يف رثاء األندلس بعد خروج العر(130)

 يف عودة العرب فاحتني بالد الروم وسبيهم واسرتقاقهم عبيدا، والوظيفة التي يؤدهيا البيتان تتمثل يف نقل الرسد من املفصل السابق إىل

م املنامات األيوبية مفصل جديد يضم مشهد الغارة ومشاهد املقاومة. وتتجىل هذه التقنية الشفاهية املستقاة من الفن املقامي يف معظ

ذكر مثل: )املنامة السلطانية، واملنامة الشيطانية، واملنامة الصينية، واملنامة العرقوبية(. بوصفها تقنية شفاهية تعني عىل تذكر النص بت

 مفاصله. 

 سامت األداء الشفهي -4-4-4

اهية أصيلة، فتوظف سامت األداء الشفهي الصوتية توظف املنامات األيوبية سامت األداء الشفهي بنوعيها بوصفها تقنيات شف      

 كل ما يصاحب الصوت الكالمي الشفهي من سامت مثل النربات والوقفات والسكتات وغريها بوصفها تقنية شفاهية، وهي

بحت من ، وأبرز ما يمثل هذه السامت يف املنامات األيوبية العبارات النمطية التي جيري تداوهلا عىل ألسنة الناس حتى أص(131)

املعارف املشرتكة بينهم، وتوظيف العبارات النمطية يف الرسد املنامي يدل عىل شفاهيته ويعني عىل تذكره، ومن العبارات النمطية التي 

برزت يف رسد املنامات األيوبية عبارات التحية، وغالبا ما تؤدي عبارة التحية وظيفة افتتاح املشاهد احلوارية، ومن ذلك ما نجده يف 

ملنامة الرتكية( فوقف وابتسم ابتسامة رقيقة آنستني وبددت خويف، ثم قال: السالم عليك يا أبا أيوب! ... فقلت: وعليك السالم )ا

، ثم ُيفتتح احلوار بني الشخصيتني، وقوله يف )املنامة البحرية( وما هي إال حلظة حتى ألقى (132) ورمحة اهلل! من أنت يا وجه اخلري

، فعبارتا التحية يف (133)ت إىل الرد وقلت متلهفا: وعليك السالم يا وجه السعد. فقال هدئ من روعك عيل السالم...فبادر

النموذجني السابقني افتتحتا املشهدين احلواريني، وجسدتا املظهر الشفاهي للرسد املنامي بحضور طريف احلوار، وقد ساعد توظيف 

ت التحية يتمثل يف نربة انص احلوار بتذكر افتتاحيته، وامللمح الشفاهي يف عبار عبارة التحية النمطية عىل إعطاء الراوي مهلة لتذكر

الصوت التي تنطق هبا وحياول الرسد استحضارها من خالل إبراز عبارة التحية بشكل خمتلف إخراجا عن باقي الكلامت. ومن 
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العبارات الدالة عىل االنفعال مثل )سبحان اهلل( يف )املنامة احلمصية( ثم قلت:  العبارات النمطية الواردة يف رسد املنامات األيوبية

، فعبارة انفعال (134)ولكن من أنت ؟! فقال: سبحان اهلل ! تأيت لزياريت وتقتحم عيل خلويت وتقف عند قربي وال تعرف من أنا ؟! 

  التذكر.  التعجب تدل عىل شفاهية الرسد، وتشكل يف الوقت نفسه عامال مساعدا عىل

وتوظف املنامات األيوبية سامت األداء الشفهي احلركية بوصفها تقنية شفاهية، وهي احلركات اجلسدية التي تصدر عن جسم 

مثل حركات الرأس أو اليدين ومالمح الوجه، ففي )املنامة احلكمية( يقول فقلت: ما احليلة يا أبا  (135) املتحدث يف أثناء احلديث

فإطراقة الرأس تقول: ففكر وقال، وهي سمة من سامت األداء الشفهي  (136) ، وقال: نأوي إىل غار قريبأيوب، فأطرق قليال

، وجتريد السيف (137) احلركية املصاحبة للكالم، ويف )املنامة الدمشقية( يقول فصاح يب وقد جرد سيفه: أتسخر مني أهيا األمحق؟

تعني: سأقتلك. وتعد اللغة اإلشارية من التقنيات التي ُتثل سمة من حركة جسدية مصاحبة للكالم وهي كالم يف الوقت نفسه و

، (138) سامت األداء الشفهي احلركية يف املنامات األيوبية، يقول يف )املنامة األطلنطية( فانتبه يل مدير الندوة وأشار يل أن أصمت

مل ينبس ببنت شفة وإنام كان ينظر إيل للحظات ثم فإشارة اجلسد قالت طالبة الصمت، ويقول يف )املنامة اإلفرنجية( فدخلت ولكنه 

يشيح بوجهه يمينا أو يسارا وينشغل بتمهيد فراشه. قلت: عرفني باهلل عليك يا أبا أيوب بام جرى لك. فهز رأسه بالرفض! ثم قلت 

كلم ياقرة العني !! أخربين أولست أوىل الناس بمعرفة ما حيدث لك؟! فلام سمعني أقول ذلك هز رأسه باملوافقة وتابع صمته. قلت: ت

ماذا حل بك؟ فلعيل أستطيع أن أساعدك. فهز رأسه بام يوحي بأنني لن أستطيع مساعدته. قلت هل تشكو من مرض ما؟ فهز رأسه 

، ويستمر احلوار يف صورة كالم لفظي من طرف علقمة الشيباين وكالم إشاري من طرف أيب أيوب اهلندي إىل أن يقنع (139) بالنفي

أبا أيوب فيتكلم راويا منامته، وهذا ما حيدث بالفعل، وشاهدنا هنا أن الكالم اإلشاري بني الطرفني يدل عىل شفاهية املنامة علقمة 

وحضور طريف احلوار الراوي واملروي له، وسامت األداء الشفهي بنوعيها الصوتية واحلركية تدخالن يف إطار مصاحبات األداء 

طلع بحمل مجلة من املعاين والدالالت التي تتعرض إىل االختفاء أو الظهور عندما يتحول النص من الكالمي غري اللفظية، التي تض

صورته الشفاهية إىل الصورة الكتابية، فتختفي أو تظهر يف النص الكتايب عىل شكل سامت دالة عىل شفاهية إنتاج النص، والنص 

 املنامي بصورة أوضح. 

 اخلاُتة:

وع: التقنيات الشفاهية يف املنامات األيوبية، يف ضوء النظرية الشفاهية، إىل مجلة من النتائج ، ففي توصلت دراستنا موض      

ل املحور األول: مفهوم املنامة األدبية، توصلت الدراسة إىل أن مصطلح املنامة األدبية يشري إىل فن أديب له عمق يف الرتاث العريب يتمث

ام الكبري للوهراين، واقرتحت مفهوما إجرائيا ملصطلح املنامة األدبية بأهنا: شكل كتايب رسدي يف النص املؤسس هلذا الفن، وهو املن
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ل يف املنام(، ويستلهم خصائصها الشفاهية، موظفا تقنيات فنية مستقاة من الفن ِعي بنية احللم والرؤيا املنامية )التََّشكُّ ون أديب، يدَّ

ها، وكل ما من شأنه جتسيد أصل إنتاجه الشفاهي. وحددت البنية الرسدية املهيمنة يف فن الرسدية، مثل: املقامة والقصة القصرية وغري

وازي، املنامة األدبية يف إطارها الزمني، حيث تتمثل يف ثالثية: النوم واحللم واليقظة. ويف املحور الثاين: التقنيات الشفاهية يف النص امل

فة يف النصوص املوازية، مثل: الغالف اخلارجي، الذي برزت فيه التقنية الشفاهية عرب توصلت الدراسة إىل التقنيات الشفاهية املوظَّ 

نية جدلية اإلمالء والتحقيق. واالستهالل: الذي برزت فيه التقنية الشفاهية عرب جدلية املنامة واملقامة. والعناوين: التي برزت فيها التق

 الشفاهية من خالل البنية اإلشارية واإليامئية.

املحور الثالث: التقنيات الشفاهية يف املتن الرسدي، توصلت الدراسة إىل أن أبرز التقنيات الشفاهية املوظَّفة يف املتن الرسدي  ويف

هي وظائف املنامات النومية احلقيقية، بوصفها وظائف مستقاة من نصوص شفاهية املنشأ، وتوصلت إىل أن املنامات األيوبية وظفت 

املنامة النومية احلقيقية، تتمثل يف: وظيفة تفسري الواقع، ووظيفة جتاوز الواقع، ووظيفة الرتمجة القصصية.  ثالث وظائف من وظائف

، مثل: ويف املحور الرابع: التقنيات الشفاهية يف البنية الرسدية، توصلت الدراسة إىل حتديد التقنيات الشفاهية املوظَّفة يف البنية الرسدية

من خالل جدلية السند واملتن، والشخصيات العجائبية، والفضاء املنامي والقوالب الصياغية، التي جتسد  حضور الراوي واملروي له

البنية املنامية من خالل قالبني صياغيني يؤديان دوري افتتاح وإغالق املتن املنامي، والتقنيات الرسدية التذكرية، مثل: السجع، 

 عيها، الصوتية واحلركية.واألمثال، والشعر، وسامت األداء الشفهي بنو

وبناء عىل مجلة النتائج السابقة، تؤكد دراستنا صحة الفرضية التي كونت إشكاهلا، وطرحتها يف مقدمتها، واملتمثلة يف أن فن املنامة 

ملنشأ قبل أن ُيمىل األدبية ينطلق يف األساس من ادعاء الشفاهية، ليامثل املنامة النومية احلقيقية، ألن املنام النومي احلقيقي شفاهي ا

 ويكتب، ولذا كرست املنامات األيوبية جهدها يف توظيف التقنيات الشفاهية، لتحقق إهيام القارئ بأهنا منامات نومية حقيقية.
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 م.2012 -بريوت -الدار العربية للعلوم -1ط-العنوان يف الثقافة العربية التشكيل ومسالك التأويل -بازي، حممد -

 م.1990-دمشق-املكتبة العباسية -بالد الشام عصور الزنكيني واأليوبيني واملامليكاألدب يف  -باشا، عمر موسى -

 م.2009 -بريوت -املركز الثقايف العريب-2ط -بنية الشكل الروائي -بحراوي، حسن -

 م.1997-الرياض -مطبعة جامعة امللك سعود-1ط-ترمجة حممد الزليطني -حتليل اخلطاب -براون، ج. ب.  -

 م.2005-لبنان -املؤسسة احلديثة للكتاب  -1ط  -دب تعريفه أنواعه مذاهبهاأل-بطرس، أنطونيوس -
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 م.2000-املغرب-أفريقيا الرشق-1ط-مدخل إىل عتبات النص -بالل، عبد الرزاق -

 م.2008-الرباط -دار أيب رقراق -1ط-األمثال يف القرآن الكريم -بوعالم، الصديق -

 م.1994-القاهرة -دار رشقيات-1ط-مجة الصديق بو عالمتر -مدخل إىل األدب العجائبي -تودروف، تزفيتان -

 -عامن -املؤسسة العربية للدراسات والنرش -1ط-كتاب املنامات األيوبية املسمى إخبار األنام بأخبار املنام  -جرار، صالح -

 م.2003

الدار  -ار األكاديميمنشورات احلو -1ط -ترمجة ناجي مصطفى -نظرية الرسد من وجهة النظر إىل التبئري -جنيت، جريار  -

 م.1989 -البيضاء

 م.2003-اجلزائر -منشورات االختالف -3ط-ترمجة حممد معتصم وآخرون -خطاب احلكاية-جنيت، جريار -

 هـ.1310-القاهرة -املطبعة امليمنية  -1ط-وفيات األعيان -ابن خلكان -

 م.1992-قربص -مؤسسة عيبال-1ط -دالالت العالقة الروائية -دراج، فيصل -

 م.1969 -القاهرة -عامل الكتب -1ط -ترمجة حممد هدارة -عامل القصة -وتو، برناردي ف -

 م.2010-دمشق -دار التكوين -1ط -علم العنونة -رحيم، عبد القادر -

 -1ط -حتقيق حممد أبو الفضل -الربهان يف علوم القرآن -الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل  -

 م.2002-بريوت-مكتبة لبنان:دار النهار للنرش-1ط-معجم مصطلحات نقد الرواية-زيتوين، لطيف -

 م.1988-بريوت -دار اجليل -

 م.1990 -اإلسكندرية -منشأة املعارف -1ط -األدب يف العرص األيويب  -سالم، حممد زغلول  -

 م.2008-الدار البيضاء-ايف العريباملركز الثق-1ط-التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث-الصفراين، حممد -

الدار العربية -1ط-جتويد الشعر العريب احلديث: بحث يف املحاقلة بني جتويد القرآن الكريم والنقد األديب-الصفراين، حممد -

 م.2011-لبنان -للعلوم

 د ت-بريوت-دار الكتب العلمية-2ط-رشح مقامات بديع الزمان اهلمذاين-عبد احلميد، حمي الدين -

 م.1994-املدينة -نادي املدينة األديب -1ط -حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل -ن، عبد اهللعسيال -

 م.2005-اجلزائر-دار األمل-1ط-زحام اخلطابات -العيش، عبد اهلل -

 د ت.-الرياض -مكتبة التوبة-1ط-الشعر والغناء يف ضوء نظرية الرواية الشفوية -العامري، فضل -

 د ت.-بريوت -دار إحياء الرتاث العريب -كتاب العني -ل بن أمحدالفراهيدي، اخللي -

 م.1980-بريوت -دار الطليعة -1ط -ترمجة جورج طرابييش -نظرية األحالم -فرويد، سيغموند -

 م.1986 -دار الطليعة -5ط -ترمجة جورج طرابييش -احللم وتأويله -فرويد، سيغموند -

 م.2010-تونس -ر حممد عيل للنرشدا-1ط -معجم الرسديات -القايض، حممد وآخرون -

 د ت. -بريوت -دار اجليل -2ط -الكامل يف النحو والرصف واإلعراب -قبش، أمحد -
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 م.2001-عامن-وزارة الثقافة -1ط-سيمياء العنوان -قطوس، بسام -

 م.2002 -الالذقية-دار احلوار -1ط -احللم والرؤيا يف الفلسفة والعلم والدين -قمري، سمرية -

 م.2012-أبوظبي -دار كلمة -1ط -ترمجة رشيد برهون -التقاليد الشفاهية -انكالفي، لويس ج -

 11ص-م1987-دار توبقال -1ط-الغائب دراسة يف مقامات احلريري -كليطو، عبد الفتاح -

 م.2002-لبنان-دار الساقي-1ط-كالم اهلل:اجلانب الشفاهي من الظاهرة القرآنية-الكواز، حممد كريم -

 م.1991-الدار البيضاء-املركز الثقايف العريب -1ط -نص الرسدي من منظور النقد األديببنية ال -حلمداين، محيد -

 م.2014 -الكويت  -مكتبة آفاق  -1ط -الشعر يف مقامات احلريري -املطريي، إقبال -

 م.1987 -الرياض -دار األصالة -1ط-ترمجة فضل العامري-النظم الشفوي يف الشعر اجلاهيل -مونرو، جيمز -

 م.1972-القاهرة -مؤسسة سجل العرب -1ط-ترمجة أسعد رزق-الزمن يف األدب-انزمريهوف، ه -

املؤسسة العربية للدراسات -1ط-املنامات يف املوروث احلكائي العريب دراسة يف النص الثقايف والبنية الرسدية -النارص، دعد -

 م.2008-عامن-والنرش

منشورات  -1ط -حتقيق إبراهيم شعالن وحممد نغمش -ومقاماته ورسائله منامات الوهراين -الوهراين، ركن الدين حممد -

 م.1998 -أملانيا -اجلمل

 م.1997-الدار البيضاء -املركز الثقايف العريب -3ط -حتليل اخلطاب الروائي -يقطني، سعيد -

 م.1997-بريوت-املركز الثقايف العريب-1ط-يف السرية الشعبية قال الراوي :البنيات احلكائية -يقطني، سعيد  -

 م.1997 -سورية -داراحلوار -2ط-ترمجة هناد خياطة -علم النفس التحلييل -يونغ . ك . غ.  -

 

 الدراسات:

جامعة  -بية وآداهبااملجلة األردنية يف اللغة العر -املنامات األيوبية: روافد التلقي الرؤية الفكرية البنية الرسدية -اجلديع، خالد -

 م.2007-األردن-3العدد -3املجلد  -الريموك

 -100عدد  -املجلة العربية للعلوم اإلنسانية -إشكالية العالقة بني احللم والواقع يف منامات جوخة احلارث -اللوايت، إحسان -

 م.2007-الكويت -جملس النرش العلمي بجامعة الكويت -25السنة 

 -1عدد -28جملد  -جملة عامل الفكر -ية عنوان كتاب الساق عىل الساق يف ما هو الفارياقشعر -املطوي، حممد اهلادي  -

 م.1999 -الكويت
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 تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات: دراسة ميدانية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 إعداد

 هند حممد عبداهلل األمحد .د

 أستاذ مشارك بقسم أصول الرتبية/كلية العلوم االجتامعية/جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 احلمراء/شارع اجلبالالرياض/حي 

 م2019 – 4 –24تاريخ قبول البحث 

التعرف إىل األسس النظرية لرأس املال الفكري وامليزة التنافسية للجامعات، والكشف عن مدى هدفت الدراسة إىل  :املستخلص

نظر أعضاء هيئة التدريس، تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة 

والتوصل إىل أهم املقرتحات لتنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ولتحقيق 

زعة ( عبارة مو62أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بأسلوبيه التحلييل واملسحي، ومن خالل استبانة اشتملت عىل )

( عضو من 235عىل ثالثة حماور: رأس املال البرشي، ورأس املال اهليكيل، ورأس املال املستفيد، تم استطالع آراء عينة مكون من )

أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام، وأظهرت نتائج الدراسة أن تنمية رأس املال الفكري ال يزال بدرجة 

عىل حتقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وجاء أعىل املحاور رأس املال اهليكيل بدرجة تنميه  متوسطة مما يؤثر

 مرتفعة، وأقلها رأس املال املستفيد بدرجة تنميه متوسطة.

 .يةرأس املال الفكري، امليزة التنافسية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمالكلامت املفتاحية: 
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 أوالً: اإلطار العام للدراسة:

 مقدمة الدراسة:

بات ما يعرف برأس املال الفكري يف العرص الراهن يستقطب االهتامم املتزايد من قبل اجلامعات السعودية الطاحمة إىل صياغة 

حتديات العوملة، ورضورة حتقيق امليزة التنافسية خالل متغرياهتا  وتنفيذ خططها اهلادفة إىل التطور والنجاح الدائم يف عامل تتقاذفه

املعقدة والرسيعة التي ال يرقى إىل مواكبتها سوى أصحاب العقول من املبدعني واملوهوبني واخلرباء ذوي التأهيل العلمي العايل لذلك 

س املال الفكري وتنظر إليه عىل أنه مورد اقتصادي فإن احلكومات والدول املتقدمة أخذت تتسابق بشكل كبري يف استثامر وتنمية رأ

مهم ويمثل أهم أشكال رأس املال بل ويفوقه يف أمهيته كل من رأس املال النقدي واملادي يف حتقيق الكفاءة، وتوليد القيمة املضافة 

 (16صم،2012؛الزهريي،197م،ص2016ومن ثم رفع القدرة التنافسية التي متكن املؤسسة من التميز.)يعقوب،

وتكمن أمهية رأس املال الفكري يف اجلامعات من خالل قدرته عىل جتميع رصيد مرتاكم من املعارف واملعلومات واخلربات التي 

حيصل عليها نتيجة للتفاعل مع اآلخرين وبوسائل متعددة وتوجيهها لصالح نشاطات وابتكارات عمل اجلامعة، بام يؤدي إىل حتقيق 

طريق حتسني أدائها وإنتاجيتها وجعلها الرائدة يف جمال عملها. وتعد اجلامعات السباقة يف احلصول عىل ما  ميزة تنافسية للجامعة عن

توصل إليه العلم يف جمال املعرفة والتقدم اإلداري والتكنولوجي، ويعتمد ذلك بشكل كبري عىل االبتكارات التي يقوم هبا رأس املال 

 (10م،ص2016دم العلمي املستمر يف شتى جماالت احلياة.)عبدالقادر،الفكري لدعم جماالت أعامله وضامن التق

وتظهر أمهية الرتكيز عىل رفع كفاءة املوارد البرشية املؤهلة للعمل لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات، فالعنرص البرشي املؤهل 

بأكثر من وجه؛ فهو مصدر التخطيط، واختاذ القرار  تأهياًل جيدًا يعمل عىل حتقيق امليزة التنافسية ليس فقط للجامعة، وإنام للدولة

اجليد، كام أنه مصدر العمل املتقن، وبذلك يوفر هلذه امليزة أبرز أسسها كضامن اجلودة، والتميز، وحتقيق اإلبداع واالبتكار. ويف هذا 

تعترب واحدة من اثنتي عرش ركيزة تقاس  (عىل أن جودة التعليم العايل والتدريب(GCR,2009,p5السياق يؤكد تقرير التنافسية العاملية

هبا تنافسية الدول، ويشري يف هذا الصدد إىل أن جودة التعليم العايل والتدريب أمر حاسم لالقتصادات التي ترغب يف التقدم يف سلسلة 

ة، واقتصاد املعرفة يتطلب القيمة إىل ما هو أكرب من عمليات اإلنتاج واملنتجات البسيطة، السيام واالقتصاد اليوم يف حرضة العومل

الرهان عىل العاملة املتعلمة القادرة عىل التكيف برسعة مع البيئة املتغرية، ولكي تكون اجلامعة قادرة عىل صناعة املستقبل ينبغي أن 

ق يتضح (. يف ضوء العرض الساب2م،ص2013تتصف بصفات أمهها: اإلبداع والتنافسية، والشفافية واالجتاه نحو اجلودة.)إبراهيم،

أن رأس املال الفكري يعد من أهم العوامل املسئولة عن امتالك اجلامعة امليزة التنافسية، حيث أصبحت العقول الذكية املتمثلة يف 

املعارف واملهارات التي متتلكها الكفاءات البرشية املؤهلة لإلبداع والتجديد املصدر اجلديد للميزة التنافسية، فكلام زادت معدالت 

ة لدى أعضاء هيئة التدريس كلام زادت قدراهتم العقلية واإلبداعية وهو ما يشكل ميزة تنافسية للجامعة. فحتمية التغيري تفرض املعرف

عىل اجلامعات ليس يف تقبل تغيري القيم واألساليب اجلديدة فحسب، بل أن تصبح اجلامعة قادرة عىل املنافسة، فاملنافسة أصبحت 

ت، وليس أمامها من خيار سوى مواجهتها والتعامل معها وحماولة اإلفادة منها، وهذا األمر يدفع باجلامعات حقيقة واقعة أمام اجلامعا

 نحو البحث عن كيفية رفع قدراهتا التنافسية والعمل عىل بناء مزايا تنافسية تضمن هلا التفوق واالستمرار والبقاء والتطور.
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 مشكلة الدراسة:

ا رأس املال الفكري يف املؤسسة، فإن عدد من الدول املتقدمة والنامية، أخذت تركز جهودها عىل نظرًا لألمهية التي يطلع هب

منذ التسعينات من القرن املايض يف املؤسسات بصفة عامة ومؤسسات التعليم العايل -وإن كان اهتامم الدول املتقدمة أكثر-االهتامم به

فكر واملعرفة... إنتاجًا، نموًا...، نرشًا...، وقاطرات التنمية لكل املجتمعات بصفة خاصة، وذلك باعتبارها احلاضنات األساسية لل

 اإلنسانية.

وبطيعة احلال فإن اجلامعات السعودية تعاين من حدة املنافسة يف السوق املحيل واإلقليمي والعاملي، نتيجة العوملة وحترير التجارة 

جه قصور كثرية حتول دون حتقيق املطالب املجتمعية واملتغرية وامليزة التنافسية، واخلدمات، والتقدم التكنولوجي، وتعاين أيضًا من أو

يف حني أن املجتمعات تتطلع إليها بوصفها أهم أدوات التغيري يف عامل يتهيأ إىل الدخول يف عرص جديد بمجموعة من التحوالت 

ملنافسة بكفاءة من خالل تفوق أداء جامعاهتا، وقدرهتا عىل الضخمة، حيث تقاس فيه قدرة املجتمع السعودي عىل املشاركة العاملية وا

الوفاء باملتطلبات امللحة للتغيريـ ويتطلب حتقيق هذه األمور مراجعة السياق الذي يتم فيه اكتساب املعرفة وإنتاجها داخل اجلامعات 

 عقول العاملني لصالح املؤسسات اجلامعية السعودية والعمل عىل إجياد تصور لسياق فعال تستثمر فيه املعرفة الضمنية الكامنة يف

باعتبارها تنظيامت جمتمعية حية قابلة للتكيف واستيعاب التغيري، وتطلق فيه القدرات واخلربات، وجيد العاملون املتميزون عىل كافة 

ا. ويستلزم ذلك كله وبشكل مستويات العمل جماالً مفتوحًا للنقد واالبتكار واإلبداع وجماالً خصبًا لتطوير أفكار جديدة وجتربته

فة حاسم أن تبدأ اجلامعات السعودية باالستثامر يف رأس املال، وأن تتبنى اسرتاتيجية تتحول بموجبها إىل الفئة املميزة التي متتلك املعر

حتويل تلك املعرفة  الضمنية، والتي متتلك اخلربة واملهارة واملخزون املعريف لتطوير املؤسسات اجلامعية وان تسعى بكل الوسائل إىل

(، فالعامل اليوم حمكوم موضوعيًا بعدد من 18م،ص2011املميزة والذاتية الطابع إىل معرفة تنظيمية ظاهرة ومتداولة.)القريش،

التحوالت كالتحول نحو جمتمع املعرفة، والتحول نحو االقتصاد املبني عىل املعرفة، والتحول نحو التكنولوجيا الدقيقة، وهذه 

من الضخامة وقوة التأثري بحيث تلقي بظالهلا عىل كل املجتمعات، وعىل كل أنظمة التعليم فيها، ومل يقترص األمر عند  التحوالت

التي تزداد حدة ورضاوة، مصحوبة بتغريات جذرية يف النظم  "التنافسية"احلدود املوضوعية لتلك التحوالت بل تعداه إىل سيادة 

االجتامعية، وقد أدى ذلك إىل اتساع الفجوة املعرفية بني العامل النامي والعامل املتقدم، ومع كل والعالقات االقتصادية والسياسية و

س املحاوالت التي تبذهلا دول العامل النامي لتقليص الفجوة إال أهنا آخذة يف التزايد واالتساع، ويف واقع األمر أن املجتمع السعودي لي

ت مبارشة تفرضها تلك التحوالت، وتزيد من حجم التحدي ما يواجهه املجتمع استثناء من ذلك كله فهو يتعرض النعكاسا

السعودي من حتديات داخلية يف املجاالت االقتصادية والثقافية واملعرفية، وهي حتديات ضخمة تلقي بظالهلا عىل اجلامعات 

تحديات املجتمعية، يف الوقت الذي تزداد فيه السعودية. وقد بقيت اجلامعات السعودية بعيدة عن مغزى تلك التحوالت العاملية، وال

ات وترية حتول العامل إىل جمتمع املعرفة والتكنولوجيا الدقيقة، واالقتصاد املبني عىل املعرفة، ومن أهم أوجه القصور التي تواجه اجلامع

 (20 -19م، ص2011يل:)القريش،السعودية يف مواكبتها للتحوالت العاملية والتحديات املجتمعية وحتقيق امليزة التنافسية ماي

افتقارها إىل سياسات عمل متكنها من مواجهة متطلبات السوق، وهي متطلبات ضخمة، وتزداد ضخامة يف ظل التنافسية التي  -

 تشتد عىل الصعيد العاملي واملحيل، كل ذلك يف الوقت الذي تتجه فيه املؤسسات إىل تبني سياسات تقوم عىل مطالب السوق.
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افة تنظيمية غري حمفزة وغري مشجعة عىل وجود عالقة عمل إجيابية، وتشكل عامل طرد للكفاءات، يف ظل املنافسة تعاين من ثق -

عىل تلك الكفاءات من قبل مؤسسات القطاع اخلاص، يف حني تتوجه املنظامت املعارصة إىل بناء ثقافة تنظيمية حمفزة عىل اإلبداع 

 واالبتكار واإلنجاز املستمر.

يامت البريوقراطية للجامعات السعودية، وهي تنظيامت بنيت يف مراحل سابقة هلا افرتاضاهتا التي تغريت اليوم، لكنها غلبة التنظ -

 مع ذلك تستعيص عىل إعادة النظر، وحتد من فعالية أداء اجلامعة لوظائفها وتؤدي إىل ضعف األطر التنظيمية واهليكلية.

يف تنمية املهارات، فالعاملون وعىل رأسهم أعضاء هيئة التدريس حيتاجون إىل برامج تعاين املوارد البرشية يف اجلامعات نقصا  -

 تأهيل خاصة يف جماالت التكنولوجيا واالتصال واستخدامات احلاسب اآليل. 

ريس، وانطالقًا من هذا الواقع، ومرورًا بخربة الباحثة النظرية والعملية، وجتربتها الطويلة يف العمل اجلامعي وخصوصًا التد

وشعورها بضعف املستوى الفكري واملعريف ملخرجات العملية التعليمية، واملتعلمني، واملعلمني بشكل ال يلبي حتقيق امليزة التنافسية 

هلذه املؤسسات عىل غريها من املؤسسات املناظرة، وحيث أن اجلامعات منظامت معرفية يف األساس فإن ثمة إمكانية لتنمية رأس املال 

ها، ويعترب هذا األمر رضورة ملحة ذلك أن حتقيق امليزة التنافسية يف جمال املعرفة واالقتصاد والتكنولوجيا تتخذ من مفهوم الفكري في

( التي أشارت إىل أن 4م،ص2003حمورا هلا، واستنادًا لتوصيات العديد من الدراسات ومنها دراسة )السلمي، "رأس املال الفكري"

كري من األبعاد الرئيسة التي تلعب دورا كبريا يف حتقيق امليزة التنافسية للجامعات، وذلك وفقا ملعايري إدارة وتنمية رأس املال الف

التصنيف العاملية؛ ملا له من دور هام يف استثامر األصول غري املادية لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات من خالل تدعيم اإلمكانيات 

م( التي أشارت إليأن اجلامعات 2006تشاف وتدفق إمكانياهتم املحتملة، ودراسة املطريي)والطاقات البرشية، ومساعدهتم عىل اك

السعودية لكي تتبنى أبعاد رأس املال الفكري البد أن تواكب انعكاسات التحوالت التي يفرضها كل بعد وتستجيب هلا، فتتضمن 

االستقاللية واحلرية األكاديمية واحلوافز املالئمة. كام ركزت  سياسات التعليم اجلامعي السعودي مفهوم التنافسية، مع منح اجلامعات

( عىل 18هـ،ص1432)وزارة التعليم العايل، -مرشوع آفاق-الرؤية والرسالة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية 

ية.وعىل هذا فإن مشكلة الدراسة احلالية تتمحور حول رضورة حتقيق اجلامعات السعودية لنتائج ملموسة يف املنافسة عىل الريادة العامل

 مدى تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 أسئلة الدراسة:

 يف ضوء حتديد مشكلة الدراسة، حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية:       

 ما األسس النظرية لرأس املال الفكري وامليزة التنافسية للجامعات؟ -

هيئة  ما مدى تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء -

 التدريس؟

 ما أهم املقرتحات لتنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟ -
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 أمهية الدراسة:

 تنبع أمهية الدراسة من اآليت:      

 ية العلمية القادرة عىل أمهية رأس املال الفكري بالنسبة للجامعات باعتباره أكثر األصول قيمة، فهو يمثل القوى الفكر

 إجراء التعديالت والتكييفات األساسية وحتقيق التنافسية للجامعات؛ خاصة التي ال متلك رأس مال مادي كبري.

  القيمة العملية هلذه الدراسة تكمن يف اإلضافات العلمية التي ستقدمها من خالل الدراسة امليدانية التي ستنقاللباحثني

ملجرد إىل التأمل الواقعي والكشف عن مدى تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة واملهتمني من التفكري ا

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 يها لتنمية كام أن هذه الدراسة ستزود املهتمني من أكاديميني، قياديني،تربويني وباحثني بآليات مقرتح يمكن االستناد إل

 رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات.

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:     

 النظرية لرأس املال الفكري وامليزة التنافسية للجامعات. التعرف إىل األسس .1

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الكشف عن مدى تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة  .2

 أعضاء هيئة التدريس.

 املقرتحات لتنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. أهم التوصل إىل .3

 حدود الدراسة:

لفكري، وامليزة التنافسية للجامعات، والكشف تقوم الدراسة بالتعرف إىل األسس النظرية لرأس املال ااحلدود املوضوعية:  -

عن مدى تنمية رأس املال الفكري ) رأس املال البرشي، رأس املال اهليكيل، رأس املال املستفيد( لتحقيق امليزة التنافسية 

رأس املال  جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والتوصل إىل أهم املقرتحات لتنمية

 الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض.املكانية:  احلدود -

 هـ.1440-1439طبقت هذه الدراسة يف الفصل األول من العام اجلامعي احلدود الزمنية:  -

 مصطلحات الدراسة:

ويعرف إجرائيًا يف هذه الدراسة بأنه  ناتج تفاعل ما متتلكه اجلامعات من أصول ملموسة وغري تنمية رأس املال الفكري:  -

ملموسة متمثلة يف كفاءة وخربة ومهارة العاملني يف اجلامعة، وما متتلكه من هيكل تنظيمي، وعالقات املستفيدين بام يساعدها 

 ا التنافسية عىل املستوى املحيل والعاملي.يف حتقيق قيمة مضافة وتدعيم قدرهت



 (م2019 ،العدد الثالث )يونيو -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 358 - 

وتعرف إجرائيًا يف هذه الدراسة بأهنا قدرة اجلامعة عىل تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية اجلودة امليزة التنافسية للجامعات:  -

نافسية يف سوق مما ينعكس إجيابيًا عىل مستوى خرجييها وأعضاء هيئة التدريس فيها، األمر الذي يكسبهم قدرات ومزايا ت

العمل بمستوياته املختلفة وبنفس الوقت يعكس ثقة املجتمع فيها ومن ثم التعاون معها، وزيادة إقبال الطلبة عىل االلتحاق 

 هبا. 

 إجراءات الدراسة:

 تسري الدراسة وفق اإلجراءات التالية:      

لفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات، ويف ضوء استقراء بعض األدبيات والدراسات السابقة يف جمال تنمية رأس املال ا .1

ذلك تم توضيح رأس املال الفكريمن حيث مفهومه وعنارصه ومكوناته، والعالقة بني التعليم اجلامعي ورأس املال الفكري، 

وذلك لإلجابة ومفهوم وخصائص امليزة التنافسية للجامعات، وتنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات؛ 

 عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.

تم إجراء دراسة ميدانية استخدمت فيها الباحثة االستبانة كأداة للدراسة امليدانية موجه ألعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام  .2

 حممد بن سعود اإلسالمية؛ وذلك لإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة. 

ري وامليداين جلوانب الدراسة املختلفة، وما أسفرت عنه من نتائج توصلت الدراسة إىل تقديم عدد من يف ضوء التحليل النظ .3

املقرتحات التي من املؤمل أن تسهم يف تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود 

 اسة.اإلسالمية؛ وذلك لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدر

 الدراسات السابقة:

 فيام ييل عرض لبعض الدراسات املتعلقة بموضوع الدراسة:      

م( إلقاء الضوء عىل رأس املال الفكري كخيار اسرتاتيجي مستقبيل ملؤسسات التعليم العايل من 2012حاولت دراسة الزهريي)

املال النقدي، واملحور الثاين تناول دور رأس املال املعريف يف خالل ثالث حماور: املحور األول تناول رأس املال الفكري كبديل لرأس 

زيادة اإلنتاجية، وتناول املحور الثالث حتقيق التنافسية يف مؤسسات التعليم العايل. واستخدم الباحث املنهج الوصفي الوثائقي. 

اف عليها أن تعمل وفق رشوطها، وذلك وتوصلت الدراسة إىل نتائج، أمهها: تتواجد املنظمة يف بيئة متعددة اخلصائص واألطر

باالعتامد عىل اإلمكانيات الداخلية من أجل مواجهة التحديات اخلارجية، لتغتنم الفرص وتتجنب التهديدات، وتطور جمال األعامل 

وتوسعت حلبة  من كونه خيدم املجتمع البسيط إىل خدمة املجتمع املعلومايت واخلدمايت الذي يعمل عىل التحسني والتطوير والرسعة،

لعايل املنافسة لتصبح كونية، املجال مفتوح للجميع ولكن البقاء لألقوى، املالك للميزة التنافسية ال امليزة النسبية، وأمهية دور التعليم ا

 يف رفد العملية التنموية للمجتمعات بجميع قطاعاهتا، وارتباط ذلك بشكل أسايس مع تنمية رأس املال الفكري.

م(  بوضع سيناريوهات مستقبلية لدور التعليم اجلامعي يف تلبية متطلبات رأس املال الفكري، 2013مريس) واهتمت دراسة

وتوصلت الدراسة إىل أن  واعتمدت الدراسة املنهجني الوصفي الوثائقي واملستقبيل من خالل استخدام أسلوب السيناريوهات.

متدادي واإلصالحي من الناحية الكمية والكيفية عىل حتقيق حتسني كبري يف السيناريو االبتكاري أقدر من السيناريوهني اآلخرين اال
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ي واقع التعليم اجلامعي، وبالتايل حتقيق دوره يف تلبية متطلبات تنمية رأس املال الفكري؛ حيث يمثل الصورة املثالية التي تتمناها والت

الوقت احلارض مثل تزايد االهتامم بالعلم والعلامء، ورفع مكانتهم يف يلزم حتقيقها نظرًا للظروف املجتمعية التي تعيشها اجلامعات يف 

 املجتمع، وهو السيناريو احللم الذي تأمل أن تنطلق اجلامعة به لتحقيق امليزة التنافسية بخطى ثابتة.

 "تعليم العايلاسترياد رأس املال الفكري ملنفعة ال"بعنوان  (بدراسةBrenca, A., Gravite,A.2013وقام برانس وجرافيت )

فأوضحت دور رأس املال الفكري وتسويقه يف تطوير نظام التعليم العايل وحتقيق اقتصاد املعرفة، ورضورة استرياد أنامط من رأس 

املال الفكري لتحقيق التنمية املستدامة للتعليم العايل. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل. وتوصلت الدراسة إىل أن هناك 

طرق حتقق رأس املال الفكري كانت تستخدم أساسًا يف التفيا لضامن التطوير النوعي للتعليم: املحارضات، والندوات،  أربع

 ومشاركة األكاديميني يف التفيا باملؤمترات العلمية، والتدريب يف اخلارج. 

دور رأس املال   "أداء اجلامعاتتأثري رأس املال الفكري عىل "بعنوان (Shehzad, U.,et al,2014)وناقشت دراسة شاهزاد

الفكري يف تنمية قطاع التعليم بباكستان وخاصة اجلامعات. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل. وتوصلت الدراسة إىل أن 

ال اهليكيل رأس املال الفكري وسيلة لتحقيق مكاسب الوضع التنافيس وحتسني األداء، وأن رأس املال البرشي أكثر تأثريا من رأس امل

ورأس مال العالقات يف حتسني اداء اجلامعة، وأنه ينبغي تعزيز برامج البحث وتوفري املوارد الالزمة له، وتوفري الوقت ألعضاء هيئة 

 التدريس ملا لذلك من تأثري إجيايب عىل أداء اجلامعات.

جودات غري امللموسة(، وأمهيته يف تنمية م( بدراسة استهدفت تسليط الضوء عىل رأس املال الفكري )املو2015وقام البنا)

القدرات التنافسية لدى طالب جامعة أسيوط، ووضع تصور مقرتح لتعظيم رأس املال الفكري بجامعة أسيوط من أجل بناء وتنمية 

عىل املنهج  القدرات التنافسية لدى طالهبا وتعزيزها، والتي تفيض إىل حتقيق امليزة التنافسية جلامعة أسيوط. واعتمدت الدراسة

الوصفي املسحي. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من أمهها: أن مكونات رأس املال الفكري املتمثلة يف قيم اجلامعة، واألنشطة 

الطالبية، واملقررات الدراسية، ورسائل املاجستري والدكتوراه وبحوث الرتقية هلا تأثري إجيايب مبارش يف تنمية التنافسية لدى الطالب 

  من تأثري كل من اإلصدارات والوثائق، والندوات واملؤمترات، واملرشوعات البحثية.أعىل

م( بدراسة يف املجال االقتصادي هدفت إىل الكشف عن مدى اهتامم إدارات اجلامعات برأس املال 2016) القادر عبد كام قام  

ري كمفهوم اسرتاتيجي وكأداة لتحقيق امليزة التنافسية يف الفكري لتعزيز امليزة التنافسية، وتوضيح مفهوم وأمهية رأس املال الفك

اجلامعات، واستخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبية الوثائقي واملسحي. وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها: أن 

قطب األكاديميني ذوي رتب علمية عالية، اجلامعة تقوم باستقطاب األكاديميني املميزين، وأهنا تتميز برباجمها النوعية، واجلامعة تست

وسمعة اجلامعة متدنية نتيجة عدم التميز يف األبحاث العلمية، واجلامعة ال تقدم حوافز مادية أو معنوية للباحثني املميزين فيها، وال 

 تضع برامج تدريبية مستمرة لتنمية رأس املال الفكري. 

رؤية مستقبلية لتطوير النمو املهني ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت م( دراسة هدفت إىل بناء 2016) وأجرى الدحياين

بوصفه مدخال لبناء رأس املال الفكري جلامعة الكويت، وحتديد دور التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف بناء رأس املال الفكري 

اعتمدت الدراسة املنهجني املنهج الوصفي واملنهج يف جامعة الكويت من وجهة نظر اخلرباء من القيادات يف جامعة الكويت، و

املستقبيل من خالل استخدام أسلوب دلفي، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج، أمهها: بناء رؤية مستقبلية لتطوير النمو املهني 
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ور التنمية املهنية ألعضاء ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بوصفه مدخال ببناء رأس املال الفكري جلامعة الكويت، وحتديد د

يف بناء رأس املال الفكري يف جامعة الكويت من خالل: استقطاب رأس املال الفكري، واملحافظة عليه، وتنشيطه، وبناءه، وتنمية 

 االهتامم باملستفيدين يف املجتمع.

ه يف حتقيق التنمية املستدامة. م( بإلقاء الضوءعىل استثامر رأس املال البرشي والفكري ودور2016كام جاءت دراسة يعقوب)

منها: إن املورد البرشي هو األساس يف أي عمل  واتبعت الدراسة املنهج الوصفي الوثائقي. ولقد خرجت الدراسة بعدة استنتاجات،

رأس  إنتاجي بل ويف تقدم أي امة، وإن االستثامر يف رأس املال البرشي والفكري واقع البد من مواجهته رغم كل التحديات، وإن

املال الفكري مصطلح يشمل اإلنسان بام حيمل من قيم وأفكار ورؤى وغريها، وإن التنمية املستدامة ال تتحقق بدون رأس مال برشي 

 يؤمن هبا ويعمل ألجلها.

ق م( بالوقوف عىل اإلطار املفاهيمي لكل من رأس املال الفكري واقتصاد املعرفة، ومكانة حتقي2017) اإلترايب واهتمت دراسة

رأس املال الفكري بني وظائف اجلامعة، وتشخيص واقع تنمية رأس املال الفكري لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، ووضع 

تصور مقرتح لتنمية رأس املال الفكري بجامعة طنطا لتحقيق اقتصاد املعرفة. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي. 

كبريا من جانب أفراد عينة الدراسة عىل قصور دور جامعة طنطا يف توفري متطلبات تنمية رأس  وخلصت الدراسة إىل أن هناك اتفاقاً 

 املال الفكري ألعضاء هيئة تدريسها فيام يتعلق بإنتاج املعرفة، ونرشها، وتطبيقها.

 ,Shehzadودراسة )م(، 2012) الزهريي ويالحظ من الدراسات السابقة أهنا كانت جتمع بني اجلانب النظري التحلييل كدراسة

U.,et al,2014،م(ـ، ودراسة 2015م(، واجلانب امليداين كدراسةالصغري)2016م(، ودراسة )الدحياين،2016(، ودراسة )يعقوب

من خالل أسلوب  م(2013)مريس، م(، ودراسة2016م(، واجلانب النظري وامليداين معًا كدراسة عبدالقادر)2017) اإلترايب

 م(من خالل أسلوب دلفاي.2016) دحياينالسيناريوهات، ودراسة ال

وتؤكد هذه  كام يالحظ من عرض الدراسات السابقة أن بعضها أجري يف املجال االقتصادي، وبعضها يف املجال الرتبوي،

 الدراسات إمجاالً عىل اجلوانب التالية:

قرن احلايل،وأنه بدأ باملؤسسات الصناعية أن االهتامم بالبحث بموضوع رأس املال الفكري كان يف هناية القرن املايض وبداية ال -

وذلك يف حماولة للتوصل لكيفية تعظيم  والتجارية، ثم رسعان ما انتقل إىل املؤسسات اخلدمية، واجلامعات بصفة خاصة،

االستفادة من رأس املال الفكري باملؤسسات املختلفة، وتزامن هذا مع االهتامم بالوضع التنافيس للجامعات عىل املستوى 

 العاملي. 

إن معظم الدراسات السابقة أكدت يف نتائجها وتوصياهتا عىل أمهية رأس املال الفكري يف تعظيم امليزة التنافسية للمنظامت  -

 واملؤسسات ومنها اجلامعات.

حلييل استفادة الدراسة احلالية من هذه الدراسات عىل اختالفها يف حتديد املشكلة وأمهيتها وتكوين اإلطار املفاهيمي والت -

 ملعاجلتها واملنهجية وإعداد األداة واختيار العينة وحتليل البيانات وتفسريها.

عىل الرغم من تشابه الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف اهتاممها برأس املال الفكري، وتتشابه أيضا مع بعض  -

 ، واالستبانة كأداة للدراسة امليدانية؛ إال أهناهذه الدراسات يف استخدامها للمنهج الوصفي بأسلوبية التحلييل واملسحي



 ميةهند بنت حممد األمحد: تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات: دراسة ميدانية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

- 361 - 

ختتلف عنها يف كوهنا حماولة تكاد أن تكون جديدة بوصفها ربطت ما بني رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية 

 للجامعات، وبالذات يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 اإلطار النظري للدراسة: ثانيًا:

 ال الفكري:رأس امل

 :مفهوم رأس املال الفكري 

لقد تعددت وجهات النظر حول حتديد داللة ملفهوم رأس املال الفكري باعتباره أحد املفاهيم احلديثة التي ظهرت مع ظهور       

جمموعة املهارات واملعرفة واخلربات التعليمية، املرتاكمة لدى املوظفني يف املؤسسة، "اقتصاد املعرفة، حيث يراه عبدالقادر بأنه 

ا احلديثة يف عملهم، والذي يتضمن الرتكيز عىل القوى الذهنية والعقلية كعوامل غري ملموسة تؤثر بشكل وتطبيقهم للتكنولوجي

جمموعة املهارات املتوفرة يف املنظمة "(، ويعرفه )منتون( بأنه 4م،ص2014.)عبدالقادر،"إجيايب عىل تقدم وتنمية وربحية املؤسسة

ل املنظمة عاملية من خالل االستجابة ملتطلبات العمالء والفرص التي تتيحها التي تتمتع بمعرفة واسعة جتعلها قادرة عىل جع

ناتج التفاعل بني كل ما متلكه املنظامت من أصول غري ملموسة متمثلة "، كام عرفه )قشقش( بأنه (Mention,2012,p3)التكنولوجيا.

ية وزبائن، وما متتلكه من هيكل تنظيمني يساعدها يف حتقيق يف كفاءة وخربة ومهارة العاملني يف املنظمة، وما متتلكه من عالقات خارج

 (12م،ص2014.)قشقش،"قيمة مضافة وتدعيم قدرهتا التنافسية يف السوق

جمموعة من األشخاص الذين يمتلكون املعارف واخلربات واملنجزات "ورأس املال الفكري كقضية إسرتاتيجية يعرف بأنه       

اء املنظامت التي يعملون هبا؛ وبالتايل اإلسهام يف تطور جمتمعاهتم بل والعامل بأرسه، وتبعًا لذلك يمكن التي متكنهم من اإلسهام يف أد

جزء من رأس املال البرشي للمنظمة، ويتكون من جمموعة من العاملني الذين يمتلكون قدرات  "القول بأن رأس املال الفكري هو

فكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة، ويسعى إىل توسيع احلصة السوقية للمنظمة، وال معرفية وتنظيمية دون غريهم، ويرمي إىل إنتاج أ

 (24م،ص2012يرتكز يف مستوى إداري معني دون غريه، وال يشرتط توافر شهادة أكاديمية ملن يتصف به.)الزهريي،

 وبتحليل الرؤى سالفة الذكر حول تعريف رأس املال الفكري، يمكن استنتاج ما ييل:      

عدم وجود تعريف حمدد لرأس املال الفكري يلقى القبول العام لدى معظم الباحثني والدارسني يف خمتلف املجاالت  -

 والتخصصات.

 هناك تركيز عىل ارتباط رأس املال الفكري باملعرفة البرشية. -

ويتكون من عنرصين: رأس هناك شبه اتفاق عىل أن رأس املال الفكري هو املعرفة البرشية التي يمكن حتويلها إىل قيمة،  -

املال البرشي، وهي املعرفة املتخصصة التي ال متلكها املنظمة، ولكنها ترتبط بالفرد وتكون حمفوظة يف ذهنه، واألصول 

 الفكرية، وهي املعرفة املكودة التي متتلكها املنظمة وتكون مستقلة عن شخص العامل.

 :عنارص ومكونات رأس املال الفكري 

ميث فإن رأس املال الفكري يتكون من القدرات واملهارات اإلنسانية املكتسبة واملتعلمة وبشكل عام يتكون حسب آدم س      

 (209م،ص2016؛يعقوب،4م،ص2008رأس املال الفكري من العنارص التالية:) يوسفات،
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 ابقة.رأس املال البرشي: وهو عبارة عن مزيج املهارات والقدرات واملعارف باإلضافة إىل اخلربات الس -

األصول الفكرية: وهي املعلومات واملذكرات املكتوبة واإلرشادات واملنشورات، وهي تتكون بمجرد انتقال املعلومات،  -

 واملعرفة، واألفكار والبيانات من رأس املال البرشي لتسجل كتابة وتصبح حمددة ومعرفة بوضوح.

 ة.األصول اهليكلية: وتشمل الثقافة والنامذج التنظيمية والعملي -

 رأس املال العالئقي: ويعكس طبيعة العالقات التي تربط املؤسسة بعمالهتا ومنافسيها وغريهم. -

وحسب معايري االحتاد الدويل للمحاسبني يضم رأس املال الفكري ثالث مالمح هي: رأس املال البرشي، رأس مال العالقات 

بالزبائن، التسويق، ورأس املال التنظيمي. كام يمكن أن يتجزأ كل من املالمح الثالثة إىل أجزاء أصغر لتشكيل هيكل من ثالثة 

ي يضم: املهارات واحلكم/ اإلدارة الرشيدة والتوظيف واالستخدام واإلعداد والتدريب وغري مستويات بل أكثر، فرأس املال البرش

ذلك. كام يتم استخدام مصطلح رأس املال الفكري بكثرة لتأليف جمموعة جديدة مثل رأس مال الوفاء للزبائن، او رأس مال الشهرة، 

 (2م،ص2008لفكري إيل:)ابن عيل،وغريها. ولقد اقرتح ادفينسون التقييم الالحق لرأس املال ا

 رأس املال البرشي ويضم: الكفاءات واملعارف واخلربات لدى املوظفني وأصحاب القرار يف املؤسسة. -

رأس املال البنيوي ويضم: قدرة البنية عىل حتريك تطوير املبادرات من خالل األخذ باالعتبار التوقعات اجلديدة واالعرتاف  -

 م واألدوات املتكيفة مع التغيري.باألفكار اجلديدة واملفاهي

رأس مال الزبائن ويضم: جمموعة املعلومات حول الزبائن وعالقاهتم مع املؤسسة: أصحاب القرار والعناوين، واهلياكل  -

 التنظيمية والشبكات.

م رأس املال التنظيمي ويضم: جمموعة األدوات وتقنيات، جمموعات العمل املعروفة واملستخدمة لإلسهام يف تقاس -

 املعلومات، واملعارف يف املؤسسة واملواجهة قياسا إىل رأس املال البنيوي.

رأس مال التجديد ويضم: جمموع العنارص التي تسمح للمؤسسة بالتجديد مثل براءات االخرتاع والعالمات التجارية  -

 وحقوق االستثامر واملواهب اخلاصة بالنرش واملؤمترات.

وعة اإلجراءات املطبقة وسط املؤسسة التي تريد جودة عملها وإنتاجيتها واملرتبطة رأس مال إجراءات العمل ويضم: جمم -

باملعلومات البنيوية أو غري البنيوية مثل شهادة املطابقة األيزو ومالئمة املعايري التطبيقية التي تزيد رأس مال إجراءات العمل 

 التطبيقية يف املؤسسة. 

ال الفكري للمؤسسة هو جمموع رأس ماهلا البرشي )املوهبة(، ورأس ماهلا اهليكيل أو ومن خالل ما سبق يمكن القول أن رأس امل

التنظيمي )امللكية الفكرية، املنهجيات، الربجميات، الوثائق واملستندات وغري ذلك من النواتج املعرفية(، ورأس ماهلا من الزبائن أو 

 املستفيدين)العالقة بالعمالء(.

 معي ورأس املال الفكري:العالقة بني التعليم اجلا 

إحدى املؤسسات أو التنظيامت االجتامعية التي تسهم يف عملية تنمية املجتمع بصفة عامة، وهلا وظائف "تعرف اجلامعة بأهنا 

ن متعددة هي: العملية التعليمية، زيادة املعرفة، إجراء البحوث املتنوعة ملسامهة يف حل مشكالت املجتمع املحيل الذي توجد فيه، وم

ناحية أخرى يمكن أن نتصور املؤسسة اجلامعية ما هي إال نسقا فرعيا يرتبط بالتنظيامت واملؤسسات االجتامعية األخرى ، كام تعترب 
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املؤسسة اجلامعية هي املؤسسة العلمية واألكاديمية التي تزود مجيع املؤسسات االجتامعية واالقتصادية والصناعية بكافة التخصصات 

(، واجلامعة من خالل تلبيتها 25م،ص2000.)عبدالرمحن،"ية الالزمة ملتطلبات التنمية الشاملة يف املجتمعواإلطارات البرش

لوظائفها األساسية تدور معظمها حول تكوين رأس املال الفكري وتطويره، والرقي به، بالرغم من االختالف يف تقسيم وظائف هذه 

اجلامعة تصب مبارشة يف تكوين الرأس املال الفكري. إال أن مسامهة اجلامعة يف وظائف  األخرية؛ إال أن هناك شبه إمجاع عىل أن

تكوين أرصدة من رأس املال الفكري أخذ بعدا أكرب، مثلام تبينه الدراسات املتعلقة بقضايا اقتصاديات التعليم خاصة خالل النصف 

فيه منظامت املعرفة والتي منها اجلامعة، دورا حيويا يف إنتاج  الثاين من القرن العرشين وبروز اقتصاد املعرفة كفرع علمي جديد، تؤدي

العلوم، التي أصبح ينظر إليها كسلعة حتتاج إىل تسويق وختضع للمنافسة ومبادئ اجلودة والتحكم يف التكاليف، حيث أصبحت 

اعتبارها نظاما مفتوحا يؤثر يف املجتمع اجلامعة اليوم متثل منظومة ديناميكية تساهم يف خدمة املجتمع وتنميته يف مجيع املجاالت، ب

 (130-129م،ص2017؛اإلتريب،6-4م،صص2008ويتأثر به وبتحوالته االجتامعية والسياسية واالقتصادية.)يوسفات،

من خالل ما سبق يمكن القول أن اجلامعات بام متتلك من بنية أساسية معرفية قوية تتمثل يف وجود العنارص البرشية، والتقنية،      

وبام تتضمنه من ختصصات علمية ونظرية، وبام يتوفر لدهيا من مراكز بحثية ومصادر ونظم معلوماتية وبام تسهم به يف اخلدمة 

املجتمعية، ما هي إال مؤسسات تنمي رأس املال الفكري وتلبي متطلباته وتدير املعرفة من خالل األدوار واملسئوليات والوظائف 

 التي تقع عىل كاهلها.

 التنافسية للجامعات ورأس املال الفكري: امليزة

 امليزة التنافسية للجامعات: وخصائص مفهوم 

قدرة املؤسسة عىل صياغة وتطبيق "توجد تعريفات متعددة تناولت مفهوم امليزة التنافسية من جوانب متعددة تتمثل يف 

(، 13م،ص2006االسرتاتيجيات التي جتعلها يف مركز أفضل بالنسبة إىل املؤسسات األخرى العاملة يف نفس النشاط.)أبوبكر،

 تزويد املستهلكني بمنتجات ذات جودة مماثلة أو أفضل من منتجات منافسيها وبسعر القدرة عىل"ويعرفها كال من لو وهوانج بأهنا 

الكيفية التي "، ويقصد أيضا هبا (Liu &Huang,2009,p89)."أقل، مما يمكنها من احلصول عىل متوسط ربحية أعىل من منافسيها

خرى، وحتقق لنفسها التفوق والتميز عليهم من خالل تستطيع هبا اجلامعة أن متيز نفسها عن أقراهنا ومنافسيها من اجلامعات األ

جمموعة من املهارات والتكنولوجيا واملوارد والقدرات التي تستطيع إدارة اجلامعة تنسيقها واستثامرها خللق قيم ومنافع للمستفيدين 

االختالف فيام بني اجلامعة أعىل مما حيققه املنافسون، والرسعة يف التجديد بحيث يصعب تقليدها وتأكيد حالة من التميز و

 (.18م،ص2013ومنافسيها.)ويح،

من خالل ما سبق يمكن حتديد خصائص متعددة للميزة التنافسية تتمثل فيام ييل: أهنا نسبية، أي تتحقق باملقارنة وليست مطلقة، 

تنعكس من كفاءة أداء املؤسسة وتؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية عىل املنافسني، وتنبع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا، و

 ألنشطتها أو يف قيمة ما يقدم للمستفيدين، وتؤدي للتأثري يف املستفيدين وإدراكهم لألفضلية فيام تقدم اجلامعة وحتفزهم للتعاون معها،

 وتتحقق ملدة طويلة وال تزول برسعة عندما يتم تطويرها وحتديدها. 
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 قطاع األعامل، ولكن بسبب جمموعة من العوامل انسحب هذا املفهوم إىل مفهوم التنافسية ظهر، ووجد، وزادت حدته يفو

اجلامعات، لوجود عوامل جعلت التنافسية تشكل حتديًا أمام اجلامعات عوامل متثل الدواعي واملربرات ملراجعة الوضع احلايل 

ث العلمي وخدمة املجتمع استجابة للجامعة، والبحث والسعي لدعم وحتسني القدرات التنافسية للجامعة يف التعليم والبح

العوملة وتدويل التعليم اجلامعي، اقتصاد املعرفة وجمتمع املعرفة وتصاعد أمهية دور رأس املال  للسياقات اجلديدة، ومن هذه العوامل:

للجامعة، وانتشار التقارير  الفكري، ودور التعليم يف دعم تنافسية الدول، واتفاقية حترير جتارة اخلدمات، وأمهية فكرة وثقافة التنافسية

 (150-142م،ص ص 2015العاملية لتصنيف اجلامعات.)احلوت وعبداملطلب وتوفيق،

 :تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات 

املال الفكري يعد رأس املال الفكري أحد أهم العوامل املسئولة عن امتالك اجلامعة للميزة التنافسية، فامتالك اجلامعة لرأس 

خاصة الكفاءات البرشية، حيث إن تلك الكفاءات املسئولة عن اختاذ وتطبيق القرارات اإلسرتاتيجية التي هتيئ للجامعة فرص 

النجاح وكلام زادت معدالت املعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس كلام زادت قدراهتم العقلية واإلبداعية وهو ما يشكل ميزة تنافسية. 

امر يف التعليم وتنظيمه مسألة مهمة وملحة، فقد زادت االستثامرات يف قطاع التعليم لدرجة أن رصيد رأس املال وأصبح االستث

البرشي من التعليم يف بعض البلدان أصبح أكرب من رأس املال املادي املقابل لإلنتاج، وأن الزيادة احلاصلة يف اإلنتاج هي نتيجة 

تفوق عائداته عائدات االستثامر يف رأس املال غري البرشي. وقد انتقل االهتامم برأس املال  االستثامر يف رأس املال البرشي الذي

الفكري إىل قطاع التعليم، فأصبح االستثامر احلقيقي ألي مؤسسة تربوية هو االستثامر يف رأس املال الفكري القائم عىل إجياد األفراد 

ق، وتطوير وحتسني القائم، إضافة إىل إذكاء الرغبة يف التفوق، وتنمية القدرة عىل املبدعني القادرين عىل اخرتاع اجلديد غري املسبو

حتقيقه وبشكل مستمر، وتطوير اخليال املبدع لدى العباقرة املنوط هبم اإلبداع واالخرتاع والتجديد. وقد ركز شولتز اهتاممه عىل 

ية، وبأهنا شكل من أشكال رأس املال، ومن ثم أطلق عىل التعليم أسم عملية التعليم باعتبارها استثامرًا الزما لتنمية املوارد البرش

و )رأس املال البرشي( طاملا أنه أصبح جزءًا من الفرد الذي يتلقاه، وبام أن هذا اجلزء أصبح جزءًا من الفرد ذاته، فإنه ال يمكن بيعه أ

 (7م،ص2010منتجة ذات قيمة.)حممود،رشاؤه، فالتعليم أصبح شكاًل من أشكال رأس املال طاملا أنه حيقق خدمة 

من العرض السابق يتضح أن النظرية املعتمدة عىل املوارد قد أسهمت إسهامًا كبريًا يف إبراز رأس املال الفكري كمصدر مهم 

 خمرجات لتحقيق امليزة التنافسية للجامعة؛ وذلك نظرًا ملا متتلكه هذه املوارد من مهارات ومعارف تشكلها عرب الزمن وحتوهلا إىل

ن حمددة، إضافة إىل طرحها اجلوهري حول أمهية املوارد غري امللموسة يف حتقيق امليزة التنافسية للجامعة، إذ أهنا متثل األساس للعديد م

املوارد األخرى والقدرات التي متتلكها اجلامعة، والتي جيب أن تكون نادرة، وصعبة التقليد، وأن يكون هناك استغالل جيد لتلك 

 وارد من قبل اإلدارة من حيث رأس املال البرشي، واهليكيل، واملستفيد.امل

وتوجد عالقة وطيدة بني قدرة اجلامعات عىل تنمية رأس املال الفكري بفعالية، وميزهتا التنافسية سواء عىل املستوى املحيل أو 

ويل، حيث إن امليزة التنافسية للجامعات السعودية العاملي، ويتضح ذلك عند مقارنة جماالت رأس املال الفكري بمعايري التصنيف الد

يمكن قياسها من خالل التصنيفات التي جتتهد بعض املؤسسات املعنية بشئون التعليم العايل بوضعها لقياس امليزة التنافسية هلذه 

ا يف حصوهلا عىل تصنيف متقدم اجلامعات عىل املستوى املحيل والدويل. كام أن تنمية رأس املال الفكري باجلامعات تلعب دورا كبري
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ري. وفقا هلذه املعايري، خاصة رأس املال اهليكيل الذي هيتم بتوفري البنية التحتية التكنولوجية واإللكرتونية الالزمة لتحقيق هذه املعاي

 (162م،ص2006؛عباس،626م،ص2010)عبداملجيد وحجازي،

 ثالثًا: الدراسة امليدانية:

 منهج الدراسة:

 ؛ةبأحد أدواته وهي االستبان  مستعينة بأسلوبيه التحلييل واملسحي-يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي  ت الباحثةاستخدم      

وذلك لكون هذا املنهج هو أكثر مناهج البحث مالئمة لطبيعة الدراسة، وحتقيق أهدافها، والوصول إىل إجابات تسهم يف وصف 

 ك فقد اعتمدت الباحثة هذا املنهج يف دراستها.وحتليل نتائج استجابات أفراد العينة ولذل

 جمتمع الدراسة:

بناًء عىل حدود الدراسة املذكورة سابقًا، فقد شمل جمتمعها كافة أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام 

هـ.)قاعدة املعلومات 1440-1439اجلامعي الفصل األول من العام  يف ( عضو605حممد بن سعود اإلسالمية والبالغ عددهم )

 م(2018بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

 عينة الدراسة:

( عضو، كام تم حتديد حجم العينة 235وقد بلغ حجم عينة الدراسة ) البسيطة، تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية      

،وقد روعي يف اختيار العينة تنوع  (Kergcie & Morgan,1970)ومورجان.  كريجيس  وفقا ملعادلة مدخل رابطة الرتبية األمريكية لـ

( استبانة أي 235( استبانة فقط من أصل )121التخصصات. وبعد تطبيق االستبانة عىل أفراد عينة الدراسة، استعادت الباحثة )

 % من جمموع العينة.51.5بنسبة 

 أدوات الدراسة:

مدى  عن الكشف خاصة من أجل ةمن الدراسات السابقة واألدوات املستخدمة قامت بتطوير استبان بعد إطالع الباحثة عىل عدد

تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد 

ألول منها خصائص أفراد العينة؛ وتناول الثاين مدى تنمية رأس املال يف صورهتا األولية من جزأين، تناول ا نةاالستبا تكونت

الفكري)البرشي، واهليكيل، واملستفيد( لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، واشتمل اجلزء الثاين عىل 

يوضحها اجلدول  ( عبارة،66ل املستفيد حتتوي عىل )ثالث حماور أساسية تشمل رأس املال البرشي، ورأس املال اهليكيل، ورأس املا

 ( التايل:2)

 ( أجزاء وحماور االستبانة وعدد العبارات املوجودة بكل جزء وحمور2اجلدول )

 عدد العبارات موضوعه اجلزء

 --- معلومات أولية اجلزء األول

 --- جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةامليزة التنافسية  مدى تنمية رأس املال الفكري لتحقيق اجلزء الثاين
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 عدد العبارات موضوعه اجلزء

 22 رأس املال البرشي املحور األول

 25 رأس املال اهليكيل املحور الثاين

 19 رأس املال املستفيد املحور الثالث

 66 املجموع

 صدق األداة: -

 استخدمت الدراسة أسلوبني للتحقق من صدق األداة مها:

( 10بعرض االستبانة عىل جمموعة من املتخصصني يف الرتبية وعلم االجتامع وعددهم )قامت الباحثة  الصدق الظاهري: .1

لالسرتشاد بآرائهم حول االستبانة. وأشارت اآلراء إىل إجراء بعض التعديالت عليها متثلت يف اآليت: تعديل صياغة بعض  حمكمني،

ت، حذف كلامت أخرى من العبارات هبدف العبارات، حذف بعض العبارات، كذلك أشار البعض إىل إضافة بعض الكلام

( عبارة، وبعد عرضها عىل املحكمني وإجراء 66توضيحها. حيث كانت االستبانة يف صورهتا املبدئية مكونة من جزأين بإمجايل )

اتفاق عىل  ( عبارة. وانتهت آراء املحكمني إىل شبه62التعديالت كانت االستبانة يف صورهتا النهائية مكونة من جزأين بإمجايل )

 %( عىل أدوات الدراسة وعبارهتا بعد إجراء التعديالت املطلوبة.90-80االستبانة وعباراهتا وتراوحت نسبة االتفاق بني )

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم تطبيقها ميدانيًا عىل عينة التقنني والبالغ عددهم  صدق االتساق الداخيل: .2

االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخيل لألداء حيث تم حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة  (عضو، وحساب معامل45)

وقد جاءت مجيع عبارات حماور االستبانة ذات عالقة  من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للجزء أو املحور الذي تنتمي إليه العبارة،

مما يشري إىل أن مجيع العبارات صادقة فيام تقيسه ومتثل املحور أو اجلزء الذي  0.05و0.01إجيابية، وهي مجيعها دالة ما بني مستوى 

 تنتمي إليه، وحتقق خاصية الصدق الداخيل لالستبانة.

 ثبات األداة: -

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( تم  (عضو45بعد تطبيق أداة الدراسة ميدانيًا عىل عينة التقنني والبالغ عددهم )

( يوضح معامالت ثبات أداة 3(،للتأكد من ثبات أداة الدراسة، واجلدول )Cronbach's Alpha (α)ستخدام )معادلة ألفا كرونباخ( )ا

 الدراسة.  

 ( يبني معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة3اجلدول )

 معامل الثبات املحور

 0.997 رأس املال البرشي

 0.894 رأس املال اهليكيل

 0.883 رأس املال املستفيد

 0.934 ةكامل االستبان

( السابق أن قيم معامالت الثبات مرتفعة، وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 3يتضح من اجلدول )      

 يمكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.
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 املعاجلة اإلحصائية:

وحتليل البيانات التي تم جتميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام لتحقيق أهداف الدراسة 

(الثالثي )احلدود الدنيا والعليا( Likert Scale) (،ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرتSPSSاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية )

(، ثم تقسيمه عىل عدد خاليا املقياس للحصول عىل طول اخللية الصحيح أي 2=1-3املستخدم يف حماور الدراسة، تم حساب املدى)

( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد احلد 0.66= 2/3)

 األعىل هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كام يأيت:

  ثل )منخفضة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه.يم 1.66إىل  1من 

  يمثل )متوسطة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه. 2.33إىل  1.67من 

  يمثل )مرتفعة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه. 3.00إىل  2.34من 

 وبعد ذلك تم حساب املعامالت اإلحصائية التالية:     

 ارتباط بريسون: حلساب صدق االستبانة. معامل -

 معامل ثبات ألفا كرونباخ: حلساب ثبات االستبانة. -

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد األمهية النسبية الستجابات أفراد العينة جتاه عبارات وحماور االستبانة. -

 نتائج الدراسة: رابعًا:

املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء ما مدى تنمية رأس  السؤال الثاين:

 هيئة التدريس؟

الستجابات أفراد العينة جتاه عبارات وحماور  واالنحراف املعياري لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسط احلسايب     

 للمتوسطات احلسابية هلا، كام هو مبني فيام ييل:  االستبانة ، ثم ترتيبها تنازليًا تبعاً 

( يبني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد بن 4اجلدول )

 سعود اإلسالمية ملحاور الدراسة واملستوى

 الرتتيب املستوى االنحراف املعياري املتوسط املحور م

 2 مرتفع 0.521 2.47 رأس املال البرشي 1

 1 مرتفع 0.676 2.49 رأس املال اهليكيل 2

 3 متوسط 0.478 1.83 رأس املال املستفيد 3

 ــــ متوسط 0.598 2.26 االستبانة ككل

 ( السابق ماييل:4أوضح اجلدول )      

أن املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عىل االستبانة  -

( وهذا يعني أن تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد 0.598( بانحراف معياري )2.26ككل قد بلغ )

رجة متوسطة(؛ مما يؤكد أن تنمية رأس املال الفكري ما يزال أقل من الطموح مما يؤثر عىل حتقيق امليزة بن سعود اإلسالمية )بد
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م( من أن اجلامعات 2011التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. وتتفق النتائج مع ما توصلت إليه دراسة القريش)

 أس املال الفكري واالنتقال إىل االقتصاد املبني عىل املعرفة.السعودية تعاين من ضعف يف توفري متطلبات تنمية ر

 -2.34( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي )2.49جاء أعىل املحاور رأس املال اهليكيل بمتوسط حسايب ) -

( ؛ وهو متوسط يقع يف الفئة 1.83ايب )، وأقلها رأس املال املستفيد بمتوسط حس"مرتفعة"( وهي الفئة التي تشري إىل خيار 3.00

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه  "متوسطة"( وهي الفئة التي تشري إىل خيار 2.33 -1.67الثانية من فئات املقياس الثالثي )

قدم وفقا ملعايري الدراسة يف اإلطار النظري من إن تنمية رأس املال الفكري باجلامعات تلعب دورا كبريا يف حصوهلا عىل تصنيف مت

وال التصنيف الدويل، خاصة رأس املال اهليكيل الذي هيتم بتوفري البنية التحتية التكنولوجية واإللكرتونية الالزمة لتحقيق هذه املعايري. 

أس املال من أن رأس املال البرشي أكثر تأثريا من ر(Shehzad, U.,et al,2014)تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة شاه زاد

 اهليكيل ورأس مال العالقات يف حتسني أداء اجلامعات.

 ويمكن تفصيل ذلك فيام ييل:

 رأس املال البرشي: املحور األول: -

( يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى تنمية رأس املال البرشي لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد 5اجلدول )

 بن سعود اإلسالمية

 املتوسط العبارة م
االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب املستوى

 1 مرتفع 0.569 2.89 حتفز أفرادها بعناية وفقا ملعايري حمددة تعتمد بصفة أساسية عىل الكفاية األكاديمية والوظيفية. 1

 6 مرتفع 0.575 2.48 تبحث عن القدرات املتميزة لتمأل الشواغر الوظيفية باألفراد املؤهلني تأهيال عاليا. 2

 13 مرتفع 0.809 2.35 حتفز األفراد عىل تقديم ما لدهيم من أفكار تساعد يف تطوير أداء اجلامعة. 3

 10 مرتفع 0.753 2.42 تستقطب وجتتذب األفراد املتميزين لتقيمهم واالستفادة منهم. 4

 15 متوسط 0.818 2.31 توفر فرص للمتميزين واملبدعني من أفرادها لتجريب أفكارهم ومرشوعاهتم. 5

6 
تشجع اجلامعة إقامة املؤمترات والندوات العلمية الستثامر الطاقات الفكرية ألعضاء هيئة 

 التدريس.
 12 مرتفع 0.674 2.40

 9 مرتفع 0,598 2.43 تشجيع أفرادها عىل املشاركة يف برامج التنمية املهنية سواء داخل اجلامعة أو خارجها. 7

 2 مرتفع 0.484 2.71 املهنية ألفرادها مما يكسبهم خربات متنوعة، وينمي قدراهتم ومهارهتم.تقدم برامج لتنمية  8

 3 مرتفع 0.564 2.61 تدعم العمل من خالل الفريق وتوفر املناخ التنظيمي وتوفر املناخ التنظيمي املالئم لذلك. 9

 4 مرتفع 0.656 2.59 بينهم.حترص عىل حتقيق الرضا الوظيفي لألفراد وتنمية العالقات الطيبة  10

 13 مرتفع 0.826 2.35 تدعم براءات االخرتاع وتضعها للتنفيذ بام حيقق قدرهتا التنافسية. 11

 14 مرتفع 0752 2.34 تستفيد من قدرات ومهارات األفراد يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية. 12

13 
عىل إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار تعمل عىل االهتامم بالطاقات املعرفية واألفراد القادرين 

 القديمة.
 8 مرتفع 0.679 2.44
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 املتوسط العبارة م
االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب املستوى

14 
حترص القيادات األكاديمية واإلدارية باجلامعة عىل تنمية مهارات ملا يمتلكونه من أفكار 

 ومهارات وخرباته النادرة.
 8 مرتفع 0.679 2.44

15 
القدرات والتنمية العالقات بني األفراد تسعى لزيادة رصيدها املعريف باستمرار من خالل تعزيز 

 يف حل املشكالت املعقدة.
 11 مرتفع 0.715 2.41

 13 مرتفع 0.701 2.35 تطبق معايري أداء عالية للعاملني وال تتنازل عن الوصول هلا بام حيقق امليزة التنافسية. 16

 9 مرتفع 0.712 2.43 أفرادها املتميزين.متتلك خطة لالستفادة من املعرفة الضمنية املتولدة يف عقول  17

 6 مرتفع 0.662 2.48 متنح األفراد حرية يف تنفيذ واجباهتم ومهامهم وتطوير أدائهم. 18

19 
هتتم بتكوين اجلامعات احلامسية والتي متثل جمموعات نشيطة متتلك القدرة عىل التحدي 

 واإلنجازات العالية يف العمل.
 9 مرتفع 0.771 2.43

 5 مرتفع 0.793 2.49 حتافظ اجلامعة عىل املكانة االجتامعية ألعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرات املتميزة. 20

 7 مرتفع 0.681 2.47 تتميز اجلامعة برسعة االستجابة حلاجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 21

 ــــ مرتفع 0.521 2.47 املحور ككل

 ييل:( السابق ما 5يتضح من اجلدول )

أن تنمية رأس املال البرشي لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جاء بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط  -

(وهي الفئة التي تشري إىل 3.00 -2.34(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي )2.47احلسايب العام للمحور )

، وتتفق النتائج امليدانية مع ما توصلت إليه الدراسة يف اإلطار النظريبأهنبنظر للجامعة عىل أهنا منظمة تنتج القوى "مرتفعة"خيار 

ادي. كام البرشية املدربة، كام أهنا متثل )اجلامعة( استثامر يف املوارد البرشية باعتبار أن رأس املال البرشي ال يقل أمهية عن رأس املال امل

من أن رأس املال البرشي أكثر تأثريا يف حتسني أداء  (Shehzad, U.,et al,2014)هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة شاه زاد  تتفق

 اجلامعات.

 2.34أن مجيع العبارات التي وردت بمحور رأس املال البرشي يتم تنميتها بدرجة مرتفعة ومتوسط حسايب يرتاوح بني ) -

أن اجلامعة توفر "( وهي 2.31واحدة يرى أفراد العينة أنه يتم تنميتها بدرجة متوسطة بمتوسط حسايب )(، باستثناء عبارة 2.89:

.وتتفقهذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة "فرص للمتميزين واملبدعني من أفرادها لتجريب أفكارهم ومرشوعاهتم

لدراسة عىل قصور دور اجلامعة يف توفري متطلبات تنمية رأس املال م( من أن هناك اتفاقًا كبريا من جانب أفراد عينة ا2017اإلترايب)

 الفكري ألعضاء هيئة تدريسها فيام يتعلق بإنتاج املعرفة، ونرشها، وتطبيقها. 

 ومن أبرز العبارات التي تم تنميتها بدرجة مرتفعة، والتي يمكن ترتيبها تنازليا حسب قيم متوسطاهتا احلسابية كالتايل: -

  باملرتبة األوىل  "حتفز أفرادها بعناية وفقا ملعايري حمددة تعتمد بصفة أساسية عىل الكفاية األكاديمية والوظيفية"جاءت عبارة

( بدرجة تنمية مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل اهتامم اجلامعة هبذا اجلانب عن طريق استحداث 2.89بمتوسط حسايب بلغ )
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امعي واإلرشاف البحثي وخدمة املجتمع هبدف إبراز أعضاء هيئة جائزة عضو هيئة التدريس للتميز يف التدريس اجل

 التدريس املتميزين واالعرتاف بتميزهم وتقديرهم، وإجياد بيئة أكاديمية تنافسية يف اجلامعة.

  املرتبة الثانية  "تقدم برامج لتنمية املهنية ألفرادها مما يكسبهم خربات متنوعة وينمي قدراهتم ومهارهتم"احتلت عبارة

( بدرجة تنمية مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل اهتامم اجلامعة هبذا اجلانب عن طريق وجود عامدة 2.71بمتوسط حسايب بلغ )

تطوير التعليم اجلامعي التي هتدف إىل تقديم الدعم املستمر ألعضاء هيئة التدريس يف تطوير مهاراهتم وحتسني أداءهم يف 

 التدريس والبحث العلمي.

  املرتبة الثالثة  "م العمل من خالل الفريق وتوفر املناخ التنظيمي وتوفر املناخ التنظيمي املالئم لذلكتدع"شغلت عبارة

 ( بدرجة تنمية مرتفعة.2.61بمتوسط حسايب بلغ )

  بمتوسط حسايب  "حترص عىل حتقيق الرضا الوظيفي لألفراد وتنمية العالقات الطيبة بينهم"ويف املرتبة الرابعة جاءت عبارة

( بدرجة تنمية مرتفعة؛ وقد يرجع ذلك إىل وجود رشوط وقواعد صارمة ينبغي عىل عضو هيئة التدريس أن يلتزم 2.59)

هبا عند تقدمه للرتقية للدرجة العلمية األعىل،  باإلضافة إىل استحداث جائزة عضو هيئة التدريس للتميز يف التدريس 

 اجلامعي واإلرشاف البحثي وخدمة املجتمع.

 باملرتبة اخلامسة  "حتافظ اجلامعة عىل املكانة االجتامعية ألعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرات املتميزة."رة وجاءت عبا

( بدرجة تنمية مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل حرص اجلامعة عىل االحتفاظ بالكفاءات العلمية 2.49بمتوسط حسايب بلغ )

لتقاعد والتعاقد معهم لالستفادة من خرباهتم ومكانتهم العلمية املتميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون سن ا

 املتميزة.

  املرتبة السادسة  "تبحث عن القدرات املتميزة لتمأل الشواغر الوظيفية باألفراد املؤهلني تأهيال عاليا"واحتلت عبارة

اضلة ينبغي توافرها يف املرشح ( بدرجة تنمية مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل وجود معايري للمف2.48بمتوسط حسايب بلغ )

لوظيفة عضو هيئة التدريس باجلامعة، ووجود جلان متخصصة تتحقق من توافر تلك املعايري. وتتفق هذه النتائج مع ما 

 م( من أن اجلامعة تقوم باستقطاب األكاديميني املميزين.2016جاءت به دراسة عبدالقادر)

  املرتبة السابعة بمتوسط حسايب "ة حلاجات الطالب وأعضاء هيئة التدريستتميز اجلامعة برسعة االستجاب"وشغلت عبارة

( بدرجة تنمية مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل قيام اجلامعة بعمل استطالعات رأي إلكرتونية عرب بوابتها 2.47بلغ )

 طالعات.اإللكرتونية عن اخلدمات التي تقدمها للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعمل حتليل لنتائج تلك االست
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 رأس املال اهليكيل: املحور الثاين: -

( يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى تنمية رأس املال اهليكيل لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن 6اجلدول )

 سعود اإلسالمية

 املتوسط العبارة م
االنحراف 

 املعياري

 املستوي
 الرتتيب

 15 مرتفع 0.610 2.42 التنظيمية وفقا ملا حيقق امليزة التنافسية حمليا وعامليا.حتدث هياكلها  1

 7 مرتفع 0.587 2.59 تتمتع بمرافق متيزها عن اجلامعات األخرى. 2

 3 مرتفع 0.524 2.79 يوجد هبا نظام عادل وواضح للرتقي وفقا ملستويات األداء الفعيل. 3

 10 مرتفع 0.633 2.52 .-براءات اخرتاع-جديدة تسجل باسمهاحترص عىل ابتكار وتطوير اخرتاعات  4

5 
إدارة الستثامر املوارد، إدارة لتسويق –تنشئ هياكل تنظيمية داعمة لتسهيل آليات العمل وجتويدها 

 .-البحوثوغريها
2.64 0.683 

 مرتفع
5 

 1 مرتفع 0.442 2.85 التنظيمية.متتلك آليات لتحديث البيانات واملعلومات واالحتفاظ هبا يف ذاكرهتا  6

 22 متوسط 0.924 1.78 متتلك آليات لضامن حقوق النرش وامللكية الفكرية. 7

 20 متوسط 0.767 1.83 توفر آلية لتبادل األفكار واملعلومات واخلربات بني أفرادها بسهولة. 8

 19 متوسط 0.887 1.88 األعامل.اإلبداع واالبتكار يف أداء  -باجلامعة–تدعم األنظمة واإلجراءات  9

 13 مرتفع 0.625 2.48 تطور عمليات العمل وفقا ملعايري حتقيق امليزة التنافسية وفقا للتصنيفات العاملية. 10

 11 مرتفع 0.613 2.51 متتلك نظاما حديثا ومتطورا للمعلومات لدعم عمليات صنع القرار. 11

 9 مرتفع 0.586 2.54 وحداهتا التنظيمية وأفرادها كافة.تطبق نمطا مرنا ومفتوحا لالتصال بني  12

 2 مرتفع 0.943 2.83 تؤسس لثقافة تنظيمية تدعم اإلبداع واالبتكار واإلنجازات الفكرية النوعية. 13

 17 متوسط 0.483 2.25 تتميز برسعة االستجابة يف تبني تكنولوجيا املعلومات يف عمليتها التعليمية واإلدارية 14

 14 مرتفع 0.682 2.45 تسعى إلحداث توافق بني أهداف األفراد وأهدافها التنظيمية بام حيقق امليزة التنافسية. 15

 16 مرتفع 0.671 2.41 تطور من سياساهتا وأساليبها بام حيقق اجلودة يف األداء وفقًا للمتغريات الداخلية واخلارجية. 16

 8 مرتفع 0.583 2.57 حيقق ميزهتا التنافسية. تطور من لوائحها الداخلية وسياستها بام 17

 12 مرتفع 0.632 2.49 ختصص ميزانية كافية لتمويل ودعم املشاريع البحثية واإلنتاجية. 18

 4 مرتفع 0.513 2.77 تعمل التقييم املستمر جلودة اخلدمات التعليمية. 19

 23 مرتفع 0.943 1.74 األخرى.تتميز بتقديم برامج أكاديمية جديدة ال توجد يف اجلامعات  20

 11 مرتفع 0.666 2.51 لدهيا موقع إلكرتوين يشبع احتياجات أعضاء هيئة التدريس. 21

 21 متوسط 0.789 1.80 لدهيا اشرتاكات مع العديد من قواعد البيانات التي تقدم اخلدمات العلمية والبحثية. 22

23 
مقررات إلكرتونية..( متثل قاعدة متيزها عن تصدر )جملة دورية، نرش علمي، كتب، مؤمترات، 

 اجلامعات األخرى.
2.61 0.534 

 مرتفع
6 

 18 متوسط 0.738 1.92 لدهيا مكتبة إلكرتونية متميزة عن اجلامعات األخرى. 24

 ـــ مرتفع 0.676 2.49 املحور ككل
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 ( السابق ما ييل:6يتضح من اجلدول )

أن تنمية رأس املال اهليكيل لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جاء بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط  -

( وهي الفئة التي تشري 3.00 -2.34(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي )2.49احلسايب العام للمحور )

وتتفق النتائج امليدانية مع ما توصلت إليه الدراسة يف اإلطار النظري منأن تنمية رأس املال الفكري  ،"مرتفعة"إىل خيار 

باجلامعات تلعب دورا كبريا يف حصوهلا عىل تصنيف متقدم وفقا هلذه املعايري، خاصة رأس املال اهليكيل الذي هيتم بتوفري البنية 

(من أمهية رأس PAGANO,2007,649تحقيق هذه املعايري، وما توصلت له دراسة )التحتية التكنولوجية واإللكرتونية الالزمة ل

 املال اهليكيل وأنه يمثل البناء التحتي املساند لرأس املال البرشي ويتضمن امللكية الفكرية.

( بدرجة 2.85بني )كام يتضح أن املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة عىل العبارات الفرعية للمحور الثاين تراوحت ما  -

 ( بدرجة تنمية متوسطة.1.74تنميه مرتفعة، و)

( ثامين عرش عبارة جاءت درجة تنميتها من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعة، يف حني 18وبقراءة اجلدول السابق يتضح أن ) -

 ( سبع عبارات درجة تنميتها متوسطة، وفيام ييل حتليل ألبرز تلك االستجابات:7جاءت )

  يف املرتبة األوىل بمتوسط "متتلك آليات لتحديث البيانات واملعلومات واالحتفاظ هبا يف ذاكرهتا التنظيمية"جاءت عبارة ،

( بدرجة تنميه مرتفعة، ويرجع ذلك إىل اهتامم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بذاكرهتا التنظيمية 2.85حسايب بلغ )

ومشاركة العاملني يف صنع القرار واإلفادة من البيانات واإلحصاءات والتقارير والوثائق  وتفعيلها يف عملية اختاذ القرار

والسجالت واألرشيف عند اختاذ القرار باعتباره قرارًا مؤسسيًا ال قرارًا فرديًا والعمل عىل ختزين املعرفة وتوثيق السياق 

 املعتمدة عىل السياق التنظيمي ومتثيلها يف السياق املعريف. املعريف وزيادة القدرة عىل اختاذ القرار واسرتجاع املعلومات 

  بمتوسط "تؤسس لثقافة تنظيمية تدعم اإلبداع واالبتكار واإلنجازات الفكرية النوعية "ويف املرتبة الثانية جاءت عبارة ،

( بدرجة تنميه مرتفعة؛ ويرجع ذلك إىل وجود النظم واللوائح املشجعة لإلبداع، ووجود بيئة مدعمة 2.83حسايب بلغ )

ة املؤمترات والندوات العلمية، ومساندة ومكافأة املبدعني من الباحثني يف تسهل وتشجع النرش العلمي للباحثني، وإقام

اجلامعة من خالل وسائل متنوعة: جائزة التميز البحثي، وجائزة معايل مدير اجلامعة لإلبداع يف التعليم اجلامعي، ومنح حوافز 

 فهرس العريب لالستشهادات.برنامج النرش العاملي، ومرشوع بوابة البحث العلمي اإللكرتونية، ومرشوع ال

  املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب بلغ  "يوجد هبا نظام عادل وواضح للرتقي وفقا ملستويات األداء الفعيل"كام احتلت عبارة

( بدرجة تنميه مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل وجود رشوط وقواعد صارمة ينبغي عىل عضو هيئة التدريس أن يلتزم هبا 2.79)

قية للدرجة العلمية األعىل ومنها: خطاب من الكلية، وتوصية جملس القسم والكلية باملوافقة عىل طلب الرتقية عند تقدمه للرت

وعىل النتاج العلمي املقدم، وتقويم األداء الوظيفي، وتقويم املشاركة يف التدريس وخدمة املجتمع واجلامعة، وثالث بحوث 

قية إىل رتبة أستاذ، باإلضافة لوضع معايري البد من حتققها لقبول املجالت للرتقية إيل رتبة أستاذ مشارك ومخس بحوث للرت

 العلمية املحكمة ألغراض الرتقية.

  ( 2.77يبلغ) املرتبة الرابعة بمتوسط حساب "تعمل اجلامعة عىل التقييم املستمر جلودة اخلدمات التعليمية"وشغلت عبارة

ة التقويم واجلودة، وإنشاء وحدات لضامن اجلودة بكل كلية من كليات بدرجة تنميه مرتفعة، ويرجع ذلك إىل وجود عامد
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اجلامعة هبدف حتسني العملية التعليمية من خالل تطوير نظام متكامل للمراجعة الداخلية والتقييم الذات؛ مما يؤهل تلك 

 ية املختصة هبذا الشأن.الكليات للحصول عىل االعتامد املؤسيس واألكاديمي من اهليئات املحلية واإلقليمية والعامل

  إدارة املوارد، الستثامر إدارة– وجتويدها العمل آليات لتسهيل داعمة تنظيمية هياكل تنشئ"ويف املرتبة اخلامسة جاءت عبارة 

ويرجع ذلك إىل وجود صندوق استثامرات  مرتفعة؛ تنميه بدرجة( 2.64) بلغ حسايب بمتوسط "-وغريها البحوث لتسويق

ها الذاتية هبدف تعزيز توجه اجلامعة يف إجياد مصادر تعتمد عىل االستثامر املعريف، وتنمية موارد اجلامعة الذاتية اجلامعة وموارد

 بطرق استثامرية حديثة وفعالة.

  تصدر )جملة دورية، نرش علمي، كتب، مؤمترات، مقررات إلكرتونية..( متثل قاعدة متيزها عن اجلامعات "وجاءت عبارة

( بدرجة تنميه مرتفعة؛ ويرجع ذلك إىل وجود عدد من املجالت 2.61رتبة السادسة بمتوسط حسايب بلغ )يف امل "األخرى

التي تصدرها عامدة البحث العلمي بجامعة اإلمام مثل: جملة العلوم اإلنسانية، وجملة العلوم الرتبوية، وجملة العلوم الرشعية، 

ي الذي تتمثل املشاريع املستهدفة من الربنامج خالل السنوات اخلمس األوىل وجملة العلوم العربية، وإنشاء برنامج النرش العامل

يف: املرشوع األول إشاعة ثقافة التميز يف النرش العلمي، واملرشوع الثاين تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والباحثني 

وع الثالث حتفيز الباحثني للنرش يف املجالت للنرش يف جمال البحث والنرش العلمي بام ينسجم مع املعايري العاملية، واملرش

املتقدمة، واملرشوع الرابع استقطاب الباحثني املتميزين وتكوين الفرق البحثية العاملية، واملرشوع اخلامس إطالق شبكة 

 لنرش.إلدراج وتصنيف أوعية النرش الصادرة باللغة العربية وتطوير جمالت اجلامعة لتحقيق متطلبات اإلدراج يف قواعد ا

  تتميز اجلامعة برسعة االستجابة يف تبني تكنولوجيا املعلومات يف عمليتها التعليمية "ويف املرتبة السابعة عرش جاءت عبارة

( بدرجة تنميه متوسطة. وقد يرجع ذلك إىل اهتامم جامعة اإلمام بحوسبة مجيع 2.25بمتوسط حسايب بلغ ) "واإلدارية

طريق برامج التدريب عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف اكتساب أعضاء هيئة العمليات التعليمية اإلدارية عن 

التدريس للمهارات املهنية التي تتفق مع اسرتاتيجيات التغيري يف أسواق العمل املحلية واإلقليمية والعاملية، وزيادة مهاراهتم 

عليمية والبحثية واإلدارية باجلامعة، إضافة إىل نرش ثقافة عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة العملية الت

التعليم اإللكرتوين بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن طريق عامدة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد وحتويل بعض 

 املقررات إىل إلكرتونية..

  ( 1.92بمتوسط حسايب بلغ )" عن اجلامعات األخرىلدهيا مكتبة إلكرتونية متميزة "ويف املرتبة الثامنة عرش جاءت عبارة

 بدرجة تنميه متوسطة.

  بمتوسط "األعامل أداء يف واالبتكار اإلبداع -باجلامعة– واإلجراءات األنظمة تدعم"ويف املرتبة التاسعة عرش جاءت عبارة 

 وسطة.مت تنميه بدرجة( 1.88) بلغ حسايب

  املرتبة العرشون بمتوسط  "توفر آلية لتبادل األفكار واملعلومات واخلربات بني أفرادها بسهولة "شغلت عبارة

( بدرجة تنمية متوسطة؛ وقد يرجع ذلك إىل وجود البوابة اإللكرتونية جلامعة اإلمام وهي بوابة إلدارة 1.83حسابيبلغ)

ريقها يتم التواصل بني أعضاء املجتمع اجلامعي من خالل تقديم اجلامعة والكليات والوحدات واملراكز البحثية عن ط

 خدمات إلكرتونية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
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  بمتوسط حسايب بلغ "تتميز بتقديم برامج أكاديمية جديدة ال توجد يف اجلامعات األخرى "ويف املرتبة األخرية جاءت عبارة

ة نظر الباحثة إىل وجود التخصصات ذاهتا يف اجلامعات السعودية ( بدرجة تنميه متوسطة؛ ويرجع ذلك من وجه1.74)

 األخرى.

 رأس املال املستفيد املحور الثالث: -

( يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى تنمية رأس املال املستفيد لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد 7اجلدول )

 بن سعود اإلسالمية

 املتوسط العبارة م
االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 

 الرتتيب

 3 متوسط 0.507 2.05 تعمل عىل توثيق املعلومات اخلاصة باملستفيدين. 1

2 
لدهيا سياسة واضحة لتطوير عالقاهتا وسمعتها لدى مجيع أصحاب املصلحة الذين يؤثرون يف 

 خدماهتا.
 مرتفع 0.598 2.55

1 

 2 متوسط 0.654 2.20 اخلدمات التي يطلبوهنا.تتبع املستفيدين من خدماهتا وتقدم هلم  3

 6 متوسط 0.797 1.85 متتلك نظاما فعاال للتواصل مع خرجييها واملستفيدين اآلخرين من املجتمع. 4

 6 متوسط 0.688 1.85 متتلك سمعة جيدة بني اجلامعات املحلية والعاملية لدى املستفيدين. 5

 7 متوسط 0.761 1.78 حمليا وعربيا ملا متتلكه من برامج متميزة.حترص عىل اجتذاب الطالب املتميزين  6

 11 متوسط 0.512 1.71 تدرس املشكالت املختلفة باملجتمع ومؤسساته وتسعى لتقديم حلول مبتكرة هلا. 7

 8 متوسط 0.603 1.77 ترشك املستفيدين يف إدارهتا ويف فتح برامج جديدة وتعديل برامج قائمة. 8

 10 متوسط 0.646 1.72 التغريات واملستجدات املستمرة يف رغبات واحتياجات املستفيدين.ترصد  9

10 
هتتم بآراء املستفيدين ومقرتحاهتم وأخذها بعني االعتبار عند تقديم خدمات جديدة أو إجراء 

 تعديالت عىل املوجودة منها.
 متوسط 0.661 1.73

9 

 12 متوسط 0.738 1.67 للتأكد من وفائها باحتياجات املستفيدين. جتري دراسات تتبعيه خلرجييها 11

 11 متوسط 0.570 1.71 تطور من براجمها وآليات العمل هبا وفقا ملتطلبات املستفيدين. 12

 13 منخفضة 0.641 1.60 تتبع التطورات والتغريات احلديثة وجتسدها يف إعداد طالهبا بام حيقق امليزة التنافسية. 13

 12 متوسطة 0.675 1.67 تعمل بكامل طاقاهتا من أجل حتقيق رضا املستفيدين. 14

15 
ترتبط اجلامعة بعالقات علمية وبحثية مع مراكز البحوث واالستشارات بام يعزز سمعة اجلامعة 

 وقدرهتا عىل االبتكار.
 منخفض 0.701 1.51

14 

 5 متوسط 0.666 1.89 ميزهتا التنافسية عىل حتقيق جودة التعليم.تتميز بالتعاون مع جهات مرموقة يف العامل لتحسني  16

 4 متوسط 0.658 1.91 متتلك قاعدة بيانات متكاملة متحدثة عن املستفيدين واحتياجاهتم. 17

 ــــــ متوسط 0.478 1.83 املحور ككل

 ( السابق ما ييل:7يتضح من اجلدول )

أن تنمية رأس املال املستفيد لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ  -

( وهي الفئة 2.33 -1.67(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثالثي )1.83املتوسط احلسايب العام للمحور )



 ميةهند بنت حممد األمحد: تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات: دراسة ميدانية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

- 375 - 

( من أن رأس املال PAGANO,2007,649، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة )"متوسطة"التي تشري إىل خيار 

العالقات أقل تأثريًا من رأس املال البرشي واهليكيل يف حتسني أداء اجلامعة، وال تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة 

ثر ارتباطًا من رأس املال البرشي واهليكيل يف تعزيز م( من أن اإلجراءات اإلدارية لرأس مال العالقات هي األك2014قشقش)

 امليزة التنافسية لدى اجلامعات.

( بدرجة تنميه 2.55أن املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة عىل العبارات الفرعية للمحور الثالث تراوحت ما بني ) -

 ( بدرجة تنميه منخفضة.1.51متوسطة، و)

( 14أن عبارة واحدة جاءت درجة تنميتها من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعة، يف حني جاءت ) وبقراءة اجلدول السابق يتضح -

 ( عبارتان جاءت درجة تنميتهام منخفضة، وفيام ييل حتليل ألبرز تلك االستجابات:2أربع عرش عبارة درجة تنميتها متوسطة، و)

  لدى اجلامعة سياسة واضحة لتطوير عالقاهتا وسمعتها لدى مجيع أصحاب املصلحة الذين يؤثرون يف "جاءت عبارة

(؛ فحصول اجلامعة عىل الطرق اجلديدة واملتفوق يزيد من قدرهتا عىل 2.55يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ ) "خدماهتا

 هتم عرب العديد من الربامج األكاديمية واخلدمات اجلديدة واملبتكرة.إرضاء مستفيدهيا، إذ تصبح قادرة عىل تلبية رغبا

  بمتوسط حسايب بلغ  "تتبع اجلامعة املستفيدين من خدماهتا وتقدم هلم اخلدمات التي يطلبوهنا"ويف املرتبة الثانية جاءت عبارة

ة احتياجات املستفيدين وترمجتها ( بدرجة تنميه متوسطة؛ ويرجع ذلك إىل وجود سياسة واضحة يف اجلامعة ملعرف2.20)

بصورة عملية من خالل التقويم الذايت لكليات اجلامعة للوقوف عىل نقاط القوة والضعف، ومراجعة اخلطط الدراسية جلميع 

كليات اجلامعة لكل فصل درايس عىل حدة ومدى مطابقتها لالئحة اخلاصة بكل كلية وفقًا لعدد املواد وعدد الساعات 

إضافة إىل تقييم أداء الطالب لتحقيق النتائج التعليمية املستهدفة من فهم ومعرفة املهارات املختلفة، والتعليم اخلاصة هبا، 

 الذايت والقدرة عىل االبتكار.

  متتلك قاعدة بيانات متكاملة متحدثة عن "وعبارة  "تعمل اجلامعة عىل توثيق املعلومات اخلاصة باملستفيدين"شغلت عبارة

( بدرجة تنميه 1.91(و )2.05املرتبة الثالثة والرابعة عىل التوايل بمتوسطني حسابيني بلغا ) "احتياجاهتماملستفيدين و

متوسطة؛ ويرجع ذلك إىل سعي اجلامعة لتوظيف بوابتها اإللكرتونية وتوثيق املعلومات اخلاصة بالطالب من حيث )الربيد 

نتائج االختبارات(، وكذا  -جداول االختبارات -املحارضاتجداول  -الرقم اجلامعي -السجل األكاديمي -اإللكرتوين

األبحاث  -الرسائل العلمية -الربيد اإللكرتوين -توثيق املعلومات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس من حيث )قاعدة البيانات

 املوقع الشخصية لكل عضو(. -العلمية

  وقة يف العامل لتحسني ميزهتا التنافسية عىل حتقيق جودة تتميز بالتعاون مع جهات مرم"ويف املرتبة اخلامسة جاءت عبارة

( بدرجة تنميه متوسطة؛ ويرجع ذلك إىل عقد جامعة اإلمام بروتوكوالت واتفاقيات تعاون 1.91بمتوسط حسايب ) "التعليم

تسوكوبا تاكوشوكو وجامعة دوشيشا وجامعة كانساي وجامعة توكاي وجامعة  مع جامعات مرموقة يف العامل مثل:  جامعة

وجامعة هريوشيام وجامعة وسيدا باليابان، ورشكة أوراكل العاملية، ورشكة قوقل وغريها، إال أهنا حتتاج إىل تفعيل أكرب فيام 

 خيص تبادل الزيارات العلمية بني الطلبة واألساتذة.
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  وعبارة  "واملستفيدين اآلخرين من املجتمع متتلك نظاما فعاال للتواصل مع خرجييها"ويف املرتبة السادسة جاءت عبارة

( بدرجة تنميه متوسطة؛ 1.85بمتوسط حسايب بلغ ) "متتلك سمعة جيدة بني اجلامعات املحلية والعاملية لدى املستفيدين"

ويرجع ذلك إىل إنشاء جامعة اإلمام لوكالة شؤون اخلرجيني التابعة لعامدة شؤون القبول والتسجيل يف العام اجلامعي 

هـ وكان من أهم الربامج التي نفذت برنامج خريج الذي كان من أهم أهدافه التواصل الدائم بني اجلامعة 1434/1435

 وخرجييها وإجياد رشاكة حقيقية بينهام يف شتى املجاالت املختلفة.

  بمتوسط  "برامج متميزة حترص عىل اجتذاب الطالب املتميزين حمليا وعربيا ملا متتلكه من"ويف املرتبة السابعة جاءت عبارة

( بدرجة تنميه متوسطة؛ ويرجع ذلك إىل فتح كليات جديدة يف اجلامعة كالطب، واهلندسة، وتسويق 1.78حسايب بلغ )

اخلدمات التعليمية من خالل الوحدات ذات الطابع اخلاص يف إدارة اجلامعة ويف الكليات، ومن خالل صندوق استثامرات 

التي تبنت نموذج اجلامعة املنتجة كإحدى سياسات جتديد مصادر اجلامعة التمويلية التي  "إثامر"اجلامعة ومواردها الذاتية 

تعتمد عىل تسويق اخلدمات واالستشارات واملنتجات االبتكارية، والدخول يف التحالفات العلمية واالستشارية يف 

 القطاعات املختلفة. 

  ات والتغريات احلديثة وجتسدها يف إعداد طالهبا بام حيقق امليزة التنافسيةتتبع التطور"ويف املرتبة الثالثة عرش جاءت عبارة" 

 ( وبدرجة تنميه منخفضة.1.60بمتوسط حسايب بلغ )

  ترتبط اجلامعة بعالقات علمية وبحثية مع مراكز البحوث واالستشارات بام يعزز سمعة "ويف املرتبة األخرية جاءت عبارة

 ( وبدرجة تنميه منخفضة.1.51بمتوسط حسايب بلغ ) "اجلامعة وقدرهتا عىل االبتكار

 ما أهم املقرتحات لتنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟     السؤال الثالث:

ن تقديم مقرتحات تسهم يف تنمية يف ضوء التحليل النظري وامليداين جلوانب الدراسة املختلفة، وما أسفرت عنه من نتائج يمك      

رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من درجة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة إىل مرتفعة 

 جدًا، وفيام ييل أهم هذه املقرتحات:

 فيام يتعلق برأس املال البرشي: -

 لتدريس من جتريب أفكارهم ومرشوعاهتم من خالل: توفري وسائل البحث متكني املتميزين واملبدعني من أعضاء هيئة ا

واالطالع عىل املعارف اجلديد عن طريق اإلجازات الدراسية وفرص التفرغ، وتبادل الزيارات بني اجلامعة واجلامعات يف 

 الداخل واخلارج.

 ودعم براءات االخرتاع. زيادة امليزانية البحثية وختصيص ميزانية مستقلة لألفكار اجلديدة وتطبيقها 

  أن يكون أحد معايري اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية قدرهتم عىل توفري املناخ الداعم لنرش ثقافة االبتكار واإلبداع

وحتفيز األفراد عىل تقديم ما لدهيم من أفكار تساعد يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية وتطوير أداء اجلامعة نحو حتقيق امليزة 

 تنافسية العاملية. ال

  تغيري اللوائح والقوانني التي تنظم العمل اجلامعي خاصة فيام يتعلق بتعيني األفراد واستقطاب الكفاءات املتميزة واستصدار

 قوانني تسمح بتنظيم احلصول عىل براءات االخرتاع وتشجيعها.
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 فيام يتعلق برأس املال اهليكيل: -

  تتميز هبا عن اجلامعات األخرى.تقديم اجلامعة برامج أكاديمية جديدة 

  إجياد آليات وبرامج تساعد أعضاء هيئة التدريس من خالل إنتاجهم يف احلصول عىل اجلوائز العلمية واملكافآت املحلية

والعاملية: مثل: وجود إدارة قانونية حلفظ حقوق الطبع والنرش وامللكية الفكرية، وبراءات االخرتاع، واحتضان األفكار 

 ع املبدعة واملتميزة باإلضافة إىل الدعم اإلداري واملعنوي.واملشاري

 .عمل مزيد من االشرتاكات مع العديد من قواعد البيانات التي تقدم اخلدمات العلمية والبحثية 

 ( ربط مجيع العاملني باجلامعة من خالل برنامج التواصل الداخيلoutlook.) 

 ملعلومات واالتصاالت مثل: تطبيقات اهلواتف الذكية، ومواقع التواصل االهتامم بالتطبيقات احلديثة يف جمال تقنية ا

االجتامعي وغريها، واإلفادة منها يف دعم عمليات التعليم والتعلم، والبحث العلمي والعمليات اإلدارية والتواصل بني 

 أفرادها.

 فيام يتعلق برأس املال املستفيد: -

 قة بني اجلامعة واملؤسسات البحثية املختلفة ومؤسسات املجتمع من أجل أن تقوم اجلامعة بإجراء البحوث، وتوطيد العال

 تقديم حلول إبداعية ملشكالت املجتمع ومؤسساته هبدف حتقيق عائد للجامعة وخدمة املجتمع.

  تبني مفهوم الرشاكة املجتمعية، بحيث تصبح خدمة املجتمع عملية إسرتاتيجية تشمل مشاركة املجتمع أفرادًا ومؤسسات

  خطط اجلامعة وسياساهتا، وأداء أدوار املتابعة والرقابة عىل عملياهتا وأنشطتها وخدماهتا.يف

  استحداث إدارة/ مكتب العناية باملستفيدين هيدف إىل استطالع آراء كافة املستفيدين من خدمات اجلامعة )أعضاء هيئة

فة نسبة الرضا عن كافة اخلدمات، وتسهيل املؤسسات الداعمة لعمل اجلامعة( ومعر -املوظفني -الطلبة -التدريس

 الشكاوي ورسعة االستجابة حلل املشكالت. احلصول عىل اخلدمات، وتلقي

  ،تطوير اجلامعة لرباجمها ومناهجها الدراسية بحيث ترتبط بالتطورات احلديثة واملستجدات املجتمعية ومشكالت املجتمع

 التفكري العليا وفقا للمعايري العاملية.وتكون أكثر تطبيقية، وتعتمد عىل تنمية مهارات 

 .التواصل بشكل فعال مع مؤسسات املجتمع املدين لتحسني مهارات الطلبة لتناسب األدوار املطلوبة مستقباًل 

 .تسويق اجلامعة يف اخلارج الستقطاب الطلبة الوافدين 

 ية يف مجيع املجاالت.تفعيل دور املؤسسات البحثية وربطها باجلامعات والرشكات واملصانع اإلنتاج 

 .فتح قنوات االتصال مع اجلامعات األجنبية العاملية يف مجيع التخصصات 
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 التوصيات واملقرتحات: خامسًا:

 بناًء عىل نتائج الدراسة، يمكن اقرتاح ما ييل:     

ومتطلبات معرفية املجتمع يعيش حتوالت تتطلب إعادة التفكري يف دور اجلامعات عىل أساس أهنا متطلبات جمتمعية  -

وحاضنات لرأس املال الفكري لتضطلع بدورها يف زمن حتتدم فيه املنافسة بني دول العامل يف خمتلف املجاالت، وعىل األخص 

 يف جمال العقول املبدعة املبتكرة.

 امعة.االستناد إىل رؤية مستقبلية الستثامر رأس املال الفكري وتلبية متطلباته لتحقيق امليزة التنافسية للج -

 تفعيل املقرتحات اخلاصة بتنمية رأس املال البرشي واهليكيل واملستفيد لتحقيق امليزة التنافسية جلامعة اإلمام. -

 إجراء دراسة عن تنمية رأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات السعودية األخرى. -

 لبية متطلباته لتحقيق امليزة التنافسية جلامعات السعودية.إجراء دراسة عن رؤية مستقبلية الستثامر رأس املال الفكري وت -

 قائمة املراجع:

 أوالً: املراجع العربية:

 القاهرة: الدار اجلامعية. اإلدارة اإلسرتاتيجية: مفاهيم ونامذج تطبيقية.م(. 2002إدريس، ثابت واملريس، مجال الدين.) -

مية رأس املال الفكري ألعضاء هيئة تدريسها لتحقيق اقتصاد املعرفة: م(. دور جامعة طنطا يف تن2017اإلتريب، هويدا حممود.) -

 .190-96، كلية الرتبية، جامعة عني شمس، مرص، ص ص3، ع41، مججملة كلية الرتبية يف العلوم الرتبويةتصور مقرتح. 

. دراسة ميدانية امعة أسيوط:م(. دور رأس املال الفكري يف تنمية القدرات التنافسية لدى طالب ج2015البنا، أمحد عبداهلل.) -

 .143-1ص ص كلية الرتبية، (،جامعة سوهاج،42،)املجلة الرتبوية

،  5، ع3،مججملة املعرفة الرتبويةم(. التنافسية بني اجلامعات. 2015احلوت، حممد وعبداملطلب، أمحد وتوفيق، صالح.) -

 .157-127اجلمعية املرصية ألصول الرتبية ببنها، مرص، ص ص

 م(. تطوير دور التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف حتقيق امليزة التنافسية جلامعة الكويت:2017سلطان غالب.)الدحياين،  -

 .382-317(، ص ص95مرص،) ، جملة كلية الرتبية بالزقازيق،دراسات تربوية ونفسيةدراسه مستقبلية. 

م(. رأس املال الفكري: اخليار االسرتاتيجي املستقبيل ملؤسسات التعليم العايل. ورقة علمية 2012الزهريي، إبراهيم عباس.) -

املؤمتر العلمي السنوي العريب الرابع لكلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة، إدارة وإدارة رأس املال الفكري يف مقدمة إىل 

 .45-19، ص ص1، مرص، مجرص والوطن العريبمؤسسات التعليم العايل يف م

 القاهرة: دار غريب للنرش والطباعة. إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية.م(. 2001السلمي، عيل.) -

 . القاهرة: الثقافية املرصية للطباعة والنرش.دليل اختيار العينةهـ(. 1420الضحيان، سعود ضحيان.) -

القدرة التنافسية تقييم الدولية للجامعات املرصية. ورقة علمية مقدمة إىل ملؤمتر م(. معايري ال2006عباس، نرسين أمحد.) -

، للجامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي املرصية والعربية يف إطار اتفاقيات حترير التجارة الدولية يف اخلدمات

 جامعة حلوان، مرص.
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 .2لبنان: دار النهضة العربية،ج امع.دراسات يف علم االجتم(. 2000عبدالرمحن، عبداهلل.) -

م(. استغالل رأس املال الفكري لزيادة نسبة مسامهته يف التنمية املستدامة من وجهة نظر األكاديميني 2014عبدالقادر، حسني.) -

 ، جامعة اإلرساء، األردن.إىل املؤمتر الرابعيف جامعة االستقالل. ورقة علمية مقدمة 

أس املال الفكري يف اجلامعات الفلسطينية وتعزيز امليزة التنافسية. جملة الدراسات املالية م(. ر2016عبدالقادر، حسني.) -

 .28-9، خمرب املالية واملحاسبية واجلباية والتأمني، جامعة أم البواقي، اجلزائر، ص ص6واملحاسبية واإلدارة، ع

جامعات املرصية والسبيل إىل دعمها واالرتقاء م(. ضعف القدرة التنافسية لل2010عبداملجيد، عبدالفتاح وحجازي، مروة.) -

 .656-621، مرص، ص ص2، ع35، مج. املجلة املرصية للدراسات التجاريةهبا

 كلية الرتبية، جامعة األزهر. أمهية رأس املال الفكري يف اجلامعات.م(. 2013العتيقي، إبراهيم.) -

كري باجلامعات السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية م(. متطلبات تنمية رأس املال الف2011القريش، مسعود بن خرض.) -

 .79-15، مرص، ص ص36، ع12، سعامل الرتبية جملةاملعارصة. 

إدارة رأس املال الفكري وعالقته يف تعزيز امليزة التنافسية دراسة تطبيقية عىل اجلامعات الفلسطينية م(. 2014قشقش، خالد.) -

 امعة األزهر، غزة.رسالة ماجستري غري منشورة، ج .بقطاع غزة

، يف الدبلوم التدريبي للموارد البرشيةم(. االستثامر يف رأس املال البرشي يف العائد االقتصادي. 2010حممود، حممد مصطفى.) -

 مركز تطوير األداء والتنمية.

جملة (. تفعيل دور التعليم اجلامعي يف تلبية متطلبات تنمية رأس املال الفكري: دراسة مستقبلية. 2013مريس، رشين عيد.) -

 .141-69، جامعة بنها، مرص، ص صكلية الرتبية

ور إدارة رأس املال الفكري وتنميته بالتعليم اجلامعي يف ضوء التحوالت املعارصة: تصم(. 2007املطريي، حميا خلف.) -

 رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى. مقرتح.

اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية )مرشوع أفاق( هـ(. 1432وزارة التعليم العايل.) -

 م.1450/2029

التنافسية للجامعات: دراسة ميدانية عىل  م(. متطلبات تطوير رأس املال الفكري لتحقيق امليزة2013ويح، حممد عبدالرزاق.) -

 .244-239، جامعة بنها، مرص، ص ص95، ع24، مججملة كلية الرتبيةجامعة بنها. 

جملة جامعة م(. استثامر رأس املال البرشي والفكري ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة. 2016يعقوب، عبدالعزيز حممد.) -

 .230-197، السودان، ص ص32ع ،19، سالقرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

م(. دور املؤسسات اجلامعية يف بناء رأس املال الفكري مع اإلشارة إىل جتربة معاهد التكنولوجية اهلندية 2008يوسفات، عيل.) -

IIT خمرب  املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظامت األعامل العربية،. ورقة علمية مقدمة إىل

 .18-1، ص ص2، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، جالتنمية االقتصادية والبرشية
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Abstract: This study aimed at identifying the theoretical underpinnings of the intellectual capital and the 
competitive advantage of universities, revealing the extent of intellectual capital development to achieve the 
competitive advantage of Imam Muhammad bin Saud Islamic University from the point of view of teaching 
staff members. The study also tried to come to the most important suggestions to develop the intellectual 
capital so that to achieve the competitive advantage to Imam Muhammad bin Saud Islamic University. To that 
end, the researcher has used the descriptive approach in its both survey and documentary methods. Through a 
questionnaire of (62) phrases distributed on three axes, namely; the intellectual capital, structural capital, and 

beneficiaries' capital, a sample of 235 of the teaching staff of the Faculty of Social Sciences, Imam Muhammad 

bin Saud Islamic University, was surveyed. The study results showed that the intellectual capital development is 
still at a moderate level, which affects the achieving of the competitive advantage of Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University. The axis of structural capital came as the higher with a high level of development while 
theaxis of beneficiaries' capital came as the least with a moderate level of development.  

Keywords: Intellectual Capital, the Competitive Advantage, Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 
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Abstract:A Passage to India is a seminal source which has a clinical approach at the colonial outrages, racial 
traumas, and the multifarious ramifications of racism that the Anglo Indians perpetrated on the locals. The 
novel socially and psychologically explores the unhealthy dimensions of the colonizer-colonized relationships. 
The disgusting attitudes of the English expatriates as well as the hatred of the Indians, is the primary 
foundation of the racial tension between the two races. The antagonistic relationships between the two extreme 
communities made the social life in India unbearable and miserable. The miserable situation in colonized India 
deteriorated due to the violations of the values and rights of the indigenous Indians. In A Passage to India, the 
average Indian individual seems to consider mistrust and suspicion as his/ her best guide. However, Indian 
citizens are exploited by the colonizer’s rude demeanors and racial, condescending and frustrating attitudes 
which eat into the vitals of the Indian community, In A Passage to India, E. M. Forster, highlights these biased 
and prejudiced racial attitudes.  E.M. Forster in the novel clinically excoriates the patronizing British ruling 
caste. He also condemns the intolerance of the Indian community represented by Dr. Aziz, who is guided by 
his intuitions, imagination and emotions rather than his sense of intellect and reasoning. This racial tension in 
the colonized Indian society can be condensed by adopting a sensible attitude based on adopting human 
values, such as interracial love, peace, harmony and understanding. This paper delineates how racism and its 
different multiple manifestations have an effect on the relationships between the characters of different races. 
Forster furthermore underscores various human values such as interracial tolerance, love and understating. 
The violations of these values, however, is considered as the root cause of the racial tensions in the British 
Raj. Forster channels his biting satire and harsh criticism against the British rulers due to their unbearable 
racist discriminations against indigenous natives. This study, therefore, critically highlights race relations and 
the traumatic effects of the British colonization.  

Keywords: Racism, India, Forster, British Raj, race, intolerance, racial tension.  
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INTRODUCTION  
A Passage to India (1924) by E.M. Forster was selected as one of the 100 great works ever 

written in English Literature by the Modern Library, and won the James Tait Black Memorial Prize for 
fiction. In this novel, Forster seems to perceive the English Empire from a critical point of view rather 
than a nostalgic one (Enos 88). The theme of the book is the non-superficial relationship of the 
indigenous local Indians and the colonialist English. The novel is an attempt at understanding India 
and the natives from a more personal, positive and meaningful perspective (Enos 105). However, as 
Boehmer points out “it holds out little hope either for social interaction between Europeans and 
Indians, or for Indian national independence” (101).  

The political significance of interracial relationships in the socio-historical context of A Passage to 
India, that is, colonial British India before the passing of the declaration of independence in 1947, 
was obviously remarkable. 

E. M. Forster paid two visits to the British colonial India, the first journey was in 1912 and the 
second one was in 1921. In A Passage to India, Forster worked in his own experiences and 
attitudes which he experienced in India. The novel is widely considered as a “telling attack on British 
imperialism” (Botheroyd 6), and it is about relationships, mysticism as well as politics. A Passage to 
India is written in the tradition of the former novels which deal with relationships and love; however, 
the political part in it, Forster’s harsh criticism and biting satire against the British rule in the 
subcontinent of India, is based more on his ethical convictions than on political ones. Friendship for 
him is very important, perhaps even more important than love (Botheroyd 3).  

Forster experienced a multifaceted India which seemed strange to him, the phrase “a hundred 
Indias” is used several times to describe the muddle and mystery of the country. Forster is “appalled 
by the corruption of personal relationships produced by imperial rule”. In India, there existed other 
divisions than in England. There were not only the class divisions that are produced by birth and 
wealth, but also a racial and religious division between people. There was a strong hierarchy in 
British India (Botheroyd3).   

E.M. Forster is an anti- colonial and anti-imperialist as his classic masterpiece, A Passage to 
India, exemplifies the condemnation of colonialism, racism and its multiple facets. In “A Passage to 
India and Heart of Darkness: A Comparative Study of Anti-Colonialism”, both authors Md. Ishrat 
Ibne Ismail and Shareefa Yasmeen argue that “Forster’s humanism fails to synthesize colonialism 
and post colonialism and leaves the matter undecided” (11). At the end of the novel, the friends Aziz 
and Fielding end their last meeting with a note of separation. In reply of Fielding’s friendship Aziz, 
echoing Kipling’s sayings ‘the twin shall never meet,’ says that East and West cannot be bridged.  
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The novel sheds light on the unhealthy dimensions of the relationships between the colonizers 
and the colonized. The Bridge Party is a perfect example demonstrating the colonized-colonizer 
unhealthy social relationship. The British are offering the bridge party to demonstrate the wide gulf 
between East and West, as Mrs. Turton says, “I refuse to shake hands with any of the men” (Forster 
41).  

In A Passage to India, it is realized that humanity of the native people is ignored, and the feelings 
of the colonized are disregarded. The locals are stripped of their humanity and dignity.  It seems that 
the British colonizers have crossed the boundaries of humanity to the extent that they can be named 
uncivilized, e. g. telling lies about the natives, hurting them physically and psychologically, looking 
upon them as lower class and downtrodden. Above all, the colonizers disregard the values and 
passion of a human being. The Indo- European relationship is tested through the discourse of Dr. 
Aziz’s attempt to assault an English lady, Miss Quested. Seizing this opportunity, the English rulers 
manipulate the event for their interests totally ignoring the urge of humanity (Ismail and Yasmeen 
10).  The English colonizers are always ready to seize advantage from a discourse: 

Imperial relations may have been established initially by guns, guiles and diseases, but they were 
maintained in their interpellative phase largely by textuality, both institutionally…and informally. 
Colonialism, (like its counterpart racism), then, is a formation of discourse, and as an operation of 
discourse it inerpellates colonial subjects by incorporating them in a system of representation. (Tiffin 
and Lawson, quoted in Loomba 95)  

Hence, in A Passage to India, Adela is the victim who tests the elasticity of the Indo-British 
colonial relationship.   

Both Ismail and Yasmeen argue that British’s insatiability for geographical expansion and greed 
for wealth have corrupted the colonized society and has caused gross inhuman exploitation (8). At 
the core of the civilizing mission the intention is economic benefit as Ania Loomba argues, “[i]n 
whichever direction human beings and materials travelled, the profits always flowed into the so called 
mother country” (02). Jean-Paul Sartre, in his “Preface” to The Colonizer and the Colonized 
confesses the same notion emphasizing the economic aspects of colonization: “For me the economic 
aspects of colonialism is fundamental,” and denunciates, “the so-called moral or cultural mission of 
colonization” which shows the profit motive as its basic. He further notes that “the deprivations of the 
colonized are almost direct result of the advantages secured to the colonizers” (qtd in Memmi XII).  

DISCUSSION    
The English colonization of the subcontinent of India and its racial manifestations frustrates any 

potential friendship between the English and the Indians under the colonizer/colonized status quo. 
The novel underscores the process of ‘formatting’ and brainwashing which the English newcomers 
have to go through in order that they end up just like the other Anglo –Indian colonial settlers in 
terms of their ideologies and practices (Abu Baker 68). Clare Brandabur remarks that A Passage to 
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India “attempt[s]  to deal with colonialism  (or post-colonialism  or neo-colonialism) with respect to 
the destructive impact on personal relationships caused by the racist assumptions  and  psycho-
pathology  inherent  in  colonial  imperialism”  (Brandabur 19). Jan Mohamed argues that, the novel 
A Passage to India attempts “to overcome the barriers of racial difference’” (Childs 348). Nirad 
Chaudhuri, on the other hand, criticized it “for its reduction of political history to a liberal’s 
preoccupation with personal relationships” (Childs347).  

Bhupal Singh conceives the novel as “a clever picture of Englishmen in India,  a  subtle  
portraiture  of  the  Indian  (especially  the  Moslem  mind)  and  a fascinating study of the problems 
arising out of the contact of India with the West” (Singh  221). Besides, Meenakshi  Mukherjee  
points out that “[p]erhaps relationship—communication  between, and understanding of, men who 
happen to belong to two races—is part of Forster’s theme” (Mukherjee 86). According to Nihal 
Singh, the novel depicts “how the British in India  despise  and  ostracise  Indians,  while  on  their  
part  the  Indians  mistrust  and misjudge  the British”  (Childs 347). To Diane Johnson, one of the 
novel’s themes is “that people from different cultures rarely understand one another” (Johnson 
2000). 

The novel focuses on the three characters: Dr. Aziz, his British friend Cyril Fielding, and Adela 
Quested. During an excursion to the Marabar Caves, Adela charges Dr. Aziz of attempting to rape 
her. Aziz's trial brings out all the racial tensions and prejudices between Indians and the British 
colonialists who rule over India.   

Race, according to New Oxford Dictionary of English, is “Each of the major division of human 
kind, having distinct physical characteristic, a group of people sharing the same culture, history, 
language, etc (2003). According to Cambridge International Dictionary of English“race is group 
especially of people with particular similar physical characteristics, who are considered as belonging 
to the same type are the fact of belonging to a particular such group” (2000).  

Gulzar Jalal Yousafzai and Qabil Khan in their research paper entitled “Rudeness, Race, Racism 
and Racialism in E.M. Forster’s "A Passage to India" argue that attitudes of racialism, racism and  
race are viewed from various angles. They are discussed in the light of human psychology (86). A 
new dimension of A Passage to India has been discussed and analyzed by Rebecca Gronstedsin in 
her research article, “Racialism in A Passage to India”. Accordingly, race is the classification of 
human beings into physically, biologically and genetically distinct groups. Race is further divided into 
racism and racialism. They stand for external and internal features. Racism is physical and a 
behavior, rcialism is theoretical and ideological, a doctrine, a principle. Rebecca says: “The ideology 
of racialism originated in Western Europe in the mid eighteen century and extended to about mid-
twentieth, which suggest that Forster was influenced by its doctrines in the writing of his novel” (qtd 
in Yousafzai & Khan 86).  
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Colonialism has often been considered as the struggle to determine who is fittest, even in the 
times before Darwin (Boehmer 80). According to Darwin, it was the Europeans who were the fittest 
of mankind. It was thanks to this quality that they were able to defend their colonies (Boehmer 85). 
Boehmer argues that “if colonization was a struggle for supremacy, not only of white against black, 
but between European nations, the scramble for territory took on the aspect of a conflict between 
competing virilities” (80). 

Following 1857, the Indian Raj came into the clutches of the English rulers. The disgusting 
attitude of the English expatriates as well as the hatred of the Indians, is the primary foundation of 
the tension between the two races. The antagonistic relationships between the two extreme 
communities made the social life in India unbearable and miserable. The miserable situation in 
colonized India deteriorated due to the violations of the values and rights of the indigenous Indians. 
In A Passage to India, the average Indian individual seems to consider mistrust and suspicion as his/ 
her best guide. However, Indian citizens are exploited by the colonizer’s rude and racial 
condescending attitudes.   

In A Passage to India, E. M. Forster, highlights the biased and prejudiced racial attitudes of the 
English community, he also underscores various human values such as interracial tolerance, love 
and understating. The violations of these values, however, is considered as the root cause of the 
racial tensions in the British Raj. Forster channels his biting satire and harsh criticism against the 
British rulers due to their unbearable racist discriminations against indigenous natives (Khan & 
Yousafzai 76).   

In A Passage to India, the ruling Anglo-Indian colonialists are the stronger race and have 
therefore authority and dominance over the ruled, the separated, marginalized, segregated; the 
locals. This authority gives them supremacy and power which they use against the second class and 
inferior race, the Indians (Boehmer 10). The untouchable Indians are considered as weak, outcast, 
unwanted and second rate. They are believed to be different from Europeans, especially the English, 
compared with the white superiors; they are looked at as downtrodden and inferior.  Even though the 
British might have their own different categories like social class and religions, they are united as 
opposed to the local natives (Boehmer 67). There is very little social integration between the 
colonialists and the Indians, between the racially superior and inferior. Yet there are incidents in the 
novel that show that the Indians are more sophisticated than the colonialists.  

Forster had spent a long time in India before writing his book. On returning to England, he related 
to his friends that he had always felt miserable at the English Club, yet, on the other hand, in the 
company of Indians he always felt happy (Forster 11). Forster says: “looking back on that first visit 
of mine to India, I realize that mixed up with the pleasure and fun was much pain. The sense of 
racial tension, of incompatibility, never left me. It was not a tourist’s outing, and the impression it left 
was deep (11).  
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Masood, an Indian friend of Forster, who lived in England writes in one of his letters:  
When I began the book I thought of it as a little bridge of sympathy between East and West, but 

this conception has had to go; my sense of truth forbids anything so comfortable. I think that most 
Indians, like most English people, are shits, and I am not interested whether they sympathize with 
one another or not. Not interested as an artist; of course the journalistic side of me still gets roused 
over these questions… (qtd in Forster 15) 

Ten years after publishing A Passage to India, Forster confirmed the statement that a Victorian 
writer, William Arnold, had made that “until the point of divergence between Eastern and Western 
mentality has been discovered, co-operation is impossible (Boehmer 150). The paper investigates 
the conflict of cultures that occur as a result of racism and misunderstandings between the colonial 
English rulers and the indigenous Indians.  A Passage to India is therefore an investigation whether 
there could be an invisible bond of value rather than an investigation of a political bond. The novel 
considers whether it is possible for personal relationships between the locals and English to develop 
to mutual satisfaction (Halmstad 6). Forster’s novel reflects whether the English can connect with 
the Indians, and vice versa (Forster 26).  

Throughout the novel there are examples of racist attitudes, persecution and oppression by the 
Anglo-Indians against the native Indians. The English doctor, Major Callendar brags about torturing 
an injured Indian youth by putting pepper on his shattered face. On the other hand, the police 
superintendent, Mr. Mc Bryde expresses supercilious views of the lust the Indians have for white 
English women. Ronny Heaslop, the city magistrate is ignorant, Miss Dereck shows rage towards 
her Indian employers; and MrTurton is arrogant towards the Indians (Halmstad 6). 

Forster in the discussed novel says, “A community that bows the knee to a Viceroy and believes 
that the divinity that hedges a king can be transplanted, must feel some reverence for any viceregal 
substitute. At Chandraporethe Turtons were little gods” (25). He observes the overall attitude of the 
major Communities towards each other and finds them very biased, partial, disgusting, and 
prejudiced. “The roads, named after victorious generals and intersecting at right angles, were 
symbolic of the net Great Britain had thrown over India”(14). Similarly, “It was the anthem of Army of 
Occupation. It reminded every member of the Club that he or she was British” (23). His focus is the 
high ups, “The collector could not speak at first. His face was white, fanatical and rather beautiful – 
the expressions that all English faces were to wear at Chandrapore (152).  

The observation and conclusion developed by McBryde, the English Police Officer, is also very 
queer, the District Superintendent of Police is never surprised by the behavior of any Indian and has 
his own theory about climatic zones. 

no Indian ever surprised him, because he had a theory about climatic zones. The theory ran: All 
unfortunate natives are criminal at heart, for the simple reason that they live south of latitude 30. 
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They are not to blame, they have not a dog’s chance- we should be like them if we settled here. 
(156)  

McBryde, while opening his arguments truth, the darker races are attracted to the fairer but not 
vice versa” (206). In McBryde’s opinion, Aziz behaves cruelly and brutally to an English female and 
cannot be forgiven. The policeman is quick to blame the Indians as all the colonialists did. “Quite 
possible, I’m afraid; when an Indian goes bad, he goes not only very bad, but very queer” (Forster 
177). 

The first attempt, to bridge the English and Indian communities, fails due to rude and racist  
attitude of the Anglo-Indian expatriates.  

The Bridge Party was not a success – at least it was not what Mrs. Moore and Miss Quested 
were accustomed to consider a successful party. “They arrived early, since it was given in their 
honour, but most of the Indian guests had arrived even earlier, and even stood massed at the farther 
side of the tennis lawn, doing nothing. (Forster35)  

During the party, Mrs. Turton does not like to receive, mix up or be polite with the Indians. Mr. 
Turton reminds her, “To work, Mary, to work cried the collector touching his wife on the shoulder with 
a switch. Mrs. Turton got up awkwardly. What do you want me to do?” (Forster 37).   

The observation of Adela is more than anyone else. She tells Fielding, 
         This party to-day makes me so angry and miserable. I 
           think my countrymen out here must be mad. Fancy 
inviting guests and not treating them properly! … The 
Englishmen had intended to play up better, but had been 
prevented from doing so by their women folk, whom they 
had to attend, provide with tea, advise about dogs, etc. 
When tennis began, the barrier grew impenetrable. It 
had been hoped to have some sets between East and 
West, but this was forgotten, and the courts were 
monopolized by the usual club couples.(Forster 12) 
The dialogue between Ronny and Mrs. Moore is also an example of a rude behavior: 
We're not out here for the purpose of behaving pleasantly! 
What do you mean?  
What I say. We're out here to do justice and keep the peace. 
Them's my sentiments. India isn't a drawing room. 
ents are those of a god," she said quietly, but it was 
his manner rather than his sentiments that annoyed her. 
Trying to recover his temper, he said, "India likes gods. 
And Englishmen like posing as gods. (Forster 45)  
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The English and Indian communities strive to come closer to each other, however, they stand 
against each other because they bear some negative attitudes such as, racial discrimination, mutual 
hatred, disgust, rudeness and haughtiness. Such racial barriers, lack of mutual trust, and 
condescending attitudes act as main hurdles which could widen the racial gap between the two 
parties (Khan & Yousafzai 77).   

 The existence of the racial tension between the two communities mounts up from the second 
chapter throughout the dialogue of the Indian Muslim characters. Dr.  Aziz, a physician, Mahmoud 
Ali, an advocate, and other friends are discussing the demeanors of the members of the English 
ruling community, and how their attitudes towards Indians have changed after their coming to India 
(Khan & Yousafzai 79).  Dr. Aziz says that: “they all become exactly the same – not worse nor 
better. I give any Englishman two years, be the Turton or Burton. It is only the difference of a letter. 
And I give any Englishwoman six months. All are exactly alike” (Forster 9).   

Throughout the novel, the English expatriates prove the belief that they are superior to the 
Indians, they have instilled a sense of inferiority complex into the minds of Indians. Forster 
delineates a picture of the anxious situation between colonial rulers and the Indians. The comments, 
behavior, and treatment which the Indians receive at the hands of the British characters, demonstrate 
the English sense of aggrandizement (Khan & Yousafzai 80).   

These patronizing and disgusting attitudes channeled towards the Indian community are due to 
historical, psychological, philosophical, cultural and traditional behavior. Indians are always humiliated 
in a way or another by the English ruling class. Dr.  Aziz, for instance, is called upon urgently and 
unnecessarily by his superior Major Callendar, to his bungalow. This urgent and unnecessary call 
irritates and humiliates him, and thus embitters him. A highly qualified and educated Indian chap is 
unnecessarily asked to come at a bungalow, not at the hospital, and not for any official matter, an 
operation or emergency duty etc. Aziz feels it and discusses it with his Muslim friends. He 
complains, “Old Calendar wants to see me in his bungalow, he said. Some case, I dare say. I dare 
say not. I dare say nothing. He has found out our dinner hour that’s all and chooses to interrupt us 
every time in order to show his power” Forster (13).   

Racial tension between the communities is due to lack of tolerance, understanding, and 
prudence. Forster says, “on the basis of tolerance a civilized future is built. This is the only force 
which will enable different races and classes and interests to settle down together to the work of 
reconstruction” (qtd in Grandsen 5). The ruling British community deliberately put the Indians at a 
distance and does not tolerate them. This lack of tolerance aggravates the problem of reaction, 
harshness, retaliation, revenge, misunderstanding and hatred. Intolerance rises at the colonized 
Indian society due to attitudes of rudeness, race, racism and racialism. Henceforth, in spite of the 
great mutual affection between Dr. Aziz and Cyril Fielding, Aziz is eventually alienated from Fielding 
(Khan & Yousafzai 89).   
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K .W. Grandsen argues that “Forster’s literary career can more fruitfully be regarded as an 
attempt to explore and where this seemed to him desirable, to criticize and modify, the values and 
attitudes he had learnt as a young man”(5).  

This grisly racial discrimination and gross injustices show the Anglo-Indians racial attitudes 
towards Dr. Aziz after the Marabar Caves’ incident. MrMcBryde feels that Aziz pretends to be a 
reputable and respectable member in the Indian society, getting a government post, while in reality 
he is leading a double life. His negative way of life takes over his respectable self. Mr.Turton states 
that he has “never known anything but disaster result when English people and Indians attempt to be 
intimate socially” (Forster 182). According to Mr. Turton, contact and courtesy would be allowed, but 
intimacy should not be allowed for it is harmful. Only mutual respect and esteem can enable them to 
socialize with each other (Halmstad 7).  

The British colonialists feel that it is necessary for them to abide by the unwritten rules on how 
they behave towards the local Indians. These unwritten rules, which the locals are bound to follow in 
their relations with the colonialists, safeguard the interests of the British, making them the white 
superiors. Any modification of these rules would risk the whole system (Boehem 68).  

When Indians live in England, they can be extremely close to and respected by the English. 
However, the Indians cannot not return this hospitality when these Englishmen move to India. The 
Anglo-Indians would already have influenced these fellow Englishmen to put a stop to such 
friendships (Halmstad 7). When discussing this with Aziz, Hamidullah, an Indian lawyer, argues that: 
“It is impossible here. Aziz! The red-nosed boy has again insulted me in court. I do not blame him. 
He was told that he ought to insult me. Until lately he was quite a nice boy, but the others have got 
hold of him” (Forster 34).  

Accordingly, as Hamidullah states, such a friendship between an Englishman and an Indian on an 
equal basis is only imaginable in England, “only contend that is possible in England” (Forster 33). 
Even Aziz feels, “Why talk about the English? Brrr….! Why be either friends with the fellows or not 
friends? Let us shut them out and be jolly. Queen Victoria and Mrs Bannister were the only 
exceptions, and they’re dead” (Forster 33). 

One must also consider the Englishmen who travel to India and have never had Indian friends in 
Briton. Many of them intend to be gentlemen and befriend Indians in the beginning; nonetheless, 
after a while they are told that this is not acceptable in English society. A dramatic change can be 
seen and some of these same Englishmen even begin to abuse the Indians (Halmstad 8). This can 
also be seen in the behavior of Mr.Turton: he too had been close to the locals originally and yet, like 
all the others before him, later on he did not trust any Indian. When Fielding first arrives in India he 
is extremely friendly, and wishes to be liked and accepted by the Indians. He chooses to befriend 
Indians. Yet even he, with his positive opinion of the Indians, feels at times that Indians are 
unbearable (Forster 184). 
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The incident in the caves is a muddle or a mystery that shows that India can only present 
confusion of morals, misunderstandings and misreading between the colonialists and the locals 
(Childs 349). The personal relationships of Adela are given no importance, she is still the one who 
gives Fielding the chance to meet Aziz.  Fielding and Adela are rejected by the English community 
due to their friendships with and loyalty towards the Indian community. 

In “Rethinking Identity: The Coloniser in E. M. Forster’s A Passage to India”, Ahmad M.S. Abu 
Baker argues that stereotypes presented in the novel are extremely strong, therefore, their lifecycle is 
long. Ronny tries to  promote  stereotypes  and  racial  discourses  to  his  mother, Mrs. Moore,  
using  “phrases  and arguments” of senior colonizers (76). He almost succeeds in making her adopt 
that same logic. “In the light of her son’s comment she reconsidered the scene at the mosque …. 
Yes, it was all true, but how false a summary of the man; the essential life of him had been slain” 
(Forster 55). The discourse of the colony is strong, but Mrs. Moore’s robust Christian belief, which 
has not been contaminated by colonization, makes her resist the imposition of this foreign discourse 
on her mind, although she acknowledges its “truth” (Abu Baker 76).  

Colonization always conceals its true motives behind the mask of bringing knowledge and 
civilization to the colonized race. “It is here that the astonishing mental attitude called ‘paternalistic’ 
comes into play. A paternalist is someone who wants to stretch racism and inequality farther—once 
admitted” (Memmi, 74-76).  

Ronny tries to convince both himself and Mrs. Moore of the British important presence in colonial 
India (Abu Baker 77). The English colonizers claim that they carry the white man’s burden, and they 
have the mission of “bringing light to the colonizer’s ignominious darkness” (Memmi 74-76). This 
“mission” legitimizes the colonization and enslavement of other races. Edward Said also  notes  the  
depiction  of  colonized  races  as  being  “naturally  subservient  to  a superior, advanced, 
developed, and morally mature Europe” (Eagleton et al. 72). Thus, Ronny proclaims that “[w]e’re out 
here to do justice and keep the peace. Them’s my sentiments.”  Mrs.  Moore, however, can see 
through his words.  She protests: 

‘Your sentiments are those of a god,’ …. Trying to recover his temper, he said, ‘India likes 
gods.’ ‘And Englishmen like posing as gods’ [Mrs Moore] ‘…and the country’s got to put up with us, 
gods or no gods …’ …. We’re not pleasant in India and don’t intend to be pleasant. We’ve 
something more important to do’.  (69) 

(add a concluding paragraph)  
The interracial tension between the Indian and English communities is due to wrong attitudes of 

intolerance, hatred, and ill-treatment that the English man practiced against the local Indians. Forster 
believes that a civilized future is built on the basis of tolerance. Tolerance, peace, mutual 
understating, and interracial love help opposing races come close together and settle down. The 
colonizer deliberately estranges and excludes the Indians. Such intolerance aggravates the problem 
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of severity, retaliation, and misunderstanding. In spite of the reciprocated affection and understanding 
between Dr. Aziz and Fielding, friendship fails and it is eventually alienated. The novel symbolizes 
the view that the peaceful union and perfect understanding between East and West is impossible.  

CONCLUSION  
 A Passage to India is a novel that defies the hypothesis that friendship can be maintained 

between the English and the Indians in a colonizer/colonized status quo. Fielding’s excoriating 
criticism  and biting satire of   the British  colonizers,  of  their  racism  and  of the fear they  base  
their  regime  upon  is clearly evident  in  the  novel.  Based on inequality, bigotry, cruelty, and 
racism, colonization frustrates any attempts towards having a friendship between the Indian locals 
and the British ruling colonizers, between Aziz and Fielding.   

The paper concludes that friendship between the two opposing forces fails as there are many 
drawbacks between the two different and opposing races. The British colonizers develop a rude 
political attitudes as they issue wrong and partial prejudgments about the indigenous Indians. This 
inferior treatment on the English part damages any potential efforts of forming friendship between 
both conflicting races. The Indians, therefore, lose any glimmer of hope of making any advancement 
in this regard, and they as a result of this inferior treatment get more embittered and desperate; they 
quit attempting to approach the colonizers. Friendship between the Indians and the British seems 
impossible while India is under British occupation, and as Forster suggests in the last chapter of the 
book, it is only possible after the departure of the British colonizers. Friendship can only be made 
between the two different sides when they are equals in theory and practice.  
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